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نظام الجملـة  «سأحاول في هذا البحث المتواضع أن أقدم دراسة تركيبية داللية لــ
مـــن حـــاالت للجملـــة الشـــرطية أو  آل عمـــرانبـــالتطبيق علـــى مـــا فـــي ســـورة  » الشـــرطية

  .حاالت شبيهة بداللة هذا الجملة
قـود إلـى طـرح أسـئلة سـأحاول وٕان إرادة التعرف على النظام النحوي لهذه الجملة  ت

هـل كـان حـد الجملـة واحـدا عنـد النحـاة العـرب قـديما       و حـديثا؟ : لاإلجابة عنها مث
وهل يعتبرون الجملـة الشـرطية قسـما مـن أقسـام الجملـة العربيـة ؟ وهـل نظـر إليهـا النحـاة 

ة العــرب القــدماء و المحــدثون علــى أنهــا جملــة واحــدة مــن حيــث البنيــة؟ أ كانــت  معاملــ
العامــل  ةو الغــرض أم علــى جهــ ىو البالغيــين لهــا منصــبة علــى جهــة المعنــ المفســرين

  كما فعل النحاة ؟  بواإلعرا
إلقــاء الضــوء علــى  وقــد وقــع اختيــاري علــى بحــث نظــام الجملــة الشــرطية رغبــة فــي

  .، و ما ينتج عن أشكالها من خصائص دالليةأنماطها و صورها المختلفة 
ستقي منها النمـاذج التركيبيـة للجملـة الشـرطية ، أ ةكريم مدونللقرآن ال يأما اختيار  

ـــنص األرقـــى و األفصـــح ، و الممثـــل ف ـــه ال ـــابال للدراســـة ، و لكون ـــا ، ق ـــه نصـــا لغوي لكون
  .ألعلى مستويات اللغة العربية  

مجاال لهذه الدراسـة التـي تستقصـي ) مائتي آيةوهي من (آل عمران ةسور  و كانت 
  .و صورها ، ويعود ذلك إلى وفرة هذه األدوات وأنماطها نسبياأنماط  الجملة الشرطية 

لتحســـيس بالتقصـــير فـــي حـــق الداللـــة عنـــدما وأردت أن أتخـــذ هـــذا البحـــث وســـيلة ل
تعــامال إعرابيــا شــكليا ينتهــي )  وغيرهــا(الشــرطية ةيتعامــل المدرســون مــع عناصــر الجملــ

ب أو ال ، بعيـدا عـن و كـون جـواب الشـرط لـه محـل مـن اإلعـراوأثـره ،  عند ذكر العامـل
اختيــــار النحــــو مــــن ثــــّم و . الــــذي ألجلــــه انتظمــــت هــــذه الجملــــة أو تلــــك  دإظهــــار القصــــ

  .الوظيفي الذي يقرن بين الشكل و المعنى بوصفه بديال لإلعراب التقليدي
لم  ينل حظه كامال عند النحاة -األساليب اللغوية  مثل بعض-األسلوب الشرطي 

، و لكنه كان موزع  خاصا اأسلوببوصفه جامعة تنظر إليه القدماء و المتأخرين بدراسة 
األشـــالء بـــين حـــروف المعـــاني ، و المضـــارع المجـــزوم ، والجمـــل التـــي لهـــا محـــل مـــن 

دعـوة مشـجعة فــي  يُعـد بحثــأو لـذا .اإلعـراب ، والجمـل التـي ال محــل لهـا مـن اإلعــراب 
مـاذج التركيبيـة و إرساء دعائم نحو تعليمي ميسر يركز على جمـع كـل مميـزات النسبيل 

  . طرق أدائها للمعنى انطالقا من أنصح النصوص 
ففـي ؛  منهج البحث التكامليتبنى أأن  صل إلى النتائج المرجوة كان عليّ أولكي 



و   الجملــة   ملمفهــو  يتتبعــ دو ذلــك عنــ ، المــنهج التــاريخي تانتهجــ النظــري بالجانــ
حــاة و البالغيــين القــدماء ابتــداء مــن و بــين الكــالم عنــد أعــالم الن أقســامها و الفــرق بينهــا

أي مــــن القــــرن الثــــاني الهجــــري إلــــى القــــرن العاشــــر (الخليــــل و ســــيبويه إلــــى الســــيوطي 
هــو ) هـــ538ت (ســجل وجــود نــوع مــن الجمــل عنــد الزمخشــري أ، و خــالل ذلــك )الهجــري

و ما أدلى به علماء اللغة العرب فـي شـأن  و انتهاء بالعصر الحديث الجملة الشرطية ،
 .وم الجملة عامة والجملة الشرطية  خاصةمفه

واســـتخدمته عنـــد   ،بـــالمنهج الوصـــفي تفقـــد اســتعنو أمـــا فـــي الجانـــب التطبيقـــي 
التعريف بمختلف األدوات الشرطية ، وعند تصنيف أنماطها و صورها، ومـن ثـم تمثيلهـا 

مبنــى  تفكيــكيبــدو فــي ، و تمثــيال شــجريا يســاعد علــى تصــور أشــكال التراكيــب الشــرطية 
 ىوكيمــا أتجــاوز المعنــ. وبيــان وظائفهــا النحويــة  جملــة الشــرطية إلــى وحــداتها التحليليــةال

الظــاهري كنــت أســتعين بالمقــام إذا اقتضــى األمــر، ألجــل التوصــل إلــى المعنــى الــداللي 
كمــا  .األكبــر الــذي هــو قصــد و إرادة المــتكلم و فحــوى الرســالة التــي يتــداولها  الخطــاب 

جـداول إحصـائية للحـاالت الشـرطية  إنجـازو يتجسـد فـي  :لمنهج اإلحصائيااسـتخدمت 
ثــم فــي محاولــة تفســير . وذلــك عقــب االنتهــاء مــن تحليــل أنماطهــا  المتــوفرة لكــل   أداة ،

  .، ضمن النتائج المتوصل  إليها امدى انتشاره
 الخطــة أن تكــون مفصــلةت اقتضــ التي أرجوهــاثمــار الو لكــي تــؤتي هــذه  الدراســة 

  .متلوة بتمهيد ، تليه ثالثة فصول ، ثم تّوجت الدراسة بخاتمةالمقدمة،  : كما يلي
ــد و تناولــت فيــه مفهــوم الجملــة عنــد ،  الجملــة العربيــة مفهومهــا و أنواعهــا :التمهي

القـــدماء و المحـــدثين والفـــرق بينهـــا و بـــين الكـــالم، و كـــذا أقســـام الجملـــة عنـــد الفـــريقين ، 
إليها كنمط لغوي خاص ،  تسة فأشر ووصوال إلى الجملة الشرطية التي هي محور الدرا

و أنهيـت التمهيـد بـذكر القيمـة الوظيفيـة و . والى  اختالف القدماء والمحدثين في شـانها 
، كمــا أشــرت إلــى إمكانيــة التصــريح بهــا أو مالحظتهــا   مالدالليــة ألداة الشــرط بوجــه عــا

رطية إلــى فــي هــذا النــوع مــن الجمــل ، ألجعــل مــن ذلــك منطلقــا إلــى تقســيم التراكيــب الشــ
  .ثالثة أقسام ، هي نفسها الفصول التطبيقية التي يتكون منها هذا البحث

وأمــا فصــول البحــث الثالثــة فتعــالج األســلوب الشــرطي فــي ســورة آل عمــران ، وهــو 
    :صميم العملية التطبيقية ، وهي مقسمة كما يلي

ران ، الجازمـــــة فـــــي ســـــورة آل عمـــــ تالتراكيـــــب الشـــــرطية بـــــاألدوا: الفصـــــل األول      
وجمعت فيه كل اآليات التي تصنف تحت أداة واحـدة ، حيـث قمـت بتتبـع أنماطهـا    و 



صـــورها و أشـــكالها بالقـــدر الـــذي وجـــد فـــي الســـورة ، وٕاذا تكـــررت أشـــكال الـــنمط الواحـــد 
و أما هذا التحليل فهـو عبـارة عـن تفكيـك للبنيـة .   فإنني أكتفي بتحليل مثال واحد منها 

ة مكونات األسلوب ،  و من ثـم تحديـد الوظـائف النحويـة لكـل الشرطية من أجل مالحظ
،و وظيفة األداة ، ونوع الرابط ،  بثم التعرض إلى الرتبة بين عناصر األسلو .جزء منها

تصــرف إليــه قــرائن الســياق ، وامتــداد المعنــى الشــرطي بــالعطف والــزمن الشــرطي الــذي 
و فـــي أثنـــاء ذلـــك .  غيـــة ركنـــي الشـــرط  ، ونـــوع األســـلوب مـــن الوجهـــة البال دعلـــى أحـــ

  .ستعين ببعض التفاسير القرآنية أ
غيـر الجازمـة فـي سـورة آل  عمـران ،  تالتراكيب الشرطية باألدوا: الفصل الثاني      

  .على هذا النوع من التركيب الشرطي طبقتهانفس اإلجراءات السابقة  و
ـــة الشـــبيهة ب: الفصـــل الثالـــث ويـــدرس هـــذا التراكيـــب الشـــرطية ، التراكيـــب النحوي

الفصـــل الشـــرط بـــدون أداة ، وهـــو أنســـاق تركيبيـــة شـــبيهة بالشـــرط مـــن حيـــث أنهـــا 
تنطـــوي علـــى معنـــاه ، و قمـــت بتحليلهـــا نحويـــا ودالليـــا كمـــا فعلـــت فـــي الفصـــلين 

  .  السابقين
  

خــالل العمليــة ضــمنتها أهــم النتــائج التــي انتهيــت إليهــا  خاتمــةب وتوجــت بحثــي   
عُت الخاتمة بقائمة المصـادر و المراجـع المعتمـدة  فـي هـذا وأتب. التطبيقية التي قمت بها

  . البحث 
ورد ذكــرا ألهــم أ يفــإنن ،رد الفضــل ألهلــه ألن األمانــة العلميــة توجــب علــيّ نظــرا و 
الســند القــوي فــي هــذا العمــل  يعليهــا كثيــرا و كانــت لــ تلــو المراجــع التــي عوّ  رالمصــاد

المقتضـب و ، )هــ180ت ( لكتاب لسـيبويها:القديمة ةأهم المصادر العربيمن المتواضع، و 
، )هـــــ471ت(ودالئــــل اإلعجــــاز لعبــــد القــــاهر الجرجــــاني           ،) هـــــ280ت( للمبــــرد

ع ْمــــــــوالهَ )  هـــــــــ 739ت( ، واإليضــــــــاح للقزوينــــــــي) هـــــــــ761ت(والمغنــــــــي البــــــــن هشــــــــام 
النحــو الــوافي لعبــاس :  ةومــن الدراســات اللغويــة العربيــة الحديثــ) . هـــ911ت(للســيوطي
نقـد و : و فـي نحـو اللغـة وتراكيبهـا لخليـل أحمـد عمـايرة  ، و فـي النحـو العربـي حسن ، 

وأفـدت مـن ...تمـام حسـان . توجيه لمهدي المخزومي، واللغة العربية معناها ومبناها لــ د
وأمــــا . هــــذه المصــــادر و الدراســــات فــــي الشــــق النظــــري مــــن الدراســــة علــــى الخصــــوص

، و مفـــاتيح الغيـــب  الكشـــاف للزمخشـــري: العلـــي ســـبيل المثـــ افـــأذكر منهـــ  القرآنتفاســـير 
و كلهــا ...لطــاهر بــن عاشــورمحمــد اوالتحريــر والتنــوير ل) هـــ 630ت(لفخــر الــدين الــرازي

  .أضاءت لي سبل الغوص في أعماق المعاني وتحليلها



  .وأخيرا وضعت فهرسا لما تضمنه بحثي من موضوعات مدروسة     
االعتـراف بالجميـل أن أذكـر فضـل أسـتاذي من باب  هوقبل أن أختم هذه المقدمة أرى أن

، الذي فتح لي صدره منذ اليوم األول من مشـوار  الدكتور أحمد جاليليالمشرف 
أتوجـه إليـه بالشـكر الخـاص . الدراسة ، و غمرنـي بـدفء العالقـة االجتماعيـة و العلميـة 

و لمـا أسـداه     -مـا بعـد   التـدرج  -لما أوالني به من عناية ورعاية منذ بدايـة الدراسـة 
مرة أخرى . لي من نصائح و إرشادات علمية قيمة استمرت إلى غاية إنجاز هذا العمل 

  .أحييه و أشكره و أعبر له عن احترامي و تقديري 
ــــي      ــــع أســــاتذتي ، وكــــل مــــن قــــدموا ل وال يفــــوتني أن أتوجــــه بجزيــــل الشــــكر إلــــى جمي

  .مساعدات علمية أخرى من زمالء وزميالت
                              

  .سداد  الو اهللا أسأل التوفيق و                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

يعتبـر هــذا التمهيــد الجانــب النظـري األكبــر مــن هــذا البحـث المتواضــع، بحيــث يبســط 
ها الموضوع ، و علـى رأسـها الجملـة و الكـالم   و المفاهيم العلمية األساسية التي يعالج



الجملة الشرطية ، والنظام الخاص الذي تخضع إليـه هـذه الجملـة المتميـزة ، وفـي أثنـاء 
ــــــة الشــــــرطية " هــــــذا البحــــــث سأســــــتعمل مصــــــطلحات  ــــــب الشــــــرطي" أو " الجمل "         التركي

  .ألنها تصدق على هذه الجملة " األسلوب الشرطي" أو  

  .مفهومها و أنواعها: العربية  الجملة. 1

 يالدرس اللغوي عند قدماء النحاة والبالغيين منقسما بين علمـي النحـو  والمعـان كان
و كان جل اهتمام النحاة منصرفا إلى المفردات و أحكامها ، و الحروف و معانيهـا ، . 

هتمـــام و أمـــا الجملــة فلــم تحـــظ بهــذا اال. والعوامــل و مــا يترتـــب عليهــا مــن آثـــار إعرابيــة
    1. عندهم إال من ناحية إعرابها و تأويلها بالمفرد أو عدمه

و    للجملــة بــالتعريف االصــطالحي ،  كتابــهفــي ) هـــ180ت (و لــم يتعــرض ســيبويه
بقـــي مفهــوم الجملـــة مــن بعـــده ثــم  ،مــا جــاء فيـــه مــن ذكـــر للجملــة كـــان بمفهومــه اللغـــوي

وهـــذا ال يعنـــي أن .الكـــالم  مضــطربا متشـــعبا ، خاصـــة فـــي تمييـــز النحـــاة بـــين الجملـــة و
سيبويه لم يتحدث عـن الجملـة بوصـفها مصـطلحا نحويـا، بـل عبـر عنهـا بمصـطلح آخـر 

قـــال  «: قصـــد ســـيبويه بـــالكالم بقولـــه) هــــ 392ت (هـــو الكـــالم ، وقـــد شـــرح ابـــن جنـــي 
فــي كــالم العــرب إنمــا وقعــت علــى أن يحكــى بهــا ، وٕانمــا " قلــتُ "واعلــم أن  «: ســيبويه 

نعـــم . ، ففـــرق بـــين الكـــالم والقـــول كمـــا تـــرى »مـــا كـــان كالمـــا ال قـــوال يحكـــى بعـــد القـــول 
ثـم . وأخرج الكالم هنـا ُمخـرج مـا قـد اسـتقر فـي النفـوس ، وزالـت عنـه عـوارض الشـكوك 

 »قلــت زيــد منطلــق أال تــرى أنــه يحســن أن تقــول زيــد منطلــق: نحــو «: قــال فــي التمثيــل
األلفاظ قائما برأسه مستقال بمعناه وأن فتمثيله بهذا يعلم منه أن الكالم عنده ما كان من 

القــول عنــده بخــالف ذلــك ؛ إذ لــو كانــت حــال القــول عنــده حــال الكــالم لمــا قــدم الفصــل 
    2 »بينهما ولما أراك فيه أن الكالم هو الجمل المستقلة بأنفسها الغانية عن غيرها

بــرد بمفهومــه النحــوي صــراحة ، هــو الم" الجملــة " ولعــل أول مــن اســتعمل مصــطلح 
هذا باب الفاعل وهو رفع ،  « :في مقتضبه ، عند حديثه عن الفاعل فقال) هـ 285ت(

و إنمــا كــان الفاعــل رفعــا ألنــه هــو و الفعــل . قــام عبــد اهللا ، و جلــس زيــد: و ذلــك قولــك 

                                                 

ــــــــر، دمشــــــــق، طرســــــــالة المباحــــــــث ال: ينظــــــــر - 1 ــــــــن كثي ــــــــارك ، دار اب ــــــــن هشــــــــام ، مــــــــازن المب ،            1مرضــــــــية الب
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فالفاعـــل    و الفعـــل . جملـــة يحســـن عليهـــا الســـكوت ، و تجـــب بهـــا الفائـــدة للمخاطـــب 
  1 »القائم زيد: قام زيد فهو بمنزلة قولك :ا قلت بمنزلة االبتداء و الخبر، إذ

و      األلفــاظ التــي تســتقل بأنفســها " ومــا يســتخلص مــن رأَيـــْي ســيبويه و المبــرد أن 
، وعنـــد المبـــرد  الكـــالمهـــي عنـــد ســـيبويه " يحســـن الســـكوت عليهـــا ألدائهـــا معنـــى مفيـــدا 

  .  الجملة

، اتجــاه يــرادف بــين الكــالم     و بعــد هــذه المرحلــة انشــطرت آراء النحــاة إلــى اتجــاهين
  .و الجملة ، و اتجاه يرى أنهما مختلفان ألن بينهما عموما و خصوصا

أمــا الكــالم فكــل  «: االتجــاه األول ابــن جنــي الــذي يعــرف الكــالم بقولــهومــن أقطــاب 
نحـو زيـد أخـوك وقـام ، لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه وهو الذي يسميه النحويون الجمل 

د وفــي الــدار أبــوك وصــه و مــه و رويــد وحــاء وعــاء فــي األصــوات محمــد وضــرب ســعي
  . 2»وحس ولب وأف وأوه فكل لفظ استقل بنفسه وجنيت منه ثمرة معناه فهو كالم 

و الكــالم هــو  «:فــي المفصــل فقــال) هـــ538ت (الزمخشــري  هــذا التــرادفو صــرح ب 
: ي اسمين كقولـكالمركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى األخرى و ذلك ال يتأتى إال ف

و انطلـق      ُضـِرَب زيـٌد : زيٌد أخوَك و بشـٌر صـاحبَك أو فـي  فعـل و اسـم نحـو قولـك 
و علق ابن يعيش في شرحه على كالم الزمخشـري بأنـه يريـد   ».بكٌر ، و يسمى جملة 

الكالم الذي تنعقد به الفائدة ، و يتضـح ذلـك مـن اعتبـاره فعـل الشـرط و جوابـه معـا همـا 
                                   3. شــــــــــــــــــــــــــــرط ألن المعنــــــــــــــــــــــــــــى ال يــــــــــــــــــــــــــــتم إال بــــــــــــــــــــــــــــالجوابخبــــــــــــــــــــــــــــر اســــــــــــــــــــــــــــم ال

                                         

اللطيـــف حماســـة بـــأن الزمخشـــري حصـــر الجملـــة فـــي  دو يعقـــب الـــدكتور محمـــد عبـــ
ة فـي فـذصورتين اثنتين و ضـيق نطاقهـا ، و عكسـه ابـن جنـي الـذي وسـع عـن بصـيرة نا

  4.التي تتعدد بتعدد المواقف اللغوية و حاجات المتكلم صور الجملة

                                                 

  .1/8:المقتضب ، ت محمد عبد الخالق عضيمة ، عالم الكتب ، بيروت،دت،دط  - 1
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،  1علـــي بـــوملحم، دار ومكتبـــة الهـــالل، بيـــروت، ط. المفصـــل فـــي صـــنعة اإلعـــراب ، الزمخشـــري، ت: ظـــرين3 - 
  . 23:،  ص2003
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و ســّوى عبــد القــاهر الجرجــاني هــو اآلخــر بــين المصــطلحين ، إذ يقــول فــي كتــاب 
اعلــم أن الواحــد مــن االســم و الفعــل و الحــرف يســمى كلمــة ، فــإذا ائتلــف منهــا   «:الجمــل

  1.  »سمي كالما و سمي جملة " خرج زيد: اثنان فأفادا نحو

       رادفــــوا بــــين الكــــالم و الجملــــة ، قــــد  ســــبق يتبــــين أن أصــــحاب االتجــــاه األولوممــــا 
  .، وهما التركيب و اإلفادة هماوضعوا شرطين لتحقيقو  

ويالحــظ الـــدكتور محمــد إبـــراهيم عبـــادة أن ابــن جنـــي و الزمخشــري ناقضـــا كالمهمـــا 
  2.بنفسه عندما ذكرا بأن الخبر يكون جملة مع أنه ال يعد كالما مفيدا مستقال

بـــأن جعلـــوا بينهمـــا أصـــحاب االتجـــاه الثـــاني يفرقـــون بـــين الكـــالم و الجملـــة  نغيـــر أ
و الفـــرق بـــين الكـــالم  «):هــــ686ت(يقـــول الرضـــي األســـتراباذي  . 3عمومـــا وخصوصـــا 

والجملــة ، أن الجملــة مــا تضــمن اإلســناد األصــلي ســواء كانــت مقصــودة لــذاتها  أو ال ، 
مـن الجمـل ، فيخـرج المصـدر  و أسـماء  رسائر ما ذك كالجملة التي هي خبر المبتدأ و

