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مت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وىي نتيجة أبحاثي يا قدّ سالة بأنّ نا معّدة الرّ أأقر 
م لنيل درجة سالة أو أي جزء منيا لم يقدّ ىذه الرّ  ة، باستثناء ما تم اإلشارة لو حيثما ورد، وأن  الخاصّ 

 عميا ألي جامعة أو معيد.
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 شكر وتقدير

شرف الخمق سيدنا محمد وعمى أالم عمى السّ و العالمين، والصالة  الحمد هلل ربّ 
 .آلو وصحبو أجمعين

لما  ،داود دعمسكتور الفاضل أحمد وعظيم االمتنان إلى الدّ  ،م بجزيل الشكرأتقدّ 
شيد وعممو ونصحو الرّ  ،يدةائو السدّ آر اًل في متمثّ  ،سالةخراج ىذه الرّ إبذلو في سبيل 

جزاه فبجيٍد أو وقٍت.  خًا حميمًا، لم يبخل عميّ أالمفيد. حيث وجدت فيو عالمًا بصيرًا و 
 اهلل خير الجزاء.

 .......................... كتور الفاضللى الدّ إكر ن أتقدم بالشّ أويطيب لي 

..........................  لتقبميما مناقشة الّرسالة وتقديم كتور الفاضل ....والدّ 
 المالحظات حوليا.

خراج إلى ابنتي الغالية سيما لما بذلتو معي في سبيل إ كر موصول أيضاوالشّ 
 سالة.ىذه الرّ 

 .جمعين خير ما يجزي عباده المحسنينأولئك أ  جزى اهلل 
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 :صالممخ  

الّدراسة إلى الكشف عن األجوبة الّنحوّية، وتباينيا بين الّذكر والحذف وتحميل   ىدفت ىذه
تراكيبيا تحميال نحويا، ووسمت بعنوان األجوبة الّنحوّية في سورة البقرة، بين الّذكر والحذف دراسة 

مب. وعميو القسم وجواب الطّ رط وجواب ة كل من: جواب الشّ رسالىذه ال درستنحوية تركيبّية. ف
 سالة إلى ثالثة فصول:مت الباحثة الرّ قسّ 

سموب أومفيوم  ،رط لغة واصطالحاالشّ  الباحثة لت فيووتناوّ  الفصل األّول: جواب الّشرط،
رط الجازمة سالة، ثم استقصاء لبعض أدوات الشّ سموب من مسائل تخدم ىذه الرّ الشرط وما يتعمق باأل
. الواردة في سورة البقرة لما، كمما(لو، لوال، الجازمة ) إذا،  غير وات الشرط) من، ما، ميما( وأد

رط لألدوات ركيب، ورصد أىم المواضع التي حذف فييا جواب الشّ وتصنيفيا وتحميميا من حيث التّ 
 ، وعقد مقارنة بين األجوبة المذكورة والمحذوفة، وبيان مسّوغات الحذف لبعض األجوبة.ابقةالسّ 

سموب القسم أف بيعر ثم التّ  ،الباحثة أسموب القسم لغة واصطالحافيو اني: تناولت الثّ الفصل 
، وعقد سموب القسم مذكورًا أو محذوفاً أة، واستنباط اآليات الوارد فييا ناتو التركيبيّ من حيث مكوّ 

 مقارنة بين أجوبة الّشرط وأجوبة القسم.

مب ومفيوم الطّ  سموب لغة واصطالحًا،عريف باألمب والتّ سموب الطّ أالث: وفيو الفصل الثّ 
 سموب الطمب.المجاب واستقصاء اآليات المتضمنة أل

ة حويّ األساليب النّ  وأن   ،ز المعانيعراب ىو ما يميّ اإل يا: أن  صمت الباحثة إلى نتائج أىمّ توّ 
أكثر رط من أسموب الشّ  نّ أمت الباحثة إلى س. أيضًا توصّ ل حسب ما تقتضيو النف  ب وتتشكّ تتركّ 

مب ثم أسموب القسم. كما وردت مسألة اجتماع األساليب ورودًا في سورة البقرة، يميو أسموب الطّ 
وتستنغني عن  ،غة جوابًا واحدًا عند اجتماع األسموبينرط والقسم في ىذه السورة، إذ تعتمد المّ الشّ 

 اآلخر.

 ،ةحويّ األجوبة النّ  مسألة المزيد من األبحاث والدراسات حولبوقد أوصت الباحثة بالقيام 
 جوبة.وذلك لموقوف عمى أسرار ىذه األ
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Abstract: 

      The study aims to reveal the grammatical answers and the differences in mentioning, 

deletion, and analysis of their structure grammatically. It is also labeled with a title of the 

grammatical answers in Surat Al-Baqarah (The Cow) between the act of mentioning and 

deletion in a synthetic grammatical study. As a result, the study focuses on the 

conditional sentences (answers), oath answers and request answers. This requires from 

the researcher to divide the study into three sections. 

     Section One: the conditional answer; the researcher discusses the conditional 

sentences in both language and terminology. Moreover, the study concentrates on the 

concept of the conditional sentences as a style with all of its structures that might serve 

the study. Then, the survey strategy is used to study the conditional affirmative particles 

(Man) who, (Ma) what, (mahma) whatever and the conditional non-affirmative particles 

(etha) if, (lamma) when, (kullama) whenever , (law) and (lawla) that are mentioned in 

Surat Al-Baqarah (The Cow). These particles are categorized and analyzed based on their 

structure. The researcher also monitors the main positions in which the conditional 

answers of the pervious particles are deleted. A comparison is also made between the 

mentioned answers and the deleted ones clarifying the reasons of deletion for some of 

these answers. 

    Section Two: the researcher discusses the oath style in language and terminology, and 

then defines the oath style including its synthetic components deducing the Quranic 

verses in which the oath style is used or deleted with a comparison between the 

conditional answers and oath answers. 

      Section Three: this section deals with the analysis of the request style and its 

definition in both language and terminology. The researcher analyzes the concept of the 

answered requests deducing the Quranic verses that include this style. The researcher 

concludes important results: expressing words is all what distinguishes their meanings 

and that grammatical strategies are formed based on oneself. The researcher also finds 

that the conditional style is the most mentioned in Surat Al-Baqarah (The Cow), followed 

by the request style then the oath style. Another important result is the existence of the 

conditional style and oath style together in Surat Al-Baqarah (The Cow); the language 

here adopts one answer when the two exist and leave the other one. 

     The researcher also recommends more studies and researches on the grammatical 

answers and analyzing the secrets behind them.     
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ّ:مةالمقدّ 

 يلمهو القالمون، وعظمت صفاتو، أحمده حمدًا ال ،ست أسماؤهالعالمين الذي تقد   الحمد هلل رب  
 .رسولنا الكريم، أفصح العرب لساناعمى  وصالة وتسميم

ّراسة:موضوعّالدّ 

لاحث النراه ال ينضب، حيث يجد فراسات حولو إن القرآن العظيم لحٌر واسع، وميما دارت الد  
سالة لذا تناولت اللاحثة في ىذه الر   تو، فالفالح في دراستو،منو قو   تو ومراده، ويستمد  فيو ضال  

 ة(.ة تركيلي  كر والحذف دراسة نحوي  ) األجولة النحوية في سورة اللقرة لين الذ   :موضوعًا لعنوان

ّةّالموضوع:أهميّ 

جانلًا ميمًا من  –مب رط وجواب القسم وجواب الط  جواب الش   –ة حوي  ظاىرة األجولة الن   عد  ت  
هلل العظيم صمة لكتاب ايا مت  تيا ألن  ىمي  أراسة ىذه الد   م لما قلمو، وتستمد  كالم العرب، وىي عنصر متم  

 ،اللقرةجولة في سورة راسة إلحصاء مواضع ىذه األ، وتسعى ىذه الد  نس والجنى لو االالذي تحد  
والحذف، كر ذوف منيا، وتصنيفيا حسب الذ  وليان المذكور أو المح ،حووتصنيفيا حسب قواعد الن  

 وعقد مقارنة لين األجولة المذكورة واألجولة المحذوفة، وليان ما جاء منيا حسب ما ذىب إليو الن حاة.

ّ:ختيارّالموضوعاغاتّمسوّ 

دراك لعض ألموقوف عمى  ،راسة ىو القرآن الكريمأواًل: آثرت أن يكون ميدان الد   سرار إعجازه، وا 
تركيب الكالم  ألن   ؛ياق القرآنيراكيب لمس  ت  عة، وليان مناسلة ىذه اليز لين تراكيلو المتنو  يموالت   ،معانيو

 ن ميزة الكالم.ىو الذي يلي   حو العرلي  عمى أصول الن  

 ة لصورة منفصمة.حوي  األجولة الن   مسألة تدرس التي قمة الدراساتثانيًا: 

 جر والثواب.القرآن الكريم لنيل األعمق في آيات غلة في الت  ثالثًا: الر  



 و
 

ّابقة:راساتّالسّ الدّ 

حو، حاة وأىل المهة كموضوع مستقل في كتب الن  ليو الن  إة لم يتطرق حوي  جولة الن  موضوع األ
ن   ني عثرت عمى لحث صهير لعنوان الجوالات في ن  أ جزاؤه متناثرة لين ىذه الكتب، إال  أما جاءت وا 
، جامعة اللصرة، كمية اآلداب، منشورًا في المساعد سالم يعقوب يوسف السممي  ستاذ سالم لأل ،حوالن  

 .3122( سنة 55ة آداب اللصرة العدد )مجم  

ّ:راسةمنهجّالدّ 

والمنيج االستقرالي في استخراج  ،فصل راسة المنيج الوصفي في لداية كل  اتلعت في ىذه الد  
مب، ثم المنيج التركيلي أسموب الط   وأ قسمأسموب الأو رط ن أسموب الش  تتضم  التي  ،ياتاآل
 حو.حميمي حسب قواعد الن  والت  

ّ:راسةالدّ ّبنية

 وخاتمة، ويندرج تحت كل  مة وثالثة فصول مقد   :إلىسالة الر  م تقس   راسة أن  تقتضي طليعة الد  
 الي:راسة كالت  ة الد  ط  ة ملاحث، وتكون خفصل عد  

 رط وفيو:ل: جواب الش  الفصل األو  

رط ة لمش  ركيلي  نماط الت  رط، األتركيب أسموب الش   رط،مفيوم الش   ،واصطالحا رط لهةالش  
، ثم رط لالفاء، مواضع اقتران الجواب لالفاءرط، سلب ارتلاط الش  والجواب، عامل الجزم في جواب الش  
                       .مع لعض األدوات الجازمة وغير الجازمة ،رط مذكورًا أو محذوفاً إحصاء لممواضع التي ورد فييا الش  

 اني: أسموب القسم وفيو:الفصل الث  

رط اجتماع الش   الحذف في جواب القسم، أدوات القسم، مفيوم القسم، ،القسم لهة واصطالحا
 والقسم.
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 مب وفيو:الث: جواب الط  الفصل الث  

مب المجاب، شروط األسموب، عامل الجزم في جواب ، مفيوم الط  مب لهة واصطالحاالط  
 مب وتصنيفيا.واستقصاء اآليات التي ورد فييا جواب الط   مبالط  

 تالج.الخاتمة: وفييا أىم الن  

 سالة.ر  الفيرس: ويشمل موضوعات ال

 المصادر والمراجع. قالمة لأىم  

ّالمصادرّوالمراجع:

 ،يا القرآن الكريمراسة. أىم  من المصادر والمراجع في ىذه الد   كثيراعتمدت اللاحثة عمى 
 نصاف في مسالل الخالفاق، اإلالور   حو اللنل اللن يعيش، عمل الن  شرح المفص  حو مثل: وكتب الن  

اني لممرادي، وكتب جاجي، الجنى الد  حروف المعاني لمز   :نلاري. وكتب المعاني مثللي اللركات األأل
 .ان األندلسيحي   مين الحملي، اللحر المحيط ألليلمس  ر المصون الد   :تفسير القرآن الكريم مثل

ّعوباتّالتيّواجهتّالباحثة:الصّ 

 .قدرا وحجماوعظميا ة المدروسة : كلر الماد  أوال

) الجزاء، الجواب، الجممة  ،ياترط وما يتلعيا من مسم  لة الش  أحو لمس: الكم اليالل من دارسي الن  ثانيا
 مب(.ملية، جممة الجزاء، جممة الط  رطية، الجممة الط  الش  

 ة.ة أو غير شرطي  من اختالف في تحديد األداة شرطي   وما ينتج عنيا ،ةحوي  اآلراء الن  الف : اختثالثا

 

ّ
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 الَفصُل اأَلّول

 جوبة الشرطأ
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 الفصل األّول وفيه:

 

 

 .رط لغة الشّ  اوال:               :لالمبحث األوّ 

 .اصطالحاالشرط ثانيا:                              

 رط:تركيب أسموب الشّ  ثالثا: 

 األداة. -1

 رط والجواب.فعال الشّ  -2

 رط.جواب الشّ 

 

 رط والجواب.ة لمشّ ركيبيّ األنماط التّ  اوال::          انيالمبحث الثّ 

 رط.عامل الجزم في جواب الشّ  ثانيا:

 اط الجواب بالفاء.تبسبب أر  ثالثا:

 مواضع اقتران الجواب بالفاء رابعا:
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 الّتركيبّية لألدوات الجازمة )إن، من، ما(.األنماط المبحث الثّالث:       

 

 الّتركيبّية لألدوات غير الجازمةاألنماط المبحث الرابع:        

 )إذا، لو، لوال، لّما، كّمما(. 
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 المبحث األول:

 : رط لغةالشّ  اوال:

أّنيا تحمؿ المعاني بعد الّرجوع إلى معاجـ الّمغة العربّية، واستقراء مادة شرط، تبّيف لمّدارسة 
 التّالية:

. والشرط " ما  (2)" . وىو " العبلمة (1)يء والتزامو في البيع ونحوه" " إلزاـ الشّ الّشرط ىو: 
 . (3)يوضع ليمتـز في بيع أو نحوه "

       جاء في التنزيؿ قولو تعالى: اعة عبلماتيا"،وىو" العبلمة، والجمع أشراط، وأشراط السّ 
 .(4) ﴾َفَقْد َجاَء َأْشَراُطَيا  ﴿

رط معروؼ، والجمع شروط وأشراط، ، الشّ (5)اس بينيـ" " واالشتراط: العبلمة التي يجعميا النّ  
يـ جعموا ألنفسيـ ممًا لو، وبو ُسّمي الشَُّرط، ألنّ أي جعؿ نفسو عَ  ،وأشرط فبلف نفسو ليذا األمر

 .(6)أعبلمًا يعرفوف بيا" 

اـ ُغ الحجّ زْ والش رط: بَ  شارطو فشرط لو عمى كذا وكذا، :في البيع، والفعؿرط معروٌؼ " الش  
 .(7)رط يشرط " بالِمشرط، والفعؿ: شَ 

مف خبلؿ ىذه الحصيمة المعجمّية يّتضح لمّدارسة أّف معنى كممة الّشرط في الّمغة تحمؿ 
معنى العبلمة، أو القيد الذي يوضع في البيع وغيره. 

                                                           

 ابف منظور، لساف العرب، مادة شرط . (1)
 الزبيدي، تاج العروس، مادة شرط. (2)
 الفيروز أبادي، القاموس المحيط، شرط. (3)
 . 47/18محمد،  ( 4)
 ( ابف سيده المرسي، المحكـ والمحيط األعظـ، مادة شرط.5)
 زدي، جميرة المغة، مادة شرط.األ  (6)
 الفراىيدي، العيف، مادة شرط.  (7)
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 اصطالحًا:رط الشّ  ثانيا:

وىو" ما دخمو شيء مف األدوات المخصوصة الّدالة عمى .(1)يء لوقوع غيره" ىو" وقوع الشّ 
 .(2)ة األّوؿ لمثاني" سببيّ 

ؼ عميو وجود أو ما يتوقّ  ،"انيرط " تعميؽ شيء بشيء، بحيث إذا ُوجد األّوؿ، ُوجد الثّ والشّ 
 .(4)رط " ترتيب أمر عمى أمر آخر بأداة " والشّ  .(3) ؼ ثبوت الحكـ عميو"الشيء، وقيؿ ما يتوقّ 

 ، نحو قولو تعالى:(5)رط عبلمة لوجود جوابو"وجود الشّ  مارة، فكأفّ العبلمة أو األ وىو"

ـْ َوَيْأِت ِبَخْمٍؽ َجِديٍد ﴾.﴿ ِإف َيَشْأ ُيْذِىْبُك
 .(7)والمجازاة تنعقد بيف جممتيف "  "( 6)

 مةٍ ؽ بمقدّ ة تنحّؿ إلى طرفيف، ثانييما معمّ قضيّ ة تحمؿ وحدة نحويّ  ، ىورطيّ ركيب الشّ " التّ 
داة، وقد يكوف مظيرًا وىو األ ،قد يكوف لفظًا صريحاً  ،ةؿ، والعامؿ الذي تنعقد بو القضيّ يتضمّنيا األوّ 

 .(8) ًا في صمب التركيبنحويّ 

" والّشرط البّلـز والممزوـ، ُيسّمى أّوليما شرطّا؛ ألّنو شرٌط لتحقيؽ الثّاني، وثانييما جزاء، مف 
 .(9)ّنو ُيبتنى عمى األّوؿ ابتناء الجزاء عمى الفعؿ" إحيث 

 

 

 

                                                           

 .2/46المبرد، المقتضب،  (1)
 .1/531البقاء الحنفي، الكميات ،أبو  (2)
 .125الجرجاني، التعريفات،   (3)
 .1/479مجمع المغة العربية، معجـ الوسيط ،  (4)
 .4/265ابف يعيش ،شرح المفصؿ،   (5)
 .14/19ابراىيـ،   (6)
 .2/351الزركشي ،البرىاف،   (7)
 .23المسدي، الطرابمسي، الشرط في القرآف الكريـ، ص  (8)
(

9
 .1/228، جامً، شرح جامً على الكافٌة  (
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، سموب لغويّ أرط الشّ  أفّ  -واصطبلحالغة  –رط ابقيف لمشّ السّ  مفيوميفيّتضح مف خبلؿ ال
     نحو قولؾ: ية تسمى جممة الجواب أو الجزاء. انرط، والثّ األولى تسمى جممة الشّ قائـ عمى جممتيف، 

وتحقيؽ جممة ة جممة الجواب. رط، وتفز بالجنّ ؽ ا جممة الشّ ِؽ ا تفْز بالجنة. فجممة تتّ إف تتّ 
معنى وجؿ. والكتماؿ  ة مرتبط بتقوى ا عزّ دخوؿ الجنّ  رط، أي أفّ مرتبط بتحقيؽ جممة الشّ  ،الجواب

بط التي تجعؿ بينيما عبلقة الرّ  ،ابط ىو األداة، وىذا الرّ يمامف رابط يربط بين بدّ  الجممتيف ال
رط رط ثبلثة، وىي: األداة وجممة الشّ واكتماؿ المعنى. وبذلؾ تصبح عناصر أسموب الشّ  ،عميؽوالتّ 

 وجممة الجواب.

زة ستدؿ مف ذلؾ عمى وجود عبلمة مميٍّ و )العبلمة( ، نرط لغة أنّ وجاء في تعريؼ الشّ 
. أيّ  ،ة المتعمقة بوعرابيّ وىي عبلمتو اإل ،رطألسموب الشّ   الجـز

لى وجود عبلمة إعميؽ بيف الجممتيف، باإلضافة التّ  ،فعند قولنا أسموب شرط، نقصد بذلؾ
 ة.إعرابيّ وداللة ة معنويّ داللة رط نقصد بو مميزة ليذا األسموب، فمفيـو الشّ 

 ؟جممتيف ـجممة أ يتكوف مف ىؿ ىو ،رطؿ مفيوـ الشّ خبلٌؼ بيف الّنحاة حو ودار 

اه ) باب جعؿ الجممتيف بمنزلة جممة سمّ  ليذه المسألة قاىر الجرجاني باباص عبد الخصّ  
 حكميما حكـ جممة واحدة،  فّ إ :ا نقوؿرط والجزاء جممتاف، ولكنّ الشّ  واحدة(، فيقوؿ: " وزاف ىذا أفّ 

حداىما باألخرى، حتى صارت الجممة بذلؾ بمنزلة المفرد في إحيث دخؿ في الكبلـ معنى يربط 
  .(1) امتناع أف تحصؿ بو الفائدة "

 منزلة الجممة الواحدة،وجعميما ببمجموعيما  في ىذا  سبيؿ الجممتيف فّ أ" اعمـ  :ويقوؿ أيضاً  
كقولؾ: زيٌد قـ .أو صفة أو حاال المجموع خبراجعؿ يثـ  الجممة منيما تعقد الجزأيف سبيؿعقد حيث ي
كذلؾ يكوف  ،حدىماأيف ال في أفي مجموع الجز ال محاؿ فكما يكوف الخبر والصفة والحاؿ  غبلمو.

  . (2) ال في إحداىما " رط في مجموع الجممتيفالشّ 

                                                           
(

1
 .1/295جرجانً، عبد القاهر، أسرار البالغة،  (

(
2
 .169جرجانً، عبد القاهر،  دالئل اإلعجاز،   (
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 .رطتركيب أسموب الشّ  ثالثا:

لتحقيؽ المعنى  ؛يجب توافر عناصره ،اعينم ارط تركيبألسموب الشّ  يبدو مما سبؽ أفّ 
 وجواب الشرط. ،وفعؿ الشرط ،وىي األداة :ف مف ثبلثة عناصروىذا األسموب يتكوّ المطموب، 

 األداة. – 1

رط وجوابو، إذ تجعؿ بينيما عبلقة لـ تكف موجودة قبؿ دخوؿ ابط بيف فعؿ الشّ وىي الرّ 
 .(1)با " انية متسبّ والثّ  ،ولى سبباوضعت لتعميؽ جممة بجممة، تكوف األ " كِمـٌ  :األداة، فيي

، ا مف حيبط مف حيث المعنى، أمّ عميؽ والرّ وظيفة األداة ىي التّ  ث اإلعراب فوظيفتيا الجـز
 وفي ذلؾ يقوؿ ابف مالؾ: ،ت جازمةنإف كا

 مػاإذْ  فَ أيػْ  افَ يما           أي مػتى أيػّ وما ومَ  فْ ومَ  بإفْ  واجزـْ 

 (2)اسما  إذما            كإْف وباقي األدواتِ  ػى وحػرؼٌ نّ ما أحػيثُ وَ 

حاة أدوات وقد قس ـ النّ  .(3)نة معناىا " رط حروؼ وىي: إْف، وأسماء مضمّ و" أدوات الشّ 
. وأُ الشّ  ـ ىذه االدوات ىي إف كما ذكرىا رط الى أسماء وحروؼ، ومنيا الجاـز ومنيا غير الجاـز

 .(4)ـ حروؼ الجزاء " وىي أُ  كتابو، حيث قاؿ: " إفْ سيبويو في 

يتبّيف مما سبؽ أّف األداة في أسموب الّشرط، ىي الّرابط بيف أجزاء األسموب الّشرطّي، 
الحروؼ  :منيا ،متنوعةقساميا فيي أا مّ أ ،عرابالمعنى واإل ،ص في ناحيتيفووظيفتيا تتمخّ 

ا المبني والمعرب وىي تقـو بتحويؿ طبيعة الجممة ومني ،ومنيا الجازمة وغير الجازمة ،واالسماء
 .خرى جديدةأوتكويف جممة  ،اخمة عميياالدّ 

 

                                                           

 .4/1862أبو حياف ،ارتشاؼ الضرب،  (1)
 .1/58لفية، ابف مالؾ، األ (2)
 .2/395الزركشي ،البرىاف،  (3)
 .3/63سيبويو، الكتاب،  (4)
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 .الجوابفعل رط و الشّ  فعل -2

رط ىو الركف الثاني ة، وجواب الشّ رطيّ الجممة الشّ  ؿ مف ركنيْ رط وىو الركف األوّ " فعؿ الشّ 
 .(1)الذي يتـ بو الكبلـ " 

بب اني، والسّ وسبب لوجود الثّ  ،ةرط عمّ " الشّ  ألفّ  ؛يكونا فعميف رط والجواب أفّ األصؿ في الشّ 
وال يصمح تعميؽ  ،االسـ ثابت وموجود يكوف االسـ سببًا، ألفّ  عقؿ أفّ فبل يُ   .(2)   بالفعؿ"ال يكوف إالّ 

 .(3)رط أف يكوف بما ليس في الوجود " وجود غيره عمى وجوده لثباتو، " وأصؿ الشّ 

موقوؼ دخولو في الوجود عمى دخوؿ  و شيءٌ ، " ألنّ أيضاً  بالفعؿرط أصمو جواب الشّ و 
ويتوقؼ وجود بعضيا عمى بعض، وال سّيما الفعؿ  ،شرطو، واألفعاؿ ىي التي تحدث وتنقضي

 .(4) مرتبطًا بما قبمو " المجزوـ ال يكوف إالّ  ألفّ  ؛المجزوـ

لظيور تأثير العمؿ  ،لفعؿصؿ فييما ارط والجزاء األالشّ  فّ أيوطي ذلؾ بقولو: " ؿ السّ وعمّ 
 .(5)فييما" 

رط سبب لوجود غيره، وىو الشّ  ألفّ  ؛األصؿ فييما لمفعؿ ،رط وجوابوفكبلىما أي فعؿ الشّ 
متغيراف وليسا ثابتيف، ونحو ذلؾ ال  فيماالجواب، الذي يتوقؼ حدوثو عمى ما سبقو وىو الفعؿ، 

 يا ثابتة.ألنّ  ؛وليس باألسماء ، باألفعاؿيكوف إالّ 

 

 

 

                                                           

 .1/416ـ  المغة العربية، معج  (1)
 .5/111ابف يعيش، شرح المفصؿ،  (2)
 .5/108، ـ.ف ابف يعيش،   (3)
 .5/111، ـ.ف ابف يعيش،   (4)
 .2/550السيوطي ،ىمع اليوامع ،   (5)
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 .رطجواب الشّ 

، " فجواب آتػؾتأتني  رطية، نحو: إفْ لمشّ  ايكوف فعبل صالح أفّ  األصؿ فيو رط جواب الشّ 
فْ  كما قاؿ سيبويو.  .(1)  بالفعؿ"الجزاء ال يكوف إالّ   وجب ارتباطو بالفاء، نحو: إفْ  ،لـ يكف كذلؾ وا 

 ويؤكد ابف مالؾ ذلؾ بقولو:  .(2) الفعؿ والفاء" ،رط عمى ضربيفتأتني فأنا أصاحبؾ. " فجواب الشّ 

 .(3)ـ ينجعؿ يرىا لَ غَ  أوْ   ؿ              شرطًا إلفْ عِ جُ  وْ لَ ما جوابًا تْ فا حَ بِ  فْ واقرِ 

