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وافَانتَه نْهع اكُما نَهمو وُل فَخُذُوهسالر ا آتَاكُممو  
  

  )7: الحشر (
  



  ب 

  اإلهـــداء
  
ـ          روح  إلى   • دعاء لهمـا بالرحمـة     اللذين أمر ربي بطاعتهما، واإلحسان إليهما في الـدنيا، وال

  .-رحمهما اهللا وطيب ثراهما-ين الحبيب والدي :والمغفرة

 .-اهللا عمرهاأطال –أم رامز نسمان : إلى التي كانت لي أماً بعد أمي الحاجة  •

  /  وأخـص مـنهم المهنـدس      -حفظهـم اهللا  –إخوتي األكارم   :  بعد اهللا    الحياة في سندي إلى •
 . ثم فضله ما وصلت إلى ما أنا فيه اليومأبو خالد، والذي لوال فضل اهللا 

أم إياد،  :  وأخص منهم األخت     -اهللاحفظهن  – أخواتي العزيزات     :إلى بلسم حياتي، ونورها    •
 .فلها مني كل الحب والتقدير

 األيدي الضاغطة على الزنـاد، والمـرابطين         :إلى الذين تنحني هاماتنا إجالالً وإكباراً لهم       •
 .على ثغور الوطن

 . أسرانا البواسل :لذين نتحرق شوقاً إلى رؤياهم بينناإلى ا •

إلى أرواح شهداء فلسطين عامة، وشهداء معركة حجارة السجيل خاصة، وعلـى رأسـهم               •
 .-رحمة اهللا عليه–أحمد الجعبري / القائد الكبير

 .، ونَبض قلبه بحب تراب فلسطينقلباً وقالباًمن انتمى إلى اإلسالم كل إلى  •

 أن يتقبله مني خالصاً لوجهـه  عاً أهدي هذا البحث المتواضع، راجية من اهللا  إلى هؤالء جمي  
  .الكريم، وأن ينفع به أبناء المسلمين، ويجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة

  
  الباحثة

  كفاح مصلح أحمد األسود



  ت 

  شكر وتقدير
  

       لَيتَ عمي َأنْعالَّت تَكمعن َأشْكُر ي َأننزِعَأو بر           ـاهضا تَرـاِلحـَل صمَأع َأنو ياِلـدلَى وعو 
يناِلحالص كادبي عف كتمحي بِرلْنخَأدو ) 19: النمل(.  

، حمداً كثيراً، وأثني عليه ثناء يليـق بعظمتـه،          أحمد اهللا العلي القدير، رب العرش العظيم      
قني إلنجاز هذا البحث المتواضع، والذي لوال فضله  وجالل قدره، الذي من علي بفضله وكرمه، ووف       

ما رأى هذا البحث النور أبداً، وأصلي وأسلم تسليماً كثيراً على سيد األنام، وخاتم المرسلين، سيدنا                
  .، وعلى آله، وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينمحمد 

 أتقدم بجزيل الـشكر والعرفـان       (*)" الناس  من ال يشكر    اهللاَ رال يشكُ  : "انطالقاً من قوله    
علي بقبوله اإلشـراف علـى   ، الذي تفضل -حفظه اهللا – أحمد الجدبة / أستاذي الدكتور إلى  بالجميل  

  .رسالتي، فله مني كل االحترام والتقدير

  : لجنة المناقشة عضويكما أتوجه بالشكر العميق إلى 
  .العرجايوسف  جهاد /الدكتوراألستاذ 
  .شهوانعيد س كامل /الدكتور

ائهما القيمـة،   آرواللذين تكرما علي بقبولهما مناقشة رسالتي، وتقويمها، ورأب ما فيها من ثغرات ب            
  .فجزاهم اهللا عني كل خير

رامز نسمان، والذي تشرفت الرسالة بطباعته، / كما أتقدم بخالص شكري وامتناني إلى األخ   
لم يبخل علي بوقته الثمين، ونصائحه الغالية، فن،  وتنسيقه لها، والذي كان لي نعم األخ الناصح األمي        

نه وآل بيته إ -إن قلت–، وال أعدو الحقيقة "رب أخٍ لك لم تلده أمك : "والذي يصدق فيه المثل القائل      
  .-وحفظهم اهللا، وكألهم بعينه التي ال تنام-لي عائلتي الثانية، فلهم مني كل االحترام والتقدير   يمثلون

م مشقة الوصول إلـى الجامعـة   شذا المقام أن أتقدم بالشكر إلى كل من تجوال يفوتني في ه 
 لمشاركتي فرحتي، كل باسمه، ولقبه، والشكر موصول أيضاً إلى          -صرح العلم والعلماء  –اإلسالمية  

، وإلى كل من دعا لـي بـالتوفيق، وأسـأل اهللا    -ولو بكلمة –كل من دعمني أثناء كتابة هذا البحث        
م العطاء والثواب، إنه سـميع      هني خير الجزاء، ويبارك فيهم جميعاً، ويجزل ل       العظيم أن يجزيهم ع   
  .قريب مجيب الدعاء

  ةالباحث
  كفاح مصلح أحمد األسود

                                                        
 .3407، ح 8/199صحيح ابن حبان، كتاب الزكاة  (*)



  ث 

  المقدمة
  

الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق            
رحمة للعالمين، خير األنام، سـيدنا وأسـوتنا   المقاصد والغايات، والصالة والسالم على المبعوث    

هتدى بسنته إلى يوم الـدين،   وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه، واومعلمنا الخير محمد    
  وبعد

معاني كثيـرة جـداً،   طياتها ، لكنها تحمل بين أحرفالسنة كلمة صغيرة تتألف من ثالثة     
 تقرير، أو صفة خَلْقيـة، أو خُلُقيـة، أو     من قول، أو فعل، أو     فهي تشمل كل ما ُأثر عن النبي        

  . بعدهامسيرة نبوية، سواء أكان ذلك قبل البعثة، أ

أوصـيكُم  : " بالتمسك بسنته، وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، فقال    ولقد أوصانا النبي    
ـ        هللا، والسمعِ والطاعة وإن عبد حبشي     بتقوى ا  راً، وإيـاكم   ؛ فإنَّه من يعشْ منكم يرى اختالفاً كثي

               ،ينالراشـدين المهـدي الخلفاء نَّتي وسنَّةمنكم فعليه بِس دثات األمورِ، فإنّها بدعةٌ فمن أدركحوم
المفسرة و، والمرشدة إلى مقاصده،     ؛ وذلك ألنها الدليل إلى كتاب اهللا        (*)"عضوا عليها بالنّواجذ  

 أنها المصدر الثـاني مـن مـصادر التـشريع           المقيدة لمطلقه، ولقد اتفق العلماء على     ولمجمله،  
  .اإلسالمي بعد القرآن الكريم

ونظراً ألهمية السنة النبوية في شتى ميادين الحياة، حرص المسلمون األوائل على حفظهـا          
في الصدور، والعمل على تطبيقها، ولكن دون تدوينها، فتدوينها بدأ في عهد الخليفة األموي عمر بن  

القرن الثالث الهجري من أزهى عصور السنة النبوية؛ حيث ظهرت فيه كتـب           عبد العزيز، ويعتبر    
؛ ألنه جمع -رحمة اهللا عليه–صحيح اإلمام البخاري : الحديث الستة، ومن أهم هذه الكتب وأشهرها      

؛ لذا آليـت  ، ولقد اتفق العلماء على أنه أصح الكتب بعد كتاب اهللا   فيه ما صح عن رسول اهللا       
سواء الجازمة منها لفعٍل واحد،     الفعل المضارع    الدراسة النظرية حول عوامل جزم    يق  أن يكون تطب  

مة لفعلين، وآراء النحاة في كل عامٍل منها، ومن ثم القيام بعملية إحصاء لما ورد منها في                 زأو الجا 
تـي  لمن األصول ا  يعد   الحديث النبوي    أنً  خاصةومن خالل هذا المصنف العظيم،       أقوال النبي   

يستشهد بها على قواعد اللغة العربية، وإنه لشرف عظيم لي أن أنشغل بهذا المصنّف الذي يحوي              
  . عما سواه من المصنفاتسنة النبي 

  
  

                                                        
 .2676، ح 5/44سنن الترمذي، باب ما جاء في األخذ بالسنة واجتناب البدع  (*)



  ج 

  :أهداف الدراسة 
 وتوجيه الدارسين نحوه، فما كتب في جانبه اللغوي         خدمة الجانب اللغوي لحديث رسول اهللا        - 1

، وإذا ما قورن أيضاً بما كتب وألف في         التشريعيتب في جانبه    ال يكاد يذكر إذا ما قورن بما ك       
 .لغة القرآن الكريم

بيان وعرض آراء النحاة في كل عامل من عوامل جزم الفعل المضارع، مع تطبيق ذلك علـى        - 2
 .صحيح البخاري

المقارنة بين ما ورد في كتب النحاة حول العوامل الجازمة للفعل المـضارع، ومـا ورد فـي                  - 3
 .الصحيح

رفد المكتبة العربية بإضاءة بحثية هادفة متخصصة، تخدم اللغـة العربيـة، وتعـين الطلبـة                 - 4
 .والدارسين في هذا المجال

  
  :أسباب اختيار الموضوع 

 .الحديث النبوي الشريفلغة قلة الدراسات النحوية في  - 1

 . في خدمة لغة الحديث الشريف-ولو بجزء يسير–اإلسهام  - 2

بجوازم الفعل المضارع، من خـالل التطبيـق علـى الحـديث       إفراد دراسة متخصصة تتعلق      - 3
 . لم يعرض هذا الموضوع من الجانب االستقرائي التطبيقي-كما أعلم–الشريف؛ ألنه 

  

  :منهج الدراسة 
هذه الدراسة على جمع آراء النحاة حول عوامل جزم الفعل المضارع، ومن ثم تطبيق              تقوم  

؛ لـذا   -رحمـه اهللا  – النبوي الشريف في صحيح البخـاري        ما تم التوصل إليه نظرياً على الحديث      
اقتضت طبيعة هذه الدراسة االعتماد على المنهج الوصفي االستقرائي؛ ألنه يتناسب وطبيعة البحث،             

  . وأحصيتها قدر اإلمكانولقد تتبعت عوامل الجزم الواردة في أقوال النبي 
  

  :الدراسات السابقة 
م الفعل المضارع في صحيح     فردت الحديث عن عوامل جز    لم أعثر على أي دراسة سابقة أ      

، فالدراسات في الجانب النحوي للحديث نادرة، إذا ما قورنـت بالدراسـات فـي جانبـه                 البخاري
  .التشريعي، وإذا ما قورنت أيضاً بالدراسات القرآنية النحوية قديماً وحديثاً

  
  :خطة البحث 

  .يار الموضوع، والدراسات السابقة، ومنهج الدراسة وفيها أهداف الدراسة، وأسباب اخت:المقدمة 



  ح 

  : التمهيد 
  :وينقسم إلى قسمين 

  . وكل ما يتعلق بصحيحه-طيب اهللا ثراه–ترجمة اإلمام البخاري : القسم األول 
  ).عالماته وإعرابه(الفعل المضارع : القسم الثاني 

  :سم البحث إلى أربعة فصول وقُ
  .للفعل المضارعالعوامل الجازمة : الفصل األول 

  :اشتمل على ثالثة مباحث 
  .العوامل الجازمة لفعل واحد: المبحث األول 
  ".أدوات الشرط"العوامل الجازمة لفعلين : المبحث الثاني 
  .نماذج تطبيقية من صحيح البخاري: المبحث الثالث 

  

  :الجملة الشرطية وجوابها : الفصل الثاني 
  :اشتمل على أربعة مباحث 

  .جملة الشرط وجملة جواب الشرط: ول المبحث األ
  .عامل الجزم في فعل الشرط وجوابه: المبحث الثاني 
  .الفعل المضارع الواقع في جواب الطلب: المبحث الثالث 
  .نماذج تطبيقية من صحيح البخاري: المبحث الرابع 

  

  :تركيب الجملة الشرطية : الفصل الثالث 
  :اشتمل على أربعة مباحث 

  .الفجائية) إذا(، أو )الفاء(اب الشرط بـ اقتران جو: ل المبحث األو
  ".التقديم والتأخير"الرتبة : المبحث الثاني 
  .الحذف في الجملة الشرطية: المبحث الثالث 
  .نماذج تطبيقية من صحيح البخاري: المبحث الرابع 

  

  :الجملة الشرطية مع جمل أخرى : الفصل الرابع 
  :اشتمل على أربعة مباحث 

  .الجملة الشرطية والقسم: بحث األول الم
  .الجملة الشرطية وهمزة االستفهام: المبحث الثاني 
  .توالي عبارتين شرطيتين أو أكثر على جواب واحد: المبحث الثالث 
  .نماذج تطبيقية من صحيح البخاري: المبحث الرابع 

، وقائمـة المراجـع     عامـة  ال الفهـارس ثم  ، وفيها أهم النتائج التي تم التوصل إليها،         الخاتمةثم  
  .، والمالحقوالمصادر
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  تمهيد

  
  :ينقسم إلى قسمين 

  .ترجمة اإلمام البخَاري: القسم األول 

  ".إعرابه وعالماته: "الفعل المضارع : القسم الثاني 
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  ترجمة اإلمام البخَاري: القسم األول 
ِإنَّا : ال في محكم التنزيل      بحفظ كتابه العزيز من الضياع، أو التحريف، فق        تعهد اهللا   

ظُونافلَح ِإنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرنَز ننَح)1(؛ وذلك ألن القرآن الكريم معجزة، فيجب أن يبقى بنصه.   

وقيض اهللا للسنة النبوية طائفة من العلماء، نذروا أنفسهم؛ لخدمتها وحفظها من انتحـال              
على تدوينها بطرق عدة، وتنوعوا في تصنيفها؛ حرصاً على         المبطلين، وتأويل الجاهلين، فعملوا     

  .حفظها؛ وخوفاً من إضاعتها

الجـامع الـصحيح    " الذي صنف كتابه     -رحمه اهللا –ومن هؤالء العلماء اإلمام البخَاري      
ذاك الكتاب الذي عده العلماء من أصح الكتب بعد         "  وسننه وأيامه  المسند من حديث رسول اهللا      

ومن أوثق كتب الحديث المعول عليها، وألن البخَاري وسـم كتابـه بالـصحيح؛              القرآن الكريم،   
  ".صحيح البخَاري"اشتهر بذلك اختصاراً فأطلق عليه 

  
  :اسمه ولقبه 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي موالهم، أبو عبد اهللا              : "هو  
  .)2("البخَاري

ن إبراهيم بن المغيرة الجعفي، وكنيته أبو الحسن، وكـان حريـصاً            والده هو إسماعيل ب   
سمع أبي من مالك بن أنس، ورأى حماد بن زيد، وصـافح ابـن        : "على العلم، قال البخَاري فيه      

  .)3("المبارك بكلتا يديه

، وقد ترك إلسماعيل ماالً كثيراً حالالً، ومما يدل على ذلك ما رواه              عنه روى العراقيون 
ال أعلم في جميع مالي درهمـاً مـن         : " فقال   ،دخلت عليه عند موته   :  قال   ،ن حفص عنه  أحمد ب 

  . وهذا يدل على ورعه وتقواه)4("شبهة

  

                                                        
  .9: الحجر  )1(
 تهـذيب األسـماء   ،11/35 البداية والنهايـة  ،30 التقييد ،3/7الكاشف   : انظر، و 2/100طبقات المفسرين    )2(

  .3/32 النجوم الزاهرة ،1/367بر  الع،1/259 اإلكمال ،252 طبقات الحفاظ ،663 مقدمة الفتح ،1/67
  .663 مقدمة الفتح ،12/392 سير األعالم ،1/323التاريخ الكبير  )3(
  .2/100، طبقات المفسرين 1/423 طبقات الشافعية ،7 الضعفاء الصغير ،665 مقدمة الفتح) 4(
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: بذْدزبة، وقيـل    :  في اسمه، فقيل إنه يزذبه، وقيل        )1(أما جده األعلى فقد اختلف العلماء     
شهور من هذه األسماء بردزبه، وهو ما جزم        بزرويه، ولكن الم  : بذْدزبه، وقيل   : بردربة، وقيل   

أما بردزبه براء ودال وزاي معجمة بواحدة، فهـو  : " في كتابه اإلكمال حيث قال     "ابن ماكوال "به  
الحديث، جد إبراهيم هذا بردزبـه،  في محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخَاري، اإلمام  

  .)2("العربية الزراعوهو بالبخَارية، ومعناها ب

والي –وبردزبه مجوسي مات عليها، والمغيرة بن بردزبه أسلم على يدي اليمان الجعفي             
  .)3( فنسب إليه نسبة والء؛ ولذا قيل له الجعفي-بخارى

ووجدته في موضع آخر عوض     : "، يقول ابن خلكان     )4(وقيل ابن األحنف الجعفي موالهم    
  .)5("نف الرجل، واهللا أعلميزذبه األحنف، ولعل يزذبه كان أح

والبخَاري بضم الباء الموحدة، وفتح الخاء المعجمة، نسبة إلى بخارى، وهي من أعظـم              
  .)6(مدن ما وراء النهر، وبينها وبين سمرقند مسافة ثمانية أيام

  
  :المولد والنشأة 

 مـن  ولد محمد بن إسماعيل في بخارى، يوم الجمعة بعد الصالة، الموافق الثالث عـشر        
  .)7(شوال، سنة أربع وتسعين ومائة

 مولد ابنه محمد بخط يده، يوم الجمعة عقـب الـصالة،            -ه اهللا رحم–وقد سجل إسماعيل    "
  .)8("م810 يوليو عام 21لثالث عشرة ليلة خلت من شوال، سنة أربع وتسعين ومائة، وهو يوافق 

                                                        
، 1/7خ الكبيـر   التـاري ،  12/391، سير األعـالم     24/431، تهذيب الكمال    4/190وفيات األعيان    : انظر )1(

  .5/30تهذيب التهذيب 
  .1/259 اإلكمال )2(
 ،1/67 تهذيب األسـماء     ،24/437 تهذيب الكمال    ،1/224 تاريخ بغداد    ،2/100طبقات المفسرين    : انظر )3(

  .663مقدمة الفتح 
  .5/30، تهذيب التهذيب 1/7التاريخ الكبير  )4(
  .4/190 وفيات األعيان )5(
  .4/191المصدر السابق  )6(
عمـدة   ،253 طبقـات الحفـاظ      ،663 مقدمة الفتح    ،5/31 تهذيب التهذيب    ،12/392سير األعالم    : انظر) 7(

 طبقـات المفـسرين   ،2/299 صفة الـصفوة  ،1/422 طبقات الشافعية ،11/35 البداية والنهاية   ،1/3 القاري
  .6/33 النجوم الزاهرة ،1/68 تهذيب األسماء ،1/367 العبر ،3/7 الكاشف ،2/100

  .8الضعفاء الصغير ) 8(
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غير السن، فرأت   مات والده وهو صغير فنشأ يتيماً في حجر والدته، كف بصره وهو ص            
يا هذه قد رد اهللا على ابنك بصره؛ لكثـرة بكائـك؛ أو             : " يقول لها    والدته في المنام إبراهيم     

  .)1("كثرة دعائك

طلب العلم وهو صبي، وُألهم حفظ الحديث وهو في الكتّاب، ولـه مـن العمـر عـشر                  
 كتـب ابـن     سنوات، أو أقل، وكان يختلف إلى محدثي عصره، ويرد على بعضهم خطأه، وحفظ            

، ثم خرج مع والدته وأخيه إلى مكـة؛ ألداء     ، وكان له من العمر ستة عشر عاماً       ك، ووكيع المبار
ث، ولمـا   مناسك الحج، وبعد االنتهاء من أداء المناسك، عاد أخوه بأمه، وبقي هو؛ لطلب الحـدي              

 قبـر  صنف قضايا الصحابة والتابعين، وصنف كتاب التاريخ عند       ة عشر ةالثامنإلى  عمره  وصل  
  .)2(رسول اهللا في الليالي المقمرة

  
  :رحلته في طلب العلم 

 من عمره، ثم دأب عليـه،       العشرة أعوام بدأ البخَاري بحفظ الحديث الشريف، ولما يبلغ        
  .ورحل إلى شتى أقطار المسلمين، والتقى بمحدثي األمصار اإلسالمية المشهورة بالحديث

 ومصر والحجاز مرتين، والبصرة أربـع مـرات،         دخلت الشام : "يقول اإلمام البخَاري    
  .)3("وأقمت بالحجاز ستة أعوام، وال أحصي كم مرة دخلت الكوفة وبغداد مع المحدثين

: وكان ال يسمع بشيخ في الحديث إال رحل إليه، وسأل عنه، وأخذ منه، يقـول البخَـاري   
نة، والكوفـة والبـصرة،     لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم، من أهل الحجاز ومكة والمدي            "

  .)4("وواسط وبغداد والشام ومصر

إن كثرة البالد التي دخلها البخَاري، والصعوبات التي كان يواجهها أثناء التنقل من مكان              
آلخر، لدليل على حرصه الشديد على تلقي العلم من منابعه األصلية، وهمته العالية، وفيه يصدق               

  :قول الشاعر 
  )5(ياء همةَ نَفْسه          فََكُلُّ الذي يلْقَاه فيها محبب العلْومن تَكُنِ

                                                        
  .11/36 البداية والنهاية ،663مقدمة الفتح  )1(
 طبقـات   ،2/298 صفة الـصفوة     ،1/331 تاريخ بغداد    ،664 مقدمة الفتح    ،12/393سير األعالم    : انظر )2(

  .105 تاريخ الحديث ،2/102 طبقات المفسرين ،1/425 طبقات الشافعية ،252الحفاظ 
  .664مقدمة الفتح  ،445السنة ومكانتها  )3(
  .2/228 صفة الصفوة )4(
  .56البيت من الطويل، لمحمود سامي البارودي، ديوانه  )5(
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  :شيوخه 
من المعروف عن البخَاري كثرة تنقله، وترحاله في شتى األقطار اإلسالمية، وأخذه عن             

، ولقد وضع لنفسه نهجاً في اختياره لـشيوخه، فكـان ال   شيوخ تلك األقطار التي كان يرحل إليها  
كتبت عن ألف ثقة من العلماء وزيادة، وليس عندي حديث إال أذكـر     : "ن الثقات، يقول  يأخذ إال ع  

  .)1("إسناده

   :هم شيوخ البخَاريألوسنعرض 
 من عبـدان بـن عثمـان، وغيـره،          )وبمرو(من مكي بن إبراهيم،     ) ببلخ(سمع البخَاري   

من عبيد اهللا بن موسى، ) فةبالكو(، وامن أبي عاصم النبيل، وعبد اهللا بن رجاء وغيرهم  ) بالبصرة(و
سمع من أبي عبد الرحمن المقري، وخالّد بن يحيى،       ) بمكة(وأبي نعيم، وخالد بن مخلد، وغيرهم، و      
من عبد العزيز األويسي، وأيوب بن سليمان بـن        ) بالمدينة(وحسان بن حسان البصري، وغيرهم، و     

م، وعبـد اهللا بـن يوسـف    سمع من سعيد بن أبي مـري ) بمصر(بالل، وإسماعيل بن أبي أويس، و  
  .)2(سمع من أبي اليمان، وآدم بن إياس، وعلي بن عياش وغيرهم) بالشام(وغيرهم، و

  .إن اختالف البخَاري إلى كل هؤالء العلماء ألكبر دليل على سعة إطالعه، وغزارة علمه
  

  :تالميذه 
زرعـة،  أبـو   : روى عن اإلمام البخَاري خلق كثير، وهم أكثر من أن يحـصوا ومـنهم               

والترمذي، ومسلم خارج الصحيح، وأبو حاتم، وإبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبو بكر بن أبي الدنيا،  
  .)3(وصالح بن محمد بن جزرة، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ويحيى بن محمد بن صاعد

  .)4("غيري يرويه أحد بقي فما رجل، ألف سبعون البخَاري من الصحيح سمع" : الفربري قال
  

  :اته الخَلْقية صف
رأيت البخَاري شـيخاً نحيفـاً،   : "سمعت الحسن بن الحسين البزار يقول     : قال ابن عدي    

  .)5("ليس بالطويل، وال بالقصير
                                                        

  .105تاريخ الحديث  )1(
  .72-1/71 تهذيب األسماء ،1/423 طبقات الشافعية ،12/395سير األعالم  : انظر )2(
  .1/7ير  التاريخ الكب،1/424 طبقات الشافعية ،12/397سير األعالم  : انظر )3(
  .1/73تهذيب األسماء  )4(
 طبقـات  ،2/229 صـفة الـصفوة   ،5/31 تهذيب التهذيب ،4/190 وفيات األعيان  ،12/452سير األعالم    )5(

  .1/224الشافعية 
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  :) مناقبه(صفاته الخُلُقية 
ر القليـل،  زإال النالخَلْقية من الكتب وصفاً لإلمام البخَاري من الناحية فيه لم أجد فيما نقبت     

ذي تمثل في قول البزار السابق، أما صفاته الخُلُقية فلقد أسهب العلماء في ذكرها، وسأذكر بعضاً             وال
  .منها على سبيل المثال ال الحصر، فهي أكثر من أن تحصى

كان اإلمام البخَاري فقيهاً محدثاً، متواضعاً، خجوالً، سخياً، ينفق على الحديث مـن مالـه               
كسب، حريصاً على الرباط على ثغور الوطن، ومواصلة التدريب على          الخاص، وال يتخذه وسيلة للت    

وكان يركب إلى الرمي كثيراً، فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته أخطأ  : "الرماية، يقول وراقة    
  .)1("سهم الهدف إال مرتين، بل كان يصيب في كل ذلك وال يسبق

 ذلك ما رواه عنه أحمد بن محمد بن عمـر           وفياً بالوعد، زاهداً في الحياة الدنيا، ويدل على       
كان حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة أنفذها إليه أبو حفص، فـاجتمع التجـار إليـه                : "المقري  

انصرفوا الليلة، فجاءه من الغد تجار آخرون،       : بالعشية فطلبوها بربح خمسة آالف درهم، فقال لهم         
إني نويت البارحة أن أدفعها إلـى  :  فردهم وقال فطلبوا منه تلك البضاعة بربح عشرة آالف درهم،      

  .)2("ال أحب أن أنقض نيتي: األوليين، فدفعها إليهم، وقال 

 مـرتين   دعوت ربـي    : "مستجاب الدعوة، حريصاً على اآلخرة، ويدل على ذلك قوله          
  .)3("فاستجاب لي، فلن أحب أن أدعو بعد ذلك، فلعله ينقص حسناتي، أو يعجل لي في الدنيا

أحفظ مائة ألف حديث صحيح، وأحفظ مائتي ألف حـديث          : "اسع الحفظ، يقول البخَاري     و
  .)4("غير صحيح

كتبت عن ألف شيخ أو أكثر، عن كل واحد منهم عشرة آالف أو أكثر، مـا                : "ويقول أيضاً   
  .)5("عندي حديث إال وأذكر إسناده

          كنت بالبصرة فـي    : "جزي  وكان يعتمد على حفظه في الكتابة، يقول محمد بن األزهر الس
 ما ألبي عبـد اهللا ال يكتـب؟         :مجلس سليمان بن حرب، والبخَاري جالس ال يكتب، فقلت لبعضهم           

  .)6(" فيكتب من حفظهىيرجع إلى بخار: فقال
                                                        

  .11، 10الضعفاء الصغير  )1(
  .1/436 طبقات الشافعية ،1/335 تاريخ بغداد ،667مقدمة الفتح  )2(
  .666الفتح  مقدمة ،12/448سير األعالم  )3(
  .1/68 تهذيب األسماء ،1/427 طبقات الشافعية ،380اإلرشاد  )4(
  .1/431 طبقات الشافعية ،12/407سير األعالم  )5(
  .380اإلرشاد  )6(
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  .)1(فهو من أوعية العلم، يتوقد ذكاء، ولم يخلف بعده مثله

  .)2("منذ أن علمت أن الغيبة حرامما اغتبت أحداً قط : "كان يكره الغيبة، يقول البخَاري 

ويكثر من الصالة، وتالوة القرآن الكريم، حيث كان يجتمع إليه أصحابه، فـي أول ليلـة      
من شهر رمضان، فيصلي بهم، ويقرأ في كل ركعة عشرين آية، إلى أن يختم القرآن، وكان يقرأ                 

ل ثالث لياٍل، وكان لـه      في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في ك             
  .)3(في النهار في كل يوم ختمة، وذلك عند اإلفطار، وكان يقول عند كل ختمة دعوة مستجابة

من الخاشعين في الصالة، حيث روي أن زنبوراً لسعه في إحدى صلواته سـبع عـشرة              
 مـن   مرة، ولكنه لم يقطع صالته؛ رغبة منه في إتمام السورة التي كان يقرأ بها، ولمـا انتهـى                 

  .)4("انظروا أي شيء هذا الذي آذاني في صالتي: "صالته قال ألصحابه 

وال يذله، ويتضح ذلك من موقفه مع األمير خالد بن أحمد الذهلي            منزلته  وكان يعرف للعلم    
؛ ليقرأهما عليه   "التاريخ"و" الجامع "ي عندما أرسل إليه يطلب منه أن يحمل إليه كتاب         -والي بخارى –

أنا ال أذل العلم، وال أحمله إلى أبواب النـاس، فـإن     : ")5(امتنع وقال لرسول األمير   وعلى أوالده، ف  
كانت لك إلى شيء حاجة فاحضرني في مسجدي، أو في داري، وإن لم يعجبك هذا فأنت سـلطان،                

مـن   : "فامنعني من الجلوس؛ ليكون لي عذر عند اهللا يوم القيامة؛ ألني ال أكتم العلم؛ لقول النبي      
  .)6 (""َل عن علمٍ فكتمه ُألجِم بلجامٍ من نارٍ يوم القيامةسِئ

فراسله يطلب منه أن يعقد مجلساً خاصاً له وألوالده ال يحضره غيرهم، فـامتنع أيـضاً                
  .)7("ال يسعني أن أخص بالسماع قوماً دون قوم: "وقال 

لم ببخـارى،  فحقد عليه األمير واستعان عليه بحريث بن أبي الورقاء وغيره، من أهل الع  
اللهم أرهم ما قصدوني بـه فـي        : "حتى تكلموا في مذهبه، ونفاه عن بخارى، فدعا عليهم قائالً           

                                                        
  .1/368العبر  )1(
  .666 مقدمة الفتح ،12/448سير األعالم  )2(
  .2/229 صفة الصفوة ،1/433 طبقات الشافعية ،667مقدمة الفتح  : انظر )3(
  .1/535 تاريخ بغداد ،667مقدمة الفتح  )4(
  .52 منهج اإلمام البخَاري ،1/440 طبقات الشافعية ،1/349 تاريخ بغداد ،681مقدمة الفتح  )5(
  .2649، ح 5/29سنن الترمذي، باب ما جاء في كتمان العلم  )6(
  .1/349 تاريخ بغداد ،681مقدمة الفتح  )7(
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، حيث انتهى أمر خالد إلى الذل والحبس،        فاستجاب اهللا له فيهم جميعاً    " أنفسهم وأوالدهم وأهاليهم  
  .)1(وأما حريث فإنه ابتلي في أهله، ورأى فيهم ما يجل عن الوصف

البخَاري من األمير ينم عن جرأة في قول الحق، ونفس أبية ال تخشى فـي اهللا     إن موقف   
وأنّى لنا مثلك في هذه األيام؟ التي يسعى فيها العلماء للتقرب           ! لومة الئم، فلله درك يا أبا عبد اهللا       

من األمراء والسالطين، ويصدرون لهم الفتاوى، التي تتناسب مع أهوائهم الشخصية، ولو كـان              
  .على حساب الدين، إال من رحم ربيذلك 

  
   :البخَاريثناء العلماء على اإلمام 

لقد أثنى على اإلمام البخَاري كثير من علماء زمانه سواء أكانوا مـن شـيوخه، أم مـن         
  :أقرانه، وسأعرض بعض ما قيل في الثناء عليه 

 بـن إسـماعيل   ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمـد : "قال محمد بن خزيمة     -
 .)2("البخَاري

 .)3("ما أخرجت خراسان مثل البخَاري: "بن حنبل قال اإلمام أحمد و -

لم أر بالعراق وال بخراسان، في معنى العلل والتاريخ، ومعرفة األسـانيد،            : "قال الترمذي   و -
 .)4("أعلم من محمد بن إسماعيل

 .)5("نيا مثلكال يبغضك إال حاسد، وأشهد أنه ليس في الد: "قال مسلم و -

 .)6("لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان آية: "قال قتيبة بن سعيد و -

 .)7("وددت أني شعرة في صدر محمد بن إسماعيل: "قال عبد اهللا بن حماد اآلملي و -

يا معشر أصحاب الحديث انظروا إلى هذا الشاب، واكتبوا عنه؛ فإنه        : "قال إسحاق بن راهوية     و - 
 .)8("ن الحسن بن أبي الحسن الحتاج إليه الناس؛ لمعرفته في الحديث وفقههلو كان في زم

                                                        
  .1/349تاريخ بغداد  ،681مقدمة الفتح  : انظر )1(
 تهـذيب   ،5/33 تهـذيب التهـذيب      ،1/345 تاريخ بغداد    ،1/427 طبقات الشافعية    ،12/431سير األعالم    )2(

  .32 التقييد ،11/38 البداية والنهاية ،1/70األسماء 
 ،2/480، خالصة تذهيب تهـذيب الكمـال        1/68 تهذيب األسماء    ،1/341 تاريخ بغداد    ،669مقدمة الفتح    )3(

  .2/299 صفة الصفوة ،1/432 طبقات الشافعية ،1/341خ بغداد تاري
  .1/428 طبقات الشافعية ،11/38 البداية والنهاية ،1/345 تاريخ بغداد ،12/432سير األعالم  )4(
  .380 اإلرشاد ،1/134 شذرات الذهب ،12/437سير األعالم  )5(
  .12/431 سير األعالم ،111 الضعفاء الصغير ،669مقدمة الفتح  )6(
  .1/70 تهذيب األسماء ،1/346 تاريخ بغداد ،12/437سير األعالم  )7(
  .1/345 تاريخ بغداد ،11/36 البداية والنهاية ،670مقدمة الفتح  )8(
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ال أعلم أني رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كأنـه لـم يخلـق إال               : "قال الحسين بن حريث     و -
 .)1("للحديث

أبو زرعة، ومحمد بن إسماعيل، وعبـد اهللا بـن   : أخرجت خراسان ثالثة  : "بن حجر   اقال  و -
 .)2("، ومحمد عندي أبصرهم وأعلمهمعبد الرحمن الدارمي

ما رأيت بعيني منذ ستين سنة، أفقه، وال أروع، وال أزهد في الدنيا،             : "قال سليم بن مجاهد     و -
 .)3("من محمد بن إسماعيل

من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه، وصدقه، فلينظر إلـى           : "قال أحمد بن إسحاق السرماري      و -
  .)4("محمد بن إسماعيل

ن أختم ما قيل في الثناء عليه بعبارة عددتها من أروع ما قيل في الثناء علـى           ولقد أحببت أ  
  :البخَاري، وهي قول يحيى بن جعفر البيكندي 

لو قدرت أن أزيد من عمري في عمر محمد بن إسماعيل لفعلت، فإن موتي يكـون مـوت رجـل             "
  .)5("واحد، وموت محمد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم

ا قيل في الثناء على البخَاري، ولو أردنا أن نستقصي كل ما قيـل              هذا فيض من غيض مم    
في الثناء عليه، الحتجنا إلى الكثير الكثير من الصفحات، فهو أهل للثناء، وال يسعنا هنا إال أن نذكر            

ني القرطـاس، ونفـدت   فولو فتحت باب ثناء األئمة عليه ممن تأخر عن عصره ل        : "قول ابن حجر    
  .)6(" ال ساحل لهاألنفاس، فذاك بحر

  
   :البخَاريمصنفات 

رفع اليدين  و ،القراءة خلف اإلمام  والهبة،  و ،بر الوالدين و ،األدب المفرد و ،الجامع الصحيح 
الجـامع  و ،التـاريخ الـصغير   و ،التاريخ األوسط و ،التاريخ الكبير و ،خلق أفعال العباد  و ،الصالة في

 ، والمختلف ،المؤتلفو ،ةأسامي الصحاب والعلل،  و ،شربةاألو ،الكبير التفسيرو ،الكبير المسندو ،الكبير
  .)7(وأقوالهم والتابعين الصحابة قضاياو الجهمية، على الردو الفوائد،و الكنىو المبسوط،و ،الوحدانو

                                                        
  .670مقدمة الفتح  )1(
  .1/69 تهذيب األسماء ،12/421 سير األعالم )2(
  .1/436 طبقات الشافعية ،12/449سير األعالم  )3(
  .671تح مقدمة الف )4(
  .24/460 تهذيب الكمال ،670مقدمة الفتح  )5(
  .673مقدمة الفتح  )6(
 ،109 تـاريخ الحـديث      ،54،  53 منهج اإلمام البخَاري     ،13،  12 الضعفاء الصغير    ،4-1/3 عمدة القاري  )7(

  .103، 2/102طبقات المفسرين 
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إن ما تركه البخَاري من مؤلفات، لدليل على غزارة علمه، ومن ترك أثراً خلفـه، فهـو               
مدفوناً، وعمله باق إلى يوم الدين، مصداقاً لقول رسـول          باق بين الناس، وإن كان تحت األرض        

إال من صدقة جارية، أو علم ينْتَفَع بِـه، أو  : إذا مات اإلنسان انْقَطَع عملُه إال من ثالثة     : "اهللا  
و لَهعدصالحٍ ي لَد1("و(.  

  .الصحيح الجامع:  أال وهو ،البخَاريسأتحدث عن أشهر مصنفات و
   :البخَاري صحيح

الجامع المسند الصحيح المختصر : " كما سبق وأسلفنا هو   البخَاريإن االسم الكامل لصحيح     
؛ وذلك ألنه كان البخَاريثم اشتهر بعد ذلك اختصاراً بصحيح " وسننه وأيامه من أمور رسول اهللا    

مـا  : "ل يقـول    سمعت محمد بن إسـماعي    : يتوخى فيه األحاديث الصحيحة، قال إبراهيم بن معقل         
  .)2("أدخلت في كتابي الجامع إال ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطوال

وما كان يضع حديثاً إال بعد أن يغتسل، ويصلي ركعتين، ويستخير اهللا في وضـعه، قـال                 
صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام، "سمعت محمد بن إسماعيل يقول : عمر بن محمد بن بجير    

  .)3("، وصليت ركعتين، وتيقنت صحته-تعالى–ديثاً حتى استخرت اهللا وما أدخلت فيه ح

 صحيحه في ست عشرة سنة، رغم غزارة علمه، وتميـزه فـي حفـظ              البخَاريولقد جمع   
 حيث  والصحة في جمعه، ورغبته في نيل رضا اهللا          الدقة توخيه على يدل وهذا اهللا، رسولأحاديث  

  .)4("عشرة سنة، وجعلته حجة بيني وبين اهللا ةست في يث،حد ألف ستمائة من لجامعا صنفت" : قال
  

  :سبب تأليف الكتاب 
لقد أفصح البخَاري بنفسه عن األسباب التي شحذت همته، وقوت عزيمته علـى جمـع               

لو جمعتم كتاباً مختصراً لـصحيح      : كنا عند إسحاق بن راهوية، فقال       : "الحديث الصحيح، فقال    
  .)5("ي قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح فوقع ذلك فسنة رسول اهللا 

                                                        
  .1631، ح 3/1255صحيح مسلم، كتاب الهبات  )1(
 ، شذرات الذهب1/297 البدر المنير  ،1/430 طبقات الشافعية    ،1/333 تاريخ بغداد    ،12/402سير األعالم    )2(

  .380 اإلرشاد ،1/135 تهذيب التهذيب ،1/135
  .676مقدمة الفتح  )3(
 ،1/297 البـدر    ،12/405 سير األعالم    ،1/336 تاريخ بغداد    ،1/429 طبقات الشافعية    ،676مقدمة الفتح    )4(

  .24/449تهذيب الكمال 
 تهـذيب التهـذيب   ،1/74 تهذيب األسماء ،1/429 طبقات الشافعية  ،12/401 سير األعالم    ،7مقدمة الفتح    )5(

  .113 تاريخ الحديث ،55 منهج اإلمام البخَاري ،445 السنة ومكانتها ،5/31
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 وكأني واقف بين يديه، وبيدي مروحة أذب بها عنه، فـسألت            رأيت النبي   : "وقال أيضاً   
  .)1("إنك تذب عنه الكذب؛ فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح:  فقال المعبرينبعض 

ي في تصحيح األحاديـث     صاحب كتاب منهج اإلمام البخَار    –ولقد أضاف أبو بكر كافي      
وقد ظهر لي غرض آخر دفع البخَاري إلى تأليف جامعه، وهو تلـك             : " فقال   ،وتعليلها سبباً آخر  

الموجة من البدع التي ظهرت في القرنين الثاني والثالث، كاإلرجـاء، واالعتـزال، والخـروج،          
ية فرعيـة، كالتعـصب   والتهجم، والنَصب، والتشيع، وبدع سلوكية كالتصوف الغالي، وبدع مذهب 

؛ لـذلك   طّراح السنن الثابتة عن النبي      اإلمام، واإلقبال على استعمال الرأي، وتكلَّف القياس، و       
  .)")2معه؛ للرد على هذه البدع، بالسنن الثابتة عن النبي اجرد اإلمام البخَاري نفسه من خالل ج

وقيم، وقد أعطى لإلمام    أن السبب الذي أضافه أبو بكر كافي سبب وجيه          ويغلب على ظني    
البخَاري مع األسباب السابقة التي ذكرها بنفسه دفعة قوية، لتصنيف جامعه، للـدفاع عـن الـسنة                 

  .النبوية، وحفظها من البدع والضياع
  

   :البخَاريثناء العلماء على صحيح 
كتاب ، وأنه أول    )3(لقد اتفق العلماء على أن صحيح البخَاري من أصح الكتب بعد القرآن           

  .)4(صنف في الحديث الصحيح المجرد
أما جامع البخَاري الصحيح فأجل كتب اإلسالم، وأفضلها بعد كتـاب اهللا     : "قال اإلمام الذهبي     -

  .)5("تعالى، ولو رحل الشخص لسماعه من ألف فرسخ لما ضاعت رحلته
  .)6("ما في هذه الكتب أجود من كتاب البخَاري: "قال اإلمام النسائي و -
 كتاب الصحيح عرضه على ابن المديني، وأحمـد  البخَاريلما صنف : "أبو جعفر العقيلي    قال  و - 

بن حنبل، ويحيى بن معيش، فاستحسنوه، وشهدوا له بالصحة إال أربعة أحاديث، والقول فيهـا               
 .)7("، وهي صحيحةالبخَاريقول 

                                                        
ـ ،114 تاريخ الحديث ،1/74 تهذيب األسماء ،1/134 شذرات الذهب   ،7مقدمة الفتح    )1( اري  منهج اإلمام البخَ

55.  
  .56-55منهج اإلمام البخَاري  )2(
  .1/297البدر المنير  )3(
  .1/4 عمدة القاري )4(
  .112 تاريخ الحديث ،446السنة ومكانتها  )5(
  .35 منهج اإلمام ،1/135 شذرات الذهب ،1/4 عمدة القاري )6(
  .112 تاريخ الحديث ،646 السنة ومكانتها ،35منهج اإلمام البخَاري  )7(
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تغنى عن كتاب محمـد  لو أن رجالً كتب ثالثين ألف حديث، لما اس: "قال أبو العباس بن سعيد  و - 
 .)1("بن إسماعيل

رحم اهللا اإلمام محمد بن إسماعيل؛ فإنه الذي ألّف : "قال محمد بن محمد بن إسحاق الكرابيسي      و - 
األصول، وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذ من كتابه، كمسلم بن الحجاج، فرق كتابـه                 

ومنهم من أخذ كتابه فنقله بعينه إلى ... ائلهفي كتبه، وتجلّد فيه حق الجالدة؛ حيث لم ينسبه إلى ق
 صورة ذلك عن    ىنفسه، كأبي زرعة، وأبي حاتم، فإن عاند الحق معاند فيما ذكرت، فليس يخف            

 .)2("ذوي األلباب

وسنتعرف على أهم الخصائص، التي جعلت صحيح البخَاري من أهـم كتـب الحـديث،                
   :واستحق معها كل هذا الثناء من العلماء

بخَاري مصنفه جامعاً ألنواع علوم اإلسالم من عقيدة، وفقه، وتفسير، ومغازي، وزهـد،     جعل ال  - 1
 .من سبقه من العلماء كان يركز على علم واحد من العلوملكن ورقاق، وفضائل وآداب، 

من سبقه من العلماء     يلتزم لم لكن ،"الصحيح الجامع" سماه لذا الصحيح؛ على كتابه في البخاري اقتصر - 2
 . في كتابة األخبار، فكان يذكر الصحيح، والحسن، والضعيف، والموضوع أحياناًالصحة

 ، لكـن  "المسند" باألسانيد المتصلة؛ لذا سماه      خصص البخاري كتابه لما ورد عن رسول اهللا          - 3
من سبقه من العلماء كان يجمع في كتابه األحاديث المرفوعة واآلثـار الموقوفـة، والمتـصل،     

 .واءوالمنقطع على حد س

ه لم يتوسع فيه، بل سلك طريقاً مختـصرة فـي   لم يهمل البخَاري فقه الحديث في صحيحه، لكنَّ   - 4
ذكره، وهي تضمينه في الترجمة، وكان يؤكد ما يذهب إليه باآليات، واآلثار، ثم يذكر أهم مـا                 

 من سبقه من العلمـاء كـان يخلـط         ، لكن ورد في هذا الباب من األحاديث المرفوعة والمسندة       
 .)3(هئالحديث بالفقه، ويذكر آراء العلماء وفقهاء التابعين واألنصار كما فعل مالك في موط

 

  :وفاته 
 وكـان لـه بهـا    -قرية من قرى سمرقند– بعد نفيه من بخارى إلى خرنتك      البخَاريرحل  

: ئالً أقرباء، فنزل عندهم، وسمع في ليلة من الليالي بعد االنتهاء من قيام الليل وهو يدعو ربـه قـا          
، فما تم الشهر حتى قبضه اهللا إليه، وكان ذلك )4("علي األرض بما رحبت فاقبضني إليك  ضاقت اللهم"

                                                        
  .1/7التاريخ الكبير  )1(
  .380اإلرشاد  )2(
  .35-34منهج اإلمام البخَاري  )3(
، شذرات الـذهب    12/466، سير األعالم    1/351، تاريخ بغداد    1/440 طبقات الشافعية    ،681مقدمة الفتح    )4(

  .24/446، تهذيب الكمال 2/104، طبقات المفسرين 1/135
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أول ليلة من شوال عند صالة العشاء، سنة ست وخمسين ومائتين، وكان له من العمر   الفطر، عيد ليلة
  .)1(هر، وقبره بخرنتك يوماً، ودفن يوم الفطر، بعد صالة الظاثني عشراثنتان وستون سنة إال 

وكفن في ثالثة أثواب بيض، ليس فيها قميص وال عمامة، حسب وصيته، ولما دفن فاحـت        
، ثم علت سواري بـيض فـي الـسماء    )2(من قبره رائحة أطيب من ريح المسك، دامت أياماً كثيرة    

فع التـراب  مستطيلة بجوار قبره؛ وهذا جعل الناس يختلفون إلى قبره ويتعجبون، وكانوا يقومون بر          
عن القبر، حتى بان القبر، ولم توجد طريقة للحفاظ عليه في تلك الفترة سـوى إحاطتـه بالخـشب           

  .)3(المشبكة، فعمد الناس إلى رفع ما حول القبر من التراب

، الرؤيا التي رآها عبد الواحد آدم الطواويسي في منامه ليلـة            البخَاريومن كرامات اإلمام    
نبي في القوم، ومعه جماعة من أصحابه، وهو واقف في موضع، وسـلمت             رأيت ال : "وفاته، يقول   

: أنتظر محمد بن إسماعيل، قال      : ما وقوفك هنا يا رسول اهللا؟ قال        : عليه، فرد علي السالم، فقلت      
  .)4("فلما كان بعد أيام بلغني موته، فنظرت فإذا هو مات في الساعة التي رأيت فيها النبي

من رآني فقد رأى الحـق،       : " النبي في المنام حق بناء على قوله         ونحن نؤمن بأن رؤيا   
  .)5("فإن الشيطان ال يتكونُني

أي كرامة حزت أبا عبد اهللا، رسول اهللا وجماعة مـن صـحبه ينتظـرون            ! فيا سبحان اهللا  
 قدومك إليهم، وهم في استقبالك، واهللا إنك لتستحق ذلك، وكيف ال؟ وقد حافظت على سنة النبـي                

من الضياع والبدع، وتركت خلفك علماً نافعاً، فجزاك اهللا عنا وعن اإلسالم والمسلمين خير الجزاء،             
  .ورفع درجاتك مع النبيين، والصديقين، والشهداء، وحسن أولئك رفيقاً

  

                                                        
، الكاشف 1/135 شذرات الذهب ،12/468 سير األعالم  ،4/190  وفيات األعيان  ،682مقدمة الفتح    : انظر )1(

  .3/33  النجوم الزاهرة،11/39، البداية والنهاية 2/480 خالصة تذهيب تهذيب الكمال ،3/7
  .11/39 البداية والنهاية ،1/441 طبقات الشافعية ،12/467 سير األعالم ،682مقدمة الفتح  : انظر )2(
  .442-1/441 طبقات الشافعية ،12/467سير األعالم  : انظر )3(
  .24/447، تهذيب الكمال 2/104 طبقات المفسرين ،1/350 تاريخ بغداد ،682مقدمة الفتح  )4(
  .6997، ح 4/426صحيح البخَاري، كتاب التعبير  )5(
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  "رابه وعالماتهإع: "الفعل المضارع : القسم الثاني 
 وحرف، ويتضح هـذا مـن تعريـف     اسم، وفعل، : يقسم الكالم العربي إلى ثالثة أقسام       

  .)1("اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى ليس باسم وال فعل: الكلم : "سيبويه له حيث قال 
، ومـن حيـث     )2(ماضٍ، وأمر، ومضارع  : ويقسم الفعل من حيث األزمنة إلى ثالثة أقسام         

  .)3("فهمبني وهو األصل، ومعرب وهو بخال: الفعل ضربان : "البناء واإلعراب يقسم إلى قسمين 

  .)4("لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لفظاً، أو تقديراً: "والمراد بالبناء هو 

أثر ظاهر، أو مقدر، يجلبه العامل في آخر االسـم المـتمكن، والفعـل      "هو  : واإلعراب  
  .)5("المضارع

ما اتفق  : أحدهما  : المبني من األفعال ضربان     : " واحد   بوالفعل المبني نوعان، والمعر   
ما اختلف في بنائه، والراجح أنـه مبنـي وهـو فعـل             : والثاني  ... ائه، وهو الماضي،    على بن 
  .)6("والمعرب من األفعال هو المضارع... األمر،

المضارع يتطلب أن تتغير حالته اإلعرابية، ما بين الرفع، والنصب، والجزم،         الفعل وإعراب
صب، وجزم، فالصحيح المجـرد عـن      وإعرابه رفع، ون  : "وتتغير عالمة آخره، يقول ابن الحاجب       

ضمير بارز مرفوع للتثنية والجمع، والمخاطب المؤنث بالضمة، والفتحة، والسكون، نحو يضرب،            
يضربان، ويضربون، وتضربين، والفعل المعتـل بـالواو   :  نحو  ،والمتصل به ذلك بالنون، وحذفها    

  .)7(" والفتحة تقديراً، والحذفبالضمة تقديراً، والفتحة لفظاً، والحذف، والمعتل باأللف بالضمة

الـضمة  : بين ابن الحاجب في قوله السابق أن الفعل المضارع له عالمتا رفع، إحداهما              
الظاهرة على الفعل الصحيح اآلخر، أو المقدرة على الفعل المعتل اآلخر؛ إما للثقـل أو للتعـذر،          

  .والثانية ثبوت النون مع األفعال الخمسة
                                                        

 ،1/5 مـتن اآلجروميـة      ،1/7 اللمع   ،1/356 األصول في النحو     ،1/3المقتضب   : انظر و ،1/12الكتاب   )1(
  .1/22 حاشية الصبان ،1/15 شرح ابن عقيل ،26 شرح شذور الذهب ،1/11ح المسالك أوض

، شـرح   36 شرح شذور الذهب     ،1/21 أوضح المسالك    ،1/10 متن اآلجرومية    ،1/38األصول في النحو    ) 2(
  .1/24 ابن عقيل

  .1/26 أوضح المسالك )3(
  .1/49  حاشية الصبانانظر، و104شرح شذور الذهب  )4(
  .1/48 وحاشية الصبان ،6متن اآلجرومية  : انظر و،54شذور الذهب شرح  )5(
  .59، 1/58، حاشية الصبان 1/27، أوضح المسالك 1/51األصول في النحو  : انظر، و1/38شرح ابن عقيل  )6(
  .2/229 الكافية في النحو )7(
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شةُ لوال قَومك حديثٌ عهدهم بِكُفْرٍ؛ لنقضتُ الكعبةَ، فَجعلْـتُ لهـا            يا عائ  : "قال النبي   
  .)1("باب يدخُُل الناس، وباب يخْرجون: بابين 

  .يدخل، يخرجون: الشاهد في الحديث 
  .فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره؛ ألنه صحيح اآلخر: يدخل 

: رفوع، وعالمة رفعه ثبوت النون؛ ألنه من األفعال الخمسة، الـواو            فعل مضارع م  : يخرجون  
  .في محل رفع فاعلالسكون ضمير متصل مبني على 

 : -وهو من علماء البـصرة    - فقال سيبويه    ،ولقد اختلف العلماء في علة رفع المضارع      
  .)2("بكينونتها في موضع االسم] أي األفعال المضارعة[ولكنها ترتفع "

:  هـو  ، إلى أن عامل الرفع في المضارع-وهو مؤسس مدرسة الكوفة -ي  وذهب الكسائ 
 إلى أن عامل الرفع فـي الفعـل   -وأكثر الكوفيين-، وذهب الفراء )3(حروف المضارعة في أوله  

، وكـذلك ابـن   )5(، وأيد ابن الحاجب هذا الـرأي    )4(المضارع هو تجرده من النواصب والجوازم     
  :مالك، حيث أشار إليه بقوله 

  )6("كَتَسعد"ع مضارِعاً إذَا يجرد            من نَاصبٍ وجازمٍ ارف

 تجرده   :أن أفضل األقوال، وأصحها في عامل رفع الفعل المضارع، هو         ويغلب على ظني    
، كما ذهب إلى ذلك أكثر النحويين، فاللسان العربي يرفع الفعل المـضارع           من النواصب، والجوازم  

  . وال جازم، وينصبه أو يجزمه إذا سبق بعامِل نصبٍ أو عامِل جزمٍإذا لم يسبق بناصبٍ
  

  :نصب الفعل المضارع 
  .)7("أن، لن، كي، إذن: " وهي ،العلماء باتفاق مباشرة المضارع الفعل تنصب حروف هناك

  .)8(...."لَن يشاد الدين أحد إال غَلَبه" :  قال رسول اهللا 
                                                        

  .126، ح 1/55صحيح البخَاري، كتاب العلم  )1(
 اللبـاب   ،2/448 اإلنـصاف    ،1/323 المفصل في صنعة اإلعراب      ،2/5ضب  المقت : انظر، و 3/1 الكتاب )2(

  .2/229 شرح التصريح ،317 العوامل المائة ،2/25
  .2/229، شرح التصريح 2/224الكافية ، 2/25اللباب  : انظر، و2/448اإلنصاف ) 3(
  .317 العوامل المائة )4(
  .2/224الكافية  )5(
  .57ألفية ابن مالك  )6(
  .3/278 حاشية الصبان ،2/342 شرح ابن عقيل ،169، 3/162أوضح المسالك  : انظر )7(
  .39، ح 1/26صحيح البخَاري، كتاب اإليمان  )8(
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 شادحرف نصب مبني على السكون ال محل له من اإلعرابلن : الشاهد لن ي.  
اآلخر صحيح ألنه آخره؛ على الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة )لن( ـب منصوب مضارع فعل : يشاد.  

الم كي، الم الجحود، حتى     :  وهي   ،أما بقية الحروف فمختلف فيها، حيث تضمر بعدها أن        
بعد األمر، أو النهي، والجواب بالواو المفيدة للمعيـة،         الجارة، الجواب بالفاء المفيدة للسببية الواقعة       

  .)1(الواقعة بعد األمر، أو النهي

  .)2(" طَالقَ ُأخْتها؛ ِلتَستَفْرِغَ صفْحتها؛ فِإنّما لها ما قُدر لهاال يحلُّ المرَأة تَسأُل: "  النبي قال
  .ال محل له من اإلعرابحرف تعليل مبني على الكسر : الالم : لتستفرغ : الشاهد 

 مضمرة بعد الم التعليل، وعالمة نصبه الفتحة الظـاهرة          )أن(ـ  فعل مضارع منصوب ب   : تستفرغ  
  .على آخره؛ ألنه صحيح اآلخر

  

  : الفعل المضارع  نصبعالمات
  :لنصب الفعل المضارع عالمتين أن  )3(بين ابن الحاجب

عل المعتل اآلخر باأللف، حيث ينصب بفتحة مقدرة؛        الفتحة الظاهرة على آخره، ما عدا الف      : األولى  
  .للتعذر

  .حذف النون من آخر األفعال الخمسة: الثانية 

  .)4("ما أن يفدى، وإما أن يقيّدومن قُتَل لَه قَتيٌل؛ فَهو بِخَيرِ النَّظَرينِ، إ : "... قال النبي 
  .أن يفدى، أن يقيد: الشاهد في الحديث 

  .ف مصدري ونصب مبني على السكون ال محل له من اإلعرابحر: أن 
، وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها          )أن(ـ  فعل مضارع منصوب ب   : يفدى  

  .التعذر
  

  :جزم الفعل المضارع 
، ال الناهية، لم ولما، وهذه أدوات تجزم فعالً        )الم األمر (ـ  يجزم الفعل المضارع إذا سبق ب     

  .)5(واحداً

                                                        
  .317  العوامل العامةانظر )1(
  .5152، ح 3/512صحيح البخَاري، كتاب النكاح  )2(
  .2/229 الكافية : انظر )3(
  .2434، ح 2/154صحيح البخَاري، كتاب في اللقطة  )4(
، شرح 4/5 حاشية الصبان ،2/364 شرح ابن عقيل    ،189-3/185أوضح المسالك    : انظر، و 2/51 الكافية )5(

  .2/245 التصريح
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إن، إذْمـا، مـن، مـا،    :  وهما ،حروف وأسماء: وهناك أدوات تجزم فعلين، وهي قسمان  
  .)1(مهما، أي، متى، أيان، أينما، حيثما، أنّى

  

  :عالمات جزم الفعل المضارع 
  :)2(الحاجب أن لجزم الفعل المضارع ثالث عالماتابن بين 

  . اآلخرالسكون إذا كان الفعل المضارع صحيح: األولى 
  .حذف حرف العلة إذا كان الفعل المضارع معتل اآلخر: الثانية 
  .حذف النون من آخر األفعال الخمسة: الثالثة 

والمالِئكَةُ تُصلِّي علَى َأحدكْم ما دام في مصاله، الذي يصلي فيـه،             : "...... قال النبي   
ح؛ ما لم يهمحار ه، اللهملَيلِّ عص هاللهميف ْؤذثْ فيه، ما لم ي3("د(.  

  .لم يحدث، لم يؤذ: الشاهد في الحديث 
، وعالمة جزمه السكون؛ ألنه صحيح اآلخر، والفاعل ضمير         )لم(ـ  فعل مضارع مجزوم ب   : يحدث  

  .مستتر تقديره هو
، وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره، والفاعل ضـمير           )لم(ـ  فعل مضارع مجزوم ب   : يؤذ  

  .تقديره هومستتر 

  . عن الجزم، وما يتعلق به من مسائل-إن شاء اهللا–وسأتحدث في الفصول القادمة 
  

  :بناء الفعل المضارع 
عرفنا مما سبق أن الفعل المضارع معرب، ولكنه ليس معرباً علـى اإلطـالق، فهنـاك        

   : )4(لمضارع مبنياً، وقد بينهما ابن هشام في قولهحالتان يأتي فيهما ا
لكن بشرط سالمته من نون اإلناث، ونون التوكيد، فإنـه مـع نـون    " يقوم"لمضارع نحو المعرب ا "

، ومع نون التوكيد المباشرة يبنـى علـى الفـتح           )5("والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن "اإلناث يبنى على السكون     
"ذَننب6("لَي(.  

                                                        
  .4/9 حاشية الصبان ،369، 2/365شرح ابن عقيل  : انظر )1(
  .2/229 الكافية : انظر )2(
  .2119، ح 1/66صحيح البخَاري، كتاب البيوع  )3(
  .1/27 أوضح المسالك )4(
  .228: البقرة  )5(
  .4: الهمزة  )6(
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  .)1("كُم المغربال تَغْلبنَّكُم اَألعراب على اسم صالَت" : قال النبي 
  .ال حرف نهي وجزم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب: ال تغلبنكم : الشاهد 
 التوكيد اتصاالً مباشراً، في محل جـزم  )نون(ـ فعل مضارع مبني على الفتح؛ التصاله ب     : تغلبنكم  
ميم ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وال          : ، والكاف   )ال الناهية (ـ  ب

  .للجمع

  .)2(..."يكْفُرن العشير : ُأرِيتُ النَّار، فإذَا َأكثر َأهليها النِّساء" :  قال النبي 
: ، ونون النـسوة     )نون النسوة (ـ  فعل مضارع مبني على السكون؛ التصاله ب      : يكْفُرن  : الشاهد  

  .ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل
  

  :ع الفعل المضارعالمات 
للفعل المضارع عالمات تميزه عن غيره من األفعال، وعن االسم، وعن الحرف، وهـذه   

  :، يقول سيبويه "، أو نأيت"أنيت" أو "تينأ"العالمات مجموعة في قولنا 
النـون، وذلـك    والياء،  والتاء، و الهمزة،  : األفعال المضارعة هي التي في أولها الزوائد األربع         "

  .)3("أنت، أو هي، ويفعل هو، ونفعل نحنأفعل أنا، تفعل : قولك 

 عليـه،  )لـم (دخول : وأشار ابن مالك إلى عالمة أخرى خاصة بالفعل المضارع، وهي       
  .)4(فعل مضارع يلي لم كيشم: حيث قال 

                                                        
  .563، ح 1/167صحيح البخَاري، كتاب مواقيت الصالة  )1(
  .29، ح 1/23 السابق، كتاب اإليمان )2(
  .10، متن األجرومية 1/321، المفصل في صنعة اإلعراب 1/9، اللمع 2/1المقتضب  : انظر، و1/13الكتاب  )3(
  .57ألفية ابن مالك  )4(



 -19-

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
  العوامل الجازمة للفعل المضارع

  
  .العوامل الجازمة لفعل واحد: المبحث األول 

  ".أدوات الشرط"العوامل الجازمة لفعلين : المبحث الثاني 

  .نماذج تطبيقية من صحيح البخاري: المبحث الثالث 
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  :تمهيد 
   :لغةًالجزم 

أمضيتها، وحلفـت  : قطعته، وجزمت اليمين جزماً : القطع، جزمت الشيء أجزمه جزماً   
ينه؛ أي قطعتـه،  يميناً حتماً جزماً، وكل أمر قطعته ال عودة فيه، فقد جزمته، وجزمت ما بيني وب 

  .)1(ومنه جزم الحرف
  

  :الجزم اصطالحاً 
  .)2("عبارة عن حذف حركة، أو حرف من حروف العلة، أو ما شبه به بعامل"هو 

  .)3(والجزم خاص باألفعال دون األسماء، وهو في األفعال مقابل الجر في األسماء

فعل واحد، وعوامل   عوامل جازمة ل  : تُقسم العوامل الجازمة للفعل المضارع إلى قسمين        
  : جازمة لفعلين، وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله 

  في الفعِل هكـذا بلـم ولمـا            بال والم طالباً ضـع جزمـاً      
ــا ــإن ومــن مهم   أي متــى أيــان أيــن إذ مــا    واجــزم ب
  )4(كإن وباقي األدوات اسـما        وحيثما أنّى وحـرفٌ إذ مـا      

  .)5( ألنها تقطع من الفعل حركةً أو حرفاًوسميت هذه الحروف واألسماء جوازم؛

السراج أنه شبه الجازم بالدواء، والحركـة فـي الفعـل           ابن  ولقد نقل ابن األنباري عن      
بالفضلة التي يخرجها الدواء، وكما أن الدواء إذا صادف فضلة قام بحـذفها، وإن لـم يـصادف           

فعل ووجد حركة أخذها، وإن لم      فضلة فإنه يأخذ من الجسم نفسه، وكذلك الجازم إن دخل على ال           
  .)6(يجد فإنه يأخذ من الفعل نفسه

                                                        
  .90المنجد  : انظر، و)جزم( 3/142للسان ا )1(
  .2، "وقفات في جزم المضارع في جواب الطلب"بحث بعنوان : سلوى أبو عرب . د )2(
  .3/9الكتاب  )3(
  .58ألفية ابن مالك  )4(
  .4/2حاشية الصبان  )5(
  .230أسرار العربية  : انظر )6(
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  المبحث األول
  العوامل الجازمة لفعل واحد

  
وهي على الوجه   . )1(يجزم الفعل المضارع بعد لم، ولما، وال في النهي، والالم في األمر           

  :اآلتي 
   لم:أوالً 

   :)2(حرف نفي، له ثالثة أقسام) لم(
، ))3 ولَم يكُن لَّه كُفُـوا َأحـد       *لَم يلد ولَم يولَد     :  -تعالى-، نحو قوله    أن يكون حرفاً جازماً    - 1

  .وهذا هو القسم المشهور منه
؛ )لـم (ـ  أن يكون حرفاً ناصباً للفعل المضارع، حيث زعم اللحياني أن بعض العرب ينصب ب              - 2

 .)نشرح ( بفتح الحاء))4ك لَك صدرَألَم نَشْرحوذلك اغتراراً بقراءة بعض السلف 

  :قول الراجز بو
من الموت أفر يومي في أي  

  )5(أيوم لم يقدر أم يومٍ قُدر
  .جاء الفعل منصوباً بعد لم: لم يقدر : الشاهد 

، )النـون (ـعلى أن الفعلين مؤكدان ب  " نشرح، يقدر "للفعلين  ) لم(ولقد خرج بعض النحاة نصب      
  .)6(ثم حذفت نون التوكيد، وبقيت الفتحة دليالً عليها" ، يقدرننشرحن"فاألصل فيهما 

ورفض ابن جني هذا التخريج؛ ألن نون التوكيد ال تحذف إال إذا تليت بـساكن، وال يوجـد                  
السكون، ووضع الفتح بدالً منه؛ ألن الهمزة مفتوحـة   " يقدر"سكون هنا، وبين أن األصل في       

الـساكن إذا جـاور الحـرف المتحـرك مجـرى         والراء ساكنة، والعرب تجري الحـرف       
  .)7(المتحرك

                                                        
  .3/1061، المحرر في النحو 2/251لكافية ، ا192، اللمع 2/157في النحو ، األصول 2/44المقتضب  )1(
  .365، مغني اللبيب 226الجنى الداني  : انظر )2(
  .4-3: اإلخالص ) 3(
  .1: االنشراح ) 4(
، 89البيت من الرجز، مختلف في نسبه، قيل للحارث بن منذر، وقيل لعلي بن أبي طالب، سر صناعة اإلعراب                   ) 5(

  .4/8، حاشية الصبان 365، مغني اللبيب 267، الجنى الداني 3/1574شرح الكافية 
  .4/8، حاشية الصبان 365، مغني اللبيب 1/90سر صناعة اإلعراب  : انظر )6(
  .1/90أسرار العربية  : انظر )7(
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  .)1()النون(ـ وأضاف ابن هشام سبباً آخر لرفض هذا التخريج، وهو أن المنفي ال يؤكد ب
 : مرتفعاً كقول الشاعر لغى ال عمل له، فيأتي الفعل بعدهكون حرفاً ميأن  -3

لم ي ليفاءالص ٍل وأسرتُهم           يومذُه بالجارِلوال فوارس 2(وفون(  
 ألنه من األفعـال الخمـسة،       ؛ مرتفعاً بثبوت النون   )لم(جاء الفعل بعد    : لم يوفون   : الشاهد  

 .حرف ملغى ال عمل له) لم(وذلك على اعتبار أن 
 هو أنها أخـذت حكـم ال النافيـة ومـا            )لم(وبين ابن عصفور أن السبب في رفع الفعل بعد          

  .)3(النافية
  .)4( لغة قوم من العرب، وعده بعض النحويين ضرورة)لم(د وعد ابن مالك الرفع بع

هو أنها للجزم؛ فـالجزم لغـة القـرآن         ) لم(ويبدو لي أن أفضل األقوال وأقواها في أقسام         
  .الكريم، واللغة المشهورة عند العرب، وما خرج عن األصل فهو شاذ، ولغة نادرة ال يقاس عليها

  
  :اختصاص لم 

لفعل المضارع اللفظ، وصرف معناه إلى الفعـل الماضـي،          بالدخول على ا  ) لم(تختص  
  .)5(ما قام:  أي ؛لم يقم زيد: تقول

 أن يليها الفعل الماضي، وأن العلـة أوجبـت          )لم(وذهب ابن الوراق إلى أن األصل في        
إسقاط األصل، واستعمال الثقيل، أال وهو الفعل المضارع، وال يجوز الرجوع إلى األصل؛ ألنهم              

  .)6(ا األصل أال وهو الفعل الماضي لوقع الجازم على غير ما بني لهلو استعملو

تدخل على ماضي اللفظ، فترد لفظه إلـى المـبهم، دون           ) لم(وذهب قوم آخرون إلى أن      
  .معناه، ووجهة نظرهم في ذلك، هو أن المحافظة على المعنى أولى من المحافظة على اللفظ

                                                        
  .365مغني اللبيب  )1(
، اللـسان  310، ضـرائر الـشعر   3/1574) من نُعـم (البيت من البسيط، لم ينسب إلى قائل، شرح الكافية    )2(

، 9/3، خزانـة األدب  2/543، همـع الهوامـع      365) من نُعـم  (، مغني اللبيب    266، الجنى الداني    8/271
  .4/6، حاشية الصبان 2/490الكواكب الدرية 

  .8/271) صلف(موضع، اللسان : الصليفاء : اللغة 
  .310ضرائر الشعر  )3(
  .365، مغني اللبيب 267الجنى الداني  )4(
، مغني اللبيـب    267، الجنى الداني    350، رصف المباني    236 أسرار العربية    ،2/157األصول في النحو     )5(

  .211، العوامل المائة 365
  .200علل النحو  : انظر )6(
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على الفعل المـضارع ورده إلـى الفعـل         ) لم(، واعتبر أن دخول      ذلك ورفض المرادي 
، بينمـا  )لو(الماضي هو الرأي األصح؛ وذلك ألن له مشابهاً أال وهو الفعل المضارع الواقع بعد             

  .)1(الرأي الثاني ال يوجد له نظير

تختص بالدخول على الفعل المـضارع،      ) لم(ويغلب على ظني أن أصح األقوال هو أن         
لـم  : ال تختص بالدخول على الفعل الماضي؛ فال يجوز القول          وترد معناه إلى الفعل الماضي، و     

  .جاء، لم قام، فإن مثل هذا ربما يلتبس باالستفهام
  

  : بالجزم )لم(سبب اختصاص 
اختصت بالجزم مثل حروف الجزاء؛ وذلـك للتـشابه الواقـع           ) لم(بين ابن الوراق أن     

، وكذلك الفعل الماضـي يقـع بعـد         بمعنى الفعل الماضي  ) لم(بينهما، فالفعل المضارع يقع بعد      
  .)2(حروف الجزاء بمعنى االستقبال

   :)3(بالجزم) لم(الختصاص سببين آخرين العكبري وأضاف 
له إلى زمن غير زمنه أال وهو الزمن الماضي؛ لذا فإنه           ) لم(ثقل الفعل المضارع، ونقل     : أولهما  

  .الحذف) لم(يزداد ثقالً، فناسب أن يكون عمل 
الفعل المضارع إلى معنى الفعل الماضي، والفعل المضارع باعتبار لفظـه           ) لم(رف  ص: ثانيهما  

، ولكنه باعتبار لفظه يستحق البناء؛ لذا جعل له حكم متوسط، أال            اإلعرابيةيستحق الحركة   
  .وهو السكون، الذي هو في المبني بناء، وفي المعرب بسبب عامل من العوامل

ل بينهـا وبـين مجزومهـا بـالظرف، أو بـالمجرور            قد يفص ) لم( أن   )4(بين ابن هشام  
  :للضرورة، كقول الشاعر 

  )5(فأضحتْ مغانيها قفاراً رسومها         كأن لم سوى أهٍل من الوحشِ تُْؤهِل
كأن لم تؤهـل    : ومجزومها، فاألصل   ) لم(فصل بين   : لم سوى أهل من الوحش تؤهل       : الشاهد  

  .سوى أهل من الوحش
                                                        

  .2/248، األشباه والنظائر 268الجنى الداني  : انظر )1(
  .2/47، اللباب 236، أسرار العربية 198علل النحو  : انظر )2(
  .2/47اللباب  : انظر )3(
  .367مغني اللبيب  : انظر )4(
وأضحت مباديها قفاراً بالدها، ضرائر الـشعر       : ، والرواية فيه    224البيت من الطويل، لذي الرمة، ديوانه        )5(

، 2/489، الكواكب الدريـة     9/5] توهل[، خزانة األدب    367، مغني اللبيب    269، الجنى الداني    203) توهل(
  .4/5ة الصبان ، وحاشي2/542وبال نسبة في همع الهوامع 
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  :عموالً لفعل محذوف يفسره ما بعده، كقول الشاعر وقد يليها االسم م
  )1(ظننت فقيراً ذا غنى ثم نلتُه           فلم ذا رجاء ألقه غير واهبِ

فلم :  معموالً لفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير     )لم(وقع االسم بعد    : فلم ذا رجاء ألقه     : الشاهد  
  .-ألقه غير واهب–ألق ذا رجاء 

  
   لما:ثانياً 

   :)2(على ثالثة أوجه) لما(تأتي 
 ).لم(تختص بالدخول على الفعل المضارع فتجزمه، وتنفيه، وتقلبه فعالً ماضياً مثل  -1

ِإن كُلُّ نَفْسٍ لَّمـا     :  -تعالى-تكون حرف استثناء، فتدخل على الجملة االسمية، نحو قوله           -2
 . أي إالّ عليها حافظ))3علَيها حافظٌ

  .سفوناآ أي حين ))4فَلَما آسفُونَا انتَقَمنَا منْهم:  -تعالى- بمعنى حين، كقوله تكون ظرفية -3
  

  : الجازمة )لما(أصل 
  ، أهي مركبة أم بسيطة؟)لما(اختلف النحاة في أصل 

 وبنيت معها، فغيرت حالها، كما غيرت       )ما( ضمت إليها    )لم(" )لما(أما  : "قال ابن السراج    
  .)5(")لم(وال يتبعها شيء، وال تقول ذلك في " لما" ترى أنك تقول أال" ما" "لو"

