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المستخلص
 والصور التـي وردت بهـا،يهدف هذا البحث إلي دراسة أساليب الشرط واستخدامها
 كــل ذل ـ بغــر.فــي العر يــة مــن خــالل د ارســة ورد هــذح األســاليب فــي الصــحيحين
 اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلـي،الوصول إلي الصورة القياسية ألساليب الشرط
 وتوصل الباحث إلي عدة نتائج أبرزهـا أن أسـلوب،ألنه األنسب مع الدراسات النحوية
الشرط ورد بصورة مختلفة في الحـديث الشـريو وأن أرثـر أدوات الشـرط اسـتعماال هـي
، (أينمــات و(حيثمــات، (كلمــات، (أيت: وأن بــاقي األدوات هــي،(مــنت تليهــا (أنت ثــم (لــوت
 ومــن النت ــائج أي ــا أن اســتعمال لف ــز الح ــديث للش ــرط زاد،وردت فــي موا ــيع قليل ــة
.المعنى تشويقا واي احا من أقصر طريق
يوص ــي الباح ــث بزي ــادة الد ارس ــات ف ــي مي ــدان الجمل ــة عموم ــا وجمل ــة الش ــرط م ــع
تطبيقاتها في الشعر العر ي القديم للوصول إلي كل ما يشتمل عليه هـذا األسـلوب مـن
.األسرار
Abstract
The purpose of this research is to study the methods of the
condition and its use, and the images that were received in
Arabic through the study of the receipt of these methods in the
correct. In order to reach the standard image of the methods of
the condition, the researcher followed the analytical descriptive
method because it is most appropriate with the grammatical
studies, and the researcher reached several results, the most
prominent of which is that the condition of the condition is
mentioned differently in the Hadith, and that most of the
conditional tools are: And that the rest of the tools (ie),
(wherever), (wherever) and (where) on a few topics, and the
results also that the use of the word talk to the condition
increased the meaning of the meaning of the shortest way.
The researcher recommends increasing the studies in the field
of wholesale and general condition with their applications in
ancient Arabic poetry to reach all that this method includes
secrets.

النتائج والتوصيات
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 -1أن القول الذي يحسن السكوت عليه يعتبر جملة كاملة أو كالم مفيد .
 -2وردت أداة الشرط إذا كثي ار في الصحيحين مما يدل أهمية الشرط بهذح األداة .
 -3وكذل

نجد ورود

ئيل ألدوات الشرط (حيثما  ،أينمات األمر الذي يدل على

عدم اشتغالهما حي از في األحاديث النبوية الشريفة .
 -4جميع أدوات الشرط دخلت على الجمل الشرطية وعملت عملها .


التوصيات :

 -1على الدارسين في مجال الحديث النبوي الشريو عليهم القيام المقارنة بقول
الصحابة ر وان هللا عليهم حتى يتسع الم مون .
 -2كما أوصي بتعميق أرثر في هذح الدراسة حتى يستفيد منها اآلخرين .