رط وال يعطؼ عميو، إذ لو " ألف الجواب يعقب الشّ   ؛(4) وىذه الفاء تفيد " التعقيب وليس العطؼ"
  .(5) َعطفت عميو لكاف شرطًا أيضًا وليس جوابًا "

ة يندرج رطيّ ة، ومعنى صالحًا لمشّ رطيّ لمشّ  رط فعبًل صالحااألصؿ أف يأتي جواب الشّ إذف 
رط األساسي ىو الشّ  : أف يدؿ عمى المضارع، فإفّ يكوف الجواب فعبل، ثانيا : أفْ التحتو شرطاف، أوّ 

ف حصؿ رطلمشّ  ر ثابتة، فاألسماء ال تكوف جوابارة وغييا متغيّ ألنّ  ؛فاألصؿ فيو لؤلفعاؿ ،الفعؿ ، وا 
عمى  ذلؾ فوجب ارتباطيا بالفاء. " إذا لـ تجـز أو جئت باسـ، جئت بالفاء في الجواب لتدؿّ 

  . (6)"عقيبالتّ 

ؽ حدوث شيء ، فكيؼ لؾ أف تعمّ عميؽ يكوف أمرا مبيماالتّ  ا كوف الفعؿ مضارعا؛ فؤلفّ أمّ 
 لممضارع.رط حدث وانتيى، فمذلؾ وجب أف يكوف أصؿ الفعؿ في جواب الشّ  قدّ  بأمرٍ 

 

 

 
                                                           

 .3/63سيبويو ،الكتاب،   (1)
 .1/134ابف جني ،الممع،   (2)
 1/58ابف مالؾ، األلفية،   (3)
 .1/135، ـ.س ابف جني،   (4)
 .2/156البحر المحيط، األندلسي،   (5)
 .2/58العكبري ،المباب،   (6)
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 المبحث الثّاني:

 :ة لمّشرط والجوابركيبيّ األنماط التّ  -أوال

ا مؤتمفة أو عة، إمّ رط والجزاء، ويأتياف بصوٍر متنوّ مف الشّ  ة لكؿ  ركيبيّ د األنماط التّ تتعدّ 
 ة:مختمفة. يقوؿ ابف مالؾ في األلفيّ 

 ِسماما         يتمو الجزاء وجوابًا وُ دٍّ قُ  طرْ عميف يقتضيف شَ فِ 

 (1)ػػف تخػالفػػػػيْ مُ  يػيػػما أوْ فَ مػْ تَ            ف أو مػػضارعيفْ وماضػػيػيْ 

 ا أفْ رط وجوابو، فيما إمّ ة لفعؿ الشّ ركيبيّ ى األنماط التّ ابؽ، تتجمّ مف خبلؿ قوؿ ابف مالؾ السّ 
 يكونا:

ـْ َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكـ ِبِو ا ﴿ مضارعيف نحو قولو تعالى:  -1  .(2)﴾ ِإف تُْبُدوْا َما ِفي َأنُفِسُك

 ،وىو األصؿ.(3)رط باالستقباؿ" " ألف حقيقة الشّ 

ـْ ﴿ إماضييف نحو قولو تعالى:  -2 ـْ أِلَنُفِسُك ـْ َأْحَسنُت  .(4) ﴾ ْف َأْحَسنُت

 .(5)تو " فاستعمموه لخفّ  ،مف المضارع الماضي أخؼّ  " ألفّ 

ـْ  َمفْ ﴿ ، نحو قولو تعالى:اني مضارعاوالثّ  ؿ ماضيااألوّ  -3 َكاَف ُيِريُد اْلَحَياَة الدُّْنَيا َوِزيَنَتَيا ُنَوؼٍّ ِإَلْيِي
ـْ ِفيَيا  .(6) ﴾َأْعَماَلُي

 

                                                           

 .1/58ابف مالؾ ،األلفية،  (1)
 .2/284البقرة،   (2)
 .1/439الوراؽ ،عمؿ النحو،    (3)
 .17/7االسراء،   (4)
 .1/439الوراؽ، ـ.س،    (5)
 .11/15ىود،   (6)
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 .(1)وىما متساوياف في الحكـ"  ،رط والجوابؾ خالفت بيف الشّ ألنّ  ؛" وىو ليس كحسف األّوليف

رط إذا كاف مضارعَا عممت فيو إف " فقبيح أف الشّ  ألفّ  ؛، وىو قبيحاني ماضياوالثّ  مضارعاؿ األوّ  -4
 .(2)يأتي لفظ الجواب مخالفًا ِلما أوجبو الحرؼ العامؿ" 

ا أف يكوف رط والجزاء األصؿ فييما لمفعؿ، وىذا الفعؿ)فعؿ الشرط وجوابو( إمّ كؿ مف الشّ 
ادر . ومف النّ والثاني مضارعا ياؿ ماضاألوّ  وفيك ، أوماضياوىو الصورة األصمية، أو  مضارعا
 .ؿ مضارعا والجواب ماضيامط األخير، وىو أف يكوف األوّ مجيء النّ 

تمفة، ولكٍؿ منيا داللة معّينة، وىذا ما ستقوـ الباحثة بدراستو إذف فاألنماط إّما متشابية أو مخ
 في المباحث البلحقة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .1/439الوراؽ، عمؿ النحو ،    (1)
 .1/441،  س.ـالوراؽ،    (2)



12 
 

 :رطالشّ عامل الجزم في جواب   -ثانيا

رط وف إلى" أف جواب الشّ رط، فذىب الكوفيّ حاة في عامؿ الجـز في جواب الشّ اختمؼ النّ 
رط الـز لو، والحمؿ رط مجاور لفعؿ الشّ " ألف جواب الشّ  ،تيـ في ذلؾوحجّ  (1)مجزوـ عمى الجوار"،
 (2)عمى الجوار كثير".

رط رط، ألف حرؼ الشّ العامؿ في الجـز ىو "حرؼ الشّ  إلى أفّ  أكثرىـ وف فذىبا البصريّ " أمّ 
 (3)رط". رط، كما يقتضي فعؿ الشّ يقتضي جواب الشّ 

، او لو ُحذؼ الحرؼ ألنّ  ؛رطالجواب ينجـز بفعؿ حرؼ الشّ  أي عندي أفّ والرّ  نعدـ الجـز
كّؿ واحدة منيما تحمؿ معنى خاصًا. وىذا  ،وعادت الجممتاف منفصمتيف ،عميؽالتّ  ؾَ وانحّؿ الّرباط وفُ 

ار في تسخيف الماء، وعممو يشبو عمؿ النّ  "كؿ والمعنى،الحرؼ ىو العامؿ في الفعميف مف ناحية الشّ 
 (4)ف القدر، والقدر ينقؿ الحرارة إلى الماء". ار التي تسخّ فالماء يسخف بفعؿ النّ 

 ، فاألصؿ في الجـز لمحرؼ.ؿ مساعدرط عاموفعؿ الشّ  ،فالحرؼ ىو العامؿ األساسي

ـْ َسيٍَّئٌة َيْفَرُحوْا  ف ُتِصْبُك ـْ َواِ  ـْ َحَسَنٌة َتُسْؤُى عمى سبيؿ المثاؿ: قولو تعالى: ﴿ ِإف َتْمَسْسُك
فْ تمسسكـ حسنة تسؤىـ، والجممة الثّ  وىما: إفْ  ،تافرد في اآلية جممتاف شرطيّ و  (5)﴾.ِبَيا  انية: وا 

عادت كؿ جممة منفصمة عف الجممة  ،ابقتيفمف الجممتيف السّ  حذفنا إفْ ئة يفرحوا بيا. فمو تصبكـ سيّ 
 عميؽ.ة بنفسيا وانعدـ التّ خرى وأصبحت مستقمّ األ

 

 

                                                           

 .2/493نصاؼ، األنباري، اإل  (1)
 .2/493األنباري، ـ.ف ،   (2)
 .2/497األنباري، ـ.ف ،  (3)
 .4/256ينظر شرح المفصؿ البف يعيش ،  (4)
 .3/120ف آؿ عمرا  (5)
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 :لفاءسبب ارتباط الجواب با  -ثالثا

ؽ )الجواب( حكـ الفعؿ المعمّ  رط يكوف بالفعؿ المجزوـ، وال يحتاج إلى الفاء، " ألفّ جواب الشّ 
 .(1)عقيب" عمى التّ  ستغنى عف حرؼ يدؿُّ ارط، فالشّ رط أف يعقب بفعؿ الشّ 

"ما بعدىا ال يدخؿ في إعراب ما  تباع ىو: أف  واإل  .(2)تباع" وىذه الفاء تفيد معنى "اإل
يدخؿ ما بعدىا في إعراب ما  الفاء العاطفة " ألفّ  ؛مف العطؼ . واإلتباع في الفاء أعـّ (3)قبميا"
  . (4)قبميا"

بط المحض الّداؿ عمى ي لمرّ ما تأتة، إنّ احية اإلعرابيّ ىذه الفاء ال عبلقة ليا بالنّ  أي أف  
 .(5)بط بينيما" والرّ  ،رط وجممة الجواب عقد الَصمة بيف جممة الشّ الّ إ، وال تفيد ؽعميالتّ 

عميؽ. ولتكوف عبلمة عمى وجود جواب بط والتّ الفاء تفيد اإلتباع والرّ  يظير مما سبؽ أف  
الوصوؿ  ، وىي الوسيمة إلى "(6)ة  لوجود اآلخر"ؿ عمّ موضع يكوف فيو األوّ  في كؿّ  رط، وىي "لمشّ 
 .(7)لى المجازاة بالجممة المركبة مف المبتدأ والخبر" إ

ركيبية، ومف ناحية المعنى فقط، احية التّ وظيفة الفاء مف النّ  مما سبؽ أف   تستخمص الباحثة
رط، ألصبح لمشرط فعميف بدوف ؾ لو عطفت عمى فعؿ الشّ ألنّ  ؛بيةاحية اإلعراوليس ليا عبلقة بالنّ 

 وىي تأتي في كؿ موضع ال يصمح أف يكوف جوابًا لمشرط.  ،جواب

رط ، " كؿ موضع لـ يفد موضٍع ال يصمح لمشّ  الفاء تجب في كؿّ  فّ إفابف الحاجب يقوؿ:  
 .(8)رط استقبااًل، وجب دخوؿ الفاء فيو" فيو الشّ 

                                                           

 .2/58العكبري ،المباب في عمؿ البناء واالعراب،   (1)
 .5/13ابف يعيش ،شرح المفصؿ ،   (2)
 .1/173بو عمي الفارسي ،التعميقة،  أ  (3)
 .1/173الفارسي، ـ.ف ،   (4)
 .4/459عباس حسف ،النحو الوافي،    (5)
 .5/13ابف يعيش ،شرح المفصؿ،   (6)
 .135، /1ابف جني ،الممع   (7)
 .2/731مالي، آل، اابف الحاجب  (8)
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ا الجواب بالفعؿ  لفعؿ أو بالفاء، فأمّ و ال يكوف جواب الجزاء إالّ نّ أا سيبويو فيقوؿ: " اعمـ أمّ 
 .(1)صاحبؾ. " أتأتني فأنا  ا الجواب بالفاء، فقولؾ: إفْ تضرب أضرب، وأمّ  نحو قولؾ: إفْ 

خرج يُ  فْ مَ  :ولو قمت  بالفاء،و ال يجوز الجواب إالّ عمـ أنّ اؿ ذلؾ بقولو: " ج فيعمّ اابف السر  و
فْ مرفوعة، وصارت الجممة استفياما وحذفت الفاء، أصبحت ُيخرج .فلو لو درىماالدّ  جزمت لـ  ، وا 

 .(2) بالفاء " يجز إالّ 

اؽ سبب اختصاص الفاء بذلؾ، فيقوؿ: " الفاء أصميا العطؼ، وحروؼ ح ابف الورّ ويوضّ 
بيؿ كاف مف الحروؼ عمى ىذا السّ سـ مرة، والفعؿ مرة، وما يا يمييا االنّ أل ؛ف تعمؿأالعطؼ ال يجوز 
 ة.يا غير مختصّ نّ أأي  .(3)لـ يعمؿ شيئًا" 

جعؿ شرطًا، وجب اقترانو بالفاء، ليعمف : " إذا كاف الجواب ال يصمح أف يُ ذكروالمرادي ي
 .(4)رط " ارتباطو باداة الشّ 

، ولبياف أف مبس في المعنىولمنع حدوث الّ  ،عمـ أنو الجوابوجب اقتراف الجواب بالفاء ليُ  لذا
وؿ إلى الجواب عندما يكوف الجواب غير صالجواب مرتبط بما سبقو . وىذه الفاء ىي الوسيمة لمو 

 صالح لمّشرطّية.

 

 

 

 

                                                           

 .3/63سيبويو، الكتاب،   (1)
 .2/187ابف السراج، األصوؿ في النحو،   (2)
 .1/430الوراؽ، عمؿ النحو،    (3)
 .1/67المرادي، الجنى الداني،   (4)
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 :مواضع اقتران الجواب بالفاء  -رابعا

 ة، وىذه المواضع ىي:رطيّ تقترف الفاء بالجواب عندما يكوف الجواب غير صالح لمشّ 

ُقُبٍؿ َفَصَدَقْت  ِمفْ  ِإْف َكاَف َقِميُصُو ُقد   ﴿ يكوف الفعؿ ماضي المعنى والمفظ، نحو قولو تعالى : . أفْ 1
 .(1) ﴾اْلَكاِذِبيَف  ِمفَ  َوُىوَ 

ـْ ُتِحبُّوَف الم َو َفات ِبُعوِني﴿ نحو قولو تعالى:  ّيا،يكوف طمب . أفْ 2 ـُ الم ُو   ُقْؿ ِإف ُكنُت  .(2) ﴾ُيْحِبْبُك

َدَقاِت َفِنِعم ا ِىَي ﴿ ، نحو قولو تعالى: يكوف الفعؿ جامدا أفْ . 3  .(3) ﴾ِإْف تُْبُدوا الص 

ـُ الم ُو ِمف ﴿ بالتنفيس، نحو قولو تعالى: الفعؿ مقترنا فيكو  . أفْ 4 ـْ َعْيَمًة َفَسْوَؼ ُيْغِنيُك ْف ِخْفُت َواِ 
 .(4) ﴾َفْضِموِ 

 .(5) ﴾َقْبُؿ  ِمفْ  ِإْف َيْسِرْؽ َفَقْد َسَرَؽ َأٌخ َلوُ ﴿ بقد، نحو قولو تعالى:  يكوف مقترنا . أفْ 5

 .(6) ﴾ َوَمْف َيْنَقِمْب َعَمى َعِقَبْيِو َفَمْف َيُضر  الم َو َشْيئاً ﴿ يسبؽ بنفي، نحو قولو تعالى :  . أفْ 6

، وجب دخوؿ الفاء رط استقباالوىو ما لخّصو ابف الحاجب بقولو:" كّؿ موضع لـ يفد فيو الشّ 
لـ تجز دخوليا فيو، وكّؿ موضع يحتمؿ األمريف جاز  موضع يفيد فيو استقباال فيو، وكؿّ 
الث، اني، إف تكرمني أكرمؾ. ومثاؿ الثّ ؿ، إف تكرمني فأنا أكرمؾ. ومثاؿ الثّ وّ فمثاؿ األ   .(7)الوجياف"

 .(8)الث، إف تكرمني ال أكرمؾ" الثّ 

 
                                                           

 .12/26يوسؼ،   (1)
 .3/31آؿ عمراف،   (2)
 .2/271البقرة،   (3)
 .9/28التوبة،   (4)
 .12/77يوسؼ،   (5)
 .3/144آؿ عمراف،   (6)
 .443ينظر، ابف ىشاـ، شرح شذور الذىب،   (7)
 .2/731ابف الحاجب، اآلمالي،   (8)
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فيي عمى ثبلثة أضرب،  إذا كاف الفعؿ ماضيا ،ح المرادي مسألة ارتباط الفاء بالجوابوضّ 
 حو التالي:تفصيميا عمى النّ 

 لـ يقصد بو وعٌد أو وعيد، نحو: إفْ  ، إفْ رانو بالفاء، وىو ما كاف مستقببلاًل: ضرٌب ال يجوز اقت" أوّ  
 قاـ زيٌد، قاـ عمرو.

تعاؿ: ﴿ ِإف َكاَف  ولوقومعنى. نحو  يا لفظاثانيًا: ضرٌب يجب اقترانو بالفاء، وىو ما كاف ماض
ْف َكاَف َقِميُصُو ُقد   َفَصَدَقْت َوُىَو ِمَف الَكاِذِبيفَ  ُقُبؿٍ  ِمف َقِميُصُو ُقد   ِمف ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُىَو ِمف  َواِ 
اِدِقيفَ    .(1)﴾ الص 

، وقصد بو الوعد أو الوعيد. نحو قولو تعالى: رانو بالفاء، وىو ما كاف مستقببلثالثًا: ضرٌب يجوز اقت
ـْ َتْعَمُموَف  َوَمف َجاَء ِبالس يٍَّئِة َفُكب ْت ُوُجوُىُيـْ  ﴿ ذا ك"  .(2) ﴾ِفي الن اِر َىْؿ ُتْجَزْوَف ِإال  َما ُكنُت اف وا 

  .(3) قترانو بالفاء "ا، وجب االجواب ال يصمح ألف يجعؿ شرطً 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(
1
 .12/26ٌوسف،   (

(
2

 .27/99( النمل ، 

(
3
 .1/67المرادي ،الجنى الدانً ،  (
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 المبحث الثّالث:                              

 

 

 

 رطية مع األدوات الجازمةاألنماط التركيبية لمجمل الشّ 

  إن   وال:أ

  ن  مَ   ثانيا:

 ما  ثالثا:
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 .إن   أوال:

صرفف َفَيكّف استفيامًا، ومنيا ما ت، " ألف حروؼ الجزاء يأدوت الّشرط يا أـّ وصفيا الّنحاة أنّ 
 .(1)ال تفارؽ المجازاة"   يكوف فيو الجزاء، وىذه عمى حاؿ واحدة أبدا)ما( ، فبليفارقو 

فْ  الجزاء،  ونظرًا لمكانتيا صارت أـّ  ،(2)ستفياـ " ب الجزاء بمنزلة األلؼ في باب االفي با " وا 
، فتقوؿ مف يقصده و ال يعرؼ حؽ  جؿ ال أقصد فبلنًا، ألنّ ي عف الفعميف، فيقوؿ الرّ فرد وتؤدّ "ألنيا تنّ 

فْ  فْ  " لو: زره وا  يئيف، وال ُيعرؼ ذلؾ مف غيرىا مف حروؼ مف الشّ  كاف كذلؾ فزره. فتكفي إفْ  يراد وا 
 .(3)رط" الشّ 

بيف نفي  أو ا بيف ثبوت وثبوت،بيف الجممتيف، إمّ  وىي أيضا " أـ الباب، توجب تبلزما مطمقا
  .(4)"  ور األربعةتبلـز الصّ ة، وىي ونفي، أو بيف نفي وثبوت، وعكسو في المستقبؿ خاصّ 

 .(5)دخؿ عمى الماضي"  (إفْ ) ستقباؿ، ولبل وىي "

ة بالمستقبؿ، فبل يكوف شرطيا وال جزاؤىا بمعنى الماضي وال بمعنى " إف الشرطية مختصّ 
، والمعنى: إفْ إأمس، فقد أحسنت  الحاؿ،  وما أوىـ ذلؾ أّوؿ، نحو قولؾ: إف أحسنت إليّ   ليؾ اليـو

" تبيّ   .(6)ف إحسانؾ أمس، تبيف إحساني اليـو

ـَ صارت  ـّ الباب، فيقوؿ:" إْف ىي األصؿ وىذه كّميا دواخؿ عمييا  ( إفْ ) ويوضح المّبرد ِل أ
 .(7)الجتماعيا، وكّؿ باب فأصمو شيء واحد، ثـ تدخؿ عميو دواخؿ الجتماعيا في المعنى " 

 

                                                           

 .3/63سيبويو ،الكتاب،   (1)
 .1/217ابف يعيش ،شرح المفصؿ،   (2)
 .4/1884ندلسي ،ارتشاؼ الضرب، بو حياف األأ  (3)
 .1/44ابف القيـ ، بدائع الفوائد،   (4)
 .1/55ابف الحاجب ،الكافيو في عمـ النحو،   (5)
 .4/92ابف مالؾ ،شرح التسييؿ،   (6)
(

7
 .2/146المبرد، المقتضب،   (
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ص تال تخرج عف الجزاء، وال تخيا ألنّ  ؛أف تكوف أصؿ حروؼ المجازاة ووجبت )إف( "
 .(1)مى غيره" عبو سواىا قد يخرج مف باب الجزاء  ىجاز باألشياء دوف بعض، وسائر ما يُ باالستعماؿ 

يا ،وحقّ (2)"  الواحدة وىي تدخؿ عمى جممتيف فتربط إحداىما باألخرى وتصّيرىما كالجممة "
اإلستقباؿ، كقولؾ: "إف قمَت قمُت، والمراد إف  إلى ولييا ماٍض أحالت معناه أف يمييا المستقبؿ، فإفْ 

 .(3)قـ أقـ" تَ 

( ألجؿ )إفْ  "اعمـ أف   .(4) ومعناه مضارع" " ال يقع شيء مف األفعاؿ غير كاف بعد )إف( إالّ 
ال يكوف،  يكوف وأفْ  قًا عمى ما يحتمؿ أفْ ة ،كاف جوابيا معمّ ممأّنيا ال تستعمؿ إاّل في المعاني المحت

ؿ لموقوع وعدمو، ليطابؽ المفظ والمعنى، فإف ُعدؿ عف فيختار فيو أف يكوف بمفظ المضارع المحتمِ 
 .(5)ة" تكن لعدؿ إالّ المضارع إلى الماضي لـ يُ 

 ة:أحكام إن الشرطيّ 

، يستعمؿ في المعاني المحتممة الوقوع،  أـّ  لذلؾ باب الجزاء. وتختص بو. وىي حرؼ جاـز
ف ولييا الماضي، يؤو  ألّنو يحتمؿ الوقوع وعدمو،  ؛يمييا المستقبؿال بّد أْف  ؿ إلى المضارع. نحو وا 

.فمعناه إف تَ  ،قمتُ  قولؾ: إف قمتَ  ـْ   قـ أق

 

 

 

                                                           

 .1/435الوراؽ ،عمؿ النحو،   (1)
 .5/106ابف يعيش، شرح المفصؿ،   (2)
 .5/106ـ.س،   (3)
 .5/106ـ.س،   (4)
 .2/362لبرىاف في عمـو القرآف، الزركشي ،ا  (5)
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 :ة مع إن  ركيبيّ األنماط التّ 

 + الجواب مضارع. عرط مضار + فعل الشّ  إن  

ْثـِ َواْلُعْدَواِف  ﴿ -1 ـْ ِباإْلِ فْ َتَظاَىُروَف َعَمْيِي ـْ ِإْخَراُجُيـْ  تَُفاُدوُىـْ ُأَساَرى  َيْأُتوُكـْ  َواِ  ـٌ َعَمْيُك   .(1) ﴾  َوُىَو ُمَحر 

فْ  ﴿ -2 ـْ َأْو ُتْخُفوُه  تُْبُدوا َواِ   .(2) ﴾ِبِو الم ُو  ُيَحاِسْبُكـْ َما ِفي َأْنُفِسُك

 رط مضارع، والجواب مضارع، وىي الصورة األصمية.رطية وفعؿ الشّ الشّ  جاءت إفْ 

 رط مضارع + الجواب جممة أسمية مقترنة بالفاء.+ فعل الشّ  إن  

ـْ َخْيٌر   ﴿ -1 فْ ِفي الدُّْنَيا َواآْلَِخَرِة َوَيْسَأُلوَنَؾ َعِف اْلَيتَاَمى ُقْؿ ِإْصبَلٌح َلُي  .(3) ﴾ َفِإْخَواُنُكـْ  ُتَخاِلُطوُىـْ  َواِ 

 إخوانكم.جاء الجواب جملة أسمٌة مقترنة بالفاء والتقدٌر فهم 

فْ ﴿  -2 ـْ َوالم ُو ِبَما َتْعَمُموَف َخِبير﴾ َفُيَو َخْيٌر َلُكـْ َوُتْؤُتوَىا اْلُفَقَراَء  ُتْخُفوَىا َواِ  ـْ ِمْف َسيٍَّئاِتُك  .(4) َوُيَكفٍُّر َعْنُك

فْ  ﴿ -3 ـُ الم ُو َوالم ُو ِبُكؿٍّ َشْيٍء َعِميـٌ  َفِإن ُو ُفُسوٌؽ ِبُكـْ  تَْفَعُموا َواِ   .(5) ﴾  َوات ُقوا الم َو َوُيَعمٍُّمُك

 رط مضارع + الجواب فعل مقترن بالفاء.+ فعل الشّ  إن  

َدَقاِت  تُْبُدوا ِإفْ   ﴿ -1 ـْ  َفِنِعم ا ِىيَ الص  ْف ُتْخُفوَىا َوُتْؤُتوَىا اْلُفَقَراَء َفُيَو َخْيٌر َلُك  .(6) ﴾َواِ 

ة، فجاء فً ورة األصلٌّ الجواب لٌس على الصّ  ألن   ؛ابقة بالفاءقترن الجواب فً اآلٌات السّ ا

" وقد جاء الفعل بصٌغة المضارع للداللة  .اجامد فعال بعضهاوفً  ،ةبعضها الجواب جملة أسمٌّ 

 .(7)على الّتكرار والتجدد" 

 

                                                           

 .2/85البقرة،   (1)
 .2/284( البقرة، 2)
 .2/220( البقرة، 3)
 .2/271( البقرة، 4)
 .2/282( البقرة، 5)
 .2/271( البقرة، 6)
(

7
 .4/57فاضل السامرائً، معانً الّنحو،   (
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 (.بصيغة األمر فعميةجممة ) رط ماٍض + الجواب جممة طمبية مقترنة بالفاء+ فعل الشّ  إن  

 .(1) ﴾َكَذِلَؾ َجَزاُء اْلَكاِفِريَف  َفاْقُتُموُىـْ  َقاَتُموُكـْ  َفِإفْ  ﴿ -1

ـُ اْلَبيٍَّناُت  َزَلْمُتـْ  َفِإفْ  ﴿ -2  .(2) ﴾  َأف  الم َو َعِزيٌز َحِكيـٌ  َفاْعَمُمواِمْف َبْعِد َما َجاَءْتُك

ـْ  ِخْفُتـْ  َفِإفْ  ﴿ -3 ـْ َتُكوُنوا َتْعَمُموَف  َفاْذُكُرواَفِرَجااًل َأْو ُرْكَباًنا َفِإَذا َأِمْنُت ـْ َما َل  .(3) ﴾الم َو َكَما َعم َمُك

ـْ َبْعًضا  َأِمفَ  َفِإفْ   ﴿ -4   .(4) ﴾ال ِذي اْؤُتِمَف َأَماَنَتُو َوْلَيت ِؽ الم َو َرب ُو  َفْمُيَؤدٍّ َبْعُضُك

ألنو جممة  ؛رط فييا ماٍض، والجواب مذكور مقترف بالفاءابقة فعؿ الشّ جاءت اآليات السّ 
 ومف المعروؼ أّف الماضي يدؿ عمى حصوؿ الشيء وثباتو. طمبية بصيغة األمر.