  .)6(السراج، وهذا مذهب الجمهور أيضاً، وقيل إنها بسيطة ابن عند "ما"و "لم" من مركبة هي إذن

هـو   الزائدة )ما( و)لم( مركبة من    )لما(ما ذهب إليه الجمهور، أال وهو أن        يبدو لي أن    و
  .إلى الصواباألقرب 

  
  
  

                                                        
  .9/5، خزانة األدب 367البيت من الطويل، لم ينسب لقائل، مغني اللبيب  )1(
، 592، الجنـى الـداني      1645-3/1643، شرح الكافية    199-197، األزهية   11حروف المعاني    : انظر) 2(

  .370، 369، مغني اللبيب 593
  .4الطارق  )3(
  .55الزخرف  )4(
  .2/157في النحو األصول ) 5(
  .2/543، همع الهوامع 2/247، شرح التصريح 592الجنى الداني  )6(
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   :)لما( و)لم(األمور المشتركة بين 
في الحرفية، فكالهما حرف نفي، يختص بالـدخول        : في عدة أمور    ) لما(و) لم(تشترك  

  .)1(على الفعل المضارع، وجزمه، ونفي معناه، وقلب زمنه من الحال إلى الماضي
وتشتركان كذلك في دخول همزة االستفهام عليهما على سـبيل التقريـر دون أن يبطـل       

  .)3(َألَم نَشْرح لَك صدرك:  -تعالى-، نحو قوله )2(ملهاع

  :وقول الشاعر 
وازع والشيب ا أصحبا        فقلتُ ألمعلى الص 4(على حينِ عاتبتُ المشيب(  

للتقرير، ولم يبطل عملها، فالفعل مجزوم      ) لما(دخلت همزة االستفهام على     : ألما أصح   : الشاهد  
  . حذف حرف العلةوعالمة جزمه

  
   :)لما( و)لم(االختالف بين 

   :)5(في خمسة أمور) لم(عن ) لما(تختلف 
 تختص بدخول الشرط عليها، كقوله )لم(، بينما "إن لما تقم: " بأداة شرط، فال يقال  )لما( تقترن ال - 1

 .))6ِإن لَّم تَفْعْل فَما بلَّغْتَ رِسالَتَهيا َأيها الرسوُل بلِّغْ ما ُأنزَِل ِإلَيك من ربك و:  -تعالى-

 :إلى الحال، كقول الشاعر ) لما(يمتد الزمن المنفي بـ  -2

ِقا ُأمزي ولمرِكنآكٍل      وإالّ فََأد خير ْأكُوالً فكن7(فإن كُنتُ م( 

شاعر يريد أنـه لـم       إلى الزمن الحالي، فال    )لما(ـ  امتد الزمن المنفي ب   : لما أمزق   : الشاهد  
  .يمزق في الماضي وال في الزمن الحالي

ولَم َأكُن بِـدعاِئك    :  -تعالى-يحتمل أن يكون متصالً بالحال، نحو قوله        ) لم(بينما المنفي بـ    
 هْل َأتَى علَى الِْإنسانِ حين من الدهرِ لَـم        :  -تعالى-، ويحتمل االنقطاع، كقوله     ))8رب شَقيا 

                                                        
  .211، العوامل المائة 2/247، شرح التصريح 592الجنى الداني  )1(
، 2/542، همع الهوامـع    83، شرح قطر الندى     3/1063، المحرر في النحو     297، المقرب   2/251الكافية   )2(

  .4/8حاشية الصبان 
  .1: االنشراح  )3(
، الكواكب الدريـة    15/203، اللسان   "وقلت "1/149، الكامل   79ت من الطويل، للنابغة الذبياني، ديوانه       البي )4(

  .4/8، وبال نسبة في حاشية الصبان 2/491
  .15/203 )وزع(هو كف النفس عن هواها، اللسان، : الوزع : وازع : اللغة   
  .219-2/218باه والنظائر ، األش84-83، شرح قطر الندى 369-367مغني اللبيب  : انظر )5(
  .67: المائدة  )6(
  .367، مغني اللبيب 1/18البيت من الطويل، لشأس بن نهار، المعروف بالممزق العبدي، الكامل  )7(
  .4: مريم  )8(
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؛ وألن النفي ممتد "لما يكن ثم كان"، ولم يجز  "لم يكن ثم كان   "؛ ولهذا جاز    ))1يكُن شَيًئا مذْكُورا  
؛ ألن معنـاه ومـا   "قمت فلم تقم: "، لم يجز اقترانها بحرف التعقيب بخالف لم، تقول        )لما(بعد  

 .ن؛ ألن معناه وما قمت إال اآل"قمت فلما تقم"قمت عقب قيامي، وال يجوز 

: ، تقول   )لم(ال يكون إال قريباً من الحال، وهذا ال يشترط في المنفي بـ             ) لما(إن المنفي بـ     -3
 ."لما يكن"، وال يجوز "لم يكن زيد في العام الماضي مقيماً"

 أن يكون قريباً من الحال، ولكنه ليس الزمـاً  )لما(إن الغالب في منفي     : ولكن ابن مالك قال     
 . لما يندمعصى آدم ربه و: مثل 

بـْل  :  -تعالى-ال يتوقع ثبوته، قال     ) لم(متوقع ثبوته، بينما المنفي بـ      ) لما(إن المنفي بـ     -4
 . أي أنهم لم يذوقوا العذاب، ولكن تذوقهم له متوقع؛))2لَما يذُوقُوا عذَابِ

فـي نفـي    خاص بالمستقبل، أما بالنسبة للماضي فهما سيان        ) لما(و) لم(وإن هذا الفرق بين     
 . مالي قمت ولم تقم، أو لما تقم: المتوقع وغيره، تقول 

 :بدليل قول الشاعر ) لما(يجوز حذف المنفي بـ  -5

جِبنَهفلم ي ا         فناديتُ القبور3(فجِئتُ قبورهم بدءاً ولم( 

  .سيداً:  أي ؛لما أكن بدءاً: ، والتقدير )لما(حذف المنفي بـ : لما جئت : الشاهد 
  :ال يجوز حذفه إال للضرورة الشعرية، كقول الشاعر ) لم(كن المنفي بـ ول

  )4(احفظْ وديعتك التي استُودعتُها          يوم األعازبِ إن وصلت وإن لم
  .لم تصل؛ وذلك للضرورة الشعرية: وتقديره ) لم(حذف مجزوم : وإن لم : الشاهد 

هـو كونهـا مـن عوامـل       ) لم(ي بـ   وبين ابن عصفور أن السبب في عدم جواز حذف المنف         
األفعال، وعوامل األفعال أضعف من عوامل األسماء، وكما أنه ال يجوز حذف معمول الجـار               

  .وهو في العمل أقوى من الجازم، فاألولى عدم جواز حذف األضعف أال وهو معمول الجازم
قد "فالمتكلم يقول في نفي " قد فعل"وبقاء عملها؛ ألنها نفياً لـ ) لما(بينما يجوز حذف المنفي بـ  

ن قد أتى، أوك: ت زيد وكأن قد، أي ألما ي: ألما يقم، فحملت لذلك على قد، فكأنما يقال " قام زيد
 .)5()لما(لما أدخلها، فاكتفوا بـ : قاربت المدينة ولما، أي : فيكتفي بقد، فكذلك أيضاً قالوا 

                                                        
  .1: اإلنسان  )1(
  .8: ص  )2(
  .369للبيب ا، مغني 3/1575البيت من الوافر، منسوب إلى ذي الرمة، وليس في ديوانه، شرح الكافية  )3(
، الكواكب 4/6، حاشية الصبان    9/8، خزانة األدب    369البيت من الكامل، إلبراهيم بن هرمة، مغني اللبيب          )4(

  .2/488الدرية 
  .184ضرائر الشعر  : انظر )5(
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 ومعمولهـا يرتبطـان ببعـضهما    )لم(غير صحيح؛ ألن   ) لم(وعد المالقي حذف معمول     
  .)1(البعض، ويصبحان كشيء واحد

  
  الم األمر الجازمة أو الم الطلب :ثالثاً 

الالم حرف ورد في كالم العرب لمعانٍ عديدة، وقد أفرد الزجاجي له مصنفاً خاصاً أسـماه          
قسم : سمين عد له فيه نحو أربعين معنى، ومن المعروف عن هذه الالمات أنها تقسم إلى ق     " الالمات"

قسم يعمل خفضاً، وقسم يعمل نصباً، وقسم       : عامل وآخر غير عامل، والعامل يقسم إلى ثالثة أقسام          
الم االبتداء، الم الجـواب، الم التعريـف،        :  منها   ،يعمل جزماً، وغير العامل يقسم إلى أقسام عدة       

  .والالم الموطئة للقسم

م جازمة للفعل المستقبل للمأمور الغائب، ، وهي ال)2(والم األمر هي الالم الموضوعة للطلب 
  .))3ِلينفقْ ذُو سعة من سعته:  -تعالى-وهذا هو أصل دخولها، قال 

 عنها غالباً بصيغة ىأما إذا كان األمر للمخاطب فاآلمر ال يحتاج إلى الالم هنا، وإنما يستغن           
  .إلخ... فعل، تقول اذهب، انطلق ا

)4(الزجاجي ويقول
لتـذهب يـا زيـد،    : المخاطب للتوكيد، تقول    على تدخل ربما األمر مال إن 

)5()فْرحواْيفَلْ( قرئ هذا وعلى لتركب،
 أنه قرأها بالتاء، وكذلك     عن النبي    وروي ،)6()فْرحواْتَفَلْ( بالتاء 

  .)8(ليالًق وجده ألنه فلتفرحوا؛ قولهم يعيب الكسائي وكان .)7("مصافكم لتأخذوا" قوله أيضاً عنه ورد

، وقـال  )10(، ولكن ابن الحاجب عدها قراءة شاذة)9(وعد الزجاجي القراءة بالتاء لغة جيدة    
إذن ، )11("، وهي لغة بعـض العـرب  هي قراءة ُأبي، ورويناها مسندة عن النبي      "ابن الجزري   

                                                        
  .350رصف المباني  )1(
  .294مغني اللبيب  )2(
  .7: الطالق  )3(
  .89الالمات ) 4(
  .58: يونس  )5(
هي قراءة النبي، وعثمان، وُأبي بن كعب، والحسن، وأبي رجاء، ومحمد بن سيرين، واألعـرج،                "قال ابن جني   )6(

  .1/313، المحتسب "وعمرو بن نافذ... وأبي جعفر، والسلمي، 
، والروايـة  1970، ح 2/201، سنن أبي داود، كتاب المناسـك،        1297، ح   2/943صحيح مسلم، كتاب الحج،     ) 7(

  ".لتأخذوا مناسككم"فيهما 
  .1/470 ، للفراءمعاني القرآن) 8(
  .2/746، شرح التصريح 110الجنى الداني ) 9(
  .2/252الكافية ) 10(
  .2/285النشر ) 11(
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؛ ألن  أنها قرئت بالياء والتاء والياء أجـود      العكبري  ، وبين    في نظره  فهي قراءة صحيحة متواترة   
  . )1(أمر المواجه فافرحوا

كذلك دخول الم األمر على فعل المتكلم، سواء أكـان المـتكلم            إنه يقل    : )2(هشاموقال ابن   
وقَاَل الَّذين كَفَروا ِللَّـذين  :  -تعالى- غيره كقوله ه، أو مع )3("قوموا فََألصِل لكم   : "مفرداً كقوله   

  .))4نَحمْل خَطَاياكُمآمنُوا اتَّبِعوا سبِيلَنَا ولْ

وعد المالقي دخول الم األمر على فعل المتكلم والمخاطب جائزاً، ولكنه نـادر فـي نفـس          
 عـن  ى، وجعل الجمهور جزم الم األمر للمخاطب أقل من جزمها لفعل المتكلم؛ ألنه يستغن         )5(الوقت

  .)6("افرحوا"جزم فعل المخاطب بفعل األمر نحو 

لين بأن دخول الم األمر على المتكلم قليل جداً؛ ألن المـتكلم ال يـأمر               وإني ألتفق مع القائ   
كمـا قـال    رغم قلته   فصيح جائز   لكنه  نفسه، إال إذا أنزلها منزلة األجنبي، وهو في غنى عن ذلك،            

بإسقاط الياء، وجزم الفعل بعدها " فلنصِل" في سنن الترمذي المالقي، بدليل وروده في حديث للنبي 
لعلة على اعتبار أنها الم األمر، وقد ورد هذا الحديث فـي بـاقي كتـب الحـديث                  بحذف حرف ا  

ـ              " فألصلي" ـ بإثبات الياء، وتحريكها بالفتح، حيث عدت الالم هنا الم كي، والفعل بعدها منصوباً ب
  . بعد الم كيمضمرةال )أن(

 إن تتبعونا : أي ؛نها على تأويل شرط وجزاءأفيغلب على ظني " ولنحمل خطاياكم"أما اآلية 
إن الم األمر هنا بمعنى الخبر، وعدل عن الخبر إلى الم األمـر،             : حملنا خطاياكم، وقال العكبري     

  .)7(للمبالغة في االلتزام

، لكن األجـود     رغم قلته  فصيح جائز فهو  يتعلق بدخول الم األمر على المخاطب،       أما فيما   
 عنها بفعل األمر مباشرة، وهذه هي لغة        منه كما يغلب على ظني هو عدم دخولها عليه، واالستغناء         

  .القرآن الكريم
  

                                                        
  .647 إعراب القراءات الشواذ )1(
  .296مغني اللبيب  )2(
  ".قوموا فَلْنُصِل بكم"، والرواية فيه 234، ح 1/454سنن الترمذي، أبواب الصالة،  )3(
  .12 : العنكبوت )4(
  .302رصف المباني ) 5(
  .359، همع الهوامع 2/246، شرح التصريح 3/187، أوضح المسالك 296مغني اللبيب  )6(
  .2/129التبيان في إعراب القرآن  )7(
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  :عمل الم األمر 
يتضح مما سبق أن الم األمر تختص بالدخول على الفعل المضارع الغائب، وقد تدخل على            
المتكلم والمخاطب، وهي الم جازمة للفعل المضارع، وتبقى جازمة له وإن خرجت عن الطلب إلى               

  .)2(ونَادوا يا ماِلك ِليقْضِ علَينَا ربك:  -تعالى-له  نحو قو)1(غيره من األغراض
خرج طلب الفعل على وجه االستعالء واإللزام إلى الدعاء؛ ألنه خرج من األدنى             : ليقض  : الشاهد  

  .العلة حرف حذف جزمه وعالمة ،)األمر الم( ـب مجزوماً الفعل جاء ذلك ورغم منزلة، األعلى إلى منزلة

  .))3ومن شَاء فَلْيكْفُر:  -تعالى- وقوله
ـ              : فليكفر  : الشاهد   ـ جاء الكالم في اآلية على لفظ األمر للتهديد، ورغم ذلك جاء الفعل مجزوماً ب

  .، وعالمة جزمه السكون)الم األمر(
  

   :)الم األمر(ـ سبب الجزم ب
، وهو عبـارة عـن   اً يعود إلى كون األمر طلب)الم األمر(ـ أن سبب الجزم ب  العكبري  بين  

غرض لآلمر، فأشبهت المه الم المفعول له، وهي جارة، فيجب أن تكون الم األمر جازمة، فالجزم                
  .)4(في األفعال هو مقابل الجر في األسماء، ولشبهها بها كسرت

 هو اشتراك األمر بـالالم وغيرهـا فـي          )الم األمر (وبين ابن الوراق أن السبب في جزم        
م بذلك؛ لدخولها على الغائب، فشابهت في ذلك الم التعريف؛ ألنها ال تستعمل             المعنى، وخصت الال  

  .)5(للعهد، ولمن هو غائب، فأدخلت الالم من بين سائر الحروف لهذا المعنى
  

  :حركة الم األمر 
والم األمر مكسورة أبداً إذا كانت في االبتداء، فإن تقدمها واو او فاء كانـت               : "الخليل  قال  
  .)6("ا كسرت مع الواو والفاءساكنة، وربم

 في ذلك، وبين أن الم األمر تسكن مـع الـواو والفـاء طلبـاً                "الخليل" "الفراء"ولقد وافق   
وهو قال، وهي قالت، وإن أكثر العرب علـى     : للتخفيف، مثل الهاء تسكن إذا وصلت بالواو، تقول         

  .)7(التسكين، وقد كسرها بعضهم
                                                        

  .295مغني اللبيب  : انظر) 1(
  .77: الزخرف ) 2(
  .29: الكهف ) 3(
  .2/49اللباب  : انظر )4(
  .236 العربية ، أسرار198علل النحو  : انظر )5(
  .327، والمفصل في علم العربية 46 حروف المعاني انظر، و267جمل الفراهيدي  )6(
  .2/224 ، للفراءمعاني القرآن : انظر )7(



 -30-

تسكين الم األمر مع حرفي الواو أو الفاء وهو أن الواو والفاء    وأضاف الزجاجي سبباً آخر ل    
  .)1( منها، فبالتالي ال يمكن الوقوف على واحد منهماا جزءيتصالن بالكلمة وكأنهم

وإن تسكين الم األمر بعد الواو أو الفاء أكثر من تحريكها، لذا أجمع القراء على التـسكين،         
، حيـث   )4(وِليتَمتَّعـوا ،  )3(وا نُذُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيق    ولْيوفُ : )2(فيما عدا قوله تعالى   

  .)5(سكنهن أهل المدينة وعاصم واألعمش، وكسرهن أبو عبد الرحمن السلمي

، فاألفضل كسرها، والبصريون ال يجيزون غير   )ثم(أما إذا سبقت الم األمر بحرف العطف        
بنفسه؛ ويمكن الوقوف عليه، واالبتداء بما بعـده، ولقـد أجـاز بعـض         حرف يقوم    )ثم(ذلك؛ ألن   

ثُم لْيقْضوا  النحويين تسكين الم األمر مع ثم قياساً على الواو، والفاء، وعلى ذلك قرأ بعض القراء                
متَفَثَه)6(بتسكين الالم، ولكن الكسر هنا أجود )7(.  

  .)8( من األمور المستقبحة)ثم(ر مع وأيد المالقي رأي الزجاجي، وعد تسكين الم األم

الرأي القائل بتسكين الم األمر إذا سبقت بحرفي الواو والفاء أفضل من الرأي             ويبدو لي أن    
اتـصاالً  الواو والفاء تتصالن بما بعـدهما   وألن ؛القائل بالكسر؛ وذلك للتخفيف من توالي الحركات 

 فإنـه  )ثم(مكن الوقوف على أحدهما، بخالف وثيقاً حتى تصبح هذه الحروف وكأنها جزء منها فال ي  
  . ألنها حرف يستقل بنفسه؛يمكن الوقوف عليها واالبتداء بما بعدها

  :سببينل وذلك فيها لألصل رجوع هو هذه األحرف، إنما بعد األمر الم تسكين أن مالك ابن وبين
الحركـة زيـادة،    سبب مشترك فيه، أال وهو أن السكون مقدم على الحركة اإلعرابية، ف           : األول  

  .واألصل عدمها
، مشابهاً لعملها، والذي منع من سكونها هو االبتداء، )الم األمر(ـ وهو سبب لفظي خاص ب  : الثاني  

حيث يتعذر االبتداء بساكن؛ فلذا كسرت، ولو كان تسكين الـالم بـدون سـبب يخـصها،        
  .)9(الشتركت معها فيه الم كي الواقعة بعد حرفي الواو أو الفاء

                                                        
  .89الالمات  : انظر )1(
  .689، شرح ألفية ابن مالك، البن الناظم، 3/1564شرح الكافية  : انظر) 2(
  .29: الحج  )3(
  .66: العنكبوت  )4(
  .2/224 ، للفراءمعاني القرآن) 5(
  .29: الحج ) 6(
  .89الالمات  : انظر) 7(
  .303رصف المباني  )8(
  .112، الجنى الداني 2/447، شرح التصريح 3/1564شرح الكافية  : انظر )9(
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لكـن   الرغم من االتفاق على كسر الم األمر في االبتداء حيث يتعذر االبتداء بساكن،           وعلى
  .)1( يفتحونها في بداية الكالم لغةًسلَيمبني 

  

  :حذف الم األمر 
)2(سيبويه قال

  ".مضمرة وتعمل الشعر، في حذفها يجوز قد ]األمر الم يقصد[ هذه أن واعلم" : 

  :ومثل له بقول الشاعر 
  )3( من شيء تَباالكلُّ نَفْسٍ         إذا ما خفتَ نفسك دمحمد تف

لتفد، وعلى الرغم من ذلك بقي عملهـا، فالفعـل          : حذفت الم األمر، فالشاعر أراد      : تفد  : الشاهد  
  .مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة

  :وقول اآلخر 
الويُل ح ي        لَكشفاخْم حابِ البعوضةثِْل َأصمن بكىعلى م أو يبك الوجه 4(ر(  

حذفت الم األمر، فالشاعر أراد ليبك، وعلى الرغم من ذلك بقي عملها، فالفعـل مجـزوم،   : الشاهد  
  .وعالمة جزمه حذف حرف العلة

   :)5(في حذف الم الطلب وبقاء عملها على أقوال عدةاختلفوا النحاة بين السيوطي أن 
تى في االختيار، ولكن بشرط أن يسبق بقول، وهذا مـذهب  جواز حذف الم الطلب مطلقاً ح    : األول  

  .))6قُل لِّعبادي الَّذين آمنُواْ يقيمواْ الصالَةَ:  -تعالى-الكسائي، ومنه قوله 
ليقيمـوا  :  المضمرة فالتقدير عنده     )الم األمر (ـ  حيث اعتبره الكسائي مجزوماً ب    : يقيموا  : الشاهد  

 جاءت بعد قول، وبقي عملها رغم حذفها فالفعل مجزوم وعالمة جزمه حـذف         ألنها ؛فالالم محذوفة 
  .النون؛ ألنه من األفعال الخمسة

  . في الشعر، وهذا مذهب المبردورفض حذف الم الطلب ول: الثاني 
ـ           : الثالث    هجواز حذف الم الطلب في الشعر للضرورة، وعدم جواز حذفه في االختيار، سواء تقدم

م يتقدمه، واعتبر أصحاب هذا المذهب أن سبب الجزم في اآلية السابقة هو وقـوع               أمر بالقول، أم ل   
  .الفعل جواباً للطلب

                                                        
  .111الجنى الداني  )1(
  .3/8الكتاب  )2(
، 3/8 ألبي طالب، وقيـل لألعـشى، الكتـاب          البيت من الوافر، مختلف في نسبه، فقيل لحسان بن ثابت، وقيل           )3(

  .3/11، خزانة األدب 2/540الهوامع  همع ،297 اللبيب مغني ،298 المقرب ،149 الشعر ضرائر ،2/432 اإلنصاف
  .2/213، )تبل(العداوة، اللسان : تبال : اللغة   
، ضـرائر   2/433نصاف  ، اإل 2/157في النحو   ، األصول   3/8البيت من الطويل، لمتمم بن نويرة، الكتاب         )4(

  .328، مغني اللبيب 328، رصف المباني 150الشعر 
  .2/113 )بعض(، موضع كان للعرب فيه يوم مذكور، اللسان: البعوضة : اللغة   

  .4/82) حرر( الخد، اللسان  :          حر الوجه
  .540-3/539همع الهوامع  : انظر )5(
  .31: إبراهيم  )6(
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 ؛قلت لزيد يضرب عمراً: قول، ولو كان غير أمر، نحو        بعد االختيار في األمر الم حذف جواز : الرابع
ذف الم األمر ليضرب، وال يجوز غيره إال في ضرورة، وهذا مذهب ابن مالك، والذي جعل ح          :  أي

  :بقول الشاعر عليه في االختيار دون أن يسبق بقول أمر أقل من حذفه بعد قول أمر، واستدل 
  قلـت لبـوابٍ لديـه دارهـا

  )1(تيذَن فإني حمُؤها وجارها
حذف الم األمر بعد قل، ولقد اعتبر ابن مالك أن الحذف هنا ليس بضرورة؛ لتمكن               : تيذن  : الشاهد  
  .من قول إيذنالشاعر 

  

  الناهية ال :رابعاً 
)2(هشام ابن بين

الموضوعة لطلب الترك، وتختص بالدخول على الفعل    الالم هي الناهية )ال( أن 
لَا تَتَّخذُوا عدوي وعدوكُم    : -تعالى–المطلوب منه مخاطباً نحو قوله       أكان سواء وجزمه، المضارع،

  .)4(الْمْؤمنين دونِ من َأوِلياء الْكَافرِين الْمْؤمنُون يتَّخذ الَّ : -تعالى– قوله نحو غائباً أو ،))3َأوِلياء

  :، كقول الشاعر )5(قد تصحب فعل المتكلم قليالًأنها و
  )6(ال َأعرِفَن ربرباً حوراً مدامعها            مردفَات على أعقَابِ َأكْوارِ

  .دخلت ال الناهية على المتكلم، وجزم الفعل بعدها، وهذا قليل: عرفن ال أ: الشاهد 
  :وقول اآلخر 

دمسقَ فال نعد ننَا مجإذا ما خَرمراضفيها الج 7(            لها أبداً ما دام(  
                                                        

، 4/215، اللسان   150، ضرائر الشعر    3/1570ر بن مرثد األسدي، شرح الكافية       البيت من الرجز، لمنصو    )1(
  .4/4، حاشية الصبان "تأذن"، والرواية فيه 298مغني اللبيب 

  .4/215) حمء(األخ واألب، اللسان :  مثل ،كل من كان من قبل الزوج: الحمء : حمؤها: اللغة   
  .324-323مغني اللبيب  )2(
  .1: الممتحنة  )3(
  .28: آل عمران  )4(
  .3/185أوضح المسالك  : انظر )5(
، شرح ألفية ابن مالك، البن النـاظم،  3/1568، شرح الكافية   55البيت من البسيط، للنابغة الذبياني، ديوانه،        )6(

  .4/3، حاشية الصبان 3/185، أوضح المسالك 692
  .6/75، )ربب(القطيع من بقر الوحش والظباء، اللسان : ربرب : اللغة   
، )حور(أن يكون البياض محدقاً بالسواد كله، أو أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر، اللسان                 : حور    

4/265.  
  .6/136، )ردف(متتابعات، اللسان : مردفات   
  .10/214، )عقب(آخر كل شيء، اللسان : أعقاب   
  .13/130، )كور(رحل الناقة بأداته، وهو كالسرج، اللسان : أكوار   
، شرح ألفية 3/1567البيت من الطويل، اختلف في نسبه، فقيل للفرزدق، وقيل للوليد بن عقبة، شرح الكافية            )7(

، الكواكـب  4/4، حاشية الـصبان     326، مغني اللبيب    3/186، أوضح المسالك    692ابن مالك، البن الناظم،     
  .2/495الدرية 

  .3/126، )جرضم(األكول الواسع البطن، اللسان : الجراضم : اللغة   
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  .دخلت ال الناهية على المتكلم، وجزم الفعل بعدها، وهذا قليل: فال نعد : الشاهد 

ال أخرج، وال نخرج؛ ألن المنهي هنا هو       : المتكلم المبني للمفعول، نحو     ويكثر جزمها فعل    
ال يخرجني أحد، وال يخرجنـا أحـد،   : الفاعل المحذوف، والذي ناب عنه ضمير المتكلم، واألصل      

حيث عدل عن الفعل المبدوء بياء الغيبة إلى الفعل المبدوء بالهمزة والنون؛ ليتمكن من اإلسناد إلـى     
  .)1( على سبيل االلتفات من الغيبة إلى التكلمضمير المتكلم

وأظن أن دخول ال الناهية على المتكلم غير جائز؛ ألن المتكلم ال يمكن أن ينهي نفـسه، إال      
  .إذا أنزلها منزلة األجنبي، وهو في غنى عن ذلك

  

  : الناهية )ال(أصل 
ف فانفتحـت، وزعـم    الناهية الم األمر زيد عليها أل)ال(ورد عن بعض النحويين أن أصل   

 المضمرة قبلها، وأنها حذفت منعاً )الم األمر(ـ ن الجزم بعدها إنما هو بأ النافية، و)ال(السهيلي أنها 
  .)2(وكراهة الجتماع المين في اللفظ

، وعد أبو حيان ما ذهب إليه السهيلي في أصل ال غاية            )3(ورفض ابن هشام هذين الزعمين    
زم، وهذا ال يجوز إال في الضرورة فقط، وألن النحويين سواء منهم في الشذوذ؛ ألن فيه إضمار للجا 

تفيد معنى النهي عن الفعل، وأن الجزم واقـع بهـا           " ال"البصريون قد أجمعوا على أن       وأالكوفيون  
  .)4(بنفسها ال بغيرها

  

  : الناهية )ال(عمل 
ء المخاطـب    الناهية تختص بالدخول على الفعل المضارع، سوا       )ال(يتضح من السابق أن     

منه أو الغائب، وتعمل فيه الجزم، وتبقى جازمة للفعل المضارع، وإن خرجت عن طلب الكف عن                
ربنَا الَ تَُؤاخذْنَا    : -تعالى–الفعل على وجه االستعالء واإللزام إلى غيره من األغراض، نحو قوله            

  .))5ِإن نَّسينَا َأو َأخْطَْأنَا
النهي عن طلب ترك الفعل على وجه االستعالء واإللزام إلى الـدعاء؛            خرج  : ال تؤاخذنا   : الشاهد  

، )ال الناهيـة  (ألنه خرج من األدنى منزلة إلى األعلى منزلة، ورغم ذلك جاء الفعل مجزوماً بــ                
  .وعالمة جزمه السكون

                                                        
  .2/246شرح التصريح  )1(
  .2/540، همع الهوامع 300الجنى الداني  : انظر )2(
  .327مغني اللبيب  )3(
  .63-3/62األشباه والنظائر  : انظر )4(
  .286: البقرة  )5(
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  :وقول الشاعر 
  )1(وقوفاً بها صحبي علي مطيهم        يقولون ال تهلك أسى وتَجمِل

خرج النهي عن طلب ترك الفعل على وجه االستعالء واإللزام إلى االلتماس؛            : ال تهلك   : الشاهد  
الناهيـة،  ) ال(ألنه خرج من األنداد المتساوين في المنزلة، ورغم ذلك جاء الفعل مجزوماً بــ               

  .وعالمة جزمه السكون
  

  : الناهية بالجزم )ال(سبب اختصاص 
مالً على األمر؛ فاألمر ضد النهي، والعـرب يحملـون           الناهية بالجزم؛ ح   )ال(اختصت  

الشيء على ضده، كما يحملونه على نظيره؛ وألن األمر مبنياً على الوقف؛ حمل النهـي عليـه                 
  .)2(وجعل نظيراً له؛ فلهذا خص بالجزم

  

  : ومعمولها )ال(الفصل بين 
ه يشبه الفصل بين الجـار    الناهية ومعمولها شيئاً رديئاً؛ ألن    ) ال( الفصل بين    )3(عد ابن مالك  

  :والمجرور، وقيده بالضرورة الشعرية، ومثل له بقول الشاعر 
  )4(وقالوا أخانا ال تخشع لظالمٍ         عزيزٍ وال ذا حق قَومك تَظْلم

ال تظلـم ذا  : فصل بين ال الناهية ومجزومها الفعل تظلم، فاألصل : ال ذا حق قومك تظلم  : الشاهد  
  .حق قومك

ال : من أجاز الفصل بين ال ومجزومها في قليل من الكالم نحو            لصبان أن من النحاة     وبين ا 
  .)5(اليوم تضرب

  

   :)لن(ـ الجزم ب
 حرف نفي، ينصب الفعل المضارع بنفسه، ويخلصه لالسـتقبال،          )لن(اتفق النحاة على أن     

  :  بقوله )لن(وأشار ابن مالك إلى عمل 
  )6(وبِلَنِ انْصبه وكي كذا بأن

                                                        
  .339، رصف المباني 27البيت من الطويل، المرؤ القيس، ديوانه،  )1(
  .236 العربية ، أسرار198علل النحو  : انظر )2(
  .2/541، همع الهوامع 3/578شرح الكافية  )3(
، 4/4، حاشـية الـصبان      2/541، همع الهوامع    3/1578البيت من الطويل، لم ينسب لقائل، شرح الكافية          )4(

  .3/1578الكواكب الدرية 
  .4/4حاشية الصبان ) 5(
  .57ألفية ابن مالك  )6(
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فهي حرف  ) لم(تشبيهاً لها بـ    ) لن(أن من العرب من يجزم بـ       ى اللحياني في نوادره     حك
  :قول الشاعر ) لن(نفي مثلها، ومما جاء مجزوماً بعد 

نْظَرم كدعما كنتُ بعدكم         فلن يحَل للعينينِ ب 1(أيادي سبا يا عز(  
  .مة جزمه حذف حرف العلة، وعال)لن(جاء الفعل مجزوماً بـ : فلن يحل : الشاهد 

، وفي  )2(ء بالفتحة عن األلف للضرورة    انه محتمل؛ لالجتر  إ) لن يحل (وقيل في هذا الشاهد     
بإثبات األلف، والنصب مقدر في     " ىيحل"وأظهر من هذا عندي أن يكون األصل        : "هذا قال المالقي    

  .)3("بلها للداللة عليهاالواو المنقلبة األلف عنها، ثم حذفت، واجتُرِئ بالفتحة التي فيها ق
 لحياني هي من النوادر الواردة عـن      صيغة شاذة، ورواية ال   ) لن(وعلى هذا فإن الجزم بـ      

  .العرب، وال يعتد بها، وال يمكن أن يعمم عليها قاعدة

                                                        
  .375، مغني اللبيب 272، الجنى الداني 357، رصف المباني 328 البيت من الطويل، لكثير عزة، ديوانه، )1(

  .328مثل يضرب في التفرق، وهو هنا بمعنى مبدد النفس والخواطر، حاشية الديوان : أيادي سبا : اللغة   
  .375مغني اللبيب  )2(
  .357رصف المباني ) 3(
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  الثانيالمبحث 
  "أدوات الشرط"العوامل الجازمة لفعلين 

  

   :لغةًالشرط 
  .)1("حوه، والجمع شروطإلزام الشيء والتزامه في البيع ون"هو 

  
   :اصطالحاًالشرط 

  .)2("وقوع الشيء لوقوع غيره"هو : الشرط 

إن ترتيب وقوع أمر على أمر آخر ال يتم إال بأداة مخصوصة، وتسمى هـذه األداة أداة                 
  .الحروف، واألسماء: الشرط، ومن المعلوم أن أدوات الشرط جازمة لفعلين، وتقسم إلى قسمين 

  

  الحروف: أوالً 
  :قسم ابن هشام الحروف الجازمة لفعلين إلى قسمين 

  ).إن: (حرف باتفاق وهو  -1
  .)3()إذما: (حرف على األصح وهو  -2

  

1 ( إن:  
، وضع للداللة على مجرد تعليق الجواب علـى         )4(حرف شرط يجزم فعلين باتفاق النحاة     

  .)6(وِإن تَعودواْ نَعد:  -تعالى-، نحو قوله )5(الشرط
 وعالمة جزمـه    "فعل الشرط "تعودوا وهو   : فعلين مضارعين، األول منهما     ) إن(زم بـ   ج: الشاهد  

  .، وعالمة جزمه السكون"جواب الشرط"نعد وهو : حذف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة، والثاني 

وزعم الخليل  : "أم أدوات الشرط، وما يدل على ذلك قول سيبويه          ) إن(ولقد جعل الخليل    
  أن)من قبل أني أرى حروف الجزاء قـد  : أم حروف الجزاء، فسألته لم قلت ذلك؟ فقال     هي  ) إن

                                                        
  .382المنجد  : انظر، و8/56 )شرط(اللسان  )1(
  .2/45المقتضب  )2(
  .3/189أوضح المسالك  )3(
  .3/189السابق  )4(
  .443شرح شذور الذهب  )5(
  .19: األنفال  )6(
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فال يكون منه الجزاء، وهذه على حال واحدة أبـداً         ) ما(يتصرفن فيكن استفهاماً، ومنها ما يفارقه       
  .)1("ال تفارق المجازاة

صل الجـزاء؛  أ) إن(إن : " حيث قال ،أم أدوات الشرط المبرد) إن(وتبع الخليل في جعل    
  .)2("، ثم تصرفها منه في كل شيء وليس هكذا سائرها...ألنك تجازي بها في كل ضرب منه

 للزومها لهـذا المعنـى، وعـدم        ؛أم هذا الباب  ) إن(واعلم أن   : "وكذلك ابن يعيش فقال     
  .)3("خروجها عنه إلى غيره

أنها تـستعمل   : هو   ،أم أدوات الشرط  ) إن(يفهم من األقوال السابقة أن السبب في جعل         
:  مثـل  ،، أو لغير العاقـل )من(:  مثل ،في جميع صور الشرط، بينما غيرها ال يصلح إال للعاقل  

فإنهـا ال   ) ما(متى، وإذا فارقت بعض األدوات      :  مثل   ،، وقد تأتي بعض األدوات لالستفهام     )ما(
  ).إذ(و) حيث: ( مثل ،تعمل

أنهـا حـرف، وبـاقي      : وات أال وهـو     أم األد ) إن(سبباً آخر لجعل    العكبري  وأضاف  
  .)4(األدوات أسماء، والحروف هي األصل في إفادة المعاني

) إالّ(النافية، فيظن من ال معرفة له أنهـا  ) ال(قد تقترن بـ  ) إن(إن   : ")5(وقال ابن هشام  
  .))6ِإالَّ تَنفرواْ يعذِّبكُم عذَابا َأِليما:  -تعالى- نحو قوله ،االستثنائية

النافية المدغمة فيها، وفعـل الـشرط       ) ال(الشرطية، و ) إن(إال مكونة من    : إال تنفروا   : الشاهد  
النافية، وعالمة جزمه حذف النون؛ ألنه مـن      ) ال(الشرطية المدغمة بـ    ) إن(تنفروا مجزوم بـ    

  .األفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل

  .)7(جائزة) إن(مع ) ما(إن زيادة : وقال ابن مالك 

  أم نافية مؤكدة؟ ؟هي زائدةأ )إن( بعد الواقعة )ما( حول والبصريين الكوفيين بين خالف ووقع

                                                        
  .3/63الكتاب  )1(
  .2/49المقتضب  )2(
  .8/156شرح المفصل  )3(
  .2/50اللباب  )4(
  .33مغني اللبيب  )5(
  .39: التوبة  )6(
  .3/1621شرح الكافية  )7(
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فإنهـا  " ما إن زيد قـائم    : "نحو  ) ما(الشرطية إذا وقعت بعد     ) إن(فذهب الكوفيون إلى أن     
ِإنِ الْكَـافرون  :  -تعالى-ريم، ومنها قوله تكون بمعناها، واستدلوا على قولهم بآيات من القرآن الك   

؛ )2(ِإن َأنـتُم ِإالَّ تَكْـذبون     :  -تعالى-ما الكافرون إال في غرور، وقوله       :  أي   ؛))1ِإلَّا في غُرورٍ  
مـا كنـتم   :  أي ؛))3قُْل بِْئسما يْأمركُم بِه ِإيمانُكُم ِإن كُنتُم مْؤمنين  :  -تعالى-ما أنتم، وقوله    : أي

ما كان للـرحمن    :  أي   ؛))4قُْل ِإن كَان ِللرحمنِ ولَد فََأنَا َأوُل الْعابِدين       :  -تعالى-مؤمنين، وقوله   
؛ لتوكيد النفي، مثل الجمـع    )ما(جاز الجمع بينها وبين     ) ما(الشرطية بمعنى   ) إن(ولد، فإذا ثبت أن     

  .ات؛ لتوكيد اإلثب)الالم(و) إن(بين 

الشرطية زائدة، دخولها كخروجها؛ حيث إنهـا  ) إن(الواقعة بعد ) ما(ومذهب البصريين أن   
ما لَكُم مـن ِإلَــه   :  -تعالى-بعد النفي، كما قال اهللا ) من(ال تؤثر في المعنى؛ لذا تصبح بمنزلة     

هرغَي)5(وأشبهت غيره، إله مالكم :  أي ؛ )تعالى-ه  وقعت زائدة كما في قول     إذا )ما-  : نم ةمحا رفَبِم
  مِلنتَ لَه اللّه)6(تعالى-برحمة اهللا، وقوله    :  أي   ؛-  :   ميثَـاقَههِم ما نَقْضفَبِم)7(بنقـضهم  :  أي   ؛

  .ميثاقهم

في بعض المواضع،    )ما( بمعنى تقع الشرطية )إن( بأن بالتسليم السابقة الكوفيين أقوال على وردوا
هنـا  ) إن (إن:  قالوا ))8قُْل بِْئسما يْأمركُم بِه ِإيمانُكُم ِإن كُنتُم مْؤمنين  : تعالى   لقوله   ولكن بالنسبة 

  .إن كنتم مؤمنين فأي إيمان يأمر بعبادة عجل من دون اهللا: شرطية، وجواب الشرط مقدر تقديره 

إن :  قالوا   ،))9نِ ولَد فََأنَا َأوُل الْعابِدين    قُْل ِإن كَان ِللرحم   :  -تعالى-وكذلك بالنسبة لقوله    
)أنا أول اآلنفين   : اآلنفين، ومعنى اآلية    :  أي   ؛فأنا أول العابدين  : هنا شرطية، وجواب الشرط     ) إن

  .أول من عبد اهللا وحده:  أي ؛أول العابدين: أن يقال هللا ولد، وقيل 

) إن(هو لتوكيد النفي، كما أن الجمـع بـين         ) ما(و) إن(إن الجمع بين    : أما بالنسبة لقولهم    
إن هذا كالم مردود عليهم؛ ألنه لو كان األمر كما زعموا : ؛ لتوكيد اإلثبات، قال البصريون      )الالم(و

                                                        
  .20: الملك  )1(
  .15: يس  )2(
  .93: رة البق )3(
  .81: الزخرف  )4(
  .59: األعراف  )5(
  .159: آل عمران  )6(
  .13: المائدة  )7(
  .93: البقرة  )8(
  .81: الزخرف  )9(
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لوجب أن يكون الكالم إيجاباً؛ ألن نفي النفي إثبات، وعلى هذا يخرج توكيد اإلثبات، فإنه ال يغيـر                  
  .)1(ثبات ال يصير نفياً بخالف النفيالمعنى؛ ألن إثبات اإل

  أم ال؟) إذ( هل تقع بمعنى ،الشرطية) إن(ووقع خالف بينهم أيضاً حول 

    يرى الكوفيون أن)واستدلوا على رأيهم بما جاء في القرآن       ) إذ(الشرطية تقع بمعنى    ) إن
وِإن كُنتُم فـي  :  -الىتع-في قوله ) إن(إن معنى : الكريم والسنة النبوية، وكالم العرب، فقالوا   

        هثْلن مم ةورنَا فَْأتُواْ بِسدبلَى علْنَا عا نَزمبٍ مير)2(  :)إذ(،         ومما يدلل على ذلك، هـو أن )إن (
الشرطية فيها معنى   ) إن(، فليس فيها معنى الشك، وإذا ثبت أن         )إذ(الشرطية تفيد الشك، بخالف     

كون في هذا الموضع شرطية؛ ألن اليهود كانوا في شك من أمر الرسـالة،            الشك، فال يجوز أن ت    
  .هنا) إذ(فدل ذلك على أنها بمعنى 

لَتَـدخُلُن  :  -تعـالى -قوله  حسب رأيهم    أيضاً   )إذ(الشرطية بمعنى   " إن"ومما وقعت فيه    
يننآم ِإن شَاء اللَّه امرالْح جِدسالْم)3( تعالى–، وقوله- : َّاتويننْؤمِإن كُنتُم م قُواْ اللّه)4(.  

 بقول رسـول اهللا  ) إذ(الشرطية بمعنى ) إن(وبالنسبة للسنة النبوية استدلوا على وقوع       
) فإن ()5(" بكم الحقون  -إن شاء اهللا  –سالم عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا        : "حين دخل المقابر    

  .)6(للحوق باألمواتفال يوجد شك في ا) إذ(الشرطية هنا بمعنى 

  :وبالنسبة لكالم العرب استدلوا بقول الشاعر 
  )7(َأتَغْضب ِإن ُأذْنا قُتَيبةَ حزتا          جِهاراً ولم تغضب لقتِل ابنِ خازمِ

هنا ليست شرطية؛ ألن الشرط مـستقبل،       ) إن( إن    :قال الكوفيون : إن ّأذنا قتيبة حزتا     : الشاهد  
  .مضتوهذه القصة قد 

                                                        
  .640-2/636اإلنصاف  : انظر )1(
  .23: البقرة  )2(
  .27: الفتح  )3(
  .57: المائدة  )4(
، سـنن   3237، ح   3/219اب الجنائز،   ، سنن أبي داود، كت    249، ح   1/218صحيح مسلم، كتاب الطهارة،      )5(

  .150، ح 1/93النسائي، كتاب الطهارة، 
  .39، مغني اللبيب 2/632اإلنصاف  : انظر )6(
، المحتـسب   2/77، الكامـل    3/27، معاني القـرآن، للفـراء       2/382البيت من الطويل، للفرزدق، ديوانه       )7(

  .39، مغني اللبيب 1/474، المحرر 2/128
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أن الحرف يجب أن يكون داالً على ما وضـع لـه، واألصـل           : ومذهب البصريين هو    
إنه ال حجة لهم فـي      : ظرفية، وردوا على الكوفيين قائلين      ) إذ(شرطية، و ) إن(عندهم أن تكون    

ـ :  -تعالى-في قوله ) إذ(بمعنى ) إن(اعتبار   بلَى علْنَا عا نَزمبٍ ميي رف ِإن كُنتُمنَاود)1( ؛ ألن
)إن (         في هذا الموضع شرطية، أما بالنسبة لقولهم إن)تفيد معنى الـشك، ردوا قـائلين        ) إن : إن

؛ جرياً على عاداتهم في إخراج كالمهم مخرج      شكفي الكالم   وإن لم يكن    ) إن(العرب قد تستعمل    
و ال يشك في أنـه ابنـه،        فه" إن كنت ابني فأطعني   : "الشك، وإن لم يكن هناك شك، مثل قولهم         

  .)2(فجاء خطاب اهللا لهم على عادة خطابهم فيما بينهم) إن(واستعمل مع ذلك 

هنـا  ) إن(إن  :  ))3واتَّقُواْ اللّه ِإن كُنـتُم مـْؤمنين      قوله عز وجل    وقال الجمهور في    
  .)4(عل ذلكإن كنت ابني فال تف:  كما تقول البنك "شرطية، وجيء بالشرط للتهييج واإللهاب

 فـرد   ))5لَتَدخُلُن الْمسجِد الْحرام ِإن شَاء اللَّـه آمنـين        :  -تعالى-أما بالنسبة لقوله    
  : عليه من وجهين البصريون

: أن يكون الشرط وقع على دخول المؤمنين المسجد الحـرام آمنـين، والتقـدير               : الوجه األول   
  .-إن شاء اهللا–لتدخلن المسجد الحرام آمنين 

ولَـا  :  -تعـالى -أن يكون ذلك على طريق التأديب للعباد؛ ليتأدبوا به، كما قال        : الوجه الثاني   
  .))6 ِإلَّا َأن يشَاء اللَّه*تَقُولَن ِلشَيء ِإنِّي فَاعٌل ذَِلك غَدا 

 ه  ؛ ألنه لما أدب اهللا نبي     )7(" بكم الحقون  -إن شاء اهللا  –إنا   "ونفس الجواب يقال لقوله     
 تمسك بهذا األدب، وأحال     ))8 ِإلَّا َأن يشَاء اللَّه    *ولَا تَقُولَن ِلشَيء ِإنِّي فَاعٌل ذَِلك غَدا        : بقوله  

  .)9(" بكم الحقون-إن شاء اهللا–إنا : " فقال ،على المشيئة

                                                        
  .23: البقرة  )1(
  .2/634اإلنصاف  )2(
  .57: المائدة  )3(
  .40مغني اللبيب  )4(
  .27: الفتح  )5(
  .23: الكهف  )6(
  .1/93، 150، سنن النسائي، ح 3/219، 3237، سنن أبي داود، ح 1/218، 249صحيح مسلم، ح )7(
  .23: الكهف  )8(
  .2/635اإلنصاف  : انظر )9(
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 لتدخلن جميعـاً  : إن المعنى في اآلية      : )1(وإلى جانب ما ذكره البصريون قال الجمهور      
 من قـول    -إن شاء اهللا  -: " أالّ يموت منكم أحد، أو أن ذلك القول          -إن شاء اهللا  –المسجد الحرام   

كـالم   ألصحابه عندما أخبرهم بما رآه في منامه، فحكى اهللا لنا ذلك، أو إنه مـن                 رسول اهللا   
  :إنه محمول على وجهين : وا وبالنسبة للبيت قالالملك الذي أخبره في المنام، 

أتغضب إن افتخـر مفتخـر      : أن يكون على إقامة السبب مقام المسبب، واألصل         : ول  الوجه األ 
ُأذني قتيبة؟ فاالفتخار بذلك يكون سبباً للغضب، ومسبباً عن الحز بسبب حز.  

أتغضب إن تبين في المستقبل أن ُأذنـي قتيبـة          : أن يكون على معنى التبين؛ أي       : الوجه الثاني   
  .حزتا فيما مضى

  

  :إذما  )2
)2(سيبويه قال

فيها ليـست   ) ما(وإن  ) ما(ال يكون فيها الجزاء إال إذا ضم إليها         ) إذما(إن  :  
  .حرفاً واحداً) ما(التي تعطيها الجزاء، فبدونها ال يجازى بها، وهي تشكل مع  هي ألنها لغواً؛

ـ ) مـا (وركب معها ) إذ(عبارة عن عنده ) إذما(يتضح من قول سيبويه أن     ا لـذلك  ففارقته
  .االسمية، وصارت حرفاً جازماً

  :وأنشد سيبويه ليدلل على عملها قول الشاعر 
سلجالم َأنإذا اطْم حقّاً عليك          وِل فَقُْل لَهستَ على الر3(إذما َأتَي(  

فعل ماضٍ مبني وعالمة بنائـه الـسكون،        : أتيت  : وفعل الشرط هو    ) إذما(الجزم بـ   : الشاهد  
ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والفعل في محل جزم فعل الـشرط                : اء  والت
  .فقل، وقد اقترن الجواب بالفاء؛ ألن الجملة طلبية: ، وجواب الشرط )إذما(بـ 

 أنها إذا جردت من     يعود إلى ) ما(إذا أضيفت إليها    ) إذ(وبين ابن مالك أن سبب الجزم بـ        
فتكون بذلك منافية وعملها الجر،   واإلضافة من خصائص األسماء،     ،  جملاللزمتها اإلضافة إلى    ) ما(

؛ لتكفهـا عـن     )مـا (للجزم،؛ ألن الجزم من خصائص األفعال، فلما قصد بها الجزم أضيفت إليها             
  .)4(مالزمة لها ما دامت المجازاة مقصودة بها) ما(اإلضافة، وتهيئها للعمل في الفعل، فصارت 

                                                        
  .40مغني اللبيب  : انظر )1(
  .3/56ب الكتا : انظر )2(
، شـرح  3/1581، شرح الكافية 216، جمل للزجاجي  3/56البيت من الطويل، للعباس بن مرادس، الكتاب         )3(

  .9/29، خزانة األدب 153، البهجة المرضية 149، رصف المباني 4/89الرضي 
  .1621-3/1620شرح الكافية  : انظر )4(
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: ، والمالقي الذي قـال  )2(، واألشموني)1(حرفاً، ابن يعيش" ذماإ"ووافق سيبويه على كون  
) إذمـا ( وكـون  ؛)3("ها هو بناؤها، واختصاصها بالفعل، وتأثيرها فيه  تإن الذي قوى الحكم بحرفي    "

  .)4(حرفاً هو مذهب الجمهور أيضاً

     قـول   وتبعه فـي  )5(عنده باقية على اسميتها مع التركيب   ) إذما(ولكن بالنسبة للمبرد فإن
  .)6(ذلك ابن السراج

  ليها ع) ما(قبل دخول   ) إذ(إن  : قاال  اللذين  األزهري على المبرد وابن السراج      خالد  ورد
نهـا كانـت للماضـي      أإن التغيير قد تحقق فيها بـدليل        : ، واألصل فيها عدم التغيير، فقال       اسم

مثـل المـضارع فإنـه      التغيير في ذاتهـا،     وإن التغيير في زمانها ال يلزمه       وصارت للمستقبل،   
فـإن زمانـه ينقلـب إلـى        ) لم(الحال أو االستقبال، وإذا دخلت عليه       : موضوع ألحد الزمانين    

  .)7(الماضي مع بقاء ذاته على أصلها

قبـل التركيـب حكـم      ) إذ(وعد ابن مالك أن الصحيح هو ما ذهب إليه سـيبويه؛ ألن             
التنـوين واإلضـافة   :  مثل ، االسميةباسميتها؛ لداللتها على وقت ماضٍ؛ ولقبولها بعض عالمات     

وِإذ ابتَلَى ِإبراهيم ربه بِكَلمات فَـَأتَمهن       :  -تعالى-إليها؛ ولوقوعها موقع مفعول فيه نحو قوله        
  .))8قَاَل ِإنِّي جاعلُك ِللنَّاسِ ِإماما

  .))9ء من بعد قَومِ نُوحٍِإذْ جعلَكُم خُلَفَا:  -تعالى-قوله :  نحو ،وموقع مفعول به

مع عليه بعد التركيب فهو المجازاة، والمجازاة من معـاني الحـروف،            أما مدلولها المج  
ومن زعم أن لها مدلوالً آخر زائداً على ذلك فال حجة له في ذلك، وهي باإلضافة إلـى ذلـك ال       

  .)10( اسميتها، وثبوت حرفيتهاتقبل أياً من العالمات التي كانت تقبلها قبل التركيب فوجب انتفاء
                                                        

  .7/47شرح المفصل  )1(
  .3/580شرح األشموني  )2(
  .149 المباني رصف )3(
  .443شرح شذور الذهب  )4(
  .2/53المقتضب  )5(
  .2/159في النحو األصول  )6(
  .2/248شرح التصريح  )7(
  .124: البقرة  )8(
  .69: األعراف  )9(
  .191، والجنى الداني 1663-3/1662شرح الكافية  : انظر )10(
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 وضع للداللة على مجرد تعليـق الجـواب         ،)1(حرف على األصح  ) إذما: (وقال ابن هشام    
  .)2()إن(على الشرط مثل 

  

  األسماء: ثانياً 
   :)3(قسم ابن مالك األسماء الجازمة لفعلين إلى ثالثة أقسام

  .لى األشهرمن، وما، ومهما، ع: قسم خاٍل من الظرفية فيه، وهو  - 1
 .َأين، ومتَى، وحيثُما، وَأنّى، وَأيان: قسم ال يخلو من الظرفية فيه، وهو  - 2
  .أي: قسم حسب ما يضاف إليه، فيكون أحياناً ظرفاً، وأحياناً ال يكون، وهو  - 3
  

  القسم الخالي من الظرفية :أوالً 
  :من ) 1

من يعمـْل   :  -تعالى- قوله   ، نحو )4(وضعت للداللة على العاقل، ثم ضمنت معنى الشرط       
بِه زجا يوءس)5(.  

يعمل وهو فعل الشرط، وعالمـة جزمـه   : فعلين مضارعين، األول منهما   ) من(جزم بـ   : الشاهد  
يجز، وهو جواب الشرط، وعالقة جزمه حذف حرف العلة من آخره، وجـاءت             : السكون، والثاني   

  .في اآلية للعاقل حسب ما وضعت له) من(

قَالُوا يا ويلَنَـا    :  -تعالى-استفهامية، نحو قوله    تأتي  ) من(أن   -أيضاً– )6(بن هشام ان  بيو
َألَم تَر َأن اللَّه يـسجد لَـه مـن فـي        :  -تعالى-، وموصولة، نحو قوله     ))7من بعثَنَا من مرقَدنَا   

  .))8السماوات ومن في الَْأرضِ

  :الشاعر و قول نحونكرة موصوفة، 
  )9(المحِل ممطُوربعد إنِّي وإياك إذا حلَّتْ بَِأرحلنَا           كَمن بواديه 

  . ممطور بواديه كشخصٍ:فالشاعر أراد القول هنا نكرة موصوفة، ) من(جاءت : الشاهد 

  .)10(فهي ممنوعة كما قال ابن مالك" من"مع " ما"وبالنسبة لزيادة 
                                                        

  3/189أوضح المسالك  )1(
  .443 شرح شذور الذهب )2(
  .3/1624رح الكافية ش : انظر )3(
  .443شرح شذور الذهب ) 4(
  .123: النساء ) 5(
  .433-431مغني اللبيب  : انظر )6(
  .52: يس  )7(
  .18: الحج  )8(
  .433، مغني اللبيب "إن بلغن أرحلنا: "، والرواية فيه 1/327البيت من البسيط للفرزدق، ديوانه  )9(
  .3/1621 الكافية حشر )10(
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  :ما ) 2
وما :  -تعالى-، نحو قوله    )1(ت للداللة على ما ال يعقل، ثم ضمنَت معنى الشرط         وضع

اللّه هلَمعرٍ يخَي نلُواْ متَفْع)2(.  
وهو فعـل الـشرط، وعالمـة       " تفعلوا: "فعلين مضارعين، األول منهما     ) ما(جزم بـ   : الشاهد  

وهو جواب الشرط، وعالمة جزمه     " علمهي"جزمه حذف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة، والثاني         
  .في اآلية لغير العاقل حسب ما وضعت له) ما(السكون، وجاءت 

ظرفاً، واعتبروها خاليـة عـن      ) ما(إن جميع النحويين أهملوا مجيء       : )3(قال ابن مالك  
  :ومثل له بقول الشاعر ، الظرفية، رغم أن ورودها ظرفاً ثابت في أشعار الفصحاء من العرب

  )4(ك يا بن عبد اِهللا فينَا          فال ظُلْماً نَخَافُ وال افْتقَاراًوماتَ
  .إننا ال نخاف الظلم واالفتقار مدة وجودك بيننا: هنا ظرفية زمانية، أي ) ما(جاءت : الشاهد 

  

  :مهما ) 3
  .)5(يعقل، ثم ضمن معنى الشرطال اسم وضع للداللة على ما 

  . اسم أم حرف؟ أمركبة هي أم بسيطة؟أهي) مهما(اختلف النحاة في و

لغـواً،  ) مـا (أدخلت معهـا    ) ما: ( فقال هي    ،)مهما(وسألت الخليل عن    : "قال سيبويه   
إن مـا تـأتني     : "إذا قلت   ) إن(، وبمنزلتها مع    "متى ما تأتني آتك   : "إذا قلت   ) متى(بمنزلتها مع   

) أي(، وبمنزلتها مـع  )6(نُواْ يدرِككُّم الْموتَُأينَما تَكُو كما قال اهللا ) أين(، وبمنزلتها مع   "آتك
، ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظاً واحداً فيقولوا        ))7َأيا ما تَدعواْ فَلَه اَألسماء الْحسنَى     إذا قلت   

  .)8("فأبدلوا الهاء من األلف التي في األولى) ما) (ما(

الـشرطية، و   ) مـا ( مركبة من    -رسة البصرة وهو أحد علماء مد   –عند الخليل   ) مهما(إذن  
  .الزائدة) ما(

                                                        
  .443 شرح شذور الذهب )1(
  .197: البقرة  )2(
  .3/1626شرح الكافية  : انظر )3(
  .398، مغني اللبيب 3/1626، شرح الكافية 1/214البيت من الوافر، للفرزدق، ديوانه  )4(
  .443شرح شذور الذهب  )5(
  .78: النساء  )6(
  .110: اإلسراء  )7(
  .3/582 شرح األشموني ،4/1863، ارتشاف الضرب 173شرح اللمع  : انظر، و3/59الكتاب  )8(
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األولـى  ) مـا (مركبة، ابن يعيش، وبين أن ألف       ) مهما(ووافق الخليل على رأيه في كون       
  .)1(أبدلت هاء؛ لقرب مخرجها من مخرج الهاء

  .)2(للجزاء، فالثانية اسم) ما(ه، وجيء بـ ص: إن أصلها زجر، كما تقول : وقال األخفش 

فحـدث فيهـا    ) مـا (، زيدت عليها    "اكفف"بمعنى  ) مه) (مهما(ومذهب الكوفيين أن أصل     
  .)3(بالتركيب معنى لم يكن من قبل

: قـال  حيـث  للشلوبين خالف فيه رأي الخليل، ووافق رأي الكوفيين،       قوالً  ونقل السيوطي   
ارا واحدة، وحـدث   فتركبا فص ) ما(اكفف، ضمت إليها    : التي بمعنى   ) مه(أصلها  ) مهما(إن  : قيل  "

فيها بالتركيب معنى لم يكن، وهو معنى الشرط، ولهذا نظائر كثيرة، فإذا ذكرت نظائر هذا القـول                 
  .)4("الزائدة) ما(الشرطية ضمت إليها ) ما(إن أصلها : كان أولى من قول الخليل 

  .)5()"ما(فضم إليها ) مه(وقد يجوز أن يكون : " فقال ،وجوز سيبويه قول الكوفيين

الشرطية، ) ما(الشرطية، أو مركبة من      )ما(و )مه( من مركبة )مهما( تكون أن هشام ابن رفضو
  .)6(الزائدة، ثم أبدلت الهاء من األلف األولى منعاً للتكرار، فهي في نظره بسيطة ال مركبة) ما(و

لحـاق،  إنها بسيطة، على وزن فَعلَى، وألفها إما للتأنيث، وإمـا لإل          : قيل  : وقال أبو حيان    
  .)7(وزوال التنوين للتأنيث، والمختار فيها البساطة

  .)8("ما"ويعد رأي الخليل، والكوفيين، من أشهر األقوال في أصل 

، اختلفوا في اسميتها، وحرفيتها، فزعم الـسهيلي        )مهما(تركيب  في  وكما اختلف العلماء    
ن الجملة ضـمير، واسـتدل      قد تخرج عن االسمية، وتكون حرفاً، إذا لم يعد عليها م          ) مهما(أن  

  :على ذلك بقول الشاعر 
  )9(ومهما تَكُن عنْد امرٍِئ من خَليقة          وإن خَالَها تُخْفَى على النَّاسِ تُعلَمِ

                                                        
  .7/42شرح المفصل  )1(
  .173شرح اللمع  )2(
  .3/582، شرح األشموني 3/1621شرح الكافية  : انظر )3(
  .1/103األشباه والنظائر  )4(
  .20حروف المعاني  : انظر، و3/60الكتاب  )5(
  .436مغني اللبيب  )6(
  .4/1863ارتشاف الضرب  )7(
  .1/371البيان  : انظر )8(
، مغنـي   612، الجنى الـداني     215، جمل الزجاجي    112البيت من الطويل، لزهير بن أبي سلمى، ديوانه،          )9(

  .435اللبيب 
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  .حرف؛ ألنه ال محل لها من اإلعراب) مهما(جاءت : الشاهد 

فـي  ) مهمـا (إن  ":، وأجاب عليه ابن هشام بقولـه      )1(وعد المرادي قول السهيلي غريباً    
زائدة؛ ألن الشرط غير موجب، وإمـا هـي         " من"تكون خبر تكن، وخليقة اسمها، و     أن  البيت إما   

مبتدأ، واسم تكن ضمير راجع إليها، والظرف خبر، وأنث ضميرها؛ ألنها الخليقة فـي المعنـى،         
  .)2("ومن خليقة تفسير للضمير

:  -تعـالى -ر إليهـا فـي قولـه        اسم بدليل رجوع الضمي   ) مهما(إن   : )3(وقال الرضي 
يننْؤمبِم لَك نا نَحا فَمنَا بِهرحلِّتَس ةن آيم نَا بِها تَْأتمهقَالُواْ مو)4(.  

  :وبدليل قول الشاعر 
  )5(           ومهما وكَلْتَ ِإلَيه كَفَاهإذا سدتَه سدت مطْواعةً

  .إليها، وهو الهاء في كفاهالضمير ل رجوع اسم، بدلي) مهما(وردت : الشاهد 

شـرطية ال  ) مهمـا (إن : "، حيث قـال  -أيضاً– ، وأبو حيان)6(وقال باسميتها ابن يعيش  
وال تخرج عن الشرطية خالفـاً  ) إن(تخرج عن االسمية، خالفاً لمن زعم أنها تكون حرفاً بمعنى  
  .)7()ما(و) من( جر، بخالف لمن زعم أنها تكون استفهاماً، وال تجر بإضافة، وال بحرف

     تكون ظرفاً لفعل الشرط، ولكن النحويين أهملوا ذلـك، ولـم           ) مهما(وقال ابن مالك إن
  :يذكروه، وأنشد قول الشاعر 

  )8(وفَرجك ناال منتهى الذّم أجمعا        وإنَّك مهما تُعط بطْنَك سوله

  ".تعط "هنا ظرفية لفعل الشرط) مهما(وردت : الشاهد 

أي : إنه ال دليل له في ذلك؛ لجواز كونها للمصدر، بمعنـى            : ورد ابن هشام عليه قائالً      
  .إعطاء كثيراً، أو قليالً

                                                        
  .612الجنى الداني  )1(
  .436-435مغني اللبيب  )2(
  .4/89شرح الرضي  )3(
  .132: األعراف  )4(
  .9/26، خزانة األدب 4/89، شرح الرضي 7/43البيت من المتقارب للمتنخل الهذلي، شرح المفصل  )5(
  .7/42شرح المفصل  )6(
  .3/581شرح األشموني  : انظر، و4/1863ارتشاف الضرب  )7(
  .3/581، شرح األشموني 437، مغني اللبيب 3/1627، شرح الكافية 99الطويل، لحاتم الطائي، ديوانه  من البيت )8(
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يستفهم بها، واستدل علـى رأيـه   ) مهما( أن -أيضاً–وجماعة من النحويين   ابن مالك   وقال  
  :بقول الشاعر

  )1(باِليهنَعلي وسردي بِو         أ هيمهما لي الليلةُ مهما ِل
  .هنا استفهامية حسب رأي ابن مالك) مهما(وردت : الشاهد 

مبتدأ، ولـي الخبـر،     ) مهما(إن النحويين زعموا في هذا البيت أن        : ورد ابن هشام قائالً     
وال دليل في البيت؛ الحتمـال أن       بمعنى هلك، والباء زائدة،     : وأودي  وأعيدت الجملة؛ توكيداً لها،     

  .)2(وحدها) ما(كفف، ثم استأنف استفهاماً بـ ااسم فعل بمعنى ) مه: (ير التقد

  .)3(فهي ممنوعة كما قال ابن مالك) مهما(مع ) ما(وبالنسبة لزيادة 
  

  سم الذي ال يخلو من الظرفية فيهالق :ثانياً 
انثُما، وَأنّى، وَأييتَى، وحوم ،نَأي.  

  :أين ) 1
أيـن  : م من أسماء األمكنة، مبهم، يستفهم بها عنه، فيقـال           اس) أين : ()4(قال ابن يعيش  

إن تكن في مكان كذا أكـن،       : أين تكن أكن، والمراد     : بيتك؟ وأين زيد؟ وتنقل إلى الجزاء فيقال        
  :قال الشاعر 

  )5(َأين تصرفْ بها العداةُ تَجِدنا        نَصرف العيس نحوها للتَّالقي
مجزوم وعالمة جزمه السكون، وجـواب      " تصرف" وفعل الشرط هو     ،)أين(الجزم بـ   : الشاهد  
وعالمة جزمه السكون، وحـرك بالكـسر؛ منعـاً اللتقـاء       ) أين(مجزوم بـ   " : نصرف"الشرط  

  .للمكان حسب ما وضعت له) أين(ساكنين، وجاءت 

اْ يـدرِككُّم   َأينَما تَكُونُو :  -تعالى-، قال   )6(جائزة) أين(مع  ) ما(إن زيادة   : وقال ابن مالك    
  .))7الْموتُ

                                                        
، 437، مغني اللبيـب  7/1864ف الضرب ، ارتشا2/44البيت من السريع، لعمرو بن ملقط، شرح المفصل    )1(

  .9/15خزانة األدب 
  .437-436مغني اللبيب  )2(
  .3/1621شرح الكافية ) 3(
  .7/45المفصل شرح ) 4(
، شـرح   2/47، المقتـضب    3/58، الكتـاب    201البيت من الخفيف، البن همام السلولي، جمل الفراهيدي         ) 5(

  .7/45المفصل 
  .10/352 )عيس(شقرة يسيرة، اللسان، اإلبل البيض مع : العيس : اللغة 

  .3/1621شرح الكافية  )6(
  .78: النساء  )7(
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وهو فعـل الـشرط، وعالمـة    " تكونوا: "منهما فعلين مضارعين األول ) أين(جزم بـ  : الشاهد  
وهو جواب الـشرط، وعالمـة   " يدرككم: "جزمه حذف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة، والثاني   

  ).ما(للمكان حسب ما وضعت له، واتصلت بها ) أين(جزمه السكون، وجاءت 
  
  :أنَّى ) 2

  .)1(وضعت للداللة على المكان، ثم ضمنت معنى الشرط

  :قال الشاعر 
  )2(ال مركبيها تحت رجلك شاجر َأنَّى تَْأتها تلتبس بها           كفأصبحتَ

مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلـة مـن         " : تأتها: "وفعل الشرط   ) أنّى(الجزم بـ   : الشاهد  
للمكان حسب مـا  ) أنّى(مجزوم وعالمة جزمه السكون، وجاءت   " : تلتبس: "آخره، وجواب الشرط    

  .وضعت له

 االستفهام، وتأتي أحياناً بمعنى من أين؟ وتارة بمعنـى          )أنَّى(إن أصل    : )3(وقال ابن يعيش  
؟ من أين لك هذا:  أي ،))4قَاَل يا مريم َأنَّى لَك هـذَا على لسان زكريا    حكاية   -تعالى-كيف؟ قال   

 ؛))5َأنَّى يكُون ِلي غُلَام ولَم يمسسني بشَر ولَم َأك بغيـا          : على لسان مريم    حكاية   -تعالى-وقال  
  .كيف؟: أي 

  .)6(ممنوعة) أنّى(مع ) ما(إن زيادة : وقال ابن مالك 
  
  :أيان ) 3

  .)7(اسم وضع للداللة على الزمان، ثم ضمن معنى الشرط
  :قال الشاعر 

 نْـكـان نُْؤمغيرنـا وإذاتَأي ـنَأم       ْل حنَّا لم تَزم ناَألم ركرالم تُد8(ذ(  

                                                        
  .446شرح شذور الذهب  )1(
، شرح  216، جمل الزجاجي    2/47، المقتضب   3/58، الكتاب   65البيت من الطويل، للبيد بن ربيعة، ديوانه         )2(

  .2/510، الكواكب الدرية 154، البهجة المرضية 7/45المفصل 
  .7/45ح المفصل شر )3(
  .37: آل عمران  )4(
  .20: مريم  )5(
  .3/1621شرح الكافية  )6(
  .444شرح شذور الذهب  )7(
، شرح األشـموني  2/366، شرح ابن عقيل  445البيت من البسيط، لم ينسب إلى قائل، شرح شذور الذهب            )8(

  .4/10، حاشية الصبان 3/579
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وهو فعل الشرط وعالمة جزمـه      " : نؤمنْك: "فعلين مضارعين، األول    ) أيان(جزم بـ   : الشاهد  
لزمـان  ل) أيـان (وهو جواب الشرط، وعالمة جزمه السكون، وجاءت        " أمنن: "السكون، والثاني   

  .حسب ما وضعت له

  .)1(جائزة) أيان(مع ) ما(إن زيادة : وقال ابن مالك 

تستعمل في األزمنة التـي تقـع فيهـا     ) أيان(إن   : )2(وجاء على لسان أبي حيان أنه قيل      
األمور العظام، وإن الجزم بها محفوظ من قبل أصحاب سيبويه، وذلك خالفاً لمن زعم أن الجزم                

، وإنها تكون استفهاماً فتقع خبراً، نحو قوله        )إيان: (سلَيم تكسر همزتها فتقول     بها غير محفوظ، و   
، وإنه يستفهم بها عـن المـستقبل ال عـن           ))3يسَألُونَك عنِ الساعة َأيان مرساها    :  -تعالى-

  .))4وما يشْعرون َأيان يبعثُون:  -تعالى-الماضي، نحو قوله 
  
  :تى م) 4

  .)5(وضعت للداللة على الزمان ثم ضمنت معنى الشرط
  :وتكون جزاء كقول الشاعر 

  )6( بحالِّل التَّالِل مخَافَةً         ولَكن متَى يستَرفد القوم أرفدولَستُ
، وهو فعل الشرط، وعالمـة      "يسترفد: "فعلين مضارعين األول منهما     ) متى(جزم بـ   : الشاهد  
، وهـو جـواب الـشرط،    "أرفد"لسكون وحرك بالكسر؛ منعاً اللتقاء ساكنين، والثاني هو      جزمه ا 

  .للزمان حسب ما وضعت له) متى(وعالمة جزمه السكون، والكسر للقافية، وجاءت 

  .))7متَى نَصر اللّه:  -تعالى-وتكون استفهاماً كقوله 

:  هـو  ،في لغة هـذيل ) ه كمتىأخرجها م(أن معنى وتكون بمعنى وسط، حكى الكسائي  
  .أخرجها من وسط كمه

                                                        
  .3/1621شرح الكافية  )1(
  .4/1865ارتشاف الضرب  )2(
  .42: النازعات  )3(
  .21: النحل  )4(
  .444شرح شذور الذهب  )5(
، شرح شذور الذهب 694، شرح ألفية ابن مالك، البن الناظم      32البيت من الطويل، لطرفة بن العبد، ديوانه         )6(

  .153، البهجة المرضية 444
  .214: البقرة  )7(
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  :قال الشاعر 
نَِئيج نرٍ لَهتْ           متى لُجحٍ خُضفَعتَر البحرِ ثم بماء ن1(شَرِب(  

  .بمعنى وسط) متى(جاءت : الشاهد 

: تقول  ) من( أنها تكون حرف جر بمعنى       -أيضاً–ن زعموا   يإن الكوفي : وقال أبو حيان    
  .)2(ن ال يعرفون ذلكيالبصريإن و. من كمه:  أي ؛)كمه متى اأخرجه(

  .)3(جائزة) متى(مع ) ما(إن زيادة : وقال ابن مالك 
  
  :حيث ) 5

حين فـي  "حيث اسم من أسماء المكان، مبهم يفسره ما يضاف إليه، وهي في المكان كـ         
  .)4("الزمان

 الجزاء في حيـث وال  ال يكونو: "كما قال سيبويه  ) ما(وشرط الجزاء بها أن تضم إليها       
بمنزلة إنّما، وكأنّما، وليـست     ) ما(مع  ) إذ(، فتصير   )ما( حتى يضم إلى كل واحدة منها        )إذ(في  

  .)5("بمنزلة حرف واحد) ما(منها بلغو، ولكن كل واحد منهما مع 

  :قال الشاعر 
  )6(حيثُما تَستَقم يقدر لك اللـ         ــه نجاحاً في غابرِ اَألزمانِ

وعالمة جزمه السكون، وجواب الشرط     " تستقم"فعل الشرط   : فعلين، هما   ) حيثما(جزم بـ   : الشاهد  
  .وعالمة جزمه السكون، وجاءت حيث للزمان حسب ما وضعت له" يقدر"

أنها إذا تجردت   يعود إلى   ) ما(إذا أضيفت إليها    ) حيث(وبين ابن مالك أن سبب الجزم بـ        
، واإلضافة من خصائص األسماء، وعملها الجر، وبذلك تكـون          الجمللى  لزمتها اإلضافة إ  ) ما(من  

لتقطعها عـن   ) ما(، ضمت إليها    ممنافية للجزم، الذي هو من خصائص األفعال، فلما قصد بها الجز          
                                                        

  .441، مغني اللبيب 505، الجنى الداني 200، األزهية 2/87 البيت من الطويل، ألبي ذؤيب الهذلي، الخصائص )1(
  .14/167" أجن"، "اللسان"الصوت،  : جنُئي: اللغة   
  .4/1864ارتشاف الضرب  )2(
  .3/1621شرح الكافية  )3(
  .2/53المقتضب  )4(
  .3/56الكتاب  )5(
، شـرح   89، شرح قطر الندى     695البيت من الخفيف، لم ينسب لقائل، شرح ألفية ابن مالك، البن الناظم،             ) 6(

  .2/511، الكواكب الدرية 3/580، شرح األشموني 2/368ابن عقيل 



 -51-

مالزمـة  ) ما(ها لمعنى وعمل لم يكن موجوداً لها من قبل، وعلى أساس ذلك تكون              ئتاإلضافة، وتهي 
  .)1(ها مقصودةلها ما دامت المجازاة ب

  

  قسم الذي يكون حسب ما يضاف إليهال :ثالثاً 
1 ( َأي:  

اسم مبهم منكور، وهي بعض ما تضاف إليه، إن أضفتها إلى زمـان فهـي زمـان، وإن                  
 بهـا كأخواتهـا مـضافة       ىأضفتها إلى مكان فهي مكان، إلى أي شيء أضفتها كانت منه، ويجاز           

فهـي فـي    . )3( أضيفت إلى ما ال يدل على زمان ومكان        ، وتكون عارية عن الظرفية إذا     )2(ومفردة
  .)4()ما(بمعنى " أي الدواب تركب أركب: "، وفي قولك )من(بمعنى " أيهم يقم أقم معه: "قولك 

، والمـضاف   )أي(مـع   ) ما(مع أي جائزة، وإذا زيدت      ) ما(زيادة   أن   )5(بين ابن مالك  و
قَاَل ذَِلك بيني وبينَك َأيما الَْأجلَينِ قَضيتُ فَلَا         -تعالى–مذكور، فاألجود أن تتوسط بينهما كقوله       

لَيع انودع)6(.  