و الكـالم مـا تضـمن . الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و الظـرف مـع مـا أسـند إليـه 
    4 ». فكل كالم جملة وال ينعكس.اإلسناد األصلي ، و كان مقصودا لذاته

 مـع الرضـي فـي جعـل الكـالم أخـص مـن الجملـة ، إذ) هـ 761ت(ويلتقي ابن هشام 
والمـــراد ، الكـــالم هـــو القـــول المفيـــد بالقصـــد  «: شـــرطه اإلفـــادة بخـــالف الجملـــة ، فيقـــول

 :ـوالجملــة عبــارة عــن الفعــل وفاعلــه كــ. فيــد مــا دل علــى معنــى يحســن الســكوت عليــهمبال
 ومــا كــان بمنزلــة أحــدهما نحــو ضــرب اللــص و، زيــد قــائم  :ـوالمبتــدأ وخبــره كــ ، قــام زيــد

وبهــذا يظهــر لــك أنهمــا ليســا مترافــدين  .ظننتــه قائمــا  و، ئمــا وكــان زيــد قا ؟أقــائم الزيــدان
كما يتوهمه كثير من الناس وهو ظاهر قول صاحب المفصل فإنـه بعـد أن فـرغ مـن حـد 
الكـــالم قـــال ويســـمى جملـــة والصـــواب أنهــــا أعـــم منـــه إذ شـــرطه اإلفـــادة بخالفهـــا ولهــــذا 

لــيس مفيــدا  فلــيس  تســمعهم يقولــون جملــة الشــرط جملــة الجــواب جملــة الصــلة وكــل ذلــك
  5 »بكالم  
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  :  ويستخلص من قول الرضي و ابن هشام أنّ 

الجملــــة هــــي المركــــب الــــذي تضــــمن اإلســــناد األصــــلي ، ُقصــــد لذاتــــه أو لــــم  .1
  .يقصد،أي أن شرطها اإلسناد أفادت أو لم تفد ، ولذا فهي أعم من الكالم

أن الكــالم هــو المركــب الــذي تضــمن اإلســناد األصــلي ، مقصــودا لذاتــه، أي  .2
  .شرطه اإلفادة ، و لذا فهو أخص منها ألنه زيد قيد اإلفادة

  .ما ليس بجملة هو المركب الذي تضمن إسنادا غير أصلي .3

ليوفــق بــين االتجــاهين الســابقين ، فحــّد الجملــة بأنهــا ) هـــ911ت(ثــم يــأتي الســيوطي
    و جعــل أساســها اإلســناد مقصــودا لذاتــه القــول المركــب ، كمــا أفصــح شــيخه الكــاِفَيجي،

و أما إطـالق  «: ثم أباح مرادفتها للكالم معلال ذلك أنه على سبيل المجاز قائال.أو ال  
علــى مــا ذكــر مــن الواقعــة شــرطا أو جوابــا أ وصــلة فــإطالق مجــازي ، ألن كــال  ةالجملــ

منهمــا كــان جملــة قبــُل ، فأطلقــت الجملــة عليــه باعتبــار مــا كــان كــإطالق اليتــامى علــى 
  1  ». م كانوا كذلكالبالغين نظرا إلى أنه

و فـــي العصــــر الحــــديث قــــدم الدارســــون العــــرب تعريفــــات للجملــــة و الكــــالم ، فســــار 
التـراث ومـن االنفتـاح علـى كـل مـن بعضهم على تعريفات القدامى ، و بعضهم أفاد مـن 

  .الثقافات الغربية 

وهـــو يجعـــل الجملـــة مرادفـــة للكـــالم ، . فمـــن الصـــنف األول، األســـتاذ عبـــاس حســـن 
مسـتقل   الكالم أو الجملة ما تركب من كلمتين أو أكثر وله معنى مفيد   «: حيث يقول

و يضــيف بعــد ذلــك . »، مثــل أقبــل الضــيف ، فــاز طالــب نبيــه ، لــن يهمــل عاقــل واجبــا
لـــيس مـــن الـــالزم أن تكـــون الكلمتـــان ظـــاهرتين فـــي النطـــق ، بـــل يكفـــي أن تكـــون  «بأنـــه

الجملــة أو الكــالم فــي رأيــه أن يكــون إن شــرط  2. » .ظــاهرة واألخــرى مســتترة  اإحــداهم
الجملـة هــي   «:و يقـول السـيد أحمــد الهاشـمي .تركيبـا مفيـد المعنــى يصـح السـكوت عليــه
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، و " إن قــام: " مركــب إســنادي أفــاد فائــدة ، وٕان لــم تكــن مقصــودة كفعــل الشــرط  نحــو
   1 »الذي قام أبوه "جملة الصلة، نحو

و   جملة ال بد أن تفيد معنى مـا ،    إن ال  «: فاضل صالح السامرائي . ويقول د
إال كانـت عبثــا ، فلــو ُرتّـَبـــْت كلمــات لــيس بينهــا تـرابط يــؤدي إلــى إفــادة معنــى مــا لــم يكــن 

   2 » .لم يفد ذلك شيئا)...سمع نام لم( أو ) سوف محمد حضر( كالما، فلو قلت 

مـا أن يـدال علـى و هؤالء الثالثة ال يفرقون بين الكالم و الجملـة وكـل مـا يشـترطون فيه 
  . فائدة ما ، حسن السكوت عليها أو لم يحسن

  3لها"  الروس" و تنطبق تعريفاتهم للجملة على تعريف المعجم اللغوي الفرنسي 

عبــد الســالم هــارون ،  ذذهب إليــه األســتافــو أمــا عــدم التــرادف بــين الجملــة و الكــالم 
و إنما كان الكـالم ...منه  و الحق أن الكالم أخص من الجملة ، والجملة أعم  « :يقول

  4  » .أخص من الجملة ألنه مزيد فيه قيد اإلفادة

الصـــورة   «و مـــن الصـــنف الثـــاني ، مهـــدي المخزومـــي الـــذي ُيَعـــرف الجملـــة بأنهـــا  
اللفظية الصغرى للكالم المفيد في أية لغة من لغات العـالم ، و هـي المركـب الـذي يبـين 

لفــت أجزاؤهــا فــي ذهنــه ، ثــم هــي الوســيلة التــي المــتكلم بــه أن صــورة ذهنيــة كانــت قــد تأ
:  هو يعرفها في موضع آخر بقولـ...  »تنقل ما جال في ذهن المتكلم إلى ذهن السامع 

والجملــة التامــة التــي تعبــر عــن أبســط الصــور الذهنيــة  التــي يصــح الســكوت عليهــا ،  «
  :تتألف من ثالثة عناصر رئيسية هي

  .المبني عليهالمسند إليه، أو المتحدث عنه، أو 

 .المسند الذي يبنى على المسند إليه ، و يتحدث به عنه

 5. " ، أو ارتباط المسند بالمسند إليه داإلسنا
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إن الجملــة عنــده هــي التركيــب اللفظــي الــذي يحمــل فكــرة فــي ذهــن المــتكلم ليرســلها 
إلـــى ذهـــن المخاطـــب ، و الجملـــة التامـــة هـــي المركـــب اإلســـنادي المفيـــد لمعنـــى يحســـن 

ت عليــه حتــى و إن لــم تكــن جميــع عناصــر اإلســناد حاضــرة لوضــوحها أو ســهولة الســكو 
  . 1تقديرها

و يرتضــي الــدكتور خليــل عمــايرة حــّدا للجملــة مــا ارتضــاه الزمخشــري حــدا للكــالم ، 
غير أنه يخالفه كمـا يخـالف الـذين اتبعـوه فـي أن الكـالم هـو الجملـة ، و أن الجملـة أعـم 

ما كان من األلفاظ قائما برأسه مفيدا لمعنى يحسن :"ها من الكالم ، و يعرف الجملة بأن
و ...فقـام زيـد جملـة و زيـد مجتهـد جملـة و صـه جملـة و النـاَر   جملـة ...السكوت عليه

و أمــا الكــالم عنــده فهـــو ... و واهللا إن محمــدا لرســول جملــة ...إن تــدرس تــنجح جملــة 
، و لذا كان القرآن كـالم تآلف عدد من الجمل ينتج عنه معنى أعم و أشمل من الجملة 

     2.اهللا ،  و كان الشعر و النثر كالم العرب 

و أما الدكتور عبد اللطيف حماسة ، وبعد أن عرض أهم الجهود التي بذلت لتحديـد 
مفهــوم الجملــة العربيــة ، ومحاولــة تصــنيفها ، فقــد عقــب بــأن معظــم هــذه الجهــود يعــرف 

ي معنـى كـامال ، غيـر أن بعضـهم يشـترط الجملة بأنهـا كـل كـالم مسـتقل بنفسـه ، و يـؤد
و يـرفض اشـتراط  وهـو يقبـل بتعريـف الجملـة لـديهم. اإلسناد مقوما مـن مقومـات الجملـة 

مقوما من مقوماتها ، و يخلص إلى تعريـف الجملـة بأنهـا كـل كـالم تـم بـه معنـى  داإلسنا
يــف و يــذكر بعــد ذلــك بــأن هــذا التعر . يحســن الســكوت عليــه، ولــو كــان مــن كلمــة واحــدة

يناسـب الفهـم اللغـوي الحـديث،  فالذي ارتضاه للجملة هو تعريف ابن جنـي ، وهـو تعريـ
و إن لـــم تكـــن   و يمكــــّن مـــن إعـــادة تصـــنيف الجملـــة مـــن خـــالل النمـــاذج التـــي ســـاقها 

     3.محيطة بكل أنواعها

وبعـــد هـــذه الجولـــة فـــي مباحـــث النحـــاة القـــدامى و المحـــدثين ، نخلـــص إلـــى النتيجـــة 
  :ةالتالي
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حاتنــا القــدامى لــم يجعلــوا للجملــة بابــا خاصــا بهــا ، ولكــنهم درســوها تحــت بــاب إن ن
و  و ذلك لما بين الجملة و الكالم من عالقة ، فاعتبروها مرادفـة لـه، " الكلمة و الكالم"

واسـتمر هـذا الوضـع إلـى أن جـاء .من ثم فكل ما يقـع مـن أحكـام علـى الكـالم يقـع عليهـا
و     ري ، فأعطى الجملة بابا خاصا بـين فيـه مفهومهـاابن هشام في القرن الثامن الهج

  .أنواعها و أحكامها ألنه كان يفرق بين الجملة و الكالم

و أما نحاتنا المحدثون فحاولوا صياغة أفكـارهم بطريقـة حديثـة ، غيـر أنهـم ينطلقـون 
  . من آراء و أفكار قدمائنا و يعتمدون عليها 

أُ ضيف إليه اختالف آخر يتعلق بتصنيف  الجملة مو إن اختالف النحاة حول مفهو 
 الجملـة االسـمية: ، و معظم النحـاة القـدامى قسـموا الجملـة إلـى قسـمين الجملة إلى أقسام

اإلسـنادية بـين المسـند والمسـند إليـه ،  ةو الجملة الفعلية، وهذا التقسيم مبني علـى العالقـ
عـن اآلخـر ، و ال يجـد  مـا ال يسـتغني أحـدهما"بأنهمـا ) هــ180ت (و قد عرفهما سيبويه

ـــل لصــور المســند و المســند إليــه بمثــالين يقصــران هــذه العالقــة " المــتكلم منــه بــدا  ثــم َمـّث
عبــد : علــى نــوعين مــن الجمــل همــا الجملــة االســمية و الجملــة الفعليــة ، والمثــاالن همــا 

 ثــم درج النحــاة علــى أن الجملــة ال تكــون إال 1.اهللا أخــوك و هــذا أخــوك ، و يــذهب زيــدُ 
  . اسمين أو فعال و اسما، و أن تربط بينهما عالقة إسنادية 

وقــد أشــار الزمخشــري إلــى أن أنــواع الجملــة أربعــة مــع  إقــراره بــأن الجملــة نوعــان، و 
الجملـة علـى أربعـة أضـرب :" جاء حديثه عن أنواع الجمل عند ذكـره ألنـواع الخبـر فقـال

زيـــد ذهـــب أخـــوه ، : ضـــرب بــــ ثـــم مثـــل لتلـــك األ." فعليـــة و اســـمية و شـــرطية و ظرفيـــة:
و قـد انتقـد ابـن يعـيش ." وعمرو أبوه منطلق ، و بكر إن تعطه يشكرك، وخالد في الـدار

ألن الشرطية في التحقيق مركبة من جملتـين " هذا التقسيم و رده إلى االسمية و الفعلية 
لـذي والظـرف فـي الحقيقـة للخبـر ا. الــشرط فعل و فاعل و الجزاء فعل و فاعـل: فعليتين

  2"هو استقر وهو فعل وفاعل

و من النحاة من قسم الجملة إلـى ثالثـة أقسـام وهـي الجملـة االسـمية والجملـة الفعليـة 
و الجملــة الظرفيــة ، و ذهــب إلــى هــذا التقســيم ابــن هشــام فــي المغنــي ضــمن بــاب عقــده 
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و أشـار . 1و تبعه في هـذا التقسـيم السـيوطي فـي الهمـع . "شرح الجملة " للجملة سماه 
و رد هــذا . ابـن هشــام إلــى أن الزمخشــري وغيــره أضــافوا قســما رابعــا هوالجملــة الشــرطية 

:" القســـم علـــى أنـــه مـــن قبيـــل الجملـــة الفعليـــة ، ثـــم عـــرف األقســـام الثالثـــة للجملـــة قـــائال
فاالسمية هي التي صدرها اسم كزيد قائم،  و هيهـات العقيـق ، و قـائم الزيـدان عنـد مـن 

قام زيــد ، وُضــرب ـو الفعليــة هــي التــي صــدرها فعــل كــ.يــونو الكوف جــوزه وهــو األخفــش 
و أمـــا الظرفيـــة فهـــي  .اللـــص ، و كـــان زيـــد قائمـــا، و ظننتـــه قائمـــا ، و يقـــوم زيـــد ، وقـــمْ 

و أفي الدار  زيٌد ؟ و ال يسلم هذا  المصدرة بظرف و جار و مجرور نحو أعندك زيد ،
لجـار و المجـرور، ال باالسـتقرار فاعـل بـالظرف و ا) زيـدُ (القسم األخير إال إذا قـدرنا أن 

، أو اســـمية إذا )اســـتقرّ ( و إال كانـــت الجملـــة فعليـــة إذا قـــدرنا المحـــذوف    المحـــذوف ،
بهما ، و قد كـان  همبتدأ مخبر عن) زيد(،  و إال إذا لم يعرب ) مستقرّ (قدرنا المحذوف 

و  2.الفعـلفـي الـدار زيـد بـالظرف كمـا يرفعـه ب:من قولك) زيد(أبو الحسن األخفش يرفع 
بصـدرها المسـند أو المسـند إليـه ،  )هو(نص ابن هشام على أن العبرة في تسمية الجملة

، أزيـد أخـوك،  نالزيـدا  و ال عبرة بما تقدم عليهما من الحروف فالجملة من نحو أقـائم 
كيـف جـاء زيـد ؟ و مـن نحـو : ومـن نحـو. اسـمية : و لعل أباك منطلـق و مـا زيـد قائمـا 

َفَفِريقـــًا َكـــذْبُتْم  �:، ومـــن نحـــو قولـــه تعـــالى 3 �َأي آَيـــاِت اللـــِه تُْنِكـــُرون َفـــ �:قولـــه تعـــالى 
يـا : و كـذا الجملـة فـي نحـو فعلية ألن هذه األسماء في نيـة التـأخير،  4 �َوَفِريقًا َتْقُتُلوَن 

ـــه  تعـــالى  ـــ  �:  عبـــد اهللا ، و نحـــو قول ـــِرِكيَن اْســـَتَجاَرَك َف ـــَن اْلُمْش َأِجْرُه َحتـــى َوإِْن َأَحـــٌد ِم
َواللْيــِل  �: و قولــه تعــالى 6 �َواْألَْنَعــاَم َخَلَقَهــا َلُكــْم  �:و قولــه تعــالى 5 �َيْســَمَع َكــالَم اللــِه 

ــــد اهللا ، وٕان : ، ألن صــــدورها فــــي األصــــل أفعــــال ، والتقــــدير 7 �ِإَذا َيْغَشــــى  أدعــــو عب
  .8" و الليل استجارك أحد ، و خلق األنعام ، و أقسم
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كبـرى و صـغرى ، وذلـك مـن جهـة أن جمـال : هشام الجملة إلى نـوعين  ناب قسمو  
  . تتضمن عملية إسنادية واحدة و أخرى تتضمن أكثر من عملية إسنادية

جملــة ذات وجهــين : و يــذهب إلــى أبعــد مــن ذلــك فقســم الجملــة الكبــرى إلــى قســمين
در فعليـــة اســـمية الصـــ يوجملـــة ذات وجـــه، و بـــين أن الجملـــة الكبـــرى ذات الـــوجهين هـــ

و "  ظننت زيدا أبوه قائم" أو فعلية الصدر اسمية العجز نحو" زيد يقوم أبوه" العجز نحو
الصـدر  .أو فعليـة" زيـد أبـوه قـائم"أما ذات الوجه فما كانـت اسـمية الصـدر و العجـز مثـل

  1".والعجز مثل ظننت زيدا يقوم أبوه

ن الجملـة العربيـة تقسـم إلـى تقسيم فهم منه األسـتاذ محمـد إبـراهيم عبـادة أال هذاو    
جمل بسيطة ومركبـة ، و األكثـر مـن ذلـك أنـه يـوحي بـأن الجملـة هـي أكبـر وحـدة لغويـة 
تتحمل التحليل النحوي ، أي هي الشكل النحوي الذي يمكن أن يحلـل إلـى وحـدات ، وال 

كانــت جملــة " محمــد يكتــب الــدرس:" يكــون هــو جــزءا مــن شــكل لغــوي أطــول ؛ فــإذا قلنــا
  فالجملــة الكبــرى هــي الجملــة االصــطالحية ،...جملــة صــغرى " يكتــب الــدرس"كبــرى ، و

يكتــب : أي ( و أمــا الصــغرى فهــي جملــة مجازيــة أي أنهــا لمــا كانــت فــي ســياق مســتقل 
     2.كانت جملة) الدرس 

و يفهــم ممــا ســبق أن األســاس الــذي اعتمــده النحــاة القــدامى فــي تقســيم الجملــة يعــود 
  . ة ، و إلــى األصــل الــذي بــدأت بــه الجملــة مــن ناحيــة أخــرىإلــى مبــدأ اإلســناد مــن ناحيــ

و إذا تضــــمنت الجملــــة أكثــــر مــــن إســــناد ، كــــان اإلســــناد المقصــــود لذاتــــه هــــو الجملــــة 
أو      االصطالحية أو الكبرى، و ما لم يكن كـذلك فهـو الجملـة المجازيـة أو الصـغرى 

  .المعربة

العرب فـال تختلـف عـن تصـنيفات و أما التصنيفات التي قدمها المحدثون من النحاة 
القــدماء إال فــي التســميات ، ألن المنطلقــات واحــدة ؛ و لــذا فــأنواع الجملــة كمــا تصــورها   

  :محمد إبراهيم عبادة هي. د

. وهــي ذات المركــب اإلســنادي الواحــد ، و تــؤدي فكــرة مســتقلة: الجملــة البســيطة  .1
أو المبتـدأ        ل،فاعـ+ فعـل : ومعنى هذا أن الجملة البسـيطة هـي ذات البنيـة

  .الفاعل أو نائبه+ الخبر، أو الوصف + 
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و هــي المكونــة مــن مركــب إســنادي واحــد ، و مــا يتعلــق بأحــد : الجملــة الممتــدة .2
  . عنصريه أو بكليهما من مفردات أو مركبات غير إسنادية

ــــة المزدوجــــة أو المتعــــددة  .3 ــــة مــــن جملتــــين مســــتقلتين ، وال : الجمل و هــــي المكون
حضــر محمــد و غــاب علــي ، رأيــت برقــا ثــم ســمعت : العطــف مثــل يربطهمــا إال 

  ...رعدا ، لم يحضر الوزير بل حضر نائبه

ـــة المركبـــة .4 هـــي المكونـــة مـــن مـــركبين إســـناديين ،أحـــدهما مـــرتبط بـــاآلخر      : الجمل
و متوقف عليه ، و االرتبـاط بـين المـركبين معتمـد علـى أداة تحقـق العالقـة بـين  

  .القسمية و الجملة الشرطية و غيرهما المركبين ، يشمل الجملة 

و هـي المكونــة مــن مـركبين إســناديين بينهمـا تــداخل ، بحيــث : الجملـة المتداخلــة  .5
و        الجملــة الكبــرى"يكــون ألحــد المــركبين موقــع إعرابــي ، وهــذا النــوع يقابــل 

 .عند القدماء" الجملة الصغرى

، أو مركبات مشتملة على و هي المكونة من مركبات إسنادية: الجملة المتشابكة .6
و قـد تلتقـي فيهـا الجملـة ) . الفعليـة أو االسـمية : االسم الموصـول وصـلة(إسناد 

مـن يتصـدق يبتغـي وجـه اهللا يقبـل اهللا :مثـل : و مثالهـا.المركبة بالجملـة المزدوجـة
 1.صدقته و يجزل له الثواب

