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 )دراسة نحوية( أسموب الشرط في معمقة زىير
 حسن إبراىيم اشتيوي د.

* 
 

 :البحث مقدمة
هلل الذي عمم اإلنسان، وفّضمو عمى سائر الخمق بالعقل والبيان، والصالة  الحمد     

والسالم عمى السراج المنير، المبعوث رحمة لمعالمين، سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو 
 أجمعين، وبعد:

غنّي عن التعريف، ىو أحد  (1)فالشاعر زىير بن أبي ُسممى بن رباح المزني     
 ئر الشعراء، احتوت معمقتو التي مطمعيا:الشعراء المقّدمين عمى سا

 َأِمن ُأمِّ َأوفى ِدمَنٌة َلم َتَكمَِّم       ِبَحوماَنِة الُدّراِج َفالُمَتَثمَّمِ 
 . (2)عمى ما يربو عن ستين بيًتا من البحر الطويل

ونظًرا ألىمية أدوات الشرط في المغة العربية، واحتواء المعمقة عمى بعض ىذه      
األدوات، أردت كتابة بحث في ىذا الموضوع أسميُتو: )أسموب الشرط في معمقة زىير(، 
وقد قّسمُت ىذا البحث إلى مبحثين بعد المقدمة، ثم يأتي بعد المبحثين أىم النتائج التي 

 ئمة بالمصادر التي اعتمدت عمييا.توصمُت إلييا، ثم قا
وعمل اإلنسان دائًما يعتريو النقص والنسيان، فالكمال هلل وحده، فما كان فيو من      

 صواب فبفضل اهلل وتوفيقو، وما كان فيو من خطأ فمّني ومن الشيطان أعوذ باهلل منو.
جيو الكريم، أسأل اهلل تعالى أن ينفع بيذا البحث، وأن يجعل عممي خالًصا لو       

 والحمد هلل أوًًل وآخًرا.
 
 

                                                 

 جامعة مصراتة. -كمية التربية -قسم المغة العربية  *
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 :أسموب الشرط في المغة العربية: المبحث األول
الشرط لغًة: ىو اإللزام، جاء في المعجم: "الشرط إلزام الشيء  الشرط لغة واصطالًحا:

وقيل الشرط في المغة  .(3)والتزامو في البيع ونحوه، كالشريطة، و ج: شروط وشرائط"
َأْشَراُطَيا َفَقْد َجا قال تعالى:  ،(4)واألمارة، ومنو أشراط الساعةعبارة عن العالمة 

 (5) .
 .(6)ولذلك كان وجود الشرط عالمة لوجود جوابو

. (7)والشرط اصطالًحا ىو: "تعميق شيء بشيء بحيث إذا وجد األول وجد الثاني"       
من وجوده وجود وًل وعرفو بعض األصوليين بأنو: "ما يمزم من عدمو العدم، وًل يمزم 

 .(8)عدم لذاتو
 .(9)"وقوع الشيء لوقوع غيره"والشرط عند النحويين ىو:        

يتكون أسموب الشرط من ثالثة أجزاء رئيسة ىي: أداة الشرط،  مكونات أسموب الشرط:
وتكون جازمة وغير جازمة، وفعل الشرط، وتسمى الجممة الواقع فييا: جممة الشرط، 

 .(10)وتسمى: جممة جواب الشرطوجواب الشرط، 
 أدوات الشرط الجازمة وىي:

إْن: وىي حرف باتفاق وتفيد ربط الشرط بالجواب، وسّميت أم الباب؛ ألصالتيا في  -1
. قال (11)باب الشرط وعدم خروجيا عنو واختصاصيا بأمور ًل توجد في سائر أخواتيا

لتو: ِلَم قمت ذلك؟ فقال:     سيبويو: "وزعم الخميل أّن )إْن( ىي أم حروف الجزاء؛ فسأ
من قبل أني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن استفياًما، ومنيا ما يفارقو )ما( فال 

 .(12)يكون فيو الجزاء، وىذه عمى حال واحدة أبًدا ًل تفارق المجازاة"
 .(13)ويدل عمى أصالتيا أيًضا جواز حذف شرطيا وجوابيا

، ولكنيم اختمفوا في نوعيا، (14)أدوات الشرطإذ ما: أجمع النحاة عمى أنيا من  -2
. وذىب المبرد في قول آخر لو (15)فذىب سيبويو والمبرد في أحد قوليو إلى أنيا حرف

 . (18)وأبو عمي الفارسي (17). وتبعو ابن السراج(16)إلى أنيا ظرف
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، وابن (19)ومال إلى القول بأنيا ظرف طائفة من العمماء منيم: ابن جني     
 .(21)ورجح ابن مالك قول سيبويو، (20)يعيش

، (23)، وتأتي لغير العاقل إذا اختمط بغير العاقل(22)َمْن: وىي اسم شرط لمعاقل -3
 .(25). وزعم قطرب أنيا تأتي لغير العاقل(24)وقيل تأتي لغير العاقل إذا ُشبِّو بالعاقل

نما التعبي      ر ويرى بعض العمماء أن التعبير بمفظ )من يعقل( غير صحيح، وا 
. وعمميا في األفعال (26)الصحيح )من يعمم(؛ ألنيا قد تأتي ويراد بيا لفظ الجاللة
 .(27)بتقدير )إْن(؛ ألنيا اسم واًلسم عند النحاة ًل يعمل في األفعال

وتكون في اإلعراب إما مبتدأ وذلك إذا وقع بعدىا فعل ًلزم، نحو: من يقْم أقم       
ما مفعوًًل بو  معو، أو وقع بعدىا فعل متعدٍّ أخذ مفعولو نحو: من يكرم محمًدا أكرمو، وا 
ّما في محل  إذا جاء بعدىا فعل متعدٍّ لم يستوِف مفعولو، نحو: من تضرب أضرب، وا 

أو كانت مضافًا إلييا، مثال األول: بمن تمرر أمرر، ومثال  جر إذا سبقت بحرف جر
 .(28)الثاني: غالم من تكرم أكرم