  :ويجوز أن يجاء بها بعد المضاف إليه كقول الشاعر 

على ِإثْرِ الذي أنا تابِع صرِيفِإنّني          ح نعهما ما َأتْب7(فََأي(  
  ).هما(إليه المضاف بعد بعد أي جوازاً الزائدة  )ما(جاءت : فأيهما ما : الشاهد 

  ".َأي األجلينِ ما قضيتَ فال عدوان علي" ومثله قراءة ابن مسعود 
  ".األجلين " إليهالزائدة جوازاً بعد أي بعد المضاف) ما(جاءت : الشاهد 

اللّـه َأوِ   ادعواْ   قل:  -تعالى-كقوله  ) ما(فإن حذف ما تضاف إليه، فإنها تنون ويليها         
  .))8ادعواْ الرحمـن َأيا ما تَدعواْ فَلَه اَألسماء الْحسنَى

  

                                                        
  .2/54، اللباب 1621-3/1620شرح الكافية  : انظر )1(
  .7/44شرح المفصل  )2(
  .3/1624شرح الكافية  )3(
  .447شرح شذور الذهب  )4(
  .1622-3/1621شرح الكافية  : انظر )5(
  .28: القصص  )6(
  .3/1621وأيهما، شرح الكافية : ، والرواية فيه 2/35البيت من الطويل، لم ينسب لقائل، معاني القرآن، للفراء  )7(
  .110: اإلسراء  )8(
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  :سبب الجزم بأدوات الشرط 
وإنما خصت  : " فقال   ،بين ابن الوراق سبب اختصاص أدوات الشرط بالجزم دون غيرها         

، " تـضرب أضـرب    إن: "بالجزم؛ ألن الشرط والجزاء يقتضي جملتين، كقولك        ] أدوات الشرط [
  .)1(فلطول ما يقتضيه الشرط والجزاء اختير له الجزم؛ ألنه حذف وتخفيف

  
  : خالصة

وردت األدوات الجازمة لفعل واحد مائتين وأربعاً وثمانين مرة في الصحيح، وكان أكثرهـا               -1
مائة وخمسة وثالثين موضعاً من الـصحيح، بينمـا         في   وردحيث إنه   " لم"استخداماً الحرف   

اماً في الصحيح، حيث إنه لم يرد إال في موضع واحد فقط من             ها استخد أقل" لما"ف  كان الحر 
 .الصحيح

وردت العوامل الجازمة لفعلين أربعمائة وسبع عشرة مرة فـي الـصحيح، وكـان أكثرهـا         -2
، حيث إنه ورد في مائتين وستة وخمسين موضـعاً مـن            "من"استخداماً في الصحيح االسم     

، حيث إنهما لـم يـردا إال فـي          "مهما"و" حيثما" استخداماً االسمان    الصحيح، بينما كان أقلها   
 .موضع واحد فقط من الصحيح

 .في الصحيح" أنّى"، و"متى"و" أيان"لم يرد استخدام  -3

في الصحيح، مما يدل على أنه حرف نادر االستعمال، ومن النحاة من            " إذما"لم يرد استخدام     -4
 .أنكر جزمه؛ لقلة استعماله

 :نحوية في كتب النحاة، لكنها لم ترد في الصحيح، وهي وردت قواعد  -5

اة ال عمل لها، فهي لم ترد في الـصحيح     غحرفاً ناصباً للفعل المضارع، أو مل     " لم"ورود    -أ 
  .إال جازمة للفعل المضارع فقط، وهذا يدل على أن األشهر في عملها هو الجزم

حيح، يدل على أن الفعل     عليه في الص  على الفعل الماضي، وإن عدم دخلوها       " لم"دخول   -ب  
المضارع هو األصل في اختصاصها، فلو أنها دخلت على الفعل الماضي لوقع الجـزم              

 .على غير ما بني له، وربما حدث لبس لدى القارئ بينها وبين االستفهام

فعل المتكلم، أو المخاطـب، وإن عـدم دخولهـا عليهمـا فـي       على  األمر  " مال"دخول   -ج 
الدخول على فعل المأمور الغائـب؛  : في اختصاصها هو الصحيح، يدل على أن األصل    

 .فأمر المخاطب يكون بفعل األمر مباشرة، وإن المتكلم في غنى عن أمر نفسه

 األمر، وبقاء عملها في الكالم، وإن عدم حذفها في الصحيح، يدل علـى أن             " الم"حذف    -د 
 .األفضل هو بقاؤها، وأن حذفها خاص بالضرورة الشعرية

                                                        
  .198علل النحو  )1(
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الناهية، ومجزومها في الكالم، وإن عـدم الفـصل بينهـا وبـين          " ال"ين  جواز الفصل ب    -ه 
 .مجزومها في الصحيح، يدل على أنه األفضل

حرفاً جازماً للفعل المضارع، حيث إنها لم ترد في الصحيح إال ناصبة للفعل             " لن"ورود    -و 
 . المضارع، وهذا هو األصل في اختصاصها
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  المبحث الثالث
  البخارينماذج تطبيقية من صحيح 

  

  ازمة لفعل واحد في صحيح البخارينماذج تطبيقية على العوامل الج: أوالً 
وردت العوامل الجازمة لفعل واحد في الصحيح مائتين وأربعاً وثمـانين مـرة موزعـة     

  :كاآلتي 
  :لم ) 1

  : صحيح، منها الثين موضعاً من الفي مائة وخمسة وث" لم"وردت 
لم يكمْل من النِّساء إال آسـية        : "عالمة جزمه السكون كقوله     تسعة وثمانون فعالً مجزوماً و    * 

  .)1(..."امرأة فرعون، ومريم بنت عمران 
  .لم يكمْل: الشاهد 

  .حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون ال محل له من اإلعراب: لم 
  .، وعالمة جزمه السكون، ألنه صحيح اآلخر)لم(فعل مضارع مجزوم بـ : يكمْل 

  

 *ك منها ستة أفعال بالكسر؛ منعاً اللتقاء ساكنين، كقوله          وحر : ..." ُّعلـى  الجنَّـةَ  يدخُل من كل 

  .)2("حتى اآلن ينقص الخلقُ يزِل فلم آدم صورة
  .لم يزِل: الشاهد 

 وعالمة جزمه السكون؛ ألنه صحيح اآلخر، وحـرك الفعـل         ) لم(فعل مضارع مجزوم بـ     : يزل  
  .ساكنينبالكسر؛ منعاً اللتقاء 

  

 حركت بالفتح؛ منعاً اللتقاء سـاكنين، وذلـك مـع الفعـل الثالثـي        -أيضاً–وستة أفعال أخرى    * 
  .)3("إنّها لم تَحلَّ ألحد قبلي ولم تحلَّ بعدي"...  : المضعف، كقوله 

  .لم تحلَّ: الشاهد 
ـ        )لم(فعل مضارع مجزوم بـ     : تحلَّ   ك الفعـل   ، وعالمة جزمه السكون؛ ألنه صحيح اآلخر، وحر

  .بالفتح؛ منعاً اللتقاء ساكنين، والتحريك بالفتح يكون مع الفعل الثالثي المضعف
  

                                                        
، كتاب فـضائل أصـحاب      3433، ح   2/468،  3411، ح   2/458صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء      ) 1(

  .5418، ح 4/16األطعمة ، كتاب 3769، ح 2/557النبي 
  .6227، ح 4/215، كتاب االستئذان 3336، ح 2/423كتاب أحاديث األنبياء السابق، ) 2(
، ح 1/510، كتـاب جـزاء الـصيد    1349، ح 1/373، كتاب الجنائز 112، ح  1/50، كتاب العلم    السابق) 3(

، كتـاب   3189، ح   2/387، كتاب الجزيـة والموادعـة       2090، ح   2/58، كتاب البيوع    1834، ح   1833
  .4313، ح 3/158المغازي 
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وعالمة جزمها حذف النون خمـسة عـشر        ) لم(وبلغ عدد األفعال المضارعة المجزومة بـ       * 
  .)1("لَعلَّه َأن يخفِّفَ عنهما ما لم ييبسا : "فعالً، كقوله 

  .لم ييبسا: الشاهد 
، وعالمة جزمه حذف النون؛ ألنه من األفعـال الخمـسة،           )لم( فعل مضارع مجزوم بـ      :ييبسا  

  .ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل: وألف االثنين 
  

 واحـداً وعالمة جزمها حذف حرف العلـة       ) لم(وبلغ عدد األفعال المضارعة المجزومة بـ       * 
  .)2("إال المبشِّراتلم يبقَ من النبوة " : وثالثين فعالً، كقوله 

  .لم يبقَ: الشاهد 
، وعالمة جزمه حذف حرف العلة؛ ألن الفعل معتل اآلخـر،  )لم(فعل مضارع مجزوم بـ  : يبقَ  

  .والفتحة عوض عن الحرف المحذوف

دخلت على الفعل المضارع، وصـرفت معنـاه       " لم"يتضح من جميع الشواهد السابقة أن       
  .في اختصاصهاإلى الماضي وجزمته، وهذا هو األصل 

  

  :الم األمر ) 2
  :  تسعاً وعشرين مرة في الصحيح، منها )الم األمر(وردت 

إنّك تقدم على قومٍ أهـِل      " : أربعة وعشرون فعالً مجزوماً، وعالمة جزمه السكون، كقوله         * 
  .)3("كتاب فَلْيكُن أوَل ما تدعوهم إليه عبادةُ اهللا

  .فلْيكُن: الشاهد 
ر، حرف جازم مبني على الكسر، ال محل له من اإلعراب، وسكِّن؛ ألنـه سـبق             الم األم : الالم  

  ".الفاء"بحرف 
 وعالمة جزمه السكون؛ ألنه صحيح اآلخر)الم األمر(فعل مضارع مجزوم بـ : يكن ،.  

  

  .)4("بِليبلِّغِ الشَّاهد الغَائ"... :  وحرك منها ثالثة أفعال بالكسر؛ منعاً اللتقاء ساكنين، كقوله * 
                                                        

، ح 1/382، 1361، ح 1/378، كتاب الجنـائز  218، ح   216، ح   1/78، كتاب الوضوء    صحيح البخاري ) 1(
  .6055، ح 4/171، 6052، ح 4/170، كتاب األدب 1387

  .6990، ح 4/423، كتاب التعبير السابق) 2(
  .7372، ح 4/531التوحيد ، كتاب 1458، ح 1/408، كتاب الزكاة السابق) 3(
، كتـاب المغـازي   1741، ح 1/484، كتـاب الحـج    104، ح   1/48،  67، ح   1/37، كتاب العلم    السابق) 4(

، 7078، ح   4/448، كتاب الفتن    5550، ح   4/52، كتاب األضاحي    4406، ح   3/187،  4295، ح   3/154
  .7447، ح 4/555كتاب التوحيد 
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  .ليبلغ: الشاهد 
  .حرف مبني على الكسر، ال محل له من اإلعراب: الم األمر : الالم 
، وعالمة جزمه السكون؛ ألنه صحيح اآلخر، وحرك        )الم األمر (فعل مضارع مجزوم بـ     : يبلغ  

  .بالكسر منعاً؛ اللتقاء ساكنين
  

 ساكنين مع الفعل الثالثي المـضعف،        حركت بالفتح منعاً اللتقاء    -أيضاً–وثالثة أفعال أخرى    * 
  .)1("َأذِّنا وَأقيما، ولْيُؤمكُما َأكْبركُما" : كقوله 
  .ليؤمكما: الشاهد 
حرف جازم مبني على الكسر، ال محل له من اإلعراب، وسكن هنـا؛ ألنـه               : الم األمر   : الالم  

  ).الواو(سبق بحرف 
  ك       ، وعال )الم األمر (فعل مضارع مجزوم بـ     : يؤمرمة جزمه السكون، ألنه صحيح اآلخر، وح

ضمير متـصل  : بالفتح هنا؛ منعاً اللتقاء ساكنين؛ وذلك ألن الفعل ثالثي مضعف، والكاف   
  .مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم

  

، وعالمة جزمها حذف حـرف العلـة   )الم األمر(وبلغ عدد األفعال المضارعة المجزومة بـ     * 
  .)2("ِليصِل أحدكُم نشَاطَه" : قوله فعلين فقط، ك

  .ِليصِل: الشاهد 
  .حرف جازم مبني على الكسر، ال محل له من اإلعراب: الم األمر : الالم 
، وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره؛ ألنـه      )الم األمر (فعل مضارع مجزوم بـ     : يصِل  

  .معتل اآلخر، والكسرة عوض عن الحرف المحذوف
  

، وعالمة جزمها حذف النون فعلـين       )الم األمر ( األفعال المضارعة المجزومة بـ      وبلغ عدد * 
  .)3("ومن أظلم ممن ذهب يخلُقُ كخلقي، فَلْيخلُقُوا حبةً" :  عن اهللافقط، كقوله 

  .فليخلقوا: الشاهد 
 ألنـه   حرف جازم مبني على الكسر، ال محل له من اإلعراب، وسكن هنـا؛            : الم األمر   : الالم  

  ).الفاء(سبق بحرف 
، وعالمة جزمه حذف النون؛ ألنه مـن األفعـال          )الم األمر (فعل مضارع مجزوم بـ     : يخلقوا  

  .ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل: الخمسة، والواو 
                                                        

  .2848، ح 2/289 ، كتاب الجهاد والسير صحيح البخاري)1(
  .1150، ح 1/319، أبواب التهجد السابق) 2(
  .7559، ح 4/592، كتاب التوحيد 5953، ح 4/146، كتاب اللباس السابق) 3(
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: "... فعالً واحداً مبنياً على السكون في محل جزم، وتمثل في قولـه           ) الم األمر (ولقد ورد مع    * 
  .)1("يشهدن الخير ودعوة المسلمينول

  .ليشهدن: الشاهد 
الم األمر، حرف مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب، وسكن هنـا؛ ألنـه سـبق                  : الالم  

  ".الواو"بحرف 
  نالم (في محل جـزم بــ       ) نون النسوة (فعل مضارع مبني على السكون؛ التصاله بـ        : يشهد

  .تصل مبني في محل رفع فاعلضمير م: ، ونون النسوة )األمر

       دخلت على الفعل المـضارع الغائـب       ) الم األمر (يتضح من جميع الشواهد السابقة أن
  .، وسكنت بعد الواو، أو الفاءوجزمته، وهذا هو األصل في اختصاصها

  

  :ال الناهية ) 3
  : الناهية مائة وتسع عشرة مرة في الصحيح، منها ) ال(وردت 

ال يجعْل أحـدكُم للـشِّيطان      " : مجزوماً، وعالمة جزمه السكون، كقوله      ستة وثالثون فعالً    * 
  .)2("شيئاً من صالته

  .ال يجعْل: الشاهد 
  .حرف نهي وجزم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب: ال 

  .وعالمة جزمه السكون؛ ألنه صحيح اآلخر) ال الناهية(فعل مضارع مجزوم بـ : يجعل 
  

ال تسأِل المرأة طالقَ أختها     " : انية أفعال بالكسر؛ منعاً اللتقاء ساكنين، كقوله        وحرك منها ثم  * 
  .)3(..."إناءهالتستكفئ 
  .ال تسأل: الشاهد 

  .حرف نهي وجزم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب: ال 
حـرك  نه صحيح اآلخر؛ و   ، وعالمة جزمه السكون؛ أل    )ال الناهية (فعل مضارع مجزوم بـ     : تسأل  

  .؛ منعاً اللتقاء ساكنينبالكسر
  

حذف النـون ثمـانين   : ، وعالمة جزمها )ال الناهية(المجزومة بـ   وبلغ عدد األفعال المضارعة     * 
  .)4("ال تَسبوا األمواتَ فإنّهم قد َأفْضوا إلى ما قدموا : "فعالً، كقوله 

  .ال تسبوا: الشاهد 

                                                        
  .980، ح 1/273صحيح البخاري، كتاب العيدين ) 1(
  .852، ح 1/239، كتاب األذان السابق) 2(
  ".لتستفرغ إناءها"، والرواية فيه 6601، ح 4/311، كتاب القدر 2723، ح 2/245، كتاب الشروط السابق) 3(
  .6516، ح 4/292، كتاب الرقاق 1393، ح 1/387، كتاب الجنائز السابق) 4(
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، وعالمة جزمه حذف النون؛ ألنه فعل مـن األفعـال          )ناهيةال ال (فعل مضارع مجزوم بـ     : تسبوا  
  .ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل: الخمسة، والواو 

  

حذف حـرف العلـة     : ، وعالمة جزمها    )ال الناهية (وبلغ عدد األفعال المضارعة المجزومة بـ       * 
  .)1("ال تأتني بعظم وال روث ..." : ثالثة أفعال، كقوله 

  .ال تأتني: اهد الش
، وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخـره؛ ألنـه           )ال الناهية (فعل مضارع مجزوم بـ     : تأتني  

حرف مبني علـى    : نون الوقاية   : معتل اآلخر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والنون         
الكسر، ال محل له من اإلعراب، يقي الفعل من الكسر، والياء ضمير متـصل مبنـي علـى           

  .ن في محل نصب مفعول بهالسكو

دخلت على الفعل المـضارع وجزمتـه، سـواء    ) ال الناهية(يتضح من الشواهد السابقة أن  
  .المخاطب منه أو الغائب، وهذا هو األصل في اختصاصها

  

  : لما )4
الجازمة للفعل المضارع مرة واحدة في الصحيح، وجاء الفعل معها مجزومـاً            ) لما(وردت  

 ال يتبعني رجٌل ملك بضع    ": غزا نبي من األنبياء، فقال لقومه        : "هي قوله   بحذف حرف العلة، و   
  .)2(..."، وهو يريد أن يبني بها، ولما يبنِ بهاامرأة
  .حرف جزم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب: لما 
عل ضـمير  ، وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره، والفا      )لما(فعل مضارع مجزوم بـ     : يبن  

  .مستتر تقديره هو

دخلت على الفعل المضارع، وجزمته، وهو األصل فـي     ) لما(يتضح من الشاهد السابق أن      
  .هاصاختصا

  

  الجازمة لفعلين في صحيح البخارينماذج تطبيقية على العوامل : ثانياً 
  :وردت العوامل الجازمة لفعلين أربعمائة وسبع عشرة مرة في الصحيح، موزعة كاآلتي

  : الحروف )1
في أقواله  " إن" من توظيف    ، ولقد أكثر النبي     "إن، وإذْما : "الحروف الجازمة لفعلين هي     

ِإن يك هذا من عند اهللا       : "قوله  : حيث وردت فيه مائة وأربعين مرة، منها        ،  الصحيحالواردة في   
  .)3("يمضه

                                                        
  .155، ح 1/63، كتاب الوضوء صحيح البخاري) 1(
  .3124، ح 2/364، كتاب فرض الخمس السابق) 2(
، 5125، ح   3/504،  5078، ح   3/489، كتـاب النكـاح      3895، ح   3/38، كتاب مناقب األنصار     السابق) 3(

  .7012، ح 7011، ح 4/430كتاب التعبير 
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  .يمضه... إن يك : الشاهد 
  .ون ال محل له من اإلعرابحرف شرط جازم مبني على السك: إن 
  الشرطية، وعالمة جزمه السكون على النون المحذوفة جـوازاً         ) إن(فعل مضارع مجزوم بـ     : يك

  ".فعل الشرط"للتخفيف، وهو 
وهو فعل مضارع مجزوم، وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره؛ ألنه معتل اآلخر،              : يمضه  
ضمير متصل مبني على الكسر     : و، والهاء   والفاعل ضمير مستتر تقديره ه    ،  "جواب الشرط "

  .في محل نصب مفعول به

جزمت فعلين، وجاءت في الحديث للربط بين فعل الـشرط وجوابـه          ) إن(من المالحظ أن    
  .حسب ما وضعت له

  . حرف نادر االستخدامو، فهفي الصحيح له  النبي استخدام يرد لم )إذما( للحرف وبالنسبة
  

  :األسماء ) 2
ـ       : " هي   ،ازمة لفعلين األسماء الج  ، وأيـان،   ىمن، وما، ومهما، وأين، ومتى، وحيثما، وأنَّ

  . معظم هذه األسماء في أقواله الواردة في صحيح البخاريولقد وظّف النبي ". وأي
* نم :  

الرحم شجنَةٌ فمن    : "مائتين وستاً وخمسين مرة في الصحيح، ومنها قوله         " من"وردت  
  .)1("ن قطعها قطعتُهوصلها وصلْتُه، وم

  ".من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته: "الشاهد 
  .اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ: من 

، والفاعل ضمير مستتر تقـديره  "فعل الشرط"فعل ماضٍ مبني على الفتح في محل جزم : وصلها  
  .ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به: هو، والهاء 

في محل جزم جواب الشرط،     " تاء المتكلم "فعل ماضٍ مبني على السكون؛ التصاله بـ        : وصلته  
ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبنـي              : والتاء  

  .في محل نصب مفعول به
  .هنا جزمت فعلين، وجاءت في الحديث للعاقل حسب ما وضعت له" من"من المالحظ أن 

  

  :أي * 
َأيما امرأة" :   الزائدة تسع مرات في الصحيح، منها قوله        " ما"الشرطية مع   " يأ"وردت  

  .)2("ماتَ لها ثالثةٌ من الولد كانوا لها حجاباً من النّارِ

                                                        
  .5989، ح 4/155، كتاب األدب صحيح البخاري) 1(
  .1249، ح 1/348، كتاب الجنائز، السابق) 2(
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  .كانوا... َأيما امرأة مات : الشاهد 
  .اسم شرط جازم مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة في محل رفع مبتدأ وهو مضاف: َأيما 

  .حرف زائد مبني على السكون ال محل له من اإلعراب: ا م
  .فعل ماضٍ مبني على الفتح، في محل جزم فعل الشرط: مات 
ضمير متـصل  " واو الجماعة"، و"واو الجماعة"فعل ماض مبني على الضم؛ التصاله بـ       : كانوا  

ملـة  ، والج"جـواب الـشرط  "مبني في محل رفع اسم كان، والجملة الفعلية في محل جزم    
  .المكونة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ

على العاقل؛ وذلك ألنها أضيفت إلى عاقل وهـو  دلّت " أي"يتضح من الحديث السابق أن      
بينها وبين المضاف إليـه وهـو       " ما"، وهذا جائز في حقها، وتوسطت       "ما"المرأة، وزيدت عليها    

  .جزماألجود، وجاء بعدها فعالن ماضيان في محل 
  

  :حيثما * 
  .)1("حيثما أدركتك الصالة فصِل : "وردت حيثما مرة واحدة في الصحيح، وهي قوله 

  .فصِل... حيثما أدركتك : الشاهد 
  .اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان لفعل الشرط: حيثما 

: ء التأنيث الـساكنة     تا: ، والتاء   "فعل الشرط "فعل ماضِ مبني على الفتح في محل جزم         : أدركتك  
ضمير متصل مبني على    : وهي حرف مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، والكاف            

  .الفتح في محل نصب مفعول به
  .الفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب: فصِل 
الفاعل ضمير مـستتر    فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره؛ ألنه معتل اآلخر، و            : صِل  

  ".جواب الشرط"تقديره أنت، والجملة الفعلية في محل جزم 
جاء بعدها فعالن ماضيان في محل جزم فعـل         " حيثما"يتضح من موطن الشاهد السابق أن       

في الـشاهد   " حيثما"فهي ال تعمل بدونها، وقد جاءت       " ما"الشرط وجوابه؛ وذلك بسبب إضافتها إلى       
  .للمكان حسب ما وضعت له

  

  :أينما * 
فأينمـا   : "... الزائدة تسع مرات في الصحيح، منها قوله        " ما"الشرطية مع   " أين"وردت  

  .)2("لقيتموهم فاقتلُوهم

                                                        
  .3425، ح 2/465، كتاب أحاديث األنبياء صحيح البخاري) 1(
، كتاب استتابة المرتدين    5057، ح   3/484لقرآن  ، كتاب فضائل ا   3611، ح   2/513، كتاب المناقب    السابق) 2(

  .6930، ح 4/403والمعاندين 
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  .فأينما لقيتموهم فاقتلوهم: موطن الشاهد 
  .في محل نصب ظرف مكان لفعل الشرطالسكون اسم شرط جازم مبني على : أينما 

  .ن ال محل له من اإلعرابحرف زائد مبني على السكو: ما 
، "فعل الشرط"، في محل جزم "تاء المخاطب"؛ التصاله بـ   السكونفعل ماضٍ مبني على     : لقيتموهم  

عالمة جمع المذكر، وقد : والميم في محل رفع فاعل،  الضم  متصل مبني على     ضمير :والتاء  
  .نصب مفعول بهضمير متصل مبني على السكون في محل : الزائدة، هم ) الواو(أشبعت بـ 

  .الفاء حرف رابط لجواب الشرط، مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب: فاقتلوهم 
ضـمير  " : واو الجماعـة "، و"واو الجماعة"فعل أمر مبني على حذف النون؛ التصاله بـ  : اقتلوهم  

  .متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل
  ".جواب الشرط"الجملة الفعلية في محل جزم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، و: هم 

جاء بعدها فعل ماضٍ، في محل جزم فعل الشرط، " أين"يتضح من موطن الشاهد السابق أن     
؛ )الفاء(جوازاً، وجاءت للمكان حسب ما وضعت له، وجاء جوابها مقترناً بـ            " ما"وقد زيدت عليها    

  .ألنه جملة طلبية
  

  :مهما * 
مهما أنفقـت فهـو لـك        : "ة واحدة في الصحيح، وهي قوله       الشرطية مر " مهما"وردت  

  .)1("صدقة
  ... .مهما أنفقت : الشاهد 
  .اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به: مهما 

، "فعل الـشرط "المخاطب، في محل جزم ) تاء(فعل ماضٍ مبني على السكون؛ التصاله بـ        : أنفقت  
  .الفتح، في محل رفع فاعلضمير متصل مبني على : والتاء 

ضـمير  : حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب، هـو      : الفاء  : فهو  
  .منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ

  ".جواب الشرط"خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والجملة االسمية في محل جزم : صدقة 
  

  :ما * 
ما  : "الجازمة للفعل المضارع ثماني مرات في الصحيح، منها قوله      الشرطية  " ما"وردت  

  .)2("أنفقتْ من نفقة عن غير أمرِه فإنَّه يؤدى إليه شطره
  .فإنه.... ما أنفقت : الشاهد 

                                                        
  .5354، ح 3/571، كتاب النفقات صحيح البخاري) 1(
  .5195، ح 3/525، كتاب النكاح السابق) 2(
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  .اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به: ما 
ضمير مستتر تقـديره    : ، والفاعل   "الشرطفعل  "فعل ماضٍ مبني على الفتح، في محل جزم         : أنفقت  

  .تاء التأنيث الساكنة ال محل لها من اإلعراب: هي، والتاء 
  .حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب: الفاء : فإنه 
ضمير متصل مبني على الضم ) الهاء(حرف ناسخ مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب، و       : إن  

  .نصب اسم إنفي محل 
فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، والفعل مبني              : يؤدى

، والجملة الفعلية في محـل رفـع خبـر إن، وإن واسـمها       "شطره"للمجهول، ونائب الفاعل    
  .وخبرها في محل جزم جواب الشرط

خدمتا لغير العاقل، وهذا هو األصل است" ما"، و"مهما"الشاهدين السابقين أن     موطني من يتضح
؛ )الفاء( في محل جزم فعل الشرط، واقترن جوابهما بـ          ا فعٍل ماضٍ  موقد جاء بعده   استخدامهما، في

  .معهما، فهما تعمالن بدونها" ما"، ألنه يمتنع زيادة "ما"ألنه جملة اسمية، ولم يزد بعدهما 
  

  بخاريي صحيح النماذج تطبيقية على البناء في محل جزم ف: ثالثاً 
  :البناء على الفتح في محل جزم ) 1

يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد اتصاالً مباشراً، ويكون فـي               
وقد بلغ عدد األفعال المبنية على الفتح في محل جزم سبعة وعـشرين         محل جزم إذا سبق بجازم      

  .)1("حدكُم آذان بالل من سحورهال يمنعن أ : "فعالً في الصحيح، ومنها قوله 
  .ال يمنعن: الشاهد 

  .حرف نهي وجزم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب: ال 
  ـ      : يمنعن اتصاالً مباشراً دون فاصل في     ) نون التوكيد (فعل مضارع مبني على الفتح؛ التصاله ب

  .من اإلعرابحرف مبني ال محل له : ، ونون التوكيد )ال الناهية(محل جزم بـ 
  .)2("ال يورِدن ممرض على مصحٍ : "قال النبي 

  .ال يوردن: الشاهد 
  .حرف نهي وجزم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب: ال 

  ناتصاالً مباشراً دون فاصـل     ) نون التوكيد (فعل مضارع مبني على الفتح؛ التصاله بـ        : يورد
  .حرف مبني ال محل له من اإلعراب: نون التوكيد ، و)ال الناهية(في محل جزم بـ 

                                                        
، كتاب أخبـار اآلحـاد      5298، ح   3/555، كتاب الطالق    621، ح   1/181، كتاب اآلذان    صحيح البخاري ) 1(

  .7247، ح 4/496
  .5771، ح 4/107، كتاب الطب السابق) 2(
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  :البناء على السكون في محل جزم ) 2
، ويكون في محل جزم إذا      "نون النسوة "يبنى الفعل المضارع على السكون إذا اتصلت به         

وقد بلغ عدد األفعال المضارعة المبنية على السكون في محل جزم أربعة أفعال في              سبق بجازم،   
  :الصحيح، ومنها 

  .)1("ال تعرضن علي بناتكُن وال َأخواتكُن : "قوله * 
  .ال تعرضن: الشاهد 

  .حرف نهي وجزم، مبني على السكون ال محل له من اإلعراب: ال 
  نال (، في محل جزم بــ       )نون النسوة (فعل مضارع مبني على السكون؛ التصاله بـ        : تعرض

  .على الفتح في محل رفع فاعلضمير متصل مبني : ، ونون النسوة )الناهية
  

  .)2("وليشهدن الخير ودعوة المسلمين : "... وقوله * 
  ).57(انظر إعراب الشاهد ص 

  

                                                        
  .5372، ح 3/578، كتاب النفقات 5106، ح 3/499، 5101، ح 3/496، كتاب النكاح صحيح البخاري) 1(
  .980، ح 1/273، كتاب العيدين السابق) 2(
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  الثانيالفصل 
  الجملة الشرطية وجوابها

  
  .جملة الشرط وجملة جواب الشرط: المبحث األول 

  .عامل الجزم في فعل الشرط وجوابه: المبحث الثاني 

  .الفعل المضارع الواقع في جواب الطلب: لث المبحث الثا

  .نماذج تطبيقية من صحيح البخاري: المبحث الرابع 
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  المبحث األول
  جملة الشرط وجملة جواب الشرط

  
  ن سيبويه أنأداة الشرط، وفعل الـشرط،     :  ال بد من توافرها، أال وهي        اً للشرط أركان  بي
، أو شيء آخر من حروف الجـزاء فـي          "ِإن"ل  وقبح في الكالم أن تعم    : "وجواب الشرط، فقال    

  .)1("األفعال حتى تجزمه في اللفظ، ثم ال يكون لها جواب ينجزم بما قبله

أو مـا   –وال بد ألداة المجازاة من فعل يليها يسمى شرطاً، وفعل بعده            : "وقال ابن مالك    
  .)2(" يسمى جواباً وجزاء-يقوم مقامه

ات الشرط تتطلب جملتين، الجملة األولـى تـسمى جملـة           يفهم من كالم ابن مالك أن أدو      
الشرط، والثانية تسمى جملة جواب الشرط، ونجده في موطن آخر يوضح سـبب تـسمية الجملـة                 

وكل أدوات الشرط تتطلب جملتين، أوالهما ملزمة للثانية،       : "فقال   ،األولى بالشرط، والثانية بالجزاء   
لغـة العالمـة،   المة على وجود الالزم، والشرط فـي ال    تسمى األولى شرطاً؛ ألن وجود الملزوم ع      

  وجواباً؛ ألنه مدعى فيها بأنها الزمة لما جعل شرطاً، كما يلزم فـي العـرف                وتسمى الثانية جزاء 
  .)3("الجواب للسؤال، والجزاء باإلساءة، أو اإلحسان، فسميت بذلك على سبيل االستعارة والتشبيه

  
  :شروط فعل الشرط 
  : الشروط الواجب توافرها في فعل الشرط وهي كما يلي )4(بين ابن مالك

 .أن يكون فعل الشرط متصرفاً، مجزوماً باألداة لفظاً، أو تقديراً -1

) لـم : (أو حروف النفي، باستثناء حرفي النفـي        ) قد(أن يكون فعل الشرط غير مقرون بـ         -2
 .، فإنه يجوز أن يقترن بهما فعل الشرط)ال(و

إن خيراً فخير، وإن    : " مثل   ،راً، ويجوز إضماره إذا دل عليه دليل      أن يكون فعل الشرط ظاه     -3
  ".إن كان عمله خيراً فجزاؤه خير، وإن كان عمله شراً فجزاؤه شر: "وتقديره " شراً فشر

                                                        
  .3/66الكتاب  )1(
  .3/1584شرح الكافية  )2(
  .4/73شرح التسهيل  )3(
  .4/74شرح التسهيل  : انظر )4(



 -66-

وإن أكثر ما يضمر فعل الشرط إذا فسر بعد معموله بفعل مذكور، والغالـب أن يكـون                 
وِإن َأحـد مـن     :  -تعـالى -و ماضياً، نحـو قولـه       ، أ )لم(بـ  الفعل المذكور مضارعاً منفياً     

نَهْأمم غْهلَأب ثُم اللّه كَالَم عمستَّى يح هفََأجِر كارتَجاس ينشْرِكالْم)1(.  
إن : جاء فعل الشرط مضمراً قبل معموله مفسراً بالفعل الماضي المـذكور والتقـدير              : الشاهد  

  .ركيناستجارك أحد من المش

الشاعر قول شاذاً، ومنه) لم(دون فعل الشرط مضمراً مع المضارع  مجيء وعد:  
زِيدم كتَزِدسهو ي ك إنيلَدُل ثَنَاِئه         ووَأنْتَ َأه كلَيثْنَى ع2(ي(  

وهذا شاذ، والصواب أن يـأتي الفعـل    ) لم(جاء فعل الشرط مضمراً، مع المضارع بدون        : الشاهد  
  .إن هو لم يستزدك: مع فعل الشرط المضمر، أي ) لم(رع منفياً بـ المضا

  : وهي ، ثالثة شروط أخرى يجب توافرها في فعل الشرط)3(وأضاف ابن هشام
إن قام زيد أمس أقم معه، وأما بالنسبة لقوله         : "أال يكون فعل الشرط ماضي المعنى؛ فال يجوز          - 1

 .ني كنت قلتهأإن تبين :  فالمعنى هو ،))4تَهِإن كُنتُ قُلْتُه فَقَد علم : -تعالى–

 ".إن قُم: "أال يكون فعل الشرط طلبياً؛ فال يجوز  - 2

 ".إن سوف يقيم"أال يكون فعل الشرط مقروناً بحرف تنفيس؛ فال يجوز  - 3

أما الجزاء فيصلح له كل الجمل، فيكون إما جملة طلبية، وإما جملة خبرية شرطية، اسمية،               
صل في الجزاء أن يكون جملة يصلح جعلها شرطاً، وهي الجملـة المـصدرة بفعـل        أو فعلية، واأل  

، )ال(متصرف، ماضٍ مجرد من قد لفظاً أو تقديراً، أو من غيرها، أو مضارع مجرد، أو منفي بـ                  
  .)5(وأخواتها فيه تعليق حصول ما ليس بحاصل على حصول غيره) إن(؛ ألن الشرط بـ )لم(أو 

  

  :ملة الجواب وجوه جملة الشرط، وج
  :)6(يكون على أربعة أوجه فعلهما فإن فعليتين، جملتين الجواب وجملة الشرط، جملة كانت إذا

وِإن تُبدواْ ما في َأنفُـسكُم َأو تُخْفُـوه         :  -تعالى-أن يكون الفعالن مضارعين، نحو قوله        -1
اللّه كُم بِهباسحي)7(. 

                                                        
  .6: التوبة  )1(
  .4/74البيت من الكامل، لعبد اهللا بن عنمة الضبي، شرح التسهيل  )2(
  .450-449شرح شذور الذهب  : انظر )3(
  .116: المائدة  )4(
  .4/75شرح التسهيل  : انظر )5(
  .372-2/371، شرح ابن عقيل 302، المقرب 1586-3/1584شرح الكافية  : انظر )6(
  .284: البقرة  )7(
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، وعالمة جزمه حذف النون؛ ألنه مـن         مجزوماً ضارعاًم" تبدوا"جاء فعل الشرط    : الشاهد  
، وعالمـة    مجزومـاً  فعالً مـضارعاً  " يحاسبكم"األفعال الخمسة، وكذلك جاء جواب الشرط       

  . جزمه السكون
 .))1وِإن عدتُّم عدنَا:  -تعالى-أن يكون الفعالن ماضيين، نحو قوله  -2

 . في محل جزمجاء فعال الشرط والجواب ماضيين، وهما : الشاهد 

من كَان يرِيد   :  -تعالى-، نحو قوله    مضارعاً، والجواب فعالً    ماضياًأن يكون فعل الشرط      -3
 .))2الْحياةَ الدنْيا وزِينَتَها نُوفِّ ِإلَيهِم َأعمالَهم فيها

ماضياً، وهو في محل جزم فعل الـشرط، وجـاء جـواب            " كان"جاء فعل الشرط    : الشاهد  
  . فعالً مضارعاً، وعالمة جزمه حذف حرف العلة" نوف"رط الش

  :ومن هذا الوجه قول الشاعر 
  )3(دستْ رسوالً بَأن القوم ِإن قَدروا           علَيك يشْفوا صدوراً ذَاتَ تَوغيرِ

" يـشفوا "ماضياً وهو في محل جزم، وجاء جواب الشرط         " قدروا"جاء فعل الشرط    : الشاهد  
 .فعالً مضارعاً، وعالمة جزمه حذف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة

 :أن يكون فعل الشرط مضارعاً، وجواب الشرط فعالً ماضياً، ومنه قول الشاعر  -4

درِيه والولْقح نيا بكالشَّج          نْهٍئ كُنْتُ مي بِسيندكي ن4(م(  

ا الوجه الرابع، أال وهو أن يكون فعل الـشرط          إن أكثر النحويين خصو   : وقال ابن مالك    
مضارعاً، وجواب الشرط فعالً ماضياً بالضرورة، ولكن في رأيه هذا ليس شرطاً، والدليل علـى             

  .)5("من يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه : "ذلك قول رسول اهللا 
فعالً ماضياً، وهذا فـي النثـر،       " غفر" الشرط   مضارعاً، وجواب " يقم"جاء فعل الشرط    : الشاهد  

  .وذلك على خالف ما قيل إنه مخصوص بالضرورة الشعرية

  .)6(واستدل ابن مالك على صحة رأيه من الفراء الذي أجاز ذلك
                                                        

  .8: اإلسراء  )1(
  .15: هود  )2(
، 4/77، شرح التـسهيل  3/1585، شرح الكافية    3/69، الكتاب   1/236البيت من البسيط، للفرزدق، ديوانه       )3(

  . 156البهجة المرضية 
  .15/247، )وغر(اللسان، الحقد والعداوة، : توغير : للغة ا

، 4/106، شـرح الرضـى      3/1585ح الكافية   ، شر 2/58يد الطائي، المقتضب    بالبيت من الخفيف، ألبي ز     )4(
  . 4/17، حاشية الصبان 697شرح ألفية ابن مالك، البن الناظم 

  .8/29 ،)شجا(ما اعترض حلق اإلنسان والدابة من عظمة، أو عود، أو غيرهما، اللسان، : الشجا : اللغة 
  .761، ح 1/524رين، ، صحيح مسلم، كتاب صالة المساف35، ح 1/25صحيح البخاري، كتاب اإليمان  )5(
  .1588-3/1587شرح الكافية  : انظر) 6(
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رغم أن الفراء أجاز أن يكون فعل الشرط مضارعاً، وجوابه فعالً ماضـياً، أو أن يكـون          و
وأحسن الكالم أن تجعـل جـواب يفعـل         : " مضارعاً إال أنه قال      فعل الشرط ماضياً، وجوابه فعالً    

إن : "، وكذلك "إن تتجر ربحت  : "، أحسن من أن تقول      "إن تتجر تربح  : "بمثلها، وفعل بمثلها، فقولك     
  .)1("إن تجرت تربح: "، أحسن من أن تقول "تجرت ربحت

لسابق، إنما هو مـن      ا  أن التغاير بين الشرط والجزاء في حديث النبي          )2(يرى ابن حجر  
تصرف الرواة؛ ألن الروايات المشهورة عن أبي هريرة بلفظ المضارع في الشرط والجزاء، ولقـد               
روى هذا الحديث النسائي عن محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان، شيخ البخاري، فلم يغـاير                  

تساباً غفر له ما تقدم مـن      من قام ليلة القدر إيماناً واح      : "بين الشرط والجزاء، بل قال عن النبي        
  .)3("ذنبه

وهناك حديث آخر في الصحيح ورد فيه الشرط فعالً مضارعاً، والجزاء فعالً ماضياً ولكن              
  .)4("فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً : "... ابن حجر لم يعلق عليه، وهو قوله 

فيه من األجود، وانتهـى  ورتب الرضي حاالت فعلي الشرط والجواب ترتيباً معيارياً، ابتدأ        
 الشرط والجواب مضارعين، ثم كونهمـا ماضـيين، وإن          كون فعال أن ي إلى األدنى، فاألجود عنده     

تخالفا ماضياً ومضارعاً، فاألولى عنده أال يكون فعل الشرط ماضياً، والجواب فعالً مضارعاً، وأما              
الوجوه؛ ألن األداة تؤثر فـي      كون فعل الشرط مضارعاً، والجواب فعالً ماضياً، فهو عنده أضعف           

  .)5(الفعل األبعد، بنقله إلى معنى المستقبل، من غير أن تؤثر في األقرب شيئاً يغير المعنى

تيان فعل الشرط مضارعاً، والجزاء فعالً ماضياً   ايخص   لم الذي مالك، ابن رأي إلى ألميل وإني
  .محمد سيدنا الكلم جوامع أعطي من لسان على ورد الوجه هذا ألن وذلك فقط؛ الشعرية بالضرورة

  

  :األحكام الخاصة بفعلي الشرط والجواب من حيث اإلعراب 
إذا كان فعال الشرط والجواب ماضيين فهما مجزومـان تقـديراً، وإذا            : )6(قال ابن مالك  

:  -تعـالى -كان فعل الشرط ماضياً، والجواب فعالً مضارعاً، فالمختار هو الجزم، كما في قوله            
َن كاميهف مالَهمَأع هِمفِّ ِإلَيا نُوزِينَتَها ونْياةَ الديالْح رِيدي ان)7(.  

                                                        
  .2/279معاني القرآن، للفراء  )1(
  .1/127فتح الباري  : انظر )2(
  .2193، ح 4/155سنن النسائي، باب ثواب من قام رمضان وصامه إيماناً واحتساباً،  )3(
  .2493، ح 2/173صحيح البخاري، كتاب الشركة  )4(
  .4/106شرح الرضي  )5(
  .1591-3/1588شرح الكافية  : انظر )6(
  .15: هود  )7(
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  :والرفع جائز، كقول الشاعر 
رِمما ِلي وال ح قُوُل ال غَاِئبي            َألَةسم مو1(وإن َأتاه خَليٌل ي(  

فعـالً  " يقـول "م، وجاء جواب الشرط     ماضياً، وهو في محل جز    " أتاه"جاء فعل الشرط    : الشاهد  
  .مضارعاً مرفوعاً وعالمة رفعه الضمة الظاهرة

وإذا كان فعال الشرط والجواب مضارعين وجب جزمهما، وقد يجيء جـواب الـشرط              
-مرفوعاً، ويكون الشرط فعالً مضارعاً، كقراءة طلحة بن سليمان لجواب الـشرط فـي قولـه            

  ".يدركُكُم" برفع ))2رِككُّم الْموتُ ولَو كُنتُم في بروجٍ مشَيدةَأينَما تَكُونُواْ يد:  -تعالى

  :ومثله قول الشاعر 
عرأخوك تص عرصي إن ِإنّك            عحابسٍ يا َأقْر بن عا َأقْر3(ي(  

فعـل  مرفوعاً، على الرغم من كونه فعـالً مـضارعاً، و         " تصرع"جاء جواب الشرط    : الشاهد  
  .الشرط مضارعاً، والجزم فيهما واجب عند الجمهور

  :ومثله قول الشاعر 
  )4(فَقُلْتُ تَحمْل فَوقَ طَوقك ِإنَّها          مطَبعةٌ من يْأتها ال يضيرها

مرفوعاً، على الرغم من كونه مضارعاً، وجواب الشرط فعالً " يضيرها"جاء جواب الشرط   : الشاهد  
  .والجزم فيهما واجب عند الجمهورمضارعاً، 

، إلى أن سبب الرفع في األبيـات        -وهما من علماء البصرة   – )6(، وسيبويه )5(وذهب الخليل 
وهـو مـن   – )7( جواب الشرط محذوف، دل عليه ما قبله، وذهب المبردأنالسابقة هو نية التقديم، و 

                                                        
، شـرح الكافيـة   2/68، المقتـضب  3/66، الكتاب 115: البيت من البسيط، لزهير بن أبي سلمى، ديوانه         )1(

  .2/249، شرح التصريح 3/585، شرح األشموني 2/373، شرح ابن عقيل 3/1589
  .78: النساء  )2(
، شرح  2/67، المقتضب   3/66، الكتاب   198ر بن عبد اهللا البجلي، جمل الفراهيدي        البيت من الرجز، لجري    )3(

  .9/47، خزانة األدب 4/1874، ارتشاف الضرب 4/78، شرح التسهيل 8/158المفصل 
، شـرح  3/70فقيل، الكتـاب  : ، والرواية فيه    199البيت من الطويل، ألبي ذؤيب الهذلي، جمل الفراهيدي          )4(

، خزانـة األدب    3/586، شـرح األشـموني      4/78، شرح التسهيل    3/1591 الكافية   ، شرح 8/158المفصل  
9/57.  

  .199-198جمل الفراهيدي  )5(
  .67-3/66الكتاب  )6(
  .2/70المقتضب  )7(



 -70-

 وابـن   )1(هذا ما اختاره الكوفيون   ، إلى أن سبب الرفع هو على إرادة الفاء، و         -علماء البصرة أيضاً  
  .-وهو من النحاة البغداديين المتأخرين– )2(يعيش

ذهب قوم إلى أن الرفع ليس على التقديم والتأخير، وال على حذف الفاء،             : "وقال األشموني   
، ضـعفت عـن العمـل فـي          تأثير في فعل الشرط؛ ألنه ماضٍ      ولكن عندما لم يظهر ألداة الشرط     

  .)3("الجواب

، ولكن إذا اقترن    )الفاء( رفع جواب الشرط يتعلق بالفعل المضارع غير المقترن بـ           وجواز
وإذا دخلـت   : "جواب الشرط بالفاء فإن حكمه يتغير من الجواز إلى الوجوب حيث قال الزجـاجي               

  .)4("مهما تصنع فَأصنَع مثله"، و"من يكْرِمني فَُأكْرِمه: "في الجواب ارتفع، كقولك ) الفاء(

 أكان فعـل الـشرط   ، سواء "الفاء" الشرط المقترن بـ     يجب رفع جواب  : وقال ابن مالك    
فَمـن  :  -تعالى-، أو مضارعاً كقوله     ))5ومن عاد فَينتَقم اللّه منْه    :  -تعالى-ماضياً، كقوله   

هنا خبراً لمبتدأ محذوف، وبين أنـه     ، ويعد ما بعد الفاء      ))6يْؤمن بِربه فَلَا يخَافُ بخْسا ولَا رهقًا      
تدخل على مبتدأ مقدر، كمـا      " الفاء"نها زائدة، وإن    ألوال التزام العرب برفع الفعل بعد الفاء لعلم         

  .)7(تدخل على مبتدأ مظهر
  

  :حكم الفعل الواقع بين فعل الشرط وجوابه 
جهان مـن   بين سيبويه أن الفعل الواقع بين فعل الشرط وجوابه دون حرف عطف، له و             

إن تـأتني تـسألُني   : "الرفع، أو الجزم، ومما يدل على الرفـع قولـه   :  وهما   ،الناحية اإلعرابية 
إن تأتني سائالً يكن ذلك، وإن      : أعطك، وإن تأتني تمشي أمشِ معك؛ وذلك ألنك أردت أن تقول            

  .)8("تأتني ماشياً فعلت

  :بين مجزومين أنشد سيبويه قول الشاعر مرفوعاً ومما جاء 

                                                        
  .4/1876ارتشاف الضرب  )1(
  .8/158شرح المفصل  )2(
  .3/586شرح األشموني  )3(
  .211جمل الزجاجي  )4(
  .95: المائدة  )5(
  .13 : الجن )6(
  .4/79شرح التسهيل  : انظر )7(
  .3/85الكتاب  )8(
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  )1(ومن ال يزْل يستَحمُل النّاس نَفَسه         وال يغْنها يوماً من الدهرِ يسَأمِ
الواقع بين مجزومين، ألنه ليس بشرط وال جـزاء، ولـو أردنـا             " يستحمل"رفع الفعل   : الشاهد  

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعـل ضـمير مـستتر    : يستحمل  : إعرابه لقلنا   
  .تقديره هو، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر ال يزال

  :وقول الشاعر 
دقوم ها خَيرنْدنارٍ ع خير نَارِه         تَجِد ءوشو إلى ضه تَع2(متى تَاْت(  

 ألنه ليس بشرط وال جزاء، وإنمـا اعتـرض          ؛الواقع بين مجزومين  " تعشو"رفع الفعل   : الشاهد  
  .تقديراً في موضع الحال، حيث أراد متى تأته عاشياًمنصوب نهما، فهو بي

  :وسألت الخليل عن قوله : "ومما يدل على الجزم قوله 
  )3(متى تَْأتنا تُلْمم بنا في ديارِنا           تَجِد حطَباً جزالً ونَاراً تََأججا

مررت برجٍل عبد اهللا، فـأراد أن   : تلمم بدل من الفعل األول، ونظيره في األسماء       : قال  
  .)4("يفسر اإلتيان باإللمام، كما فسر االسم باالسم اآلخر

  .الواقع بين مجزومين مجزوماً، على أساس أنه بدل من الفعل األول تأتنا" تلمم"جاء الفعل : الشاهد 

: أما إذا وقع الفعل بين فعل الشرط وجوابه مع حرف عطف فحكمه الجزم؛ لقول سيبويه              
إن تَاْتني ثم تَسَألْني ُأعطك، وِإن تَْأتني فتَسَألْني ُأعطـك،          : وأما ما ينجزم بين المجزومين فقولك       "

  .)5("وِإن تَْأتني وتَسَألْني ُأعطك؛ ألن هذه الحروف يشركن اآلخر فيما دخل فيه األول
  

  :الواقع بين الشرط والجواب ) ثم (أو) الواو(أو بـ ) الفاء(حكم الفعل المقترن بـ 
ِإن تَْأتني فَتُحدثَني ُأحدثْك، وِإن تَْأتني وتُحـدثَني        : وسألت الخليل عن قوله     : "قال سيبويه   

  .)6("هذا يجوز، والجزم أوجه: ُأحدثْك، فقال 

                                                        
  .2/63، المقتضب 3/85، الكتاب 113البيت من الطويل، لزهير بن أبي سلمى، ديوانه  )1(
، المفصل 2/273، معاني القرآن، للفراء 2/63، المقتضب 3/86، الكتاب 53البيت من الطويل، للحطيئة، ديوانه  )2(

  .3/1608، شرح الكافية 7/53، شرح المفصل 335لمفصل في صنعة اإلعراب ، ا254في علم العربية 
، 214، جمل الزجـاجي  3/86لعبيد اهللا الحر، وقيل للحطيئة، الكتاب       : البيت من الطويل، اختلف في نسبه فقيل         )3(

  .3/1608، شرح الكافية 7/53، شرح المفصل 336، المفصل في صنعة اإلعراب 255المفصل في علم العربية 
  .3/86الكتاب  )4(
  .3/88السابق  )5(
  .3/88السابق  )6(
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، )الفـاء (أو بـ ، )الواو(بين سيبويه من خالل محاورته مع الخليل أن الفعل المقترن بـ            
، وأن سـبب    الواقع بين الشرط والجواب يجوز فيه النصب، ولكن الوجه األفضل هـو الجـزم             

تيان فحديث ُأحدثْك، فلما قبح أن يـرد        احمل اآلخر على االسم، كأنه أراد إن يكن         : النصب هو   
ه إذا نـصب  الجزم هو الوجه األفضل؛ ألن، وأن ؛ ألن الفعل معها اسم   "أن"الفعل على االسم نوى     

كان المعنى معنى الجزم فيما أراد من الحديث، فلما كان ذلك كان أن يحمل على الذي عمل فيما                  
  .)1(يليه أولى؛ وكرهوا أن يتخطوا به من بابه إلى باب آخر إذا كان يريد شيئاً واحداً

  :ومما جاء منصوباً قول الشاعر 
     نُْؤوِه عخَضينَّا وم قْتَرِبي نمماًوضوال ه خْشََ ظُلْماً ما َأقام2(      وال ي(  

) أن(، والواقع بين الشرط وجوابه منصوباً بــ         )الواو(المقترن بـ   " يخضع"جاء الفعل   : الشاهد  
  .مضمرة بعد واو المعية، وهذا جائز، ويجوز فيه الجزم أيضاً، وهو الوجه األفضل

 دخلت على الفعـل الواقـع بـين الـشرط           فليس فيها إال الجزم إذا    ) ثم(أما بالنسبة لـ    
، )الواو(ال ينصب بها، كما ينصب بـ       ) ثم(واعلم أن   : "والجواب، وهذا ما بينه سيبويه في قوله        

، )الفـاء (، وليس يدخلها من المعاني ما يـدخل فـي         "أن"، ولم يجعلوها مما يضمر بعده       )الفاء(و
إذا أدخلتها علـى الفعـل،      ) ثم(ها، واعلم أن    ، ولكنها تُشرِك، ويبتدأ ب    )الواو(وليس معناها معنى    

الذي بين المجزومين لم يكن إال جزماً؛ ألنه ليس مما ينصب؛ وليس يحسن االبتداء؛ ألن ما قبله                 
  .)3("لم ينقطع

، فـي جـواز نـصب       )الواو(و) الفاء(مجرى  ) ثم(الكوفيين أجروا    أن   )4(وبين أبو حيان  
تدلوا على ذلك بقراءة الحسن بن أبي الحسن للفعل الواقـع           ، واس "أن"الفعل الداخلة عليه بإضمار     

ومن يخْرج من بيته مهاجِرا ِإلَى اللّه ورسوِله ثُم يدرِكْه الْمـوتُ            :  -تعالى-في قوله   ) ثم(بعد  
لى اللّهع هرَأج قَعو فَقَد)5(بنصب يدركَه .  

  
  

                                                        
  .3/88الكتاب  : انظر )1(
، شرح شـذور  3/196، أوضح المسالك 3/1607البيت من الطويل، لم ينسب إلى قائل معين، شرح الكافية          )2(

  .2/251، شرح التصريح 2/379، شرح ابن عقيل 464الذهب 
  .3/89الكتاب  )3(
  .4/45البحر المحيط  )4(
  .100: النساء  )5(
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  :الواقع بعد الشرط والجواب) الواو( بـ أو ،)الفاء( بـ وأ ،)ثم( بـ المقترن الفعل حكم
، فإن شئت جزمت، وإن شئت رفعت،       )ثم(فإذا انقضى الكالم ثم جئت بـ        : ")1(قال سيبويه 

، وقـال  )2(وِإن يقَاتلُوكُم يولُّوكُم اَألدبار ثُم الَ ينـصرون       :  -تعالى-، قال   )الفاء(و) الواو(وكذلك  
، إال أنه قد يجوز النـصب بــ         ))3وِإن تَتَولَّوا يستَبدْل قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونُوا َأمثَالَكُم        : ىتعال

  .)4( من يشَاء ِلمن يشَاء ويعذِّبيحاسبكُم بِه اللّه فَيغْفروبلغنا أن بعضهم قرأ ) الواو(و) الفاء(

، الواقع بعد انتهاء جملـة   )ثم(ن الفعل الداخل عليه حرف العطف       يفهم من كالم سيبويه أ    
الجزم، أو الرفع، وهذا واضح من خالل اآليات التي         : الشرط والجواب له وجهان فقط أال وهما        

 جـاء الفعـل     وِإن يقَاتلُوكُم يولُّوكُم اَألدبار ثُم الَ ينـصرون       :  -تعالى-استدل بها، ففي قوله     
مرفوعاً، وعالمـة   ) ثم(الواقع بعد انتهاء جملة الشرط والجواب، ومع حرف العطف          " صرونين"

وِإن تَتَولَّوا يـستَبدْل قَومـا      رفعه ثبوت النون؛ ألنه من األفعال الخمسة، بينما في اآلية الثانية            
    ثَالَكُمكُونُوا َأملَا ي ثُم كُمرغَي)5(    اقع بعد انتهاء جملة الشرط والجواب، ومع       الو" يكونوا" جاء الفعل

مجزوماً، بالعطف على جواب الشرط، وعالمة جزمه حذف حـرف النـون؛   ) ثم(حرف العطف  
  .ألنه من األفعال الخمسة

، الواقع بعد انتهاء جملة الشرط والجواب، فله )الفاء(، أو بـ )الواو(بينما الفعل المقترن بـ 
  ".أن"االستئناف، أو الجزم عطفاً على الجواب، أو النصب بإضمار  لىع الرفع : وهي أال ،أوجه ثالثة

وِإن :  -تعالى-قوله  من  " يغفر، ويعذب "من القرآن الكريم على األوجه الثالثة       قرئ  ومما  
 يشَاء واللّه علَـى كُـلِّ   تُبدواْ ما في َأنفُسكُم َأو تُخْفُوه يحاسبكُم بِه اللّه فَيغْفر ِلمن يشَاء ويعذِّب من          

يرقَد ءشَي.  

 -تعـالى - قولـه  أن ذلـك  في وحجتهما االستئناف، على بالرفع الكلمتين عامر، وابن عاصم، فقرأ
 ؛بتقـدير ، وقد تم الكالم، وما بعد الـشرط مرفـوع         "إن تبدوا "جواب للشرط    ألنه مجزوم؛ "يحاسبكم"

الكلمتـين بـالجزم؛     والكسائي وحمزة، عمرو، وأبو كثير، ابنو نافع، وقرأ ويعذب، يغفر فهو : ضمير أي 
 : هـو  "أن" إضمار على بالنصب قرأ من أن حيان أبو وبين ،)6("اهللا به يحاسبكم" : -تعالى- عطفاً على قوله  

                                                        
  .3/90الكتاب  )1(
  .111: آل عمران  )2(
  .38: محمد  )3(
  .284: البقرة  )4(
  .38: محمد  )5(
  .152حجة القراءات  )6(
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 علـى   يث ينسبك منها مع ما بعدها مصدر مرفوع معطـوف          وابن حيوة، ح   واألعرج، عباس، ابن
  .)1(يكن محاسبة، فمغفرة، وتعذيب: قديره مصدر متوهم من الحساب، ت

بعد الفعل، وجعلهـا مـع      " أن"وعد ابن األنباري أن قراءة النصب في اآلية على تقدير           
مصدراً على مصدر حمالً على المعنى دون اللفـظ،  ) الفاء(الفعل في تقدير المصدر؛ ليعطف بـ     

، قراءة ضعيفة، وليست بقويـة فـي        إن يكن إبداء أو إخفاء منكم فمحاسبة فغفران منا        : كأنه قال 
  .)2("القياس؛ ألن الشرط استوفى الجزاء، وإذا استوفى الشرط الجزاء ضعف النصب

، إثـر   )الفـاء (أو بـ   ) الواو( أن سبب جواز نصب الفعل المقترن بـ         )3(وبين ابن مالك  
قـع بعـد    جملة الشرط وجوابه، هو أن مضمون الجزاء لم يتحقق وقوعه، فأشبه الواقع بعده الوا             

  .االستفهام

  :من قول الشاعر ) نأخذ(ومما روي باألوجه الثالثة الفعل 
امرالح لَدالنَّـاسِ والب ربيـع       لَكهي وسو قَابَأب لَكهفإن ي  

  )4(ب الظّهرِ لَيس لَه سنَامجونَْأخُـذَ بعده بِذنابِ عيش        َأ
، والواقع بعد انتهاء جملـة الـشرط والجـواب،          )الواو(المقترن بـ   " ذنأخ"روي الفعل   : الشاهد  

باألوجه الثالثة الجائزة فيه، بالجزم عطفاً على جواب الشرط، وبالرفع لالستئناف، وبالنصب بـ             
  .المضمرة بعد واو المعية) أن(

                                                        
  .2/752البحر المحيط  )1(
  .1/186البيان  )2(
  .3/1604شرح الكافية  )3(
، 3/24، معـاني القـرآن، للفـراء        "تمـسك "ة فيه   ، والرواي 110البيتان من الوافر، للنابغة الذبياني، ديوانه        )4(

، شرح ألفية ابن مالك، البن النـاظم    2/377، شرح ابن عقيل     2/752، البحر المحيط    "ونمسك: "والرواية فيه   
703.  
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  الثانيالمبحث 
  عامل الجزم في فعل الشرط وجوابه

  
   :لغةًالعامل 

ور الرجل في ماله، وملكه، وعمله، ومنه قيل للذي يـستخرج الزكـاة           هو الذي يتولى أم   
  .)1(عامل

  
  :اصطالحاً العامل 

  .)2("ما أوجب كون آخر الكلمة مرفوعاً، أو منصوباً، أو مجروراً، أو ساكناً"هو 

ال اختالف بين علماء البصرة في أن عامل الجزم في فعل الشرط هو حـرف الـشرط                 
"ا األول   ": ، يقول السيرافي    "إنيقـصد علمـاء    [فال اختالف بين أصحابنا     ] يقصد فعل الشرط  [أم

  .)3("إن" في أنه مجزوم بـ -أعلمه–] البصرة؛ ألنه منهم

  :ولكنهم اختلفوا في عامل الجزم في جواب الشرط على ثالثة أوجه 
والسبب . )4(الشرطية، وفعل الشرط  " إن: "يرى المبرد أن عامل الجزم في جواب الشرط هو          : أوالً  

في ذلك هو أن حرف الشرط وفعله يتطلبان جواباً، فال ينفك أحدهما عن صاحبه، فلما تطلباه                
معاً وجب أن يعمال فيه معاً، مثل المبتدأ الذي يرتفع باالبتداء، واالبتداء والمبتدأ هما العامالن         

  .في الخبر، وكذلك حرف الشرط وفعله هما العامالن في جواب الشرط
   ف ابن األنباري هذا القول، رغم اعتماد أكثر البصريين عليه؛ وذلـك ألن فعـل               ولقد ضع

الشرط فعل؛ واألصل في الفعل أال يعمل في الفعل، وإذ لم يكن للفعل تأثير في العمل فـي              
له تأثير في العمل في الفعل، فال فائدة من إضافة ما ال تـأثير              " إن"الفعل، وحرف الشرط    

  .له إلى ما له تأثير
هو العامل في جواب الشرط بوساطة فعل الشرط؛ ألنـه         " إن"إن  :  أن يقال    هلتحقيق عند وا  

 بـه،   يسال ينفصل عنه، فحرف الشرط يعمل في جواب الشرط عند وجود فعل الشرط، ل             
ولـيس  كما تسخن النار الماء بوساطة القدر والحطب، فالتسخين حصل عند وجودهمـا،             

                                                        
  .2/628المعجم الوسيط  : انظر، و10/283، )عمل(اللسان،  )1(
  .73العوامل المائة  )2(
  .1/88شرح كتاب سيبويه  )3(
  .1/88 قالساب )4(
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عنـد  " إن"ذلك هاهنا؛ فالعامل في جواب الشرط هـو         بهما، وإنما حصل بالنار وحدها، وك     
  .)1(نه عامل معهوليس ألوجود فعل الشرط، 

؛ والعلة في ذلك هي أن حرف الـشرط  )2(عامل الجزم في جواب الشرط هو حرف الشرط : ثانياً  
يتطلب فعالً وجواباً له، وكما وجب أن يعمل في فعل الشرط، وجب كذلك أن يعمـل فـي             

  .)3(جواب الشرط

يرى المازني أن فعل الشرط وجوابه غير مجزومين؛ والتسكين فيهما على حكم األصـل              : الثاً  ث
في األفعال؛ والسبب في كونهما مبنيين يعود إلى أن الفعل إذا وقع في موقع ال يقـع فيـه                  

  . االسم رد إلى حكمه األصلي

بهذا القول  أن يأخذ   رغم سعة علمه وجالل قدره      واستغرب السيرافي كيف يمكن للمازني      
 وذلك ألنه لو ردت األفعال إلى أصلها بوقوعها في غير مواقع األسماء لم يجـز                ؛الواضح فساده 

، وسائر نواصب األفعال؛ ألنهن صيغ ال تقع بعـدهن األسـماء، ولكـان      )أن(و) لن(النصب بـ   
 هـذا أال    لزاماً أيضاً أن يكون إعراب األفعال وجهاً واحداً، إذا حلت محل األسماء، والناتج مـن              

تكون األفعال معربة؛ ألن اإلعراب هو حركات وسكون على أواخر الكالم، وما لـزم طريقـة                 
  .)4(واحدة فليس بمعرب

  .)5(أخذ به ابن األنباري أيضاًوقول السيرافي هذا 

 قوالً رابعاً للبصريين في عامل الجزم في فعل الشرط وجوابـه            )6(وأضاف ابن األنباري  
ن  أل ؛ وذلك مل في فعل الشرط، وفعل الشرط يعمل في جواب الشرط         أن حرف الشرط يع   : وهو  

حروف الشرط حروف جازمة، والحروف الجازمة ضعيفة فال تعمل في شيئين، فوجب أن يكون              
  .ألنه يؤدي إلى إعمال الفعل في الفعل، لكنه ضعف هذا القول؛ فعل الشرط هو العامل

؛ ألن الـشرط يتطلـب      ل في شيئين  الجازمة ضعيفة فال تعم   إن الحروف   : قولهم  وأبطل  
فعالً وجواباً له، بخالف غيره من الحروف الجازمة التي تتطلب فعالً واحداً فقـط، فإنهـا لمـا                  

                                                        
  .2/608اإلنصاف  )1(
  .1/89شرح كتاب سيبويه  )2(
  .2/608اإلنصاف  )3(
  .1/89شرح كتاب سيبويه  )4(
  .2/609اإلنصاف  )5(
  .2/608السابق  )6(
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تطلبت فعالً واحداً عملت فيه، ولما تطلبت أدوات الشرط فعلين، وجب أن تعمل فيهما قياساً على                
  .سائر العوامل

الـشرطية، وينجـزم   " إن: " فعل الشرط هو  أن العامل فيم يرونأما مذهب الكوفيين فه  
  .)1(الجواب على الجوار

 أن جواب   يهوفي أن جواب الشرط مجزوم على الجوار،         حجتهم   )2(وبين ابن األنباري  
الشرط مجاور لفعل الشرط، الزم له، ال يكاد ينفك عنه، فلما كان منه بهذه المنزلة فـي الجـوار        

الجوار، وإن الحمل على الجوار كثيـر فـي القـرآن           حمل عليه في الجزم، فكان مجزوماً على        
لَم يكُنِ الَّذين كَفَروا من َأهِل الْكتَابِ والْمشْرِكين منفَكِّـين حتَّـى        :  -تعالى-الكريم، ومنه قوله    

  .))3تَْأتيهم الْبينَةُ
  .لكان مرفوعاً" الذين"لى مخفوضاً على الجوار، ولو كان معطوفاً ع" المشركين"مجيء : الشاهد 

ال حجة للكوفيين في أن المشركين مخفوض على الجـوار؛ فهـو لـيس              هو يرى أنه    و
، فـالجر  من َأهِل الْكتَابِ:  -تعالى-، وإنما هو معطوف على قوله   "الذين كفروا "معطوفاً على   

  .)4(هنا؛ ألنه معطوف على مجرور، وليس على الجوار

يها الَّذين آمنُواْ ِإذَا قُمتُم ِإلَى الصالة فاغْسلُواْ وجوهكُم وَأيـديكُم           يا أَ :  -تعالى-وقوله  
  .))5ِإلَى الْمرافق وامسحواْ بِرُؤوسكُم وَأرجلَكُم ِإلَى الْكَعبينِ

  .مخفوضة على الجوار" أرجلكم "تئقُر: الشاهد 

  وقرأهـا   وحمزة، كثير، وابن عمرو، الجوار هي قراءة أبي   على   مخفوضة "أرجلكم" قراءةإن 
نافع، وابن عامر، والكسائي، وعاصم بالنصب؛ عطفاً على الوجوه         : الباقون من القراء السبعة وهم      

 علـى  معطوفـة " األرجل"ت لو كان ألنه ؛بالنصب" أرجلَكم"ولقد أيد ابن األنباري قراءة   ،  )6(واأليدي
  .)7(والخلف السلف من األمة إلجماع مخالف هذاو مغسولة، ال سوحةمم تكون أن لوجب "الرؤوس"

                                                        
  .2/51اللباب  )1(
  .2/602اإلنصاف  : انظر )2(
  .1: البينة  )3(
  .2/609اإلنصاف  )4(
  .6: المائدة  )5(
  .223-221حجة القراءات  : انظر )6(
  .2/603اإلنصاف  : انظر )7(
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فـي  ، هو أن المـراد بالمـسح        حجة للكوفيين في هذه اآلية أيضاً     ومما يدلل على أنه ال      
المسح خفيف الغسل، وهو من الثقـات األثبـات   : األرجل الغسل، فأبو زيد األنصاري كان يقول   

، "سـمعت الثقـة  : "كان إذا أراد ذكر ما سمعه عنه يقولفي نقل اللغة، وهو من مشايخ سيبويه، و   
توضأت، والوضوء يشتمل على ممـسوح      :  أي   ؛"تمسحت للصالة : "والذي يدل على ذلك قولهم      

ومغسول؛ حيث إن المتوضئ ال يقنع بصب الماء على أعضاء جسده حتى يمسحها مع الغـسل؛                
 المراد بالمسح في الرجل الغـسل،       فلذلك سمي الغسل مسحاً، فالرأس والرجل ممسوحان، إال أن        

، والتحديد إنما جـاء فـي       ِإلَى الْكَعبينِ :  -تعالى-ومما يدل على ذلك ورود التحديد في قوله         
  .)1(المغسول ال في الممسوح

األرجل معطوفة على الرأس في الظاهر، ال في المعنى، وحجتهم في ذلـك             : وقال قوم   
  :نى فيهما مختلف، ومنه قول الشاعر أنه قد يعطف الشيء على الشيء، والمع

  )2(ِإذَا ما الغَانياتُ برزن يوماً         وزججن الحواجِب والعيونا

رغم االختالف في المعنى، فالعيون ال تزجج، وإنمـا         " الحواجب"على  " العيون"عطف  : الشاهد  
  .تكحل

  :وقول اآلخر 
  )3(          بِالجهلَتَينِ ظباُؤها ونَعامهافَعال فُروع اَأليهقَانِ وَأطْفَلَتْ

  .رغم االختالف في المعنى، فالنعام ال تطفل، وإنما تبيض" ظباؤها"على " نعامها"عطف : الشاهد 

  :وقول اآلخر 
  )4(يا لَيتَ بعلَك في الوغَى         متَقَلِّداً سيفَاً ورمحا

                                                        
  .610-2/609اإلنصاف  : انظر )1(
، 2/434، الخـصائص    4/219، إعراب القرآن للنحـاس      "عبيد بن حصين  "البيت من الوافر، للراعي النميري،       )2(

، شـرح التـصريح     466، مغني اللبيـب     3/1490، ارتشاف الضرب    2/610، اإلنصاف   3/1265شرح الكافية   
1/535.  
  .11/9 )غنى(المرأة التي غنيت بحسنها وجمالها عن الحلى، اللسان : الغانية  : اللغة  
  .7/15" زجج"هو إطالة الحاجب باإلثمد، أو تدقيقه، اللسان : الزج   

  .2/611، اإلنصاف 3/1266، شرح الكافية 2/434، الخصائص 164البيت من الكامل، للبيد بن ربيعة، ديوانه  )3(
عشب طويل عريض الورق، زهره كزهر الكرنب، وبذوره كبذوره، إال إنه أصفر، وفـي              : األيهقان  : اللغة    

  .1/35 )أيه(طعمه حراقة، المعجم الوسيط 
، معـاني القـرآن،     "يا ليت زوجك قـد غـدا      : "، والرواية فيه    32البيت من الكامل البن الزبعري، ديوانه        )4(