 . رط ماٍض + الجواب مقترن بالفاء+ فعل الشّ  إن  

 .(5) ﴾ِمْف َبْعُد َحت ى َتْنِكَح َزْوًجا َغْيَرُه  َفبَل َتِحؿُّ َلوُ  َطم َقَيا َفِإفْ  ﴿ -1

 ألنو سبؽ بنفي. ؛بالفاء اقولو تعالى ال تحؿ لو مقترنفي  جاء الجواب

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2/191البقرة،   (1)
 .2/209البقرة،   (2)
 .2/239البقرة،   (3)
 .2/283البقرة،   (4)
 .2/230البقرة،   (5)
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 بالفاء. ة+ كان + الجواب جممة مقترن إن  

فْ  ﴿ -1 ْلَنا َعَمى َعْبِدَنا  ُكْنُتـْ  َواِ  ـْ ِمْف ُدوِف الم وِ  َفْأُتواِفي َرْيٍب ِمم ا َنز  ِإْف  ِبُسوَرٍة ِمْف ِمْثِمِو َواْدُعوا ُشَيَداَءُك
 .(1) ﴾َصاِدِقيَف  ُكْنُتـْ 

ـُ الد اُر اآْلِخَرةُ  َكاَنتْ  ِإفْ ُقْؿ  ﴿ -2 ـْ  َفَتَمن ُوا اْلَمْوتَ الم ِو َخاِلَصًة ِمْف ُدوِف الن اِس  ِعْندَ  َلُك ِإْف ُكْنُت
  .(2) ﴾َصاِدِقيفَ 

فْ  ﴿ -3 ـْ َتْعَمُموَف  َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرةٍ ُذو ُعْسَرٍة  َكافَ  َواِ  ـْ ِإْف ُكْنُت  .(3) ﴾َوَأْف َتَصد ُقوا َخْيٌر َلُك

َفْمُيْمِمْؿ َوِليُُّو ال ِذي َعَمْيِو اْلَحؽُّ َسِفيًيا َأْو َضِعيًفا َأْو اَل َيْسَتِطيُع َأْف ُيِمؿ  ُىَو  َكافَ  َفِإفْ   ﴿ -4
   .(4)﴾ِباْلَعْدؿِ 

فْ  ﴿ -5 ـْ َتِجُدوا َكاِتًبا  ُكْنُتـْ  َواِ  ـْ َبْعًضا َفْمُيَؤدٍّ ال ِذي اْؤُتِمَف  َفِرَىاٌف َمْقُبوَضةٌ َعَمى َسَفٍر َوَل َفِإْف َأِمَف َبْعُضُك
 .(5) ﴾ َأَماَنَتُو َوْلَيت ِؽ الم َو َرب وُ 

والجواب مقترف بالفاء. في  ،وىو كاف(رط فييا ) ماٍض ابقة فعؿ الشّ جاءت اآليات السّ 
الثة، فجاء الثّ  ا في اآليةة بصيغة األمر، أمّ ابعة، جاء الجواب جممة طمبيّ انية والرّ لى والثّ اآليات األوّ 

والتقدير" فالوثيقة رىاٌف  (رىاف) الخامسة جاءت  يةقدير فالواجب نظرة، وفي اآلسمية والتّ اجممة 
  .(6)" مقبوضة

 

 

 

                                                           

 .23 /2( البقرة، 1)
  .94 /2( البقرة، 2)
 .2/280( البقرة، 3)
 .2/282( البقرة، 4)
 .2/283( البقرة، 5)
 .2/678السميف الحمبي، الدر المصوف،  (6)
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 فعل ماٍض بغير كان + الجواب جممة اسمية مقترنة بالفاء. رط+ الشّ  إن  

 .(1) ﴾  َفِإف  الم َو َغُفوٌر َرِحيـٌ  اْنَتَيْوا َفِإفِ  ﴿ -1

ـْ َحت ى اَل َتُكوَف ِفْتَنٌة َوَيُكوَف الدٍّيُف ِلم وِ  ﴿ -2  .(2) ﴾  َفبَل ُعْدَواَف ِإال  َعَمى الظ اِلِميفَ  اْنَتَيْوا َفِإفِ  َوَقاِتُموُى

 .(3) ﴾ َفَما اْستَْيَسَر ِمَف اْلَيْديِ  ُأْحِصْرُتـْ  َفِإفْ َوَأِتمُّوا اْلَحج  َواْلُعْمَرَة ِلم ِو  ﴿ -3

ـْ َتَربُُّص َأْرَبَعِة َأْشُيرٍ  ﴿ -4  .(4) ﴾  َفِإف  الم َو َغُفوٌر َرِحيـٌ  َفاُءوا َفِإفْ  ِلم ِذيَف ُيْؤُلوَف ِمْف ِنَساِئِي

 .(5) ﴾ِفيَما اْفَتَدْت ِبِو  َفبَل ُجَناَح َعَمْيِيَماَأال  ُيِقيَما ُحُدوَد الم ِو  ِخْفُتـْ  َفِإفْ   ﴿ -5

َأْف  َفبَل ُجنَاَح َعمَْيِيمَا طَم قَيَا فَِإفْ   َفِإْف َطم َقَيا َفبَل َتِحؿُّ َلُو ِمْف َبْعُد َحت ى َتْنِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ  ﴿ -6
 .(6) ﴾يَتَرَاَجعَا

 .(7) ﴾ِفي َما َفَعْمَف ِفي َأْنُفِسِيف  ِمْف َمْعُروٍؼ  َفبَل ُجَناَح َعَمْيُكـْ  َخَرْجفَ  َفِإفْ  ﴿ -7

فْ   ﴿ -8 ـْ ُرُءوُس َأْمَواِلُكـْ  تُْبُتـْ  َواِ   .(8)﴾ اَل َتْظِمُموَف واََل ُتْظَمُموَف  َفَمُك

 

سمية اوالجواب مذكور وىو جممة  ،رط ماضٍ يتبعيا فعؿ الشّ  إفْ بنمط ابقة جاءت اآليات السّ 
 مقترنة بالفاء.

 

                                                           

 .2/192البقرة،   (1)
 .193 /2البقرة،   (2)
 .2/196البقرة،   (3)
 .2/226البقرة،   (4)
 .2/229البقرة،   (5)
 .230 /2البقرة،   (6)
 .2/240البقرة،   (7)
 .2/279البقرة،   (8)
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اآليات التي وردت  ارسة أفّ تبلحظ الدّ  ،ةركيبيّ بعد استقراء اآليات وتصنيفيا حسب األنماط التّ 
 .عؿ صيغة الماضي إلى المضار تحوّ  (إفْ ) غمبيا بصيغة الماضي، ومف المعروؼ أف  أجاء  ،مع إفْ 

ْف الشرطية تتصؼ بالشؾ أو بوقوع الشيء وعدمو، وقد جاءت اآليات بصيغة الماضي الّدالة عمى  وا 
المضارع؛ ألّف الفعؿ الماضي يدّؿ عمى التّاكيد والثّبات، عمى عكس المضارع الذي يدّؿ عمى الّتجدد 

ىذا الّتجّوز  واالستمرار، وىذا ما وضحو ابف الجزري في الجامع الكبير، بقولو: " أكثر ما يكوف
بالماضي عف المستقبؿ في الّشروط وأجوبتيا تشبييًا ليا في الّتحقيؽ، والعرب تفعؿ ذلؾ لفائدة، وىو 
أّف الفعؿ الماضي إذا ُأخبر بِو عف المضارع الذي لـ يوجد بعد، كاف أبمغ وأعظـ وقعًا؛ ألف الماضي 

 ة بكونيا وحدوثيا.يعطي مف المعنى أنو قد كاف و ُوجد، وصار مف األمور المقطوع

 في آيتيف، إالّ  ؿ مضارع + الجواب مضارع، فمـ تأتِ أّما الّصيغة األصمّية وىي إْف + فع
وصيغة إف + الفعؿ المضارع + الجواب جممة اسمّية مقترنة بالفاء، جاءت في ثبلث آيات وسبب 

يا بالفعؿ المضارع وارتباط ،بوتسمية دالة عمى الثّ اجممة  كوف الجواب  ارتباط الجواب بالفاء ىو
 .جدد بما يدؿ عمى الثبوتىو ربط ما يدؿ عمى التّ  ،جدد، وجاء سبب االرتباط بالفاءاؿ عمى التّ الدّ 

 

وردت بصيغة الماضي أكثر مف ورودىا بصيغة المضارع،  (إفْ )مف المبلحظ أيضا أّف 
 األصؿ. دالذي يع
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 رط كان + الجواب محذوف.+ فعل الشّ  إن  

ْلَنا َعَمى َعْبِدَنا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْف ِمْثِموِ  ﴿ -1 ـْ ِفي َرْيٍب ِمم ا َنز  ْف ُكْنُت ـْ ِمْف ُدوِف الم ِو  َواِ  ِإْف َواْدُعوا ُشَيَداَءُك
ـْ َصاِدِقيفَ   .(1) ﴾ ُكْنُت

 .(2)" تقديره فافعموا" 

ـْ و  ﴿ -2 ـ  َعَرَضُي ـَ اأْلَْسَماَء ُكم َيا ُث ـْ َفَقاَؿ َأْنِبُئوِني ِبَأْسَماِء َىؤاَُلِء  َعَمى اْلَمبَلِئَكةِ َعم ـَ َآَد ِإْف ُكْنُت
 .(3) ﴾َصاِدِقيفَ 

 .(4)" تقديره فأنبئوني" 

ـَ تَْقتُ  َقاُلوا ُنْؤِمُف ِبَما ُأْنِزَؿ َعَمْيَنا َوَيْكُفُروَف ِبَما َوَراَءُه َوُىَو اْلَحؽُّ ُمَصدًٍّقا ِلَما َمَعُيـْ  ﴿ -3 ُموَف َأْنِبَياَء ُقْؿ َفِم
ـْ ُمْؤِمِنيفَ الم ِو ِمْف َقْبُؿ   .(5) ﴾  ِإْف ُكْنُت

 .(6)" تقديره فمـ فعمتـ ذلؾ" 

ـُ اْلِعْجَؿ ِبُكْفِرِىـْ  ﴿ -4 ـْ  َواْسَمُعوا َقاُلوا َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا َوُأْشِرُبوا ِفي ُقُموِبِي ـْ ِبِو ِإيَماُنُك ِإْف ُقْؿ ِبْئَسَما َيْأُمُرُك
ـْ ُمْؤِمِنيفَ   .(7) ﴾ ُكْنُت

 .(8)" تقديره فبئسما يأمركـ بو إيمانكـ" 

 

 

 

                                                           
(

1
 .2/23( البقرة، 

(
2

 .1/292 ( السمٌن الحلبً ،الدر المصون،

(
3

 .31 /2( البقرة، 

(
4

 .1/264 ( السمٌن الحلبً ،م.س.،

(
5

   .2/91( البقرة، 
(

6
 .1/517 م.س.، ( السمٌن الحلبً ،

(
7

  .93 /2( البقرة، 
(

8
 .1/131أبو السعود ،إرشاد العقل السلٌم،   (
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ـُ الد اُر اآْلَِخَرُة ِعْنَد الم ِو َخاِلَصًة ِمْف ُدوِف الن اسِ   ﴿ -5 ـْ َفَتَمن ُوا اْلَمْوَت  ُقْؿ ِإْف َكاَنْت َلُك ِإْف ُكْنُت
 .(1) ﴾َصاِدِقيفَ 

 .(2)" تقديره فتمّنوا الموت" 

ـْ  َوَقاُلوا َلْف َيْدُخَؿ اْلَجن َة ِإال  َمْف َكاَف ُىوًدا َأْو َنَصاَرى ِتْمَؾ َأَماِنيُُّيـْ  ﴿ -6 ـْ ُقْؿ َىاُتوا ُبْرَىاَنُك ِإْف ُكْنُت
 .(3) ﴾  َصاِدِقيفَ 

 .(4)"تقديره فياتوا برىانكـ" 

ـْ ِإي اُه َتْعُبُدوفَ َواْشُكُروا ِلم ِو  َرَزْقَناُكـْ َيا َأيَُّيا ال ِذيَف َآَمُنوا ُكُموا ِمْف َطيٍَّباِت َما  ﴿ -7  .(5) ﴾  ِإْف ُكْنُت

 .(6)" تقديره ما شكروه" 

ـْ َتْعَمُموفَ  َخْيٌر َلُكـْ  َتُصوُموا َوَأفْ َفَمْف َتَطو َع َخْيًرا َفُيَو َخْيٌر َلُو  ﴿ -8  .(7) ﴾ ِإف ُكْنُت

 .(8)فالصـو خير لكـ"   " تقديره

 ِإف َما َخَمَؽ الم ُو ِفي َأْرَحاِمِيف   َيْكُتْمفَ  َأفْ َواْلُمَطم َقاُت َيَتَرب ْصَف ِبَأْنُفِسِيف  َثبَلَثَة ُقُروٍء واََل َيِحؿُّ َلُيف   ﴿ -9
 .(9) ﴾ِبالم ِو َواْلَيْوـِ اآْلِخِر  ُيْؤِمف   ُكف  

 .(10)" تقديره فبل يحؿ ليف أف يكتمف" 

                                                           
(

1
 .2/94( البقرة، 

(
2

 .1/496( السمٌن الحلبً، الدر المصون، 

(
3

 .2/111( البقرة، 

(
4
 .1/236محمود صافً، الجدول فً إعراب القرآن،   (

(
5

 .2/172( البقرة، 

(
6
 .2/114ابن عاشور، التحرٌر والتنوٌر،   (

 .2/184البقرة،   (7)
 .2/276، ـ.سلسميف الحمبي، ا  (8)
 .228 /2البقرة،   (9)
  .2/441، ـ.سالسميف الحمبي،   (10)
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ـْ  ِمم ا َتَرَؾ َآُؿ ُموَسى َوَآُؿ َىاُروَف َتْحِمُمُو اْلَمبَلِئَكةُ َوَبِقي ٌة  ﴿ -10 ـْ ِإف  ِفي َذِلَؾ آَلََيًة َلُك ِإْف ُكْنُت
 .(1) ﴾ ُمْؤِمِنيفَ 

 .(2)" تقديره فارضوا بطالوت ممكًا" 

َبا  َيا َأيَُّيا ال ِذيَف َآَمُنوا ﴿ -11 ـْ ُمْؤِمِنيفَ ات ُقوا الم َو َوَذُروا َما َبِقَي ِمَف الرٍّ  .(3)﴾‘ِإْف ُكْنُت

 .(4)" تقديره فاتقوا وذروا" 

ْف َكاَف ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرةٍ   ﴿-12 ـْ  َواِ  ـْ َتْعَمُموفَ َوَأْف َتَصد ُقوا َخْيٌر َلُك  .(5) ﴾ ِإْف ُكْنُت

 .(6)تقديره فيو خير لكـ"  "

 

وفعؿ  ،جواب الشرط جاء محذوفا مط، أفّ تبلحظ الباحثة بعد استقراء اآليات في ىذا النّ 
وفي ىذه الحالة يجوز الحذؼ بداللة ما قبمو  ،حاةورده النّ أوىو مما  ،الشرط ىو فعؿ ماض ) كاف(

ـْ  َخْيٌر َلُكـْ  َتُصوُموا َوَأفْ َفَمْف َتَطو َع َخْيًرا َفُيَو َخْيٌر َلُو  ﴿ قولو تعالى: ،عميو، فعمى سبيؿ المثاؿ ِإف ُكْنُت
   .(7) ﴾َتْعَمُموفَ 

فالجواب محذوؼ تقديره فالصـو خير لكـ كما ىو وارد في اآلية، وفي ىذه الحاالت يكوف 
 بمغ مف الذكر.أالحذؼ 

 

 

                                                           

 .2/248البقرة،   (1)
 .3/6محمود صافي، الجدوؿ،   (2)
 .2/278البقرة،   (3)
  .2/639السميف الحمبي، الدر المصوف،   (4)
 .2/280البقرة،   (5)
 .2/649السميف الحمبي، ـ.س.،   (6)
 .2/184البقرة،   (7)
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 رط ماٍض + الجواب محذوف.+ فعل الشّ  إن  

 ِباْلَمْعُروِؼ َحقًّا َواأْلَْقَرِبيفَ  ِلْمَواِلَدْيفِ  اْلَوِصي ةُ  َخْيًرا َتَرؾَ  ِإفْ  اْلَمْوتُ  َأَحَدُكـُ  َحَضرَ  ِإَذا َعَمْيُكـْ  ُكِتبَ  ﴿ -1
 .(1) ﴾اْلُمت ِقيفَ  َعَمى

 .(2)" الجواب محذوؼ تقديره فميوص وصيتو" 

ـْ  ﴿ -2 ـْ َعْف ِديِنُك ـْ َعْف ِديِنِو َفَيُمْت َوُىَو َكاِفرٌ  اْسَتَطاُعواِإِف َحت ى َيُردُّوُك  .(3) ﴾ َوَمْف َيْرَتِدْد ِمْنُك

ف استطاعوا فبل يزالوف يقاتمونكـ"    .(4)" الجواب محذوؼ تقديره وا 

ـْ َتَربُُّص َأْرَبَعِة َأْشُيرٍ   ﴿ -3  .(5) ﴾  َفِإف  الم َو َغُفوٌر َرِحيـٌ  َفِإْف َفاُءو ِلم ِذيَف ُيْؤُلوَف ِمْف ِنَساِئِي

 .(6)"الجواب محذوؼ تقديره غفر ا لكـ" 

ْف َعَزُموا  ﴿ -4  .(7) ﴾الط بَلَؽ َفِإف  الم َو َسِميٌع َعِميـٌ  َواِ 

 .(8)" الجواب محذوؼ تقديره فميوقعو" 

 .(9) ﴾َأْف ُيِقيَما ُحُدوَد الم ِو  ِإْف َظن ا َيَتَراَجَعا َأفْ  َفبَل ُجَناَح َعَمْيِيَما ﴿ -5

 .(10)" الجواب محذوؼ تقديره إف ظنا أف يقيما حدود ا فبل جناح عمييما أف يتراجعا" 

 
                                                           

 .2/180البقرة،   (1)
  .2/261( السميف الحمبي ،الدر المصوف، 2)
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ـْ  ﴿ -6 ـُ النٍَّساءَ اَل ُجَناَح َعَمْيُك ـْ َتَمسُّوُىف   ِإْف َطم ْقُت َأْو َتْفِرُضوا َلُيف  َفِريَضًة َوَمتٍُّعوُىف  َعَمى اْلُموِسِع  َما َل
 .(1) ﴾َقَدُرُه َوَعَمى اْلُمْقِتِر َقَدُرُه 

 .(2)"الجواب محذوؼ تقديره إف طمقتـ النساء البلتي لـ تمسوىف فبل جناح عميكـ" 

ـْ فَ  َفِإْف ِخْفُتـْ  ﴿ -7 ـْ َتُكوُنوا َتْعَمُموَف  اْذُكُروا الم وَ َفِرَجااًل َأْو ُرْكَباًنا َفِإَذا َأِمْنُت ـْ َما َل  .(3) ﴾َكَما َعم َمُك

 .(4)"  موا رجاال أو ركباناص" الجواب محذوؼ تقديره ف

َنِسيَنا َأْو ِإْف َرب َنا اَل ُتَؤاِخْذَنا  اَل ُيَكمٍُّؼ الم ُو َنْفًسا ِإال  ُوْسَعَيا َلَيا َما َكَسَبْت َوَعَمْيَيا َما اْكَتَسَبتْ  ﴿ -8
 .(5) ﴾ َأْخَطْأَنا

 .(6)" الجواب محذوؼ تقديره فبل تؤاخذنا " 
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الثاني و ختصار، اال دحذؼ لمجر يُ  فْ أحدىما أ "رباف: ضرط حذؼ الشّ  فّ أذكر القزويني 
فبل  ،ب ممكفىمذ امع فيو كؿّ ، لتذىب نفس السّ صؼو شيء ال يحيط بو الو نّ أاللة عمى يحذؼ لمدّ 

ربما و  ،اقتصر عميو مرأف يّ ولو عُ  ،عظـ منوأمر ف يكوف األأيجوز  الّ إ اً و مكروىأ اً مطموبر يتصوّ 
 .(1)"  مره عندهأ خؼ  

لو ؾ أنّ ال ترى أظياره، إعنى مف مبمغ في الأ"حذؼ الجواب  فيقوؿ: اريبنبو البركات األا أأمّ  
روه المكمف العقوبة و كثيرة نواع أذىب فكره الى  ،سكت عف الجوابليؾ و إف قمت ئوا ل لعبدؾ: قمت

عظمت الحاؿ في  ،تكاثرتنواع العقوبات و أ رهذا تمثمت في فكفإ .الكسرالضرب و و  مف القتؿ والقطع 
 .(2) نفسة"

اآليات الّسابقة جميعيا ُحذؼ فييا الجواب لمّداللة عميو، وىو مف الحاالت التي ذكرىا الّنحاة 
 داة والفعؿ ما يشبو الجواب،، أي " إذا تقّدـ عمى األلمحذؼ، فيجب في ىذه الحالة حذؼ الجواب

 .(3)بمـ "  ويجب أف يكوف الفعؿ ماضيا لفظا أو مضارعا مقرونا
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 .َمن   ثانيا: 

.وىي كغيرىا مف أدوات الشّ  أداة شرط وجـز  " وىي رط، تقتضي جممتيف وتعمؿ فييما الجـز
لممسألة  (َمف) . و" (1)اللة عمى َمف يعقؿ، ثـ ُضّمنت معنى الشرط" لمعاقؿ، تجـز فعميف، وضعت لمدّ 

 وجاء استعماليا في الجزاء ألفّ  ،(3)نة" " لـ تقع متمكّ  .(2)عف األناسي، ويكوف بيا الجزاء لؤلناسي" 
 بالناس وتكوف لمجزاء، كقولؾ: َمف يكرمني  "وتختّص  .(4))َمف( فييا معنى العموـ لجميع مف يعقؿ 

  .(5) أكرمو"

 أحكامها:

بالعاقؿ،  رط، وىي تختّص الشّ  لى جممتيف لتحقيؽ معنىإتاج بعدىا شرط تحسـ مف أسماء الّ ا
 وتفيد معنى الشرط. عمى العموـ وتدؿّ 

ار، يحترؽ مف النّ  ة، ففي قولؾ: مف يدفُ رطيّ في إفادتيا لمشّ  (إفْ ) نت معنى يا ضمّ ة ألنّ مبنيّ 
 عموـ البشر. ، ثانياالشرط الأمريف: أوّ  فْ فادت مَ أبيا. 
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 ة مع َمن.ركيبيّ األنماط التّ 

 مقترنة بالفاء. ةرط مضارع + الجواب جممة اسميّ ن  + فعل الشّ مَ 

ـُ اْلِكتَاَب َيْتُموَنُو َحؽ  ِتبَلَوِتِو ُأولََِٰئَؾ ُيْؤِمُنوفَ  ﴿ -1 ـُ  َوَمف ۗ   ِبوِ  ال ِذيَف آتَْيَناُى   .(1) ﴾ اْلَخاِسُروفَ َيْكُفْر ِبِو َفُأولََِٰئَؾ ُى

ِ  َوَمنْ  ﴿ -2 ْل ِنْعَمَة َللا  َبدِّ َ َشِدٌُد اْلِعَقابِ  ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتهُ  ٌُ   .(2) ﴾ َفإِن  َللا 

ِفي الدُّْنَيا َواآْلَِخَرِة َوُأوَلِئَؾ َأْصَحاُب  َفُأوَلِئَؾ َحِبَطْت َأْعَماُلُيـْ  َعْف ِديِنِو َفَيُمْت َوُىَو َكاِفرٌ  وَمْف َيْرَتِدْد ِمْنُكـْ  ﴿ -3
ـْ ِفيَيا َخاِلُدوَف   .(3) ﴾الن اِر ُى

ـُ الظ اِلُموفَ  ۗ  َفبَل َتْعَتُدوَىا  ُحُدوُد الم وِ  ِتْمؾَ  ﴿ -4  .(4) ﴾ َوَمف َيَتَعد  ُحُدوَد الم ِو َفُأولََِٰئَؾ ُى

ـٌ َقْمُبوُ  َوْلَيت ِؽ الم َو َرب ُو واََل َتْكُتُموا الش َياَدةَ  َفْمُيَؤدٍّ ال ِذي اْؤُتِمَف َأَماَنَتوُ  ﴿ -5  .(5) ﴾َوَمْف َيْكُتْمَيا َفِإن ُو َآِث

مية ساا فعؿ الشرط مضارع والجواب مذكور وىو جممة يف في اآليات السابقة يتبعجاءت مَ 
ولـ ترد َمف بالصيغة األصمية في سورة البقرة وىي َمف + فعؿ الّشرط مضارع +  .مقترنة بالفاء

 الجواب مضارع.

 الفاء مع قد.رط مضارع +الجواب ماٍض مقترن بَمن + فعل الش     

ـْ َكَما ُسِئَؿ ُموَسى ﴿ -1 ـْ ُتِريُدوَف َأْف َتْسَأُلوا َرُسوَلُك يَماِف  َيَتَبد ؿِ  َوَمفْ  َقْبؿُ  ِمفْ  َأ َفَقْد َضؿ  اْلُكْفَر ِباإْلِ
 .(6)﴾ َسَواَء الس ِبيؿِ 

ِلَؾ  َيْفَعؿْ  َوَمف ﴿ -2 ـَ َنْفَسوُ ذََٰ  .(7) ﴾َواَل َتت ِخُذوا آَياِت الم ِو ُىُزًوا   َفَقْد َظَم

                                                           

 2/121( البقرة، 1)
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ـَ َلَيا اْلُوْثَقى َفَقِد اْسَتْمَسَؾ ِباْلُعْرَوةِ  َوُيْؤِمْف ِبالم وِ  ِبالط اُغوتِ  َيْكُفْر  َفَمفْ ﴿  -3   .(1) ﴾  ال انِفَصا

 .(2)﴾  اأْلَْلَبابِ  ُأوُلو ِإال   َيذ ك رُ  َوَماَكِثيًرا  َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرااْلِحْكَمَة  ُيْؤتَ  َوَمف ﴿ -4

، والجواب مقترف بالفاء امثبت ارط مضارعابقة يتبعيا فعؿ الشّ في اآليات السّ  (فمَ ) وردت 
وىي مف الحاالت التي يجب اقتراف الجواب فييا بالفاء، وجاءت  أقترف بقد. جاء فعبل ماضيا وألنّ 

 مطابقة لما ذىب اليو الّنحاة.

