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  ..إلى

  رضاھما فأكسب ةحفِ   ةبر بھما أكون أن عسى أبوىّ 

  ..إلى

ً  كان من ً  عونا   محمد سعید عمر. د زوجي لي وسندا

  ..إلى

  الندي وعطرھا حیاتي زھور أبنائي

  ..إلى

  .التعلیم مراحل كلّ  في والمعرفة العلم درب لي اناروا الذین أساتذتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 والعرفان الشكر

الً  الشكر ّ ّكم شكرتم لئن﴿القائل تعالى  وأخیراً  أو   ﴾ألزیدن



 ج 
 

 المشرف عمر أحمد علي محمد للدكتور االمتنان وصادق الشكر بجزیل أتقدم كما  
 أكبر لتوجیهاته كان حیث اإلداریة أعبائه رغم الثمین بوقته یبخل لم والذي البحث هذا على
  .المتواضع البحث هذا إتمام في األثر

 المراجع من بكثیر أمدني الذي محمد سعید عمر الدكتور زوجي أشكر كما
  .والمصار

تي النت كلما یشجعني كان كما التوجیهات وبعض  ّ   .قواي فترت أو هم

 العلیا الدراسات كلیة في متمثلة والتكنولوجیا للعلوم السودان لجامعة أیضاً  والشكر
  .بها الدراسة فرصة لي أتاحت التي

 للعلوم السودان بجامعة اللغات كلیة مكتبة ألسرة والعرفان الشكر بخالص أتقدم كما
 والعلوم الكریم القرآن جامعة ومكتبة اإلسالمیة درمان أم جامعة ومكتبة والتكنولوجیا
  .اإلسالمیة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 البحث ملخص



 د 
 

 دراسة ورسائلهم الراشدین الخلفاء خطب في الشرطیة الجملة الدراسة هذه تناولت لقد
  .تطبیقیة نحویة

  .فصول وثالثة ومدخل مقدمة في البحث هذا وجاء

 بصفة الشرطیة والجملة عامة بصفة للجملة تعریف على احتوى فقد المدخل أما
  .والشرط األداة من كل تعریف على احتوى كما خاصة

 وغیر الشرط أدوات من كل الجازمة الشرط أدوات على احتوى فقد األول الفصل أما
 التطبیق مع الشرط وجواب الشرط فعل من كلٍّ  وشروط وحاالتها الشرطیة والجملة الجازمة

  .ورسائلهم الراشدین الخلفاء خطب في تقدم ما كل على

ذا بالفاء الربط على ركز فقد الثاني الفصل أما ٕ  بالفاء الشرط جواب اقتران(الفجائیة أوا
 من كل حذف وكذلك والجواب الشرط جملتي على العطف على اشتمل كما) الفجائیة إذا أو

  .ورسائلهم الراشدین الخلفاء خطب في كله ذلك وتطبیق الشرط جواب أو الشرط فعل

 اجتماع وكذلك الطلب جواب في المضارع جزم تناول فقد واألخیر الثالث الفصل أما
عراب والقسم الشرط ٕ  الراشدین الخلفاء خطب في ذلك تطبیق مع الشرطیة الجملة وا

  .ورسائلهم

 النحویة باألسالیب الخطب هذه ثراء أهمها النتائج بعض إلى الباحثة توصلت وقد
 جعلها مما والرسائل الخطب هذه فصاحة مع المختلفة بضروبه الشرط أسلوب وخاصة

ّ  كما الدراسة هذه لتطبیق میداناً   ظهر كما النحوي لالستشهاد فسیح میدان الخطب هذه أن
  . الكریم القرآن بأسلوب الخطب هذه تأثر



 ه 
 

 
Abstract 

This study tackled the conditional sentence as depicted in the orations and 

messages of the well-mannered caliphs as a grammatical applied study.  

This study is conducted in an introduction, overview and three chapters. 

The overview part included the definition of a sentence, in general and the 

conditional sentence, in particular, as well as, the definition of the particle and 

condition. 

The first chapter included apocopation conditional particles, apocopating and 

non-apocopating particles, conditional sentence and its forms and the 

conditions of the conditional verb and apodosis with the aim of applying them 

in the orations and the messages. 

The second chapter focused on the linkage of "FA' and the sudden "IZA" 

(connecting apodosis with "FA" and "IZA"). It also covered conjunctive 

coupling ; the if clause and the main clause, as well as deleting the verb of 

condition and the apodosis as depicted in their orations and messages. 

The third chapter tackled putting the present verb in apocopation case in the 

demand clause, besides, condition, oath representation in one structure. It also 

covered parsing of the conditional sentence. 

The researcher come up with a conclusion that these orations and messages are 

full of  grammatical styles, particularly, the conditional one in its various aspect 

and they are eloquent ; a thing that make them a rich field of study and open 

field of grammatical citation as they are influenced by the style of the holly 

Quran.      
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  مـقـدمة
 العربیة اللغة جعل الذي البیان علمه اإلنسان خلق الذي العالمین ربّ  هللا الحمد

ّ  وصلِّ  الكریم القرآن لغة م اللهم علت من على وسّل  بلسان ُأنزل كتاب الكبرى معجزته جُ
 ّ   .مبین عربي

 ورسائلهم الراشدین الخلفاء خطب في الشرطیة الجملة: بعنوان البحث هذا
  .تطبیقیة نحویة دراسة
  : الموضوع أهمیة

 اهللا الراشدینرضي الخلفاء وفصاحة مكانة حیث من الموضوع هذا أهمیة تنبع
ّ  وأحادیث الكریم القرآن من الفصاحة هذه استقوا الذین عنهم  علیه اهللا صلى النبي
  .الدراسة لهذه خصباً  میداناً  جعلها مما وسلم

  :الموضوع اختیار أسباب
ّ  أشار وقد تطبیقیة دراسة النحو دراسة في الرغبة نفسي في تولدت  أحد إلي

 لي وذكر-عنهم اهللا رضي-الراشدین الخلفاء ورسائل خطب في التطبیق إلى أساتذتي
ّ  لم أنه  على االطالع وعند والرسائل الخطب هذه في تطبیقیة نحویة دراسة علیه تمر
  .المنشودة ضالتي وجدت والرسائل الخطب هذه

  :البحث أهداف
  :إلى البحث هذا یهدف 
  .أجزائها بجمیع وافیة نحویة دراسة الشرطیة الجملة دراسة-1
  .ورسائلهم الراشدین الخلفاء خطب في الدراسة هذه تطبیق-2

  :البحث حدود
 في التطبیق مع ورسائلهم الراشدین الخلفاء خطب في الشرطیة الجملة دراسة

ّ  تبدأ الخطب وهذه ورسائلهم الراشدین الخلفاء خطب  عنه اهللا رضي- بكر أبي بتولي
  هـ سنة عنه اهللا رضي طالب أبي بن علي باستشهاد وتنتهي هـ13 سنة الخالفة
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  : البحث منهج
  .التطبیقي التحلیلي الوصفي المنهج البحث هذا في الباحثة اتبعت

  السابقة الدراسات
 الكریم القرآن في ذلك وطبقوا مستفیضة بصورة الشرطیة الجملة الباحثون تناول

 تطبیقیة دراسة على أقف لم ولكني العربي الشعر ودواوین الشریف النبوي والحدیث
ّ  في دراسة على أقف لم بل ورسائلهم الراشدین الخلفاء خطب في علیها واحدة  أي

 هذه جعل مما والرسائل الخطب هذه في طبقت النحو موضوعات من موضوع
  .جدیدة الدراسة

ّ  ومن   :الشرطیة الجملة تناولت التي السابقة الدراسات أهم
 المقبول، الرسول حسب حسونة: الدارس تقدیم المتنبئ شعر في الشرطیة الجملة -1

 .م1994 عام اإلسالمیة درمان أم جامعة ماجستیر رسالة

 دكتوراه رسالة محمود، سلیم أحمد،: الدارس تقدیم الكریم القرآن في الجزم عوامل -2
 ألدوات الدارس تطرق حیث م2004عام والتكنولوجیا للعلوم السودان جامعة
 .تفصیلیة بصورة فعلین تجزم التي الشرط

 رسالة رضوان، محمد مصطفى: الدارس تقدیم الكریم القرآن في الجزم ظاهرة   -3
 .والتكنولوجیا للعلوم السودان جامعة دكتوراه

 درمان أم جامعة في مسجلة الدراسة وهذه مسلم صحیح في الشرطیة الجملة -4
  .علیها أطلع لم ولكني اإلسالمیة

  :البحث هیكل
  :فصول وثالثة ومدخل مقدمة من البحث هذا یتكون

ا   ّ  وتعریف الشرطیة بالجملة والتعریف العلماء عند الجملة تناول فقد المدخل أم
  .والرسالة الخطبة من كلٍّ  وتعریف واصطالحاً  لغة الشرط

ا   ّ  ویتكون الجازمة وغیر الجازمة الشرط أدوات: بعنوان فهو األول الفصل أم
  :التالیة المباحث من

 الخلفاء خطب في ذلك تطبیق مع مضارعین فعلین تجزم التي الشرط أدوات -1
 .ورسائلهم الراشدین
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 .ورسائلهم الراشدین الخلفاء خطب في ذلك تطبیق مع الجازمة غیر الشرط أدوات -2

 .التطبیق مع الجازمة الشرط أدوات إعراب -3

 .التطبیق مع وحاالتها الشرط جملة -4

  .التطبیق مع الشرط وجواب الشرط فعل شروط   -5
ا     ّ  الجملة في والعطف والحذف الربط: بعنوان فهو الثاني الفصل أم
  :التالیة المباحث على ویشتمل الشرطیة

 في ذلك تطبیق مع) الفجائیة إذا أو بالفاء الشرط جواب اقتران(إذا أو بالفاء الربط -1
 .ورسائلهم الراشدین الخلفاء خطب

 الراشدین الخلفاء خطب في ذلك تطبیق مع والجواب الشرط جملتي على العطف -2
 .ورسائلهم

 الراشدین الخلفاء خطب في ذلك تطبیق مع الشرطیة الجملة في الحذف -3
  .ورسائلهم

ا ّ  والقسم الشرط واجتماع الطلب جوب في الجزم: بعنوان فهو الثالث الفصل أم
عراب ٕ   :التالیة المباحث على ویشتمل الشرطیة الجملة وا
  .الطلب جواب في المضارع جزم-1
  .والقسم الشرط اجتماع-2
 الراشدین الخلفاء خطب في تقدم ما جمیع وتطبیق الشرطیة الجملة إعراب-3

  .ورسائلهم
       ّ تم ثم ّ  على اشتملت كما تلخیصه على اشتملت وقد بخاتمة، البحث خُ  أهم

  .بها أوصت التي والتوصیات الباحثة إلیها توصلت التي النتائج
 خطب جمهرة(كتاب على الراشدین الخلفاء خطب في الباحثة ركزت وقد   

 الراشدین الخلفاء خطب جمع ألنه صفوت زكي ألحمد) الزاهرة العصور في العرب
 مثل الخطب هذه على للحصول األدب كتب بأمهات الباحثة استعانت كما ورسائلهم،

ّ  كما وغیرها، للمبرد والكامل األخبار وعیون والتبیین البیان كتاب  اكتفت قد الباحثة أن
  .تكررها أو الشواهد كثرة عند فقط نمازج بإیراد
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  عند العلماء الجملة
الكالم فكل لفظ مستقل  أما‘‘ اختلف العلماء حول مفهوم الجملة فقال ابن جني

سعید، زید أخوك، وقام : نحو الذي یسمیه النحویون الجملة لمعناه، وهوبنفسه مفید 
  .1’’محمد حضر

عبارة عن القول  في اصطالح اللغویین والكالم‘‘ :وقال األزهري في تصریحه
 ُ ّ اصطالح النحویین عبارة  بنفسه وفيكتفیًا وما كان م اجتمع فیه اللفظ  اعم

كلها في قالب اللفظ أو  لكالم أو الجملة تنصبوهذه التعریفات عن ا 2’’واإلفادة
  .اإلفادة

تركب من كلمتین أو أكثر  ما‘‘ :هو ویرى عباس حسن أن الكالم أو الجملة
  .الضیف أقبل: مثل3’’وله معنى مفید مستقل
الجملة في أقصر صورها هي أقل قدر من الكالم  إن‘‘ :أنیسویقول إبراهیم 

ً تركّ  ً مستقًال بنفسه سواء   4.’’القدر من كلمة واحدة أو أكثرب هذا یفید السامع معنى
نشائیة وتشتملویقسم تمام حسان الجملة إلى خبریة  ٕ الجملة الخبریة على  وا

نّ محمدًا  یسافر محمد، محمد ولم سافر: نحوالجملة المثبتة والمنفیة والمؤكدة  ٕ وا
على الجملة الطلبیة والشرطیة، والجملة الطلبیة  الجملة اإلنشائیة مسافر وتشتمل

َ تضم ا ْ المر واالستفهام والنهي والع ّ ر مني والترجي والدعاء ض والتحضیض والت
 والشرط) ولومالو ولوال (هي الشرطیة تضم الشرط االمتناعي وأدواته  والجملة. والنداء

  5.)إن(نحواإلمكاني 
   

                                                             
 . 17ص 1م ج1952الخصائص البن جني ، تحقیق محمد علي النجار، الطبعة الثالثة ، دار الكتب المصریة، القاھرة  1
 .18ص 1شرح التصریح على التوضیح، لألزھري، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه ج 2
 15ص 1حسن، دار المعارف المصریة، الطبعة الثالثة جالنحو الوافي، عباس  3
  .262-260م مكتبة األنجلو، ص 1966من أسرار العربیة، إبراھیم أنیس، الطبعة الثالثة  4
  .124م ص1979اللغة العربیة معناھا ومبناھا، تمام حسان، الطبعة الثانیة  5
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  التعریف بالجملة الشرطیة
ط  ونحوه والجمعوالتزامه في البیع  الشيءالشرط إلزام  َ بالتحریك العالمة شروط، والشَر

  1.﴾أشراطهاجاء  فقد....  ﴿ التنزیلالساعة أعالمها وهو في  أشراط وأشراطع والجم
واالشتراط العالمة التي یجعلها الناس بینهم والشرط طائفة من إبله وغنمه 

  2.من اإلبل ما یجلب للبیع للبیع والشرطها نعزلها وأعلم أ
  تعریف الشرط اصطالحاً 

ون أوالهما فرض حصول الثانیة مجملتین یلزم من وجود مض ما یطلبهو 
  3.مفروض ملزوم والثاني الزمه فالمضمون األول

 وجودها واألسماءق وجود غیرها على تعلّ  باألفعال؛ ألنكوالشرط ال یكون إال 
ثابتة موجودة ال یصح وجود شيء على وجودها ولذلك ال یلي حرف الشرط إال 

  4الفعل
وال بدّ أن تتقدم على الجملة  ،مع مرفوعه الجملة الشرطیةویسمى فعل الشرط 

الفعلیة الواقعة جوابًا للشرط والتي تسمى جملة جواب الشرط أو الجملة الجوابیة 
بدّ أن یكون فعًال فقط والجواب یكون فعًال وقد یكون جملة وفي ال للشرط، والشرط

  .الحالتین یجب أن یتأخر على الشرط
 وجواب، والتسمیةجملتین األولى شرط والثانیة جزاء وتقتضي أدوات الشرط 

بالجزاء والجواب مجاز أنه شبه الجزاء من كونه فعًال مترتبًا على فعل آخر فأشبه 
وشابه  الفعل المترتب على فعل آخر ثوابًا علیه أو عقابًا الذي هو حقیقة الجزاء

  .الجواب من حیث كونه الزمًا عن الفعل األول
بذلك ألن المتكلم یعتبر تحقیق مدلوله ووقوع معناه وال یمكن وسمي فعل الشرط 

  5أن یتحقق معنى الجواب ویحصل إال بعد تحقق معنى الشرط وحصوله
ملتین فعلیتین الشرط فعل وفاعل من ج الشرط مركبةویؤكد ابن یعیش أنّ جملة 

  6والجواب فعل وفاعل
                                                             

  .18سورة محمد، اآلیة  1
  .ھج مادة شرط1301ر، الطبعة األولى لسان العرب، ابن منظور، بوالق، مص 2
  . 18ص 2الكافیة في النحو، ابن الحاجب، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ج 3
  .9ص 9شرح المفصل، ابن یعیش، عالم الكتب بیروت لبنان، ج 4
 .422ص 4النحو الوافي، عباس حسن، ج 5
 .88ص 1شرح المفصل، ابن یعیش، ج 6
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ّ الجملة الشرطیة تشمل فعل  الشرط وجواب ویظهر من كالم ابن یعیش أن
  .الشرط وهذا ما یقوم علیه هذا البحث

ّ الجملة هي المكونة من فعل وفاعل أو من  وخبر  مبتدأوذكر ابن هشام ان
وات وهو بهذا الجمل التي تدخل علیها األد وهي) أحدهمما قام بمنزلة (فیها  وأدخل

قیمة بعض األدوات من حیث ربطها أكثر  مهمال بذلك طتهایقف بالجملة عند بسا
التعمیم توهم أن هذه جملة  التركیب، وبهذامن جملة فتفارق هذه الجمل بساطتها أي 

ّ ( یها كما تدخلن هذه األدوات ملحقة بها داخلة علقائمة بذاتها وأ ّ (و )إن على ) كأن
  .الجملة البسیطة فال تفارق بساطتها

قد ابن هشام وهو المهدي المخزومي فقد عقد وقد قام أحد الدارسین المحدثین بن
جملة الشرط ناقش فیه ابن هشام فأخذ علیه  عن) العربيفي النحو (كتابه فصًال في 

وهي جملة واحدة تعبر عن فكرة تامة واحدة فهي وحدة  أنه شطر الجملة الشرطیة
  1ثتكالمیة یعبر بها عن وجوه من األفكار استحد

   

                                                             
 .3م ص1964خزومي، المكتبة القصریة، بیروت لبنان، في النحو العربي، مھدي الم 1
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 والرسائل
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  أدوات الشرط الجازمة
  :مفهوم األداة في النحو

بأداة استفهام أو أداة نفي أو أداة نصب فهم  النحویون حین تسمعهم معبرین
   :ذلك إلى ثالثة معانٍ  یرمون بقولهم
  المعنى األول

للربط والتعلیق بین الكالم والجمل بعضها ببعض كأدوات  تستخدمالكلمة التي 
الشرط حیث تعلق ما ألحد الجملتین من مضمون على األخرى أو نفي االرتباط 

  .بهما
  :المعنى الثاني

م بال او للداللة على معنى في غیرها كالتعریف في االس الكلمة التي تستخدم
  .)سوف والسین(االستقبال في االسم بنحو 

  :المعنى الثالث
  .الكلمة التي یراد بها إمضاء المعنى إلى الفعل مثل أدوات الجر والنداء

والمعنى االصطالحي ألداة الشرط هو أنها كلمة وضعت للداللة على التعلیق 
مضمون الثانیة والربط بین جملتین یلزم من وجود مضمون أوالهما فرض حصول 

  1ة ثانیهماة أوالهما ومسببیّ أي یحكم بسببیّ 
وهذا الشرط یعلق إحدى الجملتین باألخرى ویجعل األولى شرطًا في حدوث    

وجزم فعلي جملتي  ،الثانیة ولذلك تكون الثانیة مترتبة على األولى أو جوابًا لها
یر الشرطي وعلى الشرط والجواب عالمة لغویة منطوقة على االستجابة لهذا التأث

تماسك الجملتین وترابطهما من أجل أداء هذا المعنى المركب الذي یتوقف بعضه 
  2أو تقدیره هنا هو الذي یحصل به الربط اآلخر فالجزمعلى البعض 

  :أدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلین
 نقصد بجوازم الفعلین أدوات الشرط الجازمة عند النحاة، وهي اثنتا عشرة كلمة   

  :تتطلب جملتین

                                                             
  .م ص   1994الجملة الشرطیة في شعر المتنبئ، رسالة ماجستیر، حسونة حسب الرسول المقبول، جامعة أم درمان اإلسالمیة  1
  .18م ص2003بناء الجملة العربیة، محمد حماسة عبد اللطیف، دار غریب، القاھرة، مصر  2
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ُ : األولى   ).جملة الشرط(ح علیها لَ صطَ وی
ُ : الثانیة یكتفى باصطالح فعل  وقد) الشرطجملة جواب (علیها  حلَ صطَ وی

  1ط أو جزاء الشر جواب الشرط الشرط أو
ْ (ألداة األولىا   :)إن

وهي أصل أدوات الشرط وأم الباب وهي تدخل في مواطن الجزاء كلها، وسائر 
َ (ف مواضع مخصصةحروف الشرط لها  شرط في )متى(شرط من یعقل، و)نم

  2كذلك بل تأتي شرطًا في األشیاء كلها) إن(الزمان ولیست 
 حرف باتفاق موضوعٌ للداللة على تعلیق الجواب على الشرط أي فال تدلّ )إن(و

نما تدل على الشرط المشكوك في وقوعه نحو قوله  ٕ إن ... ﴿تعالىعلى معنى آخر وا
  3﴾ یذهبكمیشأ 

ّ ) إن(وتعدّ  ّ األداة األصلیة في الجملة الشرطیة وذهب ابن الس ّ ر أم )إن(اج إلى أن
  4رطأدوات الش

ّ ': یقول سیبویه َ قلت : هي أم حروف الجزاء، فسألته) إن(وزعم الخلیل أن لم
َ : ذلك؟ فقال ب وهذه على ...ل أني أرى حروف الجزاء قد تصرفن فیكن استفهاماً من قِ

  5ق المجازاةحال واحدة أبدًا ال تفار 
والسیرافي ) الجزاءأم (أم أحرف الشرط الفارسي، والزجاج )إن(ومن الذین اعتبروا

) األصل في كلمات الشرط(واألنباري ) أم المجازاة(والزبیدي ) أم حروف الجزاء(
  6)أم األدوات(حیان وأبو ) أم الباب وأصله(والجرجاني 

 ُ َ وذكر الع ّ  ريكب   :الشرطیة هي أم أدوات الشرط لوجهین) إن(أن
ها حرف وغیرها من األدوات أسماء واألصل في إفادة المعاني للحروف: أحدها   .أنّ
ّ بعض المواضع :الثاني ها تستعمل في جمیع صور الشرط وغیرها یخص        7أنّ

                                                             
  .288م ص2003لي أبو المكارم، دار غریب، القاھرة، مصر إعراب األفعال، ع 1
 .127ص 2م ج1984األشباه والنظائر، للسیوطي، دار الكتاب العربي، الطبعة األولى،  2
  .133سورة األنعام، اآلیة  3
  .158ص 2األصول في النحو، ابن السراج، ج 4
  .63ص 3للكتاب، القاھرة، جالكتاب، سیبویھ، تحقیق عبد السالم ھارون، الھیئة العامة  5
  .173م 1986الجملة الشرطیة عند النحاة، أبو أوس إبراھیم الشمسان، مطابع الیحیوي، الطبعة األولى  6
اللباب في علل النحو واإلعراب، ألبي البقاء العكبري، تحقیق عبد هللا النبھان، دار الفكر المعاصر، بیروت لبنان الطبعة األولى  7

  .50ص 2م ج1995
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      ّ ط ولها من التصرف الشرطیة هي أم حروف الشر ) إن(وذكر ابن یعیش ان
ُ الَ یس لغیرها أما ل حذف بعدها الشرط ویقوم غیره  تراها تعمل ظاهرة ومضمرة وی

  .مقامه وتلیها األسماء على اإلضمار
ا عملها ظاهرة فنحو ّ وأما عملها مقدرة فبعد 1﴾ ینصركمإن تنصروا اهللا  ﴿:أم

   2األمر، والنهي، واالستفهام، والعرض، والتمني: خمس أشیاء
وكل باب فأصله  وهذه كلها دواخل علیها) إن(األصلوحرفها في : قال المبرد

ّ تدخل علیه دواخل الجتماعها في المعنى النافیة ) ال(ب) إن(وقد تتصل شيء واحد ثم
ال النافیة ال  فهنا3﴾ اهللاإالّ تنصروه فقد نصره  ﴿:فال یتغیر اإلعراب نحو قوله تعالى

  .عمل لها
على الفعل نون التوكید نحو طت سلّ ) ما(ة إذا دخلت علیهاالشرطی) إن(و    
ّ من البشر أحدا  .. . ﴿ :قوله تعالى ا ترین ّ   4﴾فإم

فترد الفعل إلى أصله في لفظه وهو ) لم(الشرطیة على) إن(وتدخل        
 ّ ّ ) لم( االستقبال؛ ألن ُ  ترد ترد الماضي إلى معنى ) إن(ي وضِ المستقبل إلى معنى الم

  5.االستقبال
وهما جازمتان وال یجتمع ) إن(الجازمة بعد ) لم(وقوع  جاز‘ :السهیليقال 

شيء من الكالم عامالن في معمول واحد من خفض وال جازمان كما ال یجتمع في 
 ّ ا كان الفعل بعدها ماضیًا في المعنى وكانت متصلة به حتى كأن ّ نصب، ولكن لم

العمل فكان ) إن(صیغته صیغة الماضي لقوة الداللة علیه بلم جاز وقوعه بعد 
أقرب إلى الفعل وألصق وكان المعنى في االستقبال بحرف  ؛ ألنه)لم(والجزم بحرف 

  .6’’أولى ؛ ألنها)إن(
   

                                                             
  .7سورة محمد، اآلیة  1
  .45ص 2شرح المفصل، البن یعیش، ج 2
  .40سورة التوبة، اآلیة  3
  .26سورة مریم، اآلیة  4
 1م ج1984مشكل إعراب القرآن، ألبي محمد مكي بن أبي طالب، تحقیق حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة،  5

  .275ص
  .151عبد هللا بن القاسم السھیلي، تحقیق محمد إبراھیم البنا، دار االعتصام، ص نتائج الفكر في النحو، ألبي القاسم  6
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  :)إذا(و) إن(الفرق بین 
 ّ ي مواضع الشرط الواجب أي الشرط الیقیني 9ترد ف) إذا(الحظ العلماء أن
ا ّ   .فإنها تكون في مواضع الشّك والظن) إن(الذي البدّ أن یتحقق، أم

الجزم یكون في المعاني التي لیست بواجبة  إن' :الجرجانيقال عبد القاهر    
الوجود لما تقدم من أنّ موضع المجازاة بإن التي هي أم الباب وأصله على أن یكون 

ا ما كان واجب الوجود وأالّ الفعل المجازى به من المترجح بین أن یوجد  ّ فال  یوجد، أم
ا ...زمة فیهوال األسماء الجا) إن(یجوز فیه  ّ فیجازى بها الواجب الوجود )إذا(وأم

  1إذا طلعت الشمس خرجت: كقولك
  :في أدوات الشرط الجازمة التطبیق

جمهرة خطب العرب في العصور (ركّزت الباحثة في التطبیق على كتاب 
؛ ألنه أكثر الكتب التي جمعت خطب الخلفاء الراشدین ورسائلهم )الدینیة الزاهرة

  .ووصایاهم
خطب متفرقة كما استعانت الباحثة بأمهات كتب األدب؛ ألنها احتوت على 

  .للخلفاء الراشدین مثل كتاب البیان والتبیین وعیون األخبار والكامل للمبرد وغیرها
  .كما اكتفت الباحثة بإیراد نماذج فقط عند ورود أمثلة كثیرة

  :الشرطیة) إن(- 1
ها ال  الشرط؛وهي أم أدوات  جازم،إن الشرطیة كما ذكرنا هي حرف شرط  ألنّ

 ُ ا الباقیاتستخدم إالّ ت ّ   .فلها أكثر من استخدام  في الشرط أم
  .وردت هذه األداة في خطب الخلفاء الراشدین ورسائلهم بكثرة

فإن رأیتموني على ‘‘ :فقد ورد في خطبة أبي بكر رضي اهللا عنه بعد البیعة
  2’’حقّ فأعینوني

ومفعوله وهو في محلّ  ورأیتموني فعل الشرط وفاعلهازمة، أداة شرط ج) إن(ـف
،جزم ألنه فعل    .في محلّ جزم جواب الشرط) فأعینوني(وجملة ماضٍ

                                                             
  دالئل اإلعجاز، عبد القاھر الجرجاني 1
  .180ص 1جمھرة خطب العرب في العصور الزاھرة، أحمد زكي صفوت، المكتبة العلمیة، بیروت، ج 2
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إذا أحسنت ‘‘ :أبي سفیان بنوقال أبو بكر رضي اهللا عنه في وصیة له لیزید 
 ُ ن أسأت عزلتك رددت ٕ أداة شرط غیر جازمة ) إذا(وردت  حیث’’ك إلى عملك، وا

) الكاف(ومفعوله) التاء(فاعلهوعزلتك جواب الشرط مع  فاعله،رط مع وأسأت فعل الش
هما  ّ الجزم لم یظهر في الفعلین ألنّ   .ماضیانونالحظ أن

الشرطیة بكثرة في خطب الخلیفة عمر بن ) إن(كما وردت هذه األداة    
َ عَ  إن استغنیتُ ‘‘ : الخطاب رضي اهللا عنه حیث قال حین ولي الخالفة ن تُ فْ ف ٕ ، وا

  1’’افتقرت أكلت بالمعروف 
ّ أداة الشرط جازمة في تغنیت وفي الجملتین وفعل الشرط في األولى اس فإن

    .افتقرت، وجوابه في األولى عففت وفي الثانیة أكلتالثانیة 
ة لعمر بن الخطاب رضي اهللا عنه لسعد ابن أبي ) إن(كما وردت  في وصیّ
  2’’لهم الفضل علینا في القوة  فإن استوینا في المعصیة كان‘‘ : وقاص حیث قال

محلّ  طها فعل ماض وكذلك جوابها وهما فيللشرط وشر ) إن(حیث وردت 
  .جزم

ذا نظرنا في خطب الخلیفة عثمان رضي اهللا عنه ٕ ه قد استخدم هذه  وا نجد أنّ
ْ  فو‘‘ : األداة الجازمة بكثرة حیث قال َ اهللا لئن ردني الحقّ عبدًا الس َ ت ْ ن ُ  تُ ن ة العبد نَّ بس

ُ إن  ن عُ م ٕ ّ مرتین في األولى ) إن(وردت  حیث ’’شكرتق لك صبر، وا في هذا النّص
ه، وفي الثانیة فعل شرطها ملك وجوابه صبر ا فعل الشرط عتق والجواب شكر، وكّل

  .أفعال ماضیة في محلّ جزم
َ ‘‘:ومن خطب عثمان رضي اهللا عنه     ِ إن ن ْ ع لكم تأتكم الخطبة على  ش

  3’’وجهها 
ونعش فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعالمة جزمه  جازمة،فإن أداة شرط 

ة السكون،   .وتأتكم فعل مضارع مجزوم جواب الشرط وعالمة جزمه حذف حرف العّل
ذا نظرنا في خطب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب نجد أنه أكثر الخلفاء  ٕ وا

  )نهج البالغة(الراشدین خطبًا حیث جمعت خطبه في مؤلف ضخم 
                                                             

  .212ص 1المرجع السابق، ج 1
  .226ص 1المرجع السابق، ج 2
         235.ص 2ألخبار، ابن قتیبة، ج عیون ا3
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إن أبیا ‘‘ :الجازمة في مواضع كثیرة من خطبه منها قوله) إن(وقد وردت 
  1’’أعطیتهما حدّ السیف

فإن أداة شرط وأبیا فعل الشرط وأعطیتهما جوابه، وكالهما فعالن ماضیان في 
  .محلّ جزم

ن ‘‘ :قوله رضي اهللا عنه في خطبة له) إن(ومن أمثلة     ٕ إن یرحم فبفضله وا
ب فبما كسبت أیدیكم     2’’عّذ

والجملة االسمیة  أداة شرط جازمة ویرحم فعل مضارع فعل الشرط )إن(ف
  .في محلّ جزم جواب الشرط) فبفضله(

ْ (األداة الثانیة  ن َ   :)م
ّ ضُ        نت معنى الشرط، فصارت وهي وضعت للداللة على من یعقل ثم ّ م

من یعمل سوء ﴿:هما نحو قوله تعالىأداة شرط جازمة تحتاج إلى فعلین بعدها فتجزم
  3﴾بهیجز 

  :التطبیق
ّ على السكون، وهي من أكثر أدوات الشرط ورودًا في  هي اسم شرط جازم مبني

  .خطب الخلفاء الراشدین حیث ال تكاد تخلو منها خطبة
  4’’من یضجر یهلك‘‘ : ففي خطب أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنه ورد قوله

 فمن اسم شرط جازم، ویضجر فعل مضارع فعل الشرط ویهلك جواب الشرط
  .وكالهما عالمة جزمه السكون

ى أبو بكر رضي اهللا عنه عمرًا ابن العاص قائالً  من یتق اهللا ‘‘ :وقد وصّ
  ’’یجعل له مخرجًا 

  .ویتق فعل الشرط ویجعل جوابه شرط جازم اسم: من
الشرطیة في خطب عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه حیث ) من(كما وردت 

ّ شیئًا أُ ‘ ‘:قال في إحدى خطبه   5’’خذ بسریرتهفمن أسر
                                                             

  .302ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 1
  .353ص 1المرجع السابق، ج 2
  .123سورة النساء، اآلیة  3
  .185ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 4
 .214ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 5
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ّ (شرطیة وفعل الشرط وجوابه ) من(ـ ف   .وهما ماضیان في محلّ جزم )وُأخذأسر
الشرطیة في خطب عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ) من(ومن أمثلة ورود    

  1’’عن الفرائض فلیأت زید بن ثابت من أراد أن یسأل ‘‘ : قوله في خطبة له
فعل شرطها وهو ماض وجملة فلیأت في محل جزم جواب  شرطیة، وأرادفمن 

  الشرط
الشرطیة الجازمة في خطب عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ) من(كما وردت 

َ ‘‘ :دى خطبهك قوله في إحمثال ذل َ لْ من ذلّ ف ُ ی ْ ت شرطیة وذلّ فعل الشرط  من’’ ب
 َ ُ وجملة ی ْ ت   .في محلّ جزم جواب الشرط ب

ِ من قاتل دوني ‘‘ كما ورد قوله رضي اهللا عنه  ما ق   2’’اتل بغیر أمريفإنّ
ة المقترنة بالفاء  ما قاتل(فعل الشرط قاتل، ماض وجوابه الجملة االسمیّ   )فإنّ

في خطب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ) من(كما وردت أداة الشرط 
ر في أیام أمله بل حضور أج‘‘ :لهحیث قال في خطبة  له فقد خسر من قصّ