، والروايـة   2/433، الخصائص   1/264، الكامل   4/219، إعراب القرآن للنحاس     1/277لألخفش، بال نسبة    
  .2/612فيهم نفس رواية الديوان، اإلنصاف 
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  .رغم االختالف في المعنى، فالرمح ال يتقلد، وإنما يحمل" سيفاً"على " رمحاً"عطف : الشاهد 

  :وقول الراجز 
  علَفْتَـها تبناً ومـاء بارِداً

  )1(حتَّى شَتَتْ همالَةً عينَاها
  .رغم االختالف في المعنى، حيث إن الماء ال يعلف" تبناً"على " ماء"عطف : الشاهد 

  :وقول اآلخر 
انٍ وتَمألْب ابطْشَر2(رٍ وَأق(  

  .رغم االختالف في المعنى، حيث إن التمر ال يشرب بل يؤكل" ألبان"على " تمراً" عطف : الشاهد

وما دام يعطف الشيء على الشيء والمعنى مختلف، فكـذلك عطـف األرجـل علـى                
  .)3(الرؤوس، وإن كانت ال تسمح

المعنـى فيهمـا   لم يرتضِ المحققون واألثبات من العلماء عطف الشيء على الـشيء، و         
  :مختلف، وخرجوا األبيات السابقة على وجهين 

إضمار عامل مناسب للمعطوف، فهم يرون أن العطف امتنع في كالم النميـري، وابـن           : األول  
الزبعري؛ النتفاء المشاركة؛ فالماء ال يشارك التبن فـي العلـف، والعيـون ال تـشارك                

 النتفاء المعية؛ فالماء ال يصاحب التبن       الحواجب في التزجيج، وامتنع المفعول معه فيهما؛      
في العلف، وال فائدة من اإلعالم بمصاحبة العيون للحواجب، حيث إنه مـن المعلـوم أن                
العيون مصاحبة للحواجب، فيجب هنا إضمار فعل ناصب للفعل الواقع بعد الواو، فالعيون             

  ".كحلْن"و: لفعل محذوف تقديره به مفعول : في كالم النميري 
وهذا قول الفراء، " وسقيتها ماء"مفعول به لفعل محذوف تقديره   : لماء في قول ابن الزبعري    وا

)4(والفارسي
  .)6(فعل بإضمار الجمل على الجمل عطف من الجمهور وعده ،)5(مالك ابن به وأخذ 

                                                        
، شـرح   7/15، اللسان   2/433، الخصائص   4/219البيتان من الرجز، بال نسبة في إعراب القرآن للنحاس           )1(

  .1/535، شرح التصريح 316شذور الذهب 
  .15/93 )همل(فاضت وسالت، اللسان، : همالة عيناها : اللغة   
  .7/15، اللسان، 2/614، اإلنصاف 1/264البيت من مشطور الرجز، بال نسبة في الكامل  )2(

  .1/124، )أقط(، اللسان، "َأقطة"يطبخ ثم يترك حتى يمصل، والقطعة منه  المخيض، اللبن من يتخذ شيء : أقط : اللغة  
  .614-2/610اإلنصاف  : انظر )3(
  .536-1/535شرح التصريح  : انظر )4(
  .2/262شرح التسهيل  : انظر )5(
  .2/189همع الهوامع  : انظر) 6(
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ذهب الجرمي، والمازني، والمبرد، واألصمعي، وأبو محمد اليزيدي، إلى أنه ال حـذف             : الثاني  
أن ما بعد الواو فيهما معطوف على ما قبله؛         هم يرون   بيتي النميري، وابن الزبعري، و    في  

وذلك على تأويل العامل المذكور قبلهما بعامل يصح أن يتسلط على المعطوف والمعطوف             
؛ ألن التحسين يـصح تـسليطه علـى العيـون           "حسن"بـ  " زججن"عليه جميعاً، فيؤول    

؛ ألن اإلنالـة    "أنلتهـا "بــ   " علفتها" والحواجب، ويؤول    حسن العيون : والحواجب، فيقال   
، )1(، وهذا من بـاب التـضمين      "أنلتها تبناً وماء  : "يصح تسليطها على التبن والماء، فيقال       

  .)2(ويعد هذا من عطف المفرد على المفرد بتضمين الفعل األول معنى يتسلط به عليهما

لـو كـان    : ل بالتـضمين، وقـالوا      ورد القائلون بإضمار عامل مناسب للمعطوف القو      
  .، وهذا غير سائغ"علفتها تبناً وماء"، كما ساغ "علفتها ماء وتبناً "زالتضمين لجا

  :وأجابهم القائلون بالتضمين بأن ما تمنعونه مسموع من العرب كقول الشاعر 
تَرعى بِه الماء ببلها س          رمةص ْأيما ترى ر نْده و بنرمرَأع3( والشَّج(  

، ومن المعروف أن الماشية ترعـى الـشجر ال        "ترعى به الماء والشجر   : "قال الشاعر   : الشاهد  
ترعى الشجر والماء، وكونه جاء هكذا في كالم العرب فهـذا يـدل             : الماء، والصحيح أن يقال     

معنى يصح تسلطه على المعطوف والمعطـوف عليـه         " ترعى"على جوازه، ويضمن هنا الفعل      
  .تتناول: ل مث

: األزهـري   خالـد    أم سـماعي؟ قـال       يواختلف النحاة القدامى في التضمين أهو قياس      
أن يكـون   :  أم سماعي، واألكثرون على أنه قياسي، وضابطه         يواختلف في التضمين أهو قياس    "

  .)4("األول والثاني يجتمعان في معنى عام قاله المرادي في تلخيصه

 تـه  الذين قالوا بقياسية التضمين، لم يتركوه على إباحي        يتضح من قول المرادي أن النحاة     
، وهذا الـضابط     اللغة دون ضوابط تحكمه، بل وضعوا له ضابطاً؛ حتى ال يعم الفساد والفوضى           

  .أن يجتمع األول والثاني في معنى عام: هو 

                                                        
  .1/536شرح التصريح  : انظر )1(
  .2/189همع الهوامع  : انظر )2(
  .1/536، شرح التصريح 44البيت من الطويل، لطرفة بن العبد، ديوانه  )3(

لثالثين إلـى   هي ما بين ا   : ثالثين، وقيل   هي ما بين العشرين إلى ال     : القطعة من اإلبل، قيل     : صرمة  : اللغة    
  .8/233 )صرم(اللسان، الخمسين واألربعين، 

  .1/536شرح التصريح  )4(



 -81-

وينطبق ما قيل في تخريج بيت زهير، وابن الزبعري من إضمار الفعـل، أو التـضمين                
 األبيات، التي استدل بها قائلوها على عطف الشيء على الشيء، والمعنـى مختلـف،               على بقية 

وإني ألميل إلى الرأي القائل بإضمار الفعل؛ ألن التضمين ال يتأتى للعامة مـن النـاس، وربمـا        
أوقعهم في الخطأ، والفساد في اللغة، وإنما يحتاج إلى العارف بقواعد اللغة، ودقائقهـا، وقواعـد              

  . وضوابطه أيضاً التي تمنعه من الخطأ في األسلوبالتضمين،

  :ومن أدلة الكوفيين على أن جواب الشرط مجزوم على الجوار من الشعر، قول الشاعر 
  )1(لَعب الرياح بِها وغَيرها       بعدي سوافي المورِ والقَطْرِ

؛ ألنه معطوف على سوافي،     على الجوار، وكان يجب أن يكون مرفوعاً      " القطر"خفض  : الشاهد  
  .، وهو الغبار؛ ألنه ليس للقطر سواف كالمور حتى يعطفه عليه"المور"وال يكون معطوفاً على 

  :وقول اآلخر 
  )2(كََأن نَسج العنْكَبوت المرمِل

على الجوار، وكان يجب أن يكون منصوباً؛ ألنه وصـف للنـسج، ال             " المرمِل"خفض  : الشاهد  
  .للعنكبوت

  .)3("ر ضب خَرِبٍحج: .. ومن السماع قولهم 
على الجوار، وكان يجب أن يكون مرفوعاً، ألنـه فـي الحقيقـة صـفة            " خرباً"خفض  : الشاهد  

  .للجحر، ال للضب

  :ويرى ابن األنباري أنه ال حجة للكوفيين في قول الشاعر 
  مورِ والقَطْرِلَعب الرياح بِها وغَيرها       بعدي سوافي ال

ال يكون القطر معطوفاً على المور؛ ألنه ليس        : ألن القطر معطوف على المور، وقولهم       
للقطر سواف، فإنه يجوز أن يكون قد سمى ما تسفيه الريح منه وقت نزوله سوافي، كما يـسمى                  

  .ما تسفيه الريح من الغبار سوافي

                                                        
  .2/603، اإلنصاف "لعب الزمان: "، والرواية فيه 45البيت من الكامل، لزهير بن أبي سلمى، ديوانه  )1(

  .7/205" سفا"، "اللسان"الريح التي تسفي التراب، : السوافي : اللغة   
  .12/134" قطر"، "اللسان"المطر، : ، القطر 14/150 )مور(الغبار بالريح، اللسان، : المور   
  .2/605، اإلنصاف 3/224البيت من مشطور الرجز، بال نسبة في الخصائص  )2(

  .6/228 )رمل(اللسان، المرقق، : المرمل : اللغة   
  .607-2/603اإلنصاف  : انظر )3(
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؛ ألن الرواية فيه بكسر )1(ج العنْكَبوت المرمِلكََأن نَس: وال حجة أيضاً لديهم في قول اآلخر       
 اًمجرور في كونه فيكون بذلك وصفاً للعنكبوت ال للنسج، وإن كانت روايتكم صحيحة          ،"المرمل" الميم

  .على الجوار، فال حجة لكم أيضاً فيه؛ ألن الحمل على الجوار من الشاذ الذي ال يعرج عليه

 فهو محمول على الشذوذ، الذي يقتـصر فيـه علـى            ،"جحر ضب خرب  : "وأما قولهم   
السماع؛ لقلته، وال يقاس عليه؛ ألنه ليس كل ما حكي عن العرب يقاس عليه، فاللحياني حكى أن                 

، إلى غير ذلك من الشواذ التي ال يلتفـت إليهـا،    )لم(وينصب بـ   ) لن(من العرب من يجزم بـ      
  .)2(وال يقاس عليها، وكذلك هاهنا

                                                        
  .2، حاشية 81 : انظر، سبق تخريج البيت )1(
  .615-2/614اإلنصاف  : انظر )2(



 -83-

  ثالثالالمبحث 
  الفعل المضارع الواقع في جواب الطلب

  
عكف النحاة على دراسة تركيب يتألف من عبارتين متكاملتين، تؤلفان جملة تامـة، أمـا       
العبارة األولى فهي جملة طلبية، وأما العبارة الثانية فهي جملة خبرية فعلية، أو جملة مربوطـة                

ألولى، واتفقوا على أن الفعل في العبارة الثانيـة         ، وقد عد النحاة العبارة الثانية جواباً ل       )الفاء(بـ  
، وإن لم يقترن بها فهو مجزوم، ولقد عقـد          "أن"فهو منصوب بإضمار    ) الفاء(إن كان مقترناً بـ     

هذا باب من الجـزاء  : "، أسماه  )الفاء(سيبويه باباً لدراسة جواب الجملة الطلبية غير المقترن بـ          
  .)1("مر أو نهي أو استفهام أو تمني أو عرضيجزم فيه الفعل إذا كان جواباً أل

انجـزام الفعـل المـضارع،      : يفهم من كالم سيبويه أن الدافع لدراسة هذا التركيب هو           
ورصد أنواع الجمل الطلبية التي يكون لها جواب كالجواب فـي الجملـة الـشرطية، وأن هـذه        

  .الدراسة ملحقة بدراسة الجملة الشرطية

  :كل نوع فقال وضرب سيبويه مثاالً على 
ال تفعـل يكـن   : آتك، وأما ما انجزم بالنهي فقولك ايتني  : وأما ما انجزم باألمر فقولك      "

أال تأتيني أحدثْك؟ وأين تكون أزرك؟ وأما ما انجزم         : خيراً لك، وأما ما انجزم باالستفهام فقولك        
  .)2("أال تنزُل تُصب خيراً: ض فقولك ليته عندنا يحدثْنا، وأما ما انجزم بالعر: بالتمني فقولك 

وتتبع عديد من النحاة سيبويه في رصد أنواع الجمل الطلبية التي يكـون لهـا جـواب                 
، وذكر المبرد األمر، والنهي،     )4(، واالستفهام )3(كالجواب في الجملة الشرطية، فذكر الفراء األمر      

، جميع مـا    )9(، وابن الحاجب  )8( يعيش ، وابن )7(، والزمخشري )6(، وذكر ابن السراج   )5(واالستفهام

                                                        
  .3/93الكتاب ) 1(
  .3/93السابق ) 2(
  .1/157معاني القرآن، للفراء ) 3(
  .1/87 السابق) 4(
  .2/80المقتضب ) 5(
  .2/162في النحو األصول ) 6(
  .252المفصل في علم العربية ) 7(
  .7/47شرح المفصل ) 8(
  .2/265الكافية ) 9(
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اعلم أن جواب األمر، والنهـي، واالسـتفهام،   : "ذكر سيبويه، وأضاف إليها الزجاجي النفي فقال   
: ، وأضـاف ابـن عـصفور إليهـا     )1(والتمني، والعرض، والجحد مجزوم على معنى الـشرط     

  .)2(التحضيض والدعاء

دة في الفعل المـضارع حتـى يكـون         الشروط التي يجب أن تكون موجو     ابن مالك   وحدد  
  .)3( أن يكون خالياً من الفاء، وأن يقصد به الجزاء: وهي ،مجزوماً في جواب الطلب

تقدير الفعل مسبباً عن ذلك الطلب المتقـدم،   : إن المقصود بالجزاء هو      : )4(وقال ابن هشام  
عالَواْ َأتُْل ما حرم ربكُم  قُْل تَ :  -تعالى-كما أن جواب الشرط مسبب عن فعل الشرط، كما في قوله            

كُملَيع)5(      خالٍ     "تعالوا"الفعل  ، حيث تقدم الطلب وهو وهـو   "الفـاء " من   ، وجاء بعده فعٌل مضارع ،
إن تأتوا أتل عليكم، فالتالوة عليهم مسببة عن مجيئهم، ولهذا : وأريد به الجزاء، فالمعنى     " أتل"الفعل  

  . عالمة جزمه حذف حرف العلة من آخرهجزم الفعل في الجواب، وكان

 أنه إن لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع الجزم، ورفـع              )6(وبين الزمخشري 
وإن لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع الجزم، ورفع الفعل، وكان             الفعل، وكان الرفع،    

فَهب ِلي مـن لَّـدنك   : على لسان زكريا ايةً  حك -تعالى-إما صفة كقوله    : الرفع على ثالثة أوجه     
  .))7 يرِثُني ويرِثُ من آِل يعقُوب واجعلْه رب رضيا*وِليا 

يرثني فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مـستتر تقـديره هـو،          : الشاهد  
ضمير متصل مبني في محل     : اب، والياء   والنون حرف يقي الفعل من الكسر ال محل له من اإلعر          

، "هـب "، وليست جواباً للطلـب  "ولياً"نصب مفعول به، والجملة الفعلية في محل نصب صفة لكلمة       
  .ألنه لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء

  :وإما حاالً، أو قطعاً واستئنافاً، ومما يحتمل األمرين القطع، أو الحال قول الشاعر 
  )8(تَعمرونَها        كَما تَكُر إلى َأوطانها البقَرحرتَيكُم لى كُروا إ

                                                        
  .210مل الزجاجي ج) 1(
  .2/192، وشرح جمل الزجاجي 298المقرب  : انظر) 2(
  .3/1551شرح الكافية  : انظر) 3(
  .80شرح قطر الندى  : انظر) 4(
  .151: األنعام ) 5(
  .254-253المفصل في علم العربية  : انظر) 6(
  .6-5: مريم ) 7(
، 3/99كروا إلى حـريتهم يعمرونهـا، الكتـاب         : ، والرواية فيه    108البيت من البسيط، لألحظل، ديوانه      ) 8(

  .3/568، شرح األشموني 7/52، شرح المفصل 254المفصل في علم العربية 
  .13/46 )كرر(، الكر هو الرجوع، اللسان: روا ك: اللغة   
  .4/81 )حرر(أرض ذات حجارة سود نخرة كأنما أحرقت بالنار، اللسان، : الحرة     
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وعالمة رفعه ثبوت النون؛ ألنه من األفعال الخمـسة،         " تعمرونها"رفع الفعل المضارع    : الشاهد  
وأنـتم  : إما أن يكون على االستئناف وقطعه عما قبله وكأنـه قـال             : والرفع هنا يحتمل أمرين     

  .مقدرين: عامرين أي : ، وإما على الحال وكأنه قال تعمرونها

  .))1فَاضرِب لَهم طَرِيقًا في الْبحرِ يبسا لَّا تَخَافُ دركًا ولَا تَخْشَى:  -تعالى-وقوله 
أنت ال تخاف، وإمـا  : إما القطع من االستئناف أي : رفع الفعل ال تخاف يحتمل أمرين      : الشاهد  

اضرب أنت لهم طريقاً غير خائف دركـاً وال         : ، أي   "اضرب" الضمير في الفعل     على الحال من  
  .تخشى

  إلى أن ما جاء بمعنى األمر، أو النهي يجـزم الفعـل بعـده     -أيضاً–الزمخشري  وأشار  
اتقى : وما فيه معنى األمر، والنهي، بمنزلتهما في ذلك، تقول          : "مضمرة فقال   ) نإ( بـ   -أيضاً–

  .)2("ليتق اهللا، وليفعل خيراً، وحسبك ينم الناس: يراً يثب عليه، معناه اهللا امرؤ، وفعل خ

وتبعه في ذلك ابن يعيش، وبين سبب الجزم في جواب ما جاء بمعنى األمـر أو النهـي                  
ما كان في معنى األمر والنهي إذا أجيب يكون مجزوماً؛ ألن العلة في جزم جواب األمر                : "فقال  

 من جهة اللفظ، وإذا كان من جهة المعنى لزم في كل ما كان فيـه        إنما كانت في جهة المعنى، ال     
  .)3("معنى األمر

نزاِل أكرمك، وعليـك    :  نحو   ،وأسماء فعل األمر يجزم جوابها أيضاً كما في فعل األمر         
  .)4(زيداً يحسن إليك، ومكانك تسترح

  :ومنه قول الشاعر 
كَانَكاشَتْ         مجتَرِيحيوقُولي كلَّما جشَأتْ ودي أو تَسم5( تُح(  

وعالمة جزمه حذف حرف النون     " مكانك"مجزوماً السم فعل األمر     " تحمدي"وقع الفعل   : الشاهد  
  .من آخره؛ ألنه من األفعال الخمسة

                                                        
  .77: طه ) 1(
  .7/49شرح المفصل  : انظر، و253في علم العربية المفصل ) 2(
  .7/49شرح المفصل ) 3(
  .4/1685ارتشاف الضرب ) 4(
، والرواية  3/148، اللسان   299، المقرب   3/37 بن اإلطنابة الخارجي، الخصائص      والبيت من الوافر، لعمر   ) 5(

  .وقولي كلما جشأت لنفسي: فيه 
  .1/148 )جشأ(ة، اللسان، تطلعت ونهضت جزعاً وكراه: جشأت : اللغة   
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  :عامل الجزم في جواب الطلب 
حيث قـال ابـن   ) الفاء(اتفق النحاة على جزم الفعل الواقع جواباً للطلب إذا لم يقترن بـ       

  .)1("أما الجزم عند التعري من الفاء فجائز باإلجماع: "لك ما
  : هي ،ولكنهم اختلفوا في عامل الجزم في جواب الطلب على أربعة مذاهب

أرجع الخليل سبب جزم الفعل المضارع في جواب الطلب إلى التضمين، فهو يرى أن لفـظ                 -1
 حـرف الـشرط     الطلب ضمن معنى حرف الشرط، مثل أسماء الشرط التي تضمنت معنى          

 لذا جزمت، وإن هذا التضمين أغنى عن تقدير لفظها بعد الطلب، ولقد نقل لنا رأيه هذا                 ؛"إن"
 فلـذلك انجـزم     ؛"إن"وزعم الخليل أن هذه األوائل كلها فيهـا معنـى           : "سيبويه حيث قال    

: إذا قـال  آتك، فإن معنى كالمه إن لم يكن منك إتيان آتـك، و ايتني : الجواب؛ ألنه إذا قال   
: إن أعلم مكان بيتك أزرك؛ ألن قوله أيـن بيتـك؟ يريـد بـه           "أين بيتك أزرك، فكأنه قال      

ليته عندنا يحدثْنا، فإن معنى هذا الكالم إن يكن عندنا يحدثْنا، وهو يريـد    : أعلمني، وإذا قال    
هذا المـذهب   وأخذ ب . )2("ههنا إذا تمنى ما أراد في األمر، وإذا قال لو نزلت فكأنه قال انزل             

  .)3(ابن خروف، وابن مالك
  :ورد على أصحاب هذا المذهب بعديد من االعتراضات 

إن تضمين الفعل معنى الحرف إما غير واقع، أو غير كثير، بخالف تـضمين االسـم      ) 1
  . )4(معنى الحرف

إن تضمين الفعل معنى الحرف يتطلب أن يكون العامـل جملـة،    : وقال ابن عصفور     ) 2
 .)5(جملةوال يكون العامل 

، ومعنى الفعل، وال يوجـد فـي   "إن"معنى : إن في تضمين الطلب معنى الشرط معنيين      )3
معنـى  " إن تأتني"لسان العرب تضمين معنيين، فالتضمين يكون لمعنى واحد، وإن معنى       

 .)6(غير طلبي، فلو تضمن فعل الطلب لكان الشيء الواحد مضمناً لمعنيين مختلفين

 ألن حـرف    ؛"إن"وز تضمين الطلب معنى حـرف الـشرط         ال يج : وقال األشموني    ) 4
 .)7(الشرط ال بد له من فعل

                                                        
  .3/1553شرح الكافية ) 1(
  .3/94الكتاب ) 2(
  .4/1684ارتشاف الضرب ) 3(
  .3/309حاشية الصبان ) 4(
  .2/192شرح جمل الزجاجي ) 5(
  .3/309حاشية الصبان ) 6(
  .3/568شرح األشموني ) 7(
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ولقد أجيب على هذا االعتراض بأن هذا يكون فـي الـشرط الحقيقـي ال فـي الـشرط                   
 .)1(التقديري

إن جملـة   :  أي   ؛إن عامل الجزم في جواب الطلب هو الطلب نفسه حيث ناب مناب الشرط             -2
 أي ؛ضـرباً زيـداً  : ا في العمل، ومثله في ذلك قـولهم   الشرط قد حذفت، وناب الطلب عنه     

 .)3(، وأخذ به ابن عصفور)2(اضرب، وهذا مذهب السيرافي

إن نائب الشيء يؤدي معناه، والطلـب  : ورد خالد األزهري على أصحاب هذا المذهب قائالً  
ال منـصوبة بالفعـل المحـذوف،    " ضرباً زيـداً "إن زيداً في قولنا وال يؤدي معنى الشرط،    

 . )4(بالمصدر؛ لعدم حلوله محل فعل مقرون بحرف مصدري

 .)5(إن عامل الجزم في جواب الطلب هو الم مقدرة -3

؛ وبـين   )6("إن هذا ضعيف ال يطرد إال بتجـوز وتكلـف         : "ورد األشموني على ذلك قائالً      
ن إال إذا ما التجوز فألن أمر اإلنسان نفسه ال يكـو     أف: " فقال   ،الصبان المراد بقول األشموني   

 .)7("أنزلها منزلة األجنبي، وأما التكلف فألن الم األمر ال تدخل على فعل المتكلم إال قليالً

ن عامل الجزم في جواب الطلب هو شرط مقدر قبله دل عليه، وقال بهذا أكثر المتـأخرين،        إ -4
 ، ورجحـه خالـد األزهـري،    )9(، وارتضاه األشموني  )8(وهو المذهب الذي اختاره أبو حيان     

  .)10(إنه مذهب الجمهور: وقال

ويغلب على ظني أن الرأي األقرب إلى الصواب في عامل الجزم في جواب الطلب هـو        
الشرط المقدر قبلـه؛ وذلـك   : رأي الجمهور، والذي أخذ به أكثر المتأخرين من النحاة، أال وهو          

  .لدقة التعليالت التي ساقها النحاة
  
  

                                                        
  .3/310حاشية الصبان ) 1(
  .4/1684ارتشاف الضرب  : انظر) 2(
  .2/192شرح جمل الزجاجي  : انظر) 3(
  .2/383شرح التصريح  : انظر) 4(
  .4/1684ارتشاف الضرب ) 5(
  .3/568شرح األشموني ) 6(
  .3/310حاشية الصبان ) 7(
  .4/1684ارتشاف الضرب ) 8(
  .3/568شرح األشموني ) 9(
  .2/383شرح التصريح ) 10(
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  :الجزم في جواب النهي 
" إن"بعـد   " ال"وقـوع   :  هـو    ، أن شرط صحة الجزم في جواب النهـي        )1(يرى ابن مالك  

هنا جواب  " فيكن"ال تفعل الشر يكن خيراً لك،       :  نحو   ،أن يقع فساد في المعنى     دون الشرطية المقدرة 
ال تفعـل الـشر     : "ن خيراً لك، بخالف قولك      إن ال تفعل الشر يك    : يصح بقولنا   للنهي؛ ألن المعنى    

إن ال تفعل الشر يكن شراً لك، وإلى هـذا     :  بقولك المعنى صحة لعدم هنا؛ الجزم فيمتنع" يكون شراً لك  
  :أشار بقوله 

2( قبل ال دون تخالف يقعوشرط جزم بعد نهي أن تضع        إن (  

  .)3( هذا هو مذهب أهل البصرةإن: وقال ابن عصفور 

الواقـع فـي   " تـسلم "م الفعل صح جز أنه   )4(وبناء على رأي ابن مالك، بين خالد األزهري       
، فالسالمة مسببة عن عدم االقتراب من األسد، ولـم          "ال تدن من األسد تسلم    "جواب النهي في قولنا     

إن ال تـدن مـن      : "، ووجب فيه الرفع؛ لعدم صحة قولك        "ال تدن من األسد يأكلك    "يصح الجزم في    
يتسبب باالقتراب منه؛ ولهذا الـشرط   ؛ ألن األكل ال يتسبب عن البعد عن األسد، وإنما           "األسد يأكلك 

  .))5ولَا تَمنُن تَستَكْثر:  -تعالى-أجمع القراء السبعة على الرفع في قوله 

" ال"علـى   " إن"وأجاز الكسائي جزم الفعل الواقع في جواب النهي فيما ال يصح فيه دخول              
  .)6(إنه يكتفي بتقدير إن: وقال 

الناهيـة إلـى    " ال"قبـل   " إن"دم اشتراط صحة وقوع     نسب ع إنه   : )7(قال خالد األزهري  و
احتجوا على صحة رأيهم بالقياس على النصب، فكما هو جائز النـصب فـي              أنهم  الكوفيين كافة، و  

لَا تَفْتَروا علَى اللَّه كَذبا فَيـسحتَكُم بِعـذَابٍ   :  -تعالى-وفي قوله " ال تدن من األسد فيأكلك : "قولنا  
 خَاب قَدىونِ افْتَرم)8(.  

                                                        
  .1552-3/1551شرح الكافية  : انظر) 1(
  .58ألفية ابن مالك ) 2(
  .2/192شرح جمل الزجاجي ) 3(
  .2/384شرح التصريح  : انظر) 4(
  .6: المدثر ) 5(
  .3/1552شرح الكافية  : انظر) 6(
  .2/384شرح التصريح  : انظر) 7(
  .61: طه ) 8(
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ال تـشرف    : " للنبي فالجزم جائز بسقوطها، واحتجوا كذلك بقول طلحة        " الفاء"بثبوت  
  .)1("ال تَرجِعوا بعدي كُفَّاراً يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ "، وبما روي عن النبي "يصبك سهم

يعد مـن تـسكين     إن هذا   :  قائالً   ورد ابن عصفور على استدالل الكوفيين بقول طلحة         
  :المرفوع والذي ال يجوز إال في الضرورة، أو في قليل من الكالم، ومنه قول الشاعر 

أشرب ِلفاليوماغالَ واِهللا و نبٍ        ِإثَّماً مقتَحسم 2( غير(  
  .مجزوماً، رغم إنه لم يسبق بجازم؛ وذلك للضرورة الشعرية" أشرب"جاء الفعل المضارع : الشاهد 

إن هذا الحديث الذي يرويه المحدثون غير محقـق،          : في حديث النبي     )3(العكبريقال  و
، فيكـون   "كفار"إذا رفع كان في محل نصب صفة لـ         " يضرب"وفيه كالم يحتاج إلى بسط، فالفعل       

نهمـا إذا  أالنهي هنا عن الكفر وضرب بعضهم رقاب بعض، فأيهما فعلوا فقد وجد المنهي عنه، إال              
  .ان النهي أشد كاجتمعا

إن النهي في الحديث عن الصفة الثانية، أال وهي ضـرب بعـضهم             : وقال بعض العلماء    
أنت طالق إن كلمت رجالً طويالً، فـإن كلمـت رجـالً            : رقاب بعض، ومثله قول الرجل لزوجته       

 قصيراً لم تطلق، فكذلك إذا رجعوا كفاراً ولم يضرب بعضهم رقاب بعض، وهذا القول فيه بعد؛ ألن        
  .الكفر قد علم النهي عنه بدون أن يضرب بعضهم رقاب بعض

إن ترجعـوا كفـاراً   : بالجزم على تقدير شـرط مـضمر؛ أي   " يضرب"ويجوز أن يروى  
 *فَهب ِلي من لَّـدنك وِليـا        على لسان زكريا     -تعالى-يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثله قوله       

  .عنى بالرفع والجزم في مثل هذا الم))4يرِثُني

ولكن أكثر المحققين من النحويين ال يجيزون الجزم في مثل هذا الحديث؛ ألن الجزم فيـه                
إن : ال ترجعوا بعدي كفاراً تسلموا وتوادوا، كان المعنى مستقيماً؛ ألن التقدير: ضد المعنى، فلو قال  

 من األسـد تـنج،   إن ال تدن: ال تدن من األسد تنج، أي    : ال ترجعوا كفاراً تسلموا، ومثله في ذلك        
  .ولكن إن قلت ال تدن من األسد يأكلك، فهو غير صحيح وفاسد

  

                                                        
، سنن الترمذي،   65، ح   1/81، صحيح مسلم، كتاب اإليمان،      121، ح   1/52صحيح البخاري، كتاب العلم،     ) 1(

  .2193، ح 4/486أبواب الفتن، 
وإن كانت صحيحة فال شاهد في البيت،       " أسقى"، والرواية فيه    253مرؤ القيس، ديوانه    الالبيت من السريع،    ) 2(

  .2/193، شرح جمل الزجاجي 1/75الخصائص 
  .139إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث  : انظر) 3(
  .6: مريم ) 4(



 -90-

  :علة امتناع جزم الفعل المضارع بعد النفي 
وكل : "، وأيد ذلك الزجاجي فقال      )1(أجاز الكوفيون جزم الفعل المضارع الواقع بعد النفي       

  .)2("لجزاء مجزومشيء كان جوابه بالفاء منصوباً، كان بغير الفاء مجزوماً، وجواب ا

إذا حـذفت   ": العكبري  وقال  . )4(، وابن هشام  )3(وقد خطأ الزجاجي في ذلك ابن عصفور      
الفاء فإن الفعل بعدها يجزم، إال في النفي؛ ألنه عدم، والعدم ال يجازى به، وال يكون سبباً لغيره،                  

  .)5("والفاء تدل على أن األول سبب للثاني

ي إن خال من الفاء فهو مرفوع، ويمتنع جزمه؛ ألن النفي           إن جواب النف  : وقال ابن مالك    
  .)6(ال يشبه الطلب في داللته على الشرط، واقتضائه له

والصحيح أن الجزم بعد حذف الفاء في النفي ال يجوز، ولم يـرد بـه               : "وقال أبو حيان    
  .)7("سماع، وال يقتضيه قياس

 جائز؛ ألن النفـي إخبـار وال     أن جزم جواب النفي غير    ويبدو للباحثة مما سبق عرضه      
  .يحتاج إلى جواب كالطلب

  
  :خالصة 

بلغ عدد مواضع الجملة الشرطية وجوابها مائة واثنين وثالثين موضعاً في الصحيح، وكـان               -1
أن يكون فعل الشرط وجوابه     : أكثر وجوه الجملة الشرطية وجوابها وروداً في الصحيح هو          

، وإن التعبير عن    وردت فيها مائة وثالثة مواضع    ماضيين، حيث إنه بلغ عدد المواضع التي        
، وكان أقلها وروداً في الـصحيح      الجزاء بلفظ الماضي فيه داللة على تحقق وقوع هذا الفعل         

أن يكون فعل الشرط مضارعاً، وجوابه ماضياً، حيث إنه لم يـرد فـي الـصحيح إال                 : هو  
ه خاص بالـضرورة الـشعرية      مرتين فقط، وهذا يخالف أقوال أكثر النحاة في أن هذا الوج          

 .فقط

                                                        
  .2/383شرح التصريح ) 1(
  .210الجمل ) 2(
  .2/192جمل الزجاجي شرح ) 3(
  .81شرح قطر الندي ) 4(
  .2/64اللباب ) 5(
  .4/39شرح التسهيل ) 6(
  .4/1683ارتشاف الضرب ) 7(
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 :وردت قواعد نحوية في كتب النحاة، لكنها لم ترد في الصحيح، وهي  -2

جزم الفعل المضارع الواقع بعد النفي؛ وذلك ألن النفي إخبار، وال يحتاج إلـى جـواب                  -أ 
  .كالطلب، وما ورد فيه هو نصب الفعل المضارع الواقع بعد الطلب أو النفي

واقع بعد النهي، حيث إن الحديث الوحيد الذي وقع فيـه الفعـل             جزم الفعل المضارع ال    -ب  
ال ترجعوا بعدي كفاراً يـضرب بـضعكم رقـاب           "المضارع بعد النهي، وهو قوله      

  .فيه دون فساد المعنى" إن" ال يمكن تقدير )1("بعض
  

                                                        
  .1/52صحيح البخاري، كتاب العلم ) 1(
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  المبحث الرابع
  نماذج تطبيقية من صحيح البخاري

  

  ط وجوابهلشرنماذج تطبيقية على وجوه فعل ا: أوالً 
  :تأتي الجملة الشرطية وجوابها على أربعة أوجه 

  .أن يكون فعل الشرط وجوابه مضارعين: الوجه األول 
من يرد اهللا به خيـراً       : "وقد ورد هذا الوجه اثنتي عشرة مرة في الصحيح، ومنها قوله            

  .)1("يصب منه
  .يصب... يرد من : الشاهد 

ملى السكون في محل رفع مبتدأاسم شرط جازم مبني ع : ن.  
وحرك الفعل هنا بالكـسر؛  فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون؛ ألنه صحيح اآلخر،          : يرد

  ."فعل الشرط"منعاً اللتقاء ساكنين، وهو 
صبجـواب الـشرط  "فعل مضارع مجزوم، وعالمة جزمه السكون؛ ألنه صحيح اآلخر، وهو       :  ي" 

، والجملة المكونة من فعل الشرط وجوابه في محـل رفـع           ووالفاعل ضمير مستتر تقديره ه    
  .خبر المبتدأ

  

  .أن يكون فعل الشرط وجوابه ماضيين، ويكونان في محل جزم: الوجه الثاني 
مـن مـاتَ وعليـه     : "وقد ورد هذا الوجه مائة وثالث مرات في الصحيح، ومنها قوله     

  .)2("صيام صام عنه وليه
  .صام... من مات : الشاهد 

ماسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ : ن.  
  .فعل ماضٍ مبني على الفتح، في محل جزم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو: مات 
، والجملة المكونة من فعل الـشرط       فعل ماضٍ مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط         : صام  

   .وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ
  

  .أن يكون فعل الشرط ماضياً، وجوابه مضارعاً: ه الثالث الوج
من نيح عليه يعذب بما      : "وقد ورد هذا الوجه خمس عشرة مرة في الصحيح، منها قوله            

  .)3("نيح عليه
                                                        

  .5645، ح 4/75المرضى صحيح البخاري، كتاب ) 1(
  .1952، ح 2/22، كتاب الصوم السابق) 2(
  .1291، ح 358/.1، كتاب الجنائز السابق) 3(
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  .يعذب... من نيح : الشاهد 
ماسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ : ن.  

والفعل مبني للمجهول، ونائـب      "فعل الشرط "الفتح، في محل جزم     فعل ماضٍ مبني على      : نيح ،
  .الفاعل هو الجار والمجرور

جواب الشرط "فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون؛ ألنه صحيح اآلخر، وهو           : ب  عذَّي" ،
  .والفعل مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو

  
  .ضارعاً، وجوابه ماضياًأن يكون فعل الشرط م: الوجه الرابع 

فإن يتركُوهم ومـا أرادوا      : "... وقد ورد هذا الوجه مرتين في الصحيح، ومنها قوله          
  .)1(..."هلكوا جميعاً 

  .هلكوا... فإن يتركوهم : الشاهد 
حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب : إن.  

 وعالمة جزمه حذف النون؛ ألنه من األفعال        ،الشرطية) إن( بـ   فعل مضارع مجزوم  : يتركوهم  
ضمير متصل مبني على السكون في محـل رفـع          : ، والواو   "فعل الشرط "الخمسة، وهو   

  .ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به: فاعل، وهم 
ضمير متصل مبنـي  : ، والواو   )واو الجماعة (فعل ماضٍ مبني على الضم؛ التصاله بـ        : هلكوا  

  ."جواب الشرط"، وهو حل رفع فاعلفي م
  

  فعل المرتفع الواقع بين مجزوميننماذج تطبيقية على ال: ثانياً 
إن الفعل الواقع بين فعل الشرط وجوابه دون حرف عطف لـه وجهـان مـن الناحيـة             

، وقد بلغ عدد األفعال المضارعة المرفوعـة بـين          الرفع أو الجزم على البدل    : اإلعرابية وهما   
  :د عشر فعالً في الصحيح، ومنها مجزومين أح

  .)2(" بنى مسجداً يبتغي به وجه اهللا بنى اُهللا له مثْله في الجنّةنم" : قوله * 
الواقع بين فعلين ماضيين في محل جزم فعل الشرط وجوابه؛ وذلـك       " يبتغي"رفع الفعل   : الشاهد  

  .ألنه ليس بشرط وال جزاء

  .)3(" شيئاً دخَل النَّار ماتَ يشرك باهللانم" : وقوله * 
                                                        

  .2686، ح 2/232، كتاب الشهادات 2493، ح 2/173صحيح البخاري، كتاب الشركة ) 1(
  .450، ح 1/140، كتاب الصالة السابق) 2(
، كتاب األيمان والنـذور     4497، ح   3/217، كتاب تفسير القرآن     1238، ح   1/345، كتاب الجنائز    السابق) 3(

  .6683، ح 4/333
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الواقع بين فعل الشرط وجوابه؛ ألنه ليس بشرط وال جـزاء، وهـو           " يشرك"رفع الفعل   : الشاهد  
  .من مات مشركاً باهللا: مرفوع تقديراً في موضع الحال حيث أراد 

  
  ع المجزوم الواقع في جواب الطلبنماذج تطبيقية على الفعل المضار: ثالثاً 

ارع إذا وقع جواباً للطلب، وقد بلغ عدد األفعال المضارعة المجزومـة     يجزم الفعل المض  
  :في جواب الطلب أربعة عشر فعالً في الصحيح، ومنها 

  .)1("مري غالمك النَّجار يعمْل لي أعواداً أجلس عليهن : "قوله * 
  .يعمل: الشاهد 

يععالمـة جزمـه الـسكون،    ، و )مري(فعل مضارع مجزوم؛ ألنه واقع في جواب الطلب         : ل  م
  .والفاعل ضمير مستتر تقديره هو

  

  .)2("اشفعوا تُْؤجروا : "وقوله * 
  .تؤجروا: الشاهد 
، وعالمة جزمـه حـذف      )اشفعوا(فعل مضارع مجزوم؛ ألنه واقع في جواب الطلب          : تؤجروا

النون؛ ألنه من األفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفـع               
  . فاعل؛ ألن الفعل مبني للمجهولنائب

                                                        
  .448، ح 1/140 صحيح البخاري، كتاب الصالة) 1(
، كتاب التوحيـد    6028،  6027،  6026، ح   4/164، كتاب األدب    1432، ح   1/401، كتاب الزكاة    السابق) 2(

  ".اشفعوا فلتؤجروا: "، والرواية فيهم 7476، ح 4/563
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  الثالثالفصل 
  تركيب الجملة الشرطية

  
  .الفجائية) إذا(، أو )الفاء(اقتران جواب الشرط بـ : المبحث األول 

  ".التقديم والتأخير"الرتبة : المبحث الثاني 

  .الحذف في الجملة الشرطية: المبحث الثالث 

  .حيح البخارينماذج تطبيقية من ص: المبحث الرابع 
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  المبحث األول
  أو إذا الفجائية) الفاء(اقتران جواب الشرط بـ 

  
ألنه لوال الربط بين الجمل تحتاج جملة جواب الشرط إلى رابط يربطها بجملة فعل الشرط؛          

لما استطاع المتكلم التعبير عما تؤديه هذه الجملة التي يتمم بعضها بعضاً، ويفسر بعـضها بعـضاً،    
، وفي  الفجائية)إذا(وأ، )الفاء(وأالفعل، :  هي، الشرط بجملة الشرط يتم بثالث طرق وإن ربط جواب  

 فنحـو   ،، فأما الجواب بالفعل   )الفاء(واعلم أنه ال يكون الجزاء إال بفعل أو بـ          : "يقول سيبويه    هذا
أتني إن ت : فقولك  ) الفاء(إن تأتني آتك، وإن تضرب أضرب، ونحو ذلك، وأما الجواب بـ            : قولك  

افعل كـذا أو  : ، أال ترى أن الرجل يقول      )ثم(، وال بـ    )الواو(فأنا صاحبك، وال يكون الجواب بـ       
فقد أتاك الغوث، ولـو أدخلـت   : لم ُأغث أمس، فتقول : فإذن يكون كذا وكذا، ويقول      : كذا، فتقول   

  .)1("في هذا الموضع تريد الجواب لم يجز) ثم(، و)الواو(

وِإن تُصبهم سيَئةٌ بِما قَدمتْ َأيـديهِم       : لت الخليل عن قوله جّل وعز       وسأ: "ويقول أيضاً   
  قْنَطُوني مِإذَا ه)2(   هذا كالم معلق بالكالم األول، كما كانت        : "، فقال)معلقة بـالكالم األول،    ) الفاء

وممـا يجعلهـا   . ..في موضع الفعـل،  ) الفاء(وهذا هاهنا في موضع قنطوا، كما كان الجواب بـ         
  .)3("أنها ال تجيء مبتدأة، كما أن الفاء ال تجيء مبتدأة) الفاء(بمنزلة 

تحدث فـي  أولقد تحدثت في الفصل السابق عن الفعل في جواب الشرط، وما يتعلق به، وس            
  .الفجائية) إذا(، أو )الفاء(هذا المبحث عن اقتران جواب الشرط بـ 

  

  )اءالف(اقتران جواب الشرط بـ : أوالً 
: من النحاة منهم    عدد  ) الفاء(إال بالفعل، أو بـ      يكون ال الشرط جواب بأن القول في سيبويه تبع

  .)10(، والمرادي)9(، وابن يعيش)8(، والجرجاني)7(، وابن جنى)6(، وابن السراج)5(، والمبرد)4(الفراء

                                                        
  .3/63الكتاب  )1(
  .36: الروم  )2(
  .3/64الكتاب  )3(
  .476-1/475لفراء لمعاني القرآن، ) 4(
  .2/49المقتضب ) 5(
  .2/158 األصول في النحو) 6(
  .1/264سر صناعة اإلعراب ) 7(
  .2/1098المقتصد ) 8(
  .9/2شرح المفصل ) 9(
  .66الجنى الداني ) 10(
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  :نوع الفاء 
التي تشرك المتعـاطفين    هي  الفاء العاطفة   و،  )الفاء(من أشهر معاني حرف     العطف  يعد  

ولكن إذا اقترن جواب الشرط بـ      ،  )1(التعقيب، جاء زيد فعمرو   : في اإلعراب، والحكم، ومعناها     
الربط بين  : ، فإنها تنسلخ من تلك الوظيفة األساسية لها، وتتخذ داللة وظيفية جديدة، وهي              )الفاء(

  .جزئي الجملة الشرطية

ي جواب الشرط اسماً معيناً، بل فعلـه مـن جـاء    الواقعة ف) الفاء(لم يطلق سيبويه على    
والفاء إذا كانت جواب المجازاة، كـان مـا    : " حيث قال    ،بعده، فاألخفش أطلق عليها فاء االبتداء     

إن تأتني فأمرك عنـدي     : بعدها أبداً مبتدأ، وتلك فاء االبتداء، ال فاء العطف، أال ترى أنك تقول              
  .)2("بجواب) إن(لم يجز السكوت حتى تجيء لما بعد على ما تحب، فلو كانت هذه فاء العطف 

  .)3(االتباع؛ ألنها تصحب الثاني األول، وتتبعه إياهففهو أما معناها عند ابن السراج 

ن أن الفاء تـأتي علـى ثالثـة     بيووتبعه في ذلك ابن جنى، الذي أوضح مفهوم االتباع،          
 لالتباع، مجرداً عـن العطـف،      ضرب للعطف واالتباع، وضرب تكون فيه     : أضرب في الكالم    

كون فيه الفاء لالتباع دون العطـف، إال أن         تالثاني، وهو الذي    : "قال  فوضرب تكون فيه زائدة،     
الثاني ليس مدخالً في إعراب األول، وال مشاركاً له في الموضع، وذلك في كل مكان يكون فيـه          

إن : جواب الشرط، نحو قولك     األول علةً لآلخر، ويكون فيه اآلخر مسبب عن األول، فمن ذلك            
تحسن إلي فاهللا مجازيك، فهذه هنا لالتباع، مجردة عن معنى العطف، أال تـرى أن الـذي قبـل           

من الفعل مجزوم، وليس بعد الفاء شيء يجوز أن يدخله الجزم، وإنما بعدها جملة مركبة               ) الفاء(
، وأطلق عليها   )6(، وابن يعيش  )5( عند الجرجاني  -أيضاً– وهي لالتباع    ،)4("من اسمين مبتدأ وخبر   

  .)7(الرضي مصطلح عالمة الجزاء

                                                        
  .61الجنى الداني ) 1(
  .1/68ألخفش لمعاني القرآن، ) 2(
  .2/161 األصول في النحو) 3(
  .1/263سر صناعة اإلعراب ) 4(
  .2/1099المقتصد ) 5(
  .9/2لمفصل شرح ا) 6(
  .4/110شرح الرضي ) 7(
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وأما الفاء الجوابيـة فمعناهـا الـربط، وتالزمهـا          "أما معناها عند المرادي فهو الربط،       
  .)1("السببية، قال بعضهم والترتيب أيضاً

ومهما يكن من خالفات حول تسمية الفاء الواقعة في جـواب الـشرط، فـإن وظيفتهـا                 
  .ربط جملة جواب الشرط بجملة فعل الشرط: ة هي الظاهر

  
  ) :الفاء(لماذا يربط بـ 

من بين حروف العطف، لتصلح للربط بين ركنـي الجملـة    " الفاء"اكتفى سيبويه بإخراج    
دون ) الفاء(يعلل السبب في اختياره     لكنه لم   ال يصلحان لذلك،    ) ثم(، و )الواو(ن  بين أ الشرطية، و 

  .وإنما علل لذلك من جاء بعدهغيرها من حروف العطف، 

؛ )الفـاء ( ألن الجزاء إنما يقع بالفعل، أو بـ         ؛وال تكون المجازاة إال بفعل    : "قال المبرد   
  .)2("ألن معنى الفعل فيها

، من قبل أن الجزاء سبيله      ]في جواب الشرط  [هنا  ) الفاء(وإنما اختاروا   : "ابن جني   وقال  
  .)3(" العطف حرف يوجد هذا المعنى فيه سوى الفاءأن يقع ثاني الشرط، وليس في جميع حروف

إن كان الجزاء مما يصلح أن يقع شرطاً فال حاجة إلى رابط بينه وبـين       : "الرضي  وقال  
الشرط؛ ألن بينهما مناسبة لفظية من حيث صالحية وقوعه موقعه، وإن لم يصلح فال بـد مـن                  

اء معنى؛ ألن معناه التعقيـب بـال فـصل،    ؛ لمناسبته للجز)الفاء(رابط بينهما، وأولى األشياء به  
  .)4("والجزاء متعقب للشرط، كذلك إلى خفتها لفظاً

دون غيرها من حروف العطـف للـربط بـين          ) الفاء(يتضح مما سبق أن سبب اختيار       
جـاء زيـد    : "ركني الجملة الشرطية، يعود إلى كونها تفيد الترتيب والتعقيب، فإذا قلـت مـثالً               

مجيء عمر بعد زيد مباشرة بال مهلة، وهذا مناسـب للـشرط حيـث إن               ، دل ذلك على     "فعمرو
تباع، وتدل على أن مـا      جواب الشرط يكون عقب فعل الشرط مباشرة وبال مهلة؛ وألنها تفيد اال           

" جاء زيـد وعمـرو  : "فإنها تفيد مطلق الجمع، فإذا قلت    ) الواو(بعدها مسبب عما قبلها، بخالف      
" جاء زيد ثم عمـرو    : "تفيد الترتيب والتراخي، فإذا قلت      ) ثم(، و دل ذلك على مجيء االثنين معاً     

                                                        
  .66الجنى الداني ) 1(
  .2/48المقتضب ) 2(
  .1/263سر صناعة اإلعراب ) 3(
  .4/110شرح الرضي ) 4(
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دل ذلك على وجود فترة زمنية بين مجيء زيد وعمرو، وهذا غير مناسب لجواب الشرط الـذي                 
  .الرضييتعقب الشرط، وأضف إلى ذلك أنها خفيفة في اللفظ كما بين 

  
  ) :الفاء(مواضع اقتران جواب الشرط بـ 

في المواضع التي ال يقدر فيهـا علـى   ) الفاء(اب الشرط تدخل فيه بين الجرجاني أن جو 
يدخل حيث ال يقْدر فيه على الجزم، فعالً كان ما بعـده            ) الفاء(ينبغي أن يعلم أن     : "الجزم، فقال   

  .)1("أو اسماً

   :)2(هيو ،)الفاء(المواضع التي يقترن جواب الشرط فيها بـ بين ابن هشام و
وشَهِد شَـاهد مـن     :  -تعالى-المعنى، نحو قوله    اللفظ و ط ماضياً في    إذا كان جواب الشر    -1

بِينالكَاذ نم وهقَتْ ودٍل فَصن قُبم قُد هيصقَم ا ِإن كَانهلَأه)3(. 

؛ ألنـه مـاضٍ فـي اللفـظ         )الفاء(مقترناً بـ   " صدقت"مجيء فعل جواب الشرط     : الشاهد  
 . والمعنى

قُْل ِإن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعوني      :  -تعالى-الشرط جملة طلبية، نحو قوله      إذا كان جواب     -2
اللّه كُمبِبحي)4(. 

، ألنه فعل أمر، واألمر مـن       )الفاء(مقترناً بـ   " اتبعوني"مجيء فعل جواب الشرط     : الشاهد  
 . أنواع الطلب

ومن يكُنِ الشَّيطَان لَـه قَرِينًـا فَـساء        :  -لىتعا-فعالً جامداً، نحو قوله      الشرط جواب كان إذا - 3
 .))5قرِينًا

 . ؛ ألنه فعل جامد دال على الذم)الفاء(مقترناً بـ " ساء"مجيء فعل جواب الشرط : الشاهد 

وِإن خفْتُم عيلَةً فَسوفَ    :  -تعالى-إذا كان جواب الشرط مقروناً بحرف تنفيس، نحو قوله           -4
يكُمغْنِإن شَاءي هلن فَضم اللّه )6(. 
  ".سوف"؛ القترانه بحرف التنفيس )الفاء(مقروناً بـ " يغنيكم"مجيء فعل جواب الشرط :  الشاهد
  . ))7ومن يستَنكفْ عن عبادته ويستَكْبِر فَسيحشُرهم ِإلَيه جميعا:  -تعالى-وقوله 

                                                        
  .2/1100المقتصد ) 1(
  .453-451شرح شذور الذهب ) 2(
  .26: يوسف ) 3(
  .31: آل عمران ) 4(
  .38: النساء ) 5(
  .28: التوبة ) 6(
  .172: النساء ) 7(
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 ".السين"؛ القترانه بحرف التنفيس )الفاء(مقترناً بـ " يحشر"ط مجيء فعل جواب الشر: الشاهد 

: على لسان إخوة يوسـف      حكاية   -تعالى–نحو قوله   ) قد(إذا كان جواب الشرط مقروناً بـ        -5
ُلن قَبم قَ َأخٌ لَّهرس رِقْ فَقَدسِإن ي)1(. 

 ". قد"ه بـ ؛ القتران)الفاء(مقترناً بـ " سرق"مجيء فعل جواب الشرط : الشاهد 

وِإن لَّم تَفْعْل فَمـا  :  -تعالى-، نحو قوله )ال(، و)لم(إذا كان جواب الشرط فعالً منفياً بغير         -6
الَتَهلَّغْتَ رِسب)2(. 

  ). ما(؛ ألنه فعل منفي بـ )الفاء(مجيء فعل جواب الشرط مقترناً بـ : الشاهد 
بيـه فَلَـن يـضر اللّـه شَـيًئا وسـيجزِي اللّـه        ومن ينقَلب علَى عق:  -تعالى-ونحو قوله  
رِينالشَّاك)3(.  
 ).لن(؛ ألنه منفي بـ )الفاء(مقترناً بـ " يضر"مجيء فعل جواب الشرط : الشاهد 

وِإن يمسسك بِخَيرٍ فَهو علَى كُلِّ      :  -تعالى-إذا كان جواب الشرط جملة اسمية، نحو قوله          -7
قَد ءشَيير)4(. 

 . ؛ ألنه جملة اسمية)الفاء(مجيء جواب الشرط مقترناً بـ : الشاهد 

  :)5(وأضاف المرادي موضعين

 .إن تكرمني فواهللا ألكرمنك: الجملة المصدرة بالقسم، نحو  -1

 :، أو بحرف النداء، نحو قول الشاعر )رب(الجملة المصدرة بـ  -2

    قَينة بكْروباً فيارسِ مُأم مفَِإننَعمـَ    مَأع 6(رانِـا بِكـلْتَهـَة(  
 .، أو بالنداء)رب(؛ ألن الجملة مصدرة بـ )الفاء(مجيء جواب الشرط مقترناً بـ : الشاهد 

  
  :حذف الفاء 

 ؛الرابطة جواب الشرط بفعل الشرط تحذف     ) الفاء(بين سيبويه أثناء حواره مع الخليل أن        
ال يكون هذا إالّ أن     : إن تأتني أنا كريم، فقال      : ته عن قوله    وسأل: "للضرورة الشعرية فقط، فقال     

                                                        
  .77: يوسف ) 1(
  .67: المائدة ) 2(
  .144: آل عمران ) 3(
  .17: األنعام ) 4(
  .69-68الجنى الداني  : انظر) 5(

  .12/239 )قين(اللسان، األمة المغنية، : قينة : اللغة   
  .13/57 )كرن(العود، اللسان، : كران   
  .4/1874شاف الضرب ، ارت69، الجنى الداني 92: البيت من الطويل، المرؤ القيس، ديوانه ) 6(
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ال يكونان إال معلقتـين بمـا       ) إذا(و) الفاء(يضطر شاعر، من قبل أنا كريم يكون كالماً مبتدأ، و         
  .)1(")الفاء(قبلهما، فكرهوا أن يكون هذا جواباً حيث لم يشبه 

  :ومن حذف الفاء قول الشاعر 
ناتسِل الحفْعي نثْالنماِهللا م نْدع بالشَّر ا         والشَّرهشْكُر2( اُهللا ي(  

الواجب اقترانها بها؛ وذلـك  " اهللا يشكرها"من جملة جواب الشرط االسمية    ) الفاء(حذف  : الشاهد  
  .للضرورة الشعرية

  :وقول اآلخر 
  )3(ى طول السالَمة نَادماًومن ال يزْل ينْقَاد ِللْغَي والهوى          سيلْفَى عل

رغم اقتران جواب الشرط بحرف التنفـيس      " سيلفى"حذف الفاء من جملة جواب الشرط       : الشاهد  
  .؛ وذلك للضرورة الشعرية"السين"

يجوز حذفها في الضرورة، أو في الندور، ومثِّل للندور بمـا روي عـن       : وقال بعضهم   
  .)4("تمتع بهافإن جاء صاحبها وإال اس : "... النبي 
فإن جاء  : والتقدير  الواجب اقترانه بها،    " الجملة الطلبية استمتع  "الشرط   جواب من الفاء حذف : الشاهد

  . وهذا نادر في النثرصاحبها فهي له وإن لم يأت فاستمتع بها، 

  .)5(وأجاز األخفش حذفها في االختيار
  

  الفجائية) إذا(ن جواب الشرط بـ اقترا: ثانياً 
وِإن تُصبهم سـيَئةٌ بِمـا قَـدمتْ        : وسألت الخليل عن قوله جّل وعز       : "يبويه  يقول س 

   قْنَطُوني مِإذَا ه يهِمدَأي)6(   هذا كالم معلق بالكالم األول، كما كانت        : "، فقال)معلقة بالكالم  ) الفاء

                                                        
  .3/65الكتاب ) 1(
، "السيء بالـسيء  "، والرواية فيه    201، جمل الفراهيدي    1/516البيت من البسيط، لحسان بن ثابت، ديوانه        ) 2(

، شـرح الكافيـة   77، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث     2/1102، المقتصد   2/70، المقتضب   3/65الكتاب  
، 9/49، خزانـة األدب  3/1072، المحرر في النحو 4/97لرضي ، شرح ا160، الضرائر الشعرية  3/1597

  .2/514الكواكب الدرية 
، أوضـح  702، شرح ألفية ابن مالك، البن الناظم 3/1598البيت من الطويل، لم ينسب لقائل، شرح الكافية      ) 3(

  .4/21، حاشية الصبان "والصب"، والرواية فيه 3/588، شرح األشموني 3/194المسالك 
  .2437، ح 2/156حيح البخاري، كتاب في اللقطة، ص) 4(
  .69الجنى الداني  : انظر) 5(
  .36: الروم  )6(
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وممـا  ... ضع الفعـل،  في مو) الفاء(األول، وهذا هاهنا في موضع قنطوا، كما كان الجواب بـ   
  .)1("أنها ال تجيء مبتدأة، كما أن الفاء ال تجيء مبتدأة) الفاء(يجعلها بمنزلة 

الواقعة في جواب الشرط تؤدي وظيفة الفاء في جواب الشرط وهي           ) إذا(يرى الخليل أن    
خليـل  ربط جواب الشرط بجملة الشرط؛ وذلك للتشابه الواقع بينهما، فكالهما ال يبتدأ به، وتبع ال              

، )4(، وابـن جنـى  )3(، والمبـرد )2(األخفـش : بمنزلة الفاء في جواب الشرط    ) إذا(في القول بأن    
، )10(، والمـالقي  )9(، وابـن مالـك    )8(، وابن يعـيش   )7(، والزمخشري )6(، والجرجاني )5(والهروي
  .)12(، وأبو حيان)11(والمرادي

  
  :الفجائية ) إذا(سبب اقتران جواب الشرط بـ 

 يعود إلى كونهـا تحمـل       الفجائية) إذا(بب اقتران جواب الشرط بـ      سأن  بين ابن جني    
، التي للمفاجأة، نحو قولـه   )إذا(ى بـ   زولهذا أيضاً ما جاز أن يجا     : "، فقال   معنى مطابقاً للجواب  

" هم يقنطـون  إذا  "، فقوله   ))13وِإن تُصبهم سيَئةٌ بِما قَدمتْ َأيديهِم ِإذَا هم يقْنَطُون         -عز اسمه –
هذه أن يجاب بها الشرط؛ لما فيهـا مـن المعنـى المطـابق     ) إذا(في موضع قنطوا، وإنما جاز      

للجواب، وذلك أن معناها المفاجأة، وال بد هناك من عملين، كما ال بد للشرط وجوابه من فعلين،                 
  .)14("حتى إذا صادفه، ووافقه كانت المفاجأة مسببة بينهما حادثة عنهما

  

                                                        
  .3/64الكتاب  )1(
  .2/475ألخفش لمعاني القرآن، ) 2(
  .2/56المقتضب ) 3(
  .1/265سر صناعة اإلعراب ) 4(
  .203األزهية ) 5(
  .2/1101المقتصد ) 6(
  .3/135الكشاف ) 7(
  .9/3شرح المفصل ) 8(
  .3/1958شرح الكافية ) 9(
  .150رصف المباني ) 10(
  .375الجنى الداني ) 11(
  .4/1871ارتشاف الضرب ) 12(
  .36: الروم ) 13(
  .1/265سر صناعة اإلعراب ) 14(
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  :الفجائية ) إذا(تران جواب الشرط بـ شروط اق
الفجائية بشروط، وقد أشار الرضي إلـى شـرطين مـن           ) إذا(يقترن جواب الشرط بـ     
أال تكـون  : ثانيهمـا  أن تكون الجملة إسـمية،  : أولهما  : )إذا(شروط اقتران جواب الشرط بـ    

 فـي  لثقل لفظها، وكون معناهـا   ؛  "الفاء"فاستعمالها قبل االسمية أقل من      " إذا"وأما  : " قالطلبية، ف 
 وذلك لتأويله بأن وجود الشرط مفاجئ لوجـود الجـزاء مـتهجم             ؛"الفاء"الجزاء أبعد من معنى     

  .)1("وأال تكون طلبية...... عليه

   :)2( وهما،وأضاف أبو حيان إلى الشرطين السابقين شرطين آخرين
 .مإن قام زيد إذا ما عمر قائ:  نحو ،أال يدخل عليها أداة نفي -1

  .إن قام زيد إذا إن عمراً قائم:  نحو ،عليها" إن"أال تدخل  -2
  

  ) :إذا(و) الفاء(الجمع بين 
في جواب الشرط خالف بين النحاة، فمنهم من أجاز الجمـع  ) إذا(و) الفاء(في الجمع بين  

  .بينهما، ومنهم من منع ذلك

 كان إدخـال الفـاء      قبيح، ولو ) إذا(على  ) الفاء(وزعم الخليل أن إدخال     : "يقول سيبويه   
على إذا حسناً لكان الكالم بغير الفاء قبيحاً، فهذا قد استغنى عن الفاء، كما استغنت الفـاء عـن                   

  .)3("هاهنا جواباً، كما صارت الفاء جواباً) إذا(غيرها، فصارت 

 وذلك ألن كالً منهما تفيد ربـط        ؛في جواب الشرط  ) الفاء(على  ) إذا(يستقبح الخليل دخول    
  .ب الشرط بجملة فعل الشرط، وأيهما وجدت في الجواب فإنها تغني عن األخرىجملة جوا

  .)4("في الشرط، ولكنه يجوز في غيره) إذا(و) الفاء(ال يجوز الجمع بين : "وقال أبو حيان 

عـوض  ) إذا(أن  :  وهو   ،يبين فيه السبب في عدم الجمع بينهما      عنه  ونقل السيوطي قوالً    
  .)5( عنه ال يجتمعان معاًوالعوض والمعوض) الفاء(عن 

                                                        
  .4/110شرح الرضي ) 1(
  .4/1871ارتشاف الضرب ) 2(
  .3/64الكتاب ) 3(
  .4/1872ارتشاف الضرب ) 4(
  .1/132األشباه والنظائر ) 5(
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وقال بعدم جواز الجمع بينهما أيضاً الجرجاني؛ ألن الجمع بينهما كالجمع بين فائين؛ فـ              
  .)1(في جواب الشرط" الفاء"بمنزلة ) إذا(

؛ ألنهما إذا اجتمعتا تعاونتا على وصل       )إذا(و) الفاء(ويرى الزمخشري جواز الجمع بين      
  .)2(الجزاء بالشرط فيتأكد

في جواب الـشرط؛    ) الفاء(، و )إذا(عدم صحة الجمع بين     :  لي أن أصح األقوال هو       ويبدو
، وال يصح الجمع بين العوض والمعوض عنه، وهذا مثله فـي النحـو         )الفاء(عوض عن   ) إذا(ألن  
وقـولهم فـي    للهم،   ا ن حرف النداء المحذوف، وال يجوز يا      م عوض   الميم فيه " اللهم: " مثل   ،كثير

عدة، : ، التاء فيهما عوض من ياء اإلضافة؛ لذا ال يجمع بينهما، وقولهم             "يا أمت "و" تيا أب : "النداء  
 ؛" وزن–وعد "فيه عوض من الواو المحذوفة التي هي فاء الكلمة، واألصل   وزنة، ونحو ذلك، الهاء     

  .)3(لذا ال يجتمعان

  .خرجت فإذا زيد: تقول العرب 

إنهـا زائـدة،    : فاء، فقال أبو عثمان المازني      اختلف العلماء في هذه ال     : )4(يقول ابن جني  
        وذهب أبو إسحاق الزيادي إلى أنها دخلت على حد دخولها في جواب الشرط، وذهب مبإلى )5(مانر 

  .أنها عاطفة

الفجائيـة فيهـا معنـى      ) إذا(وعد ابن جني أن أصح األقوال هو قول المازني؛ وذلك ألن            
وِإن تُـصبهم سـيَئةٌ بِمـا        : -تعالى– الفاء، في قوله     االتباع؛ ولذا وقعت في جواب الشرط موقع      

قْنَطُوني مِإذَا ه يهِمدتْ َأيمقَد)6(.  

