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ية رش ية يف امجل� ا ية و ا
ال يةالعالقات الرت رش ية يف امجل� ا ية و ا
ال يةالعالقات الرت رش ية يف امجل� ا ية و ا
ال يةالعالقات الرت رش ية يف امجل� ا ية و ا
ال طالعالقات الرت ل ل طي ل ل طي ل ل طي ل ل ببببي         كككك
ية ---- سا ية   رؤية  سا ية   رؤية  سا ية   رؤية  سا ن  رؤية  نل نل نل     ----ل

        

تور                                                             
تورا 
تورا 
تورا 
    عاطف فضل عاطف فضل عاطف فضل عاطف فضل : : : : ككككا
تور  
تور                                                        ا 
تور                                                        ا 
تور                                                        ا 
تانة : : : : كككك                                                       ا تانة سني  تانة سني  تانة سني  كسني  كح كح كح     ح

يت                                                                                                                                      يت                     جامعة آل ا يت                     جامعة آل ا يت                     جامعة آل ا      األردن  األردن  األردن  األردن ––––للللبببب                    جامعة آل ا
    

    ::::صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
بحــث إىل تقــدمي صــورة واحضــة عــن امجلــ�  ليــريم ا
ــوي  ــهنج لغ ــق م ــرب، وف ــاة الع نح ية 
ى ا رش لا ط ــ ل
متد  يـل اللغـوي الوصـفي ا تح ملـسـحديث يقوم عىل ا ل ل
يطرة  ناد، أو  سـمن واقع اللغة، ويس من فكرة اإل سـ ل

بل العامل عىل امجل�، وذj أ نرص مرن  تقن امجل�  ع
nي نطقت العرب امجل� ألجoمبرونهتا أداء املعىن ا. 

ّوللوصول إىل هذا املعىن ال بد من   
يف اللغوي  تو ناء ما ال عالقة | بصلب ا صا ل ثت سـ
ية  سة، و�فرتاضات ا لعقلاخلالص، اكلعلل، واأل قي
نحويني اليت  تطرادات ا ية، وغري ذj من ا لاجلد سـ ل

بنحوي شلك عام، وخرجت �مجل� لأثقلت ا
رس ا
سارها الرتييب وا
اليل شلك  ية عن  رش با ك م ط ل

 .خاص
 
 

   Abstract: 
 

The research targets to present a clear 

idea about the conditional clause 

according to Arab Grammarians based on 

Linguistic curriculum depending on 

descriptive linguistic analysis derived 

from real language, and not based on the 

idea of the reference or the domination of 

the factor on the sentence, that is, as a 

sentence is a flexible element which 

through its flexibility accepts expressing 

the meaning for which the Arabs uttered 

the sentence.  

 

 For conveying this meaning, we 

should exclude every thing that has 

nothing to do with the core of pure 

linguistic description such as : causes and 

conversational mental assumptions as 

well as the grammarian's overexpansion 

that overloaded the syntax lesson in 

general and helped the deviation of the 

conditional clause from its structural and 

symantic route in particular.  
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نـد  سـمي امجلـ�  بحث الريس، ال بد من احلديث عن  رشوع يف موضوع ا بل ا عبداية و تقـ ّل ئل ق
نحويني ب. لا تـدوا إىل لفقد اهمت ا ميهتـا يف اللغـة، وا ثون القدماء بدراسـة امجلـ�، وأدركـوا  ها ق ح

ًنواح £مة فهيـا، اكنـت حمـورا 
راسـة احملـدثني مؤيـدين و�قـدين نايـة . ٍ لعمث أخـذت امجلـ� ا ¨
سم من داريس عمل اللغة املعـارص أساسـا 
راسـاهتم  ها  يث  ند احملدثني،  ًو�ه¯م  ق جعلع ح

يهتا بحث اللغوي املعارصمهوحبو°م، وذj أل هدف الريس  هار املعىن، وهو ا لل يف إ ئ ل ّوإن . ظ
بحـث  همـي جحـازي، عـن ا ناء امجلـ�، كـام يقـول محمـود  بحث احلديث يف  لأمه فرق ميزي ا ب فل
بحـث احلـديث  ي¼ يضع ا هد العريب دار حول نظرية العامل،  لالعريب القدمي يمكن يف أن ا ب جل ّ

نارص شلكي  لعهدفه دراسة الرتيب ا ل بري عن معـىن، ومـن مث يعـد املعـىن ك ي�  ّ امجل� و ¨ َ تع للسـ
ناء امجل� بنرصا £ام يف دراسة  ًع ً))))1111(((( . 

هـا   نحويني القـدماء، إذ مل يفـردوا  ند ا نل حظا وافرا من �ه¯م  للكن امجل� مل  ل ع ًت ً ّ
هـا، وأحاك£ـا، وإنـام جـاء احلـد سا£ا، ووظا يه عن امجلـ� وأ تحدثون  تقال   ��ّ قـ ي ئفسـ ف ً م يث ً

نحو ثـوا فكـرة العمـل والعامـل، وال . لعهنا يف أبواب ا نحويني  بب يف ذj أن ا حبولعل ا ل ّ لس
هـا �� . يظهر يف امجل� أثر لعامل شام ودرس امجلـ� درسـا موسـعا، فـأفرد  ًحىت جاء ابن  ل ً ًّ ه

هـا سا£ا، ووظا يب، وذكر أ تابه مغين ا ئفخاصا من  قب للك شام تـدل . ً هـوهـذه رؤيـة مـن ابـن 
يهتاعىل وعي مه وبعد نظر يف دراسة امجل� وأ ُ. 
نايـة   يـني مـن  بال بد القـاهر اجلرجـاين مـن ا عومن اجلدير �oكر أيضا ما قدمه  غ ل ع ّ ً

بعض مـن تقـدمي وتـأخري، وذكـر  ها  هـا، وعالقـة  يـة املعـىن يف تأ بـخاصة �مجل�، وأ بعـضمه ليف
 .))))2222((((إخل. . . وحذف 
بوا يف   نحاة فقد ذ ند ا سـمي امجل�  تأما  ه ل ع تق سمنيّ قها إىل   :قسـمي

ية � يةمج� ا يةمج� ا يةمج� ا ٌزيـد قـامئ، أو مـؤول : ّ ويه امجل� اليت تصدر �مس رصحي مرفوع، حنو::::مسمسمسمسمج� ا
ٌٌوأن تصوموا خري لمكوأن تصوموا خري لمكوأن تصوموا خري لمكوأن تصوموا خري لمك: "يف حمل رفع، حنو يق، : ، أو امس فعل، حنو))))3333(((("ٌٌ لعقههيات ا

تف به، حنو ٍأو امس رافع   .أقامئ الزيدان: ملك
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ية � يةمج�  يةمج�  يةمج�  ّ ويه امجلـ� الـيت صـدرت بفعـل سـواء اك::::فعلفعلفعلفعلمج�  ًن الفعـل Ýمـا أو �قـصا، أو ُ ً

يا للمفعول يا للفاعل أو  ًترصفا، أو جامدا، وسواء اكن  ً نً بن مب م ً وال فرق يف الفعـل . م
يـه حـرف أم ال ؟  يـه أم تـأخر، تقـدم  علأاكن مذكورا أم حمذوفا، تقدم معمـو|  ّعل ّ ً ً

تقدير: حنو بد هللا؛ ألن ا  áلهل قام زيد ؟ وزيدا رضته، و ع ّب بد هللا: ً  . عأدعو 
سـمي    متـدوا يف  نحـاة قـد ا سـمي تـدل بوضـوح عـىل أن ا هـذا ا نظرة األوىل  تقـا ل تقـ عل ّ ل ل

تـاجئ ذj عـدم وضـوح  بـين دون املـضمون أو املعـىن، فـاكن مـن  شلك أو ا نامجل� عىل ا مل لـ
ــه امجلــ� ي تظم  فاإلطــار اoي  ــ ــواحض يف إدراج بعــض . تن تاجئــه كــذj اخللــط ال نواكن مــن 
رشها يف يب اللغوية و حالرتا رش مـا يـربره، أو ك هـذا ا ية دون أن يكـون  ية أو ا حلـ � ل لفعل مس

نداء، واملدح واoم تعجب، وا نه كام يف أسامء األفعال، وا لتفاد  ل مسـ  .ي
نحاة –فتقسـمي امجل�   ند ا ل كام جاء  نـارص –ع يـث عـدد ا هـا مـن  يـه حتديـد  لع  ح ل ف

هـذه ا ثلـهتم الـيت وضـعوها  بع أ نا  شرتكة يف تكويهنا، ولو ذ لا م تت ب نمل لتقـسـïت خلرجـت عـن ه
ها ثري من امجلل اليت صدرها امس أدرجوها يف . لاخلصائص والعالمات اليت وضعوها  كناك  فه

ية يف حني أن ال فعل يف صدر امجل� نفوها  ية، وأخرى  ْامجل� ا فعل ص  .لفعل
تقدير فعل حمذوف، حنو  ية  ثال عدوها  سم  نداء وا بفارشط وا فعل لق ّل سامء : "مل سامء إذا ا سامء إذا ا سامء إذا ا للللإذا ا
شقت شقتا شقتا شقتا تجارك" و ))))4444(((("ننننا رشكني ا تجاركإن أحد من ا رشكني ا تجاركإن أحد من ا رشكني ا تجاركإن أحد من ا رشكني ا سـسـسـسـإن أحد من ا ململململ ْْ نـاء عـىل أن ))))5555(((("ْْ يـة  نحاة مجال  ّ عدها ا ب فعل ًل ّ

شقت  نحـاة، فقـد قـدروها إذا ا ية، وهذا من افـرتاض ا تصة �مجل� ا نـأدوات ارشط  ل لفعل خم ل
تجارك تجارك أحد ا شقت، وإن ا سامء ا سـا سـ ن بحث. ل يل ذj يف ا نأيت إىل  لو تفص  .سـ

ي  نحاة امجل� إىل ا سم ا مسوبعد أن  ل ّق يـة، ْ شام امجلـ� الظر ية، أضـاف ابـن  فة و هـ فعل
نـدك زيـد ؟ ويف ا
ار زيـد؛ إذا قـدرت  ّويه املصدرة بظـرف أو جمـرور، حنـوك أ ) ًزيـدا(ع

تقرار احملذوف سـفاعال �لظرف واجلار واúرور، ال �ال ً))))6666((((. 
ية، قـال  رش رشي امجلـ� ا طكام أضـاف الز لـ فعليـة، : امجلـ� عـىل أربعـة أرضب: "خمـ

ية، ورش فية، وظريةمسوا ية بقو|. ))))7777(((("ط ية إىل ا رش يش امجل� ا لفعلويرد ابن  ط ل يع امجل� يف : "ّ
يقة رض�ن تني، ارشط : حلقا تني  يق مربة من  ية يف ا رش ية؛ ألن ا لية وا ل يل مجل ك ط مس فعلفعل تحق ّ

 .))))8888(((("فعل وفاعل، واجلزاء فعل وفاعل
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يوطي ذj ورأى أن إطالق امجل� عىل ما ذكـر مـن الواقعـ  ّوخالف ا ًة رشطـا، لسـ

يــه  بـل، فأطلقــت امجلــ�  علأو جـوا�، أو صــ� فــإطالق جمـازي؛ ألن � مــهنام اكن مجــ�  ق ً ّ ً

jبالغني نظرا ألهنم اكنوا كذ تاىم عىل ا بار ما اكن كإطالق ا �ّ ً ل ي لت  .))))9999((((ع
يـة، وإن   ـي  سـمي قامئ عىل أسـاس شـلكي، فـإن صـدرت بفعـل  ْإن هذا ا فعلّ ف هـتق ّ ل

ية، وللك  ـي ا مسصدرت �مس  هف يه(نوع مهنام طرفان ّ ند إ لند و سـ مسـ ندما وقفوا أمـام ). م عو
ناد يف امجل� توفوا طريف اإل تقدير  ناد جلأوا إىل ا تضح فهيا اإل سـمجل ال  سـ ل سـ ليي ّ. 

يطرة فكـرة العمـل   نحويون أساسـا يف امجلـ�، مث  متدها ا ناد اليت ا ســففكرة اإل ل ّسـ ً ع

تقدير، جعلـت ا
ارس يقـف أمـام عـدد مـن األسـ يب العريـة الـيت ختلـو مـن لوالعامل وا با ل
تعجب، واملدح، واoم، وأسامء األفعال وغريها ندبة، وا تغاثة وا ناد اكال لاإل ل سـ  .))))10101010((((سـ

نا الـريس   نـه ل�خـول يف موضـو يد، لكن ال بد  نا يف هذا ا نا قد أ ئوأ م عب ه طل ّس لمت ح
ناه بـ  ية """"مساoي و رش ية يف امجل� ا ية وا
ال ية العالقات الرت رش ية يف امجل� ا ية وا
ال ية العالقات الرت رش ية يف امجل� ا ية وا
ال ية العالقات الرت رش ية يف امجل� ا ية وا
ال طالعالقات الرت ل طي ل طي ل طي ل للللي بببب ية ----كككك سا ية  رؤية  سا ية  رؤية  سا ية  رؤية  سا ن رؤية  نل نل نل  .""""----ل
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ي يأ يأ يأ بحثــــمهمهمهمهأ بحثة ا بحثة ا بحثة ا     للللة ا
بحث إىل تقدمي صورة واحضة عن   ية(ليريم ا رش طامجل� ا نحـاة العـرب، ) لـ لنـد ا ع

يس  متد من واقـع اللغـة، و يل اللغوي الوصفي ا تح لـوفق مهنج لغوي حديث يقوم عىل ا ملسـ ل ل
بل مبرونهتـا  نرص مرن  يطرة العامل عىل امجل�، وذj أن امجل�  ناد، أو  تقمن فكرة اإل ع سـ ّسـ

ناء مـا . ء املعىن اoي نطقت العرب امجل� ألجnأدا ســتثوللوصول إىل هذا املعىن ال بد من ا ّ
سة، و�فرتاضـات  يـة، واأل يف اللغوي اخلالص، اكلعلـل ا تو يـال عالقة | بصلب ا ص قل نطقمل
شلك عـام،  نحـوي  نحويـة الـيت أثقلـت ا
رس ا تطرادات ا ية، وغري ذj من � بـا ل ل ســ لعقل

رش طوخرجت �مجل� ا سارها الرتييب وا
اليل شلك خاصل بية عن  ك  .م
 

سابقة سابقةا
راسات ا سابقةا
راسات ا سابقةا
راسات ا     للللا
راسات ا
ثـرية، واملالحـظ عـىل هـذه   ية، ويه  رش تصت بدراسة امجل� ا كمثة دراسات ا ط ل خ ّ

 :ا
راسات ما ييل

نـد شـاعر مـا، أو  � تلفة  عدراسات تقوم عىل مهنج إحصايئ رمقي ألمناط ارشط ا � ل
رشيف، أو بــوي ا لــاكتــب مــا، أو يف احلــديث ا بويــةلن سرية ا ن ا مث حتــاول هــذه . للــ

نـد  تارة، ومقارنهتـا مبـا ورد  نصوص ا نة ا هار أمناط ارشط يف  عا
راسات إ � ل عي ل ظ
ية يف لك نـص عـىل حـدة، مـع  رش بني مدى تكـرار أمنـاط امجلـ� ا نحويني؛  ّا ّ طّ ت لـل ل

ها دوران يس  تعامل، والقواعد اليت  ها دوران يف � لمالحظة القواعد اليت  ل  .سـل

نقـل تدراسات  � ية، مسهتـا ا يـة تأ نحـويني مـن � نـد ا رشط  لتحدث عن ا يل ل صـع ح لـ
يح رأي عـىل آخـر دون تقـدمي  نحـويني، وتقـوم عـىل تـر ثف عـن ا بارش وا جا لملك ّمل

يح هذا الرت نع  جبب  ل مق  .س

ية  � نـاول  يـث  بـارش،  شلك  نحويـة  نظرية ا قـضدراسات تقوم عىل دراسة ا ت بـ ل تل ح م
يـث ية مـن  رش حامجل� ا ط تـب طبيعهتـا، ومـصطلحاهتا: ل ك، ومـصادرها القدميـة يف 

تب األمايل تب إعراب القرآن وعلومه، و تب األدوات واحلروف، و نحو، و كا ك ك . ل
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ية يف مظاهنـا،  هـدف مهنـا الوقـوف عـىل املـادة األسا سال، ا يا  ســبعا Ýر سلـ خي لت ًت مت ً ً

ميهتا يهتا و بني أ ها شلك  قوحماو�  مه ي ّب  .تنظمي
نحويني، ونرا   لجفل ا
راسات تدور يف ف� ا ها بعـضا دون الوصـول ّ ًها يكـرر  بعـض ّ

تحقه مـن  ية مـا  رش نل امجل� ا ية اليت نطقت به العرب، ومل  رش سـإىل جوهر امجل� ا ط ت تـط لـ ل
شة  نا نطـق الـرáيض والعقـيل يف  متد عـىل ا بب ركوب ا
ارسني أمورا شاقة  قـناية  مل مع تعس ً ب

 .قضاáها
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بحثــــــــــــــــمهنمهنمهنمهن بحثج ا بحثج ا بحثج ا     للللج ا
بحـث، أوال،   ًسار هذا ا بـع أبـرز قـضاá امجلـ� ل يـة تقـوم عـىل  يـة Ýر تتعـىل  خي مهنج

نحـو العـريب؛  سة يف ا ثـل مفاصـل ر نحـوي الـيت  تـب الـرتاث ا ية يف عدد من  رش لا يـ مت ل ك ئط ل
يل اجلزيــة  تفا ية، دون اخلــوض يف ا رش يقــة لرتيــب امجلــ� ا ئوذj إلعطــاء صــورة د صــ ل ط لــك ق

ي هـر  يـة، والــيت  بــري أ هـا  يس مـن  يـة الـيت  ســواخلال مه ك تظت بع لــ طرة العمــل والعامـل علهيــا؛ تف
سة نحويني يف قضاáها الر تالف ا يللوقوف عىل مدى اتفاق وا ئل  .خ

يهتـا يف   ها؛ وذj أل ية، و رش تجه إىل وصف امجل� ا ثة  ية حد يا،  �مه ط ت ي مهنج حتليلن ل ً