  3’’عمله
ر فعل الشرط، وجملة  فمن شرطیة جازمة في محلّ جزم ) فقد خسر عمله(وقصّ

  جواب الشرط
ه الباطل‘‘ :كما ورد قوله رضي اهللا عنه في خطبة له ّ   ’’من لم ینفعه الحقّ ضر

ه جواب الشرط من شرطیة، ینفعه فعل مضارع م ّ   جزوم فعل الشرط وضر
                           

  :یةطما الشر - 3
نت معنى الشرط فصارت أداة شرط  ّ ّ ضم وضعت للداللة على ما ال یعقل ثم

  4﴾اهللا وما تفعلوا من خیر یعلمه﴿:جازمة تحتاج إلى فعلین فتجزمهما نحو قوله تعالى

                                                             
 .217ص 1المرجع السابق، ج 1
 .276ص 1بق، جالمرجع السا 2
 .    ً     .235ص 2ج ‘ عیون األخبار، ابن قتیبة 3
 .197سورة البقرة، اآلیة  4
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ً في جملة الشرط ) ما(وتعمل  ین،عامًا ومعنیین  وتؤدي معنى ا المعنى  خاصّ ّ أم
ة أو  ین فهي تكون زمانیّ ا المعنیین الخاصّ ّ لنا أم ها تأتي لما ال یعقل كما مّث العام فإنّ

ة فالزمانیة هي التي تشیر من خالل جملتها إلى الزمان   1غیر زمانیّ
 ّ ها تأتي للزمان نحونقل السیوطي عن الر ما تجلس من الزمان أجلس : ضي أنّ

فما ﴿:النحاة إثباتهم للزمانیة كما في قوله تعالىفیه، ونقل ابن هشام عن عدد من 
  2﴾لهماستقاموا لكم فاستقیموا 

  .والتقدیر ما استقاموا لكم من زمان فاستقیموا لهم
 3﴾ اهللاتفعلوا من خیر یعلمه  وما ﴿:وترد غیر زمانیة نحو قوله تعالى       

  .في اآلیة ال تشیر إلى زمان محدد) ما(ف 
  :التطبیق

خطب الخلفاء الراشدین ورسائلهم ولكن ورودها  الجازمة فيٍ هذه األداة  وردت
ه قال السابقتین،أقلّ من األداتین  ‘‘ :حیث ورد في خطبة ألبي بكر رضي اهللا عنه أنّ

  4’’نفسكم من خیر تجدوه عند اهللا ما تقدموا أل
مضارع فعل الشرط وعالمة جزمه حذف  فعل: وتقدموا فما شرطیة جازمة

  وتجدوه جواب الشرط مجزوم وعالمة جزمه حذف النون أیضاً  النون،
في خطب علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه ) ما(كما وردت هذه األداة       

وهعرفه الق فما‘‘ :بالربدةحیث قال في خطبة له    5’’رآن فالزموه وما أنكره فردّ
المقترنة فعل ماض فعل الشرط وجملة فالزموه : جازمة، عرفهشرطیة  :فما

  .بالفاء في محلّ جزم جواب الشرط
  : )مهما(ألداة الرابعةا

نت معنى الشرط وهي اسم شرط     ّ ّ ضم وضعت للداللة على ما ال یعقل ثم
وقالوا مهما تأتنا به من آیة لتسحرنا بها فما  ﴿:جازم یجزم فعلین نحو قوله تعالى

  6﴾ بمؤمنیننحن لك 
                                                             

 . 151م ص 2004ظاھرة الجزم في القرآن الكریم، رسالة دكتوراه، مصطفى محمد رضوان، جامعة السودان، كلیة اللغات،  1
  .7سورة التوبة، اآلیة  2
  .197سورة البقرة، اآلیة  3
  .      .20، والمزمل، اآلیة 110البقرة، اآلیة سورة  4
  .292ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 5
 .132سورة األعراف، اآلیة  6
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ّ منها) ما(ومهما بمعنى  الجزائیة و ) ما(وهي بسیطة أو مركبة من  وقیل أعم
ّ أبدلت الهاء من األلف األولى دفعًا للتكرار لتقاربهما في المعنى وهو ) ما( الزائدة ثم

الشرطیة وهو ) ما(بمعنى كیف و) مه(أو مركبة من  الرضي،رأي الخلیل واختاره 
دّ بأنه ال معنى للكفّ  ُ األول وهو رأي والمختار هو ال .هنارأي األخفش والزجاج ور

  1البساطة؛ ألنه لم یقم على التركیب دلیل
  : )متى(األداة الخامسة

نت معنى الشرط وصارت اسم  ّ ّ ضم وضعت للداللة على الزمان المطلق ثم
  2.متى تذهب أذهب :نحوفعلین  جازم یجزمشرط 

  :ومنه قول الشاعر
 َ ِ متى ت َ  أته ْ ت ْ           نارهِ  و إلى ضوءِ شُ ع َ  تجد ٍ  خیر ُ  نار ُ  عندها خیر ِ وقِ م   د

، )تأته(فعلین أولهما قوله  بمتيحیث جزم ) تجد...متى تأته:(والشاهد فیه قوله
   3وهو جواب الشرط وجزاؤه) تجد(وهو فعل الشرط، والثاني قوله 

ها تأتي للوقت المبهم بینما تأتي ) متى(كر في معنى وذُ     للوقت المحدد ) إذا(أنّ
ّ ‘‘ :سیبویهقال  ّ  آتیك: قلتوقتًا معلومًا أال ترى أنك إذا  تجيء) إذا( إن إذا احمر

ّ  البسر كان ، ووجه القبح فیها أن إمكانیة وقوع الشيء أو مبهمة تفید ) متى(قبیحًا
  4بل هو حاصل ال محالة) إذا(عدمه ولیس كذلك في 

وظائف ) متى(ولألداة . من حروف الجزاء) متى(وحروف الجزاء مبهمة و
ّ مهمة حیث یرى بعض النح في المكان وذكر ) أین(في الزمان بمنزلة ) متى(اة أن

بان نقًال عن الكافیة والتسهیل ّ ‘‘ :الصّ   5).إذا(على  قد تهمل حمالً ) متى(أن
ان(األداة السادسة    : )أیّ

نت معنى الشرط، وهي اسم شرط جازم  ّ ّ ضم وضعت للداللة على الزمان ثم
ان تقم أقم: یجزم فعلین نحو   .أیّ

                                                             
  .57ص 2ھمع الھوامع، للسیوطي، ج 1
  .الجملة الشرطیة في شعر المتنبئ، حسونة حسب الرسول المقبول، ص     2
  .28-27ص 4شرح ابن عقیل،ج 3
  .432ص 1ج الكتاب، سیبویھ، 4
  .16ص 4حاشیة الصبان على شرح األشموني، ج 5
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ان(الجازمة وألداة الشرط  دورها في بناء الجملة الشرطیة وهي اسم باتّفاق ) أیّ
  ).متى(وظرف من ظروف الزمان مبهم بمعنى 

ِ وذُ     ها تستعمل في األزمنة التي تقع فیها األمور الع   1ظامكر أنّ
ها تأتي اسم استفهام وظرف زمانأ)أیان(ومن الجوانب المهمة في  في قوله 2نّ

ان مرساهایسألونك عن الساعة  ﴿:تعالى   3﴾ أیّ
ا الفرق بین  ّ لنا، أم ها تأتي للشرط وللجزاء كما مّث ّ ) متى(و) أیان(كما أنّ أن

ان(تستعمل بكثرة؛ لذلك صارت أظهر من ) متى( ّ ) أیّ تستخدم لجمیع ) متى(كما أن
ا  ّ ان(األزمنة ولكل شيء أم ّ ) أیّ ها تستخدم فیما یراد تفخیم أمره أو فیما یختص فإنّ

  4باألمور العظام
ى(األداة السابعة    : )أّن

ها  من األدوات التي تحدث الربط بین جملتي الشرط والجواب إضافة إلى أنّ
وهي اسم شرط جازم یجزم فعلین مثالها قول  المكانیة،تصبغ الجملة بمعنى الظرفیة 

  :الشاعر
جا   فأصبحت أنّى تأتها تستجر بها         تجد حطبًا جزًال ونارًا تأجّ

  )تستجر(وجواب شرطها) تأتها(شرطهاففعل 
ِ ى كم أنّ فأتوا حرثَ  ﴿:استفهامًا بمعنى متى نحو قوله تعالى) أنّى(وتقع  ْ ش ُ ئ   5﴾ مت

وبمعنى كیف نحو قوله 6﴾ هذاى لك أنّ  ...﴿ :وبمعنى من أین نحو قوله تعالى
ِ أنّ  ﴿:تعالى ُ  ى یحي هذه   7﴾ موتهابعد  اهللا

ّ المفسرین أجازو  8﴾فأتوا حرثكم أنى شئتم  ﴿:وفي قوله تعالى بان أن ا نقل الصّ
ها في هذه اآلیة) أنى(وجوه    9كّل

  : )أین(األداة الثامنة 

                                                             
  .106ص 3شرح المفصل، ابن یعیش، ج 1
  .548ص 2ارتشاف الضرب، أبو حیان، ج 2
  .42سورة النازعات، اآلیة  3
  .106ص 3شرح المفصل، ابن یعیش، ج 4
  .223سورة البقرة، اآلیة  5
  .     37سورة آل عمران، اآلیة  6
  .259ة سورة البقرة، اآلی 7
  .     223سورة البقرة، اآلیة  8
  .9ص 4حاشیة الصبان على شرح األشموني، ج 9
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نت معنى الشرط، وهي اسم شرط جازم  ّ ّ ضم وضعت للداللة على المكان ثم
م الموت ﴿:یجزم فعلین نحو قوله تعالى   1﴾ أینما تكونوا یدركّ

ّ ) أین(على ) ما(ودخلت  ظرف مكان فیها ) أین(لیتمكن الشرط ویحسن؛ ألن
  2معنى االستفهام والشرط 

یجازًا في  ٕ والسؤال عن وجود  الكالم،وأین سؤال عن األمكنة یحقق اختصارًا وا
سؤاًال واحدًا ) أین(األمكنة؛ لذاك كانت و شيء أو مكانًا ما یتكرر بتكرار شخص أ

ها    3یتضمن األمكنة كّل
ُ ) أین(ف ضفي على جملة الشرط والجزاء معنى المكانیة وهي ظرف مكان ت

 ُ ّ على الفتح، وسبب البناء هو تضم نها معنى الحرفیة ووقوعها موقع حرف مبني
   4االستفهام

  : )حیثما(األداة التاسعة 
ّ ضُ     نت معنى الشرط ن وهي اسم شرط جازم وهي ظرف للمكان عمومًا ثم ّ م

  :فعل الشرط والثاني جوابه نحو قول الشاعریجزم فعلین األول 
 ّ   ر لك اهللا نجاحًا في غابر األزمانحیثما تستقم یقد
أحدهما وهو : فعلین بحیثماحیث جزم ’’حیثما تستقم یقدر ‘‘ : الشاهد فیه قوله

  5وجزاؤه جواب الشرط) یقدر(فعل الشرط، والثاني وهو قوله ) تستقم(قوله 
ها في بناء الجمل حیث تربط بین مكانت) حیثما(الجازمة اة الشرطیة ولألد      

  .الشرط والجواب جاعلة الثاني سبب في األول جملتي
ّ أدوات الشرط كلها مبهمة وألجل إبهام حیث المعرفة        ونسبة ألن

التي تقطعها عن ) ما(والموضحة والمخصصة باإلضافة إلى الجملة أضیفت إلیها 
وحیثما كنتم  ... ﴿:نحو قوله تعالى6لفعل بعدها مجزوموا اإلضافة وتصیرها جازمة

                                                             
 .78سورة النساء، اآلیة  1
  .203ص 1مشكل إعراب القرآن الكریم، أبو محمد المكي بن أبي طالب، ج 2
  .104ص 4شرح المفصل، ابن یعیش، ج 3
  .104ص 4المرجع السابق، ج 4
 . 338الشاھد رقم  31-30ص 4شرح ابن عقیل، ج 5
 .144ص 2شرح الكافیة، الرضي، ج 6
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وا وجوهكم شطره  في محلّ جزم فعل ) كنتم(للشرط وللجزاء و) حیثما(فجاءت 1﴾فوّل
وا(وجملة  الشرط،   .بالفاءجواب الشرط المسبوق  )فوّل
وعلل ابن یعیش ) إذما(ال تخلص للحرفیة كما حدث في ) حیثما(واألداة    

ة امتناعها عن  ّ ه عائد إلى قو   .وكثرة مواضعها) حیثما(الحرفیة بأنّ
  : )إذما(األداة العاشرة

ُ  وهي حرف على األصحّ  قًا ضِ و ق الجواب بالشرط تعّل عت للداللة على تعّل
دًا یقصد به الداللة على تحقق وقوع الجواب بوقوع الشرط دون الداللة على  ّ مجر

 ْ ُ عاقل أو غیر عاقل، وعملها الجزم لفعلین واخ ِ ت ،ف فیها كونها حرفًا أو ل فقد  ظرفًا
ها ال تكون للمجازاة إال بِ  ّ ذكر سیبویه أنّ   2إلیها فتصیر معها حرفًا واحداً ) ما(ضم

ا أراد ولهذا  التوضیح؛على  على اإلبهام ومبنى اإلضافة وباب الشرط مبناه ّ لم
إلضافة ألنهما الزمان لإلضافة، وا) ما(في باب الشرط لزمتهما ) حیث(و) إذ(دخول 

حهما فال یصلحان للشرط حینئذٍ فاشترطنا  لتكفّهما عن اإلضافة فیبهمان ) ما(توضّ
 ٍ   3.فیصح دخولهما في الشرط حینئذ

َ ) إذما(إذًا ف ُ حرف شرط جازم ولم ی  حاة،النُّ ل بخالف ذلك إال القلیل من ق
 ُ َ ومنهم الم ة رِّ ب ّ دخول ) إذما(د الذي قال باسمیّ یها ال عل) ما(على األصل فیها وأن

تها و) إذما(‘‘ :یغیرها عن اسمیتها حیث یقول كافّة لها عن ) ما(باقیة على اسمیّ
ها صارت مع ) حیث( كما فيطلب اإلضافة مهیئة للشرط والجزم  بمعنى ) ما(وأنّ

  4المستقبل وجازمة
  : )كیفما(األداة الحادیة عشرة 

فیزید احتمالها الزائدة ) ما(وتدخلها  وأصلها موضوعة للداللة على الحال   
كیفما تصنع : ویجب أن یكون فعال الشرط والجواب متّفقي اللفظ والمعنى نحو 5الجزم
  .أصنع

                                                             
 .144سورة البقرة، اآلیة  1
 .56ص 3الكتاب، سیبویھ، ج 2
 .121ص 1األشباه والنظائر في النحو، للسیوطي، ج 3
 .      123ص، 1المقتضب، للمبرد، ج 4
 .444ص 4النحو الوافي، عباس حسن، ج 5
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تكونوا یولّ  كیفما‘‘ :ومن القلیل أن تكون جازمة ویكون فعالها مختلفین نحو
  1’’علیكم

ُ ) كیف(لفظ النحاة في موقف واختلف  سألت : جازى بها أم ال، قال سیبویههل ی
هي مستكرهة ولیست من حروف الجزاء : كیف تصنع أصنع فقال: الخلیل عن قوله

ة حال تكن أكن :معناهاومخرجها على الجزاء ألنّ    2.على أیّ
 ّ ُ ) كیف(وذهب النحاة إلى أن ُ ی وما ) ما(و)متى(جازى بجازى بها كما ی

ما یجوز  :قالوابأن  واواحتجُّ  المجازاة،من كلمات  أشبههما ما قلنا إنّ بها المجازاة إنّ
لوا بقوله تعالى ها مشابهة لكلمات المجازاة في االستفهام واستدّ ینفق كیف  ...﴿:ألنّ

َ  علیه،فكیف في اآلیة للشرط وجواب الشرط محذوف لداللة ما قبله 3﴾یشاء ّ ولعلّ م  راد
الّ لجزم هذا القول الشرط اللغوي الذي یفید ربط جملة بأخرى ال الشرط اللفظي  ٕ وا

  .الذي جاء بعد كیف مرفوعاً ) یشأ(الفعل 
ه ال یجوز المجازاة بها لثالثة أسباب    ون فذهبوا إلى أنّ ا البصریّ ّ   :أم

ها نقصت عن سائر أخواتها ألنّ جوابها ال یكون إال نكرة-1   .أنّ
ها یجوز ا--2   إلخبار عنها وال یعود إلیها ضمیرأنّ
ما یكون عند الضرورة -3 األصل في الجزاء أن یكون بالحرف، واستعمال األسماء إنّ

  4هناك حاجة تدعو إلى المجازاة بهافلیست 
ّ (األداة الثانیة عشرة   : )أي

ُ : هي اسم شرط جازم یجزم فعلین نحو ًا ت ّ م، وتعرب حسب موقعها من كرِ م أُ كرِ أی
ُ وهي تالزم اإلضافة فإن حُ  الجملة، ِ ذف المضاف إلیه است َ ع عنه بالتنوین وهي  یض
هم: قولناما تضاف إلیه ففي  حسب ّ (یقم أقم معه  أیّ ّ ) أي ت على من یعقل ثم دّل

نت معنى الشرط، وفي  ّ ّ : قولناضم ت  الدواب تركب أركب أي ّ (دّل ما ال  على) أي
ّ ضُ  نت معنى یعقل ثم ّ ّ : وفي قولنا الشرط،م َ  في أي ت م م أصُ صُ یوم ت ّ (دّل  على) أي

                                                             
  .49-48حسب الرسول المقبول، صالجملة الشرطیة في شعر المتنبئ، حسونة  1
  .60ص 3الكتاب، سیبویھ، ج 2
  .       .64سورة المائدة، اآلیة  3
  .644ص 2م، ج1982اإلنصاف في مسائل الخالف، ابن األنباري،  4
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ّ ضُ  نت معنى الزمان ثم ّ ت  الشرط،م ّ مكان تجلس أجلس دّل ّ (وفي أي على المكان ) أي
ّ ضُ  نت معنى ثم ّ   .الشرطم

ّ (فاالسم    ّ ) أي ُ في داللته عام ُ  بهم،م من  راد منه كلّ أمرفهو یصلح بأن ی
ة ول ة والمعنویّ ُ  إلیه،كن هذا التعمیم واإلبهام یزول بالمضاف األمور الحسیّ حدد فإنه ی

 ُ    1عینهالمراد وی
  :التطبیق
ّ أكثر أدوات الشرط الجازمة ورودًا في خطب الخل    فاء الراشدین یالحظ أن

  .)ما(و) من(و) إن(هي 
ا بقیة األدوات فقد  ّ التي وردت في خطبة لعمر ) ماأی(جاءت على الندرة مثل أم

ما رجل كانت له حاجة أو ظلم مظلمة ‘‘ :رضي اهللا عنه في قوله أو عتب علینا أیّ
  2’’من خلق فالیؤذنّي

ّ (ففي الجملة المتقدمة أداة الشرط الجازمة    وكانت فعل الشرط وجملة )أي
  .فالیؤذنّي المقترنة بالفاء في محلّ جزم جواب الشرط

  :لجازمةإعراب أدوات الشرط ا
ّ أدوات الشرط الجازمة تنقسم إلى قسمین حروف وأسماء، : عرفنا فیما سبق أن

لیك  ٕ ا األسماء فلها موقع من اإلعراب وا ّ فالحروف ال محلّ لها من اإلعراب أم
  التفصیل

  :أوالً  
ت األداة الشرطیة على مكان أو زمان فهي في موقع نصب على الظرفیة لّ د إذا

ًا ولخبره إذا كان ناقصاً الزمانیة أو المكانیة  ّ   .لفعل الشرط إذا كان تام
ّ : واألدوات الدالة على الزمان هي ان وأي ) مضافة إلى الزمان(متى وأیّ

ّ : واألدوات الدالة على المكان هي   )مضافة إلى المكان(أین وأنّى وحیثما وأي
  :ثانیا
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ت األداة على حدث تعرب مفعوًال مطلقًا لفعل  ن دّل ٕ هذا النوع وأداة  الشرط،وا
) ّ ّ لعب تلعب یلعب أخوك: مضافة إلى المصدر نحو) أي   .أي

  :ثالثاً 
ت األداة الشرطیة على الحال كانت في محلّ نصب على الحال إن كان  ن دّل ٕ وا
 ّ ، وأداتا هذا النوع هما كیفما وأي ًا وخبرًا لفعل الشرط إن كان ناقصًا ّ فعل الشرط تام

كیفما یكن زید : ونحوكیفما یأتِ زید یأتِ عمرو، : مضافة إلى ما یفید الحال نحو
  .یكن عمرو

  :رابعاً 
ت األدا ات كانت في محلّ رفع مبتدأ إن كان فعل ة الشرطیة على الذَّ إن دّل

تكن قاسیًا فأنت  مهما: نحویقم أقم معه أو كان فعًال ناقصًا  من: نحوالشرط الزمًا 
  1مهما تكرم اللئیم یتمرد: حازم، أو كان فعل الشرط متعدیًا استوفى مفعوله نحو

ت األداة على ذات كانت في محلّ نصب مفعوالً  به إن كان فعل الشرط  إن دّل
  2﴾ من یهد اهللا فهو المهتدي ﴿:لم یستوفِ مفعوله نحو قوله تعالى متعدیاً 

  :أدوات الشرط غیر الجازمة
  :لو الشرطیة

شرطیة امتناعیة وشرطیة غیر امتناعیة، وكال النوعین حرف  :هي نوعان
  .واستعماله قیاسي

  :لو الشرطیة االمتناعیة-أ
ا معناها فأمران مجتمعان  ّ ّ هذه الشرطیة لم تتحقق  إفادة: هماأم الشرطیة، وأن

  .في الزمن الماضي، فقد امتنع وقوعها
فادتها الشرطیة تقتضي تعلیق شيء بآخر، وهذا التعلیق یستلزم حتمًا أن یقع     ٕ وا
ة(بینهما نوع ترابط واتّصال معنوي یغلب أن یكون هو  جملتان،بعدها  ي ف) المسببیّ

م الجاهل لنهضت بالده لكنه لم یتعلم: الجملة الثانیة نحو ولو عفّ السارق . لو تعّل
) الجاهل تعلم (هيفالجملة األولى من المثال األول . لنجا من العقوبة التي نزلت به
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ّ نهضة البالد ) نهضت بالده(هي والثانیة  وبین الجملتین ذلك االرتباط المعنوي؛ ألن
ى األولى  ولذا الجاهلمسببة عن تعلم  ّ ى) الشرطجملة (تسم ّ جملة (الثانیة  وتسم

  .ومثل هذا یقال في المثال الثاني) الجواب
طلعت الشمس  لو: نحوویترتب على امتناع الشرط هنا امتناع الجواب تبعًا له 

  .، فقد امتنع فعل الشرط أمس فامتنع له الجوابأمس لظهر النهار
االمتناع بامتناع هذا الشرط لجواز أن فإذا كان للجواب سبب آخر فال یتحتم 

لو طلعت الشمس أمس : یؤدى السبب اآلخر إلى إیجاد الجواب وتحقیق معناه نحو
ا الجواب فیصحّ أن یكون غیر  ّ ، فطلوع الشمس هنا ممتنع أم لكان النور موجودًا
ممتنع برغم امتناع الشرط إذا وجد سبب آخر غیر الشمس یحدثه كمصباح أو برق 

  .أو نار
لو تعلم الجاهل : ومن أمثلة امتناع الشرط دون أن یستلزم امتناع الجواب

  .فالجواب هنا لیس حتمي االمتناع إذ الشرط لیس السبب الوحید في إیجاده. الغتنى
م یتبین خطأ المعربین في التعبیر الشائع وهو    ها حرف امتناع ‘‘ :ومما تقدّ أنّ
ها حرف یدلّ على امتناع الجواب المتناع الشرط یریدون’’المتناع   .أنّ

 َ جزم على الرأي األرجح وال بدّ لها من وهي أداة شرطیة قیاسیة االستعمال ال ت
ً أو معنى  تین لفظًا ومعنى تین ماضویّ جملتین بعدها، واألغلب أن تكون الجملتان فعلیّ

   1.فقط
     ً ُ قلبت زمنه إ فإن جاء بعدها مضارع لفظًا ومعنى ّ لى الم ، قال ابن ضي

  :مالك
 ْ ن ٕ ٌ  وا ُ  مضارع ُ رِ تالها ص ّ ضِ فا        إلى الم َ  ي َ  نحو ِ لو ی َ ي كَ ف   2ىف

  :لو الشرطیة غیر االمتناعیة-ب
في العطلة  رُّ لو یشتدّ الحَ : وهي قلیلة االستعمال لكن استعمالها قیاسي ومثالها

  .الصیفیة أصطاف في جهات معتدلة
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ّ لو الشرطیة غیر االمتناعیة شبیهة ب: قال النحاة الشرطیة فهما یفیدان ) إن(إن
  1.ملة مستقبالً ویوجبان أن یكون زمن الفعل في الجتعلیق الجواب على الشرط 

ویقلّ إیالء لو فعًال مستقبل المعنى وما كان من حقّه أن یلیها، لكن قلیل لورود 
َ ولْ  ﴿:تعالىلقوله 2بهالسماع  ْ ی َ خ َ  ش ِ  الذین افوا عافًا خَ یة ضِ رِّ ن خلفهم ذُ لو تركوا م

  3﴾علیهم
  :التطبیق
    ّ ُ وقد كُ . شرطیة امتناعیة وغیر امتناعیة: نوعان) لو(ذكرنا أن رود هذه ثر و

  .األداة غیر الجازمة في خطب الخلفاء الراشدین ورسائلهم
َ ‘‘ ففي خطبة لعمر رضي اهللا عنه         َ لو ق ما وصل إلیه منها بین  سم

هم أتعبهم شكرها   4’’الناس كّل
  .فلو أداة شرط غیر جازمة، وقسم فعل الشرط، وأتعبهم جواب الشرط        
ها الناس لو منعوني ‘‘ :كما ورد في خطبة ألبي بكر رضي اهللا عنه       أیّ

  5’’عقاًال لجاهدتهم علیه
جواب الشرط : فعل الشرط، وجاهدتهم: أداة شرط غیر جازمة، ومنعوني: لو 

  وقد اقترن بالالم، ولو هنا للشرط غیر االمتناعي
ا خ    ّ ملت على هذه األداة غیر الجازمة طب الخلیفة عثمان بن عفان فقد اشتأم

فإنّي كففت عنكم من لو كان هو الذي یكلمكم لرضیتم عنه بدون ‘ :قولهمثال ذلك 
جواب الشرط وكال الفعلین : فعل الشرط ولرضیتم: شرطیة وكان: فلو6’’منطقي هذا

  ماضیان
َ ولَ ‘‘ :كما وردت في خطبة لعثمان رضي اهللا عنه ُ  لو كنتُ  مريع قتالكم لقد  أرید

   7فقادوا الجنود إلى األجناد كتبتُ  كنتُ 
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وجواب ) كنت(شرط غیر جازمة وجاء بعدها فعل الشرط أداة: فلو    
  )لقد كنت كتبت(الشرط 

فنجدها في خطب اإلمام علي ) لو(أكثر شواهد أداة الشرط غیر الجازمة أما
شرطیة، : فلو1’’ لو أشاء أن أقول لقلت واهللا‘‘ :قولهرضي اهللا عنه، مثال ذلك 

جواب الشرط وقد اقترن بالالم والشرط هنا غیر : ولقلت الشرط،فعل : وأشاء
  .امتناعي

ُ  لو‘‘ :عنهاهللا ومنه قوله رضي      وا و   2’’علیكم لعملوا فیكم بأعمال كسرىّل
ُ  غیر جازمة شرطیة: فلو    واوو جواب الشرط وقد : فعل الشرط، وعملوا: ّل

  .اقترن بالالم
ج به النساء واهللا لو وجدته قد ت‘‘ :كما ورد في خطبة له رضي اهللا عنه ّ زو

أنّ رجًال مسلمًا  فلو‘‘ :عنه ومن أمثلة ذلك قوله رضي اهللا3’’دتهلردوملك به اإلماء 
 َ   4’’ومالُ مات من بعد هذا أسفًا ما كان به م

  .جواب الشرط وكالهما ماضیان: فعل الشرط، وما كان: شرطیة ومات: فلو
ا ولوال ولوماا ّ   :م

ا حرف شرط وتفصیل وهي قائمة مقام أداة ّ رها  الشرط؛الشرط وفعل  أم ّ ولهذا فس
والمذكور بعدها جواب الشرط فلذلك لزمته الفاء ) مهما یك من شيء(ب سیبویه 

ا: نحو ّ ا(نیبت یك من شيء فزید منطلق، فأُ  مهما: واألصلزید فمنطلق،  أم ّ مناب ) ام
ّ أخرت الفاء إلى الخبر ) مهما یك من شيء( ا: فصارثم ّ زید فمنطلق قال ابن  أم

  :مالك
ا كمهما یكُ    ّ ِ  أم ْ م ٍ  ن ِ  شيء ِ  لوِ وفا        لت ِ أُ  ها وجوباً وِ لْ ت   فال
  :وهذه الفاء ملتزمة الذكر، وقد جاء حذفها في الشعر كقوله   
ا القتالُ    ّ َ  ال قتالَ  فأم ّ س ُ         ولكن َ لدیكم َ  اضِ یرًا في عر   واكبِ الم
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ة، فالكثرة عند حذف القول ذفت في النّ أي فال قتال، وحُ     ثر أیضًا بكثرة وبقّل
ّ وجلّ  ّ  ﴿:معها كقوله عز َ  افأم ْ  الذین ْ  اسودّت ُ  وجوههم ْ أكفرت َ بع م ِ  د ْ كُ إیمان   1﴾ م

ى اهللا علیه  إیمانكم، والقلیلأي فیقال لهم أكفرتم بعد  ما كان بخالفه كقوله صّل
م ا‘‘ :وسّل ّ ٍ  بعد ما بالُ  أم وقع في  هكذا' 'اهللایشترطون شروطًا لیست في كتاب  رجال

ّ أ: بحذف الفاء، واألصل) ما بالُ (صحیح البخاري  بال رجال فحذفت  بعد فما ام
  2ءالفا

 ّ ا(وذكر النحاة أن ّ ُ  حرف بسیط فیه معنى الشرط) أم مهما یك من : ل بمعنىوَّ أی
   3وال بدّ بعده من جملة هي جوابه ه قائم مقام أداة الشرط وفعل الشرطشيء ألنّ 

ا لوال ولوما ّ   :فلهما استعماالن أم
ین على امتناع  :أحدهما   :قال ابن مالك غیره، لوجود الشيءأن یكونا داّل

ٌ           االبتدالوال ولوما یلزمان  ِ عُ  بوجودٍ  إذا امتناع   داق
ر محذوفًا بخالن إال على المبتدأ، ویكون الخحینئذٍ فال ید االبتداءفیلزمان 

، وال بدّ لهما من  ،قرن بالالم فإن كان مثبتًا  جواب،وجوبًا ن كان منفیًا بلم لم  غالبًا ٕ وا
لوال زید ألكرمتك، ولوما زید ألكرمتك، ولوما زید ما جاء عمرو،  :یقترن بها نحو

  .ولوما زید لم یجئ عمرو
  .لوال زید موجود :والتقدیرفي هذه األمثلة مبتدأ وخبره محذوف وجوبًا ) زید(ف

ان حینئذٍ بالفعل نحوالداللة على التحضیض :الثاني ، : ، ویختصّ لوال ضربت زیدًا
، فإن قصدت بهما التوبیخ كان الفعل  ،ولوما قتلت بكرًا ن قصدت بهما  ماضیًا ٕ وا

َ  ﴿:الحثّ على الفعل كان الفعل مستقبًال بمنزلة فعل األمر كقوله تعالى َ فلوال ن َ ف ِ  ر ْ م  ن
ِ كُ  ٍ لّ ف ْ  رقة ُ لیتفقَّ  طائفةٌ  منهم   4﴾...واه

التي للتحضیض االسم ویكون معموًال لفعل ) لوال(قد یقع بعد و  .لینفرأي 
  :عن االسم فاألول كقولهمضمر أو لفعل مؤخر 

               ُ م   حاحُ صِ  والقلوبُ  هالّ التقدّ
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م، ومثله قوله م مرفوع بفعل محذوف تقدیره هالّ وجد التقدّ   :فالتقدّ
          َ ون َ قْ عَ  تعدّ ْ  أفضلَ  یبِ النِّ  ر َ          مجدكم ِ ب َ ي ضَ ن ِ ى لوال الكَ وطر ّ م ي

 ُ عاالم   قنّ
ّ مفعول بفعل محذوف والتقدیر ّ المقنّع: فالكمي ون الكمي   لول تعدّ

   1ضربت، فزیدًا مفعول تال زیدّا ضربلو : والثاني كقولك
 ُ ، فقد ذهب الكوفیون إلى أنّ لف في العامل في االسم المرفوع بعد لوالوقد اخت

  .لوال زید ألكرمتك: نحولوال ترفع االسم بعدها 
ه یرتفع  ون إلى أنّ ا  .باالبتداءوذهب البصریّ ّ وا بأن قالوا الكوفیونأم ما : فاحتجّ إنّ

 ّ ها نائبة عن الفعل الذي لو ظهر لرفع االسم ألن ها ترفع االسم بعدها ألنّ قلنا إنّ
هم لم یمنعني زید من إكرامك ألكرمتك إال  لو: ألكرمتكزید  لوال: قولكالتقدیر في  أنّ

ا البصریون : فصارت بمنزلة حرف واحد) لو(على  )ال(حذفوا الفعل تخفیفًا وزادوا  ّ أم
وا ب ما قلنا  :قالوان أفاحتجّ ما یعمل إنّ ّ الحرف إنّ إنه یرتفع باالبتداء دون لوال وذلك ألن

، ولوال ًا ّ باالسم دون الفعل، بل یدخل على الفعل كما ی إذا كان مختصّ دخل ال یختص
  :م، قال الشاعرعلى االس

ُ         لوال عددتُ         ك إنّي قد رمیتهم ّ ّ در وما عذري  ال در
  )تراجع(بمجدود

ّ فوجب أالّ تكون ) لوال(فأدخل  ها ال تختص   2عاملةعلى الفعل فدلّ على أنّ
   

                                                             
  .59-55ص 4شرح ابن عقیل، ج 1
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  :التطبیق
  ):لوال(أوالً 

  .وجوباً  اً ویكون خبرها محذوف االبتداءوتلزم  ذكرنا،هي حرف امتناع لوجود كما 
  :وقد وردت هذه األداة في خطب الخلفاء الراشدین فمن ذلك