 رط ماض + الجواب مضارع مثبت.َمن + فعل الشّ 

ـُ َربٍّ اْجَعْؿ َىَذا َبَمدًا آِمنًا َواْرُزْؽ َأْىَمُو ِمَف الث َمَراتِ  ﴿ -1 ْذ َقاَؿ ِإْبَراِىي ـْ ِبالم ِو َواْلَيْوـِ  َواِ  َمْف آَمَف ِمْنُي
ـ  َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب الن اِر َوِبْئَس اْلَمِصيرُ  َفُأَمتٍُّعوُ  َكَفرَ  َوَمفْ اآلِخِر َقاَؿ   .(3)﴾ َقِميبًل ُث

 الجواب مضارعا. ا وجاءيوقد جاء فعؿ الشرط ماض سابقةفي اآلية الّ  (َمف)وردت 

 + الجواب جممة فعمية ) تفيد األمر(.رط ماٍض ن+ فعل الشّ مَ 

ـُ  َشِيدَ  َفَمفْ  َشْيُر َرَمَضاَف ال ِذي ُأْنِزَؿ ِفيِو اْلُقْرَآُف ُىًدى ِلمن اِس َوَبيٍَّناٍت ِمَف اْلُيَدى َواْلُفْرَقافِ  ﴿ -1 ِمْنُك
 .(4) ﴾ َفْمَيُصْموُ الش ْيَر 

ـُ ِبالش ْيِر اْلَحَراـِ َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص  ﴿ -2 ـْ  اْعَتَدى َفَمفِ الش ْيُر اْلَحَرا ِبِمْثِؿ َما  َعَمْيوِ  َفاْعَتُدواَعَمْيُك
ـْ َوات ُقوا الم َو َواْعَمُموا َأف  الم َو َمَع اْلُمت ِقيفَ   .(5) ﴾  اْعَتَدى َعَمْيُك

 مرتبطة بالفاء. ،والجواب جممة طمبية تفيد األمر ،ماضٍ  وىو رطيتبعيا فعؿ الشّ  (َمف)جاءت 
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 .مقترنة بالفاء رط ماٍض + الجواب جممة اسميةَمن + فعل الشّ 

ـْ َيْحَزُنوفَ  ُىَداَي َفبَل َخْوٌؼ َعَمْيِيـْ  تَِبعَ  َفَمفْ  ﴿ -1  .(1) ﴾  واََل ُى

ـْ ِفيَيا َخاِلُدوَف  َفُأوَلِئَؾ َأْصَحاُب الن ارِ َسيٍَّئًة َوَأَحاَطْت ِبِو َخِطيَئُتُو  َكَسبَ  َمفْ َبَمى  ﴿ -2  .(2) ﴾ُى

َلُو َعَمى َقْمِبؾَ َعُدوًّا ِلِجْبِريَؿ  َكافَ  َمفْ ُقْؿ  ﴿ -3 ِبِإْذِف الم ِو ُمَصدًٍّقا ِلَما َبْيَف َيَدْيِو َوُىًدى َوُبْشَرى  َفِإن ُو َنز 
 .(3) ﴾ِلْمُمْؤِمِنيَف 

 .(4) ﴾ َفِإف  الم َو َعُدوٌّ ِلْمَكاِفِريفَ َعُدوًّا ِلم ِو َوَمبَلِئَكِتِو َوُرُسِمِو َوِجْبِريَؿ َوِميَكاَؿ  َكافَ  َمفْ  ﴿ -4

 .(5) ﴾َيْحَزُنوفَ  ُىـْ  َوالَ  َعَمْيِيـْ  َخْوؼٌ  َوالَ  َربٍّوِ  ِعندَ  َأْجُرهُ  َفَموُ  ُمْحِسفٌ  َوُىوَ  ِلّموِ  َوْجَيوُ  َأْسَمـَ  َمفْ  َبَمى ﴿ -5

َؼ ِبِيَما  َفبَل ُجَناَح َعَمْيوِ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر  َحج   َفَمفْ  ﴿ -6 َفِإف  الم َو َشاِكٌر َخْيًرا  َتَطو عَ  َوَمفْ َأْف َيط و 
  .(6) ﴾َعِميـٌ 

ـَ َعَمْيوِ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد  اْضُطر   َفَمفِ  ﴿ -7  .(7) ﴾  ِإف  الم َو َغُفوٌر َرِحيـٌ  َفبَل ِإْث

 .(8) ﴾ َفَمُو َعَذاٌب َأِليـٌ َبْعَد َذِلَؾ  اْعَتَدى َفَمفِ  ﴿ -8

 .(9) ﴾ِإف  الم َو َسِميٌع َعِميـٌ  َفِإن َما ِإْثُمُو َعَمى ال ِذيَف ُيَبدٍُّلوَنوُ َبْعَدَما َسِمَعُو  َبد َلوُ  َفَمفْ  ﴿ -9

ـْ َتْعَمُموَف َوَأْف تَ  َفُيَو َخْيٌر َلوُ َخْيًرا  َتَطو عَ  َفَمفْ  ﴿ -10 ـْ ِإْف ُكْنُت  .(10) ﴾ُصوُموا َخْيٌر َلُك
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 .2/158البقرة،   (6)
 .2/173البقرة،   (7)
 .2/178البقرة،   (8)
 .2/181البقرة،   (9)
 .2/184البقرة،   (10)
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واََل ِجَداَؿ ِفي اْلَحجٍّ َوَما َتْفَعُموا ِمْف َخْيٍر َيْعَمْمُو  َفبَل َرَفَث َواَل ُفُسوؽَ ِفيِيف  اْلَحج   َفَرَض  َفَمفْ  ﴿ - 11
 .(1) ﴾الم وُ 

ؿَ  َفَمفْ َواْذُكُروا الم َو ِفي َأي اـٍ َمْعُدوَداٍت  ﴿ - 12 ـَ َعَمْيوِ ِفي َيْوَمْيِف  َتَعج  ـَ َعَمْيوِ  َتَأخ رَ  َوَمفْ  َفبَل ِإْث  َفبَل ِإْث
ـْ ِإَلْيِو ُتْحَشُروَف   .(2) ﴾ِلَمِف ات َقى َوات ُقوا الم َو َواْعَمُموا َأن ُك

ـْ ِبَنَيٍر   ﴿ - 13 ـْ  ِمنٍّي َفَمْيَس ِمْنُو  َشِربَ  َفَمفْ َفَمم ا َفَصَؿ َطاُلوُت ِباْلُجُنوِد َقاَؿ ِإف  الم َو ُمْبَتِميُك َوَمْف َل
 .(3) ﴾َيْطَعْمُو َفِإن ُو ِمنٍّي 

 َفُأوَلِئَؾ َأْصَحابُ  َعادَ  َوَمفْ َفَمْف َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْف َربٍِّو َفاْنَتَيى َفَمُو َما َسَمَؼ َوَأْمُرُه ِإَلى الم ِو  ﴿ -14
ـْ ِفيَيا َخاِلُدوَف  الن ارِ   .(4) ﴾ُى

ماٍض والجواب مذكور مرتبط في اآليات السابقة جميعيا يتبعيا فعؿ الشرط  (َمف)وردت 
 انت ىذه الصيغة األكثر ورودًا مع َمف.وك بالفاء،

 سمية مقترنة بالفاء.ارط مضارع منفي + الجواب جممة ن + فعل الشّ مَ 

ـْ ِبَنَيٍر   ﴿ - 1  َلـْ  َوَمفْ  ِمنٍّي َفَمْيَس ِمْنُو  َشِربَ  َفَمفْ َفَمم ا َفَصَؿ َطاُلوُت ِباْلُجُنوِد َقاَؿ ِإف  الم َو ُمْبَتِميُك
 .(5) ﴾ َفِإن ُو ِمنٍّيَيْطَعْمُو 

ـْ َيِجدْ  َفَمفْ  ﴿ -2 ـْ ِتْمَؾ َعَشَرٌة َكاِمَمةٌ  َفِصَياـُ  َل  .(6) ﴾  َثبَلَثِة َأي اـٍ ِفي اْلَحجٍّ َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُت

 
 

                                                           

 .2/197البقرة،   (1)
 .2/203البقرة،   (2)
 .2/249البقرة،   (3)
 .2/275البقرة،   (4)
 .2/249البقرة،   (5)
(

6
 .2/196البقرة،   (
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 من + فعل الشرط + الجواب ُحذف جزٌء منه.

 .(1) ﴾ِباْلَمْعُروِؼ َوَأَداٌء ِإَلْيِو ِبِإْحَساٍف  َفاتٍَّباعٌ ُعِفَي َلُو ِمْف َأِخيِو َشْيٌء  َفَمفْ  ﴿ -1

والمبتدأ محذوؼ تقديره  ،فع، وىي: أوال: أف تكوف خبراوجو لمرّ أ" يجوز في ) اتباع( ثبلثة 
: أف تكوف مرفوعة بإضمار الخبر. ثالثا : أف تكوف مبتدأ محذوؼباع. ثانيافالحكـ أو الواجب االتّ 

 .(2)فعٍؿ تقديره فميكف اتباع " 

ـْ َمِريًضا َأْو َعَمى َسَفٍر  َكافَ  َفَمفْ  ﴿ -2  .(3) ﴾ِمْف َأي اـٍ ُأَخَر  َفِعد ةٌ ِمْنُك

: مبتدأ والخبر محذوؼ تقديره فعميو فيو ثبلثة أوجو لمرفع، وىي: أوال" والجواب )عدٌة(، يجوز 
 فتجزيو قديرمقدر والتّ : فاعؿ لفعؿ وؼ، والتقدير فالواجب عدة. ثالثا: خبر والمبتدأ محذثانياعدٌة. 
 .(4)"  عدة

ـْ َمِريًضا َأْو ِبِو َأًذى ِمْف َرْأِسِو  َكافَ  َفَمفْ  ﴿ -3  .(5) ﴾ِمْف ِصَياـٍ َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍؾ  َفِفْدَيةٌ ِمْنُك

والمبتدأ محذوؼ،  ال: أف تكوف خبراسمية وفييا احتماالف: أوّ ارط )فدية( جممة " جواب الشّ 
قدير فعميو فدية. أو جممة تّ فالواجب عميو فدية. ثانيًا: أف تكوف مبتدأ والخبر محذوؼ والقدير والتّ 
 .(6)قدير فميفِد فدية" ة لفعؿ محذوؼ والتّ فعميّ 

والمبتدأ محذوؼ تقديره فالواجب صياـ، أو مبتدأ، والخبر  أي يجوز فيو أف يكوف خبرا
 محذوؼ، تقديره فعميو صياـ. 

 

                                                           

 .2/178البقرة،   (1)
 .255-2/254ينظر، السميف الحمبي، الدر المصوف،   (2)
 .2/184البقرة،   (3)
 .2/270ينظر، السميف الحمبي، ـ.س.،   (4)
 .2/196البقرة،   (5)
 .2/317ينظر، السميف الحمبي، ـ.س.،   (6)
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لـ ترد  فْ مَ  ف  أارسة الحظت الدّ  ،بلع عمييا وتصنيفياابقة واالطّ السّ بعد مبلحظة اآليات  
ف، لكنيا وردت بصيغة الماضي والجواب جممة أي يكوف فعميا وجوابيا مضارعي ،ةبالصيغة األصميّ 
)َمْف( سواء اكانت ىذه الجممة اسمّية أـ مصّدرة بقد. في حيف جاءت حياف غمب األأمقترنة بالفاء في 

 (مف)في ثبلث آيات. أما حذؼ الجواب فمـ يأِت مع  ،حذؼ جزء منو قد لماضي والجوابمع الفعؿ ا
 مطمقًا.
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 .ما ثالثا: 

نة معنى الجزاء، كقولو تعالى: ﴿ َوَما تَُقدٍُّموا ومضمّ  وجو .... ،أيي عمى أربعة فإذا كانت اسمًا  "
تكوف شرطًا كقولؾ  و" ،(2) وىي مبيمة تقع عمى كؿ شيء " .(1) ﴾ َتِجُدوُه ِعنَد الم وِ  َخْيرٍ  مٍّفْ  أِلَنُفِسُكـ

 .(4)مبيمة تقع عمى كؿ شيء"  (ما)إاّل أّف  (َمف)وىي " مثؿ   .(3) ما تصنع أصنع"

 أحكامها:

كغيرىا مف األدوات، تختص باألشياء، وتحتاج بعدىا إلى  الجازمة  سماء الشرطأسـ مف ا
 وىي مبيمة تصمح لكؿ شيء. جممتيف لتحقيؽ معنى الشرط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .73/20المزمؿ،    (1)
 .1/186الزمخشري ،المفصؿ،    (2)
 .1/53الزجاجي ،حروؼ المعاني،    (3)
 .3/174ابف السراج ،األصوؿ في النحو،   (4)
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 األنماط التركيبية مع ما.

 ما + فعل الشرط مضارع + الجواب مضارع.

ـْ َأف  الم َو َعَمى ُكؿٍّ َشْيٍء َقِديرٌ  َنْأتِ ِمْف َآَيٍة َأْو ُنْنِسَيا  َنْنَسخْ  َما ﴿ -1 ـْ َتْعَم   . (1)﴾ ِبَخْيٍر ِمْنَيا َأْو ِمْثِمَيا َأَل

َكاَة  ﴿ -2 بَلَة َوَآُتوا الز  ـْ ِمْف َخْيٍر  تَُقدٍُّموا َوَماَوَأِقيُموا الص   .(2) ﴾ِعْنَد الم ِوٌ   َتِجُدوهُ أِلَْنُفِسُك

ُدوا َفِإف  َخْيَر الز اِد الت ْقَوى َوات ُقوِف َيا ُأوِلي اأْلَْلَبابِ  َيْعَمْموُ ِمْف َخْيٍر  تَْفَعُموا َوَما ﴿ -3  .(3) ﴾  الم ُو َوَتَزو 

ـْ اَل ُتْظَمُموفَ  ُيَوؼ  ِمْف َخْيٍر  تُْنِفُقوا َوَما ﴿ -4 ـْ َوَأْنُت  .(4) ﴾  ِإَلْيُك

رط فعؿ الش رط، إذ وردابؽ عمى الصورة األصمية ألسموب الشّ مط السّ جاءت ما في النّ 
 .اً مجزوم اً مضارع الجواب ًا وجاءمجزوم اً مضارع

 رط مضارع + الجواب مقترن بالفاء.ما + فعل الشّ 

ـْ ِمْف َخْيٍر َفِمْمَواِلَدْيِف َواأْلَْقَرِبيَف َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِف َواْبِف الس ِبيِؿ ﴿  -1 ِمْف َخْيٍر  َتْفَعُموا َوَماُقْؿ َما َأْنَفْقُت
 .(5)﴾   َفِإف  الم َو ِبِو َعِميـٌ 

ـْ َوَلِكف  الم َو َيْيِدي َمْف َيَشاُء  ﴿ -2  .(6) ﴾ َفؤِلَْنُفِسُكـْ ِمْف َخْيٍر  تُْنِفُقوا َوَماَلْيَس َعَمْيَؾ ُىَداُى

 .(7) ﴾ َعِميـٌ َفِإف  الم َو ِبِو ِمْف َخْيٍر  تُْنِفُقوا َوَما اَل َيْسَأُلوَف الن اَس ِإْلَحاًفا ﴿ -3

وفي ىذه الحالة  ة.سميّ او جممة ألنّ  ؛بالفاء اً ر مقترناً والجواب مذكو  اً رط مضارعورد فعؿ الشّ  
يجب اقتراف الجواب بالفاء الختبلؼ كٍؿ مف فعؿ الشرط وجوابو، مف حيث الثّبوت والتجدد، فالفعؿ 

                                                           

 .2/106البقرة،  (1)
 .110 /2( البقرة، 2)
 .2/197( البقرة، 3)
 .2/272( البقرة، 4)
 .2/215( البقرة، 5)
 .272 /2( البقرة، 6)
 .273 /2( البقرة، 7)
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الثبوت، لذلؾ وجب اقتراف الجواب المضارع يدؿ عمى الّتجدد واالستمرار، والجممة االسمية تدؿ عمى 
 بالفاء.

 ما + فعل الشرط ماٍض + الجواب مقترن بالفاء.

 .(1) ﴾َواأْلَْقَرِبيَف َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِف َواْبِف الس ِبيِؿ  َفِمْمَواِلَدْيفِ ِمْف َخْيٍر  َأْنَفْقُتـْ  َماُقْؿ  ﴿ -1

ـْ ِمْف َنْذٍر  َأْنَفْقُتـْ  َوَما ﴿ -2  .(2) ﴾َوَما ِلمظ اِلِميَف ِمْف َأْنَصاٍر  َفِإف  الم َو َيْعَمُموُ ِمْف َنَفَقٍة َأْو َنَذْرُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2/215( البقرة، 1)
 .2/270( البقرة، 2)
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 المبحث الرابع:

 

 

 

 

 رطية لألدوات غير الجازمةاألنماط الشّ 

 إذا وال:أ

 لو  ثانيا:

 لوال  ثالثا:

 لما  رابعا:

 كمما  خامسا:
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 .إذا اوال:

ىا ار ة إلبياميا في المستقبؿ، وافتقماف ومعناىا المستقبؿ، وىي مبنيّ ىي اسـ مف أسماء الزّ  "
 .(2) " ؿ إاّل مضافة إلى جممةملـ تستع وىي " (1)حيا وتبّينيا".إلى جممة بعدىا توضّ 

 رطية.إذا الشّ 

ا كانت إذا لمّ  ، "(3)ة"ة، وأخرى جوابيّ تحتاج إلى جممة شرطيّ  ،إذا كغيرىا مف أدوات الشرط "
  .(4) لكونو أدؿ عمى الوقوع باعتبار لفظو في المضارع"؛ قة غمب لفظ الماضي معيافي المعاني المحقّ 

ذا ولييا المضارع كاف مرفوعًا" ـْ ِإَذا َيَشاُء َقِديٌر  َعَمىَٰ  َوُىوَ  ﴿، نحو قولو تعالى: (5) "وا   .(6) ﴾َجْمِعِي

 .(7)روط غير الجازمة" باب الشّ  في كونيا أـّ  (إفْ )"وىي تشبو 

عمى فعؿ  فا في الحقيقة، فيما داخبلسماء في الظاىر، أمّ في كثرة دخوليا عمى األ (إفْ )"وىي مثؿ 
 .(8)" ررط ال تدخؿ إاّل عمى فعؿ ظاىر أو مقدّ لشّ داة اأ ألفّ  ؛ر وجوباً مقدّ 

 أحكامها:

 كغيرىا مف األدوات ،رطوتحتاج إلى جممتيف لتفيد معنى الشّ  ،ـ باب الشروط غير الجازمةأ
سـ، وتكوف في الغالب لممعاني ويجب حينيا تقدير فعؿ قبؿ اال ،، تدخؿ كثيرًا عمى األسماءةرطيّ الشّ 

 المحققة الوقوع.

 
                                                           

 .3/121ابف يعيش، شرح المفصؿ،   (1)
 .16الرازي، مختار الصحاح، ص  (2)
 .4/442عباس حسف، النحو الوافي،   (3)
 .2/362الزركشي، البرىاف،   (4)
 .4/81ابف مالؾ، شرح التسييؿ،   (5)
 .42/29الشورى،   (6)
 .2/407الجرجاوي األزىري، شرح التصريح،   (7)
 .4/442عباس حسف، ـ.س.،   (8)
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 األنماط التركيبية مع إذا:

 . رط ماضٍ رط ماٍض + جواب الشّ ذا + فعل الشّ إ

َذا﴿ -1 ـْ اَل تُْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض  ِقيؿَ  َواِ   .(1)  ُمْصِمُحوَف﴾ ِإن َما َنْحُف  َقاُلواَلُي

َذاوَ ﴿ -2 ـْ َآِمُنوا َكَما َآَمَف الن اُس  ِقيؿَ  اِ   .(2)﴾  َأُنْؤِمُف َكَما َآَمَف السَُّفَياءُ  َقاُلواَلُي

َذاوَ ﴿ -3 َذاوَ   َآَمن ا َقاُلواال ِذيَف َآَمُنوا  َلُقوا اِ  ـْ  َخَمْوا اِ  ـْ ِإن َما َنْحُف ُمْسَتْيِزُءوفَ  َقاُلواِإَلى َشَياِطيِنِي    .(3)﴾ِإن ا َمَعُك
   .(3)﴾ُمْسَتْيِزُءوفَ 

َذا﴿ -4 ـْ  َأْظَمـَ  َواِ  ـْ ِإف  الم َو َعَمى ُكؿٍّ َشْيٍء َقِديرٌ  َقاُمواَعَمْيِي ـْ َوَأْبَصاِرِى   . (4)﴾َوَلْو َشاَء الم ُو َلَذَىَب ِبَسْمِعِي

  . (4)﴾َقِديرٌ 

َذاوَ ﴿ -5 َذا َآَمن ا َقاُلواال ِذيَف َآَمُنوا  َلُقوا اِ  ـْ ِإَلى َبْعٍض  َخبَل  َواِ  ـْ  َقاُلواَبْعُضُي ـْ ِبَما َفَتَح الم ُو َعَمْيُك َأُتَحدٍُّثوَنُي
ـْ َأَفبَل َتْعِقُموفَ  ـْ ِبِو ِعْنَد َربٍُّك وُك  .(5)﴾  ِلُيَحاجُّ

َذاوَ  ﴿-6 ـْ َآِمُنوا ِبَما َأْنَزَؿ الم ُو  ِقيؿَ  اِ  َيْكُفُروَف ِبَما َوَراَءُه َوُىَو اْلَحؽُّ   ُنْؤِمُف ِبَما ُأْنِزَؿ َعَمْيَنا َقاُلواَلُي
 .(6)﴾   ُمَصدًٍّقا ِلَما َمَعُيـْ 

َذاوَ ﴿ -7 ـُ ات ِبُعوا َما َأْنَزَؿ الم ُو  ِقيؿَ  اِ   .(7)﴾ َبْؿ َنت ِبُع َما َأْلَفْيَنا َعَمْيِو َآَباَءَنا  َقاُلواَلُي

َذاوَ ﴿ -8  .(8)﴾ ِفي اأْلَْرِض ِلُيْفِسَد ِفيَيا َوُيْيِمَؾ اْلَحْرَث َوالن ْسؿَ  َسَعى َتَول ى اِ 

َذاوَ ﴿ -9 ْثـِ  َأَخَذْتوُ َلُو ات ِؽ الم َو  ِقيؿَ  اِ  ـُ َوَلِبْئَس اْلِمَيادُ  اْلِعز ُة ِباإْلِ  .(1)﴾   َفَحْسُبُو َجَين 

                                                           

 . 2/11البقرة ، (1)
 .2/12البقرة ، (2)
 .2/14البقرة ، (3)
 .2/20البقرة ، (4)
 .2/76البقرة ، (5)
 .2/91البقرة ، (6)
 .2/170البقرة ، (7)
 .2/205البقرة ، (8)
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 .إذا + فعل الشرط ماٍض + جواب الشرط مقترن بالفاء

 إذا + فعل الشرط ماٍض + الجواب مقترن بالفاء ) جممة طمبية أمر (.

 .(2)﴾  الم وَ  َفاْذُكُرواِمْف َعَرَفاٍت  َفْضُتـْ أَ  َفِإَذا﴿  -1

ـْ  َفِإَذا﴿  -2 ـْ َقَضْيُت ـْ  َفاْذُكُرواَمَناِسَكُك ـْ َآَباَءُك  .(3)﴾ الم َو َكِذْكِرُك

ـُ الم وُ  َفْأُتوُىف   َتَطي ْرفَ  َفِإَذا﴿  -3  .(4) ﴾ ِمْف َحْيُث َأَمَرُك

 .(5)﴾ ِبَمْعُروٍؼ  َفَأْمِسُكوُىف  النٍَّساَء َفَبَمْغَف َأَجَمُيف   َطم ْقُتـُ  ِإَذا﴿ -4

 .(6)﴾  َفبَل َتْعُضُموُىف  النٍَّساَء َفَبَمْغَف َأَجَمُيف   َطم ْقُتـُ  ِإَذا﴿  -5

ـْ َتُكوُنوا َتْعَمُموَف  َفاْذُكُروا َأِمْنُتـْ  َفِإَذا﴿  -6 ـْ َما َل  .(7)﴾ الم َو َكَما َعم َمُك

 .(8)﴾   َفاْكتُُبوهُ ِبَدْيٍف ِإَلى َأَجٍؿ ُمَسمًّى  َتَداَيْنُتـْ  ِإَذا ﴿ -7

ابقة، وجاء في اآليات السّ  ،بالفعؿ الماضي تختّص  ،وردت إذا وىي أداة شرط غير جازمة
وفي ىذه  عمى األمر. ة تدؿّ و جممة طمبيّ ألنّ  ؛بالفاء اً مقترن اً والجواب مذكور  ،ً بعدىا الفعؿ ماضيا

الحالة أي عندما يكوف الجواب دااّلً عمى الطمب )األمر( كما في اآليات الّسابقة، يجب اقترانو بالفاء 
 لربط الجممة اإلنشائّية بالجممة الخبرّية، حيث جاء الجواب جممة إنشائّية تفيد األمر أو النيي.

 

                                                                                                                                                                             

 .2/206البقرة ، (1)
 .2/198البقرة ، (2)
 .2/200البقرة ، (3)
 .2/222البقرة ، (4)
 .2/231البقرة ، (5)
 .232/ 2( البقرة ،6)
 .239/ 2( البقرة ،7)
 .2/282( البقرة ،8)
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 إذا + فعل الشرط ماٍض + جواب مقترن بالفاء )جممة اسمية(.  

َذاوَ ﴿  -1  .(1)﴾ ُأِجيُب َدْعَوَة الد اِع ِإَذا َدَعاِف  َفِإنٍّي َقِريبٌ ِعَباِدي َعنٍّي  َسَأَلؾَ  اِ 

 .(2)﴾ ِمَف اْلَيْدِي  َفَما اْسَتْيَسرَ َفَمْف َتَمت َع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجٍّ  َأِمْنُتـْ  َفِإَذا﴿  -2

ـْ ِفيَما َفَعْمَف ِفي َأْنُفِسِيف  ِباْلَمْعُروِؼ  ُجَناحَ َفبَل َأَجَمُيف   َبَمْغفَ  َفِإَذا﴿  -3  .(3)﴾ َعَمْيُك

َذاوَ ﴿  -4  .(4)﴾ َلُو ُكْف َفَيُكوُف  َفِإن َما َيُقوؿُ َأْمًرا  َقَضى اِ 

 

سمية اوردت إذا في اآليات السابقة، وقد جاء فعميا ماضيًا والجواب مذكور وىو جممة 
ألنو يدؿ عمى الثّبوت، فالجممة االسمية تفيد معنى الثّبوت  ؛وارتبط الجواب بالفاء مقترنة بالفاء.