سامع هـا إىل ا تحدث أن  ية اليت يريد ا ية وا
ال هار العالقات الرت لـإ مل ل نقلي ب يظ ْ ًبغـي إذا أن . ك فين
ند إىل مالحظــة ننظـر يعـة تريهبـا، و سجم مـع  ية عـىل أسـاس  رش ست إىل امجلـ� ا ك ب نـ يـط ط ي لـ

تعامل، للوصول إىل املعىن اoي ألجn نطقت العرب، واoي يعد  ناء � بة أجزاهئا أ ّومرا سـ ث ق
ناء امجل� نرص الريس يف دراسة  با  .ئلع

يـة امل  تحو تويديـة ا تكون وفق فكرة ا ية  رش نظرة للجم� ا يلهذه ا ل ل ل سـ ط ّعـد� الـيت لل
يـل عاميـرة تور  
خلجاء هبا املرحوم ا بدايـة . ك نعرض يف ا لو تـرص –ســ شلك  خم   نظريـة –بـ

سوغات األخـذ  يـة يف اللغـويني العـرب احملـدثني، مث  تحو تويديـة ا سيك، مث أثـر ا مـشو يل ل ل ل م ّت ّ
يل عاميرة  .خلبفكرة 

 
يوية نظرية ا يوية وا نظرية ا يوية وا نظرية ا يوية وا نظرية ا سيكيكيكيك وا سشو سشو سشو للللببببننننشو ل لم لم لم م     ::::تتتت

ية احلد  سيك وقد برزت يف األ شو يجاء  س م نت نظـام ل تعلـق � ها  لثة معامل �رزة  ي بعـض
نـه أعـالم املـدارس اللغويـة  نطلـق  تعلـق �لفكـر اoي اكن  ها اآلخر  ماللغوي بعامة، و يبعض ي
تدرك علهيا مـرارا حـىت  نه ا تأثر هبا، و بحوث،  ثري من ا
راسات وا ها  سـاليت عرضت  ل ّك لك ف ل

ثريا، وال يزال يف تدعمي أراكهنا تقامت | نظرته اليت #د  كا ي ومـن أوحض هـذه .  وتطويرهـاسـ
 :املعامل

بغـي أن  � ية  سا تجرييب اoي رأى أحصابه، أن القواعـد ا ْيادة املهنج الوصفي ا ينّ ن للـ ل سـ
تقراء طريقا | متد � سـنطلق من الوصف اoي   .يعت
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يـا�، ويف  � ها أ يـب اللغويـة يف  شار بعض اآلراء اليت عرضت ملعاجلة الرتا حا شـلك ك نت
شلك واملعـىن سيك بـذور قواعـد لـاملواءمة بـني ا شو يـا� أخـرى، فقـد زرع  مـ أ ت ح

بل يأة من  ية يف تربة  تحو تويدية ا قا £ يل ل ل  .ل

تويديـة  � نظريـة ا هر وأحـدث لغـويي العـامل وهـو مؤسـس ا سيك من أ شو ليعد  ل ل م شت ّ
ــة  ي شف عــن ا ــة، وا يــب اللغوي بــىن والرتا ــة القامئــة عــىل دراســة ا ي تحو بنا لكــ ك ل يل لل

يقة ية ا ية، وا لعما ب نسطح ل نظريـ. ل تابـه لهـذه ا سيك يف  شو رشها  كة  مـ ت يـب "نـ كالرتا
نحوية يـة "لا شارا يف اجلامعـات األمر نظـرáت اللغويـة ا يا من أكرث ا يك، تعد حا تـ ل نل

 .))))11111111((((بواألوروية
 

ية تحو تويدية ا نظرية ا يةا تحو تويدية ا نظرية ا يةا تحو تويدية ا نظرية ا يةا تحو تويدية ا نظرية ا يلا ل ل ل يلل ل ل ل يلل ل ل ل يلل ل ل ل      : : : :ل
نظرية نظريةأسس ا نظريةأسس ا نظريةأسس ا     للللأسس ا

سيك يه فكرة  -1 شو سة يف نظرية  نقطة الر ما ت ي سان، الفطرية اللغويةالفطرية اللغويةالفطرية اللغويةالفطرية اللغويةئل نـ يف ذهن اإل
سه، ولك ّويه أمر ال بد  بـري معـا يف  تاج امجلل وا يع إ نفـنه، فاإلسان  تع ن تط ّن ل يسـ م

بق أن  هـم مجـال مل  ها، وأن  بق أن  نطق مجال مل  يع أن  سان  ْإ ْ ْ سـْ سـ ي تط يـن ي ًسـ يفً نطق ي
ية يف . مسعها ناك عددا من القواعد ا شموية؛ مبعىن أن  سم هذه الفطرية � للكو ه ل ل ّت ت

نذ والدته ومن خالل ا سان تكون معه  لذهن لك إ يش من ئة الـيت  يعـتفاعل مع ا لبي
تظم  منـو  مترار ا بات لغويـة جديـدة، ومـع ا يات ومتـأل  نضج ا تنـفهيا،  سـ للك لت ســ مبكتـ
نـاء  يـث يكـون قـادرا عـىل تويـد مجـل وناهئـا  نـه  يـة يف ذ بهذه القواعـد ا ب ل حب ه ًللك

تويد سمى قواعد ا لبوطا بقواعد  ل ت  .ًمض
سيك بـني الكفا::::الكفاية اللغوية واألداء اللغويالكفاية اللغوية واألداء اللغويالكفاية اللغوية واألداء اللغويالكفاية اللغوية واألداء اللغوي -2 شو مـ مزي  يـة واألداء؛ أي املعرفـة ت

تـاج عـدد هائـل مـن  يح | القـدرة عـىل إ يـث  ته،  تلكم بقواعد  ية  نا ت حب لغ للم تـن لضم
ية، والقدرة عىل احلمك بصحة امجلل الـيت  تامجلل من عدد حمدود من الفونïت الصو
تجـة  ية، مث القدرة عىل الربط بـني األصـوات ا نها من و#ة نظر حنوية تر ملي ّك ب يسمع

ها يف م ها مبعىن لغوي حمددجتمعو تظم يف مجل، والقدرة عىل ر بطورفïت  وهـذا . تن
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ية ية دا يات ذ خللكه يمت يف  ن همعل تعام| . ّ ثـل يف طريقـة ا ســوأما األداء اللغـوي  فيمت ّ
نطـوق للمعرفـة  تجة، وهو الوجـه الظـاهر ا ملللكفاية اللغوية وهو ال.م وامجلل ا ملن

نة يف اللغة ية الاك ما  .لضمن
يقة -3 ية ا يقةا ية ا يقةا ية ا يقةا ية ا لعما لعمب لعمب لعمب ننننب يةلللل ية ا ية وا ية ا ية وا ية ا ية وا ية ا سطح وا سطحب سطحب سطحب لب لل لل لل سيك يه اليت تعرب عن ::::ننننل شو ند  يقة  ية ا م وا ت ع لعم نب ل

تلكم ـي اللكامت اليت . ملالفكر، وهو املعىن الاكمن يف نفس ا ية  ية ا هأما ا فن سطح لب ل ّ
يعرب هبـا عـن املعـىن املوجـود يف اoهـن تلكم  لنطق هبا ا مل سيك أن . ي شو ّويـرى  مـ ت

يفام نطقت هبا ال تؤثر يف امل ية  ية ا كا سطح لب  .عىننل
تـاج ::::احلدساحلدساحلدساحلدس -4 تلكم القـادر عـىل إ يـة ا باحـث أن يـصل إىل  يع ا ن اoي به  ملـ ن ل ْتط يـسـ

سمعه من #ة أخرى شاهبة، وعىل احلمك بصحة أو خطأ ما  يامجلل ا  . ملت
تحويـل يف نظرتـه، حـرصت �ألمنـاط    نـارص ا سيك عـددا مـن  شو متد  يوقد ا ل ع م ت ع

يــة تا لا يــة، واإلحــ: ل لتبعاحلــذف، والرتيــب، والــزáدة، وا تخدم يف . اللت نــارص  سـوهــذه ا تــلع
بقـى  يـث  نطوقة،  ية  نواة إىل حتو سيك للربط بني امجلل، وتحويل امجل� ا شو تنظرية  حب يل ل ل م مت
تحويل علهيا وبعـد أن دخلهتـا؛ ألن  نارص ا بل دخول  توي  ناها كام يه، و ّامجل� يف  ْ ل ع سـ قمع ت

سيك شو ند  يق هو األساس  ماملعىن ا ت ع  .لعم
ناسب أن نذكر ما ج  نـا اللغـوي، وخـري ملومن ا سيك | جـذور يف ترا شو ثاء بـه  مـ ت

ــاهر اجلرجــاين ــد الق ب ــام  ــل هــذا اإلم ث عمــن  ــول د. مي ــوىس. يق شف : "هنــاد امل ــا ا نكــإن م ّ
شف البــن  ية، قــد ا يقــة وا يهتــا ا توى ا
اليل للجمــ� يف  يني يف ا نكــتحــو سطح لعم سـ يل لــلل بنملــ

تاك£م إ هر ذj يف ا بد القاهر اجلرجاين، و حشام ولإلمام  يظ ع يـب لغويـة ه كىل املعىن يف ترا
 .))))12121212(((("متعددة

 
ية يف اللغويني العرب احملدثني تحو تويدية ا ية يف اللغويني العرب احملدثنيأثر ا تحو تويدية ا ية يف اللغويني العرب احملدثنيأثر ا تحو تويدية ا ية يف اللغويني العرب احملدثنيأثر ا تحو تويدية ا يلأثر ا ل ل يلل ل ل يلل ل ل يلل ل ل      : : : :ل

يـل مـهنم   تح ية مهنجا هلم يف ا تحو تويدية ا ثني العرب ا با تار عدد من ا لا ل يل ل ل ل حل  –خ
ثال ال احلرص  يل ا ملعىل  يـل –بس شال زكـرá، و خل محمـد عـيل اخلـويل، ومـازن الـوعر، و ميـ

 .عاميرة
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ثـل أمناطـا حمـددة ألنـواع   نة من امجلـل العريـة  تار  متأما محمد عيل اخلويل فقد ا ب عي خ
ثـل اللغـة  هـا  تقـد أهنـا  متمن امجلل واألفعال واألسامء واحلـروف وأنـواع أخـرى عديـدة، ا لكّع ّ

بول مقالعرية عىل حنو  تعامل . ب يب �درة � بعد الرتا سـوا ك تصاص – يف رأيه –تس ثل � خ  م
تغال و� سـو� ندبة والرتخمي وامس الفعلشـ ية. لتغاثة وا تحو تويدية ا بق علهيا ا يلمث  ل ل ل ّط

))))13131313((((. 
يـة معرفـة   يب العرية املعروفـة حتـت لـواء واحـد  بغوأما مازن الوعر فقد مجع الرتا ب ك ّ

سـïت الـيت اكن  ية العريـة، وقـد انطلـق مـن ا سا نظريـة ا يـة  نحوية وا
ال تقـالوجوه ا ب ن للـ لل ل لل
يـب العريـة إىل تريـب امسـي وتريـب للنحاة العرب فهيا اتفا سم الرتا به اتفاق،  كق أو  ك ب ك فقـ شـ

كفعيل وتريب رشطي وتريب ظريف  .))))14141414((((ك
ية   ته عــىل امجلــ� العريــة يف ضــوء األ شال زكــرá فقــد تركــزت درا سنوأمــا  ب ســـ لــيــ م

ية أيضا تحو تويدية ا يلا ل ل  .ل
 :مالحظات عىل ت� ا
راسات 

ها وجود يف العرية كقان � يس  بوضع قوانني  ل ون حذف اجلار للفاعل أو للمفعول بـه، ل
باب: بفمل تعرف العرية تاح  تح ا للمىش من الو
 أو  ملف  .ف

 .تأثر هذه اآلراء وا
راسات بفكرة العمل والعامل �

ــدمي الفاعــل عــىل  � بــرصيني Ýرة أخــرى يف تق يني Ýرة وا تاكم إىل آراء الكــو ل� ف حــ
 .الفعل

يب اللغوية يف هذه ا
ر � يل الرتا كغلب عىل  تعرض حتل شلكي، إذ مل  ياسات املهنج ا ل
تحويل من أجل املعىن إال ملاما  .لا

شلك إال  � هام ال  يـل، و� تح هام  يـاختذت هذه ا
راسات أسـلوب � ل تفلل ســتف ســ
ثـل لـلك مهنـا  ثـرية األخـرى الـيت  يب ا ميأسلو� قامئا برأسه، ال يغين عن األسـا لكل

 .حا� خاصة

سيك وتقربــه للقــار � شو يــق مــهنج  يحمــاو�  مــ ت تــه وكــام جــاء عــن تطب بلكيئ العــريب 
سيك مشو  .ت
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همـه    ية وتعمقـوا يف  تحو تويدية ا يعد أبرز اoين تأثروا مبهنج ا يل عاميرة  فأما  يلف ل ل ل ّخل
يب اللغويـة يف اللغـة العريـة يف ضـوء  سه و#ة نظر يف دراسـة األسـا ته، وكون  بودرا ل نف لسـ ّ

ياته معطتاجئ عمل اللغة املعارص و  .ن
تو  لوقد حدد امجل� ا سن ل حيـيدية بأهنا احلد األدىن مـن اللكـامت الـيت حتمـل معـىن  ّ ّ

نـاء امجلـيل يف اللغـة العريـة، فـامجل�  ندرج يف منط من أمناط ا يه، رشط أن  سكوت  با ب ت عل لل ب
سمني نده إىل  قسم  ع ية: تق يلتويدية، وحتو تويديـة إىل . ل سم امجلـ� ا لوناء عـىل هـذا فقـد  ل قـ ب

 :قسمني
ية و: األول مسمج� تويدية ا  .لها فروعل
ثاين ية وها فروع: لا لمج� تويدية  فعل  .ل
سمهيا    تحويل اليت تـدخل امجلـ� و نارص ا يـأما  ل يـة(ع تحو نحـو ا يلقواعـد ا ل : فهــي) ل

نغمي لتالرتيب، والزáدة، واحلذف، وعالمة اإلعراب وا  .))))15151515((((ت
 

بات باتسوغات و باتسوغات و باتسوغات و يسوغات و يم يم يم     ::::تعقتعقتعقتعقم
يــة يف أمــر  سيك ماكهنــا يف املعاهــد ا شو بــوأت أفــاكر  لعلمنــذ أن  مــ ت ت ياك وأورو�، م

تلقــوا هــذه األفــاكر وتعلموهــا،  ثون العــرب مبعاهــد العــمل الغريــة،  بــا تحــق ا فوبعــد أن ا بح ل ل
يـق نظرتـه عـىل اللغـة  سموا بصددها بني مؤيد آخذ بلك ما جـاء فهيـا، مث أخـذوا  يوا ب بتطنق
تجـاهلني أن  نـصوص العريـة  ّالعرية شـاءت هـذه اللغـة أم أبـت، ومعلـوا عـىل يل ذراع ا م ب ل ّب

هـا عـىل غـري بللعر سيك متامـا، وربـام اكن  شو سجم مع أفاكر  تفردة ال  يقية خصائص  بم تطت ّ م ت ن
هـدم تـراث العـرب،  هذه األفاكر مهتم إáها بأهنا معـول  رس وأكرث فائدة، ورافض  لالعرية أ ّل ّي ب

ثــرية يهتــا قــرو�  كوتقــويض دعــامئ كــدوا يف  بث ت بــة . ّ نويف مــهنج � الفــريقني جــور، بــل جما
يقةللصواب وخمالفة 
ية ا ق ل�راسة ا  .لعلم

نـاه مهنجـا   يـل عاميـرة، إذ رأ تـور  
نا مـهنج ا يوملا اكن األمر كذj فقد ا خل ك ستسغ
سني؛  يـه الر متد عىل ما جاء يف الرتاث العـريب يف  شلك واملعىن و يـتدال جيمع بني ا خط ل ئمع يع

يـه يـات عـمل اللغـة املعـارص، وخباصـة تو بالغة، ويصل هذه ا
عامـة  نحو وا جا مبعط ل  نظريـة ل
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نصوص العرية سق مع ا سيك  بشو ل ت م ناجه الـرتاث العـريب، . لتت تعد مبهنجه اللغوي عن  مفمل  يب
ناوها ناجه  لومل يغفل اإلفادة من تطور العلوم وجتدد   .تم

ية   سوغات إقامة هذا املهنج واألخذ به أنـه قـد معـد يف  بدو واحضا أن  سمومما  ّ م تـي ّ
شلك  بىن إىل املعىن وا لامجل� إىل مض ا متدا عـىل مل ، "العـربة بـصدر األصـل"معإىل املضمون 

يهتا عـىل ركزيتـني نـده تقـوم يف  سمفامجل�  بـين: تـع يـة، : ملإحـداهام مـن راكئـز ا يـة أو  فعلا مس
ية من راكئز املعىن ثا نوا ية : ل ية مث حتو ية أو تويدية  ـي تويدية ا ية،  يلتويدية أو حتو فعل ل مس ل ف يل هل

ية، ويف هذا يكون  ية  ية أو حتو فعلا يل ينيمس بال نحاة إىل #ود ا غقد مض #ود ا ل  .ل
نحـو . وملا اكن اه¯م د  يف ا بـىن واملعـىن معـا فإنـه قـد ذهـب إىل  لعاميـرة � ن تـصمل

يـة الـيت  بىن واملعىن ويس عىل أسـاس العامـل واحلركـة اإلعرا يد ا بالعريب عىل أساس تو لمل ح
نـا القـدماء  ها العامل عىل أواخر اللكم يف امجلل كام فعل حنا تيرت نـدمه ك نحـو  بح ا عحـىت أ ل صـ

نـرص حتويـل بـل يه فـونمي . عمل أواخر اللكم نـده  يـة، ويه  عهـو ال يغفـل احلركـة اإلعرا ع ب ف
يه خبـط سـالمة  نظر يف امجل� إن مل حتقق مـا  سمأساس من فونïت اللكمة وامجل�، فال  يـي ْ

هـا يف ا
ال ميـة  يـة أو ال  ميـة دال يـة ذات  بىن، سواء أاكنت احلركة اإلعرا لا ق لق ب �، وبـذا فـال مل
يل اللغوي تح يقا للمهنج الوصفي يف ا ية  تقديرية أو ا نده للحركة ا لوجود  ل حملل ل فهو يدعو . حتقع

تويـد  شمل ا تويـد  ثال �ب ا نـاه؛  يـث  كإىل دراسة لك �ب من أبواب اللغـة مـن  ل يـ ك ل مفـ مع ح
نوي و�لضمري العائد ونعم، وئس وبضمري الفصل وغريها باللفظي وا ب  .ملع