ى اهللا علیه  ورد في خطبة ألبي بكر رضي اهللا عنه یوم قبض الرسول صّل
م ّ موتك كان اختیارًا منك لَ  لوال‘‘ وسّل ْ جُ أن   1’’نا لموتك بالنفوسد

ّ  جازمة،شرط غیر  داةأ :لوال   .جواب لوال: ، ولجدناشرطها :موتكوأن
ُ  لوال أنّك نهیتَ ‘‘ ومنه قوله أیضاً  ِ عن الب ْ  كاء َ ألنفد َ  ا علیكَ ن ویقال 2’’ؤونالشُّ  ماء

  .في هذا ما قیل في المثال السابق
كما وردت هذه األداة الشرطیة في خطب عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه    
ُ  ولوال‘‘ حیث قال َ  رجاء كم استضالعًا بم أن أكون ا خیركم لكم وأقواكم علیكم وأشدّ

  3’’ینوب من أموركم ما تولیت ذلك منكم
كما ورد في خطبة له . جوابها: تولیت شرطها، وما: شرطیة، ورجاء: فلوال    

ة فلوال‘‘ أخرى ّ   4’’ذلك لم تكن لنا بهم قو
  .جوابها: شرطها، ولم تكن: شرطیة، وذلك: فلوال    

ا خطب علي بن أبي طالب فقد اشتملت على هذه األداة غ ّ ) لوال(یر الجازمةأم
ُ ‘‘ :مثال ذلك قوله رقة بین المسلمین، وأن یعود الكفر ویبور وأیم اهللا لوال مخافة الف

ا لهم   5’’الدین لكنا على غیر ما كنّ
 خبره مبتدأ: ، ومخافة)امتناع لوجود حرف(جازمة أداة شرط غیر : فلوال     

ا على غیر ذلك جو : وجملة) موجود(محذوف وجوبًا تقدیره   .اب لواللكنّ
كم ‘‘ كما ورد في خطبة له رضي اهللا عنه        ّ ولوال إقبالكم بعد إدباركم وكر

  6’’بعد انحیازكم وجب علیكم ما وجب على المولى یوم الزحف

                                                             
 .179ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 1
 .197ص 1المرجع السابق، ج 2
  .212ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 3
  .226ص 1المرجع السابق، ج 4
 .289ص 1المرجع السابق، ج 5
 .3ص 1المرجع السابق، ج 6
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قبالكم) رف امتناع لوجودح(جازمة أداة شرط غیر : لوال     ٕ  خبره مبتدأ: وا
  الشرطجواب ) علیكم وجب(وجملة ) موجود(محذوف وجوبًا تقدیره

   1’’لم تفعل فلوال شكّكَ ‘‘ ومن ذلك أیضًا قوله رضي اهللا عنه     
) موجود(محذوف وجوبًا تقدیره خبره مبتدأ: كّكَ أداة شرط غیر جازمة، وشَ : فلوال

  .جواب الشرط) لم تفعل(وجملة 
ة(ثانیًا  ا الشرطیّ ّ   : )أم

ا حرف شرط وتفصیل كما  ّ  الشرط،وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل  ذكرنا،أم
  .مهما یك من شيء: ومعناها

مثال ذلك ما ورد في  الراشدین،هذه األداة في خطب الخلفاء  وقد وردت     
َ ‘‘ خطبة ألبي بكر رضي اهللا عنه ا ما ال تستطیع نفیه ف ّ َ كَ فأم ٌ م ِٕ  د ْ وا   2’’نافٌ د

ا     ّ   .جواب الشرط: كمدحرف شرط وتفصیل بمعنى مهما یك من شيء، ف: أم
ُ ‘‘:في خطبة لعمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قولهكما ورد     ا أنّي لو أشاء ّ  أم
ا سلف لقلتُ  أن أقولَ  ّ   3’’عفا اهللا عم

ا ّ   .حرف شرط وتفصیل، وما بعدها جواب الشرط: فأم
رضي اهللا عنه  كما نجد استخدام هذه األداة في خطب عمر بن الخطاب      

ا أنا‘‘ كقوله ّ نَّهمفوربّ الكعبة  وأم َل مِ ْ ح    4’’على الطریق ألَ
ا ّ ُ حرف شرط وتفصیل، وقد اكْ : فأم ِ ت ي بجواب القسم عن جواب الشرط الجتماع ف

ه جواب ) حملنهمأل(الشرط والقسم وتقدم القسم على الشرط وهو قوله والدلیل على أنّ
  .نون التوكید علیهالالم و  للقسم دخول

   

                                                             
 .404ص 1المرجع السابق، ج 1
 .179ص 1المرجع السابق، ج 2
 .52ص 2البیان والتبیین، للجاحظ، ج  3
 .211ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 4
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  : )إذا الشرطیة(ثالثًا 
ُ هي  ُ أداة شرط غیر جازمة، وهي مما ت في ) إن(شابهضاف إلى الجمل، وهي ت
ّ الشرط بعد إذا متوقع الحدوث االستعمال  ّ هناك فرقًا بینهما وهو أن وقد ذكرنا أن

  .الحدوث بلاقفإنّ شرطها ) إن(بخالف
أطیعوني ما أطعت اهللا فإذا ‘‘ ففي خطبة ألبي بكر رضي اهللا عنه ورد قوله

   1’’لي علیكم عصیته فال طاعة
ظرف لما یستقبل من : ابن هشام بقوله جازمة وأعربهاشرط غیر  أداة: إذا

مان خافض لشرطه منصوب بجوابه ال محلّ له من اإلعراب ّ   .الز
ّ على فتح : عصیته ر، فعلعصى، فعل ماض مبني فال : الشرط، وجملة مقدّ

  .طاعة لي جواب الشرط
فإذا أداة شرط غیر ‘‘ فاجتنبوني فإذا غضبتُ ‘‘ كما ورد قوله رضي اهللا عنه

  جواب الشرط: فعل الشرط، وجملة فاجتنبوني: جازمة، وغضبت
ونضب عمره وضحا ظله حاسبه فإذا وجبت نفسه ‘‘ :ومنه قوله رضي اهللا عنه

ب فعل الشرط والفعل حاسب جواب أداة شرط غیر جازمة والفعل وج فإذا ’’اهللا
ا األفعال ّ   .ال معطوفة على فعل الشرطفهي أفع )نضب وضحا( الشرط أم

الشرطیة في خطب عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه مثال ذلك ) إذا(ونجد
ذا أراد أحدك‘‘ قوله ٕ    2’’بعیرًا فلیعمد إلى الطویل موا

أراد، وجملة فلیعمد جواب  وفعل الشرط ماض وهو جازمةفإذا أداة شرط غیر 
  .الشرط

به اهللا إذا أحبّ عبدإنّ ‘‘ :ومن ذلك وصیته لسعد بن أبي وقاص     ًا حبّ
ذا أبغض عبدًا بغّضه ٕ   3’’وا

وكذلك جواب الشرط في ) أبغض-أحبّ (فإذا في الجملتین فعل شرطها ماض
به(الجملتین ماض   .)بغّضه-حبّ

                                                             
 .180ص 1المرجع السابق، ج 1
 .215ص 1المرجع السابق، ج 2
 .226ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 3
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ا قوله رضي اهللا عنه ّ أداة الشرط  فإذا1’’قتلهم إذا التقى الجمعان توقّوا‘‘ :أم
إذا التقى الجمعان : غیر الجازمة والتقى فعل الشرط وجواب الشرط محذوف تقدیره

  .فتوقّوا قتلهم
سرت  إذا‘‘ :قوله كفي خطب عثمان رضي اهللا عنه مثال ذل )إذا(كما وردت 

  2’’ما قد تكاثر من عدد القومك قلّ في نفسك وعدد بمن معك
  .عل الشرط وفلّ جواب الشرطأداة الشرط غیر الجازمة، وسرت ف :فإذا
 فإذا3’’إذا تعوطیت حقوق اهللا فال تدهنوا فیها ‘‘ :ورد قوله رضي اهللا عنه كما

   .، وجوابها جملة فال تدهنوا المقترنة بالفاءأداة الشرط، وفعل شرطها تعوطیت
ا  ّ ) إذا(علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه فقد وردت أداة الشرط في خطبأم

حتّى إذا ارتوى من ماء آجن وأكثر من غیر طائل ‘‘ :في مواطن عدیدة منها قوله
اس قاضیاً    4’’جلس بین النّ

  .جواب الشرط :وجلسفعل الشرط، : أداة شرط غیر جازمة، وارتوى: فإذا
  5’’ي جماعةحتّى إذا مضى لسبیله جعلها ف‘‘ :ومنه قوله 

  .جوابها: شرطیة غیر جازمة، ومضى فعل الشرط، وجعلها: فإذا
م(رابعاً    :الشرطیة) اكّل

 ّ ما﴿في) كلّ (ذكر ابن هشام ان ُ  كّل منصوبة على 6﴾قالوا رزقازقوا منها من ثمرة ر
 ّ فاق، وناصبها الفعل الذي هو جواب في المعنى مثل قالوا في اآلیة، الظرفیة بات

ها محتملة لوجهین شرط،ویعني بقوله جواب أي جواب  نّ ٕ   :وا
اً  :أحدها  ّ   .فال محلّ لها من اإلعراب له؛والجملة بعده صلة  أن تكون حرفًا مصدری

والجملة ت، تقدیر وقتكون نكرة بمعنى وقت فال تحتاج على هذا إلى  أن :الثاني 
  .بعدها في موضع خفض على الصفة

قوله  :أي شرطها ماض وكذلك جوابها نحو بعدها،ویكثر مجيء الماضي 
ما ﴿:تعالى لناهم جلودًا  كّل ما أضاء لهم مشوا  ﴿وقوله1﴾ غیرهانضجت جلودهم بدّ كّل

                                                             
 .227ص 1المرجع السابق، ج 1
 .235ص 1المرجع السابق، ج 2
  .274ص 1المرجع السابق، ج 3
  .3ص 1نھج البالغة، الشریف الرضي،ج 4
  .3ص 1المرجع السابق،ج 5
  .      25سورة البقرة، اآلیة  6
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ّ وقوله﴿2﴾مشوا فیه  ما مر ما 3﴾علیه مأل من قومه سخروا منه كّل نّي كّل ٕ وقوله﴿ وا
ّ 4﴾دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم  ن ٕ  التوقیتیة شرطالمصدریة ) ما(وا

  .5، فمن هنا احتیج إلى جملتین إحداهما مرتّبة على األخرىمن حیث المعنى
ها ماضیة  ّ أفعال الشرط كّل وا، (ففي اآلیات السابقة نجد أن ّ نضجت، أضاء، مر

لناهم، مشوا، سخروا، جعلوا(رط وكذلك جواب الش) دعوتهم   )بدّ
  :التطبیق
ما(وردت    ة مواضع ) كّل في خطب علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه في عدّ

ُ ‘‘ :من ذلك قوله في إحدى خطبه   6’’كم إلى الجهاد دارت أعینكمأو كلما ندبت
ما   . فعل الشرط وهو ماض: شرطیة غیر جازمة تفید التكرار، ندبتكم: كّل

  .الشرط وهو ماض أیضاً جواب : دارت
  7’’معت من جانب انتشرت من آخرفكلما جُ ‘‘ :وكذلك ورد قوله   
جواب : فعل ماض فعل الشرط، انتشرت: معتجُ شرطیة غیر جازمة، : كلما

  .الشرط وهو ماض أیضاً 
كلما سمعتم بمنسر من مناسر أهل الشام ‘‘ :كما ورد قوله رضي اهللا عنه   

كم انجحر كلّ امرئ منكم    8’’في بیتهظّل
: فعل الشرط وهو ماض، انجحر: أداة شرطیة غیر جازمة، سمعتم: كلما   

  9.جواب الشرط وهو ماض أیضاً 
  :جملة الشرط حاالتها وأحكامها

قنا ذلك في  ّ بعد أن تحدثنا عن أدوات الشرط بنوعیها جازمة وغیر جازمة وطب
أحوالها ووصایاهم ورسائلهم، ننتقل إلى دراسة جملة الشرط و  الخلفاء الراشدینخطب 

  .وأحكامها

                                                                                                                                                                              
  .       56اآلیة . سورة النساء 1
  .      20، اآلیة سورة البقرة 2
  .    38سورة ھود، اآلیة  3
  .         7سورة نوح، اآلیة  4
  .76-75ص 1مغني اللبیب، ابن ھشام، ج 5
  .420ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 6
  .421ص 1المرجع السابق، ج 7
  .424ص 1المرجع السابق، ج 8
  .1282ص 3توضیح المقاصد والمسالك، ج 9
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  :جملة الشرط عدة حاالتلف
َ  ﴿:أن یأتي فعالها مضارعین وهو األصل نحو قوله تعالى-1 ْ وم ُ  ن ْ رِ ی نیا الدُّ  ثوابَ  د
  1﴾ ؤته منهانُ 

فعل الشرط یرد وجوابه نؤته، كالهما مضارعان مجزومان، األول عالمة جزمه 
ة   .السكون، والثاني حذف حرف العّل

ذا كان الشرط والجواب مضارعین وجب جزمهما كما في اآلیة المتقدمة، وقد  ٕ وا
  :یجيء الجواب مرفوعًا والشرط مضارع مجزوم كقوله

 ُ ُ  یا أقرع ُ  حابسٍ  بن ْ  إنّكَ           یا أقرع ُ  إن ُ  صرعْ أخوكَ ی َ ت ُ صر   ع
جزمه السكون، ویصرع الثانیة فیصرع األولى فعل الشرط، وهو مجزوم وعالمة 

ه ضرورة وا على أنّ ّ  2.مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وقد نصّ ان أن بّ وقد ذكر الصّ
  .األفضلیة أن یكون فعال جملة الشرط مضارعین ألجل ظهور تأثیر العامل علیهما

وذلك للمشاركة في عدم التأثیر، ویكون الفعالن في محلّ  أن یكونا ماضیین-2
  .فر على سافر خالدإن سا: جزم نحو
أن یكون فعل الشرط ماضیًا وجواب الشرط مضارعًا وفي هذه الحالة یجوز -3

من كان یرید حرث  ﴿:جزم جواب الشرط كما یجوز رفعه، ومن الجزم قوله تعالى
  3﴾ اآلخرة نزدْ له في حرثه

فعل : نزد. فعل ماض في محلّ جزم فعل الشرط: اسم شرط جازم، كان: من
  .جواب الشرط وعالمة جزمه السكونمضاع مجزوم 

  
  :قول زهیرومن الرفع 

 ْ ن ٕ ُ  وا َ  خلیلٌ  أتاه ٍ  یوم ُ  یقولُ            مسغبة م ُ ر   ال غائبٌ مالي وال حُ
فعل : یقولُ  .فعل ماض في محلّ جزم فعل الشرط: حرف شرط جازم، أتى: إن

  .مضارع في محلّ جزم جواب الشرط
فع وهو ) یقولُ (في قوله: والشاهد ُ ّ فعل الشرط ماضحیث ر    جواب الشرط ألن

                                                             
  .        145سورة آل عمران، اآلیة  1
  .1279ص 1توضیح المقاصد والمسالك، ج 2
  .        20سورة الشورى، اآلیة  3
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ا لم یظهر ألداة الشرط تأثیر في فعل     ّ ه لم لكونه  الشرط؛وتخریج الرفع أنّ
  الجواب ماضیًا ضعف عن العمل في 

هذا و  ماضیاً ) جواب الشرط(والثاني مضارعًا ) فعل الشرط(األول أن یكون -4
  :قلیل ومنه قوله

 َ ْ م َ  ن ِ ی ْ ك َ كالَّ            منهُ  ني بسیّئ كنتُ د ِ  شجا بین   دوالوریِ  حلقه
ا ) یكدني(من الشرطیة الجازمة وبعدها فعل الشرط مضارعاً  تحیث جاء ّ أم

        جواب الشرط ففعل ماض وهذا قلیل
  :شروط فعل الشرط

  :حشد ابن هشام شروطًا جامعة لفعل الشرط نوجزها فیما یلي
ا قوله. إن قام زید أمس أقم معه: أالّ یكون ماضي المعنى فال یجوز-1 ّ  أم
ُ  إن كنتُ  ﴿تعالى َ ه فقد قلت ألن كان في القرآن تفید االستمرار نحو قوله 1﴾ هُ علمت
ّ الصالة كانت على المؤمنین كتابًا  ﴿تعالى ة مطلوبة في 2﴾موقوتًا إن ّ أي مستمر
  .أوقاتها

  )إن قم(أال یكون طلبًا فال یجوز -2
  )إن لیس(وال ) إن عسى(أال یكون جامدًا فال یجوز -3
  )إن سوف قم(أال یكون مقترنًا بتنفیس، فال یجوز -4
  3)إن قد قام زید(أال یكون مقترنًا بقد أو لن فال یجوز -5

   

                                                             
  .         116سورة المائدة، اآلیة  1
  .       103سورة النساء، اآلیة  2
  .338األزھر، القاھرة، صشرح شذور الذھب، ابن ھشام، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، اإلدارة العامة، جامع  3
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  :جواب الشرط
الفعل المترتب حدوثه على فعل آخر سابق علیه مقترن ‘‘ جواب الشرط یراد به

  1’’الشرط  بأداة من أدوات
ق على وجود الشرط، فإذا وجد الشرط وجد الجواب ،  فوجود جواب الشرط معّل
وال یمكن فصل جملة الشرط عن جملة الجواب ، وال جملة الجواب عن جملة الشرط 

ّ كًال منه ق بأختها م؛ألن لم ’’ إن یجتهد سعید‘‘ ، فإذا قلنا ا تعدّ ناقصة إذا لم تتعّل
یحتاج إلى تكملة تحدد نتیجة اجتهاده ، فتكون الفكرة یسلم المعنى وكان ناقصًا 

’’ إن یجتهد سعید ینجح‘‘ :ناقصة ما لم تكتمل جملتها وترتبط بجملة الجواب فتقول
ق على وجود الشرط ، وجملة الشرط والجواب  مستقبلیتان تشیران  إلى فالجواب معّل

ونعلم من ذلك أنّ  إمكانیة حدوث الشرط وجوابه ، أو انعدام الشرط وانعدام جوابه
ًا أعرب وجزم وال یعرب إال الشرط ال یكون إال بفعل ، فإذا كان الشرط مضارع

   2مضارع
ا جواب الشرط فقد یكون فعًال مضا ّ أو جملة -وهو األصل-رعًا مجزوماً أم

ن تمسسكم حسنة تسؤهم ﴿:قوله تعالىو صدّرة بالفاء نحم ٕ ن  ﴿:وقوله تعالى 3﴾ وا ٕ وا
ّ اهللا بما تعملون    4﴾ خبیرتحسنوا وتتقوا فإن

،ففي اآلیة األولى جاء جواب الشرط فعًال  ا اآلیة األخیرة فقد جاء  مضارعًا ّ أم
  .الجواب جملة اسمیة مقترنة بالفاء

ً معین یحقق  اً وجملة الجواب تعطي من حیث موقعها في أسلوب الشرط معنى
م اإلجابة عن سؤاله والجزاء على شرطه نحو قوله تعالى ْ  ﴿:الشرط ویقدّ  من یشفع

ْ  حسنةً  شفاعةً  حیث نجد أنّ جملة الشرط قد حددت الجانب 5﴾ منها نصیبٌ  لهُ  یكن
ّ جاء الجانب ) من یشفع شفاعة حسنة(األول من الجملة الشرطیة وهو الشرط  ثم

فحققت الشرط وقدّمت اإلجابة على ) یكن له نصیب منها(الجواب الثاني جملة 
  .سؤاله

                                                             
  .83معجم مصطلحات النحو والصرف، محمد إبراھیم عبادة، دار المعارف اإلسكندریة، ص 1
  .63ص 3الكتاب، سیبویھ، ج 2
  .      120سورة آل عمران، اآلیة  3
  .        128سورة النساء، اآلیة  4
  .        85سورة النساء، اآلیة  5
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ذا لم تكن جملة الجواب صالحة بأداء دورها في أسلوب الشرط لعدم تحقق  ٕ وا
، وهذا األمر سنتناوله في 1شروط الجواب فیها دخلت الفاء فاقترنت بجواب الشرط 

  )الربط بالفاء(بابه 
  :التطبیق

مًال شرطیة وافیة فاخترنا منها وجدنا جُ  بالنظر في خطب الخلفاء الراشدین
ً أكانت أداة الشرط جازمة أم غیر جازمة   .نماذج لحاالت فعلي الشرط والجواب سواء

  .فإذا كانت األداة جازمة فهناك أربع حاالت لفعلي الشرط والجواب   
،  وذلك إذا كان فعال الشرط ماضیین: الحالة األولى وهي أكثر الحاالت ورودًا

من أخذ بها ‘‘ :ما ورد في خطب أبي بكر رضي اهللا عنه كقوله فمن ذلك
ن صبرتم ‘‘ :وقوله’’إن أردتم أن أفضلكم صار ما عملتم للدنیا‘‘ :وقولة2’’عرف ٕ وا

ّ وجلّ  ا آویناكم في ظاللنا وشاطرناكم ‘‘ :وقوله’’كان ذلك هللا عز إن شئتم أن تقولوا إنّ
  3’’لتمفي أموالنا ونصرناكم بأنفسنا قُ 

ّ أداة الشرط جازمة وفعل الشرط     ففي األمثلة األربعة المتقدمة نجد أن
-صار-عرف(كما نجد جواب الشرط ماضیًا أیضاً ) شئتم-صبرتم-أردتم-أخذ(ماض
  .)قلتم-كان

ها ماضیة لفظًا ال معنى، ففي قول أبي   ّ هذه األفعال ماضیة إالّ أنّ ورغم أن
ّ إن صبرتم كان ذلك هللا‘‘ :بكر رضي اهللا عنه   .إن تصبروا المعنى’’وجلّ  عز

ا في خطب عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه فنجد أمثلة كثیرة لفعلي الشرط  ّ أم
ن استغنیتُ ‘‘ :، فمن ذلك قولهإذا كانا ماضیین ٕ ن افتقرت أكلت عففتُ  وا ٕ ، وا

  ’’ بالمعروف
فعال الشرط وهما : أداة شرط جازمة في الموضعین، واستغنیت وافتقرت: فإن

كما ورد  جواب الشرط في الجملتین وهما ماضیان أیضاً : وعففت وأكلتماضیان، 
ّ شیئًا أُ ‘‘ :في خطبة له قوله خذ خذ بسریرته، ومن أعلن شیئًا أُ من أسر

                                                             
 .26ص 4حاشیة الصبان، ج 1
  .180ص 1ھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ججم 2
  .186ص 1المرجع السابق، ج 3
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ّ وأعلن. اسم شرط جازم: فمن1’’بإعالنه : فعل الشرط في الجملتین، وأخذ: وأسر
  .جواب الشرط في الجملتین، وكلّ هذه األفعال ماضیة

فعل الشرط وجوابه ماضیین في وصیة لعمر بن الخطاب لسعد بن كما ورد 
  2’’فإن استوینا في المعصیة كان لهم الفضل علینا في القوة‘‘ :أبي وقاص منها قوله

واستوینا فعل الشرط وكان جوابه وكلّ منهما فعل  ،حرف شرط جازم: فإن
  .ماض

ذلك كما ورد فعال الشرط ماضیین في خطب عثمان رضي اهللا عنه من 
تق شكر‘‘ :هقول ن عُ ٕ لك صبر، وا ُ ْ 3إن م ازمة، وفعال في الجملتین أداة شرط ج إن

  .وكلّ هذه األفعال ماضیة صبر وشكر: ب الشرطاملك وعتق، وجو : الشرط
ا في خطب  ّ فعل الشرط وجوابه  رضي اهللا عنه فنجد شواهد لمجيء عليأم
ن قُضي ع‘ :ماضیین من ذلك قوله ٕ ّ بایعتكم، وا   4’’لیكم بایعتمونيفإن قُضي علي

 ْ ُ  فإن بایعتكم : ضي، وجوابهأداة شرط جازمة في الجملتین، وفعال الشرط ق
  .وبایعتموني وكلّ هذه األفعال ماضیة

ْ ‘ :ومن ذلك قوله في إحدى خطبه ْ 5’’انحلّ تفرق ما فیه وذهب فإن أداة : فإن
  .جواب الشرط، والفعالن ماضیان: فعل الشرط، وذهب: حلّ نشرط جازمة، وا

ا إذا جاء فعل الشرط وجوابه مضارعین ّ فنجد شواهد كثیرة في -وهو األصل-أم
  .خطب الخلفاء الراشدین ورسائلهم

ْ من یفجُ ‘‘ :ففي خطبة ألبي بكر رضي اهللا عنه ورد قوله َ 6’’یهلكْ  ر ْ فم اسم : ن
جوابه، وكال الفعلین مجزومان : شرط جازم، ویفجر فعل مضارع فعل الشرط، ویهلك

  .السكون وعالمة جزمهما
‘‘ :كما ورد في وصیة أبي بكر رضي اهللا عنه ألسامة بن زید رضي اهللا عنه

 ّ فعل مضارع مجزوم : اسم شرط جازم، ویتّق: فمن7’’قِ اهللا یجعل له مخرجامن یت

                                                             
  .214ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 1
  .226ص 1المرجع السابق، ج 2
  .274ص 1المرجع السابق، ج 3
  .404ص 1المرجع السابق، ج 4
  .234ص 1المرجع السابق، ج 5
  .185ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 6
  .187ص 1المرجع السابق، ج 7
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فعل مضارع مجزوم جواب الشرط وعالمة جزمه حذف حرف : فعل الشرط، ویجعل
  .العلة

خطب عمر رضي اهللا عنه كما نجد فعل الشرط وجوابه مضارعین في 
ُ ‘‘ :كقوله ه إن لم ی ِ فإنّ ُ ك   1’’غنه الغنىفه الكفاف لم ی

 ْ فعل الشرط ولم یغنه جوابه وكالهما : حرف شرط جازم، ولم یكفه: فإن
ّ الجازم هنامضارعان    .لقربها من الفعل) لم(إال أن

الّ نُ ‘ :ومن ذلك قوله رضي اهللا عنه ٕ ْ وا تنان ّ   2‘‘صر علیهم بفضلنا لم نغلبهم بقو
ْ حرف شرط جازم، ونُ : فإن فعل مضارع فعل الشرط، ولم نغلبهم جوابه، : صرن

  .وكلّ من فعل الشرط وجوابه مضارع
كما ورد في خطب عثمان رضي اهللا عنه شواهد على مجيء فعل الشرط 

ْ  ‘‘:وجوابه مضارعین من ذلك قوله ن ٕ َ  وا ِ ن ْ ع   3’’لكم تأتكم الخطبة على وجهها ش
فعل مضارع مجزوم فعل الشرط، وتأتكم فعل : ونعشأداة شرط جازمة، : فإن
  .مجزوم جواب الشرط وعالمة جزمه حذف حرف العلة مضارع

كما نجد في خطب علي رضي اهللا عنه شواهد على مجيء فعلي الشرط 
شرط جازمة، وفعل الشرط  أداة: فإن4’’إن نفعله نأخذه‘‘ :من ذلك قولهمضارعین 

  .ونأخذه لهعنف: وجوابه مضارعان مجزومان وهما
م‘ :لهكما ورد قوله رضي اهللا عنه في خطبة    5’’من ال یزد عن حوضه یتهدّ

جوابه وهما مضارعان : فعل الشرط، ویتهدم: اسم شرط جازم، ویزد: فمن
  .مجزومان

ُ ‘ :كما ورد قوله رضي اهللا عنه ا أكره، وترجعوا فإن ی ّ رد اهللا بكم خیرًا تنزعوا عم
وهما  جوابه: فعل الشرط، وتنزعوا: جازمة، ویردفإن أداة شرط  6’’إلى ما أحبّ 

  .مضارعان

                                                             
  .224ص 1المرجع السابق، ج 1
  .226ص 1المرجع السابق، ج 2
  .797ص 2عیون األخبار، ابن قتیبة، ج 3
  .269ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 4
  .345ص 1المرجع السابق، ج 5
  .421ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 6
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ه الباطل': كما ورد قوله رضي اهللا عنه ّ شرطیة : فمن1’’من لم ینفعه الحقّ یضر
ه: جازمة، وینفعه ّ   .جوابه: فعل الشرط، ویضر

ا فعال الشرط إذا كانا مختلفین فنجد لهما شواهد في خطب الخلفاء الراشدین  ّ أم
  ولكنها قلیلة
قتل مات من‘‘ :خطبة لعلي رضي اهللا عنه ورد قولهففي  ُ شرط  اسم: من2’’لم ی

فعل ماض : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم ولكن الجازم له لم، مات: یقتل جازم لم
ّ فعل الشرط مضارع والجواب ماض. في محل جزم جواب الشرط   .ونالحظ أن

  3’’یفعل ذلك مقته اهللا من‘‘ :ومن ذلك قول علي رضي اهللا عنه
ماض في  فعل: مقتهفعل مضارع فعل الشرط، : اسم شرط جازم، یفعل: فمن

  .محل جزم جواب الشرط
ّ األصل في فعل الشرط وجوابه أن  ا إذا كانت أداة الشرط غیر جازمة فإن ّ أم
ضي، قال ابن  ُ یكونا ماضیین، فإن جاء بعدهما مضارع فإنه یُصرف معناه إلى الم

  :الشرطیة) لو(عنمالك 
ضِ         ُ رفا         إلى الم ُ ن مضارع تالها ص ٕ َ  يِّ وا   فىفي كَ نحو لو ی

أبي ومن أمثلة مجيء أداة الشرط غیر الجازمة وفعال الشرط ماضیان قول    
ده اهللا فیما في یده إذا‘‘ :اهللا عنه بكر رضي   4’’ملك زهّ
جوابه وكال الفعلین : فعل الشرط، وزهده: شرطیة غیر جازمة، وملك: فإذا
  .ماضیان

فإذا وجبت نفسه ونضب عمره وضحا ظله ‘‘ :اهللا عنه قوله رضيومن ذلك 
  5’’حاسبه اهللا فأشدّ حسابه وأقلّ عفوه

جواب : فعل الشرط وهو ماض، حاسبه: شرطیة غیر جازمة، وجبت: إذا
  .الشرط وهو ماض أیضاً 

                                                             
  .322ص 1ججمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت ،  1
  .289ص 1المرجع السابق، ج 2
  .347ص 1المرجع السابق، ج 3
  .183ص 1المرجع السابق، ج 4
  .183ص 1المرجع السابق، ج 5
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ُ  فإذا أحسنتَ ‘‘ :كما ورد في خطبة له شرطیة غیر : فإذا1’’ك إلى عملكرددت
  .جواب الشرط وكالهما ماضیان: فعل الشرط، ورددتك: جازمة، وأحسنت

ذا ذكّرتهم قلت إنّي أالّ أكون من ‘‘ :ومن ذلك قول عمر رضي اهللا عنه ٕ وا
  2’’هؤالء

جواب الشرط وكالهما : فعل الشرط، قلت: غیر جازمة، ذكرتهم شرطیة: فإذا
  .ماضیان

ما وصل إلیه منها بین لو قسم ‘‘ :ومن أمثلة ذلك قول عمر رضي اهللا عنه
هم أتعبهم شكرها   3’’الناس كّل

  .أداة شرط غیر جازمة، قسم فعل الشرط، وأتعبهم جوابه وهما ماضیان: لو
ا كان الیوم الرابع عاد فندب الناس إلى  ‘‘:ومنه قوله رضي اهللا عنه ّ فلم

  4’’العراق
ا ّ رط جواب الش: فعل ماض فعل الشرط، عاد: كانأداة شرط غبر جازمة، : لم

  .وكالهما ماض
ذا أبغض عبدًا ‘‘ :ومنه قوله رضي اهللا عنه ٕ به، وا ّ اهللا إذا أحبّ عبدًا حبّ إن

  5’’بغضه
فعال الشرط، وحبّب : شرطیة غیر جازمة في الموضعین، وأحبّ وأبغض: إذا

  .وبغّض جواب الشرط وكلّ هذه األفعال ماضیة
ّ ‘‘ :كما ورد في خطبة لعثمان رضي اهللا عنه قوله ّ لو كان أو ل حدث أحدثته ثم

   6’’تبت منه ولم تقم علیه لكان علینا أن نقبل منك
فعل ماض : لكان الشرط،فعل ماض فعل : أداة شرط غبر جازمة، كان: لو

  .جواب الشرط
كم إذا قتلتموني وضعتم السیف على رقابكم‘‘ :ومنه قوله رضي اهللا عنه   1’’فإنّ

  1’’رقابكم
                                                             

  .198ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 1
  .206ص 1المرجع السابق، ج 2
  .215ص 1المرجع السابق، ج 3
  .222ص 1، جالمرجع السابق 4
  .226ص 1المرجع السابق، ج 5
  .276ص 1المرجع السابق، ج 6
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الشرط، وضعتم جواب الشرط وهما فعل : أداة شرط غیر جازمة، قتلتموني: ذاإ
  .فعالن ماضیان

إذا كان من أمره ما كان أتیتموني ‘‘ :رضي اهللا عنه علىومن أمثلة ذلك قول 
  2’’لتبایعوني
جواب  :أتیتمونيفعل ماض فعل الشرط،  :كانغیر جازمة،  شرطیة: فإذا

  .الشرط والفعالن ماضیان
شرطیة غیر : لو3’’تولو شئت أن أقول لقل‘‘ :اهللا عنهومنه قوله رضي 

  .ماض أیضاً  الشرط وهوجواب : فعل ماض فعل الشرط، لقلت: جازمة، شئت
شرطیة غیر : لو’’لو شاء ما اختلف فیه اثنان‘‘ :ومنه قوله رضي اهللا عنه

  .فعل ماض جواب الشرط: فعل ماض فعل الشرط، ما اختلف: جازمة، شاء
َ ‘‘ :نه قوله رضي اهللا عنهمو  ما ندبتكم إلى أو   4’’الجهاد دارت أعینكمكّل

ما فعل ماض فعل الشرط، : أداة شرط غیر جازمة تفید التكرار، ندبتكم: كّل
  .دارت فعل ماض جواب الشرط

ما‘‘ :ومنه قوله رضي اهللا عنه كم  سمعتم بمنسر من مناسر أهل الشام كّل ظّل
  5’’كلّ امرئ منكم في بیته جحرنا

ما كم: كّل جواب الشرط : الشرط، انجحرفعل : أداة شرط غیر جازمة، أظّل
   .والفعالن ماضیان

   

                                                                                                                                                                              
  .276ص 1المرجع السابق، ج 1
  .302ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 2
  .304ص 1المرجع السابق، ج 3
  .420ص 1المرجع السابق، ج 4
  .424ص 1المرجع السابق، ج 5
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 الفصل الثاني
الربط والحذف والعطف في 

