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أدوت الشرط اجلازمة يف السنن الكربى للنسائي

من كتاب قطع السارق إىل كتاب املناقب :دراسة حنوية داللية
Tools of the decisive condition in Alnasaee’s Great Principles , from the book
” Katee Alsareq” to the book ” Almnakeb “, a guiding grammatical study.

منتهى بنت حممد عياض سيد عيسى
Muntaha Mohamed Ayad Sayed Iessa

األستاذ املساعد الدكتور حممد بن إبراهيم خبيت
Asst. Prof. Dr. Mohammed Ibrahi Mohammed Bekhet

muntahasayediessa@gmail.com mohamed.bakhet@mediu.my

( )80مرة ،كل من األدوات( :كيف ،أين ،أُّيما) وردت مرة
واحدة ،بعض األدوات مل ترد مطلقاً ،وهي( :حيثما ،مهما،
أَّن ،ىأَّين ،إذما).
مىت ،ى

ملخص البحث :
هذا حبث يتناول أدوات الشرط اجلازمة يف السنن الكربى
للنسائي ،من كتاب قطع السارق ،إىل كتاب املناقب ،دراسة

الكلمات املفتاحية :أدوات الشرط – اجلازمة – السنن
الكربى – النسائي – منتهى – سيد عيسى.

حنوية داللية ،وتكمن مشكلة البحث :يف وجوب حتري الدقة
البالغة ،يف فهم النصوص النبوية ،حىت ال خيرج املعىن إىل غري
مقصده ـ ــ.وهتدف الدراسة :إىل حتقيق ما يلي :بيان
مفهوم الشرط ،ومم يتكون ،ومعرفة األدوات الشرطية اجلازمة
 ،واستخراج األدوات الشرطية اجلازمة من السنن الكربى

decisive condition in Alnasaee’s Great

للنسائي ،ودراسة دالالهتا ،ومنهج الدراسة :استخدمت

”Principles , from the book” Katee Alsareq

ABSTRACT
This research deals with : tools of the

الباحثة يف دراستها املنهج الوصفي التحليلي ،أما حمتوايت

to the book ” Almnakeb “, a guiding

الدراسة :فتتكون الدراسة من متهيد ،وثالثة فصول ،وخامتة،
وقد اشتمل التمهيد على  :التعريف ابإلمام النسائي ،وكتابه
السنن الكربى ،والفصل األول :اإلطار النظري للدراسة،
والفصل الثاين :أدوات الشرط اجلازمة .والفصل الثالث:
الدراسة التطبيقية الداللية ألدوات الشرط اجلازمة على سنن

grammatical study, and The problem of
necessity to
in

extreme

the

investigate

understanding the Prophet’s texts, so that the
its

النسائي الكربى .واخلامتة :اشتملت على أهم نتائج الدراسة،
والتوصيات واملقرتحات ،وقد توصلت إىل العديد من النتائج،
من أمهها :أن أكثر أداة وردت يف األحاديث هي األداة:
(م ْن) ،حيث وردت ( )107مرات ،ووردت األداة( :إِ ْن)،
َ

accuracy,

research: It lies in the
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not

does

meaning

implications , Peace and Blessings of Allah
be upon him. And it aims to achieve the
following: Statement of the concept of the
condition, and what is formed from , and
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knowing the tools of decisive condition, and

Keywords: tools condition - Decisive - the

extracting the tools of decisive condition

great Principles - Alnasaee - Montaha -

from

Sayed Issa

studying their implications, and research

املقدمة:
احلمد هلل الذي م ىن علينا ابإلسالم ،احلمد هلل الذي علمنا
وأيدان ،احلمد هلل على ما أنعم به علينا ،وصل اللهم على نبينا
حممد وعلى آله وصحبه وسلم .اللغة العربية أفصح وأعظم
وأرقى وأمجل لغات العامل ،فال جتاريها لغة يف الروعة والدقة
وفضال أبهنا
متيزا
ً
واجلمال ،وهي لغة األدب والعلم ،ويكفيها ً
اللغة اليت اختارها هللا لتكون لغة كتابه الكرمي ،الذي خاطب
به البشرية مجعاء على لسان أشرف خلقه نبيه حممد ـ ـ صلى
هللا عليه وسلم ـ ـ ؛ وهلذا ال يتم فهم القرآن إال بتعلم اللغة
َنزلْنَاهُ
العربية ،والقرآن نزل بلغة العرب ،قال هللا تعاىل ﴿إِ ىان أ َ
آان َعَربِيًّا لى َعلى ُك ْم تَـ ْع ِقلُو َن﴾ (يوسف ،)2:يقول ابن كثري يف
قُـ ْر ً
تفسري هذه اآلية " :وذلك ألن لغة العرب أفصح اللغات
وأبينها وأوسعها ،وأكثرها أتدية للمعاين اليت تقوم ابلنفوس،
فلهذا أنزل أشرف الكتب ،أبشرف اللغات ،على أشرف
الرسل ،بسفارة أشرف املالئكة ،وكان ذلك يف أشرف بقاع
األرض ،وابتدئ إنزاله يف أشرف شهور السنة؛ وهو رمضان،
فكمل من كل الوجوه" (ابن كثري ،)365/4 :1999 ،ومما
يؤكد على أمهية اللغة العربية حث السلف الصاحل على تعلمها
واحلفاظ عليها ،حيث قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب -
رضي هللا عنه":-تعلىموا العربيةَ؛ فإهنا من دينِكم ،وتعلىموا
ائض ؛ فإهنا من دينكم" (احلنبلي ،)63 :1990 ،وقول
الفر َ
عبدهللا بن عباس –رضي هللا عنهما " :-ماكنت أدري ما
معىن( :فاطر السموات واألرض) (فاطر)14:حىت مسعت امرأة
من العرب تقول :أان فطرته؛ أي  :ابتدأته"(اآلمدي ،ب،ت:
 ،)51/1وقال إذا خفي عليكم شيء من القرآن ،فابتغوه يف

and

Principles

Great

Alnasaee’s

Methodology: The researcher used the
descriptive analytical method, the contents
of the study: The research includes a
preface, three chapters, and a conclusion
.Preface: Includes the introduction of the
Imam Alnasee, and his book the Great
Principles, Chapter I: The theoretical
framework of the research, Chapter II:
Tools of the decisive condition, Chapter
III: Semantic Applied Study of the decisive
Principles,

Great

Alnasee’s

in

Tools

Conclusion: Include the main findings of
and
The

recommendations
study:

the

of

study,

the

proposals.Results

researcher reached many results, the most
important of which are the most uttered
instrument in the Hadiths.The tool is: The
)tool Who (Man), which came up (107
times. The tool replied: (EN) If , (80) times
Each of the tools: Kayfa , ayna , Eyma
(how, where, whoever) came up only once.
Some tools have never been answered,
namely: (Hathma , Mahma , Matta ,Anna
), Ayana , Ithma
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الشعر؛ فإنه ديوان العرب" (اآللوسي:1994 ،
)39/15وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية " :إن هللا ملا أنزل
كتابه ابللسان العريب ،وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب
واحلكمة بلسانه العريب ،وجعل السابقني إىل هذا الدين
متكلمني به ،ومل يكن سبيل إىل ضبط الدين ومعرفته إال
بضبط هذا اللسان ،صارت معرفته من الدين ،وأقرب إىل
إقامة شعائر الدين( "...ابن تيمية)450-449 :1949 ،
والرتباط اللغة العربية ابلدين احلنيف ،أردت أن تكون الرسالة،
مرتبطة بدراسة أسلوب من أساليب اللغة املتعددة يف القرآن
الكرمي أو احلديث الشري ــف ،وكان االختيار هلذا املوضوع
وعنوانه :أدوات الشرط اجلازمة يف السنن الكربى للنسائي من
كتاب قطع السارق حىت كتاب املناقب دراسة حنوية داللية.

أهداف البحث:
هتدف الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف التالية:
بيان مفهوم الشرط ،وبيان مم يتكون أسلوب الشرط ،ومعرفة
أدوات الشرط اجلازمة االمسية واحلرفية ،والكشف عن مواضع
أدوات الشرط اجلازمة يف السنن الكربى للنسائي.

وتكمن أمهية الدراسة يف اتصاهلا املباشر بكالم سيد البشر
حممد ـ ـ صلى هللا عليه وسلم ،وأمهية أسلوب الشرط يف النحو
العريب ،ودراسة أدوات الشرط اجلازمة ومجلة الشرط ،واستخراج
تلك األدوات من األحاديث النبوية يف السنن الكربى
للنسائي ،ودراسة تلك املواضع يف ضوء آراء النحويني.

مصطلحات الدراسة:
الشرط :هو وقوع الشيء لوقوع غريه (املربد ،ب،ت)46/2 :
وكلمة الشرط تتطلب مجلتني يلزم من وجود مضمون أوالمها
فرضا ،حصول مضمون الثانية ،فأدوات الشرط كلمات
ً
وضعت لتدل على التعلق بني مجلتني ،واحلكم بسببية أوالمها،
ومسببية الثانية (ابن مالك.)66/4 :1990 ،

-

أمهية البحث :استخراج أدوات الشرط اجلازمة من الكتاب
السابق؛ وذلك ألن السنة هي املصدر الثاين من مصادر
التشريع اإلسالمي وال بد من دراسة قواعد العربية لفهم ديننا
احلنيف ونصوصه واستنباط أحكامه.

ما مفهوم الشرط يف اللغة العربية؟
ما اجلملة الشرطية يف اللغة العربية ووظيفتها؟
ما متعلقات الشرط وأدوات الربط يف اجلملة
الشرطية؟ ما أدوات الشرط اجلازمة ودالالهتا يف
اللغة العربية؟.
ما األحاديث اليت حتتوي على أدوات الشرط
اجلازمة يف السنن الكربى للنسائي؟

حدود الدراسة :تعتين الدراسة ابستخراج أدوات الشرط
اجلازمة يف السنن الكربى للنسائي ،من كتاب قطع السارق إىل
كتاب املناقب.

منهج البحث :تتمثل يف عدة مناهج:
 .1املنهج اإلحصائي :إذ مت إحصاء أدوات الشرط اجلازمة
الواردة يف أحاديث سنن اإلمام النسائي ،وتصنيفها يف
أبواب متناسبة ،مع مراعاة اختيار أنسب األمثلة،
وختفيف تكرار األمثلة املتشاهبة.
 .2املنهج الوصفي :قمت بوصف أدوات الشرط اجلازمة
الواردة يف أحاديث سنن اإلمام النسائي  ،ومجع املادة

مشكلة الدراسة :تكمن املشكلة يف وجوب حتري الدقة
البالغة يف فهم النصوص النبوية حىت ال خيرج املعىن إىل غري
مقصده ـ ــ.
أسئلة الدراسة :تتحدد أسئلة الدراسة يف السؤال الرئيس

التايل:ما أدوات الشرط اجلازمة يف السنن الكربى للنسائي؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية ،وهي:
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العلمية الالزمة لتوضيحها وشرحها ،والكشف عن
الفوائد والدالالت من عملية احلذف.

الدراسات السابقة:
قمت ابلبحث يف مراكز املعلومـات املنتشرة على الشبكـة
العنكبوتية ،وزَّيرة عدد من مكتبات اجلامعات احمللية والعربية،
فتوصلت إىل جمموعة من الدراسات العلمية اليت هلا عالقة
بدراستها كما يلي:

-

دراسة اجلمل ،فهد حممد ديب :أدوات الشرط غري اجلازمة

توثيق املادة العلمية من مصادرها األصيلة.
ترمجة األعالم غري املشهورين من وجهة نظر الباحث
ترمجة موجزة.
شرح الكلمات الغريبة واملصطلحات العلمية الواردة
يف البحث.
االلتزام بعالمات الرتقيم وضبط ما حيتاج إىل ضبط.
تذييل البحث ابلفهارس الالزمة على النحو املبني
يف اخلطة.

إجراءات البحث وهيكله:
تتكون هذه الدراسة من مقدمة ،ومتهيد ،وفصلني ،وخامتة،
وفهرس للمراجع  ،وهي كما يلي:

يف القرآن الكرمي دراسة حنوية داللية ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،كلية اآلداب ،فلسطني ،غزة ،عام
2014م.

املقدمة :وتشتمل على ما يلي :مشكلة الدراسة .أسئلة
الدراسة .أهداف الدراسة .أمهية الدراسة .حدود الدراسة.
مصطلحات الدراسة .الدراسات السابقة .خطة الدراسة.
منهج الدراسة.

دراسة زكراي ،راوية علي :أسلوب الشرط يف سورة النساء،
حبث تكميلي ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،كلية
الدراسات العليا ،اخلرطوم ،عام 2015م.
دراسة السعيد ،أبو عبدهللا :أمناط اجلملة الشرطية يف

التمهيد :وفيه مطلبان :األول :التعريف ابإلمام النسائي،
واملطلب الثاين :التعريف بكتاب السنن الكربى.

األحاديث النبوية-صحيح البخاري منوذجا ،-رسالة
ماجستري ،جامعة مولود معمري –تيزي وزو ،-كلية اآلداب
واللغات ،اجلمهورية اجلزائرية ،عام 2012م.

املبحث األول:
الدراسة التطبيقية الداللية الستخراج أدوات الشرط اجلازمة من
السنن الكربى للنسائي ،من كتاب قطع السارق إىل كتاب

منهجية الدراسة:
متثلت يف اخلطوات التالية يف حسب أصول البحث العلمي:
 عزو اآلَّيت القرآنية ،بذكر اسم السورة ورقم اآلية،مع كتابتها ابلرسم العثماين.

املناقب.

اخلامتة :وتشمل ما يلي :نتائج الدراسة ،التوصيات
واملقرتحات ،وفهرس املراجع.

 عزو األحاديث النبوية إىل مصادرها األصيلة ،فإنكان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها أكتفى
ابلعزو إليهما أو ألحدمها؛ لتلقي األمة حلديثهما
ابلقبول وما مل يكن فيهما أو يف أحدمها فأعزوه إىل
املصادر األخرى مع ذكر كالم أهل العلم يف بيان
درجته.

التمهيد :املطلب األول :التعريف ابإلمام النسائي:
َْحَ ُد بن ُش َعْي ِ
ب ب ِن َعلِ ِي ب ِن ِسنَا َن ب ِن َْحب ِر
امسه وكنيته :هو أ ْ ُ
اخلراس ِاينم ،النىسائِيِ ،
ب (ال مسنَ ِن) ،ويكىن أَبُو َعْب ِد الىر ْْحَ ِن
َ م َ
َُ َ
صاح ُ
(الذهيب.)125/14 :1985 ،
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ألقابه :لقب رْحه هللا أبلقاب عديدة تبني منزلته ،منها ا ِإل َم ُام،
ِ
ظ ،الثـىبتَ ،شيخ ا ِإلسالَِمَ ،انقِ ُد احل ِدي ِ
ث (املصدر ذاته:
َْ
احلَاف ُ ْ ُ ْ ُ ْ
.)125/14
ِ ِ
ِ ِ
س َع ْشَرةَ
مولده ونسبهُ :ول َد بنَ َسا يف إقليم خراسان يف َسنَة َخَْ َ
ومائَـتَ ْ ِ
ني (الذهيب ،)125/14 :1985 ،ونسب إليها فقيل
َ
النسائي والنسوي.
رحالته العلمية :طلب العلم ِيف ِصغ ِرِه ،حيث ارحتل إىل قتيبة
يف سنة ثالثني ومائتني ،وأقام عنده بِبَغالن سنة ،فأكثر عنه
(املصدر ذاته )125/14 :وكان اإلمام النسائي من املتميزين
ابلتبكري يف الرحالت وكثرهتا ،قال عنه اإلمام املزي ـ ـ ـ رْحه هللا
ـ ـ ـ ـ ":أحد األئمة املربزين ،واحلفاظ املتقنني ،واألعالم
املشهورين ،طاف البالد ،ومسع خبراسان ،والعراق ،واحلجاز،
ومصر ،والشام ،واجلزيرة("...املزي)329/1 :198 ،وقال
السخاوي" :وارحتل – رْحه هللا تعاىل – الرحلة الواسعة
اجلامعة ،وسافر يف الطلب واجلمع إىل البالد الشاسعة ،وطاف
البالد لعلو اإلسناد"(السخاوي)98 :1993 ،

يعقوب بن سفيان الفسوي ،ويعقوب بن ماهان البغدادي
البناء ،ويوسف بن سلمان الباهلي البصري .يوسف بن موسى
بن راشد القطان الكويف ،ويوسف بن واضح اهلامشي البصري.
اثنياً :أمساء شيوخ النسائي الذين مل يرد ذكرهم يف تسمية
شيوخ النسائي ،وال أوردهم ابن عساكر ،وال الضياء املقدسي
(اخلرساين )106-105 :2002 ،منهم:
أْحد بن حممد بن سالمة األزدي أبو جعفر الطحاوي
املصري ،وأْحد بن مصرف بن عمرو اليامي الكويف ،وإمساعيل
بن حفص بن عمر بن دينار األبلي األودي.
اثلثاً :الذين ذكروا يف شيوخ النسائي على سبيل الوهم أو
التصحيف (اخلرساين ،)109 :2002 ،أْحد بن احلسن،
وسليمان بن داود العتكي أبو الربيع ،وداود بن أمية ،وعبد هللا
بن عمران القرشي املخزومي ،وعبيد هللا بن يزيد املقرئ.
تالميذه :عُ ِرف النسائي -رْحه هللا-بورعه وكثرة عبادته،

وبلوغه من العلم مبلغاً جعله إمام عصره ،ومقدماً على من
عاصره يف علم احلديث ،ابإلضافة إىل علو إسناده ،هلذا كان
حمط أنظار طالب العلم وغايتهم ،فقصدوه من شىت بقاع
األرض لالنتهال من علمه ،واألخذ عنه ،واقتداءً به عمالً
وسلوكاً.
صوا ،حيث كانت الرحلة إليه
وتالميذ النسائي أكثر من أن ُحي َ
من سائر البلدان هلذا نقتصر على األعالم من تالميذه.