  :تقسيم الجملة ثالثة أقسام إلىالدكتور عبد اللطيف حماسة يذهبو 

وهي الجملة اإلسنادية التي يكون فيها اإلسناد مقصـودا   بالـذات :الجمل التامة  -1
، و يلـــــزم فيهـــــا تضـــــام عنصـــــري اإلســـــناد ، وال يحـــــذف أحـــــدهما إال إذا علـــــم مـــــن قبـــــل  

  :المستمع ، أو كما قال ابن مالك

  وحذف ما ُيعلم جائز كما           تقول زيَد بعد من عندكما؟      

و هــي التـــي يــذكر فيهــا عنصــر واحـــد مــن عناصــر اإلســـناد ،    : جزةالجمــل المــو  -2
و يمكن القول إجماال إن كثيرا من الجمل التي ...و يحذف الثاني حذفا واجبا أو غالبا  

َولَـْوال  �        –استقم  –نتكلم : حذف أحد طرفيها لدى النحاة يعد من هذا النوع مثل 
ـــ ـــْيُكْم َوَرْحَمُت ـــيال ً َفْضـــُل اللـــِه َعَل ـــْيَطاَن ِإال َقِل ـــُتُم الش  -كـــل رجـــل وضـــيعته  - 2  � ُه َالتَبْع
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 رتركيبــا ذكــ لو نعــْم أو ًال كإجابــات مــوجزة ، فهــي تمثــ -صــبُر جميــُل أو صــبرا جمــيال
سـؤال ، فتكـون أحـرف الجـواب مفهمـة و مفيـدة  فيه عنصر واحد في سياق اإلجابة عن 

الكلمـــة الواحـــدة قـــد تكـــون كالمـــا إذا قامـــت مقـــام أن " ، ويؤيـــد هـــذا رأي ابـــن طلحـــة مـــن 
  .  1" الكالم كـ نعم و ال في الجواب

وهــي مــا يمكــن عــّده جمــال إفصــاحية ، أي كانــت فــي :  اإلســناديةالجمــل غيــر  -3
أو       عن التعجـب أو المـدح أو الـذم رأول أمرها تعبيرا عن موقف انفعالي ما كالتعبي

هــذه المعــاني صـورة تركيبيــة محفوظــة ، ثــم  نعبيــر عـغيـر لــك مــن المعـاني ، ثــم اخــذ الت
َجُمــد بعــض عناصــرها علــى صــيغته التــي ورد بهــا فجــرى مجــرى األمثــال ، وبعــض هــذه 
ــــي أســــاليب  ــــف كلمــــات تســــتعمل ف ــــف ، و الخوال ــــى إحــــدى الخوال العناصــــر يشــــتمل عل

    : في سبعة أنواع اإلسناديةوَيجمع الدكتور عبد اللطيف حماسة الجمل غير . إفصاحية

 2" عليكم أنفَسكم" جملة الخالفة، مثل هيهات العقيق ، أو  .1

  نحــــو مـــا اجمــــل الســــماء     ! الجملـــة التعجبيــــة علــــى صـــيغة مــــا افعلــــه أو أفعـــل بــــه .2
و يقـــول الزمخشـــري عـــن الجملـــة التعجبيـــة ال ُيتصـــرف فيهـــا ! أو أجمـــل بالســـماء

ــــأخير و ال فصــــل إال بأشــــياء محــــدودة ، ممــــا يؤكــــد أنهــــا ــــديم و ال ت تركيــــب  بتق
 .                    3مسكوك كاألمثال

َوبِـْئَس اْلـِوْرُد " ومثـل . جملة المدح و الذم، مثل نعم الرجُل زيُد أو نعم رجـال زيـُد  .3
 .                      4)98من اآلية: هود(اْلَمْوُروُد 

مـا وضـع لخطـاب مـا ال يعقـل ) أسـماء األصـوات ( جملة خالفة الصـوت، و هـي .4
         فـــــي حكمـــــه مـــــن صـــــغار اآلدميـــــين مـــــن أجـــــل الزجـــــر أو الـــــدعاء ،أو مـــــا هـــــو 

                                                 

  .96،  95: ، صالعالمة اإلعرابية ، عبد اللطيف حماسة  -1
و يكفي في إعراب جملة الخالفة أن نقول عن الخالفة إنها خالفة ، وٕاذا كان  معها ضميمة مرفوعة      أو  -2

  .98: العالمة اإلعرابية ، عبد اللطيف حماسة ، ص: ينظر ...منصوبة نصصنا عليها 
مـا :      تور تمام حسان كما يليو يعربها الدك. 101،102 :العالمة اإلعرابية ، عبد اللطيف حماسة ، ص -3
: السـماء.رحـرف جـ: البـاء.خالفـة تعجـب: َأْجِمـلْ ... متعجب منـه منصـوب:السماء.خالفة تعجب:أجمل.أداة تعجب:

،الهيئة المصرية العامة للكتاب  تمام حسان ، اللغة العربية معناها و مبناها. د :ينظر .متعجب منه مجرور بالباء
   . 115:،ص1979، 
بـــدل مـــن : زيـــد.ضـــميمة المـــدح مرفـــوع: الرجـــل.خالفـــة مـــدح: نعـــم : حماســـة اإلعـــراب التـــالي. ار لهـــا دو اختـــ -4

و هكــذا تكــون الخالفتــان حبــذا و ال .ضــميمة المــدح مرفــوع: زيــد.تمييــز منصــوب:رجــال. خالفــة مــدح:نعــم ...الرجــل
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، و هـــــــــــــــــــذه األصـــــــــــــــــــوات ال ضـــــــــــــــــــمير فيهـــــــــــــــــــا                 تأو لحكايـــــــــــــــــــة األصـــــــــــــــــــوا
و َيُعـّد ابن جني خالفة األصوات جملـة مفيـدة مسـتقلة ) . بخالف أسماء األفعال(

 ".األصواتاء و عاء في ح" و مثل لها بـ 

  1.خل في حكم النداء كاالستغاثة و الندبةالجملة الندائية ، وما يد .5

الجملـــة القســـمية ، و تعـــد مـــن الجمـــل غيـــر اإلســـنادية ألن القســـم جملـــة إنشـــائية  .6
  2. إفصاحية ، لها صورها المسكوكة الخاصة

7.  3! أخاك أخاك ! الجملة اإلغرائية والتحذيرية ، مثل إياك و الشر     

  : ويرى مهدي المخزومي أن الجملة ثالثة أقسام

  

  

  

  

  

  

وهـي التـي يـدل فيهـا المسـند علـى التجـدد ، أو التـي يتصـف فيهـا :الجملة الفعلية  .1
المسـند  االمسند إليه بالمسند اتصافا متجددا، و بعبارة أوضح هي التي يكون فيه

و سـواء       ...وحـدها لفعال ، ألن الداللة على التجدد إنما تستمد مـن األفعـا 
طلــع : فقولنــا  و تغيــرت صــورة الفعــل أم لــم تتغيــر، تقــدم المســند إليــه أم تــأخر ، 
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البدر ، والبـدر   طلـع ، و انكسـر الزجـاج ، و ُكسـر الزجـاج ، كلهـا مـن الجمـل 
  1.الفعلية ، و المسند إليه في كل منها فاعل 

و هــي التــي يــدل فيهــا المســند علــى الــدوام و الثبــوت ، أو التــي :الجملــة االســمية  .2
مســند اتصــافا ثابتــا غيــر متجــدد ، أو بعبــارة أوضــح يتصــف فيهــا المســند إليــه بال

  . 2البدر طالع:هي التي يكون فيها المسند اسما ، نحو

يكـــون فيهـــا المســـند ظرفـــا أو مضـــافا إليـــه  يوهـــي الجملـــة التـــ: الجملـــة الظرفيـــة  .3
و قولـك فـي الـدار " أفي اهللا شـك:"  عند زيد نمرة، ونحو قوله تعالى: باألداة نحو

و أمثالهـــا ليســـت فعليــة ألن الفعـــل ال يظهــر فيهـــا ، وليســـت هـــذه الجمــل . رجــٌل 
اســمية ألن االســمية مــا كــان المبتــدأ أو المســند إليــه فيهــا صــدرا مــا لــم يطــرأ علــى 

كـــل هـــذا يجعـــل هـــذه الجمـــل بـــين بـــين ، ال هـــي ...المســـند مـــا يقتضـــي تقديمـــه 
 3.باالسمية و ال هي بالفعلية 

ه الجملــة علــى مبــدأ اإلســناد ، مراعيــا ومــن الواضــح أن مهــدي المخزومــي يؤســس تقســيم
 هــا كــان مضــاف إليــه بــاألداة ، فأيّ الظــرف أم المســند ، هــل هــو الفعــل ، أم االســم ، أم ال

ويلتقي تقسـيمه للجملـة مـع تقسـيم ابـن هشـام ، و هـذا مـن . المسند ، تعين به نوع الجملة
  .حيث التسميات

عربية من ناحية بنيتها   الشـكلية إن ما تقدم في هذا البحث يتناول تقسيم الجملة ال  
خبريــة : إلــى قســمين  فتقســمالجملــة العربيــة  تؤديــه، وأمــا مــن ناحيــة المعنــى العــام الــذي 

أمــا الخبــر فهــو ذلــك األســلوب . وٕانشــائية ، و ذلــك حســب مــا تقــرره الدراســات البالغيــة 
 يحتمـل الذي يحتمل الصدق و الكذب لذاته ، و أما اإلنشاء فهو ذلك األسـلوب الـذي ال

   4.الصدق و الكذب 

وتعتمـــد هـــذه الدراســـات اعتمـــادا كبيـــرا علـــى نظريـــة الـــنظم التـــي أرســـى قواعـــدها عبـــد 
، و التي بّين خاللها أن الكالم خبر و أمر واستفهام و تعجب، وذلـك يالقاهر الجر جان
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فينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخولها في  ... «: في حديثه عن معاني الكالم ، قال
إلـى الصـورة التـي بهـا يكـون الكلـم إخبـارًا وأمـرًا ونهيـًا واسـتخبارًا  لتأليف، وقبل أن تصيرا

 ال يتصور أن يكون خبر حتى يكون له مخبر يصـدر عنـه،«  ، و أضاف1 »... وتعجباً 
 فيكـون هـو الموصـوف. ويحصل من جهته، ويكون له نسبة إليه، وتعود التبعة فيه عليه

أفـال تـرى أن مـن المعلـوم أنـه ال يكـون . الكـذب إن كـان كـذباً بالصدق إن كان صـدقًا، وب
ونفــي حتــى يكــون مثبــت ونــاف يكــون مصــدرهما مــن جهتــه، ويكــون هــو المزجــي  إثبــات

والنــاقض فيهمــا، ويكــون بهمــا موافقــًا ومخالفــًا، ومصــيبًا ومخطئــًا، ومحســنًا  لهمــا، والمبــرم
   2» .ومسيئاً 

  

  .الجملة الشرطية و مصطلحاتها. 2

لــم يظهــر مصــطلح الجملــة الشــرطية بصــريح اللفــظ عنــد ســيبويه إمــام المدرســة       
و مــن المتـأخرين الـذين اسـتعملوا هـذا المصــطلح . )هــ 208ت (البصـرية وال عنـد الفـراء 

لــو قيــل رْبــط الجملــة الشــرطية بالمضــارع لــه طرفــان :" أبــو حيــان األندلســي النحــوي فقــال
الجملـــة " وعرفهـــا النحـــاة بأنهـــا   ... ان قـــوالأحـــدهما بجزمـــه و اآلخـــر بالفـــاء برفعـــه لكـــ

و ... العـدد إمـا زوج أو فـرد لـيس بجملـة شـرطية عنـدهم : ، فنحو "المصدرة بأداة شرط 
هــي التــي تبــدأ بــأداة الشــرط ، مثلهــا فــي ذلــك مثــل الجملــة  الشــرطيةالقــول بــأن الجملــة 

  3.االسمية التي تبدأ باسم و الجملة الفعلية التي تبدأ بالفعل 

  : مفهوم الشرط. أ

  :  مفهوم الشرط لغة  

والجمـع  الشـرط معـروف ، وكـذلك الشـريطة، «: جاء في لسان العرب في مـادة شـرط
و الجمـــع       والشـــرط إلـــزام الشـــيء و التزامـــه فـــي البيـــع و نحـــوه، . شـــروط و شـــرائط 
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نـه و الَشَرط بالتحريـك العالمـة ، والجمـع أشـُرط، وأشـراط السـاعة أعالمهـا ، وم. شروط
    2  » �1 َفَقْد َجاَء َأْشَراُطَها �: التنزيل العزيز 

مـا يوضـع ليلتـزم بـه فـي بيـع ونحـوه ، " ... وفي المعجم الوسيط جاء الشــْرط بمعنـى 
وعنـد النحـاة ترتيـب . و في الفقه ما ال يتم الشيء إال  به ، وال يكون داخـال فـي حقيقتـه 

التي تستعمل في هـذا الترتيـب مثـل  ظلفاأمر على أمر بأداة من أدوات الشرط و هي األ
  3."و جمعه شروط  –إْن و مهما 

و يالحــــظ أن التعريــــف الثــــاني أشــــمل ألنــــه اشــــتمل علــــى المفهــــوم اللغــــوي والفقهــــي       
  .و النحوي للشْرط 

  :الشرط اصطالحا -

تعليــق شــيء   «ورد فــي معجــم المصــطلحات النحويــة و الصــرفية أن الشــرط بمعنــى
: جــد األول وجــد الثــاني ، وهــو أســلوب لــه مكوناتــه و أركانــه وهــي بشــيء ، حيــث إذا و 

ــــى حصــــول األول ، فهــــو جوابــــه  ــــاني منهمــــا مترتــــب عل األداة و فعــــالن ، وحصــــول الث
  4».وجزاؤه

، ثـم  بو يظهر من هذا التعريف أن أسلوب الشرط  يتكون من أداة تتصـدر األسـلو 
و    ال فعـــال ، والثـــاني جوابـــه ، و ال يكـــون فـــي الحقيقـــة إ مـــن  جـــزأين ؛ األول الشـــرط

  .و الشرط هو أساس األسلوب ، و بدونه ال يقع الترتيب. جزاؤه الذي قد يكون فعال

و قـد يطلـق علـى مـدخولها األول . و الشرط اسم يطلق على األداة فيقـال أداة شـرط 
فيقال فعل الشرط ، و قد يطلق على األسلوب كله بجميع مكوناتـه فيقـال أسـلوب الشـرط 

  .  

  :أسلوب الشرط في المباحث اللغوية قديما و حديثا -ب 
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أدوات الشـرط هـي كلـم وضـعت لتعليـق جملـة بجملـة، : " يقول أبو حيـان األندلسـي 
ــــًا ، ولـــذلك عنـــد جمهـــور أصـــحابنا ال تكـــون إال فـــي  وتكـــون األولـــى ســـببا والثانيـــة متسبّب

  1".اسم  و المستقبل ، و هذه الكلم حرف

) هــــ180ت(مصـــطلحات أخـــرى عنـــد ســـيبويه" الشـــرط تدواأ"و قـــد ســـبقت مصـــطلح 
 ،فعلـين  كمصطلح الجزاء وحروف المجـازاة و الحـروف التـي يجـازى بهـا وحـروف تجـزم

ثــم َاســتخدم هــذا  المصــطلح عنــد . 2للداللــة علــى أســلوب الشــرط و أدواتــه فــي العربيــة 
باب المجـازاة ":الذي يقول في مقتضبه ) هـ285(بعض من اتبعوا إمام النحاة مثل المبرد

  3. " حروف الجزاء ال يعمل فيها ما قبلها : " كما قال " حروف الجزاء "و " و حروفها 

وقــد أطلــق مصــطلح )هـــ  316ت (و مــن علمــاء القــرن الرابــع الهجــري ابــن الســراج 
الشـرط "واسـتخدم مصـطلحي ". حـرف الجـزاء" لعند حديثه عن جوازم الفعل فيقـو "الجزاء"
رط عنـــده يشـــمل أداة الشـــرط  و فعـــل الشـــرط ، والجـــواب هـــو فعـــل ، والشـــ"الجـــواب" و " 

إن تأتني شرط و آتك جوابه ، و ال بـد للشـرط مـن : و قولك:" جواب الشرط ، حيث قال
وفــي بعــض المواضــع يقصــد بالشــرط فعــل الشــرط ، و يبــدو ". جــواب وٕاال لــم يــتم الكــالم

بــــ إْن الشـــرط و أتيـــت لكنـــت جزمـــت " إلن تـــأتني ألفعلـــّن :" لـــو قلـــت : ذلـــك مـــن قولـــه 
وهــو مــرادف " جــواب الجــزاء"كمــا اســتخدم ابــن الســراج مصــطلح .بجوابهــا غيــر  مجــزوم 

آتيــك إن تــأتني، فتســتغني عــن جــواب  : يجــوز :" و يعلــم ذلــك مــن قولــه، لجــواب الشــرط 
  4" . الجزاء

مصــطلح  الشــرط كعنــوان لدراســة الجملــة  الشــرطية ، ) هـــ392ت(و ذكــر ابــن جنــي 
ـــَه بــه أســماء ) إنْ (حرفــه المســتولي عليــه : بــاب الشــرط و جوابــه «:لمــعفقــال فــي ال و تشّب

و حيثمـا و   وظروف، فاألسماء َمْن  وما وأّي و مهما، والظروف أين و متى وأّي حـين
  5. »إذما ، والشرط و الجواب مجزومان 

في العربية كمصطلح فهو الزمخشري وابن هشام؛ جاء " أداة الشرط"أما من استخدم 
ــــ ــــاب الشــــرط:" ي المفصــــلف ــــدخالن علــــى جملتــــين :حرفــــا الشــــرط ،  ب    وهمــــا إن ولــــو ي
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وال يجيز البصريون أن يلي :" و جاء في المغني " فيجعالن األولى شرطا والثانية جزاء
 1 " .الشرط  حتى يكون بعده فعل يفسره أداة َ  االسمُ 

حويــــة إلــــى هــــو المصــــطلح الشــــائع فــــي المباحــــث الن"  أداة الشــــرط" حثــــم صــــار مصــــطل
  .عصرنا هذا

هـــــــو اآلخـــــــر لـــــــم يهـــــــتم بتقـــــــديم تعريـــــــف واف للشـــــــرط            ) هــــــــ911ت ( و الســـــــيوطي 
و تقتضــي أدوات الشــرط جملتــين ، :" و اكتفــى بــذكر الشــرط فــي مبحــث أدوات الشــرط  

  2".األولى شرط ، والثانية جزاء و جواب

ه تعريفـات ، منهـا و في العصر الحديث تناولـت المباحـث اللغويـة الشـرط و قـدمت لـ
سمي فعَل شرط ،ألن المتكلم يعتبر مدلوله و وقـوع معنـاه شـرطا :" تعريف عباس حسن 

لتحقيـــق مـــدلول الجـــواب و وقـــوع معنـــاه ، و ال يمكـــن عنـــده أن يتحقـــق معنـــى الجـــواب و 
يحصــــل إال بعــــد تحقــــق معنــــى الشــــرط و حصــــوله ؛ إذ ال يتحقــــق المشــــروط إال بتحقــــق 

إن : يقولــون   و لهــذا ... أم غيرســبب ...ي وجــود الجــواب شــرطه، ســواء أكــان ســببا فــ
    3." الشرط ملزوم دائما و الجواب الزم ، سواء أكان الشرط سببا أم غير سبب

الشــرط أســلوب لغــوي ، ينبنــي :" ، فقــد عــرف الشــرط بقولــهمهــدي المخزومــي و أمــا 
ة المسبب ، يتحقق بالتحليل على جزأين ، األول منزل منزلة السبب ، والثاني منزل منزل

معلق على  الثاني إذا تحقق األول ، و ينعدم الثاني إذا انعدم األول ، ألن وجود الثاني 
فجملـــــة الشـــــرط إذن تتـــــألف مـــــن عبـــــارتين ال اســـــتقالل إلحـــــداهما عـــــن ...وجـــــود األول 

  4". األخرى، تسمى العبارة األولى شرطا ، و تسمى العبارة الثانية جوابا وجزاء

أسلوب الشرط يتكون :" إبراهيم عبادة فيقول في التعريف بهذا األسلوب و أما محمد 
و قـد .من مركبين إسناديين أحدهما معتمد على اآلخر ، فهمـا معـا يكونـان جملـة واحـدة 

  . 5"سمينا المركب األول صدر الجملة ، والمركب الثاني عجز جملة الشرط 
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حـــدة نحويـــة دالـــة ، لهـــا    و يعـــرف هـــادي نهـــر التركيـــب الشـــرطي بأنـــه فـــي الواقـــع و 
طرفان ، يتعلق طرفها الثاني بمقدمة يتضمنها الطرف األول ، و العامـل الـذي تنعقـد بـه 
هـــذه الوحـــدة قـــد يكـــون لفظـــا صـــريحا هـــو األداة ، و قـــد يكـــون مظهـــرا نحويـــا فـــي صـــلب 

ـــا أو إنشـــائيا ـــرة التراكيـــب التـــي تتضـــمن  1.التركيـــب خبري و هـــذا التعريـــف يوســـع مـــن دائ
  .الجزاءالشرط و 

و  يـربط هـذا األسـلوب بـين الشــرط  :" وعـرف مصـطفى جطـل أسـلوب الشـرط  بقولــه
وجوابــه    أو جــزاؤه  ، جـــوابه، فوقــوع الجــواب مــرتبط بـــوقوع الـــشرط ، ألن الشــرط ســبب