 الجملة الشرطیة
  

مع التطبیق ) اقتران جواب الشرط بالفاء أو إذا( الربط بالفاء أو إذا  -1
 .في الخطب والرسائل

العطف على جملتي الشرط والجواب مع تطبیق ذلك في الخطب  -2
 .والرسائل

  في الجملة الشرطیة مع التطبیق في الخطب والرسائلالحذف  - 3
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ذا  ٕ ذا(الربط بالفاء وا ٕ   )اقتران جواب الشرط بالفاء وا
ًال اقتران جواب الشرط بالفاء ّ   :أو

ر النحوي الناجح یعدّ اقتران جواب الشرط بالفاء ّ فقد بدأ . تعبیر عن التطو
وهي صورة الجملة سیبویه هذه المسألة النحویة بصورة واحدة من صور الجواب 

ه ال یكون جواب الجزاء إالّ بالفعل أو ‘‘ :االسمیة ولم یذكر غیرها حیث قال واعلم أنّ
ا الجواب بالفعل فنحو قولك ّ ا : بالفاء، فأم ّ ن تضرب أضرب، وأم ٕ إن تأتني آتك، وا

إن تأتني فأنا صاحبك، وال یكون الجواب في هذا الموضع : الجواب بالفاء فقولك
 ّ   1’’بالواو وال ثم

ّ سیبویه لخّص    :جواب الشرط في أمرین همانالحظ أن
فعل مضارع ) آتك(إن تأتني آتك، فالفعل: أن یكون فعًال كما في قوله-1

  .مجزوم جواب الشرط
إن تأتني فأنا صاحبك، فجملة : أن یكون جملة مقترنة بالفاء كما في قوله-2

ّ سیبویه) أنا صاحبك( اكتفى بالجملة  في محلّ جزم جواب الشرط، ونالحظ أن
  .في حاالت اقتران جواب الشرط بالفاء االسمیة فقط

ه  وهي العطف فالفاء عند النحاة لها وظیفة أساسیة وضعت من أجلها إالّ أنّ
 ُ خدمت في ربط جواب الشرط انتقلت من معناها ووظیفتها الحقیقیة متّخذة عندما است

  .داللة وظیفیة عند العطف
ل السیرافي الربط أو اال والذي أحوج إلى إدخال الفاء ‘‘ :قتران بالفاء بقولهوعّل

ه شيء مضمون فعله،  ؛ ألنّ في جواب الجزاء أنّ أصل الجزاء أن یكون فعًال مستقبًال
 ْ ُجازى بالمبتدأ والخبر لنیابتهما عن الجواب، وأن ّ عرض في الكالم أن ی ال تعمل  ثم

جعلوه االبتداء أو الخبر و فیهما، وال تقعان موقع فعل مجزوم فأتوا بحرف یقع بعده 
ّ (و) الواو(واختاروا الفاء دون  مع ما بعده في موضع الجواب حق الجواب  ؛ ألنَّ )ثم

  2متّصًال به والفاء توجب ذلك أن یكون عقب الشرط

                                                             
         13ص 3الكتاب، سیبویھ ج 1
 . 230ص 3م ج1986یھ، للسیرافي، تحقیق رمضان عبد التواب، الھیئة المصریة العامة للكتاب، شرح كتاب سیبو 2
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ّ معناها التعقیب بال  ً ألن ّ الفاء أولى األشیاء به لمناسبتها الجزاء معنى كما أن
إلى جانب خفّتها لفظًا وهذا ما جعل اقتران فصل والجزاء كما ذكرنا متعقّب للشرط 

 َ ّ استعمال إذا ق بل الجمل االسمیة أقلّ من الجواب بالفاء أفضل من اقترانها بإذا إذ أن
  1معناها الفاء لثقل لفظها وبعد

 ِ ما اختاروا الفاء من ق هم إنّ َ وذكر ابن جني أنّ ّ الجزاء سبیله أن یقع تالي ب ل أن
  2الشرط، ولیس في جمیع حروف العطف حرف یوجد هذا المعنى فیه سوى الفاء

یات الفاء  ّ لى هذا وخالصة القول مهما یكن من مسم ٕ فوظیفتها الربط واالقتران وا
  :أشار ابن مالك في ألفیته إذ قال

عل             شرطًا إلن أو غیرها لم ینجعل   واقرن بفا حتمًا جوابًا لو جُ
یجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان الجواب من األنواع التي ال تصلح 

طف وال وهذه الفاء زائدة للربط المحض الدال على التعلیل، ولیست للع. شرطفعل 
د الربط المعنوي بین جملة الجواب وجملة    الّ إ لغیره، وال تفید معنى ّ لة ومجر عقد الصّ

الشرط، كي ال تكون إحداهما مستقلة بمعناها عن األخرى بعد زوال الجزم الذي كان 
ذا الفجائیةوتعرب الفاء . یربط بینهما ٕ مع الجملة التي بعدهما في محلّ جزم جوابًا  وا

  3للشرط
ّ جاء ابن هشام الذي حصر مواضع الفاء    الرابطة للجواب في ست مسائل  ثم

ّ مال على التفریع فجعلهاث 4في كتابه المغني  وشرح 5شذور الذهب: سبعًا في كتابیه م
  6قطر النّدى

ین ویندرج  ّ ویمكننا حصر مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء في موضعین عام
  :تحت كلّ موضع ما له ارتباط وعالقة، وهذان الموضعان هما

ةإذا كان جواب -1   .الشرط جملة اسمیّ
  .إذا كان جواب الشرط جملة فعلیة-2

  
                                                             

  .260ص 3شرح الكافیة، للرضي، ج 1
  .254ص 1م ج1995سر صناعة اإلعراب، ابن جني، تحقیق مصطفى السقا، مطبعة عیسى بابي الحلبي، دار العلم، دمشق،  2
  .459-458ص 4النحو الوافي، عباس حسن، ج 3
 .260ص 1مغني اللبیب، ابن ھشام، ج 4
  .306- 300م ص 1996شرح شذور الذھب، ابن ھشام، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى  5
  .127شرح قطر الندى، ابن ھشام، دار األقصى، القاھرة، ص 6
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ل من مواضع وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء ّ   :الموضع األو
ة(   )إذا كان الجواب جملة اسمیّ

ة قد تكون   :وهذه الجملة االسمیّ
ّ (مصدّرة ب-1 ّ (و) إن ة ولهما الصدارة  ال ، وهما)أن یدخالن إالّ على الجملة االسمیّ

له على قلبك ﴿:مثال ذلك قوله تعالى ّ ه نز ًا لجبریل فإنّ ّ حیث اقترن 1﴾ من كان عدو
ة  له(جواب الشرط بالفاء؛ ألنه جملة اسمیّ ّ ه نز ّ واسمها وخبرها) إنّ نة من إن ّ   .مكو

ه  :(بحرف ناسخ مثلإذا كانت الجملة االسمیة مصدّرة ‘‘ :وذكر عباس حسن أنّ
 ّ   :كما في قول الشاعر 2وجب دخول الفاء على الحرف الناسخ وحده) ال–ما -إن

  َ ْ وم َ  ن ُ  كان ِ  لَّ نحَ م ُ تابعًا         هَ  العزائم َ الرُّ  فإنَّ  واه ُ  منهُ  شد   بعید
أو مبدوءة بالجار والمجرور، والجار والمجرور نوع من خبر المبتدأ یؤتى به لتتم -2

ْ  ﴿:مثال ذلك قوله تعالىالفائدة بذكره  ن ٕ ْ تؤمن وا ٌ  وا وتتّقوا فلكم ٌ  أجر جملة  3﴾ عظیم
) ٌ م ومبتدأ مؤخر لذا وجب اقترانها بالفاء) لكم أجر ة تتكون من خبر مقدّ   .جملة اسمیّ
َ :أو مبدوءة باسم إشارة، مثال ذلك قوله تعالى-3 ْ ﴿وم َ  ن ْ ی ُ  فأولئكَ  به كفر  هم

  4﴾الخاسرون
ضمیر الفصل، الخاسرون خبر : رفع مبتدأ، هماسم إشارة في محلّ : أولئك

  المبتدأ
َ ﴿:أو مبدوءة باسم ظاهر عام نحو قوله تعالى-4 ْ وم ُ  یقتلْ  ن ُ م ُ ؤمنًا م دًا فجزاؤه ّ  تعم

 ُ م   5﴾جهنّ
م(فجملة       .جملة اسمیة مكونة من مبتدأ وخبر) جزاؤه جهنّ

5- ْ َ  ﴿:وءة بضمیر نحو قوله تعالىأو مبد َ فم ً ن ت ع ّ ٌ  طو   6﴾ له خیرًا فهو خیر
َ  ﴿:النافیة نحو قوله تعالى) ال(أو مبدوءة ب-6 ْ فم َ  ن ْ  فال خوفٌ  وأصلحَ  آمن   7﴾علیهم

 ْ   7﴾علیهم

                                                             
  .97سورة البقرة، اآلیة  1
  .462ص 4النحو الوافي، عباس حسن، ج 2
 .179عمران، اآلیة سورة آل  3
  .121سورة البقرة، اآلیة  4
  .93سورة النساء، اآلیة  5
  .184سورة البقرة، اآلیة  6
  .48سورة األنعام، اآلیة  7
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َ  ﴿:النافیة نحو قوله تعالى) ما(أو مبدوءة ب-7 ْ فم ُ  ن ِ ی ِ ضل ُ  ل َ  اهللا ِ  ا لهُ فم ْ م ِ هَ  ن   1﴾ اد
8- ُ ما(صدّرة بأو م ْ ﴿:الكافّة والمكفوفة نحو قوله تعالى) إنّ َ  فإن ما علیكَ ت وا فإنّ  وّل

  2﴾البالغُ 
وا فثَمَّ  ﴿:أو مقرونة بالظرف نحو قوله تعالى-9 ِ  وجهُ  فأینما توّل   3﴾ اهللا

  :التطبیق
  المقصود التطبیق على اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان جملة اسمیة

فمن  ،بالنظر في خطب الخلفاء الراشدین ورسائلهم نجد هذا الموضع بكثرة 
إنّي استعملت علیكم ‘‘ :ما ورد في عهد أبي بكر إلى عمر بالخالفة حیث قال ذلك

 ٕ ّ وعدل فذلك علمي به ورأیي فیه، وا ن جار وبدّل فال علم عمر بن الخطاب فإن بر
  4’’لي بالغیب

م موضعین اقترن جواب الشرط فیهما بالفاء وجوباً  ّ المتقدّ   :نالحظ في النص
ّ الجواب جملة اسمیةفذلك علمي به والسبب هو أ: األول مبتدأ ) ذلك علمي( ن

  .وخبر
ّ الجواب جملة اسمیة : الثاني ) ال علم لي(فال علم لي بالغیب والسبب أیضًا ألن

  .جار ومجرور في محلّ رفع خبر ال: اسم ال، لي: نافیة للجنس علم: ال
ُ ‘‘ :ومن أمثلة اقتران جواب الشرط بالفاء قوله رضي اهللا عنه  من كان یعبد

ّ ال یموتمحمدًا فإنّ محمدًا قد مات، ومن كان یع ّ اهللا حي ّ 5’’بد اهللا فإن نالحظ أن
ّ (و) فإنّ محمدًا قد مات(في الموضعین  جواب الشرط اقترن بالفاء ّ اهللا حي وذلك ) فإن
ّ الجواب جملة اسمیة   .ألن

فاقترن 6’’فإذا عصیته فال طاعة لي علیكم‘‘ :ومن ذلك قوله رضي اهللا عنه
ّ الجواب جملة اسمة جواب ا   ).فال طاعة لي(لشرط بالفاء ألن

                                                             
  .33والرعد اآلیة 36سورة الزمر، اآلیة  1
  .82سورة النحل اآلیة  2
  .115سورة البقرة، اآلیة  3
  .180ص  1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 4
  .180ص 1مھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، جج 5
  .180ص، 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 6
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ّ 1’’من یهد اهللا فهو المهتدي‘‘ :ومن ذلك أیضًا قوله رضي اهللا عنه وهذا النص
ه جملة اسمیة مبتدأ   فهو(وخبر جزء من آیة قرآنیة وقد اقترن جواب الشرط بالفاء ألنّ

  )المهتدي
َ ‘‘ :بي بكر رضي اهللا عنهكما ورد قول أ ْ فم َ  ن ُ لَ ب ْ غها فهي حسب فجواب 2’’ه

  .لذا وجب اقترانه بالفاء ؛الشرط جملة اسمیة
كم إن نُ ‘‘ :كما ورد قوله رضي اهللا عنه  ن فإنّ ٕ صرتم فهو الفتح والغنیمة، وا

 َ ّ في  بالفاء فقد اقترن جواب الشرط3’’هلكوا فهي الشهادة والكرامةت في هذا النص
ّ الجواب جملة اسمیة في  والسبب) فهي الشهادة(و) فهو الفتح(موضعین وهما  هو أن

  ).مبتدأ وخبر(الموضعین 
ا في خطب عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أمثلة كثیرة القتران جواب     ّ أم

ُ ‘‘ :من ذلك قوله الشرط بالفاء إذا كان جملة اسمیة َ ومن ی ِ  حَّ شُ  وق ُ  فأولئكَ  نفسه  هم
ما اقترن  وهذا’’المفلحون  ّ هو جزء من آیة قرآنیة ونجد أنّ جواب الشرط إنّ النص

ّ الجواب جملة اسمیة   .بالفاء ألن
ُ ‘‘ :كما ورد قوله رضي اهللا عنه    َ وال ت َ لبسوا نساءكم الق ه إن لم ی ِ باطي فإنّ ف ش

هُ  َ  فإنّ   4’’فصِ ی
ه جملة اسمیة مبدوءة  ففي المثال نجد أنّ جواب الشرط قد اقترن بالفاء ألنّ

ه إن لم یصف(حرف ناسخ ب   )فإنّ
َ ‘‘ :كما ورد في خطبة له رضي اهللا عنه   ن أب ٕ ْ فإن فعلتم فأنتم إخواننا، وا ُ ی م ت

ا نفرض علیكم   5’’فإنّ
م أنّ جواب الشرط قد اقترن بالفاء في موضعین والسبب  نجد في المثال المتقدّ

ّ الجواب جملة اسمیة  ا نفرض علیكم(و) فأنتم إخواننا(هو أن   ).فإنّ

                                                             
  .184ص 1المرجع السابق، ج 1
  .189ص 1المرجع السابق، ج 2
  .201ص 1المرجع السابق، ج 3
  .214ص 1المرجع السابق، ج 4
  .254ص 1المرجع السابق، ج 5
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رضي اهللا عنه أمثلة القتران جواب الشرط  عثمان كما ورد في خطب     
ا قولُ ‘‘ :بالفاء إذا كان الجواب جملة اسمیة من ذلك قوله ّ ْ وأم ُ  كم َ ت ِ  قاتلون ْ م دوني  ن

  1’’فإنّي ال آمر أحدًا بقتالكم
كما ورد في خطب علي رضي اهللا عنه أمثلة كثیرة القتران جواب الشرط      
ب فبما ‘‘ :ان الجواب جملة اسمیة من ذلك قولهبالفاء إذا ك ن عّذ ٕ إن یرحم فبفضله وا

فبما (و) فبفضله(ففي المثال اقترن جواب الشرط بالفاء في موضعین2’’كسبت أیدیكم
ه بفضله، وعذابه فرحمت :ان المبتدأ فیهما محذوف والتقدیروهما جملتان اسمیت) كسبت

  .بما كسبت أیدیكم
كم القرآن فلیس لنا أن فإن حكما بحُ ‘‘ : عنهومن ذلك قوله رضي اهللا    

َ خالف حُ نُ  ن أب ٕ ، وا   3’’یا فنحن من حكمهما برآءكمًا
) فلیس لنا أن نخالف(هما  فقد اقترن جواب الشرط بالفاء في موضعین   

) لیس(وكال الجملتین اسمیتان األولى مبدوءة بحرف ناسخ) فنحن من حكمهما برآء(و
  )نحن(بمبتدأوالثانیة مبدوءة 

ن كانوا قلیًال فهي كثیر ‘‘ :ومن ذلك قوله رضي اهللا عنه      ٕ والعرب الیوم وا
  4’’زیز باإلسالمع

  .جملة اسمیة لذا وجب اقترانها بالفاء )فهي كثیر( فجملة
من ضاق علیه العدل فالجور علیه ‘‘ :كما ورد قوله رضي اهللا عنه

) فالجور علیه أضیق(قد اقترن بالفاء ففي هذا المثال نجد أنّ جواب الشرط 5’’أضیق
ّ الجواب جملة اسمیة) أضیق   .ألن

  :الموضع الثاني من مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء
ة ونعني بذلك   : إذا كان الجواب جملة فعلیّ

، كفعل األمر نحو قوله تعالى-1 ًا ّ   6﴾ فإن قاتلوكم فاقتلوهم ﴿:إذا كان فعلها طلبی

                                                             
  .276ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 1
 .353ص 1المرجع السابق، ج 2
 .403ص 1المرجع السابق، ج 3
  .234ص 1المرجع السابق، ج 4
 .50شرح نھج البالغة، الشریف الرضي، ص 5
 .191سورة البقرة، اآلیة  6
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 ّ ر وتقترن الفاء باالسم الذي عمل فیه هذا وقد یكون فعل األمر محذوفًا فیقد
ْ  ﴿:الفعل نحو قوله تعالى ِ  فإن ُ فْ خ ُ م فرِ ت فاقترنت الفاء بكلمة رجاًال 1﴾كبانًا جاًال أو ر

وا(وهي حال منصوب، عامله محذوف تقدیره    ).فصّل
ُ  ﴿:أو مسبوقًا بقد كقوله تعالى-2   2﴾وتي خیرًا كثیرًا فقد أُ  ؤتَ الحكمةَ ومن ی

  .ملة فعلیة مسبوقة بقدجواب الشرط بالفاء ألن الجواب جن حیث اقتر 
أو مقترنة بلن النافیة الناصبة، ولن حرف استقبال ونفي ونصب، وتدخل على -3

  3.بلغ من نفي لمونفیها أ الفعل المضارع فتنصبه وتخلصه إلى االستقبال
ومن یبتِغ غیر اإلسالم  ﴿مثال اقتران الجملة المقترنة بلن بالفاء قوله تعالى 

 ُ   4﴾ قبل منهدینًا فلن ی
َ  ﴿:النافیة نحو قوله تعالى) ال(أو مسبوقة ب -4 قها فال ت   5﴾ حلّ لهفإن طّل

فحرف السین حرف ) السین وسوف(وهما  أو مسبوقة بأحد حرفي التنفیس-5
ا  ّ ّ بالفعل المضارع ویدلّ على الزمن القریب، أم ) سوف(استقبال واستمرار مختص

اقتران جواب الشرط بالفاء في هذا الموضع قوله  مثال. واألناةید التأخیر والتنفیس فیف
َ  فسوفَ  مكانهُ  قرَّ تفإن اس ﴿:تعالى   6﴾ رانيت

مثال ذلك قوله ) ولیس وساء ونعم وبئس عسى(مثل أو كان فعلها فعًال جامدًا -6
َ ﴿:تعالى َ  منهُ  ن شربَ فم   7﴾منّي  فلیس

ما(أو مصدّرة ب-7 َ  ﴿:تعالى كقوله) كأنّ ُ وم ِ ن ی ِ  ما خرَّ فكأنَّ  شرك باهللا ِ ن السَّ م   8﴾ ماء
ما(أو مصدّرة ب-8 َ و  ﴿:كقوله تعالى) إنّ َ فإنَّ  لَّ ن ضَ م       9﴾ علیها لُّ ضِ ما ی
ْ و  ﴿:النافیة كقوله تعالى) ما(أو مقترنة ب-9 ن ٕ ْ  ا ْ  تفعلْ  لم غ َ رِ  تَ فما بّل   10﴾ هسالت

   

                                                             
 .239سورة البقرة، اآلیة  1
 .269سورة البقرة، اآلیة  2
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ةالتطبیق على اقتران جواب الشرط بالفاء إذا    :كان الجواب جملة فعلیّ
من ذلك قوله في  نجد هذا الموضع بكثرة في خطب أبي بكر رضي اهللا عنه

ن رأیتموني على باطل ‘‘ :خطبته بعد البیعة ٕ فإن رأیتموني على حقّ فأعینوني، وا
ُ فسدِّ     1’’ونيد

ما اقترن بالفاء في موضعین وهما و ) فأعینوني:(نالحظ أنّ جواب الشرط إنّ
  ).   أمر(ألنه جملة فعلیة فعلها طلبي) فسددوني(

ن  تُ فإن استقم‘‘ :ه أخرى رضي اهللا عنهكما ورد في خطبة ل  ٕ فتابعوني، وا
 ُ ُ فقوِّ  غتُ ز   2’’ونيم

ّ الجواب جمفقد اقترن جواب الشرط بالفاء في الموضعین ة ؛ ألن   ).أمر(لة طلبیّ
ویقترن جواب الشرط بالفاء ولو كانت أداة الشرط غیر جازمة كقول أبي بكر  

ه  ؛حیث اقترن جواب الشرط بالفاء3’’فإذا غضبت فاجتنبوني‘‘ :رضي اهللا عنه ألنّ
  .جملة فعلیة دالة على الطلب

ْ ‘‘ :ومن ذلك قوله رضي اهللا عنه َ  فإن ِ  كان َ  للباطل ْ ن َ ز ِ و جولة یعفو  الحقِّ  ة وألهل
  4’’لها األثر وتموت السنن فالزموا المساجد

م اقترن جواب الشرط بالفاء     ّ الجواب جملة فعلیة فعلها  ؛في المثال المتقدّ ألن
  .)فالزموا(طلبي

َ ‘‘ :كما ورد في خطبة له رضي اهللا عنه ْ م ُ  ن ِ ی َ  رسولَ الَّ  عِ ط َ  فقد أطاع   5’’اهللا
ّ الجواب جملة فعلیة مسبوقة  ؛هنافقد وجب اقتران جواب الشرط بالفاء     ألن

  .بقد
فإذا ‘‘ :ومن أمثلة اقتران جواب الشرط غیر الجازم بالفاء قوله رضي اهللا عنه

 ُ نالحظ اقتران جواب الشرط غیر 6’م منها شیئًا بعد شيء فاذكروا اسم اهللا علیهاأكلت
ه جملة فعلی ؛بالفاء) اإذ(جازمال   ).أمر(فعلها طلبية ألنّ
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ٍ كما ورد في  ة ‘‘ :ألبي بكر ضي اهللا عنه لخالد بن الولید رضي اهللا عنه وصیّ
َ  فإذا دخلتَ  فقد اقترن جواب الشرط بالفاء ألنّ  1’’العدو فكن بعیدًا عن الحملة أرض

ة على الطلب   ).كن(الجواب جملة فعلیة داّل
كما ورد في إحدى وصایا أبي بكر رضي اهللا عنه لیزید بن أبي سفیان رضي 

ذا قدمتَ ‘‘ :اهللا عنه ٕ ْ على جُ  وا ْ  ندك فأحسن ذا وعظتهم صحبتهم ٕ ْ ، وا ذافأوجز ٕ َ  ، وا  قدم
كَ  رسلُ  علیكَ  ّ ْ  عدو ذافأكرمهم ٕ ْ  استشرتَ  ، وا َ  فأصدق ْ  الحدیث ُ  تصدق ْ المشورة  ، واسمر
َ  اللیلَ  ْ في أصحابك فم َ  ن َ وجدت َ ه غ َ  لَ ف ْ عن م َ ح ْ ر ْ  أدبهُ  سه فأحسن في غیر  هُ وعاقب
   2’’إفراط

خطبة أبي بكر رضي اهللا عنه نجد أنّ جواب الشرط قد ففي النص المتقدم من 
ّ الجواب جملة فعلیة فعلها طلبي وذلك في  اقترن بالفاء في خمسة مواضع بسبب أن

   .)فأحسن، فأوجز، فأكرمهم، فأصدق، فأحسن (قوله
فإذا ‘‘ :نه لعمر رضي اهللا عنه عند موتهفي وصیة أبي بكر رضي اهللا عوورد 

تي فال یكن غائبٌ  حفظتَ  عتَ  أحبَّ  وصیّ ذا ضیّ ٕ تي فال یكن  إلیك من الموت، وا وصیّ
َ  غائبٌ    3’’إلیك من الموت أبغض

ة نجد أنّ جواب الشرط قد اقترن بالفاء في موضعین ّ  ؛ففي هذه الوصیّ ألن
  .)ال(الجواب جملة فعلیة مسبوقة ب

فاء إذا ورد في خطب عمر رضي اهللا عنه اقتران جواب الشرط بال اكم     
ّ بن ‘‘ :كان الجواب جملة فعلیة كما في قوله من أراد أن یسأل عن القرآن فلیأت أبي

كعب، ومن أراد أن یسأل عن الفرائض فلیأت زید بن ثابت، ومن أراد أن یسأل عن 
  4’’أراد أن یسأل عن المال فلیأتنيالفقه فلیأت معاذ بن جبل، ومن 

م نجد أنّ جواب        الشرط قد اقترن بالفاء في أربعة  ففي النص المتقدّ
ّ الجواب جملة فعلیة فعلها طلبي وذلك في قوله ؛مواضع وذلك   ’’فلیأت‘‘ :ألن
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حیث 1’’من رابه شيء من ذلك فلیرفعه لي‘‘ :كما ورد قوله رضي اهللا عنه    
ه جملة فعلیة فعلها طلبي    .)فلیرفعه(نالحظ أنّ جواب الشرط اقترن بالفاء ألنّ

ذا ‘‘ :ومن ذلك قوله في وصیته لسعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه     ٕ وا
 َ ِ و ْ ط َ  تَ ئ ِ  أرض ) فأذك(فقد اقترن جواب الشرط بالفاء 2’’العیون بینك وبینهم فأذْكِ العدو 

ه جملة فعلیة فعلها طلبي   .ألنّ
ُ فاضْ  العدوَّ  فإذا عاینتَ ‘‘ :ومن ذلك قوله رضي اهللا عنه     ْ م  إلیكَ  م
ه جملة فعلیة فعلها  ؛یث اقترن جواب الشرط بالفاءح3’’أقاصیكَ    )أمر(طلبيألنّ

َ ‘‘ :كما ورد قوله رضي اهللا عنه     ُ وم ِ ن ی ْ  لْ ضل ُ  د لهُ تجَ  فلن ًا م ّ حیث 4’’رشداولی
ّ الجواب جملة فعلیة مسبوقة ب ؛اقترن جواب الشرط بالفاء   )لن(ألن

ن أبیتم أن تفعلوا فقد واهللا جاءكم قوم ‘‘ :ومن ذلك قوله رضي اهللا عنه     ٕ وا
ألنّ  ؛فقد اقترن جواب الشرط بالفاء 5’’هم أحرص على الموت منكم على الحیاة

  )قد(مسبوقة ب ب جملة فعلیةالجوا
ِ ‘‘ :ومن ذلك قوله رضي اهللا عنه     حیث اقترن 6’’رواانظروا فإن أنكرتم فأنك
ه جملة فعلیة فعلها طلبي ؛ط بالفاءجواب الشر    .ألنّ
كما نجد شواهد القتران جواب الشرط بالفاء إذا كان جملة فعلیة في خطب     

ُ ‘‘ :عثمان رضي اهللا عنه من ذلك قوله ُ إذا ت ِ ع ُ  یتْ وط ِ  حقوق ُ  اهللا ْ فال ت ِ د   7’’نوا فیهاه
ه جملة فعلیة فعلها طلبي ؛حیث اقترن جواب الشرط بالفاء   .ألنّ

ُ  فإذا نزلتُ ‘‘ :ذلك قوله رضي اهللا عنهومن  فقد اقترن جواب  8’’مكُ فلیأتني أشراف
ه جملة فعلیة فعلها طلبي ؛جواب الشرط بالفاء   .ألنّ

ْ ‘‘ :ومن ذلك قوله رضي اهللا عنه      فإذا أتاك كتابي هذا فابعث
ه جملة فعلیة فعلها طلبينالحظ اقتران جوا9’’رجالً    .ب الشرط بالفاء ألنّ
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ب الشرط بالفاء إذا بي طالب أمثلة القتران جطب علي بن أخُ ونجد في      
ِ  فإذا أنتَ ‘‘ :كان الجواب جملة فعلیة من ذلك قوله رضي اهللا عنه ْ قد َ م إن شاء –ها ت

ْ -اهللا ُ  واشتدَّ  إلى المحسنِ  فأحسن   1’’ریبعلى الم
م اقترن جواب الشرط بالفاء     ه جملة فعلیة فعلها  ؛ففي النص المتقدّ ألنّ

  ).فأحسن(طلبي
ذا ‘‘ : عنهومن ذلك قوله رضي اهللا ٕ إذا قاتلتموهم فال تجهزوا على جریح، وا

ْ هزمتموهم فال َ  ُ تتب ْ عوا م َ بِ د ذا وصلتم إلى حال القوم فال ت ٕ ، وا ْ رًا ِ ه ِ ت ْ كوا س    2’’راً ت
 ؛نالحظ اقتران جواب الشرط بالفاء في ثالثة مواضع والسبب في ذلك هو    

ّ الجواب جملة فعلیة فعلها طلبي  مسبوق ) فال تهتكوا-فال تتبعوا-فال تجهزوا(أن
  )ال(ب

م أمله قبل حضور افمن أخلص في أیّ ‘‘ :ومن ذلك قوله رضي اهللا عنه    
ام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عملهه، لمأجله فقد نفعه ع ّ ر في أی   3’’ومن قصّ

ّ الجواب  ؛نرى أنّ جواب الشرط قد اقترن بالفاء في موضعین والسبب هو    أن
  ).فقد خسر-فقد نفعه(جملة فعلیة مسبوقة بقد 

  :حذف فاء الربط
ّ اتّفق النُ          :قد تحذف في أمرین) الفاء(حاة على أن

لهما ّ َ النُّ  :أو وا على ذلك بحدیث اللُّق ى اهللا علیه طَ درة واستدّل مة إذ قال صّل ألبي بن  وسّل
قطة ا سأله عن الّل ّ ْ : كعب لم الّ استمتع ٕ   4بها فإن جاء صاحبها وا

ّ التقدیر شهاد بهذا الحدیث حذف الفاء الرابطةفوجه االست : لجواب الشرط، ألن
الّ فاستمتع بها وهذه الروایة ساقها ابن هشام نقًال عن ابن مالك ٕ   .وا

  
وا على ذلك بقول الشا :ثانیهما   :عرالضرورة واستدّل

         َ ْ م ِ  ن ُ  یفعل ُ یشكُ  الحسناتِ اهللا َ  بالشرِّ  ها       والشرُّ ر ِ  عند ِ  اهللا   النِ ثْ م
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فوجه االستشهاد حذف الفاء الرابطة لجواب الشرط الواقع جملة اسمیة لضرورة  
  ).فاهللا یشكرها(الشعر والتقدیر 

ُ ...  ﴿:ومن الشواهد قوله تعالى   ْ ما جئت ُ  م َ  إنَّ  به السحر ) ما(و1﴾ هُ سیبطلُ  اهللا
 ّ في هذه اآلیة تحتمل أن تكون شرطیة أو اسم موصول، فإن اعتبرت شرطیة فإن

ن اعتبرت: الفاء الرابطة للجواب قد حذفت إذ التقدیر ٕ ّ اهللا سیبطله، وا اسم ) ما(فإن
  2موصول فال داعي لالقتران بالفاء

  :الفجائیة) إذا(الربط ب
حاة الحال، وطبقًا لما اتّفق علیه جمهور النُ معناها الداللة على المفاجأة في 

نابتها عنها في ربط الجزاء بالشرط فقد وضعوا لها ) إذا(قیام ٕ الفجائیة مقام الفاء وا
  :الشرطیة ومن تلك الشروط) إذا(شروطًا ومواضع استعمال وفروقًا بینها وبین

الزمن  أن تكون المفاجأة في-2        .أن یسبقها كالم تقع علیه المفاجأة-1
  .الحالي

  3.أن تدخل على الجملة االسمیة-3
ّ هذه الفاء زائدة الزمة وقیل عاطفة-4   .أن تدخل علیها الفاء، وقیل إن

ْ  ﴿:مثال ذلك قوله تعالى     ْ  إن ً  إالّ صیحةً  كانت ْ  واحدة َ  فإذا هم   4﴾ خامدون
  )إذا(وهناك مواضع تتعیّن فیها الفاء وال تدخل فیها

  .إن عصى زید فویل له: نحو االسمیة طلبیةإذا كانت الجملة -1
  .إن قام زید فما عمرو بقائم: إذا دخلت علیها أداة نفي نحو-2
ّ (إذا دخلت علیها-3   5.زید فإنّ عمرًا قائم إن قام: نحو)إن
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ذا ٕ   :الجمع بین الفاء وا
ح أكثر النُ  ّ لوا قوله تعالىصر ّ ه ال یجوز، وتأو ُ  ﴿:حاة بأنّ ِ حتى إذا ف ْ ت  یأجوجُ  حت

َ وهم من كلّ حَ  ومأجوجُ  ِ  بٍ د ُ  لون واقتربَ ینس َ  الحقُّ  الوعد ُ  شاخصةٌ  فإذا هي  أبصار
 َ   1﴾ كفروا الذین

  ّ د التأكید، ولیست للربط، والممنوع أن تكون للربط ) إذا(فقالوا إن ّ هنا لمجر
ض عنه، وهذا تأویل بادي  ّ عوضًا عن الفاء، إذ ال یصحّ الجمع بین العوض والمعو

؛ عندي؛ الضعف  ّ المهم المراد معرفته هو الجمع بین هذین الحرفین أحیانًا ألن
سائغ االستعمال، أم غیر صحیح وغیر سائغ؟ والقرآن قد -على قلته-أصحیح هو

اً  ّ ن كان قلیًال نسبی ٕ   2.جمع بینهما؛ فلم یبقَ مجال لمنع الجمع وا
  :العطف على جملتي الشرط والجواب

  :العطف على فعل الشرط: أوالً 
وقع الفعل المضارع المسبوق بالواو أو الفاء بعد الجملة الشرطیة  إذا    

ُ مباشرة، متوسطًا بینها وبین الجملة الجوابیة، فأكثر النُ  جیز فیه وجهین یختار حاة ی
  .منهما المتكلم والمعرب ما یناسب السیاق

ّ هذه األحرف للعطف  :أحدهما  د،الجزم على اعتبار أن ّ والمضارع بعدها  المجر
ه معطوف بها  مجزوم؛ ً ألنّ   .على فعل الشرط المجزوم لفظًا أو محالّ