شيوخه :قضى حياته -رْحه هللا-يف الرحالت وطلب العلم،
فما وصل إىل هذه املنزلة من احلفظ والفقه إال بعد أن مسع من
شيوخ ُكثُر وأخذ من علمهم وفقههم ،قال ابن حجر" :مسع
من خالئق الحيصون"(العسقالين ،ب،ت ،)67/1 :وقد
ألف ـ ـ ـ رْحه هللا ـ ـ ـ رسالة ذكر فيها بعض شيوخه ،طبعت
ابسم" :تسمية الشيوخ" ،وعدد الشيوخ الذين ذكرهم فيها
ستة وتسعني ومائة شيخ ،منهم:

األعالم من تالميذ النسائي:

أوالً :تسمية شيوخ النسائي الذين مل يردوا يف رواية بن بسام،
وذكرهم ابن عساكر يف (املعجم املشتمل) ،أو الضياء يف
(األوهام) (اخلرساين )104-103 :2002 ،منهم:

احلافظ اجلليل أبو عوانة يعقوب بن اسحاق اإلسفراييين
(ت ،)316وأبو جعفر الطحاوي
احلنفي(ت ،)321وأبو القاسم الطرباين صاحب املعاجم
الثالثة وغريها ،وأبو أْحد عبدهللا بن عدي
اجلرجاين(ت ،)365وآخر من روى عنه أبيض بن حممد بن
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إىل تعمقه ابلفقه وعلومه ،قال الدارقطين" :كان أفقه مشايخ
مصر يف عصره" (الذهيب ،ب،ت ،)445/1 :ومدحه احلاكم
بقوله":النسائي أفقه مشايخ مصر يف عصره"(السيوطي،
.)306 :1982

أبيض الفهري املصري ،فإنه روى عنه جملسني (ت)377
(النسائي.)49 :1999 ،

آاثره :ترك النسائي آاثراً واضحة املعامل ،فألف كتبا قيمة ْحلها
تالمذته واحملدثون من بعده ،ونقلوها إىل من بعدهم ،وسنذكر
بعض من مؤلفاته املطبوعة واملخطوطة:

وفاته :تويف ـ ـ ـ رْحه هللا ـ ـ ـ يف مدينة الرملة بفلسطني ،يوم
االثنني لثالث عشرة خلت من صفر سنــة ثالث وثالمثائة
(الذهيب.)195/2 :1998 ،

أوالً :املطبوعة :السنن الكربى ،اجملتىب من السنن املأثورة عن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (السنن الصغرى) ،والضعف ـ ــاء
واملرتوكون ،وكتاب اإلغراب ،والطبقات ،وتسمية فقهاء
األمصار.
وتسمية من مل يرو عنه غري رجل واحد ،وأحسن األسانيد اليت
تروى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وتسمية مشايخ أيب
عبدالرْحن النسائي.

املطلب الثاين :التعريف ابلسنن الكربى لإلمام النسائي:
كتاب السنن من أهم دواوين اإلسالم العظام ،اليت حظيت
ابهتمام العلماء وثنائهم ،وهو من أصول السنة املعتمدة لدى
املسلمني اليت تواطأ عليها أهل العلم ،وأمجعوا على أهنا أشرف
كتب السنة وأعالها منزلة ابعتبارها مجعت أصح ما ورد من
األحاديث النبوية الشريفة يف جوانب الشريعة ،مع تصنيفها
على الكتب واألبواب الفقهية.
ويعتربه بعض علماء أهل السنة واجلماعة اثلث الكتب الستة
بعد الصحيحني ،وقد متيزت على سائر األصول ابالستفاضة
يف إيراد الطرق ،والكشف عن العلل ،ومتييز اخلطأ من
الصواب ،واملعروف من املنكر ،مع جودة الرتتيب ودقة
االستنباط للمعاين ،وغزارة املادة الفقهية ،فهو من أوسع
الكتب اليت مجعت بني الصناعة احلديثية ،واالستدالل الفقهي
املفصل (النسائي ،)27-26/1 :2001 ،ومجع يف كتابه
بني طريقيت البخاري ومسلم.
قال عبدهللا بن ُر َشيد" :كتاب النسائي أبدع الكتب املصنفة
يف السنن تصنيفا ،وأحسنها ترصيفا ،وكأن كتابه جامع بني
طريقيت البخاري ومسلم مع حظ كبري من بيان العلل"
(العسقالين)484/1 :1984 ،

اثنياً :املخطوطة-1:الكين-2 ،مسند حديث سفيان الثوري،
-3معرفة اإلخوة واالخوات-4 ،مسند حديث الزهري بعلله
والكالم عليه-5 ،مسند حديث شعبة-6 ،شيوخ الزهري،
-7مسند منصور بن زاذان-8 ،مسند حديث ابن جريج،
-9اجلرح والتعديل-10 ،الرواة عن الزهري.
ثناء العلماء عليه :كان النسائي فريد عصره ،وإمام زمانه،
واسع العلم واملعرفة ،حيث انل ثناء العلماء ومدحهم يف
نواحي وجوانب عديدة ،فمنهم من أقر إبماميته حيث قال أَبُو
َْحَد بْن ُحمَ ىمد
َْحَد بْن َع ِدي ْ
احلَافِظ" :مسعت منصورا الفقيه وأ ْ
أْ
ىسائي إمام من
بْن سالمة الطحاوي يقوالن :أَبُو َعْبد الىر ْْحَ ِن الن َ
َخ ََربِين ُحمَ ىمد بْن سعد الباوردي،
أئمة املسلمني"َ ،وقَال أيضا" :أ ْ
ال :هو
ىسائي ،فَـ َق َ
قال :ذكرت لقاسم املطرز أ ََاب َعْبد الىر ْْحَ ِن الن َ
إمام ،أو يستحق أن يكون إماما ،أو كما قال" (املزي،
احلَافِظ يـَ ُقول" :أَبُو َعْبد
 :)333/1 :1980وعلي بْن عُ َمر ْ
الىر ْْحَ ِن مقدم على كل من يذكر هبذا العلم من أهل عصره"،
ومل يقتصر الثناء على معرفته بعلم احلديث ،إمنا تعدى ذلك

وقد صنف كتابه على طريقة الكتب واألبواب ،فقد اشتمل
على ()83كتاابً ،و( )4770ابابً ،و( )11770حديثاً
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حنو ما ورد يف احلديثَ :ع ْن أَنَ ٍ
ال" :انْطَلَ َق َحا ِرثَةُ ابْ ُن
س قَ َ
ِِ ٍ
َصابَهُ َس ْه ٌم ،فَـ َقتَـلَهُ
َع ىم ِيت نَظى ًارا يـَ ْوَم بَ ْد ٍر َما انْطَلَ َق لقتَال فَأ َ
ِ
تََّ :ي
ت َع ىم ِيت أُىمهُ إِ َىل النِ ِ
فَ َجاءَ ْ
صلىى هللاُ َعلَْيه َو َسلى َم فَـ َقالَ ْ
ىيب َ
رس َ ِ
اجلن ِىة أَصِرب وأ ِ
بَ ،وإِىال
ول هللا ،ابِْين َحا ِرثَةَ ِإ ْن يَ ُكنْ ِيف َْ ْ ْ َ ْ
َُ
َحتَس ْ
َصنَ ُع فَـ َق َ
صلىى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلى َمََّ :ي أُمى َحا ِرثَةَ
ال النِ م
فَ َس ََرتى َما أ ْ
ىيب َ
«إِ ىهنَا ِجنَا ٌن َكثِ َريةٌَ ،وإِ ىن َحا ِرثَةَ ِيف الْ ِف ْرَد ْو ِس ْاأل َْعلَى" (النسائي،
.)342/7 :2001
الفرع الثاين :إن  +فعل مضارع  +فعل مضارع مبين للمجهول
ت ،يـُقَلْ ِه َي قَـتَـلَْتهُ،
"الله ىم إِنىهُ إِ ْن ُّيَُ ْ
حنو ما جاء يف احلديثُ :
ِ
الله ىم
ت تَـ َو ى
صلِي» َوتـَ ُق ُ
فَأ ُْرس َلُ ،ثُى قَ َام إِلَْيـ َها ،فَـ َق َام ْ
ولُ « :
ضأُ َوتُ َ
ِ
ت فَـ ْرِجي إِىال َعلَى
ك َوبَِر ُسول َ
ت بِ َ
صْن ُ
ت َآمْن ُ
إِ ْن ُكْن َ
كَ ،وأ ْ
َح َ
َزْوِجي ،فَ َال تُسلِ ْط َعلَ ىي َه َذا الْ َكافِر ،فَـغُ ى
ض بِ ِر ْجلِ ِه»
ط َح ىىت َرَك َ
َ
َ
ال :قَالَ ِ
ِ
ِ
ى
ت:
ق
ة
ر
ـ
ي
ر
ه
َاب
أ
ن
إ
:
ة
م
ل
س
و
َب
أ
ال
ق
:
ن
َ ُ َْ ََ َ َ
قَ َ
ال َعْب ُد الىر ْْحَ َ َ ُ َ َ َ َ
«الله ىم ِإ ْن ُّيَُت» يـقَا ُل ِهي قَـتـلَْته فَأُرِسل ِيف الثىانِي ِة ،وِيف الثىالِثَةِ
ُ
ْ ُ
َ َ
َ َ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ى
اانْ ،ارجعُوا إ َىل إبْـَراه َيم
فَـ َق َ
يل إال َشْيطَ ً
الَ « :وهللا َما أ َْر َس ْلتُ ْم إ َى
ِ
ت « :أ َ
ت إِ َىل إِبْـَراه َيم» فَـ َقالَ ْ
آجَر ،فَـَر َج َع ْ
َش َع ْر َ
َوأ َْعطُ َ
وها َ
ت أَ ىن هللاَ
ِ
ِ
يد ًة" (النسائي.)395/7 :2001 ،
َخ َد َم َول َ
ت الْ َكافَرَ ،وأ ْ
َكبَ َ
النمط الثالث :إن  +فعل ماض  +فعل ماض

حسب طبعة دار الكتب العلمية ،و( )11949حسب طبعة
مؤسسة الرسالة (النورستاين ،)84 :2008 ،ومجع فيه بني
احلديث والفقه؛ فيورد احلديث يف أكثر من موضع؛ ألنه
استنبط منه أكثر من حكم.

املطلب األول :الناحية الرتكيبية والتحليل الداليل ألداة
الشرط اجلازمة (إِ ْن):

هي أم الباب وأساس أدوات الشرط ،وقد ذكر سيبويه يف
كتابه" :وزعم اخلليل أن إن هي أم حروف اجلزاء ،فسألته :مل
قلت ذلك؟ فقال :من قبل أَّن أرى حروف اجلزاء قد يتصرفن
فيكن استفهاما ومنها ما يفارقه ما فال يكون فيه اجلزاء ،وهذه
على ٍ
حال واحدة أبدا ال تفارق اجملازاة"(سيبويه:1988 ،
.)63/3
وقد وردت (إن) يف احلديث الشريف أبمناط متعددة وكل منط
يتفرع إىل فروع ،وهذه االمناط تتمثل يف اآليت:
النمط األول :إن  +فعل مضارع  +ف  +مجلة امسية
الفرع األول :إن  +فعل مضارع  +ف  +مجلة امسية
ِ
ول هللاِ ":قَ ْد َكا َن
ال َر ُس ُ
ت :قَ َ
منه قوله َ :ع ْن َعائ َشةَ قَالَ ْ
ِ ِ
ِ
يَ ُكو ُن ِيف ْاألُىمة ُحمَدثُو َن ،فَإ ْن يَ ُكنْ ِيف أُىم ِيت أ َ
َح ٌد فـَعُمَرُ بْنُ
اخلَطى ِ
اب"(النسائي ،)300/7 :2001 ،وقد ورد هذا
ْ
الرتكيب بنفس األلفاظ يف احلديث رقم ()8066
الفرع الثاين :إن  +فعل مضارع  +ف  +مجلة امسية مصدرة
ب إ ىن
ومن ذلك قوله " :إِىمنَا ِْ
اإل َم ُام ُجنىةٌ يـُ َقاتَ ُل ِم ْن َوَرائِِه َويـُتىـ َقى
ِ
ِ
كأْ ِ
بِِه ،فَِإ ْن أ َْمَر بِتَـ ْق َوى هللا َو َع َد َل ،فَإِ ىن لَهُ بِ َذل َ
َجًرا وَإ ْن َيَْمُرْ
بِغَ ِْريهِ فَِإ ىن عَلَيَِه ِوْزرًا"(النسائي)188/7 :2001 ،
النمط الثاين :إن  +فعل مضارع  +فعل مضارع

الفرع األول :إن  +فعل ماض  +فعل ماض
مثل قوله "َ :ال يـَْزِين الىزِاين َوُه َو ُم ْؤِم ٌنَ ،وَال يَ ْس ِر ُق َوُه َو ُم ْؤِم ٌن
اخلَ ْمَر َوُه َو ُم ْؤِم ٌنَ ،وذَ َكَر َرابِ َعةً فَـنَ ِسيتُـ َها فَإِ َذا فَـ َع َل
ب ْ
َوَال يَ ْشَر ُ
ِ
ك خلَع ِربـ َقةَ ِْ ِ ِ ِ ِ
ب هللاُ َعلَْي ِه"
ذَل َ َ َ ْ
ب ََت َ
اإل ْس َالم م ْن ُعنُقه ،فَِإ ْن ََت َ
(النسائي ،)6/7 :2001 ،وتكرر هذا النمط يف األحاديث
(ورد مرة واحدة يف احلديث رقم  ،7526ورد مرتني يف كل
من األحاديث7623،7690 ،7452 ،7448 ،7439
،7779 ،7753 ،7737، 7736،
7691،
 ،7787،8197وورد َخس مرات يف احلديث .)7683

الفرع األول :إن  +فعل مضارع  +فعل مضارع
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الفرع الثالث :إن  +فعل ماض  +فعل مضارع مسبوق ب ما
االستفهامية
ِ
ِ
ت
ت لِلنِ ِ
حنو حديث َعائ َشةَ ،قَالَ ْ
ت إِ ْن َعل ْم ُ
ىيب  :أ ََرأَيْ َ
ت :قُـ ْل ُ
ب الْ َع ْف َو
ول؟ قَ َ
لَْيـلَةَ الْ َق ْد ِر َما أَقُ ُ
ىك َع ُف ٌّو ُِحت م
الله ىم إِن َ
ال " :قَـ ْوِيلُ :
ف َع ِين " (النسائي.)146/7 :2001 ،
فَ ْ
اع ُ
الفرع الرابع :إن  +فعل ماض  +ف  +فعل مضارع
ىق أ ِ
ص َدقَ ٍة ِم ْن طَيِ ٍ
ب َوَال
َح ٌد ب َ
"ما تَ َ
صد َ َ
كقول رسول هللا َ :
ِى ِ
ت متََْرةً
َخ َذ َها الىر ْْحَ ُن بِيَ ِمينِ ِه ،وَِإ ْن َكانَ ْ
يب إِىال أ َ
يـَ ْقبَ ُل هللاُ إال الط َ
فَ َرتبو ِيف َك ِ
اجلَبَ ِل َك َما يـَُرِيب
ف الىر ْْحَ ِنَ ،ح ىىت تَ ُكو َن أ َْعظَ َم ِم َن ْ
ُْ
أَح ُد ُكم فَـلُ ىوه أَو فَ ِ
صيلَهُ"(النسائي.)155/7 :2001 ،
َ ْ ُ ْ
الفرع اخلامس :إن  +فعل ماض  +فعل مضارع جمزوم