   2".مسبب عنه ، ولهذا األسلوب معان تحددها أدواته 

لغـوي ، يتركـب مـن و تجمع هذه التعريفات على فكـرة واحـدة هـي أن الشـرط أسـلوب 
  .جزأين مرتبطين ، ال يستغني أحدهما عن اآلخر

يتضــــح أن مفهومهــــا        3وبــــالنظر إلــــى تعريــــف الجملــــة الشــــرطية فــــي اللغــــة الفرنســــية
و تركيبتها  ال يختلفان عن تصور نحاتنـا العـرب لهـا قـديما و حـديثا ، األمـر الـذي قـد   

  .اني العامةيدل على أن اللغات تتقارب في التعبير عن المع

وٕاذا كان االتفاق قائما بين هذه التعريفات من حيـث الفكـرة فـإن االخـتالف يكمـن فـي 
تحديــد مصــطلح  الجــزأين اللــذين تبنــى عليهمــا الجملــة الشــرطية ؛ فــالمخزومي يســميهما 
بــالجزأين أو العبــارتين ، ومحمــد إبــراهيم عبــادة جعلهمــا كالبيــت الشــعري الواحــد الــذي ال 

و الجــزء الثــاني     باكتمــال شــطريه ، ولــذا ســمي الجــزء األول صــدرا  يكتمــل كبيــت إال
أمـــا عبـــاس حســـن      و مصـــطفى ، " طرفـــان"واألســـتاذ هـــادي نهـــر يســـميهما  ، اعجـــز 

  .جطل  فاكتفيا بذكر الشرط و الجواب
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وهكـــذا نجـــد أن المباحـــث اللغويـــة قـــديما وحـــديثا قـــد اســـتعملت مصـــطلحات الشـــرط     
جـــازاة ، و كـــذا التركيـــب  الشـــرطي، و األســـلوب الشـــرطي ، والجملـــة و الـجــــزاء و الم   

و فــي هــذا دليــل علــى أن عنايــة البــاحثين لــم ... الشــرطية ، و عبــارة الشــرط و الجــزاء 
  .تتوجه إلى تقنين المصطلح 

و إن منشـــأ هـــذا االخـــتالف فـــي المصـــطلح يعـــود إلـــى كـــون الجملـــة الشـــرطية  ذات 
، فقـد اختلـف النحـاة فـي أن تعـّد جملـة  1حكـام الجمـل طبيعة خاصة ، تجعلهـا مغـايرة أل

واحـــد ة أم جملتـــين ، و ذلـــك لـــيس إال نتيجـــة الخـــتالفهم فـــي مصـــطلح الجملـــة ، و أدى 
. بــين النحــاة العــرب القــدامى و المحــدثين" إشــكالية الجملــة الشــرطية  " ذلــك إلــى وجــود 

و ذلـك فـي أن الشـرط غير أن القـدامى اسـتخدموا القيـاس للـتخلص مـن مـأزق المغـايرة ، 
كمـا أن المبتـدأ  ال يسـتقل إال بـذكر الخبـر، كـذلك   «نظير للمبتـدأ والجـواب نظيـر للخبـر

. الواحــدة    الشــرط ال يســتقل إال بــذكر الجــزاء ، و لصــيرورة الشــرط و الجــزاء كالجملــة 
أن بعــض الجمــل قــد تحتــاج إلــى جملــة ثانيــة ... «:، وقــال ابــن جنــي فــي هــذا القيــاس2»

فالشــــرط نحــــو  ،وذلــــك فــــي الشــــرط وجزائــــه والقســــم وجوابــــه ،المفــــرد إلــــى المفــــرد احتيــــاج
فحاجة الجملـة األولـى . أقسم ليقومن زيد :والقسم نحو قولك ،إن قام زيد قام عمرو:قولك

إلــى الجملــة الثانيــة كحاجــة الجــزء األول مــن الجملــة إلــى الجــزء الثــاني نحــو زيــد أخــوك 
  3  » ...وقام أبوك 

باحث القديمة نظرت إلى الجملـة الشـرطية  علـى أنهـا بشـرطها      و وهكذا فإن الم
  .جوابها بمثابة جملة المبتدأ والخبر ، ال يستقل أحدهما عن اآلخر

و أما المباحث الحديثـة فتعتبـر جملتـي الشـرط و الجـزاء  جملـة مركبـة يحكمهـا نظـام 
لجملـــة ، فمهـــدي الجملـــة الواحـــدة ، و لكـــن مـــن دون دراســـة التركيـــب الشـــكلي لعناصـــر ا

و          إال بـالنظر العقلـي      «المخزومي يرى أن الجملة الشـرطية ليسـت جملتـين 
أما بالنظر اللغوي فعبارتـا الشـرط و الجـزاء جملـة واحـدة ، وتعبيـر ال . التحليل المنطقي 

يقبـــل االنشـــطار ، ألن الجـــزأين المعقـــولين فيهـــا إنمـــا يعبـــرانعن فكـــرة واحـــدة ؛ ألنـــك إذا 
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و    صــــرت علــــى واحــــدة منهمــــا أخللــــت باإلفصــــاح عمــــا يجــــول فــــي  ذهنــــك ،     اقت
   1  ».قصرت عن نقل ما يجول فيه إلى ذهن السامع

ـــة الشـــرطية  ضـــمن أنـــواع الجمـــل المركبـــة فـــي  و محمـــد إبـــراهيم عبـــادة  أدرج الجمل
  ".الجملة العربية " كتابه

على وحدات كثيرة يجمع  و أما هادي نهر فيعدها جملة واحدة مركبة ؛ ألنها تنطوي
  2 .بينها نظام محكم يجعلها جملة واحدة مركبة 

و أســـتخلص ممـــا ســـبق أن الجملـــة الشـــرطية هـــي جملـــة واحـــدة ذات طبيعـــة إســـنادية 
متعــددة و مركبــة، يمثــل شــرطها المســند إليــه و جوابهــا المســند ، ويســمى هــذا النــوع مــن 

ينطوي على عمليـة إسـنادية فـي حـد  ألن كال من المسند إليه و المسند. اإلسناد المركب
  . ذاته ثم ال ينفك أحدهما من اآلخر لوجود التعليق الشرطي بينهما

و كما انشغل النحاة بالتركيـب الشـرطي أو الجملـة الشـرطية، اهـتم أصـحاب البحـوث 
  .البالغية به أيضا و اختلفوا في عده أسلوبا خبريا أم إنشائيا

د نـوع هـذا األسـلوب يقـوم علـى اعتبـار جـواب ذهب عبد السالم هارون إلـى أن تحديـ
ـــة الشـــرطية خبـــري ، وٕان كـــان  الشـــرط ؛ فـــإذا كـــان الجـــواب خبريـــا  فأســـلوب هـــذه الجمل

   3.إنشائيا فأسلوبها إنشائي ، و أما الشرط فليس إال قيدا فيها

بينما يرى تمام حسان أن الجملة الشرطية إنشـائية ، وهـي قسـم قـائم بذاتـه إلـى جـوار 
   4.الجملة الطلبية و قسم الجملة التصريحية  كل من قسم

و إذا رجعنــا إلــى الواقــع اللغــوي و جــدنا أن الجملــة الشــرطية  كمــا تقــع إنشــائية تقــع 
  .خبرية كذلك ، ألن الحكم بالخبرية أو اإلنشائية مرده إلى نوع جملة الجواب

  

                                                 

  . 286: خزومي ، صنقد و توجيه ، مهدي الم: في النحو العربي   - 1
  .198: التراكيب اللغوية في العربية ، هادي نهر ، ص - 2
  .24: األساليب اإلنشائية في النحو العربي، عبد السالم هارون ، ص:ينظر - 3
النفـي          و : وأقسـامها (الخبريـة : تمام حسان  أن الجملة العربية من حيث المعنى العام فئتان . يري د -  4

اللغــة العربيــة معناهــا و مبناهــا ،  : ينظــر)  الطلــب و الشــرط و اإلفصــاح : وأقســامها(واإلنشــائية ) التأكيــد اإلثبــات و
  .244: ، ص1979 -المصرية العامة للكتاب ةتمام حسان، الهيئ

  



  :قيمة األداة في التركيب الشرطي.   3

متميـز، ينبنـي علـى جملتـين ال تسـتقل إحـداهما  الجملة الشرطية هـي أسـلوب لغـوي 
واألداة . عن األخرى، نظرا لالرتباط الشرطي الذي يجمـع بينهمـا فـي وحـدة لغويـة مفيـدة

التــي تحقــق هــذا االرتبــاط هــي أداة الشــرط المتصــدرة للجملــة الشــرطية ،  لتجعــل تحقــق 
. الشـرط االمتنــاعيالجـواب أو انتفـاءه معلقــا بتحقـق الشـرط  أو انتفائــه، وذلـك فـي غيــر 

  .أن الشرط قد يالحظ في الجملة و تختفي أداته، و من ثمّ  فإن الشرط نوعان إال

  :النوع األول 

  شرط بواسطة األداة الجازمة ، .1

شــرط بواســطة األداة غيــر الجازمــة ،وهــو الغالــب واألكثــر اســتعماال ألنــه يغطــي  .2
 .جميع حاجات المتكلم عند التعبير بأسلوب الشرط  

  :الثانيوالنوع 

الشرط الخـالي مـن األداة ، وهـو أقـل اسـتعماال وأضـيق مجـاال مـن النـوع األول ألنـه  
و         مــرتبط بــزمن الحــال و بقرينــة إعرابيــة، أو يــأتي تركيبــا مــؤوال بالشــرط     

  .الجزاء

  

  :أدوات الشرط في المباحث اللغوية

ي الشـرط والجـزاء ربطـا في هذا النوع مـن التركيـب تقـوم أداة الشـرط بـالربط بـين جملتـ
و يرتبط معنى الجملة الشرطية . يمتنع معه استقالل أي الجملتين بمعناها عن األخرى

ـــــى األداة تتقيـــــد بمعـــــاني هـــــذه  بمعنـــــى األداة ؛ فمعـــــاني األســـــلوب الشـــــرطي القـــــائم عل
  . األدوات

ِإْن ، َمـْن ، مـا، :" جاء فـي أغلـب المباحـث النحويـة أن أدوات الشـرط األساسـية هـي 
و يطلـــــق عليهـــــا األدوات ." و أّنـــــى مهمـــــا، أّي ، متـــــى ، أيـــــان ، أيـــــن ، ِإْذَمـــــا، حيثمـــــا

  1.  الشرطية الجازمة

                                                 

 .                                                       693:ابن الناظم ، ص مالك،شرح ألفية ابن : ينظر-1
    .              85: ، ص11،1963ط، مصر،    السعادة   قطر الندى وبل الصدى ، ابن هشام ، مطبعة و



  :و قد جعل سيبويه هذه األدوات ثالثة أقسام 

  .أيهم ،ما  ،من: أسماء وهي .1

  .و حيثما  ،و أين  ،متى  ،أي حين : و ظروف وهي .2

   2.في المقتضبو تبعه في ذلك المبرد  1.إن و إذما: و حرفين وهما .3

 : إلى قسمين ) هـ672ت (و قسمها ابن مالك

  . حرفان و هما إْن و إذما -أ

  3. من،ما،مهما،أّي،متى، أيان،أين،حيثما،أّنى:وباقي األدوات أسماء، و هي -ب

فيقســـــــــــم أدوات الشـــــــــــرط إلـــــــــــى ثالثـــــــــــة                 ) أحـــــــــــد شـــــــــــراح األلفيـــــــــــة(أمـــــــــــا األشـــــــــــموني 
وهي : أي أسماء (وغير الظرف ) المكاني و الزماني(و الظرف) حرفان(الحرف:أقسام 

بينمـــا يـــذهب الســـيوطي إلـــى أن كـــل أدوات الشـــرط .4)مـــن و مـــا ، ومهمـــا علـــى األصـــح
وال يكــــاد يكــــون بيــــنهم خــــالف فــــي تقســــيم هــــذه  5. فهــــي حــــرف باتفــــاق" إن"أســــماء إال 

ألغلبيــة فبعضــهم ردهــا إلــى الظرفيــة ، و إن كانــت ا" إذمــا"األدوات إال مــا كــان مــن أمــر
  .تعدها حرف شرط

و إذا انتقلنــــا إلــــى المباحــــث اللغويــــة الحديثــــة و جــــدنا أن عبــــاس حســــن يعــــّد األدوات 
  6.الشرطية الجازمة كلها أسماء ما عدا إن و إذما فهما حرفان

                                                                                                                                               

و  . 102: ، ص1989، 5الجمل و أشباه الجمل ، فخر الدين قباوة ، دار القلم العربي ، حلب سورية،ط إعراب و
 .4/424: عباس حسن ، النحو الوافي 

 –لوال ( و ثمة أدوات الشرط االمتناعي . دوات شرطية غير جازمة على األصح فأ) إذا ، و كيف ، و لو ( وأما 
و هي  غير جازمة أيضا ، و لكنها تقتصر على ربط أمر بآخر ، و تعليق الثاني ) لو  في بعض أحوالها   –لوما 

ينظر                  .                                                        منهما على األول  تعليقا خاصا 
  .4/421:المرجع نفسه

  .56/  3: سيبويه، الكتاب -1
  .46/ 2:المقتضب، المبرد: ينظر -2
دار الطالئع ،  -محمد محيي الدين عبد الحميد. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، ابن عقيل، ت: ينظر  - 3

  .4/22: 2004ط ، .القاهرة، د
مطبعـة         االسـتقامة  ،ان على شرح األشموني أللفية ابن مالك، الصـبان حاشية محمد علي الصب: ينظر - 4

  .10/ 4: 1،1947ط  ،القاهرة،
  .321/ 4:،همع الهوامع ، السيوطي : نظري -5
  .4/421:النحو الوافي عباس حسن: نظري  -6



و أما مهدي المخزومي فلم يهتم بحرفية أو اسمية هذه األدوات ، و اكتفـى بتقسـيمها 
  :إلى طائفتين 

  .و لو –و إذا  –إن : ة على الشرط أصالة أدوات دال) 1

      1...كيف -أيان -متى -أين -أي –من  -ما:الكنايات ، و هي كثيرة منها ) 2
عن أصـالتها أو تحولهـا ، فإنهـا ال تـدل علـى معـان  و هذه األدوات و بغض النظر «

فتتفــق جميعــا  2، » و إنمــا تــدل علــى معنــى وظيفــي عــام هــو التعليــق الشــرطي معجميــة
و  ،  )و ذلـك فـي غيـر الشـرط االمتنـاعي (في تعليق وقـوع الجـواب علـى وقـوع الشـرط 

و       لكــن تختلــف مــن ناحيــة المعنــى ؛ فمنهــا مــا وضــع فــي أصــله للزمــان المجــرد ، 
أخـــرى للمكـــان ، ومنهـــا مـــا يخـــتص إّمـــا بـــاألمر المتـــيقن أو المحقـــق أو الـــراجح ، وٕامـــا 

    3...ف الذي يصلح لألمور السالفة بالمشكوك أو المستحيل ، و منها المضا

  

  

  

  

  

  
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .290ص  ،مهدي المخزومي في النحو العربي نقد و توجيه، -1
  .125: ص: تمام حسان، اللغة العربية معناھا و مبناھا ،   – 2  

   . 431، 4/428:عباس حسن ، النحو الوافي:ينظر -3
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يتنــاول هــذا الفصــل األول التعريــف بــاألدوات الشــرطية الجازمــة المتــوفرة فــي ســورة آل 
عمــران ، محــاوال التمييــز بينهــا وبــين وظائفهــا النحويــة األخــرى ، ثــم يــأتي تمثيــل أنماطهــا 

ســم الشــجري الــذي يســهل تصــور التركيــب الشــرطي، ويليــه تحليــل األنمــاط المختلفــة بالر 
  .تحليال نحويا و دالليا

  :األداة ِإْن 

ــد النحــاة  أم حــروف الشــرط مــن حيــث أنهــا ال تفــارق معنــى الشــرط ، و أنهــا " ِإْن " َيُع



 تصلح لكل ضروبه و تقع موصوال لكل ما يوصـل بهـا مـن زمـان أو مكـان أو عاقـل أو
  1.غير  عاقل ، و غير ذلك

و تستعمل ظـاهرة ، و مضـمرة مقـدرة ، فأمـا اسـتعمالها ظـاهرة فنحـو قولـه      تعـالى 
و أما عملها مقدرة فبعد خمسـة أحـوال . 2 �ِإْن َتْنُصُروا اللَه َيْنُصْرُكْم َوُيثَبْت َأْقَداَمُكْم �:

ائتنـي آتـك،ال تفعــل :نحـو األمـر و النهـي و االسـتفهام و التمنــي و العـرض: مـن الطلـب
و ليتــه عنــدنا    ، يكــن خيــرا لــك،أال تــأتيني أحــدْثك؟و أيــن تكــون أزْرك؟،أال مــاء أشــرْبهُ 

  3.!،أال تنزُل تِصْب خيرا !يحدْثنا

: و ذكـــرت المباحـــث اللغويـــة أّن لهـــذه األداة وظـــائف أخـــرى غيـــر الشـــرطية ، فتكـــون
  4.و مخففة من الثقيلة ، و زائدة للتوكيد نافية

ما المباحث البالغية فاهتمت بالجوانب الداللية التي تتحـدد مـن المعطيـات السـياقية وأ
أن تسـتعمل " ِإْن " ، فجاء في هذه المباحث أّن األصل فـي " ِإْن " التي استعملت فيها 

عند عدم الجزم بوقوع الشـرط فـي المسـتقبل ، و لـذلك ال تقـع فـي كـالم اهللا إال حكايـة ، 
َوٕاّال َتْصـــِرْف َعنـــي َكْيـــَدُهن   �:لــى لســـان يوســـف عليـــه الســالم كمــا فـــي قولـــه تعـــالى ع

عدم الجزم بالوقوع فـي " ِإْن " وألن األصل في. " 5 �" َأْصُب ِإَلْيِهن َوَأُكْن ِمَن اْلَجاِهِلينَ 
  6" .ِإْن " المستقبل ، كان الحكم النادر الذي ال يقطع بوجوده غالبا موقعا لكلمة 

                                                 

لم قلت ذلك ؟ فقال : فسألته . هي أم حروف الجزاء " ِإْن " زعم الخليل  أن  «:جاء في الكتاب قول سيبويه  - 1
فال يكون فيه الجـزاء "  ما " من قبل أني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن استفهاما ، و منها ما يفارقه : 
  .3/63: الكتاب : سيبويه   ».و هذه حال واحدة أبدا ال تفارق المجازاة . 
.                                                                           2/50: المقتضب ،المبرد: و ينظر

                                                 .                           2/41:و شرح المفصل،ابن يعيش
  .2/449: و همع الهوامع ، السيوطي

  )7من اآلية: محمد( - 2
.                                                                         3/93: الكتاب ، سيبويه: ينظر - 3

  .4/121:و شرح الكافية، الرضي األسترباذي
.                                                       25، 22/ 1: مغني اللبيب، ابن هشام :ينظر - 4

.                                                       436، 4/433:والنحو الوافي ،عباس حسن
شر ،القاهرة ، ومعاني الحروف ، الرماني، ت عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، دار نهضة مصر للطبع و الن

  .   74،77: ت ، ص.ط ، د.د
  )33من اآلية: يوسف( -5
،                     لبنــــــــــــان  ،بيــــــــــــروت ،دار الكتــــــــــــاب اللبنــــــــــــانيالقزوينــــــــــــي،  اإليضــــــــــــاح فــــــــــــي علــــــــــــوم البالغــــــــــــة،: ينظــــــــــــر - 6

  .1/178: 5،1980ط



فــي حالــة الجــزم بوقــوع الشــرط خــالف األصــل و ذلــك ألغــراض " ْن إِ " و قــد تســتعمل 
  1.بالغية

  .ِإنْ :األنماط الشرطية باألداة 

  :وله عدة صور  ]ف.ج]+ [ف.ج+ [إن: النمط األول

  :، ومن أشكالها  ]مضارع]+ [مضارع+ [إن:  الصورة األولى

  ]مضارع مثبت]+ [مضارع مثبت+ [إن -1

 �:     لتحليل النحوي و الـداللي ، وذلـك قولـه تعـالىو أقدم اآلية التالية نموذجا ل 
َبَلــــى ِإْن َتْصــــِبُروا َوَتتُقــــوا َوَيــــْأُتوُكْم ِمــــْن َفــــْوِرِهْم َهــــَذا ُيْمــــِدْدُكْم َربُكــــْم ِبَخْمَســــِة آَالٍف ِمــــْن 

ِمينَ  اْلَمَالِئَكِة  125آل عمران ( � ُمَسو( :  

  2:الرسم الشجري .1

                                                                                                                                               

وجــواهر .           4/51:  1997 ،لبنـان ،بيــروت  ،دار ابــن جـزمو معجـم البالغــة العربيـة ، بــدوي طبانـة ،  
  .138: البالغة ، السيد أحمد الهاشمي، ص

إن : " ، و كمـا يقـول الوالـد البنـه ) 57:المائـدة" (َواتقُـوا اللـَه ِإْن ُكْنـُتْم ُمـْؤِمِنينَ :" و ذلك مثل التهييج فـي اآليـة  - 1
عمـالهم المسـتقبلية مثـل قولـه عنـدما يخبـرون عـن أتعليم الناس التأدب و الحيطـة و مثل ". كنت ابني فافعل كذا