)ما(: أجمع النحويون عمى اسميتيا بدليل وقوعيا موقع اًلسم، فتقع مبتدأ ومفعوًًل  -4
. ولكنيم اختمفوا فيما تدل عميو بحسب الوضع، فذىب بعضيم (29)بو وتجر بحرف الجر
، وقال بعض (31)، وتأتي لمعاقل قمياًل (30)العاقل وصفات العاقل إلى أنيا تدل عمى

 .(32)النحويين إنيا تستعمل لمعاقل مطمًقا
. واختمف في (33)ميما: وىي اسم عند الجميور، وىي من أداوت الشرط العاممة -5

أصميا، فقيل أصميا ) ما ما ( األولى لمجزاء والثانية زائدة، ثم قمبت ألف األولى إلى 
. وذىب األخفش والزجاج والبغداديون إلى (34)بحت )ميما( وىو قول الخميلىاء فأص

 .(36)وأجازه سيبويو (35)أنيا مركبة من )مو( بمعنى اسكت و)ما( الشرطية
والراجح أنيا بسيطة غير مركبة؛ ألن األصل في األشياء البساطة، واأللف لمتأنيث      

 .(37)أو لإللحاق



  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 2, No. 8, June. 2017 

Published on Web 01/6/2017           

 م1027 يونيو ،ثامنالـــ العدد  الثانيالمجمد  ،ليبيا ,جامعة مصراتة ،المجمة العممية لكمية التربية 
  

528 

 

، وذىب (38)اسم شرط جازم، وأنيا ظرف مكان حيثما: أجمع النحاة عمى أنيا -6
. ويرى سيبويو أنيا ًل تستعمل في الشرط إًل (39)األخفش إلى أنيا تأتي لمزمان أيًضا

. وذىب الفراء إلى أنيا (41). وىذا ما ذىب إليو أكثر النحاة(40) مقرونة بــ)ما( مثل )إذ(
 .(42) تستعمل مجردة من )ما(

، ومن أمثمة (43)ظرف زمان متضمن معنى الشرطمتى: أجمع النحاة عمى أنيا  -7
 الجزم بيا قول سحيم بن وثيل: ]الوافر[

 (44)يونِ الثَنايا       َمتى َأَضِع الِعماَمَة َتعِرفُ  عُ بُن َجال َوَطالَّ َأنا ا
. واستدل بقول عائشة    (45)وزعم ابن مالك أن )متى( قد تيمل حماًل ليا عمى إذا     

نو متى يقوم مقامك ًل ُيْسِمع الناس""إن أ -رضي اهلل عنيا–  .(46)با بكر رجل أسيف وا 
وتزاد )ما( بعدىا لمتأكيد، وقيل: إن المجازاة بيا مع )من( أكثر في اًلستعمال من     

 .(47)متى المجردة وقيل العكس
، واألكثر وقوعيا استفياًما، وقد تأتي شرًطا،  (48)أيَّان: ظرف زمان بمعنى متى -8

 أصميا عمى عدة أقوال منيا:واختمف في 
قيل: إن أصميا )أيَّ أوان( حذفت اليمزة من أوان والياء األولى من أّي فالتقت الواو  -

 .(49)والياء وسبقت إحداىما بالسكون فقمبت الواو ياًء وأدغمت في الياء فصارت أيَّان
 .(50)وقيل: أصميا )أّي آن( حذفت اليمزة من آن فأصبحت أّيان -
ضعت لمدًللة عمى المكان ثم ضّمنت معنى الشرط، وقد نّص النحاة عمى أْيَن: و  -9

، (52)، وتزاد )ما( بعدىا لمتأكيد وًل يمزم زيادتيا(51)أنيا من الظروف التي يجازى بيا
 .(53)وتعرب )أين( في محل نصب عمى الظرفية مطمًقا

بمعنى  ، وتكون(54)ى: أجمع النحاة عمى أنيا من األدوات التي يجازى بياأنّ   -10
 .(55)أين
 .(57)، وزعم بعض العمماء أنيا تأتي بمعنى متى(56)وتأتي أيًضا بمعنى كيف 
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: أجمع النحاة عمى أنيا اسم شرط جازم -11 ، وتنفرد عن جميع أسماء الشرط (58)أيُّ
، وليا عدة مواضع (59)الجازمة بعد بنائيا، وًل تبنى إًل إذا أضيفت وحذف صدر صمتيا

وخاصة إذا أضيفت إلى اسم  (61)إضافة )ما( بعدىا لمتأكيد، ويجوز (60)من اإلعراب
 .(62)ظاىر، ىذا ما ذىب إليو ابن مالك

 أدوات الشرط غير الجازمة:
تطمق تسمية أدوات الشرط غير الجازمة أو غير العاممة عمى تمك األدوات       

موجود في ىذه  الشرطية التي ًل تؤثر جزًما في الفعل المضارع، إًل أن المعنى التعميقي
 األدوات، وىذه األدوات ىي:

، وًل يجزم بيا إًل في (63)إذا: ظرف لما يستقبل من الزمان متضمنة معنى الشرط -1
 ، ومن ذلك قول قيس بن الخطيم: ]الطويل[(64)الشعر

 (65)ِإذا َقُصَرت َأسياُفنا كاَن َوصُميا       ُخطانا ِإلى َأعداِئنا َفُنضاِربِ 
إلى عدم الجزم بيا في السعة عند الجميور؛ لمخالفتيا أدوات  ويرجع السبب      

الشرط العاممة، فأدوات الشرط الجازمة تستعمل لمشيء المبيم الذي يتوقع حصولو أو 
 .(66)عدم حصولو، بينما تستعمل )إذا( لمشيء المعموم المتوقع حدوثو

فييا من  كيف: وضعت في األصل لمسؤال عن الحال ثم تضمنت معنى الشرط لما -2
 .(67)العموم الحاصل في أدوات الشرط الجازمة، إًل أنيا ًل تعمل عمميا عند الجميور

 واختمف النحاة في عمميا عمى ثالثة مذاىب:
نما يجازى المذىب األول : يرى أصحابو وىم جميور النحاة أنيا ًل ُيجزم بيا مطمًقا، وا 

 .(68)بيا معًنى ًل عماًل 
الكوفيين وقطرب من البصريين: يرون أنيا تجزم مطمًقا : وىو مذىب المذىب الثاني