الفرع الثاين :إن  +فعل ماض مبين للمجهول  +فعل ماض
آن َكمثَ ِل ص ِ
كقوله " :مثْل ص ِ
ِ
ب ِْ
اح ِ
اح ِ
اإلبِ ِل الْ ُم َع ىقلَ ِة
ب الْ ُق ْر َ َ
َ ُ َ
ِ
ِ
ت" (النسائي،
ت ذَهَبَ ْ
إِذَا َع َاه َد َعلَْيـ َها أ َْم َس َك َها ،وَإ ْن أُطْلقَ ْ
.)268/7 :2001
الفرع الثالث :إن  +فعل ماض  +فعل ماض مقرون ب إال
ِ
يف
"وأ َْه ُل النىا ِر َخَْ َسةٌ :الضىع ُ
كما ورد يف احلديث الشريفَ :
ىِ
ِ
ىِ
ىِ
ين َال يـَْبـتَـغُو َن أ َْه ًال
ين ُه ْم في ُك ْم تَـبَـ ًعا الذ َ
الذي َال َزبْـَر لَهُ ،الذ َ
ِ
ِ
ِ
ك،
ك َوَمال َ
ك َع ْن أ َْهل َ
َصبَ َح ُخيَاد ُع َ
َصبَ َح أ ْ
َوَال َم ًاالَ ،وَر ُج ٌل إِ َذا أ ْ
ِ ِ
ورجل َال َخيْ َفى لَه طَمع وِإ ْن د ىق ِإىال ذَه ِِ
ُ ٌَ َ َ
ب بهَ ،والشْنظريُ
َ َ
ََ ُ ٌ
ِ
ِ
ب" (النسائي:2001 ،
الْ َفاح ُ
شَ ،وذَ َكَر الْبُ ْخ َل َوالْ َكذ َ
.)278/7
النمط الرابع :إن  +فعل ماض  +فعل مضارع
الفرع األول :إن  +فعل ماض  +فعل مضارع
مثل ما ورد يف احلديث :ع ِن النـمعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـان بْ ِن بَ ِش ٍريَ " ،ما
َ َْ
ِ
ِ
اع ُك ْم فَ َذ َاك َوإِىال
شْئـتُ ْم ِإ ْن شئـْتُمْ أَضْ ِر ُهبُمْ فَإِ ْن أ ْ
َخَر َج هللاُ َمتَ َ
ِ ِ
أَخ ْذ ِ
ْم
ك؟ قَ َ
ْم َ
َ ُ
ت م ْن ظُ ُهورُك ْم مثْـلَهُ قَالُواَ :ه َذا ُحك ُ
الَ :ه َذا ُحك ُ
ِ
ِ
هللاِ َوَر ُسوله " (النسائي.)7/7 :2001 ،
الفرع الثاين :إن  +فعل ماض  +فعل مضارع منصوب ب أن

ول هللاِ َ ،وقَ ْد
ت َر ُس َ
مثل حديث حارثة :أَ ىن أُمى َحا ِرثَةَ أَتَ ْ
ك حا ِرثَةُ يـوم ب ْد ٍر وأَصابهُ س ْهم َغر ٍ
ول
"َّي َر ُس َ
ب قَالَ ْ
تَ :
َهلَ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هللا ،قَ ْد َعل ْم َ
ت َم ْوق َع َحا ِرثَةَ م ْن قَـ ْلِيب ،فَِإ ْن َكا َن ِيف ا ْجلَنىة َملْ
أَبْ ِك َعلَْي ِه"(النسائي ،)344/7 :2001 ،ورد هذا النمط
مرتني يف احلديث رقم.)8315( :
النمط اخلامس :إن  +فعل ماض  +مجلة امسية
الفرع األول :إن  +فعل ماض  +ف  +مجلة امسية
ت َألَظُ من أَ ىن
مثال ذلك ما جاء يف احلديث الشريف" :إِ ْن ُكْن ُ
َه ِذهِ ِم ْن أ َْع ِق ِل النِ َس ِاء ،فَِإذَا ِه َي ِم َن النِ َس ِاء"(النسائي،
.)393/7 :2001
وورد هذا النمط يف احلديث رقم ( ،7771ووردت مرتني يف
احلديث رقم .)8192
النمط السادس :إن  +فعل ماض  +ف  +مجلة طلبية
الفرع األول :إن  +فعل ماض  +ف  +فعل مضارع مقرون
بالم األمر
ىني أَح ُد ُكم الْمو ِ
ض ٍر نـََزَل بِِه،
تلُ
كقول الرسول "َ :ال يـَتَ َمن َ ى َ ُ َ ْ َ
فَِإ ْن َكانَ َال ب ىد متَمنِيا فـَلْيـقُل« :الله ىم أَحيِِين ما َكانَ ِ
ت ْ
احلَيَاةُ
ُ ْ َ
ُ ُ ًَ َ ْ

مثال ذلك ما ورد يف احلديث َع ْن َعلِ ٍي ،لَق ِ
ول هللاِ 
ىاين َر ُس ُ
هؤَال ِء الْ َكلِم ِ
اتَ ،وأ ََمَرِين ِإ ْن نـَزََل ِيب ُك ْربَةٌ أ َْو ِش ىدةٌ أَ ْن أَقُو َهلاَ َ"ال
َُ
َ
ِ
ِ
ب الْ َع ْر ِش
إِلَهَ إىال هللاُ ْ
احلَل ُيم الْ َك ِرميُُ ،سْب َحانَهُ تَـبَ َارَك هللاُ َر م
ِ
الْع ِظي ِم ،ا ْحلم ُد ِىّلِلِ ر ِ
ني" (النسائي:2001 ،
ب الْ َعالَم َ
َ
َْ
َ
ك
ك لَ َ
 ،)129/7وحنوََّ " :ي ُحمَ ىم ُد إِ ىن هللاَ قَ ْد َِمس َع قَـ ْو َل قَـ ْوِم َ
اجلِب ِال ،وقَ ْد بـعث ِين ربم ِ
ِ
ِ ِ
ت
ك ْ َ َ َ ََ َ َ
َوأان َملَ ُ
تِ ،إ ْن شئْ َ
ك لتَأْ ُمَرِين ِبَا شْئ َ
َخ َشبَ ْ ِ
ول هللاِ " :أ َْر ُجو أَ ْن
ال َر ُس ُ
ني فَـ َق َ
أَ ْن أُطِْبقَ َعلَْي ِه ُم ْاأل ْ
ِ
َص َالهبِِ ْم َم ْن يـَ ْعبُ ُد هللاَ َو ْح َدهُ َوَال يُ ْش ِرُك بِِه َشْيـئًا"
ِج هللاُ م ْن أ ْ
ُخيْر َ
(النسائي.)144/7 :2001 ،
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هللاِِ ،إ ْن َمل ي ُكن لَ ِ
اجةٌ فـَزَِوجِْنيهَا( "...النسائي،
ْ َ ْ َ
ك ف َيها َح َ
.)274/7 :2001
النمط التاسع :إن  +فعل ماض  +شبه مجلة
الفرع األول :إن  +فعل ماض انقص  +شبه مجلة
وحنو قول النيب ِ" :إ ْن َكا َن ِيف َش ْي ٍء ِش َفاءٌ فَِفي شَرْطَِة
ِ
ٍ
ِ
ي"
َح م
ْحم َج ٍم ،أ َْو َش ْربَة َع َس ٍل ،أ َْو َكيىة َوَال أ َ
ب أَ ْن أَ ْكتَ ِو َ
(النسائي ،)96/7 :2001 ،وورد هذا النمط يف احلديث
رقم.)7727( :
الفرع الثاين :إن  +فعل ماض  +شبه مجلة

خريا ِيل وتَـوفىِين إِ َذا َكانَ ِ
ت الْ َوفَاةُ َخ ْ ًريا ِيل"(النسائي:2001 ،
َ ًْ َ َ
ِ
َح ُد ُك ُم المرْؤََّي ُِحيبمـ َها فَإِىمنَا ِه َي
 ،)63/7ومثل قوله" :إذَا َرأَى أ َ
ِ
ِمن هللاِ فَـ ْليحم ِد هللا علَيـها ولْيح ِد ْ ِ
ك ِممىا
ث هبَا وَِإ ْن رَأَى َغ ْ َري ذَل َ
َ ْ َ َ َ َْ َ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يَكَْرهُ ،فَإِىمنَا ه َي م َن الشْىيطَان ،فـَلْيَسْتَع ْذ ِابهلل م ْن َش ِرَها َوَال
ي ْذ ُكرها ِأل ٍ
ضمرهُ"(النسائي.)117/7 :2001 ،
َحد ،فَِإ ىهنَا َال تَ ُ
َ َْ َ
الفرع الثاين :إن  +فعل ماض  +ف  +فعل أمر

ِ
ص َالتَ ْ ِ
ني فَافـْعَلُوا،
كقوله " :فَِإن اسْتَطَعْتُمْ أَ ْن َال تـُ ْغلَبُوا َعلَى َ
س وص َالةٌ قَـبل غُر ِ
وهبَا" (النسائي،
ص َالةٌ قَـْب َل طُلُ ِ
ىم ِ َ َ
َ
وع الش ْ
َْ ُ
ِ
يح
 ،)164/7 :2001وحنو قوله" :إِِين َح ىدثْـتُ ُك ْم َع ِن َمس ِ
ِ
ِ
ت أَ ْن َال تَـ ْع ِقلُوهُ " ،"...فَِإ ِن الْتـَبَسَ َعلَْي ُك ْم
ال ىد ىجال َح ىىت خ ْف ُ
س ِأب َْع َوَر َوإِنى ُك ْم لَ ْن تَـَرْوا
فَاعْلَمُوا أَ ىن َربى ُك ْم تَـبَ َارَك َوتَـ َع َ
اىل لَْي َ
َربى ُك ْم َح ىىت متَُوتُوا"(النسائي.)165/7 :2001 ،

َض ِرُهبُْم
حنو ما ورد يف احلديث الشريفَ " :ما ِشْئـتُ ْم إِ ْن ِشْئـتُ ْم أ ْ
ِ
اك وإِىال أَخ ْذ ِ
فَِإ ْن أَخْرَجَ هللاُ مَتَاعَ ُكمْ فَ َذ َ َ َ ُ
ت م ْن ظُ ُهوِرُك ْم مثْـلَهُ
ْم هللاِ َوَر ُسولِِه "(النسائي،
ك؟ قَ َ
ْم َ
قَالُواَ :ه َذا ُحك ُ
الَ :ه َذا ُحك ُ
.)7/7 :2001

وورد النمط يف احلديث رقم ()7934 ،7791 ،7745

مما سبق وجدت تبني أن (إن) الشرطية وردت يف تسعة أمناط
ورودا هي وقوع
وكل منط يتفرع إىل فروع عدة ،وأكثر األمناط ً
فعلي الشرط واجلواب ماضيني فقد تكرر هذا النمط ثالثون
خروجا عن القاعدة كون النحاة جعلوا هذا
مرة ،وهذا ال يعترب ً
النمط يف املرتبة الثانية بعد كون فعلي الشرط واجلواب
ورودا هو كون
مضارعني أفصح األمناط الشرطية ،وأقل منط ً
مضارعا وجواب الشرط مجلة طلبية ،حيث
فعال
فعل الشرط ً
ً
ورد هذا النمط مرة واحدة.

النمط السابع :إن  +فعل مضارع  +فعل ماض
الفرع األول :إن  +فعل مضارع  +فعل ماض مقرون بقد
حنو قوله ِ" :إ ْن تَطْعَنُوا ِيف إِ ْمرتِِه ،فـَقَ ْد كُنـْتُم تَطْ َعنُو َن ِيف إِ ْمرةِ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
أَبِ ِيه ِم ْن قَـْب ُلَ ،و ْاميُ هللاِ إِ ْن َكا َن َخلَلي ًقا ل ِْْل ْمَرةَِ ،وإِ ْن َكا َن م ْن
ِ
ىاس إِ َى ِ
َح ِ
َح ِ
ب الن ِ
ب الن ِ
يل
ىاس إِ َى
يلَ ،وإ ىن َه َذا ل َم ْن أ َ
أَ
بـَ ْع َدهُ"(النسائي.)322/7 :2001 ،
أيضا يف احلديث رقم (.)8129
وقد ورد هذا الرتكيب ً
النمط الثامن :إن  +فعل مضارع  +مجلة طلبية
الفرع األول :إن  +فعل مضارع جمزوم  +ف  +فعل أمر
ول هللاِ
ت َر ُس َ
حنو ما جاء يف احلديث الشريف" :أَ ىن ْامَرأَةً َجاءَ ْ
ول هللاِ « ِجْئ ِ
ك نـَ ْف ِسي فَـنَظََر
تََّ :ي َر ُس َ
ب لَ َ
 فَـ َقالَ ْ
ُ
ت أل ََه َ
إِلَيـها رس ُ ِ
ِ
صعى َد النىظََر إِلَْيـ َها
صلىى هللاُ َعلَْيه َو َسلى َم فَ َ
ول هللا َ
َْ َ ُ
ِ
ِ
ْسهُ ،فَـلَ ىما َرأَت الْ َم ْرأَةُ أَنىهُ َملْ يـَ ْق ِ
ض ف َيها
َو َ
ص ىوبَهُُ ،ثُى طَأْطَأَ َرأ َ
ِ
ول
َي َر ُس َ
َص َحابِِه» فَـ َق َ
َشْيـئًا َجلَ َس ْ
ت ،فَـ َق َام َر ُج ٌل م ْن أ ْ
ال« :أ ْ

و(إن) الشرطية ال تستعمل إال فيما كان مشكوكا يف وجوده،
ولذلك كان ابألفعال املستقبلة؛ ألن األفعال املستقبلة قد
توجد ،وقد ال توجد(ابن يعيش ،)113/5 :2001 ،منه
قوله "َ :ال يـَْزِين الىزِاين َوُه َو ُم ْؤِم ٌنَ ،وَال يَ ْس ِر ُق َوُه َو ُم ْؤِم ٌن َوَال
ِ
ك
ب ْ
اخلَ ْمَر َوُه َو ُم ْؤِم ٌنَ ،وذَ َكَر َرابِ َعةً فَـنَ ِسيتُـ َها فَِإ َذا فَـ َع َل ذَل َ
يَ ْشَر ُ
خلَع ِربـ َقةَ ِْ ِ ِ
ِِ ِ
ب هللاُ َعلَْي ِه"
َ َ ْ
ب ََت َ
اإل ْس َالم م ْن ُعنُقه ،فَإ ْن ََت َ
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(النسائي ،)6/7 :2001 ،ومثلَ :ع ْن أَنَ ٍ
س ،أَ ىن َان ًسا قَ ِد ُموا
ال َهلُْم" :إِ ْن ِشْئـتُ ْم بـَ َعثْـتُ ُك ْم َعلَى إِبِ ِل
َعلَى النِ ِ
ىيب  ،فَـ َق َ
ص َدقَ ِة ،فَـلْتَ ْشَربُوا ِم ْن أَبْـ َو ِاهلَا َوأَلْبَ ِاهنَا" (النسائي:2001 ،
ال ى
.)84/7
فالعاصي من املمكن أن يتوب إىل هللا وقد ال يتوب ويبقى
على عصيانه ،فالتوبة أمر من احملتمل وقوعها لكنها ليست
أيضا يف سؤال
يقينًا ،فهي شيء مشكوك يف حصوهلا ،و ً
الرسول ملن قدم عنده إن أرادوا الذهاب إىل إبل الصدقة،
عندما سأهلم مل يكن متيقنًا من إجابتهم ،من احملتمل قبوهلم
الذهاب ومن احملتمل رفضهم.
وتدخل على املوهوم النادر(السيوطي،)179/2 :1974 ،
ِ
ِ
"وأ ََمَرِين إِ ْن نـََزَل ِيب ُك ْربَةٌ أ َْو ش ىدةٌ أَ ْن أَقُوَهلَا َ"ال إِلَهَ
َع ْن َعل ٍي َ ،
ب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظي ِم،
إِىال هللاُ ْ
احلَلِ ُيم الْ َك ِرميُُ ،سْب َحانَهُ تَـبَ َارَك هللاُ َر م
ِ
احلم ُد ِىّلِلِ ر ِ
ني"(النسائي،)129/7 :2001 ،
ب الْ َعالَم َ
َْ ْ
َ
فالكرب واملصائب من األمور النادرة الوقوع؛ لذلك دخلت
إن ومل تدخل إذا على الرتكيب؛ ألن إذا ختتص بدخوهلا على
املتيقن واملظنون والكثري الوقوع(النسائي،)129/7 :2001 ،
وهنا يكمن اخلالف بني إن و إذا الشرطيتني ،كقوله تعاىل:
(فِإذا جآء ههتم هٱحلسنة قالوا لنا َٰه ِذهِۦۖ وإِن ت ِ ه
صبـ ُه هم َسيِئَة ٞيَطىىريُواْ
َ َ َ َ ُُ َ َ َ ُ َ ُ ْ ََ َ َ ُ
ِ
وس َٰى َوَمن ىم َعهُۥ) (األعراف ،)131:أتى جبانب احلسنة
ِبُ َ
ب(إذا) ألن نعم هللا على العباد كثرية ومقطوع هبا ،وإن يف
جانب السيئة ألهنا اندرة الوقوع ،ومشكوك فيها (السيوطي،
 ،)179/2 :1974أو املعلوم املبهم زمانه(أبو حيان،
 ،)1866/4 :1988مثل ما ورد يف حديث عائشة رضي
ِ
ت لَْيـلَةَ
ت إِ ْن َعل ْم ُ
هللا عنها عندما قالت للنيب " : أ ََرأَيْ َ
ب الْ َع ْف َو
ول؟ قَ َ
الْ َق ْد ِر َما أَقُ ُ
ىك َع ُف ٌّو ُِحت م
الله ىم إِن َ
ال " :قَـ ْوِيلُ :
ف َع ِين"(النسائي ،)146/7 :2001 ،فليلة القدر من
فَ ْ
اع ُ