 –وٕانـا : " كمـا فـي الحـديث التبركو كـ) 27مـن اآليـة: الفـتح(َلَتْدُخُلن اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإْن َشاَء اللُه آِمنِـيَن :" تعالى
.                         أي ســــــــــــــنلحق بكــــــــــــــم، فيصــــــــــــــيبنا الخيــــــــــــــر و البركــــــــــــــة مــــــــــــــن جــــــــــــــواركم" إن شــــــــــــــاء اهللا بكــــــــــــــم الحقــــــــــــــون 

  .435/ 4:النحو الوافي ،عباس حسن: ينظر 
و ذلـك حـين يكـون المـتكلم جازمـا بالشـرط غيـر أنـه  "التجاهـل"وأضافت مباحث البالغة نكتـا بالغيـة كثيـرة منهـا 

تصــوير و مثــل " إن كــان هنــاك أخبــرك بــه: يخفيــه حتــى ال يؤاخــذ بكالمــه كقــول الخــادم لمــن ســأله عــن ســيده 
كقولـه عـز       و . ال علي سـبيل الفـرض و التقـدير، توبيخـا للمخاطـبإ الشرط في صورة ما ال ينبغي أن يقع

 -و هـو إسـرافهم فـي أمـرهم  -فالشـرط) 5:الزخرف" (َأَفَنْضِرُب َعْنُكُم الذْكَر َصْفحًا َإْن ُكْنُتْم َقْومًا ُمْسِرِفينَ :" جل 
تنزيـل المخاطـب : ومثـل . تقـديرمقطوع به وأريد تقديمه في صورة ما  ينبغـي أال يقـع إال علـى سـبيل الفـرض وال

  ."   إن  كنت من تراب فال تفتخر:"له المخالفته مقتضى علمه، كقولك للمتكبر توبيخ العالم منزلة الجاهل
ومعجم .                                           1/180،181:اإليضاح في علوم البالغة ،القزويني: ينظر

 روجواه.                                                52، 51 :البالغة العربية ، بدوي طبانة، ص
  . 139:، السيد الهاشمي ، ص البالغة 

  : مفتاح الرموز المستعملة  - 2
  .التركيب الشرطي: ش. ت �
  .جملة متفرعة: ج �
  .جملة الشرط: ش .ج �
  .جملة جواب الشرط: ش .ج.ج �



  
 :و الداللي  يالتحليل النحو .2

  .وظيفتها األساسية التي هي التعليق و الربط الشرطيين"  إنْ "  أدت: إنْ 

و هو مضـارع يخلصـه السـياق الشـرطي إلـى االسـتقبال ، و بـه رتـب اهللا : فعل الشرط 
صــلى اهللا ل بعــدم عصــيان الرســو (التقــوى و ) علــى العــدو(  الصــبرتعــالى علــى مجمــوع 

إمـداَده المـؤمنين ) غضـبهم مـنسفرهم أو  من أي( إتيان العدو من فورهمو ) وعليه وسلم
و عّلقـه علـى وجودهـا ، بحيـث ) و هو ثالث مائة مـن المالئكـة(بأكثر من العدد السابق 

  1.ال يتأخر نزول المالئكة عن تحليهم باألوصاف  الثالث 

صـر الصـوتي المتمثـل فـي جـزم المضـارع الـوارد وهو األداة نفسها ، و كـذا العن: الرابط
و نـوع العالقـة  الرابطـة بـين جـزأي التركيـب . ؛ كونه صالحا  ألن يكـون شـرطا  2جوابا 

  .هو السببية 

و تحققه في المستقبل متعقـب . جملة فعلية فعلها مضارع مجزوم بـإْن : جواب الشرط 
  . تحقق مجموع الشروط  -بال فاصل   -

أو الوعـد أو تعلـيم النـاس أنـه يجـب اتخـاذ  ءرطي خبري غرضه اإلغـراو أألسلوب الش 
  .و إال فإن األغراض ال تنال األسباب و التوسل للشيء 

                                                                                                                                               

  .حذف) : Ø(العالمة العدمية  �
مـن سـورة آل  125ت ، تفسـير اآليـة.ط ، د.،أبـو حيـان األندلسـي، دار الفكـر، دمشـق ، د طيتفسير البحر المح - 1

 .عمران
  .208، ص1995، 1، طتمن قضايا اللغة ، مصطفى النحاس، الكوي - 2

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

  ج
 ج

 ش.ج.ج ش.ج

 تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا َويَأْتُوُكمْ 
 ِمْن فَْوِرِھْم ھََذا

 يُْمِدْدُكْم َربُُّكْم بَِخْمَسةِ 
 آbٍَف ِمْن اْلَم9َئَِكةِ 

 الرابط

 الجزم
 

 ِ◌نْ إ



إلى وحداتها األساسية الثالث المطبق على هذه اآلية ينطبـق  ةو تحليل البنية الشرطي
ـــات  ـــات أخـــر فـــي هـــذه الســـورة هـــي اآلي -120-120-111-100-75-29: علـــى آي

149.  

  ]مضارع منفي ]+ [مضارع مثبت+ [إن-2

(                  �َكْيــُدُهْم َشــْيئًا  يِضــْرُكمْ َوإِن َتْصــِبُروْا َوَتتُقــوْا َال  �:وذلــك قولــه تعــالى 
  )120آل عمران 

    :التمثيل الشجري  .1

  
 :التحليل النحوي و الداللي .2

و الربط الشرطيين ، و عملت الجزم فـي مـا اقتضـته مـن شـرط  قدور التعلي ةلألدا: إنْ 
  . و جزاء مضارعين ، و حدد السياق الشرطي زمنهما باالستقبال 

، و حـذفت مـن آخرهمــا  ىالصـبر والتقـو : هـو فـي مجمـوع الفعلـين الوصـفيين : الشـرط 
  .النون اقتضاء إلن 

  .ي الجزمو العنصر الصوتي الماثل ف"إْن " هو: الرابط

قــرأ ابــن عــامر و حمــزة وعاصــم      و ".شــيئا" منفــي بـــال و تأكــد النفــي بكلمــة : الجــزاء
بالضـمة علـى الـراء المشـددة ، مـن ضـّره  »ال يضركم  «الكسائي  و أبو جعفر و خلف 

و الضمة ضمة إتباع لحركة العين عند اإلدغام للتخلص من التقـاء السـاكنين ، . يضّره 
  .  كون اإلدغام سكون الجزم و س 

 )لنصا(ش . ت

 أداة الشرط

  ج

 ش.ج
 

 ش.ج.ج

 َكْيُدھُْم َشْيئاً  يِضـْرُكمْ bَ  تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا 

 الرابط
 

 وإنْ  ∅∅∅∅



بكسـر الضـاد     و  »ال يضــْر كـم  «وابـن كثيـر و أبـو عمـرو و يعقـوب   عو قرأ ناف
   1. سكون الراء ، من ضاّره بمعنى أضّره

  .وأسلوب الشرط خبري غرضه البالغي إرشاد المؤمنين إلى كيفية مواجهة أذى الكفار

  : و من أشكالها] هول للمج. ماض م+ قد + [الفاء] + اضم[ +إْن :الصورة الثانية

  .184آل عمران  � َفِإن َكذُبوَك َفَقْد ُكذَب ُرُسٌل من َقْبِلكَ  �:قال عز و جل 

  : التمثيل الشجري .2

  

  

  

  

  

  

  

  

ُقــْل َقــْد  �: بعــد قولــه تعــالى فــي تكــذيب اليهــود " إْن " جــاءت الفــاء المقترنــة بـــ : الفــاء
آل (     �ِت َوِبالِذى ُقْلـُتْم َفِلـَم َقَتْلُتُمـوُهْم ِإن ُكنـُتْم  َصــاِدِقيَن نٰـَ ْلَبي اَجآَءُكْم ُرُسٌل من َقْبِلى بِ 

  .فتكون هذه الفاء لترتيب و تعقيب األحداث ) 183: عمران 

أّدت وظيفـــة الـــربط الشــــرطي بـــين شـــطري التركيـــب و خلصــــته " : إْن " أداة الشـــرط 
  . لالستقبال

نيــــة إلــــى االســــتقبال لمجيئــــه فــــي الســــياق فعــــل مــــاض تحولــــت داللتــــه الزم: الشــــرط 
  . على جماعة من يهود دالشرطي ،  وفاعله يعو 

                                                 

ت .ط ، د.تفسير التحرير و التنوير ، محمد الطاهر بن عاشور ، الدار التونسية للنشر و التوزيع ، تونس ، د - 1
 :4  /68- 69. 

 )النص(ش . ت

 أداة

 ج

  ش.ج
 

 ش.ج.ج

ن قَْبلِكَ  َكذَّبُوكَ  َب ُرُسٌل مِّ  قَْد ُكذِّ

 الرابط

  الفاء
 

 إنْ ف



مبنـــى صـــرفي معنـــاه الـــوظيفي هـــو الـــربط المحـــض ، فـــربط بـــه الجـــزاء إلـــى : الفـــاء 
و لـــوال ربطـــه بالفـــاء لكـــان أجنبيـــا عـــن . الشـــرط ؛ ذلـــك أن الجـــزاء يصـــلح االبتـــداء بـــه 

افة إلــــى  العمليــــة اإلســـنادية األولــــى  مجــــرد باإلضـــ" إْن " الشـــرط ،  وألصــــبحت األداة
  .غير مستقل بذاته و ال مفيدا لمعناه -ال كالما  -كلم

جملـــة فعليـــة إخباريـــة فعلهـــا مــــاض مبنـــي للمجهـــول للعلـــم بفاعلـــه ،إذ هــــو : الجـــزاء 
إال .  يكالمخاطبين فحذف ،  ُصــّدرت الجملة بـقد و تفيد تحقـق الجـواب فـي   الماضـ

" اصــبر" ن الجــواب وســّدت مســده ، وأمــا الجــواب المنطقــي  فهــو أن الجملــة كنايــة عــ
  .مثال

تســـلية لرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مـــن والغـــرض البالغـــي لجملـــة الجـــزاء هـــو  
  .تكذيب قومه وتكذيب اليهود

  ).20(و على مثل التحليل النحوي لهذه اآلية تحلل اآلية العشرون 

  

ــة قــول اهللا : ولهــا  شــكل واحــد هــو] معموالهــا +[+ إْن ] مــاض+ قــد : [ الصــورة الثالث
ــن ُدوِنُكــْم َال َيــْأُلوَنُكْم َخَبــاًال َودوْا َمــا َأيَهــا الــِذيَن َءاَمُنــوْا يٰ  �:عــز و جــل  ِخــُذوْا ِبَطاَنــًة مَال َتت

َبينـا َلُكـُم االَيــٰاِت ِإْن ُكنـُتْم  ِهِهْم َوَما ُتْخِفى ُصُدوُرُهْم َأْكَبُر َقدْ َعِنتْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضآُء ِمْن َأْفوَٰ 
  .)118آل عمران  ( �َتْعِقُلوَن 

  

  

: التمثيل الشجري  .1

 )النص(ش . ت  
 

 أداة الشرط

  ج
 ج

ُكْنتُْم 
 ◌َ نتَْعقِلُو

∅∅∅∅ 

  الرابط

∅∅∅∅ 
  

 إنْ 

 ش.ج
 

 ج ش.ج
 

 ج ش.ج
 

 الرابط
 

∅∅∅∅  
  قَْد بَيَّنَّا لَُكُم اْ�ياتِ 



 :التحليل النحوي و الداللي .2

قـد : لكـالم المسـتلزمة للجـزاء ، وتقـدير ا ةتقـدم علـى الشـرط وأداتـه، وهـو العلـ: الجزاء
ومــــا هــــو بجــــزاء ، علــــى رأي أصــــحاب . بينــــا لكــــم اآليــــات فاتبعوهــــا إن كنــــتم تعقلــــون 

. بـل و أصـله أن يتقـدم. المدرسة البصرية ، و لكن الكوفيين و األخفش يرونـه الجـزاء 
  . و التمثيل البياني الراهن يتفق و رأي البصريين 

تصــلح أن تكــون شــرطا فلــزم أن  إن بنيــة الجــزاء الحاليــة  مــن البنــى التــي ال: الــرابط 
و  بعبـارة الجـزاء ، لكنهـا حـذفت ألن دليـل الجـواب ابتـدئ بـه ،  " الفاء الرابطـة" تقترن 

  .أصل وضع الفاء الرابطة أن تقرن ما بعدها بما قبلها 

  . ربطت األداة بين عبارتي األسلوب ، وأدت  وظيفة التعليق : أداة الشرط 

و اســـمه عائـــد إلـــى . مـــع خبـــره ، ماضـــي الصـــيغة  معقـــودا" كـــان " الفعـــل : الشـــرط 
والمقصـود بعـثهم علـى اسـتعمال . و داللته تنصرف إلى الحـال و االسـتقبال" المؤمنين"

  . العقل في تأمل هذه اآلية وتدبر هذه البينات

  

  : ولها  شكل واحد] ماض+ قد [+ الفاء ]+مضارع+ [إْن :  الصورة الرابعة

ْثُلهُ اَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمس ِإن َيمْ  �:قول اهللا عزو جل  140آل عمران ( � ْلَقْوَم َقْرٌح م(.  
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 )النص(ش . ت

 ج



  :التحليل النحوي و الداللي.  2

لألداة وظيفة الربط ، ولـم تعلـق الجـواب المـذكور بالشـرط ، ألن " : إْن " أداة الشرط 
   1مثال " فال تحزنوا ، أو فال تهنوا" ى هو الجواب المنطقي  في المعن

لفظـــه مضـــارع ، و يـــذهب بـــه الســـياق إلـــى معنـــى المضـــي المحقـــق، لكونـــه  :الشـــرط 
و قــــــد فســـــــّر ابــــــن كثيــــــر        . متصــــــال بحــــــدث مضــــــى هــــــو هزيمــــــة المســــــلمين فــــــي أحــــــد

مــــنكم  تــــلَ وقُ  ، جــــراح أي إن كنــــتم قــــد أصــــابتكم ... «:هــــذه اآليــــة بقولــــه  )هـــــ774ت(
  2. » وجراح فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل طائفة،

  .   الفاء ، و ربطت العبارة الدالة على الجواب و المصدرة بـ قد: الرابط 

و أمــا عــن . فعــل مــاض لفظــا ومعنــى مســبوق بـــقد، وهــو قريــب مــن الحــال : الجــزاء
و ال . و المـــؤمنين  �غـــرض الجـــواب فهـــو خبـــري يقصـــد بـــه التســـلية علـــى الرســـول 

ى ما في الجـواب مـن قيمـة بالغيـة تتمثـل فـي حـذف الجـواب المباشـر المكنـى عنـه يخف
بالعبــارة المـــذكورة  التــي تـــذكر المـــؤمنين بنصــرهم ، وتعلمهـــم أن اهللا يــداول األيـــام بـــين 

  .  » لناسِ اَألياُم ُنَداِوُلَها َبْيَن اَوِتْلَك  «الناس ، 

  : ولها  شكالن] طلبيةجملة [+ الفاء ]+ماض+ [إْن :  الصورة الخامسة

ِإْن ُكْنـُتْم ُتِحبـوَن اللـَه َفـاتِبُعوِني ُيْحبِـْبُكُم اللـُه َوَيْغِفـْر َلُكـْم ُذُنـوَبُكْم  �:قول اهللا عز و جل 
  .)31آل عمران ( �َواللُه َغُفوٌر َرِحيٌم 
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  :التمثيل الشجري  .1
 

  

  
 

  

  

  

  

   :التحليل النحوي و الداللي .2

بادعـــــاء " اتبعـــــوني " الجـــــواب و هـــــو إيقـــــاع األمـــــر " إْن "ربطـــــت علقـــــت و : األداة 
  .المخاطبين محبتهم هللا 

محبـة   تو إذا كانـ. أي الماضـي المتجـدد ) كـان  يفعـل( زمـن مركـب مـن : الشرط 
اهللا أمـرا مقطوعــا بــه مــن جانــب المخــاطبين ، فـالتعليق عليــه تعليــق علــى أمــر محقــق ، 

  .، و إال كان الشرط زعما كاذبا )  ص(مد يترتب عليه جواب الزم وهو اتباع مح

  .هو الفاء ألن الجزاء أمر: الرابط
ـــلق  بهــذا الجــزاء مشــروط آخــر هــو  ةهــو الجملــ: الجــزاء  الطلبيــة األمريــة ، و قــد ُع

  .محبة اهللا لهؤالء المخاطبين و بذلك يكون الجزاء المراد إيقاعه مرغوبا
  . 20-64:و على مثل هذه اآلية تحلل اآليتان

  : ولها أشكال منها] معموالها+ كان+ [إْن ]  +جملة طلبية[ : لصورة السادسةا
  ]معموالها+ كان+ [إْن ]  +نهيية+ نهيية :جملة طلبية:[الشكل  .1

ــُتُم األ �: قــال اهللا تعــالى   ــوا َوال َتْحَزُنــوا َوَأْن ــْؤِمِنيَن َوال َتِهُن ــُتْم ُم ــْوَن ِإْن ُكْن آل (       �ْعَل
   )139:عمران

  

  :سم الشجري الر  .1
 

 )النص(ش . ت

  ج     
 ج

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

 ش.ج
 

 ش.ج.ج

 َ    ....اتَّبُِعونِي ُكْنتُْم تُِحبُّوَن هللاَّ

 طالراب

 الفاء
  

 إنْ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   :التحليل النحوي و الداللي .2

ـــــت الجــــزاء . تــــأخرت مــــع شــــرطها و تقــــدم عليهمــــا الجــــواب : إنْ  وهــــو اجتنــــاب ( وَعلـَّق
 .بوجود الشرط  و تحقق معناه وهو إيمان المخاطبين ) المؤمنين الهوان و الحزن

و   اصل في الزمن الماضي المستمر إلى الحال ،   فعل  يدل على معنى ح: الشرط
    1. يقضي الشرط بانتفاء الصفتين المشروطتين المنهي عنهما

  . غير أنه حذف مع جملة الجزاء لتقدمها.مفترض وجوده و هو الفاء: والرابط 

و أمــا زمنــه فهــو المســتقبل . و تقــدم دليــل الجــزاء وهــو الجملــة الطلبيــة النهييــة  :الجــزاء 
  .وري الذي يقتضيه النهي في هذا السياقالف

والغــرض مــن التعليــق بالشــرط هــو تهيــيج غيــرة المخــاطبين علــى اإليمــان ، و يزيــد فــي 
و   ويجـوز اعتبارهـا مسـتأنفة  ". َوَأْنـُتُم اْألَْعلَـْونَ :" تهييجهم الجملة الحالية المواليـة و هـي

  .يقصد بها البشارة لهم بالنصر في المستقبل 

.                          قــــــــــــــــة بــــــــــــــــين جــــــــــــــــزأي التركيــــــــــــــــب الشــــــــــــــــرطي عالقــــــــــــــــة إلزاميــــــــــــــــة و نــــــــــــــــوع العال
                     

  .175-183-168-93: وعلى مثل هذه اآلية يكون تحليل اآليات 
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  .و له ثالث صور].جملة اسمية+ [ف]+ جملة فعلية+ [إنْ :  النمط الثاني

  :لها شكالن و ] جملة اسمية+ [ف]+ ماض+ [إنْ :  الصورة األولى

  ] معموالها+ إن + [ف]+ ماض+ [إنْ : الشكل األول 

  ) 63:آل عمران(  � َفِإْن َتَولْوا َفِإن اللَه َعِليٌم ِباْلُمْفِسِدينَ  �: قوله تعالى

  :الرسم الشجري 1.

 :التحليل النحوي و الداللي 

َذا َلهُـَو اْلَقَصـُص       اْلَحـق ِإن هٰـَـ �: قولـه تعـالى  عاطفة على: الفاء في بداية اآلية 
وعليه فالتركيب الشرطي الحالي معطوف  �..... فقل تعالوا ندعُ  �:أو على قوله  �...