إن تحسن إلي فأنا أشـكرك؛ ألن فيهـا معنـى    : ، في قولك  )الفاء(كما جاز الجواب بـ     
وإذا كانـت   ع أيـضاً،    الفجائية؛ ألن فيها معنى االتبا    ) إذا(على الشرط بـ    الجواب  االتباع، جاز   

                                                        
  .2/1101المقتصد  )1(
  .3/135الكشاف  )2(
  .1/131 األشباه والنظائر )3(
  .274-1/271 سر صناعة اإلعراب )4(
نـزل  " بلد بنواحي خوزستان  " هو محمد بن علي بن إسماعيل، أبو بكر النحوي العسكري، من عسكر مكرم               )5(

مالزمته له، وسؤاله إياه، أخـذ      البصرة، وأخذ عن المبرد، وطبقته، وهو من أطلق عليه لقب مبرمان؛ لكثرة             
مات سنة ست وعشرين    ... عنه النحو جماعة من العلماء الصدور كأبي علي الفارسي، وأبي سعيد السيرافي             

... كتاب العيون، النحو المجموع على العلل، شرح شواهد كتاب سـيبويه          : وثالثمائة باألهواز، من تصانيفه     
  .3/189نحاة أنباه الرواة على أبناء ال : انظر. إلخ

  .36: الروم ) 6(
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خرجت فإذا زيد زائدة؛ ألنك قد استغنيت بمـا         : في قولنا   ) الفاء(الفجائية تفيد االتباع، فإن     ) إذا(
-التي تفيد معنى االتباع، كما استغنى عنها فـي قولـه            ) الفاء(من معنى االتباع، عن     ) إذا(في  

  .ِإذَا هم يقْنَطُون: -تعالى

غيـر  ه وهو أنها دخلت على حد دخولها في جواب الشرط فهـو  أما ما ذهب الزيادي إلي   
؛ ألنه ال وجود لمعنى الشرط والجزاء في العبارة، وإنما هو إخبار عن حـال منقـضية،                 صحيح

مـن  ) إذا(والشرط ال يصلح إال مع االستقبال، ولو كان في الكالم معنى الشرط الستغنى بما في                
  ).الفاء(معنى االتباع عن 

أيـضاً؛ ألن   فقد جانب الـصواب فيـه       هنا للعطف   ) الفاء(مان أن   رب إليه م  وأما ما ذهب  
جملة اسمية مركبة من مبتدأ وهو      " فإذا زيد "جملة فعلية مركبة من فعل وفاعل، وجملة        " خرجت"

زيد، وخبر وهو إذا، وحكم المعطوف أن يكون وفق المعطوف عليه، فال يجوز عطف الجملـة                 
؛ )الـواو (ولكنه يجوز مع حـرف العطـف        ) الفاء(ة، بحرف العطف    االسمية على الجملة الفعلي   

قام محمـد فعمـرو     : لقوتها، وتصرفها ما ال يجوز مع الفاء من االتساع، أال ترى أنك لو قلت               
، لم يكن للفاء هنا مدخل؛ ألن الثـاني لـيس           )الواو(جالس، وأنت تعطف على حد ما تعطف بـ         

  . عاطفة أال تتجرد من معنى االتباع والتعليقإذا كانت) الفاء(معلقاً باألول، وحكم 
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  المبحث الثاني
  "التقديم والتأخير"الرتبة 

  
إن الصورة األساسية للجملة الشرطية لها ترتيب معين من الناحية النظرية، يبـدأ بـاألداة،       

فعل الشرط، فالفاعل، ففعل الجواب، ولكن من حيث التطبيق صادف النحاة كثيراً من النصوص    يليها
تقديم الفاعل في جملة الشرط، وجملة الجواب على الفعل،         : تختلف عن هذا الترتيب، فوجدوا مثالً       

وتقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط، ووجدوا أن األداة أحياناً يسبقها الجواب، ودار خـالف               
  .يم والتأخيرتتعلق بالتقد التي القضايا بعض المبحث هذا في وسأناقش القضايا، هذه حول النحاة بين

  

  :صدارة األداة 
  .)1(التقدم: لغةً الصدارة 

ولكن ال : "أدوات الشرط لها الحق في الصدارة كأسماء االستفهام، فيقول        أن السراج ابن يرى
؛ ألن هذه األسماء إذا كانت جزاء، أو استفهاماً فلها صدر الكالم، كما  "أي"تضرب على    تقدم أن يجوز

  .)2("أصنع تصنع وما أكرم، تكرم من" : قلت إذا ،"ما"و ،"من" فكذلك واقعها،م وقعت التي للحروف كان

، )5(، وابـن يعـيش    )4(، والزمخشري )3(الجرجاني: وتبعه في القول بصدارة أدوات الشرط       
  .)7(األنباري وابن ،)6(مالك وابن

 صـدر  ألداة الـشرط  يتمثل فـي أن     إن مذهب البصريين    : ) 9(، والسيوطي )8(حيان أبو وقال

  .فعل الشرط، وال فعل الجواب عليها معموالت من شيء تقديم يجيزون ال  فهملذا الكالم؛

ومذهب جمهور البصريين هو عدم جواز تقديم جواب الشرط على فعل           : وقال أبو حيان    
وسأعرض في الصفحات   . )10(الشرط، ومذهب الكوفيين، وأبي زيد، واألخفش والمبرد جواز ذلك        

  .فية بين البصريين والكوفيين حول التقديم والتأخيرالتالية المسائل الخال
                                                        

  .419المنجد، صدر ) 1(
  .2/159 األصول في النحو) 2(
  .2/1120المقتصد ) 3(
  .322المفصل في علم العربية ) 4(
  .9/7شرح المفصل ) 5(
  .4/85شرح التسهيل ) 6(
  .1/246البيان ) 7(
  .4/1879ارتشاف الضرب ) 8(
  .2/559همع الهوامع ) 9(
  .4/1879ارتشاف الضرب ) 10(
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  :والية الفعل األداة 
واعلم أن حروف الجزاء يقبح أن تتقدم األسماء فيها األفعال؛ وذلك ألنهـم             : "يقول سيبويه   

شبهوها بما يجزم مما ذكرنا، إال أن حروف الجزاء قد جاز فيها ذلك في الشعر؛ ألن حروف الجزاء   
  .)1(""يفعل"و" فعل"يدخلها 

يرى سيبويه قبح الفصل بين أداة الشرط وفعلها إال في الشعر فقط؛ وذلك ألن الفعل بعـدها         
وبين فعلها باالسـم فـي   " إن"ز الفصل بين  مضارعاً، ولكنه في نفس الوقت يجو  قد يكون ماضياً أو   

يعود إلى كـون    الشعر، والكالم، بشرط أن يكون الفعل في الكالم ماضياً، وبين أن السبب في ذلك               
 من يفارق الجزاء إلى     اأصل الجزاء؛ ألنها ال تفارق الجزاء، بخالف بقية أدوات الجزاء فمنهم          " إن"

؛ "إن"وإنما جاز هذا فـي      : "فإنهما تفارقان الجزاء لالستفهام، فقال      " ما"، و "من":  مثل   ،معانٍ أخرى 
إن خيراً فخير، وإن    : "ا حين قالوا    ألنها أصل الجزاء، وال تفارقه، فجاز كما جاز إضمار الفعل فيه          

، فلو جاز فـي     "إن"شراً فشر، أما سائر حروف الجزاء فهذا فيه ضعف في الكالم؛ ألنها ليست كـ               
  .)2("وقد جزمت، كان أقوى إذا جاز فيها فَعل" إن"

ـ      :  -تعالى-وتبعه في ذلك األخفش، فقال في قوله         شُوزا َأو  وِإنِ امرَأةٌ خَافَتْ من بعلها نُ
؛ ألنها أشد حروف الجـزاء      "إن"فجعل االسم يلي    "،  ))3ِإعراضا فَالَ جنَاْح علَيهِما َأن يصلحا بينَهما      

  .)4("تمكناً، وإنما حسن هذا فيها، إذا لم يكن لفظ ما وقعت عليه جزماً

  :قول الشاعر " إن"ومما جاء في الشعر مجزوماً في غير 
  )5( ينُبهم يحيو          ه وتُعطَفْ عليه كَْأس الساقيفَمتى واغٌل

؛ وهذا غير جائز مع غير      "واغل"باالسم  " ينبهم"وفعل الشرط   " متى"الفصل بين اسم الشرط     : الشاهد  
  .إالّ للضرورة الشعرية" إن"

  :وقول اآلخر 
لها تمتُمي اِئرٍ           أينما الريحدةٌ نابتة في حع6(ْلص(  

                                                        
  .3/112الكتاب ) 1(
  .3/113السابق ) 2(
  .128: النساء ) 3(
  .1/267خفش ألل: معاني القرآن ) 4(
، شـرح الكافيـة     2/617، اإلنـصاف    2/74، المقتضب   3/113عدي بن زيد، الكتاب     لالبيت من الخفيف،    ) 5(

  .9/37، خزانة األدب 4/92، شرح الرضي 3/1599
  .15/248، )وغل(ي شرابهم من غير دعوة، اللسان، الداخل على القوم ف: واغل : اللغة   
، شـرح الكافيـة    2/618، اإلنـصاف    2/73، المقتضب   3/113البيت من الرمل، لكعب بن جعيل، الكتاب        ) 6(

  .9/38، خزانة األدب 8/239، 4/285، اللسان 4/92، شرح الرضي 3/1599
  .8/239 )صعد(يف، اللسان، القناة المستوية تنبت كذلك، ال تحتاج إلى تثق: صعدة : اللغة   
  .4/285 )حير(اللسان، فيه الماء فيتحير، ال يخرج منه، المكان المطمئن يجتمع : حائر   



 -108-

، وهذا غيـر جـائز   "الريح"باالسم  " تميلها"، وفعل الشرط    "أينما"الفصل بين اسم الشرط     : الشاهد  
  .إالّ للضرورة الشعرية" إن"مع غير 

وأخواتهـا،  " مـن " الكسائي أجاز تقديم االسم على فعل الشرط بعد          إن: ويقول أبو حيان    
، ومنع ذلـك الفـراء، ومـن        "من"ار كان بعد    من زيد يضربه أضربه، وأجاز كذلك إضم      : نحو  

مـن زيـداً   : " نحو ،الكوفيين من منع تقديم االسم في المرفوع، وأجازه في المنصوب والمجرور     
ال يجوز تقديم المرفوع إال فيمـا ال        : ، ومنهم من قال     "من بزيد يمرر ُأكرِمه   "، و "يضرب أضربه 

متى، وأما ما يمكن فال يجوز تقديم االسـم،       : مر نحو   يمكن من أسماء الشرط أن يعود عليه مض       
  .)1("متى زيد يقم َأقُم معه"من هو يضرب زيداً أضربه، ويجوز : ال تقول 

، بـل امتـد   لم يقف عند هذا الحدالخالف بين الكوفيين والبصريين      أن   )2(بين ابن األنباري  
إن زيـد أتـاني     : الشرطية، نحو قولك    " إن"الخالف إلى تحديد عامل الرفع في االسم المرفوع بعد          

الشرطية يرتفع بما عاد إليه من الفعل       " إن"فذهب الكوفيون إلى أن االسم المتقدم المرفوع بعد         ". آته
من غير تقدير فعل، وحجتهم في ذلك أن المكْني المرفوع في الفعل هو االسم األول؛ فيجب أن يكون     

  .، وإذا كان مرفوعاً به فإنه ال يفتقر إلى تقدير فعل"ريف زيد الظنيجاء: "مرفوعاً به، كما قالوا 

   االسم المتقدم المرفوع بعد  وذهب البصريون إلى أن "الشرطية يرتفع بتقدير فعل، يفسره " إن
عدم جواز الفصل بين حرف الجزم وبين الفعل باسم لم      : الفعل المذكور بعده، وحجتهم في ذلك هي        

 يجوز أن يكون الفعل هاهنا عامالً في االسم؛ ألنه ال يجوز تقديم ما يرتفع               يعمل فيه ذلك الفعل، فال    
ما يرفع االسم لبقي مرفوعاً بال رافع، وذلك ال يجوز؛ فدل هذا على أن االسم              يقدر لم فلو عليه، بالفعل

  .المظهر الذي بعده يدل على ذلك الفعل وأن فعل، بتقدير الشرطية يرتفع "إن" بعد الواقع المرفوع

هـي  " إن"إن : وردوا على الكوفيين قولهم إنه يرتفع بالعائد عليه مـن الفعـل، وقـالوا      
األصل في أدوات الجزاء، ولكن هذا ال يدل على جواز تقديم االسم المرفوع بالفعل عليـه؛ ألن                 
 ذلك يؤدي إلى أن يتقدم ما يرتفع بالفعل عليه، وذلك ال يجوز؛ ألنه ال نظير له في كالم العـرب،  

  .فوجب أن يكون االسم مرفوعاً بتقدير فعل، يفسره الفعل المذكور

  .الشرطية يرتفع باالبتداء" إن"وحكى عن األخفش أن االسم المتقدم بعد 

ورد البصريون عليه قوله؛ ألن حرف الشرط يتطلب فعالً بعده وهو يختص به دون غيره،               
 له منه بطل تقدير االبتداء؛ ألن االبتداء يرتفع به ولهذا كان عامالً فيه، وإذا كان متطلباً فعالً، وال بد    

                                                        
  .4/1869ارتشاف الضرب  : انظر) 1(
  .620-2/616اإلنصاف  : انظر) 2(
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االسم في موضع ال يجب فيه تقدير الفعل؛ ألن حقيقة االبتداء هو التعري مـن العوامـل اللفظيـة                   
  .الظاهرة أو المقدرة، وإذا وجب تقدير الفعل استحال وجود االبتداء الذي يرفع االسم

 ما يثبت أنه كان يذكر لالسم المتقـدم  -لألخفش" معاني القرآن "في كتاب   –ولكني وجدت   
فاعل لفعـل مـضمر، مـع       : الرفع على االبتداء، والثاني     : الشرطية إعرابين، األول    " إن"بعد  

 فابتدأ  ))1وِإن َأحد من الْمشْرِكين استَجارك      :وقال":  لإلعراب الثاني وهذا نص قوله       ترجيحه
ى فعل مضمر أقيس الوجهين؛ ألن حروف المجازاة ال يبتـدأ           عل) أحد(، وأن يكون رفع     "إن"بعد  

؛ لتمكنها، وحسنها إذا وليتها األسماء، ولـيس بعـدها فعـل    "إن"بعدها، إال أنهم قد قالوا ذلك في        
  .)2("مجزوم في اللفظ

الشرطية على االبتداء إلـى الكـوفيين   " إن"ونسب العكبري القول برفع االسم الواقع بعد        
  .)4(ابن الحاجب إلى بعضهم، ونسبه )3(عامة

  
  :تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط 

: ، نحو  تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط      واأجاز أن الكوفيين    )5(بين ابن األنباري  
  .، ومنعه الفراءه الكسائي، واختلفوا في جواز نصبه بالشرط، فأجاز"زيداً إن تضرب أضرب"

م المفعول بالجزاء على حرف الشرط، هي أن األصـل فـي        وحجة الكوفيين في جواز تقدي    
وكان يجـب أن يكـون مرفوعـاً،    " أضرب إن تضرب: "، كقولك "إن"لى  الجزاء أن يكون مقدماً ع    

ولكنه لما ُأخِّر انجزم بالجوار، وإن كان حقه أن يكون مرفوعاً، والذي يدل على أن مرتبته التقـديم                  
  :قول الشاعر 

  )6( يا أقرع         إنّك إن يصرع أخوك تصرعيا أقرع بن حابسٍ
إنك تصرع إن يصرع أخوك، ولوال أنه في تقدير التقديم، لما جاز أن يكون              : والتقدير فيه   

  .مرفوعاً، ولوجب أن يكون مجزوماً

  

                                                        
  .6: التوبة ) 1(
  .1/354ألخفش ل: معاني القرآن ) 2(
  .1/395التبيان ) 3(
  .2/255الكافية ) 4(
  628-2/623اإلنصاف  : انظر) 5(
  .3، حاشية 69 : انظر، سبق تخريج البيت) 6(
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  :وقول اآلخر 
رِممالي وال ح يقوُل ال غائب         ألةسم خليٌل يوم َأتَاه 1(وِإن(  

يقول إن أتاه خليل يوم مسألة، ولوال أنه في تقدير التقديم، لمـا جـاز أن                : لتقدير فيه   وا
  .يكون مرفوعاً

ومنع البصريون جواز تقديم معمول الشرط والجزاء على حرف الشرط؛ ألن الشرط لـه   
 صدر الكالم كاالستفهام، وكما ال يجوز أن يعمل ما بعد االستفهام فيما قبله فكذلك الشرط، وكمـا          

  ".زيداً إن تضرب أضرب: "، فكذلك ال يجوز أن يقال "زيداً أضربت؟"ال يجوز أن يقال 

إن األصل في الجزاء أن يكون مقدماً على الشرط، فهذا قـول            : وبالنسبة لقول الكوفيين    
ال نسلم به، فمرتبة الجزاء تكون بعد مرتبة الشرط؛ ألن الشرط سبب فـي الجـزاء، والجـزاء                  

، "إن أشكرك تعطني  : "كون المسبب مقدماً على السبب، أال ترى أنك ال تقول           مسببه، ومحال أن ي   
؛ الستحالة أن يتقدم المسبب على الـسبب، وإذا ثبـت أن مرتبـة    "إن تعطني أشكرك  "وأنت تريد   

  .الجزاء بعد الشرط وجب أن تكون مرتبة معموله كذلك؛ ألن المعمول تابع للعامل

  :وأما قول الشاعر 
   حابسٍ يا َأقرع         إنَّك إن يصرع َأخُوك تُصرعيا َأقْرع بن

؛ للضرورة الـشعرية، ومـا     )إن(فال حجة لهم فيه؛ ألنه نوى به التقديم وجعله خبراً لـ            
  .جاء للضرورة الشعرية فال حجة فيه

  :وأما قول زهير 
   وال حرِموِإن َأتَاه خَليٌل يوم مسَألة         يقُوُل ال غائب مالي

فنحن ال نسلم بأن الشاعر رفعه على نية التقديم، ولكنه رفعه؛ ألن فعل الشرط مـاض،                
إن قمت أقوم، فإنه يجوز في جوابه الرفع؛ ألنه لما لم يظهر            : وفعل الشرط إذا كان ماضياً نحو       

فـي  الجزم في فعل الشرط، ترك الجواب على أول أحواله، وهو الرفع، وهو إن كان مرفوعـاً                 
لفظه مرفوع، ومعنـاه دعـاء مجـزوم        " يغفر اهللا لفالن  : "اللفظ فهو مجزوم في المعنى، كقولك       

  .)2("ليغفر اهللا لفالن: "كقولهم 
  
  

                                                        
  .1، حاشية 69 : انظرسبق تخريج البيت، ) 1(
  .628-2/623اإلنصاف  : انظر) 2(
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  :تقديم االسم المرفوع أو المنصوب في جملة جواب الشرط 
إذا تقـدم االسـم     : أجاز الكوفيون تقديم االسم المرفوع في جملة جواب الشرط، وقالوا           

إن تـأتني زيـد   : " نحـو    ،ع في جواب الشرط امتنع جزم جواب الشرط، ووجب رفعـه          المرفو
ككْرِم؛ وذلك ألن العامل في جزم جواب الشرط عندهم هو مجاورته فعل الشرط، فإذا فـارق                "ي

جواب الشرط فعل الشرط بتقديم االسم، بطلت المجاورة الموجبة للجزم، فبطل الجزم، وإذا بطل              
  .الجزم وجب الرفع

اختلـف  " إن تـأتني زيـداً أكـرم      : " نحو   ،تقديم االسم المنصوب في جواب الشرط     أما  
  .الكوفيون، فأجاز ذلك الكسائي، ومنعه الفراء

أما البصريون فإنهم أجازوا تقديم المرفوع والمنصوب على جواب الشرط؛ ألنه يجب أن             
 ألن حرف الشرط يعمـل فـي   ؛يقدر فيه فعل كما وجب التقدير مع تقديم االسم على فعل الشرط          

االثنين، وكما وجب التقدير مع تقديمه على فعل الشرط، وجب تقديره مع تقديمه علـى جـواب                 
  .الشرط، وال فرق بينهما

قـول  بعلى فساد ما ذهب إليه الفراء من منع جواز تقديم المنـصوب   ودلل ابن األنباري    
  :الشاعر 

  )1(      ويعرِفْ لَها أيامها الخير تُعقبِوللخيِل َأيام فَمن يصطَبِر لها    
وكسر الباء هنا؛ ألن القـصيدة      " تعقب"على جواب الشرط    " الخير"تقدم االسم المنصوب    : الشاهد  

  . مجرورة

على أن المنصوب فضله في الجملة، بخالف المرفوع، فيجـب أال           وبإجماع أكثر النحاة    
  .)2(يعتد بتقديمه كتقديم المرفوع

                                                        
، خزانـة  4/95، شرح الرضي 3/1600، شرح الكافية 2/621البيت من الطويل، لطفيل الغنوي، اإلنصاف  ) 1(

  .9/49األدب 
  .623-2/620إلنصاف ا : انظر) 2(
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  حث الثالثالمب
  ذفــالح

  

اهتم النحاة بدراسة قضية الحذف في الجملة الشرطية، وسأتحدث في هذا المبحـث عـن    
  .أهم ما تعرض له النحاة في هذه القضية

  حذف األداة: أوالً 
 بنقل رأي أحد النحاة، ولم يذكر اسمه، والذي يقول فيه بجواز حـذف              )1(انفرد السيوطي 

في األصح،  ) إن(ال يجوز حذف أداة الشرط، ولو كانت        : "ول  أداة الشرط، وهو يرفض ذلك، فيق     
) إن(وال حذف حرف الجر، وجـوز بعـضهم حـذف           . كما ال يجوز حذف غيرها من الجوازم      

تَحبِـسونَهما مـن بعـد    :  -تعالى-فيرتفع الفعل، وتدخل الفاء إشعاراً بذلك، وخرج عليه قوله    
انِ بِاللّهمقْسفَي الَةالص)2(.  

ولم أجد في كتب النحو من قال بجواز حذف أداة الشرط، فالمشهور أنها ال تحذف، وإذا                
  .حذفت فإن الشرط يفقد عنصراً أساسياً ال يقوم بدونه

  
  حذف فعل الشرط: ثانياً 

داللة الدليل عليه، وأن يقـع  :  هما ،يحذف فعل الشرط وحده بشرطين   : )3(قال ابن هشام  
  :تب وإالّ عاقبتك، ومنه قول الشاعر : ك ، كقول)إالّ(الشرط بعد 

امسالح فْرِقَكُل معِإالَّ يو        ا بِكُفءتَ لَه4(فَطَلِّقْها فَلَس(  
حذف فعل الشرط؛ لداللة السياق عليه؛ ووقوع الشرط بعد إال، وتقدير المحـذوف، وإن ال          : الشاهد  
  .تطلقها

ه أقل من حذف جواب الشرط، ومن حذف        إن حذف فعل الشرط وحد     : )5(وقال ابن مالك  
  :قول الشاعر  -أيضاً–فعل الشرط 

                                                        
  .2/563همع الهوامع ) 1(
  .106: المائدة ) 2(
  .455شرح شذور الذهب،  : انظر) 3(
فلست لهـا بأهـل وإال      "، والرواية فيه    238البيت من الوافر، لمحمد بن عبد اهللا األحوص، شعر األحوص           ) 4(

، شرح التـصريح    4/1883، ارتشاف الضرب    705، شرح ألفية ابن مالك، البن الناظم،        303، المقرب   "شق
  .3/591، شرح األشموني 159، البهجة المرضية 2/252

  .3/1609الكافية شرح  : انظر) 5(
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  )1( قسراً بِظنَّة عامرٍ           وال ينْج إالّ في الصفاد يزيدوامتَى تُْؤخَذُ
  .متى تثقفوا تؤخذوا: حذف فعل الشرط؛ لداللة السياق عليه، وتقدير المحذوف : الشاهد 

  
   وفعل الشرطحذف أداة الشرط: اً ثالث

: يشترط لحذف أداة الشرط، وفعلها، أن يتقدم عليهما طلب بلفظ الشرط، والطلـب يـشمل        
يحـذف حـرف   : "األمر، والنهي، واالستفهام، والتمني، والعرض، كما بين ابن السراج في قولـه             

ل جوابـاً  ، وفيما بقي من الكالم دليل عليه، وذلك إذا كان الفع   ]أي مع فعله  [الجزاء مع ما عمل فيه،      
أئتني فإنك إن تأتني    : ، فالتأويل   "آتني آتك : "لألمر، والنهي، واالستفهام، والتمني، والعرض، تقول       

ال تفعل فإنك إن ال تفعل يكن خيراً        : آتك، وهذا أمر، وال تفعل يكن خيراً لك، وهذا نهي، والتأويل            
  .)2("لتقدير لم تجزم جوابهففي هذا كله معنى إن تفعل، فإن كان لالستفهام وجه من ا... لك، 

دخول : إن شرط الحذف بعد النهي هو كون الجواب أمراً محبوباً، مثل        : )3(وقال ابن هشام  
ال تكفر تدخل الجنة، وال تدن من األسد تسلم، فلو كان أمـراً مكروهـاً               : الجنة والسالمة في قولك     

تدن من األسد يأكلك، تعـين الرفـع   ال تكفر تدخل النار، وال     : كدخول النار، وأكل األسد في قولك       
  .خالفاً للكسائي، الذي أجاز الجزم قياساً على النصب

: ويحذف حرف الشرط مع فعله دون أن يسبق بطلب، ومنه جعل الزمخشري قوله تعـالى              
      ِوندبفَاع ايةٌ فَِإيعاسي وضَأر نُوا ِإنآم ينالَّذ يادبا عي)4( إلنسان عبـادة اهللا  إن لم يتأت ل: ، أي

  .)5(في البلدة التي يقطن فيها فليهاجر إلى بلد آخر، يعبد اهللا فيه وهو آمن على نفسه

َأمِ اتَّخَذُوا من دونه َأوِلياء فَاللَّه هو الْوِلي وهو يحيـي المـوتَى وهـو     :  -تعالى-وقوله  
   يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع)6(   له  ، الفاء في قو  ِليالْو وه فَاللَّه         جواب شرط مقدر، كأنه قيل بعد إنكـار 
  .)7(إن أرادوا ولياً بحق، فاهللا هو الولي، وال ولي سواه: كل ولي سوى اهللا 

                                                        
، همـع   706، شرح ألفية ابن مالك، البن الناظم،        3/1609البيت من الطويل، لم ينسب لقائل، شرح الكافية         ) 1(

  .4/26، حاشية الصبان 3/592، شرح األشموني 2/563الهوامع 
  .2/162 صول في النحواأل) 2(
  .459شرح شذور الذهب : انظر) 3(
  .56: العنكبوت ) 4(
  .3/460الكشاف ) 5(
  .9: الشورى ) 6(
  .4/211الكشاف ) 7(
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نَةٌ من  َأو تَقُولُواْ لَو َأنَّا ُأنزَِل علَينَا الْكتَاب لَكُنَّا َأهدى منْهم فَقَد جاءكُم بي            :  -تعالى-وقوله  
   .))1ربكُم وهدى ورحمةٌ فَمن َأظْلَم ممن كَذَّب بِآيات اللّه وصدفَ عنْها

إن صدقتم فيما كنتم تعدون من أنفسكم فقد جاءكم بينة من ربكم فحذف الشرط، وهـو        : أي  
  .)2(من أحاسن الحذوف

) الفـاء (إن  : ، فقال   ))3وهم ولَـكن اللّه قَتَلَهم   فَلَم تَقْتُلُ :  -تعالى-وجعل منه أيضاً قوله     
إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم، ولكن اهللا قتلهم؛ ألنه هـو الـذي          : جواب شرط محذوف تقديره     

  .)4(أنزل المالئكة، وألقى الرعب في قلوب الكافرين، ونزعه من قلوبكم وقواها

ب إليه، إال في اآلية السابقة؛ ألن الجواب المنفـي          ولقد وافق ابن هشام الزمخشري فيما ذه      
  .)5(ال تدخل عليه الفاء) لم(بـ 

فَـذَِلك الَّـذي يـدع      :  -تعـالى -من حذف حرف الشرط، وفعله، قوله       العكبري  وجعل  
يمتالْي)6( حيث قال ،) :7(إن تأملته، أو إن طلبت علمه: جواب شرط مقدر، تقديره ) الفاء(.  

  .)8(لى ذلك ابن هشامووافقه ع

 عندما جـاء رجـل     ومما جاء محذوفاً منه دون أن يسبقه بطلب في الصحيح قول النبي             
  ".هي لك، أو ألخيك أو للذئب: " فقال ،يسأله عن ضالة الغنم

  .إن لم تجد صاحبها فهي لك، وإن لم تأخذها فهي ألخيك، وإن تركتها فهي للذئب: والتقدير 

مالك ولها؟ معهـا سـقاؤها   : "فضالة اإلبل؟ قال : ديث نفسه، قال وفي الشق الثاني من الح   
  .)9("وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر فذرها حتى يلقاها ربها

  .)10(إن كان أمرها كذلك فذرها حتى يلقاها ربها: والتقدير 
                                                        

  .157: األنعام ) 1(
  .2/81الكشاف ) 2(
  .17: األنفال ) 3(
  .2/207الكشاف ) 4(
  .848مغني اللبيب ) 5(
  .2: الماعون ) 6(
  .2/1306التبيان ) 7(
  .848مغني اللبيب ) 8(
، 2429، ح 2427، ح 2/152، كتـاب فـي اللقطـة      2372، ح   2/136صحيح البخاري، كاب المـساقاة      ) 9(

  .5292، ح 3/553، كتاب الطالق 2438، ح 2/156
  .2/164 عمدة القاري : انظر) 10(
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  حذف جواب الشرط: رابعاً 
شروط في أقـوالهم،  يحذف جواب الشرط في كالم العرب بشروط؛ وقد بين النّحاة هذه ال         

في كل موضع يعرف فيه معنى الجواب؛       ] حذف جواب الشرط  [وإنما تفعله العرب    : "الفراء  فقال  
بترك الجـواب،   " إن رأيت أن تقوم معنا    "،  "إن استطعت أن تتصدق   : "أال ترى أنك تقول للرجل      

ن تقـم تـصب     إ: لمعرفته به، فإذا جاء ما ال يعرف جوابه إال بظهوره أظهرته؛ كقولك للرجل              
  .)1(خيراً، ال بد في هذا من جواب؛ ألن معناه ال يعرف إال به

ال يجوز الحذف حتى يكون المحذوف معلوماً، بما يدل عليه مـن متقـدم      : "المبرد  قال  و
  .)2("خبر، أو مشاهدة، أو حال

يتضح من األقوال السابقة جواز حذف جواب الشرط؛ إن كـان معلومـاً، وقـال ابـن                 
وِإن كَـان كَبـر علَيـك       :  -تعالى-االستغناء عن جواب الشرط كثير، ومنه قوله        إن  : )3(مالك

ةم بِآيهياء فَتَْأتمي السا فلَّمس ضِ َأوي اَألرنَفَقًا ف يتَغتَ َأن تَبتَطَعفَِإنِ اس مهاضرِإع)4(.  
  .فافعل: ما يدل عليه، والتقدير حذف جواب الشرط في اآلية الكريمة؛ وذلك لتقدم : الشاهد 

نَّكُم منَّـا عـذَاب   قَالُوا ِإنَّا تَطَيرنَا بِكُم لَِئن لَّم تَنتَهوا لَنَرجمنَّكُم ولَيمس :  -تعالى-وقوله  
تُم*َأِليمَأِئن ذُكِّر كُمعم كُمقَالُوا طَاِئر )5(.  

  .تطيرتم ذكرتم أئن : والتقدير عليه، يدل ما لتقدم وذلك ة؛الكريم اآلية في الشرط جواب حذف : الشاهد

إن جواب الشرط يكثر حذفه إذا دخل عليه ما ينـوب عنـه كجـواب               : وقال أبو حيان    
  .، وسأتحدث عن اجتماع الشرط والقسم في الفصل التالي)6(القسم

 أن جواب الـشرط يحـذف إذا توسـطت األداة، ونـوي بهـا              -أيضاً– )7(ويرى الفراء 
-ستئناف، وجاء بعدها الفعل مجزوماً، واكتفى بما جاء قبلها من الجواب، ومثّل لذلك بقولـه                اال

  .))8وِللّه علَى النَّاسِ حج الْبيت منِ استَطَاع ِإلَيه سبِيالً:  -تعالى
                                                        

  .332-1/331لفراء ل: معاني القرآن ) 1(
  .2/81المقتضب ) 2(
  .3/1608شرح الكافية  : انظر) 3(
  .35: األنعام ) 4(
  .19: ياسين ) 5(
  .4/1883ارتشاف الضرب ) 6(
  .1/197معاني القرآن، للفراء  : انظر) 7(
  .97: آل عمران ) 8(
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يرى الزمخشري أن الجزاء يجب أن يتعقب الشرط، وأال يكون سابقاً له، فإن لـم يتعقبـه                 
   :اآلتية سابقاً له؛ فإن جواب الشرط يحذف ويقدر، ومثل له باآليات وكان

  .))1فَِإن تَولَّواْ فَقَد َأبلَغْتُكُم ما ُأرسلْتُ بِه ِإلَيكُم:  -تعالى-قال * 
فال لوم علـي؛    : حذف جواب الشرط؛ وذلك ألن اإلبالغ كان قبل التولي، وتقدير الجواب            : الشاهد  
  .)2(كمفقد أبلغت

  .))3وِإن يكَذِّبوك فَقَد كُذِّبتْ رسٌل من قَبلك:  -تعالى-قال * 
حذف جواب الشرط؛ وذلك ألن الجزاء يجب أن يتعقب الشرط، وأال يكـون سـابقاً لـه،                 : الشاهد  

  .فتأس بتكذيب الرسل من قبلك: وتقدير الجواب 
استغناء :  أي   ؛ء بالسبب عن المسبب   وقد وضع تكذيب الرسل موضع التأسي؛ وذلك استغنا       

  .)4(بالتكذيب عن التأسي

  .))5من كَان يرجو ِلقَاء اللَّه فَِإن َأجَل اللَّه لَآت وهو السميع الْعليم:  -تعالى-قال * 
فليبادر إلـى   : حذف جواب الشرط؛ ألن الجواب يجب أن يتعقب الشرط، وتقدير الجواب            : الشاهد  

  .)6(لعمل الصالح؛ فإن أجل اهللا آلت ال محالة، سواء أوجد الرجاء أم لم يوجدا

 أن الجزاء يجب أال يطابق الشرط في اللفظ والمعنى، فإن طابقه -أيضاً–ويرى الزمخشري  
  .))7وِإن تَجهر بِالْقَوِل فَِإنَّه يعلَم السر وَأخْفَى:  -تعالى-فإنه يحذف ويقدر، ومنه قوله 

: حذف جواب الشرط؛ ألنه يجب أن يخالف الشرط في اللفظ والمعنى، وتقـدير الجـواب    : الشاهد  
  .)8(فاعلم أنه غني عن جهرك؛ فإنه يعلم السر وأخفى

 الزمخشري فيما ذهب إليه، وأضاف إلى اآليات السابقة آيـات أخـرى          )9(ووافق ابن هشام  
  :ي حذف منها الجواب، وقام بتقدير الجواب فيها وه

  .))10وِإن عزمواْ الطَّالَقَ فَِإن اللّه سميع عليم:  -تعالى-قال 
                                                        

  .57: هود ) 1(
  .2/404الكشاف  : انظر) 2(
  .4: فاطر ) 3(
  .3/598الكشاف  : انظر) 4(
  .5: العنكبوت ) 5(
  .3/440الكشاف  : انظر) 6(
  .7: طه ) 7(
  .3/52الكشاف  : انظر) 8(
  .851-850مغني اللبيب  : انظر) 9(
  .227: البقرة ) 10(
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  .فال تؤذوهم بقول أو فعل؛ فإن اهللا يسمع ذلك ويعلمه: تقدير الجواب 

  .))1ِإن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه:  -تعالى-قال * 
  . فقد مس القوم قرح مثلهفاصبروا: تقدير الجواب 

  .))2ومن يتَولَّ اللّه ورسولَه والَّذين آمنُواْ فَِإن حزب اللّه هم الْغَاِلبون:  -تعالى-قال * 
  .يغلب؛ فإن حزب اهللا هم الغالبون: تقدير الجواب 

  .))3 يْأمر بِالْفَحشَاء والْمنكَرِومن يتَّبِع خُطُوات الشَّيطَانِ فَِإنَّه:  -تعالى-قال * 
  .يفعل الفواحش والمنكرات؛ فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر: تقدير الجواب 

  :  وهي ،ووافق محيي الدين درويش ابن هشام في إعرابه للشرط في ثالث آيات فقط

، وقـدر جـواب الـشرط       ))4موِإن عزمواْ الطَّالَقَ فَِإن اللّه سـميع علـي        :  -تعالى-قوله  * 
  .)5(فليوقعوه: المحذوف 

، وقـدر جـواب الـشرط       ِإن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُـه        :  -تعالى-وقوله  * 
  .)6(فتأسوا: المحذوف 

، فذكر  زب اللّه هم الْغَاِلبون   ومن يتَولَّ اللّه ورسولَه والَّذين آمنُواْ فَِإن ح       :  -تعالى-وقوله  * 
  : وهما ،وجهين إلعراب جواب الشرط

  . هي جواب الشرطفَِإن حزب اللّه هم الْغَاِلبونعد : الوجه األول 
يغلـب،  : يجوز أن يكون جواب الشرط محذوفاً؛ لداللة الكالم عليه، تقديره           : قال  : الوجه الثاني   

  .)7(مغنيكما رجح ابن هشام في ال

  .)8(أما بقية اآليات فعد المذكور فيها بعد الشرط هو جواب الشرط
  

                                                        
  .140: آل عمران ) 1(
  .56: المائدة ) 2(
  .21: النور ) 3(
  .227: البقرة ) 4(
  .1/336إعراب القرآن وبيانه ) 5(
  .2/59إعراب القرآن وبيانه ) 6(
  .2/508إعراب القرآن وبيانه ) 7(
  .6/585، 8/123، 7/400، 6/165، 4/381قرآن وبيانه إعراب ال : انظر) 8(



 -118-

 أن ما ذهب إليه ابن هشام، وهو أن جواب الشرط فـي اآليـات               -واهللا أعلم –ويبدو لي   
  .السابق ذكرها محذوف، هو األقرب إلى الصواب من ناحية المعنى

ين الشرط والجزاء في اللفظ     ومما جاء في الصحيح محذوفاً منه جواب الشرط؛ لالتحاد ب         
فمن كان هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته إلى اهللا ورسوله، ومن كانت هجرته لـدنيا                : "قوله  

  .)1("يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

حذف جواب الشرط؛ نتيجة االتحاد بين الشرط والجواب في اللفظ والمعنـى، وتقـدير              : الشاهد  
  .)2(فقد استحق الثواب العظيم: الشق األول من الحديث الجواب في 

  .)3(فال ثواب له عند اهللا: وتقدير الجواب في الشق الثاني من الحديث 

أما إذا اتحد الشرط والجزاء في اللفظ واختلفا في المعنى فهذا جائز، وجـاء منـه قـول          
أسه، مغبرة قدماه، إن كـان فـي   طوبى لعبد آخذ بعنانِ فرسه في سبيل اهللا، أشعت ر         : "النبي  

  .)4(..."الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة

اتحد الشرط والجزاء في هذا الحديث، ولكنهما اختلفا في المعنى، والتقدير     : يقول ابن حجر    
:  أي ؛في الحراسـة  فهو  : معناها  : إن كان المهم في الحراسة فإنه يكون في الحراسة، وقيل           : هنا  

إن كان في الحراسة فهو في أمر عظيم، والمـراد          :  أي   ؛هو في ثواب الحراسة، وقيل هو للتعظيم      
أنه ال يقصد مـن     : إن المعنى هنا    : انشغاله بهذا العمل، وإتيانه بلوازمه، وقال ابن الجوزي         : منه  

اسة استمر فيها، وإن كان فـي  إن كان في الحر: عمله السمو، فإن اتفق على السير سار، فكأنه قال  
  .)5(الساقة استمر فيها

وقد يغني عن جواب الشرط خبر مقدم على أداة الشرط، أو خبر مبتدأ              : )6(يقول ابن مالك  
  :مقدر بعد الشرط، ومثل لألول بقول الشاعر 

  )7( ناظروِإنِّي متَى ُأشْرِفْ من الجانبِ الذي           بِه َأنْت من بينِ الجوانبِ
                                                        

  .3898، ح 3/39مناقب األنصار كتاب ، 2529، ح 2/182صحيح البخاري، كتاب العتق  )1(
  .132مغني اللبيب  : انظر) 2(
  .1/56عمدة القاري  : انظر) 3(
  .2887، ح 2/298صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير ) 4(
  .6/177فتح الباري  : انظر) 5(
  .1612-3/1610شرح الكافية  : انظر) 6(
، 2/69، المقتـضب    3/68، الكتاب   "على الجانب "، والرواية فيه    116البيت من الطويل، لذي الرمة، ديوانه       ) 7(

  .4/97، شرح الرضي 3/1612والرواية فيهما مطابقة لرواية الديوان، شرح الكافية 
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إني ناظر متى أشـرف،  : في البيت ليست جواباً للشرط، بل هي خبر إن، فالتقدير     " ناظر: "الشاهد  
  .والجملة دليل جواب الشرط المحذوف

  :وقول اآلخر 
يبلْقَها ذشَا إن يالر نْدع والمرء            هسرداقَةُ للقُرآنِ يرــذَا س1(ه(  

والمرء ذيب عند لقاء    : ي البيت ليست جواباً للشرط، بل هي خبر للمرء، والتقدير           ف" ذيب: "الشاهد  
  .الرشا، فأخر خبر المبتدأ بعد الشرط، والجملة دليل على الجواب المحذوف

  :ومثّل للثاني بقول الشاعر 
  )2(ز ظالمبني ثُعٍل ال تَنْكَعوا العنْز شربها         بني ثُعٍل من ينْكَعِ العنْ

في البيت ليست جواباً للشرط، وإنما جواب الشرط محذوف، وحذف الجواب هنـا؛             " ظالم: "الشاهد  
  .هو ظالم: ألنه وقع خبراً لمبتدأ مقدر بعد الشرط، تقديره 

وإذا تقدم على أداة الشرط ما هو في معنى الجواب فهو دليل الجواب عند أكثر النحـويين،               
في ) الفاء(بي زيد أن الذي تقدم هو الجواب نفسه؛ لذا جاء مقروناً بـ             والجواب محذوف، ومذهب أ   

  :قول الشاعر 
  )3(فَلَم ُأزقه ِإن ينْج منْها وإن يمتْ         فَطَعنَةُ ال نكْسٍ وال بِمغَمرِ

  ). الفاء(المتقدم على أداة الشرط جواباً للشرط؛ بسبب اقترانه بـ " فلم أزقه"عد أبو زيد : الشاهد 
  

  الشرط والجوابحذف فعل : خامساً 
؛ للزومها هـذا المعنـى؛      ]باب المجازاة [أم هذا الباب    ) إن(واعلم أن   : "يقول ابن يعيش    

إن : "وعدم خروجها عنه إلى غيره؛ ولذلك اتسع فيها؛ وفصل بينها وبين مجزومها باالسم، نحو               
                                                        

، خزانـة األدب  4/97، شرح الرضـي  3/1612، شرح الكافية   3/67 البيت من البسيط، لم ينسب لقائل، الكتاب      ) 1(
9/61.  
رجل من القراء، نسب إليه الرياء، وقبول الرشوة، وحرصه عليهـا حـرص الـذئب علـى           : سراقة  : اللغة    

  .3/67الفريسة، حاشية كتاب سيبويه 
وبال نسبة ، 3/1612لكافية ، شرح ا1/122، المحتسب   3/65، الكتاب   لرجل من بني ُأسد   البيت من الطويل،    ) 2(

  .3/588شرح األشموني في 
  .3/1612قبيلة من طيء، وهم بنو عمرو بن الغوث، حاشية شرح الكافية : بنو ثغل : اللغة   
  .14/355 )نكع(اللسان، المنع، : النكع هو : ال تنكعوا   
  .8/45، )شرب(اللسان، النصيب من الماء، : الشرب هو  : شربها  
  .14/355، اللسان 3/1611، شرح الكافية 2/626طويل، لزهير بن مسعود، اإلنصاف البيت من ال) 3(

  .14/354، )نكس(الضعيف، اللسان، : نكس : للغة ا  
  .11/81، )غمر(اللسان، غير المشهور، : مغمر   
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صلِّ خلـف فـالن     : "ف عندها، نحو قولك     ، وقد يقتصر عليها، ويوق    "اهللا أمكنني من فالن فعلت    
  .)1("وإن كان فاسقاً، وال يكون مثل ذلك في غيرها مما يجازى به: أي " وإن

الشرطية عن غيرهـا مـن      ) إن(بين ابن يعيش أن من بين االمتيازات التي امتازت بها           
  :شاعرط والجواب معها، ومنه قول الجواز الوقف عليها، وحذف فعل الشر:  هو ،أدوات الشرط

يا سلمى وِإن منَاتُ العقالتْ ب  
  )2(كَان فَقيراً معدماً قَالتْ وِإن

، وهذا ال يجوز إال معهـا؛ ألنهـا أم أدوات            الثانية الشرطية) إن(حذف فعل الشرط مع     : الشاهد  
  .وإن كان فقيراً تمنيته: الشرط؛ واألصل في المجازاة، وتقدير المحذوف 

  
  حذف الفاء: سادساً 
من الوسائل التي تُستخدم لربط جملة جواب الشرط بجملة فعل الشرط، ورغم            " الفاء"عد  تُ

أن وسيلة الربط بين الجمل لها أهمية كبرى، إال أن الفاء تُحذف في بعض األحيان، وقـد تقـدم                   
  ).100(الحديث عن حذف الفاء في المبحث األول من هذا الفصل صفحة 

  
  :خالصة 

في صـحيح البخـاري مـائتين       ) الفاء(تي اقترن بها جواب الشرط بـ       بلغ عدد المواضع ال    -1
كان مع الجملة الطلبية، حيث إنه بلغ عدد        ) الفاء(وواحداً وثالثين موضعاً، وأكثر اقترانه بـ       

مائة وسبعة وثالثـين موضـعاً؛ وذلـك ألن التكـاليف         ) الفاء(المواضع التي اقترن بها بـ      
كان مع حـرف    ) الفاء(عل وال تفعل، وأقل اقترانه بـ       فاالشرعية في اإلسالم محصورة في      

 .، حيث إنه لم يرد اقترانه به إال في ثالثة مواضع فقط"السين"

الفجائية؛ لثقل لفظها؛ وألن معناها في الجزاء أبعد من         ) إذا(لم يرد اقتران جواب الشرط بـ        -2
 ".الفاء"معنى 

رطية وجوابها في صحيح البخـاري      بلغ عدد المواضع التي وقع فيها الحذف في الجملة الش          -3
واحداً وثمانين موضعاً، وكان أكثر الحذف وروداً هو حذف جواب الشرط، حيث إنـه بلـغ                
عدد المواضع التي حذف فيها خمسة وثالثين موضعاً؛ لداللة ما سبق عليه، وحذف ثمانيـة               

                                                        
  .8/156شرح المفصل ) 1(
، المقرب  3/1610لكافية  ، شرح ا  186من مشطور الرجز، لرؤبة بن العجاج، مجموع أشعار العرب          البيتان  ) 2(

  .9/14، خزانة األدب 160، البهجة المرضية 707، شرح ألفية ابن مالك، البن الناظم، 304
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قـل  من جواب الـشرط هـو األ   " الفاء"مرات لالجتماع بينه وبين القسم، وكان حذف حرف         
 .وروداً حيث إنه لم يحذف إال مرة واحدة فقط في الصحيح

 وذلك ألن أكثر النحاة اتفقوا على أن االسـم الواقـع       ؛وفعلها في الصحيح  " إن"لم يفصل بين     -4
 )1( ..."فإن أحد ترخص لقتال رسـول اهللا فقولـوا      : "...  الشرطية كما في قوله     " إن"بعد  

 المذكور؛ أي إن فعل الشرط محذوف يفسره الفعـل          يعرب فاعالً لفعل محذوف يفسره الفعل     
  ... .إن ترخص أحد ترخص : المذكور بعد االسم، وتقديره 

  

                                                        
  .4295، ح 3/154المغازي صحيح البخاري، كتاب ) 1(



 -122-

  المبحث الرابع
  نماذج تطبيقية من صحيح البخاري

  

  )الفاء(نماذج تطبيقية على اقتران جواب الشرط بـ : أوالً 
قد بلغ عدد المواضع    و الجزم، لىع فيها يقدر ال التي المواضع في )الفاء( بـ الشرط جواب يقترن

مائتين وواحداً وثالثين موضعاً في الصحيح، ومـن هـذه   ) الفاء(التي اقترن فيها جواب الشرط بـ      
  :المواضع 

  .)1("من كَذَب علي فليتبوْأ مقعده من النّار : "جملة طلبية، نحو قول النبي  الشرط جواب كان إذا - 1
مضارع مسبوق بــ   ؛ ألنه فعل    )الفاء(مقترناً بـ   " بوأيت"مجيء فعل جواب الشرط     : الشاهد  

  ).الم األمر(
  .)2(..." رأيتمونا تخطفنا الطير فال تبرحوا مكانكم حتى ُأرسَل إليكمإن" : قال النبي 

؛ ألنه فعل منهي عنه، والنهي      )الفاء(مقترناً بـ   " تبرحوا"مجيء فعل جواب الشرط     : الشاهد  
 .من أنواع الطلب

 .)3(" حمَل علينا السالح فليس منانم" : واب الشرط فعالً جامداً، نحو قول النبي إذا كان ج -2

 .؛ ألنه فعل جامد)الفاء(مقترناً بـ " ليس"مجيء جواب الشرط : الشاهد 

قـاَل ال إلـه إال اهللا فقـد    من" :   ، نحو قول النبي    )قد(إذا كان جواب الشرط مقروناً بـ        -3
 .)4("عصم مني نفسه ومالَه

 ). قد(؛ ألنه مقروناً بـ )الفاء(مقترناً بـ " عصم"مجيء فعل جواب الشرط : الشاهد 

ن أهِل السعادة   من كان منَّا م    : "بحرف تنفيس، نحو قول النبي      مقترناً  إذا كان جواب الشرط      - 4
 .)5(..." أهل السعادةفسيصير إلى عمل

 ". السين"قترانه بحرف التنفيس ؛ ال)الفاء(مقترناً بـ " يصير"مجيء فعل جواب الشرط : الشاهد 

من يبسطْ رداءه حتى     : "، نحو قول النبي     "ال"، أو   "لم"إذا كان جواب الشرط فعالً منفياً بغير         - 5
 .)6("أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئاً سمعه مني

 ). لن(؛ ألنه فعل منفي بـ )الفاء(مقترناً بـ " ينسى"مجيء فعل جواب الشرط : الشاهد 

                                                        
، ح  1/358، كتـاب الجنـائز      110، ح   109، ح   108، ح   107، ح   1/49صحيح البخاري، كتاب العلـم      ) 1(

  .3461، ح 2/476بياء ، كتاب أحاديث األن1291
  .4043، ح 3/85، كتاب المغازي 3039، ح 2/338، كتاب الجهاد والسير السابق) 2(
  .7071، ح 7070، ح 4/447، كتاب الفتن 6874، ح 4/385، كتاب الديات  السابق)3(
  .2946، ح 2/315، كتاب الجهاد والسير  السابق)4(
  .4949، ح 3/450 تفسير القرآن ، كتاب1362، ح 1/378، كتاب الجنائز  السابق)5(
  .7354، ح 4/523، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة السابق) 6(
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 .)1("من قُتَل دون ماِله فهو شهيد : "إذا كان جواب الشرط جملة اسمية، نحو قول النبي  - 6

  . ؛ ألنه جملة اسمية)الفاء(مجيء جواب الشرط مقترناً بـ : الشاهد 
  

  الجملة الشرطية في صحيح البخارينماذج تطبيقية على الحذف في : ثانياً 
  :عل الشرط فحذف ) 1

وقد حذف سبع مرات بعد إال فـي الـصحيح، ومنهـا            ،  إلّا إذا وقع بعد     يحذف فعل الشرط  
  .)2("كَرعنَاإن كان عندك ماء باتَ هذه الليلة في شَنَّة، وإالّ  : "قوله

  .كرعنا يكن عندك ماء وإن ال: حذف فعل الشرط بعد إال، والتقدير : الشاهد 
  

  :حذف أداة الشرط وفعل الشرط ) 2
 وقد حذفت األداة وفعلها أربع عشرة مرة في       فعلها إذا تقدم عليهما طلب،      و الشرط أداة تحذف

  .)3("بعده تضلوا ال كتاباً لكم أكتب بكتابٍ ائتوني" :  قوله ومنها عليهما، الطلب تقدم بسبب الصحيح؛
  .إن تأتوني بكتاب أكتب: والتأويل حذف أداة الشرط، وفعلها؛ بسبب تقدم الطلب عليهما، : الشاهد 

وقد حذفت أداة الـشرط وفعلهـا دون أن         بطلب،   اوتحذف أداة الشرط وفعلها دون أن يسبق      
  زوج النبـي     أن صفية    : -أم المؤمنين –ما روي عن عائشة     تسبقا بطلب ست مرات، ومنها      

إنها قد أفاضت وطافت بالبيت يا رسول       : فقالت" أحابستنا هي : "قال النبي   حاضت في حجة الوداع ف    
  .)4("فلتنفر : "النبي اهللا، فقال 

  .إن طافت وأفاضت فلتنفر:  بطلب، والتقدير هنا احذف أداة الشرط وفعلها دون أن يسبق: الشاهد 
  

  :حذف جواب الشرط ) 3
وقد حذف جواب الشرط    يحذف جواب الشرط إن كان معلوماً، وتقدم عليه ما يدل عليه،            

قائماً، فإن لم تستطع فقاعـداً، فـإن لـم    صِل   : "خمساً وثالثين مرة في الصحيح، ومنها قوله        
  .)5("تستطع فعلى جنبٍ

فصِل قاعداً، فإن لم تستطع فـصِل  : حذف جواب الشرط؛ لداللة ما تقدم عليه، والتقدير      : الشاهد  
  .على جنب

                                                        
  .2480، ح 2/170صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب ) 1(
  .5621، ح 4/69، 5613، ح 4/67، كتاب األشربة السابق) 2(
لـن تـضلوا    : ، والرواية فيه    3053، ح   2/344، كتاب الجهاد والسير     114، ح   1/50، كتاب العلم     السابق )3(

  .4431، ح 3/197، كتاب المغازي 3168، ح 2/381بعده، كتاب الجزية والموادعة 
  .4401، ح 3/186، كتاب المغازي  السابق)4(
  .1117، ح 1/310، أبواب تقصير الصالة  السابق)5(
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  :حذف فعل الشرط والجواب ) 4
، وقـد حـذف     فقط؛ وذلك ألنها األصل في المجازاة     " إن"يحذف فعل الشرط وجوابه مع      

مـاتَ مـن    من  : قال لي جبريُل     : "عل الشرط وجوابه مرة واحدة في الصحيح، وهي قوله          ف
  .)1("وإن: وإن زنى، وإن سرق، قال : أمتك ال يشرك باهللا شيئاً دخَل الجنَّة، قال

الوقف على إن الشرطية، وحذف فعلها وجوابها، وهذا جائز فـي حقهـا فقـط؛ ألنهـا     : الشاهد  
  .وإن زنى وسرق عفا اهللا عنه ودخل الجنة:  وتقدير المحذوف األصل في المجازاة،

  

  :حذف المبتدأ من جواب الشرط ) 5
 كان الشَّؤم   إن" : حذف المبتدأ من جواب الشرط تسع مرات في الصحيح، ومنها قوله            

  .)2("في شيء ففي الدار والمرأة والفرس
  .والفرس فهو في الدار، والمرأة، :حذف المبتدأ من جملة جواب الشرط، والتقدير : الشاهد 

  

  :من جواب الشرط الفاء حذف ) 6
تحذف الفاء من جواب الشرط الواجب اقترانه بها؛ للضرورة الشعرية فقط، ويندر حذفها             

فـإن   : "في النثر، وقد حذفت الفاء في صحيح البخاري مرة واحدة، وتمثل ذلك في قول النبي              
  .)3("جاء صاحبها وإال استمتع بها

حذفت الفاء من جواب الشرط الواجب اقترانه بها؛ ألن الجملة طلبية، وهذا نـادر فـي                : الشاهد  
وإن لـم  : النثر، وهناك حذف آخر في الحديث وهو حذف أداة الشرط وفعلها بعد إال، والتقـدير           

  .يأت صاحبها فاستمتع بها
  

                                                        
  .3222، ح 2/398صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق ) 1(
  .5095، ح 5094، ح 3/494ح  ، كتاب النكاالسابق) 2(
  .2437، ح 2/156في اللقطة ، كتاب السابق) 3(
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  الرابعالفصل 
  الجملة الشرطية مع جمل أخرى

  
  .الجملة الشرطية والقسم: ل المبحث األو

  .الجملة الشرطية وهمزة االستفهام: المبحث الثاني 

  .توالي عبارتين شرطيتين أو أكثر على جواب واحد: المبحث الثالث 

  .نماذج تطبيقية من صحيح البخاري: المبحث الرابع 
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  المبحث األول
  الجملة الشرطية والقسم

  

   :لغةًالقسم 
  .)1(اليمين، والجمع أقسام

  
  :اصطالحاً القسم 

  .)2("القسم ضرب من الخبر، يذكر؛ ليؤكد به خبر آخر: "قال ابن جني 

وأما مـن يقـول   ..... القسم جملة يؤكد بها جملة أخرى غير تعجبية،      : "وقال أبو حيان    
  .)3(إنها إنشائية، فال يحتاج إلى قوله غير تعجبية

واب الشرط إما مجزوم لفظاً أو تقديراً، يجتمع الشرط والقسم، وكل منهما يتطلب جواباً، وج      
، وجواب القسم إن كان جملة فعلية فعلها مضارع، فإنه يؤكد بالالم والنـون،              )الفاء(أو مقرون بـ    

واهللا لقد قام   : "، نحو   )قد(، و )الالم(، وإن كان فعلها ماضٍ فإنه يؤكد بـ         "واهللا ألضربن زيداً  : "نحو  
، أو يقتصر توكيـدها     )الالم(، و )إن( اسمية مثبتة، فإنها تؤكد بـ       ، وإن كان جواب القسم جملة     "زيد

  ".واهللا إن زيداً قائم"، "واهللا لزيد قائم"، "واهللا إن زيداً لقائم: "على حرف منهما، نحو 

، فإنهـا   )إن(، أو   )ال(، أو   )مـا (وإن كان جواب القسم جملة فعلية، أو اسمية، منفية بـ           
  .)4(ي نفيها على أحد هذه الحروف الثالثة دون غيرها، ويقتصر ف"الالم"تجرد من 

تكلم النحاة في مسألة اجتماع الشرط والقسم، وبينوا ألي منهما يكـون الجـواب، ويعـد          
الرضي أكثر من فصل في هذه المسألة، حيث بين أن العبـارة القـسمية تنحـصر فـي ثالثـة                   

، وبناء عليه فإن جواب     )5("ه، أو يتأخر عنه   القسم إما أن يتقدم الكالم، أو يتوسط      : "احتماالت فقال   
، ويحذف جواب الشرط، وإما أن يعتبر جواب الشرط، ويحذف جواب القـسم،   يعتَبرالقسم إما أن    

  .وسأعرض في الصفحات اآلتية آراء النحاة في هذه المسألة

                                                        
  .12/104، )قسم(اللسان ،  )1(
  .241اللمع  )2(
  .4/1763ارتشاف الضرب  )3(
  .382-2/381شرح ابن عقيل  : انظر )4(
  .4/460شرح الرضي  )5(
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  تقدم القسم على الشرط: أوالً 
ي جملة واحدة، وكان القسم مقدماً علـى        يرى سيبويه أنه إذا اجتمع الشرط والقسم معاً ف        

الشرط، ولم يتقدم عليه ما يتطلب خبراً فإن الجواب للقسم، وجواب الشرط محذوف، حيث قـال                
ال " واهللا إن أتيتني ال أفعـل     : "وذلك قولك   ) : "هذا باب الجزاء إذا كان القسم في أوله       (في فصل   

: لم يجز، ولـو قلـت       " واهللا إن تأتني آتك   : "يكون إال معتمدة عليه اليمين، أال ترى أنك لو قلت           
كان محاالً، واليمين ال تكون لغواً كال واأللف؛ ألن اليمين آلخر الكالم، وما             " واهللا من يأتني آته   "

، فكأنك لم تذكر األلـف،      "أإن تأتني آتك  : "بينهما ال يمنع اآلخر أن يكون على اليمين، وإذا قلت           
، فلو أدخلت اليمـين غيـرتَ       "زيد منطلقٌ : "أال ترى أنك تقول     واليمين ليست هكذا في كالمهم،      

  .)1(الكالم

، وابـن   )4(، وابـن مالـك    )3(، وابن يعيش  )2(وتبع سيبويه في اعتبار الجواب للقسم الفراء      
  .)8(، واألشموني)7(، وأبو حيان)6(، والرضي)5(الحاجب

لشرط، يعـود إلـى أن      وبين الرضي أن السبب في الحكم بالجواب للقسم إن تقدم على ا           
إذا تقدم القسم على كلمات الشرط فاعتبار القسم أولـى؛ لتقـوي            : "القسم له حق الصدارة، فقال      

  .)9(القسم بالتصدر، الذي هو أصل، وضعف الشرط بالتوسط

ورغم أن الفراء جعل الجواب للقسم إذا تقدم على الشرط، ولم يتقدم عليهما مـا يتطلـب          
: يكون الجواب مجزوماً، إذا كان فعل الشرط مضارعاً مجزومـا، فقـال           خبراً، إال أنه جوز أن      

  .)10("لئن تقم ال يقُم إليك: "وإن أظهرت الفعل بعدها على يفعل جاز ذلك، وجزمته، فقلت "

وبين في موضع آخر أن هذا الجزم إنما هو إجراء لفظي، وليس الجـواب علـى ذلـك                  
  :ع لمجيئه بعد الجزاء كقول الشاعر وإنما جزمته، ومعناه الرف: "للشرط، فقال 

                                                        
  .3/84الكتاب  )1(
  .1/66معاني القرآن، للفراء  )2(
  .8/22شرح المفصل  )3(
  .3/215شرح التسهيل  )4(
  .2/391الكافية  )5(
  .4/456شرح الرضي  )6(
  .4/1783ارتشاف الضرب  )7(
  .3/593شرح األشموني  )8(
  .4/458شرح الرضي  )9(
  .1/66معاني القرآن، للفراء  )10(
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اِئرس يوتيب نتٌ ميب كامْل         َأمزلجِ الليَل ال يتُد ِإن لَفْتُ لَه1(ح(  
  .)2("في موضع رفع، إال أنه جزم؛ لمجيئه بعد الجزاء، وصار كالجواب) ال يزل(فـ 

قسم عليه، ولكنه خـص هـذه   ثم عاد وبين أنه يجوز أن يكون الجواب للشرط مع تقدم ال     
" لـئن "رفعـاً؛ ألن  ) ال(، جعلوا ما بعد )ال(بـ " لئن"والعرب إذا أجابت : "الظاهرة بالشعر، فقال  

التي يجازي بهـا،    " إن) "لئن(مرفوع، وربما جزم الشاعر؛ ألن      ) ال(كاليمين، وجواب اليمين بـ     
 بيفعل لجاز جزمه، وقـد جـزم بعـض          فوجه الفعل فيها إلى فَعل، ولو ُأوتي      " الم"زيدت عليها   
  .)3("التي هي جوابها) ال(، وبعضهم بـ )لئن(الشعراء بـ 

  :ومثل لذلك بقول الشاعر 
ِنم لَِئن نيتَ بِنَا عبُلغالقَومِ نَنْتَف اءمد ننَا عال تُلْف        كَةرع4( م(  

ط المؤخر عـن القـسم، وجـواب القـسم          هو جواب الشر  " تلفنا) "ال(الفعل المنفي بـ    : الشاهد  
محذوف؛ لداللة جواب الشرط عليه، ومما يدل على ذلك جزم الفعل بحذف حرف العلـة، ولـو                 

  .كان الجواب للقسم لكان مرفوعاً، وهذا قليل وخاص بالشعر

  :أنشدتني امرأة عقَيلية فصيحة : وقال 
قاً       َأصادص ومثْته اليدما ح كَان ياًلَِئنسِ بِادللشَّم ظارِ القَيفي نَه 5(م(  

جواباً للشرط رغم تقدم القسم عليه، وجواب القسم محذوف؛ ومما يدل           " أصم"جاء الفعل   : الشاهد  
  .على أنه جواب الشرط ال القسم جزمه بالسكون

  

                                                        
  .4/457رضي ، شرح ال228، المقرب 1/236البيت من الطويل، لم ينسب لقائل معين، معاني القرآن، للفراء  )1(

  .5/284، )دلج(اللسان، الدلج هو سير الليل كله، : تدلج : اللغة   
  .1/236معاني القرآن، للفراء  )2(
  .2/130معاني القرآن، للفراء  )3(
، شـرح  3/216، شـرح التـسهيل   2/131، معاني القرآن، الفراء 225البيت من البسيط، لألعشى، ديوانه    )4(

، 2/382، شرح ابن عقيـل      707، شرح ألفية ابن مالك، البن الناظم        4/457ي  ، شرح الرض  3/1617الكافية  
  .3/594شرح األشموني 

  .11/124، )نفل(، اللسان، ننصرف: ، ننتفل 11/5، )غبب(بعد، اللسان، : غب : اللغة   
، شـرح   3/1616، شـرح الكافيـة      2/131لفراء  لالبيت من الطويل، لم ينسب لقائل معين، معاني القرآن،           )5(

، 161، البهجة المرضـية     3/198، أوضح المسالك    708، شرح ألفية ابن مالك، البن الناظم        4/457الرضي  
  .3/595شرح األشموني 
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 يخصه وتبعه في ذلك ابن مالك، حيث أجاز جعل الجواب للشرط المسبوق بالقسم، ولكنه لم             
  .)1( عند عدم المبتدأ بجواب شرط مؤخَّر عن جواب قسم مقدموقد يستغنى: "لشعر، فقال با

أما الرضي فإنه أجاز جعل الجواب للشرط المسبوق بالقـسم، ولكنـه خـصه بالـشعر                
  .)2("ويجوز قليالً في الشعر اعتبار الشرط، وإلغاء القسم مع تصدره": كالفراء، فقال 

  .)3(ور منع ذلك، وخرج األبيات السابقة على أن الالم فيها زائدةإن الجمه: وقال األشموني 

ونقل العكبري عن بعض النحاة قوالً يخالف األقوال السابقة، حيث بين فيه أنه إذا اجتمع               
-الشرط والقسم، وتقدم القسم على الشرط فإن الجواب للشرط، وظهر ذلك أثناء إعرابه لقولـه                

ت اِإلنس والْجِن علَى َأن يْأتُواْ بِمثِْل هـذَا الْقُرآنِ الَ يْأتُون بِمثْله ولَـو         قُل لَِّئنِ اجتَمع  :  -تعالى
هو جواب الـشرط،  : قيل " ... ال يأتون" -تعالى-قوله : "، فقال ))4كَان بعضهم ِلبعضٍ ظَهِيـرا  

  .)5("ولم يجزمه؛ ألن فعل الشرط ماضٍ

رط إذا تقدم القسم على الشرط، وحذف جواب الشرط، أن يكـون         يشت : )6(وقال ابن مالك  
قَاَل َأراغـب َأنـتَ عـن       :  -تعالى-، كقوله   )لم(فعل الشرط ماضياً، أو مضارعاً مجزوماً بـ        

  .))7آِلهتي يا ِإبراهيم لَِئن لَّم تَنتَه لََأرجمنَّك واهجرني مليا
واب الـشرط؛ ألن  الموطئة له، على الشرط، وحذف ج ) الالم(عر به بـ    تقدم القسم المش  : الشاهد  

  ).لم( بـ فعل الشرط مضارع مجزوم

عند حذف جواب الـشرط إال فـي   ) لم(وال يكون فعل الشرط مضارعاً غير مجزوم بـ   
  :الضرورة الشعرية، كقول الشاعر 

  )8(أن بيتي واسعلَِئن يك قَد ضاقَتْ عليكم بيوتُكُم        ليعلم ربي 
، للـضرورة   )لـم (المحذوف جوابه مضارعاً، غير مجزوم بــ        " يك"جاء فعل الشرط    : الشاهد  

  ).لم(الشعرية، فالقياس أن يكون ماضياً، أو فعالً مضارعاً مجزوماً بـ 
                                                        

  .3/1616شرح الكافية ) 1(
  .4/457شرح الرضي ) 2(
  .3/595شرح األشموني  )3(
  .88: اإلسراء  )4(
  .2/832: التبيان  )5(
  .1619-3/1618شرح الكافية  : انظر )6(
  .46: مريم  )7(
، شـرح الرضـي     3/1616، شرح الكافية    1/66البيت من الطويل، للكميت بن معروف، معاني القرآن، للفراء           )8(

4/461.  
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واهللا إن يقـم  : "ال يجوز أن تقول : "، وأبو حيان الذي قال      )1(وتبعه في ذلك ابن عصفور    
 وال   "زيد ألقومن ،"     إال أن يكـون  "واهللا إن قـام زيـد لقمـت    "، وال   "واهللا إن ال يقم زيد ألقومن ،

ولَِئن َأرسلْنَا رِيحا فَرَأوه مصفَرا لَّظَلُّـوا مـن         :  -تعالى-الماضي وقع موقع المستقبل، كقوله      
ونكْفُري هدعب)2(وهو قليل:  أي ؛ ،ظَلُّنلَي)3(.  

إن الكوفيين أجازوا االستغناء عن جواب الشرط، إذا لـم يكـن فعـل               : وقال األشموني 
  .)4(إال الفراء) لم(الشرط ماضياً، أو مضارعاً مجزوماً بـ 

ابن مالك أن السبب في حذف جواب الشرط عند اجتماع الشرط والقسم، يعود إلى كون  وبين
  .)8(، وأبو حيان)7(، والرضي)6(باريقبول هذا التعليل ابن األن في وتبعه ،)5(عنه أغنى القسم جواب

ويرى ابن مالك أن الحكم بالجواب للقسم إذا تقدم على الشرط، ولم يتقدم عليه ما يتطلب                
، "لوال"، أو   "لو"؛ ألنه لو كانت أداة الشرط       "لوال"، أو   "لو"خبراً، إنما يكون إذا لم تكن أداة الشرط         

  .)9("واهللا لو فعلت لفعلت: "واب القسم، نحو  بجوابه عن جىفإن الجواب للشرط مطلقاً، ويستغن

، "إن"ولكن الرضي اعتبر الجواب للقسم إذا تقدم على الشرط، سواء أكانت أداة الـشرط               
الـشرط، سـواء    ] أي القسم [إذا تقدم   : "أو كانت من األسماء، أو كانت أداة شرط امتناعية فقال           

األكثر واألولى اعتبـار القـسم دون الـشرط،    ، أو أسماء الشرط، ف   "لوال"، أو   "لو"، أو   "إن"كانت  
  .)10(" عن جواب فعل الشرط؛ لقيام جواب القسم مقامهىفيجعل الجواب للقسم، ويستغن

ـ يغني عن لفظ القسم المقدم على الشرط، الم مفتوحة تق          : )11(قال ابن مالك  و ـ رن  ت أداة ب
ن قُلْتَ ِإنَّكُم مبعوثُون من بعـد       ولَِئ:  -تعالى-الشرط لفظاً أو تقديراً، ومثل لالم المظهرة بقوله         

                                                        
  .228المقرب  )1(
  .51: الروم  )2(
  .3/1783ارتشاف الضرب  )3(
  .3/595شرح األشموني  )4(
  .3/215شرح التسهيل  )5(
  .2/8البيان  )6(
  .4/456ي شرح الرض )7(
  .4/1783ارتشاف الضرب ) 8(
  .3/216شرح التسهيل  )9(
  .2/456شرح الرضي  )10(
  .3/1616شرح الكافية  : انظر )11(
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        بِينم رحـذَا ِإالَّ سه واْ ِإنكَفَر ينالَّذ قُولَنلَي توالْم)1(  ،  تعـالى -للمقدرة بقوله   ومثَّل-  : ِإنو
رِينالْخَاس نم نَا لَنَكُونَنمحتَرلَنَا و رتَغْف لَّم)2(.  

، )5(، والعكبري)4(، وأطلق عليها ابن األنباري )3("الم القسم " هذه الالم    وقد أطلق سيبويه على   
  ".الالم الموطئة للقسم ")6(وابن مالك

؛ التصالها بحرف الشرط، ولكنها من      "الم الشرط "وبين الزجاجي أن هناك من أطلق عليها        
ومها حرف الـشرط،  فهذه الالم يسميها البعض الم الشرط؛ للز   : "، فقال   "الم القسم "وجهة نظره هي    

  .)7("واستقبالها الجزاء مؤكداً، وهي في الحقيقة الم القسم؛ كأن قبلها قسماً مقدراً هذا جوابه

وإن تقدم على القسم والشرط ما يتطلب خبراً فإن سيبويه يرى أن الجواب للشرط، وجواب               
الم مبني على أنـا، أال      ؛ ألن هذا الك   "واهللا إن تأتني ال آتك    أنا  "وتقول  : "القسم محذوف، حيث يقول     

  .)8("، فالقسم هنا لغو"أنا واهللا إن تأتني آتك: "ترى أنه حسن أن تقول 

أنا إن تأتني "بالرفع، و" واهللا إن أتيتني ال أفعل كذا : "وتقول  : "وأخذ بذلك الزمخشري، فقال     
  .)9("؛ ألن األول لليمين، والثاني للشرط"ال آتك بالجزم

يث اعتبر القسم إذا تقدم عليه ما يتطلب خبـراً مـن الجمـل              وتبعه في ذلك ابن يعيش، ح     
إذا تقدم القسم شيء، ثم أتى بعده المجازاة، اعتمدت المجازاة : "المعترضة، التي ال إعراب لها، فقال 

، اعتمد الشرط والجزاء على     "ال آتك إن تأتني   أنا واهللا   : "على ذلك الشيء، وألغي القسم، نحو قولك        
وكان من قبيل الجمل المعترضـة فـي        ... ، كأنه ليس له في اللفظ،       ىحشواً ملغ أنا، وصار القسم    

  .)10("الكالم، فأنا مبتدأ، والشرط وجوابه خبر المبتدأ، والقسم اعتراض بين المبتدأ وخبره ال حكم له

                                                        
  .7: هود  )1(
  .23: األعراف  )2(
  .3/84الكتاب  )3(
  .2/8البيان ) 4(
  .2/831التبيان ) 5(
  .3/217شرح التسهيل ) 6(
  .160الالمات ) 7(
  .3/84الكتاب  )8(
  .256فصل في علم العربية الم )9(
  .7/58شرح المفصل  )10(
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ويرى ابن مالك أن الجواب للشرط مطلقاً، إذا تقدم عليه وعلى القسم ما يتطلـب خبـراً،        
  .)1(قسم مقدماً على الشرط، أو الشرط مقدماً عليهسواء أكان ال

أن : أولهما  : إذا تقدم على القسم والشرط ما يتطلب خبراً فهناك احتماالن           : وقال الرضي   
، فآتـك  "ن أتيتني آتـك إأنا واهللا : "يكون الجواب للشرط، وجواب القسم محذوف، ومثّل لذلك بقوله   

  . خبر للمبتدأ، والقسم لغوجواب للشرط، والجملة الشرطية مع جوابها
أنا واهللا إن : "أن يكون الجواب للقسم، وجواب الشرط محذوف، ومثّل لذلك بقوله : وثانيهما 

  .)2(، فآلتينك جواب للقسم، والجملة القسمية وجوابها خبر للمبتدأ"أتيتني آلتينَّك

دم ما يتطلب   إن بعض النحاة أجاز أن يحذف جواب الشرط والقسم، مع تق          : وقال أبو حيان    
زيد واهللا إن أكرمته    : "خبراً على القسم والشرط، ويكون الفعل مرفوعاً على أنه خبر للمبتدأ، فتقول             

3("كيكرم(.  
  

  تقدم الشرط على القسم: ثانياً 
ال يتقدم عليها ما يتطلـب    :  أي   ؛تتوسط العبارة القسمية الجملة، ويسبقها أحياناً الشرط فقط       

 عليهما ما يتطلب خبراً، وبين النحاة في كلتا الحالتين لمن يكون الجواب للقسم،              خبراً، وأحياناً يتقدم  
  :أم للشرط على النحو اآلتي 

إذا تقدم الشرط على القسم، ولم يتقدم عليهما ما يتطلب خبراً، فإن الجواب للشرط، وجواب               
خر، وتـصدر كـان   إذا اجتمع الشرط والقسم فأيهما سبق اآل: "القسم محذوف، حيث قال ابن يعيش    

جزمـت الجـواب بحـرف الجـزاء؛        " إن تقم واهللا أقم   : " قولك   ،الجواب له، ومثال تصدر الشرط    
  .)4("لتصدره، وألغيت القسم؛ ألنه حشو

إذا اجتمع القسم والشرط بني الجواب على المتقدم منهمـا، وحـذف            : "وقال ابن عصفور    
  .)5("جواب اآلخر؛ لداللة المتقدم عليه

إذا تقدم الشرط على القسم، فالجواب له؛ لتقويه بالتصدر، مع كونه فـي              : )6(وقال الرضي 
، فآتك جواب الشرط، والشرط وجوابه "إن أتيتني واهللا آتك: " ومثَّل له بقوله ،األصل أقوى من القسم   

  .دال على جواب القسم، وساد مسده
                                                        

  .3/215شرح التسهيل  : انظر )1(
  .4/459شرح الرضي  : انظر )2(
  .4/1784ارتشاف الضرب  : انظر )3(
  .9/22شرح المفصل  )4(
  .228المقرب  )5(
  .4/459شرح الرضي  : انظر )6(
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: لك بقولـه    ولكنه في نفس الوقت أجاز أن يكون للشرط جواب، وللقسم جواب، ومثل لذ            
  .جواب الشرط" فواهللا آلتينك"، فالقسم وجوابه "إن أتيتني فواهللا آلتينك"

وبين أن اعتبار القسم مع الشرط إنما يكون مع الشرط غير االمتناعي، فإذا تقدم الـشرط       
جملـة  ) لوال(، و )لو(، على القسم فالواجب إلغاء القسم؛ ألن جواب         )لوال(، أو   )لو(االمتناعي بـ   

، "لو جئتنـي واهللا ألكرمنـك  : برية، وال يصح أن يكون جملة قسمية، فال يصح أن تقول    فعلية خ 
  ".لوال زيد واهللا لضربتك"و

ونجد أن أبا حيان أيضاً أجاز أن تقع الجملة القسمية جواباً للشرط أيضاً، ومثّـل لـذلك                 
  .)1("إن تزرني فواهللا ألكرمنَّك: "بقوله 

 عليهما ما يتطلب خبراً، فالجواب للشرط مطلقاً عنـد          وإذا تقدم الشرط على القسم، وتقدم     
ابن مالك؛ ألن سقوط الشرط مخل بالجملة التي هو منها، وسقوط القسم غير مخل؛ ألنه مـسوق                 

  .)2(لمجرد التوكيد، واالستغناء عن التوكيد سائغ

في اعتبار الجواب للشرط مطلقاً إذا تقدم الشرط علـى القـسم، وتقـدم              أبو حيان   وتبعه  
  .)3("زيد إن يزرنا واهللا نَزره: "، ومثَّل لذلك بقوله ا ما يتطلب خبراًيهمعل

إذا تقدم الشرط على القسم، وتقدم عليهما ما تطلب خبراً، وجب اعتبـار             : وقال الرضي   
أنا إن أتيتنـي واهللا     : " أي إن الجواب للشرط، وجواب القسم محذوف، ومثّل لذلك بقوله            ؛الشرط

شرط، وجواب القسم محذوف، ولكنه في نفس الوقت أجاز أن يكـون للقـسم              فآتك جواب ال  " آتك
فـواهللا  "فالقسم وجوابه   " أنا إن أتيتني فواهللا آلتينَّك    : "جواب كما للشرط جواب، ومثّل لذلك بقوله        

  .)4(خبر للمبتدأ" إن أتيتني"جواب للشرط، والجملة الشرطية مع جوابها " آلتينّك

لنحاة أجاز أن يحذف جواب الشرط والقسم، إذا تقدم الـشرط  إن بعض ا : وقال أبو حيان    
زيد إن أكرمتـه واهللا     : " فتقول   ،والقسم ما يتطلب خبراً، ويكون الفعل المرفوع خبراً عن المبتدأ         

  .)5("يكرمك

                                                        
  .4/1784ارتشاف الضرب  )1(
  .3/215شرح التسهيل  )2(
  .4/1784اف الضرب ارتش )3(
  .4/460شرح الرضي  )4(
  .4/1784ارتشاف الضرب  )5(
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  المبحث الثاني
  الجملة الشرطية وهمزة االستفهام

  
   :لغةًاالستفهام 

  .)1(طلب فهم الشيء، أو اإلخبار عنه
  
   :اصطالحاًستفهام اال

  .)2(هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل بأداة خاصة

يرى سيبويه أن همزة االستفهام إذا تقدمت على الشرط فاالعتماد علـى الـشرط، وكـأن                
" أإن تأتني آتك  : وذلك قولك   : "االستفهام لم يكن، حيث يبقى الجواب مجزوماً، ثم يعلل لذلك فيقول            

أمتـى  :  ثم ُأدخل عليه األلـف، تقـول         ألنها حرف جزاء، ومتى مثلها؛ فمن     ؛  )نم(وال تكتفي بـ    
تشْتمني أشتمك، وأمن يفعل ذاك أزره؛ وذلك ألنك أدخلت األول على كالم قد عمل بعضه في بعض           

وليست ، ونحو ذلك، ال تغير الكالم عن حاله،         "ال"، و "الفاء"، و "الواو"فلم يغيره، وإنَّما األلف بمنزلة      
وأشبهاههما، أال ترى أنها تدخل على المجرور، والمنصوب، والمرفوع، فتدعه على           " هل"و" إذ"كـ  

: أزيد؟ وإن شئت قلت: يد، فتقول مررت بز : حاله، وال تغيره عن لفظ المستفهم، أال ترى أنه يقول           
ر، ولم تحذف منه شيئاً، أزيدنيه؟ وكذلك تقول في النصب والرفع، وإن شئت أدخلتها على كالم المخبِ

  .)3("، وال يجوز ذلك في هل وأخواتها"أمررت بزيد: " قلت ،"مررت بزيد: "وذلك إذا قال 

لف البد لها من أن تكون  فإن األ : فإن قيل   : "ثم بين عالقة الهمزة بالجملة التي بعدها، فقال         
الذي إن تأتـه يأتـك   : "لذي إذا قلت  على شيء، فإن هذا الكالم معتَمد لها، كما تكون صلة ل    معتمدةً

4("فهذا كله وصل" زيد(.  