ً الماضي، مثال ذلك قوله  ونقصد بالمجزوم لفظًا المضارع والمجزوم محالّ
هُ ﴿:تعالى َ  إنّ ْ م ْ  ن َ  یتّقِ ویصبر ّ اهللا ُ  فإن ُ ال ی َ  ضیع َ  أجر   3﴾ المحسنین

ْ (حیث عطف الفعل المضارع       جزمه عطفًا ف) یتّقِ (على فعل الشرط) یصبر
  .على فعل الشرط

م فیسرفْ یكن عرضة للذللیمن : ومثاله    ) فیسرف(، حیث عطف الفعلتكّل
  4.فجزمه عطفًا على فعل الشرط) یتكلم(على فعل الشرط 
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ة مع العطف فیهما،  النصب على اعتبار الفاء للسببیة :الوجه الثاني والواو للمعیّ
مضمرة وجوبًا بعدهما، مثال ذلك نصب الفعل ) أن(والمضارع منصوب ب

  :في قول الشاعر) یخضع(المضارع
 َ ْ وم َ نُ  ن یقترب ا ویخضع ْ منّ َ ظُ        هِ وِ ؤ َ فال یخش   1ماضْ وال هَ  لمًا ما أقام

َ :(والشاهد في قوله باعتبار الواو حیث عطفه على فعل الشرط ونصبه ) ویخضع
ة والفعل ة) أن(بعدها منصوب ب للمعیّ   .مضمرة وجوبًا بعد واو المعیّ

إذا وقع المضارع ‘‘ :وهذا األمر ذكره المرادي في توضیح المقاصد فقال   
وابه جاز جزمه عطفًا على فعل الشرط ونصبه رون بالواو أو الفاء بین الشرط وجالمق

ا رفع الفعل المعطوف ع ّ فیمنعه أكثر ) االستئناف(طلى فعل الشر بإضمار أن، أم
ه ال ی ة أنّ الشرطیة (االستئناف قبل أن تستوفي أداة الشرط جملتیها  صحالنحاة؛ بحجّ

ّ المعنى المرتبط بأداة الشرط، ووضع الجملة االستئنافیة بین ) والجوابیة معاً  كي یتم
ما هو إقحام لجملة أجنبیة بین جملتین  متالزمتین في جملتي الشرط والجواب إنّ

  42المعنى
ط المضارع بین جملتي الشرط والجواب ولم یسبقه أحد أحرف      ّ ا إذا توس ّ أم

 إن-الغالبفي -عرب بدًال إن كان مجزومًا وُأعربت جملته حاًال العطف السالفة أُ 
ل قول الشاعر ّ ، مثال األو   :كان مرفوعًا

 َ ُ مت ْ بنا في دیارِ ى تأتنا ت جاجَ  نا           تجدْ حطباً لمم   زًال ونارًا تأجّ
ْ (حیث جاء الفعل    عرب بدًال بعد فعل الشرط مجزومًا من غیر عطف فأُ ) تلمم

  .من فعل الشرط
  :ومثال الثاني قول الشاعر   

        َ ِ مت ِ ى تأت َ  ه ْ         نارهِ  عشو إلى ضوءِ ت َ  تجد ٍ  خیر َ  نار ُ عند ُ  ها خیر   3دوقِ م
  مرفوعًا من غیر عطف فأعربت جملته حاالً ) تعشو(حیث ورد الفعل    

   

                                                             
  .479ص 4المرجع السابق، ج 1
 .1280ص 3والمسالك، للمرادي، جتوضیح المقاصد  2
  .480ص 4النحو الوافي، عباس حسن، ج 3
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  :العطف على جواب الشرط: ثانیاً 
ّ األداة إذا  الشرط،قد تناول النحاة موضع العطف على جواب        فذكروا أن

أخذت جوابها وذكر بعد فعل الشرط فعل مضارع مقرون بالواو أو الفاء جاز جزمه 
وقرئ بالثالثة ) أن(رفعه على االستئناف، ونصبه على إضمارعطفًا على الجواب، و 

ْ  ﴿:قوله تعالى ُ  إن ُ ت ُ بدوا ما في أنفسكم أو ت ِ خفوه ی ِ حاس ُ  بكم به ُ  اهللا ِ  فیغفر َ ل ْ م ُ  ن   1﴾ یشاء
ّ الواو لالستئناف، والنصب على ) یغفر(حیث جاز في الفعل    الرفع على أن

ة والفعل منصوب ب ً ّ الواو للمعی ة، والجزم على ) أن(أن ً مضمرة وجوبًا بعد واو المعی
ّ الواو حرف عطف والفعل مجزوم جواب الشرط وهو  ه معطوف علىألنّ  ؛أن

  .المجزوم) یحاسبكم(الفعل
ّ ثُ (وألحق الكوفیّون     وا بقراءة ) م بالفاء والواو فأجازوا النصب بعدها واستدّل

ه الموت فقد وقع أجره  ﴿الحسن ّ یدركْ ْ من بیته مهاجرًا إلى اهللا ورسوله ثم ومن یخرج
  2﴾ على اهللا

ه(حیث جزم الفعل المعطوف على فعل الشرط       ّ )یدركْ ّ (باعتبار أن أداة ) ثم
  .عطف

والجزم في الفعل لمعطوف على جواب  ومن الشواهد على جواز الرفع والنصب
  :الشرط قول الشاعر

 ْ َ  فإن ُ  یهلكْ أبو قابوس ُ  اسِ النَّ  یهلكْ         ربیع ُ  والبلد   الحرام
َ  ونأخذُ  ِ ه بِ بعد َ هِ الظَّ  عیش            أجبِّ  نابِ ذ ُ  لهُ  ر لیس   سنام

الرفع على االستئناف، والجزم عطفًا على فعل ) نأخذ(فقد جاز في الفعل 
ة   3مضمرة) أن(والفعل بعدها منصوب ب الشرط، والنصب على اعتبار الواو للمعیّ
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  .100سورة النساء، اآلیة  2
  .        40ص  4شرح ابن عقیل ج 3



59 
 

  )العطف على فعل الشرط وجواب الشرط(التطبیق 
  :العطف إذا كانت أداة الشرط جازمة: أوالً 

  :العطف على فعل الشرط- 1
ه إذا عُ   ٌ  طف على فعل الشرط فعلٌ ذكرنا أنّ بالواو أو الفاء جاز فیه  مضارع
  :وجهان
  .الجزم عطفًا على فعل الشرط :أحدهما
ة :الثاني ة والفاء للسببیّ   .النصب باعتبار الواو للمعیّ

  .وبالنظر في خطب الخلفاء الراشدین نجد أمثلة محدودة لذلك
لونه على أبي رضي اهللا عن فقد ورد في خطبة لعمر    ّ قومًا یفضّ ه وقد بلغه أن

َ ‘‘ :بكر رضي اهللا عنه ّ من السماء ف َ واهللا لئن أخر ْ ت َ طَ خ ِ ف ُ ن ّ من أن  ي الطیر أحبّ إلي
  1’’یكون رأیي هذا

     ْ ّ . أداة شرط جازمة: إن ّ (فعل مضارع فعل الشرط، جملة : أخر ) أحبّ إلي
  .جواب الشرط
  :لفاء فجاز فیه وجهانمعطوف على فعل الشرط با) فتخطفني(والفعل

  )فتخطفْني(الجزم عطفًا على فعل الشرط-أ
ة) أن(النصب ب-ب ة وذلك باعتبار الواو للمعیّ   .مضمرة بعد واو المعیّ

ُ ‘‘ :رضي اهللا عنه كما ورد في خطبة ألبي بكر     ْ والذي نفسي بیده لئن ی م  قدّ
 ُ ُ أحد ُ كم فت ِ ضرب عنق نیاخیر له من أن یخوض غمرات  حدٍّ  ه في غیر   2’’الدّ

م: إن ٌ ( فعل مضارع مجزوم فعل الشرط، جملة: أداة شرط جازمة، یقدّ  )له خیر
ُ (جواب الشرط والفعل فعل مضارع معطوف على فعل الشرط یجوز فیه ) ضربت

یجوز فیه النصب باعتبار الفاء للسببیة والفعل  3االجزم عطفًا على فعل الشرط كم
  .بیةمضمرة وجوبًا بعد فاء السب) أن(منصوب ب

  
  

                                                             
  .221ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 1
  .224ص 1المرجع السابق، ج 2
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  :العطف على جواب الشرط- 2
هذا الموضع كثیر الورود في خطب الخلفاء الراشدین من ذلك ما ورد في  

َ ‘‘ :خطبة ألبي بكر رضي اهللا عنه َ  لهُ  یجعلْ  من یتّقِ اهللا ُ م ِ  هُ قْ خرجًا ویرز ْ م ُ  ن ال  حیث
 َ ْ اَ  ومن یتّقِ  ،سبیحت ُ  عنه هللا یكفّر ئاته وی ّ ْ سی   1’’أجرا لهُ  عظم

م مأخوذ من آیتین من القرآن الكریم والنّص یحتوي على شرطین النّص  المتقدّ
َ (أداتهما ْ م جواب الشرط، والفعل : فعل الشرط، ویجعل: ففي الجملة األولى یتّقِ ) ن

  :یرزق معطوف على جواب الشرط ویجوز فیه ثالث حاالت
على اعتبار الواو للعطف والفعل المضارع معطوف على جواب الشرط  الجزم- 1
  .لمجزوما

ة النصب- 2 مضمرة وجوبًا بعد ) أن(والفعل المضارع منصوب ب باعتبار الواو للمعیّ
ة   .واو المعیّ

مرفوع لتجرده من الناصب  باعتبار الواو لالستئناف والفعل المضارع الرفع- 3
  .والجازم

ه جاء بعد جواب الشرط فعل مضارع معطوف  كما نرى في الجملة الثانیة أنّ
ُ (بالواو  ِ وی الجزم عطفّا على فعل الشرط، والنصب : وهذا یجوز فیه ثالثة أحوال )معظ

ة والفعل بعدها منصوب ب ، والرفع على ) أن(باعتبار الواو للمعیّ مضمرة وجوبًا
ّ الفعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم   .االستئناف بمعنى أن

 ٍ ة ّ ا یدخل في العطف على جواب الشرط ما ورد في وصی ّ بكر رضي  ألبي ومم
ِ ‘‘ :اهللا عنه لیزید بن أبي سفیان رضي اهللا عنه حیث قال ْ واس اللیل في أصحابك  مر

  2’’تأتك األخبار وتنكشف عندك األستار
ّ أعاله ال نرى أداة شرط ولكن الفعل   ه وقع في ) تأتك(في النص مجزوم ألنّ

 إن تسمر اللیل في: جواب الطلب وهو في الحقیقة جواب لشرط محذوف تقدیره
ا الفعل 3أصحابك تأتك األخبار وهذا هو رأي الجمهور ّ فمعطوف على ) تنكشف(أم

                                                             
  .188ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 1
  .198ص 1المرجع السابق، ج 2
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الجزم عطفًا على جواب الشرط، والنصب : لذا جاز فیه ثالثة أوجه الشرط؛جواب 
ة، والرفع على االستئناف   .باعتبار الواو للمعیّ
ْ ‘‘ :وورد في خطبة لعلي رضي اهللا عنه ُ  فإن ُ  ردِ ی ا أكره  اهللا ّ بكم خیرًا تنزعوا عم

  1’’وترجعوا إلى ما أحبّ 
 ْ م إن ُ : ففي المثال المتقدّ ْ رِ حرف شرط جازم، ی فعل مضارع مجزوم فعل : د

فعل مضارع معطوف : فعل مضارع مجزوم جواب الشرط، وترجعوا: الشرط، تنزعوا
الجزم عطفًا على فعل الشرط، والنصب : على جواب الشرط یجوز فیه ثالثة أوجه
ة والفعل منصوب ب ة، والرفع ) أن(باعتبار الواو للمعیّ مضمرة وجوبًا بعد واو المعیّ

ّ الواو لالستئناف والفعل المضارع بعدها مرفوع لتجرده من الناصب والجازم   .على أن
ا إذا كان الفعل المعطوف على فعل الشرط أو على جواب الشرط ماضیًا  ّ أم

ه ال تنطبق علیه األحكام السابقة   .بل یكون معطوفًا على ما قبله فإنّ
ْ ‘‘ :ومن أمثلة ذلك قول علي رضي اهللا عنه في خطبة له َ  لَّ حَ فإن ان ق ّ ما  تفر

  2’’فیه وذهب
فقد جاء بعد جواب الشرط فعل ماض معطوف بالواو فیجب أن یكون معطوفًا 

  .على ما قبله
ُ ‘‘ :ومن ذلك ما ورد في خطبة ألبي بكر رضي اهللا عنه َ  الملوكِ  فخیر ْ م َ  ن  آمن

 ِ َ  باهللا ه وحكم   3’’بكتاب اهللا وسنة نبیّ
  .فعل الشرط وهو ماض، وحكم فعل ماض معطوف على فعل الشرط: آمن

ة ألبي بكر رضي اهللا عنه ألبي عبیدة رضي اهللا عنه  یا ‘‘ :كما جاء في وصیّ
ْ  أبا عبیدة اعملْ  ُ  مجاهدًا وتوفَّ  صالحًا وعش ْ شهیدًا ی ِ ع ُ  كَ ط   4’’كتابك بیمینك اهللا

إن تعش مجاهدًا : وهذا من حاالت جزم المضارع في جواب الطلب والمعنى
  .اعملعلى  )تتوفّ (و)عش(وتتوفّ شهیدًا یعطك اهللا كتابك بیمینك، فعطف الفعلین

                                                             
 .421ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 1
 .234ص 1المرجع السابق، ج 2
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ًا وزعم أنّ سریرته قبیح أظهر لنا من‘‘ :ذلك قول أبي بكر رضي اهللا عنهومن 
  1’’حسنة لم نصدق

فأداة الشرط هنا جازمة وفعل الشرط ماض وهو في محلّ جزم وقد عطف      
ّ على الفتح مثله   .علیه فعل ماض فهو مبني

َ ‘‘ :كما ورد في خطبة لعمر رضي اهللا عنه    َ م ا به خیرّا لنا خیر  ن أظهر ًا ظننّ
  2’’وأثنینا علیه
جواب فأداة الشرط جازمة وفعل الشرط وجوابه ماضیان وقد عطف على      

ّ على الفتح   .الشرط فعل ماض وحكمه حكم ما عطف علیه أي هو مبني
ط المضارع بین جملتي الشرط والجواب، ولم یس         ّ ا إذا توس ّ بقه أحد أم

، وأعربت جملته أحرف العطف السالفة أعرب ، إن كان مجزومًا في -حاالً  بدًال
  3إن كان مرفوعاً -الغالب

  :یر جازمةثانیًا العطف إذا كانت األداة غ
ه      إذا كانت أداة الشرط غیر جازمة وعطفنا على فعل الشرط فعًال آخر فإنّ

ال تنطبق علیه الحاالت التي ذكرناها في أداة الشرط الجازمة، بل یكون الفعل 
  .معطوفًا على الفعل الذي قبله

ذا نظرنا في خطب الخلفاء الراشدین نجد شواهد كثیرة على ذلك      ٕ ، من وا
َ فإذا وجَ ‘‘ :ورد في خطبة ألبي بكر رضي اهللا عنه ذلك ما ْ ب ُ  ت َ  هُ نفس ُ  بَ ضَ ون ُ عمر  ه

ِ وضَ  هُ حا ظ َ  ّل ُ  هُ حاسب ُ  فأشدَّ  اهللا   4’’عفوه وأقلَّ  هُ حساب
ّ نجد أداة الشرط غیر جازمة    وفعل شرطها ) إذا(ففي هذا النص

وقد عطف على فعل الشرط ) حاسبه(وجواب شرطها ماض أیضاً ) وجبت(ماض
لمعطوف، كما عطف على جواب فیأخذان حكم ا) نضب وضحا(بالواو وهما فعلین 
ّ (فعلین بالواو والفاء وهماالشرط    .فیأخذان حكم المعطوف علیه) وأقلّ -فأشد

                                                             
 .214ص 1، ججمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت  1
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ة عمر بن الخطاب لیزید بن أبي سفیان     َ ‘‘ :كما ورد في وصیّ ذا ق ٕ ِ وا  متَ د
ْ على جُ    1’’صحبتهم وابدأهم بالخیر ندك فأحسن
وفعل الشرط وجوابه ماضیان وقد عطف على ) إذا(غیر جازمة فأداة الشرط  

  2.جواب الشرط فعًال ماضیَا فأخذ حكم الفعل المعطوف علیه
ُ ل‘‘ د في خطبة لعلي رضي اهللا عنه ور    ِ و رأیت َ م الح َ  ولقیتم الذلَّ  رمان  والهوان

 َ رتم على تفریطكم الخوفُ  ونزلَ  السیفُ  ووقع ّ                                                    3’’لندمتم وتحس
-لقیتم( وقد عطف علیه ثالثة أفعال ماضیة)رأیتم(وفعل الشرط) لو(أداة الشرط هنا

ها معطوفة على فعل الشرط، كما عطف على جواب الشرط فعًال ) نزل-وقع وكّل
  .)تحسرتم(ماضیًا وهو

  :الحذف في الجملة الشرطیة
  :طأوًال حذف أداة الشر 
رف عند النُ  ّ السیوطي  حاةعُ ّ أداة الشرط ال تحذف وهذا هو المشهور، إالّ أن أن

ّ بعض النُ  ه من النُ خالف ذلك فذكر أن حاة الذین ال یجیزون ذلك حاة أجاز ذلك مع أنّ
، كما ال یجوز حذف ) إن(ال یجوز حذف أداة الشرط ولو كانت‘‘ :فقال في األصحّ

ز بعض  ّ فیرتفع الفعل وتدخل الفاء إشعارًا ) إن(حاة حذفالنُ غیرها من الجوازم، وجو
ج علیه قوله تعالىوخُ 4بذلك  ّ َ  ﴿:ر ِ حبِ ت ن بعد ما مِ ُ ه َ ِ الصَّ  سون ُ  الة ِ فی ِ  مانِ قس   5﴾ باهللا

ه      ذا نظرنا إلى قول السیوطي نجد أنّ ٕ   :وا
ز : حاة الذین أجازوا حذف أداة الشرط حیث قاللم یذكر اسم النُ : أوالً  ّ وجو
  .حاةبعض النُ 
ج هذه اآلیة على حذف أداة الشرط: ثانیاً  ّ فعل ) تحبسونهما(لم یذكر كیف تُخر

ها صفة ل    .في اآلیة نفسها) آخران (مضارع وفاعل ومفعول به، واألظهر أنّ
من أداة شرط  لیس في هذه اآلیة شبه تركیبي لمكونات الجملة الشرطیة: ثالثاً 

  .وفعل شرط وجواب شرط
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ذفت أداة الشرط عن: رابعاً  صر جوهري هام من مكونات الجملة الشرطیة فإن حُ
ّ هذا التركیب ال یقوم بدونها   .فإن

  .ذف وقول السیوطي ضعیف لما رأیناإذن أداة الشرط ال تُح
  :حذف فعل الشرط: ثانیاً 

  :فعل الشرط ال یجوز حذفه إالّ إذا استكمل ثالثة شروط
ها ؛)إن(أن تكون أداة الشرط: الشرط األول ّ الباب ومن شأن األمهات أن  ألنّ أم

 ُ ُ ی ه قد ی ّ ابن األنباري أورد أنّ ع فیها أكثر من غیرها، إالّ أن ّ حذف فعل الشرط توس
ن(وذلك بعد) إن(واألداة غیر َ ُ : النافیة كقولهم) ال(مردفة ب) م ّ من ی ْ س ْ  لم م  علیك فسّل
َ الّ فَ علیه ومن  ْ د   .هُ ع

وهذا الشرط لیس الزمًا إذ  لنافیةا) ال(أن تكون األداة مقترنة ب: الثاني الشرط
النافیة كقوله ) ال(ب) إن(ل الشرط مع انتفاء اقترانورد في القرآن الكریم حذف فع

ْ  ﴿:تعالى ن ٕ ٌ  وا ِ  أحد َ م ْ فأجِ  كَ ن المشركین استجار ُ ر   1﴾ ه
ن : وفعل الشرط بعدها محذوف تقدیره) إن(أداة الشرط ففي اآلیة الكریمة     ٕ وا

 مبتدأ؟ قلنا ال) أحد(ماذا ال نعرباستجارك أحد من المشركین استجارك، فإن قیل ل
ة باألفعال فال تدخل على الجمل االسمیة ّ أداة الشرط مختصّ   .یصحّ ذلك ألن

ا فعل أن تكون الجملة المشتملة على أداة الشرط وحذف معه :الشرط الثالث
ا یدلّ على المحذوف كقول الشاعر ّ   :الشرط معطوفة على ما قبلها مم

قْ       َ فطّل ْ لَ ها ف ٍ كُ لها بِ  تَ س ُ          فء الّ یعلُ مفرقكَ الحسام ٕ   2وا
م ما یدلّ علیه والتقدیر ذف فعل الشرط وبقي الجواب للعلم به حیث تقدّ : فقد حُ

قها یعلُ مفرقك الحسام الّ تطّل ٕ   .وا
ّ 3فعل الشرط واالستغناء عنه قلیل كما ذكر ابن عقیل ذفُ وحَ        ، إالّ أن

  :فعل الشرط منها حذف هنالك بعض الحاالت التي یجري فیها
ًا ب-1 ْك والتقدیر: نحو) ال(أن یحذف في السعة وحده إذا كان منفیّ الّ أضرب ٕ : ائتني وا

ْك الّ تأتني أضرب ٕ   .وا
                                                             

  .6سورة التوبة، اآلیة  1
  . 72ٍص 1اإلنصاف في مسائل الخالف، ابن األنباري، ج 2
 .33ص 4شرح ابن عقیل، ج 3
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ا(یحذف فعل الشرط بعد-2 ّ م ما یكون جوابًا من ) ال(الشرطیة مع بقاء ) إم إذا تقدّ
ا ال أي: ، نحوالمعنىحیث  ّ م ٕ ا ال تفعل فافعل هذا: افعل هذا وا ّ   .إم

3- ُ ر بمثله، وذلك كثیر معیحذف فعل الشرط إذا ف ّ ْ (س   .وقلیل مع غیرهما) إذا(و) إن
الناس مجازون : نحو) إن(عند إضمارها مع) كان(الشرط وفي  یحذف فعل-4

ًا فشرٌّ والتقدیر ّ ن شر ٕ ٌ وا ن : بأعمالهم إن خیرًا فخیر ٕ ٌ وا إن كان عملهم خیرًا فجزاؤهم خیر
ًا فجزاؤهم شرٌّ  ّ   .كان عملهم شر

حاة من أعرب هذا فمن النُ  ل الشرط وذلك حینما یلي أداة شرط اسم،یحذف فع-5
ه  ْ  ﴿:فاعل لفعل محذوف یفسره الفعل الظاهر بعده كقوله تعالىاالسم على أنّ ن ٕ  وا

 ٌ ْ  أحد َ  من َ  المشركین ْ فأجِ  كَ استجار ُ ر ٌ (ف1﴾ ه ره الفعل الذي ) أحد ّ فاعل لفعل محذوف یفس
ن استجارك أحد من المشركین استجارك، وال یرتفع : والتقدیر) استجارك(بعده ٕ وا

  2باالبتداء
م على   م فاعًال قدّ ه ال حذف هنا وجعلوا االسم المتقدّ ا الكوفیون فذهبوا إلى أنّ ّ أم

  .فعله في حین أعربه بعضهم كاألخفش مبتدأ وما بعده خبر
لداللة ما ذكر علیه، وهذه قد یحذف فعل الشرط في مواضع فال یؤتى به -6

تمنّي والعرض وسوف المواضع ذكرها أبو علي الفارسي كاألمر والنهي واالستفهام وال
  .نتناول هذه المسألة في بابها

یجوز أن : وقد ذكر النحاة شواهد كثیرة لحذف فعل الشرط من ذلك قولهم
یحذف جواب الشرط تارة وفعل الشرط تارة أخرى وذلك إذا دلّ علیه دلیل أو فهم من 

ل قول الشاعر ّ   :السیاق، فمثال األو
 ِ َ أق ِ یموا ب َ ي النُّ ن ُ  عمان ا ص ُ عنّ َ د ُ ور الّ ت ٕ َ كم            وا ؤوسا قیموا صاغرین ّ   الر

الّ تقیموا مختارین تقیموا صاغرین: حیث حذف فعل الشرط والتقدیر ٕ   3.وا
  :ابن مالك لقا

ُ  والشرطُ      ْ ی َ قد عُ  جوابٍ  غني عن   مى فُهِ لم           والعكس قد یأتي إذا المعن
  :ومن شواهد حذف فعل الشرط قول الشاعر   

                                                             
  .6سورة التوبة، اآلیة  1
  .315-314عوامل الجزم في القرآن الكریم، أحمد سلیم محمود ص 2
  .60ص 2م ج1995اللباب في علل النحو واإلعراب، أبو البقاء العكبري، دار الفكر دمشق، الطبعة األولى  3
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     ٍ نَّة عامر ظِ ُ        متى تُؤخذوا قسرًا ِب فاد یزید   وال ینجُ إالّ في الصِّ
  1أي متى تثقفوا تؤخذوا حیث حذف فعل الشرط        
ْ  ﴿:فعل الشرط مع األداة كثیر من ذلك قوله تعالى ذفُ وحَ        تقتلوهم  فلم

َ  ولكنَّ  ُ  اهللا   2﴾ مقتله
ّ اهللا قتلهم إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم: والتقدیر   .أنتم ولكن

م مثال حذف فعل الشرط بعد     ا مثال الحذف بعد) إن(وقد تقدّ ّ فقوله ) إذا(أم
ُ  ﴿:تعالى ماء ّ   .أي إذا انفطرت السماء انفطرت3﴾ انفطرت إذا الس

  :ومنه قول الشاعر
      َ ُ          م ه ر خدّ ّ ُ صع ار ِ شَ إذا الملكُ الجبّ ُ  ینا إلیه ی ّ ِ بالس ُ نُ  وف   هعاتب
ه     ر خدّ ّ ار صع ر الملك الجبّ ّ   .أي إذا صع

  :قول الشاعر ر غیر ماضوالمفسِّ ) إذا(و)إن(ومن أمثلة الحذف بعد أداة شرطیة غیر
      َ ْ ص َ ع ٌ د َ نابِ  ة یحُ في حَ  ةٌ ت ُ  ائرٍ      أیُّما الرِّ ِ ت َ یلُ م لْ ها ت   4مِ

ما تمیلها الریح تمیلها تمل   .أي أیّ
ّ الجواب للسابق،      ن توالى شرطان فصاعدًا من غیر عطف فاألصحّ أن ٕ وا

 ُ ل علیه، ومنهم من جعل الجواب لألخیر وجواب وی ّ حذف جواب ما بعده لداللة األو
ل الشرط الثاني، فإذا قال ّ ، فإذا إن جاء زید إن أكل زید إن ضحك فعبدي حرٌّ : األو

ْ  ﴿:ومنه قوله تعالى 5.وقع على هذا الترتیب ثبت عتقه ُ  إن َ ت ْ تَّ ؤمنوا وت كم   6﴾...قوا یؤِت
  :التطبیق

بالنظر في خطب الخلفاء الراشدین نجد شواهد عدیدة لحذف فعل الشرط من 
  :ذلك

ُ ‘‘ :قول أبي بكر رضي اهللا عنه في خطبة له َ  فخیر َ الملوك م َ كَ ن آمن باهللا وح  م
ِ  بكتابِ  ِ وسنَّ  اهللا ه ة    7’’نبیّ

                                                             
 .370ص 1شرح األشموني على ألفیة ابن مالك، ج 1
  .        .17سورة األنفال، اآلیة  2
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َ (فإذا اعتبرنا    فعل الشرط وجواب الشرط ) آمن(شرطیة یكون الفعل) نم
م، والتقدیر ه فهو خیر : محذوف یدلّ علیه ما تقدّ ة نبیّ من آمن باهللا وحكم بكتابه وسنّ

  .الملوك
ا إذا اعتبرنا    ّ َ (أم ّ ) من(مبتدأ، و) خیر(موصولة فنعرب) نم اسم موصول مبني

  .على السكون في محلّ رفع خبر مبتدأ
ِ ‘‘ :له رضي اهللا عنهكما ورد قو      ُ ل ینِ هِ ظْ ی َ  ره على الدّ ه ولو كره  كّل
ُ 1’’الكافرون ّ م ن من آیة كریمة، والشاهد هنا حذف جوابوهذا النص ّ ) لو(ضم

م ما یدلّ علیه والتقدیر ة لتقدّ ین: الشرطیّ   .ولو كره الكافرون یظهره على الدّ
ّ رضي اهللا عنه   ام أمله بل ‘‘ :كما ورد في خطبة لعلي ّ ر في أی فمن قصّ

 ّ الّ فاعملوا هللا في الر ٕ هبةحضور أجله فقد خسر عمله وا ّ   2’’غبة كما تعملون له في الر
الّ تفعلوا ذلك: والتقدیر) إالّ (فقد حذف فعل الشرط بعد    ٕ   .وا

  :حذف جواب الشرط :ثالثاً 
ضًا للحذفیعدّ جواب الشرط أكثر أ      ّ ویأتي . جزاء الجملة الشرطیة تعر

  :حذف جواب الشرط على أنماط عدیدة منها
ْ  ﴿:لم الجواب كقوله تعالىرف أو عُ إذا عُ -1  أن تبتغي نفقًا في األرضِ  استطعتَ  فإن

 ِ ماء ّ مًا في الس َ  أو سّل فعل الشرط، : أداة شرط جازمة، استطعت: أن3﴾ بآیةهم فتأتی
  فافعل... إن استطعت أن تبتغي نفقاً : تقدیره من الكالموجواب الشرط محذوف یفهم 

اء      ّ   .مضمرة، بذلك جاء التفسیر وذلك معناه) فافعل(قال الفر
ْ  ﴿:ویجوز حذف الجواب نحو: قال ابن هشام ن ٕ َ  استطعتَ  وا نفقًا في  أن تبتغي

  5أي فافعل4﴾ األرض
طت األداة والشرط بین الجزاء نحو-2 ُ ستجِ  ﴿:إذا توسّ ْ د َ  ني إن ُ  شاء ابرین اهللا  من الصّ
﴾6  

ابرین: والتقدیر     .إن شاء اهللا ستجدني من الصّ
                                                             

  .184ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 1
  .799عیون األخبار، ابن قتیبة، ج     ص 2
  .35سورة األنعام، اآلیة  3
  .35سورة األنعام، اآلیة  4
 .327ص 4مغني اللبیب، ابن ھشام، ج 5
  .102سورة الصافات، اآلیة  6



68 
 

ا(إذا وقعت أداة الشرط بعد-3 ّ نّم) أم ٕ ا(ا لفالجواب المذكور لیس للشرط، وا ّ ها )أم ؛ ألنّ
ا جو  ّ اب الشرط فهو محذوف یدلّ علیه الجواب المذكور، ومن الشواهد أسبق، ام

ْ  ﴿:قوله تعالى ا إن ّ َ  فأم َ  كان بین ف ّ َ من المقر ةُ  وریحانٌ  وحٌ ر َ  وجنّ   1﴾ عیمن
ا(فجواب   ّ ا جواب) فروح(في هذه اآلیة) أم ّ الشرطیة فاستغني ) إن(أم
ا(بجواب ّ   2.فله روح عن جوابها والتقدیر)أم

ا هو جواب في  ّ م مم ویجب حذف جواب الشرط إذا كان الدالّ علیه ما تقدّ
ُ  ﴿:المعنى نحو قوله تعالى ُ وأنت ْ  م َ لَ األع ْ  ون ْ كُ  إن ُ  نتم أي إن كنتم مؤمنین 3﴾ؤمنین م

  فأنتم األعلون
  :قال ابن مالك

ُ  والشرطُ      ْ  غني عن جوابٍ ی ُ  قد لم       والعكس   مقد یأتي إذا المعنى فُهِ  عُ
الشرط عنه وذلك عندما یدلّ فعل أي یجوز حذف جواب الشرط واالستغناء ب   

أنت ظالم إن فعلت، فحذف جواب الشرط لداللة أنت ظالم : نحو دلیل على حذفه
   4فأنت ظالم، وهذا كثیر في لسانهم أنت ظالم إن فعلت: علیه والتقدیر

  :حذف الشرط والجزاء معاً 
بقاء األداة في النثر اتّفق النُّ        ٕ حاة على جواز حذف الشرط والجزاء معًا وا

 )إن(ما یكون ذلك بعد أداة الشرط علیهما، وأغلبوالشعر شریطة أن تتوفّر قرینة تدلّ 
  :مثال ذلك
    ْ ْ  بناتُ  قالت ن ٕ ّ یا سلمى وا َ             العم ُ  كان ْ فقیرًا م ْ  عدمًا قالت ن ٕ   وا

ه حذف الشرط والجزاء معًا بعد ة الثانیة لداللة الشرطیّ ) إن(والشاهد فیه أنّ
ن یكن معدمًا رضیته: السیاق علیهما، والتقدیر ٕ   .وا

ة كثیر كقول الشاعر) إن(ذف جملتي الشرط والجواب بعدوح       :الشرطیّ
ةَ        ّ ّ المنی َ  فإن َ م ْ ن ی ُ  ها       فسوفَ شَ خ ِ ت ْ  هُ فُ صاد َ أی   مان

  .أي أینما یذهب تصادفه فحذف فعلي الشرط والجواب

                                                             
  .89-88سورة الواقعة، اآلیة  1
  .234ص 1األمالي، ابن الشجري، ج 2
  .     .129سورة آل عمران، اآلیة  3
 .42-41ص 4شرح ابن عقیل، ج 4
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  :التطبیق
  :ورد في خطب الخلفاء الراشدین أمثلة كثیرة لحذف جواب الشرط من ذلك     

ه ‘‘ :خطبة ألبي بكر رضي اهللا عنه حیث قالما ورد في  لیظهره على الدین كّل
  1’’ولو كره المشركون

ة حیث حذف جواب ن من آیة قرآنیّ ّ ّ مضم الشرطیة لداللة ما ) لو(وهذا النص
م علیه والتقدیر ین: تقدّ   .ولو كره المشركون یظهره على الدّ

ّ لكم من ‘‘ :كما ورد في خطبة ألبي بكر رضي اهللا عنه في األنصار ن ٕ وا
ن طال به األمد ٕ   2’’الفضل ما ال یحصیه العدد، وا

ّ حذف جواب الشرط والتقدیر ن طال بكم األمد : ففي هذا النّص ٕ فلكم من وا
م من الجملة   .الفضل ما ال یحصیه العدد، فالحذف هنا دلّ علیه دلیل وهو ما تقدّ