يني . احض جتــاوز دّوإن مــن الــو   نحــاة الكــو نــاطق اخلــالف بــني ا فعاميــرة معظــم  لم
يـة  ثـل هـذا ظـاهر يف  ية واحـدة، و يهنم حول   ïبرصيني وبني حناة لك مدرسة ف يفوا م كب قض ل

تابه  نحوية يف  كمعاجلة بعض األبواب ا يل اللغوي"ل تح لا بـدو واحضـا أيـضا أنـه ". ل ّولكن مما  ي
ثريا لألخذ مبهنج أهل يل  كيف مهنجه  ثـري مي يـل  تقـدمي، ويف  ك الكوفة وخباصة يف ظاهرة ا حتل ل

نحـاة بعامـل أو  ية، وما يقول فهيـا ا نحوية عىل احلركة اإلعرا متد أبواهبا ا سائل اليت  لمن ا ب ل تعمل

ندبـــة  تعجـــب وا تـــصاص وا تحـــذير و� لمعمـــول واجـــب احلـــذف كـــام يف اإلغـــراء وا ل خل
تغاثة واملفعول معه واملفعول |   .وغريها. . . سـو�
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يه يف   سة  نقاط الر سيك يف ا شو فمفما يدفع إىل األخذ هبذا املهنج مغايرته مهنج  ي ل م ئت ّ
 jبا بـذ تو بـىن  تابعة املعىن، وكـذا يف مض املعـىن إىل ا بق عىل العرية يف  عما ال  سـ مل ب مـنط مي

تاكمل ها يف مهنج وصفي  سا يهبا، وإماكية خترجي  مأمناط العرية وأسا ئل م ن ل  .ب
 

رشطهوم ارشط رشطهوم ا رشطهوم ا للللهوم ا     ::::مفمفمفمف
هوم  يـق أمـر بـآخر يوجـد بوجـوده، مفيدل  نحويني عـىل  ند ا ية  رش تعل امجل� ا ل ع ط ل

تفائــه، واألمــر األول  تفــي � نو ثــاين–ّ املعلــق بــه –ني بب لألمــر ا ثابــة ا ل  رشط . ))))16161616((((لــسمب لــفا
تعلـق  رشط،  يـة مجـ� جـواب ا ثا تني، األوىل مج� ارشط وا يندمه عالقة قامئة بني  ن ل مجل فع لـ ل

رشط ّنعاين أن ارشط هـو اإللـزام؛ ألنـك تقـولويرى ا. لحدوث اجلواب حبدوث ا للص ْإن : (ّ
سه) يقم أمق بك  يام إن ألزمه صـا سك ا نفـتلزم  حنف لق ْف

نعاين أيـضا حـدودا . ))))17171717(((( ًمث عـرض ا ً لـص ّ
رشط مهنا ثn، حنو: ربط مج� جبم�، ومهنا قوهلم: للأخرى  مارشط وقوع اليشء لوقوع  ْإن : ل

ْيقم أمق ناع وقوع اليشء ال. ْ موهو أيضا ا تم ْإن مل تقم مل أمق: تناع وقوع غريه، حنوً ْ ْ
))))11118888((((. 

يـق،   رشط إىل جانـب معـىن ا تعلوشري ابن فارس إىل معـىن آخـر مـن معـاين ا لي لـ
يق اجلواب وجد ارشط أم مل يوجـد، مـع كـون وجـوده أوىل لوهو  ِ ُ رشط عـىل : "قـال. حتق لـا

ُإن خـرج زيـد خرجـت: رشط واجب إعام| كقـول القائـل: رضبني تـاب هللا. ْ :  تعـاىلكويف 
ئئئئا مرا مرا مرا مرئئئئاااا"""" سا فلكوه  نه  سا فلكوه ء  نه  سا فلكوه ء  نه  سا فلكوه ء  نه  ًففففإإإإن طن طن طن طنبنبنبنب لمك عن  لمك عن  لمك عن  لمك عن يشيشيشيشء  ً ًً ً ًً ً ًً ً يً ن ينف ن ينف ن ينف ن ينف يم يم يم  .))))11119999((((""""ههههم

نه قول هللا تعـاىل  توم، و موارشط اآلخر مذكور، إال أنه غري معزوم وال  حم ّ فـال فـال فـال فـال """": ل
نا أن يقï حدود هللا نا أن يقï حدود هللاناح علهيام أن يرتاجعا إن  نا أن يقï حدود هللاناح علهيام أن يرتاجعا إن  نا أن يقï حدود هللاناح علهيام أن يرتاجعا إن  ْناح علهيام أن يرتاجعا إن  ْْ ْْ ْْ ظظظظْ نا: "، فقو|))))20202020((((""""جججج ظإن  رشط إلطـالق " ْ

توما مفر ًاملراجعة، فلو اكن  ْوضا ملا جاز هلام أن يرتاجعا إال بعد الظن أن يقـï حـدود هللاحم ْ ً .
يه نا اكúاز غري املعزوم  علفارشط ها  ه ثn. ل ْْفـذكر إن نفعـت اoكـرىفـذكر إن نفعـت اoكـرىفـذكر إن نفعـت اoكـرىفـذكر إن نفعـت اoكـرى: "مو ّ؛ ألن األمـر ))))21212121(((("ْْ

رشط  نفــع، فقــد يكــون بعــض ا تــذكري واجــب نفــع أم مل  تــذكري واقــع يف لك وقــت، وا لــ� ي ل ل
 .))))22222222((((جمازاة

ييل أن من  ّوذكر ا ته بـ لسه ية ما ميكن  رش ي معاين امجل� ا تسمط " حتـصني اجلـواب"ل
تدل عىل هذا املعىن حبديث الرسول  يـه و سـملسـوا مـن قـال ال إ| إال هللا  : "علصىل هللا 
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نة وإن زىن وإن رسق ْدخل ا ْ ًولو مل يكن يف الـ.م الـواو، لـاكن الـزين رشطـا يف . ))))23232323(((("جل

نت املعىن؛  نة، ولكن الواو  حّصدخول ا ّ نعه ذj من دخـول جل ميأي وإن زىن وإن رسق مل  ْ
نة يس عـىل : كام تقول. جلا تومه أن ال.م  ئال  تين أيضا  نك عىل لك حال، وإن  لألكر ّم يْ ل ًمت شـ ّ

يـدخلوا  رسقة، جفـاؤوا �لـواو  شـمت خمصوصة، وحا� الـزىن كـذj، وا لالعموم، وأن حا� ا لـل ّ
تومه تقدم، وحىت ال  يهذه احلا� أيضا يف العموم ا مل ناؤهً  .))))24242424((((سـتث ا

يان آخران هام  شام  ند ابن  نوورد  ه رشط : ))))25252525((((معع لـاألول؛ تقرير اجلواب، وجـد ا َ ُ
تدل عىل هذا املعىن بقول معر  نهسـأو فقد، وفقده أوىل، وا يبعريض هللا  نعـم : "صه  يف 

يب، لو مل خيف هللا مل يعصه بد  ها با ال يعيص هللا تعـاىل، خافـه أو ". صلع ًواملقصود أن  صهي
ية مع اخلوف أوىل، ففقد ارشط وهـو قـو| مل  لخيفه، وعدم ا ُ ْ َ َ ّأوىل؛ ألن ) مل خيـف هللا(ملعص

بات نفي إ ثنفي ا ية """": وقو| تعاىل. ل سكمت  ية ـة ريب إذا أل سكمت  ية ـة ريب إذا أل سكمت  ية ـة ريب إذا أل سكمت  شـقل لو أنمت قل لو أنمت قل لو أنمت قل لو أنمت متمتمتمتلكون خزالكون خزالكون خزالكون خزائئئئن رن رن رن رمحمحمحمحـة ريب إذا أل شـمـ شـمـ شـمـ خـخـخـخـمـ ًً ًً
نـد . ))))26262626((((""""اإلنفاقاإلنفاقاإلنفاقاإلنفاق نـه  تالك خـزائن رمحـة هللا أوىل  ية اإلنفـاق مـع عـدم ا ساك  عفاإل شـ مم مـ خ
ها تال كا  .م
نه قول هللا تعاىلو  ثاين؛ تقرير اجلواب من غري تعرض ألوية، و ما ّ ل ولـو تـرى إذ ولـو تـرى إذ ولـو تـرى إذ ولـو تـرى إذ : "ّل

نني، بل بدا هلهلهلهلم ما م ما م ما م ما  نني، بل بدا áت رنا ونكون من املؤ نني، بل بدا áت رنا ونكون من املؤ نني، بل بدا áت رنا ونكون من املؤ نا نرد وال نكذب بآآآآáت رنا ونكون من املؤ  á نار فقالوا نا نرد وال نكذب بوقفوا عىل ا  á نار فقالوا نا نرد وال نكذب بوقفوا عىل ا  á نار فقالوا نا نرد وال نكذب بوقفوا عىل ا  á نار فقالوا موقفوا عىل ا ّ مت ّ مت ّ مت ّ بت ي بل ي بل ي بل ي ّّل ّّ لللل
نه، وإهنهنهنهنم لاكذبونم لاكذبونم لاكذبونم لاكذبون نه، وإوا  نه، وإوا  نه، وإوا  بل، ولو ردوا لعادوا ملا هنهنهنهنوا  بل، ولو ردوا لعادوا ملا فون من  بل، ولو ردوا لعادوا ملا فون من  بل، ولو ردوا لعادوا ملا فون من  ععععاكنوا اكنوا اكنوا اكنوا خيخيخيخيفون من   .))))27272727(((("قققق

 
رش رشأراكن امجل� ا رشأراكن امجل� ا رشأراكن امجل� ا ططططأراكن امجل� ا     يةيةيةيةلللل

ية من ثالثة أراكن يه رش طتكون امجل� ا  :لت

 .لأداة ارشط �

 .لمج� ارشط �

 .لمج� جواب ارشط �
بعـا    سان،  ثـرية ذكرهـا إبـراهمي ا رشط  يات ومصطلحات مجل� ا ًومثة  ت شمـ ك تسم ل مت لـ ّ

نـا  نـرصا أو ر ها يف مجموعـات لك مجموعـة ختـص  يوطي، مث  بويه إىل ا نذ  ًإáها  ك ع سـ ًس ّ نف ي صـم ل
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فهمن أراكن ارشط،  ثة ل �ية، وأخرى مجل� اجلواب، و رش لناك مصطلحات خاصة �مجل� ا ط ل
 .))))22228888((((لألدوات
نحـويني، خـالف   ثري وبري بـني ا ثرية، واخلالف فهيا  سائل ارشط وفروعه  لو ك ك ك لم

يه مج� ارشط، بـل أذهـب أبعـد مـن هـذا  تعلق �إلعراب وتو لتعلق �ألدوات، وآخر  ج ي ي
لإن لك جزية يف مج� ارشط مـن: ألقول ئ وإذا مـا . ل حوهـا خـالف طويـل وآراء ومـذاهبّ

نا حمصورون بعدد من الصفحات حمـدود  نا الوقت أوال، مث إ بع هذه القضاá ضاق  نا  ٍذ ن ب ت ًب ت ن ه
ية رش شة امجل� ا نا طبحث ذي و#ة حمددة يف  ق لل  .))))22229999((((م

تقل،   بـل الرتيـب Ýمـة، ذات معـىن  رشط واجلـواب  سـوتعد لك من مجليت ا مـك ق لـ ّ
رشط عىل إحداها نقصت وصارت ال تمت إال جبواب، فإذا Oء �جلواب لفإذا دخلت أداة ا

تـني عـىل حـده تان مج� واحدة حتمـل معـىن جديـدا مل يكـن لـلك مـن ا مجللصارت ا . ))))30303030((((ًمجلل
ية ية خربية أو  رش تحمك يف كون امجل� ا بوصار اجلواب هو اoي  ط طلي  .ل

بـرص  نـد ا نـه  يني أوسـع  نـد الكـو ية  رش هوم امجل� ا لو ع ع مط ف يني؛ ألهنـم خيلطـون لمف
ترصون �جلزاء عـىل لك مـا اكن | رشط،  برصيون  با لفعل، وا يق�جلزاء لك فعل يكون  لب ًس

بل يُسـتقواكن جوابه جمزوما، واكن ملا  ً))))31313131((((. 
هـم   تقدم هو اoي  نحو ا هم ارشط عىل ا Ý برصيني ومن نحويني ا هم ا جعلإن  بع ملف ل ل لل ّ
يق؛ ألهنام ملـا مـىض، لمن أدوات ارشط، عىل" ملا"و " لو"خيرجون  لتعل ما فهيام من معىن ا

رشط، ألهنـا غـري " لـو"وحـىت إذا اكنـت  نـدمه مـن أدوات ا ست  بل، فإهنـا  لـملـا  ل عسـ يـ تق يـ
 .جازمة

هم أيضا قالوا يف   ًوعىل ضوء هذا ا شرتط هبـا إال " إذا"لف يـإهنـا ال جيـازى هبـا أو ال 
شعر ندمه إال إذا جزمت، و. ))))32323232((((ليف ا ست أداة رشط  عـي  ي لف  . لإن اكن فهيا معىن ارشطه
هــم يدرســون بعــض   نحــويني �لعامــل واملعمــول هــو اoي  بــدو أن اهــ¯م ا جعلو ل ّي

هم مبـا يف هـذه األدوات مـن معـىن  رشطي، مـع اعـرتا يدا عـن الرتيـب ا فأدوات ارشط  لـ كل ًبع
بويه واملربد يدرسان  ندمه،  ية  رش تجزأت امجل� ا يارشط،  سف ع فط ل بيف �ب �تـداء " لوال"ل
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oيه اخلـربا يه ما بين عىل �تداء، أي اoي يضمر  في يضمر  بف ُ
شام . ))))33333333(((( ها ابـن  هـويدر سـ

 .))))35353535((((ويدرس ابن ماj إذا يف �ب الظرف. ))))34343434((((يف �ب احلروف
نحـويني عــىل إضــفاء   يـة، وحــرص ا ية العمـل والعامــل مــن � سب أن  لوأ قــض ححـ

نحـويني  ية أخرى، جعال ا ية من � رش خيشلك �بت عىل امجل� ا ل حط ئتلفـون يف لك جزيـة ل
رشطي لمن أجزاء الرتيب ا  .ك

بـري   بحـث، والـيت فهيـا خـالف  هـا يف هـذا ا سائل والقضاá الـيت نعا كوأما أمه ا ل جلمل
ـي ها نطقت العرب  ية عن داللهتا، هذه ا
ال� اليت أل رش هخيرج امجل� ا فجل ط  :ل

ًًيقة الفعل املضارع املرفوع الواقع جوا� ألداة رشط جازمةيقة الفعل املضارع املرفوع الواقع جوا� ألداة رشط جازمةيقة الفعل املضارع املرفوع الواقع جوا� ألداة رشط جازمةيقة الفعل املضارع املرفوع الواقع جوا� ألداة رشط جازمة ًً  :  زهري، حنو قولحقحقحقحق
سأ� يل  يوم   موإذ   أÝه   خل ُيقول ال غائب مايل وال حرم  ْ َ ِ

))))36363636(((( 
تقدمي ية ا بويه أن الفعل عىل  ل مذهب  ن تقـدير. ))))37373737((((يس يـه يكـون ا لو ويـرى . ْيقـول إن أÝه: عل

 .))))33338888((((املربد والفراء أنه عىل إرادة الفاء
ثل هذا  نحويني إىل  ية العامل يه اليت أجلأت ا موال خيفى أن  ل قض يل ّ تقدير، بـد ل ا ل

ساب املعـىن، إذ ال ميكـن  تفاهئا إذا اكنت األداة غري عام�، ومن مث يه تقديرات عـىل  حـا ¨ َ خ
ناية و�ه¯م لعأن يكون املعىن واجلواب مؤخرا، لام يف تقدمي اجلواب من ا كام ال ميكـن أن . ِ
سه، والفعـل هبـا؛ لـام يف الفـاء مـن تقو ِيكون املعـىن والفعـل دون الفـاء  يـة ربـط اجلـواب نفـ

بوت وا
وام لث�رشط، ولام قد يلمح فهيا من معىن ا ُ ِ  .ل
رشط رشطيقة �مس املرفوع الواقع بعد أداة ا رشطيقة �مس املرفوع الواقع بعد أداة ا رشطيقة �مس املرفوع الواقع بعد أداة ا لللليقة �مس املرفوع الواقع بعد أداة ا رشكني """": ، حنو قول هللا تعاىلحقحقحقحق رشكني وإن أحد من ا رشكني وإن أحد من ا رشكني وإن أحد من ا ململململوإن أحد من ا ٌٌ ٌٌ ْْ ْْ

سمع ����م هللام هللام هللام هللا تجارك فأجره حىت  سمع ا تجارك فأجره حىت  سمع ا تجارك فأجره حىت  سمع ا تجارك فأجره حىت  يا يسـ يسـ يسـ  .))))33339999((((""""سـ
رشط عـدا  نحويـون أن لك أدوات ا لـيرى ا ّ ّ رسه فاعـل لفعـل حمـ" ّأمـا"و " لـوال"ل يفـذوف 

تقدير تجارك: لاملذكور، وا تجارك أحد ا سـوإن ا ٌسـ ْ
))))40404040((((. 