وأما ورد يف حديث مناقب زيد ين حارثة رضي هللا عنه عندما
أ ىمره رسول هللا  ،طعن بعض الناس يف إمرته ،فقال رسول
هللا " :إِ ْن تَطْ َعنُوا ِيف إِ ْمَرتِِه ،فَـ َق ْد ُكْنـتُ ْم تَطْ َعنُو َن ِيف إِ ْمَرةِ أَبِ ِيه
ِم ْن قَـْب ُل" (النسائي ،)322/7 :2001 ،أي إن طعنتم فيه
أتمثتم بذلك(السيوطي ،)120/3 :1994 ،وردت األداة إن
يف هذا احلديث لتوبيخ من طعن يف إمارة زيد رضي هللا عنه،
وذلك أن (إن) تستخدم للتوبيخ أي لتعيري املخاطب على
الشرط (التفتنازي.)90 :1990 ،
وإن تقتضي ربط مجليت الشرط واجلواب وتالزمهما لفظًا
ومعىن ،فالشرط يدخل على مجلتني فيعلق حصول الثانية على
حصول األوىل(ابن هشام ،)59 :1987 ،فتصبحان كاجلملة
ص َع ِ
ب بْ ِن َس ْع ٍدَ ،ع ْن أَبِ ِيه،
الواحدة ،حنو ما قاله َ :
"ع ْن ُم ْ
الِ ْ :
ي الن ِ
َش مد بََالءً؟ قَ َ
تََّ :ي َر ُس َ
قَ َ
ول هللاِ أَ م
ىاس أ َ
ال :قُـ ْل ُ
"األَنْبيَاءُ
ُثُى ْاأل َْمثَل فَ ْاأل َْمثَل يـُْبـتَـلَى الْ َعْب ُد َعلَى َحس ِ
ب ِدينِ ِه ،فَِإ ْن َكا َن
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ْلبًا ا ْشتَ ىد بََال ُؤهَُ ،وإ ْن َكا َن يف دينه رقىةٌ ابْـتُل َي َعلَى
دينُهُ ُ
َحس ِ
ب ِدينِ ِه"(النسائي ،)46/7 :2001 ،وقوله " :إِ ْن
ْ
َكا َن ِيف َشي ٍء ِش َفاء فَِفي َشرطَِة ِ ْحمج ٍم ،أَو َشرب ِة عس ٍل ،أَو َكيىةٍ
َ ْ َْ َ َ ْ
ٌ
ْ
ْ
ِ
ي"(النسائي ،)96/7 :2001 ،ومثل:
و
ت
ك
َ
أ
ن
َ
أ
َح م
َوَال أ َ
ب ْ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ني يَ ْذ ُكُرِين ،فَإِ ْن ذَ َكَرِين ِيف
"أ ََان عْن َد ظَ ِن َعْبدي ِيبَ ،وأ ََان َم َعهُ ح َ
نـَ ْف ِس ِه ذَ َك ْرتُهُ ِيف نـَ ْف ِسيَ ،وإِ ْن ذَ َكَرِين ِيف َم ٍََل ذَ َك ْرتُهُ ِيف َم ٍََل َخ ٍْري
ِمْنـهم ،وإِ ْن تَـ َقىرب إِ َى ِ
ت إِلَْي ِه ِذر ً ِ
يل
ب إِ َى
يل ش ْ ًربا تَـ َقىربْ ُ
اعاَ ،وإ ْن تَـ َقىر َ
َ
َ
ُْ َ
ِ
ِ
ِ
ت إِلَْيه َاب ًعاَ ،وإِ ْن أ َََتِين ُّيَْشي أَتَـْيـتُهُ َه ْرَولَةً"(النسائي،
ذ َر ً
اعا تَـ َقىربْ ُ
 ،)153/7 :2001وحنو" :إِىمنَا ِْ
اإل َم ُام ُجنىةٌ يـُ َقاتَ ُل ِم ْن َوَرائِِه
ِ
ِ
َجًرا َوإِ ْن
َويـُتىـ َقى بِِه ،فَِإ ْن أ َْمَر بِتَـ ْق َوى هللا َو َع َد َل ،فَِإ ىن لَهُ بِ َذل َ
كأْ
ََيْ ُم ْر بِغَ ِْريهِ فَإِ ىن َعلَيَ ِه ِوْزًرا"(النسائي،)188/7 :2001 ،
فشدة بالء املرء وخفته مرتبط بصالبة دينه ،والشفاء متعلق
بشرطة احملجم ،وذكر هللا للعبد متعلق بذكر العبد هلل ،وأجر
اإلمام متعلق األمر ابلتقوى والعدل ،وآاثمه نتيجة ظلمه،
فدخول األداة إن جعل كل من مجليت الشرط واجلواب مجلة

األمور املؤمنني بوجودها وتكون يف شهر رمضان املبارك إال
أننا جنهل اليوم الذي تكون فيه.
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"وأَىما الْولَ ُد ،فَِإ َذا سبِق ماء الىرج ِل نـَزع ،وإِ ْن سبق ماء الْمرأَةِ
ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ََ َ َ ُ َ ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ى
ى
ال:
ول هللا» قَ َ
ىك َر ُس ُ
نـََز ْعتَهُ» قَ َ
ال« :أَ ْش َه ُد أَن َال إلَهَ إال هللاَُ ،وأَن َ
َّي رس َ ِ
تَ ،وإِ ْن َعلِ ُموا إبِِ ْس َال ِمي قَـْب َل أَ ْن
ود قَـ ْوٌم ُهبُ ٌ
ول هللا ،الْيَـ ُه ُ
َ َُ
ِ
تَ ْسأَ َهلُْم َع ِين َهبَتُ ِوين عْن َد َك("،النسائي.)351/7 :2001 ،

واحدة بعد أن كانتا مجلني منفصلتني ،فهي ُو ِضعت لتعليق
اجلواب على الشرط تعليقا جمردا يراد منه الداللة على وقوع
اجلواب وحتققه ،بوقوع الشرط وحتققه ،من غري داللة على
زمان ،أو مكان ،أو عاقل ،أو غري عاقل(عباس ،ب،ت:
.)432/4
تستعمل (إن) لربط الشرط جبوابه ،وحقها أن يقع بعدها
املضارع الذي يدل على االستقبال؛ ألنه يشرتط فيما َييت
بعدها أن يقع شيء لوقوع غريه ،فإن وليها املاضي غريت
داللته الزمنية إىل االستقبال؛ ألن داللة (إن) تفيد تعلق
حصول اجلزاء حبصول الشرط يف املستقبل (اجلرجاوي،
 ،)418/2 :2000والشرط ال يقع إال على فعل مل يقع.

"وجميء الفعل املاضي بعد األداة (إن) يف األحاديث السابقة
أعطى معىن بالغي وهو إشعار السامع بتحقق األمر وكأنه أمر
متى وقوعه ،فيأيت الفعل بزمن املاضي واملعىن املضارع واالستقبال
لالحتياط للمعىن؛ ألن اللفظ بزمن املضارع مشكوك حصوله،
فيأيت اللفظ ماضيًا وكأنه وقع واستقر.
مطردا
قياسا ً
وتستعمل (إن) يف غري االستقبال لفظًا ومعىنً ،
إذا كان فعل الشرط لفظ كان (حبنكة،)475/1 :1996 ،
ىني أَح ُد ُكم الْمو ِ
ض ٍر نـََزَل بِِه ،فَإِ ْن
تلُ
حنو قوله "َ :ال يـَتَ َمن َ ى َ ُ َ ْ َ
َكا َن َال ب ىد متَمنِيا فَـ ْليـ ُقـ ـ ـ ـ ــل« :الله ىم أَحيِِين ما َكانَ ِ
ت ْ
احلَيَاةُ
ُ ْ َ
ُ ُ ًَ َ ْ
خريا ِيل وتَـوفىِين إِذَا َكانَ ِ
ِ
ت الْ َوفَاةُ َخ ْ ًريا يل"(النسائي:2001 ،
َ ًْ َ َ
.)63/7

ِ
ِ
عن ابْ ُن َعبى ٍ
ت :بـَلَى
اس :أََال أُ ِر َ
يك ْامَرأًَة م ْن أ َْه ِل ا ْجلَنىة؟ قُـ ْل َ
ال" :ه ِذهِ الْمرأَةُ ال ىسوداء أَتَت رس َ ِ
ت لَهُ :إِِين
ول هللا  فَـ َقالَ ْ
َْ ُ ْ َ ُ
قَ َ َ َ ْ
ِ
ِ ِ
ت ولَ ِ
ك
ع هللاَ قَ َ
ُصَرعُ َوإِِين أَتَ َكش ُ
ىف فَ ْاد ُ
أْ
ال« :إِ ْن شْئت َ
ص َْرب َ
ْ ِ ِ ِ
ت َدعوت هللا أَ ْن يـعافِي ِ
ك" (النسائي:2001 ،
اجلَنىةَُ ،وإ ْن شْئ َ ْ ُ َ ُ َ َ
 ،)50/7جاء فعلي الشرط واجلواب يف هذا الرتكيب ماضيني
يف اللفظ ،أما من انحية املعىن فهما يدالن على املستقبل،
ألن دخول إن هو الذي صرف داللة الفعلني إىل املستقبل،
قطعا ،واجلواب حاصل
فالسائلة إن شاءت دعا هلا الرسول ً
ِ
ب هللاُ َعلَْي ِه" (النسائي،
ً
ب ََت َ
قطعا ،ويف احلديث "فَإ ْن ََت َ
 ،)6/7 :2001توافق فعلي الشرط واجلواب يف الزمن لفظًا،
إال أنه يف املعىن خرج من الزمن املاضي إىل املستقبل فالعاصي
قطعا .وحنو" :إِ ىن َربى ُك ْم َرِح ٌيم َم ْن َه ىم
إن َتبَ ،تب هللا عليه ً
ِ ِ
ِ
ِ ٍ
ت لَهُ َع ْشًرا
ت لَهُ َح َسنَةً ،فَِإ ْن َعملَ َها ُكتبَ ْ
حبَ َسنَة فَـلَ ْم يـَ ْع َم ْل َها ُكتبَ ْ
َضع ٍ
ِ ٍ
اف َكثِ َريةٍَ ،وَم ْن َه ىم بِ َسيِئَ ٍة َوَملْ يـَ ْع َم ْل َها
إِ َىل َسْبعمائَة إِ َىل أ ْ َ
ِ
ِ
ِ
اها هللاُ َوَال
ت لَهُ َح َسنَةً ،فَإِ ْن َع َملَ َها ُكتبَ ْ
ُكتبَ ْ
ت َواح َدةً أ َْو ُّيَْ َح َ
ِ
ك"(النسائي.)127/7 :2001 ،
ك َعلَى هللاِ إِىال َهالِ ٌ
يـَ ْهل ُ

ِى ِ
َح ٌد بِ َ ٍ ِ ِ ٍ
يب إِىال
صد َ
"ما تَ َ
ىق أ َ
َ
ص َدقَة م ْن طَيب َوَال يـَ ْقبَ ُل هللاُ إال الط َ
ِ
ِ
ِ
ت متَْرًة فََرتبو ِيف َك ِ
ِ
ِ
ف
أَ
َخ َذ َها الىر ْْحَ ُن بيَمينهَ ،وإ ْن َكانَ ْ َ ُْ
ول هللاِ ،ابِْين
"َّي َر ُس َ
الىر ْْحَ ِن"(النسائيَ .)155/7 :2001 ،
اجلن ِىة أَصِرب وأ ِ
ب"(النسائي:2001 ،
َحا ِرثَةَ إِ ْن يَ ُك ْن ِيف َْ ْ ْ َ ْ
َحتَس ْ
اضحا يف
 .)342/7واحلذف يف أسلوب الشرط كان و ً
األحاديث النبوية ،فتارًة يكون احلذف يف اجلواب لداللة قرينة
ك طَ ُه ًورا إِ ْن َشاءَ هللاُ"(النسائي،
س َعلَْي َ
عليه حنو"َ :ال َأبْ َ
ِ
َح ُد ُك ُم
 .)54/7 :2001ومثل قول النيب " :فَإذَا َرأَى أ َ
ِ
ث عن يسا ِرهِ ثََال َ ٍ
ظ
استَـْيـ َق َ
ث َمىرات ،إِ َذا ْ
ىيءَ يَكَْرُههُ فَـلْيَـْنف ْ َ ْ َ َ
الش ْ
ِ
ضىرهُ إِ ْن َشاءَ هللاُ"(النسائي،
َولْيَـتَـ َع ىو ْذ م ْن َشىرَها ،فَِإ ىهنَا لَ ْن تَ ُ
.)105/7 :2001
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ِ
ِ
ِ
ت
"ويْـلَ َ
كَ ،وَم ْن يـَ ْعد ُل إِ َذا َملْ أ َْعد ْل ،لََق ْد خْب َ
ومثل قوله َ :
ِ
ت إِ ْن َملْ أَ ُك ْن أ َْع ِد ُل"(النسائي،)286/7 :2001 ،
َو َخس ْر َ
وحنو:

وبعض األحاديث فيها توسع شرطي ،والتوسع يكون ابحلال
والبدل ،أو ابلعطف ،أو توسيع ابلعبارة الشرطية ،أو توسيع
ابملعرتضات ،من التوسع ابحلال ما ورد يف احلديث الشريف:
ِ
ك" (النسائي:2001 ،
ت َربى َ
ضْبـتَـ ُه ْم لََق ْد أَ ْغ َ
ت أَ ْغ َ
ضْب َ
"لَئ ْن ُكْن َ
ِ
ك،
ك َوبَِر ُسول َ
ت بِ َ
ت َآمْن ُ
"الله ىم إِ ْن ُكْن ُ
 )359/7ومثلُ :
ت فَـ ْرِجي إِىال َعلَى َزْوِجي فَ َال تُ َسلِ ْط َعلَ ىي َه َذا
صْن ُ
َوأ ْ
َح َ
الْ َكافَِر"(النسائي ،)395/7 :2001 ،قال ابن مالك :وإن
توسط بني الشرط واجلزاء مضارع جائز احلذف غري صفة
أُبدل من الشرط ان وافقه معىن واال رفع وكان يف موضع احلال
(ابن مالك.)239 :1967 ،

وثبِ ِ
األقدام إ ْن القينا (األمشوين،
ت
فأن ِزلَ ْن سكينةً علينا
َ
ُ )28/4 :1998حذف جواب الشرط يف األحاديث السابقة
لالختصار واإلجياز وعدم التطويل؛ ألن املعىن واضح لوجود
دليل عليه سبق أداة الشرط ،ذكر املراغي أن جواب الشرط
ُحي َذف ألمرين :األول :جملرد االختصار ،والثاين :للداللة على
أنه شيء ال حييط به الوصف لتذهب نفس السامع كل
مذهب ممكن ،فال يتصور شيئًا إال واألمر أعظم منه (املراغي،
ب،ت .)185 :وَترةً أخرى يكون احلذف يف فعل الشرط
لوجود ما يدل عليه ،وحذف الشرط خمتص ابألداتني (إن
اجلازمة – لو غري اجلازمة) ،مثل ما جاء يف احلديث الشريف:
اع ُك ْم فَ َذ َاك َوإِىال
"ما ِشْئـتُ ْم إِ ْن ِشْئـتُ ْم أ ْ
َض ِرُهبُْم فَِإ ْن أ ْ
َخَر َج هللاُ َمتَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ت م ْن ظُ ُهورُك ْم مثْـلَهُ "(النسائي،)7/7 :2001 ،
َخ ْذ ُ
أَ
والتقدير :إن مل خيرج ،حذف فعل الشرط وبقيت إن و ال
النافية ،للعلم به ووجود دليل عليه ،وحذف فعل الشرط ال
يكون إال مع األداة (إن) املقرونة ب(ال) (اجلوزية:1954 ،
.)808/2

ِ
ِ
َجًرا
وأما قوله " :فَإِ ْن أ َْمَر بِتَـ ْق َوى هللا َو َع َد َل ،فَِإ ىن لَهُ بِ َذل َ
كأْ
َوإِ ْن ََيْ ُم ْر بِغَ ِْريهِ فَِإ ىن َعلَيَ ِه ِوْزًرا"(النسائي.)188/7 :2001 ،

ِ ِ
ِ
اجلَنىةََ ،وإِ ْن قَا َهلَا
ات َد َخ َل ْ
صبِ ُح ُموقنًا هبَا فَ َم َ
"إِ ْن قَا َهلَا ح َ
ني يُ ْ
ِ ِ
ِح ِ
اجلَنىةَ"(النسائي:2001 ،
ات َد َخ َل ْ
ني ُّيُْسي ُمموقنًا هبَا فَ َم َ
َ
 .)355/7يف احلديثني السابقني كان التوسع الشرطي
عدل على فعل
ابلعطف على فعل الشرط ،مت عطف الفعل َ
مات على الفعل قاهلا ،وهذان الفعالن
أمر ،والفعل َ
الشرط َ
املعطوفان يف حمل جزم؛ ألن الواو أشركت الفعل مع فعل
الشرط وأعطته حكمه ،فأصبح الشرط مكون من فعلني،
وكذلك الفاء .وإذا كان العطف على جواب الشرط جاز يف
الفعل املعطوف اجلزم عط ًفا علة اجلواب ،والرفع على
االستئناف ،والنصب على إضمار أن ،ويف حديث حارثة جزم
الفعل أحتسب عط ًفا على اجلواب أصرب "ابِْين َحا ِرثَةَ إِ ْن يَ ُك ْن
اجلن ِىة أَصِرب وأ ِ
ب"(النسائي.)342/7 :2001 ،
ِيف َْ ْ ْ َ ْ
َحتَس ْ