ة ألبي بكر رضي اهللا عنه لخالد بن سعید رضي ا  هللا كما ورد في وصیّ
ِ أرجو أن یكون خروجك فیه لَ ‘‘ :عنه َ ح ة صادقة إن شاء اهللاسب   3’’ة ونیّ

وجواب الشرط محذوف ) فعل الشرط(أداة شرط جازمة، شاء فعل ماض : إن
ة صادقةإن شاء اهللا : لداللة ما قبله علیه والتقدیر   .یكون خروجك فیه حسبة ونیّ

ة ألبي بكر رضي اهللا عنه لعمرو بن   العاص رضي اهللا  كما ورد في وصیّ
ْ ‘‘ :عنه ِ  اصدق   4’’إذا القیتَ  اللقاء

م علیه والتقدیر) إذا(فقد حذف جواب     ة لداللة ما تقدّ إذا القیت : الشرطیّ
  .فاصدق اللقاء

ة أبي بكر رضي اهللا عنه لیزید بن أبي سفیان رضي اهللا  كما ورد في وصیّ
ْ ‘‘ :عنه ِ  اخرج م ما یدلّ حیث حذف جواب الشرط5’’ن غدٍ إن شاء اهللام ه تقدّ ؛ ألنّ

  .إن شاء اهللا فاخرج من غد: علیه والتقدیر
َ ‘‘ :كما ورد في خطبة لعمر رضي اهللا عنه  ِ  أصبحَ  فإنّ عمر ُ ال یث ة وال  ق ّ بقو

ّ وجلّ برحمته وعونه وتأییده ّ 6’’حیلة إن لم یتداركه اهللا عز إن الثانیة في هذا النّص
                                                             

  .184ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 1
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م علیه والتقدیر وجواب شرطها محذوف) لم یتداركه(فعل شرطها  إن لم : لداللة ما تقدّ
ة وال حیلة ّ ه ال یثق بقو   .یتداركه اهللا برحمته فإنّ

ُ ‘‘ :كما ورد له رضي اهللا عنه في خطبة أخرى   ر الذي و یتُ ولن یغیّ من  ّل
 ِ أداة الشرط وفعل ) إن شاء اهللا(ففي قوله 1’’قي شیئًا إن شاء اهللالُ الفتكم من خُ خ

ا جوابها فمحذو  ّ م علیه والتقدیرالشرط ام ذي : ف لداللة ما تقدّ ر اّل إن شاء اهللا فلن یغیّ
  .ولیت من خالفتكم من خلقي

نّي ألرجو إن عُ ‘‘ :ومثله قوله رضي اهللا عنه   ٕ رتُ وا ّ فیكم یسیرًا أو كثیرًا أن  م
ة وحذف ) إن(فقد ذكر فعل الشرط بعد2’’أعمل بالحقّ فیكم إن شاء اهللا الشرطیّ

رتإن شاء اهللا فإنّي ألرجو إن عُ : والتقدیر جوابها لوجود دلیل علیه ّ   .م
ة     عمر رضي اهللا عنه  ومن أمثلة حذف جواب الشرط ما ورد في وصیّ

ّ الكذوبَ ‘‘ :لسعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه ن ٕ ُ  وا ُ ال ینفع ُ ك خبر َ  ه ن ص ٕ َ وا   3’’كقَ د
ة جازمة، وصدقكإن ش ن صدقك  :فعل الشرط، وجوابه محذوف تقدیره: رطیّ ٕ وا

ه ال ینفعك فهم فوق طاقتهم إذا ‘‘ :ما ورد في خطبة لعمر رضي اهللا عنهفإنّ وال تكّل
وا ما علیهم   4’’أدّ

م ما یدلّ علیه والتقدیر  ّ حذف جواب الشرط لتقدّ وا ما : في هذا النّص إذا أدّ
فهم فوق طاقتهم   .علیهم فال تكّل

َ ‘‘ :حیث قالرضي اهللا عنه  ومن أمثلة ذلك ما ورد في خطبة عثمان ن ن ٕ ِ وا ْ ع  ش
 ِ م ) إن(نالحظ حذف جواب 5’’عالىعلى وجهها إن شاء اهللا ت كم الخطبةُ لكم تأت لتقدّ

  .إن شاء اهللا تأتكم الخطبة على وجهها: ما یدلّ علیه والتقدیر
ِ ‘‘ :ومن ذلك قوله رضي اهللا عنه     ِ  إنَّ  واهللا ٌ دائ رحى الفتنة فطوبى لعثمان  رة

كها ّ   6’’إن لم یحر
ّ نجد ففي  ا جواب الشرط ) إن(نهایة هذا النّص ّ ة وفعل شرطها أم الشرطیّ

م ما یدلّ علیه والتقدیر كها فطوبى له: فمحذوف لتقدّ ّ   .إن لم یحر
                                                             

 .113ص 1المرجع السابق، ج 1
 .215ص 1المرجع السابق، ج 2
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 .271ص 1المرجع السابق، ج 5
 .274ص 1جالمرجع السابق،  6



71 
 

َ ‘‘ :كما ورد في خطبة له رضي اهللا عنه  َ  فاهللا فأبقوا علیها إن لم في أنفسكم  اهللا
 ّ   1’’تبقوا علي
ة، ولم تبقوا فعل الشرط، وجواب ال: إن م شرطیّ شرط محذوف دلّ علیه ما تقدّ
ّ فأبقوا على أنفسكم: والتقدیر   .إن لم تبقوا علي

‘‘ :ومن أمثلة حذف جواب الشرط ما ورد في خطبة لعلي رضي اهللا عنه     
 ُ ً وال ت ً  هیجوا امرأة َ و  بأذى ن شتمن ٕ َ أعراضَ  ا   2’’أمراءكم كم وسببن

ّ نجد بعد ا جوابه فمحذوف) إن(ففي النّص ّ م  فعل الشرط فقط أم لداللة ما تقدّ
ن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم فال تهیجوا امرأة: علیه والتقدیر ٕ   .وا

وسبب الحذف هو ) إن شاء اهللا(ونالحظ كثرة حذف جواب الشرط بعد جملة   
م ما یدلّ على جواب الشرط ومن ذلك   :تقدّ

من ونحن سائرون إن شاء اهللا إلى ‘‘ :قول علي رضي اهللا عنه في بعض خطبه-1
  .إن شاء اهللا فنحن سائرون: والتقدیر3’’ه نفسه وتناول ما لیس لهسفّ 
: والتقدیر4’’صر العاجل من اهللا إن شاء اهللاوانتظروا النّ ‘‘ :قوله رضي اهللا عنه-2

  .إن شاء اهللا فانتظروا النصر العاجل
كم‘‘ :قوله رضي اهللا عنه-3 إن شاء : والتقدیر5’’القوا العدو غدًا إن شاء اهللا أال إنّ

كم القوا العدو غداً    .اهللا فإنّ
َ ‘‘ :عثمان رضي اهللا عنه قول-4 ِ إن ن ْ ع ِ  ش على وجهها إن شاء  لخطبةُ كم الكم تأت
  .إن شاء اهللا تأتكم الخطبة على وجهها: والتقدیر6’’اهللا

‘‘ :قول علي رضي اهللا عنه في إحدى خطبه ومن أمثلة حذف جواب الشرط
 ُ ُ  بالخائنِ  لیس المسلم َ إذا اؤت ُ  ، والمن ِ بالم ُ  فخل َ عِ إذا و َ طَ د، وال بالكذاب إذا ن   7،ق
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م ما یدلّ علیه      ففي هذا المثال حذف جواب الشرط في ثالثة مواضع لتقدّ
ذا نطق فلیس : والتقدیر ٕ ذا وعد فلیس بالمخلف، وا ٕ إذا اؤتمن فلیس بالخائن، وا
اب   .بالكّذ

فهم    ُ ه ی م ما یدلّ علیه ولكنّ من السیاق، مثال  وقد یحذف جواب الشرط وال یتقدّ
ُطاع لقصیر أمر‘‘ :ذلك قول علي رضي اهللا عنه في إحدى خطبه : لو1’’لو كان ی

لو : قدیرهفعل الشرط، وجواب الشرط محذوف یفهم من السیاق وت: شرطیة، یطاع
ُطاع لقصیر أمر ألطعتم أمري   .كان ی

ُ لَ ‘‘ :ومنه قول علي رضي اهللا عنه       َ ق ّ أمیر َ  لتم لو أن َ س المؤمنین بنا إلى  ار
  .2’’هذه الخارجة

ّ أمیر المؤمنین : فجواب الشرط محذوف وهو مفهوم من السیاق تقدیره     لو أن
  .سار بنا إلى هذه الخارجة لسرنا

ُ ‘‘ :ومن أمثلة حذف جواب الشرط قول علي رضي اهللا عنه    ِ م َ  یتُ ن ن ال بم
ُطیع إذا أمرتُ  ُجیب إذا دعوتُ ی م ما یدلّ علیه 3’’، وال ی حیث حذف جواب الشرط لتقدّ
ذا : علیه والتقدیر ٕ ُطیع، وا ُجیبإذا أمرت فال ی   .دعوت فال ی
ومن ذلك ما ورد في رسالة عمر رضي اهللا عنه إلى أبي موسى األشعري      

ْ ‘‘ :رضي اهللا عنه ْ إذا أُ  فافهم ِ د م ما 4’’ي إلیكل ه تقدّ نالحظ حذف جواب الشرط ألنّ
  .ذا أدلي إلیك فافهمإ: یدلّ علیه والتقدیر

  :اعتراض الشرط على الشرط
من مواضع حذف جملة جواب الشرط اعتراض الشرط على الشرط وقد     

ل له بقوله ف فیه ابن هشام كتابًا صغیرًا ومّث تِ فأنتِ طالق، : أّل ْ س ْتِ إن لِب ب إن ركِ
ست فقط بت فقط أو لِب ّ ركبت ویرى الجمهور إن ركِ ن لبست ثم ٕ ق، وا قت لم تطُل   .طُل

ابق     ّ والقیاس یقتضي في مسالة توارد شرط على شرط أن یكون الجواب للس
ل علیه ّ اني محذوفًا لداللة األو   .منهما ویكون جواب الّث

                                                             
  .392ص 1المرجع السابق، ج1
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َ  ﴿:ومنه قوله تعالى     َ  إذا حضر ةُ  إن تركَ  كم الموتُ أحد ّ    1﴾ خیرًا الوصی
ل  ّ والجواب واحد ) إن ترك(والثاني ) إذا حضر(ففي اآلیة الكریمة شرطان األو

ة(وهو على تقدیر الفاء م ) فالوصیّ م والثاني جوابه محذوف لتقدّ فالجواب للشرط المتقدّ
  2.ما یدلّ علیه

  :ومنه قول الشاعر
     ْ ْ وا بِ تستعینُ  إن ُ  نا إن َ زعَ ت   دواجِ روا ت
ا الشرط الثاني فجوابه محذوف ) تستعینوا(جواب للشرط األول) تجدوا(فقوله ّ أم

  .علیهلداللة األول 
  

 
 
 

 الفصل الثالث
الجزم في جواب الطلب واجتماع 
الشرط والقسم وإعراب الجملة 

 الشرطیة
 

 .جزم المضارع في جواب الطلب -1
 .اجتماع الشرط والقسم  -2
 .إعراب الجملة الشرطة وتطبیق ذلك كلھ  في الخطب والرسائل -3
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  جزم المضارع في جواب الطلب
یعدّ جزم المضارع في جواب الطلب موضعًا من مواضع حذف جملة      

ّ الجازم للفعل المضارع في جواب الطلب شرط  الشرط، حیث ذهب الجمهور إلى أن
ر هو ، تقدیره: الشرطیة، فقولك) إن(مقدّ ْ ْ : اقرأ تنجح   .اقرأ فإن تقرْأ تنجح

ّ الجازم للمضارع في جواب الط       لب هو جملة وذهب ابن مالك إلى أن
نة معنى الشرط ّ ها متضم   .1الطلب نفسها؛ ألنّ

في واالستفهام والتّمنّي  وذكر صاحب علل النحو    أنّ جواب األمر والنّهي والنّ
 َ ْ والع ّ قولكر ن معنى الشرط، أال ترى أن ّ مه یتضم ّ ما تقدّ ما انجزم؛ ألن أین : ض إنّ

ك؟ معناه ْ ن: بیتك أزر ّ ا تضم ّ  ت هذه األسماء معنى الشرطإن تعلمني بیتك أزرك، فلم
ر معها فانجزم الجواب بتقدیر حرف الشرط، فإن رفعت الفعل في جوابها فعلى ) إن(قدّ

  :وجهین
ُ : أن یكون الفعل في موضع الحال كقولك :أحدها    .كائتني أكرم
ُ : على تقدیر خبر المبتدأ كأنّك قلت :الثاني    2.كائتني فأنا أكرم

ا كان الطلب      ّ َ  –لم ْ وهو األمر والنهي والدّعاء والتّمنّي واالستفهام والع ض ر
ال یقتضي جوابًا لعدم توقّف شيء منه في الفائدة على غیره، وقد تاله -والتحضیض

جواب مجزوم؛ فقد دلّ ذلك على وجود جازم ترتّب علیه الجواب فانجزمن ومن هنا 
وا في تحدید هذا تلفأخذ النحویون یبحثون عن العامل الذي جزم جواب الطلب فاخ

  :مذاهب العامل على
لها ّ ن معنى الشرط :أو ّ م لب ضُ ّ الجازم هو لفظ الّط ّ أسماء الشرط  أن فجزمن كما أن

نت  ّ ونسب هذا . من یأتني أكرمه: فجزمت نحو) إن(معنى حرف الشرط3تضم
ّ : واعترض األشموني قائالً . المذهب إلى الخلیل وسیبویه وابن خروف وابن مالك إن

ن ّ غیر جائز؛ ألنّ حرف الشرط ال بدّ له من ) إن(الطلب معنى حرف الشرط تضم
  .فعل

ّ الجازم هو الطلب ناب مناب الشرط ال على جهة التّضمین :الثاني   إن
                                                             

  .12ص 4لفیة، حسن أحمد عبد هللا، جاألجوبة الجلیة لمن سأل عن شرح ابن عقیل لأل 1
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ّ العامل  إذن فالجمهور یرون أنّ عامل الجزم شرط مقدّر وذهب فریق إلى أن
ما  ة المعنى إلى هو الطلب نفسه وأنت إذا أجریت موازنة بین المذهبین فربّ ّ دفعتك قو

ّ إكرامك للمخاطب في مثل قولك ق على : ترجیح قول الجمهور؛ فإن ك معّل ْ زرني أكرم
بإفادته األمر أو االستفهام وحده، فال بدّ من  حصول الزیارة، وهذا المعنى ال یستقلُّ 

  1.به المعنى الذي قصدت التعبیر عنهمالحظة شرط یستقیم به نظم الكالم، ویطابق 
ّ ابن هشام على جواز حذف الشرط وأداته مع جزم الجواب وذلك       وقد نص

ً أكان األمر أو النّهي أو الدّعاء اء وأسقطت إذا قُصد معنى الجز ...بعد الطلب، سواء
ك: الفاء نحو ْ   2زرني أزر
  :قال ابن مالك    
 َ َ  وبعد ْ  غیر في جزمًا اع َ النّ ِ ت ْ م ُ  د            إن ُ  سقطْ ت ْ  الفا والجزاء   دقُصِ  قد

َ  جزمٍ  وشرطُ  ْ أن تضَ  نفيٍ  بعد ْ               ع َ  قبلَ  إن ٍ تخالُ  ال دون َ  ف َ ی ْ ق   ع
في : والمعنى ذفت الفاء بعد غیر النّ زم  وقصد-الّطلبوهو -إذا حُ الجزاء جُ

  :ي بعدها، فشروط الجزم ثالثة أمورالذ المضارع
لب كاألمر والنّهي -1 م لفظ دالّ على الّط  .أن یتقدّ

قصد الجزاء -2 ُ ّ المضارع متسبب وناتج عن ذلك الّطلب أن ی  .بمعنى أن

ة المعنى بوضع-كاألمر–إذا كان الطلب بغیر النهي  -3 الشرطیة ) إن(فشرطه صحّ
ن كان الطلب بالنهي فشرطه أن  ٕ وفعل مفهوم من السیاق موضع الطلب، وا

) ال(النافیة محل) ال(الشرطیة وبعدها) إن(النافیة ووضع) ال(یستقیم المعنى بحذف
   3.الناهیة
ّ المضارع ینجزم بجواب الطلب      إذا كان جوابًا ألمر أوغیره من ذكرنا أن

  أنواع الطلب
  
  

  :أوًال جزم ما جاء بلفظ األمر
                                                             

اق ، ج 1  442-441، ص  1علل النحو ، أبو الحسن محمد بن عبد هللا الورّ
 12، ص 23أسالیب القسم والشرط في القرآن الكریم ، صالح الدین الزعبالوي ، مجلة البحوث اإلسالمیة ، ج  2
  .387ص 4النحو الوافي، عباس حسن، ج 3
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ن لم یكن بصیغة في األمر المخصوص-كلّ ما دلّ على معنى األمر    ٕ -وا
ُجزم بعده المضارع إذا خال من الفاء وقُصد الجزاء؛ ّ  یجوز عند الجمهور أن ی ألن

ة الجزم تكمن في المعنى ال في اللفظ، فما جاز فیما جاء بصریح اللفظ في األمر  عّل
ا جاء بمعنى األمر ّ   :وغیره، جاز فیما جاء بمعناه، فمم

  :اسم الفعل- 1
ِ : وذلك نحو     ْ وصه  نزال ْ وتراكِ زیدًا یخرج كَ ومناعِ زیدًا من الشّر تؤجر ْ أكرم

ك، ففي األمثلة األربعة ا ْ م زم المضارع؛ لوقوعه في جواب الطلب أكّل مة جُ اسم (لمتقدّ
ه بمعنى األمر، ففي األمثلة المتقدمة نزالِ بمعنى انزل ومناعِ بمعنى ) فعل األمر ألنّ

 ُ   :تْ ومنه قول الشاعرامنع وتراكِ بمعنى اترك وصه بمعنى اصم
     َ ُ  روید َ تصاهلْ بالعراق جیاد اك قد قام ِ  نا         كأنّك بالضحّ ُ ناد   هب

وهو ) اسم فعل األمر(لوقوعه في جواب الطلب ) تصاهلْ (فقد جزم المضارع
ل وهوبمعنى األمر، ومنه قول الشاعر ّ   :روید بمعنى تمه

ما جشأت وجاشت         مكانكَ       تُحمدي أو تستریحي وقولي كّل
ه جزم المضارع ه بمعنى) مكانك(في جواب اسم الفعل) تحمدي(فإنّ   )اثبتي(ألنّ

  :لفظ الخبرما جاء ب- 2
ً نحو-أ ك : ویكون دعاء ْ اهللا لك یدخْل ة؛ أي إن یغفر ك الجنّ غفر اهللا لك یدخْل

ة حیث جزم المضارع ك(الجنّ ن جاء ) یدخْل ٕ دعاء وا ه وقع في جواب الطلب وهو اّل ألنّ
  .بلفظ الخبر

ه جاء : غفر اهللا لي أنجُ من عذابه ومعناه: ومثله   ، لكنّ ّ اغفر لي أنجُ اللهم
ّ معنى الشرط فیه صحیحبلفظ الخبر    .فصحّ الجزم ألن

اس ومنه : نحو قولهمویكون غیر دعاء -ب ْ النّ اس أي اكتفِ ینم ْ النّ ُك ینم حسب
َ  ﴿:قوله تعالى ِ  تؤمنون ِ  باهللا ُ  ورسوله َ وت ِ  جاهدون ِ  في سبیل ِ لكُ بأمواِ  اهللا ْ م وأنفس  كم ذلكم

 ٌ ْ  خیر ْ  لكم ُ كُ  إن ْ نت َ  م َ  تعلمون ْ ی ِ غ ْ ف ْ لكم ْ  ر ْ كُ وبِ نُ ذُ  من   1﴾ م
  

ْ (فجزم ه جواب )یغفر   1بمعنى آمنوا) تؤمنون(ألنّ
                                                             

  .        .12-11سورة الصف، اآلیة  1



77 
 

     َ ه ال ی م الطلب  حُّ صِ ذكرنا أنّ جزم المضارع في جواب الطلب إالّ إذا تقدّ
  .وقُصد الجزاء

م نفي أو خبر مثبت لم یصحّ جزم المضارع، بل  م طلب بل تقدّ فإن لم یتقدّ
ثُنا، ونحو: یجب رفعه نحو ثُنا برفعأنت تأتینا : ما تأتینا فتحدّ ثُنا(فتحدّ في ) تحدّ

  .المثالین
قصد الجزاء نحو    ُ ائتني برجل یحبُّ اهللا ورسوله، فال یجوز جزم : كذا إن لم ی
ة لیست ناتجة عن اإلتیان ) یحبّ (المضارع ّ المحبّ ما  به،لعدم قصد الجزاء؛ ألن نّ ٕ وا

ّ هذه صفته   .المراد أن
من السیاق موضع  وفعل مفهوم) إن(وكذا إن لم یستقم المعنى بوضع   

وال یجوز جزمه إذ ال یصحّ أن ) أقفُ (أین منزلك أقفُ في الشارع برفع: الطلب، نحو
قال ُ فني منزلك أقف في الشارع، لعدم استقامة المعنى: ی ّ   .إن تعر

النافیة ) ال(الشرطیة و) إن(كذا یجب الرفع إذا لم یستقم المعنى عند إحالل     
ك برفعال : الناهیة نحو) ال(معًا محل ُ من األسد یأكُل ك(تدن ُل وال یجوز جزمه إذ ) یأكُ

ُ من األسد یأكلك: صحُّ ال ی   2إن ال تدن
  :الجزم في جواب أنواع الطلب األخرى: ثانیاً 

هي-أ ْ العواقب، فقد جزم الفعل: مثال ذلك :بعد الّن ْ (ال تكن عبد هواك تأمن ) تأمن
ْ العواقب: والمعنى) النّهي(لوقوعه في جواب الطلب   .إالّ تكن عبد هواك تأمن

اه وفّقني أهتدِ لما یُرضیك: نحو :بعد الدّعاء-ب ّ إن توفّقني أهتدِ : والتأویل. رب
ِ (فالفعل   )الدّعاء(قوعه في جواب الطلبمجزوم وعالمة جزمه حذف النّون لو )أهتد

ُ : نحو :بعد االستفهام-ج ِ أت َ  لُ جام اس ْ رضاهم؟ والتّأویل النّ إن تجامل : بالحقّ تكسب
ْ رضاهم اس بالحقّ تكسب   .النّ

ي-د    َ بهم جانبي، والتّأویل: نحو :بعد التّمّن فاء كثیر یقو إن : لیت إخوان الصّ
َ بهم تتحقّق  فاء یقو تي بكثرة إخوان الصّ َ (جانبي، فجزم المضارعأمنیّ لوقوعه في ) یقو

  )التّمنّي(جواب الطلب

                                                                                                                                                                              
  .12ص 24وقفات في جزم المضارع في جواب الطلب، لؤي محمد عمر عرب، مجلة جامعة أم القرى، العدد  1
  .24ص 3دلیل السالك إلى ألفیة ابن مالك، عبد هللا بن صالح الفوزان، ج 2
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ّ - ه ْ به، والتّأویل: نحو :بعد الحض إن تسبق إلى : هالّ تسبق إلى الخیر تُذكر
ْ به حیث جزم المضارع في جواب الطلب   )التحضیض(الخیر تُذكر

ْ منهم، والتّأویل: نحو :بعد العرض-و ضل إن تعرف الف: أال تعرف الفضل ألهله تكن
ْ منهم   .ألهله تكن

ي- ز ي :بعد التّرجّ لف في جزم المضارع في جواب التّرجّ واألرجح جزم  وقد اختُ
ِ : المضارع في جوابه نحو د ُ عمة ی ك تحفظ حقّ النّ ُ لعّل ها اهللا ْ إن : علیك، والتّأویل م

 ِ د ُ عمة ی ها اهللا علیكتحفظ حقّ النّ ْ   :ومنه قول الشاعر. م
     َ ی ُ وي م ْ ِ لعلّ التفاتٌ منكَ نح كَ من بعد لْ ِب مِ َ ٌ           ی ر ّ َ  س َ الع ُ د ْ اوِة للی ِ س   ر

لْ (فقد جزم المضارع مِ َ ي(لوقوعه في جواب الطلب) ی إن تلتفت : والتّأویل) التّرجّ
  1.بك نحوي یملْ 

  :التطبیق
ة شواهد على جزم المضارع في    بالنظر في خطب الخلفاء الراشدین وجدنا عدّ

موا ‘‘ :جواب الطلب من ذلك ما ورد في خطب أبي بكر رضي اهللا عنه كقوله وقدّ
  .2’’ألنفسكم خیرًا تجدوه محضراً 

ّ المضارع   زِم لوقوعه في جواب ) تجدوه(ففي النّص أعاله نجد أن قد جُ
موا(الطلب موا ألنفسكم خیرًا تجدوه: أمر، وأصل الكالم وهو فعل) قدّ   .إن تقدّ

 ٍ ة ّ ‘‘ :ألبي بكر رضي اهللا عنه ألسامة بن زید رضي اهللا عنه كما ورد في وصی
 ُ ها الناس ِ  أیّ ْ ق كم    3’’بعشر فاحفظوها عنّي فوا أوصِ

ّ المضارع  كم(نالحظ أن زِم لوقوعه فب جواب الطلب) أوصِ ما جُ وهو ) قفوا(إنّ
كم بعشر، وعالمة جزم: فعل أمر والتّأویل كم(إن تقفوا أوصِ ة) أوصِ   .حذف حرف العّل

ته لعمرو بن العاص رضي اهللا   كما ورد في خطبة له رضي اهللا عنه في وصیّ
ة ‘‘:عنه عیّ ّ ْ لك الر ْ نفسك تصلح   4’’وأصلح

                                                             
  .397ص 4النحو الوافي، عباس حسن، ج 1
  .185ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 2
 .187ص 1المرجع السابق، ج 3
  .196ص 1المرجع السابق، ج 4
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ْ (فالفعل      ما جاء مجزومًا لوقوعه في جواب الطلب وهو ) تصلح إنّ
ْ (األمر   )أصلح

ّ قریب من هذا وهو قوله یوصي یزید بن أبي سفیان رضي اهللا  كما ورد نص
تَ فاصدقْ الحدیث تصدقْ المشورة‘‘ :عنه ْ ر ذا استُشِ ٕ   1’’وا

واقعة في : فعل ماض فعل الشرط، الفاء: شرطیة غیر جازمة، استشرت: إذا
 ْ ي جواب الطلب، وهو فعل مضارع مجزوم لوقوعه ف: جواب الشرط، تصدق

ْ (األمر   )فاصدق
واسمر اللیل في أصحابك تأتِك األخبار ‘‘ :كما ورد قوله رضي اهللا عنه 

  2’’وتنكشف عندك األستار
وعالمة جزمه حذف ) األمر(لوقوعه في جواب الطلب) تأتِك(فقد جزم المضارع 

  .حرف العلة
ة أبي بكر رضي اهللا عنه ألكما ورد في وص یا ‘‘ :بي عبیدة رضي اهللا عنهیّ

كَ اهللا كتابك بیمینك عبیدة، اعملْ  أبا طِ ْ ْ مجاهدا وتوفّ شهیدًا یع ش   3’’صالحًا وعِ
كَ (فالفعل  طِ ْ ما جزم لوقوعه في جواب الطلب) یع وعالمة جزمه حذف ) األمر(إنّ

ة   .حرف العّل
ْ احرِ ‘‘ :كما ورد في خطبة له رضي اهللا عنه  ُ  على الموتِ  ص ْ وهَ ت  لكَ  ب
 ُ   4’’الحیاة

ْ (فقد جزم المضارع     .لوقوعه في جواب األمر وهو من أنواع الطلب) توهب
َ ‘‘ :كما ورد في خطبة لعمر رضي اهللا عنه حین ولي الخالفة  اقرءوا القرآن

   5’’تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله
ّ المضارع قد جزم في موضعین وهما     والسبب ) تكونوا-تعرفوا(نالحظ أن

وهذا من مواضع  )اعملوا-اقرءوا(وهو وقوعه في جواب الطلب، والطلب هنا هو األمر

                                                             
  .198ص 1المرجع السابق، ج 1
  .198ص 1المرجع السابق، ج 2
 .200ص 1ھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ججم 3
 .446ص 1المرجع السابق، ج 4
 .211ص  1المرجع السابق، ج 5
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ن تعملوا به : حذف فعل الشرط وأداته وأصل الكالم ٕ إن تقرؤوا القرآن تعرفوا به، وا
  .تكونوا من أهله

  :جتماع الشرط والقسما
ً من القسم        ّ كالّ هذا الموضع یعدّ من مواضع حذف جواب الشرط ألن

ً بجواب اآلخر   .والشرط یحتاج إلى جواب فیحذف جواب أحدهما استغناء
ه        غیر فإذا اجتمع شرط وقسم فاألصل أن یكون لكلّ منهما جواب یخصّ

ً بجواب  ه یجوز حذف جواب أحدهما اكتفاء غني عنه أنّ ُ   1ویدلّ علیهاآلخر الذي ی
اه   ّ د سیبویه هذه المسألة تحدیدًا في باب سم هذا باب الجزاء إذا كان ‘‘ وقد حدّ

ز: أن نقول فأجاز ’’القسم في أوله ّ واهللا إن تأتني : واهللا إن أتیتني ال أفعل، ولم یجو
  2تكآ

ّ به یتمیّز بعالمة أو أكثر  فإذا اجتمع القسم والشرط فلكلّ منهما جواب خاص
  .دون اآلخرینفرد بها 
ا    ّ م ٕ ه مضارع، وا ؛ ألنّ ا لفظًا ّ ، إم فجواب الشرط الجازم ال بدّ أن یكون مجزومًا

ه ماض، أو من النّوع الذي یجب اقترانه ب ً ألنّ ة وقد سبق ) إذا(أو) الفاء(محالّ الفجائیّ
ةبیان هذا في اقتران جواب    3.الشرط بالفاء أو بإذا الفجائیّ

ا جواب  ّ   :القسم ام
ة مضارعة مثبتة ُأكّدت بالالم والنون معًا نحوفإن كانت -1 واهللا : الجملة الجوابیّ

ّ جُ ألبذُ  ى هذه الالم المفتوحة الم جواب القسم، لن ّ هدي في مساعدة المحتاج، وتسم
  .وهي غیر الم االبتداء

ف فالغالب تصدیرها -2 ّ ة مثبتة وماضیها متصر ن كانت الجملة الجوابیة ماضویّ ٕ وا
  .واهللا لقد فاز أهل المروءة والكرامة: معًا نحو) قد(الجوابیة و مبالالّ 

ن كان فعلها جامدًا غیر      ٕ واهللا : فاألكثر تصدیرها بالالم فقط نحو) لیس(وا
لعسى التّوفیق یصحب المخلص، أو واهللا لنعم رجًال المخلص، فإن كان الماضي 

  .ولكن بجالئل األعمال واهللا لیس طول العمر بالسنوات: لم یقترن بشيء نحو) لیس(
                                                             

 .48ص 3دلیل السالك إلى ألفیة ابن مالك، عبد هللا صالح الفوزان، ج 1
  .82ص 3الكتاب، سیبویھ، ج 2
  .من ھذا البحث      انظر ص 3
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ة مثبت-3 ن كانت الجملة الجوابیة اسمیّ ٕ ّ (و) الالم(ة فاألغلب تأكیدها بوا معًا  )إن
ّ الخداع لممقوت، ویجوز االكتفاء بأحدهما نحو: نحو ّ الخداع : تاهللا إن تاهللا إن

   1.ممقوت
ه لو اجتمع شرط وقسم استُغني بجواب ما سبق منه     ما عن جواب ذكرنا أنّ

  أو أسماء الشرط) لوال(أو) لو(أو) إن(إذا كانت األداةاآلخر، وال فرق
، فالمضارع: ففي قولنا   ّ  بالنون،مؤكد )یفوز(واهللا من یحكم بأحكام الشرع لیفوزن

م، ولیس جوابًا  ه في جملة جواب القسم المتقدّ إذ لو كان جوابًا للشرط لكان  للشرط،ألنّ
، ومنه قوله تعالى ُ  ﴿:مجزومًا ِ لَ  لْ ق ْ  نِ ئ َ اج َ ت َ م ُ  تِ ع ْ  والجنُّ  اإلنس ِ  على أن هذا  یأتوا بمثل

 ُ َ  رآنِ الق ِ  ال یأتون َ  بمثله     2﴾یراظهِ  هم لبعضٍ بعضُ  ولو كان
ر بدلیل الالم الموطئة       اجتمع في هذه اآلیة الكریمة شرط وقسم، فالقسم مقدّ

م على الشرط الذي أداته  جواب للقسم) ال یأتون( فقوله) لئن(في) إن(له، وقد تقدّ
م على الشرط المقدّر ، ولو كان ج المتقدّ ) ال یأتوا(وابًا للشرط لقال ولهذا جاء مرفوعّا
  .بالجزم

م القسم على الشرط فالجواب له وجواب القسم محذوف نحو      َ : فإن تقدّ ْ م  ن
ِ  یعملْ  ، فالمضارع الشرعِ  بأحكام ْ ْ (واهللا یفُز ه جواب الشرط ) یفُز ؛ ألنّ جاء مجزومًا

  .وجواب القسم محذوف
َ : ومثل ذلك قولنا    ْ م ُ  ن یراقب اس ه النّ ه واهللا یخشَ م في هذا المثالربّ  ، فقد تقدّ

وحذف جواب ) یخشَه(فجاء الجواب للشرط مجزوماً ) واهللا(على القسم) من یراقب(
  .الشرط لداللة جواب القسم علیه

  
  :قال ابن مالك

    ْ ِ واح َ  فْ ذ ٍ  ى اجتماعِ لد ْ  شرط رتَ  جوابَ             وقسم َ  ما أخّ َ فه ت ْل ُ َ و م ْ ز   م
ه: یعني ر منهما لداللة جواب  أنّ إذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخّ

ّ خالد، فتحذف جواب الشرط لداللة جواب : األول علیه فتقول واهللا إن یقم زید لیقومن

                                                             
  .483ص 4النحو الوافي، عباس حسن، ج1
  .88اإلسراء، اآلیة سورة  2
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ْ عمرو، فتحذف جواب القسم لداللة جواب : القسم علیه، وتقول إن قام زید واهللا یقم
  1.الشرط علیه
علیهما ما یحتاج إلى خبر، فالجواب للشرط فإن اجتمع الشرط والقسم وتقدم     