يني يف �مس املرفوع بعد   باري أن مذهب الكو فوذكر ابن األ ّ ية، حنو " ْإن"ن رش طا ل
jين آته: "قوÝٌإن زيد أ يه من الفعل املذكور بعد أداة ارشط " ْ لإنه مرفوع مبا عاد  ؛ "ْإن"عل

ّألن املكين املرفوع يف الفعل  بغي أن يكون �مس األول مرفوعا بهّ ًهو �مس األول،   .))))41414141((((فين
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بوأجاز األخفش أن يكـون مرفوعـا عـىل �تـداء بعـد   ية إذا مل يكـن " ْإن"ً رش طا لـ
بـرصيني. ))))42424242((((بعدها فعل جمزوم يف اللفظ نـد ا  jلوكذ شقت: "ع سامء ا شقتإذا ا سامء ا شقتإذا ا سامء ا شقتإذا ا سامء ا نـإذا ا نـلـ نـلـ نـلـ ُُلـ به ))))43434343(((("ُُ شــ و

ـي �لفعــل أوىل، والفعــل فهيــا معــىن " إذا"ّهــذا لكــه مرفــوع بفعــل مــضمر؛ ألن  فهــاúــازاة، 
ثري يف القرآن الكرمي  .))))44444444((((كمضمر بعدها يلهيا وهو الرافع لالمس، وهو 

رشط   نحويني عىل القول بـأن �مس املرفـوع بعـد أداة ا ثري من ا لـإن اoي محل  ّ لّ ك
رشط،  بة وقوع الفعـل بعـد أداة ا رسه املذكور هو ما الحظوه من  لـفاعل لفعل حمذوف  غليف

هو مقدر، حفر بون إىل أن الفعل إن مل يكن ظاهرا  هم يذ ّهم عىل اطراد هذه القاعدة  ف جعل ًص ْ ّ ه ّ
بون يف  هم ال يذ هوإال مفا اoي  نـدمه أداة رشط وإن " لوال"جعل يـه، ويه  بوا إ عإىل ما ذ ل ه

 مل تكن جازمة؟
رس فعـال مقـدرا | مـن لفظـه دال عـىل  يـا� أن  ًوإن الفعل املذكور ال يصلح أ ً R يفـ ً ح ّ 

سان بن �بت ّاملعىن، حنو قول  ح
))))45454545((((: 
يت  رأس ية   من   بكأن    ّ جن سل وماء  ّ ٌيكون مزا#ا  ع َ 
يل قلت ّعىل  فهيا  إذا  ما  ا به  ومال  به الغطاء  لل ُكوا ُ  ِك

ّفال يصلح أن يقدر يل أن يكون : ْ به؛ ألنه يلزم إذا قلت كواكب ا يل قلت كوا للإذا ما قل ا ّ ك لل ّ
يال، و سه  يل  قلا نف ّإنام يلزم أنه شارف عىل �نقـضاء و�نهتـاء، وjo ال بـد مـن تقـدير لل ّ ّ

يكون تقدير،  ند من يقول � لاملعىن  ل بـه، وال : ع يل عـىل �نهتـاء قلـت كوا كإذا ما شارف ا ّلل

هوما من الفعل املذكور، مفـا  تلكف اللفظي، وإذا اكن املعىن  تقدير من ا ًخيف ما يف هذا ا مف ل ل
نطق هبا العريب، ومل خترت | عىل �ل ؟اoي حيوج إىل هذه ا ية اليت مل  يتقديرات ا للفظ  ل

رس فعال مقـدرا عـامال يف مضـري مرفـوع بعـد   ًوكذj ال يصلح الفعل املذكور أن  ًً ّ يف
يغم األسدي ضأداة ارشط إذا اكن الضمري املرفوع مضري شأن حنو قول   :))))46464646((((ل

ّإذا هو مل خيفين يف ابن معي ْ َ ُوإن مل ألقه ا  َ َ ُلرجل الظلومْ ُ 
رس فعـال مقـدرا عـامال يف " مل خيفـين"مضري شأن، وال يـصلح الفعـل " هو"فالضمري  ًأن  ًً ّ Rيفـ ْ

شأن(إذا مل خيفين هو : ّالضمري، فال يصح تقدير مل خيفـين الرجـل الظلـوم، وعـدم ) لـيعـين ا
بني ذكرهام ابن جين لسـبالصحة  ّ
))))47474747((((: 
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شأ–ّأحــدهام؛ أ� مل نــر هــذا الــضمري   تــاج إىل –ن لــ مضــري ا يــه فعــل  حم عــامال  ف ً
 .ّفإذا أدى هذا إىل ما ال نظري |، وجب رفضه. تفسري

 jسري لــ " مل خيفين الرجل الظلوم: "ّواآلخر؛ أن قو تفـإنام هو  يـث " هـو"ّ حمـن 
رسه مج� شأن ال بد | أن  ّاكن مضري ا تف ّ بقـي ذj الفعـل . ل سريا لفعـل مـضمر،  يس  فو ًلـ تفـ

يل  عاملضمر املفرتض ال د يه بطل إضامره، لام يف ذj من تلكفل يل  ّيه، وإن مل يقم د ِ عل ل  . ْل
شاعر عدي بن زيد  تقديرات اليت فهيا تلكف قول ا لومن ا  :ّل

ِلو   بغري  املاء  حلقي  رشق تصاري  َ عنت اكلغصان �ملاء ا ّك
))))44448888(((( 

شأن بغـري املـاء حلقـي رشق،  ية؛ أي لـو اكن ا شأ لـتأوها ابـن خـروف عـىل إضـامر اكن ا ن لـ ل
نـدمه، فقـدر فعـال حمـذوفا رافعـا لــ  تقـدير  ًوتأوها الفاريس عىل أصل ا ً ً ّ ع ل تـدأ )حلقـي(ل مب، و

ًحمذوفا أيضا خربه  تقدير)رشق(ً  .))))44449999((((لو رشق بغري املاء حلقي رشق: ل، وا
 

رشطاخلالف يف جواز تقدمي جواب ارشط رشطاخلالف يف جواز تقدمي جواب ا رشطاخلالف يف جواز تقدمي جواب ا     ::::للللاخلالف يف جواز تقدمي جواب ا
بان  هنحويني مذ نع، حنو: لل تـين، وإنـك تكـرم إن: ملاجلواز وا ئك إن  ْأ ُْ ّ ئ جي .  تـأتينج

تقدمي يرون أن اجلـواب هـو ّفاoين أجازوا ا ئـك، وإنـك تكـرم: ل ُأ تقـدمي . جي نعـوا ا لواoيـن  م
يه يل  عليرون أن جواب ارشط حمذوف، واملقدم د ل ّ ل باري مذهب اجلـواز إىل . ّ نورد ابن األ ّ

برصيني نع إىل ا يني، ومذهب ا لالكو مل يا بعـد حـرف : "وقال املربد. ))))50505050((((ف ًفإذا اكن الفعل ما ضـ
تقدم اجلواب؛ ألن ا ّجلزاء جاز أن  ّْ ئا، وإنام هو يف موضع اجلزاء، " ْإن"ي ّال تعمل يف لفظه  ًش ي

سد جواب اجلزاء سد  ّفكذj جوابه  مّ بويه اجلواز. ))))51515151((((ي  .))))52525252((((سيوظاهر مذهب 
شلك  ية  رش سأ� إضـفاء شـلك �بـت عـىل امجلـ� ا بدو أن  بـواoي  ط م لـي + أداة : ّ

شلكلجواب ارشط، هو اo+ لفعل ارشط  واoي . لـي جعل املانعني حيرصون عىل هـذا ا
ية  رش هو صورة من صـور جـواب امجلـ� ا يه،  طبدو أيضا جواز تقدمي جواب ارشط  عل لـي فل ً

يه علقدم لزáدة �ه¯م به والرتكزي  R ُ. 
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رشطإعراب أدوات ارشط رشطإعراب أدوات ا رشطإعراب أدوات ا      : : : :للللإعراب أدوات ا
هام  نحاة عىل أن إعراب أسامء ارشط كإعراب أسامء � ســتفنص ا ل ّ ل ّ

 فـإن اكن ))))53535353((((
ــصب عــىل الظــرف، وذj حنــو يف ــة اكن يف موضــع ن ي يف ) مــىت(ف �مس دال� عــىل الظر

jيه دال� عىل املصدر، حنو: قو فمىت تقم أمق، وإذا اكن  ْ هـو مفعـول : ْ  nأفعـ nفأي فعل تفع ّ
رشط الزمــا،  يــة أو املــصدر، واكن فعــل ا ًمطلــق، وإن مل يكــن يف �مس دال� عــىل الظر لــ ف

تعـدá ومل يأخـذ ) من خيـرج أخـرج معـه(و ) ما تقم أمق: (حنو تـدأ، وإن اكن الفعـل  ًهـو  م ْف مب
ند إىل ظاهر، حنو  مسـمفعوال به، وهو  ْمن يرضب زيد أرضبه(ً ْ تلكم، حنـو) َ مـن : (مأو إىل 

ْوإن اكن الفعـل . فهـو مفعـول بـه) ْمن ترضب أرضبه: (، أو إىل خماطب حنو)أرضب ترضبه
ًشغوال بضمريه، حنو تغال، وإن ) رضبهمن يرضبه زيد أ: (م شــهـو يف حمـل نـصب عـىل � ف

يف، حنو يه حرف اجلر أو أ ضدخل  ّمبن متر أمر: (ُعل ّهو يف حمل جر) ّ  .ف
نحو اآليت  بان إعراب أسامء ارشط عىل ا لوقد فصل ابن عصفور وا للص ّ

))))54545454((((: 

هو يف حمل جر �  .فإذا وقع �مس بعد حرف جر أو مضاف 

هو يف موضع  � يةفإذا وقع عىل زمان أو ماكن   .فنصب عىل الظر

هو مفعول مطلق �  .فإذا وقع عىل حدث 

تدأ � هو  هول  بين  مبإذا وقع بعده فعل الزم أو �قص أو  ف للمج  .م

تدأ � هو  يه، وال عىل مضريه  تعد غري واقع  بإذا وقع بعده فعل  معل ف ًفـإذا اكن واقعـا . ٍم

تغال هو ا هو مفعول به، وإذا اكن واقعا عىل مضريه  شـيه  فعل  .ًف
بغي أن يف   تني هامينو سأ� بني � يرق يف هذه ا حمل يـة، فـإذا اكنـت : ّ ية وا
ال لاإلعرا ب

يـة  نا رشط، فإهنـا ال تـمت هبـا مـن ا رشط وفعـل ا يـة �مس ا يـة اإلعرا نا حامجل� تمت من ا لح ب ّل لـ لـ
رشط Ýمـة، فلمـا دخلـت األداة  بـل دخـول أداة ا رشط اكنـت  ية؛ ألن مج� فعل ا ّا
ال ّ لـ قلـ ّ ل

بحت ال تمت إال جب ثل األسـامء صنقصت وأ ية  ية ا
ال نا مم� اجلواب، فأسامء ارشط من ا لح ل ل
ها، . املوصو� يس ص�  بويه أن أسامء ارشط Ýمة، وإنام ذكر أن الفعل بعدها  لومل يذكر  ل ّي لس ّ
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بn إذا : ْفإن قلت يس صـ� لـام  بn، كـام أنـه  يس صـ� لـام  قـيU تكن أكن، فإن الفعل  لـ قـ ل ِح ِّ ّ ْ ْ
 ))))55555555((((أين تكون ؟: قلت
 
ت تا تا تا تدأخخخخا رشط إذا وقع  نحويني يف خرب امس ا تدأالف ا رشط إذا وقع  نحويني يف خرب امس ا تدأالف ا رشط إذا وقع  نحويني يف خرب امس ا تدأالف ا رشط إذا وقع  نحويني يف خرب امس ا بالف ا ل بل ل بل ل بل ل      : : : :ممممل

تدأ فإن يف خربه أربعة أقوال  نحاة إىل أن امس ارشط إذا وقع  ّذهب ا بّ مل  : ))))56565656((((ل
متـل : األول تج مـن قـال هبـذا الـرأي بـأن اخلـرب مـا ا تـدأ ال خـرب |، وا حهـو  ّ حـ مب

به األمر وا يق حمك عىل حمك، فأ لهنالصدق والكذب، وارشط واجلزاء  شـ تعل هام ل سـتفـي و�
تكذيب تصديق وا بار، إذ ال يقابل � ست بأ يقة، و ية اخلرب يف ا لفإهنا  ل خي حلق يـل. لحمك ّإن : قو

ثـل شاب يف  يه ابـن ا تدأ مغن عن اخلرب، كام ذهب إ مما بعد ا ّ خلـ ل ٍب ْمـن يقـم أمق معـه: مل ْ ْ ولـو . َ
تـاج إىل خـرب، بـل مـا بعـده : قيل يامه مقام ما ال  تدأ ال خرب |  حيإنه  ب لقّ مغـن عـن خـربه، م

 .ًلاكن قوال
ثاين  رشط Ýم، : لا رشط، وجحـة مـن قـال هبـذا الـرأي أن امس ا لـاخلرب هو فعـل ا ّلـ

رشط، ومـن شـأن  يه ال حما�، وال يلـزم هـذا يف جـواب ا يه مضري يعود  لـوفعل ارشط  علل ف
تدأ يه مضري يعود عىل ا تدأ يف املعىن أن يكون  باخلرب إن مل يكن هو ا ملب فمل ْ ْ. 

ثالث  ّخلرب هو جواب ارشط، واحلجة يف ذj أن اجلواب هـو حمـط الفائـدة، ا: لا ل
بار بأنه يكرم من يكرمه تلكم يقصد بذj اإل ْفاكن أدق �خلربية من ارشط، وبأن ا َ ّ خمل ّ  .ل

ًاخلرب هو فعل ارشط وجوابه معا، وجحة أحصـاب هـذا الـرأي، لـصريورهتام : الرابع  ل
لبب أداة ارشط اكمجل� الواحدة  .سب

نحويني جحجه اليت يدحض هبا جحج الفريق اآلخر، وال خيفى مـا وللك  ل فريق من ا
تقـدير سائل من تلكـف يف ا ليف هذه ا تفكـري . ّمل يطرة العامـل عـىل ا لومـرد ذj لكـه إىل  ســ ّ ّ

نحوي  .لا
 

رشط واجلواب رشط واجلواب ا رشط واجلواب ا رشط واجلواب ا      : : : :للللإعراب الفعل املضارع املعطوف عىل فعإعراب الفعل املضارع املعطوف عىل فعإعراب الفعل املضارع املعطوف عىل فعإعراب الفعل املضارع املعطوف عىل فعيليليليل ا
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رشط اúـ  زوم أو اoي يف حمـل جـزم لـإذا ُعطف الفعل املضارع عىل فعـل مجـ� ا
نصب يه اجلزم وا لبل اجلواب، �لفاء أو الواو، جاز  ف تق ويـصرب """": قال تعاىل. ))))57575757((((ق تق ويـصرب إنه من  تق ويـصرب إنه من  تق ويـصرب إنه من  ْْإنه من  ْْ ي يّ يّ يّ ّ

نني يع أجر ا ننين هللا ال  يع أجر ا ننين هللا ال  يع أجر ا ننين هللا ال  يع أجر ا سـففففإإإإن هللا ال  سـيض سـيض سـيض حملحملحملحمليض نـصب أن يكـون عـىل إضـامر . ))))55558888((((""""ّّّّ ْاألصل اجلزم ووجـه ا ل
يه بإضامر "ْأن" عل، كأنه نوى أن يكون األول اسام، فعطف املضارع  ُ ً ها امس"ْأن"ْ  .مع؛ ألنه 

ــصب مــع   ن بويه ا لومل جيــز  تدلوا بقــراءة ))))55559999(((("ّمث"يســ يــون، وا ــازه الكو ـــ، وأج س ف
سن ته £اجرا إىل هللا ورسو|، مث يدركه املوت فقد وقع أجـره . "))))60606060((((حلا ته £اجرا إىل هللا ورسو|، مث يدركه املوت فقد وقع أجـره رج من  ته £اجرا إىل هللا ورسو|، مث يدركه املوت فقد وقع أجـره رج من  ته £اجرا إىل هللا ورسو|، مث يدركه املوت فقد وقع أجـره رج من  ُُومن ومن ومن ومن خيخيخيخيرج من  ُُ ََ ََ ًً ًً ببببيييي ْْ ْْ
هم مع إذا. ))))61616161(((("عىل هللاعىل هللاعىل هللاعىل هللا  .))))62626262((((بعضوأجازه 
ل جواب ارشط اúزوم، أو عـىل عىل فعل مج�" ّمث"وإذا عطف الفعل املضارع بـ  

يه الو#ان ها اليت يف حمل جزم، جاز  فمج� جواب ارشط  نفس  :ل
ًاجلزم عطفا عىل لفظ فعل مج� اجلواب وموضعه معا، أو عىل موضع مجـ� : األول ً

سب، حنو ثالمك: "حفاجلواب  بدل قوما غريمك مث ال يكونوا أ تولوا  موإن  ّت ً ْ س يت ْ"))))63636363(((( . 
ثـــاين ناف، حنــــوالرفـــع عــــىل : لا ْْوإن يقـــاتلووإن يقـــاتلووإن يقـــاتلووإن يقـــاتلومكمكمكمك يولــــو يولــــو يولــــو يولــــومكمكمكمك األد�ر مث ال  األد�ر مث ال  األد�ر مث ال  األد�ر مث ال """": ســــتئ� ْْ

 . ))))64646464((((""""يييينرصوننرصوننرصوننرصون
 :وإذا اكن العطف �لفاء أو الواو جاز يف املعطوف ثالثة أوجه

 .اجلزم عىل العطف �

نصب عىل العطف أيضا بإضامر  � ًا  ).ْأن(ل

ناف �  .))))65656565((((سـتئالرفع عىل �
ثالثة قرئ قو| تعـاىل   ُوعىل هذه األوجه ا بـدوا"""": ل بـدواوإن  بـدواوإن  بـدواوإن  تتتتوإن  ْْ سمك أو ختختختختفـوه فـوه فـوه فـوه ْْ سمك أو  مـا يف أ سمك أو  مـا يف أ سمك أو  مـا يف أ نفـنفـنفـنفـ مـا يف أ

شاء ويعذب◌◌◌◌ يغفر ملن  بمك به هللا  شاء ويعذبا يغفر ملن  بمك به هللا  شاء ويعذبا يغفر ملن  بمك به هللا  شاء ويعذبا يغفر ملن  بمك به هللا  ََحيحيحيحيا ََ ُُ ُُ ي يسـ يسـ يسـ ُُسـ ُُ شاء وهللا عـىل لكلكلكلك    يشيشيشيشء قـديرء قـديرء قـديرء قـديرْْْْ◌◌◌◌فففف شاء وهللا عـىل  من  شاء وهللا عـىل  من  شاء وهللا عـىل  من  . ))))66666666((((""""يـيـيـيـ من 
ند املربد ثالثة  عوأجود الوجوه ا نصب: ل يه الرفع، مث ا لاجلزم،  يف .  ))))67676767((((يل ضعوالوجه األخري 

بويه سيند   .))))66669999(((( الفاءّوذكر الفراء أنه آكد ما يكون إذا مل تكن يف جواب اجلزاء. ))))66668888((((ع
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سم رشط وا سماج¯ع ا رشط وا سماج¯ع ا رشط وا سماج¯ع ا رشط وا لقاج¯ع ا لقل لقل لقل      : : : :ل
متع رشط بغري   نحـويني أن يكـون " لوال"و " لو"جإذا ا نـد ا سم، فاألصـل  لمع  ع قـ

تقـدم، حنـو قـو| تعـاىل نـه جبـواب ا تغىن  ثاين حمذوفا  ّجواب ا مل ع سـ مـل متعـت """": ً متعـت  ا متعـت  ا متعـت  ا ججججقـل لـقـل لـقـل لـقـل لـنئنئنئنئ ا

nث ثل هذا القرآن ال يأتون  ثnاإلنس واجلن عىل أن يأتوا  ثل هذا القرآن ال يأتون  ثnاإلنس واجلن عىل أن يأتوا  ثل هذا القرآن ال يأتون  ثnاإلنس واجلن عىل أن يأتوا  ثل هذا القرآن ال يأتون  مباإلنس واجلن عىل أن يأتوا  مبمب مبمب مبمب رشط ُوقد جيعل . ))))70707070((((""""مب للاجلواب 
سم حنو قول األعىش لقمع تقدم ا ّ))))71717171((((: 

نا عن غب معركة يت  Rلنئ  ِ ب َن تـفل  ُم نا من دماء القوم  ُال  ن نتلف ِ ِ ِ ْ ُ 
سم يف أول   يــث تقــدم ا نــد �ســرتا�ذي مفــص� مــن  سأ�  لقــوقــد ذكــرت ا ع ّملــ ح ّ

نه تأخرة  توسطة أو  عال.م، أو  م  .))))72727272((((م
تقــدما عــىل امجلــ� ا  سم  ًفقــد يكــون ا م سملقــ يكــون اجلــواب  ية،  للقــرش فط يقــول . لــ

سم يف أو|(سيبويه يف فصل  تـين : ، وذj قـوj)لقـهذا �ب اجلزاء إذا اكن ا تيوهللا إن أ ْ
ميني يه ا متدة  لال أفعل، ال يكون إال  علمع ِوهللا إن تأتين آتك مل جيز: أال ترى أنك لو قلت. ُ ْ .