 .(69)قياًسا عمى أخواتيا التي يستفيم بيا ويجازى بيا
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ونص الفراء عمى أنيا تكون أداة شرط سواء دخمت عمييا )ما( أو لم تدخل، فإذا       
 .(70)دخمت عمييا تعّينت لمشرط

 .(71) ترنت بـــ)ما(: ذىب بعض النحاة إلى أنيا تجزم إذا اقالمذىب الثالث
لو: وىي حرف امتناع ًلمتناع عند جميور النحاة، وىي حرف لما سيقع لوقوع  -3

. ونقل ابن الشجري عن العرب (72)غيره عند سيبويو، وىي من الحروف غير الجازمة
 .(73)الجزم بيا

. (74)لوًل ولوما: حرفان يدًلن عمى امتناع شيء لوجود غيره، وذلك بإجماع النحاة -4
 ، واختمف في إعراب اًلسم المرفوع بعدىما:(75)تصان بالدخول عمى األسماءويخ

، وقيل مرفوع عمى أنو (76)فذىب جميور البصريين وعمى رأسيم سيبويو إلى أنو مبتدأ
 .(77)فاعل وىو قول الكوفيين

لمَّا: أشبيت لّما أدوات الشرط من حيث إنيا ربطت بين جممتين بعدىا فصارت  -5
 .(78)وعمة في حصول الثانية، وىذا ىو معنى الشرطاألولى سبًبا 

واختمف في كونيا اسًما أو حرًفا، فذىب سيبويو والجميور إلى أنيا حرف وجود         
، وذىب جماعة من النحويين إلى أنيا ظرف بمعنى حين، منيم ابن (79)لوجود
 .(82)وأبو عمي الفارسي (81)والزجاجي (80)السراج

، وىي بسيطة عند (84)، وقيل: تأتي لمتوكيد(83)وتفصيلأمَّا: حرف شرط  -6
، وذىب ثعمب إلى أنيا مركبة من )إْن( و )ما( الزائدة فحذف فعل الشرط (85)الجميور

، واستدلوا عمى أن فييا (86)وقمبت نون )إْن( ميًما وأدغمت في ميم )ما( وفتحت ىمزتيا
 .(88) ــــ)ميما يكن من شيء(، وأنيم يفسرونيا ب(87)معنى الشرط بمزوم الفاء في جوابيا

 :تحميل أسموب الشرط في معمقة زىير: المبحث الثاني
وردت في معمقة زىير بعض أداوت الشرط منيا الجازمة ومنيا غير الجازمة،       

 وىذا جدول يوضح ىذه األدوات ومرات تكرارىا ونوعيا:
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 عدد مرات تكرارىا نوعيا األداة ت
 10 اسم شرط جازم َمنْ  1
 3 حرف شرط جازم إنْ  2
 1 اسم شرط جازم متى 3
 1 اسم شرط جازم وقد تأتي حرًفا ميما 4

 إذا 5
، وقد ظرف زمان تضمن معنى الشرط غير جازم

 يجزم بيا في الشعر
1 

ا 6  1 غير جازم طحرف شرط غير جازم، وقيل اسم شر  لمَّ
 2 حرف شرط غير جازم لو 7

عراب   أسموب الشرط في األبيات:وىذا تفصيل ليذه األدوات وا 
 أوًًل: أدوات الشرط الجازمة:

 َمْن: وردت في األبيات التالية: -1
 (89)مِ ــــِة َيْحمُ ـاًَلُت األِحبَّ ــِو َخيَ ـــــِطْف       َعَميْ َوَمْن تُ  ،َلْيَمى ُتَذّكُرني األحالمُ            -

 إعراب أسموب الشرط:
 في محل رفع مبتدأ.: اسم شرط جازم مبني عمى السكون َمنْ 

: فعل مضارع مجزوم، وعالمة جزمو السكون وىو فعل الشرط، وفاعمو كممة تطفْ 
 .(90) )خياًلت(

فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمو السكون المقدر عمى آخره منع من ظيوره  يحمم:
اشتغال المحل بحركة الكسر العارض لضرورة الشعر، وىو جواب الشرط، والفاعل 

، واختمف في خبر (91)ضمير مستتر جواًزا تقديره )ىو( يعود عمى )َمْن( في أول البيت
: ىو جممة جواب الشرط، وقيل المبتدأ )َمْن(، فقيل: الخبر جممة الشرط، وقيل

 .(92)الجممتان
 (93)َوَمْن َيْسَتِبْح َكْنـزًا ِمـَن الَمْجـِد َيْعُظـمِ    َعِظيَمْيـِن ِفــي ُعْمـَيـا َمـَعـدٍّ ُىِدْيتُـَمـا         -
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 َمْن: اسم شرط جازم مبني عمى السكون في محل رفع مبتدأ.
السكون، وىو فعل الشرط، والفاعل ضمير يْستِبْح: فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمو 

مستتر جواًزا تقديره )ىو( يعود عمى )َمْن(، وجواب الشرط ىو: يعظم: وىو فعل مضارع 
مجزوم وعالمة جزمو السكون المقدر عمى آخره منع من ظيوره اشتغال المحل بحركة 

قديره الكسر العارض لضرورة الشعر، والفاعل أو نائب الفاعل ضمير مستتر جواًزا ت
 .(94))ىو( يعود عمى )َمْن(، وخبر )َمْن( جممة الشرط أو جممة الجواب أو كالىما

 

(95)جاِج َفِإنَُّو       ُيطيُع الَعوالي ُركَِّبت ُكلَّ َليَذمِ َوَمن َيعِص َأطراَف الز         -
 

 أداة الشرط: َمْن: وىو اسم شرط جازم مبني عمى السكون في محل رفع مبتدأ.
الشرط وىو فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمو حذف حرف العمة؛ ألنو  يْعِص: فعل

 معتل اآلخر، والفاعل ضمير مستتر جواًزا تقديره )ىو(.
ّن:  فإنو يطيع العوالي: جممة الشرط وىي مكونة من الفاء الواقعة في جواب الشرط، وا 
وىي حرف توكيد ونصب، والياء اسميا ضمير مبني عمى الضم في محل نصب، 