ما جُ  نّ ٕ عل الجواب للشرط مع مطلقًا سواء أكان متقدمًا على القسم أم متأخرًا عنه، وا
ه تقدُّ  م ذي خبر؛ ألنّ سقوطه مخلّ بمعنى الجملة التي هو منها، بخالف القسم فإنّ

  .مسوق لمجرد التوكید
  2أ أو اسم كان أو نحوهما یطلب خبرًا من مبتد: والمراد بذي خبر    

ّ القسم: مثال ذلك ، نالحظ أن ْ في هذه ) واهللا(أحكام الشرع واهللا من یعمل بها یفُز
ّ الجواب جاء للشرط رغم تقدم القسم) إن(الجملة قد تقدم على الشرط والسبب  ؛ولكن

ُ (في ذلك تقدم ذي خبر علیهما وهو المبتدأ   .وخبره جملة الشرط) أحكام
ن لم یتقدم علیهما ذو وقد جاء قلیًال     ٕ اعتبار الجواب للشرط مع تقدم القسم وا

  :، وهو اختیار الفراء وابن مالك، ومن ذلك قول الشاعرخبر
   ْ َ  لئن َ  كان دَّثْتَهُ الیوم ِ  ما حُ ِ صاد ْ في نهار م ُ َ  قًا            أص ْ الق َ  ظِ للشّمسِ ی یاب   ادِ

فقد تقدم القسم وتأخر الشرط وجاء الجواب للشرط وهو المضارع     
ْ (المجزوم م ّ الالم زائدة ولیست ) أصُ والبصریون یحكمون على هذا بالشذوذ، أو أن

ّ الالم للقسم والجواب للشرط  للقسم فال یحتاج إلى جواب، وهذا تكلُّف، فالحقّ أن
  3.ملتهاوجواب القسم هو أداة الشرط وما دخلت علیها من ج

لقاء القسم مع تصدّره كقول األعشى       ٕ   :ویجوز في الشعر اعتبار الشرط وا
نا عن دماءِ القومِ ننتفِلُ     فِ ْل مةٍ       ال تُ ُ بِّ مكر ْتَ بنا عن غِ ی نِ ُ   لئن م

ّ  فقد تقدم القسم على الشرط ولكن جاء الجواب للشرط دون القسم وهذا خاص
  .بالشعر
  :والقسم وكون الجواب للسابق منهما قول الشاعرومن أمثلة اجتماع الشرط  

     ْ ْ  لئن ِ  ساءني أن َ ن م َ لتني ِب ٍ ساء ْ         ة َ  لقد ْ ي خَ ني أنِّ رَّ س ِ بِ  تُ طر   كابال

                                                             
  .66ص 4شرح ابن عقیل، ج 1
  .1289ص 3توضیح المقاصد والمسالك، ألبي محمد حسن المرادي، ج 2
  .50ص 3دلیل السالك إلى ألفیة ابن مالك، عبد هللا بن صالح الفوزان، ج 3
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ني(فالجملة الفعلیة ّ جواب للقسم الذي تدلّ علیه الالم األولى لتصدیر هذه ) سر
ر ) بالالم وقد(الجملة  ، ولیست جوابًا للشرط المتأخّ ّ الشرط ال ) الم(عنمعًا القسم؛ ألن

  .فجوابه هنا محذوف). بالالم وقد(یكون جوابه مقترنًا 
  :ومثله قول الشاعر   

       ْ ني        إلى الج لئن مِ إنّ ْل تاجًا إلى الحِ ْ ح ُ ْضِ األحایینِ كنتُ م هلِ في بع
وجُ  ْ   أح

اسخ      رة بالحرف النّ ال هي جواب القسم، ) إنَّ (فالجملة االسمیة المصدّ
  .الشرط؛ إذ لو كانت جوابًا للشرط القترنت بالفاء

  : ومن غیر األرجح كما ذكرنا مجيء الجواب لغیر المتقدم كقول الشاعر     
َ َأ     ْ م ذي لو َ  ا واّل ْ  شاء َ  لم ْ ی ْ النَّ  قِ لُ خ ْتَ عن عیني لَ  وى        لئن ب َ غِ ْتَ عن م ب ا غِ

  قلبي
 ّ بدلیل وجود الفاء؛  الجواب جاء للشرطفقد اجتمع قسم وشرط وتقدم القسم ولكن

  1.إذ جواب القسم ال تدخله الفاء
  :التطبیق

هد عدیدة الجتماع الشرط والقسم وردت في خطب الخلفاء الراشدین شوا     
  .تقدم الشرط تارة وتقدم القسم تارة أخرى وما یتبع ذلك من أحكام عند

ذي نفسي ب‘‘ :فقد قال أبو بكر ضي اهللا عنه      قدم أحدكم واّل ُ یده لئن ی
ٌ من أن یخوض غمرات الدنیا ر حدٍّ في غیِ  عنقهُ  فتضربُ    2’’خیر

ّ تقدم القسم      قدم) إن(على الشرط) والذي نفسي بیده( في هذا النّص ُ فعل : ی
فعل مضارع معطوف على فعل الشرط بالفاء یجوز فیه الجزم عطفًا : ، تُضربالشرط

مضمرة وجوبًا بعد فاء السببیة، ) أن(بعلى فعل الشرط كما یجوز فیه النصب 
ٌ من أن یخوض جواب القسم : وجملة ّ القسم ) ال محلّ لها من اإلعراب(خیر وذلك ألن

  .قد تقدم على الشرط

                                                             
  .488-487ص 4النحو الوافي، عباس حسن، ج 1
  .14ص 1الكامل في اللغة واألدب، للمبرد، ج 2
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كما ورد في رسالة لعمر رضي اهللا عنه إلى أبي موسى األشعري رضي     
ْ لئن أمِّر الباطل لقدیمًا فعل، ولئن قلَّ الحقُّ فربَّ ‘‘ :اهللا عنه ، ولئن رجعت ما ولعلّ

  1’’إلیكم أموركم إنَّكم لسعداء
ّ المتقدم تقدم القسم على الشرط في ثالثة مواضع         :ففي النّص

  .وحذف جواب الشرط) لقدیمًا فعل( جاء الجواب للقسم بدلیل وجود الالم: األول
ما(جاء الجواب للشرط بدلیل وجود الفاء : الثاني   .وحذف جواب القسم) فربّ
ّ (جاء الجواب للقسم بدلیل تأكید الجملة ب: الثالث   .وحذف جواب الشرط) إن

ْ ‘‘ :كما ورد في خطبة لعمر رضي اهللا عنه ِ شَ  واهللا لئن ْ خ من هذه البلدة  تُ ص
 ُ نَّ عليَّ األرض تَقِضَ ْ ن تَ    2’’َل

كن جاء قسم وشرط وكلٌّ محتاج إلى جواب ولففي الشاهد المتقدم اجتمع     
ً الجواب للقسم لتق دمه بدلیل وجود الالم ونون التوكید وحذف جواب الشرط اكتفاء

  .بجواب القسم
ي الخالفة  ا أنا فوربِّ ‘‘ :كما ورد في خطبة عمر رضي اهللا عنه حین وِل ّ وأم

م على الطریق ُ نَّه َل مِ ْ َح     3’’الكعبة ألَ
ا(ففي قول عمر رضي اهللا عنه اجتمع شرط وقسم وتقدم الشرط      ّ على ) أم

وجاء الجواب للقسم رغم تقدم الشرط بدلیل وجود الالم ونون ) فوربِّ الكعبة(القسم 
ا یجب اقترانه بالفاء ّ   .التوكید، إذ لو جاء الجواب للشرط القترن بالفاء؛ ألنَّ جواب لم

، ولئن أساؤا ‘‘ :وقد ورد في خطبة له رضي اهللا عنه     َنَّ ن سِ ْ فلئن أحسنوا ُألح
نَّ بهم َل كِّ َ    4’’ألُن
ّ السابق اجتمع قسم وشرط وتقدم القسم المحذوف في  بدلیل وجود الالم (النّص

ئة له ْ (على الشرط) الموّط في الموضعین ولكن جاء الجواب للقسم بدلیل وجود ) إن
ا جواب الشرط فحذف لداللة  ّ الالم ونون التوكید، وذلك لتقدم القسم على الشرط، أم

  .جواب القسم علیه

                                                             
  .49-48ص  2یان والتبیین، الجاحظ، جالب 1
  .236ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 2
  .211ص 1المرجع السابق، ج 3
  .217ص 1المرجع السابق، ج 4
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لونه على كما ورد في خطبة لعم     ّ قومًا یفضِّ ر رضي اهللا عنه وقد بلغه أن
أحبُّ إليَّ من أن ‘‘ :أبي بكر رضي اهللا عنه ُ یر نِي الطَّ فَ َط ماء فَتَخْ ّ رَّ من الس واهللاِ لئن أخِ

    1’’یكون رأیي هذا
ّ اجتمع شرط وقسم وتقدم القسم   في ) إن(على الشرط) واهللا(ففي هذا النّص

أحبُّ (شرط رغم تقدم القسم وهو الجملة االسمیة ولكن الجواب جاء لل) لئن(كلمة
  ).إليَّ 

ذي بعث محمدًا بالحقّ ‘‘ :كما ورد في إحدى خطبه رضي اهللا عنه قوله   واّل
اب ُ عنهُ آلَ الخطَّ ألَ اهللا ْ   2’’لو أنّ جمًال هلك ضیاعًا بشطِّ الفرات خشیتُ أن یس

ّ اجتمع قسم         ّ (في هذا النّص ذي بعث محمدًا بالحق لو أنّ (وشرط ) واّل
ّ الجواب جاء للشرط رغم تقدم القسم) جمالً    .ولكن

ومن أمثلة اعتبار الجواب للشرط مع تقدم القسم ما حكاه ابن عبد ربُّه من    
لى كالم عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه لمعاویة رضي اهللا عنه، حین قدم عمر ع

ن نهیتني عنه  فإن أمرتني بذلك أقمتُ ‘‘ معاویة بالشام إذ قال معاویة ٕ علیه، وا
َ  انتهیتُ    3’’في ذلك وال شيء
ه َأ لئن كان الذي تقول‘‘ عمر قد أجابهلكن   ْ حقًَّا فإنّ َ ر ْ بُ ی ن ٕ َ  ، وا هُ  كان  باطًال فإنّ

 ِ ْ خ ْ رِ َأ ةُ عَ د    4’’بٍ ی
) لئن(مقدر بدلیل وجود الالم في فقد اجتمع في كالم عمر رضي اهللا عنه قسم 

ولكنه جاء الجواب للشرط بدلیل وجود الفاء في ) لئن(في كلمة) إن(وشرط بدلیل وجود
ه(قوله ّ الجواب جاء للشرط مع تقدم القسم) فإنّ   .فنالحظ أن

َ ولَ ‘‘ :كما ورد في خطبة لعثمان رضي اهللا عنه     ْ ع ُ  ي لو كنتُ رِ م كم قتالَ  أرید
 ْ ِ  كتبتُ  كنتُ  لقد َ  إلى األجناد    5’’فقادوا الجنود

                                                             
  .421ص 1المرجع السابق، ج 1
  .219ص 1المرجع السابق، ج 2
  . 3ص 1العقد الفرید البن عبد ربھ ج 3
  .        .3ص  1المرجع السابق، ج  4
  .276ص 1ھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ججم 5
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ما یحتاج إلى وكلّ منه) لو كنت(وشرط ) ولعمري(اجتمع في الشاهد قسم     
ن جاء الجواب للشرط رغم تقدم القسم، إذ لو جاء الجواب للقسم لجاء جواب ولك

داً    .مؤكّ
وفي خطب لعثمان رضي اهللا عنه شاهد علي اجتماع الشرط والقسم، من    
َ  ‘‘:ذلك قوله ّ ر ِ حَ واهللا إن ٌ  ى الفتنة َ فطُ  لدائرة ْ  وبى لعثمان ها  إن لم كْ رِّ ُحَ     1’’ی
ُ ففي المثال المتقدم اجتمع قسم وشرط ولكن اعْ    بر الجواب للشرط رغم تقدم ت

  )فطوبى(القسم بدلیل وجود الفاء التي تقترن بجواب الشرط
ة تكما ورد     اهللا  طب علي رضيشواهد الجتماع الشرط والقسم في خ عدّ

ِ ‘‘ :عنه من ذلك قوله ُ -ولن ینالوا ذلك أبداً -لو ظفروا بما أرادوا واهللا َنَّ أحد رِب َضْ ی ما هُ َل
 َ    2’’راآلخَ  عنق

ففي المثال اجتمع قسم وشرط وتقدم القسم على الشرط ولكن الجواب یحتمل    
دًا بالالم والنون ولكن ) لو(أن یكون للقسم أو الشرط؛ ألنّ جواب یمكن أن یأتي مؤكّ

  .األولى أن یعتبر جوابًا للقسم لتقدمه على الشرط
ِ ‘‘ :كما ورد قوله رضي اهللا عنه    ُ اهللا ِ  لوال مخافةُ  وأیم َ  الفرقة َ  بین ْ  المسلمین  وأن

 َ ُ  یعود َ  الكفر ُ الدِّ  ویبور نَّا لهم ین نَّا على غیر ما كُ كُ    3’’َل
ُ اهللا(فقد اجتمع في المثال قسم     وتقدم القسم على ) لوال مخافة(وشرط ) وأیم

ّ الجواب جاء للشرط؛ ألنّ جواب  ، فجاء الجواب ) لوال(الشرط ولكن یقترن بالالم غالبًا
  .لقسمللشرط رغم تقدم ا

وا واهللا ل‘‘ :طبة لعلي رضي اهللا عنهكما ورد في خ        ُل مِ َ لُّوا علیكم لع ُ و و
ى َ ر ْ     4’’فیكم بأعمال كِس

وجاء الجواب ) لو ولوا(وشرط ) واهللا(نالحظ في المثال اجتماع قسم   
  .رغم تقدم القسم) لعملوا(للشرط

                                                             
  .274ص 1المرجع السابق، ج 1
  .287ص 1المرجع السابق، ج2
  .289ص 1المرجع السابق، ج 3
  .394ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 4
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ْ ‘‘ :كما ورد قوله رضي اهللا عنه  ُ اهللا إنّي ألظنُّ بكم م ْ ْ  وأی ْ  أن َ  لو ي مِ حَ
 ُ یس طِ َ   1’’الو
فقد اجتمع قسم وشرط والجواب یمكن أن یكون للشرط أو للقسم ولكنه یكون    

  .للقسم لتقدمه
ِ ‘‘ :كما ورد قوله رضي اهللا عنه في إحدى خطبه  ا واهللا َ ْ  أم ظهروا علیكم  لئن

نَّ  دَ تَجِ م أربابَ بعدي َل ُ ُ  ه ْ (وشرط) أما واهللا( فقد اجتمع قسم2’’وءس وتقدم القسم على ) إن
  .المؤكدة بالالم ونون التوكید) لتجدنَّهم(الشرط وجاء الجواب للشرط لتقدمه وهو جملة
ْ أقولَ ‘‘ :كما ورد في خطبة لعلي رضي اهللا عنه ْ لو أشاء أن   3’’لقلتُ  واهللا أن

ّ الجواب فقد اجتمع في هذا المثال قسم  وشرط، وتقدم القسم على الشرط ولكن
وهو جواب لو بدلیل اقترانه بالالم، ) لقلت(جاء للشرط رغم تقدم القسم، والجواب هو

ا جواب القسم فمحذوف لداللة جواب الشرط علیه ّ   .أم
  :إعراب الجمل الشرطیة

  :جملة الجواب التي لها محلّ من اإلعراب: أوالً 
دَّر د الفاء أو إذا جوابًا لشرط جازم؛ ألنّ هي الجملة الواقعة بع      َ ها لم تُص

َ لهُ  ﴿:مثال المقرونة بالفاء قوله تعالى 4بمفرد یقبل الجزم ُ فال هادي لِلِ اهللا من یُضْ
 ْ م هُ ُ ر َذ َ ی َ   5﴾ و

فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعالمة جزمة : اسم شرط جازم، یضلل: من
) هادي له فال(مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وجملة  لفظ الجاللة فاعل: السكون، اهللا

  .في محلّ جزم جواب الشرط
م  ﴿:ومثال المقرونة بإذا قوله تعالى    ِه ْ ی دِ ْ ْ أی ت َ ئٌة بما قدَّم ّ ْ سی م ُ ه ْ ب ْ تُصِ ن ٕ ْ وا م إذا هُ
َُطون ن قْ َ   6﴾ ی

                                                             
  .421ص 1المرجع السابق، ج 1
  .322ص 1المرجع السابق، ج 2
  .304ص 1المرجع السابق، ج 3
  .551ص 4عباس حسن، جالنحو الوافي،  4
  .           186سورة األعراف، اآلیة  5
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 ْ ْ : إن م ُ ه ْ ب فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعالمة جزمه : حرف شرط جازم، تُصِ
ئةٌ السكون،  ّ في محلّ ) إذا هم یقنطون(فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وجملة : سی

  .جزم جواب الشرط
ل  ل الطالب إلى قواعد  صاحب-وفصّ هذه المسألة حیث -اإلعرابكتاب موصِّ

جازم وهو إن من الجمل التي لها محلّ من اإلعراب الواقعة جوابًا لشرط : قال
ها الجزم إذا الشرطیة وأخواتها ومح ً أكانت ّل كانت الجملة الجوابیة مقرونة بالفاء، سواء

ائیة، وال تكون إالّ اسمیة اسمیة أم فعلیة، خبریة أم إنشائیة أو كانت مقرونة بإذا الفج
ة، فاألولى المقرونة بالفاء نحو قوله تعالىواألدا ُ فال  ﴿:ة إن خاصّ لِلِ اهللا من یُضْ

 ْ م هُ ُ ر ًذ َ َ لهُ وی محلّ جزم من ال واسمها وخبرها في ) ال هادي له( فجملة 1﴾هادي
َ ) من(جازم وهو لوقوعها جوابًا لشرط  جزم قُرِئ ها في محل ّ ؛ ولهذا أي وألجل أنّ

ْ ( بجزم م هُ ْ ر َذ َ    2عطفًا على محلّ الجملة وذلك في قراءة حمزة والكسائي) ی
الفجائیة ) إذا(أوالرابطة ) بالفاء(مقترناً فإن كان الجواب : قال عباس حسن     

ها أحیاناً الت ّ الجازم یؤثِّر في مجموع الجملة ال في الفعل وحده، وال  ي تحلّ محّل فإن
ها مجتمعة متماسكة األجزاء ومن بین  ط علیها كّل في غیره من أجزائها فتأثیره مسّل

ذا فتصیر الجملة كلها في محلّ جزم بأداة الشرط ٕ   .3أجزائها الفاء وا
  :الشاعرالمقدّرة كالموجودة من ذلك قول والفاء 

ها ُ كُر شْ َ ُ ی لِ الحسناتِ اهللا َ فْع َ ْ ی ن َ   4م
فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعالمة جزمه : اسم شرط جازم، یفعل: من

مفعول به منصوب : الحسنات) هو(السكون، والفاعل ضمیر مستتر جوازًا تقدیره
  .وعالمة نصبه الكسرة نیابة عن الفتحة

جزم جواب الشرط وهي مقترنة بالفاء في محلّ ) هللا یشكرهااُ (والجملة االسمیة  
المقدرة؛ ألنّ من مواضع وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان الجواب جملة 

  .اسمیة
                                                             

  .         186سورة األعراف، اآلیة 1
موصل الطالب إلى قواعد النحو واإلعراب، خالد عبد هللا األزھري، تحقیق عبد الكریم مجاھد، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان،  2
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  :التطبیق
نجد شواهد عدیدة لجملة جواب الشرط  بالنظر في خطب الخلفاء الراشدین   

  :الجازم التي لها محلّ من اإلعراب القترانها بالفاء ومن ذلك
فإن استقمتُ ‘‘ :ما ورد في خطبة ألبي بكر رضي اهللا عنه بعد البیعة  

موني ن زغتٌ فقوِّ ٕ   1’’فتابعوني، وا
ّ جملتان اقترنتا بالفاء وهما     مونيفتابعوني( ففي النّص ّ وكالهما في ) ، فقو

هما جواب لشرط جازم وقد اقترنتا بالفاء   .محلّ جزم جواب للشرط؛ ألنّ
إالّ  فإن استطعتم أالّ یمضي هذا األجلُ ‘‘ :هللا عنهومن ذلك قوله رضي ا   

 ٍ    2’’علوافاف صالحٍ  وأنتم في عمل
استطاع، فعل ماض في محلّ جزم فعل : حرف شرط جازم، استطعتم: إن

  .المقترنة بالفاء في محلّ جزم جواب الشرط) فافعلوا(الشرط، وجملة
ى اهللا كما ورد في خطبة ألبي بكر رضي اهللا عنه بعد وفاة ال      نبي صّل
م ْ ‘‘ :علیه وسّل َ  من ُ  كان ْ  یعبد ْ ماتَ  محمدًا فإنّ محمدًا قد َ  ، ومن ُ  كان َ  یعبد َ  فإنَّ  اهللا  اهللا

    3’’حيٌّ ال یموتُ 
مهما اسم شرط جازم    ّ جملتان تقدّ ْ (ففي النّص ن َ وقد اقترنتا بالفاء فهما في ) م

تان ؛محلّ جزم جواب للشرط، والسبب في اقترانهما بالفاء هو هما جملتان اسمیّ   .ألنّ
ْ ‘‘ :كما ورد في خطبة له رضي اهللا عنه      َ  فإن ِ  كان ِ  ألهل َ  الباطل ْ ن َ ز ٌ و ، ة

 ِ ُ  جولةٌ  الحقِّ  وألهل ُ  ر وتموتُ و لها األثُ یعف َ فالْ  السنن َ ز     4’’موا المساجد
وذلك القترانها ) إن(جواب ألداة الشرط الجازمة) فالزموا المساجد(فجملة      

ا الفعلبالفاء،  ّ   .فهو فعل ماض في محلّ جزم فعل الشرط) كان(أم
‘‘ :كما ورد في خطبة ألبي بكر رضي اهللا عنه في ندب الناس لفتح الشام     

 َ ْ فم َ  ن َ لَ ب َ  هاَ غ ُ  فهي     5’’هُ حسب

                                                             
  .181ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 1
  .181ص 1، جالمرجع السابق 2
  .180ص 1المرجع السابق، ج 3
  .182ص 1المرجع السابق، ج 4
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جملة اسمیة مقترنة بالفاء وهي في محلّ جزم جواب ) فهي حسبه(فجملة      
  ). من(للشرط الجازم

وقد ورد في وصیة أبي بكر رضي اهللا عنه لیزید بن أبي سفیان رضي اهللا      
َ ‘‘ :عنه ْ فم َ  ن َ  هُ وجدت َ غ ْ  لَ ف َ  عن ْ م َ ح ِ ر ِ س ْ  ه َ  فأحسن ِ  هُ أدب ْ وعاق ِ  هُ ب     1’ٍ’إفراط في غیر

َ (أداة الشرط هنا جازمة      ْ م فأحسن (المقترنة بالفاء  وجملة جواب الشرط) ن
  .وهي في محلّ جزم جواب الشرط) أدبه

َ ‘‘ :كما ورد في خطبة له رضي اهللا عنه      تُم فهو ْ كم إن نُصر  الفتحُ  فإنّ
َ  والغنیمةُ  ن ت ٕ َ وا ُ  هلكوا فهي     2’’والكرامةُ  الشهادة

ّ ج      وكل جملة ) فهي الشهادة(و) فهو الفتح(ملتان اقترنتا بالفاء ففي النّص
 ّ منهما في محلّ جزم جواب للشرط الجازم القترانها بالفاء، وسبب االقتران بالفاء ألن

ً منهما جملة اسمیة   . كالّ
‘‘ :رضي اهللا عنه ورد في وصیة أبي بكر رضي اهللا عنه لهاشم بن عتبة   

 ْ ن ضیّعتَ وصیَّتي فال یكن ٕ َ  غائبٌ  وا    3’’من الموتِ  إلیكَ  أبغض
 ؛وذلك) إن(في محلّ جزم جواب للشرط الجازم) فال یكن وما بعدها(فجملة     

ها جواب لشرط جازم واقترنت بالفاء   .ألنّ
َ ‘‘ :كما ورد في خطبة ألبي بكر رضي اهللا عنه      ن  هُ فأدركْ  شيءٌ  كَ إذا فات ٕ وا

     4’’هُ قْ شرٌّ فاسبِ  كَ أدركَ 
ها اقترنت بالفاء) إن(في محلّ جزم جواب للشرط الجازم) فاسبقه(جملة        .ألنّ

والذي نفسي بیده ‘‘ :كما ورد في كلمة ألبي بكر رضي اهللا عنه في مرضه 
 ْ م قدّ ُ ُ  إلن ی ْ كُ أحد ُ  فتُضربَ  م ِ  هُ عنق ٌ  حدٍّ  في غیر ْ  لهُ  خیر ْ  من َ  أن     5’’نیاالدُّ  غمراتِ  یخوض

، فعل مضارع فعل الشرط مجزوم، وجملة) إن(أداة الشرط هنا     ْ قدَّم ُ ٌ ( وی خیر
وهي مقترنه بالفاء المقدرة، ألنّ جواب الشرط إذا  في محلّ جزم جواب الشرط) له

  . كان جملة اسمیة وجب اقترانها بالفاء
                                                             

  .198ص 1لسابق، جالمرجع ا 1
  .201ص 1المرجع السابق، ج 2
  .256ص 1، جالمرجع السابق  3
  .446ص 1المرجع السابق، ج 4
  .24ص 1الكامل، للمبرد، ج 5
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‘‘ :كما ورد في عهد أبي بكر رضي اهللا عنه لعمر رضي اهللا بالخالفة      
ْ  إنّي استعملتُ  َ  علیكم َ  عمر ْ برَّ وعدلَ فذلكَ  الخطابِ  بن ِ  فإن ِ  علمي به ْ ورأیي فیه ن ٕ  ، وا

 َ َ  جار لَ فال علم    1’’لي بالغیبِ  وبدّ
ُ ‘‘ :كما ورد في خطبة ألبي بكر رضي اهللا عنه    ي إالّ م أالّ ینقضِ فإن استطعت

 ْ ٍ  وأنتم ِ  في عمل    2’’فافعلوا هللا
وذلك ) إن(في محلّ جزم جواب ألداة الشرط الجازمة) فافعلوا(فجملة     

  .القترانها بالفاء
نت عددًا من جمل      ّ ا خطب عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه فقد تضم ّ أم

  : جواب الشرط الجازم المقترنة بالفاء والتي لها محلّ من اإلعراب
َ ‘‘ :من ذلك ما ورد في خطبة له رضي اهللا عنه     ْ م َ  ن ْ  أراد َ  أن ْ  هُ یهدی  من

 ِ َ  عباده ْ اهتد ْ یُضْ  ى، ومن َ  لِلْ فلن ُ  لهُ  تجد ًا م ّ ِ ولی    3’’دارش
َ (وردت        ّ في موضعین) نم جوابها في : الشرطیة في هذا النّص

فلن تجد وما (وهو فعل ماض في محلّ جزم، وجوابها في الثانیة ) اهتدى(األولى
  .ن وهي في محلّ جزم جواب الشرطوهو الجملة الفعلیة المقترنة بل) بعدها

ُ ‘‘ :كما ورد في خطبة له رضي اهللا عنه       ن م إخوانُ فإن فعلتُم فأنت ٕ نا، وا
 ُ ْ أبیت ِ  م أن تفعلوا فقد ٌ جاءكُ  واهللا ْ  م قوم ُ  هم     4’’م على الحیاةمنكُ  على الموتِ  أحرص

ّ مرتین وجاء جوابها مقترنًا  بالفاء وردت أداة الشرط الجازمة في هذا النّص
) فقد واهللا جاءكم(وهي جملة اسمیة و) فأنتم إخواننا(وجملة الجواب في محلّ جزم 

  .وهي جملة فعلیة متصدِّرة بقد
ْ ‘‘ :وورد في خطبة لعمر رضي اهللا عنه قوله ُ  انظروا فإن ن أنكرت ٕ م فأنكروا، وا

 ْ    5’’فآذروا عرفتم
ا جواب وردت إن في موضعین فعل الشرط فیهما فعل ماض في محلّ جزم،  ّ أم

  .الشرط فقد جاء جملًة فعلیة مقترنة بالفاء وهي في محلّ جزم
                                                             

  .8ص 1المرجع السابق، ج 1
  .253ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 2
  .254ص 1المرجع السابق، ج 3
 .46ص2البیان والتبیین، الجاحظ ج 4
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َ الباطلُ لقدیمًا فعل، ‘‘ :كما ورد قوله رضي اهللا عنه في إحدى خطبه لئن ُأمِّر
بَّما ولعل ُ    1’’ولئن قلّ الحقُّ فر

ما ولعل: قوله  ه جملة اسمیة في محلّ جزم جواب  فربّ اقترن الجواب بالفاء ألنّ
  .الشرط

ْ ‘‘ :ومن ذلك قوله رضي اهللا عنه في إحدى خطبه     له حاجةٌ  أیُّما رجلٍ كانت
ِ أو ظُ  َ ل َ أو عَ  مظلمةً  م لُ  بَ ت نِّي قٍ علینا في خُ     2’’فالیؤِذ

ّ (أداة الشرط في هذه الجملة جازمة    نِّي( وجملة) أي المقترنة بالفاء في ) فالیؤِذ
  .محلّ جزم جواب الشرط

ِ ‘‘ :اهللا عنه وورد في خطبة لعمر رضي     سوا نساءكم القباط لِب ه وال تُ ي، فإنّ
ف ه یَصِ فْ فإنّ َشِ ْ لم ی    3’’إن

ه یصف( فجملة ْ (الجازم  في محلّ جزم جواب الشرط) فإنّ القترانه بالفاء ) إن
ه جملة اسمیة   .ألنّ

ْ  ‘‘:خطبة له رضي اهللا عنه كما ورد في   َ  من ْ  أراد فلیأتِ  القرآنِ  عنِ  یسألَ  أن
 َ َيَّ بن كعب، ومن أراد ْ  ُأب َ  الفرائضِ  عنِ  یسألَ  أن ْ  فلیأتِ زید َ  بن ثابت، ومن ْ  أراد  أن

ِ  عنِ  یسألَ  ْ  فلیأتِ معاذَ  الفقه َ  بن جبل، ومن ْ  أراد ِ  عنِ  یسألَ  أن ِ  المال    4’’نيفلیأت
ّ أربع جمل اشتملت       وفعل الشرط في ) من(أداة الشرط علىفي هذا النّص
ا جواب الشرط في ) أراد( الجمل كلِّها ّ وهو فعل ماض في محلّ جزم فعل الشرط، أم

الجمل األربع فقد جاء جملة فعلیة مقترنة بالفاء وكلّ جملة منها في محلّ جزم جواب 
  .الشرط

لونه على أبي اهللا وورد في خطبة لعمر رضي      ّ قومًا یفضِّ عنه وقد بلغه أن
َ ‘‘ :بكر ت رَّ من السماء فَ فَنِي واهللا لئن أخِ َط إليَّ من أن یكون رأیي  الطیر أحبخْ
    5’’هذا

                                                             
 .113ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 1
  .214ص 1المرجع السابق، ج2
  .214ص 1المرجع السابق، ج 3
  .217ص 1المرجع السابق، ج 4
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م أداة شرط جازمة      ّ المتقدّ ّ فعل ماض ) لئن(في كلمة ) إن(ففي النّص ر َأخِ
جملة اسمیة في محلِ جزم جواب ) أحبُّ إليَّ (في محل جزم فعل الشرط، وجملة 

ه یجب الشرط وهي مقترنة بالفاء المقدّرة؛ ألنّ جواب الشرط إذا كان  جملة اسمیة فإنّ
  .اقترانها بالفاء
َ  واهللا إنَّ ‘‘ :وورد في خطبة لعثمان رضي اهللا عنه      ِ حَ ر ٌ  ى الفتنة  لدائرة

َ فطُ  ْ  وبى لعثمان ْ  إن ها لم كْ    1’’یحرِّ
ّ أداة شرط جازمة       وجواب الشرط ) لم یحركها(وفعل الشرط ) إن(في النّص

دلّ علیه ما تقدم، وهذه الجملة المقترنة بالفاء في ) فطوبى لعثمان(محذوف تقدیره 
   .محلّ جزم جواب الشرط

ْ ‘‘ :كما ورد في خطبة له رضي اهللا عنه     ْ  فإن ْ لُ تص  بوني أحبٌّ إليَّ من أن
 ْ ِ أ أتبرََّأ من ِ  مر ِ  اهللا ِ عزَّ وجلَّ وخ ِ الفت    2’’ه

        ّ فعل مضارع فعل الشرط، : حرف شرط جازم، تصلبوني) إن(في النّص
ّ ) أحبُّ إليَّ (جملة  في محلّ جزم جواب الشرط وهي مقترنة بالفاء المقدَّرة؛ ألن

  . الجواب جملة اسمیة
َ ‘‘ :كما ورد قوله رضي اهللا عنه في إحدى خطبه       ْ فم ما  قاتلَ  ن دوني فإنّ

ِ  قاتلَ     3’’نيإذْ  بغیر
فعل ماض في محلّ جزم فعل الشرط، وجملة : اسم شرط جازم، قاتل: من

ما قاتل وما بعدها(   .في محلّ جزم جواب الشرط القترانها بالفاء) فإنّ
وفي خطب على رضي اهللا عنه شوهد كثیرة لجملة جواب الشرط المقترنة  

َ ‘‘ :ب من ذلك قوله رضي اهللا عنهبالفاء والتي لها محلّ من اإلعرا ِ  من ضاق  علیه
ُ  العدلُ  ُ  فالجور    4’’علیه أضیق

فالجور علیه (وجملة فعل ماض فعل الشرط، : اسم شرط جازم، ضاق: من    
  .في محلّ جزم جواب الشرط) أضیق

                                                             
  .274ص 1المرجع السابق، ج 1
  .276ص 1المرجع السابق، ج 2
  .276ص 1المرجع السابق، ج 3
  .50شرح نھج البالغة، الشریف الرضي، ص 4
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ُ  رفهُ فما عَ ‘‘ :ورد في خطبة لعلي رضي اهللا عنه  َ  القرآن ُ فالز ره وه، وما أنكَ م
ُ فُ     1’’ردُّوه

) عرفه(في الموضعین وفعال الشرط ) ما(أداة الشرط الجازمة هنا       
ا جواب الشرط فهو جملة ) أنكره(و ّ وهما ) فردُّوه(و) فالزموه(وهما في محلّ جزم، أم