ميني ال  لولو قلت وهللا من يأتين آته اكن حماال، وا ميني آلخر ً لتكون لغوا � واأللف؛ ألن ا ّ ً
ميني نع اآلخر أن يكون عىل ا يهنام ال  لال.م، وما  ِ مي  .))))73737373((((ب

سم) آتك(فـ   سم ) ْإن تـأتين(وقـو| . لقيه مج� جواب ا سم وا ملقـفاصـ� بـني ا لقـ
 .عليه

يل  يه  توسطا يف ال.م، و سم  تفصوقد يكون ا فلق  :ًم
سم يف-أ تا ارشط وا لق إذا وقعت  يجوزلمجل سم عىل ارشط،  ف مج� خربا، وتقدم ا ل لقّ ً: 

سم حمـذوف، حنـو) 1( رشط وجـواب ا لقـأن يكون اجلواب  ْأ� وهللا إن تـأتين : للـ
 .آتك
رشط، حنـو) 2( سم وحيـذف جـواب ا لـأن يكون اجلواب  تـين : للقـ تيأ� وهللا إن آ ْ

نك ّآل  .تي
سم، حنـو) 3( رشط وا لقـحذف جـواب ا تـه يكرمـ: لـ ُزيـد وهللا إن أكر ِ م ْ ويكـون . كٌ

تدأ ملبالفعل خربا عن ا ً. 
يجوز أن يكون-ب سم يف مج� خربا وتقدم ارشط  تا ارشط وا ف إذا وقعت  ل ّ ًل لق  :مجل
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سم وجوابـه ) 1( سم جواب أيضا، ويكون ذj إذا جعل ا رشط، و لقـاجلواب  ًللق لل
رشط بربطه �لفاء، حنو للجوا�  نك: ً ّأ� إن تأتين فوهللا آل تي ْ. 

سم حمذوف، وذj جبعل الفعل بعده جمزوما عـىل ) 2( رشط وجواب ا ًاجلواب  لق لل
لأنه جواب ارشط، حنو ِأ� إن تأتين وهللا آتك: ّ ْ. 

سم، حنو) 3( لقحذف جواب ارشط وا ته وهللا يكرمك: ل ُزيد إن أكر م ٌ. 
نا و#ان-ج سم يف مج� خربا، وتقدم ارشط  تا ارشط وا ه إذا مل تقع  لق فمجل ل ّ  :ل

سم حمـذوف، حنـواجل) 1( رشط وجواب ا لقـواب  سم : لل لقـإن تـأتين وهللا آتـك وا ِ ْ
نا  .همعرتض 

سم جواب، حنو) 2( رشط و للقاجلواب  نك: لل تين فو هللا آل ّإن آ ي تي ت ْ. 
تأخرا يف الـ.م، أي يف هنايـة امجلـ�، حنـو سم  ًوقد يكون ا م تـين : لق تيأ� �مئ وهللا، وإن آ ْ

سمويف هذه احلا� وجب إ. ِآتك وهللا  .لقلغاء ا
سأ�   نحـويني –ملـال خيفى ما يف هـذه ا نـد ا ل  شلك، وذj –ع لـ مـن حبـث عـن ا

سم، ويس إىل املعىن، كام  رشط أو  هم إىل اللفظ يف حتديد كون اجلواب  تاك لبب ا ك ح للقس لل ب
jية كذ ية ا
ال نا تهبوا إىل ا لأهنم مل  حل سأ� إىل املعـىن، بـأن . ين نظر يف هذه ا ْواألوىل أن  ملْ ن

يـد املعـىنيكون  ي� من وسائل تأ سم إال و رشط دامئا، تقدم أو تأخر، وما ا كاجلواب  سـ لق ّ . ًلل
بويه سم تويد ل.مك: "سيقال  كاعمل أن ا لق يـة أخـرى إذا . ))))74747474(((("ّ يـة، ومـن � حهذا مـن � ح

ثل سم يف  ية بأن اجلواب  ية ا
ال نا منا من ا للقح ل ل نك، مل يعد : ّحمك ّوهللا إن حرض زيد ألكر م ْ
سمهناك ما يع للقلق عىل ارشط، وصار اجلواب مطلقا مؤكدا  ً ً ل ّ . 
رشط أá اكن نوعـه تقـدم أو   ية تقودان إىل أن اجلواب  نوية وا
ال تان ا نا ّفا للـ ًح ّ ّ ل ملع ي ل

 .تأخر
رشط برابط رشط برابطاقرتان جواب ا رشط برابطاقرتان جواب ا رشط برابطاقرتان جواب ا     ::::للللاقرتان جواب ا

نحويون عىل أن جواب ارشط يقرتن برابط  لياكد جيمع ا ّ بويه. ل ال يكـون : "سيقال 
يـل عـن قـو| : "ويقول يف موضع آخر. ))))75757575(((("عل أو �لفاءجواب اجلزاء إال �لف خللوسـألت ا

نطون: "ّعز وجل نطونم إذا مه  نطونم إذا مه  نطونم إذا مه  ئئئئة مبا قدمت أيدة مبا قدمت أيدة مبا قدمت أيدة مبا قدمت أيدهيهيهيهيم إذا مه  يقوإن تصوإن تصوإن تصوإن تصهبهبهبهبم م م م  يقي يقي يقي ّّي ّّ ٌٌ ٌٌ سسسس ّهذا �م معلق : فقال. ))))76767676(((("ْْْْ
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نطـوا كـام اكن اجلـواب  نـا يف موضـع  قاألول كام اكنت الفاء معلقة �ل.م األول، وهذا ها  ه
 .))))77777777(((("�لفاء يف موضع الفعل

ًًوالوالوالوالأأأأ     الفاءالفاءالفاءالفاء: : : : ًً
ـي   تلفـة،  يـة  سة للفاء يه الوقف، ولكهنا خترج إىل وظـائف دال يفة الر فهـالو خم ل ي ئظ

رشط،  بب؛ ألهنــا تــدل عــىل أن اجلــواب بعــدها Ýبــع  يــب، أو ا بــاع أو ا للــفــاء � لــ ّل س تعق ت
نه بب  عو ¨ ند األخفش فاء �تداء؛ ألهنـا إذا اكنـت جـواب اúـازاة اكن مـا . ))))77778888((((مس بويه  ع
تدأًبعدها أبدا هو الربط . ))))77779999((((مب  ند املرادي  ناها  فوأما  ع مع ناها الربط، "ّ ية  مفعوأما الفاء اجلوا ب ّ

ية  .))))88880000(((("لسـببوتالز£ا ا
يد اoي يربط اجلواب �رشط يف املواضع اليت جيب   نحويون الرابط الو لويراها ا ح ل

بويه. لاقرتان جواب ارشط هبا ته : "سييقول  يل –لوسأ ين أ� ْإن تـأت:  عـن قـو|–خلل أي ا
بل أن : كرمي، فقال ّال يكون هذا إال أن يضطر شاعر؛ من  َ تـدأ، " أ� كرمي"ِق مبيكون �ما  ً

هام قبلوالفاء وإذا ال يكو�ن إال معلقني مبا  ّ"))))88881111((((. 
يوطي  تيض عدم اربـاط : "لسـويقول ا  jتبعض امجلل ال تصح أن تقع رشطا، وذ يق ً

تعني عــىل إ رشط، فا يهنــا وبــني أداة ا ُيعـي  ســـ لـب ب هـا جــوا� | بــرابط وهـو الفــاء أو مــا ط ًيقا ع
 .))))88882222(((("خيلفها

ية بقو|  لقضوفصل ابن جين ا ّ يـل: ّ قفإن  ومـا اكنـت احلاجـة إىل الفـاء يف جـواب : ْ
يـب بقـو| فيجارشط؟  يال إىل اúـازاة �مجلـ� : ل رشط تو ًإنـام دخلـت الفـاء يف جـواب ا صـ لـّ

تـدأ واخلـرب، أو الـ.م اoي جيـوز أن ْاملربة مـن ا ب تـدأ بـه، فـامجل� يف حنـو قـوjملك ْإن : يب 
ئك، لوال الفاء مل يربط أول ال.م بـآخره تسن إيل فا] ياك فحت رشط واجلـزاء . ّ لـوذj أن ا ّ

ُال يصحان إال �ألفعال؛ ألنه إنام يعقد وقوع فعل بوقوع فعل غريه، وهـذا معـىن ال يوجـد يف  ّ ّ
ّ مل يـربط أول الـ.م بـآخره؛ ألن األسامء وال يف احلروف، بل هو من احلروف أبعد، فلام ت

ناك حرفا يدل عىل أن ما  ّأو| فعل وآخره اسامن، واألسامء ال يعادل هبا األفعال، أدخلوا  ً ه
يه، فمل جيدوا هذا املعىن إال يف الفاء وحدها بn، ال معىن للعطف  بب معا  فبعده  ق ّس  .))))88883333(((("م

نحويني يف اقرتان جواب ارشط �لفاء ثالثة أحاكم  لو  :))))88884444((((لل
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ناع اقرتانه هبا �  .متا

 .جواز اقرتانه هبا �

 .وجوب اقرتانه هبا �
ثرية وبرية فهيـا   سمة، بل تعداها إىل خالفات  ند هذه ا كومل يقف األمر  ك لق حـىت . ع

يه ومن أجـل أن  بة  نحويون إىل أهنا وا نا نرى أن الفاء قد سقطت من مواضع ذهب ا فإ ج ل ّن
نـاق ا لتقمي هلم قواعـدمه أخـذوا يلـوون أ ع ياريـة الـيت تسـ بـق عـىل قواعـدمه ا ملعنـصوص  لتنط

سة يف . فرضوها نا نطمنئ إىل أن الفاء يه رابط يعمل عـىل تقويـة األداة الر يـوهذا أمر  ئجيعل ّ
ية رش طية الربط بني ركين امجل� ا  .لمعل

 
يايايايا ����ًً ًً     إذاإذاإذاإذا: : : : نننن

نحــاة يف الــربط هبــا" إذا"يف   بويه أهنــا رابــط كــام يــربط . لخــالف بــني ا ّيــرى  ســي
بل .))))88885555((((�لفاء ناك من يرى بأن الفاء تكون مقدرة  ق و ّ  .))))88886666(((("إذا"ه

نـيي املفاجـأة " إذا"فـ   رشط لقـرب  يـة ربـط اجلـواب � معتقوم مقـام الفـاء يف  لـمعل
ية، وأال يدخل علهيا أداة نفي، حنو يب، وال تدخل إال عىل مج� ا مسوا ّ ٌإن قـام زيـد إذا : لتعق ْ

ٌن قام زيد إذا إن معرا قامئإ: ّوأن ال تدخل علهيا إن، حنو. ٌما معرو قامئ ً ّ ٌْ))))88887777((((. 
يل يرى أنه لو اكن إدخـال الفـاء عـىل . خالف" إذا"و " الفاء"ويف امجلع بني   ّفا خلل

نت الفـاء عـن  تغىن عن الفاء كام ا هذا قد ا يحا،  نا لاكن ال.م بغري الفاء  تغإذا  سـ ب سـسـ فح ً قً
نا جوا� كام صارت الفاء جوا�. غريها ًفصارت إذا ها   .))))88888888((((ه

نا أيضا أن   بدو  ّواoي  ً ل لمقوية للرابط الريس، أو األساس يف ارشط وهو " إذا"ي ئ ّ
تعامال مـن اجلـواب بــ  ثل الفاء؛ ولكن اجلواب هبـا أقـل ا  jها يف ذ ًاألداة،  ســ ّم م ، "الفـاء"ثل

نحويني ذكرها يف أجوبة ارشط ثري من ا لومن أجل هذا أمهل  ل  .ك
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رشط �ملعىن رشط �ملعىنا رشط �ملعىنا رشط �ملعىنا     ::::للللا
هـا أراكنـه الـيت ُويقصد به ت� الرتا  تـوفر  ليب اليت تدل عىل ارشط من غـري أن  ت لك

ث� يف األداة، وفعل ارشط، وجوابه نحويون، وا لنص علهيا ا مت ملل ّ. 
با وع� ملا بعـدها،   ته  ّومن ارشط �ملعىن ارشط �المس املوصول إذا اكنت  ً سب صل ل ل

يل واللللهنار هنار هنار هنار رسرسرسرسا وعالا وعالا وعالا وعال: "حنو قو| تعاىل يل وام � يل وام � يل وام � نفقون أمواهلهلهلهلم � نفقون أموااoين  نفقون أموااoين  نفقون أموااoين  ًًاoين  ًً ّّ ّّ لل للي للي للي ُُي ند رهبهبهبهبم وال م وال م وال م وال ُُ هم أجرمه  ند رية  هم أجرمه  ند رية  هم أجرمه  ند رية  هم أجرمه  عية  عن عن عن فلفلفلفلن
سا هلهلهلهلم وأضل أعامم وأضل أعامم وأضل أعامم وأضل أعامهلهلهلهلمممم: "وقو| تعاىل. ))))89898989(((("خوف علهيم وال مه خوف علهيم وال مه خوف علهيم وال مه خوف علهيم وال مه حيحيحيحيزنونزنونزنونزنون سا واoين كفروا  سا واoين كفروا  سا واoين كفروا  ّّواoين كفروا  ّّ ًً ًً . ))))99990000(((("ففففتعتعتعتع

يل هللا مث ماتوا ومه كفار فلن يغفر هللا هلهلهلهلمممم: "وقو| تعاىل يل هللا مث ماتوا ومه كفار فلن يغفر هللا اoين كفروا وصدوا عن  يل هللا مث ماتوا ومه كفار فلن يغفر هللا اoين كفروا وصدوا عن  يل هللا مث ماتوا ومه كفار فلن يغفر هللا اoين كفروا وصدوا عن  سسسسبببباoين كفروا وصدوا عن  ّّّّ"))))99991111((((. 
بويه  ته : "سيقال  يل –لوسأ تين فn درهامن، مل جـاز اoي يأ:  عن قو|–خلل أي ا

يين مبـزن�  نا ؟ واoي يأ تدخول الفاء ها  عبـد : وأنـت ال جيـوز j أن تقـول". عبـد هللا"ه
سن يف : فقال. هللا فn درهامن حيإنام  ً؛ ألنه جعل اآلخر جوا� لألول، وجعـل األول "اoي"ّ ّ

نـا كـام دخلـت يف اجلـزاء إذ قـال ْإن يـأتين فـn : هبه جيب | ا
رهامن، فـدخلت الفـاء هـا 
 .))))99992222(((("درهامن

يه من معىن   فومن ارشط �ملعىن ارشط �المس احملىل �أللف والالم، إذا اكن ما  ل ل
با وعـ� ملـا  ته إذا اكن  به يف هذه احلا� �مس املوصول و ّبا وع� ملا بعده؛ ألنه  ًّ بً سـب صل شـ يس

سارقة فـ: " من هذا قـو| تعـاىل))))99993333((((وجعل الفراء. بعدهام سارق وا سارقة فـوا سارق وا سارقة فـوا سارق وا سارقة فـوا سارق وا لـوا لـلـ لـلـ لـلـ . ))))99994444(((("اقطعوا أيـداقطعوا أيـداقطعوا أيـداقطعوا أيـدهيهيهيهياماماماملـ
ية والزاين فاج����وا وا وا وا لكلكلكلك واحد مهنام مائة ج واحد مهنام مائة ج واحد مهنام مائة ج واحد مهنام مائة ج����ةةةة: "وقو| تعاىل ية والزاين فاجالزا ية والزاين فاجالزا ية والزاين فاجالزا ٍٍالزا ٍٍ  .))))99995555(((("نننن
ًومن ارشط �ملعىن أيضا األمر �لفعل، وعطف أمـر عـىل أمـر آخـر �لـالم، إذا   ل

ثاين، حنو قو| تعاىل با وع� لألمر ا لاكن األمر  ّس ً بعـوا : "ب نـوا ا بعـوا يـن آ نـوا ا بعـوا يـن آ نـوا ا بعـوا يـن آ نـوا ا تتتتوقال اoين كفروا لوقال اoين كفروا لوقال اoين كفروا لوقال اoين كفروا ل̂̂̂^يـن آ مممم
ناه ارشط واجلزاء: "قال ميك. ))))99996666(((("للللا ونحمل خطاáا ونحمل خطاáا ونحمل خطاáا ونحمل خطاáمكمكمكمكسسسسببببيليليليلنننن للفظه لفظ األمر و  .))))99997777(((("مع