: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة، وفاعمو ضمير مستتر فيو يطيعُ 
تقديره )ىو( يعود عمى )مْن(، والعوالي: مفعول بو، والجممة من الفعل والفاعل في محل 
رفع خبر إّن، والجممة اًلسمية في محل جزم جواب الشرط، ويرجع السبب في اتصال 

والجممة اًلسمية ًل يصح أن تمي أداة الفاء بجواب الشرط؛ ألنو جممة اسمية 
 .(96)الشرط

(97) وِف ًل ُيذَمم َوَمن ُيفِض َقمُبُو       ِإلى ُمطَمِئنِّ الِبرِّ ًل َيَتَجمَجمِ َوَمن يُ         -
 

 في ىذا البيت أسموبا شرط:
عرابو عمى النحو اآلتي:  األول: ومن يوِف ًل يذّمِم. وا 
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في محل رفع مبتدأ، وفعل الشرط: ُيوِف: وىو  َمْن: اسم شرط جازم مبني عمى السكون
فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمو حذف حرف العمة الياء، والفاعل ضمير مستتر 

 تقديره )ىو(.
وجواب الشرط: ًل يذّمم، وىو مكون من )ًل( النافية، ويذّمم: وىو فعل مضارع مجزوم 

 وعالمة جزمو السكون، وفاعمو ضمير مستتر تقديره )ىو(.
عرابو عمى النحو اآلتي:الثان  ي: )ومن يفض قمبو إلى مطمئن البّر ًل يتجمجِم( وا 

مْن: اسم شرط جازم مبني عمى السكون في محل رفع مبتدأ، وفعل الشرط: يفض وىو 
فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمو حذف حرف العمة، وفاعمو ضمير مستتر تقديره 

 )ىو(، والجممة تسمى جممة الشرط.
عرابو: ًل: نافية، ويتجمجم فعل مضارع مجزوم وعالمة  وجواب الشرط: ًل يتجمجم وا 

جزمو السكون المقدر عمى آخره منع من ظيوره اشتغال المحل بحركة الكسر العارض 
 لضرورة الشعر، والفاعل ضمير مستتر تقديره )ىو(، والجممة تسمى جممة الجواب.

 .(98)فقط، أو كالىماوالخبر في الجممتين إما فعل الشرط فقط، أو جواب الشرط 

 (99) َوَلو راَم َأسباَب الَسماِء ِبُسمَّمِ        َنْمَنوُ يَ  اَياَوَمن ىاَب َأسباَب الَمنَ          -
 مْن: سبق إعرابيا.

فعل الشرط: ىاب وىو فعل ماٍض مبني عمى الفتح في محل جزم، والفاعل ضمير 
رع مبني عمى السكون مستتر تقديره )ىو(. وجواب الشرط: ينْمنُو: وىو فعل مضا

ًلتصالو بنون النسوة، ونون النسوة ضمير مبني عمى الفتح في محل رفع فاعل، والياء 
 .(100)ضمير مبني عمى الضم في محل نصب مفعول بو، وخبر )َمْن( مختمف فيو

(101) َعمى َقوِمِو ُيسَتغَن َعنُو َوُيذَممِ    ذا َفضٍل َفَيبَخل ِبَفضِمِو   َوَمن َيكُ         -
 

 أسموب الشرط: ومن يُك ....يستغنَ 
 األداة: مْن وسبق إعرابيا.
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فعل الشرط: يُك: وىو فعل مضارع ناقص مجزوم بالسكون عمى النون المحذوفة 
لمتخفيف، واسميا ضمير مستتر تقديره )ىو(، وخبرىا: ذا منصوب وعالمة نصبو 

 األلف؛ ألنو من األسماء الستة.
ضارع مبني لممجيول مجزوم وعالمة جزمو حذف جواب الشرط: ُيستْغَن: وىو فعل م

حرف العمة األلف، ونائب الفاعل الجار والمجرور )عنو(. وخبر )من( مختمف فيو كما 
 .(102)أسمفنا

 (103)َيسَترِحُل الناَس َنفَسُو    َوًل ُيْعِفيا َيومًا ِمَن الذَّّم َيْنَدمِ  َوَمن ًل َيَزلْ          -
 الشرط في البيت ىو: ومن ًل يزْل.... يندِم. أسموب

 أداة الشرط: َمْن وسبق إعرابيا.
فعل الشرط: يزْل: وىو فعل مضارع ناقص مجزوم، وعالمة جزمو السكون، واسمو 

 ضمير مستتر تقديره )ىو( يعود عمى )َمْن(، وخبره جممة يسترحل.
ون المقدر منع من جواب الشرط: يندم: وىو فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمو السك

 ظيوره حركة الكسر العارض لضرورة الشعر، والفاعل ضمير مستتر تقديره )ىو(.
(104)َيحِسب َعُدّوًا َصديَقُو       َوَمن ًل ُيَكرِّم َنفَسُو ًل ُيَكرَّمِ  َوَمن َيغَتِربْ      - 

 

 أسموبا الشرط في البيت: )ومن يغترب يحسب(، )ومْن ًل يكرم... ًل يكّرم(.
: مْن: أداة شرط. وفعل الشرط: يغترب وىو فعل مضارع مجزوم إعراب األسموب األول

 وعالمة جزمو السكون. وفاعمو ضمير مستتر تقديره )ىو(.
جواب الشرط: يحسب: وىو فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمو السكون، وفاعمو ضمير 

 مستتر تقديره )ىو(.
سم شرط مبني عمى السكون في محل : مْن: أداة شرط، وىو اإعراب األسموب الثاني

رفع مبتدأ. فعل الشرط: يكرْم. جواب الشرط: يكّرم الثانية، وكالىما مجزوم وعالمة 
 جزميما السكون، وفاعميما ضمير مستتر تقديره )ىو(.
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(105) َوَمن ًل َيظِمِم الناَس ُيظَممِ  َعن َحوِضِو ِبِسالِحِو       ُيَيدَّمْ  َوَمن ًل َيُذدْ       -
 

 البيت أسموبا شرط:في 
 األول: )ومن ًل يذْد... ييدم(، والثاني: )ومْن ًل يظمم... يظمم(.