في هذه المسألة، المخالف لرأيه، حيـث يـرى أن همـزة            " يونس"ثم نقل سيبويه لنا رأي      
االستفهام إذا دخلت على الشرط فاالعتماد على االستفهام، ويكون الفعل الثـاني عنـده مرفوعـاً،                

، وهذا قبيح، يكره في الجـزاء،  "آإن تأتني آتيك: "ا يونس فيقول   وأم: "وسيبويه يستقبح ذلك، فيقول     

                                                        
  .598 )فهم( ،المنجد )1(
  .96علم المعاني  )2(
  .83-3/82الكتاب  )3(
  .3/83السابق  )4(
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، ولو كان ليس موضع جزاء قـبح        ))1َأفَِإن متَّ فَهم الْخَاِلدون :    وإن كان في االستفهام، وقال      
إن أتيتني آتيك على القلب كـان       : ، فلو قلت    "أتذكر إذ إن تأتني آتيك    : "، كما يقبح أن تقول      "إن"فيه  
  .)2(ناًحس

ونقل أبو حيان عن يونس قوله أنه إذا تقدمت الهمزة على أداة الشرط فإنه يبنى علـى أداة                  
االستفهام، وينوى به التقديم، ويجب أن يكون فعل الشرط ماضياً، وال يجوز عنده جزم الفعلين، وال                

  .)3( الشعرإالّ في" إن تَْأتني آتيك: " الفعل األول، ويرفع الفعل الثاني، نحو مأن يجز

       وتبع األخفش سيبويه في القول بأن"الشرطية إذا تقدمت عليها همزة االستفهام ال يبطل        " إن
أهم الخالدون؛  : ، ولم يقل    َأفَِإن متَّ فَهم الْخَاِلدون   :  قال   إن اهللا   : عملها، والجواب لها، فقال     

  .)4(ألنه جواب المجازاة

زة االستفهام إذا دخلت على حرف الشرط أن تكون رتبتها حق هم: وابن األنباري الذي قال 
 دليل على أنه إذا دخلت همـزة        َأفَِإن متَّ فَهم الْخَاِلدون   :  -تعالى-الشرط، وفي قوله     جواب قبل

  .إن تأتني آتك؛ لدخول الفاء في فَهم: الشرطية فإنها ال تبطل عملها، كقولك " إن"االستفهام على 

بأن همزة االستفهام إذا تقدمت على الشرط فاالعتماد على الهمزة، وكـأن            ورد قول يونس    
لو كان األمر كما    : الشرط لم يكن، وحقها أن تدخل على جواب الشرط، وهو في نية التقديم، وقال               

أنـت  : أفهم الخالدون فإن مت، وهذا ال يجوز باإلجماع، فال يجوز أن يقال           : زعم لكان تقدير اآلية     
في " ثم"؛ ألنها نظيرة "الفاء"أنت ظالم إن فعلت، وال يمكن دعوى زيادة : ت، وإنما يقال ظالم فإن فعل

  .)6("الفاء"غير زائدة هنا فكذلك " ثم"، وكما أن ))5َأثُم ِإذَا ما وقَع آمنْتُم بِه:  -تعالى-قوله 

  :ورجح العكبري ما ذهب إليه سيبويه لسببين 
أتزورنـي فـإن    : " لو قدم فإنّه ال يكون للفاء وجه، إذ ال يصح أن تقول              أن جواب الشرط  : أولهما  

  .َأفَِإن متَّ فَهم الْخَاِلدون:  -تعالى-ومنه قوله " زرتك

                                                        
  .34: األنبياء  )1(
  .3/83الكتاب  )2(
  .4/1875ارتشاف الضرب  : انظر )3(
  .1/234معاني القرآن، لألخفش  : انظر )4(
  .51: نس يو )5(
  .162-2/161البيان  : انظر )6(
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 منهما في لها صدر الكالم، وقد وقعت كلٌ " ِإن"أن همزة االستفهام لها صدر الكالم، وكذلك        : ثانيهما  
  .)1(الواحد كالشيء ألنهما والجواب؛ الشرط جملة على زةالهم بدخول يتم والمعنى موضعها،

ويونس يرفع الجزاء العتمـاده     : "ورجح الرضي قول سيبويه على قول يونس أيضاً، فقال          
، "من ِإن أََضربه يضربني: "على الهمزة، وال يفعل ذلك في غير الهمزة من كلم االستفهام، بل يقول              

َأِئن أتيتنـي   : "ول في الهمزة    مزة هي األصل في باب االستفهام، ويق      بالجزم، ال غير اتفاقاً؛ ألن اله     
بالرفع، والحق هو األول، أعنـي مـذهب        " أمن تزره يكرمك  "، وكذا   "آتيك إن تأتني  : "بتقدير  " آتيك

سيبويه؛ ألن كلمات الشرط إنما تلغى إذا تقدم عليها ما يستحق الجواب على ما مضى، وههنا لـيس     
هام داخالً على الشرط والجزاء معاً، كدخول       كذلك، فاألولى أن يجعل الجواب للشرط، ويجعل االستف       

  ، بجزم يشكرك، والـدليل عليـه قولـه    "جاءني الذي إن تأته يشكرك: "الموصول عليهما معاً، نحو  
للسببية، ولو  " أفإن"لجواب الشرط، وفي    ) فَهم(، والفاء في    ))2َأفَِإن متَّ فَهم الْخَاِلدون   :  -تعالى-

أفهـم  : " أي   ؛أئن مت فهم الخالدون   : فإن مت، بل كان يقول      : ، لم يقل    "لدونأفهم الخا "كان التقدير   
  .)3("، واألصل عدم الحكم بزيادة الفاء"الخالدون إن مت

وذهب الفراء إلى أنه إذا دخل االستفهام على الشرط، فإن الجواب لالستفهام المقدمة أداتـه            
كل استفهام دخل على جزاء فمعناه      : "قال  على الشرط، ال للشرط، وإن كان فعل الشرط مجزوماً، و         

أن يكون في جوابه خبر يقوم بنفسه، والجزاء شرط لذلك الخبر، فهو على هذا، وإنّما جزمته ومعناه           
  .)4("الرفع لمجيئه بعد الجزاء

يتضح من السابق أن معظم النحاة ذهبوا إلى ما ذهب إليه سيبويه، وهو أن ألف االسـتفهام             
ط، فإنها ال تحدث أي تغيير على الجملة الشرطية، فاالعتماد علـى الـشرط،              إذا تقدمت على الشر   

  .وكأن االستفهام لم يكن

فلو : " فيقول ،أما بالنسبة لبقية أدوات االستفهام، فأبو حيان ينقل لنا آراء بعض النحاة حولها  
:  نحو   ، والرفع م، فالقياس جريان الخالف كالهمزة، وأجاز الفراء في الثاني الجز         )هل(كان الحرف   

) مـا (فأزورك، فإن تقـدم   :  فتقول   ،)الفاء(، وأجاز الكسائي دخول     "تزرني أزرك وأزورك؟   إن هل"
ما إن تزرني أزورك وأزرك، وأبطل الفراء دخول        : "نحو   ،والرفع الجزم فيه الفراء فأجاز ،)إن(على  

  .)5("في هذه المسألة) ما(نافية حكم ال) ال(، وحكم )هل(، بخالف )ما(في الفعل إذا تقدمت ) الفاء(

                                                        
  .1/296التبيان  : انظر )1(
  .34: األنبياء  )2(
  .464-4/463شرح الرضي  )3(
  .1/236معاني القرآن، للفراء  )4(
  .1876-4/1875ارتشاف الضرب  )5(
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  المبحث الثالث
  توالي عبارتين شرطيتين أو أكثر

  
ن أو أكثر على جواب واحد، ويتم هـذا التـوالي إمـا بحـرف               ان شرطيت اتتوالى عبارت 

   :اآلتيعطف، وإما بدونه، وقد اختلف النحاة في اعتبار الجواب ألي منهما على النحو 
والى شرطان دون عطف فالجواب للشرط األول، والشرط الثاني         يرى ابن مالك أنه إذا ت     

  :مستغنٍ عن جوابه؛ لقيامه مقام ما ال جواب له، وهو الحال ومنه قول الشاعر 
مانَها كَرز زَل عاقعوا          منَّا موا تَجِدرتُذْع يثُوا بِنَا ِإنتَغتَس 1(ِإن(  

، ويعـد هـذا الجـواب    "تجدوا"دون عطف على جواب واحد توالت عبارتان شرطيتان : الشاهد  
، والشرط الثاني ال جواب له؛ ألنه مقيد للـشرط األول تقييـده             "إن تستغيثوا "جواباً للشرط األول    

  .إن تستغيثوا بنا مذعورين تجدوا منا معاقل عز: بحال واقعة موقعه، فكأنه قال في هذا البيت 

والَ يـنفَعكُم نُـصحي ِإن َأردتُّ َأن َأنـصح          :  -تعالى-وعد ابن مالك من هذا النوع قوله        
لَكُم)2(.  

دليل الجواب المحذوف، وصاحب الجـواب هـو        " وال ينفعكم نصحي  : " -تعالى-فقوله  
، وجواب الشرط الثاني مقيد لـه مـستغنٍ عـن جوابـه،     "إن أردت أن أنصح لكم"الشرط األول   

  .)3(واهللا يريد غيكم ال ينفعكم نصحيإن أردت أن أنصح لكم : والتقدير 

ويرى العكبري أنه إذا توالت عبارتان شرطيتان على جواب واحـد فـالجواب للـشرط               
  الثاني، والشرط الثاني وجوابه جواب للشرط األول، ويتضح لنا رأيه من خالل إعرابـه لقولـه                

 حيـث   ))4كُم ِإن كَان اللّه يرِيد َأن يغْوِيكُم      والَ ينفَعكُم نُصحي ِإن َأردتُّ َأن َأنصح لَ       :  -تعالى-
حكم الشرط إذا دخل على الـشرط  " إن أردت أن أنصح لكم إن كان اهللا   :  -تعالى-قوله  : " )5(قال

، إن أتيتني إن كلمتنـي أكرمتـك  : "أن يكون الشرط الثاني والجواب جواباً للشرط األول، كقولك      
واب إن أتيتني، وإذا كان كذلك صار الشرط األول فـي الـذكر             ، ج "إن كلمتني أكرمتك  : "فقولك

                                                        
، 1/60فوائد  ، بدائع ال  4/1885، ارتشاف الضرب    3/1614البيت من البسيط، لم ينسب لقائل، شرح الكافية          )1(

  .4/84، األشباه والنظائر 3/596، شرح األشموني 801مغني اللبيب 
  .34: هود  )2(
  .1615-3/1614شرح الكافية  : انظر )3(
  .34: هود  )4(
  .697-2/696التبيان  )5(
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مؤخراً في المعنى، حتى لو أتاه ثم كلمه لم يجب اإلكرام، ولكن إن كلمه ثم أتاه وجب إكرامـه؛                    
:  -تعـالى -أن الجواب صار معوقاً بالشرط الثاني، وقد جاء في القرآن منه قولـه              : وعلة ذلك 

   نَةً ِإن وْؤمَأةً مرامونِ                وـن دم ةً لَّـكا خَاِلـصهحتَنكـسَأن ي النَّبِي ادَأر ِإن ا ِللنَّبِيهتْ نَفْسبه
يننْؤمالْم")1(.  

 فهو يرى أنه إذا توالت عبارتان شرطيتان على جواب واحد، وأريد جعـل  )2(أما الرضي 
على أداة  ) الفاء(ى فال بد من دخول      العبارة الشرطية الثانية وجوابها جواباً للعبارة الشرطية األول       

الشرط الثانية، وإذا أريد جعل الجواب للعبارة الشرطية األولى، وجعلها وجوابها جواباً للعبـارة              
واعلـم أن الـشرط إذا      : "الشرطية الثانية، فال حاجة لدخول الفاء على أداة الشرط الثانية، فقال            

ي مع جزائه جزاء لألول، فال بد من الفـاء          دخل على الشرط، فإن قصدت أن يكون الشرط الثان        
وإن قصدت إلغاء أداة الشرط الثاني؛ لتخللها بين أجزاء الكالم، الـذي هـو     ... في األداة الثانية،    

  :جزاؤها معنى، أعني الشرط األول مع الجواب فال يكون في أداة الشرط الثاني فاء، كقوله 
  )3(    رِجلي من هاتَا فَقُوال ال لعافِإن عثَرتُ بعدها ِإن وَألَتْ    

، وعـد  "فقـوال "على جـواب واحـد   " إن وألت"، "إن عثرت"توالت عبارتان شرطيتان  : الشاهد  
الجواب هنا للشرط األول، والشرط األول وجوابه جواباً للشرط الثاني؛ لذا لم يتصل بأداة الشرط               

  ).الفاء(الثانية حرف 

 إذا توالى شرطان بغير عـاطف فـالجواب للـسابق    هو يرى أنأما بالنسبة ألبي حيان فه 
  :منهما، ويحذف جواب المتأخر؛ لداللة جواب األول المتقدم عليه، ويشترط لما حذف جوابه 

  :أن يكون الفعل بصيغة الماضي، وإن يكن قد جاء بصيغة المضارع في قول الشاعر : أوالً 
  )4(جِدوا          منَّا معاقَل عز زانَها كَرمِإن تَستَغيثُوا بِنَا ِإن تُذْعروا تَ

تقييده بالحال الواقعة موقعه كما ذكر بعض النحاة، وكأنه قـال فـي البيـت الـسابق إن                  : ثانياً  
تستغيثوا بنا تجدوا منا معاقل عز إن تذعروا، فأول الشرط يصير أخيـراً سـواء أكانـت                 

  .مترتبة في الوجود أم غير مترتبة

                                                        
  .50: األحزاب  )1(
  .4/465شرح الرضي  )2(
، والروايـة   801، مغني اللبيـب     1/60ائد  ، بدائع الفو  4/465البيت من الرجز، البن دريد، شرح الرضي         )3(

  ".وألت نفسي: "فيهما 
لجأ إلى موضع ونجا، : ، وأل 13/210، )لعا(االرتفاع، اللسان،  : كلمة يدعى بها للعاثر، معناها      : لعا  : اللغة    

  .15/137، )وأل(اللسان، 
  .1، حاشية 137 انظر، سبق تخريج البيت )4(
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  ".إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فعبدي حر: " للمرتبة بقوله ومثل

  .السؤال ثم الوعد ثم اإلعطاء: أوالً : فهذه األمور مرتبة 

  ".إن جاء زيد إن أكل إن ضحك فعبدي حر: "ومثل لغير المرتبة بقوله 

  .الضحك، ثم األكل، ثم المجيء: فهذه األمور غير مرتبة، ويكون ترتيبها أوالً 

بين أن أقوال الفقهاء اختلفت في هذه المسألة، فمنهم من أجاب بما ذكره وهو الـصحيح،      ثم 
وبه ورد السماع، ومنهم من جعل الجواب لألخير، وجواب الثاني الشرط الثالث وجوابه، وجـواب               

ـ         أن الشرط األول الشرط الثاني وجوابه، فإذا وقع الشرط األول، ثم الثاني، ثم الثالث عتق العبد، وك
العتق : الفاء عنده محذوفة، وال يلزم على هذا المذهب أن يكون فعل الشرط ماضياً، ومنهم من قال                 

  .)1(يلزم بحصول هذه األفعال كلها دون التفات إلى تقديم فعل وتأخيره

ولخص ابن القيم اختالف الفقهاء في مسألة اعتراض الشرط علـى الـشرط، وبـين أن                
تين من حيث الوجود، إما أن يكون فيها الفعل األول متقدماً، والثاني            األفعال في العبارتين الشرطي   

أن الشرط الثاني إن كان متـأخراً       : "متأخراً، وإما العكس، وإما أن يكونا متعادلين في ذلك فقال           
، وتكون الفاء جـواب األول، والجـواب المـذكور          )الفاء(ـ  في الوجود عن األول كان مقدراً ب      

فـإن صـليت فيـه،    : ، تقديره "إن دخلت المسجد إن صليت فيه فلك أجر     : "اله  جواب الثاني، مث  
وحذفت الفاء؛ لداللة الكالم عليها، وإن كان الثاني متقدماً في الوجود على األول فهو فـي نيـة                  

تُّ والَ ينفَعكُم نُـصحي ِإن َأرد    :  -تعالى-التقديم، وما قبله جوابه، والفاء مقدرة فيه، ومثله قوله          
        كُمغْوِيَأن ي رِيدي اللّه ِإن كَان لَكُم حَأنص َأن)2(فإن أردت أن أنصح لكم ال ينفعكم نصحي،     :  أي   ؛

إن توضأت فإن دخلت المـسجد  : ، تقديره "إن دخلت المسجد إن توضأت فصل ركعتين  : "وتقول  
في الوجود على اآلخر، بـل  فصل ركعتين، فالشرط الثاني هنا متقدم، وإن لم يكن أحدهما متقدماً       

كان محتمالً للتقدم والتأخر، لم يحكم على أحدهما بتقدم وال تأخر، بل يكون الحكم راجعـاً إلـى                  
تقدم في اللفظ   ) الفاء(تقدير المتكلم ونيته، فأيهما قدر شرطاً كان اآلخر جواباً له، وكان مقدراً بـ              

  :هر فيه تقديم المتأخر قول الشاعرين، فمما ظلم يظهر نيته وال تقديره احتمل األمر وإن أو تأخر،
مانَها كَرز زَل عاقعوا          منَّا موا تَجِدرتُذْع يثُوا بِنَا ِإنتَغتَس 3(ِإن(  

                                                        
  .4/1885ارتشاف الضرب  : انظر )1(
  .34: هود  )2(
  .1، حاشية 137 : انظر، سبق تخريج البيت )3(
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وامرَأةً مْؤمنَةً  :  -تعالى-، ومن المحتمل قوله     ...ألن االستغاثة ال تكون إال بعد الذعر      
 يحتمل أن   ))1 ِللنَّبِي ِإن َأراد النَّبِي َأن يستَنكحها خَاِلصةً لَّك من دونِ الْمْؤمنين           ِإن وهبتْ نَفْسها  

إن وهبت نفسها للنبـي، فـإن       : تكون الهبة شرطاً، ويكون فعل اإلرادة جواباً له، ويكون التقدير           
  .)2("أراد النبي أن يستنكحها فإن وهبت نفسها فهي خالصة له

والَ ينفَعكُم نُصحي ِإن َأردتُّ َأن َأنصح لَكُم ِإن كَـان     :  -تعالى-م يعد ابن هشام قوله      ول
   كُمغْوِيَأن ي رِيدي اللّه)3(    تعالى- وكذلك قوله-  :        ادَأر ِإن ا ِللنَّبِيهتْ نَفْسبهنَةً ِإن وْؤمَأةً مرامو

  حتَنكسَأن ي النَّبِي     يننْؤمونِ الْمن دم ةً لَّكا خَاِلصه)4(         من اعتراض الشرط على الـشرط، وعـد 
: جواب الشرط محذوفاً فيهما، وهو بذلك يخالف جماعة من النحويين منهم ابن مالك وغيره وقـال                 

ـ            : وحجتنا على ذلك أنا نقول      " اني نقدر جواب األول تالياً مدلوالً عليه بما تقدم عليه، وجـواب الث
إن أردت أن   : كذلك، مدلوالً عليه بالشرط األول، وجوابه المقَدمين عليه، فيكون التقدير في األولى             

أنصح لكم فال ينفعكم نصحي إن كان اهللا يريد أن يغويكم، فإذا أردت أن أنصح فال ينفعكم نصحي،                  
  .)5("وكذا التقدير في الثانية

، وقد  "إن ركبت إن لبست فأنت طالق     : "نحو   ،إن من اعتراض الشرط على الشرط     : وقال  
اختلف في صحة هذا التركيب، فمنعه بعض النحاة، وأجازه الجمهور، واستدل بعـض المجيـزين               

:  -تعـالى -باآليات السابقة، والتي ال تعد من اعتراض الشرط على الشرط، وإنما الدليل في قوله               
    َنْؤماء مسنو نُونْؤماٌل ملَا رِجلَولْـمٍ           ورِ عةٌ بِغَيرعم منْهكُم ميبفَتُص مَأن تَطَُؤوه موهلَمتَع اتٌ لَّم

  .))6ِليدخَل اللَّه في رحمته من يشَاء لَو تَزيلُوا لَعذَّبنَا الَّذين كَفَروا منْهم عذَابا َأِليما
، وليس معهمـا إال جـواب       )لوال(الشرط األول بـ    على  ) لو(اعترض الشرط الثاني بـ     : الشاهد  

  ".لعذبنا"واحد متأخر عنهما وهو 

كُتب علَيكُم ِإذَا حـضر  :  -تعالى-ومثال اعتراض الشرط على الشرط أيضاً عنده قوله   
رعبِالْم بِيناألقْرنِ وياِلدةُ ِللْويصا الْورخَي كتُ ِإن تَروالْم كُمدَأحينتَّقلَى الْما عقح وف)7(.  

                                                        
  .50: األحزاب  )1(
  .1/60بدائع الفوائد  )2(
  .34: هود  )3(
  .50: األحزاب  )4(
  .2اعتراض الشرط على الشرط، ) 5(
  .25: الفتح  )6(
  .180: البقرة  )7(
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فالوصية للوالدين، وأما إذا رفعت     :  أي   ؛على مذهب أبي الحسن   ) الفاء(وذلك على تقدير    
إن هـذين المـوطنين     : فهي كاآليات السابقة في حذف الجوابين، وقـال         " كُتب"بالفعل  " الوصية"

  .)1(خطرا له قديماً، ولم يرهما ألحد غيره

: ، ومنه قوله تعالى)2(والى شرطان بعطف، فإن ابن مالك يرى أن الجواب لهما معاً       أما إذا ت  
الَكُموَأم َألْكُمسلَا يو كُمورُأج كُمْؤتتَتَّقُوا ينُوا وِإن تُْؤمو)3(.  

  .، والجواب لهما معاً"يؤتكم"، على جواب واحد "إن تؤمنوا وتتقوا"توالى شرطان بعطف : الشاهد 

م يعد ابن هشام هذه اآلية من اعتراض الشرط على الشرط، خالفاً البن مالك، وعدها من            ول
  .)4(عطف فعل شرط على فعل شرط آخر

لم يحدد ابن مالك حرف العطف، الذي يكون معه الجواب للشرطين معاً، وجاء األشـموني            
لشرطان بعطـف بــ     إن توالى ا  :  فقال   ،وبين أن غير ابن مالك من النحاة فصل في هذه المسألة          

، وإن توالى الشرطان بعطف بـ "إن تأتني وإن تحسن إلي أحسن إليك: "فالجواب لهما، نحو ) الواو(
، وإن تـوالى    "إن جاء زيد أو إن جاءت هند فأكرمـه أو فأكرمهـا           : "فالجواب ألحدهما، نحو    ) أو(

ب للـشرط األول، وبنـاء    فالجواب للشرط الثاني، والشرط الثاني وجوابه جوا      ) الفاء(الشرطان بـ   
  .)5()الواو(على كالمهم يحمل كالم ابن مالك على العطف بحرف 

للـشرطين  ) الـواو (يتضح مما سبق أن النحاة عدوا جواب الشرطين المتتاليين بعطف بـ            
يفيد مطلق الجمع بين الشيئين، وعدوا جواب الشرطين المتتاليين بـ ) الواو(معاً؛ ألن حرف العطف  

حرف عطف ألحد الشيئين فهو يفيد التخيير، وعدوا جواب الشرطين          ) أو(لشرطين؛ ألن   حد ا أل) أو(
  .حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب) الفاء(للشرط األول؛ وذلك ألن ) الفاء(المتتاليين بعطف بـ 

إن آتك ثم إن أدخل دارك     : " نحو   ،)ثم(وذكر أبو حيان أنه إذا عطفت على فعل الشرط بـ           
  .)6(ن العتق يقع بالفعلين إذا بدأ باألولفإ" فعبدي حر

إن خرجت ال إن لبست فأنت : "، نحو )ال(وذكر ابن القيم حكم العطف على فعل الشرط بـ 
جعل الخروج شرطاً ونفـي اللـبس أن يكـون       : فيحتمل هذا التعليق أمرين أحدهما      : " فقال   ،طالقٌ

                                                        
  .3-2اعتراض الشرط على الشرط  : انظر )1(
  .3/165 شرح الكافية : انظر )2(
  .36: محمد  )3(
  .2: اعتراض الشرط على الشرط  : انظر )4(
  .3/596شرح األشموني  : انظر )5(
  .4/1888ارتشاف الضرب  : انظر )6(
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 ؛إن خرجت ال البـسة   : لبس، والمعنى   أن يجعل الشرط هو الخروج المجرد عن ال       : شرطاً، الثاني   
أي غير البسة، ويكون المعنى إن كان منك خروج ال مع اللبس فعلى هـذا التقـدير األول يحنـث                

  .)1("بالخروج وحده، وعلى الثاني ال يحنث إال بخروج ال لبس معه

إن خرجت بـل إن لبـست       : "، نحو   )بل(وذكر كذلك حكم العطف على فعل الشرط بـ         
أن يكون الـشرط هـو اللـبس دون         :  أحدهما   ،ويحتمل هذا التعليق أمرين   ": فقال  " فأنت طالق 

أن يكون كل منهما شرطاً فيحنث بأيهما       : الخروج، فيختص الحنث به؛ ألجل اإلضراب، والثاني        
: وجد، ويكون اإلضراب عن االقتصار فيكون إضراب اقتصار ال إضراب إلغاء، كمـا تقـول                

  .)2("أعطه درهماً بل درهماً آخر

إن لبـست لكـن إن      : "، نحـو    )لكن( حكم العطف على فعل الشرط بـ        -أيضاً–وذكر  
  .)3( )لكن(وقع لغا األول؛ ألجل االستدراك بـ إذا فالشرط الثاني : "فقال " خرجت فأنت طالق

  
  :خالصة 

اجتمع الشرط والقسم معاً في صحيح البخاري في خمسة عشر موضعاً، عد الجواب للقـسم                -1
 على الشرط في ثمانية مواضع، وعد الجواب للشرط االمتناعي، وحذف جواب القسم             المتقدم

  .في ستة مواضع، وكان الجواب في الموضع الخامس عشر للقسم والشرط معاً
  .لم يجتمع الشرط وهمزة االستفهام في صحيح البخاري -2
ي توالى شرطان على جواب واحد في صحيح البخاري في أربعة مواضـع، وكـان التـوال                -3

  ).الفاء(بحرف العطف 

                                                        
  .1/58بدائع الفوائد  )1(
  .1/59السابق  )2(
  .1/59السابق  )3(
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  المبحث الرابع
  نماذج تطبيقية من صحيح البخاري

  
  ن الشرط والقسم في صحيح البخارينماذج تطبيقية على الجمع بي: أوالً 

  :اجتمع الشرط والقسم خمس عشرة مرة في الصحيح، منها 
  .)1("لئن أدبرتَ لَيعقرنَّك اُهللا : "قوله * 

لشرط معاً في الحديث، وكان القسم مقدماً على الشرط؛ لذا فـالجواب لـه              اجتمع القسم وا  : الشاهد  
ـ                )الـالم  (ـوجواب الشرط محذوف، ومما يدل على أن الجواب للقسم هو تأكيد الفعل المضارع ب

  .والنون معاً
  هي الالم الواقعة في جواب القسم، هي حرف مبني على الفتح ال محل لـه مـن                 : الالم  : ليعقرنَّك

  .اإلعراب
: اتـصاالً مباشـراً، والكـاف       " نون التوكيد "فعل مضارع مبني على الفتح؛ التصاله بـ        : يعقرنك  

  .ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم
فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والجملة الفعلية ال محل لها من اإلعراب؛ ألنهـا               : اهللا  

  .لشرط؛ لتقدم القسم على الشرطجواب قسم، وقد أغنت عن جواب ا

  .)2("وايم اهللا لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعتُ يدها : "وقوله * 
اجتمع القسم والشرط االمتناعي في الحديث معاً، وكان القسم مقدماً على الشرط، ورغـم              : الشاهد  

اب، والتي تسمى الم    ذلك فالجواب للشرط االمتناعي، ومما يدل على ذلك هو دخول الالم على الجو            
  .إذا كان الجواب مثبتاً، وجواب القسم محذوف" لو"، والتي تدخل على جواب "لو"

  .ال محل له من اإلعراب" لو"حرف واقع في جواب : الالم : لقطعتُ 
ضمير متصل مبنـي    " : التاء"، و "تاء المتكلم "فعل ماضٍ مبني على السكون؛ التصاله بـ        : قطعت  

ع فاعل، والجملة الفعلية ال محل لها من اإلعراب؛ ألنها واقعـة فـي      على الضم في محل رف    
  .جواب شرط غير جازم

  .)3(" هم أبوا فوالذي نفسي بيده ُألقاتلَنَّهم على أمري هذاوإن" : وقوله * 
                                                        

 كتـاب التوحيـد   ،4373، ح  3/179، كتاب المغـازي     3620، ح   2/516صحيح البخاري، كتاب المناقب     ) 1(
  .7461، ح 4/559

، كتاب الحدود وما يحـذر مـن        4304، ح   3/157، كتاب المغازي    2/481، كتاب أحاديث األنبياء     السابق) 2(
  .6788، ح 6787، ح 4/362الحدود 

  .2732، ح 2731، ح 2/251، كتاب الشروط السابق) 3(
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، ورغـم ذلـك     القـسم اجتمع الشرط والقسم في الحديث معاً، وكان الشرط مقدماً على           : الشاهد  
  . للشرط، وهذا جائز، ويكون القسم وجوابه جواباً للشرطفالجواب للقسم ال

الالم الواقعة في جواب القسم، وهي حرف مبني على الفتح ال محل له من              : الالم هي   : ألقاتلنهم  
  .اإلعراب

التوكيد اتصاالً مباشـراً، والفاعـل      ) نون(فعل مضارع مبني على الفتح؛ التصاله بـ        : أقاتلنهم  
ضـمير متـصل مبنـي علـى        : ، وهم   ا يعود على رسول اهللا      ضمير مستتر تقديره أن   

  .السكون في محل نصب مفعول به، والجملة القسمية جواباً للشرط
  

  اب واحد في صحيح البخاريوشرطين على جتوالي نماذج تطبيقية على : ثانياً 
توالى شرطان على جواب واحد أربع مرات في الصحيح، وكان التوالي بحرف العطف              

إذا وضعتْ الجنازةُ فاحتملها الرجاُل على أعناقهم، فإن كانت صالحةً          " : فقط، نحو قوله    " الفاء"
  .)1(..."قدموني: قالت 

يعـد  ؛ لـذا    )الفـاء (توالى شرطان في هذا الحديث على جواب واحد، بحرف العطف           : الشاهد  
ـ  ، والشرط الثاني وجو   "فإن كانت صالحة  " للشرط الثاني    اًجواب" قالت"الجواب    للـشرط   اًابه جواب

  .حرف يفيد الترتيب والتعقيب) الفاء(؛ وذلك ألن "إذا وضعت الجنازة"األول 

                                                        
  .1316، ح 1/365صحيح البخاري، كتاب الجنائز ) 1(
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  المالحــــق
  

  .مواضع العوامل الجازمة لفعل واحد في صحيح البخاري: أوالً 

  .مواضع العوامل الجازمة لفعلين في صحيح البخاري: ثانياً 

  .ح البخاريمواضع البناء في محل جزم في صحي: ثالثاً 

  .مواضع الجملة الشرطية وجوابها في صحيح البخاري: رابعاً 

  .مواضع الفعل المضارع المجزوم في جواب الطلب في صحيح البخاري: خامساً 

  .مواضع المرتفع بين مجزومين في صحيح البخاري: سادساً 

  .في صحيح البخاري) الفاء(مواضع اقتران جواب الشرط بـ : سابعاً 

  .مواضع الحذف في صحيح البخاري: ثامناً 

  .مواضع اجتماع الشرط والقسم في صحيح البخاري: تاسعاً 

  .مواضع توالي عبارتين شرطيتين على جواب واحد في صحيح البخاري: عاشراً 
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  ازمة لفعل واحد في صحيح البخاريمواضع العوامل الج: أوالً 
  :لم ) 1
تُطعم الطَّعام، وتَقرُأ السالم على من عرفـتَ،        : "أي اإلسالم خير؟ قال      : سأل رجٌل النبي     -

  .)1("ومن لم تَعرِفْ
  .)2("ألم تر أنَّها تخرج صفراء ملْتَوِيةً"...  -
  .)3("مثَُل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبْل هدى اهللا الذي ُأرسلتُ به"...  -
  .)4("ه في مقامي حتى الجنةُ والنارما من شيء لم أكُن ُأرِيتَه إال رَأيتُ" -
  .)5 (..."حتى ِإذَا لم يبق عالماً"...  -
- "  ،مها الناسحرها اُهللا، ولم يمرمكة ح ِلقتاِل رسـول اهللا  ... إن ترخّص أحد فإن  فقولـوا  :

  .)6 (..."إن اهللا قد َأذن لرسوله، ولم يأذن لكم
  .)7 (..."لم تحلَّ ألحد بعدي إنَّها لم تحلَّ ألحد قبلي، و" -
  .)8("ال تأكْل إنَّما سميتَ على كلبك، ولم تُسم على اآلخر" -
  .)9("ال يزاُل العبد في صالة ما كان في المسجد ينتظر الصالةَ ما لم يحدثْ" -
- "لعلي َأع نتُهيك لَْل َأو َأوبٍ لم تُحرسبعِ ق نم ليرِيقُوا عإلى النَّاسِه 10("هد(.  
  .)11("لَعلَّه َأن يخفِّفَ عنْهما ما لم ييبسا" -
 

                                                        
  .6236، ح 4/218، كتاب االستئذان 12، ح 1/19خاري، كتاب اإليمان صحيح الب )1(
  .6560، ح 4/302، كتاب الرقاق 22، ح 1/21 كتاب اإليمان السابق، )2(
  .79، ح 1/41، كتاب العلم السابق )3(
، كتـاب  922، ح 1/256، كتاب الجمعة 184، ح 1/71، كتاب الوضوء 86، ح 1/42، كتاب العلم   السابق )4(

  .7287، ح 4/506، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة 1053، ح 1/295ف الكسو
  .100، ح 1/47، كتاب العلم السابق )5(
، ح 3/154، كتـاب المغـازي      1832، ح   1/510، كتاب جزاء الصيد     104، ح   1/48، كتاب العلم    السابق )6(

4295.  
  .3، حاشية 54:  ص انظرسبق تخريجه،  )7(
  . 2054، ح 2/49، كتاب البيوع 175، ح 1/68ضوء صحيح البخاري، كتاب الو )8(
، كتـاب األذان    447، ح   1/148،  445، ح   1/139، كتاب الصالة    176، ح   1/69، كتاب الوضوء    السابق )9(

  .3229، ح 2/400، كتاب بدء الخلق 2119، ح 2/66، كتاب البيوع 659، ح 1/189
، ح  4/92، كتـاب الطـب      4442، ح   3/200، كتاب المغـازي     198، ح   1/74، كتاب الوضوء    السابق )10(

5714.  
  .1، حاشية 55 : انظرسبق تخريجه،  )11(
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 -  ..."رينسعثوا معولم تُب ،رينسيثتُم مع1("فِإنَّما ب(.  
 -  ..." هبا ترى؟ : فناداه رعم تُكَأغنَي ألم َأكُن ،وب2 (..."يا َأي(.  
  .)3("صلِّ ولم تَصم؟َأليس ِإذَا حاضتْ لم تُ"...  - 
  .)4("لَعلَّها تَحبِسنَا، ألم تَكُن طَافَتْ معكُن؟" - 
  .)5(..."وُأحلِّتْ لي المغَانم، ولم تحلَّ َألحد قبلي ... ُأعطيتُ خَمساً لم يعطهن َأحد من قبلي، " - 
ما لم ... ي عليه المالئكَةُ ما دام في مجلسه وتُصلِّ... لم يخطُ خَطْوةً إال رفَعه اُهللا بها درجةً "...  - 

  .)6("يحدثْ
 - "رولم تُقص 7("لم َأنس(.  
  .)8("عرِضتْ علي الجنَّةُ والنَّار في عرضِ هذا الحاِئط فلم َأر كالخَيرِ والشَّرِ" - 
  .)9(..."إنَّكُم لم تزالّوا في صالة ما انتظرتُم الصالةَ"...  - 
  .)10("، اذكر كذا، لما لم يكُن يذكُر حتى يظَلَّ الرجُل ال يدري كم صلَّىاذكُر كَذَا"...  - 
  .)11("لو يعلَم النَّاس ما في النِّداء والصف األوِل، ثم لم يجِدوا إالَّ َأن يستَهِموا عليه الستَهموا" - 
  .)12("ال صالةَ ِلمن لم يقْرَأ بفاتحة الكتابِ" - 
  .)13(" فإنَّك لم تُصلََّارجع فَصلِّ،" - 
  .)14("ِإنِّي لم َأكْسكَها لتلبسها" -

                                                        
  .6128، ح 4/188، كتاب األدب 220، ح 1/79صحيح البخاري، كتاب الوضوء  )1(
، ح  4/568، كتاب التوحيد    3391، ح   2/448، كتاب أحاديث األنبياء     279، ح   1/93، كتاب الغسل    السابق )2(

7493.  
  .1951، ح 2/21، كتاب الصوم 304، ح 1/99ب الحيض ، كتا السابق)3(
  .328، ح 1/106، كتاب الحيض السابق )4(
  .438، ح 1/137، كتاب الصالة 335، ح 1/108، كتاب التيممالسابق )5(
  .647، ح 1/187، كتاب األذان 477، ح 1/148، كتاب الصالة السابق )6(
  .6051، ح 4/169، كتاب األدب 1229، ح 1/341هو ، كتاب الس482، ح 1/148، كتاب الصالة السابق )7(
، كتاب االعتصام بالكتـاب     749، ح   1/212، كتاب األذان    540، ح   1/162، كتاب مواقيت الصالة     السابق )8(

  .6468، ح 4/280، كتاب الرقاق 7294، ح 4/508والسنة 
، ح 4/130 كتاب اللبـاس  ،661، ح 1/190، كتاب األذان    600، ح   1/176مواقيت الصالة   كتاب  ،  السابق )9(

5869.  
، 1/342، كتاب السهو 1222، ح 1/339، كتاب العمل في الصالة      608، ح   1/179، كتاب األذان    السابق )10(

  .1231ح 
  . 2689، ح 2/223، كتاب الشهادات 653، ح 1/188، 615، ح 1/180، كتاب األذان السابق )11(
  .756، ح 1/214، كتاب األذان السابق )12(
، كتـاب   6251، ح   4/222، كتاب االسـتئذان     793، ح   1/223،  757، ح   1/214، كتاب األذان    بقالسا )13(

  .6667، ح 4/329األيمان والنذور 
، كتـاب  2619، ح 2/209، 2612، ح  2/207، كتب الهبة وفـضلها      886، ح   1/247، كتاب الجمعة    السابق )14(

  ".إني لم أرسل بها لتلبسها: "ه، والرواية في2104، 2/62، كتاب البيوع 5981، ح 4/154األدب 
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  .)1(..."َأما بعد؛ فِإنَّه لم يخْفَ علي مكَانَكُم " -
  .)2("وال الجهاد، إال رجٌل خَرج يخاطر بنفسه وماِله فلم يرجع بشيء: "قال  -
  .)3("تُ أن تفرض عليكُمولم يمنَعني من الخروجِ إليكم؛ إال أنِّي خَشي"...  -
  .)4("ألم ُأخبر َأنَّك تقوم الليَل، وتصوم النَّهار؟" -
  .)5("ما من النّاس من مسلمٍ يتوفّى له ثالثُ لم يبلغوا الحنث إال أدخلَه اهللا الجنّةَ" -
  .)6("هْل منْكُم رجٌل لم يقَارِف الليلة؟" -
- "عنك لك ما لم أَُنْه 7("واِهللا َألستغفرن(.  
والذي رَأيتُه يشدخُ رأسه، فرجٌل علَّمه اُهللا القرآن، فَنـام  ... أدخالني داراً لم أر َأحسن منْها،   " -

: دعاني أدخُل منزلي، قـاال      : ذَاك منْزِلُك، قلتُ    : قاال  ... عنه بالليِل، ولم يعمْل فيه بالنهارِ،       
لهلم تَستكم رمع لك يق8("ِإنّه ب(.  

  .)9(..."تأتي اِإلبُل على صاحبها على خيرِ ما كانتْ إذا هو لم يعط فيها حقَّها" -
-  ..."                 ليقـولن ثم ،م لهيترج وال ترجمان ،حجاب ينَهوب بينه يدي اِهللا، ليس أحدكُم بين لَيقَفَن ثم

 ماالً؟ : له كْل إليك رسوالً؟... ألم ُأوت10("ألم ُأرس(.  
  .)11("ألم تَرى َأن قَومك لما بنُوا الكعبةَ اقتصروا على قواعد إبراهيم؟" -
  .)12("قَاتَلَهم اُهللا، َأما واِهللا قد علموا َأنَّهما لم يستقْسما بها قط" -

                                                        
  .924، ح 1/257صحيح البخاري، كتاب الجمعة  )1(
  .969، ح 1/270، كتاب العيدين السابق )2(
  .1129، ح 1/314، كتاب أبواب التهجد السابق )3(
، كتب أحاديـث    1977، ح   1975، ح   2/27، كتاب الصوم    1153، ح   1/320، كتاب أبواب التهجد     السابق )4(

، ح 4/189، كتـاب األدب  5199، ح 3/526، كتاب النكاح "ألم أنبأ" والرواية فيه  3419، ح   2/462األنبياء  
6134.  

  .1381، ح 1/383، 1248، ح 1/348، كتاب الجنائز السابق )5(
  .1342، ح 1/371، 1285، ح 1/357، كتاب الجنائز السابق )6(
، كتاب تفـسير القـرآن      3884، ح   3/33نصار  ، كتاب مناقب األ   1360، ح   1/377، كتاب الجنائز    السابق )7(

  .4772، ح 3/357، 4675، ح 3/290
  .1386، ح 1/384، كتاب الجنائز السابق )8(
  . 6958، ح 4/413، كتاب الحيل 1402، ح 1/391، كتاب الزكاة السابق )9(
  .3595، ح 2/509، كتاب المناقب 1413، ح 1/395، كتاب الزكاة السابق )10(
، كتاب تفـسير القـرآن   3368، ح 2/441، كتاب أحاديث األنبياء     1583، ح   1/443 الحج   ، كتاب السابق )11(

  .4484، ح 3/212
  .1601، ح 1/449، كتاب الحج السابق )12(
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- "مرإال أنّا ح عليك ه1("إنَّا لم نرد(.  
- "دَأح نْهخُْل مدقَ فلم يخَلُوا ُأغْل2("فِإذَا د(.  
- "كْتَبولم ي اشُوراءع هذا يومهامي3(..." عليكُم ص(.  
  .)4("البيعانِ بالخيارِ ما لم يتفرقَا" -
ورجٌل استأجر أجيـراً    ... ثالثةٌ أنَا خَصمهم يوم القيامة،       "-عز وجل – قال اهللا    عن النبي    -

هه َأجرطع5("واستوفى منه ولم ي(.  
  .)6(" َأذن منكُم في ذَِلك، ممن لم يأذن؟إنّا ال ندري من" -
- "       ،القيامة م اُهللا يومهكَلِّمفيقوُل اُهللا   ... ثَالثةٌ ال ي ،َل ماءفَض نَعي،  : ورجٌل ملفَـض أمنعك اليوم

اكد7("كما منعتَ فَضَل ما لم تعمْل ي(.  
- "         وعلى رجٍل ورز ،ولرجٍل ستر ،و أنها مرت بنهرٍ فشربتْ منُه، ولم       ول... الخيُل لرجٍل أجر

                 لـم يـنس فُّفاً، ثمطها تَغنياً وتَعبورجٌل ر ،َأجر له، فهي لذلك حسنات ذلك كان أن يسقي رِدي
ستر ا فهي لذلك8(..."حقَ اِهللا في رقَابِها وال ظُهورِه(.  

  .)9("ما لم تعمْل، أو تَكلَّمإن اَهللا تجاوز لي عن ُأمتي ما وسوستْ به صدورها، " -
  .)10("فإن الوحي لم يأتني وَأنَا في ثوبِ امرأة إال عائشة"...  -
  .)11("إنَّا لم نَجِيء لقتال أحد ولكنّا جئنا معتمرين" -
  .)12("لم تراعوا، لم تراعوا" - 

                                                        
  .2573، ح 2/196، كتاب الهبة وفضلها 1825، ح 1/508صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد  )1(
  .1896، ح 2/6، كتاب الصوم السابق )2(
  .2003، ح 2/34 كتاب الصوم ،السابق )3(
  .2010، ح 2109، ح 2108، ح 2107، ح 2/63، 2082، ح 2079، ح 2/55، كتاب البيوع السابق )4(
  .2270، ح 2/102، كتاب اإلجارة 2227، ح 2/91، كتاب البيوع السابق )5(
، ح  2/206لها  ، كتاب الهبة وفض   2/186، كتاب العتق    2308، ح   2307، ح   2/116، كتاب الوكالة    السابق )6(

  .4318، ح 3/160، كتاب المغازي 3131، ح 2/369، كتاب فرض الخمس 2608، ح 2607
  . 7446، ح 4/555، كتاب التوحيد 2369، ح 2/135، كتاب المساقاة السابق )7(
، 3/456، كتاب تفسير القرآن     3646، ح   2/522، كتاب المناقب    2371، ح   2/136، كتاب المساقاة    السابق )8(

  .7356، ح 4/524 كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،4962ح 
، 4/328، كتاب األيمان والنذور     5269، ح   3/546، كتاب الطالق    2528، ح   2/182، كتاب العتق    السابق )9(

  .6664ح 
  .2581، ح 2/197، كتاب الهبة وفضلها السابق )10(
  .2731، ح 2/249، كتاب الشروط السابق )11(
  .3040، ح 2/339، 2908، ح 2/304لسير ، كتاب الجهاد واالسابق )12(
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  .)1("وعليكم: فلم تسمعي ما قلتُ " - 
  .)2("بنو تميميا أهَل اليمنِ أقبلوا البشرى إذ لم يقبلها " - 
  .)3("السمع والطاعةُ حقٌ ما لم يؤمر بالمعصية" - 
  .)4("سأقوُل لَكُم قوالً لم يقُلْه نبي ِلقَومه" - 
 - "حتى انتهى إلى سبعة أحرف ،هفلم أزْل َأستَزِيد ،5("أقرأني جبريُل على حرف(.  
 - "تُ لقدا        لقي ما لقيتُ منهم يوم أشد ما لقيتُ، وكان كملعقبةَ؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد من قَو

  .)6("الثعالب بقرنِ وأنا إال استفقْ فلم وجهي، على مهموم وأنا فانطلقتُ أردت، ما إلى يجبني فلم ليَل يا
 -  ..."اإلبِل لم تشرب لها ألبان عض7("إذا و(.  
  .)8("كُل من خشاشِ األرضِدخَلتْ امرأةٌ النار في هرة ربطتها، فلم تُطْعمها، ولم تَدعها تأ" - 
  .)9("كلُّ من يدخُل الجنَّةَ على صورة آدم، فلم يزِل الخلقُ ينقص حتى اآلن"...  - 
  .)10("لوال بنو إسرائيَل لم يخْنَزِ اللحم، ولوال حواء لم تَخُن أنثى زوجها" - 
 - ." ..غضباً، لم يغضب بي غَضببعده مثلَهر 11(..." مثلَه، وال يغضب(.  
  .)12("ِإنَّهم لم يزالُوا مرتدين على َأعقَابِهم منذُ فَارقتُهم" - 
  .)13(" إالّ ثالثَ كذبات-عليه السالم–لم يكذب إبراهيم " - 

                                                        
، كتاب الدعوات   6030، ح   4/165، كتاب األدب    2935، ح   2/310صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير       )1(

  .6401، ح 4/262، 3695، ح 4/260
، ح  3/182،  4365، ح   3/175، كتـاب المغـازي      3191،  3190، ح   2/388، كتاب بدء الخلـق      السابق )2(

4386.  
  .7144، ح 4/464، كتاب األحكام 2955، ح 2/317، كتاب الجهاد والسير قالساب )3(
، كتـاب األدب    3337، ح   2/426، كتاب أحاديث األنبياء     3057، ح   2/345، كتاب الجهاد والسير     السابق )4(

  .7127، ح 4/460، كتاب الفتن 6175، ح 4/201
  .4991، ح 3/468آن ، كتاب فضائل القر3219، ح 2/397، كتاب بدء الخلق السابق )5(
  .3231، ح 2/400، كتاب بدء الخلق السابق )6(
  .3305، 2/417، كتاب بدء الخلق السابق )7(
   .3318، ح 2/419، كتاب بدء الخلق السابق )8(
  .2، حاشية 54 : انظرسبق تخريجه،  )9(
  .3399، ح 2/452، 3330، ح 2/424صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء  )10(
، كتاب الرقـاق    4712، ح   3/314، كتاب تفسير القرآن     3340، ح   2/427، كتاب أحاديث األنبياء     بقالسا )11(

  .6565، ح 4/303
، ح  3/335، كتاب تفسير القـرآن      3447، ح   2/473،  3349، ح   2/433، كتاب أحاديث األنبياء     السابق )12(

  .6526، ح 4/294، كتاب الرقاق 4625، ح 3/267، 4740
  .3358، ح 2/435حاديث األنبياء ، كتاب أالسابق )13(
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  .)1(..."لم يكْمْل من النِّساء إال آسيةُ امرأةُ فرعون، ومريم بنتُ عمران" - 
  .)2(..."لم يتكلم في المهد إال ثالثةٌ " - 
 - "    رجالً كان أن         رضا حاهللا ماالً، فقاَل لبنيه لم هأبٍ كنتُ لكم؟ قالوا      : قبلُكم رغَس خير أب،  : أي

  .)3(..."فإنِّي لم أعمْل خيراً قط : قال 
  .)4(" ما لم يقْلأو يرِي عينَه ما لم تر، أو يقوَل على رسول اهللا ... إن من أعظمِ الفرى" - 
  .)5(..."زيد وأسامة، ورأى أقدامهما؟ألم تسمعي ما قاَل المدلجي ل" - 
  .)6("فلم أر عبقرياً في النِّاسِ يفري فَرِيه، حتى ضرب النَّاس بِعطَنٍ"...  - 
والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تُصبها المقاسم لتشتعُل عليـه                 " - 

  .)7("ناراً
 - "األنصار ألم أجد الالً فهداكم اُهللا بييا معشر8("كُم ض(.  
  .)9("إنّي لم ُأومر أن أنقِّب قلوب النّاس" - 
  .)10("ما خلَّفك ألم تكن قد ابتعتَ ظهرك؟" - 
 - "لم يقبض إنّه قط– نبي-رخيثم ي من الجنَّة هدقع11(" حتى يرى م(.  
  .)12("العباس؛ فإنَّه لم يشهدكُم إال أنظر وأنا لُد إالّ البيت في أحد يبقى ال ...تلُدوني؟ أن أنهكُم ألم" - 
  .)13("استجيبوا هللا ورسوله إذا دعاكم"ألم يقِل اُهللا " - 

                                                        
  .1، حاشية 54:  انظرسبق تخريجه،  )1(
  .3436، ح 2/470صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء  )2(
إنه لـم   "، والرواية فيه    7508، ح   4/571، كتاب التوحيد    3478، ح   2/482، كتاب أحاديث األنبياء     السابق )3(

  ".يبتئر عند اهللا خيراً
  .3509، ح 2/489 المناقب ، كتابالسابق )4(
، 6771، ح   4/358،  6770، ح   4/357، كتـاب الفـرائض      3555، ح   2/499، كتـاب المناقـب      السابق )5(

  ...".ألم تَري أن مجززاً نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد"والرواية فيهما 
، ح 2/534، 3676، ح   2/532، كتاب فضائل أصـحاب النبـي        3634، ح   2/520، كتاب المناقب    السابق )6(

  . 7475، ح 4/563، كتاب التوحيد 7021، ح 7019، ح 4/433، كتاب التعبير 3664، ح 2/528، 3682
  .6707، ح 4/340، كتاب األيمان والنذور 4234، ح 3/140، كتاب المغازي السابق )7(
  .4330، ح 3/164، كتاب المغازي السابق )8(
  .4351، ح 3/170، كتاب المغازي السابق )9(
  .4418، ح 3/190، كتاب المغازي السابق )10(
  .6509، ح 4/290، كتاب الرقاق 4463، ح 3/204، 4437، ح 3/198، كتاب المغازي السابق )11(
  .6897، ح 4/392، كتاب الديات 5712، ح 4/91، كتاب الطب 4458، ح 3/203، كتاب المغازي السابق )12(
، كتاب فـضائل    4647، ح   3/278،  4703، ح   3/309،  4474ح  ،  3/207، كتاب تفسير القرآن     السابق )13(

  .5006، ح 3/471القرآن 
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  .)1 (..."كَذَّبني ابن آدم، ولم يكن له ذلك، وشتمني، ولم يكن له ذلك: قال اهللا " - 
  .)2("يا سعد، ألم تسمع ما قاَل أبو حباب؟" - 
حتى إذا لم يبقَ إال من كان يعبد اَهللا من بر أو فاجرٍ َأتَـاهم               ...  كانت تعبد    تتبع كلَّ ُأمة ما   "...  - 

   العالمين قالوا : فيقاُل ... رب ،ما كانت تعبد ةكلُّ ُأم فـي   : ماذا تنتظرون؟ تتبع فارقنا النّـاس
  .)3(..."الدنيا، ولم نُصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا 

  .)4(..."خلقَ السماء واألرض؟ فإنَّه لم يغض ما في يده أرأيتُم ما أنفق منذُ " - 
 - "تْهفْللم ي ي للظَّاِلمِ حتَّى إذَا أخَذَهملاَهللا لي 5("إن(.  
 -  ..."                  شيئاً، ونظرتُ َأمـامي فلـم أر شيئاً، ونظرت عن شمالي فلم َأر نظرتُ عن يميني فلم أر

  .)6(..."شيئاً، ونظرتُ خلفي فلم أر شيئاً 
فمن يعمل مثقال   "لم ينْزْل علي منها شيء إال هذه اآلية الجامعة          : "سِئَل النَّبي عن الحمرِ؟ فقال      " - 

  .)7("ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره
 -  ..."دركْهما لم يببها إلى صاحبِه فيحرقَه، ور يرمقبل أن ي ،المستمع الشِّهاب 8(..."ربما أدرك(.  
اتخذَ اَهللا ولداً، وأنا األحد الصمد، لم ألد، ولم أولد، ولم يكن لي كفواً              : أما شتمه إياي فقوله     "...  - 

  .)9("أحد
  .)10("لم يأذنِ اُهللا لشيء ما أذنِ للنَّبي أن يتغنَّى بالقرآنِ" - 
  .)11("في الذي لم يرتَع فيها" - 
  .)12("لم أر البرمة؟" - 

                                                        
  .4482، 3/211صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن  )1(
، 4/222، كتاب االستئذان    6207، ح   4/208، كتاب األدب    4566، ح   3/243، كتاب تفسير القرآن     السابق )2(

  .6254ح 
  .4581، ح 3/250، كتاب تفسير القرآن السابق )3(
، 7419، ح   4/544،  7411، ح   4/542، كتـاب التوحيـد      4684، ح   3/296، كتاب تفسير القرآن     السابق )4(

  ".فإنه لم ينقص ما في يمينه"والرواية فيه 
  . 4686، ح 3/298، كتاب تفسير القرآن السابق )5(
  .4922، ح 3/434، كتاب تفسير القرآن السابق )6(
  .4963، ح 3/456رآن ، كتاب تفسير القالسابق )7(
  .4701، ح 3/307، كتاب تفسير القرآن السابق )8(
  .4975، ح 4974، ح 3/462، كتاب تفسير القرآن السابق )9(
  .5023، ح 2/476، كتاب فضائل القرآن السابق )10(
  .5077، ح 3/489، كتاب النكاح السابق )11(
ألم أر البرمـةَ    "، والرواية فيه    5279، ح   3/549، كتاب الطالق    5097، ح   3/495، كتاب النكاح    السابق )12(

  ".فيها لحماً؟
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 حين يأتي أهلَه بسمِ اهللا، اللهم جنِّبني الشَّيطان وجنِّب الشِّيطان ما رزقتَنَا، ثم              لو أن أحدهم يقول   " - 
  .)1("قُدر بينهما في ذلك، لم يضره الشيطان أبداً

  .)2("المتَشَبع بما لم يعط كالبسِ ثَوبي زورٍ" - 
 بن الخطاب، فأردتُ أن أدخله فلم       لعمر: لمن هذا، قالوا    : دخلتُ الجنة فأبصرتُ قصراً، فقلتُ      " - 

كترني إال علمي بِغَيمنع3("ي(.  
 - "افُهني َأعبأرضِ قومي، فََأجد كُن4("ال، ولكن لم ي(.  
  .)5("هذا حمد اَهللا، وهذا لم يحمد اهللا" - 
  .)6("دعوتُ، فلم يستجب لي: يستجاب ألحدكُم ما لم يعجْل، يقول " - 
 - "    الكافر من الجنة، ولو يعلم المؤمن الذي عند اهللا                لو يعلم لم ييئس بكلِّ الذي عند اهللا من الرحمة

  .)7("من العذاب لم يأمن من النار
 -  ..."كأحداً من خَلق طعتَنَا ما لم يطَيى وقد َأع8("ومالنا ال نَرض(.  
 - "قد قدرتُه لم يكن بشيء النُّذر مآد 9("ال يأتي ابن(.  
  .)10(" أهِل الجنّة؟ تَرضوا أن تكونوا ثلثَأفلم"...  - 
  .)11("لن يزاَل المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً" - 
 - " له حذفتَه بحصاة ولم تأذن 12(..."لو اطّلع في بيتك أحد(.  
  .)13("لم يبقَ من النُّبوة إال المبشرات" - 
 - "َؤيا المؤمنر تكذب لم تكد 14("إذا اقترب الزمان(.  
  .)15("فأتى ابن الخطاب فََأخَذَ منه، فلم يزْل ينزع حتى تولّى النَّاس" - 

                                                        
  .5165، ح 3/515صحيح البخاري، كتاب النكاح  )1(
  .5219، ح 3/531، كتاب النكاح السابق )2(
  .5226، ح 3/532، كتاب النكاح السابق )3(
  .5537، ح 4/47، كتاب الذبائح والصيد 5391، ح 4/10، كتاب األطعمة السابق )4(
  . 6225، ح 4/213، 6221، ح 4/212، كتاب األدب السابق )5(
  .6340، ح 4/247، كتاب الدعوات السابق )6(
  .6469، ح 4/280، كتاب الرقاق السابق )7(
  .7518، ح 4/577، كتاب التوحيد 6549، ح 4/300، كتاب الرقاق السابق )8(
  .6694، ح 4/337، كتاب األيمان والنذور 6609، ح 4/313، كتاب القدر السابق )9(
  .6642، ح 4/323، كتاب األيمان والنذور السابق )10(
  .6862، ح 4/383، كتاب الديات السابق )11(
  .6888، ح 4/390، كتاب الديات السابق )12(
  .2، حاشية 55:  انظرسبق تخريجه،  )13(
  .7017، ح 4/431صحيح البخاري، كتاب التعبير  )14(
  .7022، ح 4/433، كتاب السابق )15(
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  .)1("ما من عبد استرعاه اُهللا رعيةً يحطْها بنصيحة إال لم يجد رائحةَ الجنة" - 
 - "2("لو دخلوها لم يزالُوا فيها إلى يومِ القيامة(.  
  .)3("رم فحرم من أجِل مسَألَتهإن أعظم المسلمين جرماً، من سأَل عن شيء لم يح" - 
  .)4(..."كان اهللا ولم يكن شيء قبله" - 
  .)5("كذبتُم لم يكن هللا صاحبةٌ وال ولد فماذا تريدون؟"...  - 
 .)6("ليس منَّا من لم يتغن بالقرآن" - 
  

  :الناهية في صحيح البخاري " ال"مواضع ) 2
  .)7("فِّروايسروا، وال تُعسروا، بشِّروا، وال تُنَ" - 
 - "وا عليب8("ال تَكْذ(.  
  .)9("تَسموا باسمي، وال تَكْتَنُوا بِكُنيتي" - 
  .)10("ال تَرجِعوا بعدي كُفَّاراً" - 
  .)11(..."ال يلْبِسِ القَميص، وال العمامةَ، وال السراوَِل " -
  .)12("ال ينصرفْ حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" -
  .)13(" روثال تَْأتني بِعظمٍ وال" -

                                                        
  .7150، ح 4/466صحيح البخاري، كتاب األحكام  )1(
  .5257، ح 4/498، كتاب أخبار اآلحاد السابق )2(
  .7289، ح 4/507، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة السابق )3(
  . 7418، ح 4/544، كتاب التوحيد السابق )4(
  .7439، ح 4/550، كتاب التوحيد السابق )5(
  .7527، ح 4/581، كتاب التوحيد السابق )6(
  .6125، ح 6124، ح 4/187، كتاب األدب 69، ح 1/38، كتاب العلم السابق )7(
  .106، ح 1/49، كتاب العلم السابق )8(
، كتـاب فـرض الخمـس       2121، ح   2120، ح   2/66، كتاب البيوع    110، ح   1/49، كتاب العلم    السابق )9(

ــب 3115، ح 3114، ح 2/362 ــاب المناق ــاب األدب 3539، ح 3538، ح 3537، ح 2/497، كت ، كت
  .9196، ح 4/206، كتاب األدب 6188، ح 6187، ح 4/204

، كتاب المغـازي    1741، ح 1/484،  1739، ح   1/483، كتاب الحج    121، ح   1/52، كتاب العلم    السابق )10(
، 7078، ح 7077، ح 4/448، كتاب الفتن 5550، ح 4/52، كتاب األضاحي 4406، ح   4405، ح   3/187

  .7447، ح 4/555، كتاب التوحيد 7080، ح 7079ح 
  .366، ح 1/119، كتاب الصالة 134، ح 1/57، كتاب العلم السابق )11(
  .177، ح 1/69، 137، ح 1/58، كتاب الوضوء السابق )12(
  .1، حاشية 58 : انظرسبق تخريجه،  )13(



 -155-

  .)1("ال تقْل ذلك، أال تَراه قد قَاَل ال ِإله إال اهللا، يرِيد بها وجه اِهللا؟" -
- "إال أن تكونوا باكين ذَبِينعالم خُلُوا على هؤالء2("ال تَد(.  
  .)3("اجعلُوا في بيوتكُم من صالتكُم، وال تتّخذوها قُبوراً" -
- "ككْرٍ ال تَبا ب4("يا أب(.  
  .)5("اعتدلُوا في السجود، وال يبسطْ ذراعيه كالكلبِ" -
  .)6("ال تَحروا بِصالتكُم طُلَوع الشّمسِ وال غُروبِها" -
  .)7(..."ِإذَا سمعتُم اإلقامة فامشُوا إلى الصالة، وعليكُم بالسكينة، والوقَارِ وال تُسرِعوا " -
- "َل اإلمامعفُوا عليهِإنَّما جبه، فَال تَختَل ْؤتم8(" لي(.  
- "المو الساَهللا ه على اِهللا، فإن الم9("ال تَقُولُوا الس(.  
  .)10("ال يجعْل َأحدكُم للشَّيطَانِ شيئاً من صالته" -
  .)11("ال تَمنعوا إماء اهللا مساجِد اهللا" -
  .)12("ال تَقُوموا حتى تَروني، وعليكم السكينةُ" -
  .)13("ال تُسافرِ المرأةُ ثَالثةَ أيامٍ إال مع ذي محرمٍ" -
  .)14("يا عبد اهللا، ال تَكُن مثَل فُالن، كان يقُوم اللَّيَل فَتَرك قيام اللَّيل" -

                                                        
  .425، ح 1/134صحيح البخاري، كتاب الصالة  )1(
، 3/195، كتاب المغازي   3380، ح   2/445، كتاب أحاديث األنبياء     433، ح   1/136، كتاب الصالة    السابق )2(

  .4702، ح 3/308، كتاب تفسير القرآن 4420، ح 4419ح 
  .1187، ح 1/329، أبواب التطوع 432، ح 1/136، كتاب الصالة السابق )3(
  .466، ح 1/145، كتاب الصالة السابق )4(
وال يبسط  : "، والرواية فيه    822، ح   1/231، كتاب األذان    532، ح   1/161، كتاب مواقيت الصالة     السابق )5(

  ". أحدكم ذراعيه انبساط الكلب
وال "، والروايـة فيـه   3273، ح 2/410، كتاب بدء الخلق  582، ح   1/172، كتاب مواقيت الصالة     السابق )6(

  ".تَحينُوا بصالتكم
  .636، ح 1/185، كتاب األذان السابق )7(
  .722، ح 1/206ان ، كتاب األذالسابق )8(
  .835، ح 1/234، كتاب األذان السابق )9(
  .2، حاشية 57:  انظر، هسبق تخريج )10(
  .900، ح 1/250، كتاب الجمعة السابق )11(
  .909، ح 1/252، كتاب الجمعة السابق )12(
، 1862، ح   1/516، كتاب جـزاء الـصيد       1087، ح   1086، ح   1/304، أبواب تقصير الصالة     السابق )13(

  .1995، ح 2/33 الصوم كتاب
  .1152، ح 1/320، أبواب التهجد السابق )14(
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- "هْأسروا رنِّطُوه، وال تُخَم1("ال تُح(.  
  .)2("دمواال تَسبوا األمواتَ، فَإنَّهم قَد َأفْضوا إلى ما قَ" -
  .)3("أن تَصدقَ وأنتَ صحيح شحيح، وتخشى الفقَر، وتأمُل الغنى، وال تُمهِْل" -
- "ليكاُهللا ع يصحي فَيص4("ال تُح(.  
- "ليكاُهللا ع يوعي فَي5("ال تُوع(.  
- "كقَتدفي ص د6("ال تَشْترِ، وال تَع(.  
- "    ،وا القميصوا   ... ال تَلْبِسـبِ المـرأةُ            وال تَلبسوال تنتق ،سروال الـو ،فـرانعز هسشيئاً م

  .)7("المحرِمة، وال تلبسِ القُفَّازين
  .)8("ال تَصوموا حتى تَروا الهِالَل، وال تُفْطروا حتى تَروه" -
  .)9("ال تُواصلُوا" -
- "هليع وال تَزِد داود يامص م10("ص(.  
  .)11("ف معكال تَعجلي حتى َأنصر" -
  .)12("ال تَْأكُْل، ِإنَّما سميتُ على كَلبِك، ولم تُسم على اآلخر" -
- "وا اإلبَل والغَنم13("ال تُصر(.  
  .)14("وال تَنَاجشُوا... ال تَلَقَّوا الركبانِ، " -

                                                        
، كتاب جـزاء الـصيد   1268، ح 1267، ح 1266، ح 1265، ح 1/352صحيح البخاري، كتاب الجنائز      )1(

  .1851، ح 1850، ح 1849، ح 1/514
  .4، حاشية 57:  انظرسبق تخريجه،  )2(
  .2748، ح 2/259، كتاب الوصايا 1419، ح 1/397صحيح البخاري، كتاب الزكاة  )3(
  .1433، ح 1/401، كتاب الزكاة السابق )4(
  . 1434، ح 1/401، كتاب الزكاة السابق )5(
، 2636، ح   2/212،  2623، ح   2/209، كتاب الهبـة وفـضلها       1490، ح   1/418، كتاب الزكاة    السابق )6(

  ".ال تبتعه"يهما ، والرواية ف3003، ح 2/329، 2970، ح 2/321كتاب الجهاد والسير 
  .5803، ح 4/115، كتاب اللباس 1838، ح 1/511، كتاب جزاء الصيد السابق )7(
  .1907، ح 1906، ح 2/9، كتاب الصوم السابق )8(
  .1967، ح 1963، ح 2/25، 1961، ح 2/24، كتاب الصوم السابق )9(
  .1975، ح 2/27، كتاب الصوم السابق )10(
  .2038، ح 2/43، كتاب االعتكاف السابق )11(
  .2054، ح 2/49، كتاب البيوع، 175، ح 1/68السابق، كتاب الوضوء  )12(
  .2148، ح 2/72، كتاب البيوع السابق )13(
  .2158، ح 2/75، 2150، ح 2/73، كتاب البيوع السابق )14(
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- "وقهبطَ بها إلى السحتى ي لعا السعضٍ، وال تَلَقَّوكم على بيعِ ببعض بِع1("ال ي(.  
ال تَبيعوا الذَّهب بالذَّهبِ إال مثْالً بمثل، وال تُشفُّوا بعضها على بعضٍ، وال تَبيعـوا الـورِقَ                 " -

  .)2("بالورِق إال مثالً بمثل، وال تُشفُّوا بعضها على بعضٍ، وال تَبِيعوا منها غَاِئباً بِنَاجِزٍ
  .)3("وال تَبِيعوا التمر بالتّمرِال تَبِيعوا التمر حتى يبدو صالَحه، " -
  .)4("ال تفعْل بِعِ الجمع بالدراهمِ" -
  .)5("ال تَفْعلُوا، َأكْملُوا بقيةَ يومكُم" -
  .)6("ال تفعْل، ولكن إذا أردتَ أن تَشتري، فَبِعِ التَّمر ببيعٍ آخر ثم اشْتَرِه" -
  .)7("ال تَفعلُوا ازرعوها َأو َأمسكُوها" -
  .)8("نَعوا فَضَل الماءال تَم" -
  .)9("ال تَخْتَلفُوا، فإن من كان قَبلكُم اخْتَلَفُوا فَهلَكُوا" -
 .)10("ال تُخَيروني على موسى" -

  .)11("ال يمنع جار جاره أن يغرز خشبةً في جداره" -
  .)12("يعبدي، ُأمت: وال يقُْل َأحدكُم ... َأطعم ربك، : ال يقُْل أحدكُم " -
  .)13("ال تُْؤذيني في عاِئشةَ" -
  .)14("ال تُشْهِدني على جورٍ" -

                                                        
  .2165، ح 2/76صحيح البخاري، كتاب البيوع  )1(
  .2177، ح 2/78، كتاب البيوع السابق )2(
  . 2199، ح 2/83، 2183، ح 2/79، كتاب البيوع قالساب )3(
، كتـاب المغـازي   2303، ح 2302، ح 2/115، كتـاب الوكالـة   2202، ح 2/83، كتاب البيوع  السابق )4(

  .4245، ح 4244، ح 3/142
  .2271، ح 2/102، كتاب السابق )5(
  .2312، ح 2/118، كتاب الوكالة السابق )6(
  .2339، ح 2/127، كتاب المزارعة السابق )7(
  .2354، ح 2/132، كتاب المساقاة السابق )8(
  .3476، ح 2/482، كتاب أحاديث األنبياء 2410، ح 2/147، كتاب الخصومات السابق )9(
، كتـاب الرقـاق   3408، ح 2/457، كتاب أحاديث األنبياء  2411، ح   2/147، كتاب الخصومات    السابق )10(

، كتاب الديات   4638، ح   3/275، كتاب تفسير القرآن     7472، ح   4/563، كتاب التوحيد    6517، ح   4/292
  ".ال تخيروني من بين األنبياء"، والرواية فيهما 6917، ح 4/398

  .2463، ح 2/163، كتاب المظالم والغصب السابق )11(
  .2552، ح 2/188، كتاب العتق السابق )12(
  .3775، ح 2/588 النبي ، كتاب فضائل أصحاب2582، ح 2/198، كتاب الهبة وفضلها السابق )13(
  .2650، ح 2/218، كتاب الشهادات السابق )14(



 -158-

  .)1("ال تسأِل المرأةُ طَالقَ ُأخْتها ِلتَستكْفَئ إناءها" -
  .)2("ال يقْتَسم ورثَتي ديناراً" -
  .)3("ال تُبشِّرهم فيتَّكلُوا" -
- "ودالع 4("ال تَتَمنَّوا ِلقاء(.  
  .)5("عذابِ اِهللاال تُعذِّبوا بِ" -
  .)6("يسرا، وال تُعسرا، بشِّرا، وال تُنَفِّرا، وتَطَاوعا، وال تَخْتَلفَا" -
-  ..." َأةامر عضب لَكٌل مجني رتبع7(..."ال ي(.  
  .)8("ال تَقْْتُلُوا الجِنَّان إال كلَّ ذي أبترٍ ذي طُفْتَينِ" -
  .)9("ابن مريمال تُطروني كما َأطرت النَّصارى " -
  .)10("ال تَحزن إن اَهللا معنَا" -
  .)11("ال تَسبوا َأصحابِي" -
  .)12("ال تَقُولي هكَذَا" -
- "13("ال تَقتُلْه(.  
  .)14("اغَطُواضادخُلوا وال ت... ال تَنزعِ البرمةَ وال الخبز من التَّنُّور حتى آتي " -
  .)15("اقدحي من برمتكُم وال تُنْزِلُوها" -

                                                        
  .3، حاشية 57:  انظرسبق تخريجه،  )1(
  .3096، ح 2/358، كتاب فرض الخمس 2726، ح 2/269صحيح البخاري، كتاب  )2(
  .2856، ح 2/291، كتاب الجهاد والسير السابق )3(
، ح 4/493، كتاب التمنـي  3026، ح 3025، ح 2/336، 2966، ح  2/319، كتاب الجهاد والسير     السابق )4(

7237.   
  .3017، ح 2/333، كتاب الجهاد والسير السابق )5(
، كتـاب  4342، ح 4341، ح 3/168، كتـاب المغـازي   3038، ح 2/338، كتاب الجهاد والسير     السابق )6(

  .7172، ح 4/474األحكام 
  .3124، ح 2/364، كتاب فرض الخمس السابق )7(
  .3311، ح 2/418، كتاب بدء الخلق السابق )8(
  .3445، ح 2/472، كتاب أحاديث األنبياء السابق )9(
  .3652، ح 2/525، كتاب فضائل أصحاب النبي السابق )10(
  .3673، ح 2/531، كتاب فضائل أصحاب النبي السابق )11(
  .4001، ح 3/71، كتاب المغازي السابق )12(
  .6865، ح 4/384، كتاب الديات 4019ح ، 3/75، كتاب المغازي السابق )13(
  .4101، ح 3/103، كتاب المغازي السابق )14(
  .4102، ح 3/104، كتاب المغازي السابق )15(
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  .)1(" تُبغضه؛ فإن له في الخُمسِ أكثر من ذَِلكال" -
  .)2("ال تُصدقُوا أهَل الكتابِ، وال تُكَذِّبوهم" -
  .)3("اقرْأه في سبعٍ وال تَزِد على ذلك" -
  .)4("ال تَجسسوا، وال تَحسسوا، وال تَباغَضوا" -
- "دبالع لدكُم امرأته جدَأح دلج5("ال ي(.  
  .)6(" تُباشرِ المرأةُ المرأةَ فَتَنْعتَها لزوجِهاال" -
  .)7("ال تَكَحْل" -
  .)8("ال إله إال اَهللا، يرِيد بها وجه اِهللا: ال تَقُْل، أال تَراه قاَل " -
  .)9("ال تَلْبِسوا الحرير، وال تَشْربوا في آنية الذهبِ، وال تَأكُلُوا في صحافها" -
  .)10("ثَالثةَ َأيامال تَأكلُوا إال " -
- "اءب11("ال تَنْتَبِذوا في الد(.  
- "ةذرزِ من العانَكُم بالغَمبيوا صذِّب12("ال تُع(.  
  .)13("ال تُورِدوا الممرِض على المصح" -
  .)14("ال تُزرِموه" -
  .)15(..."ال تناجشوا، وال تحاسدوا، وال تدابروا " -

                                                        
  .4350، ح 3/170صحيح البخاري، كتاب المغازي  )1(
، كتاب االعتصام بالكتاب    7542، ح   4/587، كتاب التوحيد    4485، ح   3/213، كتاب تفسير القرآن     السابق )2(

  . 7362، ح 4/526والسنة 
  .5054، ح 3/483، كتاب فضائل القرآن السابق )3(
  .6724، ح 4/347، كتاب الفرائض 5143، ح 3/510، كتاب النكاح السابق )4(
  .5204، ح 3/528، كتاب النكاح السابق )5(
  .5241، ح 5240، ح 3/536، كتاب النكاح السابق )6(
  .5338، ح 3/566، كتاب الطالق السابق )7(
  .5401، ح 4/12، كتاب األطعمة السابق )8(
  .5633، ح 4/71، كتاب األشربة 5426، ح 4/18، كتاب األطعمة السابق )9(
  .5570، ح 4/57، كتاب األضاحي السابق )10(
  ".ال تشربوا"، والرواية فيه 6176، ح 4/202، كتاب األدب 5587، ح 4/61، كتاب األشربة السابق )11(
  .5696، ح 4/88الطب ، كتاب السابق )12(
  .5774، ح 4/107، كتاب الطب السابق )13(
  .6025، ح 4/163، كتاب األدب السابق )14(
  .6066، ح 6065، ح 6064، ح 4/173، كتاب األدب السابق )15(
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  .)1("ال تَغْضب: "أوصني، قال  :  قال للنبي  أن رجالً-رضي اهللا عنه–عن أبي هريرة  -
  .)2("ال تُسموا العنب الكرم، وال تَقُولُوا خَيبةَ الدهرِ" -
- "3("اوال تَغْتَر(.  
- "يكحتَّى آت كَانَكم حر4("ال تَب(.  
  .)5(..."يا عبد الرحمن ال تسأِل اإلمارة" -
  .)6("الَ تَرغَبوا عن آباِئكُم" -
  .)7(" تَقُولُوا هكَذَا، ال تُعينُوا عليه الشَّيطانال" -
  .)8("ال تَلْعنُوه، فَواِهللا ما علمتُ َأنَّه يحب اَهللا ورسولَه" -
  .)9("ال تَجلدوا فَوقَ عشرة أسواط إال في حد من حدود اهللا" -
  .)10("ال تُلدوني" -
  .)11("صدقَ، ال تَقُولُوا لَه إالّ خَيراً" -
 - "م12("ال تُقْس(.  
  .)13("ال تَتَمنَّوا الموتَ" - 
  .)14("ال تَفْعلُوا، ولَكن مثْالً بِمثِْل" - 
  

  
                                                        

  . 6116، ح 4/185صحيح البخاري، كتاب األدب  )1(
  .6182، ح 4/203، كتاب األدب السابق )2(
  .6433، ح 4/271، كتاب الرقاق السابق )3(
  .6444، ح 4/274، كتاب الرقاق السابق )4(
، كتاب األحكام   6722، ح   4/345، كتاب كفارات األيمان     6622، ح   4/318األيمان والنذور   ، كتاب   السابق )5(

  .7146، ح 4/465
  .6768، ح 4/357، كتاب الفرائض السابق )6(
ال : "، والروايـة فيـه  6781، ح 4/361، 6777، ح 4/360، كتاب الحدود وما يحذر من الحـدود         السابق )7(

  ".تكونوا عون الشيطان على أخيكم
  .6780، ح 4/360، كتاب الحدود وما يحذر من الحدود السابق )8(
  .6850، ح 4/379، كتاب الحدود وما يحذر من الحدود السابق )9(
  .6886، ح 4/390، كتاب الديات السابق )10(
  .6939، ح 4/405ين ، كتاب استتابة المرتدالسابق )11(
  .7046، ح 4/439، كتاب التعبير السابق )12(
  .7233، ح 4/492، كتاب التمني السابق )13(
  .7351، ح 7350، ح 4/522، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة السابق )14(
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  :الم األمر ) 3
 - "الغَاِئب دلِّغِ الشَّاهب1("ِلي(.  
 - "مينلسةَ الموعالخير ود دا، ولتَشْهابِهجِلْب نتُها مباحا صه2("ِلتُلْبِس(.  
  .)3(" فليصلِّ بالناسمروا أبا بكر" - 
  .)4("ِليخْرجِ العوائقُ ذواتُ الخدور، ويعتزُل الحيض المصلى، وليسهدن الخير ودعوةَ المؤمنين" - 
  .)5("ِليصِل َأحدكُم نَشَاطَه" - 
 - "بتَسلْتَحو 6("فَلْتَصبِر(.  
 - "وعَل ما تَدَأو كُنتَابٍ، فَلْيِل كمٍ َأهعلى قَو متَقْد ه عبادةُ اهللاِإنَّكم ِإلَي7("ه(.  
  .)8("فَلْيعمْل بالمعروف، ولْيمسك عن الشَّرِ فِإنَّها صدقة" - 
  .)9("فلْيصم ذَِلك اليوم" - 
فَتَـاي،  : عبدي وَأمتي، وليقُْل : سيدي، وال يقُْل َأحدكُم : وليقُْل ... َأطْعم ربك، : ال يقُْل َأحدكُم  " - 

 .)10("يفتات

  .)11("أذّنا وأقيما، وليُؤمكُما َأكبركُما" - 
- "رفَتَطْه يضتَح ثم ،را حتى تَطهكْهسمي ها، ثماجِعر12("ِلي(.  
  .)13("اذكروا اسم اِهللا، وليأكُْل كُلُّ رجٍل مما يليه" -
- "كلَيع جلفلي كمع 14("ِإنَّه(.  