  . في محلّ جزم القترانهما بالفاء
َ ‘‘ :ومن ذلك قوله رضي اهللا عنه         2’’هما أحرزاظُّ حَ فإن فاءا وأنابا ف

وفاءا فعل ماض فعل الشرط، وجملة ) إن(شرط في الجملة جازمة فأداة ال
  . المقرونة بالفاء في محلّ جزم جواب الشرط) فحظُّهما أحرزا(

َ ‘‘ :كما ورد في إحدى خطب على رضي اهللا عنه   ْ إن ی ن  رحم ٕ فبفضله، وا
   3’’عذَّب فبما كسبت أیدیكم

ّ نجد أداة الشرط جازمة     وفعل الشرط في ) إن(ففي الموضعین من هذا النّص
ْ (الموضع األول  ب(مضارع مجزوم، وفي الثاني) یرحم ماض في محلّ جزم فعل ) عّذ

ا الجمل االسمیة التي اقترنت بالفاء فهي في محلّ جزم جواب الشرط ّ    .الشرط، أم
م القرآن فلیس كْ ما بحُ كَ فإن حَ ‘‘ :كما ورد في خطبة لعلي رضي اهللا عنه     

ِ لنا أن نُ  َ كْ ف حُ خال ُ م َ ه ن أب ٕ ُ ما، وا آء یا فنحن َ ُر    4’’من حكمهما ب
ّ  )إن(في محلّ جزم جواب للشرط الجازم ) فلیس لنا وما بعدها(فجملة    ألن

   .الجملة مقترنة بالفاء
َ ‘‘ :كما ورد في خطبة له رضي اهللا عنه  َ  من أخلص ِ في أیام أم حضور  ه قبلَ ل

ر في أیام أمله قبل حضو     5’’ر أجله فقد خسر عملهأجله فقد نفعه عمله، ومن قصَّ
في موضعین وفعل الشرط ماض في ) من(وردت أداة الشرط الجازمة  

ا جواب الشرط فقد جاء جملة فعلیة في الموضعین مسبوقة بقد وكلّ  ّ الموضعین أم
  .من الجملتین في محلّ جزم جواب للشرط الجازم

  :جمل جواب الشرط التي ال محلّ لها من اإلعراب: ثانیاً 
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  :الجمل الواقعة جوابًا لشرط غیر جازم: أوالً 
أي إذا وقعت الجملة جوابًا لشرط غیر جازم مطلقًا كجواب إذا الشرطیة     

جواب الشرط غیر الجازم ال محلّ لها ) أكرمتك(إذا جاء زید أكرمتك، فجملة : نحو
  .من اإلعراب

محلّ ال ) أكرمتك(لو جاء زید أكرمتك، فجملة: وكذلك جواب لو الشرطیة نحو  
ها جواب لشرط غیر جازم   .لها من اإلعراب؛ ألنّ

ال ) ألكرمتك(لوال زید ألكرمتك، فجملة: وكذلك جواب لوال الشرطیة نحو     
   1.محلّ لها من اإلعراب لوقوعها جوابًا لشرط غیر جازم

الجملة الخامسة من الجمل التي ال محلّ لها من اإلعراب : قال ابن هشام      
یعني بذلك حتّى لو اتّصلت بالفاء أو  2جوابًا لشرط غیر جازم مطلقاً  الجملة الواقعة

ال محلّ لها ) فهو صادق(إذا جاء خالد فهو صادق، فجملة : إذا الفجائیة مثال ذلك
ها جواب لشرط غیر جازم رغم اتِّصالها بالفاء   .من اإلعراب ألنّ

  :التطبیق
ٌ  في خطب الخلفاء الراشدین ورد     من الجمل الجوابیة التي ال محلّ لها  كثیر

  .من اإلعراب؛ لوقوعها جوابًا لشرط غیر جازم سواء اتّصلت بالفاء أم ال
َ ‘‘ :من ذلك قول أبي بكر رضي اهللا عنه    ٌ  كَ إذا فات ْ  خیر َ كْ رِ فأد ن أدر ٕ  ككَ ه، وا

ْ شرٌّ فا    3’’هقْ بِ س
      ّ ال محلّ ) فأدركه(فجملة فجواب الشرط في الجملة األولى من هذا النّص

ها جواب لشرط غیر جازم    ) إذا(لها من اإلعراب؛ ألنّ
ى اهللا       ّ صّل َ النبي كما ورد في خطبة ألبي بكر رضي اهللا عنه یوم قُِبض
م فوس‘‘ :علیه وسّل دنا لموتك بالنّ ّ موتك كان اختیارًا منك لجُ    4’’لوال أن
فوس(فجملة       دنا لموتك بالنّ جواب لوال الشرطیة ال محلّ لها من ) لجُ

  .اإلعراب لوقوعها جوابًا لشرط غیر جازم
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ُ ‘‘ :كما ورد قوله رضي اهللا عنه في خطبة له       ا ما نستطیع ّ َ  فأم َ فْ ن َ  هُ ی َ كَ ف ٌ م  د
 ْ د ٕ    1’’نافٌ وا

دناف(جملة   ٕ ا الشرطیة ال محلّ لها م) فكمد وا ّ ّ أداة جواب ام ن اإلعراب ألن
  .الشرط غیر جازمة

كینة لم تقم لِما ‘‘ :كما ورد قوله رضي اهللا عنه       ّ فْتَ من الس فلوال ما خلَّ
فْتَ من الوحشة    2’’خلَّ

ومن أمثلة الجملة الواقعة جوابًا لشرط غیر جازم قول أبي بكر رضي اهللا عنه 
َ  أطیعوني ما أطعتُ ‘‘ :في خطبة له بعد البیعة ُ  اهللا لي  فال طاعةَ  هُ فیكم فإذا عصیت

   3’’علیكم
ها جواب لشرط ) فال طاعة لي علیكم(فجملة       ال محلّ لها من اإلعراب؛ ألنّ

  .) إذا(جازم 
ْ ‘‘ :كما ورد في خطبة له رضي اهللا عنه ُ  فإذا وجبت َ  هُ نفس ُ  بَ ضَ ون ه وضحا عمر

َ  ظلُّهُ  َ اللُ  هُ حاسب َ  هُ ه فأشدَّ حساب ُ وأقلَّ عفو    4’’ه
حاسبه اهللا ال محلّ لها : فعل الشرط، وجملة: شرطیة غیر جازمة، وجب: إذا 

ّ أداة الشرط غیر جازمة   .من اإلعراب جواب الشرط، ألن
كما ورد في وصیة أبي بكر رضي اهللا عنه ألسامة بن زید رضي اهللا     

ُ ‘‘ :عنه َ فإذا أكلت ِ  م منها شیئًا بعد شيء فاذكروا اسم    5’’علیها اهللا
ها جواب لشرط  )علیهافاذكروا اهللا (ملة ج      ال محلّ لها من اإلعراب؛ ألنّ
  .غیر جازم

كما ورد في إحدى وصایا أبي بكر رضي اهللا عنه لعمرو بن العاص رضي  
ذا وعظتَ أصحابك فأوجز‘‘ :اهللا عنه ٕ    6’’وا

ها جواب لشرط غیر جازم) فأوجز(جملة        .ال محلّ لها من اإلعراب ألنّ
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وصیة أبي بكر رضي اهللا عنه لیزید بن أبي سفیان رضي اهللا  كما ورد في
م علیك رسلُ ‘‘ :عنه ذا قدِ ٕ كَ  وا ّ ْ  عدو ُ فأكرم    1’’مه

  . ال محلّ لها من اإلعراب لوقوعها جوابًا لشرط غیر جازم) فأكرمهم(جملة 
ة أبي بكر رضي اهللا عنه لهاشم بن عتبة رضي اهللا كما ورد في وصی     

ِ ‘‘ :عنه كَ  یتَ فإذا لق ّ ْ  عدو ْ وصابِ  فاصبر    2’’ر
ال محلّ لها من اإلعراب لوقوعها جوابًا لشرط غیر ) فاصبر(جملة     

  )إذا(جازم
ا خطبُ      ّ ٌ  أم من الجمل الشرطیة التي ال  عمر رضي اهللا عنه ففیها كثیر

ُ ‘‘ :محلّ لها من اإلعراب من ذلك قوله فه َ وال تكّل ِ  م فوق    3’’هم إذا أدُّوا ما علیهمطاقت
، وجملة جواب الشرط فعل ماض فعل الشرط: أداة شرط غیر جازمة، أدُّوا: إذا

فهم فوق طاقتهم(المحذوفة والتي تقدیرها  جواب الشرط ال محلّ لها من ) فال تكّل
ّ أداة الشرط غیر جازمة   .اإلعراب لسبب أن

شعري رضي اهللا عمر رضي اهللا عنه إلى أبي موسى األكما ورد في رسالة 
ّ ‘‘ :عنه ُ أم ُ  لقلتُ  ا أنّي لو أشاء ا سلف عفا اهللا ّ    4’’عم

ها جواب لشرط غیر جازم) لقلت(فجملة       .ال محلّ لها من اإلعراب؛ ألنّ
َ ‘‘ :كما ورد في خطبة له رضي اهللا عنه   ُ ولوال ر َ  جاء خیركم لكم،  أن أكون

 ِ كم است یتُ  العًا بما ینوبُ ضْ وأقواكم علیكم، وأشدّ ّ أموركم ما توّل    5’’ذلك منكم من مهم
یت من أموركم ما( أداة شرط غیر جازمة، وجملة: لوال    ال محلّ لها من ) توّل
ها جواب لوال وهي أداة شرط غیر جازمة اإلعراب؛   .ألنّ
ِ ‘‘ :وورد في خطبة لعمر رضي اهللا عنه قوله   ذا أراد ٕ ُ  وا ْ كُ أحد َ بعیرًا فلْ  م ْ ی َ ع د إلى م
 ِ ِ  الطویل ْ یضْ فلْ  العظیم َ وجده حدیدًا فلْ إن ف ه بعصاً رب َ شْ ی    6’’هرِ ت
ها جواب لشرط) فلیعمد(فجملة     ) إذا(غیر جازم  ال محل لها من اإلعراب ألنّ
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َ ‘‘ :ومن ذلك قوله رضي اهللا عنه  ّ  والذي بعث لو أنّ جمًال هلك  محمدًا بالحق
ُ ضَ  شَطِّ الف ُ خَ  راتِ یاعًا ِب أل اهللا ْ س َ   1’’ابالخطَّ  عنه آلَ  شیتُ أن ی

ها جواب لشرط غیر جازم) خشیتُ (فجملة       . ال محلّ لها من اإلعراب؛ ألنّ
كما ورد في وصیة عمر رضي اهللا عنه لسعد بن أبي وقاص رضي اهللا   

ا العالنیةُ ‘‘ :عنه ّ َ  فأم ُ  فأن یكون ّ  ه وذامَّهُ حامد َ  في الحق    2’’واءٌ س
ا     ّ جواب الشرط ال محلّ لها ) فأن یكون(أداة شرط غیر جازمة، جملة : أم

  .من اإلعراب
ُ ‘‘ :كما ورد في خطبة لعثمان رضي اهللا عنه ا بعد ّ تُ وقد  أم مِّْل فإنّي قد حُ

تُ  ْل ِب    3’’قَ
ا ّ تُ  فإنّي(أداة شرط غیر جازمة، وجملة : أم مِّْل جواب الشرط غیر الجازم ) قد حُ

  .اإلعرابال محلّ لها من 
عنكم من لو  فإنّي قد كففتُ ‘‘ :كما ورد في خطبة لعثمان رضي اهللا عنه    

 َ ُ  كان ُ كلّ هو الذي ی َ م ُ ضِ كم لر َ یت    4’’منطقي هذا م منه دون
) لرضیتم(فعل ماض فعل الشرط، وجملة : حرف شرط غیر جازم، كان: لو    

  جواب الشرط ال محلّ لها من اإلعراب
د على الثُّواركما ورد في خطبة لعثمان  ّ ا قولُ ‘‘ :رضي اهللا عنه في الر ّ كم أم

 ُ َ  تخلع ْ  كَ نفس َ فال أن ُ ز نِیهِ اهللا ع َ ّ وجلّ  قمیصًا قّمَّص     5’’عز
ِ ‘‘ :كما ورد في خطبة لعثمان رضي اهللا عنه  ْ إذا س َ  تَ ر قلَّ  وعندكَ  ن معكَ بم

 َ َ كاثَ في نفسك ما قد ت ِ من عَ  ر    6’’القوم دد
ا خطبُ      ّ علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه فقد اشتملت عل عدد من  أم

ّ األداة غیر جازمة من ذلك  الجمل الشرطیة التي ال محلّ لها من اإلعراب، ألن
َ ‘‘ :قوله ا ما ذكرتَ من م ّ ِ وأم ِ س َ  القومِ  یر ّ اهللا ُ  فإن َ  أكره ِ لم    7’’همیرِ س
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ا        ّ ّ اهللا أكره لمسیرهم(جملة شرطیة غیر جازمة، : أم جواب الشرط ال ) فإن
ّ األداة غیر جازمة   .محلّ لها من اإلعراب؛ ألن

َ هِ لو عَ ‘‘ :كما ورد في خطبة له رضي اهللا عنه     ْ  د ِ  نا رسولُ إلی عهدًا  اهللا
 َ َ ذْ ألنف    1’’هنا عهد

  .ال محلّ لها من اإلعراب) لو(جواب للشرط غیر الجازم) عهده ألنفذنا( جملة
ا ‘‘ :ورد في إحدى وصایا اإلمام علي رضي اهللا عنه    َ تَه ْ م إن –فإذا أنت قَدِ
ْ –شاء اهللا  ُ  واشتدَّ  إلى المحسنِ  فأحسن    2’’ریبعلى الم
    ّ وفعل الشرط قدمتها، وجملة جواب الشرط ) إذا(أداة الشرط في هذا النّص

  . المقترنة بالفاء ال محلّ لها من اإلعراب) فأحسن إلى المحسن(
ولن ینالوا ذلك -فروا بما أرادواواهللا لو ظَ ‘‘ :ومن ذلك قوله رضي اهللا عنه     

ُ -أبداً  َنَّ أحد رِب َضْ ی َ هُ َل    3’’راآلخَ  ما عنق
فعل ماض فعل الشرط، : أداة شرط غیر جازمة، ظفروا: لو     

َنَّ (جملة رِب َضْ ی ها جواب لشرط غیر ) َل جواب الشرط ال محلّ لها من اإلعراب؛ ألنّ
  .جازم

ِ ‘‘ :كما ورد قوله رضي اهللا عنه     ُ اهللا ِ  لوال مخافةُ  وأیم َ  الفرقة َ المسلم بین  ین
 َ ُ  وأن یعود َ  الكفر ُ  ویبور ین ِ  الدّ ا على غیر ُ  لكنّ ا له    4’’مما كنّ

نَّا على غیر وما بعدها(شرطیة غیر جازمة، وجملة : لوال     جواب الشرط ) لكُ
  .ال محلّ لها من اإلعراب

ٍ وقد ورد في خط    ُ ‘‘ :له رضي اهللا عنه بة ذا قاتلت ٕ ُ وا زوا على م ِه ْ وهم فال تُج
ُ جریحٍ  ذا هزمت ٕ ُ ، وا َ م ْ وهم فال ت ُ تب ذا وصلت ٕ ، وا رًا ِب دْ ُ ِ عوا م َ  م إلى حال ،  ومِ الق تْرًا تِكوا سِ ْ فال تَه

 ً جوا امرأة َ أعراضَ  وال تُِه ن ْ تَم ن شَ ٕ ً وا َ بأذى َ ُأمراء ن ْ ب َ ب َ    5’’كمكم وس
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ات كما جاء ) إذا(وردت    ّ ّ ثالث مر الشرطیة غیر الجازمة في هذا النّص
وكلّ هذه الجمل ال محلّ لها  )فال تتهتكوا-فال تتبعوا-فال تُجهزوا(جوابها مقترنًا بالفاء 

ها جواب لشرط غیر جازم   .من اإلعراب؛ ألنّ
َ كُ فلوال إقبالُ ‘‘ :كما ورد في خطبة لعلي رضي اهللا عنه   كُ كُ إدبارِ  م بعد م م، وكرِّ

 َ یازِكم وجبَ  بعد حِ ْ َ  م ما وجبَ علیكُ  ان َ على الم ِ  ولى یوم ف ْ ح ّ     1’’الز
 .ال محلّ لها من اإلعراب )لوال( جواب) وجب علیكم وما بعدها(جملة      

ِ  لو أنّ رسولَ ‘‘ :كما ورد في خطبة له رضي اهللا عنه َ  اهللا ُ  بعث  ؤمنًا إلى قومٍ م
 َ ِ  وهم إلى كتاب اهللایدعُ  مشركین رُّ نبيَّ اهللا هِ كافرًا كان یضُ ِب قِ ؟  فارتدّ على عَ                                   2’’شیئًا

ّ اهللا شیئاً (الجملة الفعلیة       ّ نبي ال محلّ لها من ) لو(جواب ) كان یضر
  . اإلعراب
تْ من جانب انتشرتْ ‘‘ :كما ورد قوله رضي اهللا عنه في خطبة له  َ ع مِ ما جُ  فكّل

ر، وَأ َ الوغَىمن آخَ ي مِ ْ لو حَ َُظنُّ بكم أن ُ اهللاِ إنِّي الَ م َ    3’’ی
ما  شرطیة غیر جازمة وجملة : شرطیة غیر جازمة تُفید التّكرار، ولو: كّل

ّ بكم-انتشرت من جانب(الجواب لكل منهما ال محلّ لها من اإلعراب  ّ ) ألظن ألن
   .هذه األدوات غیر جازمة

ا ’’: ي اهللا عنهكما ورد في خطبة لعلي رض  ّ ا أنّي لو أشاء لقلتُ عفا اهللا عم َ أم
    4’’سلف

  . ا جواب لشرط غیر جازمهال محلّ لها من اإلعراب؛ ألنّ ) لقلت(جملة 
  :ولم تقترن بالفاء أو إذا الجملة الواقعة جوابًا لشرط جازم: ثانیاً 

النوع الثاني من جملة جواب الشرط التي ال محلّ لها من اإلعراب        
ها لم تتصل بالفاء وال بإذا الفجائیة   .الجملة الواقعة جوابًا لشرط جازم ولكنّ

                                                             
 .362ص 1، جالمرجع السابق 1
 .405ص 1المرجع السابق، ج 2
 .421ص 1المرجع السابق، ج 3
 .46ص2البیان والتبیین، الجاحظ، ج 4



101 
 

ثًا عن الجمل التي ال محلّ لها من اإلعراب         : قال ابن هشام متحدّ
قًا أو جازم ولم تقترن بالفاء وال الجملة الخامسة الواقعة جوابًا لشرط غیر جازم مطل

ّ المحكوم بموضعه للجزم الفعل ال الجملة بأسرها ؛بإذا الفُجائیة وذلك    1.ألن
وقعت جوابًا لشرط  أكرمته: فجملةجاءني زید أكرمتُه  إن: مثال ذلك       

، فإن اقترنت ال محلّ لها من اإلعرابف الفجائیةجازم ولم تقترن بالفاء وال بإذا 
   .كانت في محلّ جزم كما ذكرنا ذلك في موضعه) أو إذا الفاء(ما بأحده

  : ومن أمثلة ذلك قول الشاعر      
بوا  َذ موا كَ َل ْ ْ یع ْ لم ن ٕ لِموا         شَرًَّا أذاعوا وا ْ عَ ن ٕ ُ وا فُوه ُخْ َ ی موا الخیر َل ْ ع َ ْ ی   إن

فوه(فالمضارع       ُخْ وواو الجماعة - مجزوم وعالمة جزمه حذف النون) ی
م) أذاع(والماضي. -فاعل ، وال محلّ للجملة الفعلیة الماضویة من مبنيٌّ على الضّ

ّ الجازم قد عَ  ِ اإلعراب؛ ألن َ م ُ حَ ل في م    2.بعد هذا في محلّ الجملة لّ الفعل فال یؤثِّر
  :إلعرابمن ا) كاملة(موقع الجملة الشرطیة 

نة من أداة الشرط وفعل      ّ نعني بذلك موقع الجملة الشرطیة جمیعها مكو
  .الشرط وجوابه

ا الجملة الشرطیة كاملة فال محلّ لها من اإلعراب إالّ في  ّ قال عباس حسن أم
  :حالتین
، والجملة بعدها في محلّ ) إذا(أن تكون أداة الشرط هي  :األولى فتكون ظرفًا مضافًا

ّ هي  إذا انصرف الوالة عن العدل انصرفت : المضاف إلیه، ومن األمثلة قولهمجر
ة عن الطاعة عیّ ّ   .الر

ظرفیة مبنیة على السكون مضافة، والجملة الشرطیة من فعل الشرط : فإذا  
ّ مضاف إلیه   .وجوابه في محلّ جر

، والجملة الشرطیة هي الخبر، كقول أن تكون أداة الشرط هي المبتدأ :الثانیة
  :الشاعر
ْ الناسِ الئما   ن ْ مِ م دَ ْ ع ُ وِ ال ی غْ َ ْ ی ن َ ُ       وم ه َ ر ْ ُ أج دِ الناس مِ ْ َح قَ خیرًا ی ْل َ ْ ی ن َ   3فَم
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 .457-456ص 4عباس حسن، جالنحو الوافي،  2
 .445ص 4المرجع السابق، ج 3
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   ْ ن َ َ : م فعل مضارع فعل الشرط، یحمدْ فعل مضارع : اسم شرط جازم، یلق
. مجزوم جواب الشرط، والجملة من فعل الشرط وجوابه في محلّ رفع خبر المبتدأ

  .لثاني ما قیل في الشطر األولویقال في الشطر ا
  :التطبیق

هنالك أمثلة عدیدة لموقع جملة الشرط  بالنظرفي خطب الخلفاء الراشدین    
  .كاملة من اإلعراب في حالتیها السابقتین

قول أبي بكر رضي اهللا عنه في خطبة له بعد وفاة النبي صلى  :من ذلك     
َ ‘‘ :اهللا علیه وسلم ُ  من كان َ دًا قد ماتَ فإنّ محمَّ دًا محمَّ  یعبد َ ، وم ُ  ن كان َ یعب فإنّ  د اهللا

 َ    1’’حيٌّ ال یموتُ  اهللا
  ْ ن َ فعل الشرط  من-الشرطیةاسم شرط جازم في محلّ رفع مبتدأ، والجملة : م

قال في -بالفاء ةجواب الشرط المقترنوفاعله ومفعوله و  ُ في محلّ رفع خبر المبتدأ، وی
  . لىالجملة الثانیة ما قیل في الجملة األو 

ُ ‘‘ :ومنه قوله رضي اهللا عنه     ِ ما أخلصت من أعمالكم فطاعٌة  م هللا
 ُ ُ أتیت    2’’وهام

اسم شرط جازم في محلّ رفع مبتدأ، والجملة الشرطیة من فعل الشرط : ما    
كلّ ذلك في محلّ رفع خبر ) الجملة االسمیة المقترنة بالفاء(وفاعله، وجواب الشرط 

  ). ما الشرطیة(المبتدأ 
ِع الرسولَ ‘‘ :كما ورد في خطبة له رضي اهللا عنه     ُطِ ن ی َ ْ  م َ  فقد َ  أطاع    3’’اهللا
اسم شرط جازم في محلّ رفع مبتدأ، والجملة الشرطیة من فعل : من     

الشرط وفاعله الضمیر المستتر ومفعوله وجملة جواب الشرط المقترنة بالفاء في محلّ 
  .رفع خبر المبتدأ

َ ‘‘ :بي بكر رضي اهللا عنهكما ورد في خطبة أل  ْ فم ،  م هلكَ منكُ  هلكَ  ن شهیدًا
 َ ْ وم َ  ن َ منكُ  عاش ِ  م عاش داف ُ    4’’الدِّینِ  عًا عنِ م

                                                             
 .180ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 1
 .173ص 1المرجع السابق، ج 2
 .184ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج3
 .190ص 1المرجع السابق، ج 4
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ْ (وردت      ن َ تین وهي اسم شرط جازم، في محلّ رفع ) م ّ ّ مر في هذا النّص
مبتدأ، والجملة الشرطیة من فعل الشرط وفاعله وجواب الشرط كلّ ذلك في محلّ رفع 

  . خبر المبتدأ
ة أبي بكر رضي اهللا عنه لیزید بن أبي سفیان      ومن ذلك ما ورد في وصیّ

ْ ‘‘ :رضي اهللا عنه َ فمن وجد َ ت َ ه غ ْ  لَ ف ْ  عن هِ فأحسن رِسِ ْ ح َ َ  م َ أد ِ  هُ ب ْ وعاق َ  هُ ب ر یِ في غ
  1’’إفراط

اسم شرط جازم في محلّ رفع مبتدأ، وجملة فعل الشرط وجملة الجواب : من   
  .المقترنة بالفاء في محلّ جزم خبر المبتدأ

َ ‘‘ :كما ورد في خطبة لعمر رضي اهللا عنه      ْ  من أراد َ  أن ْ ی ِ ه َ د ِ  هُ ی ِ من عباد  ه
 ْ َ اه     2’’دىت

اسم شرط جازم في محلّ رفع مبتدأ، وجملة فعل الشرط وجملة الجواب : من  
  .في محلّ رفع خبر المبتدأ

َ ‘‘ :له ما ورد في خطبة له رضي اهللا عنهومث    ْ م ْ  ن َ یعرِ  لم جدیرًا  ف الشرَّ كان
 َ    3’’فیه أن یقع

 وكلٌّ من جملتي فعل الشرط وجوابه في محلّ رفع) مبتدأ(اسم شرط جازم: من
  . خبر المبتدأ
،  معنا رایةُ ‘‘ :كما ورد في خطبة لعمر رضي اهللا عنه     قَ حِ ها َل َ ع ِب ْ تَ ن َ الحقّ م

 َ رِق ْ عنها غَ ر    4’’ومن تأخَّ
ْ في موضعین وهي اسم شرط جازم في محلّ رفع مبتدأ، والجملة   ن َ ورد م

  .الشرطیة من جملة الشرط والجواب في محلّ رفع خبر المبتدأ
َ ‘‘ :خطبة له رضي اهللا عنهكما ورد في     ْ  من أراد یأتِ فلْ  عن القرآنِ  یسألَ  أن

َيَّ بن كعب    5’’ُأب

                                                             
 .198ص 1المرجع السابق، ج 1
 .253ص 1المرجع السابق، ج2
 .446ص ،1أحمد زكي صفوت، ججمھرة خطب العرب،  3
 .46ص2البیان والتبیین، الجاحظ، ج 4
 .217ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 5
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ها من جملة ) مبتدأ(اسم شرط جازم) من(وردت      وخبره الجملة الشرطیة كّل
  .الشرط وجملة الجواب

َ ‘‘ :كما ورد في خطبة لعثمان رضي اهللا عنه  ْ م َ  ن َ ت ور كان َ  مادى في الجُ  أبعد
   1’’من الطریق

وجواب الشرط  اسم شرط جازم في محلّ رفع مبتدأ، وجملتا فعل الشرط: من 
  .في محلّ رفع خبر المبتدأ

َ ‘‘ :كما ورد في إحدى خطبه رضي اهللا عنه     ْ فم ُ  قاتلَ  ن ما قاتلَ د  وني فإنّ
 ِ    2’’أمري بغیر

وجملتا فعل الشرط وجوابه في محلّ رفع خبر ) مبتدأ(شرطیة جازمة : من
  .المبتدأ
  ّ الجمل ا خطب علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه فقد اشتملت على أم

َ ‘‘ :قوله رضي اهللا عنه: الشرطیة التي تقع في محلّ رفع خبرًا للمبتدأ ومن ذلك ْ م  ن
ُ  ذلكَ  یفعلْ  تَهُ اهللا قَ َ    3’’م

فكلٌّ من جملتي الشرط والجواب في محلّ رفع خبر مبتدأ ألداة الشرط الجازمة  
  .التي هي في محلّ رفع مبتدأ

َ ‘‘ :كما ورد في خطبة له رضي اهللا عنه    ْ م ْ  ن َ  لم ْ ینف رَّه الباطلُ  ه الحقُّ ع    4’’یضُ
َ ‘‘ :عنه ومن ذلك قوله رضي اهللا ْ فم َ  ن ر ِ في أیّ  قصَّ ِ  ام ِ أمل  حضور أجله فقد بل ه

   5’’خسر عمله
والجواب في محلّ رفع خبر وكلٌّ من جملة الشرط ) مبتدأ(اسم شرط جازم : من

  .المبتدأ
م كان شواهد من خطب الخلفاء الراشدین ورسائلهم على إعراب  كلّ ما تقدّ

  )ما(أو ) من(الجملة الشرطیة كاملة خبرًا للمبتدأ الذي هو 

                                                             
 .274ص 1المرجع السابق، ج 1
 .276ص 1المرجع السابق، ج 2
 .347ص 1المرجع السابق، ج 3
 .322ص،  1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 4
 .235ص 2عیون األخبار، ابن قتیبة، ج  5
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من جملة الشرط (وبقي أن نذكر شواهد على وقوع الجملة الشرطیة كاملة   
ّ باإلضافة وذلك إذا سبقتها  )والجواب الشرطیة، مثال ذلك ما ورد  )إذا(في محلّ جر

َ  أطیعوني ما أطعتُ ‘‘ :ألبي بكر رضي اهللا عنه في خطبة َ فإذا عَ  اهللا ْ ص ُ ی فال  هُ ت
   1’’ملي علیكُ  طاعةَ 

مان وهي مما  أداة شرط: إذا     ّ غیر جازمة وهي ظرف لما یستقبل من الز
 ّ تُضاف إلى الجمل، والجملة الشرطیة من جملة الشرط وجملة الجواب في محلّ جر

  .باإلضافة
َ ‘‘ :كما ورد في خطبة لعمر بن الخطاب رضي اهللا عنه       ذا أراد ٕ ُ  وا كم أحد

َ بعیرًا فلْ  ْ ی َ ع ْ م    2’’إلى الطَّویل د
جازمة وهي ظرف للزمان المستقبل، والجملة الشرطیة كاملة شرطیة غیر : إذا

ّ باإلضافة   .من فعل الشرط وجوابه في محلّ جر
طب عثمان رضي اهللا عنه من ذلك      ِ ‘‘ :كما ورد ذلك في خُ ْ إذا س ن َ م رتَ ِب

ِ  وعندكَ  معكَ  ْ  كَ قلَّ في نفس َ  ما قد ْ  تكاثر َ عَ  من ِ د َ  د    3’’ومِ الق
ّ إذا      غیر جازمة وهي ظرف لما یستقبل من الزمان، شرطیة : في النّص

ّ باإلضافة   .وهي مضاف، والجملة الشرطیة من جملتي الشرط والجواب في محلّ جر
ا في خطب علي رضي اهللا عنه فنجد شواهد عدیدة للجمل الشرطیة الواقعة   ّ أم

ُ ‘‘ :قوله رضي اهللا عنه: مضافًا إلیه من ذلك ذا قاتلت ٕ ُ وا ْ وهُ م ، جریحٍ  زوا علىفال تُجهِ  م
ذا هَ  ٕ ْ وا ُ زم ُ ت َ وهُ م ْ م فال ت َ ت تْراً ب تِكوا سِ ْ تُم إلى حال القوم فال تَه ذا وصْل ٕ ، وا رًا ِب دْ ُ    4’’عوا م

ّ ثالث مرات شرطیة غیر جازمة وهي ظرف لمل یستقبل من  وردت إذا في هذا النّص
ا الجمل الشرطیة التي بعدها فهي في محلّ  ّ الزمان وهي مما یُضاف إلى الجمل، أم

ّ باإلضافة    ).مضاف إلیه(جر
   

                                                             
 .180ص 1جمھرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت، ج 1
 .215ص 1المرجع السابق، ج 2
 .235ص 1المرجع السابق، ج 3
 .305ص 1المرجع السابق، ج 4
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  الخـاتـمـة
ّ  بنعمته الذي هللا الحمد    بن محمد سیدنا على والسالم والصالة الصالحات، تتم

  .وسلم وصحبه آله وعلى اهللا عبد
 الشرطیة الجملة:(بعنوان المتواضعة الدراسة هذه اكتملت وفضله اهللا بعون         

  .تطبیقیة نحویة دراسة) ورسائلهم الراشدین الخلفاء خطب في
ً  أحوالها بجمیع الشرطیة الجملة الدراسة هذه تناولت وقد  الجازمة الشرط بأدوات بدء

عراب وجوابه، الشرط فعل وأحوال الجازمة، وغیر ٕ  جواب واقتران الشرط، أدوات وا
 والجواب، الشرط جملتي على العطف تناولت كما الفجائیة، إذا أو بالفاء الشرط
 المضارع الفعل لجزم الدراسة تطرقت كما والجواب، الشرط جملتي في الحذف وكذلك

عراب والقسم الشرط واجتماع الطلب، جواب في ٕ  مع والجواب، الشرط جملتي وا
  .ورسائلهم الراشدین الخلفاء خطب في كله ذلك على التطبیق
ا نتائج إلى الباحثة توصلت وقد   ّ   :أهم

  .ضروبه بجمیع الشرط بأسلوب والرسائل الخطب هذه ثراء-1
ّ  هو والرسائل الخطب هذه في األسلوب هذا كثرة في السر لعل-2 ّ  الحاكم أن  أن البد

رشادهم لتوجیههم محكومیة على یشترط ٕ   .وا
ذا ولو ومن إن مثل الجازمة وغیر الجازمة الشرط أدوات بعض استخدام كثرة-3 ٕ  وا

 وردت التي أینما مثل الراشدین الخلفاء خطب في بقلة وردت األدوات بعض وهناك
ما األداة وكذلك-عنه اهللا رضي-لعمر خطبة في  علي خطب في وردت التي كّل

  .عنه اهللا رضي
 لكثرة وذلك-عنه اهللا رضي-علي خطب في الشرطیة الجملة على الشواهد كثرة-4

معت حیث خطبه   ).البالغة نهج(ضخم مؤلف في جُ
ّ  ومن        ّ  الباحثة بها توصي التي التوصیات أهم ّ  میدان الخطب هذه أن  ثر
 غیر أو جازمة األدوات هذه بتناول الباحثین توصي كما النحویة الدراسات لتطبیق
  . بتوسع الشرطیة الجمل في الربط ودراسة المعنى في بینها الفرق بیان مع جازمة
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  . م2008



108 
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  .بیروت

الحسن ابن قاسم المرادي، تحقیق فخر الدین ي في حروف المعاني، الجنى الدان-17
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عبد الحمید، اإلدارة  شرح شذور الذهب، ابن هشام، تحقیق محمد محي الدین-26
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