اجلن ِىة أَصِرب وأ ِ
بَ ،وإِىال
ومثل" :ابِْين َحا ِرثَةَ إِ ْن يَ ُك ْن ِيف َْ ْ ْ َ ْ
َحتَس ْ
َصنَ ُع"(النسائي ،)343/7 :2001 ،التقدير إن
فَ َس ََرتى َما أ ْ
مل يكن يف اجلنة ،واقرتان إن ب ال النافية دون غريها من
األدوات يدل على مرونتها ،وقبوهلا لبعض التغيريات .ومن
مظاهر مرونة إن دخول الالم املوطئة للقسم عليها واقرتاهنا هبا
ك
"َّي أ ََاب بَ ْك ٍر «لَ َعلى َ
حنو ما جاء يف احلديث الشريفَ :
ِ
ك"(النسائي،
ت َربى َ
ضْبـتَـ ُه ْم لَ َق ْد أَ ْغ َ
ت أَ ْغ َ
أَ ْغ َ
ضْب َ
ضْبـتَـ ُه ْم ،لَئ ْن ُكْن َ
ِ
ِ ِ
يما بـَ ْع ُد
 ،)359/7 :2001ومثل" :لَئ ْن أ ََراين هللاُ َم ْش َه ًدا ف َ

واألصل يف فعلي الشرط واجلواب التغاير واالختالف ،حنو:
ِ ِ
ت لَهُ َع ْشًرا" ،إال أنه ورد
"إِ ْن ِشْئـتُ ْم أ ْ
َض ِرُهبُْم" و"فَإِ ْن َعملَ َها ُكتبَ ْ
يف احلديث خالف ذلك واتفق فعلي الشرط واجلواب يف

َصنَ ُع"(النسائي.)365/7 :2001 ،
لَََرييَ ىن هللاُ َما أ ْ
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ِ
حتب" .فلو كانت هذه
فأم َ
رك عندي على ما م
تقول "إن أتتين ُ
فاء العطف مل جيز السكوت حىت جتيء ملا بعد (إ ْن) جبواب"
(األخفش ،)68/1 :1990 ،وهي عند ابن اخلشاب
للتعقيب" :واملراد بدخول الفاء هاهنا هو التوصل إىل اجملازاة
ابالبتداء ...،أبن أوهلا حرفًا عاط ًفا يف األصل يشارك الواو
وغريها من العواطف يف العطف ،وينفرد عنها ِبعىن خيصه وهو
التعقيب ،وهو كون الثاين عقيب األول أي بعده بال مهلة،
وذلك احلرف هو الفاء ،فتجردت من العطف هنا ،إذ كان
اجلزاء ال يصح عطفه على شرطه فأخلصت للمعىن املختص
هبا؛ وهو التعقيب" (ابن اخلشاب ،)17 :1972 ،ويسميها
الرضي عالمة اجلزاء (االسرتابذي،)111/4 :1975 ،
ومعناها عند املرادي الربط " :وأما الفاء اجلوابية :فمعناها
الربط ،وتالزمها السببية ،قال بعضهم :والرتتيب
أيضاً"(املرادي ،)66 :1992 ،يف األحاديث التالية" :فَِإ ْن
اع ُك ْم فَ َذ َاك"(النسائي" ،)7/7 :2001 ،إِ ْن َكا َن
أْ
َخَر َج هللاُ َمتَ َ
ِيف َش ْي ٍء ِش َفاءٌ فَ ِفي َش ْرطَِة ِ ْحم َج ٍم"(النسائي:2001 ،
" ،)96/7فَِإ ْن َكا َن َال بُ ىد ُمتَ َمنِيًا فَـ ْليَـ ُق ْل"(النسائي:2001 ،
ِ
ك ِممىا يَكَْرهُ ،فَإِىمنَا ِه َي ِم َن
"وإِ ْن َرأَى َغ ْ َري ذَل َ
َ ،)63/7
الشىيطَ ِ
ان ،فَـ ْليَ ْستَعِ ْذ ِابهللِ"(النسائي ،)117/7 :2001 ،لوال
ْ
وجود الفاء يتم التوصل إىل اجملازاة ومل يرتبط أول الكالم
آبخره ،حدد ابن جين أن ما جيب ربطه ابلفاء ما ُّيكن
االبتداء به؛ إذ طبيعة اجلواب ال جيوز االبتداء به ،وقد ذكر أن
اجلملة األمرية والنهيية مما جيوز االبتداء به لذا يتحتم ارتباطها
ابلفاء عند وقوعها جو ًااب للشرط (ابن جين:1985 ،
.)254/1

ِ
ب هللاُ َعلَْي ِه" (النسائي:2001 ،
ب ََت َ
اللفظ ،مثل "فَإ ْن ََت َ
 ،)6/7اتفق الفعالن يف اللفظ ،لكنهما اختلفا يف الداللة
الختالف اإلسناد فالفعل األول أُسند إىل اإلنسان العاصي،
أما اجلواب (َتب) الثانية أسندت إىل هللا ،أي إن ترك
اإلنسان املعاصي وعاد إىل هللاَ ،تب هللا عليه وغفر له وقبل
عودته ،ومثل" :فَإِ ْن ذَ َكَرِين ِيف نـَ ْف ِس ِه ذَ َك ْرتُهُ ِيف نـَ ْف ِسيَ ،وإِ ْن
ِ
ٍ
ٍ
ِ
يل ِش ْ ًربا
ب إِ َى
ذَ َكَرِين ِيف َم ََل ذَ َك ْرتُهُ ِيف َم ََل َخ ٍْري مْنـ ُه ْمَ ،وإ ْن تَـ َقىر َ
تَـ َقىربت إِلَي ِه ِذراعا ،وإِ ْن تَـ َقىرب إِ َى ِ
ت إِلَْي ِه َاب ًعاَ ،وإِ ْن
يل ذ َر ً
اعا تَـ َقىربْ ُ
َ
ُْ ْ ًَ َ
أ َََتِين ُّيَْ ِشي أَتَـْيـتُهُ َه ْرَولَةً" (النسائي ،)153/7 :2001 ،قال
النووي وإن تقرب مين شربا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إيل
ذراعا تقربت منه ابعا وإن أَتين ُّيشي أتيته هرولة هذا احلديث
من أحاديث الصفات ويستحيل إرادة ظاهره وقد سبق الكالم
يف أحاديث الصفات مرات ومعناه من تقرب إيل بطاعيت
تقربت إليه برْحيت والتوفيق واإلعانة وإن زاد زدت فإن أَتين
ُّيشي وأسرع يف طاعيت أتيته هرولة أي صببت عليه الرْحة
وسبقته هبا ومل أحوجه إىل املشي الكثري يف الوصول إىل
املقصود واملراد أن جزاءه يكون تضعيفه (النووي:1972 ،
ِ
ِ ِ
يما بـَ ْع ُد لَََرييَ ىن هللاُ َما
 ،)3/17وحنو" :لَئ ْن أ ََراين هللاُ َم ْش َه ًدا ف َ
َصنَ ُع" (النسائي.)365/7 :2001 ،
أْ
األصل يف أسلوب الشرط أن تربط إن بني فعلني خترجهما إىل
املستقبل ،لكن يف بعض األساليب الشرطية جند أن جواب
فعال ،فتكون احلاجة إىل ما يربط بني
الشرط مجة امسية وليس ً
فعل الشرط وجوابه ،فكانت الفاء و إذا ،وعندما ُجعلت الفاء
وسيلة للربط بني فعل الشرط وجوابه انسلخت من وظيفتها
األساسية أال وهي العطف؛ لتأخذ منحى داليل آخر وهو
الربط ،واختُلف يف تسمية هذه الفاء ،فهي عند األخفش فاء
االبتداء ،يقول( :والفاء اذا كانت جواب اجملازاة كان ما بعدها
أبدا مبتدأ وتلك فاء االبتداء ال فاء العطف ،أال ترى أنك

(م ْن):
املطلب الثاين :أداة الشرط اجلازمة َ
تقع للمجازاة وختتص ابلدخول على من يعقل ،وقد وردت ما
يزيد عن مئة مرة ،وفق األمناط التالية:
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ت بُِرقْـيَ ِة َح ٍق"(النسائي:2001 ،
أَ َكلَ بُِرقْـيَ ِة َاب ِط ٍل ،فـَقَ ْد أَ َكلَ ْ
 ،)71/7ومثل قول النيب " :مَنْ رَِآين ِيف الْ َمنَ ِام فـَقَ ْد رَِآين،
ِ ِ
ِ
ص َورِيت"(النسائي:2001 ،
ىل ِيف ُ
َال يـَْنـبَغي للشْىيطَان أَ ْن يـَتَ َمث َ
 ،)106/7وقد ورد هذا النمط يف احلديث رقم،7894( :
8112مرتني 7768 ،أربع مرات،7778 ،7776 ،
.)8120 ،8032
النمط الثاينَ :من  +فعل ماض  +شبه مجلة
الفرع األولَ :من  +فعل ماض  +شبه مجلة
حنو ما ورد يف احلديث الشريفَ ،عن رس ِ
ول هللاِ  ،أَنىهُ ُسئِ َل
ْ َُ
ِ
ٍ
ِ
ال" :من أَص ِ
َع ِن الث َىم ِر الْ ُم َعلى ِق فَـ َق َ َ ْ َ َ
اب مْنهُ م ْن ذي َح َ
اجة َغ ْريَ
مت ِ
ىخ ٍذ ُخْبـنَةً ،فََال شَيْءَ عَلَيِْه وَمَنْ خَرَجَ بِ َش ْي ٍء ِمْنهُ فـَعَلَيِْه غَرَامَةُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ين فَـبَـلَ َغ
مثـْلَيْه َوالْعُ ُقوبَةُ ،وَمَنْ سَرَ َق َشْيـئًا مْنهُ بـَ ْع َد أَ ْن يـُ ْؤِويَهُ ا ْجلَِر ُ
ِ
ِ
ك فـَعَلَيِْه غَرَامَةُ
َمثَ َن الْ ِم َج ِن فَف ِيه الْقَطْعُ ،وَمَنْ سَرَ َق ُدو َن ذَل َ
ِمثْـلَْي ِه َوالْ ُع ُقوبَةُ"(النسائي.)34/7 :2001 ،
وورد هذا النمط يف احلديث رقم 8272( :مرتني).

النمط األولَ :من  +فعل ماض  +فعل ماض
الفرع األولَ :من  +فعل ماض  +فعل ماض
حنو قول النيب " :مَنْ تـَوَ ى
ص َالةَ
َح َس َن ُو ُ
ضأَ فَأ ْ
ضوءَهُ ُثُى َش ِه َد َ
الْعْتم ِة ِيف َمج ٍ
صلىى إِلَْيـ َها أ َْربـَ ًعا ِمثْـلَ َها يـَ ْقَرأُ فِ َيها َويُتِ مم
ََ
اعةُ ،ثُى َ
ََ
ود َهاَ ،كانَ لَهُ ِمنَ ْاألَجِْر ِمثْ ُل لَْيـلَ ِة
وع َها َو ُس ُج َ
ُرُك َ
الْ َق ْد ِر"(النسائي .)33/7 :2001 ،ومثل قول النيب صلى هللا
ِ
ِ ِ
ِ
س،
عليه وسلم" :مَنْ عَادَ أ َ
َخاهُ مَشَى يف َخَرافَة ا ْجلَنىة َح ىىت َْجيل َ
ِ
صلىى َعلَْي ِه َسْبـعُو َن
س َغ َمَرتْهُ الىر ْْحَةُ فَإِ ْن َكا َن ُغ ْد َوًة َ
فَإ َذا َجلَ َ
ِ
أَلْ َ ِ ٍ
صلىى َعلَْي ِه َسْبـعُو َن
ف َملك َح ىىت ُّيُْس َيَ ،وإِ ْن َكا َن َم َساءً َ
أَلْ َ ٍ
صبِ َح"(النسائي.)52/7 :2001 ،
ف َملَك َح ىىت يُ ْ
ورد هذا النمط يف األحاديث رقم،7612 ،6400( :
،7964 ،7951 ،7950 ،7949 ،7839 ،7779
 8313 ،8196 ،7966 ،7965مرة واحدة ،ويف
األحاديث 8276 ،8274 ،8211 ،8119 ،7907
مرتني).
الفرع الثاين :من  +فعل ماض  +فعل ماض مبين للمجهول
ت ِيف َس ِْيب قُـَريْظَةَ،
حنو ما ورد يف احلديث عن عطيةُ " :كْن ُ
ِ ِ
َوَكا َن يـُْنظَُر فَمَنْ خَرَجَ ش ْعَرتُهُ قُتلَ وَمَنْ َملْ َخيْرُِج اسْتُحِْييَ َوَملْ
يـُ ْقتَ ْل"(النسائي ،)43/7 :2001 ،وحنو" :إِ ىن َربى ُك ْم َرِح ٌيم
ِ ِ
ت
ت لَهُ َح َسنَةً ،فَإِ ْن َعملَ َها ُكتبَ ْ
مَنْ هَمى ِحبَ َسنَ ٍة فَـلَ ْم يـَ ْع َم ْل َها ُكِتبَ ْ
عمائٍَة إِ َىل أ ْ ٍ ِ ٍ
ِ ٍ
لَه ع ْشرا إِ َىل سب ِ
َْ
َض َعاف َكث َرية ،وَمَنْ هَمى ب َسيِئَة َوَملْ
ُ َ ً
ِ
ِ
اها
ت لَهُ َح َسنَةً ،فَإِ ْن َع َملَ َها ُكتبَ ْ
يـَ ْع َم ْل َها ُكِتبَ ْ
ت َواح َد ًة أ َْو ُّيَْ َح َ
ِ
ك"(النسائي:2001 ،
ك َعلَى هللاِ إِىال َهالِ ٌ
هللاُ َوَال يـَ ْهل ُ
 ،)127/7ورد يف احلديث رقم ،7971( :ويف احلديث رقم
 8054ورد َخس مرات).
الفرع الثالثَ :من  +فعل ماض  +ف  +ماض مقرون بقد

النمط الثالثَ :من  +فعل ماض  +ف  +شبه مجلة
الفرع األولَ :من  +فعل ماض  +ف  +شبه مجلة

ِ
اب ِمْن ُك ْم
حنو قوله  " :فَمَنْ وَ ىَّف فَأَجْرُهُ عَلَى هللا وَمَنْ أَصَ َ
َشيـئا فَـعوقِ ِ
اب ِمْن ُك ْم ِم ْن
ب بِه ِيف ال مدنْـيَا فـَهُوَ َكفىارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَ َ
ًْ ُ َ
ك َشيـئا ُثُى سرته هللا ،فَأَمره ِإ َىل ِ
ِ
هللا إِ ْن َشاءَ َع َفا َعْنهُ َوإِ ْن
ذَل َ ْ ً َ ََُ ُ ْ ُُ
َشاءَ َعاقَـبَهُ"(النسائي ،)174/7 :2001 ،وقد ورد هذا
النمط يف األحاديث رقم،7953 ،7783 ،7782( :
 ،8092 ،8089 ،8088مرة واحدة ،ويف األحاديث
7787 ،7770 ،7737مرتني 7753 ،ثالث مرات).
النمط الرابعَ :م ْن  +فعل مضارع  +فعل ماض

ص ْل ِ
ت،
"ع ْن َخا ِر َجةَ بْ ِن ال ى
حنو ما جاء يف احلديث الشريفَ :
ِِ
َع ْن َعمه ،قال النيب صلى هللا عليه وسلمُ " :ك ْل فَـلَ َع ْم ِري مَنْ

الفرع األولَ :من  +فعل مضارع مسبوق ب(مل)  +فعل ماض
مبين للمجهول
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ت ِيف َس ِْيب قُـَريْظَةََ ،وَكا َن يـُْنظَُر فَ َم ْن َخَر َج
حنو :عن عطيةُ " ،كْن ُ
ِ
ِ
استُ ْحيِ َي َوَملْ يـُ ْقتَ ْل" (النسائي،
ش ْعَرتُهُ قُت َل َوَم ْن َملْ َخيُْرِج ْ
.)43/7 :2001

الفرع الثاينَ :من  +فعل ماض  +ف  +فعل أمر

ِ
مثلِ :
ال ابْ ُن
ص َعلَْي ِه قَ َ
"و ْارج ْع إِ َىل َر ْحل َ
ك فَمَنْ جَاءََك فَاقْصُ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
احةَ :بـَلَى ََّي َر ُس َ
ول هللا ،ا ْغ َشنَا يف َجمَالسنَا فَإ ىان ُحن م
ب ذَل َ
َرَو َ
ِ
ِ
ىض ُه ْم
استَ ى
ادوا يـَ ْقتَتلُو َن فَ َخف َ
ب الْ ُم ْسل ُمو َن َوالْ ُم ْش ِرُكو َنَ ،ح ىىت َك ُ
َو ْ
ول هللاِ ( "...النسائي.)56/7 :2001 ،
َر ُس ُ

النمط اخلامسَ :من  +فعل مضارع  +فعل مضارع
الفرع األولَ :من  +فعل مضارع  +فعل مضارع