 جدد.ة عمى التّ والشرط جممة فعمية دالّ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2/186( البقرة ،1)
 .2/196( البقرة ،2)
 .2/234( البقرة ،3)
 .2/117البقرة  (4)



46 
 

 

 .رط محذوف رط + جواب الشّ إذا + فعل الشّ 

ـْ ﴿  -1 ـْ ِباْلَمْعُروِؼ َوات ُقوا الم َو َواْعَمُموا َأف  الم َو ِبَما َتْعَمُموَف  َسم ْمُتـْ  ِإَذاَفبَل ُجَناَح َعَمْيُك َما َآتَْيُت
 .(1) ﴾  َبِصيرٌ 

 .(2)" الجواب محذوؼ ، ويدؿ عميو ما قبمو "  

 .(3)﴾    واََل َتْسَأُموا َأْف َتْكتُُبوُه َصِغيًرا َأْو َكِبيًرا َما ُدُعوا ِإَذاَواَل َيْأَب الشَُّيَداُء ﴿  -2

 .(4)" الجواب محذوؼ والتقدير ) إذا ما دعوا فبل يأبوا (" 

ـْ ُجَناٌح َأال   ﴿ -3 ـْ َفَمْيَس َعَمْيُك  َتْكتُُبوَىا َوَأْدَنى َأال  َتْرَتاُبوا ِإال  َأْف َتُكوَف ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِديُروَنَيا َبْيَنُك
 .(5)﴾   َتَباَيْعُتـْ  ِإَذاَوَأْشِيُدوا 

 .(6)شيدوا (" أ" الجواب محذوؼ تقديره: ) إذا تبايعتـ ف

 

ُحذؼ جواب الّشرط لوجود ما يّدؿ عميو، فالحذؼ في ىذه الحالة أبمغ مف الذكر؛ ألف وجود 
 ما يدؿ عميو يغني عف ذكره، وىو ما يتفؽ مع القاعدة الّنحوية.

 

 

                                                           

 .2/233البقرة   (1)
 .2/218بو حياف ، البحر المحيط  ،أ  (2)
 .2/282البقرة ،  (3)
 .2/668السميف الحمبي ، الدر المصوف    (4)
 .2/282البقرة ،  (5)
 .2/675السميف الحمبي ، ـ.س. ،  (6)
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 .لو ثانيا:

 " .(2) يء المتناع غيره"عمى امتناع الشّ  وىي" تدؿّ  .(1)"  حرؼ لما سيقع لوقوع غيره ىي "
 .(4)رط" رط في الماضي مع القطع بانتفاء الشّ وىي" لمشّ  .(3)ألّنيا تقتضي جوابًا"  ولو تضارع إفْ 

 وتناوليا ابف مالؾ بقولو:

 ؿْ بِ قُ  ايبلؤىا مسػتقببل لكػػفْ              قؿُ يَ وَ  ُمضيفي  رطِ شَ  رؼُ و حَ لَ 

 ػترفػػػػقيا تَ ػػِ ػػػو أّف بػػػػَ ّف لػػػلكػػ             عؿ كإفْ بالفِ  وىي باالختصاصِ 

فْ   (5)فى في كَ يَ  حو لوْ نَ  ضيإلى المُ         ػػا      ػػػػفػرِ ػػػبلىا صُ ػػػتػ ػارعٌ ػػػػػػضمُ  وا 

 ، عميؽ في الماضي، وغير امتناعية بمعنى )إف(لمتّ رطية قسماف:" امتناعية، وىي لو الشّ 
 .(6)وىي لمتعميؽ في المستقبؿ" 

 أحكامها:

، وىي تشبو إف في  ختصاصيا بالربط بيف الفعميف، ويغمب أف يأتي احرؼ شرط غير جاـز
 نحو قولؾ: لو زرتني لزرتؾ. بعدىا الماضي، وجوابيا عمى األغمب ماٍض مثبت مقترف بالبلـ.

 

 

                                                           

 .4/224سيبويو، الكتاب،   (1)
 .119الصاحبي، فقو المغة،   (2)
 .1/441الوراؽ، عمؿ النحو،   (3)
 .2/125يضاح، القزويني، اإل  (4)
 .1/59ابف مالؾ، األلفية،   (5)
 .3/1295المرادي، توضيح المقاصد،   (6)
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 ة مع لو: ركيبيّ التّ األنماط 

 الم.الماٍض + الجواب مقترن ب رطالشّ  لو + فعل

ـْ َقاُموا ﴿ -1 ـَ َعَمْيِي َذا َأْظَم ـْ َمَشْوا ِفيِو َواِ  ـْ ُكم َما َأَضاَء َلُي ا  َشآءَ  َوَلوْ  َيَكاُد اْلَبْرُؽ َيْخَطُؼ َأْبَصاَرُى
ـْ  ِبَسْمِعِيـْ  َلَذَىبَ   .(1) ﴾َوَأْبَصاِرِى

ـُ اْلُمفْ   ﴿ -2 ـْ َوالم ُو َيْعَم ـْ َفِإْخَواُنُك ْف ُتَخاِلُطوُى ـْ َخْيٌر َواِ  ِسَد ِمَف َوَيْسَأُلوَنَؾ َعِف اْلَيَتاَمى ُقْؿ ِإْصبَلٌح َلُي
 .(2) ﴾ ِإف  الم َو َعِزيٌز َحِكيـٌ   أَلَْعَنَتُكـْ الم ُو  َشاءَ  َوَلوْ اْلُمْصِمحِ 

، األصؿ أف يقترف ا. فإذا كاف الجواب مثبتايالفعؿ ماضوجاء ـ، بالبّل  اورد جواب لو مقترن
 ـ.بالبّل 

 ماٍض + الجواب منفي بما. الشرط لو + فعل

ـْ َمْف َكَفرَ  ﴿ -1 ـْ َمْف َآَمَف َوِمْنُي  .(3) ﴾ َوَلِكف  الم َو َيْفَعُؿ َما ُيِريدُ   َما اْقَتَتُمواالم ُو  َشاءَ  َوَلوْ  َفِمْنُي

 .أما الفعؿ فيو ماض ،بما اً جاء جواب لو منفي

 مضارع + الجواب محذوف مع التقدير. الشرط لو + فعل

ـْ َأْحَرَص الن اِس َعَمى َحَياٍة َوِمَف ال ِذيَف َأْشَرُكوا َيَودُّ َأَحُدُىـْ   ﴿ -1  .(4) ﴾َأْلَؼ َسَنٍة  َلْو ُيَعم رُ  َوَلَتِجَدن ُي

 .(5) "الجواب محذوؼ تقديره لسر بذلؾ" 

 
                                                           

 .2/20البقرة،   (1)
 .2/220البقرة،   (2)
 .2/253البقرة،   (3)
 .2/96البقرة،  (4)
 .2/13السميف الحمبي ،الدر المصوف،   (5)
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ـْ َكُحبٍّ الم ِو َوال ِذيَف َآَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّ  ﴿ -2  َوَلْو َيَرى ا ِلم وِ َوِمَف الن اِس َمْف َيت ِخُذ ِمْف ُدوِف الم ِو َأْنَداًدا ُيِحبُّوَنُي
 .(1) ﴾ال ِذيَف َظَمُموا ِإْذ َيَرْوَف اْلَعَذاَب 

في ىذه اآلية وفي ذلؾ الجواب  وحذؼ جاءت لو مع الفعؿ المضارع والغالب أنيا تختص بالماضي.
 .(2) "د الى كؿ ضرب مف الوعيدعَ ولذىاب المتوَ  ،فخـأ يقوؿ ابف الجوزي: " أّنو

ذا وق "والجواب محذوؼ تقديره  .(3)صرؼ إلى معنى الماضي" ليا، يُ  ع المضارع شرطا" وا 
 .(4)الستعظموا" 

 .ماٍض + الجواب محذوففعل الشرط لو +
َلْو َكاُنوا  َشَرْوا ِبِو َأْنُفَسُيـْ  َلِبْئَس َما  َلَمِف اْشَتَراُه َما َلُو ِفي اآْلَِخَرِة ِمْف َخبَلؽٍ َوَلَقْد َعِمُموا  ﴿ -1

   .(5) ﴾َيْعَمُموفَ 

 .(6) "لو كانوا يعمموف ذـّ ذلؾ لما باعوا أنفسيـ ،الجواب محذوؼ" 

ـْ آَمُنوا َوَلوْ  ﴿ -2  .(7) ﴾َلَمُثوَبٌة ِمْف ِعْنِد الم ِو  َوات َقْوا َأن ُي

 سمية.اجاءت جممة الشرط جممة  .(8) "تقديره ألثيبوا ،الجواب محذوؼ" 

 .(9) ﴾ ْو َكاُنوْا َيْعَمُموفَ لَخْيٌر  الم وِ  مٍّْف ِعندِ  َلَمُثوَبةٌ  ﴿ -3

 (10). "وتقديره لكاف تحصيؿ المثوبة خيراً "  

                                                           

 .2/165البقرة،   (1)
(

2
 .1/139الجوزي، زاد المسٌر فً علم التفسٌر،   (

 .2/95الطاىر عاشور، التحرير والتنوير،   (3)
 .2/214السميف الحمبي ،الدر المصوف،   (4)
 .2/102البقرة،   (5)
 .2/47السميف الحمبي ،الدر المصوف،   (6)
 .2/103البقرة،   (7)
 .2/49السميف الحمبي ،ـ.س.   (8)
 .2/103البقرة،   (9)
 .2/51. الدر المصوفالسميف الحمبي،   (10)
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ـُ  ﴿ -4 َذا ِقيَؿ َلُي ـْ اَل َيْعِقُموَف  ات ِبُعوا َما َأْنَزَؿ الم ُو َقاُلوا َبْؿ َنت ِبُع َما َأْلَفْيَنا َعَمْيِو َآَباَءَناَواِ  َأَوَلْو َكاَف آَباُؤُى
 .(1)  ﴾َشْيًئا واََل َيْيَتُدوَف 

حواؿ "جاءت لو ىنا الستقصاء األ.(2)عجب" وبيخ والتّ سبقت لو باستفياـ يفيد " اإلنكار والتّ 
والجواب محذوؼ    .(3) ف المراد بذلؾ وجود الفعؿ في كّؿ حاؿ"أالتي يقع فييا الفعؿ، ولتدؿ عمى 

 .(4)تقديره "التّبعوىـ" 

 .(5)  ﴾ َوَلْو َأْعَجَبْتُكـْ مٍّف مُّْشِرَكٍة  وأََلَمٌة مُّْؤِمَنٌة َخْيرٌ  َواَل َتْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحت ى ُيْؤِمف   ﴿ -5

 .(6)جواب الشرط محذوؼ دؿ عميو ما قبمو تقديره فالمؤمنة خير 

ـْ ُأوَلِئَؾ َيْدُعوَف ِإَلى الن اِر َوالم ُو َيْدُعو ِإَلى  َوَلْو َأْعَجَبُكـْ  مُّْشِرؾٍ  مٍّف َوَلَعْبٌد مُّْؤِمٌف َخْيرٌ ﴿  -6 َوَلْو َأْعَجَبُك
ـْ َيَتَذك ُروفَ اْلَجن ِة َواْلَمْغِفَرِة ِبِإْذِنِو َوُيَبيٍُّف آَ   .(7) ﴾ َياِتِو ِلمن اِس َلَعم ُي

 .(8)عجبكـ المشرؾ فالمؤمف خير" أتقديره " لو  ،رط محذوؼجواب الشّ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2/170البقرة،   (1)
 .2/103بو حياف ،البحر المحيط ، أ  (2)
 .2/228السميف الحمبي، ـ.س.،   (3)
 .2/106الطاىر عاشور، التحرير والتنوير،   (4)
 .2/221البقرة،   (5)
 2/459صافي، الجدوؿ في إعراب القرآف، محمود   (6)
 .2/221البقرة،   (7)
 .2/459صافي، ـ.س.، محمود   (8)
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احثة أّف الحذؼ يأتي لسببيف بعد استقراء اآليات الّسابقة الوارد فييا حذؼ الجواب، وجدت الب
" ىو باب دقيؽ المسمؾ،  لطيؼ : إلعماؿ الفكر. وفي ذلؾ يقوؿ الجرجاني: أوال: لدليؿ سابؽ. ثانيا

والصمت عف  ،فصح مف الذكرأنؾ ترى بو ترؾ الذكر إسحر،  فلمر شبيو باخذ، عجيب األألما
 .(1)"  اذا لـ تبف تـ ما يكوف بياناً أو ـ تنطؽ لطؼ ما تكوف اذا لأفادة، ونجدؾ زيد لئلأفادة اإل

 

الحذؼ ىو إسقاط جزٍء مف الكبلـ، وربما كاف الحذؼ أبمغ مف الذكر،  يتبيف مما سبؽ أفّ 
ويعمؿ عمى إطبلؽ الخياؿ وبعد التفكير، فعند قولؾ: وا إلف قمت اليؾ، وحذفت الجواب، يذىب 

في حيف أنؾ إذا لـ تستخدـ الحذؼ وحّددت المطموب،  فكر السامع إلى أنواع كثيرة مف العقوبة.
فيما ذكرتو، نحو قولؾ: إف قمت اليؾ ضربتؾ. فينحصر التّفكير في انحصر تفكير المخاطب 

 الّضرب فقط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .146الجرجاني، دالئؿ االعجاز، ص  (1)
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 .لوال ثالثا:

 .(1)"حرؼ لو قسماف: األّوؿ أف يكوف حرؼ امتناع لوجوب أو لوجود" 

يا مركبة مف لو+ ال. " حيث لو موقوفة بيف نّ إاختمؼ العمماء في تركيبيا، فالخميؿ يقوؿ  
يوطي جعميا ا السّ أمّ  . (3)+ لو"  فْ إوالجوىري عّدىا تحمؿ "معنى   .(2)نفي وأمنية إذا وصمت ببل" 

 وذكرىا ابف مالؾ بقولو:  .(4)ركيب" واألصؿ عدـ التّ  ،كممة واحدة "

 (5)قػدا عُ  مزماف االبتداء         إذا امتنػاعًا بوجودٍ وما يَ وال ولَ لَ   

ـْ َلُكن ا ُمْؤِمِنيَف ﴿ نحو قولو تعالى: ،(6) "جواب لوال ماٍض مثبت مقترف بالبلـ  .(7) ﴾َلْوال َأنُت
 .(8)"واالسـ المرفوع بعدىا يرتفع باألبتداء" 

 .(9)"  لوجود غيره، واآلخر تكوف تحضيضا " لوال ليا موضعاف: أحدىما يمتنع بيا الشيء

 أحكامها:

ذا ولييا االسـ فيكوف مرفوعاعمى االمتناع حرؼ يدؿّ  حذوؼ. جوابيا باألبتداء، والخبر م ، وا 
 بالبلـ. امقترن اييأتي في الغالب ماض

 

 

                                                           

 .1/597المرادي، الجنى الداني،   (1)
 .8/348الفراىيدي، العيف،    (2)
 .6/2554 الجوىري، الصحاح،  (3)
 .2/576السيوطي، اليمع،   (4)
 .1/59ابف مالؾ، األلفية،   (5)
 .1/598المرادي، ـ.س.،   (6)
 .34/31سبأ،   (7)
 .3/176المبرد ،المقتضب،   (8)
 .1/3الزجاجي، حروؼ المعاني،  (9)
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 األنماط التركيبية مع لوال:

 + الجواب ماٍض مثبت مقترن بالالم.اللو 

ـْ ِمْف َبْعِد َذِلؾَ  ﴿  -1 ـ  َتَول ْيُت  .(1)﴾ مٍَّف اْلَخاِسِريَف  َلُكنتـَُوَرْحَمُتُو  الم ِو َعَمْيُكـْ  َفْضؿُ  َفَمْواَل  ُث

 .(2)الجواب لكنتـ جاء ماٍض مقترف بالبلـ. "والبلـ جواب لوال" 

ـْ ِبِإْذِف الم ِو َوَقَتَؿ َداُووُد َجاُلوَت َوَآَتاُه الم ُو اْلُمْمَؾ َواْلِحْكَمَة َوَعم َمُو ِمم ا  ﴿ -2 الم ِو  َدْفعُ  َوَلْواَل  َيَشاءُ َفَيَزُموُى
ـْ ِبَبْعٍض   .(3)﴾  اأْلَْرُض  َلَفَسَدتِ الن اَس َبْعَضُي

 الجواب لفسدت مقترف بالبلـ. 

بالبلـ، وىذه البلـ يأتي " دخوليا  لسابقتاف، وقد جاء الجواب مذكورا مقترناوردت اآليتاف ا
خرى، ولـ يرد الحذؼ أنماط ألوال في سورة البقرة بولـ ترد  (4)خرى ". حدى الجممتيف باألإلتأكيد ارتباط 

 الحذؼ مع لوال .

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2/64البقرة،   (1)
 .1/411السميف الحمبي ،الدر المصوف،   (2)
 .2/251البقرة،   (3)
 .1/451الزمخشري، المفصؿ،   (4)
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 لّما. رابعا:

تيا مشكوؾ فييا، سميّ " ا أو حرؼ وجود لوجود .(1) ة وىي حرؼ وجوب لوجوب"" لّما التعميقيّ 
عمى ربط جممٍة  سيبويو، تدؿّ  د" ىي حرؼ عن. (2)رط" ة عمى معنى الشّ يا دالّ وحرفيتيا ظاىرة، ألنّ 
 .(3)ة " بأخرى، ربط السببيّ 

ع، وكانت غير ا كاف فييا معنى التوقّ لمّ  ا جاء زيٌد جئت. وىي تشبو إفْ " فييا مف الشرط كقولؾ: لمّ 
 .(5)" ال يمييا إال ماضي المفظ والمعنى أو مضارع منفي بمـ" . (4)يء" قة لمشّ محقّ 

ا أَن َجاَء اْلَبِشٌرُ  ﴿عالى : ، نحو قولو ت(6)" وتزاد باطراد أْف بعد لما"   .(7) ﴾ َفلَم 

 أحكامها:

رط، وٌكون جوابها علٌق والربط، كباقً أدوات الشّ لّما حرف وجوب لوجوب تفٌد معنى التّ 

 على األغلب. (أنْ ). وٌزاد بعدها امنفٌا على األغلب ماضً اللفظ والمعنى، أو مضارع

 التركيبية مع لّما. نماطاأل 

 ماض + الجواب ماٍض: لّما + فعل الشرط

ـْ َكَمَثِؿ ال ِذي اْسَتْوَقَد َناًرا  ﴿ -1 اَمَثُمُي ـْ ِفي ُظُمَماٍت اَل  َذَىبَ َما َحْوَلُو  َأَضاَءتْ  َفَمم  ـْ َوَتَرَكُي الم ُو ِبُنوِرِى
 .(8) ﴾ُيْبِصُروَف 

ـْ  َأْنَبَأُىـْ  َفَمم ا ﴿ -2 ـُ َغْيَب الس َمَواِت َواأْلَْرِض  َقاؿَ ِبَأْسَماِئِي ـْ ِإنٍّي َأْعَم ـْ َأُقْؿ َلُك  .(9) ﴾َأَل

                                                           

 .1/594(  المرادي، الجنى الداني، 1)
  .4/102(  ابف مالؾ، شرح التسييؿ، 2)
 .4/1897ارتشاؼ الضرب، بو حياف، أ  (3)
 .1/452الوراؽ، عمؿ النحو،   (4)
 .1/597المرادي، ـ.س.،   (5)
 .4/1691بو حياف، ـ.س.، أ  (6)
 .12/96يوسؼ،   (7)
 .2/17البقرة،   (8)
  .2/33البقرة،   (9)
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ِبِو َفَمْعَنُة الم ِو َعَمى  َكَفُرواَما َعَرُفوا  َجاَءُىـْ  َفَمم اَوَكاُنوا ِمْف َقْبُؿ َيْسَتْفِتُحوَف َعَمى ال ِذيَف َكَفُروا  ﴿ -3
   .(1) ﴾ اْلَكاِفِريفَ 

ـْ  َءُىـْ َجا َوَلم ا ﴿ -4  .(2) ﴾َفِريٌؽ ِمَف ال ِذيَف ُأوُتوا اْلِكَتاَب  َنَبذَ َرُسوٌؿ ِمْف ِعْنِد الم ِو ُمَصدٌٍّؽ ِلَما َمَعُي

ـُ اْلِقتَاُؿ  ُكِتبَ  َفَمم ا ﴿ -5 ـْ َوالم ُو َعِميـٌ ِبالظ اِلِميَف  َتَول ْواَعَمْيِي  .(3) ﴾ِإال  َقِميبًل ِمْنُي

ـْ ِبَنَيٍر َفَمْف َشِرَب ِمْنُو َفَمْيَس ِمنٍّي  َقاؿَ َطاُلوُت ِباْلُجُنوِد  َفَصؿَ  َفَمم ا  ﴿ -6  .(4) ﴾ِإف  الم َو ُمْبَتِميُك

 .(5) ﴾اَل َطاَقَة َلَنا اْلَيْوـَ ِبَجاُلوَت َوُجُنوِدِه  َقاُلواُىَو َوال ِذيَف َآَمُنوا َمَعُو  َجاَوَزهُ  َفَمم ا ﴿ -7

َرب َنا َأْفِرْغ َعَمْيَنا َصْبًرا َوثَبٍّْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَمى اْلَقْوـِ  َقاُلواِلَجاُلوَت َوُجُنوِدِه  َبَرُزوا َوَلم ا ﴿ -8
 .(6) ﴾اْلَكاِفِريَف 

ـُ َأف  الم َو َعَمى ُكؿٍّ َشْيٍء َقِديٌر  َقاؿَ َلُو  َتَبي فَ  َفَمم ا  ﴿ -9  .(7) ﴾َأْعَم

أغمب األحياف يتبعيا فعؿ ماض، والجواب ماض أيضا وىو مطابؽ لمقاعدة وردت لّما في 
 الّنحوية ولـ يرد حذؼ الجواب إاّل في آية واحدة.

 

 

 

 
                                                           

  .2/89البقرة،   (1)
 .2/101البقرة،   (2)
 .2/246البقرة،   (3)
 .2/249البقرة،   (4)
 .2/249البقرة،   (5)
 .2/250البقرة،   (6)
 .2/295البقرة،   (7)



56 
 

 + الجواب محذوف.الشرط ماٍض مبني لممعموم  لما + فعل 

ـْ َوَكاُنوا ِمف َقْبُؿ َيْستَْفِتُحوفَ  اَءُىـْ جَ  َوَلم ا ﴿ َعَمى ال ِذيَف َكَفُروا َفَمم ا  ِكَتاٌب مٍّْف ِعنِد الم ِو ُمَصدٌٍّؽ لٍَّما َمَعُي
ـْ َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِو َفَمْعَنُة الم ِو َعَمى اْلَكاِفِريفَ   .(1) ﴾  َجاَءُى

 .(2)" جواب لما محذوؼ تقديره كذبوا بو واستيانوا" 

 .كّمما خامسا:

اس كرار نحو: كّمما رأى النّ تّ ب مف كممتيف ىما )كؿ( و )ما( ، وىو يفيد الظرؼ مركّ 
 (إفْ )  أف  رط ،إالّ في الشّ  (كإفْ )، "وتستعمؿ (4)تدؿ عمى عمـو الوقت"  وىي " .(3)مح أكبروه" المص
"يقوؿ عنيا المعربوف حرؼ يفيد االستمرار، أداة شرط  .(5)بفعؿ، وكّمما لمزماف المعيف"  ؽ فعبلتعمّ 

 .(6)ر الشرط" معناىا استمرار تكرار الجواب، كّمما تكرّ 

 :هاأحكام

، غير جازمة تتركب مف كراروالتّ  بط واالستمرارعميؽ والرّ رطية التي تفيد التّ مف األدوات الشّ 
رط لتحقيؽ معنى الشّ  ،لى جممتيفإوغيرىا في حاجتيا  (كإفْ )المعيف، وىي  وتدؿ عمى الوقت كؿ+ما،

 عميؽ.والتّ 

 

 

 

                                                           

 .2/89البقرة،   (1)
 .1/164الكشاؼ ،الزمخشري،   (2)
 .2/249عباس حسف ،النحو الوافي،    (3)
 .4/161أبو حياف ،التذييؿ والتكميؿ ،  (4)
 .1/59ابف يعيش ،شرح المفصؿ،    (5)
 .1/394محمد عيد ،النحو المصفى،   (6)
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 األنماط التركيبية مع كمّما:

 كمما + الفعل ماٍض + الجواب ماًض.  

ـْ  ﴿ -1 ـْ  َأَضاءَ  ُكم َماَيَكاُد اْلَبْرُؽ َيْخَطُؼ َأْبَصاَرُى ـْ َقاُموا َوَلْو َشاَء الم ُو  َمَشْواَلُي ـَ َعَمْيِي َذا َأْظَم ِفيِو َواِ 
ـْ ِإف  الم َو َعَمى ُكؿٍّ َشْيٍء َقِديرٌ  ـْ َوَأْبَصاِرِى  .(1) ﴾  َلَذَىَب ِبَسْمِعِي

ـْ َجن اٍت َتْجِري ِمْف َتْحِتَيا ا ﴿ -2 اِلَحاِت َأف  َلُي ِمْنَيا  ُرِزُقوا ُكم َماأْلَْنَياُر َوَبشٍِّر ال ِذيَف َآَمُنوا َوَعِمُموا الص 
ـْ ِفيَيا  َقاُلواِمْف َثَمَرٍة ِرْزًقا  ـْ ِفيَيا َأْزَواٌج ُمَطي َرٌة َوُى َىَذا ال ِذي ُرِزْقَنا ِمْف َقْبُؿ َوُأُتوا ِبِو ُمَتَشاِبًيا َوَلُي

 .(2)﴾  َخاِلُدوفَ 

 لممعموـ. اً مبني ماضياً جاء الفعؿ بعد لما مبنيًا لممجيوؿ والجواب 

ـَ اْلَبيٍَّناِت وَ  ﴿ -3 َأي ْدَناُه ِبُروِح َوَلَقْد َآتَْيَنا ُموَسى اْلِكتَاَب َوَقف ْيَنا ِمْف َبْعِدِه ِبالرُُّسِؿ َوَآتَْيَنا ِعيَسى اْبَف َمْرَي
ـُ  َجاَءُكـْ  َأَفُكم َمااْلُقُدِس  ـْ َوَفِريًقا تَْقُتُموَف َفَفرِ  اْسَتْكَبْرُتـْ َرُسوٌؿ ِبَما اَل َتْيَوى َأْنُفُسُك  .(3) ﴾يًقا َكذ ْبُت

ـْ اَل ُيْؤِمُنوَف  َنَبَذهُ َعْيًدا  َعاَىُدوا َأَوُكم َما  ﴿ -4 ـْ َبْؿ َأْكَثُرُى  .(4) ﴾َفِريٌؽ ِمْنُي

  

 

 

 

                                                           

 .2/20البقرة،   (1)
 .2/25البقرة،   (2)
 .2/87البقرة،   (3)
 .2/100البقرة،   (4)
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 انيالثّ  صلُ الفَ 
 أجوبة القسم
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 الفصل الثاني وفيه:

 

 المبحث األّول:

 : القسم لغة واصطالحا.أوال

 : مفــهــوم القــســم.ثانــيا

 : أدوات الــقـــســـم.ثــالــثـا

 عا: أنواع القسمـراب                               

 : الالم في جواب القسم.خامسا   

 المبحث الثّاني:

 القسم. أسموب: الحذف في اوال

 حذف جممة القسم.