  .على ما قبله ، وهو كيفية من كيفيات اإلطالة بالتبعية للجملة السابقة 

 . ربطت الجزاء بالشرط و لم تعلقه به: إْن 

و قـد يكـون الفعـل . فعل ماض الصيغة حول الشرط داللته إلى االسـتقبال  : الشرط 
و تتغيــر  " . وال تجسســوا :" مضــارعا وحــرف المضــارعة تــاء محذوفــة كمــا حــذفت فــي 

هـم أو (   الفاعـل تبعـا لـذلك   ركمـا يتغيـر ضـمي. داللة المضارع إلى االستقبال أيضـا
  .إن كان يعود إلى نفس الشخص) أنتم 

  . الفاء ألن الجواب ال يصلح أن يجيء شرطا: طالراب    

والجــواب الظــاهر لــيس . و جــاء الجــواب جملــة اســمية مصــدرة بـــإّن : جــواب الشــرط
و . الجواب المنطقي المترتب على الشرط مباشرة، إنمـا هـو مكـّن عنـه ، و سـاد مسـّده 

يقصــد  مــثال ، وقــد" فلهــم عــذاب عظــيم " ، أو" فــال   تحــزن:" تقــدير الجــواب المنطقــي

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

 ش.ج...ج ش.ج
 

َ َعلِيمٌ إِ  تََولَّْوا  بِاْلُمْفِسِدينَ  نَّ هللاَّ

 الرابط

 الفاء
 

 إنْ ف



والتوجــه بالوعيـد إلـى أصــحاب   �االحتمـاالن معـا ، أي التسـرية عــن قلـب الرسـول 
  . ولنا أن نالحظ غزارة المعنى في ذلك. العناد و الفساد 

وال يخفـى مــا فــي اختيــار الجملـة االســمية مــن معنــي اإلثبـات ، و مــا فــي اإلظهــار   
ألن العــــرب إذا تعظــــيم هللا ؛ مــــن " فإنــــه " دون اإلضــــمار" فــــإّن اَهللا "               

، كمــا ال يخفــى مــا فــي الكنايــة عــن الجــزاء مــن تحريــك  عظمــت الشــيء أعــادت ذكــره
  . للفكر و تنشيطه ، و من سحر بالغي أساسه اإليجاز

يا محمد ، بعد أن قصصت عليهم الحـق فـي شـأن :  كامال فهو  موأما تقدير الكال
يس بعده إال الباطل ، فقد   أفسـدوا عيسى عليه السالم، فإن عدلوا عن الحق الذي ل

  .  على ذلك شر الجزاء م، وسيجزيهمواهللا عليم به، 

مـا يترتـب علـى علمـه : والمعنـى: و يقول صاحب المحيط في تحليل جملـة الجـزاء 
بالمفســدين مــن معاقبتــه لهــم، فعبــر عــن العقــاب بــالعلم الــذي ينشــأ عنــه عقــابهم، ونبــه 

ـــة التـــي توجـــب العقـــاب، وهـــ ـــذلك أتـــى باالســـم الظـــاهر دون علـــى العل ي اإلفســـاد، ول
مــن  الضــمير، وأتــى بــه جمعــًا ليــدل علــى العمــوم الشــامل لهــؤالء الــذين تولــوا ولغيــرهم

  1 .، ولكونه رأس آية، ودل على أن توليهم إفساد أي إفسادأمثالهم

  .  20-32:  وعلى غرار هذه اآلية يكون تحليل اآليتين 

  

  :و لها شكل واحد  هو] جملة اسمية+ [ف]+ ماض+ [إنْ : الصورة الثانية 

] معموالها+ كان +[ إنّْ ]+ معموالها+ إن [  

  ) 49:آل عمران(  �ِإن ِفي َذِلَك َآلَيًة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن  �: قوله تعالى
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 :التحليل النحوي و الداللي . 2

يتعين المعنى الوظيفي لها بالسياق االجتماعي الذي صاحب النص الكريم  :األداة إْن 
 1" ذلـك " ؛ هل المخاطب هو بنو إسرائيل المؤمنون باآليات المشـار إليهـا بــلفظ        

، أم هــو مــن لــم يــؤمن بعــد مــنهم ؟ و يســتوي فــي ذلــك الخطــابُ  إذا كــان حكايــة علــى 
  . لسان عيسى عليه السالم ، أو من كالم اهللا

وعلى احتمـال أن . الماضي لفظا ، المستقبل معنى " كان"هو الفعل الناقص : الشرط 
يكــون المخاطــب المــؤمنين مــن بنــي إســرائيل ، يكــون الشــرط متحققــا ، وبالتــالي ال تعليــق 

  . التثبيت وتطمين النفسو يكون الشرط على سبيل "  إْن " لألداة 

: أي" كــان"معنــى اإلرادة المضــمرة بعــد  و علـى االحتمــال اآلخــر ، يكــون الشــرط علـى 
وظيفتهـا األساسـية " إْن " و عليه تؤدي . إْن كنتم تريدون اإليمان فإن في ذلك آلية لكم 

ويكون الغرض البالغي  حث بني إسـرائيل علـى اإليمـان برسـول اهللا . التي هي التعليق 
  .بعد أن بين لهم المعجزات  �عيسى 

ـــة الفـــاء ، و لكنهـــا حـــذ: الـــرابط  فت القترانهـــا بـــالجزاء المحـــذوف المـــدلول عليـــه بالجمل
  .االسمية المتقدمة على الشرط

                                                 

َن الطيِن َكَهْيَئِة لطْيِر َفَأنُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن َطْيًرا ِبِإْذِن اللِه َوُأْبِرىُء  َأِنىۤ  �: اإلشارة بذلك إلى اآليات  - 1 َأْخُلُق َلُكْم م
 )49:آل عمران( �َنبُئُكم ِبَما َتْأُكُلوَن َوَما َتدِخُروَن ِفى ُبُيوِتُكْم االْكَمَه و االْبَرَص َوُأْحِى اْلَمْوَتٰى ِبِإْذِن اللِه َوأُ 

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

 ش.ج

  ∅  ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ 

 الرابط

∅  
 

 إنْ 

 ج ش.ج
 ج ش.ج
 

 الرابط

∅ 
   

 َك َ�يَةً لَُكمْ ـِ إِنَّ فِي َذل



و أمـــا علـــى رأي . محـــذوف ، و مـــدلول عليـــه بالمتقـــدم علـــى رأي البصـــريين: الجـــزاء 
الكـــوفيين فالمتقـــدم هـــو الجـــزاء أصـــال ، و قـــد يتـــأخر علـــى خـــالف األصـــل فيجـــزم علـــى 

  .رالجوا

  

  :و لها أشكال منها] جملة اسمية+ [ف]+ عمضار + [إنْ :  الصورة الثالثة

 ] معموالها+ النافية للجنس :ال+[ ف ]+ مضارع+ إن [  

  )160:آل عمران( �ِإْن َيْنُصْرُكُم اللُه َفال َغاِلَب َلُكْم  �:قال عز و جّل 

  :الرسم الشجري  .1

 :التحليل النحوي و الداللي 

  .علقت جوابها بشرطها" : إْن " األداة 

ـــــ : الشــــرط  ــــى أن " إْن " مضــــارع مجــــزوم اقتضــــاء ل ــــد دل الســــياق الشــــرطي عل و ق
المضارع ال يقصد بـه زمـن محـدد ، و ال هـو مـرتبط بحـدث معـين كانتصـار المسـلمين 

  .في بدر 

ولفــظ فعــل الشــرط الظــاهر لــيس مقصــودا بالــذات وٕانمــا المقصــود فعــل قبلــه والتقــدير 
  1".كم النصرإْن يرد اهللا ل"وه

                                                 

يرى األستاذ محمد الطاهر بن عاشور أنه ال يستقيم معنى هـذا التركيـب الشـرطي إال بتقـدير فعـل اإلرادة قبـل  - 1
ال فائدة من ترتيب عدم الَغـْلـب على ؛ إذ "إْن يرد اهللا لكم النصر فال غالب لكم : " أي " ينصركم" الفعل الظاهر  

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

 ش.ج.ج ش.ج
 

 ُ  b َغالَِب لَُكمْ  يَْنُصْرُكُم هللاَّ

 

 الرابط

 الفاء
 

 إنْ 



فـــاء الجـــواب و وظيفتهـــا النحويـــة الــربط بـــين  شـــطري التركيـــب ألن الشـــطر : الــرابط
  .الثاني جملة اسمية 

و .   تضمنت انتفـاء وجـود الـذات المتصـفة بغلبهـا للمسـلمين . جملة اسمية: الجزاء 
فـأراد . ألن النفي يكون جزئيا ، أي ال تغلبوا من بعض  المغالبين " ال ُتغلبوا :"لم يقل 

  .اهللا تعالى بإفادة التعميم دفع التوهم

و المعنى البالغي لألسلوب الشرطي هو حث المؤمنين على نصر دين اهللا ليظفـروا 
ــدنيا و اآلخــرة ــا الــِذيَن آَمُنــوا ِإْن  �. بالنصــر المحقــق الــذي وعــدهم اهللا بــه فــي ال َيــا َأيَه

  ) 7:محمد) (اَمُكمْ َتْنُصُروا اللَه َيْنُصْرُكْم َوُيثَبْت َأْقدَ 
  .186-179: و على مثل تحليل هذه اآلية يأتي تحليل اآليتان 

  

  .وله صورتان . أسلوب الشرط ) + ما(أسلوب : النمط الرابع 

  .الشرط . أ+ القسم . أ:الصورة األولى

ْم َلَمْغِفــَرٌة ت َوَلــِئْن ُقِتْلــُتْم ِفــي َســِبيِل اللــِه َأْو ِمــ �:يتمثــل فــي قولــه تعــالى .و لهــا شــكل واحــد 
  ).157:آل عمران) (ِمَن اللِه َوَرْحَمٌة َخْيٌر ِمما َيْجَمُعونَ 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                               

إن :" ، ألنـه يكـون إخبـار بـالمعلوم كقولنـا "ال َغاِلَب َلُكمْ " وجود النصر ، و السيما مع نفي الجنس في قوله تعالى 
  ."قمَت فأنت لست بقاعد

 . 153/  3: تفسير التحرير و التنوير ، محمد الطاهر بن عاشور: ينظر 
  



  :الرسم الشجري.1
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 : التحليل النحوي و الداللي  .2

  . »و اهللا يحيي و يميت  «عاطفة على ما قبلها  : الواو 

 و هــي الــالم الداخلــة الصــدارة ألســلوب القســم ، وعلــم ذلــك مــن الــالم الموطئــة للقســم ،
على أداة شرط لإليذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها ال علـى الشـرط ومـن ثـم 

  1. ذنة وتسمى  الموطئة أيضا ألنها وطأت الجواب للقسم أي مهدته لهؤ تسمى الالم الم

علقـــت  جوابهـــا المحـــذوف المـــدلول عليـــه بجـــواب القســـم ، وهـــو الظفـــر " : إْن " األداة 
  . اهللا ورحمته  بشرط الشهادة في سبيل اهللا أو الموت على اإلسالم بمغفرة

فعـالن ماضــيان صـيغة ، والثــاني معطـوف علـى األول بـــ أو ، فيكـون الشــرط : الشـرط 
على أن الجزاء بُكـليته هو ألّي . متعددا على التخيير ، و الجزاء متعددا على االجتماع 

   2.تحول معناه إلى  المستقبلو الزمن الشرطي . من الشرطين المتعاطفين

  . محذوفة مع الجواب: الفاء الرابطة 

                                                 
  . 192/ 1: ا6عاريب ، ابن ھشام مغني اللبيب عن كتب - 1

لمAا آتيAتكم مAن كتAاب  :"وعلى ھذا فا6حسن في قوله تعAالى... وأكثر ما تدخل على إنْ  «: و يضيف في نفس الصفحة 
  ». على ا6كثر لٌ مْ بل ل9بتداء وما موصولة 6نه حَ ، أb تكون موطئة وما شرطية  " وحكمة

، ومن ذلك قAول أبAي عبAد هللا محمAد بAن " متم "ي حركت الميم في الفعل  ذكرت كتب التفسير اخت9ف القراءة ف  - 1
مثAل . ِمAتُّم، بكسAر المAيم مثAل نِمAتم، مAن مAات يمAات: وأھل الحجاز يقولAون ... «أحمد ا6نصاري المشھور بالقرطبي 

   ».. .ُمتم، بضم الميم مثل صمتم، من مات يموت: وُسْفلَى ُمَضر يقولون. ِخفت يخاف
 . 2/247ت ، .ط ، د.امع 6حكام القرآن ، القرطبي، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، دالج: ينظر

  قسميالتركيب ال
 

 جملة القسم
  محذوفة

 

ال9م الموطئة 
  للقسم

 ِ لََمْغفَِرةٌ ِمَن هللاَّ
ا  َوَرْحَمةٌ َخْيٌر ِممَّ

 يَْجَمُعونَ 

  المقسم عليه
 )جواب القسم(

 

 ش.ت 

  ش.ج
 

  أداة الشرط
 

 إنْ  

 

قُتِْلتُْم فِي َسبِيِل 
ِ أَْو ِمتُّمْ   هللاَّ

  ش.ج .ج 
 

 الرابط
 

  لفاءا
 

∅∅∅∅ ∅∅∅∅ 

  ش.ج.ج
 



و قـــد دخلـــت عليـــه الم . هـــو جـــواب القســـم الـــذي أغنـــى عـــن جـــواب الشـــرط: الجـــواب
جواب القسم لتوكيد الجملة االسمية الجوابية، التي تفيد بنفسها ثبوت الحكم ، و هو وعد 

و القصد . ه الحق و شرعه لكل زمانو هو الذي وعد. اهللا من مغفرة و رحمة للمؤمنين 
  .البالغي من الجواب هو ترغيب المؤمنين في الجهاد في سبيل اهللا 

  .158وعلى مثل هذا التركيب يكون تحليل التركيب الموالي له وهو اآلية 
  

   .الشرط . أ+  االستفهام. أ : الصورة الثانية

  .الشرط . أ+  االستفهام. أ :و لها شكل واحد هو 

  .)144:آل عمران ( �َأْعَقاِبُكْم  َأفِإْن ماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى �: عالىقال ت 

  :الرسم الشجري .1

  

  
 

  

 

  

 : التحليل النحوي و الداللي  .2

 )النص(التركيب الجملي 

 أداة اbستفھام
 ش.ج
 

 أداة الشرط

اَت أَْو قُتِلَ   الھمزة مَّ

 ج ش.ج
 

 اْنقَلَْبتُْم َعلَى أَْعقَابُِكمْ 

 ش.ت

 ج 

 فــ إنْ 



وهي أداة االستفهام تقدمت على أداة الشرط ، فتـوالى االسـتفهام والشـرط ، و : الهمزة 
أن تعيـين ... « :، بينما يذهب األستاذ عباس حسن إلـى 1، ويكون للشرط الجواب واحد 

  2 »... الجواب ألحدهما خاضع للقرينة التي تتحكم فيه ، فتجعله لهذا أو لذاك 

فــاء الســببية، و قــد ربطــت األســلوب الشــرطي الحــالي بالجملــة التــي قبلهــا وهــي  :الفــاء
  .144:آل عمران   �َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُسلُ  َوَما ُمَحمٌد ِإال َرُسولٌ  �:قوله تعالى

" إنْ "و لــــم تــــؤد . أداة الشــــرط رابطــــة جوابهــــا بشــــرطها مــــع تعليــــق الثــــاني بــــاألول : إنْ 
  .وظيفتها األساسية التي هي التعليق الشرطي إال على معنى التوبيخ و االستنكار 

الشـرط متحقـق الوقـوع وحـدوث . وهو الماضي صيغة ، المسـتقبل معنـى : فعل الشرط 
ليبقـى الشـك و اإلبهـام يكتنـف جانـب زمـن " إْن " في المسـتقبل و مـع ذلـك وقـع شـرطا لــ 

و عطــف .   حــدوث الفعــل فــي أي جهــة مــن المســتقبل ، و لــيس الشــك فــي ذات الفعــل
ليتشكل الشـرط مـن أحـد الخيـارين و يـأتي الجـزاء هـو عينـه "  أو"عليه فعل شرط آخر بــ 

  .في الحالين

  .وهو األداة ، والربط هنا هو العالقة المعنوية بين شطري التركيب: رابطال

فعـــل مـــاض لفظـــا ، مســـتقبل الداللـــة ، وهـــو كنايـــة عـــن االرتـــداد عـــن : جـــواب الشـــرط 
وقــد يكــون صــريحا فــي فــرار . أو ضــعاف اإليمــان  ناإلســالم ، إذا خوطــب بــه المنــافقو 

ـــذين فـــروا مـــن الميـــدان حـــين ســـمعوا صـــوت . »إن محمـــدا مـــات  «:ا يصـــرخ المقـــاتلين ال
  .   والقصد البالغي هو توبيخهم وٕانكار فعلهم عليهم 

بصــورها األساســية المتــوفرة فــي ســورة " إْن " أنمــاط األداة  ءو بعــد الفــراغ مــن استقصــا
آل عمـــران ، وتحليـــل نمـــاذج مـــن أشـــكالها ، فإنــــه مـــن المفيـــد أن أقـــدم جـــدوال إحصــــائيا 

صـــية التــي اســـتغنينا عـــن تحليلهـــا لمشـــابهتها النمـــاذج الن جيعــرض و يكشـــف بقيـــة النمـــاذ
  .لالتي خضعت للتحلي

  
                                                 

بقطـع األلـف ألنـه جـواب حـرف الجـزاء الـذي وقعـت عليـه " أنقلبتم" يقول األخفش ما مؤداه أن اهللا تعالى لم يقل  - 1
مثــل خبــر ) انقلبــتم (ألن خبــره  لــى اســتفهام ؛وحــرف االســتفهام قــد وقــع علــى إْن ، وال يحتــاج جــواب الشــرط  إ. إْن 

فَـِإْن مـت َفهُـُم أَ أ �: أزيـٌد  أحسـٌن ؟و قـال تعـالى : أزيٌد حسٌن ؟ و ال نقول : نقول . وقع عليه االستفهام  الذي المبتدأ
 .ألنه جواب المجازاة. أفهم الخالدون: و لم يقل   34األنبياء  �اْلَخاِلُدون 

  .422/ 1 :1985 ،1ط ،عالم الكتب ،عبد األمير محمد أمين الورد: ت ،األخفش ،معاني القرآن : ينظر
  .4/490:عباس حسن،  النحو الوافي - 2



  إنْ : نمط األداة . تصنيف التراكيب الشرطية 

الت
لحا

ا
  

  التصنيف                                النص الكريم   إنْ :األداة

  ]ف.ج]+ [ف.ج+ [إن  1النمط 

  ]مضارع]+ [مضارع+ [إن  1الصورة 

]+ مضـــــــــــــــــارع مثبـــــــــــــــــت+ [إن  األشكال  8
  توسيع... ]مضارع مثبت[

َيــا َأيَهــا الــِذيَن آَمُنــوا ِإْن ُتِطيُعــوا الــِذيَن  .1
ــــــوا  َكَفــــــُروا َيــــــُردوُكْم َعَلــــــى َأْعَقــــــاِبُكْم َفتَْنَقِلُب

  )149(َخاِسِرينَ 

َبَلـــى ِإْن َتْصـــِبُروا َوتَتُقـــوا َوَيـــْأُتوُكْم ِمـــْن  .2
ـــِدْدُكْم َربُكـــمْ  ـــْوِرِهْم َهـــَذا ُيْم ِبَخْمَســـِة آَالٍف  َف

ِمينَ  125(ِمْن اْلَمَالِئَكِة ُمَسو( 

 )120(َوإِْن ُتِصْبُكْم َسيَئٌة َيْفَرُحوا ِبَها .3

 )120(ِإْن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم  .4

َوإِْن ُيَقـــــاِتُلوُكْم ُيَولـــــوُكْم اْألَْدَبـــــاَر ثُـــــم َال  .5
 )111(ُيْنَصُرونَ 

ــوا ِإنْ  .6 ــا  يــا أيهــا الــِذيَن آَمُن ُتِطيُعــوا َفِريًق
ـــــاَب َيـــــُردوُكْم َبْعـــــَد  ِمـــــْن الـــــِذيَن ُأوتُـــــوا اْلِكَت

 )100(ِإيَماِنُكْم َكاِفِرينَ 

ــــــُه  .7 ــــــاِب َمــــــْن ِإْن َتْأَمْن َوِمــــــْن َأْهــــــِل اْلِكَت
 )75(ِبِقنَطاٍر ُيَؤدِه ِإَلْيكَ 

ُقـــــْل ِإْن ُتْخُفـــــوا َمـــــا ِفـــــي ُصـــــُدوِرُكْم َأْو  .8
َوَيْعلَـُم َمـا ِفـي السـَماَواِت تُْبُدوُه َيْعَلْمُه اللـُه 

ـــْيٍء  ـــل َش ـــى ُك ـــُه َعَل ـــي اْألَْرِض َوالل ـــا ِف َوَم
  )29(َقِديرٌ 

2    
]+ مضـــــــــــــــارع مثبـــــــــــــــت+ [إن

   ]مضارع منفي[

ُكْم  .1 قُــــــــــوا َال َيُضــــــــــرَوإِْن َتْصــــــــــِبُروا َوتَت
ـــــــــوَن  ـــــــــا َيْعَمُل ـــــــــَه ِبَم الل ـــــــــْيًئا ِإن ـــــــــُدُهْم َش َكْي

  )120(ُمِحيطٌ 

ِإْن َتْأَمْنــُه ِبــِديَناٍر َال ُيــَؤدِه َوِمــْنُهْم َمــْن  .2
 )75(ِإَلْيَك ِإال َما ُدْمَت َعَلْيِه َقاِئًما 



  ]  ماض]+ [ماض+ [إن  2الصورة   

  األشكال  1
+ ف]+مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض+ [إن

   ]مجهول ماض+قد[

ــْد ُكــذَب ُرُســٌل ِمــْن  .1 ــِإْن َكــذُبوَك َفَق َف
ُبـــــِر َوالْ  َنـــــاِت َوالزِكَتـــــاِب َقْبِلـــــَك َجـــــاُءوا ِباْلَبي

 ) 184(اْلُمِنيرِ 

  

  األشكال  1
+ ف]+مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض+ [إن

  ]ماض+قد[
  ) 20(َفِإْن َأْسَلُموا َفَقْد اْهَتَدوا. 1

  ]معموالها+ [+ إن]+ ماض+قد[  3 الصورة  

  األشكال  1
+ إن]+ مـــــــــــــــــــاض+قـــــــــــــــــــد[ 

  ]معموالها+كان[
ـــــُتْم . 1 ـــــاِت ِإْن ُكْن ـــــْم اْآلَي ـــــا َلُك نـــــْد َبي َق

   )118(َتْعِقُلونَ 

  4 الصورة  
 ]ماض]+ [مضارع+ [إن

  

  األشكال  1
]+ مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارع+ [إن
 ]ماض+قد+[ف

  

ِإْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقـْد َمـس اْلقَـْوَم قَـْرٌح .1
ـــــاِس  ـــــْيَن الن ـــــَداِوُلَها َب ـــــاُم ُن ـــــَك اْألَي ـــــُه َوِتْل ِمْثُل

)140 (  

  ] جملة طلبية+[ف]+ماض+[ إن  5 الصورة  

ــــــــــــة +[ف]+مــــــــــــاض+[ إن  األشكال  2 جمل
   ]رية أم طلبية

ــــــــوا .1 ــــــــِإْن َتَولــــــــْوا َفُقوُل اْشــــــــَهُدوا ِبَأنــــــــا  َف
 )64(ُمْسِلُمونَ 

وَك َفُقْل َأْسـَلْمُت َوْجِهـَى للـِه  .2 َفإْن َحآج
  )20( تَبَعنِ اَوَمِن 

جملــــة +[ف]+مضــــارع+إن+[إن    1
  توسيع] ....أمرية  طلبية

ـــُتْم ُتِحبـــوَن اللـــَه َفـــاتِبُعوِني . 1 ُقـــْل ِإْن ُكْن
ُكْم اللُه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواللُه َغُفوٌر ُيْحِببْ 
   )31(َرِحيمٌ 

  ] معموالها+ كان+[ إن+ ]جملة طلبية[  6الصورة   



  
2  

+[ إن]+ جملـــــة طلبيـــــة أمريـــــة[  األشكال
  ]معموالها+ كان

ُقــــْل َفــــْأُتوا ِبــــالتْوَراِة َفاْتُلوَهــــا ِإْن ُكْنــــُتْم  .1
 )93(َصاِدِقينَ 

وا َعـــْن َأْنُفِســـُكْم اْلَمـــْوَت ِإْن ُقـــْل َفـــاْدَرءُ  .2
  )168(ُكْنُتْم َصاِدِقينَ 

1    
]+ اســــــتفهاميةطلبيــــــة جملــــــة [ 

  ]معموالها+[ + إن

ـــــــــــــــــــــــُتْم  .1 ـــــــــــــــــــــــوُهْم ِإْن ُكْن ـــــــــــــــــــــــَم َقَتْلُتُم َفِل
 ) 183(َصاِدِقينَ 

  

2    
أمريـة +  نهييـة طلبيـة جملة[
  ] ××كان + [ إنْ ] +

ـــــــُتمْ  .1 ـــــــاُفوِني ِإْن ُكْن ـــــــاُفوُهْم َوَخ ـــــــَال َتَخ  َف
 )     175(ُمْؤِمِنينَ 

و َال َتِهُنوا َوَال َتْحَزُنوا َوَأْنـُتْم اْألَْعلَـْوَن  .2
  ) 139(ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ 

  ] اسميةجملة +[ف]+ف.ج+[ إن  2النمط   

  ] اسميةجملة +[ف]+ماض+[ إن  1الصورة  

إّن +[ف]+مــــــــــــــــاض+[إن   األشكال  2
××[  

يٌم َفــــــــــــِإْن َتَولـــــــــــــْوا َفــــــــــــِإن اللـــــــــــــَه َعِلـــــــــــــ .1
 ) 63(ِباْلُمْفِسِدينَ 

2.  ــــــــــَه َال ُيِحــــــــــبالل ــــــــــْوا َفـــــــــِإنَفـــــــــِإْن َتَول
 ) 32(اْلَكاِفِرينَ 

  

إنمــــــّا +[ف]+مــــــاض+[إن   األشكال  1
××[  

ــــــُه . 1 ــــــَبَالُغ َوالل ــــــَك اْل ــــــا َعَلْي ــــــْوا َفِإنَم َوإِْن َتَول
   )20(َبِصيٌر ِباْلِعَبادِ 

  ]××كان +[إن ]+ ××إّن [  2الصورة   

كــــــــــــــــــان +[إن ]+ ××إّن [  كالاألش  1
××[  

ــــــــــُتْم . 1 ِإن ِفــــــــــي َذِلــــــــــَك َآلَيــــــــــًة َلُكــــــــــْم ِإْن ُكْن
  ) 49(ُمْؤِمنينَ 

  ]اسمية .ج+[ف]+مضارع+[إن  3الصورة   

 [   +ف]+مضــارع+[إن  األشكال  1
  ] مبتدأ+خبر

 ) 179(ِإْن ُتْؤِمُنوا َوتَتُقوا َفَلُكْم َأْجٌر َعِظيمٌ .1 

  



  األشكال  1
 ال+[ف]+مضـــــــــــــــارع+[إن

  ]×× النافية للجنس 

 )160(ِإْن َيْنُصْرُكْم اللُه َفَال َغاِلَب َلُكمْ  .1

  

  األشكال  1
إ .ج+[ف]+مضــــــــارع+[إن
  ] معموالها+إّن :

ـــِإن ذٰ  .1 ـــوْا َف ـــْن َعـــْزِم َوإِن َتْصـــِبُروْا َوتَتُق ـــَك ِم ِل
  )186.(األمور

  أسلوب الشرط) + ما ( أسلوب   3النمط  

  الشرط.أ+ القسم.أ  1الصورة   

  األشكال  2
  

  الشرط.أ+ القسم.أ

ــــــــــى اللــــــــــِه  .1 َل ــــــــــُتْم إلَِ ــــــــــتْم َأْو ُقِتْل ــــــــــِئْن ُم َوَل
 )158(ُتْحَشُرونَ 

َولَـــــِئْن ُقِتْلـــــُتْم ِفــــــي َســـــِبيِل اللـــــِه َأْو ُمــــــتْم .  2
ـــــــــــا  ــــــــــِه َوَرْحَمـــــــــــٌة َخْيــــــــــٌر ِممَلَمْغِفــــــــــَرٌة ِمـــــــــــْن الل

   )157(َيْجَمُعونَ 

  الشرط.أ+ االستفهام .أ  2الصورة   

  لألشكاا  1
اَت َأْو ُقِتَل  .1  الشرط.أ+ االستفهام .أ َأْعَقـاِبُكْم  َعَلى انقلبتمَأفِإْن م

)144.(  

  .حالة)  32( أربع و ثالثون   :مجموع الحاالت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .مـَنْ :األداة 

  

، فــإذا ضــمن إلــى ذلــك  1اســم وضــع فــي األصــل للداللــة علــى شــيء يعقــل غالبــا:مـــَْن 
و ال يـدل بذاتـه علـى      زمـن . أداة شـرط للعاقـل جازمـة -باتفـاق  -معنى الشرط صـار

    �3  2َمْن َيْعَمْل ُسوءًا ُيْجَز ِبِه  �:ويربط الجواب بالشرط ، نحو قوله تعالى. معين 

تــأتي علــى أوجــه أخــرى ، فتكــون " مــن " وباإلضــافة إلــى تضــمنها معنــى الشــرط فــإن 
  4.و موصولة ، و نكرة موصوفة ، وزائدة استفهامية ،

فــي ســياقه تــدل علــى " مـــَْن "و لكــون التركيــب الشــرطي يخلــص إلــى االســتقبال ، فــإن 
وتقـول . مـن يـأتني آتـه : وْجـُه الكـالم:" الزمن المستقبل ، و هذا ما يفهم من قول المبرد 

ال تقـع بعـد ) مـن يـأتني( فـي موضـع ) مـن أتـاني (وتبّسط إلّي أكرْمـه ؛ ألن  من أتاني: 
  5."ا االستقبالالجزاء ، إال و معناه

و  و إذا كان ألدوات الشرط دالالتها و معانيها ، فإن هذه الدالالت تكون قيودا للشرط
الجــواب معــا ، و عليــه فــإذا أراد المــتكلم أن يقيــد الشــرط و الجــواب بــذات مبهمــة عاقلــة 

  6." من يقّصْر يعّرْض نفسـَه  للخطر:" ، مثل " مـَْن "فإنه يستخدم األداة 

فــي ســورة آل عمــران ، و يمكــن " إْن " بعــدد أقــل مــن " مــن " األداة  وقــد اســتخدمت
  :تتبع األنماط التالية

  .جملة فعلية + فعل الشرط " + من"اسم الشرط : النمط األول

                                                 
:" لغير العاقل مجازا ، و ذلك عند تغليب العاقل عل�ى غي�ره إذا اخ�تلط  ب�ه  نح�و قول�ه تع�الى" مـَْن "قد تستعمل  -1

َ َيْسُجُد َلُه َمْن فِ  َماَواِت َوَمْن ِفي ا3َْْرِض أََلْم َتَر أَن/ 0/   )18من ا7ية: الحج" (ي الس/
  .428/  4: النحو الوافي، عباس حسن: ينظر

  ) 123من ا7ية: النساء( -2
  . 2/18: مغني اللبيب عن كتب ا3عاريب ،ابن ھشام: ينظر -3
:  " مث�ل قول�ه ع�زو ج�لّ  موص�ولةو) 752ي�ةم�ن ا: ّيـس" (َمْن َبَعَثَنا ِمْن َمْرَقِدَنا؟ : " نحو قوله تعالى  استفھامية -4

ـَماَواِت َوَمْن ِفي ا3َْْرِض ؟  َ َيْسُجُد َلُه َمْن ِفي الس/ ،  و لھ�ذا نكرة موصوفةو )  18من ا7ية: الحج" (أََلْم َتَر أَن/ 0/
  : كقول الشاعر" رب"دخلت عليھا 

  . منى لي موتا لم يطع رب من أنضجت غيظا قلبه            قد ت                    
  :مثل قول حسان بن ثابت زائدةو . مررت بمن معجٍب لك: و نحو 

  فكفى بنا فضJ على من غيِرِ◌نا         حبH النبي محمٍد إيـّانـا                     
  . 19، 18/  2: المصدر نفسه 

 و.   321،  318: الزغب�ي، صالمعجم الوافي في النحو العربي، علي توفي�ق الحم�د و يوس�ف جمي�ل : وينظر
  .428/  4: النحو الوافي، عباس حسن

  .60، ص  2ج : المقتضب ، المبرد  -5
  .252: ، ص1989، 1الفعل المعّرب ، علي أحمد محمد زايد ، دار المنار ، القاھرة ، ط  -6



  .)××: كان (فعل + فعل + من :  الصورة األولى

  ).خبرها+ اسمها+ كان(فعل + فعل + من : ولهذه الصورة شكل واحد هو

   )97:آل عمران(◌ً  �. َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمنا �: عز و جل  و ذلك في قوله

  :الرسم الشجري .1

  
  :التحليل النحوي و الداللي .2

و        مبتـدأوعلـى اعتبارهـا جملـة  .جملـة مـن شـرط وجـزاء  " ومن دخلـه كـان آمنـاً " 
  .  لى ما قبلها فإنه يراد بها مجرد اإلخبار، وهي معطوفة ع » خبر

اسم شرط للعاقل إذا قصد به التعليـق ، يرتـب تحقـق األمـن مـن كـل سـوء لجميـع : مْن 
  .يكون آمنا من النار: من  يدخل الحرم المكي ، أو أن معنى الجزاء

و   التي تستعمل للعاقل تستغرق غير العاقل أيضا ألن الحيوان يمنع صيده  : و َمْن 
 �     : كاســتعمالها فــي قولــه تعــالى ة، وهــي هنــا مســتعملالنبــات ال يتعــرض لــه بــالقطع 

حيــث ُغـــّلبت علـى غيــر العاقــل .) 15:الرعـد ( � َوللـِه َيْســُجُد َمـن ِفــي الســَماَواِت َواَألْرضِ 
  .عند اختالطها به

  . فعل ماض صيغة ولكن داللته الزمنية مفتوحة بين المضي و االستقبال : الشرط 

بكـري عبـد الكـريم . يقـول د. أنه ينسحب علـى جميـع األزمنـةماض لفظا غير : الجزاء 
ذهب بعض النحاة إلى أن كـان تـدل علـى اسـتمرار مضـمون خبرهـا فـي جميـع زمـن  «: 

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

 ش.ج.ج ش.ج
 

 َكاَن آِمنا  َدَخلَهُ 
 َوَمنْ 

  الرابط  ش.ج.ج  ش.ج

  جزم مقدر



وال يتنــافى ذلــك مــع مــا ذكــره بعــض العلمــاء مــن  1.»الماضــي  و الحاضــر واالســتقبال 
ن دخلــــه أي مـــ 2".حمـــل هـــذا الخبـــر علـــي األمـــر بتــــأمين داخلـــه مـــن أن يصـــاب بـــأذى"

  .فَأمـّـنـوه

، و المتنـاع أن يقتـرن الجـواب بالفـاء  مولمجيء الفعلين ماضيين لم تظهـر حركـة الجـز 
  .ساغ اعتبار التركيب جملة اسمية إخبارية 

  3.وغرض األسلوب التقرير ، و بيان أفضال اهللا على الناس ، مما هو آيات بينات

  ]مضارع] +[مضارع+ [من  : الصورة الثانية

  ]مضارع] +[مضارع+ [من  :هي دائما :كال ثالثة متماثلة و لها أش

  .)145 آل عمران( � ...َوَمْن ُيِرْد َثَواَب الدْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها �: منها قوله تعالى 

   :الرسم الشجري  .1

  
  

  

  

                                                 

دار الفجـر للنشـر          و دراسـة دالليـة لألفعـال الـواردة فيـه، بكـري عبـد الكـريم ، : الزمن فـي القـرآن الكـريم  - 1
  .42:، ص1999،  2، القاهرة ، طعالتوزي

 .19/ 4: تفسير التحرير و التنوير، محمد الطاهر بن عاشور - 2

ــاَلِميَن   �: الــنص الكــريم هــو - 3 ــَة ُمَباَركــًا َوُهــًدى لْلَع ــِذي ِبَبكــاِس َلل ــٍت ُوِضــَع ِللن َل َبْي َأو ــاٌت َبيـــَنا* ِإن ــاُم ِفيــِه آَي َق ٌت م
َر َفـــِإن اهللا َغِنـــي َعـــِن ِإْبـــَراِهيَم َوَمـــن َدَخَلـــُه َكـــاَن آِمنـــًا َوللـــِه َعَلـــى النـــاِس ِحـــج اْلَبْيـــِت َمـــِن اْســـَتَطاَع ِإَلْيـــِه َســـِبيًال َوَمـــن َكَفـــ

  . 96،97آل عمران  �اْلَعاَلِمينَ 

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

 ش.ج

 ش.ج.ج
 

ْنيَا  و منْ  نُْؤتِِه ِمْنھَا  يُِرْد ثََواَب الدُّ

  ش.ج
  الرابط  ش.ج.ج

  الجزم



  :التحليل النحوي والداللي.2

 واشـتغلوا بهـاقعهم القتالية و أسرعوا إلـى الغنيمـة النص الكريم تعريض بالذين تركوا موا
  . أحد ، والذين ثبتوا على القتال فيه ولم يشغلهم شيء عن نصرة الدينيوم 

  .حرف ابتداء: الواو

. وضعت للداللة على العاقل، وأدت معناها الـوظيفي الـذي هـو التعليـق الشـرطي : من
كـــل األزمـــان مـــن غيـــر تخصـــيص ؛ ألن و ُصـِرفــــَت الداللـــة الزمنيـــة للفعلـــين بعـــدها إلـــى 

  .اآلية تتضمن حكما  له صفة العموم 

و . أو ُيـرْد بعملـه و ذلـك ألن األعمـال  بالنيـات " يعملْ " ُيرْد ، و يقصد : فعل الشرط 
  .   قد ظهرت عالمة الجزم على آخر الفعل 

ي وهـــومبنى لـــه معنـــى الـــربط بـــين جـــزأ" َمــــْن "صـــوت الســـكون الـــذي اقتضـــته : الـــرابط 
  .التركيب الشرطي

ـــد أن الجـــزاء : الجـــزاء وهـــو (نِؤتــــه منهـــا ، مضـــارع مجـــزوم ، تعـــدى بحـــرف الجـــر ليفي
  .ليس إال بعضا مما يراد من ثواب الدنيا ، و ليس كل ثوابها) الغنيمة مثال

  .و العالقة بين الشرط و الجزاء  قائمة على السببية

واآليــة  -145لمعطوفــة علــى هاتــه وعلــى غــرار هــذا التحليــل يكــون تحليــل بقيــة األيــة ا
161.  

  

   ]اسمية.ج+[الفاء]+ف.ج+[من : النمط الثاني

  ]خبر+اسم+ إنّ :اسمية.ج+  [الفاء] +ف.ج+ [من :  الصورة األولى

  .]هاخبر + مها اس :إن + [ الفاء]+ ماض+[ من: الشكل األول 

ـــــى َمـــــْن َأْوَفـــــى ِبَعْهـــــِدِه َواتَقـــــى َفـــــإِ  �: و منـــــه قولـــــه تعـــــالى          � ن اللـــــَه ُيِحـــــب اْلُمتِقـــــينَ َبَل
  )76:آل عمران(

  

  



 : الرسم الشجري .1

  :التحليل النحوي والداللي.2

ليكـون الـرد علـى اليهـود  بإيجـاب   مـا .  الجملـَة الشـرطيَة " بلـى" سبق حرف الجـواب 
َلْيَنـا ِفـي اُألميـيَن َسـِبيٌل َوَيُقولُـوَن َعَلـى اللـِه لَـْيَس عَ ...  «: نفوه كـذبا علـى اهللا  ، لمـا قـالوا

ثم تأتي الجملة الشرطية مستأنفة مقررة للجملة .  )76:آل عمران( »اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُموَن 
  1.مسدها" بلى " التي سّد حرف الجواب  

و     اليهـود ،    السياق المقامي يصرف  داللة مْن إلى عقالء مخصوصين هـم: منْ 
  .يحتمل النص أن تعم داللتها فتشمل كل إنسان

أي أوفـى بعهــده باإليمـان بمحمــد  " أوفـى و اتقــى " معنـى الفعلــين  عهـو مجمــو : الشـرط 
 محمـد م رسـلهبهـا خـاتَ  ثَ ـعــواتبـع طاعتـه وشـريعته التـي بَ  و نصره ، و اتقى محارم اهللا ،

  .)ص(

ألن . نحـوي فهـو الـزمن المطلـق و جزم الشـرط علـى المحـل ألنـه مـاض ، أمـا معنـاه ال
الــنص موجــه فــي عمومــه إلــى اإلنســان منــذ أن أبــرم العقــد مــع اهللا علــى اإليمــان بمحمــد 

  .   و نصرة دينه ، ليجازى بحب اهللا إياه )ص(

  

  

                                                 

  .2/47: ،)هـ995ت (إرشاد العقل السليم ، أبو السعود  - 1

  

 )النص(ش . ت

 الشرط أداة

 ج
 ج

 ش.ج.ج ش.ج
 

َ يُِحبُّ اْلُمتَّقِينَ  أَْوفَى بَِعْھِدِه َواتَّقَى  منْ  إِنَّ هللاَّ

 الرابط ش.ج.ج ش.ج

 الفاء



الفاء وهي قرينة لفظية  للمجازاة بمـا ال يصـلح أن يكـون شـرطا، و يصـح االبتـداء : الرابط
  . التوصل إلى المجازاة بهبه فاقترنت به الفاء من أجل 

وأصــبح مــن الضــروري . وقــد قطعــت الفــاء قــدرة اســم الشــرط علــى التــأثير زمنيــا فــي الجــزاء
و جــاء الجــزاء جملــة اســمية ، فأفــادت . اســتخالص الــزمن مــن خــواص جملــة الجــزاء نفســها 

  ).ى وهو الفاعل في المعن( أي اهللا  ثبوت معنى المسند أي محبة المتقين ، إلى المسند إليه

ومن بالغة هذه اآلية داللتها على معنى آخـر يسـتدل عليـه بمفهـوم المخالفـة وهـو نفـي 
، و مـن ثـم ال يسـع العاقـل ) غيـر جـنس الموصـوف بـالتقوى(محبة اهللا عن ضـد المـذكور

  .إال المسارعة إلى ما يجلب محبة اهللا له

  .97:وعلى مثل تحليل هذه اآلية يأتي تحليل اآلية 

  ]خبر+مبتدأ :اسمية.ج+  [الفاء] +ف.ج+ [من : الصورة الثانية

   .]مبتدأ وخبر :اسمية . ج+ [الفاء]+ ماض +[ من: ولها شكل واحد في آيتين هو 

 َمِن اْفَتَرى َعَلى اللِه اْلَكِذَب ِمْن َبْعِد َذِلـَك َفُأوَلئِـَك ُهـُم الظـاِلُمونَ ـف �: و تعالى كقال تبار 
  )94:آل عمران( �

  

   :الرسم الشجري  .1
 

  
  

  :التحليل النحوي والداللي.2

 )النص(ش . ت

  أداة الشرط

 ج
 ج

 ش.ج.ج ش.ج
 

ِ اْلَكِذَب ِمْن بَْعِد َذلِكَ   منْ  ونَ فَأُولَئَِك ھُُم الظَّالِمُ  اْفتََرى َعلَى هللاَّ

 الرابط ش.ج.ج ش.ج

 الفاء



ُقـْل َفـْأُتوْا ِبـالتْوَراِة َفاْتُلوَهـا  �: الفاء للتفريع على األمر السابق وهو قوله تعـالى : الفاء 
  .)93: آل عمران ( �اِدِقيَن ِإن ُكنُتْم صَ 

  .اسم الشرط يخصصه السياق باليهود ألن الكالم فيهم: من

وقــــد قُـيــــــّد باإلضــــافة إلـــــى اهللا ، . افتـــــرى ، أي اختلــــق علـــــى ديــــن اهللا : ل الشــــرط فعــــ
وبالتأكيد بالمفعول المطلق، و بالمفعول فيه ، ألجل تحديد معنى الشـرط و تدقيقـه ، ألن 

  .         الجزاء المترتب عليه خطب جليل

بعـد ذلـك " ظرف الشرطي ، و بذكر ال قوقد انصرف معناه إلى االستقبال بتأثير السيا
."  