: مْن اسم شرط جازم، وفعل الشرط يذْد، وىو فعل مضارع مجزوم وعالمة إعراب األول
عرابو مثل  جزمو السكون، وفاعمو ضمير مستتر تقديره )ىو(، وجواب الشرط: ييدم: وا 

 الفعل األول.
عرابو مثل إعراب الثاني : مْن: أداة الشرط. وفعل الشرط يظمم، وجواب الشرط ُيظَمِم، وا 

 إعراب السابق.
(106)ِبَمنِسمِ  في ُأموٍر َكثيَرٍة       ُيَضرَّس ِبَأنياٍب َويوَطأْ  َوَمن ًل ُيصاِنعْ          -

 

 أسموب الشرط: )ومن ًل يصانع ... يضّرس(.
عرابيا كما سبق.  أداة الشرط )َمْن( وا 

عرابو مثل إعراب السابق.  فعل الشرط: يصانع. جواب الشرط: يضّرس. وا 
(107)تَم ُيشَتمِ ن ًل َيتَِّق الشَّ َوَمن َيجَعِل الَمعروَف ِمن دوِن ِعرِضِو       َيِفرُه َومَ       -

 

 في البيت أسموبا شرط: األول: )ومن يجعل... يفْره(، والثاني: )ومن ًل يتِق... يشتم(. 
 مْن اسم شرط جازم. وفعل الشرط: يجعل. وجواب الشرط: يفْره. :إعراب األول
: مْن: اسم الشرط جازم. وفعل الشرط: يتِق: وىو فعل مضارع مجزوم إعراب الثاني

 وعالمة جزمو حذف حرف العمة، وفاعمو ضمير مستتر تقديره )ىو(.
السكون وجواب الشرط: يشتم: وىو فعل مضارع مبني لممجيول مجزوم وعالمة جزمو 

المقّدر عمى آخره منع من ظيوره اشتغال المحل بحركة الكسر العارض لضرورة 
 الشعر، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره )ىو(.

(108) ًا َعَمْيِو َوَيْنـَدمِ َيُكـْن َحْمـُدُه َذمّ      َوَمْن َيْجَعِل الَمْعُروَف ِفي َغْيِر َأْىِمـوِ        -
 

 يكْن(. أسموب الشرط: )ومن يجعل...
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أداة الشرط: مْن، وىو اسم شرط جازم. فعل الشرط: )يجعل( فعل مضارع مجزوم 
وعالمة جزمو السكون وحّرك بالكسر ًللتقاء الساكنين. جواب الشرط: )يكن( فعل 

 مضارع ناقص مجزوم وعالمة جزمو السكون.
 (109) ًل َأبا َلَك َيسَأمِ  َثمانيَن َحوًلً        َسِئمُت َتكاليَف الَحياِة َوَمن َيِعْش          -

 أسموب الشرط: )ومن يعْش... يسأم(.
أداة الشرط: )من( اسم شرط جازم. فعل الشرط: )يِعْش( وىو فعل مضارع مجزوم 

 وعالمة جزمو السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره )ىو(.
جواب الشرط: )يسأم( وىو فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمو السكون المقدر عمى 

 منع من ظيوره اشتغال المحل بحركة الكسر العارض لضرورة الشعر.آخره 
   (110)َفَييَرمِ  ُيَعمَّرْ  ُو َوَمن ُتخِطئْ ُتِمتْ       نايا َخبَط َعشواَء َمن ُتِصبْ رََأيُت المَ        -

 في البيت أسموبا الشرط: 
 األول: )من تصب تمتو(، والثاني: )ومن تخطئ يعّمر(.

: اسم شرط جازم وسبق إعرابو. تِصْب: فعل الشرط مجزوم وعالمة : منْ إعراب األول
 جزمو السكون، وفاعمو ضمير مستتر تقديره )ىي( يعود عمى المنايا. 

وجواب الشرط: تِمْتو: ُتِمْت: فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمو السكون، وفاعمو ضمير 
 ول بو.مستتر تقديره )ىي(، والياء ضمير مبني عمى الضم في محل نصب مفع

عرابو كما سبق. تخطئ: فعل الشرط، وىو فعل إعراب الثاني : مْن: اسم شرط جازم وا 
 مضارع مجزوم وعالمة جزمو السكون، وفاعمو ضمير مستتر تقديره )ىي(.

وجواب الشرط: ُيعّمر: فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمو السكون، ونائب الفاعل 
 ضمير مستتر تقديره )ىو( يعود عمى )مْن(.

(111)َر الّتْسآَل َيْومًا َسُيْحـَرمُ َوَمْن َأْكـثَ و    َفُعْدتُـمُ  ناَسأْلَنـا َفَأْعَطْيتُـْم َوُعدْ         -
 

 سموب الشرط في البيت: )ومن أكثر... سيحرم(.أ
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الشرط: أكثر: وىو فعل ماٍض  أداة الشرط: َمْن وىو اسم شرط جازم سبق إعرابو. فعل
 مبني عمى الفتح في محل جزم، وفاعمو ضمير مستتر تقديره )ىو(.

جواب الشرط: سيحرم: وىو فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره 
في محل جزم. ومجيء جواب الشرط فعاًل مضارًعا مرفوًعا بعد فعل الشرط الماضي 

وقع في عيب من عيوب القافية،  الشاعر إًل أن .(112)وكثير وجائز عند عمماء النح
وىو ما يعرف عند عمماء العروض بــــ)اإلقواء( وىو اختالف حركة الروّي في القصيدة 
الواحدة، فقافية المعمقة كميا بالكسرة إًل في ىذا البيت، والبيت السابق لو في الديوان 

 .(113)حيث جاءت بالرفع
 ير ثالث مرات، في قولو:)ِإْن(: وردت في معمقة زى -2
(114) ِبماٍل َوَمعروٍف ِمَن اأَلمِر َنسَممِ      امَم واِسعً َوَقد ُقمُتما ِإن ُندِرِك السِّ        -

 

 أسموب الشرط في البيت: )إن ندرك... نسمم(.
إْن: حرف شرط جازم مبني عمى السكون. ندرك: فعل الشرط وىو فعل مضارع مجزوم 

وحّرك بالكسر ًللتقاء الساكنين، وفاعمو ضمير مستتر وجوًبا وعالمة جزمو السكون، 
 تقديره )نحُن(. والجممة جممة الشرط.