بويه، والفـراء، واملـربد،   ند لك مـن  ية  تقدمة حتمل دالالت رش يب ا سـيفالرتا ع ط مل _ك
 .))))98989898((((والزجاج، وغريمه

سد ارشط  لوذهب الفاريس وابن جين إىل أن األمر ساد  ّ م ّ ّ
وذهـب آخـرون . ))))99999999((((

رساج رشط لــمــهنم ابــن ا رشي إىل أن الفعــل املــضارع اúــزوم بعــد األمــر جــواب  ــ والز ل ّخمــ
 .))))100100100100((((مقدر
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ية رش يةاحلذف يف امجل� ا رش يةاحلذف يف امجل� ا رش يةاحلذف يف امجل� ا رش طاحلذف يف امجل� ا طل طل طل      : : : :ل

نا من قاعـدة عامـة تقـول  ّا يـة . ))))101101101101(((("ّإن احلـذف خـالف األصـل: "نطلق �نوقاعـدة 
يـاس هـو : "تقول لقإذا دار األمر بني تقدير الـيشء يف ماكنـه األصـيل، ويف غـري ماكنـه، فا ّ
ئال خيالف األصل من و#نياألو َل،  َ وأكرث مـا . ))))102102102102(((("ّاحلذف، ووضع اليشء يف غري حمn: ل

رسة، حنو قو| تعاىل ¨يكون ذj يف األفعال ا تجارك: "ملف رشكني ا تجاركوإن أحد من ا رشكني ا تجاركوإن أحد من ا رشكني ا تجاركوإن أحد من ا رشكني ا ســســســســوإن أحد من ا ململململ ٌٌ ٌٌ ْْ ؛ ))))103103103103(((("ْْ
رس سـابقا عـىل الفاعـل  يـث قـدر الفعـل ا تجارك أحد،  تقدير وإن ا ًوا ّ ملفـ ّ ُ ح ٌ سـ ّ؛ ألن )أحـد(ل

ياألصل أن  تص �ألفعـال ْ خيـتقدم الفعل عىل الفاعل، ودل عىل ذj أن أدوات ارشط ممـا  ل ّّ ّ
 .ُكام ذكر

تعرض للحذف يف بعض أجزاهئـا  ية  رش تومع هذا فإن امجل� ا ط ل نحـاة . ّ لوقـد اهـمت ا
نحـو ثري من أبـواب ا تد عرب  ثريا؛ ألن احلذف �ب واسع  ية  لهبذه ا ك مي ك ّلقض وقـد ذكـر ابـن . ً

ثـري مهنـا هشام ثالثة وأربعني ن هد عـىل  سان العـريب، وا كوعا مـن احلـذف وقـع يف ا ستـشللـ ً

ية ث� قرآ نبأ نحويني. ))))104104104104((((م ند ا نحوي  تفكري ا لهو أساس من أسس ا ع ل ل ُ  .))))105105105105((((ف
ًًأوالأوالأوالأوال     حذف األداةحذف األداةحذف األداةحذف األداة: : : : ًً

ها  هم حـذ هور أهنا ال حتذف، وقد أجاز  فا بعـض يوطي. ملش ال جيـوز : "))))106106106106((((لـسـقـال ا
رشط، ولــو اكنــت  حص كــام ال جيــوز حــذف غريهــا مــن اجلــوازم، يف األ" ْإن"لــحــذف أداة ا

هم حـذف  بعـضوجوز  نـه قـو| تعـاىل" ْإن"ّ مفريتفـع الفعـل وتـدخل الفـاء إشـعارا بـذj، و ً :
سامن �]]]]" سامن �ام من بعد الصالة  سامن �ام من بعد الصالة  سامن �ام من بعد الصالة  يقسوسوسوسوهنهنهنهنام من بعد الصالة  يقب يقب يقب فب فحت فحت فحت  .))))107107107107(((("حت
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يايايايا ����ًً ًً رشط: : : : نننن     للللحذف فعل ارشطحذف فعل ارشطحذف فعل ارشطحذف فعل ا
ي¼ يـأيت ال   jية، وذ رش حيعد فعل ارشط حمذوفا يف بعض أمناط امجل� ا ط ل ل فاعـل ًّ

بقت اإلشارة إىل إعرابه وال : "ّيقول ميك". ْإن"وهذه الظاهرة خاصة بـ . سـبعد األداة، وقد 
وحدها؛ وذj لقوهتـا، " ْإن"لجيوز حذف الفعل مع يشء من حروف ارشط العام� إال مع 

 .))))101010108888(((("لوأهنا أصل حروف ارشط
نا، ألهنم جيعلون فعل ارشط ما بعـد   يون أن ال حذف  لويرى الكو ه ْ �مس اoي ف

ّييل األداة، فاالمس إنام هو فاعل قدم عىل فعل ّ))))101010109999((((. 
ناس جمزيـون بـأعامهلم إن خـريا : "، حنو"ْإن"ًومن احلذف أيضا حذف الفعل مع   ًا ْ ّ ل

رش فخفري، وإن رشا  ً ّ تقدير" ْ هم رشا جفزاؤمه رش: لوا ًإن اكن  معل ْ"))))110110110110((((. 
لوذكر أيضا حذف مج� ارشط، حنو قول األحوص  ً: 

ها   بكفءفطلق ست    ٍها     ل َ سام  فل ُوإال يعل مفرقك ا حل ِ ْ َ ُ ّ 
ها يعل: أراد ُوإن ال  ْ َ ّتطلقْ ُ))))111111111111((((. 

رشط واجلــواب  ــوورد حــذف مجلــيت ا شام عــىل ذj بقــول . ل ــن  هد اب هــوا ستــش
شاعر  :لا

نات العم Rقالت  َ ُ ب ْاكن فقريا معدما؟ قالت  áْ سلمى وإن: ْ ِ ْ ُ  ْوإن: ً
ته: أي  jُوإن اكن كذ صي ْ

))))111111112222((((. 
نا مهنا   ومع هـذا فقـد ورد ". ّإن احلذف خالف األصل"نطلقفالقاعدة العامة اليت ا

ياريـة يه  نحـويني ا ية ورد احلذف فهيا، لكن قواعـد ا رش يب يف امجل� ا ملععن العرب ترا ل ط ّك ل
يــه  تو نحــويني يف هــذا ا جالــيت و#ــت ا
ال� واملعــىن، ممــا أدى إىل خــالف طويــل بــني ا لّ ل ّ

يـة الـيت وصـفوها ويهللمحافظة عـىل الـ رشط + أداة : لمنطصورة ا ومـا ذكـره . اجلـواب+ لـا
ميــة،  يـق ذو  يـه ملمـح وصـفي د يـون مـن أن �مس فاعـل للفعـل اoي جـاء بعـده  قالكو ق ف ّف

jيأيت يعزز ذ يل اللغوي اoي  تح ّوا سـ ل  .ل
سائل اآلراء   رشط، ويالحــظ يف هــذه ا نحويــون يف مجــ� ا ملــهــذا مــا جــاء بــه ا لــل

ثرية واخلال نحاة �لقواعـد الـيت لكا ند ا نحوي  تفكري ا هر مدى ارباط ا لف األكرث اoي  ع ل ل ت يظ
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هم يف إن . رمسوها تضح هذا من خال ّو ف ختتص �ألفعال، فإذا جاء بعد امس عادوا إىل " ْإن"ي
يـه مـن دال�  سد املعـىن ويغـري مـا  تأويل  فالقواعد، وأولوا ما جاء خمالفا لقواعدمه، وهذا ا يف ل ً ّ َ

تلكم دون هـذا ووضوح، فال ح هـم املـراد مـن �م ا سامع  تأويـل؛ ألن ا نـا إىل ا ملـاجة  لـ ل يفب ّ
تأويل  .لا

شلك   نحو العـريب  نت عىل ا نظرية العامل اليت  هم  بـويالحظ كذj مدى  ل جب تعلق
تــه  شلك خــاص، وخرجـت بــه عـن دال بحــث،  ية، موضـوع ا رش لعـام، وعــىل امجلـ� ا بـ ل ط لــ

بوا إىل أن أداة ارشط عام� يف ناه، فذ لو ّ ه تني، فاألوىل جمزومة عـىل أهنـا مع ّ الفعلني أو ا مجلل
رشط، والزتمـوا هبـذه القاعـدة مـع الفعـل،  ية جمزومة عىل أهنا جـواب ا ثا لـفعل ارشط، وا ّ نل ل

jحنو قو jبت فأ� ضاربك: (وذ هإن ذ رشط، واجلـزاء يف ) ْ لـفالفعل يف حمل جزم فعـل ا
رشط  .لحمل جزم جواب ا

ثـاث نظريـة ا  نا نـريم إىل ا تو جسـ ست ل ـي يف األسـاس  يـلعامـل مـن أصـوها،  لف هـ ل
نحـو العـريب ومجـدت  يـه يف ا ها الـيت انهتـت إ لبذات خطر عىل املهنج العلمي، ولكهنا  ل بشلك ّ
ها، حـىت لقـد  هـم اللغـة ونـصو سف يف  توخـون رضو� مـن ا نحـويني  صيه جعلـت ا ف تعـ ي ل لعل ً

نصوص ملوافقهتـا دون م ناق ا هم عىل اطراد قواعدمه إىل يل أ هم حر لد ع ّ ص نظـر يف فع لعـاودة ا
تعيص عىل رصامة القوانني يوية  نطوي عىل  ها، غافلني عن أن اللغة  سـالقواعد  تت ح ّس  .))))113113113113((((نف

ناه   يـة املعـدل –تـضيويف ضوء املهنج اoي ار تحو تويديـة ا ّ مـهنج ا يل ل ل ّ نـرى أن –ل
نواة فهيـا هـو ا ية، وامجل� ا ية أو  ية ا ية غري مربة، ويه مج� حتو رش لامجل� ا فعل مس يل ك ط لقـسم ل

نحاة جواب ارشط يه ا لاoي  ل  .يسم
. فاعـل حمـذوف+ فعـل = أخـرج : ْإن خترج أخرج، فامجل� األصل يه: فإذا قلت 

بار يد اإل ية تويدية  خويه مج�  تف ل  .فعل
سامع جــاء مبــا يعــرب عــن مــراده   شرتط خلروجــه خــروج ا تلكم أن  ّوملــا أراد ا ــ ل ــ ي ملــ ّ

رش ية حتمل معىن ا لتحولت امجل� إىل مج� حتو يل  :ط، ويكون ترابط اللكامت فهيا اكآليتف
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 Ø    أخرج          Ø      خترج  ْإن 
 
 

نرص رشط  ية               ع    ية   علفا             علفا
 

ية رش طا  ل
 

ية يه تحو يلمفكو�ت امجل� ا  :ل
يد ارشط : ْإن لنرص حتويل  يف  ع

تضاء لـ  : ْخترج سكون ا قفعل مضارع أخذ ا  ، والفاعل حمذوف)إن(ل
تضاء لـ  : ْأخرج سكون ا قفعل مضارع أخذ ا  ، والفاعل حمذوف)إن(ل

ُإن خرجت خرجت: (وإذا قلت  َ نواة يه ) ْ هـا )ُخرجت(لفامجل� ا حتليل، ومتاثـل يف 
سابقة إال أن  ّامجل� ا يـه ) ْإن(ل هـر  تـيض حركـة، فالفعـل املـايض ال  عليف هـذه امجلـ� ال  تظ تق
تاج إلهيا، وjo ال حاجة إىل القول بأنه جمزوم حمالحركة اجلزم، واملع ّىن ال   .حي

ٌإن خترج فأ� خارج: (وإذا قلت  ْ ية، ويه) ْ  :مسامجل� األصل يه مج� ا
 أ� خارج

 خرب + مبتدأ = 
بار=  ية تويدية حتمل معىن اإل خمج� ا ل  مس

تحويـل   نـارص ا سامع أضـاف  تلكم اشـرتاط خروجـه خبـروج ا لوملا أراد ا ع لـ مل الـيت ّ
يـة  تويديـة ا نرص ارشط والفعل وفاعn، وملا اكنـت امجلـ� ا مستؤدي معىن ارشط، ويه  ل ل لع ل

بحت ها �رشط وهو الفاء فأ تاجت إىل رابط ير صفقد ا ل بط  :ح
ٌإن خترج فأ� خارج ْ ْ 

 خ + م + رابط  + Ø+ ف + عنرص رشط = 
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ية ل�ال� عىل معىن ارشط=  ية حتو لمج� ا يل  مس
 : فهيا اكآليتويكون ترابط اللكامت

 رابط
 

  خارج     أ�       فـ   Ø  ْخترج       ْإن 
 

 
ية       عنرص رشط  ناد    علفا  سـاإل

 
 

ية رش طا  ل
 

ْأ� خارج إن خرجت: (وجيوز j أن تقول يكـون )ْأ� إن خرجـت خـارج(و ) ٌ ف، 
 :ترابط اللكامت يف امجل� األوىل اكآليت

 
 َخرجت ْإن    ٌخارج  أ� 

نرص رشط                            ناد  ع إ                                             سـ
 
 

ية رش طا  ل
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تكون اكآليت ية  ثا فأما امجل� ا ن  :ل
 ٌخارج           خرجت        ْإن    أ�     

 
ية   عنرص رشط         علفا

 
ية رش طا ناد                             ل  سـاإل

 
يـل قـو| تعـاىل  حتلوناء عـىل ذj يكـون  تجارك """": ب رشكني ا تجارك وإن أحـد مـن ا رشكني ا تجارك وإن أحـد مـن ا رشكني ا تجارك وإن أحـد مـن ا رشكني ا ســســســســوإن أحـد مـن ا ملـملـملـملـ
 : كام ييل""""فأجرهفأجرهفأجرهفأجره

تويدي هو لاألصل ا  :ل
 أجره
 مف  + Ø+ ف = 
ها حمذوف وجو�=  ية تويدية حتمل معىن األمر وفا علمج�  ل  فعل

نارص  تجارة أحدمه جاء  بعوملا أراد اشرتاط إجارته � سـ يد ارشط، ّ تحويل اليت  ل ا تف ل
تضت رابطا يربط امجل� �رشط وهـو الفـاء،  تويدية فعل أمر فقد ا لوملا اكنت بؤرة امجل� ا ق ل ل

بحت  :صفأ

تجارك فأجره⇐ رشكني ا سـ  إن أحد من ا مل ٌ ْ 
 مف  + Ø+ ف + رابط + مف + ف + قيد خمصص + فا + عنرص رشط = 
 
ية ل�ال� عىل معىن ا=  ية حتو لمج�  يل  .رشطفعل

 :ويكون ترابط اللكامت فهيا اكآليت 
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 رابط
 
رشكني  من  ٌأحد  ْإن  تجا ملا  هـ     Øْأجر  فـ  رك  سـا
 

ية         ل                                  مفعوية  تالزم               علفا
 
                          لمفعوية      قيد خمصص                

 
ية  علفا

ية     عنرص رشط  رش ط   ا  ل
نجوم): (إذا(وإذا قلت يف   شمس غابت طلعت ا لإذا ا عنرص ) إذا(فقد جاءت ) ل

نة يف الفعـل، وقـد جـرى يف هـذه امجلـ� حتويـل  تيض حركة  يد ارشط، وال  معيحتويل  تق ليف
شمسإذا : (، واألصـل فهيـا)غابـت(لآخر غري ارشط، وهو تقدمي فاعل الفعل  ، )لـغابـت ا

ـي تويدية  ناية و�ه¯م، أما امجل� ا هتقدم الفاعل  فف ل ل  :للع
نجوم  لطلعت ا

 فا + ف = 
بار=  ية حتمل معىن اإل خمج� تويدية  فعل  ل

jيل قو نجوم: (حتلويكون  شمس غابت طلعت ا لإذا ا  :اكآليت) ل
 
يد ارشط : إذا لنرص حتويل  يف  ع

شمس ناية أخذ حركة الضم : لا بىنللعفاعل مقدم  تضاء  للم ا  ق
 فعل ماض : غابت
 فعل ماض : طلعت
نجوم بىن : لا تضاء  للمفاعل أخذ حركة الضم ا  ق
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تايل   :لويكون ترابط اللكامت يف امجل� اك
شمس   إذا  نجوم  طلعت   غابت    لا  لا

ية  ية              علفا  عل فا
 

 عنرص رشط 
ية رش طا  ل

  
 :وأما مج�
متيأي¼ الرحي  ْها متلُ  ل
تويدي  لفاألصل ا  :ل

 Øمتيل 
 فا + ف = 
بار=  ية تويدية حتمل معىن اإل خمج�  ل  فعل

تضمن تحويل اoي  نرص ا ها جاء  يل الرحي  يل  تلكم اشرتاط ا يوملا أراد ا ل بع ي مل لمل  :بمت
يد ارشط : أي¼ لنرص حتويل  يف  ع
بىن : الرحي تضاء  ناية وأخذ الضم ا للمفاعل مقدم   قللع
نرص ارشطفعل م : متيل تضاء  سكون ا ته ا لضارع أخذ حر لع ل  قك
هاء  مفعول به : لا
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بؤرة اكآليت   :لويكون ترابط اللكامت يف امجل� مع ا
 Ø  متل   تـميلـهـا   الرحي   أي¼ 

 
ية  ية  ل  املفعوية           علفا                   عل            الفا

 
 عنرص رشط

 
ية رش طا  ل

 
 :))))114114114114((((قول زهريوأما 

سب عدوا صديقه َومن يغرتب  ً حي ْ سه ال يكرم  ْ ّومن ال يكرم  َّ  نف
تويدي هو  ها ا تان، أما امجل� األوىل فأ تان رش يه  يت  لفا ل ي صلمجل ف طب  :ل

 حيسب هو عدوا صديقه
  2مف + 1مف+ فا + ف = 
بار=  ية تويدية حتمل معىن اإل خمج�  ل  فعل

 حيسب عدوا صديقه
  2مف + 1مف + Ø+ ف = 
ية حبذف الفاعل=  ية حتو يلمج�   فعل

تضمن نرص ارشط، واoي  شاعر ارشط جاء  يوملا أراد ا بع لل  :ل
يد ارشط : من لنرص حتويل  يف  ع

نرص ارشط : يغرتب تضاء  سكون ا لفعل مضارع أخذ حركة ا لع  قل
Ø : الفاعل 
 

بؤرة اكآليت يهنا مع ا  ïلويكون ترابط اللكامت ف  :ب
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 صديقه   عدوا   Ø  سب حي  Ø  يغرتب  من 
 