                                                        
  .4، حاشية 55:  انظرسبق تخريجه،  )1(
  . 1652، ح 1/461، كتاب الحج 351، ح 1/116، كتاب الصالة 324 ح ،1/105 الحيض كتاب البخاري، صحيح )2(
  .712، ح 1/203، 682، ح 679، ح 678، ح 1/194، كتاب األذان السابق )3(
  .980، ح 1/273، كتاب العيدين السابق )4(
  .1150، ح 1/319، أبواب التهجد السابق )5(
، ح  4/312ر  ، كتـاب القـد    5655، ح   4/77، كتاب المرضـى     1284، ح   1/357، كتاب الجنائز    السابق )6(

  .7448، ح 4/556، 7377، ح 4/352، كتاب التوحيد 6655، ح 4/326، كتاب األيمان والنذور 6602
  .3، حاشية 55:  انظرسبق تخريجه،  )7(
  .1445، ح 1/404صحيح البخاري، كتاب الزكاة  )8(
  .1914، ح 2/10صحيح البخاري، كتاب الصوم  )9(
  .2552، ح 2/188، كتاب العتق السابق )10(
  .1، حاشية 56 : انظرسبق تخريجه،  )11(
، كتاب األحكام 5251، ح  3/539، كتاب الطالق    4908، ح   3/425صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن       )12(

  .7160، ح 4/468
  .5163، ح 3/515، كتاب النكاح السابق )13(
  .5239، ح 3/535، كتاب النكاح السابق )14(
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  .)1(" َأظْلَم ممن ذَهب يخلقُ كخَلْقي، فلْيخلقوا حبةً، ولْيخْلقُوا ذرةًومن : "-عز وجّل–قال اهللا  -
  .)2("لَقستْ نفسي: ال يقُولن َأحدكُم خَبثَتْ نَفْسي، وِلكن ِليقُْل " -
-  ..."لَه كْرهال م َألَةَ؛ فِإنَّهزِمِ المسع3("ِلي(.  
  .)4("ليقْعد، وليتم صومهمره فليتكلم، وليستظلَّ، و" -
  .)5("فَلْيحلفْ" -
- "ْل ما شَاءمعي فلْيدبتُ ِلع6("غَفَر(.  
  
  :لما ) 4

غزا  : "الجازمة إال مرة واحدة في صحيح البخاري، وذلك في قول النبي            " لما"لم ترد   
  .)7(..."لما يبِن بها ال يتبعني رجل ملك بضع امرأة، و: نبي من األنبياء، فقال لقومه 

  
  في صحيح البخاريمواضع العوامل الجازمة لفعلين : ثانياً 

مواضـع الجملـة الـشرطية      : وردت العوامل الجازمة لفعلين في صحيح البخاري في         
، ومواضع  )الفاء(وجوابها، ومواضع المرتفع بين مجزومين، ومواضع اقتران جواب الشرط بـ           

ضع الحذف، ومواضع توالي عبارتين شـرطيتين علـى جـواب           وفعلها، وموا ) إن(الفصل بين   
  .واحد

  
  في صحيح البخاريمواضع البناء في محل جزم : ثالثاً 

  :في محل جزم البناء على الفتح ) 1
  .)8("ال يبولَن َأحدكُم في الماء الدائمِ الذي ال يجري، ثم يغتسُل فيه" - 
  .)9(" يمينه، ولكن عن يسارِه، أو تحت رجلهال يتْفلَن أحدكُم بين يديه، وال عن" - 

                                                        
  .3، حاشية 56:  انظرسبق تخريجه،  )1(
  . 6180، ح 6179، ح 4/202صحيح البخاري، كتاب األدب  )2(
  .6339، ح 4/247، كتاب الدعوات السابق )3(
  .6704، ح 4/338، كتاب األيمان والنذور السابق )4(
  .7184، ح 4/477، كتاب األحكام السابق )5(
  . 7507، ح 4/571، كتاب التوحيد السابق )6(
  .2 ، حاشية58:  انظر سبق تخريجه، )7(
  .239، ح 1/83صحيح البخاري، كتاب الوضوء ) 8(
  . 412، ح 1/131، كتاب الصالة السابق) 9(
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  .)1("ال يبقَين في المسجد باب إال سد إال باب أبي بكر" - 
  .)2("ال تَغْلبنَّكم األعراب على اسمِ صالتكُم المغرب" - 
  .)3("ال يمنعن أحدكم آذان بالل من سحوره" - 
 - " قْ-يعني الثوم–من أكََل من هذه الشَّجرةمسجدنا فال ي 4("ربن(.  
  .)5("ال يصلِّين أحد العصر إال في بني قريظة" - 
 - "أحد شديدةٌ فال يقومن الليلةَ ريح ا إنَّها ستهب6("َأم(.  
  .)7("ال يتقدمن أحدكُم رمضان بصومِ يومٍ أو يومين" - 
  .)8("ال يصومن أحدكُم يوم الجمعة إال يوماً قبلَه أو بعده" - 
  .)9("يحلُبن أحد ماشيةَ امرٍئ بغيرِ إذنهال " - 
 - "شَاة نرسجارةٌ لجارتها ولو ف نر10("ال تَحق(.  
  .)11("ال تَرجِعن في صدقَتك" - 
 - "رمحامرأةٌ إال ومعها م نروال تُساف ،رجٌل بامرأة نخلُو12("ال ي(.  
  .)13("لها ثُغَاءال ُألفين أحدكُم يوم القيامة على رقبته شاةٌ " - 
  .)14("قفْ مكانك ال تَتُركن أحداً يلحقُ بنا" - 
 - "عليكُن هؤالء خُلَند15("ال ي(.  
 - "شيء في بيته منه ثالثة بعد نصبِحى فال ي16("من ضح(.  

                                                        
، كتاب مناقب   3654، ح   2/526، كتاب فضائل الصحابة     466، ح   1/145صحيح البخاري، كتاب الصالة     ) 1(

  . 3904، ح 3/40األنصار 
  . 563، ح 1/167، كتاب مواقيت الصالة السابق) 2(
  . 1، حاشية 62:  انظرجه، سبق تخري) 3(
، ح 1/240، كتاب اآلذان 5451، ح 4/24، كتاب األطعمة  853، ح   1/239صحيح البخاري، كتاب اآلذان     ) 4(

  ". فال يصلين معنا: "، والرواية فيه 856
  . 4119، ح 3/107، كتاب المغازي 946، ح 1/264، كتاب صالة الخوف السابق) 5(
  . 1481، ح 1/416، كتاب الزكاة السابق) 6(
  .1914، ح 2/10، كتاب الصوم السابق) 7(
  . 1985، ح 2/31، كتاب الصوم السابق) 8(
  . 2435، ح 2/155، كتاب في اللقطة السابق) 9(
  .6017، ح 4/162، كتاب األدب 2566، ح 2/194، كتاب الهبة وفضائلها السابق) 10(
  . 2775، ح 2/269، كتاب الوصايا السابق) 11(
  .5233، ح 3/534، كتاب النكاح 3006، ح 2/330 كتاب الجهاد والسير ،السابق) 12(
  .3073، ح 2/350، كتاب الجهاد والسير السابق) 13(
  .3911، ح 3/45، كتاب مناقب األنصار السابق) 14(
، ح 4/135، كتـاب اللبـاس   5235، ح  3/535، كتاب النكاح    4324، ح   3/162، كتاب المغازي    السابق) 15(

5887.  
  .5569، ح 4/57، كتاب األضاحي قالساب) 16(
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- "هابأص ركُم الموتَ من ضَأحد 1("ال يتمنين(.  
- "حصعلى م رِضمم نورِد2("ال ي(.  
  .)3(" يقُولَن َأحدكُم خَبثَتْ نفسيال" -
  .)4("ال يقُولن أحدكُم اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني إن شئت" -
  .)5( ..."فمن سمع بأرضٍ فال يقْدمن عليه "...  -
- "غضبان واثنينِ وه بين كَمح ن6("ال يقضي(.  
 .)7("بن على خطْبة َأخيهوال يزِيدن على بيعِ َأخيه، وال يخْطُ"...  -
  

  :مواضع البناء على السكون في محل جزم ) 2
  .)8("وليشهدن الخير ودعوة المسلمين"...  -
  .)9("ال تَشمن وال تَستَوشمن" -
 .)10("ال تَعرِضن علي بناتكُن وال َأخَواتكُن" -

  
  بخاريمواضع الجملة الشرطية وجوابها في صحيح ال: رابعاً 

  .)11("ثالثٌ من كن فيه وجد حالوة اإليمانِ" -
-  ..."هاقَبع شَاء وِإن ،فَا عنهع 12("إن شَاء(.  
- "                 كانت فيه خصلةٌ من النِّفاق ننْهلَةٌ ماً، ومن كانت فيه خَصفيه كان منافقاً خَاِلص من كُن أربع

  .)13 (..."حتى يدعها 
                                                        

  .6351، ح 4/249، كتاب الدعوات 5673، ح 5671، ح 4/82صحيح البخاري، كتاب المرضى ) 1(
  .2، حاشية 62:  انظرسبق تخريجه، ) 2(
  .6180، ح 6179، ح 4/202صحيح البخاري، كتاب األدب ) 3(
  .6339، ح 4/247، كتاب الدعوات السابق) 4(
  .6974، ح 4/418لحيل ، كتاب االسابق) 5(
  .7158، ح 4/468، كتاب األحكام السابق) 6(
  .2723، ح 2/245، كتاب الشروط السابق) 7(
  . 1، حاشية 57:  انظرسبق تخريجه، ) 8(
  .5946، ح 4/145صحيح البخاري، كتاب اللباس ) 9(
  .1، حاشية 63:  انظرسبق تخريجه، ) 10(
  .6941، ح 4/407، كتاب اإلكراه 21، ح 1/21، 16، ح 1/19صحيح البخاري، كتاب اإليمان  )11(
، 3/419، كتاب تفسير القـرآن      3892، ح   3/37، كتاب مناقب األنصار     18، ح   1/20، كتاب اإليمان    السابق )12(

  .7468، ح 4/562، كتاب التوحيد 7213، ح 4/486، كتاب األحكام 6784، ح 4/361كتاب الحدود 
، كتاب الجزية والموادعة 2459، ح  2/162، كتاب المظالم والغصب     34، ح   1/25، كتاب اإليمان    السابق )13(

  .3187، ح 2/384
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  .)1("احتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبهمن يقُم ليلةَ القدرِ إيماناً و" -
  .)2("من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه" -
  .)3("من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه" -
  .)4("من يرد اُهللا به خيراً يفَقِّهه في الدينِ" -
  .)5("من حوسب عذب" -
  .)6("من لقي اَهللا ال يشرك به شيئاً دخََل الجنة" -
من تَوضَأ نَحو وضوئي هذا، ثم صلَّى ركعتين، ال يحدث فيهما نفسه غُفر له ما تقـدم مـن                   " -

  .)7("ذنبه
  .)8("من بنى مسجداً يبتغي به وجه اهللا بنى اَهللا له مثْله في الجنَّة" -
  .)9(" دخََل الجنّةَمن صلَّى البردينِ" -
  .)10("حلَّتْ له شفاعتي يوم القيامة... من قال حين يسمع النِّداء " - 
  .)11("من غدا إلى المسجد وراح َأعد اهللا له نُزلَه من الجنّة" - 
  .)12("إن َأحببتُم أن أُؤمكُم بذلك فعلتُ، وإن كَرِهتُم تَركتُكُم" - 
  .)13("الئكة غُفر له ما تقدم من ذنبهمن وافقَ تأمينُه تأمين الم"...  - 

                                                        
، 2/37، كتاب فضل ليلة القدر  1901، ح   2/7، كتاب الصوم    35، ح   1/25صحيح البخاري، كتاب اإليمان      )1(

  ...".من قام ليلة القدر : "، والرواية فيهما 2014ح 
  .2009، ح 2008، ح 2/35تاب صالة التراويح ، ك37، ح 1/25، كتاب اإليمان السابق )2(
، ح  2/37، كتاب فـضل ليلـة القـدر         1901، ح   2/7، كتاب الصوم    38، ح   1/25، كتاب اإليمان    السابق )3(

2014.  
، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة 3116، ح 2/363، كتاب فرض الخمس  71، ح   1/38، كتاب العلم    السابق )4(

  .7312، ح 4/514
، ح 4/297، كتـاب الرقـاق   4939، ح 3/443، كتاب تفسير القـرآن  103، ح 1/48كتاب العلم ،  السابق )5(

6536.  
  .129، ح 1/56، كتاب العلم السابق )6(
  .6433، ح 4/271، كتاب الرقاق 1934، ح 2/16، كتاب الصوم 159، ح 1/64، كتاب الوضوء السابق )7(
  .2، حاشية 93:  انظرسبق تخريجه،  )8(
  .574، ح 1/170بخاري، كتاب مواقيت الصالة صحيح ال )9(
  .4719، ح 3/317، كتاب تفسير القرآن 614، ح 1/180، كتاب األذان السابق )10(
  .662، ح 1/190، كتاب األذان السابق )11(
  .774، ح 1/219، كتاب األذان السابق )12(
، كتاب بـدء الخلـق      6402، ح   4/262، كتاب الدعوات    782، ح   780، ح   1/220، كتاب األذان    السابق )13(

  .4475، ح 3/207، كتاب تفسير القرآن 3228، ح 2/399
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  .)1("َأال أحدثُكُم ِإن أخَذْتُم َأدركتُم من سبقكم، ولم يدرِكْكُم أحد بعدكم" - 
  .)2("من اغبرتْ قدماه في سبيل اهللا حرمه اهللا على النَّارِ" - 
 - "     ،الجمعة ب    ... من اغتسَل يومراح، فلم يفرق بين اثنين، فصلَّى ما كُت ثم اإلمام إذا خرج له، ثم

  .)3("أنصتَ غُفر له ما بينه وبين الجمعة األخرى
  .)4(..."فإن استيقظَ فذكر اَهللا انحلَّتْ عقدةٌ، فإن توضَأ انحلَّتْ عقدةٌ، فإن صلَّى انحلّتْ عقدةٌ"...  - 
ـ        : ثم قال   : ... من تعار من الليل فقال      " -  إن توضـأ قُبلـتْ     اللهم اغفر لي أو دعا اسـتُجيب، ف

  .)5("صالتُه
 - "خََل النَّارباهللا د ماتَ يشرك ن6("م(.  
  .)7("َأيما امرأة مات لها ثالثة من الولد كانوا لها حجاباً من النارِ" - 
أين يـذهبون   : يا ويلها   : قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت       : فإن كانت صالحةً قالت     "...  - 

  .)8("بها
  .)9(" يعذب بما نيح عليهمن نيح عليه" - 
  .)10("أيما مسلمٍ شهد له أربع بخير أدخَلَه اُهللا الجنّةَ" - 
- "عشُجاعاً َأقْر القيامة يوم َل له مالُهثزكاتَه م اُهللا ماالً فلم يؤد أتاه ن11("م(.  
  .)12("من ابتُلي من هذه البنات بشيء كُن له ستْراً من النّارِ" -
- "خير                 اُهللا، ومـن يتـصبر هغْناُهللا، ومن يستغنِ ي عفّهومن يستعفف ي ،يعن ظَهرِ غن دقةالص 

  .)13("يصبره اهللا
  .)14("فَمن َأخذَه بسخاوة نفسٍ بورِك له فيه، ومن أخذَه بإشراف نفسٍ لم يبارك له فيه"...  -

                                                        
  .843، ح 1/236صحيح البخاري، كتاب األذان  )1(
  .907، ح 1/252، كتاب الجمعة السابق )2(
  .910، ح 1/253، كتاب الجمعة السابق )3(
  .3269، ح 2/410، كتاب بدء الخلق 1142، ح 1/317، أبواب التهجد السابق )4(
  .1154، ح 1/320، أبواب التهجد السابق )5(
  .3، حاشية 93:  انظرسبق تخريجه،  )6(
  .2، حاشية 59:  انظرسبق تخريجه،  )7(
  .1380، ح 1/383، 1316، ح 1/365، 1314، ح 1/364صحيح البخاري، كتاب الجنائز  )8(
  .3، حاشية 92:  انظرسبق تخريجه،  )9(
  .2643، ح 2/216، كتاب الشهادات 1368، ح 1/380صحيح البخاري، كتاب الجنائز  )10(
  .4565، ح 3/242، كتاب تفسير القرآن 1403، ح 1/391، كتاب الزكاة السابق )11(
  .5995، ح 4/157، كتاب األدب 1418، ح 1/396، كتاب الزكاة السابق )12(
  .6470، ح 4/281، كتاب الرقاق 1469، ح 1/413، 1427، ح 1/399، كتاب الزكاة السابق )13(
، 2/372، كتاب فرض الخمس 2750، ح 2/260، كتاب الوصايا   1472، ح   1/413، كتاب الزكاة    السابق )14(

  .6441، ح 4/273، كتاب الرقاق 3143ح 
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  .)1(" ولدتْه أمهمن حج هللا فلم يرفُثْ، ولم يفسقْ رجع كيومِ" -
 - "           من أبواب الجنّة َأنفق زوجين في سبيل اِهللا نُودي نمن أهِل         : م كان فمن ،اهللا، هذا خير يا عبد

الصالة دعي من باب الصالة، ومن كان من أهِل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كـان مـن      
  .)2(" من أهِل الصدقة دعيِ من باب الصدقةَأهِل الصيامِ دعي من باب الريانِ، ومن كانِ

  .)3("من ماتَ وعليه صيام صام عنه وليه" -
فمن تَرك ما شُبه عليه من اإلثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشُك فيه من                  "...  -

ـ               مـوَل الحح ى اهللا، من يرتعمما استبان، والمعاصي ح واقعأن ي اإلثم أوشَك    أن ـكوشى ي
  .)4("يواقعه

-  ..."عجع رشْئتَ أن يرج 5("إن(.  
  .)6("ِإن شاء أمسك، وإن شاء ردها"...  -
- "اهللا وهو عليه غضبان يلَق بها ماَل امرٍئ هو عليها فاجر حلفَ على يمينٍ يقتطع ن7("م(.  
  .)8("فِإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط"...  -
- "اُهللام إتالفها َأتلفَه أخذ يريد نوم ،ى اُهللا عنهها أدأداء َأخَذَ أموال النّاس يريد 9("ن(.  
من كان في حاجة َأخيه كان اُهللا في حاجته، ومن فرج عن مسلمٍ كُربةً فرج اهللا عنه كُربـةً                   " -

  .)10("مةمن كُربات يومِ القيامة، ومن ستر مسلماً ستره اُهللا يوم القيا
-  ..."                 ذَ مـن سـيئاتله حسناتٌ ُأخ ذَ منه بقدرِ مظلمته، وإن لم تكنُأخ له عمٌل صالح كان إن

  .)11("صاحبه فحمل عليه
  .)12("من ظَلَم من األرضِ شيئاً طُوقَه من سبع أرضين" -

                                                        
  .1820، ح 1819، ح 1/504، كتاب المحصر 1521، ح 1/426صحيح البخاري، كتاب الحج  )1(
  .3666، ح 2/529صحاب النبي ، كتاب فضائل أ1897، ح 2/6، كتاب الصوم السابق )2(
  .2، حاشية 92:  انظرسبق تخريجه،  )3(
  .2051، ح 2/48صحيح البخاري، كتاب البيوع  )4(
  ".إن شئت أذنت له، وإن شئت تركْتَه: "، والرواية فيه 5434، ح 4/20 األطعمة كتاب ،2/55 البيوع كتاب ،السابق )5(
  .2148، ح 2/72، كتاب البيوع السابق )6(
، 2666، ح 2/226، كتاب الشهادات 2515، ح 2/179، كتاب الرهن 2356، ح  2/132لسابق، كتاب المساقاة    ا )7(

  .6659، ح 4/327، كتاب األيمان والنذور 4549، ح 3/235، كتاب تفسير القرآن 2676، ح 2/229
  .2358، ح 2/133، كتاب المساقاة السابق )8(
  .2387، ح 2/140، كتاب الحواالت السابق )9(
  .6951، ح 4/411، كتاب اإلكراه 2442، ح 2/158، كتاب المظالم والغصب السابق )10(
  .6534، ح 4/296، كتاب الرقاق 2449، ح 2/160، كتاب المظالم والغصب السابق )11(
، ح  2/390، كتاب بدء الخلـق      2454، ح   2453، ح   2452، ح   2/161، كتاب المظالم والغصب     السابق )12(

  .3198، ح 3196، ح 3195
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  .)1("وا جميعاًفإن يتركُوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذَوا على أيديهم نَجوا ونج"...  -
  .)2("َأيما رجٍل أعتقَ امرًأ مسلماً استنفذَ اُهللا بكلِّ عضو منه عضواً من النَّارِ" -
- "3("إن شئتَ لي َأعطيتُ هؤالء(.  
  .)4("فِإن شاءوا ماددتُهم مدةٌ"...  -
  .)5("إن هللا تسعةً وتسعين اسماً، مئةً إال واحداً، من أحصاها دخَل الجنّة" -
  .)6(" حبستَ أصلها وتصدقتَ بهاإن شئتَ" -
 - "نوبرسوله، باهللا آمن م الصالة، وأقام وصام لَه الجنّة اهللا على حقَّاً كان رمضان7(..."أن يدخ(.  
  .)8("من صام يوماً في سبيِل اِهللا بعد اُهللا وجهه عن النّار سبعين خَرِيفاً" -
فة، والخَميصة، إن ُأعطي رضـي، وإن لـم يعـطَ لـم             تَعس عبد الدينارِ، والدرهم، والقطي    " -

9("يرض(.  
إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان فـي           ... طُوبى لعبد آخذٌ بِعنانِ فرسه،      "...  -

لم يشفَّع وإن شَفَع ،له لم يؤذن ه، إن استأذناقه كان في الساق10("الس(.  
  .)11("حةَ الجنّةمن قتَل معاهداً لم يرح رائ" -
  .)12("فإن كان بينهما ولد لم يضره الشَّيطان، ولم يسلَّط عليه" -
  .)13("كانتْ له عدَل عشرِ رقابٍ... ال إله إال اهللا، : من قاَل " -
-  ..."كسرتُه، وإن تركتَه لم يزل أعوج هيمذهبت تُق 14("فِإن(. 

  .)15(" وما تناكر منها اختلفاألرواح جنود مجندة، فما تعارفَ منها ائتلف،" -

                                                        
  .4، حاشية 68:  انظرسبق تخريجه،  )1(
  .6715، ح 4/343، كتاب كفارات األيمان 2517، ح 2/180صحيح البخاري، كتاب العتق  )2(
  .2602، ح 2/204، كتاب الهبة وفضلها السابق )3(
  .2731، ح 2/249، كتاب الشروط السابق )4(
  .7392، ح 4/537، كتاب التوحيد 2736، ح 2/255، كتاب الشروط السابق )5(
  .2773، ح 2772، ح 2/268، كتاب الوصايا 2737، ح 2/255، كتاب الشروط السابق )6(
  .7423، ح 4/545، كتاب التوحيد 2790، ح 2/274، كتاب الجهاد والسير السابق )7(
  .2840، ح 2/287، كتاب الجهاد والسير السابق )8(
  .2886، ح 2/298، كتاب الجهاد والسير السابق )9(
  .2887، ح 2/298، كتاب الجهاد والسير السابق )10(
  .6914، ح 4/397، كتاب الديات 3166، ح 2/380، كتاب الجزية والموادعة السابق )11(
  .3283، ح 2/412، كتاب بدء الخلق السابق )12(
  .6403، ح 4/262، كتاب الدعوات 3293، ح 2/414، كتاب بدء الخلق السابق )13(
  .5186، ح 3/520، كتاب النكاح 3331، ح 2/424 األنبياء ، كتاب أحاديثالسابق )14(
  .3336، ح 2/425، كتاب أحاديث األنبياء السابق )15(
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  .)1("أدخَلَه اُهللا الجنَّة... من شهد أن ال إله إال اهللا، " -
- "يامةالق اُهللا إليه يوم الء، لم ينظرثوبه خُي جر ن2("م(.  
  .)3("فاطمةُ بضعةٌ مني فمن أغضبها أغضبني" -
أحبهم أحبه اُهللا، ومـن أبغـضهم       األنصار ال يحبهم إال مؤمن، وال يبغضهم إال منافقٌ، فمن           " -

  .)4("أبغضه اُهللا
  .)5("إن يك هذا من عند اهللا يمضه"...  -
  .)6("اآليتانِ من آخرِ سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه" -
- "عليك شيء وإن لبستَه لم يكن ،عليها منه شيء بإزارك؟ إن لبستَه لم يكن 7("ما تصنع(.  
  .)8("د عليها أمسكَها، وإن أطلقَها ذَهبتِْإن عاه"...  - 
 - "حروال س مه في ذلك اليوم سعجوة لم يضر كُلَّ يومٍ سبع تمرات حتصب ن9("م(.  
 - "نْهم صباُهللا به خيراً ي 10("من يرد(.  
  .)11("إن شئت صبرت ولك الجنَّةُ، وِإن شئت دعوتُ اَهللا أن يعافيك" - 
  .)12("حلِّي له حتى يذوقَ من عسيلَتكفإن كان ذلك لم ت" - 
  .)13("من صور صورةً في الدنيا كُلف يوم القيامة أن ينفخ الروح، وليس بنافخٍ" - 
  .)14("فإن أخطَأه هذا نهشه هذا، وإن أخطَأه هذا نهشَه هذا"...  -

                                                        
  .3435، ح 2/469صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء  )1(
  .5791، ح 4/111، 5784، ح 4/110، كتاب اللباس 3665، ح 2/528السابق، كتاب فضائل أصحاب النبي  )2(
  .3767، ح 2/556، 3714، ح 2/546، كتاب فضائل أصحاب النبي السابق )3(
  .3783، ح 3/7، كتاب مناقب األنصار السابق )4(
، 5125، ح   3/504،  5078، ح   3/489، كتـاب النكـاح      3895، ح   3/38، كتاب مناقب األنصار     السابق )5(

  .7012، ح 7011، ح 4/430كتاب التعبير 
، ح 3/479، 5009، ح  5008، ح   3/472، كتاب فضائل القـرآن      4008، ح   3/73، كتاب المناقب    السابق )6(

  .5051، ح 3/482، 5040
، 5126، ح   3/504،  5087، ح   3/492، كتـاب النكـاح      5030، ح   3/477، كتاب فضائل القرآن     السابق )7(

  .5871، ح 4/131كتاب اللباس 
  .5031، ح 3/478، كتاب فضائل القرآن السابق )8(
  .5779، ح 4/109، 5769، ح 4/107، 5768، ح 4/106، كتاب الطب 4/23عمة ، كتاب األطالسابق )9(
  .1، حاشية 92 : انظرسبق تخريجه،  )10(
  .5652، ح 4/76صحيح البخاري، كتاب المرضى  )11(
  .5825، ح 4/120، كتاب اللباس السابق )12(
  .5963، ح 4/148، كتاب اللباس السابق )13(
  .6417، ح 4/267، كتاب الرقاق السابق) 14(
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 - "تُهها قَطَعقَطَع نلَها وصلْتُه، ومجنَةٌ فمن وصش 1("الرحم(.  
 - " ناه: قال مطَّت خطايح اهللا وبحمده في يوم مئة مرة 2("سبحان(.  
  .)3("من يضمن لي ما بين لَحييه، وما بين رجليه أضمن له الجنّةُ" - 
فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها اُهللا له عنده حسنةً كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبهـا اهللا لـه         " - 

بسيئة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنةً كاملة، فإن هو هـم بهـا   ، ومن هم ...عنده عشر حسنات  
  .)4("فعملها كتبها اهللا له سيئةً واحدة

  .)5("من سمع سمع اُهللا به، ومن يرائي يرائي اُهللا به" - 
  .)6("من أحب لقاء اِهللا أحب اُهللا لقاءه، ومن كره لقاء اهللا كره اُهللا لقاءه" - 
  .)7("رطُكُم على الحوضِ، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمْأ أبداًإنّي فَ" - 
  .)8("فإنّك إن ُأوتيتها عن مسألة وكلْتَ إليها، وإن ُأوتيتها من غير مسألة ُأعنت عليها"...  - 
  .)9("من قَذَفَ مملوكه وهو بريء جلد يوم القيامة إال أن يكون كما قال" - 
سالم لم يؤاخذْ بما عمَل في الجاهلية، ومن أساء في اإلسـالم ُأخـذَ بـاألول                من أحسن في اإل   " - 

  .)10("واآلخر
من تحلَّم بِحلْمٍ لم يره كُلِّف أن يعقد بين شَعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قومٍ وهم له                   " - 

  .)11("كارهون صب في ُأذُنه اآلنُك يوم القيامة
 - "من الس خرج نةًمبراً، ماتَ ميتةً جاهلي12("لطانِ ش(.  
 - "شْقُق اُهللا عليه13("من يشاقق ي(.  
 .)14("من َأطاعني دخََل الجنة" - 

                                                        
  .1، حاشية 59:  انظرسبق تخريجه،  )1(
  .6405، ح 4/263صحيح البخاري، كتاب الدعوات  )2(
  .6807، ح 4/367، كتاب الحدود وما يحذر من الحدود 6474، ح 4/282، كتاب الرقاق السابق )3(
  .7501، ح 4/570، كتاب التوحيد 6491، ح 4/285، كتاب الرقاق السابق )4(
  .7512، ح 4/466، كتاب األحكام 6499، ح 4/287 الرقاق ، كتابالسابق )5(
  .6508، ح 6507، ح 4/290، كتاب الرقاق السابق )6(
  .7051، ح 7050، ح 4/443، كتاب الفتن 6583، ح 4/307، كتاب الرقاق السابق )7(
اب األحكام  ، كت 6722، ح   4/345، كتاب كفارات األيمان     6622، ح   4/318، كتاب األيمان والنذور     السابق )8(

  .7147، ح 7146، ح 4/465
  .6858، ح 4/381، كتاب الحدود وما يحذر من الحدود السابق )9(
  .6921، ح 4/399، كتاب الحدود وما يحذر من الحدود السابق )10(
  .7042، ح 4/438، كتاب التعبير السابق )11(
  .7053، ح 4/444، كتاب الفتن السابق )12(
  .7152، ح 4/466السابق، كتاب األحكام  )13(
  .7280، ح 4/504، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة السابق )14(
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فإن ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي، وإن ذكرني في مٍأل ذكرتُه في مٍأل خيرٍ مـنهم، وإن           "...  - 
 تقربتُ إليه باعاً، وإن أتـاني يمـشي     تقرب إلي شبراً تقربتُ إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً         

  .)1("أتيته هرولةً
  

   في جواب الطلب في صحيح البخاريمواضع الفعل المضارع المجزوم: خامساً 
  .)2("أسلم تسلم، يْؤتك اُهللا أجرك مرتين" -
  .)3("ائتوني بكتابٍ َأكْتُب لكم كتاباً ال تَضلُّوا بعده" -
- "ضي َأحجاراً استَنْفنغ4(" بهاَأب(.  
- "هنلَيع سيعمْل لي أعواداً أجل ارالنَّج ك5("مري غُالم(.  
  .)6("اشفعوا تؤجروا" -
  .)7("كيلُوا طَعامكُم يبارك لكم" -
- "وِلهِهللا ورس األرض وا أنلَموا، واعملوا تَسم8("َأسل(.  
  .)9("ارفع رأسك، واشفع تُشْفع، وسْل تُعطَه -
  .)10("أنفقْ ُأنفقْ عليك : "-عز وجّل– قاَل اُهللا -
  .)11("اْئتُوني السكينِ َأشُقُّه بينهما" -
  .)12("امشوا نَستَنْظر لجابر من اليهودي" -

                                                        
  .7405، ح 4/539صحيح البخاري، كتاب التوحيد  )1(
، كتـاب تفـسير القـرآن     2941، ح   2/312، كتاب الجهاد والـسير      7، ح 1/15، كتاب بدء الوحي      السابق )2(

  .4553، ح 3/236
لـن تـضلوا   "، والرواية فيـه  3053، ح 2/344اب الجهاد والسير ، كت114، ح  1/50، كتاب العلم     السابق )3(

، كتـاب المرضـى     4431، ح   3/197، كتاب المغـازي     3168، ح   2/381، كتاب الجزية والموادعة     "بعده
  ".هلم اكتب لكم كتاباً: "، والرواية فيه 5669، ح 4/81

  .3، حاشية 123:  انظرسبق تخريجه، ) 4(
  .1، حاشية 94:  انظرسبق تخريجه، ) 5(
  .2، حاشية 94 : انظرسبق تخريجه، ) 6(
  .2128، ح 2/68صحيح البخاري، كتاب البيوع  )7(
، كتـاب االعتـصام     6944، ح   4/408، كتاب اإلكراه    3167، ح   2/380، كتاب الجزية والموادعة      السابق )8(

  .7348، ح 4/522بالكتاب والسنة 
، كتـاب الرقـاق   4712، ح 3/315، كتاب تفسير القرآن   3340، ح   2/427، كتاب أحاديث األنبياء      السابق )9(

  ".قْل يسمع، واشفع تشفع، وسْل تعطَه"، والرواية فيه 6565، ح 4/303
  .6769، ح 4/357، كتاب الفرائض 3427، ح 2/465، كتاب أحاديث األنبياء  السابق)10(
  .4684، ح 3/296، كتاب تفسير القرآن  السابق)11(
، كتـاب االسـتئذان     6107، ح   4/183، كتـاب اآلدب     4860، ح   3/403سير القـرآن    ، كتاب تف   السابق )12(

  .6650، ح 4/325، كتاب األيمان والنذر 6301، ح 4/236



 -172-

  .)1("تعال ُأقامرك فليتصدق: من قال لصاحبه " -
  .)2("سددوا وقاربوا، واغدوا ورحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا" -

  .وكل هذه المواضع تُعد من مواضع حذف أداة الشرط وفعلها
  

  فع بين مجزومين في صحيح البخاريمواضع المرت: سادساً 
  .)3("من بنى مسجداً يبتغي به وجه اِهللا بنى اهللا له مثله في الجنة" - 
 - "باهللا شيئاً دخََل النَّار مات يشرك ن4("م(.  
  .)5("امرٍئ هو عليها فاجر لقي اهللا وهو عليه غضبانمن حلفَ على يمين يقتطع بها ماَل " - 
  .)6("من أخذ أمواَل الناس يريد أداءها أدى اهللا عنه، ومن أخَذَ يريد إتالفها أتلَفَه اهللا" - 
  .)7("فإن ذهبتَ تُقيمه كسرتَه" - 
  .)8("من ولي منكم شيئاً يضر فيه قوماً، وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم" - 
  .)9("ى إلى غيرِ أبيه وهو يعلم فالجنّةُ عليه حراممن ادع" - 
  .)10 (..."من رأى شيئاً يكرهه فلينفثْ عن شماله ثالثاً " - 
  .)11("من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر" - 
  .)12("وإن أتاني يمشي أتيتُه هرولةً"...  - 
  

   البخاريفي صحيح) الفاء(مواضع اقتران جواب الشرط بـ : سابعاً 
  .)13("ن تَوليتَ، فِإن عليك ِإثم اَألرِيسيينفِإ" - 

                                                        
  . 5443، ح 4/22صحيح البخاري، كتاب األطعمة  )1(
  .  6463، ح 4/279، كتاب الرقاق السابق) 2(
  .2، حاشية 93:  انظرسبق تخريجه،  )3(
  .1238، ح 1/345، كتاب الجنائز صحيح البخاري )4(
، ح  2/226، كتاب الـشهادات     2515، ح   2/179، كتاب الرهن    2356، ح   2/132، كتاب المساقاة    السابق )5(

، كتـاب التوحيـد     6659، ح   4/327، كتاب اإليمان والنذور     4549، ح   3/235، كتاب تفسير القرآن     2666
  .7445، ح 4/554

  .2387ح ، 2/140، كتاب الحواالت السابق )6(
  .5186، ح 3/520، كتاب النكاح 3331، ح 2/424، كتاب أحاديث األنبياء السابق )7(
  .3628، ح 2/518، كتاب المناقب السابق )8(
  .6766، ح 4/357، كتاب الفرائض 4327، ح 4326، ح 3/163، كتاب المغازي السابق )9(
  .6995، ح 4/426، كتاب التعبير السابق )10(
  .7143، ح 4/464األحكام ، كتاب السابق )11(
  .7405، ح 4/539، كتاب التوحيد السابق )12(
، كتـاب تفـسير القـرآن    2936، ح 2/311، كتاب الجهاد والسير 7، ح 1/15، كتاب بدء الوحي     السابق) 13(

  .4553، ح 3/238
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فَمن وفَى منكُم فأجره على اِهللا، ومن َأصاب من ذِلك شيئاً فَعوقب في الدنيا فَهو كَفّارةٌ له، ومن                  " - 
  .)1("َأصاب من ذلك شيئاً ثم ستره اُهللا، فهو إلى اهللا

- "     طْعه، فلْيدتحتَ ي َأخُوه فمن كان           هم، فإنوال تُكَلِّفُوهم ما يغلب ،ا يلبسمم هلْبسا يأكُل، وليمم هم
  .)2("كلَّفْتُموهم فَأعينُوهم

من اتَّبع جنازةَ مسلمٍ إيماناً واحتساباً، وكان معه حتى يصلَّى عليها، ويفرغَ من دفنها؛ فِإنَّـه                " -
 ثـم رجـع قبـَل أن تُـدفَن فإنّـه يرجـع       ومن صلَّى عليها... يرجع من األجرِ بقيراطين،    

3("بقيراط(.  
  .)4("فِإن جاء صاحبها فأدها إليه" -
  .)5("إن اَهللا َأذن لرسوِله: فِإن أحد ترخص لقتاِل رسوِل اهللا، فقولوا " -
 - "جِ النَّارلفَلْي علي كَذَب ن6("م(.  
 - " هدقْعْأ مفلْيتبو علي كَذَب ن7("من النَّارِم(.  
  .)8("فَمن قُتَل فَهو بخيرِ النَّظَرينِ" - 
  .)9("من قَاتَل ِلتكون كلمةُ اِهللا هي العليا فهو في سبيِل اِهللا" - 
  .)10("فِإن لم يجد النَّعلَينِ فَلْيلبِسِ الخُفَّين، وليقطَعهما حتى يكُونَا تحتَ الكَعبينِ" - 
 - "،َأ فليستَنثرضتَو نرموتفَلي استجمر ن11(" وم(.  
 -  ..."طرةتَ من ليلتك فأنتَ على الفم 12("فِإن(.  

                                                        
لقرآن ، كتاب تفسير ا   3892، ح   3/37، كتاب مناقب األنصار     18، ح   1/20صحيح البخاري، كتاب اإليمان     ) 1(

، 7213، ح 4/486، كتاب األحكام    6801، ح   4/365،  6784، ح   4/361، كتاب الحدود    4894، ح   3/419
  .7468، ح 4/562كتاب التوحيد 

  .6050، ح4/169، كتاب األدب 2545، ح 2/187، كتاب العتق 30، ح 1/24، كتاب اإليمان السابق) 2(
  .1325، ح 1/367، كتاب الجنائز 47، ح 1/28، كتاب اإليمان السابق) 3(
  .6112، ح 4/184، كتاب األدب 91، ح 1/44، كتاب العلم السابق) 4(
  .1، حاشية 121:  انظرسبق تخريجه، ) 5(
  .106، ح 1/49صحيح البخاري، كتاب العلم ) 6(
  .1، حاشية 122:  انظرسبق تخريجه، ) 7(
، كتـاب فـي الـديات    2434ح ، 2/154، كتاب في اللقطـة  112، ح   1/50صحيح البخاري، كتاب العلم     ) 8(

  .6880، ح 4/388
، 2/365، كتاب فرض الخمس 2810، ح 2/279، كتاب الجهاد والسير   123، ح   1/54، كتاب العلم    السابق) 9(

  .7458، ح 4/559، كتاب التوحيد 3126ح 
   .1842، ح 1/512، كتاب جزاء الصيد 366، ح 1/119، كتاب الصالة 134، ح 1/57السابق، كتاب العلم ) 10(
  .161، ح 1/64، كتاب الوضوء السابق) 11(
  .6315، ح 6313، ح 4/240، 6311، ح 4/239، كتاب الدعوات 247، ح 1/85السابق، كتاب الوضوء ) 12(
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  .)1("من َأحب أن يهِلَّ بعمرة فليهلُْل" -
من َأحرم بعمرة، ولم يهد فليحلْل، ومن َأحرم بعمرة، وَأهدى فال يحلُّ حتى يحلَّ بنحرِ هديه،                " -

 متأهلَّ بحجٍ فلي نهومج2("ح(.  
  .)3 (..."َأيما رجٍل من أمتي َأدركتَتْه الصالةَ فلْيصِل"...  - 
  .)4("من صلَّى في ثوبٍ واحد فليخَاِلفْ بين طَرفَيه" - 
  .)5("فِإن كَان واسعاً فالتَحفْ به، وِإن كَان ضيقاً فاتّزِر به" - 
  .)6("من كان عنْده شيء فليجيء به" -
  .)7( ..."د أن ال إله إال اهللا، واستقبَل قبلَتنا، وصلَّى صالتَنا، وأكَل ذبيحتَنا فهو المسلممن شهِ" -
  .)8("فِإن لم تكُونوا باكين فال تدخُلوا عليهِم" -
 - "نم في مر شيء نساجِدنا، منا أو مٍل، أسواقاِلها، على فَليأخُذْ بِنبصبكفِّه ال ن ماً يعقرسل9("م(.  
- "له م في كتابِ اِهللا، فليس اشترطَ شرطاً ليس 10( ..."ن(.  
  .)11("من َأحب أن يسأَل فليسأْل" -
  .)12("من تَرك صالةَ العصرِ فقد حبِطَ عملُه" -
  .)13("فإن استطعتُم أن ال تُغلبوا على صالة قبَل طُلُوعِ الشّمسِ، وقبَل غُروبها فافعلُوا" -
  .)14("لِّ إذا ذَكَرهامن نَسي صالةً فليص" -

                                                        
  .317، ح 1/102صحيح البخاري، كتاب الحيض ) 1(
  .319، ح 1/103، كتاب الحيض السابق) 2(
  .438، ح 1/137ة ، كتاب الصال335، ح 1/108، كتاب التيمم السابق) 3(
  .360، ح 1/118، كتاب الصالة السابق) 4(
  .361، ح 1/118، كتاب الصالة السابق) 5(
  .378، ح 1/121، كتاب الصالة السابق) 6(
  .393، ح 1/126، كتاب الصالة السابق) 7(
  .4702، ح 3/308، تفسير القرآن 433، ح 1/136، كتاب الصالة السابق) 8(
  .452، ح 1/141ة ، كتاب الصالالسابق) 9(
، ح  2/254، كتاب الـشروط     2561، ح   2/192، كتاب المكاتب    456، ح   1/142، كتاب الصالة    السابق) 10(

، كتاب الشروط   2560، ح   2/191، كتاب المكاتب    2168، ح   2/77،  2155، ح   2/74، كتاب البيوع    2735
  ". فهو باطٌل"، والرواية فيهم 2/247

  .540، ح 1/162، كتاب مواقيت الصالة السابق) 11(
  ".حبط عملُه"، والرواية فيه 594، ح 1/174، 553، ح 1/165، كتاب مواقيت الصالة السابق) 12(
، ح  3/399، كتـاب تفـسير القـرآن        573، ح   1/170،  554، ح   1/165، كتاب مواقيت الصالة     السابق) 13(

  .7434، ح 4/548، كتاب التوحيد 4851
  .597 ح ،1/175، كتاب مواقيت الصالة السابق) 14(
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- "بثالث اثنين فليذهب عنده طعام كان ن1("م(.  
 - "حبسه فَلْيفي صالت ه شيءراب ن2("م(.  
 - "شيئاً فليتَّبع يعبد كان ن3("م(.  
  .)4(" فليرجِعمن كان اعتكفَ مع النبي " - 
 - " أكَل من هذه الشّجرة نيعني الثوم–م-مسجد بنقْر5("نا فال ي(.  
  .)6("من أكَل ثوماً أو بصالً، فليعتزْل مسجدنا، وليقعد في بيته" - 
من اغتسَل يوم الجمعةَ غسَل الجنابة، ثم راح فكأنَّما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانيـة؛                 " - 

           ب كبشاً أقرنالثالثة؛ فكأنما قر اعةفي الس راح نب بقرةً، ومفكأنَّما قر      في الـساعة ومن راح ،
  .)7("الرابعة، فكأنّما قرب دجاجةً، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضةً

  .)8("من جاء منكُم الجمعةَ فليغتسْل" - 
 - "       دمحم ةشيئاً من أم ليو نم            ـنـداً، فليقبـْل مفيه أح داً، أو ينفعفيه أح أن يضر فاستطاع ،

  .)9("هِم، ويتجاوز عن مسيئهممحسن
  .)10("وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلَّوا قياماً وركباناً" - 
 - "دعفلي الةقبَل الص حذَب ن11("م(.  
 - "هَألهل مهقد فِإنَّما هو لحم الةقبَل الص نَحر ننَّتَنا، ومس فَعَل ذلك فقد أصاب ن12("م(.  
 - "الةقبل الص حذَب نعلى اسم اهللام فليذبح مكانها ُأخرى، ومن كان لم يذبح 13(" فليذبح(.  

                                                        
  .6581، ح 2/506، كتاب المناقب 602، ح 1/176صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة ) 1(
، ح 1/344، كتـاب الـسهو   1218، ح 1/338، كتاب العمل في الصالة 684، ح   1/196السابق، كتاب األذان    ) 2(

  ".سبحان اهللا: من نابه شيء في صالته فليقل : "، والرواية فيهم 269، ح 2/234، كتاب الصلح 1234
  .7437، ح 4/549، كتاب التوحيد 806، ح 1/226السابق، كتاب األذان ) 3(
، كتـاب   2018، ح   2/38،  2016، ح   2/37، كتاب فضل ليلـة القـدر        813، ح   1/229السابق، كتاب األذان    ) 4(

  .2040، ح 2/44، 2036، ح 2/42االعتكاف 
، 4/24، كتاب األطعمة "فال يصلين معنا"، والرواية فيه 856، ح 1/240، 853، ح 1/239السابق، كتاب األذان   ) 5(

  .5451ح 
  .5452، ح 4/24، كتاب األطعمة 852، ح 1/239السابق، كتاب األذان ) 6(
  .881، ح 1/246السابق، كتاب الجمعة ) 7(
  .919، ح 1/255، 894، ح 1/249السابق، كتاب الجمعة ) 8(
  . 927، ح 1/257السابق، كتاب الجمعة ) 9(
  .943، ح 1/263السابق، كتاب صالة الخوف ) 10(
  .5561، ح 4/55، 5549، ح 4/52، كتاب األضاحي 954، ح 1/266السابق، كتاب العيدين ) 11(
، ح 4/51، كتـاب األضـاحي   976، ح 1/272، 868، ح 1/270، 965، ح 1/269السابق، كتاب العيـدين     ) 12(

  .5560، ح 4/55، 5545
، ح 4/56، كتـاب األضـاحي      5500، ح   4/40، كتاب الذبائح والعيد     985، ح   1/274، كتاب العيدين    السابق) 13(

  .7400، ح 4/538، كتاب التوحيد 6674، ح 4/331، كتاب األيمان والنذور 5562
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- "                   داً فله نصف َأجرِ القائمِ، ومن صلَّى نائمـاً فلـهصلَّى قاِئماً فهو َأفضُل، ومن صلَّى قاع إن
د1("نصف أجرِ القَاع(.  

  .)2("فَمن كَان متَحريها فليتحرها من العشرِ اَألواخر" -
فاقدره لي، وإن كنتَ تعلم أن هذا األمر فيـه          ...  كُنتَ تعلم أن هذا األمر فيه خير لي          اللّهم إن " - 

  .)3 (..."فاصرِفْه عني ... شر لي 
  .)4("فِإن لم يكن ماشياً معها فليقُم" - 
 - "حتى تُوضع 5("فمن تَبِعها فال يقعد(.  
 - "فال خير كُنْهفلن تسلطَ عليه، وإن لم ي كُنْههِإن يفي قَتْل 6(" لك(.  
 - "        منَّـا مـن أهـِل الـشَّقاوة نعادة، ومإلى عمِل أهِل الس فسيصير عادةمنَّا من أهِل الس كان فَمن

  .)7("فسيصير إلى عمِل أهِل الشَّقاوة
  .)8("من حلفَ بملة غيرِ اإلسالمِ كاذباً متَعمداً فهو كما قال" - 
أن اهللا قد افترض عليهم خمس صلوات في كلِّ يومٍ وليلة، فـإن هـم               فَِإن هم َأطاعوا فََأعلمهم     " - 

  .)9("أطاعوا فأعلمهم أن اهللا قد افترض عليهم صدقةً في أموالهم
  .)10("من سره أن ينظُر إلى رجٍل من أهل الجنّة فَلْينظُر إلى هذا" - 
فإن لم يكـن  ...  لَبون فِإنَّها تُقبُل منه، من بلغَتْ صدقتُه بِنْتُ مخاضٍ، وليست عنده، وعنده بنتُ  " - 

قبُل منه، وليس معه شيءونٍ فإنَّه يلَب 11("عنده بنتُ مخاضٍ على وجهها، وعنده ابن(.  

                                                        
  .1116، ح 1115، ح 1/310صحيح البخاري، أبواب تقصير الصالة ) 1(
ـ      1158، ح   1/321، أبواب التهجد    السابق) 2( : ، والروايـة فيـه      2015، ح   2/37در  ، كتاب فضل ليلـة الق

  ".فليتحرها في السبع األواخر"
، ح  4/536، كتاب التوحيـد     6382، ح   4/257، كتاب الدعوات    1162، ح   1/322، أبواب التهجد    السابق) 3(

7390.  
  .1308، ح 1/363، كتاب الجنائز السابق) 4(
  .1310، ح 1/364، كتاب الجنائز السابق) 5(
، 4/201، كتـاب األدب   3055، ح   2/345، كتاب الجهاد والسير     1354، ح   1/375جنائز  ، كتاب ال  السابق) 6(

  .6618، ح 4/316، كتاب القدر 6173ح 
  . 5، حاشية 122:  انظرسبق تخريجه، ) 7(
، كتـاب األيمـان     6047، ح   4/168، كتـاب األدب     1363، ح   1/378صحيح البخاري، كتاب الجنـائز      ) 8(

  .6652، ح 4/325والنذور، 
  .4347، ح 3/169، كتاب المغازي 1395، ح 1/389، كتاب الزكاة السابق) 9(
  .1397، ح 1/390، كتاب الزكاة السابق) 10(
  .1453، ح 1/406، 1448، ح 1/405، كتاب الزكاة السابق) 11(
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 - "        ،طعِئَل فوقها فال يس نها، ومعطِئلها من المسلمين على وجهها فليس ومن لم يكن معـه  ... فَمن
  .)1("فإن لم تكن إال تسعين ومئة، فليس فيها شيء... صدقةٌ، إالّ أربع من اإلبل فليس فيها 

 -  ..."عقلْهفلي بعير هعكان م ن2("وم(.  
 - "مرةهلَّ بالحج مع العفلي معه هدي 3("من كان(.  
  .)4("من لم يكُن منكُم معه هدي فأحب أن يجعلَها عمرةً فليفعْل" -
 يحلَّ لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن مـنكم أهـدى   من كان منكُم أهدى فِإنَّه ال     " - 

  .)5("فمن لم يجد هدياً فليصم ثالثةَ أيامٍ في الحج، وسبعةً إذا رجع إلى أهله... فَلْيطُفْ بالبيت، 
  .)6("من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركَه فَلْيتركْه" -
  .)7("هلَّ بحجة فليهلَّمن أحب أن ي"...  -
  .)8("من لم يجد النَّعلينِ فَلْيلبسِ الخُفَّينِ، ومن لم يجده ِإزاراً فَلْيلبس سراوِيَل للمحرِم" -
فمن أخفر  ... من أحدثَ فيها حدثاً، أو آوى محدثاً فعليه لعنةُ اِهللا والمالئكة والنَّاسِ أجمعين،              " -

ومن تولّى قوماً بغير إذن مواليه فعليـه        ...  اهللا والمالئكة والنَّاسِ أجمعين،      مسلماً فعليه لعنةُ  
  .)9("لعنةُ اِهللا والنَّاسِ أجمعين

  .)10("وإن امرٌؤ قاتلَه أو شاتَمه فليقْل إنِّي صائم مرتين" -
  .)11("من لم يدع قوَل الزورِ والعمَل به، فليس هللا حاجةً في أن يدع طعامه وشَرابه" -
- "وا لَهعليكم فاقدر غُم 12("فِإن(.  

                                                        
  .1454، ح 1/407صحيح البخاري، كتاب الزكاة ) 1(
  .1481، ح 1/416، كتاب الزكاة السابق) 2(
  .4395، ح 3/184، كتاب المغازي 1638، ح 1/457، 1556، ح 1/435اب الحج ، كتالسابق) 3(
  .1788، ح 1/496، كتاب العمرة 1560، ح 1/437، كتاب الحج السابق) 4(
  .1691، ح 1/472، كتاب الحج السابق) 5(
، ح  3/218، كتاب تفـسير القـرآن       1893، ح   2/5، كتاب الصوم    1592، ح   1/447، كتاب الحج    السابق) 6(

  "من شاء صامه، ومن شاء لم يصمه: "، والرواية فيه 4501
  . 1783، ح 1/494، كتاب العمرة السابق) 7(
  .5804، ح 4/115، كتاب اللباس 1841، ح 1/512، كتاب جزاء الصيد السابق) 8(
، كتـاب  3179، ح  2/384، كتبـا الجزيـة والموادعـة        1870، ح   1/518، أبواب فضائل المدينة     السابق) 9(

  .6755، ح 4/354ض الفرائ
  .1894، ح 2/5السابق، كتاب الصوم ) 10(
  .6057، ح 4/171، كتاب األدب 1903، 2/8، كتاب الصوم السابق) 11(
فـإن غـم    "، والرواية فيهم    1909، ح   1907، ح   1906، ح   2/9،  1900، ح   2/7، كتاب الصوم    السابق) 12(

  ".عليكم فأكملوا العدة ثالثين
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- " ،جالباءةَ فليتزو استطاع نفعليه بالصومِ... م 1("ومن لم يستطع(.  
- "رْئتَ فََأفْطش وِإن ،مْئتَ فَص2("إن ش(.  
- "مه، ومن أصبح صائماً فليصبقيةَ يوم مفطراً فليتم أصبح ن3("م(.  
  .)4(" فليفْطرفَمن شَاء فليصم، ومن شاء" - 
  .)5("من سره أن يبسطَ له في رزقه، أو ينْسَأ له في أثرِه فليصْل رحمه" - 
  .)6 (..."إن هذا تبِعنا، فإن شْئتَ أن تأذن له فأذن له" - 
 - "البيع بجفقد و ،منهما البيع تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد 7("وِإن(.  
ينا، بورِك لهما في بيعهما، وإن كَذَبا وكتما فعسى أن يربحا ربحاً، ويمحقا بركـةَ               فِإن صدقَا وب  " - 

  .)8("بيعهما
  .)9("من اشترى شاةً محفَّلةً فردها فليرد معها صاعاً" - 
  .)10 (..." اإلبل والغنم، فمن ابتاعها بعد، فإنَّه بخير النظرين بين أن يحتلبها تُصرواال " - 
  .)11("فاجلدوها، ثم إن زنتْ فاجلدوها، ثم إن زنتْ فبيعوها ولو بِضفيرٍإن زنتْ، " - 
  .)12("من باع نخالً قد ُأبرتْ، فثمرها للبائعِ" - 
 - "وحه حتى ينفخَ فيها الراَهللا معذِّب ر صورةً، فإنصو ن13("م(.  
  .)14("من سلَّف في تمرٍ، فليسلفْ في كيٍل معلومٍ، ووزنِ معلومٍ" - 

                                                        
  .5066، ح 5065، ح 3/487، كتاب النكاح 1905، ح 2/8م صحيح البخاري، كتاب الصو) 1(
  .1943، ح 2/19، كتاب الصوم السابق) 2(
، والرواية  7265، ح 4/500، كتاب أخبار اآلحاد     2007، ح   2/34،  1960، ح   2/24، كتاب الصوم    السابق) 3(

  ".من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم: "فيهم 
  .2003، ح 2/34م ، كتاب الصوالسابق) 4(
  .5986، ح 5985، ح 4/155، كتاب األدب 2067، ح 2/52، كتاب البيوع السابق) 5(
، والروايـة  5461، ح 4/26، 5434، ح 4/20، كتـاب األطعمـة   2081، ح   2/55، كتاب البيوع    السابق) 6(

  ".إن شئت أذنت له: "فيهما
  .2112، ح 2/64، كتاب البيوع السابق) 7(
   .2114، ح 2/64البيوع ، كتاب السابق) 8(
  .2164، ح 2/76، 2149، ح 2/73، كتاب البيوع السابق) 9(
  .2151، ح 2/73، 2148، ح 2/72، كتاب البيوع السابق) 10(
، 6837، ح   4/377، كتاب الحدود ما يحذر من الحدود        2154، ح   2153، ح   2/74، كتاب البيوع    السابق) 11(

  .6838ح 
  .2716، ح 2/243، كتاب الشروط 2204 ، ح2/84، كتاب البيوع السابق) 12(
  .2225، ح 2/90، كتاب البيوع السابق) 13(
  .2239، ح 2/94، كتاب السلم السابق) 14(
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  .)1("فمن تُوفِّي فترك ديناً فعلي قَضاُؤه.. ". - 
... فَمن َأحب منْكُم أن يطيب بذلك فليفعْل، ومن أحب منكم أن يكون على حظِّه حتى يعطيه إياه                " - 

  .)2("فليفعْل
  .)3("إن اعترفتْ فارجمها" -
  .)4("ب حرث أو ماشيةمن أمسك كلباً، فِإنّه ينقص كلَّ يومٍ من عمله قيراطٌ إال كل" -
  .)5("من أعمر أرضاً ليست ألحد فهو أحقُّ" -
  .)6("من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعْل فَلْيمسك أرضه" -
- "هاعللذي ب عبداً وله ماٌل، فما له 7("من ابتاع(.  
  .)8("به من غيرهمن أدرك مالَه بعينه عند رجٍل أو إنسانٍ قد أفلس فهو أحقُّ " -
  .)9("من كانت له مظلمةٌ ألحد من عرضه أو شيء فليتحلَّلْه منْه اليوم" -
  .)10("فَمن قضيتُ له بحقِّ مسلمٍ فِإنّما هي قطعة من النار، فليأخذْها أو فَلْيتركْها" -
  .)11("هم حقَّ الضيفإن نزلتُم بقومٍ، فُأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا من" - 
- "َل دون ماله فهو شهيد12("من قُت(.  
  .)13("من أعتقَ شقْصاً له من عبد، أو شركاً وكان معه ما يبلغُ ثمنه بقيمة العدِل فهو عتيقٌ" - 

                                                        
، كتـاب الفـرائض     2399، ح   2/143، كتاب الحواالت    2298، ح   2/112صحيح البخاري، كتاب الكفالة     ) 1(

  .5371، ح 3/577، كتاب النفقات 6763، ح 4/356، 6731، ح 4/348
، ح 2583، ح2/199، 2539، ح 2/186ب العتق ، كتا2308، ح 2307، ح 2/116، كتاب الوكالة   السابق) 2(

، كتـاب   3131، ح 2/369، كتاب فرض الخمس     2608ح  ،  2607، ح   2/206، كتاب الهبة وفضلها     2584
  .4318، ح 3/160المغازي 

، كتاب الحدود وما    2725، ح   2/246، كتاب الشروط    2315، ح   2314، ح   2/119، كتاب الوكالة    السابق) 3(
  .7260، ح 4/498، كتاب أخبار اآلحاد 6860، ح 6859، ح 4/382، 6827، ح 4/372يحذر من الحدود 

، كتاب الـذبائح  3325، ح 2/421، كتاب بدء الخلق 2323، ح 2322، ح 2/121، كتاب المزارعة   السابق) 4(
  ".فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان"هم ، والرواية في5482، ح 5481، ح 5480، ح 4/33والصيد 

  .2335، ح 2/126، كتاب المزارعة السابق) 5(
  . 2632، ح 2/211، كتاب الهبة وفضلها 2341، ح 2340، ح 2/127، كتاب المزارعة السابق) 6(
  .2379، ح 2/138، كتاب المساقاة السابق) 7(
  .2402، ح 2/144، كتاب الحواالت السابق) 8(
  .6534، ح 4/296، كتاب الرقاق 2449، ح 2/160 كتاب المظالم والغصب ،السابق) 9(
، ح  4/477،  7181، ح   4/476، كتـاب األحكـام      2458، ح   2/162، كتاب المظالم والغـصب      السابق) 10(

  ".فال يأخذها"، والرواية فيهم 6967، ح 4/416، كتاب الحيل 2680، ح 2/230، كتاب الشهادات 7185
  .6137، ح 4/190، كتاب األدب 2461، ح 2/163ظالم والغصب ، كتاب المالسابق) 11(
  .1، حاشية 123:  انظرسبق تخريجه، ) 12(
  .2524، ح 2/181، كتاب العتق 2491، ح 2/173صحيح البخاري، كتاب الشركة ) 13(
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َأيما رجٍل كانت له جاريةٌ فأدبها، فأحسن تأديبها، وأعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما عبد أدى               " - 
  .)1("، وحقَّ مواليه فله أجرانحقَّ اهللا

  .)2("فِإن كنت بريئةً فسيبرُئك اهللا، وإن كنت ألممت بذنبٍ فاستغفري اهللا، وتُوبي إليه" - 
  .)3 (..."أحسب فالناً واهللا حسيبه : من كان منكم مادحاً أخَاه ال محالةَ، فليقل " - 
  .)4("من كان حالفاً فليحلفْ باهللا أو ليصمتْ" - 
  .)5("ن َأحدثَ في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردم" - 
  .)6("، من جهز جيشَ العسرة فله الجنةُ...من حفَر رومةً فله الجنّةُ" - 
 - "لم يأخذْه بحقِّه، فهو كاآلكِل الذي ال يشبع ن7("م(.  
  .)8("من جهز غازياً في سبيل اهللا فقد غزا، ومن خَلَفَ غازياً في سبيِل اهللا فقد غزا" - 
من احتبس فرساً في سبيل اهللا إيماناً باهللا، وتصديقاً بوعده، فِإن شبعه ورِيه وروثَه وبولَه فـي                 " - 

  .)9("ميزانه يوم القيامة
  .)10("من َأحب أن يتعجَل إلى َأهله فليعجْل" - 
 - "ومالَه هني نفسم مصقَاَل ال إله إال اهللا، فقد ع ن11("م(.  
  .)12("فِإن ّأخذتُموهما فاقتُلُوهما... يتُم فالناً وفالناً فحرقُوهما بالنَّار، ِإن لق" - 
من أطاعني فقد أطاع اهللا، ومن عصاني فقد عصى اهللا، ومن يطع األمير فقد أطاعني، ومـن                 " - 

ك أجـر،  فإن أمر بتقوى اهللا وعدل، فإن له بذل    ... يعصِ األمير فقد عصاني، وِإنَّما اإلمام جنةٌ،        
  .)13("وإن قاَل بغيره فإن عليه منه

ِإن رَأيتُمونا تخطفَنا الطير فال تبرحوا مكانكم، حتى ُأرسَل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القـوم،       " -
  .)14("وأوطأناهم فال تبرحوا حتى ُأرسَل إليكم

                                                        
  .5083، ح 3/491، كتاب النكاح 2547، ح 2/187صحيح البخاري، كتاب العتق ) 1(
  .4141، ح 3/115، كتاب المغازي 2661، ح 2/224ت ، كتاب الشهاداالسابق) 2(
  .6162، ح 4/198، 6061، ح 4/172، كتاب األدب 2662، ح 2/225، كتاب الشهادات السابق) 3(
، كتـاب األيمـان والنـذور    6108، ح 4/183، كتـاب األدب  2679، ح  2/230، كتاب الشهادات    السابق) 4(

  .7401، ح 4/538، كتاب التوحيد 6646، ح 4/323
  .6297، ح 2/236، كتاب الصلح السابق) 5(
  . 2778، 2/269، كتاب الوصايا السابق) 6(
  .2842، ح 2/288، كتاب الجهاد والسير السابق) 7(
  .2843، ح 2/288، كتاب الجهاد والسير السابق) 8(
  .2853، ح 2/290، كتاب الجهاد والسير السابق) 9(
  .2861 ، ح2/292، كتاب الجهاد والسير السابق) 10(
  .4، حاشية 122:  انظرسبق تخريجه، ) 11(
  .3016، ح 2/333، 2954، ح 2/317صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير ) 12(
  .7137، ح 4/463، كتاب األحكام 2957، ح 2/317، كتاب الجهاد والسير السابق) 13(
  .2، حاشية 122:  انظرسبق تخريجه، ) 14(
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  .)1("ما تركتُ بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقةٌ" -
  .)2(" له عليه بينةٌ فله سلَبهمن قتَل قتيالً" -
  .)3("خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فال جناح عليه" -
  .)4(" فَصلِّه، فإن الفضل فيه-بعد–َأينما أدركتْك الصالةُ " -
- "بارد في الذي يرى أنها نار؛ فإنّه عذب منكم، فليقع أدرك 5("فمن(.  
  .)6("م فإنَّه عمر بن الخطّابِِإن كان في ُأمتي هذه منه" -
  .)7("من ادعى قوماً ليس له فيهم؛ فليتبوْأ مقْعده من النَّار" -
  .)8("من يشرفْ لها تستَشْرِفْه، ومن وجد ملجًأ أو معاذاً فليعذْبه" -
  .)9("أينما لقيتموهم فاقتلوهمف" -
  .)10("إن لم تجديني فأتي أبا بكر" -
  .)11("تَه فإنِّه بمنزلتك قَبَل َأن تَقْتلَهال تقتُلْه؛ فإن قتلْ" -
- "فالجنّةُ عليه حرام ،عى إلى غير أبيه وهو يعلماد ن12("م(.  
  .)13("من شاء منهم أن يعقِّب معك فليعقِّب، ومن شاء فليقْبِْل" -
  .)14("من لم يكن معه هدي فليجعلْها عمرةً" -
  .)15("ى فقد كذَبمن قاَل أنا خير من يونس بن متَّ" -

                                                        
  .3096، ح 2/358صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس ) 1(
، 4322، ح 3/161،  4321، ح   3/160المغـازي   ، كتاب   3142، ح   2/371، كتاب فرض الخمس     السابق) 2(

  .7170، ح 4/473كتاب األحكام 
  .3315، ح 2/418، كتاب بدء الخلق السابق) 3(
كتـك  حيثمـا أدر  : "، والرواية فيـه     3425، ح   2/465،  3366، ح   2/441، كتاب أحاديث األنبياء     السابق) 4(

   ".الصالة فصلِّ
  .3450، ح 2/474، كتاب أحاديث األنبياء السابق) 5(
  .3689، ح 2/536، كتاب فضائل أصحاب النبي 2469، ح 2/480السابق، كتاب أحاديث األنبياء ) 6(
  .3508، ح 2/489، كتاب المناقب السابق) 7(
  .7082، ح 7081، ح 4/449، كتاب الفتن 3601.، ح 2/511، كتاب المناقب السابق) 8(
  .2، حاشية 60 : انظرسبق تخريجه، ) 9(
، كتـاب االعتـصام بالكتـاب والـسنة         3659، ح   2/527صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي        )10(

  .7220، ح 4/488، كتاب األحكام 7360، ح 4/526
  .6865، ح 4/384، كتاب الديات 4019، ح 3/75، كتاب المغازي  السابق)11(
  .6766، ح 4/357، كتاب الفرائض 4327، ح 4326، ح 3/162تاب المغازي ، ك السابق)12(
  .4349، ح 3/170، كتاب المغازي  السابق)13(
  .4354، ح 4353، ح 3/171، كتاب المغازي  السابق)14(
  .4805، ح 3/375، 4604، ح 3/259، كتاب تفسير القرآن  السابق)15(
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أبصروها، فإن جاءتْ به أكحَل العينين، سابع اَأللْيتَينِ، خَدلَّج الـساقينِ فهـو لـشريك بـن                 " -
  .)1("سحماء

  .)2("َأيما مؤمنٍ ترك ماالً فليرثْه عصبتُه من كانوا، فِإن ترك ديناً فليأتني وأنا مواله" -
 - "ن3("فليتصدق أقامرك تعال :لصاحبه قاَل ومن اهللا، إال إله ال :فليقُل والعزى والالت :حلفه في قاَل م(.  
  .)4("فإن بدا له أن يطلقها فَلْيطَلِّقْها طاهراً قبل أن يمسها"...  -
  .)5("فمن رغب عن سنتي فليس مني" -
  .)6("َأيما رجٍل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثالثُ ليال، فإن أحبا أن يتزايدا، أو يتاركا تتاركا" - 
- "هى إليه شَطرؤدعن غير أمرِه فإنَّه ي 7("ما أنفقتْ من نفقة(. 