 حذف جممة جواب القسم.

 .ألسموب القسماألنماط التركيبية : ثانيا

 ثالثا: اجتماع الشرط والقسم.
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 المبحث االول:

 م لغًة واصطالحَا.سَ القَ أوال: 

 القسم لغة:

قسـ بيا الحالؼ ليؤكد بيا شيئًا يخبر يميف يُ  وىو " .(1)يقاؿ القسـ وىو اليميف با عّزوجؿ 
 .(2)عنو مف إيجاب أو جحد" 

ؼ لو مبو، وقاسمو: ح با تعالى واستقسـ يف وقد أقسـ"القسـ: اليم، جاء في لساف العرب
والقسامة: الجماعة يقسموف عمى  . (3)﴾ َقاُلوا تََقاَسُموا ِبالم ِو  ﴿قاؿ تعالى:  .وتقاسـ القوـ: تحالفوا

 .(4)ؿ فبلف فبلنًا بالقسامة، أي باليميف" تَ يء، وقَ يء، أو يشيدوف عمى الشّ الشّ 

 :القسم اصطالحاً 

بقولو:" أما القسـ فيو جممة يؤّكد بيا جممة خبرية أخرى، نحو، أقسمت ذكر أبو حياف القسـ 
وقاؿ عنو سيبويو: " القسـ توكيد  .(6)وىو: "ضرب مف الخبر يذكر ليؤكد بو خبر"  .(5) با"

  .(7)لكبلمؾ"

القسـ في االصطبلح  فّ أتبيف لمباحثة  ،ابقة لمقسـ لغة واصطبلحاً عريفات السّ مف خبلؿ التّ 
واليدؼ  ،و الحمؼ با سبحانو وتعالىأوالمقصود بو ىو اليميف  ،مغةتعريفو مف القسـ في الّ  استمد

 منو ىو توكيد الكبلـ .

 
                                                           

 الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،مادة قسـ.  (1)
 ،المخصص، مادة قسـ. هابف سيد  (2)
 .27/49النمؿ ،  (3)
 ابف منظور ،لساف العرب ،مادة قسـ.  (4)
 .4/1763أبو حياف ،ارتشاؼ الضرب   (5)
 .1/183ابف جني ،الممع   (6)
 .3/104سيبويو ،الكتاب   (7)
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 مفهوم أسموب القسم:ثانيا: 

ستفياـ. وىو كأسموب الشرط وأسموب اإل ،مما سبؽ أف أسموب القسـ أسموب لغوي ضحيتّ 
، نحو قولؾ: أقسـ با ألساعدف يجاباإأو  نفياالؼ لتأكيد خبر ما سواء كاف يميف يقسـ بيا الح

 عيؼ.الضّ 

دة، أما األسموب يتكوف مف جممتيف، األولى وىي أقسـ با، وتسمى جممة القسـ، وىي المؤكٍّ 
دة. فالحالؼ يحتاج الى عيؼ، وىي جممة جواب القسـ، وتسمى المؤك  الضّ  انية فيي جممة ألساعدفّ الثّ 

الشرط والجواب، لتحقيؽ جممة  يّ ا القسـ ترتبطاف مع بعضيما ارتباط جممتد كبلمو، وجممتالقسـ ليؤكّ 
 ، وىي أسموب القسـ.عـأ

تحاد اوتركيب أسموب القسـ مشابو لتركيب أسموب الشرط، فكبلىما في األصؿ ينتجاف مف 
ذا أردت أف تخرج بواحد مف األسموبيف،  بينيما برابٍط يربط بيف  ربطتجممتيف منفصمتيف، وا 

 ة ذات معنى واحد.الجممتيف، لنخرج بجممة نيائيّ 

 أدوات القسم: ثالثا: 

" ولمقسـ والمقسـ بو أدوات في حروؼ الجر، وأكثرىا الواو ثـ الباء يدخبلف عمى كّؿ محموؼ 
 .(1) في واحد" ثـ التاء وال تدخؿ إالّ  ،بو

 

 

 

 

 
                                                           

 .3/496( سيبويو، الكتاب، 1)
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  :الباء -1

يا األصؿ في أنّ  -1ت دوف غيرىا مف حروؼ الجر ألمريف: ، " وُخصّ (1)وىي " األصؿ" 
حمؼ إلى المحموؼ؛ فمذلؾ كانت ألصاؽ، وىو إيصاؿ معنى الباء معناىا اإل أفّ  -2عدية، التّ 

ضماره"   .(2)أولى" َوَأْقَسُموا ِبالم ِو  ﴿فاإلظيار نحو قولو تعالى:  . (3)" يجوز مع الباء إظيار الفعؿ وا 
 ﴾ ـْ ِتَؾ ألْغِوَين ُيـْ  ﴿واإلضمار، نحو قولو تعالى:  .(4)َجْيَد َأْيَماِنِي  .(5) ﴾ َأْجَمِعيفَ   َفِبِعز 

 

  :الواو -2

وال يجوز القوؿ " أحمؼ وا  .(7)لصاقية" لٌة عف الباء اإل" مبدّ ( 6)" وىي األكثر استعمااًل "، 
 الفعؿ في القرآف الكريـ ال تكوف إالّ  " وأكثر األقساـ المحذوفةَ .(8)لكي ال يمتبس الحمؼ بيمينيف" 

 .(9)بالواو"  

  :التاء -3

وال تجر غيره، ال  .(10)﴾  َتالم ِو تَْفَتُأ َتْذُكُر ُيوُسؼَ  ﴿با، نحو قولو تعالى:  "وىي تختّص 
 .(11)ظاىرًا وال مضمرًا لفرعيتيا " 

                                                           

 .2/477السيوطي، ىمع اليوامع،  (1)
 .4/490ابف يعيش، شرح المفصؿ،   (2)
 .2/477السيوطي، ـ.س.،   (3)
 .6/6األنعاـ،   (4)
 .38/82ص،   (5)
 .2/477السيوطي، ـ.س.،   (6)
 .1/383، الزمخشري، المفصؿ  (7)
 .1/211ابف الوراؽ، عمؿ النحو،   (8)
 .3/43الزركشي، البرىاف،   (9)
 .12/85يوسؼ،   (10)
 .2/479السيوطي، ىمع اليوامع،   (11)
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ميو جممة جواب تسموب القسـ يتكوف مف حرؼ القسـ ثـ جممة القسـ أمما سبؽ أف  ظيري 
. لذلؾ بينيمااب جمٌؿ مستقمة، أي أنيا كبلـٌ مستقؿ بذاتو، ال َتعُمؽ لجو فجممة القسـ وجممة ا القسـ.

وترتبط الجممتاف "  جممة واحدة. يقوؿ ابف مالؾ في الكافية: مف رابط يربط بينيما لتتحدا كاف ال بد  
 . (1)رط والجزاء" إرتباط جممتي الشّ 

ة، والمثبتة نحو ا مثبتة أو منفيّ ألف جممة الجواب إمّ  ؛وابط تعتمد عمى جممة الجوابوىذه الرّ 
، والمنفيّ  ف، قولؾ: وا ألقومف  . " فجعؿ لؤليجاب حرفاف وىما: البلـ وا  ة نحو قولؾ: وا ال أقومف 

 .(2)ولمنفي حرفاف وىما: ما وال " 

" والقسـ باعتبار الجواب عمى ضربيف: تأكيد لئلخبار وتأكيٌد لمطمب، فتأكيد اإلخبار جوابو  
ف، وحرؼ النفي  ، إنؾ عالـ، وا ألفعمفّ  كقولؾ: باال جممة خبرية بأحد الحروؼ التالية: البلـ وا 

ستفياـ، نحو قولؾ: بربؾ او نيٍي أو أ.  وتوكيد الطمب جوابو جممة طمبية مف أمٍر فعؿ ىذاأال تا 
 .(3)"  ال تفعؿ ىذا، با ىؿ قمت بواجبؾ

 أنواع القسم:رابعا: 

" القسم صرٌح وغٌر صرٌح وكالهما جملة أسمٌة أو  :القسم على ضربٌن ان أنّ بو حٌّ أذكر 

 .(4) فعلٌة "

ِ  ﴿نحو قوله تعالى:  .(5)" ما ٌعلم بمجرد لفظه كون الناطق مقسماً "  القسم الصريح: -1 َوأَْقَسُموا ِباَّلل 

َمانِِهمْ  ٌْ ِ َجْهَد أَ  .(6) ﴾ ِباَّلل 

علم بمجرد النطق، بل ٌحتاج ه ال ٌُ " وهو ما لٌس كذلك، أي أنّ  :القسم المضمر أو غير الصريح -2

 ، نحو قولك: فً ذمتً أو فً عنقً أو علم َللاِ.(7)إلى قرٌنة " 

                                                           

 .2/834ابف مالؾ، الكافية الشافية،   (1)
 .5/251ابف يعيش، شرح المفصؿ،   (2)
 .2/802ابف الحاجب، االمالي،   (3)
 .11/329التكميؿ، بو حياف، تذييؿ أ  (4)
 .11/329بو حياف، ـ.س.، أ  (5)
 .6/109االنعاـ،   (6)
 .11/329.، سبو حياف، ـ.أ  (7)
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 الالم في جواب القسم: خامسا: 

وف، " إذا حمفت عمى فعؿ دت بالبلـ والنّ إذا كانت جممة جواب القسـ، مضارعة مثبتة، ُأكّ 
  . (1)"قيمة في آخر الكبلـ، كقولؾ: وا ألفعمفّ الثّ  وأوف الخفيفة غير منفي لزمتو البلـ، ولزمت البلـ النّ 

، وأصؿ ىذه البلـ الـ ابتداء تدخؿ عمى الجممة (2)وتسمى ىذه البلـ " الـ جواب القسـ "   
المستقبؿ،  وأعمى الماضي  ة، والفعؿ يدؿّ سمية، نحو قولؾ: وا لزيٌد قائـ. وعمى الجممة الفعميّ اال

. أمّ وف الخفيفة أو الثّ مف النّ  فإذا دخمت عمى المستقبؿ، ال بدّ  ا دخوليا قيمة، نحو قولؾ: وا ألقومف 
  عمى الماضي فاألكثر مع قد، نحو قولو تعالى:

ْف ُكن ا َلَخاِطِئيفَ  َقاُلوا ﴿  .(3) ﴾ َتالم ِو َلَقْد آَثَرؾ الم و َعَمْيَنا َواِ 

، قولنا: إف زيدًا ليضربف  عمرادة لمقسـ ولغير القسـ، فما الفرؽ بيف " وىي قد تكوف مؤكّ  
؟ الجممة األولى تفيد القسـ، لذلؾ ألزموىا نوف التوكيد. أما الثانية فيي وقولنا: إف زيدًا ليضرُب عمرا
 .(4)دة ليا " البلـ الداخمة عمى إف ومؤكّ 

الـ وف الثقيمة أو الخفيفة فيي " البلـ إذا وقع بعدىا المستقبؿ ومعيا النّ  اجي أفّ يرى الزجّ  
ة،  في النيّ كر القسـ قبميا أـ لـ ُيذكر، ...، والبلـ في ىذا لمقسـ وليس قبمو قسـ ظاىٌر إالّ القسـ، ذُ 

نما حكمنا عمييا في ذلؾ؛ ألفّ  قًا إال بالبلـ القسـ لو ظير، لـ يجز أف يقع الفعؿ المستقبؿ محقّ  وا 
 .(5)والنوف" 

 

 

                                                           

 .3/104سيبويو، الكتاب،   (1)
 .5/138ابف يعيش، شرح المفصؿ،   (2)
 .12/91يوسؼ،   (3)
 .5/251ينظر، ابف يعيش، ـ.س.،   (4)
 .79ينظر، الزجاجي، البلمات، ص  (5)
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 سموب القسم:أأحكام الالم في 

، نحو قولؾ: وا ألقومف  وف معاد بالبلـ والنّ جممة الجواب المضارعة تؤكّ " مف المعمـو أف 
بالبلـ مع قد، نحو  ردّ ؼ، تصا إذا كانت جممة الجواب ماضية مثبتة وماضييا متصرّ ، أمّ يبواجب

ف كانت الجممة منفيّ  ة وجب تجريدىا مف البلـ، نحو قولؾ: واِ ما قولؾ: وا لقد قمُت بواجبي، وا 
 .(1)يـ " ؿ العزيز الضّ يحتم

اؽ دخوؿ البلـ مع قْد فيما يختص الفعؿ الماضي، فيقوؿ: " إنما حسف دخوؿ وعمؿ ابف الورّ 
اؿ إذا كانت حب الماضي مف التقرّ ( قد) ألف  (؛َقدْ ) طت بينيما البلـ عمى الفعؿ الماضي إذا توسّ 

قد( عميو تقّربو مف االسـ، ألجؿ الحاؿ وتقربو مف الفعؿ المضارع  ع، فصار الماضي لدخوؿ )لمتوقّ 
 .(2)ألجؿ الزوائد في أولو " 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 .4/484ينظر، عباس حسف، النحو الوافي،   (1)
 .1/564الوراؽ، عمؿ النحو،  (2)
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 المبحث الثاني:

 الحذف في أسموب القسم.وال: أ

موب القسـ شامبًل لجميع عناصره، يقوؿ الزمخشري: " لكثرة القسـ في سقد يرد الحذؼ في أ
خفيؼ، ومف ذلؾ حذؼ الفعؿ في با والخبر وتوخوا ضروبًا مف التّ صرؼ فيو، التّ  واكبلـ العرب أكثر 

خفيؼ والحذؼ فيو ، أي أف أسموب القسـ لكثرة دورانو في كبلـ العرب آثروا فيو التّ (1)في لعمرؾ" 
ذؼ الفعؿ وىو أقسـ، أما جممة لعمرؾ إما بحذؼ الفعؿ أو حذؼ الخبر، ففي جممة با حُ  ،واقع

 و لعمرؾ قسمي.أقديره لعمرؾ يميني فُحذؼ منيا الخبر وت

 حذف جممة القسم:

، أو فعؿألفعمّف، أو لقد  :" وىو كثيٌر جدًا، الزـٌ مع غير الباء مف حروؼ القسـ، حيث قيؿ
َأْو  أَلَُعذٍَّبن ُو َعَذاًبا َشِديًدا ﴿نحو قولو تعالى:  .(2)رة " ـ جممة قسـ، فثـ جممة قسـ مقدّ ف فعؿ، ولـ يتقدّ ئل

ِبيٍف   .(3) ﴾أَلَْذَبَحن ُو َأْو َلَيْأِتَينٍّي ِبُسْمَطاٍف مُّ

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1/846ابف ىشاـ، مغني المبيب،   (1)
 .482الزمخشري، المفصؿ، ص  (2)
 .27/21النمؿ،   (3)
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 حذف جممة جواب القسم:

. إذا تقدـ 1والحذؼ في جممة الجواب واجب وجائز، والواجب ما ذكره ابف ىشاـ بقولو: " 
. إذا اكتنفو ما يغني عف الجواب، نحو قولؾ: إف جائني زيٌد 2عميو دليؿ: نحو قولؾ: زيٌد قائـٌ وا. 

 والحذؼ الجائز في المواضع التالية: .(1)كرمتو " أوا 

مة، نحو قولؾ: زيٌد وا بني الكبلـ عمى الخبر أو الصّ خبٍر أو صمة وُ " إذا سبؽ القسـ طالب  -1
، وجا  .(2)ني الذي وا يقـو " ءيقـو

   .(4)﴾َوالن اِزَعاِت َغْرًقا ﴿.(3) ﴾ ؽ َواْلُقْرآِف اْلَمِجيدِ  ﴿ياؽ عمى الحذؼ، ومنو قولو تعالى: إذا دؿ  السّ  -2

دة ىي المقسـ عمييا، واالسـ فالجممة المؤكد بيا ىي القسـ، والمؤك  اللة، " ويجوز حذؼ الثانية عند الدّ 
 .(5)الذي يمصؽ بو القسـ ليعظـ بو ىو المقسـ بو" 

إذف فأسموب القسـ يجوز فيو الحذؼ في جميع عناصره، مف حرؼ، وجممة قسـ، وجممة 
 الجواب،أي أف الحذؼ يشمؿ جميع العناصر.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .1/846 مغني المبيب،ابف ىشاـ،   (1)
 .2/492السيوطي، ىمع اليوامع،   (2)
(

3
 .59/1ق،   (
(

4
 .79/1النازعات،   (
(

5
 .482الزمخشري، المفصل،   (
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 .ألسموب القسمة ركيبيّ األنماط التّ ثانيا: 

 جممة القسم محذوفة + جممة الجواب فعل ماٍض مثبت سبق بمقد.

ـْ ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسِئيفَ  َعِمْمُتـُ  َوَلَقدْ   ﴿ -1 ـْ ِفي الس ْبِت َفُقْمَنا َلُي  .(1) ﴾  ال ِذيَف اْعَتَدْوا ِمْنُك

 .(2)" البلـ جواب قسـ محذوؼ تقديره: وا لقد عممتـ " 

 .(3) ﴾ ُموَسى اْلِكتَاَب َوَقف ْيَنا ِمْف َبْعِدِه ِبالرُُّسؿِ  َآتَْيَنا َوَلَقدْ  ﴿ -2

ـْ َظاِلُموَف  َجاَءُكـْ  َوَلَقدْ   ﴿ -3 ـُ اْلِعْجَؿ ِمْف َبْعِدِه َوَأْنُت ـ  ات َخْذُت  .(4) ﴾ُموَسى ِباْلَبيٍَّناِت ُث

 .(5) ﴾ِإَلْيَؾ َآَياٍت َبيٍَّناٍت َوَما َيْكُفُر ِبَيا ِإال  اْلَفاِسُقوَف  َأْنَزْلَنا َوَلَقدْ  ﴿ -4

 .(6)" البلـ موطئة لقسـ محذوؼ، فيي جممة قسـ وجوابو، وحذؼ القسـ لمداللة عميو" 

ـْ َلْو َكاُنوا  َلَمِف اْشَتَراُه َما َلُو ِفي اآْلَِخَرِة ِمْف َخبَلٍؽ َوَلِبْئَس َما َشَرْوا َعِمُموا َوَلَقدْ  ﴿ -5 ِبِو َأْنُفَسُي
  .(7) ﴾َيْعَمُموفَ 

" وجممة ولقد عمموا مقسـ عمييا  .(8) " البلـ الداخمة عمى قد في مثؿ ىذه اآلية، إنما ىي الـ قسـ"
 .(9)والتقدير: وا قد عمموا" 

 

 

                                                           

 .2/65البقرة،  ( 1)
 .1/412السميف الحمبي، الدر المصوف،   (2)
 .2/87البقرة،   (3)
 .2/92البقرة،   (4)
 .2/99البقرة،   (5)
 .1/624ابف عاشور، والتحرير والتنوير،   (6)
 .2/102البقرة،   (7)
 .1/65الفراء، معاني القرآف،   (8)
 .1/535البحر المحيط،  ،بو حيافأ( 9)
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اِلِحيفَ  اْصَطَفْيَناهُ  َوَلَقدِ   ﴿ -6 ن ُو ِفي اآْلَِخَرِة َلِمَف الص   .(1) ﴾  ِفي الدُّْنَيا َواِ 

 .(2)" البلـ جواب قسـ محذوؼ، وفي ذلؾ اىتماـ تقرير اصطفائو وصبلحو في اآلخرة" 

 جممة القسم محذوفة + الجواب فعل مضارع مثبت مقترن بالالم والنون.

ـْ َلْو ُيَعم ُر َأْلَؼ َسَنٍة َوَما ُىَو  َوَلَتِجَدن ُيـْ ﴿  -1 َأْحَرَص الن اِس َعَمى َحَياٍة َوِمَف ال ِذيَف َأْشَرُكوا َيَودُّ َأَحُدُى
 .(3) ﴾  ِبُمَزْحِزِحِو ِمَف اْلَعَذاِب َأْف ُيَعم َر َوالم ُو َبِصيٌر ِبَما َيْعَمُموفَ 

حرص الناس، ىذه البلـ جواب قسـ محذوؼ، والنوف لمتوكيد والتقدير، وا أ" قولو تعالى ولتجدنيـ 
 .(4)لتجدنيـ" 

 .(5) ﴾ ِقْبَمًة َتْرَضاَىا َفَوؿٍّ َوْجَيَؾ َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ  َفَمُنَولٍَّين ؾَ َقْد َنَرى َتَقمَُّب َوْجِيَؾ ِفي الس َماِء  ﴿ -2

 .(6)" قولو فمنولينؾ ىي جواب قسـ محذوؼ، أي فوا لنولينؾ" 

ِبَشْيٍء ِمَف اْلَخْوِؼ َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَف اأْلَْمَواِؿ َواأْلَْنُفِس َوالث َمَراِت َوَبشٍِّر  َوَلَنْبُمَون ُكـْ  ﴿ -3
اِبِريفَ    .(7)﴾الص 

بالبلـ  قترانوارعًا مثبتًا مستقببًل وجب " قولو تعالى ولنبمونكـ جواب قسـ محذوؼ، ومتى كاف مضا
 .(8)واحدى النونيف" 

تبلحظ الّدارسة بعد استقراء اآليات وتصنيفيا حسب جواب القسـ أّف أسموب القسـ الذي 
 جوابو فعؿ ماض مثبت، جاء أكثر مف األسموب الذي جوابو فعؿ مضارع مثبت.

  
                                                           

 .2/130البقرة،   (1)
 .1/726 التحميؿ والتنوير،( ابف عاشور، 2)
(

3
 .2/96البقرة،  (

(
4
 .2/9السمٌن الحلبً، الدر المصون،   (
(

5
 .2/144البقرة،   (

(
6
 .2/169السمٌن الحلبً، م.س.،   (

(
7
 .2/155البقرة،   (

(
8
 .2/185السمٌن الحلبً، م.س.،   (
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 اجتماع الشرط والقسم:ثالثا: 

 أيضا، وكبل ارط جواب، وألسموب الشّ اة جوابغة العربيّ ألسموب القسـ في المّ مف المعمـو أف  
ف اجتمع في المغة العربية أسموب شرط وأسموب قسـ في منيما ال يكتمؿ معناه إالّ   بوجود جوابو، وا 

 جممة واحدة، تعتمد المغة الجواب ألحدىما.

بو،  صخا  بجوابيكتمؿ إالّ رط ال يقوؿ عباس حسف: " مف المعموـ أف كبل مف القسـ والشّ 
كاف  ا مضارع أو ماٍض، فإفْ ا بالفعؿ أو بالفاء، فإذا كاف الجواب فعبًل، فيو إمّ رط إمّ والجواب في الشّ 

. ف كاف ماضيًا كاف في محؿ جـز  مضارعًا كاف مجزومًا، وا 

ؿ . غير استعطافي. فاألوّ 2. استعطافي، 1أما جواب القسـ فيختمؼ باختبلؼ نوعّي القسـ: 
 .(1)ة، والثاني ما جيء بو لتوكيد معنى جممٍة خبرية " ممة طمبيّ ج

ركشي في البرىاف قولو: " يدخؿ كٌؿ منيما عمى اآلخر، فإف تقدـ القسـ، ودخؿ وأورد الزّ 
ف عكٌس فبالعكس، وأيّ  يما الشرط بينو وبيف الجواب، كاف الجواب لمقسـ، وأغنى عف جواب الشرط، وا 

 .(2)عتماد عميو والجواب لو" ر كاف االتصدّ 

 ويمخص ابف مالؾ المسألة بقولو:

 ـزمتػػَ فيو مُ  خػػػرتَ أمػػػػا  سـ               جوابَ وقَ  شرطٍ  دى اجتماعِ لَ  ؼْ واحذِ 

 ذرحَ  ح مطمقا دوفَ رجّ  رطُ ػػبػػػػػػر                فالشّ ػػػػػوالػػيػػػػػػا وقػػػػػػبػػػػػؿ ذو خػػػَ تػَ  إفْ 

 (3)ـ ػػػقدّ مُ  ػػػػبػػػػػػرٍ بػػػػػػبل ذي خػَ  ػػػػػػرطٌ شَ                  ػػػػػػعػػػػد قػػػػػػػػػػسػػػػػػـْ جػػػػػػػػػػع بػَ بػػػػػمػػػػػا رَ ورُ 

 

 
                                                           

 .483-4/482ينظر، عباس حسف، النحو الوافي،   (1)
 .3/46الزركشي، البرىاف،   (2)
 .1/59ابف مالؾ، االلفية،   (3)
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 ابؽ تتضح األحكاـ التالية:مف قوؿ ابف مالؾ السّ 

ف تقدـ ذو خبر ذؼ جواب المتأخر، رط والقسـ فالجواب لمسابؽ منيما، وحَ " إذا اجتمع الشّ  وا 
رمو، ويأتي ترجيح كّ أكرمو، وزيد وا إف قاـ أقاـ واِ  ُرجح الشرط مطمقًا، وذلؾ نحو قولؾ: زيٌد إفْ 

 .(1)الشرط عمى القسـ عند اجتماعيما " 

 

 -نو يبدأ بػ ) لوأاس حسف ىذه المسألة بقولو: " إذا كاف الشرط امتناعيًا، أي ح عبّ ويوضّ 
رط وجوابو جواٌب رط االمتناعي، فالجواب لمشرط، والشّ ـ عمى الشّ القسـ ىو المتقدّ لوما (، وكاف  -لوال

لمقسـ. لـ يغِف شيٌء عف شيء، نحو قولؾ: واِ لوال ا ما اىتدينا، فجممة ما اىتدينا ىي جواب لوال، 
 .(2)وىي مع جوابيا جواٌب لمقسـ " 

  

                                                           

 .4/43ينظر، ابف عقيؿ، شرح االلفية،   (1)
 .4/488عباس حسف، النحو الوافي،   (2)
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 رط والقسم:جتماع الشّ ااآليات الوارد فيها 

 جتماع الشرط والقسـ في اآليات التالية:اورد 

ـْ ُقْؿ ِإف  ُىَدى الم ِو ُىَو اْلُيَدى  ﴿ -1  ات َبْعتَ  َوَلِئفِ َوَلْف َتْرَضى َعْنَؾ اْلَيُيوُد َواَل الن َصاَرى َحت ى تَت ِبَع ِمم َتُي
ـْ َبْعَد ال ِذي َجاَءَؾ ِمَف اْلِعْمـِ   .(1) ﴾ ِمْف َوِلي  َواَل َنِصيرٍ َما َلَؾ ِمَف الم ِو َأْىَواَءُى

ئة لمقسـ، وعبلمتيا أف تقع ى البلـ الموطّ بعت أىوائيـ." ىذه البلـ تسمّ قولو تعالى: ولئف اتّ 
رط، فأجيب القسـ دوف الشّ  ،قيابْ بر سَ اعتُ  ،قبؿ أدوات الشرط، وأكثر مجيئيا مع إف، وىي مؤذنة لمقسـ

 .(2)جبت الفاء" فمو أجيب الشرط لوَ 

 

ـْ ِبتَاِبٍع  َما تَِبُعوا ِقْبَمَتؾَ ال ِذيَف ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِبُكؿٍّ َآَيٍة  َأَتْيتَ  َوَلِئفْ  ﴿ -2 ـْ َوَما َبْعُضُي َوَما َأْنَت ِبَتاِبٍع ِقْبَمَتُي
 .(3) ﴾  ِقْبَمَة َبْعضٍ 

ف شرطيّ   ، وسبؽجتمع شرٌط وقسـاة، وقد قولو تعالى: ولئف أتيت." ىذه البلـ موطئة لمقسـ وا 
ذؼ جواب يتقدميما ذو خبر. فمذلؾ جاء الجواب بما النافية وما بعدىا، وحُ  القسـ، فالجواب لو إذا لـ

وجب مضي  ،ذؼ الجوابو متى حُ ألنّ  ؛ه، لذلؾ جاء فعؿ الشرط ماضياسد جواب القسـ مسدّ و الشرط 
ف كاف ماضيفعؿ الشرط، و  جب و ف ،مستقبؿرط رط قيد والشّ الشّ  ى؛ ألفّ في المعن فيو مستقبؿٌ  الفظ اا 

 .(4)" المستقبؿ ال يكوف شرطًا في الماضي  ضرورة أفّ  أف يكوف مضموف الجممة مستقببل

 

 

                                                           

 .2/120البقرة،   (1)
 .2/93السميف الحمبي، الدر المصوف،   (2)
 .2/145البقرة،   (3)
 .2/164السميف الحمبي، ـ.س.،   (4)
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 الثالثّ  صلُ الفَ 
 مبأجوبة الطّ 
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 الث وفيه:الفصل الثّ 

 المبحث األول:

 أّوال: الّطمب لغة.