النمط السابعَ :م ْن  +فعل مضارع  +مجلة طلبية

ِ
ِِ
ِ
ب
حنو قول الرسول َ :
"م ْن يُِرد هللاُ به َخ ْ ًريا يُص ْ
ِمْنهُ"(النسائي .)45/7 :2001 ،ومثل قوله " :مَنْ يـُعَ ِاد

َع ىم ًارا يـُعَ ِادِه هللاُ ،وَمَنْ يَسُ ى
ب َع ىم ًارا يَسُبىهُ

 ،)357/7 :2001وقد ورد هذا النمط يف
( ،8213وورد مرتني يف احلديث رقم ،8214

الفرع األولَ :من  +فعل مضارع منفي ب(مل)  +ف +
مضارع مقرتن ب(الم) األمر

هللاُ"(النسائي،
احلديث رقم:

حنو ما جاء يف احلديث َعن جْن ُد ِ
"م ْن
ب بْ ِن ُس ْفيَا َن ،قَ َ
ال َ :
ْ ُ
ص َالةِ فَـلْيَ ْذبَ ْح َشاةً َم َك َاهنَا وَمَنْ َملْ يَ ُكنْ ذَبَ َح
ذَبَ َح قَـْب َل ال ى
اس ِم هللاِ"(النسائي.)124/7 :2001 ،
فـَلْيَْذبَحْ َعلَى ْ

الفرع الثاينَ :من  +فعل مضارع  +ف  +فعل مضارع

حنو قول النيب " :مَنْ
فَأُعْ ِطيَهُ مَنْ يَسْتـَغِْفرُِين

ِ
يب لَهُ مَنْ يَسْأَلُِين
يَْدعُ ِوين فَأَسْتَج َ
فَأَغِْفرَ لَهُ"(النسائي:2001 ،

النمط الثامنَ :من  +فعل ماض  +فعل مضارع
الفرع األولَ :م ْن  +فعل ماض  +فعل مضارع

ول هللاِ
ال َر ُس َ
 ،)167/7وحنو قولهَ :ع ْن َعْب ِد هللاِ بْ ِن المزبَِْري قَ َ
ِ ِ ِ
ت ،فَـلَ ىما
 قَ َ
ال" :مَنْ َيَِْيت بَِين قُـَريْظَةَ فـَيَأْتيَِين خبََِربه ْم؟ فَانْطَلَ ْق ُ
رجعت َمجع ِيل رس ُ ِ
ال:
صلىى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلى َم أَبـَ َويْ ِه فَـ َق َ
ول هللا َ
َ َ ْ ُ ََ َ ُ
«فِ َد َاك أَِيب َوأ ُِمي»"(النسائي.)335/7 :2001 ،

ب َع ىم ًارا
ب َع ىم ًارا ،فَإِنىهُ مَنْ سَ ى
"َّي َخالِ ُد َال تَ ُس ى
مثل قوله َ :
ِ
ِ
صهُ هللاُ ،وَمَنْ سَفىهَ َع ىم ًارا
ص َع ىم ًارا يـَْنـتَق ْ
يَسُبىهُ هللاَُ ،وَم ْن يـَْنـتَق ْ
يسِفهه هللا» قَ َ ِ
ِ
ف ِعْن ِدي
َخ َو ُ
ال َخال ٌد" :فَ َما م ْن ذُنُ ِويب َش ْيءٌ أ ْ
َُ ُْ ُ
ِم ْن تَ ْس ِفي ِهي َع ىم ًارا"(النسائي ،)357/7 :2001 ،ورد هذا
النمط يف احلديث رقم.)8214( :

النمط السادسَ :من  +فعل ماض  +مجلة طلبية
الفرع األولَ :م ْن  +فعل ماض  +ف  +مضارع مقرون بالم
ب أَ ْن يـَْنظَُر إِ َىل َر ُج ٍل ِم ْن أ َْه ِل
األمر  .حنو قوله " :مَنْ أَحَ ى
النىا ِر فـَلْيـَنْظُرْ إِ َىل َه َذا"(النسائي ،)50/7 :2001 ،وحنو ما
جاء يف احلديث عن جابر ،قال النيب صلى هللا عليه وسلم:
ينفع أخاه فـَلْيَفعَلْ"(النسائي:2001 ،
مَن استطاعَ أن َ
 ،)74/7وقد ورد هذا النمط يف األحاديث،7571( :
7766 ،7615 ،7581مرتني،7970 ،7954 ،
.)8200 ،8199 ،8198 ،8114 ،8031 ،8030

النمط التاسعَ :م ْن  +فعل مضارع  +مجلة امسية
الفرع األولَ :م ْن  +فعل مضارع مقرون ب(مل)  +مجلة امسية

ص ىدقَـ ُه ْم بِ َك ِذهبِِ ْم
مثل قول النيب " :إِنىهُ َسيَ ُكو ُن أ َُمَراءُ فَ َم ْن َ
وأَع َاهنُم علَى ظُْل ِم ِهم فَـلَي ِ
ت ِمْنهَُ ،وَال يَِرُد َعلَ ىي
ََ ْ َ
س م ِينَ ،ولَ ْس ُ
ْ ْ َ
َح ْو ِضي ،وَمَنْ َملْ يُصَِدقـْهُمْ َعلَى َك ِذهبِِ ْمَ ،وَملْ يُعِْنـ ُه ْم َعلَى
ظُْل ِم ِه ْم ،فـَهُوَ ِمِين َوأ ََان ِمْنهُ َويَِرُد َعلَ ىي َح ْو ِضي"(النسائي،
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 ،)295/7يف هذا احلديث يتبني جزاء كل عمل من األعمال
اليت يقوم هبا العبد ،فمن جياهد يدعى لدخول اجلنة من ابب
اجلهاد ،وجزاء الصيام الدخول من ابب الرَّين ،وجزاء الصدقة
دخول اجلنة من ابب الصدقة.

 ،)192/7 :2001ومثل هذا النمط يف احلديث رقم:
(.)7783
وردت َمن الشرطية يف تسعة أمناط ،وكل منط يتفرع إىل فرع أو
أكثر ،وأكثر األمناط اليت وردت يف األحاديث هوَ :م ْن +
فعل ماض  +فعل ماض بفروعه فقد ورد يف ما يقارب مثانية
موضعا ،وأقل األمناط هي النمطنيَ :م ْن  +فعل
وأربعون
ً
مضارع  +فعل ماض.

أيضا تستخدم لربط اجلملة الشرطية ،وجعلها مجلة واحدة ،إذ
و ً
(م ْن) مجلتان مستقلتان،
أن مجليت الشرط واجلواب قبل دخول َ
(م ْن) ربطت بينهما وجعلتهما مجلة واحدة ،يكن
فلما دخلت َ
فيها حصول اجلزاء مرتبط حبصول فعل الشرط ،ففي حديث
ابْ ِن َعبى ٍ
ال ِيف الْقُرْ ِآن ِبرَأِْيِه ،أ َْو ِِبَا
اسَ ،ع ِن النِ ِ
ىيب  قَ َال" :مَنْ قَ َ
َال يـَ ْعلَ ُم فـَلْيـَتـَبـَ ىوأْ َم ْق َع َدهُ ِم َن النىا ِر " (النسائي:2001 ،
 ،)286/7مجلة من قال يف القرآن برأيه مجلة مستقلة ،ومجلة
أيضا مجلة مستقلة ،لكن دخول َمن
فليتبوأ مقعده من النار ً
الشرطية عليهما ،أدى وظيفة الربط وجعلهما مجلة واحدة
كاملة األركان عرفنا من خالهلا أن من يقول يف القرآن ِبا
يوافق هواه وبغري علم يتبوأ مقعده من النار ،ومثلَ :ع ِن ْاألَ ْش َِرت
قَ َ ِ
ب
ال َر ُس ُ
ول :قَ َ
ت َخالِ ًدا يـَ ُق ُ
ول هللاِ "َ :ال تَ ُس ى
الَ :مس ْع ُ
َع ىم ًارا ،فَِإنىهُ مَنْ يَسُ ى
ب عَ ىماراً يَسُبىهُ هللاُ ،وَمَنْ يـَبـْغَ ْ
ض عَ ىماراً
يـَبـْغَضْهُ هللاُ ،وَمَنْ سَفىهَ عَ ىماراً يُسَِفهْهُ هللاُ"(النسائي:2001 ،
 ،)358/7ربطت َم ْن بني مجليت الشرط واجلواب وجعلتهما
مجلة واحدة ،فاجلمل( :يسبه هللا ،ويبغضه هللا ،ويسفهه هللا)
ارتبطت ب (يسب ع ىم ًارا ،يبغض ع ىم ًارا ،وسفه ع ىم ًارا)
بواسطة َم ْن الشرطية.

والثاينَ :م ْن  +فعل ماض  +مجلة طلبية حيث ورد كل منط
من هذين النمطني مرة واحدة.
تقع َم ْن الشرطية للمجازاة ،فهي متضمنة حلرف اجملازاة (إن)
مثل ما جاء يف احلديث الشريف قَ َال رسول هللا " :مَنْ
ِ
تـَوَ ى
اع ٍةُ ،ثُى
َح َس َن ُو ُ
ص َالةَ الْ َعْت َمة ِيف َمجَ َ
ضأَ فَأ ْ
ضوءَهُ ُثُى َش ِه َد َ
ِ ِ
ِ
ود َهاَ ،كانَ
وع َها َو ُس ُج َ
صلىى إِلَْيـ َها أ َْربـَ ًعا مثْـلَ َها يـَ ْقَرأُ ف َيها َويُتم ُرُك َ
َ
لَهُ ِمنَ ْاألَجِْر ِمثْ ُل لَْيـلَ ِة الْ َق ْد ِر" (النسائي،)33/7 :2001 ،
فجزاء من حيسن وضوءه ُث يصلي العشاء يف مجاعة ويصلي
بعدها أربع ركعات يتم فيهن الركوع والسجود ،جزاؤه من
األجر مثل ليلة القدر ،ومثل قوله َ :ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة ،أَ ىن
رس َ ِ
امسًا
صلىى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلى َم قَ َ
الِ :ى
"ّلِلِ تِ ْس َعةٌ َوتِ ْس ُعو َن ْ
ول هللا َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ى
ِ
ب
ِمائَةٌ إال َواح ًدا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ ا ْجلَنىةَ ،إنىهُ وتْـٌر ُحي م
الْ ِوتْـَر"(النسائي ،)123/7 :2001 ،وجزاء من حيفظ أمساء
وعلما اجلنة ،ومثل :أَ ىن
فهما ً
هللا تبارك وتعاىل احلسىن وحيصيها ً
أَاب هريـرَة قَ َ ِ
ول" :مَنْ أَنـْفَقَ َزْو َج ْ ِ
ني
ول هللاِ  يـَ ُق ُ
ت َر ُس َ
الَ :مس ْع ُ
َ ُ َْ َ
ِمن َشي ٍء ِمن ْاألَ ْشي ِاء ِيف سبِ ِيل هللاِ دُِعي ِمن أَبـْو ِ
اب ا ْجلَنِىة َه َذا
َ
ْ ْ َ َ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َه ِل الصى َالة دُعيَ م ْن
اب ،فَمَنْ َكانَ منْ أ ْ
َخ ٌْريَ ،ول ْل َجنىة أَبْـ َو ٌ
ابب ال ى ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ب ا ِْجلهَ ِاد،
ص َالة ،وَمَنْ َكا َن منْ أ َْه ِل ا ْجلهَاد دُعيَ منْ ابَ ٌ
َ ٌ

و(م ْن) الشرطية كغريها من أدوات الشرط ختلص الرتكيب
َ
الشرطي إىل االستقبال ،وذلك يبدو جليًا يف قوله عندما
ذكر الدجال" :مَنْ رآهُ ِمنْ ُكم فـَلْيـَ ْقرأْ فَـواتِح ُسورةِ
َ
َ َ َ
ْ
َ
الْ َك ْه ِ
ف"(النسائي ،)261/7 :2001 ،فعل الشرط يف هذا
احلديث (رآه) وهو بصيغة املاضي إال أن دخول َمن حولت
معناه إىل املستقبل؛ ألن رؤية املسيح الدجال من األمور

ِ ِ ِ
ِ
ب الصىدَقَِة ،وَمَنْ َكانَ
وَمَنْ َكا َن منْ أَهْ ِل الصىدَقَة دَعي منْ ابَ ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
ب ال ىرىَّي َن"(النسائي:2001 ،
منْ أ َْه ِل الصيَِام دُعيَ منْ ابَ ٌ
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 ،)187/7 :2001جاءت َمن لتدل على املذكر؛ ألن الغزو
واملعارك والقتال خمتصة جبنس الرجال.

املستقبلية واليت مل تقع إىل اآلن ،ذلك ألن رؤيته من عالمات
الساعة اليت هي علم عند هللا ،وفعل الشرط جاء بصيغة
املاضي لداللة على أن خروج املسيح الدجال شيءٌ مؤكد ال
شك فيه وكأنه حصل وانتهى.

والتوسع الشرطي يف األحاديث كثرية ،منها التوسع
ِ ِِ
يس
ابالعرتاض ،حنو ما جاء يف احلديث الشريفَ :ع ْن أَيب إ ْدر َ
ِ
َجُرهُ َعلَى هللاِ َوَم ْن
ْ
اخلَْوَالِِين ،قال " :فَ َم ْن َو ىَّف مْن ُك ْم فَأ ْ
ِ
ِ
ى
اب ِم ْن ذَل َ
ب فَـ ُه َو لَهُ
أَ
َص َ
ك َشْيـئًا -لَعَلهُ أَ ْن يَ ُكونَ -فَـ ُعوق َ
ى ِ
طَ ُهور ،ومن س َرتهُ هللا فَ َذلِ َ ِ ِ ِ
ٌ ََ ْ َ َ ُ
ك إ َىل هللا إ ْن َشاءَ َعذبَهُ َوإ ْن َشاءَ
َغ َفَر لَهُ"(النسائي )181/7 :2001 ،فجملة لعله أن يكون
جاءت معرتضة بني فعل الشرط أصاب ،وجواب الشرط فهو
له طهور .وأكثر أنواع التوسع وردت هي التوسع ابلعطف
ال رس ُ ِ
ول هللا " :إِنىهُ
على فعل الشرط أو جوابه حنو :قَ َ َ ُ
ِ ِ ِِ
ِِ
َسيَ ُكو ُن أ َُمَراءُ فَ َم ْن َ
ص ىدقَـ ُه ْم ب َكذهب ْم وَأَعَا َهنُمْ عَلَى ظُلْمهمْ
فَـلَيس ِم ِين ،ولَس ِ
ِ
َ ْ ُ
ت منْهُ ،وََال يَِردُ عَلَيى حَوْضيَ ،وَم ْن َملْ
ْ َ
ِ
ِِ
ص ِدقْـ ُه ْم َعلَى َكذهب ْم ،وََملْ يُِعنـْهُمْ عَلَى ظُلِْم ِهمْ ،فَـ ُه َو ِم ِين وَأَ َان
يُ َ
ِمنْهُ وَيَِردُ عَلَيى حَوْ ِضي" (النسائي ،)192/7 :2001 ،يف
هذا احلديث يوجد توسع شرطُي ابلعطف على فعل الشرط
وجواب الشرط ،فاجلملتني( :أعاهنم على ظلمهم ،مل يعنهم
على ظلمهم) ُعطفتا حبرف العطف الواو على فعلي الشرط
علي
(صدقهم ،مل يصدقهم) ،واجلمل( :لست منه وال يرد ى
علي حوضي) عطفوا على جوايب الشرط
حوضي ،أان منه ويرد ى
(فليس مين ،فهو مين) ،وهنا مت التوسع ابلعطف مرتني على
ال رس ُ ِ
"م ْن
ول هللا َ :
كل جواب .ومثال العطف ابلفاء :قَ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِِ
َخطَأَ"(النسائي،
قَ َ
اب فَـ َق ْد أ ْ
ال ِيف كتَاب هللا بَرأْيه فَأ َ
َص َ
ُ )286/7 :2001عطف الفعل (أصاب) حبرف العطف
ىيب
الفاء على فعل الشرط (قال) .ومن العطف ب أوَ :ع ِن النِ ِ
ِ ِ ِ
الَ :م ْن قَ َ
 قَ َ
ال ِيف الْ ُق ْرآن بَِرأْيِه ،أ َْو ِبَا َال يـَ ْعلَ ُم فَـ ْليَـتَـبَـ ىوأْ َم ْق َع َدهُ
ِم َن النىا ِر" (النسائي.)286/7 :2001 ،

ىيب  قَ َال" :مَنْ قـَرَأَ عَ ْشرَ آَّيَ ٍت ِمنَ الْ َكهْ ِف
ومثلَ :ع ِن النِ ِ
عُ ِصمَ ِم ْن فِْتـنَ ِة ال ىد ىج ِال"(النسائي،)261/7 :2001 ،