نسمم: جواب الشرط، وىو فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمو السكون المقدر عمى آخره 
منع من ظيوره حركة الكسر العارض لضرورة الشعر، وفاعمو ضمير مستتر وجوًبا 

 جواب الشرط.تقديره )نحن(، والجممة 
ًّل ُيبَد ِبالُظمِم َيظِممِ  اِبُظمِمِو       َسريعً  َجريٍء َمتى ُيظَمم ُيعاِقبْ         - (115) َواِ 

 

ًل يبَد... يظمم(.  أسموب الشرط الذي يحتوي )إْن( الشرطية ىو: )وا 
أداة الشرط: إْن المدغمة في )ًل( النافية، فيي حرف مبني عمى السكون عمى النون 

 إلى ًلم، وأدغمت في ًلم )ًل( النافية فأصحبت إًل.التي قمبت 
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فعل الشرط: ُيْبَد: فعل مضارع مبني لممجيول مجزوم بحذف حرف العمة األلف، وأصل 
، (116)ُيْبَد: ُيبدُأ إًل أن الشاعر اضطر فأبدل اليمزة ألًفا ثم حذفيا لدخول الجازم عمييا

 مة الشرط.والفاعل ضمير مستتر جواًزا تقديره )ىو( والجممة جم
جواب الشرط: يظمم: وىو فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمو السكون المقدر عمى آخره 

 منع من ظيوره حركة الكسر العارض لضرورة الشعر، والجممة الفعمية جممة الجواب.
 البيت الثالث الذي وردت فيو )إْن( ىو قولو:  -

ن خاَليا َتخفى َعمى الناِس ُتعَممِ  َوَميما َتُكنْ    (117)ِعنَد ِامِرٍئ ِمن َخميَقٍة       َواِ 
ْن خاليا... تعمم(.  أسموب الشرط الذي يحتوي عمى )إْن( في قولو: )وا 

 أداة الشرط: إْن وىي حرف مبني عمى السكون.
فعل الشرط: خاَل: وىو فعل ماٍض مبني عمى الفتح في محل جزم، والياء ضمير مبني 
عمى السكون في محل نصب مفعول بو أول، والفاعل ضمير مستتر تقديره )ىو(، تعود 

 عمى امرئ، وجممة تخفى: في محل نصب المفعول الثاني لـــ)خاَل(.
ن خاليا تخفى تعمم.  جواب الشرط: محذوف يدل عميو جواب )ميما(. والتقدير: وا 

 متى: وردت في المعمقة مرتين في قولو: -3
يُتموىا َفَتضَرمِ        - (118) َمتى َتبَعثوىا َتبَعثوىا َذميَمًة       َوَتضَر ِإذا َضرَّ

 

 أسموب الشرط: متى تبعثوىا تبعثوىا.
 األداة: متى اسم شرط جازم مبني عمى السكون في محل نصب عمى الظرفية.

، وعالمة الجزم حذف فعل الشرط: تبعثوىا األولى، فأصميا تبعثونيا فُجزم الفعل بمتى
 النون. والواو فاعل و)ىا( مفعول بو.

عرابيا مثل إعراب األولى.  جواب الشرط: تبعثوىا الثانية، وا 
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 وفي قولو: 
ًّل ُيبَد ِبالُظمِم َيظِممِ  اِبُظمِمِو       َسريعً  ُيعاِقبْ  َجريٍء َمتى ُيظَممْ   (119) َواِ 

عرابيا كما سبق.  أداة الشرط: متى وا 
يظمم: وىو فعل مضارع مبني لممجيول مجزوم وعالمة جزمو السكون،  فعل الشرط:

 ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره )ىو(.
جواب الشرط: يعاقب: وىو فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمو السكون، والفاعل ضمير 

 مستتر تقديره )ىو(.
زىير ، وردت في معمقة (120))ميَما(: وىي اسم شرط عند الجميور وقيل بحرفيتيا -4

 مريتن، في قولو:

(121) َفاَل َتْكُتُمنَّ المََّو ما في ُصُدوِرُكْم       ِلَيْخَفى َوَمْيَما ُيْكَتِم المَُّو َيْعَممِ        -
 

 أسموب الشرط في البيت: )وميما يكتم... يعمم(.
 أداة الشرط: ميما وىو اسم شرط جازم.

الشرط: يكتم: وىو فعل مضارع مبني لممجيول مجزوم وعالمة جزمو السكون،  فعل
 وحّرك بالكسر ًللتقاء الساكنين، ولفظ الجاللة نائب فاعل.

جواب الشرط: يعمم: وىو فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمو السكون المقدر عمى آخره 
لفاعل ضمير منع من ظيوره اشتغال المحل بحركة الكسر العارض لضرورة الشعر، وا

 مستتر تقديره )ىو(.
 وردت )ميما( أيًضا في قولو:   -

ن خاَليا َتخفى َعمى الناِس ُتعَممِ    (122)َوَميما َتُكن ِعنَد ِامِرٍئ ِمن َخميَقٍة       َواِ 
 أسموب الشرط المحتوي عمى )ميما( في قولو: )وميما تكن... تعمم(.