 ثانيا: الّطمب اصطالحا.

 ثالثا: جواب الطمب.

 المبحث الثاني: 

 الفرق بين أسموب الّشرط وأسموب الّطمب.وال: أ

 ثانيا: عامل الجزم في جواب الّطمب.

 ثالثا: األوجه اإلعرابية الجائزة في جواب الّطمب المجرد من فاء الّسببية.

 

 المبحث الثالث:

 مب المجزوم.أوال: جواب الطّ 

 مب المقترن بالفاء.ثانيا: جواب الطّ 

 المقترن بالفاء بعد الطمب.لممضارع ثالثا: األوجه اإلعرابية الجائزة 

 رابعا: جواب النهي.
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 المبحث األول:

 مب لغة:الطّ وال: أ

 .(2)يء أطمبو طمبًا " وىو مصدر مف قوليـ " طمبت الشّ  .(1)يء " ىو محاولة وجداف الشّ  " 

قتضي ييء عمى وجو " وىو حصوؿ الشّ  .(3)ه" ذيء يطمبو وتطمبو حاوؿ وجوده وأخ" وطمب الشّ 
 .(4)عي في تحصيمو " السّ 

 .الطمب اصطالحاثانيا: 

نواعه هً: األمر والنهً أو،  (5)" مبىو ما يستدعي مطموبًا غير حاصؿ وقت الطّ " 

 واالستفهام والتمنً والنداء والعرض والتحضٌض.

  جواب الطمبثالثا: 

عف ذلؾ  باره مسبّ ؾ تقدّ والمراد بقصد الجزاء، أنّ  ىو مف حيث المعنى نقصد بو الجزاء،
، ىو وقوع . والمقصود بجواب الّطمبرط مسبب عف فعؿ الشرطجزاء الشّ  دـ، كما أف  مب المتقّ الطّ 

 ب الجواب عمى الّسؤاؿ. عمى طمب سابؽ لو، كما يترتّ  الفعؿ المضارع مترتّبا

ذا كاف جوابا ألمر إوذكره سيبويو في الكتاب بقولو: " ىذا باب مف الجزاء ينجـز فيو الفعؿ، 
 .(6)و عرض " أ و تمفٍ ستفياـ أإأو نيي، او 

يجـز الفعؿ المضارع بعد خمسة أمور وىي: األمر والنيي والتمني واالستفياـ والعرض، 
يي "وكميا فييا طمب الفعؿ المستمـز وقوعو وقوع الفعؿ الذي بعده، ففي األمر طمب الفعؿ، وفي النّ 

                                                           

 الفراىيدي، العيف ، باب طمب.  (1)
 .1/360األزدي، جميرة المغة،   (2)
 ابف سيده، المحكـ والمحيط األعظـ، باب طمب  (3)
 .2/1137التيانوي، كشاؼ اصطبلحات الفنوف،   (4)
 .302السكاكي، مفتاح العموـ،   (5)
 .3/93سيبويو، الكتاب،   (6)
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يء الذي يتمناه، وفي العرض مني طمب الشّ خبار، وفي التّ اإل وفي االستفياـ طمب طمب االنتياء،
 .(1)لمفعؿ" 

األصؿ فيو أف ال يقتضي جوابًا  –ىو األمر والنيي واالستفياـ والتمني والنداء -إذف فالّطمب 
نو اف يقرأ أو و، فإذا قمنا اكتب، أو ال تكتب فإّننا نأمر المخاطب، أو ننياه. أي نطمب متألنو تاـ بذا

 نطمب منو اف ال يقرأ. وال وجود لمعنى الّتعميؽ في الطمب.

أما إذا ارتبط بو ما يترتب عميو ويكوف متسببًا عنو، فإنو يقتضي جوابًا، نحو قولؾ: قـ 
كراـ ناتج عف القياـ، ومرتبط بو. وفي ىذه الحالة يجب جـز الفعؿ الواقع جوابًا لمطب كرمؾ فاإلأ

 السابؽ لو.

ا ما انجـز باألمر فقولؾ: إيتينى آتؾ، وما انجـز باالستفياـ، فقولؾ: أيف تكوف أزرؾ، فأمّ  "
وأما ما انجـز بالتمني، فقولؾ: ليتو عندنا يحدثنا، و أما ما انجـز بالعرض، فقولؾ: أال تنزؿ تصب 

 .(2)خيرا " 

أو منيي عنو  يوضح ابف مالؾ الطمب وجوابو في شرح التسييؿ فيقوؿ: "  كؿ فعؿ مأمور بو
ال فبل فائدة في طمبو، فمف لواـز  مر و النيي األفبل بد أف يكوف سببًا لجمب مصمحة أو درء مفسدة، وا 

فجواب الطمب ىو الفعؿ المضارع المجزـو أو المنصوب حينما يقترف بفاء السببية، فإف .(3)سبب " 
.  سقطت الفاء وجب الجـز

وآية ذلؾ مف حيث المعنى ومف حيث المفظ،  الكبلـ طمٌب يحمؿ رائحة التركيب الشرطي، 
نو يتوقؼ ذلؾ الغير عمى أ"فالحامؿ عمى الكبلـ الطبي كوف المطموب مقصودًا لغيره، بمعنى 

 .(4)حصولو، وىذا ىو معنى الشرط، يتوقؼ غيره عميو" 

 

                                                           

 .2/27الكناش،  ،ينظر  (1)
 .3/296المرزباف، شرح كتاب سيبويو،   (2)
 .4/39، ابف مالؾ، شرح التسييؿ  (3)
   .180ص ،نشائية في النحو العربيساليب األ( عبد السبلـ ىاروف، األ4)
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 المبحث الثّاني:

 رق بين أسموب الشرط وأسموب الطمب.الفأوال: 

لى حد كبير ألسموب الشرط مف حيث التعميؽ والعبلمة إأسموب الطمب: ىو أسموب مشابو 
 ف شاء ا.إعرابية، أما المعنى والداللة فيو اختبلؼ وىذا ما سيرد الحقًا اإل

نما إلـ يتطرؽ النحاة            لى دراسة أسموب )جواب الطمب( بصورة متكاممة مستقمة، وا 
وأقواليـ بيف موضوعات أخرى مثؿ أسموب الشرط وجوابو أو ضمف جواـز الفعؿ جاءت عباراتيـ 

 المضارع.

؟ وما سبب الجـز أحدىما أصؿ واآلخر فرع أف لكف ىؿ أسموب الشرط وأسموب الطمب متساوياف؟ أـ
 في أسموب الطمب؟

 فداللة جممة )ايتيني أكرمؾ( تختمؼ عف داللة جممة )إف تأتيني أكرمؾ(.

بدائع الفوائد "الفرؽ بيف قولنا ) قـ أكرمؾ( وجممة ) إف تقـ أكرمؾ(. إف في قولو قـ جاء في كتاب 
مطموبًا لؤلمر ومرادا لو، وىذه الفائدة ال يدؿ  كونو -2عؿ القياـ سببا لئلكراـ، ج -1أكرمؾ فائدتاف، 

 .(1) لى لفظ األمر "إعمييا الفعؿ المستقبؿ لذا عدلوا 

-1اقتضاء األسباب لمسبباتيا، أما في جواب الطمب ففيو فائدتاف: ففي الشرط فائدة واحدة وىي " 
 .(2)" افادة معنى الطمب -2الشرط،  

إال أف  ،النحاة حوؿ جاـز كؿ منيما ختبلؼ بيفسموب الشرط وأسموب الطمب ميما كاف االأ
والتقارب الى حد كبير بيف األسموبيف كأنيما وجياف لعممة  ،بينيما وىو العبلقة والتعميؽ اً ىناؾ رابط

 .ةواحد

                                                           

 .1/105ابف القيـ، بدائع الفوائد،   (1)
 .29ص  فاضؿ السامرائي، معاني النحو،  (2)
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يقوؿ األعمـ الشنتمري: " إعمـ أف جواب ىذه االشياء ينجـز بإضمار شرط، والدليؿ عمى ذلؾ 
مر والناىي والمستفيـ أف األفعاؿ التي تظير بعد ىذه األشياء إنما ىي ضماناٌت يضمنيا اآل

وليست بضمانات مطمقة، إنما ىي متعمقة بمعنى إف وجد وجب فعاؿ بعدىا، أوالعارض بوقوع 
ف لـ يوجد لـ يجب، أال ترى  نو إذا قاؿ: ايتيني آتؾ لـ يمـز اآلمر أف يأتي المأمور إال أالضماف، وا 

 .(1)يتيني، إف تأيني آتؾ" إبعد أف يأتيو المأمور؛ فوجب أف يكوف التفسير 

كؿ ما دؿ عمى الطمب بنوعيو، أي طمب الفعؿ  ا الجـز في جواب الطمب فاألصؿ فيو، أفمّ أ
ف قصد بو الجواب إنشائي أو بمفظ خبري، فإف الفعؿ الواقع بعده، إوطمب الترؾ، سواء أكاف بمفظ 

.  جـز

جواب الطمب:" ىو أسموب شرطي مختمؼ عف األسموب المشيور، ألف االرتباط ليس بأداة 
ماضي أو المضارع، بخبلؼ جواب الطمب شرط، والشرط في األسموب الشرطي يكوف في الفعؿ ال
ستفياـ والعرض مما ال يمكف أف يؤدى الذي يكوف جوابو طمبًا دائمَا. والجواب يكوف لمتمني واإل

 .(2)رتباط بفاء السببية لبياف السبب وليس لمتعميؽ" بالشرط. واألسموباف معناىما مختمؼ، واال

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .2/747الشنتمري، النكت في تفسير كتاب سيبويو، عمـ األ ( 1)
 .4/19، فاضؿ السامرائي، معاني النحو  (2)
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 .مبعامل الجزم في جواب الطّ ثانيا: 

ح وىو ما صرّ  ،وجب فيو الجـز ،دًا مف الفاءمب إذا ورد مجرّ جواب الطّ  حاة إلى أفّ النّ ذىب 
 ،أستفياـ وأ ،أو نيي ،إذا كاف جوابًا ألمر ،بو سيبويو بقولو: " ىذا باب مف الجزاء ينجـز فيو الفعؿ

 .(1)أو عرض"  ،فّ تمأو 

ح ذلؾ ابف وضّ و  ،عّدة  فظيرت أقواؿ وآراء ،حاة حوؿ جاـز ىذا الجوابولكف اختمؼ النّ 
جزاء شرط مف جية المعنى، ولكف اختمؼ  والجواب المذكور ال خبلؼ في أنّ  اعمـ أف   مالؾ بقولو: "

. وجاء االختبلؼ عمى النّ   حو اآلتي:في الذي عمؿ فيو الجـز

ا ما انجـز باألمر ليو سيبويو بقولو: " فأمّ أوىو ما ذىب  ،ـ نفسومب المتقدّ مجزوـ بالطّ  ل:القول األوّ 
نّ يتيني أكرمؾ، وأما ما انجـز بالنّ أفقولؾ  ما انجـز جواب إف يي فقولؾ: ال تفعؿ يكف خيرًا لؾ ...، وا 

إف تأتني  أف  اء، كما ز غير مستغف عنو إذا أرادوا الج ،قًا باألوؿيـ جعموه معمّ تأتني بإف تأتني، ألنّ 
 .(2)غير مستغنية عف آتؾ " 

ر تقديرًا، وىو أو قدّ  ،أو ناب منابو ،مبعميو الطّ  ر دؿّ جـز ىو شرط مقدّ عامؿ ال دسيبويو يعف
يا فييا معنى إف، فمذلؾ ىذه األوائؿ كمّ  يضا رأي الخميؿ حيث ذكره سيبويو، بقولو: " زعـ الخميؿ أفّ أ

 ة:ىذا القوؿ باالعتراضات التاليّ  ردّ  و  .(3)انجـز الجواب" 

ذا كاف التقدير في  أواًل: " العامؿ ال يوجد طع ا يغفر لؾ، عمى أجممة في موضع مف المواضع، وا 
، ال بحؽ رط والفعؿ كانت الجممة األداة الشّ أما ذكر مف حذؼ  ولى جازمة، بنيابتيا مناب الجاـز

 .(4)األصؿ" 
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فائدة لتضميف   لفائدة، والضميف ال يكوف إالّ رط " فالتّ ف لمشّ مب المتضمّ ثانيًا: إذا كاف الجاـز ىو الطّ 
 .(1)نو معناه " فائدة لتضمّ  و يدؿ عميو، فايّ رط ألنّ مب معنى الشّ الطّ 

بعد أف لـ يكف لو  ،يءف شيئا يصير لو داللة عمى ذلؾ الشّ مّ المض ضميف ال يجوز؛ " ألفّ ثالثًا: التّ 
 .(2)صمي " رادة مدلولو األإداللة عميو، مع 

ضميف عمى داللتيف، ؾ تحصؿ بذلؾ التّ إنّ صمي؛ فأنت معنى زائد لمعنى أي أنؾ إذا ضمّ 
ت عمى ت معنى الحرؼ، ودلّ ضمنّ  إف )َمْف(تو. فآة، " فإذا قمت مف يأتني خرى فرعيّ أة و صميّ أداللة 

ة وىي مدلوؿ حقيقيّ داللة ، و إف ة وىي داللةمجازيّ داللة مدلوليا مف االسـ، فصارت ليا داللتاف: 
 .(3)خص العاقؿ" الشّ 

اللة ومعنى إف تقـ وىو الدّ  ،ةصميّ ألاللة اـ، وىو الدّ فإف فيو معنى قُ كرمؾ. أفمو قمت قـ 
تضميف لمعنييف، إنما  ساف العربيّ ة، حيث " ال يوجد في المّ ة، وذلؾ غير موجود في العربيّ المجازيّ 
 .(4)واحد"  ضميف لمعنىيكوف التّ 

فعؿ  " ألفّ وحدىا، )إف( معنى  يقتصر عمى ضميفيضًا أف يكوف التّ أوقد رّد السيوطي 
ف تقضي مب يقتضي مدلولو مف الطّ فعؿ الطّ ف ف معنى إف؛ لتنافييما،مب ليس قاببًل لتضمّ الطّ  مب، وا 

 .(5)"  يء الواحد طمبًا وخبراً معناىا أف يكوف الفعؿ خبرًا، وال يكوف الشّ 

 .(6)" الجاـز شرط مقّدر دّؿ عميو الّطمب، وىو مذىب أكثر المتاخريف"  :انيالقول الثّ 

 

 

                                                           

  .4/40ابف مالؾ، شرح التسييؿ،  ( 1)
 .2/398السيوطي، ىمع اليوامع،   (2)
 .2/398ـ.ف ،   (3)
 .2/399ـ.ف ،   (4)
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 .(1)" الجـز ببلـ مقّدرة وىو ضعيؼ "  القول الثّالت:

ؿ الّسابقة أّف جواب الّشرط مجزوـ باالتّفاؽ، وجزمو إّما بالّنيابة، أو ايّتضح مف األقو 
بالّتضميف، أو التّقدير. يبدو أيضًا أّف ىذا الجدؿ وىذه الخبلفات منشؤىا الّنحاة؛ إذ لو رجعنا لكبلـ 

 في ىذه األشياء معنى إف.  يما يتّفقاف عمى أف جواب الطمب مجزوـ؛ ألفّ سيبويو والخميؿ لوجدنا أنّ 

فاع حاة، وىذه االعتراضات وضعت لمدّ ىـ النّ  ،يابةوالنّ  ،قديروالتّ  ،ضميفة التّ ومف فيـ قضيّ 
وجزمو  ا،بلثة، أي أف يكوف الجواب مجزومً عف آرائيـ، وما قالو الخميؿ وسيبويو يحتمؿ األقواؿ الثّ 

يا عراكيب وجميضميف، فالجـز موجود في جميع التّ أو بالتّ  ،قديرأو بالتّ  ،يابةيحتمؿ أف يكوف بالنّ 
 رط.تشعر بوجود معنى الشّ 

نو الكبلـ، وناب منابو ر الممحوظ الذي تضمّ رط المقدّ ؿ أف يكوف الشّ فالجاـز محتمَ 
 .(2)كثار" لى اإلإيسير ، ال حاجة  والخطب في المسألة.وىو ما اختصره الّشاطبي بقولو: " مبالطّ 
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 .ببيةمب المجرد من فاء السّ ي جواب الطّ فعرابية الجائزة وجه اإلاأل ثالثا: 

فالمعنى  .(1)مخشري ىذه المسألة ويختصرىا بقولو: " إف لـ تقصد الجزاء رفعت " يذكر الزّ 
با أو جزمو. فإذا كاف الجواب مترتّ بب في رفع المضارع ة، وىو السّ عرابيّ د الحالة اإلىو الذي يحدّ 
 .فاألولى ىو الرفع ،وقصدت الجزاء جزمت. أما إذا لـ يكف كذلؾ ولـ تقصد الجزاء ،عمى ما قبمو

 والمرفوع يأتي عمى ثبلثة أوجو.

ِإنٍّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمف َوَراِئي َوَكاَنِت اْمَرَأِتي  ﴿: ؿ: أف يكوف المرفوع صفة، نحو قولو تعالىالوجو األوّ 
" تُقرأ يرثني بالّرفع  .(2) ﴾َعاِقًرا َفَيْب ِلي ِمف ل ُدنَؾ َوِليًّا، َيِرثُِني َوَيِرُث ِمْف آِؿ َيْعُقوَب َواْجَعْمُو َربٍّ َرِضيًّا 

؛ ألّنو سأؿ وليا ىذه صفت و، والجـز ال يحصؿ بيذا عمى الّصفة لولي، وىو أقوى مف الجـز
  .(3)المعنى"

ـْ ُيْؤِمُنْوا ِبِو  ﴿نحو قولو تعالى:  ،اني: أف يكوف المرفوع حاالالوجو الثّ  ـْ َكَما َل ـْ َوَأْبَصاَرُى َوُنَقمٍُّب َأْفِئَدَتُي
ـْ َيْعَمُيْوَف  ـْ ِفْي ُطْغَياِنِي َؿ َمر ٍة َوَنَذُرُى  .(4) ﴾َأو 

جاء الفعؿ يعميوف مرفوعا، " والجممة حاؿ مف الّضمير المنصوب في قولو ونذرىـ، وفيو 
 .(5)تنبيو عمى العمو ناشئ عمى الّطغياف" 

 

 

 

                                                           

 .334الزمخشري، المفصؿ،   (1)
 .6-19/5مريـ،   (2)
 .2/866العكبري، التبياف،   (3)
 .6/110االنعاـ،   (4)
 .7/444طاىر بف عاشور، التحرير والتنوير،   (5)
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نحو قولؾ: " قـ يدعوؾ   (1) ،المقصود بو القطع واالستئناؼ" ،الوجو الثالث: " أف يكوف المرفوع
عاء سابؽ لمقياـ، دعاء بعد قيامو، فالدّ  أف تجعمو و يدعوؾ، وليس المقصودنّ إاالمير، فالمقصود قـ. 

 .(2)ردت ذلؾ جزمت" أا إف مّ أ .با عنووليس مسبّ 

ذا إا جـز الفعؿ المضارع، أمّ  ،عميؽأو التّ  ،إذا قصد الجزاءـ ابقة أف المتكمّ مثمة السّ يبدو مف خبلؿ األ
 أو استنئنافا. ،أو حاال ،ا صفةوىذا المرفوع يكوف إمّ  .كاف الغرض مف كبلمو غير ذلؾ فمو الرفع

 فاإلعراب في الّنحو ىو اإلبانة عّما في الّنفس والكشؼ عنو. وىو الذي يحّدد العبلمة اإلعرابّية.

 والعبلمة اإلعرابية ىي التي تحّدد المعنى لتعرب عّما يدور في النفس.
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 المبحث الثالث:

 مب المجزوم.جواب الطّ اوال: 

 جواب األمر.

 مر سابؽ في قولو تعالى:أجاء جواب األمر في سورة البقرة مجزوما مترتبا عمى 

ي اَي   ﴿ -1 ـْ َواِ  ـْ َوَأْوُفوا ِبَعْيِدي ُأوِؼ ِبَعْيِدُك َيا َبِني ِإْسَراِئيَؿ اْذُكُروا ِنْعَمِتَي ال ِتي َأْنَعْمُت َعَمْيُك
 .(1) ﴾ َفاْرَىُبوفِ 

إذ " جاء ( بعيدكـ  وؼِ )أوجممة الجواب  (وفوا بعيدي)أفي ىذه اآلية جاءت جممة األمر 
 .(3)مجزـو عمى جواب األمر"  (وؼِ )أوقولو "  .(2)فيو معنى المجازاة"  فّ أل ؛جواب األمر مجزوما

دً  ﴿ -2 ـْ َرَغًدا َواْدُخُموا اْلَباَب ُسج  ْذ ُقْمَنا اْدُخُموا َىِذِه اْلَقْرَيَة َفُكُموا ِمْنَيا َحْيُث ِشْئُت ا َوُقوُلوا ِحط ٌة َنْغِفْر َواِ 
ـْ َوَسَنِزيُد اْلُمْحِسِنيفَ  ـْ َخَطاَياُك  .(4) ﴾ َلُك

نغفر لكـ  ،مرتـ بوأُ " والمعنى إف تقولوا ما  ،جاء مجزوما في جواب األمر (نغفر) قولو تعالى 
 فمذلؾ جاءت نغفر مجزومة. ؛بة عمى القوؿفالمغفرة مترتّ  .(5) خطاياكـ "
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ـْ َيا ُموَسى َلْف َنْصِبَر َعَمى َطَعاـٍ َواِحٍد َفاْدُع َلَنا َرب َؾ ُيْخِرْج َلَنا ِمم ا تُْنِبُت اأْلَْرُض  ﴿ -3 ْذ ُقْمُت ِمْف  َواِ 
 .(1) ﴾  َبْقِمَيا َوِقث اِئَيا َوُفوِمَيا َوَعَدِسَيا َوَبَصِمَيا

فيي في معنى  ،دعو ربوىي " مضموف ما طمبوا منو أف ي (يخرج لنا) جاءت جممة الجواب 
ومقتضى الظاىر أف يقاؿ أف يخرج لنا. فعدؿ عف  ،قؿ لربؾ يخرج لنا :و قيؿمقوؿ قوؿ محذوؼ. كأنّ 

حتى  ،ف دعا ربوإو يـ واثقوف بأنّ نّ أيماء إلى إ ،واب طمبيـجزـو في صورة جتياف بفعؿ مذلؾ إلى اإل
 .(2)عاء" رض يحصؿ بمجرد الدّ كاف إخراج ما تنبت األ

ـَ َحِنيًفا َوَما َكاَف ِمَف اْلُمْشِرِكيفَ  ﴿-4  .(3) ﴾َوَقاُلوا ُكوُنوا ُىوًدا َأْو َنَصاَرى َتْيَتُدوا ُقْؿ َبْؿ ِمم َة ِإْبَراِىي

لبليذاف  ؛مجزـو في جواب األمر"  (تيتدوا )وجاء الجواب الفعؿ(،  واكون) ورد في اآلية فعؿ األمر 
 .(4)" فة فمستـ بميتديصرانيّ ة والنّ كـ إف كنتـ عمى غير الييوديّ رط أنّ رط ليفيد بمفيوـ الشّ بمعنى الشّ 

ـْ َواْشُكُروا ِلي َواَل َتْكُفُروِف ﴾ ﴿  -5  .(5)َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُك

واب فاذكروني، واذكروني فعؿ أمر اذكروني الفاء ىي الفصيحة أي إذا شئتـ االىتداء إلى الصّ " 
فعؿ مضارع مجزوـ  (أذكركـ .)والياء مفعوؿ بو ،والنوف لموقاية ،والواو فاعؿ ،مبني عمى حذؼ النوف

 .(6)نا " أوالفاعؿ مستتر تقديره  ،مبألنو جواب الطّ 

ـْ ِإْف ُكِتَب َعَمْيُكـُ  ﴿ -6 ـُ اْبَعْث َلَنا َمِمًكا ُنَقاِتْؿ ِفي َسِبيِؿ الم ِو َقاَؿ َىْؿ َعَسْيُت  اْلِقَتاُؿ َأال  ِإْذ َقاُلوا ِلَنِبي  َلُي
 .(7) ﴾  تَُقاِتُموا

 .(8)مب " و جواب الطّ ا جوابيا فيو الفعؿ نقاتؿ مضارع مجزوـ ألنّ أمّ  (ابعث لنا)" جممة األمر 
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ـْ ُتْؤِمْف َقاَؿ َبَمى َوَلِكْف ِلَيْطَمِئف   ﴿ -7 ـُ َربٍّ َأِرِني َكْيَؼ ُتْحِيي اْلَمْوَتى َقاَؿ َأَوَل ْذ َقاَؿ ِإْبَراِىي َقْمِبي َقاَؿ َواِ 
ـ  ا ـ  اْجَعْؿ َعَمى ُكؿٍّ َجَبٍؿ ِمْنُيف  ُجْزًءا ُث ـْ َفُخْذ َأْرَبَعًة ِمَف الط ْيِر َفُصْرُىف  ِإَلْيَؾ ُث ْدُعُيف  َيْأِتيَنَؾ َسْعًيا َواْعَم

 .(1) ﴾َأف  الم َو َعِزيٌز َحِكيـٌ 

، لّكنو ُبني التصالو بنوف  " (يأتينؾ ) أما جوابو ،مجزوـ( خذ )جاء فعؿ األمر  فيو في محؿ جـز
 .(2)الّنسوة" 

 

 مب المقترن بالفاءجواب الطّ ثانيا: 

، نحو قولؾ: لـ يقترف بالفاء وقصد بو الجـز مب إفيجـز الفعؿ المضارع الواقع جوابا لمطّ 
ومف  ،ببيةوىذه الفاء تسمى فاء السّ  .صبفيجب فيو النّ  ،ا إذا اقترف بالفاءأمّ  أعطني أمدحؾ.