العصمة من الدجال تكون يف املستقبل عند خروجه ،لكن ورد
الفعل (ع ِ
ص َم) بصيغة املاضي للداللة على حتمية العصمة من
ُ
ول
ال َر ُس ُ
فتنته ملن قرأ عشر آَّيت من سورة الكهف .ومثل :قَ َ
هللاِ  " :من سأ ََل ا ْجلنىةَ ثََال َ ٍ ِ
الله ىم
ث َمىرات قَالَت ا ْجلَنىةُُ :
َ
َْ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ث َمىرات قَالَت النىارُ:
أ َْد ِخلْهُ ْ
اجلَنىةَ ،وَمَ ِن اسْتَجَارَ منَ النىار ثََال َ
الله ىم أ َِج ْرهُ ِم َن النىا ِر"(النسائي ،)235/7 :2001 ،وكذلك
ُ
من طلب اجلنة  ،واستجار من النار يف الدنيا ،كان له ذلك
يف اآلخرة .ختتص َمن ابلدخول على من يعقل ،فتعم أويل
العلم من مذكر ومؤنث ،مفرد ومجع ،والضمري العائد عليها هو
الذي حيدد املعىن ،مثل ما جاء يف احلديث الشريفَ " :و ْارِج ْع
ِ
ص عَلَيِْه" (النسائي:2001 ،
إِ َىل َر ْحل َ
ك فَمَنْ جَاءََك فَاقْصُ ْ
(م ْن) هنا على عموم من يعقل ،فهي مشلت
 ،)56/7تدل َ
(م ْن) لقلنا:
مجيع أصحاب العقول ،فلو استبدلنا (إن) مكان َ
إن جاءك أْحد اقصص عليه ،وإن جاءك حممد اقصص عليه،
وإن جاءك زيد اقصص عليه ،مل يستوف كل من يعقل ،فهي
تقتضي العموم من غري تكرير ،فلذلك استعملت يف ابب
اجلزاء (ابن الوراق ،)436 :1999 ،ويف احلديث الشريف:
ِ ِ
ِ
َع ْن َر ُسول هللا  قَ َال" :الْغَْزُو غَ ْزَوان ،فَأَ ىما مَ ِن ابـْتـَغَى وَجْهَ
ِ
اع ِْ
هللاَ ،وأَطَ َ
ب الْ َف َس َاد ،فَِإ ىن نـَوْمَهَ
اإل َم َامَ ،وأَنْـ َف َق الْ َك ِرُّيَةََ ،و ْ
اجتَـنَ َ
صى ِْ
اإل َم َام
وَنـُبـْهَتَهُ أَجْرٌ ُكلمهَُ ،وأَىما مَنْ غَزَا ِرَّيَءً َومسُْ َعةً َو َع َ
ض ،فَِإنىه َال يـرِجع ِابلْ َكفَ ِ
َوأَفْ َس َد ِيف ْاأل َْر ِ
اف"(النسائي،
ُ
َْ ُ
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ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ات
الْيَدَ ،وَما َملْ يـَْبـلُ ْغ َمثَ َن الْم َج ِن فَفيه َغَر َامةُ مثْـلَْيه َو َجلَ َد ُ
الَّ :ي رس َ ِ
ٍ
ال:
ف تـََرى ِيف الث َىم ِر الْ ُم َعلى ِق؟ قَ َ
ول هللاَ ،كْي َ
نَ َكال» قَ َ َ َ ُ
س ِيف َش ْي ٍء ِم َن الث َىم ِر الْ ُم َعلى ِق
« ُه َو َوِمثْـلُهُ َم َعهَ َوالنى َك ُ
الَ ،ولَْي َ
ِ ِ
اجلَِري ِن فَـبَـلَ َغ َمثَ َن الْ ِم َج ِن
ين فَ َما أ ُِخ َذ ِم َن ْ
يما َآواهُ ْ
اجلَِر ُ
قَطْ ٌع إىال ف َ
ِ ِ
ِِ
ِِ
ِ
ات
فيه الْ َقطْ ُعَ ،وَما َملْ يـَْبـلُ ْغ َمثَ َن الْم َج ِن فَفيه َغَر َامةُ مثْـلَْيه َو َجلَ َد ُ
نَ َك ٍال"(النسائي)34/7 :2001 ،

وكل جواب ال يصلح أن يكون شرطًا ،وجب اقرتانه ابلفاء،
كأن يكون مجلة امسية أو فعلية فعلها طليب ،أو جامد،...
وهذا كثري يف احلديث الشريف مثل" :مَنْ أَرَادَ أَ ْن يـَ ْقَرأَ الْ ُق ْرآ َن
َرطْبًا َك َما أُنْ ِزَل فـَلْيـَ ْقرَأْهُ َك َما يـَ ْقَرأُ ابْ ُن أُِم َعْب ٍد"(النسائي،
 )352/7 :2001جواب الشرط مجلة طلبية؛ لذلك وجب
ىاس ،مَنْ آذَى
اقرتاهنا ابلفاء ،ومثل قول النيب َ :
"َّي أَيـم َها الن ُ
ع ِمي فـَقَ ْد آذَِاين ،إِىمنَا عم الىرج ِل ِ
صْنـ ُو أَبِ ِيه"(النسائي:2001 ،
َ
َ ُ
 )320/7اجلواب مسبوق بقد ،فوجب اقرتاهنا ابلفاء ،والفاء
مجال
تربط بني اجلواب وبني الشرط ولوالها كان الكالم ً
مفككة ،جاء يف النحو الوايف :دل هذا االرتباط على اتصال
بني اجلملتني ،وأن الثانية منهما نتيجة لَلوىل ،ولوال الفاء
الرابطة لكان الكالم ُمجَال مفككة ،ال يظهر بينها اتصال
(عباس ،ب،ت.)535/1 :

النمط الثالث :ما  +فعل مضارع  +فعل ماض
الفرع األول :ما  +فعل مضارع  +فعل ماض مقرتن ب إال
حنو ما جاء يف احلديث الشريف" :مَا يُ ِصيبُ الْ ُم ْؤِم َن ِم ْن
صٍ
ص هللاُ ِهبَا أ َْو َكفَىر ِهبَا ِم ْن َخطَ َاَّيهُ"
بَ ،ح ىىت الش ْىوَك ِة ِإىال قَ ى
َو َ
ِ
(النسائي ،)49/7 :2001 ،ومثل قول النيب " :مَا منْ
ٍِ
اك َشوَكةً فَ َما فَـ ْوقَـ َها ِإىال رَفـَعَهُ هللاُ ِهبَا َد َر َجةًَ ،و َح ى
ط
مُسْلم يُشَ ُ ْ
َعْنهُ ِهبَا َخ ِطيئَةً"(النسائي ،)49/7 :2001 ،ورد هذا النمط
يف األحاديث،7461 ،7444 ،7443 ،7441( :
.)7711 ،7463
النمط الرابع :ما  +فعل ماض  +ف  +مجلة طلبية
الفرع األول :ما  +فعل ماض  +ف  +مجلة طلبية
حنو ما جاء يف احلديثَ :ع ْن أَنَ ٍ
ت مُعَ ِاقِيب بِِه
"الله ىم مَا كُنْ َ
سُ :
صلىى هللاُ َعلَْي ِه
ِيف ْاآل ِخَرةِ فـَعَِجلْهُ ِيل ِيف ال مدنْـيَا ،فَـ َق َ
ال النِ م
ىيب َ
الله ىم ربـىنَا آتِنَا ِيف ال مدنْـيَا َحسنَةً ،وِيف ْاآل ِخرةِ
َو َسلى َم« :أَفَ َال قُـ ْل َ
ت ُ َ
َ َ
َ
(
ِ
اب النىا ِر» قَ َ
َح َسنَةًَ ،وقنَا َع َذ َ
ال :فَ َد َعا هللاَ فَ َش َفاهُ هللاُ
(النسائي.)58/7 :2001 ،
وردت ما يف أربعة أمناط ،والنمط األكثر هو فعل الشرط
مضارع واجلزاء ماض ،وهي تدل على العموم واإلهبام ،وتقع
على ما ال يعقل ،أما داللتها الزمانية خلصت الزمن إىل
املستقبل فيما يتعلق ابألمور األخروية مثل قوله صلى هللا عليه
ِ
ِ
ِ
ول هللاِ  يـَ ُق ُ
ت َر ُس َ
وسلم :قَالَ ْ
ت َعائ َشةَُ :مس ْع ُ
ول" :مَا منْ

املطلب الثالث :أداة الشرط اجلازمة (ما):
تكررت األداة الشرطية (ما) سبعة عشر مرة وفق األمناط
اآلتية:
النمط األول :ما  +فعل ماض  +فعل ماض
الفرع األول :ما  +فعل ماض  +ف  +فعل ماض مقرتن بقد
ود فِ َيما بـَْيـنَ ُك ْم قَـْب َل أَ ْن َأتْتُ ِوين فَمَا
مثل قوله " :تَـ َعافُوا ْ
احلُ ُد َ
ِ ٍ
ب"(النسائي ،)12/7 :2001 ،وورد
أَ ََتِين م ْن َحد فـَقَ ْد وَجَ َ
هذا النمط يف احلديث رقم)7332( :
الفرع الثاين :ما  +فعل ماض  +فعل ماض مقرتن ب إال
ٍ
ِ
حنو قوله " :مَا أَنـْزََل هللاُ م ْن َداء ِإىال أَنـْزََل لَهُ
ِش َفاءً"(النسائي)79/7 :2001 ،
النمط الثاين :ما  +فعل ماض  +شبه مجلة
الفرع األول :ما  +فعل ماض  +شبه مجلة
ِ ِ
س ِيف َش ْي ٍء ِم َن
مثلَ :ع ْن َعْبد هللا بْ ِن َع ْم ٍرو ،قال َ :
"ولَْي َ
ِ ِ
ِ ِِ
ِِ
اح فَـبَـلَ َغ َمثَ َن الْم َج ِن فَفيه قَطْعُ
الْ َماشيَة قَطْ ٌع إىال فيمَا آوَاهُ الْ ُمَر ُ
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ِ
اك شَوَكةً فَ َما فَـ ْوقَـ َها ِإىال رَفـَعَهُ هللاُ ِهبَا دَرَجَةًَ ،و َح ى
ط
مُسْلٍم يُشَ ُ ْ
َعْنهُ ِهبَا َخ ِطيئَةً"(النسائي.)49/7 :2001 ،
أما دخوهلا على أفعال املسلم الدنيوية ،وما يرتتب عليها من
ِ
جزاء ،ى
دل على الزمن احلاضر االستمراري كقوله " :مَا منْ
ِ
ِ
ص َدقَ ٍة ِم ْن طَيِ ٍ
ب َوَال يـَ ْقبَ ُل هللاُ إِىال طَيِبًا َوَال
مُسْلٍم يـَتَصَ ىد ُق ب َ
صع ُد إِ َىل ال ىسم ِاء إِىال طَيِب ِإىال َكأَنىه يضَعها ِيف َك ِ
ف الىر ْْحَ ِن
ُ َ َُ
يَ ْ َ
ٌ
َ
ِ
ود
فََُريبِ َيها َك َما يـَُرِيب الىر ُج ُل فَـلُ ىوهُ أ َْو فَصيلَهَُ ،ح ىىت إِ ىن التى ْمَرةَ تَـعُ ُ
اجلَبَ ِل الْ َع ِظي ِم"(النسائي.)163/7 :2001 ،
ِمثْ َل ْ
أما يف هذا احلديث " :ولَيس ِيف َشي ٍء ِمن الْم ِ
اشيَ ِة قَطْ ٌع إِىال
ْ َ َ
َْ َ
ِ
اح فَـبَـلَ َغ َمثَ َن الْ ِم َج ِن فَ ِف ِيه قَطْ ُع الْيَ ِدَ ،وَما َملْ يـَْبـلُ ْغ
يما َآواهُ الْ ُمَر ُ
فَ
ِ ِ
ِِ
ِ
ول
الََّ :ي َر ُس َ
ات نَ َك ٍال» قَ َ
َمثَ َن الْم َج ِن فَفيه َغَر َامةُ مثْـلَْيه َو َجلَ َد ُ
ِ
ِ
ف تَـَرى ِيف الث َىم ِر الْ ُم َعلى ِق؟ قَ َ
هللاَ ،كْي َ
الُ « :ه َو َومثْـلُهُ َم َعهَ
ِ ِ
ٍِ
ِ
ال ،ولَْي ِ
يما َآواهُ
س يف َش ْيء م َن الث َىم ِر الْ ُم َعلىق قَطْ ٌع إىال ف َ
َوالنى َك ُ َ َ
ِ ِِ
ِ ِ
ْ
ين فَ َما أُخ َذ م َن ا ْجلَِري ِن فَـبَـلَ َغ َمثَ َن الْم َج ِن فيه الْ َقطْ ُعَ ،وَما َملْ
اجلَِر ُ
ِ ِ
ِِ
ِ
ات نَ َك ٍال" (النسائي،
يـَْبـلُ ْغ َمثَ َن الْم َج ِن فَفيه غََر َامةُ مثْـلَْيه َو َجلَ َد ُ
 ،)34/7 :2001فإن ما غري زمانية وال تدل على زمن
ود
بعينه ،ومثل قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :تَـ َعافُوا ْ
احلُ ُد َ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ب"
فَ
يما بـَْيـنَ ُك ْم قَـْب َل أَ ْن َأتْتُوين فَ َما أ َََتين م ْن َحد فَـ َق ْد َو َج َ
(النسائي.)12/7 :2001 ،
أما العطف على جواب الشرط أو فعل الشرط ففيه بيان
األحكام الشرعية بدقة ،حيث يكون املسلم على معرفة جبزاء
كل ما حيصل وحكمه ،مثل احلديث الشريف :قال رسول هللاِ
َُ
ِ ِ
ِ
ِ
صٍ
بَ ،ح ىىت
يب الْ ُم ْؤم َن م ْن َو َ
َ
صلىى هللاُ َعلَْيه َو َسلى َمَ :
"ما يُص ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ى
ص هللاُ هبَا أ َْو َكفَىر هبَا م ْن َخطَ َاَّيهُ" (النسائي،
الش ْىوَكة إال قَ ى
.)49/7 :2001
ِ
ِ
ِ
ول هللاِ  يـَ ُق ُ
ت َر ُس َ
ومثل :قَالَ ْ
ت َعائ َشةَُ :مس ْع ُ
ول" :مَا منْ
اك َش ْوَكةً فَ َما فَـ ْوقَـ َها ِإىال رَفـَعَهُ هللاُ ِهبَا َد َر َجةً ،وَحَ ىط
مُسِْلٍم يُشَ ُ
َعْنهُ ِهبَا َخ ِطيئَةً" (النسائي ،)49/7 :2001 ،العطف هنا
على جواب الشرط.

أما التوسع ابالعرتاض كان يف احلديثَ :ع ْن أَِيب ُهَريْـَرةََ ،ع ِن
ال" :ما ِمن مسلٍِم يـتَصد ُ ِ
ص َدقَ ٍة ِم ْن طَيِ ٍ
ب -وََال
النِ ِ
ىق ب َ
ىيب  قَ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ِ
ب  -إِىال َكأَنىهُ
يـَْقبَلُ هللاُ ِإىال طَِيبًا وََال يَصْعَدُ ِإ َىل السىمَاء ِإىال طَِي ٌ
ف الىر ْْح ِن فَريبِيها َكما يـرِيب الىرجل فَـلُ ىوه أَو فَ ِ
ضعها ِيف َك ِ
صيلَهُ،
يَ َ ُ َ
ُُ ُ ْ
َ َُ َ َ َُ
اجلَبَ ِل الْ َع ِظي ِم"(النسائي:2001 ،
ود ِمثْ َل ْ
َح ىىت إِ ىن الت ْىمَرةَ تَـ ُع ُ
 ،)163/7اعرتض بني الشرط واجلواب اجلملة االعرتاضية
وال يقبل هللا إال طيبا وال يصعد إىل السماء إال طيب.
املطلب الرابع :أداة الشرط اجلازمة م
(أُّيا):
ت إِ َىل
وردت مرة واحدة يف احلديثَ :ع ْن َجابِ ٍر ،أَ ىن ْامَرأَةً َجاءَ ْ
ِ
رس ِ ِ
ِ
ِِ
ِِ
يل
ول هللا ِ اببْ ٍن َهلَا قَ ْد َعل َق ْ
َُ
ت َعلَْيه م َن الْ َعذ َرة َوُه َو يَس ُ
ٍ
أَنْـ ُفهُ َد ًما فَـ َق َالَ « :ويْـلَ ُك ىن َال تَـ ْقتُـلْ َن أ َْوَال َد ُك ىن فَأَمُّيَا امْرَأَة َكانَ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
بَِولَد َها َه َذا الْ َو َج ُع فـَلْتُحلى لَهُ ُك ْستًا هْند ًَّّي ِابلْ َماءُ ،ثُى تُ ْسعطُهُ
إِ ىَّيهُ(النسائي.)89/7 :2001 ،
وردت وفق النمط :أي +ما زائدة +مضاف إليه +فعل ماض
انقص (فعل الشرط)  +الفاء الرابطة  +مجلة طلبية أصلها أي
وأضيفت إليها ما ،واألداة أي ليس هلا معىن ختتص به كسائر
األدوات ،فهي حسب ما تضاف إليه ،فإن أضيفت إىل ظرف
زمان كانت ظرف زمان ،وإن كانت ظرف مكان فهي ظرف
مكان ،وإن أضيفت إىل مصدر فهي مصدر ،وهي تستعمل
للعاقل وغريه ،وداللتها يف هذا احلديث للعاقل ،وأي من
األدوات اليت جيوز دخول ما عليها فتؤكدها ،واألجود أن تزاد
بني املضاف إليه وبينها (ابن عقيل.)143/3 :1984 ،
وفعل الشرط هنا هو (كان) وجواب الشرط مجلة طلبية ،وهي
مما ال يصح أن يكون جو ًااب للشرط ،فاحتاج اجلواب إىل الفاء
للربط بني الشرط واجلواب.
ويف احلديث توسع شرطي ابلعطف ،حيث ُع ِطف الفعل
تُسعِطه على جواب الشرط حبرف العطف (ُث) ،وهبذا العطف
توضحت طريقة إعداد الدواء واستخدامه ،والكست اهلندي
له ريح طيب يبخر به األطفال والنفساء ،وأدوات الشرط إذا
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عليه ،فالتقدير :كيف يشاء يصرف قلوب بين آدم ،أو كيفما
شاء صرف القلوب.
األصل يف كيف أن يضاف إليها ما فتصبح كيفما وجيازى هبا،
أما اجملازاة ب (كيف) دون (ما) فيها خالف (األنباري،
 :)643/2 :2003فالكوفيون قالوا أن كيف جيازى هبا كما
جيازى ِبىت وأين وما أشبهها لكلمات اجملازاة يف االستفهام،
فكيف سؤال عن احلال ،كما أن أين سؤال عن املكان ومىت
سؤال عن الزمان وألن معناها معىن كلمات اجملازاة ،أما
البصريون ذهبوا إىل عدم اجملازاة هبا ألوجه :األول أهنا تنقص
عن سائر أخواهتا ألن جواهبا ال يكون إال نكرة ،والثاين :ال
جيوز اإلخبار عنها وال يعود إليها ضمري ،والثالث :أن األصل
اجملازاة ابألحرف إال أن يضطر إىل اجملازاة ابألمساء ،وال يوجد
ضرورة إىل اجملازاة هبا ألن أي تغين عنها.