عرابو عند الجميور:  وا 
 مبني عمى السكون في محل رفع مبتدأ. (123)ميما: اسم شرط جازم
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 تكْن: فعل مضارع ناقص مجزوم بـــ)ميما( وعالمة جزمو السكون، وىو فعل الشرط.
وتعمم: فعل مضارع مبني لممجيول مجزوم وعالمة جزمو السكون المقدر عمى آخره 
منع من ظيوره الكسر العارض لضرورة الشعر، وىو جواب الشرط، ونائب الفاعل 

 مستتر تقديره )ىي(.ضمير 
وذىب السييمي وابن يسعون إلى أن )ميما( في ىذا البيت ليست اسم شرط، بل       

؛ ألنيما "أعربا )خميقة( في البيت اسًما لـــ)تكن(، (124) ىي حرف شرط بمعنى )إْن(
 ؛ًل موضع ليا من اإلعراب (ميما)وكون  ،الفعل من الضمير فتعين خموو)ِمْن( زائدة 

لعدم رابط  ،تكون مبتدأ واًلبتداء متعذرأن بيا ىينا لو كان ليا محل إًل  ًل يميق إذ
ذا ثبت أن ًل مو  ،يربط الجممة الواقعة خبرا لو ن كونيا ع ليا من اإلعراب تعيّ ضوا 

 .(125)"حرفا
 ثانًيا: أدوات الشرط غير الجازمة:

 :(126)وردت في المعمقة مرتينإذا:  -1
 األولى في قولو:

يُتموىا َفَتضَرمِ      - (127) َمتى َتبَعثوىا َتبَعثوىا َذميَمًة       َوَتضَر ِإذا َضرَّ
 

إذا في البيت ظرف زمان مبني عمى السكون تضّمن معنى الشرط، وضريتموىا مكونة 
من )ضرى( وىو فعل الشرط، ومن فاعل ومفعول بو، وجواب الشرط محذوف يدل عميو 

 ىا تضر.سابق الكالم، والتقدير: إذا ضريتمو 
 والثانية في قولو:

(128) يالي ِبُمعَظمِ ِإحدى المَّ  َطَرَقتْ ُىم       ِإذا ِلَحيٍّ ِحالٍل َيعِصُم الناَس َأمرَ    -
 

 وأسموب الشرط الذي يحتوي عمى )إذا( ىو: إذا طرقت...
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إذا: ظرف زمان، وىو أداة شرط غير جازمة، وفعل الشرط: طرق: وىو فعل ماٍض 
والتاء لمتأنيث، وجواب الشرط محذوف يدل عميو الكالم السابق، مبني عمى الفتح 

 والتقدير: إذا طرقت إحدى الميالي بمعظم يعصم الناس أمرىم.
 )لمَّا(: وردت لّما في معمقة زىير مرتين: -2

 األول في قولو:
(129) بُع َواسَممِ رَّ ِعم َصباحًا َأي يا الانْ َفَمّما َعَرفُت الداَر ُقمُت ِلَربِعيا       َأًل        -

 

 أسموب الشرط ىو: فمما عرفت... قمت.
أداة الشرط: )لّما( وىي حرف مبني عمى السكون عند سيبويو، وظرف بمعنى )حين( 

 عند ابن السراج وغيره، مبني عمى السكون.
الشرط: عرف: وىو فعل ماٍض مبني عمى السكون ًلتصالو بتاء الفاعل، وتاء  فعل

 الفاعل ضمير مبني عمى الضم في محل رفع فاعل.
جواب الشرط: قمت: وىو مكون من )قال( الذي يعرب فعل ماٍض مبني عمى السكون 

 ًلتصالو بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبني عمى الضم في محل رفع فاعل.
 ي في قولو:والثان

 (130) َفَمّما َوَردَن الماَء ُزرقًا ِجماُمُو       َوَضعَن ِعِصيَّ الحاِضِر الُمَتَخيِّمِ      -
 وأسموب الشرط فيو ىو: )فمما وردَن... وضعَن(.

 أداة الشرط: لّما: وقد سبق إعرابيا.
فعل الشرط: ورد: وىو فعل ماٍض مبني عمى السكون ًلتصالو بنون النسوة، ونون 

 لنسوة ضمير مبني عمى الفتح في محل رفع فاعل.ا
جواب الشرط: وضعَن: وىو مكون من )وضع( فعل ماٍض مبني عمى السكون ًلتصالو 

 بنون النسوة، ونون النسوة ضمير مبني عمى الفتح في محل رفع فاعل.
 )لْو(: وردت في معمقة زىير مرة واحدة في قولو: -3
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(131) َأسباَب الَسماِء ِبُسمَّمِ  َنالَوَلو        َنْمَنوُ ِة يَ َوَمن ىاَب َأسباَب الَمِنيَّ      -
 

 ....(نالأسموب الشرط الذي احتوى عمى )لو( ىو: )ولو 
 أداة الشرط: لو: وىو حرف امتناع ًلمتناع، مبني عمى السكون غير جازم.

الشرط: ناَل: وىو فعل ماٍض مبني عمى الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره )ىو(  فعل
يعود عمى )مْن( في أول البيت، وجواب الشرط محذوف يدل عميو الكالم السابق، 

 ولو نال أسباب السماء بسمم ًل يسمم من المنايا.والتقدير: 
 النتائج:

 من أساليب الشرط. وثالثين أسموًبااحتوت معمقة زىير بن أبي سممى عمى اثنين  -
تنوعت أدوات الشرط في المعمقة، فمنيا: أدوات عوامل ومنيا أدوات ىوامل، إًل أن  -

 النصيب األكبر كان لألدوات العوامل.
 استخدم الشاعر أفعال شرط مضارعة في أغمب األساليب، ولم ترد ماضية إًل قمياًل. -
والماضوية، إًل أن الغالب كان لممضارعية، تنوعت أجوبة الشرط بين المضارعية  -

 ولم يأِت جواب الشرط جممة اسمية إًل مرة واحدة.
وفي الختام المعمقة تظير براعة الشاعر في اختيار األلفاظ وانتقائيا بصورة مؤثرة في  -

 األسماع.
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 اليوامش:
                                                 

 .3/52، واألعالم لمزركمي 153-1/137ينظر ترجمتو في: الشعر والشعراء ًلبن قتيبة   ((1
 .20، والمعمقات العشر وأخبار شعرائيا لمشنقيطي ص 10/226ينظر: كتاب األغاني   ((2
 . مادة )شرط(.19/404، وتاج العروس 1/673القاموس المحيط  ((3
، وشرح 108، ومعجم التعريفات لمجرجاني ص 7/41ينظر: شرح المفصل ًلبن يعيش  ((4

 .1/479، والمعجم الوسيط 3/143، والمساعد 1/319ألفية ابن معطي ًلبن القواس 
 ( من سورة محمد.18من اآلية )  ((5
 .354ينظر: شرح شذور الذىب ًلبن ىشام ص   ((6
 .108معجم التعريفات لمجرجاني ص   ((7
 .203شرح تنقيح الفصول ص   ((8
 .2/45المقتضب لممبرد   ((9