  .)8("ِإن كنتَ صادقاً فقد دخلتَ بها، وإن كُنتَ كاذباً فهو أبعد منك" -
  .)9("مهما َأنفقتَ فهو لك صدقةٌ" -
  .)10("فإن لم يجلسه معه فليناولْه ُأكْلَةً أو ُأكْلَتين" -
  .)11("غيره فخشيتَ أن يكون أخَذَه معه وقد قتله فال تأكْلإن وجدتَ مع كلبك كلباً " -
، وكلُوا فيهـا، ومـا صـدتَ        وا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها     لُ فال تأكُ  اهفإن وجدتُم غير  ... " -

                اِهللا فكُْل، وما صدتَ بكلبِك لَّمِ فذكرتَ اسمعالم اهللا فكُْل، وما صدتَ بكلبِك بقوسك فذكرتَ اسم
  .)12("تَه فكُْلمٍ فأدركت ذكاغير معلَّ

                                                        
  .4747، ح 3/341صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن  )1(
  . 4781، ح 3/362، كتاب تفسير القرآن السابق )2(
، 4/236، كتاب االستئذان    6107، ح   4/183، كتاب األدب    4860، ح   3/403، كتاب تفسير القرآن     السابق )3(

  . 6650، ح 4/325، كتاب األيمان والنذور 6301ح 
إن شـاء   "، والرواية فيه    5251، ح   3/539، كتاب الطالق    4908، ح   3/425، كتاب تفسير القرآن      السابق )4(

أمسك، وإن شاء طلق قبل أن يمس."  
  . 5063، ح 3/486، كتاب النكاح  السابق)5(
 أن   بين عن النبـي      -رضي اهللا عنه  –إن علياً   : ، وقال البخاري    5119، ح   3/501، كتاب النكاح     السابق )6(

  .هذا الحديث منسوخ
  .5195، ح 3/525النكاح ، كتاب السابق) 7(
  .5350، ح3/570، 5349، ح 3/569، 5312ح ، 3/360، 5311، ح 3/559، كتاب الطالق السابق) 8(
  .1، حاشية 61:  انظرسبق تخريجه، ) 9(
  .2557، ح 2/189، كتاب العتق 5460، ح 4/26صحيح البخاري، كتاب األطعمة، ) 10(
وإن خالطها كلب مـن  : "ية فيه ، والروا5487، ح 4/35، 7475، ح 4/31، كتاب الذبائح والصيد  السابق) 11(

  ".غيرها فال تأكل
  .5496، ح 4/38، 5488، ح 4/36، 5478، ح 4/33، كتاب الذبائح والصيد السابق) 12(
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إن رميتَ الصيد فوجدته بعد يومين ليس به إال أثر سهمك فكْل، وإن وقع فـي المـاء فـال                  " -
  .)1("تأكْل

 .)2("ما أنهر الدم وذُكر اسم اهللا فكُْل" -

  .)3("من صلّى صالتنا، واستقبَل قبلتَنا فال يذبح حتى ينصرف" -
- "صبِحنى فال يضح نمفي بيته منه شيء 4(" بعد ثالثة(.  
  .)5("وإن صلّى جالساً فصلُّوا جلوساً"...  -
  .)6( ..."اللهم أحيني ما كانت الحياةُ خيراً لي : فإن كان البد فاعالً فليقل "...  -
، ومن تحسى سماً فقتـل نفـسه،   ...من تردى من جبٍل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه         " - 

ماه يده في هفسفي يده يجُأ بها بطنه... في نار جهنم،  يتحس تُهيدفحد 7(.."ومن قَتََل نفسه بحديدة(.  
- "سه في اآلخرةالحرير في الدنيا فلن يلب لَبِس ن8("م(.  
- "                باهللا واليوم اآلخـر فليكـرم ه، ومن كان يؤمنجار باهللا واليوم اآلخرِ فال يؤذ كان يؤمن نم

  .)9(" ومن كان يؤمن باِهللا واليومِ اآلخرِ فليقل خيراً أو ليصمتْضيفَه،
  .)10("أيما رجٍل قَاَل ألخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما" -
  .)11("ْإن ُأخر هذا فلن يدرِكَه الهرم حتى تقوم الساعةُ" -
ومن قالها من الليِل وهـو      فمن قالها من النَّهارِ موقناً بها قبَل أن يمسي فهو من أهِل الجنّة،              " -

  .)12("مؤمن بها فماتَ قبل أن يصبح فهو من أهِل الجنّة
  .)13("إن أمسكتَ نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظْها"...  -

                                                        
  .5484، ح 4/34صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد ) 1(
  .5543، ح 4/49، 5509، ح 4/42، 5498، ح 4/39الذبائح والصيد ، كتاب السابق) 2(
  .5563، ح 4/56، كتاب األضاحي السابق) 3(
  .5569، ح 4/57، كتاب األضاحي السابق) 4(
 ألن  ،إن هذا الحـديث منـسوخ     : قال الحميدي   : وقال البخاري   . 5658، ح   4/78السابق، كتاب المرضى    ) 5(

  ". صلى آخر مرة قاعداً، والناس خلفه قياماًالنبي 
  .6351، ح 4/249وات ، كتاب الدع5671، ح 4/82، كتاب المرضى السابق) 6(
  .5778، ح 4/108، كتاب الطب السابق) 7(
  ".لم يلبسه في اآلخرة"، والرواية فيهما 5834، ح 5833، ح 5832، ح 4/122، كتاب اللباس السابق) 8(
  .6019، ح 6018، ح 4/162، كتاب األدب السابق) 9(
  .6104، ح 4/182، كتاب األدب السابق) 10(
  ..6167، ح 4/199، كتاب األدب السابق) 11(
  .6306، ح 4/237، كتاب الدعوات السابق) 12(
  .7393، ح 4/537، كتاب التوحيد 6320، ح 4/242، كتاب الدعوات السابق) 13(
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  .)1("اللهم فَأيما مؤمنٍ سببتُه فاجعل ذلك له قُربةً إليك يوم القيامة" -
  .)2("ضعه في حقِّه فنعم المعونةُ هوإن هذا الماَل حلْوةٌ من أخَذَه بحقِّه وو" -
  .)3("من َأحب أن ينظر إلى رجٍل من أهل النّار فلينظر إلى هذا" -
  .)4("من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب : "-عز وجّل–قال اهللا  -
- "بره بيمينٍ فهو أعظم إثماً، ليفي َأهل 5("من استَلَج(.  
  .)6("يتم صومهمن أكَل ناسياً وهو صائم فلْ" -
  .)7("من نذر أن يطيع اَهللا فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فال يعصه" -
  .)8("من بدل دينه فاقتلوه" -
  .)9("من سمع بأرضٍ فال يقدمن عليه، ومن كان بأرضٍ وقع بها فال يخرج فراراً منه" -
  .)10(" وليتعوذْ من الشيطانِفمن رأى شيئاً يكرهه فلينفثْ عن شماله ثالثاً،" -
  .)11("من كره من أميره شيئاً فليصبر" -
  .)12("من حمَل علينا السالح فليس منا" -
  .)13("يوشك الفراتُ أن يحسر عن كنزٍ من ذهبٍ، فمن حضره فال يأخذْ منه شيئاً" - 
 وبين الجنة ملء كفه من فمن استطاع أن ال يأكَل إال طيباً فليفعْل، ومن استطاع أن ال يحاَل بينه" - 

  .)14("دمٍ أهراقَه فليفعل
  .)15("من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى" - 

                                                        
  .6361، ح 4/251صحيح البخاري، كتاب الدعوات ) 1(
  . 6427، ح 4/270، كتاب الرقاق السابق) 2(
  .6607، ح 4/313در ، كتاب الق6493، ح 4/286، كتاب الرقاق السابق) 3(
  .6502، ح 4/288، كتاب الرقاق السابق) 4(
  .6626، ح 4/319، كتاب األيمان والنذور السابق) 5(
  .6669، ح 4/329، كتاب األيمان والنذور السابق) 6(
  .6700، ح 4/338، 6696، ح 4/337، كتاب األيمان والنذور السابق) 7(
  .6922، ح 4/401ندين ، كتاب استتابة المرتدين والمعاالسابق) 8(
  .6974، ح 4/418، كتاب الحيل السابق) 9(
  .6995، ح 4/426، كتاب التعبير السابق) 10(
  .7143، ح 4/464، كتاب األحكام 7053، ح 4/444، كتاب الفتن السابق) 11(
  .3، حاشية 122:  انظرسبق تخريجه، ) 12(
  .7119، ح 4/458صحيح البخاري، كتاب الفتن ) 13(
  .7152، ح 4/466 كتاب األحكام ،السابق) 14(
  .7280، ح 4/504، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة السابق) 15(
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  .)1("من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئاً سمعه مني" - 
 اذهبـوا ... اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقاَل دينارٍ من إيمان فـأخرجوه،       : " -تعالى-يقول اهللا    - 

اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من        ... فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه،         
  .)2("إيمانٍ فأخرجوه

  

  مواضع الحذف في صحيح البخاري: ثامناً 
  .)3("أفلح إن صدق" - 
 - "راكفإنَّه ي تراه لم تَكُن فِإن تراه اَهللا كأنّك تعبد 4("أن(.  
  .)5("بهات كراعٍ يرعى حوَل الحمى يوشك أن يواقعهومن وقع في الشُّ"...  - 
إن : "يا رسوَل اهللا، أال أجعُل لك شيئاً تقعد عليه، فإن لي غالمـاً نجـاراً قـال                  : قالت امرأةٌ   " - 

  .)6("شئت
  .)7("من اشترطَ شرطاً ليس في كتاب اهللا فليس له، وإن اشترط مئة شرط" - 
 أن تطلُع الشَّمس، فقد أدرك الصبح، ومـن أدرك ركعـةً مـن    من أدرك من الصبحِ ركْعةً قبلَ     " - 

  .)8("العصرِ قبَل أن تغرب الشَّمس، فقد أدرك العصر
  .)9("من أدرك من الصالة ركعةً فقد أدرك الصالةَ" - 
  .)10("من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس، أو سادس" - 
 - " حاجته منه، وإن ُأقيمت الصالةُإذا كان كُم على الطَّعامِ فال يعجْل، حتى يقضي11("أحد(.  
  .)12("اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعمَل حبشي كأن رأسه زبيبةٌ" - 
  .)13("يصلُّون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطُؤوا فلكم وعليهم" - 

                                                        
  .6، حاشية 122:  انظرسبق تخريجه، ) 1(
  . 7439، ح 4/550صحيح البخاري، كتاب التوحيد ) 2(
، 2678، ح2/230، كتـاب الـشهادات   1891 ح ،2/5، كتاب الصوم   46، ح   1/28، كتاب اإليمان    السابق )3(

  .6956، ح 4/413كتاب الحيل 
  .4777، ح 3/361، كتاب تفسير القرآن 50، ح 1/29، كتاب اإليمان السابق )4(
  .52، ح 1/30، كتاب اإليمان السابق )5(
  .3584، ح 2/507، كتاب المناقب 2095، ح 2/59، كتاب البيوع 449، ح 1/140، كتاب الصالة السابق )6(
  .2735، ح 2/254، كتاب الشروط 2561، ح 2/192، كتاب المكاتب 456، ح 1/142السابق، كتاب الصالة  )7(
  .579، ح 1/171، كتاب مواقيت الصالة السابق )8(
  .580، ح 1/171، كتاب مواقيت الصالة السابق )9(
  .602، ح 1/176، كتاب مواقيت الصالة السابق )10(
  .674، ح 1/193، كتاب األذن السابق )11(
  .7142، ح 4/464، كتاب األحكام 693، ح 1/199ذان ، كتاب األالسابق )12(
  .694، ح 1/199، كتاب األذان السابق )13(
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  .)1(" جنُباًاغتسلُوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم، وإن لم تكونوا" - 
  .)2("صِل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ" - 
فأصبح نشيطاً طيب النَّفسِ، وإالّ أصبح خبيـثَ الـنَّفسِ      ... فإن استيقظ فذكر اهللا انحلتْ عقدةٌ،       " - 

3("كسالن(.  
وإن : قلت  " اً دخل الجنة  أنَّه من مات من أمتي ال يشرك باهللا شيئ        : أتاني آت من ربي فأخبرني      " - 

  .)4("وإن زنى وإن سرق: "زنى وإن سرق؟ قال 
 .)5("ليس منَّا من ضرب الخدود، وشقَ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية" - 

أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحةً فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلـك فـشر تـضعونه عـن         " - 
  .)6("رقابكم

  .)7("و بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبةفليتقين أحدكُم النَّار ول" -
  .)8("ال تشترِ، وال تعد في صدقتك، وإن َأعطاكه بدرهم" - 
  .)9("من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرةً فليفعْل، ومن كان معه الهدي فال" - 
  .)10 (..."الصيام جنةٌ، فال يرفثْ وال يفسقْ " - 
  .)11("من أسلفَ في شيء ففي كيِل معلوم" - 
 .)12("فإن جاء صاحبها وإال استمتع بها" - 

  .)13("من تُوفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك ماالً فلورثته" - 
                                                        

  .884، ح 1/247صحيح البخاري، كتاب الجمعة  )1(
  .5، حاشية 123:  انظرسبق تخريجه،  )2(
  .3269، ح 2/410، كتاب بدء الخلق 1142، ح 1/317صحيح البخاري، أبواب التهجد  )3(
، ح  4/228، كتاب االستئذان    2388، ح   2/141، كتاب الحواالت    1237، ح   1/345ب الجنائز   ، كتا السابق )4(

  .7487، ح 4/567، كتاب التوحيد 6443، ح 4/274، كتاب الرقاق 6268
  .1297، ح 1/360، كتاب الجنائز السابق )5(
  .1315، ح 1/365، كتاب الجنائز السابق )6(
، 6540، ح 4/298، كتاب الرقاق 6023، ح 4/163، كتاب األدب 1413، ح 1/395، كتاب الزكاة   السابق )7(

  .6563، ح 4/302، كتاب الرقاق 3595، ح 2/509كتاب المناقب 
  .1490، ح 1/418، كتاب الزكاة السابق )8(
  .1788، ح 1/496، كتاب العمرة 1560، ح 1/437، كتاب الحج السابق )9(
  .1894، ح 2/6، كتاب الصوم السابق )10(
  .2240، ح 2/94، كتاب السلم ابقالس )11(
، ح  4/348، كتاب الفرائض    2399، ح   2/143، كتاب الحواالت    2298، ح   2/112، كتاب الكفالة    السابق )12(

  .5371، ح 3/577، كتاب النفقات 6731
، 2429، ح 2/153،  2427، ح   2/152 اللقطـة    ، كتـاب فـي    2372، ح   2/136، كتاب المساقاة    السابق )13(

  .5292، ح 3/553 كتاب الطالق ،2438، ح 2/156
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اعرف عفَاصها، ووِكاءها، ثم عرِفها سنةً فإن جـاء         : "سأل رجٌل رسول اهللا عن اللُقطة؟ فقال        " - 
، فقال فضالة "هي لك، أو ألخيك، أو للذئب: "ال فضالةُ اإلبل؟ ق  : قال  " صاحبها، وإالّ فشأنك بها   

  .)1("مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكُل الشجر حتى يلقاها ربها: "قال : اإلبل 
فَمن كَانَت هجرتُه إلى دنيا يصيبها، َأو إلى امرأة ينكحها فَهِجرتُه إلى ما هاجر ِإليه، ومن كانتْ                " - 

  .)2("ه لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرتُه إلى ما هاجر إليههجرتُ
والذي نفسي ال يأخذ أحد منه شيئاً، إال جاء به يوم القيامة يحملُه على رقبته، إن كان بعيراً لـه    " - 

  .)3 (..."رغاء، أو بقرةٌ لها خوار، أو شاةٌ يتعر 
  .)4(" فيه الناس فعلُوا، وإال فقد جموافإن شاءوا أن يدخُلُوا فيما دخََل"...  - 
  .)5("شَقيتُ إن لم َأعدْل" - 
  .)6("فمن يجد منكم بماله شيئاً فليبعه، وإال فاعلموا أن األرض هللا ورسوِله"...  - 
إذا ماتَ أحدكُم فإنّه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمـن أهـِل        " -

  .)7("ن من أهِل النار فمن أهِل النّارِالجنة، وإن كا
وإن زنـى وإن    : من مات من أمتك ال يشرك باهللا شيئاً دخََل الجنّة، قـال             : قال لي جبريل    " -

  .)8("وإن: سرق؟ قال 
وأعرفُ منازِلُهم من أصـواتهم بـالقرآنِ   ... بالقرآن،  إني ألعرفُ أصوات رفقه األشعرِيين   " -

9 (..." منازلهمبالليل، وإن كنتُ لم أر(.  
 .)10("كلُوا رزقاً حالالً أخرجه اهللا، أطعمونا إن كان معكم" -

  .)11(..."ال ماَل لك، إن كنت صادقاً فقد دخلت بها" -

                                                        
  .2437، ح 2/156في اللقطة صحيح البخاري، كتاب  )1(
، ح  3/488، كتاب النكاح    3898، ح   3/39، كتاب مناقب األنصار     2529، ح   2/183، كتاب العتق    السابق )2(

  .6953، ح 4/412، كتاب الحيل 6689، ح 4/335، كتاب األيمان والنذور 5070
  .7114، ح 4/475، كتاب األحكام 2597، ح 2/203بة وفضلها ، كتاب الهالسابق )3(
  .2732، ح 2731، ح 2/249، كتاب الشروط السابق )4(
  .3138، ح 2/370، كتاب فرض الخمس السابق )5(
، االعتصام بالكتـاب    6944، ح   4/408، كتاب اإلكراه    3167، ح   2/380، كتاب الجزية والموادعة     السابق )6(

  .7348، ح 4/522والسنة 
  .3240، ح 2/403، كتاب بدء الخلق السابق )7(
  .1، حاشية 124:  انظرسبق تخريجه،  )8(
  .4232، ح 3/139صحيح البخاري، كتاب المغازي  )9(
  .4362، ح 3/175، كتاب المغازي السابق )10(
  .5349، ح 3/569الطالق ، كتاب السابق )11(
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  في حجة الوداع، فقال النبي        حاضت صفية زوج النبي      -رضي اهللا عنها  –قالت عائشة    -
ـ        : فقلت  " أحابستُنا هي؟ "  ت بالبيـت، فقـال النبـي        إنها قد أفاضت يا رسـول اهللا، وطاف
  .)1("فلتنفر"

  .)2("إن كان الشّؤم في شيء ففي الدار، والمرأة، والفرس" -
  .)3("إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإال كرعنا" -
إن كان في شيء من أدويتكُم خير ففي شرطة محجمٍ، أو شربة عسٍل، أو لَذْعة بنارٍ تُوافـقُ                  " -

 ،اءأن أكتويالد 4("وما ُأحب(.  
  .)5("من رآني في المنام فقد رآني" -
  .)6("سبحان اهللا وبحمده في يوم مئةَ مرة حطت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر: من قال " -
ورجل بايع إماماً ال يبايعه إال لدنياه، إن أعطاه ما يريـد          ... ثالثةٌ ال يكلِّمهم اهللا يوم القيامة،       " -

  .)7 (..."إال لم يف لهوفى له، و
  .)8("َأيما رجٍل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثالثُ ليال، فإن أحبا أن يتزايدا، أو يتاركا تتاركاً" - 
  .)9 (..."اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت : ال يقْل أحدكُم " -
  

  في صحيح البخاريمواضع اجتماع الشرط والقسم : تاسعاً 
  .)10("والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدكُم َأنَّه يجِد عرقاً سميناً، أو مرماتَينِ حسنَتَينِ لشهد العشاء" -
  .)11("يا ُأمةَ محمد، واِهللا لو تعلمون ما َأعلَم لَضحكْتُم قليالً، ولَبكيتُم كثيراً" -
  .)12("اء اُهللا لَجاهدوا في سبيِل اِهللا فُرساناً َأجمعونِإن شَ: والذي نفس محمد بِيده، لو قاَل " -
 

                                                        
  .4، حاشية 123:  انظرسبق تخريجه،  )1(
  .2، حاشية 124:  انظره، سبق تخريج )2(
  .2، حاشية 123:  انظرسبق تخريجه،  )3(
  .5704، ح 5702، ح 4/89، 5683، ح 4/86صحيح البخاري، كتاب الطب  )4(
فـسيراني فـي   : "، والروايـة  6993، ح 4/426، كتاب التعبيـر   6197، ح   4/206، كتاب األدب    السابق )5(

  ".فقد رأى الحق"فيهما ، والرواية 6997، ح 6996، ح 6994، ح "اليقظة
  .6405، ح 4/263، كتاب الدعوات السابق )6(
  .7212، ح 4/486، كتاب األحكام السابق )7(
  .3/501السابق، كتاب النكاح  )8(
  .7477، ح 4/563، كتاب التوحيد السابق )9(
  .7224، ح 4/489، كتاب األحكام 644، ح 1/186، كتاب األذان السابق) 10(
  .6631، ح 4/320، كتاب األيمان والنذور 1044، ح 1/291الكسوف ، كتاب السابق) 11(
  .6639، ح4/322، كتاب األيمان والنذور 2819، ح 2/282، كتاب الجهاد والسير السابق) 12(
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- "م قَتَْل عادم َألقْتُلَنَّهكْتُهرَأنَا َأد 1("لَِئن(.  
  .)2("وايم اِهللا لو َأن فاطمةً ابنةَ محمد سرقَتْ لَقَطَعتُ يدها" -
  .)3(" ما عذَّبه َأحداًفواهللا لَِئن قَدر علي ربي لَيعذِّبنِّي عذَاباً" -
فِإن طَالَتْ بِك حياةٌ لَتَرين الظعينةَ تَرتَحُل من الحيرة حتى تطوفَ بالكعبة، ال تخافُ أحداً ِإال                " -

ولَِئن طَالَتْ بِك حياةٌ لَتَـرين الرجـُل        ... ولَِئن طَالَتْ بِك حياةٌ لتُفْتَحن كنوز كسرى،        ... اهللا،  
خرِجأحداًي جِدفال ي قبلُه منهي نم طلُببٍ َأو فضةٌ يه من ذَهكَف 4(" ملء(.  

  .)5("لَِئن أدبرتَ لَيعقرنَّك اُهللا" -
  .)6("فَواِهللا لو لم تَكُن في حجرِي ما حلَّتْ لي" -
  .)7("وِإن هم َأبوا فوالذي نَفْسي بِيده، ُألقاتلَنَّهم على أمري هذا" -
  .)8("ي نفسي بيده لوال َأن رِجاالً يكرهون َأن يتَخلَّفُوا بعدي، والَ َأجِد ما َأحملُهم ما تَخَلَّفْتُوالذ" - 
-  ..."يذَنَّهولَِئن استعاذني ُألع ،ي ُألعطينَّهَألَنس 9("وِإن(.  
  

  يح البخاريمواضع توالي عبارتين شرطيتين على جواب واحد في صح: عاشراً 
 .)10(..."أى أحدكُم جنازةً، فإن لم يكن ماشياً فَلْيقُم إذا ر" -
  .)11(..."قدموني: إذا وضعتْ الجنازةُ فاحتملها الرجاُل على أعناقهم، فإن كانت صالحةً قالت " - 
جنِّبني الشّيطان، وجنِّبِ الشّيطان ما رزقتنـي، فـإن كـان           : لو أن أحدكُم إذا أتى أهلَه قال        " -

  .)12(" يضره الشّيطان، ولم يسلَّط عليهبينهما ولد لم
  .)13("إذا أتى أحدكُم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فَلْينَاوِلْه ُأكْلَةً أو ُأكْلَتين" -

                                                        
، كتـاب   4351، ح   3/171، كتـاب المغـازي      4344، ح   2/430صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء      ) 1(

  .7432، ح 4/548التوحيد 
  .2، حاشية 143:  انظر تخريجه، سبق) 2(
  .7506، ح 4/570، كتاب التوحيد 3281، ح 2/483صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء ) 3(
  .3595، ح 2/509، كتاب المناقب السابق) 4(
  .1، حاشية 143:  انظرسبق تخريجه، ) 5(
  .5372، ح 3/578، كتاب النفقات 5107، ح 3/499صحيح البخاري، كتاب النكاح ) 6(
  .3، حاشية 143:  انظرسبق تخريجه، ) 7(
  .7226، ح 4/490صحيح البخاري، كتاب التمني ) 8(
  .6502، ح 4/288، كتاب الرقاق السابق) 9(
  .1308، ح 1/363صحيح البخاري، كتاب الجنائز ) 10(
  .1، حاشية 144:  انظرسبق تخريجه، ) 11(
  .3283، ح 2/412صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق ) 12(
  .5460، ح 4/26، كتاب األطعمة السابق) 13(
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  الخاتمة
  

الحمد هللا الذي تتم بنعمته الصالحات، وبقدرته تتجلى المعجزات، فيكون النصر للمؤمنين            
صطفاء لمن شاء من عباده، والخزي والذل للكافرين المتكبـرين،          المستضعفين في األرض، واال   

توفيقه لي إلنجاز هذا البحث، الذي قسمته إلى        : ، ومنها   يوله الحمد والمنَّة على آالئه الكثيرة عل      
  .تمهيد وأربعة فصول

 عـن مـصنفه     ا، تحدثت فيه  -رحمه اهللا –وقد قدمت في التمهيد ترجمة لإلمام البخاري        
وسوم اختصاراً بصحيح البخاري، ثم تحدثت عن الفعل المضارع، عالماته، وحاالتـه      العظيم، الم 

  .من حيث اإلعراب والبناء

أما الفصل األول فقد اشتمل على ثالثة مباحث، تناولت الحـديث فـي المبحثـين األول                
ة لفعلين،  والثاني عن العوامل الجازمة للفعل المضارع سواء الجازمة منها لفعل واحد، أم الجازم            

وآراء النحاة في كل عامل منها، وخصص المبحث الثالث للنماذج التطبيقية من صحيح البخاري               
  .على ما تم الحديث عنه في هذا الفصل

وقد اشتملت الفصول الثالثة الباقية على أربعة مباحث، تناولت الحديث في المباحث الثالثة             
فعل الواقع بين مجزومين، وعامل الجزم في فعل        منها عن وجوه الجملة الشرطية وجوابها، وحكم ال       

، أو  )الفـاء ( وجوابه، والفعل المضارع الواقع في جواب الطلب، واقتران جواب الشرط بـ             الشرط
مـع  ثم  الفجائية، والتقديم والتأخير، والحذف في الجملة الشرطية، واجتماع الشرط مع القسم،            " إذا"

ن على جواب واحد، وخصص المبحث الرابع فيهم للنماذج همزة االستفهام، وتوالي عبارتين شرطيتي 
  .التطبيقية من صحيح البخاري على ما تم الحديث عنه في هذه الفصول

  .وسأعرض أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث
، موزعـة    فـي الـصحيح    مرةوأربعاً وثمانين   الجازمة لفعل واحد مائتين      العوامل   تورد ) 1

  :كاآلتي
 .ي مائة وخمسة وثالثين موضعاًف" لم"وردت  •

 .موضعاًتسعة عشر في مائة و" ال الناهية"وردت  •

 .وعشرين موضعاًتسعة في " الم األمر"وردت  •

 .الجازمة في موضع واحد فقط" لما"وردت  •

موزعـة  مـرة    ة عشر أربعمائة وسبع الجازمة لفعلين في صحيح البخاري      وردت العوامل    ) 2
  :كاآلتي 
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 .وستة وخمسين موضعاًفي مائتين " من"وردت  •

 .في مائة وأربعين موضعاً" إن"وردت  •

 .في تسعة مواضع" ماأي"وردت  •

  .في ثمانية مواضع" ام"وردت  •
  .في موضعين فقط" مانَأي"وردت  •
 .، في موضع واحد فقط"ماثُحي"، و"اهمم"وردت  •

ة لفعلـين؛   كثر وروداً في الصحيح من بين العوامل الجازم       هي األ " نم"من المالحظ أن    
  .وذلك ألنها وضعت للداللة على العاقل، والخطاب إنما يكون للعقالء

 من استخدام الشرط في أقواله الواردة في الصحيح؛ وذلك ألنـه يعـد مـن           أكثر النبي    ) 3
  .أفضل األساليب في تقديم الحجة واإلقناع

عـشرين  سـبعاً و  البخـاري بلغ عدد األفعال المبنية على الفتح في محل جزم في صحيح            ) 4
اتصاالً مباشـراً؛   مع هذه األفعال    ) نون التوكيد (اتصال األفعال المضارعة بـ      وإنفعالً،  
  .على شدة التحذير من األمور المنهي عنهايؤكد 

 البخـاري  بلغ عدد األفعال المضارعة المبنية على السكون في محل جزم فـي صـحيح                ) 5
       بـصيغة المـذكر يـشمل المـذكر          الخطـاب  أربعة أفعال؛ ولعل القلة فيها يرجع إلى أن 

؛ ألنها تتعلق بأحكام خاصـة      )نون النسوة (والمؤنث، ولقد اتصلت هذه األفعال األربعة بـ        
  .بالنساء

 .المرفوعة بين مجزومين أحد عشر فعالًالمضارعة بلغ عدد األفعال  ) 6

، موزعـة  مـرة مائة واثنين وثالثين البخاري وردت الجملة الشرطية وجوابها في صحيح       ) 7
  :يث زمن الفعل كاآلتي من ح

فعل الشرط وجوابه ماضيان في محل جزم في مائة وثالثة مواضع؛ والتعبير عـن الجـزاء                 •
 .بلفظ الماضي فيه داللة على تحقق وقوع هذا الفعل

 .فعل الشرط ماضٍ، وجوابه مضارع في خمسة عشر موضعاً •

مـضارع فيـه   فعل الشرط وجوابه مضارعان في اثني عشر موضعاً، واسـتخدام الفعـل ال             •
 .استحضار للصورة واالستمرارية

ما تردد على ألـسنة أكثـر       يخالف  فعل الشرط مضارع، وجوابه ماضٍ في موضعين، وهذا          •
  .النحاة أن هذا الوجه خاص بالضرورة الشعرية فقط

  .ورد الفعل المضارع مجزوماً في جواب الطلب في صحيح البخاري  أربع عشرة مرة ) 8
في صحيح البخاري  مـائتين      ) الفاء(جواب الشرط بـ    بها  ن  بلغ عدد المواضع التي اقتر     ) 9

  :وواحداً وثالثين موضعاً موزعة كاآلتي 
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مع الجملة الطلبية في مائة وسبعة وثالثين موضعاً؛ وترجـع          ) الفاء(اقترن جواب الشرط بـ      •
 .الكثرة في العدد هنا؛ إلى أن التكاليف الشرعية في اإلسالم محصورة في افعل وال تفعل

 .، مع الجملة االسمية في خمسة وستين موضعاً)الفاء(رن جواب الشرط بـ اقت •

  .، مع قد في أربعة عشر موضعاً)الفاء(اقترن جواب الشرط بـ  •
  .، مع الفعل الجامد في ثمانية مواضع)الفاء(اقترن جواب الشرط بـ  •
  .في أربعة مواضع من الصحيح) لن(، مع )الفاء(اقترن جواب الشرط بـ  •
  .في ثالثة مواضع" السين"، مع حرف )الفاء(ب الشرط بـ اقترن جوا •

 البخاري بلغ عدد المواضع التي وقع فيها الحذف في الجملة الشرطية وجوابها في صحيح               ) 10
  : وثمانين موضعاً، موزعة كاآلتي اًواحد

 لالجتماع  يه في خمسة وثالثين موضعاً، وحذف     ورد حذف جواب الشرط؛ لداللة ما سبق عل        •
 .لقسم المتقدم عليه في ثمانية مواضعبينه وبين ا

 .؛ ألنها األصل في المجازاة"إن"ورد حذف فعل الشرط والجواب في موضع واحد، وهذا مع  •

 .ورد حذف المبتدأ من جواب الشرط في تسعة مواضع •

 .من جواب الشرط في موضع واحد فقط" الفاء"ورد حذف  •

 .في سبعة مواضع" إال"ورد حذف فعل الشرط بعد  •

 موضعاً، وورد حـذفهما    تقدم الطلب عليهما، في أربعة عشر     ف أداة الشرط وفعلها؛ ل    ورد حذ  •
  .دون طلب في ستة مواضع

في خمسة عشر موضعاً، عد الجواب للقسم       البخاري  اجتمع الشرط والقسم معاً في صحيح        ) 11
الجواب للشرط االمتناعي، وحـذف جـواب       عد  المتقدم على الشرط في ثمانية مواضع، و      

  . معاًي ستة مواضع، وكان الجواب في الموضع الخامس عشر للقسم والشرطالقسم ف
في أربعة مواضع، وكـان التـوالي       البخاري  توالى شرطان على جواب واحد في صحيح         ) 12

 ).الفاء(بحرف العطف 

ناصبة للفعل المضارع، أو ملغاة ال عمل لها في الصحيح، وهذا يدل علـى أن             " لم"لم ترد    ) 13
 . الجزم:األشهر في عملها هو 

الفعـل  : على الفعل الماضي في الصحيح؛ ألن األصل في اختصاصها هـو            " لم"لم تدخل    ) 14
 .المضارع ال غير

جازمة للفعل المضارع في الصحيح، فهي تختص بنصب الفعل المضارع، ال           " لن"لم ترد    ) 15
 .جزمه

إلـى  لم يجزم الفعل المضارع الواقع بعد النفي في الصحيح؛ ألن النفي إخبار، وال يحتاج                ) 16
 .جواب كالطلب
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 .ومجزومها فيه" ال الناهية"في الصحيح، وكذلك لم يفصل بين " الم األمر"لم تحذف  ) 17

 .في الصحيح" أنَّى"، و"متى"، و"أيان"، و"إذما"لم يرد توظيف  ) 18

 .الشرطية وفعلها في الصحيح" إن"لم يفصل بين  ) 19

قـل لفظهـا؛ وألن     الفجائية في الصحيح؛ وذلـك لث     ) إذا(لم يرد اقتران جواب الشرط بـ        ) 20
 .معناها في الجزاء أبعد من معنى الفاء

 .لم يجتمع الشرط وهمزة االستفهام في صحيح البخاري ) 21

  .لم يرد في صحيح البخاري شواهد نحوية لم يذكرها النحاة في كتبهم ) 22
، ولست أراني   وعلى كل حال، فهذا جهد المقل، وال أزعم فيه الكمال؛ فإن الكمال هللا              

إني رأيتُ أنَّه ال يكتب إنسان كتاباً في يومـه إال           : "إال كما قال العماد األصفهاني       في هذا المقام  
لو غُير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان مستحسن، ولو قُدم هذا لكان أفـضل،                : قال في غده    

ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليٌل على استيالء الـنقص علـى جملـة                   
  .)1("شرالب

وال حول وال قـوة إال      فإن أصبت فمن اهللا، فما توفيقي إال به، وإن أخطأت فمن نفسي،             
باهللا العلي العظيم، عليه توكلت وإليه إنيب وهو رب العرش العظيم، وصِل اللهـم علـى سـيدنا           

  .محمد النبي األمي وآله وسلم تسليماً كثيراً

                                                        
  .معجم األدباء، ث) 1(
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  الفهارس العامة
  

  : تشتمل على
  .نيةيات القرآفهرس اآل •
 .فهرس األحاديث النبوية •

 .فهرس األشعار •

 .فهرس األعالم •

 .قائمة المصادر والمراجع •

 .فهرس الموضوعات •
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  فهرس اآليات: أوالً 
 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية
  :سورة البقرة

نم ةورنَا فَْأتُواْ بِسدبلَى علْنَا عا نَزمبٍ ميي رف ِإن كُنتُموهثْلم   23 39 ،40 

يننْؤمم ِإن كُنتُم انُكُمِإيم بِه كُمرْأما يمقُْل بِْئس 93 38 

اامِللنَّاسِ ِإم لُكاعقَاَل ِإنِّي ج نهفََأتَم اتمبِكَل هبر يماهرتَلَى ِإباب ِإذو  124 42 

    دَأح رضِإذَا ح كُملَيع بنِ           كُتياِلـدةُ ِللْوـيصا الْوـرخَي كتُ ِإن تَـروالْم كُم
ينتَّقلَى الْما عقح وفرعبِالْم بِيناألقْرو 

180 140 

اللّه هلَمعرٍ يخَي نلُواْ ما تَفْعمو  197 44 

اللّه رتَى نَصم  214 49 

 واْ الطَّالَقَ فَِإنمزع ِإنويملع يعمس اللّه  227 116 ،117 

يننْؤما ِإن كُنتُم مبالر نم يقا بواْ مذَرو نُواْ اتَّقُواْ اللّهآم ينا الَّذها َأيي  278 39 

               ـشَاءـن يِلم ـرغْففَي اللّه كُم بِهباسحي تُخْفُوه َأو كُمي َأنفُسا فواْ مدِإن تُبو 
يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللّهشَاء ون يم ذِّبعيو 

284 66 ،73 

َأخْطَْأنَا ينَا َأوذْنَا ِإن نَّسنَا الَ تَُؤاخبر 286 33 

نصبتَرطَلَّقَاتُ يالْمو  228  17  
  :سورة آل عمران 

اء مِليَأو رِينالْكَاف نُونْؤمالْم ذتَّخالَّ ييننْؤمنِ الْمون د  28 32 

اللّه كُمبِبحي يونفَاتَّبِع اللّه ونبتُح قُْل ِإن كُنتُم 31 99 

ذَاه َأنَّى لَك ميرا مقَاَل ي 37 48 

ونرنصالَ ي ثُم ارباَألد لُّوكُموي لُوكُمقَاتِإن يو 111 73 

قَر كُمسسمِإن يثْلُهم حقَر مالْقَو سم فَقَد ح  140 117 

رِينالشَّاك زِي اللّهجيسًئا وشَي اللّه رضفَلَن ي هيبقع لَىع بنقَلن يمو  144 100 

مِلنتَ لَه اللّه نم ةمحا رفَبِم 159 38 

م تيالْب جلَى النَّاسِ حع ِللّهبِيالًوس هِإلَي تَطَاعنِ اس  97 115 

  :سورة النساء 
رِينًااء ققَرِينًا فَس لَه طَانكُنِ الشَّين يمو 38 99 

َرِكدا تَكُونُواْ ينَمَأيةدشَيوجٍ مري بف كُنتُم لَوتُ ووالْم كُّم  78 44 ،47 ،69 
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    هم هتين بم جخْرن يمو          قَـعو تُ فَقَدوالْم رِكْهدي ثُم وِلهسرو ا ِإلَى اللّهاجِر
لى اللّهع هرَأج  

100 72 

بِه زجا يوءْل سمعن يم   123 43 

             احلصا َأن يهِملَيع نَاْحا فَالَ جاضرِإع ا َأوا نُشُوزهلعن بَأةٌ خَافَتْ مرِإنِ امو
يابمنَه  

128 107 

ايعمج ِإلَيه مهشُرحيفَس تَكْبِرسيو هتادبع نفْ عتَنكسن يمو  172 99 

  :سورة المائدة 
              ِإلَـى كُميـدَأيو كُموهجلُواْ وفاغْس الةِإلَى الص تُمنُواْ ِإذَا قُمآم ينا الَّذها َأيي

امو قافرينِالْمبِإلَى الْكَع لَكُمجَأرو كُمُؤوسواْ بِرحس  
6 77 

ميثَاقَههِم ما نَقْضفَبِم  13 38 

ونالْغَاِلب مه اللّه بزح نُواْ فَِإنآم ينالَّذو ولَهسرو لَّ اللّهتَون يمو  56 117 

يننْؤمِإن كُنتُم م اتَّقُواْ اللّهو  57 39 ،40  
الَتَهلَّغْتَ رِسا بْل فَمتَفْع ِإن لَّمو كبن رم كا ُأنزَِل ِإلَيلِّغْ موُل بسا الرها َأيي 67 25 ،100 

نْهم اللّه منتَقفَي ادع نمو 95 70 

انِ بِاللّهمقْسفَي الَةالص دعن با ممونَهبِستَح  106 112 

تَهملع فَقَد ِإن كُنتُ قُلْتُه 116 66 

  :سورة األنعام 
يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع ورٍ فَهبِخَي كسسمِإن يو 17 100 

              ضِ َأوـي اَألرنَفَقًا ف يتَغتَ َأن تَبتَطَعفَِإنِ اس مهاضرِإع كلَيع ركَب ِإن كَانو
  لسماء فَتَْأتيهم بِآيةسلَّما في ا

35 115 

كُملَيع كُمبر مرا حاْ َأتُْل مالَوقُْل تَع  151 84 

       ـننَـةٌ مياءكُم بج فَقَد منْهى مدلَكُنَّا َأه تَابنَا الْكلَيَأنَّا ُأنزَِل ع تَقُولُواْ لَو َأو
نةٌ فَممحرى ودهو كُمبارنْهفَ عدصو اللّه اتبِآي ن كَذَّبمم َأظْلَم   157 114 

  :سورة األعراف 
هرغَي ِإلَـه نا لَكُم مم 59 38 

رِينالْخَاس نم نَا لَنَكُونَنمحتَرلَنَا و رتَغْف ِإن لَّمو  23 131 

ُمِ نقَو دعن بخُلَفَاء م لَكُمعوحٍِإذْ ج  69 42 

يننْؤمبِم لَك نا نَحا فَمنَا بِهرحلِّتَس ةن آيم نَا بِها تَْأتمهقَالُواْ مو  132 46 
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  :سورة األنفال 
مقَتَلَه اللّه نلَـكو متَقْتُلُوه فَلَم 17 114 

دواْ نَعودِإن تَعو  19 36 

  :سورة التوبة 
 َأ ِإنو             غْـهلَأب ثُـم اللّه كَالَم عمستَّى يح هفََأجِر كارتَجاس ينشْرِكالْم نم دح

نَهْأمم  
6 66 ،109 

ِإن شَاء هلن فَضم اللّه يكُمغْنفَ يولَةً فَسيع فْتُمخ ِإنو 28 99 

اا َأِليمذَابع كُمذِّبعواْ يرِإالَّ تَنف 39 37 

  :سورة يونس 
نْتُم بِهآم قَعا وِإذَا م َأثُم  51 135 

ْواحفْرفَلْي فَبِذَِلك 58  27  
   :هودسورة 

              َّــذَا ِإاله واْ ِإنكَفَر ينالَّذ قُولَنلَي توالْم دعن بم وثُونعبلَِئن قُلْتَ ِإنَّكُم مو
بِينم رحس  

7 131 

ايهف مالَهمَأع هِمفِّ ِإلَيا نُوزِينَتَها ونْياةَ الديالْح رِيدي ن كَانم 15 67 ،68 

كُمغْوِيَأن ي رِيدي اللّه ِإن كَان لَكُم حَأنص دتُّ َأنَأر ي ِإنحنُص كُمنفَعالَ يو 34 137 

لَغْتُكُمَأب اْ فَقَدلَّوفَِإن تَوكُمِإلَي لْتُ بِهسا ُأرم   57 116 

   :يوسفسورة 
         ـنم ـوهقَتْ ودـٍل فَـصن قُبم قُد هيصقَم ا ِإن كَانهلَأه نم دشَاه شَهِدو

بِينالكَاذ 
26 99 

ُلن قَبم قَ َأخٌ لَّهرس رِقْ فَقَدسِإن ي 77 100 

   :إبراهيمسورة 
بالَةَقُل لِّعواْ الصيمقنُواْ يآم ينالَّذ ياد 31 31 

   :الحجرسورة 
ظُونافلَح ِإنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرنَز نِإنَّا نَح  9 2 

   :النحلسورة 
ثُونعبي انَأي ونرشْعا يمو  21 49 

   :اإلسراءسورة 
نَادع دتُّمع ِإنو 8 67 
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 َّقُل ل             ـْأتُونآنِ الَ يـذَا الْقُرثِْل هْأتُواْ بِملَى َأن يع الْجِنو اِإلنس تعتَمِئنِ اج
  بِمثْله ولَو كَان بعضهم ِلبعضٍ ظَهِيرا

88 129 

نَ قلساء الْحماَألس واْ فَلَهعا تَدا مَأي ـنمحواْ الرعَأوِ اد واْ اللّهعىاد  110 44 ،51 

   :الكهفسورة 
 اغَد ٌل ذَِلكِإنِّي فَاع ءِلشَي لَا تَقُولَنو*شَاء اللَّهِإلَّا َأن ي   23 40 

كْفُرن شَاء فَلْيمو  29 29 

   :مريمسورة 
ايشَق بر اِئكعَأكُن بِد لَمو 4 25 

 اِليو نكن لَّدِلي م برِثُ*فَها ييضر بر لْهعاجو قُوبعآِل ي نرِثُ ميي ون  5-6 84 ،89 

ايغب َأك لَمو شَري بنسسمي لَمو ِلي غُلَام كُونَأنَّى ي  20 48 

ينرجاهو نَّكمجلََأر تَنتَه لَِئن لَّم يمراها ِإبي يتآِله نَأنتَ ع باغاقَاَل َأريلم   46 129 

   :طهسورة 
َأخْفَىو رالس لَمعي ِل فَِإنَّهبِالْقَو رهِإن تَجو  7 116 

ىنِ افْتَرم خَاب قَدذَابٍ وبِع تَكُمحسا فَيبكَذ لَى اللَّهوا علَا تَفْتَر  61 88 

 ا لَّاسبرِ يحي الْبطَرِيقًا ف ملَه رِبلَا تَخْشَىفَاضكًا ورتَخَافُ د  77 85 

   :األنبياءسورة 
ونالْخَاِلد متَّ فَهَأفَِإن م  34 135 

   :الحجسورة 
ِضي الَْأرن فمو اتاومي السن فم لَه دجسي اللَّه َأن تَر َألَم  18 43 

مهوفُوا نُذُورلْيو موا تَفَثَهقْضلْي ثُميقتالْع تيفُوا بِالْبطَّولْيو  29  30  
   :النورسورة 

ِنكَرالْمشَاء وبِالْفَح رْأمي طَانِ فَِإنَّهالشَّي اتخُطُو تَّبِعن يمو  21 117 

   :النملسورة 
          ـ دي وَأن َأعمـَل    رب َأوزِعني َأن َأشْكُر نعمتَك الَّتي َأنْعمتَ علَي وعلَى واِل

يناِلحالص كادبي عف كتمحي بِرلْنخَأدو اهضا تَراِلحص  
  ت  19

   :القصصسورة 
لَيع انودتُ فَلَا عينِ قَضلَيا الَْأجمَأي نَكيبي ونيب قَاَل ذَِلك  28 51 

   :العنكبوتسورة 
و ِلقَاجري ن كَانميملالْع يعمالس وهو لَآت َل اللَّهَأج فَِإن ء اللَّه  5 116 
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اكُمْل خَطَايملْنَحبِيلَنَا ووا سنُوا اتَّبِعآم ينوا ِللَّذكَفَر ينقَاَل الَّذو  12 28 

دبفَاع ايةٌ فَِإيعاسي وضَأر نُوا ِإنآم ينالَّذ يادبا عونِي  56 113 

واتَّعتَمِليو  66 30 

   :الرومسورة 
قْنَطُوني مِإذَا ه يهِمدتْ َأيما قَدَئةٌ بِميس مهبِإن تُصو 36 96 ،101 ،102 ،

104 
ونكْفُري هدعن با لَّظَلُّوا مفَرصم هَأوا فَرلْنَا رِيحسَأر لَِئنو  51 130 

   :األحزاب سورة
      ًةا خَاِلـصهحتَنكسَأن ي النَّبِي ادَأر ِإن ا ِللنَّبِيهتْ نَفْسبهنَةً ِإن وْؤمَأةً مرامو

يننْؤمونِ الْمن دم لَّك  
50 138 ،140 

   :فاطرسورة 
كلن قَبٌل مستْ ركُذِّب فَقَد وككَذِّبِإن يو  4 116 

   :يسسورة 
ونبِإالَّ تَكْذ َأنتُم ِإن 15 38 

        َأِلـيم ـذَابنَّا عنَّكُم مسملَيو نَّكُممجوا لَنَرتَنتَه لَِئن لَّم نَا بِكُمرقَالُوا ِإنَّا تَطَي* 
  قَالُوا طَاِئركُم معكُم َأِئن ذُكِّرتُم

18-19 115 

َثَنعن بلَنَا ميا ونَاقَالُوا يقَدرن ما م 52 43 

   :صسورة 
ِذَابذُوقُوا عا يْل لَمب  8 26 

   :الشورىسورة 
              لَـىع وهتَى ووي الميحي وهو ِليالْو وه اء فَاللَّهِليَأو هونن دَأمِ اتَّخَذُوا م

يرقَد ءكُلِّ شَي  9 113 

   :الزخرفسورة 
َفُونا آسفَلَممنْهنَا ما انتَقَم  55 24 

كبنَا رلَيقْضِ عِلي اِلكا ما يونَادو  77 29 

ينابِدُل الْعفََأنَا َأو لَدنِ ومحِللر قُْل ِإن كَان 81 38 

  :محمد سورة 
وَأم َألْكُمسلَا يو كُمورُأج كُمْؤتتَتَّقُوا ينُوا وِإن تُْؤموالَكُم  36 141 

ثَالَكُمكُونُوا َأملَا ي ثُم كُمرا غَيمْل قَودتَبسا يلَّوِإن تَتَوو 38  73  
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  :الفتح سورة 
            مـنْهكُم ميبفَتُص مَأن تَطَُؤوه موهلَمتَع نَاتٌ لَّمْؤماء مسنو نُونْؤماٌل ملَا رِجلَوو

 ةٌ بِغَيرعوا              مكَفَـر يننَا الَّذذَّبلُوا لَعيتَز شَاء لَون يم هتمحي رف َل اللَّهخدلْمٍ ِليرِ ع
  منْهم عذَابا َأِليما

25 140 

يننآم ِإن شَاء اللَّه امرالْح جِدسالْم خُلُنلَتَد  27 39 ،40 

  :الحشر سورة 
وُلسالر ا آتَاكُممواوفَانتَه نْهع اكُما نَهمو فَخُذُوه   7  أ  

  :الممتحنة سورة 
اءِليَأو كُمودعي وودذُوا علَا تَتَّخ 1 32 

  :الطالق سورة 
هتعن سم ةعقْ ذُو سنفِلي  7 27 

  :الملك سورة 
ٍوري غُرِإلَّا ف ونرِإنِ الْكَاف 20 38 

  :الجن سورة 
قًاهلَا را وخْسخَافُ بفَلَا ي هبن بِرْؤمن يفَم  13 70 

  :المدثر سورة 
رتَكْثنُن تَسلَا تَمو  6 88 

  :اإلنسان سورة 
اذْكُورًئا مكُن شَيي رِ لَمهالد نم ينانِ حلَى الِْإنسْل َأتَى عه 1 25 

  :النازعات سورة 
ََألُونساياهسرم انَأي ةاعنِ السع ك 42 49 

  :الطارق سورة 
ٌظافا حهلَيا عِإن كُلُّ نَفْسٍ لَّم 4 24 

  :االنشراح سورة 
كردص لَك حنَشْر َألَم 1 21 ،25 

  :البينة سورة 
شْرِكالْمتَابِ وِل الْكَأه نوا مكَفَر ينكُنِ الَّذي نَةُلَميالْب مهيتَّى تَْأتح نفَكِّينم ين  1 77 

  :الهمزة سورة 
ةطَمي الْحف ذَننبلَي 4  17  
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  : الماعونسورة 
يمتالْي عدي يالَّذ فَذَِلك  2 114 

  :اإلخالص سورة 
 ولَدي لَمو دلي لَم*دا َأحكُفُو كُن لَّهي لَمو   3-4 21 
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  فهرس األحاديث: ثانياً 
  رقم الصفحة  الحديث

"123  " لكم كتاباً ال تضلوا بعدهائتوني بكتابٍ أكتب 

إال من صدقة جارية، أو علم ينْتَفَع : إذا مات اإلنسان انْقَطَع عملُه إال من ثالثة        "
و لَهعدصالحٍ ي لَدأو و ،بِه" 

10 

: لها الرجاُل على أعناقهم، فإن كانت صالحةً قالـت          إذا وضعتْ الجنازةُ فاحتم   "
 144  ..."قدموني

 56  "َأذِّنا وَأقيما، ولْيُؤمكُما َأكْبركُما"

" اءليها النِّسَأه فإذَا َأكثر ،العشير : ُأرِيتُ النَّار نكْفُر18  ..."ي 

 94  "اشفعوا تُْؤجروا"

 59  " قطعها قطعتُهالرحم شجنَةٌ فمن وصلها وصلْتُه، ومن"

 122  ..."إن رأيتمونا تخطفنا الطير فال تبرحوا مكانكم حتى ُأرسَل إليكم"

 124  "إن كان الشَّؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس"

 123  "كَرعنَاإن كان عندك ماء باتَ هذه الليلة في شَنَّة، وإالّ "

 58  "ِإن يك هذا من عند اهللا يمضه"

 55  "ك تقدم على قومٍ أهِل كتاب فَلْيكُن أوَل ما تدعوهم إليه عبادةُ اهللاإنّ"

 54  "إنّها لم تَحلَّ ألحد قبلي ولم تحلَّ بعدي"

أوصيكُم بتقوى اهللا، والسمعِ والطاعة وإن عبداً حبشياً؛ فإنَّه من يعـشْ مـنكم              "
ها بدعةٌ فمن أدرك منكم فعليه      يرى اختالفاً كثيراً، وإياكم ومحدثات األمورِ، فإنّ      

  "بِسنَّتي وسنَّة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنّواجذ
 ث

 59  "َأيما امرأة ماتَ لها ثالثةٌ من الولد كانوا لها حجاباً من النّارِ"

 60  "حيثما أدركتك الصالة فصِل"

 39  " بكم الحقون-ء اهللاإن شا–سالم عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا "

 123  "صِل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ"

طوبى لعبد آخذ بعنانِ فرسه في سبيل اهللا، أشعت رأسه، مغبرة قـدماه، إن              "
  ..."كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة

118 

 121  ..."ال رسول اهللا فقولوا فإن أحد ترخص لقت"

 124، 101  "فإن جاء صاحبها وإال استمتع بها"

 93، 68  ..."فإن يتركُوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً "
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 60  "فأينما لقيتموهم فاقتلُوهم"

"              ررتُه إلى ما هاجها فَهِجحنكي ها، َأو إلى امرأةصيبنيا يجرتُه إلى دكَانَت ه فَمن
ِإليه،             إلى ما هاجر ها فهجرتُهيتزوج ها، أو امرأةيبصلدنيا ي ومن كانتْ هجرتُه 
  "إليه

118 

: من ماتَ من أمتك ال يشرك باهللا شيئاً دخَل الجنَّـة، قـال            : قال لي جبريُل    "
  "وإن: وإن زنى، وإن سرق، قال 

124 

 28  "قوموا فََألصِل لكم"
 54  " فلم يزِل الخلقُ ينقص حتى اآلنكلُّ من يدخُل الجنَّةَ على صورة آدم"

 143  "لئن أدبرتَ لَيعقرنَّك اُهللا"

"ثو58  "ال تأتني بعظم وال ر 

 91، 89  "ال تَرجِعوا بعدي كُفَّاراً يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ"

 57  "ال تَسبوا األمواتَ فإنّهم قد َأفْضوا إلى ما قدموا"

"علي نكُنال تعرضوال َأخوات كُن63  " بنات 

 18  "ال تَغْلبنَّكُم اَألعراب على اسم صالَتكُم المغرب"

 58  ..."ال يتبعني رجٌل ملك بضع، وهو يريد أن يبني بها، ولما يبنِ بها"

 57  "ال يجعْل أحدكُم للشِّيطان شيئاً من صالته"

 16  "قَ ُأخْتها؛ ِلتَستَفْرِغَ صفْحتها؛ فِإنّما لها ما قُدر لها طَالال يحلُّ المرَأة تَسأُل"

 62  "ال يمنعن أحدكُم آذان بالل من سحوره"

 62  "ال يورِدن ممرض على مصحٍ"

 27  "لتأخذوا مصافكم"

 55  "لَعلَّه َأن يخفِّفَ عنهما ما لم ييبسا"

 55  "لم يبقَ من النبوة إال المبشِّرات"

 54  ..."لم يكْمْل من النِّساء إال آسيةُ امرأةُ فرعون، ومريم بنتُ عمران"

" هإال غَلَب أحد ينالد شادي 15  ...."لَن 

"الغَائب بلِّغِ الشَّاهد55  "ِلي 

 56  "ِليصِل أحدكُم نشَاطَه"

 61  "رهما أنفقتْ من نفقة عن غير أمرِه فإنَّه يؤدى إليه شط"

 94  "مري غالمك النَّجار يعمْل لي أعواداً أجلس عليهن"

 93  "من بنى مسجداً يبتغي به وجه اهللا بنى اُهللا له مثْله في الجنّة"
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 122  "من حمَل علينا السالح فليس منا"

 13  "من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان ال يتكونُني"

 7  " ُألجِم بلجامٍ من نارٍ يوم القيامةمن سِئَل عن علمٍ فكتمه"

"ومالَه هني نفسم مصقَاَل ال إله إال اهللا، فقد ع ن122  "م 

 123  "من قُتَل دون ماِله فهو شهيد"
"ديقفدى، وإما أن يي ا أننِ، إميرِ النَّظَربِخَي ويٌل؛ فَهقَت َل لَه16  "من قُت 

 122  ..." أهل السعادةهِل السعادة فسيصير إلى عملن أمن كان منَّا م"
 122  "من كَذَب علي فليتبوْأ مقعده من النّار"

 92  "من ماتَ وعليه صيام صام عنه وليه"

 93  "من ماتَ يشرك باهللا شيئاً دخَل النَّار"

 92  "من نيح عليه يعذب بما نيح عليه"

 122  "تي ثم يقبضه فلن ينسى شيئاً سمعه منيمن يبسط رداءه حتى أقضي مقال"

 92  "من يرد اهللا به خيراً يصب منه"

 67  "من يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه"

 61  "مهما أنفقت فهو لك صدقة"

مالك ولها؟ معهـا  : "قال : ، فقال فضالة اإلبل     "هي لك، أو ألخيك، أو للذئب     "
  "حذاؤها، ترد الماء، وتأكُل الشجر حتى يلقاها ربهاسقاؤها و

114 

 143  "وايم اهللا لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعتُ يدها"

 143  "وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده ُألقاتلَنَّهم على أمري هذا"

 57  "وليشهدن الخير ودعوة المسلمين"

"   دلَى َأحلِّي عالِئكَةُ تُصـلِّ           والمص صلي فيه، اللهماله، الذي يصكْم ما دام في م
 17  "علَيه، اللهم ارحمه؛ ما لم يحدثْ فيه، ما لم يْؤذ فيه

 56  "ومن أظلم ممن ذهب يخلُقُ كخلقي، فَلْيخلُقُوا حبةً : " عن اهللا روى النبي 

: كُفْرٍ؛ لنقضتُ الكعبةَ، فَجعلْتُ لها بابين       يا عائشةُ لوال قَومك حديثٌ عهدهم بِ      "
  "باب يدخُُل الناس، وباب يخْرجون

15 
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  فهرس األشعار: ثالثاً 
 

  رقم الصفحة  اسم الشاعر  البحر  قافية البيت
4 محمود سامي البارودي الطويل محبب 

119 لم ينسب لقائل البسيط ذيب 

 111 الطفيل الغنوي الطويل  تعقبِ

 24 لم ينسب لقائل الطويل  اهبِو

 الطويل  تأججا
اختلف في نسبه، فقيل لعبيد الحر، وقيل 

 للحطيئة 
71 

50 أبو ذوئب الهذلي الطويل  نئيج 

 78 ابن الزبعري الكامل  ورمحاً

 85 عمر بن اإلطنابة الوافر  أو تستريحي

66 مة الضبينعبد اهللا بن ع الكامل  مزيد 

113 لقائللم ينسب  الطويل  يزيد 

49 طرفة بن العبد الطويل  أرفد 

71 الحطيئة الطويل  موقد 

67 أبو زيد الطائي الخفيف  الوريد 

 32  منصور بن مرثد  الرجز  جارها

 44 الفرزدق الوافر  افتقارا

80 طرفة بن العبد الطويل  والشجر 

الرجز  قدر 
مختلف في نسبه، قيل للحارث بن منذر، 

 طالبوقيل لعلي بن أبي 
21 

 48 لم ينسب لقائل البسيط  حذرا

128 لم ينسب لقائل الطويل  سائر 

48 لبيد بن ربيعة الطويل  شاجر 

118 ذو الرمة الطويل  ناظر 

35 كثير عزة الطويل  منظر 

84 األخطل البسيط  البقر 

43 الفرزدق البسيط  ممطور 



 -206-

 69  أبو ذؤيب الهذلي  الطويل  ال يضيرها

 22 لم ينسب لقائل سيطالب  بالجارِ

 32 النابغة الذبياني البسيط  أكوارِ

 81 زهير بن أبي سلمى الكامل  القطرِ

 119 زهير بن مسعود الطويل  وال بمغمرٍ

 67 الفرزدق البسيط  توغيرِ

41 العباس بن مرادس الطويل  المجلس 

 79 لم ينسب لقائل مشطور الرجز  وأقطْ

 46 حاتم الطائي الطويل  أجمعا

51 لم ينسب لقائل الطويل  تابع 

109، 69 جرير بن عبد اهللا البجلي الرجز  تصرع 

25 النابغة الذبياني الطويل  وازع 

129 الكميت بن معروف الطويل  واسع 

 25 شأس بن نهار الطويل  أمزقُ

 107 كعب بن جعيل الرمل  تمْل

 الوافر  تبالَا
ان بن ثابت، سلح: مختلف في نسبه، فقيل 

 ألبي طالب: لألعشى، وقيل : ل وقي
31 

 128 األعشى البسيط  ننتفُل

 89 امرؤ القيس السريع  واغِل

 34 امرؤ القيس الطويل  تجمِل

 82، 81 لم ينسب لقائل مشطور الرجز  المرمِل

 23 ذو الرمة الطويل  تؤهِل

34 لم ينسب لقائل الطويل  تظلم 

26 إبراهيم بن هرمة الكامل  وإن لم 

 101 لم ينسب لقائل الطويل  نادماً

 72 لم ينسب لقائل الطويل  وال هضما

112 محمد بن عبد اهللا األخوص الوافر  الحسام 

 78  لبيد بن ربيعة  الكامل  نعامها

74 النابغة الذبياني الوافر  سنام 
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110، 69 زهير بن أبي سلمى البسيط  وال حرم 

138، 137 لم ينسب لقائل البسيط  كرم 

 الطويل  ضمالجرا
: للفرزدق، وقيل: اختلف في نسبه، فقيل 

 للوليد بن عقبة
32 

119 رجل من بني ُأسد الطويل  ظالم 

 71 زهير بن أبي سلمى الطويل  يسأمِ

 39 الفرزدق الطويل  خازمِ

 45 زهير بن أبي سلمى الطويل  تعلمِ

120 رؤبة بن اللجاج مشطور الرجز  قالت وإن 

26  إلى ذي الرمة، وليس في ديوانهمنسوب الوافر  يجبنَه 

 78 الراعي النميري الوافر  والعيونا

 100 امرؤ القيس الطويل  بكرانِ

 101 حسان بن ثابت البسيط  مثالنِ

 50 لم ينسب لقائل الخفيف  األزمانِ

 79  لم ينسب لقائل  الرجز  عيناها

46  المتنخل الهذلي  المتقارب  كفاه 

 107  عدي بن زيد  الخفيف  الساقي

 47  ابن همام السلولي  الخفيف  للتالقي

 128  لم ينسب لقائل  الطويل  باديا

ه47  عمر بن ملقط  السريع  سرباِلي 

 31  متمم بن نويرة  الطويل  من بكى

 138  ابن دريد  الرجز  فقوال ال لعا
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  فهرس األعالم: رابعاً 
  رقم الصفحة  االسم

 5 آدم بن إياس

 5  يإبراهيم بن إسحاق الحرب

 3، 2  إبراهيم بن المغيرة

 9 أحمد بن إسحاق السرماري

 2  أحمد بن حفص

 11، 8  أحمد بن حنبل

 6  أحمد بن محمد بن عمر المقري

 3  ابن األحنف

 135، 109، 108، 107، 102، 101، 97، 45  األخفش

 10، 8  إسحاق بن راهوية

 105، 104  أبو إسحاق الزيادي

 5  إسماعيل بن أبي أويس

 130، 129، 127، 87، 86، 70، 42  شمونياأل

 80  األصمعي

 74  األعرج

 30  األعمش

، 111، 109، 108، 106، 81، 77، 76، 75، 74، 20  ابن األنباري
131 ،135 

 5  أيوب بن سليمان

 5  أبو بكر بن أبي الدنيا

 11  أبو بكر كافي

 12، 11، 10، 8، 7، 5، 4، 3، 2  البخاري

 8، 5  الترمذي

 80  ميالجر

 131، 106، 104، 102، 99، 97، 96  الجرجاني

 27  ابن الجزري

 11  أبو جعفر العقيلي
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 126، 104، 102، 98، 97، 96، 21  ابن جِني

 118  ابن الجوزي

 12، 5  أبو حاتم

 127، 83، 27، 17، 16، 15، 14  ابن الحاجب

 118، 68  ابن حجر

 7  حريث بن أبي الورقاء

 5  حسان بن حسان

 5  سن بن الحسين البزارالح

 9  الحسين بن حريث

 2  حماد بن زيد

 77، 73  حمزة

  أبو حيان
33 ،45 ،46 ،49 ،50 ،72 ،73 ،87 ،90 ،102 ،103 ،

106 ،108 ،115 ،126 ،127 ،130 ،132 ،133 ،135 ،
136 ،138 ،141 

 74  ابن حيوة

 7  خالد بن أحمد الدهلي

 88، 87، 80، 42  خالد األزهري

 5  لد بن مخلدخا

 86  ابن خروف

 5  خالد بن يحيى

 3  ابن خلكان

، 100، 96، 86، 72، 71، 69، 45، 44، 37، 36، 29  الخليل
101 ،102 ،103 

 11  الذهبي

، 132، 130، 129، 127، 126، 103، 98، 97، 68، 46  الرضي
133 ،136 ،138 

 131، 90، 84، 70، 30، 27  الزجاجي

 12، 5  أبو زرعة

  131، 126، 114، 113، 106، 104، 102، 85، 84، 83  خشريالزم
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  78  أبو زيد األنصاري
  113، 106، 97، 96، 83، 42، 24، 20  ابن السراج

 5  سعيد بن أبي مريم

 6  سليمان بن حرب

 9  سليم بن مجاهد

 46، 45، 33  السهيلي

  سيبويه
14 ،15 ،18 ،31 ،36 ،41 ،42 ،44 ،45 ،49 ،50 ،65 ،

69 ،70 ،71 ،72 ،73 ،83 ،86 ،96 ،98 ،100 ،101 ،
103 ،107 ،127 ،131 ،134 

 87، 76، 75  السيرافي

 112، 106، 103، 45، 31  السيوطي

 45  الشلوبين

 5  صالح بن محمد بن جزرة

 34  الصبان

 77، 73، 30  عاصم

 5  أبي عاصم النبيل

 77، 73  ابن عامر

  74  ابن عباس
  12  أبو العباس بن سعيد

  30  بو عبد الرحمن السلميأ
  5  أبي عبد الرحمن المقري

  5  عبد العزيز األويسي
  8  عبد اهللا بن حماد
  5  عبد اهللا بن رجاء

  9  عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي
  5   بن عثمانانعبد

  5  عبد اهللا بن يوسف
  13  عبد الواحد آدم الطويسي

  5  ابن عدي
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  132، 130، 89 ،88، 87، 86، 84، 26، 22  ابن عصفور
  137، 135، 131، 129، 114، 109، 89، 37، 29، 28، 23  العكبري

  5  علي بن عياش
  77، 73  أبو عمرو
  79  الفارسي
  5  الفربري
  136، 127، 115، 96، 83، 79، 68، 67، 29، 15  الفراء

  8  قتيبة بن سعيد
  141، 139  ابن القيم
  77، 73  ابن كثير
  88، 77، 73، 49، 31، 27، 15  الكسائي
  35، 21  اللحياني
  80، 76  المازني

  3  ابن ماكوال
  102، 42، 35، 30، 28، 27  المالقي

  ابن مالك

15 ،18 ،22 ،26 ،30 ،32 ،34 ،37 ،41 ،42 ،43 ،46 ،
47 ،48 ،50 ،51 ،65 ،67 ،68 ،70 ،74 ،79 ،84 ،86 ،

88 ،90 ،102 ،106 ،112 ،118 ،127 ،129 ،130 ،
131 ،132 ،133 ،137 ،141  

  12، 2  مالك بن أنس
  4، 2  ابن المبارك

  115، 102، 98، 96، 83، 80، 75، 69، 42، 37، 31  المبرد
  105، 104  مبرمان

  117  محيي الدين الدرويش
  11  ابن المديني

  102، 100، 98، 96، 80، 46، 23  المرادي
  51  ابن مسعود

  5  مكي بن إبراهيم
  6  محمد بن األزهر السجري
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  8، 5  حمد بن إسحاق بن خزيمةم
  10، 8، 3، 2  محمد بن إسماعيل

  12  محمد بن محمد بن إسحاق الكرابيسي
  80  أبو محمد اليزيدي

  12، 8، 5  مسلم
  11  النسائي

  77، 73  نافع
  5  أبي نعيم
  102  الهروي

، 47، 46، 45، 43، 37، 36، 33، 32، 28، 23، 22، 17  ابن هشام
66 ،84 ،99 ،112 ،113، 114 ،116 ،117 ،140  

  52، 29، 23، 22  ابن الوراق
  9  يحيى بن جعفر البيكندي

  5  يحيى بن محمد بن صاعد
  11  يحيى بن معيش

، 102، 97، 96، 85، 83، 70، 48، 47، 46، 45، 42، 37  ابن يعيش
106 ،119 ،120 ،127 ،129 ،131 ،132  

 68، 5 أبي اليمان

  135، 134  يونس
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  والمراجعقائمة المصادر 
  
  . القرآن الكريم-
: هـ، تحقيق وشـرح     745ارتشاف الضرب من لسان العرب، ألبي حيان األندلسي، ت           -1

، 1رمضان عبد التواب، مكبة الخـانجي، القـاهرة، ط    : رجب عثمان محمد، مراجعة     . د
 .م1988-هـ1418

ليـل  الخليل بـن عبـد اهللا بـن الخ        : اإلرشاد في معرفة علماء الحديث، لإلمام الحافظ         -2
الشيخ عامر أحمد حيدر، دار الفكر، بيـروت، لبنـان،          : هـ، ضبطه   446القزويني، ت   

 .م1993-هـ1414، "ط.د"

ـ 415،  األزهية في علم الحروف، لعلي بن محمد النحوي الهروي         -3 عبـد  : ، تحقيـق    هـ
 .م1982هـ، 1402، 2المعين الملوحي، ط

هـ، 577لبركات األنباري، ت    أسرار العربية، لعبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا، أبي ا           -4
 .م1999-هـ1420، 1دار األرقم بن األرقم، ط

هــ،  911األشباه والنظائر في النحو، لجالل الدين عبد الرحمن أبي بكر الـسيوطي، ت               - 5
 .م2001-هـ1422، 1غريد الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: وضع حواشيه 

عبـد  : هـ، تحقيـق    316بن السراج، ت    األصول في النحو، ألبي بكر محمد بن سهل          -6
 ."ت.د"، "ط.د"الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، 

ـ 761، ت اعتراض الشرط على الشرط، لجمال الدين ابن هشام األنصاري    -7 ، تحقيـق  هـ
 .م1986-هـ1406، 1عبد الفتاح الحموز، دار عمار، األردن، ط

محمد السيد أحمـد    : هـ، تحقيق   616ي، ت   إعراب القراءات الشواذ، ألبي البقاء العكبر      -8
 .م1996-هـ1417، 1عزوز، عالم الكتب، ط

إعراب القرآن، ألبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المـرادي النحـوي، ت                 - 9
 .هـ1421، 1عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: هـ، تعليق 338

هــ، دار   1403 بن أحمد مـصطفى درويـش، ت         إعراب القرآن وبيانه، لمحيي الدين     -10
اإلرشاد للشؤون الجامعية، حمص، سوريا، دار اليمامة، دمشق، بيروت، دار ابن كثيـر،             

 .هـ1415، 4دمشق، بيروت، ط

محمـد  : هـ، تحقيـق  616إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث، ألبي البقاء العكبري، ت         -11
 .م2011-هـ1432، 1عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب، لألميـر       -12
هــ، دار الكتـب العلميـة،       475مـاكوال، ت    بن  علي بن هبة اهللا أبي نصر       : الحافظ  

 .م1990-هـ1411، 1بيروت، لبنان، ط

بو عبد اهللا جمال الدين، ت      محمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي الجياني، أ        : ألفية ابن مالك     -13
 ."ت.د"، "ط.د"هـ، دار المعارف، 672

اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، ألبي البركـات، كمـال            -14
 .م2003-هـ1424، 1، المكتبة العصرية، ط577الدين األنباري، ت 

هـ، 761األنصاري،  لى ألفية ابن مالك، لجمال الدين عبد اهللا بن هشام           إأوضح المسالك    -15
هداية السالك إلى تحقيق المسالك، لمحمد محيي الدين عبـد الحميـد، دار             : ومعه كتاب   

 .م1966، 5، طإحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

صـدقي محمـد    : هـ، تحقيق   745البحر المحيط في التفسير، ألبي حيان األندلسي، ت          -16
 .هـ1420، "ط.د"جميل، دار الفكر، بيروت، 

 ."ت.د"، "ط.د"هـ، دار الفكر، 751 الفوائد، البن قيم الجوزية، ت بدائع -17

 عماد الدين إسماعيل بن عمر بـن كثيـر القرشـي            ،البداية والنهاية، ألبي الفداء الحافظ     -18
هـ، تم التحقيق والمراجعة والفهرسة بدار أبي حيان، مدينـة نـصر،            774الدمشقي، ت   

 .م1996-هـ1416، 1القاهرة، ط

سراج الدين  : ي تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير، لإلمام          البدر المنير ف   -19
أبي حفص عمر بن علي بن أحمد األنصاري الـشافعي، المعـروف بـابن الملقّـن، ت                

أبـي  وأبي محمد عبد اهللا بن سليمان، ومصطفى أبو الغيط عبد الحي،     : هـ، تحقيق   804
 .م2004-هـ1425، 1وزيع، السعودية، طعمار ياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والت

: هــ، تعليـق     911البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، لجالل الدين الـسيوطي، ت             -20
 ."ت.د"، 6مصطفى الحسيني، ط

طـه  . د: هـ، تحقيق   577البيان في غريب إعراب القرآن، ألبي البركات األنباري، ت           -21
 .م2006، 2رية العامة للكتاب، طمصطفى السقا، الهيئة المص: عبد الحميد طه، مراجعة 

: هـ، ضبط وتوثيق وتحقيـق 463تاريخ بغداد، ألبي بكر بن علي الخطيب البغدادي، ت         -22
 .م2004-هـ1424، 1صدقي جميل العطار، دار الفكر، لبنان، ط

األسـتاذ  : محمود سالم عبيدات، راجعـه وحققـه        .  د ،تاريخ الحديث ومناهج المحدثين    -23
 .م199724، 1ات، دار المناهج، عمان، األردن، ط محمود نادي عبيد.الدكتور
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، للحافظ أبي عبد اهللا، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخـاري، ت      التاريخ الكبير  -24
مصطفى عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان،    : هـ، تحقيق   256

 .م2001-هـ1422، "ط.د"

عيـسى محمـد   : هـ، تحقيـق   616اء العكبري، ت    التبيان في إعراب القرآن، ألبي البق      -25
 ."ت.د"، "ط.د"عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، : البجاوي، الناشر 

عبد الغني البغدادي، المعـروف  بن محمد التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، ألبي بكر      -26
كمال يوسـف الحـوت، دار الكتـب العلميـة،          : ، تحقيق   629نبلي، ت   حبابن النقطة ال  

 .م1988-هـ1408، 1وت، لبنان، طبير

 أبي زكريا محيي الدين بن شـرف      ،تهذيب األسماء واللغات، لإلمام العالّمة الفقيه الحافظ       -27
 ."ت.د"، "ط.د"هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 676النووي، ت 

: الشيخ: ، تحقيق هـ852، ت أحمد بن علي، بن حجر العسقالني : تهذيب التهذيب، للحافظ     - 28
 .م1996-هـ1417، 1دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط مسعود، بن علي والشيخ السالمي، رعم

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ جمال الدين، أبي الحجاج يوسـف المـزي، ت                -29
 .م2002-هـ1422، 1بشّار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط. د: هـ، تحقيق 742

، الخليل بن أحمد بن عمرو بـن تمـيم الفراهيـدي،           الجمل في النحو، ألبي عبد الرحمن      -30
 .م1995-هـ1416، 5فخر الدين قباوة، ط. د: هـ، تحقيق 170ت

: هـ، تحقيق وتقديم340 الزجاجي، ت في النحو، ألبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق    الجمل - 31
 .م1984-هـ1404، 1علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، دار األمل، إربد، األردن، ط

فخر . د: هـ، تحقيق   729 الداني في حروف المعاني، للحسن بن قاسم المرادي، ت           نىالج - 32
 .م1983-هـ1403، 2محمد نديم فاضل، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، طوالدين قباوة، 
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