 حكاميا:أ

مني والعرض األمر والنيي واالستفياـ والتّ  –مب نواع الطّ أتنصب المضارع بعدىا بعد " أوال: 
 .-حضيض والنداءوالتّ 

ابؽ السّ  :مريفأط ببية. فيي تتوسّ مع داللتيا عمى السّ  ،عقيبرتيب والتّ ؼ عطؼ يفيد التّ ثانيا: ىي حر 
 ر.منيما سبب في المتأخّ 

 .(3). فما بعدىا مسّبب عما قبميا وجواب لو" أف تقع في جواب نفي أو طمب أو ممحقاتيما ال بدّ  ثالثا:

(3). 

وىي أيضا تسّمى الجوابّية، أو فاء الجواب. " ألّف ما قبؿ الّطمب المحض لما كاف غير ثابت 
 .(4)المضموف اشبو الّشرط الذي ليس متحّقؽ الوقوع، فيكوف ما بعد الفاء كالجواب لمّشرط" 

 
                                                           

(
1
 .2/269بقرة، ال  (

(
2

  .2/578( السمٌن الحلبً، الدر المصون، 
(

3
 .4/387ٌنظر، عباس حسن، النحو الوافً،   (

(
4
 .3/441الصبان، حاشٌة الصبان على شرح االشمونً،   (
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 .مبة الجائزة في المضارع المقترن بالفاء بعد الطّ وجه اإلعرابيّ األ : ثالثا

ببية. يقوؿ سيبويو في باب الفاء: حاة عند اقترانو بفاء السّ نّ منصوب باتفاؽ الالفعؿ المضارع 
شرؾ الفعؿ األوؿ و يُ نّ إضمار أف، وما لـ ينتصب فإما انتصب في باب الفاء ينتصب عمى  " اعمـ أفّ 

أو مبني عمى مبتدأ، أو موضع اسـ مما سوى ذلؾ.      ،فيما دخؿ فيو، أو يكوف في موضع مبتدأ
 .عدة وجوأببية يكوف لو قوؿ سيبويو الّسابؽ نستنتج أف حكـ المضارع المقترف بفاء السّ  مف خبلؿ

نحو قولؾ:  ،أي أف ما بعدىا متسبب عما قبميا ؛ةيا سببيّ صب عمى اعتبار أنّ ؿ: النّ الوجو األوّ 
 ؾ. فالمديح ناتج عف العطاء.مدحَ أعطني فأ

ؾ إذا شئت ببية. " اعمـ أنّ ركيب السّ ويكوف ذلؾ عندما ال يفيد التّ  ،فع عمى االستئناؼاني: الرّ الوجو الثّ 
 .(1)تياف سببا لمحديث" ف تجعؿ اإلأؾ لـ ترد ترفع وزعـ الخميؿ أنّ  ،يتيني فاحدثؾإقمت 

 ،ابؽ، نحو قولؾ: ال تقـ فتضرب زيدا، فإذا عطفتشريؾ عمى الفعؿ السّ الث: العطؼ أو التّ الوجو الثّ 
صب فتقوؿ: ال تقـ فتضرب ا إف قصدت النّ لجـز أي ال تقـ وال تضرب. أمّ ا)فتضرب( كاف موقع 

 زيدا. أي ال يكف منؾ قياـ فيكوف منؾ ضرب لزيد. 

بيف الرفع  ،واالختبلؼ في المعنى ،ةعمى الحركة اإلعرابيّ  اثر ألممعنى  ا سبؽ أفّ نبلحظ ممّ 
عطني فأنا أف رفعت كاف المعنى إ (مدحؾأعطني ف)أيعود الى ما في نفس المتكمـ " فجممة  بوالنص

ف كانت منصوبة كاف المعنى  ،عطنيأنا قائـ بمدحؾ فأأي  ، والفاء استئنافّية،ؾمدحُ أ عطني أوا 
 فيكوف العطاء سببا في المدح. .(2)والفاء سببية "  ،مدحؾأل

 

 

 

 
                                                           

(
1
 .3/28سٌبوٌه، الكتاب،   (

(
2
 .52فاضل السامرائً، الجملة والمعنى، ص  (
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 هيجواب النّ : رابعا

ولكف بشرط أف يكوف  ،ف يكوف مجزوماأإذا ورد جواب النيي غير مقترف بالفاء وجب حينيا 
ويصح  أداة شرط+ ال الناىية + فعؿ الشرطويوضع موضعو "  ،يي ما يمكف رفعو مف الكبلـالنّ 

اّل فبل. بيات. يصح إف ال الشّ  ؽِ شرار تتّ نحو قولؾ: ال تصادؽ األ المعنى، حينئذ ينجـز الجواب وا 
. أما جممة ال تصادؽ األاأل تصادؽ   شرار تتحمؿ وزرىـ ال يصحّ شرار تتؽ الشبيات. الفعؿ  مجزـو
ورده سيبويو أوىو ما  .(1)" إف ال تصادؽ األشرار تتحّمؿ وزرىـ لفساد المعنى، فالفعؿ مرفوع فييا 

 بقولو: 

 (2)قػع يَ  تػخالؼٍ  بؿ ال دوفَ قَ  ضع               إفْ تَ  يي أفْ بعد الن   زـٍ جَ  وشرطُ  

لى صيغة إ يغةال: تحويؿ الصّ أوّ : يي وىمافيو بذلؾ يضع شرطيف لمجـز في جواب النّ 
 نى.عة المة بوضع إف. ثانيا: صحّ شرطيّ 

ا قولؾ ال تدف أمّ  ،سد تسمـمف األ يكوف التقدير إف ال تدفُ  ،سد تسمـألمف ا فإذا قمت ال تدفُ 
قدير ال تدف رط ليسمـ المعنى ويصبح التّ داة الشّ أسد يأكمؾ في ىذه الحالة يجب وضع ال بعد مف األ
 ة شرط منفي مكانو.قامّ إكمؾ. أي أتدف مف األسد ي سد إفمف األ

ذا كاف الفعؿ مقترنو  ة أو ببيّ صب عمى السّ أو النّ  ،رفع عمى االستئناؼالفيجوز فيو  ،بالفاء اا 
رادة إوجميع ىذه الحاالت مقترنة ب ،ابؽ لو قبؿ الفاءشريؾ. أي عمى الفعؿ السّ العطؼ عمى التّ 

 ة .الحركة اإلعرابيّ ثره عمى أالمعنى. كما أف لممعنى 

 

 

                                                           

 .376ينظر، محمد عيد، النحو المصفى، ص  (1)
 .1/58لفية، ابف مالؾ، األ  (2)
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يي فإذا ورد مضارع لجواب النّ  ،يي ىو الجـزيي فمحور النّ الحديث يدور عف النّ  وبما أفّ 
فيجوز فيو الجـز عمى الفعؿ األوؿ والنصب عمى السببية. والعبلمة  ،واقترف ىذا الجواب بالفاء

ف: يوجيي بعد اقترانو بالفاء يحتمؿ يوبذلؾ يصبح الفعؿ الواقع جوابا لمنّ  ،ة في الحالتيف واحدةاإلعرابيّ 
 الجـز أو النصب. ومف اآليات الواردة في سورة البقرة عمى ىذا النحو قولو تعالى: 

ـُ اْسُكْف َأْنَت َوَزْوُجَؾ اْلَجن َة َوُكبَل ِمْنَيا َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتَما واََل تَْقَرَبا َىِذِه الش    ﴿ -1 َفَتُكوَنا َجَرَة َوُقْمَنا َيا َآَد
ـُ اْسُكْف َأْنَت َوَزْوُجَؾ اْلَجن َة َوُكبَل ِمْنَيا َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتَما واََل تَْقَرَبا َىِذِه الش   ِمَف الظ اِلِميفَ  َجَرَة َوُقْمَنا َيا َآَد

 .(1) ﴾َفَتُكوَنا ِمَف الظ اِلِميَف 

 

القرينة الّمفظية كأف يكوف الفعؿ مف مف المعموـ أّف القرينة معنوية أو لفظية. فإف لـ توجد 
ففيو  " األفعاؿ الخمسة، كما ىو الحاؿ في اآلية الّسابقة في قولو تعالى: ) فتكونا مف الظالميف(،

وجياف. أوال: أف يكوف معطوفا عمى الّنيي الّسابؽ لو فيو مجزوـ، والمعنى عندىا يكوف داخبل في 
قرباف الشجرة، ويجوز أف يكوف جوابا لمّنيي، فيو  الّنيي، فيكوف قد نيى عف الظمـ كما نيى عف

 .(2)" منصوب، ومعنى الجواب والنصب ) ال تفعؿ ىذا فيو يفعؿ بؾ مجازاة ( 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(

1
 .2/35البقرة،   (

(
2
 .3/1257توضٌح المقاصد والمسالك بشرح ألفٌة ابن مالك،   (
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 الخاتمة:

 توّصمت الباحثة إلى بعض الّنتائج في ىذه الّدراسة أىّميا: 

ىذه الّسورة شاممة لجميع األنماط : تنّوع األنماط الّتركيبّية الّشرطّية في سورة البقرة، حيث جاءت أوال
 الّتركيبّية.

ذا ولو، وىي جاءت مطابقة لما ذىب إليو  ثانيًا: أكثر األدوات التي ورد جوابيا محذوفًا، ىي: إف وا 
 الّنحاة.

: المعنى ىو الذي يحّدد األسموب، أي أّف أسموب الّطمب المجاب يجب فيو الجـز إف كاف ثالثا
ف لـ نقصد الّتعميؽ  والجـز فاألصؿ لمّرفع.الجواب معّمقُا ومرتبطًا ب  الفعؿ الذي يسبقو، وا 

بو واعتماده لآلخر، وذلؾ : اجتماع الّشرط والقسـ يؤّدي إلى استنغناء واحد منيما عف جوارابعا
 عمى المعنى والمبنى. اعتمادا

 خامسا: جاء جواب الّطمب في اغمب األحياف في صيغة األمر، وفي أحياف اخرى جاء بصيغة
 النيي.

 أستطيع بعد الّدراسة أف اوصي باآلتي:

أحّث باقي الّدارسيف عمى استكماؿ موضوع األجوبة الّنحوّية، والوقوؼ عمى أسرار ىذه 
 الّداللّية. ـاألجوبة سواء أكاف مف الّناحية الببلغّية أ
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 مراجع:المصادر و ال

 :ن الكريمآالقر 

، تحقيق رمزي منير جمهرة المغة(، م 933/ىـ 321األزدي، محمد بن الحسن بن دريد )ت   -1
 .1987، بيروت: دار العمم لممالين، 1بعمبكي، ط

النكت في م(، 1084ه/476األعمم الشنتمري، أبو الحجاج يوسف بن سميمان بن عيسى )ت -2
وقاف والشؤون اإلسالمية ، وزارة األ1ستاذ رشيد بمجيت، طتحقيق األ، تفسير كتاب سيبويه

 م.1999-ه1424المممكة المغربية، 

نصاف في ال (، م 1181/ىـ 577ري )تانصألن محمد بن عبد اهلل انباري، عبد الرحماأل -3
 المكتبة العصرية . 1 طالكوفين / ، البصرين و الخالف بين النحويينمسائل 

 745)ت ، حيان محمد بن يوسف بن عمي بن يوسف بن حيان أثير الدين ، أبوياألندلس -4
 م(، 1344ىـ/

، 1تحقيق وشرح ودراسة رجب عثمان محمد، ط  ،ارتشاف الضرب من لسان العرب  -أ       
 .1418/1998مراجعة رمضان عبد التواب، القاىرة: مكتبة الخانجي 

 .1420محمد جميل، بيروت: دار الفكر، ، تحقيق صدقي البحر المحيط في التفسير -ب       
، دمشق: دار 1، تحقيق حسن ىنداوي، ط ل والتكميل في شرح كتاب التسهيليالتذي -ج       

 القمم.
التيانوي، محمد بن عمي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي، )ت بعد -5

عمي دحروج، ، تحقيق الدكتور كشاف اصطالحات الفنون والعمومم(، 1745ه/1158
 م.1996بيروت -، مكتبة لبنان1ط

فقه المغة وسر (، م 1038/ىـ 429الثعالبي، عبد الممك بن محمد بن إسماعيل )ت  -6
 .1422/2002حياء التراث العربي، إ، 1، تحقيق عبد الرزاق الميدي، طالعربية
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القاىر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي األصل، الجرجاني، أبو بكر عبد  -7
 م(،1078ه/471)ت

 القاىرة. -، مطبعة المدني، عمق عميو محمود محمد شاكرأسرار البالغة -أ

 ، المكتبة العصرية، الدار النموذجية.1، تحقيق ياسين األيوبي، طدالئل العجاز -ب

، تحقيق كتاب التعريفات(، م 1413/ىـ 816الجرجاني، عمي بن محمد بن عمي )ت  -8
 .1983/  1413، بيروت: دار الكتاب العممية، 1الناشر، ط جماعة من العمماء بإشراف 

 

(، م 1499/ىـ 905الجرجاوي، خالد بن عبد اهلل بن ابي بكر بن محمد يعرف بالوقاد )ت  -9
 .1421/2001، بيروت: دار الكتاب العممية، 1، ط شرح التصريح عمى التوضيح

، تحقيق فائز في العربية الممع(، م 1002/ىـ 392بو الفتح عثمان )ت أجني، ابن  -10
 .فارس، الكويت: دار الكتاب الثقافية

الصحاح تاج المغة (، م 1003/ىـ 393بو نصر إسماعيل بن حماد )ت أالجوىري،  -11
، بيروت: دار العمم لمماليين، 4تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط  وصحاح العربية،

1407/1987. 

 1249/ىـ 641جب الكردي )ت ايونس ابن الح بي بكر بنبن أ رعثمان بن عم الحاجب، -12
 .(م

، دراسة وتحقيق فخر صالح سميمان بن قدارة، األردن: دار عمان، أمالي ابن الحاجب -أ     
1409/1989. 

، القاىرة: مكتبة 1، تحقيق صالح عبد العظيم الشاعر، ط الكافية في عمم النحو  -ب     
 .2010اآلداب 

 .، دار المعارف15ط ،  النحو الوافي( م 1978/ىـ 1398حسن، عباس ) -13
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الدر  (،م 1355/ىـ 756حمد بن يوسف بن عبد الدايم المعروف بالسمين )ت االحمبي،  -14
  .، تحقيق أحمد محمد الخراط، دمشق: دار القممالمصون في عموم الكتاب المكنون

الكميات معجم في ( م 1683/ىـ 1094حنفي، أيوب بن موسى الحسين الكفوي )ت ال -15
، تحقيق عدنان درويش / محمد المصري، بيروت: مؤسسة المصطمحات والفروق المغوية

 .الرسالة

، إعراب القرآن وبيانهم(، 1982ه/1403درويش، محيي الدين بن احمد مصطفى، )ت -16
 سوريا، دار اإلرشاد لمشؤون الجامعية.-، حمص4ط

مختار (، م 1268/ىـ 666بي بكر )ت أبو عبد الرحمان محمد بن أالرازي، زين الدين -17
 .1999/ 1420، بيروت: المكتبة العصرية، 5، تحقيق يوسف الشيخ محمد، ط الصحاح

تاج (، م 1790/ىـ 1205)ت  بمرتضىالزبيدي، محمد بن محمد أبو الفيض الممقب  -18
 .اليداية ، تحقيق مجموعة من المحققين، دارالعروس من جواهر القاموس

 م( 949/ىـ 377الزجاجي، عبد الرحمان بن إسحاق النياوندي )ت  -19

، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1، تحقيق عمى توفيق الحمد، ط حروف المعاني والصفات  -أ     
1984. 

 .1405/1985، دمشق: دار الفكر، 2، تحقيق مازن المبارك، ط الالمات -ب     
 

البرهان في (، م 1392/ىـ 794بن عبد اهلل بن بيادر )ت  الزركشي، بدر الدين محمد -20
/ 1376حياء الكتاب العربية، إ، دار 1، تحقيق محمد ابو الفضل ابراىيم، ط نآعموم القر 
1957. 

 

 

 



95 
 

 (،م 1143/ىـ 583بو القاسم محمد بن عمر بن أحمد )ت أالزمخشري،  -21

 .1407دار الكتاب العربي،  ، بيروت:3، ط الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  -أ     
، بيروت: المكتبة اليالل، 1بو ممحم، ط أ، تحقيق عمى المفصل في صنعة العراب -ب     

1993. 

، صول في النحواألىـ(،  316السراج، أبو بكر محمد بن السري بن سيل النحوي )ت  -22
 .تحقيق عبد الحسين الفتمي، بيروت: مؤسسة الرسالة

، مفتاح العمومم(، 1229ه/626السكاكي، يوسف بن ابي بكر بن محمد بن عمي،) ت -23
 م. 1987ه/1407بيروت، دار الكتب العممية، -، لبنان2ضبط نعيم زرزور،ط

، إرشاد العقل السميم الى مزايا الكتاب الكريمىـ(،  982السعود، محمد بن مصطفى )ت  -24
 .بيروت: دار إحياء التراث العربي

، تحقيق عبد الكتاب(، م796/ىـ 180سيبويو، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي )ت  -25
 .1408/1988، القاىرة: مكتبة الخارجي، 3السالم محمد ىارون، ط 

، شرح كتاب سيبويه(، م979/ىـ368عيد السيرافي بن المرزبان )ت بو سأالسيرافي،  -26
 .2008بيروت: دار الكتب العممية، ، 1تحقيق أحمد حسن ميدلي / عمي سيد عمي، ط 

همع الهوامع في شرح  ( ،م 1505/ىـ 911ن بن أبي بكر )ت السيوطي، عبد الرحم -27
 . ، مصر : المكتبة التوفيقيةجمع الجوامع 

المقاصد الشافية في م(، 1388ه/790الشاطبي، أبو أسحق أبراىيم بن موسى، )ت  -28
حياء 1بد المجيد قطامش، ط، تحقيق الدكتور عشرح الخالصة الكافية ، معيد البحوث العممية وا 

 م.2007ه/1428التراث اإلسالمي، 

، 4، ط نآالقر إعراب الجدول في (، م 1973/ىـ 1376صافي، محمد بن عبد الرحيم )ت  -29
 .1418دمشق: دار الرشيد 
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حاشية الصبان عمى م(، 1792ه/1206الصبان، محمد بن عمي الصبان الشافعي،)ت -30
 م.1997ه/1417بيروت، دار الكتب العممية،  -، لبنان1، طاالشمونية اللفية ابن مالكشرح 

التحرير والتنوير ىـ(،  1393عاشور، محمد الطاىر بن محمد بن الطاىر )ت ابن  -31
((، تونس: الدار التونسية ))تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

 .1984لمنشر، 

 ، تحقيق صاحب أبو جناح.جمل الزجاجي شرحابن عصفور،  -32

شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن ىـ(،  769عقيل، عبد اهلل بن عبد الرحمان العقيمي )ت  -33
 .1400/1980: دار التراث، القاىرة  ،20، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط مالك

 ،(م 1209/ىـ 616)ت  بو البقاء بن عبد اهلل بن الحسينأالعكبري،  -34

 ، تحقيق عمي محمد البجاوي، الناشر عيسى الحمبي وشركاه.التبيان في إعراب القرآن -أ

، دمشق: دار الفكر 2لو النبيان، ط المحقق عبد اإل ،عرابواألالمباب في عمل البناء   -ب
1416/1995. 

 .، مكتبة الشبابالنحو المصطفىعيد محمد،  -35

التعميقة عمى كتاب م(  987ىـ/ 377الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار )ت -36
 .1410/1990 1، ط تحقيق عوض بن محمد القوزي،سيبويه 

 فاضل السامرائي،  -37

 م.2000بيروت دار بن حزم،  -، لبنان1، طالجممة والمعنى -أ

 م.2000والتوزيع، ، دار الفكر لمطباعة النشر 1، الجزء الرابع، طمعاني النحو -ب

الكناش في فني (، م 1331/ىـ 732اء، عماد الدين إسماعيل بن عمي بن محمود )ت ر الف -38
تحقيق رياض بن حسين الخوام، بيروت: المكتبة المصرية لمطباعة والنشر،  النحو والصرف،

2000. 
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يوسف  تحقيق أحمد، القرانمعاني ىـ(،  207الفراء، يحيي بن زياد بن عبد اهلل )ت  -39
، مصر: دار المصرية 1اتين / محمد عمي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشمبي، ط سبال

 .لمتأليف والترجمة

تحقيق ميدي المخزومي/  العين،(، م 786/ىـ 170الفراىيدي، الخميل بن أحمد )ت  -40
 .إبراىيم السامرائي، دار ومكتبة اليالل

القاموس ( م 1415/ ىـ 817مد بن يعقوب )ت أبادي، مجد الدين أبو ظاىر مح الفيروز -41
، 8شراف نعيم العرقسوسي، ط إ، تحقيق مكتب التحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، المحيط

 .2005/  1426بيروت: مؤسسة الرسالة، 

يضاح في عموم الم(،  1338/ىـ 739القزويني، محمد بن عبد الرحمن بن عمر )ت  -42
 .، بيروت: دار الجيل3، ط لرحمان خفاجيتحقيق محمد بن عبد االبالغة، 

نيل المرام من  ىـ(، 1307بو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن عمي )ت أالقنوجي،  -43
، تحقيق محمد حسن إسماعيل / أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العممية، تفسير آيات األحكام

2003. 

     (، م 1350/ىـ 751الجوزية )ت قيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ال ابن  -44

 .، بيروت: دار الكتاب العربيالفوائد بدائع -أ     
 .1417، القاىرة: مكتبة ابن تيمية، 2ط  النونية، الكافية الشافية، -ب     

 (، 1274/ىـ 672مالك محمد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي )ابن  -45

 .، دار التعاونألفية ابن مالك -أ     
، ىجر 1 ط، تحقيق عبد الرحمان السيد / محمد بدوي المختون، شرح تسهيل الفوائد -ب     

 .1410/1990لمطباعة والنشر والتوزيع واالعالن، 

، تحقيق محمد عبد الخالق المقتضب( م 899/ىـ 285بو العابس )أالمبرد، محمد بن يزيد  -46
 .عضيمة بيروت: عالم الكتب
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، )مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر محمد النجار( بالقاهرةمجمع المغة العربية 
 .المعجم الوسيط، دار الدعوة

الجنى الداني في (، م 1348/ىـ 749محمد حسن بن القاسم بن عمي )ت أبو المرادي،  -47
، بيروت: دار الكتب العممية، 1، تحقيق فخر الدين قباوة / محمد نديم فاضل، ط حروف المعاني

1413/1992. 

المحكم والمحيط  (م 1066/ىـ 458المرسى، أبو الحكم عمي بن إسماعيل بن سيده، )ت  -48
 .2000/  1421، بيروت: دار الكتاب العممية، 1المحقق عبد الحميد ىنداوي، ط األعظم، 

، ليبيا، الشرط في القرآن الكريمالمسدي، عبد السالم المسدي محمد اليادي الطرابمسي،  -49
 م.1985لعربية لمكتاب، الدار ا

، الفوائد الضيائية عمى متن الكافيةالمال جامي، عبد الرحمن بن أحمد بن مال جامي،  -501
: دار إحياء التراث العربي، ، بيروت1تحقيق احمد عزو عناية، عمي محمد مصطفى، ط

 م.2009

دار ، بيروت: 3، طلسان العربىـ(  711منطور، محمد بن مكرم بن عمي )ت ابن  -51
 .1414صادر، 

(، م 950/ىـ 338النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري، ابو جعفر )ت  -52
، بيروت: دار الكتاب العممية، 1، عمق عميو المنعم خميل إبراىيم، ط إعراب القران لمنحاس

1421. 

مكتبة الخانجي، ، 5، طاالساليب النشائية في النحو العربيىارون، عبد السالم ىارون،  -53
 م.2001

 (،م 1360/ ىـ 761ىشام، عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل )ت ابن  -54

المحقق عبد الغني الدقر، سوريا، الشركة  ،شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب -أ     
 .المتحدة لمتوزيع
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، 6عمي حمد اهلل، ط ، تحقيق مازن المبارك / محمد مغني المبيب عن كتب األعاريب  -ب     
 .1985دمشق: دار الفكر، 

، تحقيق محمد  عمل النحوم( ،  919ىـ/ 381الوراق، محمد بن عبد اهلل بن عباس )ت  -56
 . 1420/1999حاكم محمد درويش ، الرياض : مكتبة الرشيد 

 (،م 1245/ىـ 643بي السرايا محمد بن عمي )ت أيعيش، بن عمي بن يعيش ابن ابن  -57
 .1422/2001، بيروت دار الكتاب العممية، 1، ط شرح المفصل الزمخشري
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