ية                   تالزم              عنرص رشط  ية                          فا عل فا  عل
 
 

 ل   مفعوية      
 

ية  رش طا  لمفعوية      ل
      

تحوييل فهيا هو ية فاألصل ا ثا لأما امجل� ا ن  :ل
 Ø  Øيكرم 
 مف+ فا + ف = 
ية =  ية �حلذففعلمج�   يلحتو

هول وحذف الفاعـل مث حـذف املفعـول   ناء الفعل  للمجمث جرى عىل امجل� حتويل  بب
بحت  :صفأ

 يكرم
 Ø+ ف = 

بحت ية فأ تة إىل  نفي حفول امجل� من  نرص ا صمث دخل حتويل آخر، وهو  م ب ل نفع  :مث
 ال يكرم

  )Ø+ ف  ( ∽= 
ية=  ية  ية حتو منفمج�  يل  فعل

رش شاعر معىن ا لمث ملا أراد ا تضمنل يد ارشط وا تحويل اoي  نرص ا ملط أدخل  ل لع  :يف
يد ارشط : من لنرص حتويل  يف  ع
 عنرص نفي : ال
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رشط  : يكرم نـرص ا تـضاء  سكون ا لـفعل مضارع أخذ حركـة ا لع والفاعـل ) مـن(قلـ
 حمذوف 

 مفعول به : نفسه
بؤرة اكآليت لويكون ارباط اللكامت �  :ت

 
 Ø   ال يكرم     نفسه   Ø ال يـكرم  من 

 
ية                    عنرص نفي       ل  مفعوية  تالزم      نفي         علفا
 

 ل  مفعوية                             عنرص رشط 
 
 

ية رش طا  ل
 



ية اآلداب و اللغات رش                                                            لكجم�  ثاين  عالعدد ا  ل

180  2013جانفي                                                                                        لكية اآلداب و اللغات

 وبعد ، ، ، 
رشطي، أو امجلــ�  تطاع أن يــضع الرتيــب ا بحــث قــد ا ــأن ا ــميكن القــول ب ل ك ســـ ْل ّ ــ ف

ها  ية مو رش ضـعا ط نحـوي وا
اليلل نظـام ا يح يف إطـار ا لا ل بحـث . لـصح لكـام ميكـن أن يعـد ا ّ ْ
هو حديث عـن مـهنج  ية املعدل يف جانب من جوانب امجل�،  تحو تويدية ا فيقا ملهنج ا ّ يل ل ل ل ًتعم

ية رش يه من خالل امجل� ا يق  طو عل لب  . تط
رشطي عـرب مـهنج لغـوي  بحث �لوصف املوضوعي ألجزاء الرتيب ا تاز ا لـوقد ا ك ل م

نظــر إىل وصـفي نحــاة مـن مــهنج شــلكي يف ا سك بــه ا ل شــامل، وهــو بـذj خيــالف مــا  ل متـ
يـا  تأويـل، واألوىل أن يكـون مهنجـا  تقـدير وا نطلقني من ظـاهرة اإلعـراب وا ًالرتيب  نً ل ل مبك ْ م
نظرية اليت أثـرت  نظرية العمل والعامل، هذه ا شلك اإلعرايب املربط  ّعىل املعىن ال عىل ا ل ب ت ل

بريا يف خرو ًتأثريا  نـاه ا
اليل اoي نطقـت العـرب بـه كً ساره و معج الرتيب ارشطي عـن  مـ لك
nألج. 
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هوام هواما هواما هواما         ـــشـــشـــشـــشــــــــــــــــــــــــللللا
همي، مدخل إىل عمل اللغة املعارص-1 ثقافة، القاهرة، ف جحازي، محمود   ، 1978ل، دار ا

 .    27ص 
بد القاهر، دالئل اإلجعاز، دار املعرفة، بريوت، -2  ما  و73، ص 1982ع اجلرجاين، 

 .بعدها 
بقرة 183 اآلية -3  .ل من سورة ا
 .ن من سورة �شقاق 1 اآلية -4
توبة 5 اآلية -5  .ل من سورة ا
يد، دار إ -6 بد ا يق محمد حمي ا
ين  يب،  بد هللا، مغين ا شام، أبو محمد  محلبن  ع ع حتقه للب

ياء الرتاث العريب، ج   .362، ص 2حإ
يش، موفق ا
ين بن عيل، رشح مفصل،-7 تب، بريوت، جيع ابن   .88، ص 1لك عامل ا
سابق-8  .ل املصدر ا
سالم -9 بد ا بد العال سامل مكرم، و  يق  هوامع،  يوطي، جالل ا
ين، مهع ا ل ا ع ع حتقسـ ل ل

ية، الكويت، هارون،  بحوث ا لعلمدار ا   .37، ص 1، ج1975ل
نا -10 تا يل ذj يف  ب انظر  ك ية : تفص ئفضل، عاطف، تريب امجل� اإلشا ن  دراسة –ك

ية  تب، إربد ، -حتليليةصفو   .2004لك عامل ا
سيك انظر -11 شو م للوقوف عىل آراء   : ت

سعودية، ط  ية للغة العرية، دار املرخي، ا لاخلويل، محمد عيل، قواعد حتو ب  .1981، 1يل
ية عمل  شال، األ  áسنزكر لي  .1980اللغة احلديث، بريوت، م

ناين، ب ناب ا ية العرية، دار ا بطحان، رميون، األ ب للس لكل   .1981، 2ريوت، طن
نادي األديب، الرáض، ط بة، ا سيك، ترمجة محمد زáد ا شو ليونز، جونز،  سـ م ت ، 1لكل

1981. 
ندرية،  يوي، دار املعرفة ، اإل سكيل،حلمي، العرية و عمل اللغة  بن ب  .1988خل

يهبا، عامل املعرفة، جدة، ط يل، يف حنو اللغة و ترا كعاميرة،   .1984، 1خل
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شق، طغازي، يوسف، مدخل إىل ا شورات العامل العريب، د ية،  مأل ن مس ن   .1985، 1ل
رش، ط-12 سة العرية  نحو العريب، املؤ للن املوىس، هناد، نظرية ا ب س   .1980، 1ل
ية للغة العرية، مصدر سابق  -13 باخلويل، محمد عيل، قواعد حتو  .يل
ية يف-14 يب األسا يل الرتا تح ثة  ية عرية حد سا سـ الوعر، مازن، حنو نظرية  ك ل ل ي ب ن  اللغة ل

شق،  مالعرية، دار طالس، د   .1987ب
يل، انظر-15 تفا ص ملزيد من ا يهبا، مصدر : ل نحو اللغة و ترا يل، يف ا كعاميرة،  ل  .سابقخل
سالم هارون، عامل هسيبوي:  أنظر-16 بد ا يق  تاب،  ل، أ� رش معرو بن عUن، ا ع حتق لك ب

تب، ط   .94، ص3،ج3،1983لكا
باس محمد بن يز-   مية، عامل لع املربد، أ� ا بد اخلالق   يق محمد  تضب،  عضيد، ا ع حتق ملق

تب، بريوت، ج   46، ص 2لكا
هل، األصول ابن-   رساج، أ� بكر محمد بن  س ا تيل، ل سني ا بد ا يق  نحو،  لف يف ا حلحتق ع ل

سة الرسا�، ط    .187، ص 2، ج1985، 1سمؤ
يش، رشح املفصل ، ج-   .95ص ، 1يع ابن 

يش،الهتذيب -17 نعاين، ابن  يع ا يق خفر ا
ين قدارة، دار لص نحو،  حتقيف ا ل
يل،ط   .292 ، ص 1،1984جلا

سابق-18  .ل املصدر ا
ساء 4 اآلية -19  .لن من سورة ا
بقرة 230 اآلية -20  .ل من سورة ا
 . من سورة األعىل 9 اآلية -21
سني -22 يىس أحل ابن فارس، أبو ا بعة  يق أمحد صقر،  عمحد بن زكرá، الصاحيب،  مطحتق

بايب احلل  .438يب، القاهرة، صلا
بغا -23 يق مصطفى ا بخاري،  يح ا يل،  بخاري، محمد بن اسام ل ا ل حص ع ، رمق 1/417حتقل

ثري، الïمة، بريوت، 180احلديث    .1987ك، دار ابن 
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بد الر-24 ييل، أبو القامس  ع ا يق محمد إبراهمي حامنلسه ييل،  بد هللا، أمايل ا حتقن  ه لسع
نا،ط   .97، ص 1997، 1لبا

شا-25 يب، جه ابن    .258-257، ص2لبم، مغين ا
 . من سورة اإلرساء100 اآلية -26
تان -27  . من سورة األنعام 27،28ي اآل
بعة الرجوي -28 نحاة العرب،  ند ا ية  رش سان، أبو أوس إبراهمي ، امجل� ا مط ا ل ع ط لشم ل

 . و ما بعدها 49 ، ص 1981، 1عابدين، ط
ه-29 تفا  áسائل و القضا صيل للوقوف عىل ت� ا ب نحويني أنظرمل ند ا لا   : ع
نحاة العرب -    ند ا ية  رش سان، امجل� ا ل ا ع ط لشم  .ل
 .61، ص2رساج، األصول ، جلاابن :  أنظر -30
يش، رشح املفصل، ج-     .35، ص89 ، ص1يع ابن 
هوامع، ج-    يوطي، مهع ا ل ا  .32 ، ص7لسـ
رساج، األصول، ج -31   .188، ص2ل ابن ا
تابسيبويه،  -32 تابا تابا تابا  .60، ص3، جلكلكلكلكا
تضب املربد، -  تضبا تضبا تضبا  .56-55، ص2، جملقملقملقملقا
رساج، -   .166، ص2، جاألصولاألصولاألصولاألصولل ابن ا
تاب، ج -33 لكبويه، ا تـضباملربد، : وانظر. 139، ص3، ج235، ص4سي تـضبا تـضبا تـضبا ، 3، جملقملقملقملقا

 .76ص
شام،  -34 يبهابن  يبمغين ا يبمغين ا يبمغين ا  .257، ص2، جللللللللببببمغين ا
بد هللا جامل ا
ين،  -35 يـق محمـد اكمـل بـراكت، تتتتسسسسههههيل الفوائديل الفوائديل الفوائديل الفوائدعابن ماj، أبو  حتق، 

تاب العريب،   .93، ص1967لكدار ا
تاب العريب، طا
يوان،ا
يوان،ا
يوان،ا
يوان،ابن أيب سلمى، زهري،  -36  .153، ص1لك دار ا
تاب،سيبويه،  -37 تاب،ا تاب،ا تاب،ا  .66، ص3 جلكلكلكلكا
تـضباملربد،  -38 تـضبا تـضبا تـضبا ، معـاين القـرآنمعـاين القـرآنمعـاين القـرآنمعـاين القـرآنالفـراء، محمـد بـن زكـرá، : وانظـر. 70، ص2، جملقملقملقملقا
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ئـة املـرصية ال نجـار، ا ييق أمحد يوسـف جنـايت، ومحمـد عـيل ا لهل تـاب، حتق للكعامـة 
1980. 

توبة6اآلية  -39  .ل من سورة ا
تابسيبويه،  -40 تابا تابا تابا  :وانظر. 132، ص1، جلكلكلكلكا
تضب املربد، -  تضبا تضبا تضبا  .74، ص2، جملقملقملقملقا
باري، أبو الـرباكت، -  سائل اخلـالفن ابن األ سائل اخلـالفاإلنـصاف يف  سائل اخلـالفاإلنـصاف يف  سائل اخلـالفاإلنـصاف يف  يـق محمـد حمـيي مـمـمـمـاإلنـصاف يف  حتق، 

ياء الرتاث العـريب، ط يد، دار إ بد ا حا
ين  محل سأ� 1961، 4ع ، 2، ج85مـ، 
 .615ص

يوطي، -   .332، ص7، جااااهلهلهلهلمعمعمعمعلسـ ا
باري،  -41 سأ� اإلنصاف،اإلنصاف،اإلنصاف،اإلنصاف،نابن األ  .615، ص2، ج85م 
سعدة،  -42 يد بن  ماألخفش،  بد األمري محمد أمـني الـورد، معاين القرآنمعاين القرآنمعاين القرآنمعاين القرآنسع يق  ع،  حتق

تب، بريوت، ط  .550، ص2، ج1985، 1لكعامل ا
 .ن من سورة �شقاق1اآلية  -43
باري، : انظر -44 سأ� نصافنصافنصافنصافاإلاإلاإلاإلنابن األ  .620، ص2، ج85م، 
سان،  -45 تاب العريب، ا
يوان،ا
يوان،ا
يوان،ا
يوان،حابن �بت،  بد الرمحن الربقوطي، دار ا يح  لك  ع تصح

 .56، ص1981بريوت، 
يغم األسدي، ج -46 ضسوب يف اخلصائص إىل   .104، ص1من
تح عـUن،  -47 هـدى، اخلـصائصاخلـصائصاخلـصائصاخلـصائصلفـابن جين، أبـو ا نجـار، دار ا يـق محمـد عـيل ا ل،  لحتق

 .105-104، ص1، ج2بريوت، ط
ــوانابــن زيــد، عــدي،  -48 ــوانا
ي ــوانا
ي ــوانا
ي رش، بغــداد، ا
ي هوريــة  ــار، دار ا ب يــق محمــد  ــ،  للن مجل ج حتق

 .93، ص1963
 .40، ص4جرشح األرشح األرشح األرشح األمشمشمشمشوين، وين، وين، وين، األمشوين،  -49
باري،  -50 سأ� اإلنصافاإلنصافاإلنصافاإلنصافنابن األ  :وانظر. 623، ص2، ج87م، 
ية �سرتا�ذي، ريض ا
ين، -  يةرشح الاك يةرشح الاك يةرشح الاك يـة، بـريوت،ففففرشح الاك تب ا لعلم، دار ا ، 2 طلك
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 .257، ص2، ج1979
سن عــيل نـور ا
يــن، -  تــب، رشح األرشح األرشح األرشح األمشمشمشمشـوين،ـوين،ـوين،ـوين،حلـ األمشـوين، أبــو ا يــاء ا لك دار إ ح

بايب احلليب، ج يىس ا لالقاهرة، و  .15، ص4ع
تضب،املربد،  -51 تضب،ا تضب،ا تضب،ا  : وانظر. 62، ص2 جملقملقملقملقا
رساج، -   .277/ 2 األصول،األصول،األصول،األصول،ل ابن ا
يش، -   .7، ص9 جرشح املفصل،رشح املفصل،رشح املفصل،رشح املفصل،يع ابن 
تابسيبويه،  -52 تابا تابا تابا  .66، ص3ج، لكلكلكلكا
بـد املقرب،املقرب،املقرب،املقرب، ابن عصفور، عيل بن مؤمن، -  تار اجلـواري و بد ا يق أمحد  ع  سـ لـع حتق

بعة العاين، بغداد،  بوري،  مطهللا ا  .277، 2، ج1973جل
يوطي،  -53  .341، ص4 جااااهلهلهلهلمع،مع،مع،مع،لسـا
 :وانظر. 277، ص2 جاملقرب،املقرب،املقرب،املقرب،ابن عصفور،  -54
 . وما بعدها11/ 4 رشح األرشح األرشح األرشح األمشمشمشمشوين،وين،وين،وين، األمشوين، - 
بد هللا بن أمحد،  ابن ا-  عشاب، أبو محمد  بـة املراملراملراملرجتجتجتجتل،ل،ل،ل،خل يـدر،  يـق عـيل  مكت  ح حتق

شق،   . وما بعدها269، ص 1972ممجمع اللغة، د
تاب،سيبويه،  -55 تاب،ا تاب،ا تاب،ا  .59، ص3 جلكلكلكلكا
ية، �سرتا�ذي،  -56 ية، رشح الاك ية، رشح الاك ية، رشح الاك  .90، ص1جففففرشح الاك
يش، -   .38، ص30، ص2 جرشح املفصل،رشح املفصل،رشح املفصل،رشح املفصل،يع ابن 
يوطي، -   .341، ص4 جااااهلهلهلهلمع،مع،مع،مع،لسـ ا
بويه، :انظر -57 تاب،سي  تاب،ا تاب،ا تاب،ا  . 93، ص87، ص3 جلكلكلكلكا
تضب، املربد، -  تضب،ا تضب،ا تضب،ا  . 67-66، ص2 جملقملقملقملقا
 .25-24، ص4 جرشح األرشح األرشح األرشح األمشمشمشمشوين،وين،وين،وين، األمشوين، - 
ية، �سرتا�ذي، -  ية،رشح الاك ية،رشح الاك ية،رشح الاك  .261، ص2 جففففرشح الاك
 .267، ص1 جاملقرب،املقرب،املقرب،املقرب، ابن عصفور، - 
 . من سورة يوسف90اآلية  -58
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تاب، سيبويه،  -59 تاب، ا تاب، ا تاب، ا  .90، ص3جلكلكلكلكا
ساء من س100اآلية  -60  .لنورة ا
سني،  -61 بد هللا بن ا حلالعكربي،  تصحيح إبراهمي عطـوة، إمالء ما من به الرإمالء ما من به الرإمالء ما من به الرإمالء ما من به الرمحمحمحمحن، ن، ن، ن، ع

بايب احلليب، ط لبعة مصطفى ا  .192، ص1، ج1969، 2مط
 .25، ص4 جرشح األرشح األرشح األرشح األمشمشمشمشوين،وين،وين،وين،األمشوين،  -62
 . من سورة محمد38اآلية  -63
 . من سورة آل معران111اآلية  -64
 .90، ص3جككككتاب، تاب، تاب، تاب، للللااااسيبويه، : انظر -65
تضب، املربد، -  تضب،ا تضب،ا تضب،ا  .67-66، ص 2 جملقملقملقملقا
 . 87-86، ص1 جمعاين القرآن،معاين القرآن،معاين القرآن،معاين القرآن، الفراء، - 
 .46، ص1، جمعاين القرآنمعاين القرآنمعاين القرآنمعاين القرآن األخفش، - 
بقرة284اآلية  -66  .ل من سورة ا
تضب،املربد،  -67 تضب،ا تضب،ا تضب،ا  .66، ص22، ص2 جملقملقملقملقا
تاب،سيبويه،  -68 تاب،ا تاب،ا تاب،ا  .90، ص3 جلكلكلكلكا
 .87، ص1 جمعاين القرآن،معاين القرآن،معاين القرآن،معاين القرآن،الفراء،  -69
 . من سورة اإلرساء88اآلية  -70
يس،  -71 ميــون بــن  قــاألعــىش،  بــري،م بــري، ا بــري، ا بــري، ا ــوان األعــىشىشىشىش ا ــوان األعــدي ــوان األعــدي ــوان األعــدي يــق محمــد محمــد لكلكلكلكدي تعل رشح و