دخلت على الفعل املاضي حولت داللته إىل املستقبل ،لكن
يف هذا احلديث مل تتحول داللة كان إىل املستقبل ،وذلك لقوة
كان وكأهنا أصل األفعال ،فحروف اجلزاء ال تغري داللة الزمن
إذا كان فعل الشرط هو الفعل الناقص كان.
ي :اسم شرط جازم مبين على الضم يف حمل رفع
إعراهبا :أ م
مبتدأ ،ما زائدة للتوكيد ،امرأةٍ :مضاف إليه جمرور وعالمة جره
الكسرة،كان :فعل ماض انقص ،وهو فعل الشرط ،فلتحل:
الفاء رابطة جلواب الشرط ،الالم الم األمر ،حتل :فعل أمر
وهو جواب الشرط.
وذكر ابن الوراق وظيفة أي فقال" :استعملت ملعىن
االختصار ،وذلك أنك إذا قلت :أي َييت أكرمه ،انب (أي)
عن قولك :إن َيتين بعض القوم أكرمه ،فلما كانت اختصار
لفظ من (إن) ،تضمنها معىن اإلضافة ،ومل يكن بد -أي:
للقوم-من ذكر املضاف واملضاف إليه ،استعملت يف ابب

املطلب السادس :أداة الشرط اجلازمة (أين):
عن عبادة ابن الوليد ،أن أابه حدثه عن جده عبادة بن
الصامت ،قال" :ابيـعنا رس َ ِ
اع ِة ِيف
ول هللا َ علَى ال ىس ْم ِع َوالطى َ
َ َ َْ َ ُ
ِ
ِِ
ع ْاأل َْمَر أ َْهلَهُ،
ُع ْس ِرَان َويُ ْس ِرَان َمنَاشطنَا َوَم َكا ِرهنَاَ ،وأَ ْن َال نـُنَا ِز َ
وَأَ ْن نـَقُ َ
ول ِابلْعَ ْدِل أَيْنَ ُكنىا َال ََنَ ُ
اف ِيف هللاِ لَ ْوَمةَ
َالئٍِم"(النسائي.)170/7 :2001 ،
وردت أين مرة واحدة وفق النمط التايل :أين  +فعل ماض
وجواب الشرط حمذوف.
وهي ال خترج عن الظرفية ،وفيها معىن اجملازاة إلهبامها،
وتستخدم لعموم األمكنة ،فالصحابة عندما ابيعوا رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم على اإلطاعة وعدم منازعة وخمالفة أهل
األمر والرأي والقول ابلعدل واحلق قالوا (أين كنا) أي يف أي
أرض وأي مكان نتواجد فيه ،أي أهنم يبايعونه يف كل األماكن
والبلدان ،ومل يقولوا نبايعك على هذه األرض فقط ،فأين
أخرجت املعىن من املخصوص إىل العموم.

اجلزاء ملا ذكرانه من االختصار"(ابن الوراق)437 :1999 ،

املطلب اخلامس :أداة الشرط اجلازمة (كيف):
ِ
وب
وردت مرة واحدة يف احلديث :قال رسول هللا " :إ ىن قُـلُ َ
ب ِين آدم بني إِصبـع ِ ِ
َصابِ ِع الىر ْْحَ ِن َك َق ْل ٍ
ف
ب َو ِاح ٍد ،يُصَِر ُ
َ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ
ني م ْن أ َ
ِ
ِ
ى
ى
الله ىم
ول َر ُس ُ
ف يَشَاءُ ُثُى يـَ ُق ُ
َكيْ َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َمُ :
ول هللا َ
ِ
ك" (النسائي،
ص ِر ْ
ص ِر َ
اعتِ َ
ف قُـلُوبـَنَا إِ َىل طَ َ
ف الْ ُقلُوبَ ،
ُم َ
 ،)156/7 :2001وفق النمط:
كيف  +فعل مضارع (فعل الشرط)  +جواب الشرط حمذوف
وهي تستخدم للحال ،فاهلل يصرف قلوب العباد وحيوهلا من
حال إىل حال ،على الوجهة اليت يريدها ،كيفما شاء ووقت ما
يشاء ،فقد يتغري اإلنسان ويصبح حاله مؤمنًا تقيًا بعد أن كان
عاصيًا ،أو يتغري حاله من اإلُّيان إىل العصيان ،فعل الشرط
(يشاء) فعل مضارع ،واملضارع تكون داللته على الوقت
احلايل أو االستقبال ،وحذف جواب الشرط لوجود دليل
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ابب ،وكتاب الطب ،وفيه أربع وسبعون ابب ،وكتاب التعبري،
وفيه ثالث وعشرون ابب ،وكتاب النعوت وفيه ست وَخسون
ابب ،وكتاب البيعة ،وفيه ثالث وأربعون ابب ،وكتاب
االستعاذة ،وفيه سبع وستون ابب ،وكتاب فضائل القرآن وفيه
واحد وستون ابب ،وكتاب املناقب ،وفيه واحد ومثانون ابب،
وتوصل البحث إىل جمموعة من

وجواب الشرط حمذوف لداللة ما سبق عليه من املعطوفات:
(ابيعنا على السمع والطاعة ُث عُطف عليه وأن ال ننازع األمر
أهله ُث عطف عليه وان نقول ابلعدل وبعدها جاء ابلشرط
أين كنا دون اجلواب).

املطلب السابع( :إن) الشرطية املضمرة:
اض ب ِن ِْحا ٍر الْمج ِ
ِ
ال " :إِ ىن
ول هللاِ  قَ َ
اشعِ ِي ،أَ ىن َر ُس َ
َع ْن عيَ ِ ْ َ ُ َ
هللاَ َعىز َو َج ىل أ ََمَرِين أَ ْن أ َُعلِ َم ُك ْم َما َج ِه ْلتُ ْم  ،...فَاغْزُهُمْ نـُغِْز َك،
مك ِخبمسِة أَمثَ ِِ
ِ
اهلمَْ ،وقَاتِ ْل
ك ،وَابـْعَ ْ
وَأَنِْف ْق نـُنِْف ْق عَلَيْ َ
ث جَيْشًا ُمند َ َ ْ َ ْ
ِ
اك "(النسائي.)278/7 :2001 ،
صَ
اع َ
ِبَ ْن أَطَ َ
ك َم ْن َع َ
تُضمر إن الشرطية يف أسلوب الطلب ففي (فاغزهم نغزك،
جيشا مندك) قُدرت إن شرطية
وأنفق ننفق عليك ،وابعث ً
مضمرة تقديرها :إن تغزهم نغزك ،وإن تنفق ننفق عليك ،وإن
ال ُع َمُر:
جيشا مندك ،وحنوَ :جاءَ َر ُج ٌل إِ َىل ُع َمَر :فَـ َق َ
تبعث ً
ِ
"من أَين ِجْئت؟ قَ َ ِ ِ ِ
ت ِهبَا َر ُج ًال ُّيَُلِي
ال :م َن الْعَراقَ ،وتَـَرْك ُ
َ
ْ َْ
"م ْن
ف َع ْن ظَ ْه ِر قَـلْبِ ِه « ...سَلْ تـُعْطَهْ ثََال ًاث» ُثُى قَ َ
ص َح َ
الْ ُم ْ
الَ :
أ ََر َاد أَ ْن يـَ ْقَرأَ الْ ُق ْرآ َن َرطْبًا َك َما أُنْ ِزَل فَـ ْليَـ ْقَرأْهُ َك َما يـَ ْقَرأُ ابْ ُن أُِم
َعْب ٍد" (النسائي ،)352/7 :2001 ،والتقدير :إن تسأل
تعطه.
ورد اجلزم أبسلوب الطلب يف أحد عشر موضعا وهي يف
األحاديث رقم( :وردت ثالث مرات يف احلديثني ، 8016
 ،8017ومرتني يف احلديث  ،8316ومرة يف كل من
األحاديث .)8321 ،8200 ،7465

النتائج:
 -1تكررت األداة (إِ ْن) مثانون مرةَ ،خس مرات يف
كتاب قطع السارق ،وعشر مرات يف كتاب
الطب ،ويف كتاب التعبري مرَتن ،ويف كتاب
النعوت سبعة عشر مرة ،وأربعة عشر مرة يف
كتاب البيعة ،وثالث مرات يف االستعاذة ،ويف
كتاب الفضائل وردت ست مرات ،ويف
املناقب تكررت ثال ًاث وعشرين مرة.
(م ْن) مثاين مرات يف كتاب قطع
 -2تكررت األداة َ
السارق ،وسبع مرات يف كتاب الطب ،ومرتني
يف كتاب التعبري ،وتسع مرات يف النعوت،
وَخسا وعشرين مرة يف البيعة ،وَخس مرات يف
كتاب االستعاذة ،ويف فضائل القرآن تكررت
أربع عشرة مرة ،وستا وثالثني مرة يف كتاب
املناقبِ ،بجموع مئة وستة تكرارات.
 -3ذهب بعض النحويني إىل داللة الزمن الشرطي على
املستقبل ،إال أنه من خالل دراسة الشرط يف
احلديث الشريف وجدت بعض األساليب
الشرطية دلت على الزمن احلاضر وبعضها مل
يدل على زمن معني ،وابلتايل تنوع الداللة
الزمنية يف الشرط.
 -4األداة (إن) اليت أُطلِق عليها أم الباب ،وردت يف
املرتبة الثانية من حيث عدد التكرارات ،فرِبا

اخلامتة:
اختصت هذه الدراسة بـ(أدوات الشرط اجلازمة يف بعض كتب
السنن الكربى للنسائي) وبيان أحكامها ،ودالالهتا،
ووظائفها ،ومتعلقاهتا ،وأظهرت األمناط الرتكيبية لَلساليب
الشرطية ،وأزمنة األفعال ودالالهتا ،حيث استخرجت الدراسة
أدوات الشرط اجلازمة من مثانية كتب يف السنن الكربى
للنسائي ،وهذه الكتب هي :قطع السارق وفيه اثنان وعشرون
216

AIJLLS |SEPTEMBER 2019 | VOL 3 ISSUE 8
مجلة اللسان الدولية  /العدد الثامن (سبتمبر 2019م 1441 /هــ)
الترقيم الدولي ISSN 2600-7398

-5
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مساها النحويون أم الباب وأصل أدوات الشرط
ملا هلا من خصائص تنفرد هبا عن غريها من
ورودا.
األدوات وليس ألهنا األكثر ً
(م ْن) حيث وردت أكثر من
أكثر األدوات تكر ًارا َ
مئة مرة؛ وذلك ألن األحاديث الشريفة خمتصة
و(م ْن) خمتصة
ابإلنسان وأفعاله وأقوالهَ ،
ابلدخول على من يعقل ،بينما األداة (إن)
جاءت بعدها من حيث التكرارت بثمانني
تكر ًارا.
األداة (ما) تكررت سبعة عشر مرة ،توزعت على
النحو :ست مرات يف كتاب قطع السارق،
وتسع مرات يف الطب ،وتكراران يف كتاب
النعوت.
كل من األدوات (كيف – أين – أُّيما) وردت مرة
واحدة ،فاألداة كيف وردت يف كتاب النعوت،
وأُّيما يف كتاب الطب ،وأين وردت يف كتاب
البيعة.
أَّن – ىأَّين –
األدوات (حيثما – مهما – مىت -ى
إذما) مل ترد يف األحاديث.

املقرتحات:
استخراج أدوات الشرط ،بدراسات كمية وصفية ،أو حتليلية
داللية ،من كتب الصحاح والسنن.
البحث يف معاين األدوات ،وبيان الفروقات الدقيقة لكل أداة.
إعراب األدوات الشرطية يف القرآن الكرمي ،والسنة النبوية
الشريفة .دراسات مقارنة بني بعض كتب احلديث ،وبعض
الدواوين الشعرية القدُّية ،أو بعض املعلقات ،يف جمال النحو
وقواعده.
قائمة املصادر واملراجع
Alquran Alkareem.
Alnasaee, Ahmad bn shuaeb, alsunan
alkubra, ma’ssa alrsalh, Beirut.
AL-astrbbazi, Radhi Al-Din Muhammad,
sharh alradhi ala alkafih, Qar Younis
University, Libya
AL-Alusi, roh alma’ani, dar alkutub
ala’lmih, Beirut.
AL-amedi, alehkam fi osol alahkam,
almktab alislami, Beirut.
Ebn taimia, ektdaa alsrat allustakem
lmkhalft asahab aljahem, mtbaa’t alsunah
almuhamadiah, Cairo.
Abo hyan, erteshaf aldharb, mktbt
alkhanjy, alqahera.
Habnakah almaidani, alblaga alarabih, dar
alkalam, Damascus,aldar alshamiah, Beirut.
Hasan, abbas, alnhu alwafi, dar alma’arf.
Al-hamwi, yakoot, mua’jam albuldan, dar
alfkr, Beirut.
AL-hanbali, mura’e, msbok alzahab fi fadl
alarab wa sharaf ala’lm ala sharaf alnsb,
mktabt alrshd, Riyadh.
AL-khurasani, Ahmad, tsmet mshaikh abi
abd alrhman ahmad bn sha’eb b kali
alnsa’ai wa thkr almudlseen, dar a’alm
alfwaa’d,Mecca.
AL-thahabi, tthkrt alhufaz, dar alktob
ala’lmyah, Beirut.
AL-thahabi, ale’bar fi khbar man ghabar,
dar alktob ala’lmyah, Beirut.
AL-thahabi, sear a’alam alnubla’a,
mua’sast alresalh.

التوصيات:
توجيه ابحثي اللغـ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إىل تكثيف دراس ـ ـ ـ ـ ــاهتم يف
خصب ،وحيتاج الكثري من
احلديث النبوي الشريف ،فمجاله
ٌ
اجلهود التواقة إلظهار درره ،وسحر بيانه.
عند تدريس أدوات الشرط اجلازمة للطالب يف خمتلف املراحل
شيوعا يف اللغة
الدراسية ،االهتمام والرتكيز على أكثر األدوات ً
العربية ،وهي( :إ ْنَ ،م ْن) ،الستخدامها الواسع ،وسهولة فهم
األدوات من خالهلا.
إثراء املناهج الدراسية ابألحاديث النبوية لالستشهاد هبا على
القواعد النحوية.
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AL-skhawi, bughet alraghb almtmni fi
khtm alnsaa’e, mktbt alobekan, Riyadh.
AL-syote, aletkan fi olom alquraan,
alhaya’a almasriah ala’mah llktab.
AL-syote,oqud alzabarjad, dar aljabal,
Beirut.
AL-syote, tbkat alhufaz, dar alktob
ala’lmyah, Beirut.
Sebaoyh, alktab, mktbt alkhanji, Cairo.
AL-a’sklani, tahtheb altahtheb, mua’sst
alrsalh.
AL-a’sklani, alnkt ala ketab ebn alsalah,
Islamic University, Madinah.
Ebn katheer, tafser alquran ala’zeem,
DAR TAIBA.
Ebn malek, sharh tasehel alfawa’ad, hajar
lltebaa’h.
ALmalky, bdr alden, aljana aldany fi hroof
alma’any, dar alktob ala’lmiah, Beirut.
AL- mubared, almuqtadab,a’alam alktob,
Beirut.
ALmazy, tahzeb alkmal fi asma’a alrjal,
ma’ssa alrsalh, Beirut.
ALnsaa’y, alsunnn alkubra, dar alta’seel,
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