 .4/322ينظر: ىمع اليوامع   ((10
 .2/49ينظر: المقتضب لممبرد   ((11
 .3/63الكتاب   ((12
، وشرح الكافية الشافية ًلبن مالك 2/369ينظر: شرح الممع ًلبن برىان العكبري  ((13
 .4/86، وشرح الرضي عمى الكافية 3/1610

، واألزىية        2/159، واألصول في النحو 2/46، والمقتضب لممبرد 3/56ينظر: الكتاب  ((14
، وشرح 171، والمفصل ص 2/1113، والمقتصد 1/247، وشرح المقدمة المحسبة 98ص 

، 60-59، ورصف المباني ص 3/1630، وشرح الكافية الشافية 4/98المفصل ًلبن يعيش 
 .190والجني الداني ص 

 .2/45، وينظر قول المبرد في المقتضب 3/56ر رأي سيبويو في الكتاب ينظ  ((15
 .2/46ينظر: المقتضب لممبرد   ((16
 .2/159ينظر: األصول في النحو   ((17
 .252ينظر: اإليضاح ص   ((18
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 .94ينظر: الممع ص   ((19
 .7/42ينظر: شرح المفصل ًلبن يعيش   ((20
 .3/1622ينظر: الكافية الشافية   ((21
، 1/246، وشرح المقدمة المحسبة 2/159، واألصول في النحو 4/228ينظر: الكتاب  ((22

 .1/91، واليمع 3/133والمساعد 
، وأسموب الشرط بين النحويين واألصوليين ص 150-1/147ينظر: أوضح المسالك   ((23
72. 
 .1/148ينظر: أوضح المسالك   ((24
 .1/315اليوامع ، وىمع 1/429ينظر: توضيح المقاصد لممرادي   ((25
 .2/55ينظر: شرح الرضي عمى الكافية   ((26
 .4/5ينظر: شرح المفصل ًلبن يعيش   ((27
 .1/278ينظر: المقرب ًلبن عصفور   ((28
 .2/159، واألصول في النحو 2/43، والمقتضب لممبرد 3/56ينظر: الكتاب   ((29
ًلبن يعيش  ، وشرح المفصل271، والمرتجل ص 2/51ينظر: المقتضب لممبرد   ((30
7/42. 

 .2/315، وىمع اليوامع 2/55ينظر: شرح الرضي عمى الكافية   ((31
 .2/315ينظر: ىمع اليوامع   ((32
، والجني الداني ص 7/42، وشرح المفصل ًلبن يعيش 275ينظر: المرتجل ص   ((33

609. 
 .2/159، واألصول في النحو 2/47، والمقتضب لممبرد 3/59ينظر: الكتاب   ((34
، وينظر رأي الزجاج في: معاني القرآن لو 3/137ينظر رأي األخفش في: المساعد   ((35
 .4/88، وشرح الكافية لمرضي 2/369

 .3/60ينظر: الكتاب   ((36
 .4/1863ينظر: ارتشاف الضرب   ((37
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، والواضح 2/159، واألصول في النحو 2/45، والمقتضب لممبرد 2/56ينظر: الكتاب  ((38

، 207، والفصول الخمسون ص 169، والمفصل ص 94الممع ص ، و 106لمزبيدي  ص 
 .150، والتوطئة ص 7/42وشرح المفصل ًلبن يعيش 

 .2/299ينظر: مغني المبيب   ((39
 .3/56ينظر: الكتاب   ((40
، والتبصرة والتذكرة 2/160، واألصول في النحو 2/46ينظر: المقتضب لممبرد   ((41
1/408. 

 .1/85راء ينظر: معاني القرآن لمف  ((42
، واإليضاح 2/159، واألصول في النحو 2/45، والمقتضب 3/56ينظر: الكتاب  ((43

 .82، وتقريب المقرب ص 1/274، والمقرب 252العضدي   ص 
 .1/26، والدرر الموامع 4/105ينظر: شرح المفصل ًلبن يعيش   ((44
 .71، وشواىد التوضيح ص 400-3/399ينظر: شرح التسييل ًلبن مالك   ((45
 ، اًلئتمام باإلمام.832رقم  2/435سنن النسائي بشرح السيوطي   ((46
 .272ينظر: المرتجل ص   ((47
، واألصول في النحو 1/190، والمقتضب لممبرد 1/9ينظر: معاني القرآن لألخفش  ((48
، وشرح المفصل ًلبن يعيش 2/261، واألمالي الشجرية 12، وحروف المعاني ص 2/136
4/106. 

 .2/116، وشرح الرضي عمى الكافية 2/537الكشاف ينظر:   ((49
 .4/250، والبرىان في عموم القرآن 1/325ينظر: ألفية ابن معط   ((50
، وشرح 2/159، واألصول في النحو 2/45، والمقتضب لممبرد 3/56ينظر: الكتاب   ((51

 .1/274، والمقرب 7/42المفصل 
 .1/327معط  ، وشرح ألفية ابن2/53ينظر: المقتضب لممبرد   ((52
 .1/329، وشرح ألفية ابن معط 1/277، والمقرب 3/1116ينظر: المقتصد   ((53
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، والممع 2/159، واألصول في النحو 2/45، المقتضب لممبرد 3/56ينظر: الكتاب   ((54

 .207، والفصول الخمسون ًلبن معطي ص 94ص 
 .7/45، وشرح المفصل ًلبن يعيش 61ينظر: حروف المعاني لمزجاجي ص   ((55
 .3/134، والمساعد 4/235ينظر: الكتاب   ((56
 .3/389ينظر: شرح التسييل ًلبن مالك   ((57
، وشرح 2/159، واألصول في النحو 2/45، والمقتضب لممبرد 3/56ينظر: الكتاب  ((58

 .7/42المفصل ًلبن يعيش 
 .1/161ينظر: شرح ابن عقيل   ((59
 .7/44المفصل ًلبن يعيش ، وشرح 1/416ينظر: التبصرة والتذكرة   ((60
 .1/274ينظر: المقرب ًلبن عصفور   ((61
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