سة الرسا�، بريوت، ط سسني، مؤ  .113، ص1983، 7ح
ية، �سرتا�ذي،  -72 ية، رشح الاك ية، رشح الاك ية، رشح الاك  .393/ 2ففففرشح الاك
تاب،سيبويه،  -73 تاب،ا تاب،ا تاب،ا  .66/ 1الفراء، معاين القرآن، معاين القرآن، معاين القرآن، معاين القرآن، : وانظر. 84، ص3 جلكلكلكلكا
يل ذj يفان -74 سان: تفصظر  نحـاة العـرب، لشما نـد ا ية  رش نحـاة العـربامجل� ا نـد ا ية  رش نحـاة العـربامجل� ا نـد ا ية  رش نحـاة العـربامجل� ا نـد ا ية  رش لامجل� ا ع لط ع لط ع لط ع ط  441، صلـلـلـلـ

 .وما بعدها
تاب،سيبويه،  -75 تاب،ا تاب،ا تاب،ا  .104، ص3 جلكلكلكلكا
تاب،سيبويه،  -76 تاب،ا تاب،ا تاب،ا  .63، ص3 جلكلكلكلكا
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 . من سورة الروم36اآلية  -77
تاب،سيبويه،  -78 تاب،ا تاب،ا تاب،ا  .64، ص3 جلكلكلكلكا
 .196، ص2 جاخلصائص،اخلصائص،اخلصائص،اخلصائص،ابن جين، : انظر -79
يش، -   .2، ص9 جصل،صل،صل،صل،رشح املفرشح املفرشح املفرشح املفيع ابن 
 .23، ص4 جرشح األرشح األرشح األرشح األمشمشمشمشوين،وين،وين،وين، األمشوين، - 
رساج، -  نحو،ل ابن ا نحو،األصول يف ا نحو،األصول يف ا نحو،األصول يف ا  .195، ص2 جللللاألصول يف ا

يـق خفـر ا
يـن  -80 سن بن القـامس، اجلـىن ا
اين يف حـروف املعـاين،  حتقاملرادي، ا حل
 .66، ص1983، 2قباوة ومحمد فاضل، دار اآلفاق، بريوت، ط

تاب، ج -81 لكبويه، ا  .64، ص3سي
بة  -82 بد الرؤوف سعد،  نظائر، رشه طه  باه وا يوطي، جالل ا
ين، األ تا ع ل شـ مكسـ ن ل

يات األزهرية،   .110، ص2، ج1975للكا
نـداوي، دار  -83 سن  يـق  ناعة اإلعـراب،  تح عـUن، رس  هابن جين، أبو ا حـ حتقصـ لف

شق، ط  .253، ص1، ج1985، 1مالقمل، د
ية، ج: انظر -84  .263، ص2ف�سرتا�ذي، رشح الاك
يش، رشح املفصل، ج-   .97، ص2يع ابن 
يوطي، اهلمع، ج-   .358، ص4لسـ ا

تاب، ج -85 لكبويه، ا  :وانظر. 64، ص3سي
 .459، ص1 الفراء، معاين القرآن، ج- 
تضب، ج-   .178، ص3ملق املربد، ا
ناعة اإلعراب، ج-   .256، ص1ص ابن جين، رس 
يش، رشح املفصل، ج-   .3، ص9يع ابن 
يوطي، ا-   .60، ص2هلمع، جلسـ ا

يـق اكظـم حبـر املرجـان،  -86 تـصد يف رشح اإليـضاح،  بـد القـاهر، ا حتقاجلرجاين،  ملق ع
يد، بغداد،  ثقافة، العراق، دار الر شـوزارة اإلعالم وا  .1095، ص1982ل
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 .375املرادي، اجلىن ا
اين، ص: انظر -87
يش، رشح املفصل، ج-   .99، ص4يع ابن 
شاب، املرجتل، ص-   .270خل ابن ا
يـق أمحـد اخلـراط، مجمـع اللغـة، -  بـاين،  نور، رصـف ا بد ا حتق املالقي، أمحد بن  مل ل ع

شق،   .62، ص1975مد
تاب، ج -88 لكبويه، ا  .64، ص3سي
بقرة274اآلية  -89  .ل من سورة ا
سد8اآلية  -90  .مل من سورة ا
 . من سورة محمد34اآلية  -91
تاب، ج -92 لكبويه، ا  .102، ص3سي
 .306، ص1، معاين القرآن، جالفراء -93
 . من سورة املائدة38اآلية  -94
نور2اآلية  -95  .ل من سورة ا
بوت12اآلية  -96  .لعنك من سورة ا
ــق áســني محمــد  -97 ي ــرآن،  ــراب الق شلك إع ــب،  ــن أيب طال ــيك ب ــيس، م ي حتقا ــلق م

شق،  بوعات مجمع اللغة، د سواس،  ما مط  .167، ص2، ج1974ل
ت: انظر -98 لكبويه، ا  .93-92، ص3اب، جسي
 .457/ 1 الفراء، معاين القرآن، - 
تضب، -   .80/ 2ملق املربد، ا
 .110/ 1 الزجاج، إعراب القرآن، - 

يب، : انظر -99 شام، مغين ا للبابن   ه
تـب، ط-  يـق حامـد مـؤمن، عـامل ا تح عـUن، اللمـع،  لك ابن جـين، أبـو ا حتق ، 2لفـ

 .135، ص1985
رساج، األ: انظر -100  .168، ص2صول، جلابن ا
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رشي، املفصل، -   .252خم الز
يق محمـد أبـو  -101 بد هللا، الربهان يف علوم القرآن،  حتقالزركيش، بدر ا
ين محمد بن  ع

بعة دار الرتاث،   .104، ص3، ج3، القاهرة، ط1972مطالفضل إبراهمي، 
يب، ج -102 شام، مغين ا للبابن   .678، ص2ه
توبة6اآلية  -103  .ل من سورة ا
يب، ج -104 شام، مغين ا للبابن   .649، ص603، ص2ه
نا املوسوم بظاهرة حذف املفعول بـه تفصيلانظر  -105 حبث احلذف، فضل، عاطف، يف 

ية، مناذج من القرآن الكرمي ية  ية إحصا يلدراسة و حتلئ  .صف
يوطي، اهلمع، ج -106  .335، ص4لسـا
 . من سورة املائدة106اآلية  -107
شلك إ -108 ييس،  ما  .316، ص2عراب القرآن، جلق
سابق، ج -109  .323، ص2لاملصدر ا
شجرية، دار املعرفـة،  -110 بة هللا ابن عـيل، األمـايل ا سعادات  شجري، أبو ا لـابن ا ه ل ل

 .341، ص1بريوت، ج
سابق -111  .لاملصدر ا
يــب، ج -112 شام، مغــين ا للبابــن  يوطي، اهلمــع، ج: وانظــر. 724، ص2هــ ، 4لــسـا

 .337ص
ية : صيل ذjتفانظر  -113 رش سان، امجل� ا تاب ا به يف  طاخلالف الطويل و شم ك لـشع ل ت

نحـاة راصـدا آراءمه يف لك  نـد جـل ا سائل  بع هذه ا نحاة العرب، فقد  لند ا ع مل ت ل تع
توسـع يف  يـة مـن ا
قـة ملـن أراد أن  ييل عىل درجة عا هو حبث تأ يجزية فهيا،  ل ص فئ

 .هذا املوضوع
 .18ابن أيب سلمى، زهري، ا
يوان، ص -114
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بحث ومصادره بحث ومصادرهمراجع ا بحث ومصادرهمراجع ا بحث ومصادرهمراجع ا     للللمراجع ا
    
 .القرآن الكرمي * 
تاب العريب، طا
يوانا
يوانا
يوانا
يوانابن أيب سلمى، زهري،  -1  .1لك، دار ا
سعدة،  -2 يد بن  ماألخفش،  بد األمري محمـد أمـني الـورد، معاين القرآنمعاين القرآنمعاين القرآنمعاين القرآنسع يق  ع،  حتق

تب، بريوت، ط  .1985، 1لكعامل ا
يــة�ســرتا�ذي، ريض ا
يــن،  -3 يــةرشح الاك يــةرشح الاك يــةرشح الاك تــب اففففرشح الاك ، 2لعلميــة، بــريوت، طلك، دار ا

1979. 
ــن،  -4 ــور ا
ي ــيل ن سن ع ــو ا ــب، رشح األرشح األرشح األرشح األمشمشمشمشــوينــوينــوينــوينحلــاألمشــوين، أب ت ــاء ا ي لك، دار إ ح

بايب احلليب يىس ا لالقاهرة، و  .ع
يس،  -5 ميون بن  قاألعىش،  بريم بري ا بري ا بري ا سني، لكلكلكلكديوان األعديوان األعديوان األعديوان األعىشىشىشىش ا يق محمد محمد  ح، رشح و تعل

سة الرسا�، بريوت، ط  .1983، 7سمؤ
باري، أبو الرب -6 سائل اخلالفاكت، نابن األ سائل اخلالفاإلنصاف يف  سائل اخلالفاإلنصاف يف  سائل اخلالفاإلنصاف يف  يـق محمـد حمـي ا
يـن مممماإلنصاف يف  حتق، 

ياء الرتاث العريب، ط يد، دار إ حبد ا محل  .1961، 4ع
يل،  -7 بخاري، محمد بن إسام عا بخخخخارياريارياريل ب ا ب ا ب ا للللييييحححح ا ثري، حصحصحصحص بغا، دار ابن  يق مصطفى ا ك،  ل حتق

 .1987الïمة، بريوت، 
سان،  -8 بد الرمحن الربقـوين، داا
يوانا
يوانا
يوانا
يوانحابن �بت،  يح  ع،  تـاب العـريب، تصح لكر ا

 .1981بريوت، 
بد القاهر،  -9  .1982، دار املعرفة، بريوت، دالئل اإلدالئل اإلدالئل اإلدالئل اإلجعجعجعجعازازازازعاجلرجاين، 
بد القـاهر،  -10 تـصد يف رشح اإليـضاحعاجلرجاين،  تـصد يف رشح اإليـضاحا تـصد يف رشح اإليـضاحا تـصد يف رشح اإليـضاحا يـق اكظـم مرجـان، وزارة ملقملقملقملقا حتق، 

يد، بغداد،  ثقافة، العراق، دار الر شـا  .1982ل
تح عـUن،  -11 هـدى، حت، اخلـصائصاخلـصائصاخلـصائصاخلـصائصلفـابن جـين، أبـو ا نجـار، دار ا ليـق محمـد عـيل ا لق

 .2بريوت، ط
تح عـUن،  -12 ناعة اإلعـرابلفـابن جين، أبو ا ناعة اإلعـراب  ناعة اإلعـراب  ناعة اإلعـراب  نـداوي، دار صـصـصـصـرسرسرسرس  سن  يـق  ه،  حـ حتق
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شق، ط  .1985، 1مالقمل، د
تح عUن،  -13 تب، طاللمعاللمعاللمعاللمعلفابن جين، أبو ا يق حامد مؤمن، عامل ا لك،   .1985، 2حتق
همي،  -14 ثقافة، القاهرة،  املعارص املعارص املعارص املعارصمدخل إىل عمل اللغةمدخل إىل عمل اللغةمدخل إىل عمل اللغةمدخل إىل عمل اللغةفجحازي، محمود   .1978ل، دار ا
بد هللا بن أمحد،  -15 شاب، أبو محمد  عابن ا يدر، مجمـع اللغـة، املراملراملراملرجتجتجتجتللللخل يق عيل  ح،  حتق

شق،   .1972مد
يوي،خليل، حلمي،  -16 يوي،العرية وعمل اللغة ا يوي،العرية وعمل اللغة ا يوي،العرية وعمل اللغة ا بننننالعرية وعمل اللغة ا بب بب بب ندرية، للللب  .1988سك دار املعرفة، اإل
يــة للغــة العريــة -17 باخلــويل، محمــد عــيل، قواعــد حتو سعودية، طيل ــ، دار املــرخي، ا ، 1ل

1981. 
تـب  -18 يـاري، دار ا يـق إبـراهمي األ لكالزجاج، أبو احسق إبراهمي، إعراب القـرآن،  بحتق

ناين، بريوت، ط  .1986، 3للبا
يـق محمـد أبـو  -19 بد هللا، الربهان يف علوم القرآن،  حتقالزركيش، بدر ا
ين محمد بن  ع

 .1972، 3 طالفضل إبراهمي، دار الرتاث، القاهرة،
ية عمل اللغة احلديث، بريوت،  -20 شال، األ  ،áسنزكر لي  .1980م
رشي  -21 يل، بريوتخمالز  .جل، جار هللا أبو القامس محمود بن معر، املفصل، دار ا
رش، بغداد،  -22 هورية  بار، دار ا يق محمد  للنابن زيد، عدي، ا
يوان،  مجل ج  .1963حتق
رساج، أبـو بكـر محمـد بـ -23 سني لابن ا بـد ا يـق  نحـو،  هل، األصـول يف ا حلـن  ع حتقل سـ

سة الرسا�، ط تيل، مؤ سا  .1985، 1لف
يق محمـد إبـراهمي  -24 ييل،  بد هللا، أمايل ا بد الرمحن بن  ييل، أبو القامس  حتقا ه ع ع سه لس ل

نا، ط  .1997، 1لبا
سالم هـارون، عـامل  -25 بـد ا يـق  تـاب،  رش معـرو بـن عـUن، ا لـبويه، أبـو  ع حتقس لك بـي

تب، ط  .1983، 3لكا
بـة  -26 بد الـرزاق سـعد،  نظائر، رشه طه  باه وا يوطي، جالل ا
ين، األ تا ع ل شـ مكسـ ن ل

يات األزهرية،   .1975للكا
سالم  -27 بد ا بد العال سامل مكرم، و يق  هوامع،  يوطي، جالل ا
ين، مهع ا لـا ع ع حتقسـ ل ل
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ية، الكويت،  بحوث ا لعلمهارون، دار ا  .1975ل
سعادات  -28 شجري، أبو ا هابن ا لـ شجرية، دار املعرفـة، ل لـبـة هللا بـن عـيل، األمـايل ا

 .بريوت
بعـة الرجـوي  -29 نـد حنـاة العـرب،  ية  رش سان، أبو أوس إبراهمي، امجلـ� ا مطا ع ط لـشم ل

 .1981، 1عابدين، ط
يـل،  -30 يـق خفـر ا
يـن قـدارة، دار ا نحـو،  يش، الهتذيب يف ا نعاين، ابن  جلا ل حتقلص يع

 .1984، 1ط
ناين، بريوت، طلسطحان، رميون، األ -31 تاب ا بية العرية، دار ا للب لك  .1981، 2ن
بـد  -32 تار اجلـواري، و بـد ا يـق أمحـد  عابن عصفور، عيل بن مؤمن، املقرب،  سـ لـع حتق ّ

بعة العاين، بغداد،  بوري،  مطهللا ا  .1973جل
يح إبـراهمي عطـوة،  -33 سني، إمالء ما من به الـرمحن،  بد هللا بن ا تـصحالعكربي،  حل ع

 .1969، 2لبايب احلليب، طمطبعة مصطفى ا
يهبا، عامل املعرفة، جدة، ط -34 يل، يف حنو اللغة وترا كعاميرة،   .1984، 3خل
شق، ط -35 شورات العـامل العـريب، د ية،  مـغازي، يوسـف، مـدخل إىل األ نـ مس ن ، 1لـ

1985. 
بعـة  -36 يـق أمحـد صـقر،  سني أمحـد بـن زكـرá، الـصاحيب،  مطابن فارس، أبـو ا حتقحلـ

بايب ا ليىس ا  .حلليب، القاهرةع
نجـار،  -37 يق أمحد يوسف جنايت ومحمد عيل ا لالفراء، محمد بن زكرá، معاين القرآن،  حتق

تاب،  ئة املرصية العامة  للكا  .1980لهي
ية  -38 شا ئفضل، عاطف، تريب امجلـ� اإل نـ تـب، –ك يـة، عـامل ا ية  لك دراسـة و حتليلصـف

 .2004، 1إربد، ط
ي -39 سا نفضل، عاطف، مقدمة يف ا  .2005، 1ات، دار الرازي، عامن، طلل
سواس،  -40 يق áسني محمد ا شلك إعراب القرآن،  ييس، ميك بن أيب طالب،  لا حتقم لق

شق،  مبوعات مجمع اللغة، د  .1974مط
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نادي األديب، الـرáض، ط -41 بة، ا سيك، ترمجة محمد زáد ا شو ليونز، جونز،  م ت ، 1لكل
1987. 

نور، رص -42 بد ا لاملالقي، أمحد بن  شورات مجمـع ع يق أمحـد اخلـراط،  باين،  نـف ا ممل حتق
شق،   .1975ماللغة، د

يـق محمـد اكمـل بـراكت،  -43 يل الفوائـد،  بد هللا جامل ا
ين،  حتقابن ماj، أبو  ه تـسع
تاب العريب،   .1967لكدار ا

مية، عـامل  -44 بد اخلـالق  يق محمد  تضب،  باس محمد بن الزييد، ا عـضاملربد، أبو ا ع حتقلع ملق
تب، ب  .ريوتلكا

يـق خفـر ا
يـن  -45 سن بـن القـامس، اجلـىن ا
اين يف حـروف املعـاين،  حتقاملرادي، ا حل
 .1983، 2قباوة ومحمد فاضل، دار اآلفاق، بريوت، ط

رش، ط -46 سة العرية  نحو العريب، املؤ للناملوىس، هناد، نظرية ا ب س  .1980، 1ل
يق محم -47 يب،  بد هللا، مغين ا شام، أبو محمد  حتقابن  للب ع يـد، ه بـد ا محلد حمـي ا
يـن  ع

ياء الرتاث العريب  .حدار إ
ية يف اللغـة  -48 يب األسا يل الرتا تح ثة  ية عرية حد سا سـالوعر، مازن، حنو نظرية  ك ل ل ي ب ن ل

شق،  مالعرية، دار طالس، د  .1987ب
تب، بريوت -49 يش، موفق ا
ين بن عيل، رشح املفصل، عامل ا لكابن   .يع
 
 
 
 
 