  . قرينة لفظية جيء بها ألجل التوصل إلى المجازاة بالجملة االسمية: فاء الربط 

، والجمــُع باعتبــار معنــاه كمــا أن "َمــنْ "إشــارٌة إلــى : َفُأْوَلـــِئَك الجملــة االســمية ، : الجــواب
ضـــالل اإلفـــراد باعتبـــار لفِظـــه، ومـــا فيـــه مـــن معنـــى الُبعـــد لإلشـــعار بُبعـــِد منـــزلِتهم فـــي ال

ون علـــى االفتـــراء بعـــد مـــا ظهـــرت حقيقـــُة الحـــال وضـــاقت  والُطغيـــان، أي فأولئـــك الُمِصـــر
المْفِرطـون فـي الظلـم والُعـدوان الُمْبِعـدون  "ٰاِلُموَن ُهـُم الظـ"  المحاجـة والجـدالعليهم َحْلبُة 

" : على قولـه تعـالى ةفو عطمهي في محل نصِب داخلٌة تحت القوِل  و الجملة...فيهما، 
  1".ْأُتوْا ِبالتْوَراِة فَ 

و الجملــة الواقعــة جــزاء ليســت الجــزاء المباشــر، و لكنهــا تشــير إليــه و تقتضــيه، و هــو 
  .العذاب األليم للظالمين

إلــى هــؤالء  غلــيظذات غــرض بالغــي جلــي و جلــل هــو توجيــه الوعيــد ال ءوجملــة الجــزا
  .المفترين على اهللا

  .82و على غرار تحليل هذه اآلية تحلل اآلية 

  ...]ليس: اسمية .ج+ [الفاء] +ف.ج+ [من :  الصورة الثالثة

   ] +... ليس :اسمية .ج+ [الفاء]+ ارعمض+[من :ولها شكل واحد هو 

َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفَلْيَس ِمـَن اللـِه ِفـي َشـْيٍء ِإال َأْن َتتقُـوا ِمـْنُهْم  �: ويتمثل في قوله تعالى 
  .)28:آل عمران(  �تَُقاًة 
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  :الرسم الشجري .1

   
  :التحليل النحوي و الداللي.2

الشــرطية مـن جـزم و مـن تعليـق الجــواب " إنْ "مـنْ  للعاقـل، وأدت وظيفـَة : اسـم الشـرط 
  .تنصرف إلى معنى العموم" من"وداللة . على فعل الشرط

إلـى جميـع األزمـان  فعل الشرط  مضارع مجزوم اقتضاء لَمْن وتنصرف داللتـه: يفعل 
.  

ألنهمـا مـن " الفعـل و اإلشـارة : " و يلزم التنبيه إلى ما يشير إليه هذان اللفظان وهما  
المشيرات الفارغة والبـد مـن تعيـين مـا يرجعـان إليـه ، فاإلشـارة بـذلك إلـى اتخـاذ المـؤمنين 

ــوَن ال َيتِخــ � :الكــافرين أوليــاء مــن دون المــؤمنين ممــا نهــاهم اهللا عنــه فــي قولــه ِذ اْلُمْؤِمُن
  ) 28:آل عمران( �اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن 

و هـــو الفـــاء ، قرينـــة لفظيـــة جـــيء بهـــا ألجـــل التوصـــل إلـــى المجـــازاة بالجملـــة : الـــرابط  
االســمية، و مــن شــأنها قطــع التــأثير علــى مــن الشــرطية ، فــال تتــدخل فــي الداللــة الزمنيــة 

  .للجواب

و فـــي الجملـــة الجوابيـــة حـــذف، . هـــو الفـــاء و جملـــة لـــيس مـــع اســـمها وخبرهـــا:الجـــواب
منسـلخ مـن واليـة اهللا  ، فهـووالمعنى فليس من والية اهللا فـي شـيء يقـع عليـه اسـم الواليـة 

  .تعالى رأسًا، وهذا أمر معقول فإن مواالة الولي، ومواالة عدوه ضدان

د ثبـوت معنـى المسـند إلـى المسـند و زمن الجزاء غير محـدد ، ألن الجملـة االسـمية تفيـ
إليه ، وبعبارة أخرى فإن جملة الجزاء تفيد ثبوت نفي الدخول فـي واليـة اهللا لالسـم العائـد 

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

 ش.ج.ج ش.ج
 

ِ فِي َشْيٍء إbَِّ أَْن تَتَّقُوا ِمْنھُْم تُقَاةً  يَْفَعْل َذلِكَ   ومنْ  َ◌لَْيَس ِمَن هللاَّ

 الرابط ش.ج.ج  ش.ج

 الفاء



  .إليه اسم ليس

  .والقصد البالغي الذي يدل عليه الجواب معنى شرعي هو التحريم

إال أن تخـافوا  مفـرغ ، معنـاهفهـو اسـتثناء   �ِإال َأن َتتقُـوْا ِمـْنُهْم تَُقـاًة  �وأما قوله تعـالى 
  .من جهتهم أمرًا يجب اتقاؤه

  

  ]خبر+اسم+ إنّ :اسمية.ج+ [الفاء] +ف.ج+ [من :  الصورة الرابعة

  ]خبرها+اسمها + إنّ :اسمية.ج+ [الفاء]+ ارعمض+[من: ولها شكل واحد هو 

      � َســـِريُع اْلِحَســـابِ َوَمـــْن َيْكُفـــْر ِبآَيـــاِت اللـــِه َفـــِإن اللـــَه  �: و يتمثـــل فـــي قولـــه عـــز وجـــل 
  .)19:آل عمران(

 : الرسم الشجري  .1

  :التحليل النحوي والداللي.2

  . اسم شرط للعاقل ، وتخصص مدلوله بالشرط:من 

وصــرفه . يكفــْر ، وتقيــد بالجــار والمجــرور ، وفــي التقييــد تحديــد لجهــة الفعــل : الشــرط
  . الشرط إلى االستقبال

  .فاء الجواب: رابط ال

علـٌة وهـي قائمـة مقـام الجـواب ، و " ِإن اللَه َسِريُع اْلِحَسابِ " هو الجملة االسمية : الجزاء
أي ومن يكفْر بآياته فإنه يجازيه ويعاقبه عن قريـب وليست الجواب المباشر للشرط ، له 

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

ِ يَْكفُ  َ َسِريُع اْلِحَسابِ  ْر بِآيَاِت هللاَّ   إِنَّ هللاَّ
 

 ومنْ 

 ش.ج

 ش.ج.ج

 الرابط

 الفاء



  1.  الروعة المهابة وٕادخالِ لزيادة الجاللة لفظ ، وٕاظهاُر ...فإنه سريُع الحساب 

  .وغرض الخبر هو التهديد 

  

  .ولها ثالث صور  ]ف.ج+[الفاء]+ف.ج+[من:  النمط الثالث

  :ولها شكل واحد هو ]فعلية طلبية.ج+  [الفاء] +ف.ج+ [من :  الصورة األولى

  . ]فعلية طلبية.ج+ [الفاء]+ ماض+[ من

ـَك ِفيـِه ِمـْن َبْعـِد َمـا َجـ �: وذلك في قوله تعالى اَءَك ِمـَن اْلِعْلـِم َفُقـْل َتَعـاَلْوا َنـْدُع َفَمْن َحاج
  )61:آل عمران( �... َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُكْم 

  : الرسم الشجري .1
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 )النص(ش . ت
 

 أداة الشرط
 

 ج
 ج

َك فِيِه ِمْن بَْعِد َمAا  َحاجَّ
 َجاَءَك ِمَن اْلِعْلمِ 

قُْل تََعالَْوا نAَْدُع أَْبنَاَءنAَا َوأَْبنAَاَءُكْم َونَِسAآَءنَا 
َوأَنفَُسAAAنَا وأَنفَُسAAAُكْم ثAAAُمَّ نَْبتَِھAAAْل َونَِسAAAآَءُكْم 
ِ َعلَى اْلَكـ ةَ فَنَْجَعل لَّْعنَ    . ِذبِينَ ◌ٰ هللاَّ

 منْ ف

 ش.ج

 ش.ج.ج

 الرابط

 الفاء



  :التحليل النحوي والداللي.2

بَك َفَال َتُكْن مـن اْلُمْمتَـِرينَ  �: تفريع على قوله تعالى : الفاء ِمن ر اْلَحق �            )
  .)60: ل عمران آ

وعلقــــت تحقــــق الجــــواب بتحقــــق . مــــْن ، خصصــــه الســــياق بالنصــــارى : اســــم الشــــرط 
  . الشرط

و قــد . انصــرف إلــى االســتقبال  بداللــة الســياق " حاجــك " الفعــل الماضــي  : الشــرط 
  . تعددت متعلقاته إيذانا بخطورة الجزاء

التـأثير   ددون امتـدا و حالـت. الفاء ، لعدم صـالحية الجـزاء ألن يكـون شـرطا: الرابط 
  . الزمني لألداة إلى زمن الجواب 

وتكـرار الفعـل كمـا .  1يدل على التكرار، و ال يكون إال لالسـتقبال . فعل أمر : الجزاء
يكــون مــن أصــحابه وأتباعــه حملــة هــذا   �يكـون مــن المخاطــب المباشــر و هــو محمــد 

  .ويتوقف التكرار على  تكرار الشرط . الدين

  

   ]فعلية. ج+قد:فعلية.ج+ [الفاء] +ف.ج+ [من : ية الصورة الثان

  .]ماض+ قد+ [الفاء]+ ماض +[ من: وولها شكل متكرر ه

آل (              � َفَمن ُزْحِزَح َعـِن النـاِر َوُأْدِخـَل اْلَجنـَة َفقَـْد فَـازَ  �: ومنه قوله تعالى 
  ) . 185: عمران 

  

  

  

  

   :الرسم الشجري  .1
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  :التحليل النحوي والداللي.2

  .  �َمةِ اَوإِنَما ُتَوفْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم ٱْلِقَيـ �: تفريع على ما سبق من قوله تعالى: الفاء
ـــص بمدخولـــه األول : اســـم الشـــرط ومعنـــاه الـــوظيفي . مـــن يـــدل علـــى العاقـــل ، وتخص

  .ترتيب تحقق األمر الثاني على تحقق األمر األول
. الجنــــَة  ُزْحـــِزَح َعـــِن النـــاِر َوُأْدِخـــلَ : الفعـــالن الماضـــيان المبنيـــان للمجهــــول : ط الشـــر 

 ،  و إنمـــا جعــل هـــذا الجمـــع داال  لوُجـــمع  بينهمـــا ، مــع أن فـــي الثـــاني غنــى عـــن األو 
والــزمن . النجــاة مــن النــار ونعــيم الجنــة: علــى أن فــي  دخــول الجنــة نعمتــين عظيمتــين 

  .تقبال النحوي للفعلين هو االس
  ".قد"الفاء لتصدر الجملة الجزائية بـ:الرابط

أي نـــال مبتغـــاه مـــن الخيـــر الـــذي ال مزيـــد " فـــاز"يليهـــا الفعـــل الماضـــي " قـــد :" الجـــواب
  .  عليه

ويجــب أن نالحــظ أن معنــى الجــزاء هنــا هــو معنــى الشــرط ، أي أن الفــوز األعظــم هــو 
ـــة أســـلوب الشـــرط مـــع هـــذا  و األصـــل أال يتـــنظم. نفســـه البعـــد عـــن النـــار و دخـــول الجن

ولـذا كـان الغـرض مـن هـذا التركيـب الشـرطي هـو . االتحاد فـي معنـى  الشـرط و الجـزاء 
  . الغايات التي يبلغها الجزاء  ىأّن الشرط هو أقص نبيا

  . 101 -192 :و على مثل تحليل هذه اآلية تحلل اآليتان 
  
  

  ]ةفعلي. ج+لن:فعلية.ج+ [الفاء] +ف.ج+ [من :  الصورة الثالثة

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

 فمنْ   قَْد فَازَ  ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اْلَجنَّةَ 

 ش.ج

 ش.ج.ج

 الرابط

 الفاء



  .]مض+ لن+ [الفاء]+ مض +[ من: وه نولها شكل متكرر مرتي
ــْيئًا  �: و مثالــه قــول اهللا تبــارك و تعــالى ــْن َيُضــر اللــَه َش ــِه َفَل ــْب َعَلــى َعِقَبْي     �َوَمــْن َيْنَقِل

  .)144:آل عمران( 

   :الرسم الشجري.1

  :التحليل النحوي والداللي.2

  .عاطفة أو استئنافية: اوالو 

  .من ، وظيفتها النحوية التعليق الشرطي: أداة الشرط 

ويشــكل مــع متعلقــه كنايــة . مضــارع مبنــي للمعلــوم مجــزوم اقتضــاء لـــمْن : فعــل الشــرط
  . عن االرتداد،و هو الرجوع إلى الكفر 

لجهــة ، التــي تتــولى تعيــين ا"لــن " فــاء الجــواب ، و الجــواب مصــدر بــالنفي بـــ : الــرابط 
  . الزمنية للجواب وهو االستقبال

و هــو نفــي اإلضــرار بــاهللا شــيئا مــن الضــر ولــو قلــيال ، و إنمــا يلحــق الضــر : الجــواب
  . بصاحبه

صـّلى اهللا عليـه  -و المقصود من اآليـة التحـذير مـن وقـوع االرتـداد عنـد مـوت الرسـول 
وفــي . ن بعــد ذلــك وقــد وقعــت الــردة فعــال بعــد وفاتــه ، و لكــن اهللا هــدى المرتــدي –وســّلم 

  .اآلية إنباء بالمستقبل

  .85 :و على منوال تحليل هذه اآلية تحلل اآلية 

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

 منْ و يَْنقَلِْب َعلَى َعقِبَْيهِ 

 ش.ج

 ش.ج.ج

 الرابط

َ َشْيئاً  نْ ـَ ل  الفاء  يَُضرَّ هللاَّ



بصـــورها المتـــوفرة فـــي ســـورة آل عمـــران ، وتحليـــل " مـــْن " و بعـــد جـــرد أنمـــاط األداة 
نماذج من أشكالها ، فهذا جدول إحصائي يكشف عن بقية النصوص التي استغنينا عن 

  .التي حللناهاتحليلها لمشابهتها النماذج 

  

  نْ م: تصنيف التراكيب الشرطية ،األداة 

الت
لحا

ا
  

  التصنيف                                النص الكريم   نْ م:األداة

  ]ف.ج]+[ف.ج+[من  1النمط 

  ...]كان :فعلية.ج] + [ف.ج+ [من   1الصورة 

  األشكال  1
  

: َكـــــــان[ +]مـــــــاض+[ مـــــــن
  .]خبرها+ اسمها

آل ً.(آِمنــــــــــا َوَمــــــــــْن َدَخلَــــــــــُه َكــــــــــانَ  •
  )97:عمران

  األشكال  3
] مضـــــــــــــــــــــــارع+ [مـــــــــــــــــــــــن 

  ]مضارع+[

ـــــْل َيـــــْأِت ِبَمـــــا َغـــــل َيـــــْوَم  • َوَمـــــْن َيْغُل
  )161.(اْلِقَياَمِة 

َوَمــــــــْن ُيــــــــِرْد ثَــــــــَواَب الــــــــدْنَيا ُنْؤِتــــــــِه  •
  )145... (ِمْنَها

َوَمــْن ُيــِرْد ثَــَواَب اْآلِخــَرِة ُنْؤِتــِه ِمْنَهــا  •
)145(  

  ]اسمية.ج+[ءالفا]+ف.ج+[من  2النمط   

  ]خبر+اسم+ إنّ :اسمية.ج+  [الفاء] +ف.ج+ [من   1الصورة  

  األشكال  2
 مـــــــاض+[ مـــــــن

+ اس+ إن + [ الفــــاء]+
  .]خبر

َبَلــى َمــْن َأْوَفــى ِبَعْهــِدِه َواتقَــى َفــِإن اللـــَه  •
  )76:آل عمران) (ُيِحب اْلُمتِقينَ 

) ِمينَ َوَمْن َكَفَر َفِإن اللَه َغِني َعِن اْلَعالَ  •
  )97:آل عمران(

  ]خبر+مبتدأ:اسمية.ج+  [الفاء] +ف.ج+ [من   2الصورة     



  األشكال  2
]+ مــــــــــــاض +[ مــــــــــــن
اســــــــــــمية . ج+ [الفــــــــــــاء

  .]مبتدأ وخبر:

َفَمـــــــْن تَـــــــَولى َبْعـــــــَد َذِلـــــــَك َفُأوَلِئـــــــَك ُهـــــــُم  •
  )82:آل عمران) (اْلَفاِسُقونَ 

َفَمــِن اْفَتــَرى َعَلــى اللــِه اْلَكــِذَب ِمــْن َبْعــِد  •
ـــــــــَك ُهـــــــــُم الظـــــــــاِلُمونَ ذَ  آل ) (ِلـــــــــَك َفُأوَلِئ

  )94:عمران

  ....]ليس: اسمية .ج+ [الفاء] +ف.ج+ [من   3الصورة   

  األشكال  1
+ الفــاء]+ مـض+[مـن

    +... ليس:اسمية .ج[

َوَمـــْن َيْفَعــــْل َذِلــــَك َفلَـــْيَس ِمــــَن اللــــِه ِفــــي  •
آل (َشـــــــْيٍء ِإال َأْن َتتقُـــــــوا ِمـــــــْنُهْم تَُقـــــــاًة 

  )28:عمران

  ]خبر+اسم+ إنّ :اسمية.ج+ [الفاء] +ف.ج+ [من   4 الصورة      

1  
+ الفــاء]+ مـض+[مـن  األشكال

اســـــمها  :إنّ :اســــمية.ج[
  خبرها+

َوَمــْن َيْكُفــْر ِبآَيــاِت اللــِه َفــِإن اللــَه َســِريُع  •
  )19:آل عمران) (اْلِحَسابِ 

  ]ف.ج+[الفاء]+ف.ج+[من  3النمط   

  ]فعلية طلبية.ج[  +الفاء] +ف.ج+ [من   1الصورة  

  األشكال  1
]+ مــــــــــــــاض+[ مــــــــــــــن
فعليــــــــــــــــة .ج+ [الفــــــــــــــــاء

  ]طلبية

َك ِفيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمـَن  • َفَمْن َحاج
ــاَءُكْم  ــا َوَأْبَن ــْدُع َأْبَناَءَن ــْل َتَعــاَلْوا َن ــِم َفُق اْلِعْل

  )61:آل عمران... (

  ]فعلية. ج+قد:فعلية.ج+ [الفاء] +ف.ج+ [من   2الصورة  



  لاألشكا  3

 مــــــج. ضامــــــ+[ مــــــن
+ قـــــــــــــــــد+ [الفـــــــــــــــــاء]+ 

  .]ضام

َفَمن ُزْحِزَح َعِن الناِر َوُأْدِخَل اْلَجنَة َفَقْد  •
  )185(َفازَ 

ــْدِخِل  • ــَك َمــن ُت ــآ ِإن ــهُ اَربَن ــْد َأْخَزْيَت  لنــاَر َفَق
)192(  

ـــــِدَي ِإلَـــــىٰ  • ـــــِه َفقَـــــْد ُه ـــــن َيْعَتِصـــــم ِبالل  َوَم
  )101(ِصَراٍط ّمْسَتِقيٍم 

  ]فعلية. ج+لن:فعلية.ج+ [الفاء] +ف.ج+ [من   3الصورة  

  األشكال  2

]+ مـــــــــــــض +[ مـــــــــــــن
  .]مض+ لن+ [الفاء

َوَمْن َيْبَتِغ َغْيـَر اإلسـالم ِدينـًا َفلَـْن ُيْقَبـَل  •
  85ِمْنُه آل عمران

َوَمْن َيْنَقِلْب َعَلى َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضر اللـَه  •
  )144:آل عمران(َشْيئًا 

  ).16(ة ست عشرة حال  مجموع الحاالت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ":ما " األداة 

أما االسمية فمنها الشـرطية ومنهـا غيـر ذلـك، . على وجهين حرفية و اسمية " ما"تأتي 
و منهــا النكــرة الموصــوفة ،  مثــل الموصــولة وهــي معرفــة ناقصــة الحتياجهــا إلــى الصــلة

... نى شـيء  والتعجبية وهي نكرة تامة بمع. مثل قرأت ما محبوبا إليك"شيء "بـ  المقدرة
1   

 -إلــى ذلــك-فــي أصــلها للداللــة علــى مــا ال يعقــل ، فــإذا تضــمنت " مــا"و قــد وضــعت 
   2.معنى الشرطية صارت أداة شرط لغير العاقل جازمة

َوَمـــا  �:قولـــه تعـــالى  غيـــر زمانيـــة نحـــو «: وفـــي حـــال كونهـــا شـــرطية تـــرد علـــى نـــوعين
َفَمــا اْســَتَقاُموا َلُكــْم  �وهــو ظــاهر فــي قولــه تعــالى ةوزمانيــ �3َتْفَعُلــوا ِمــْن َخْيــٍر َيْعَلْمــُه اللــُه 

4 �َفاْسَتِقيُموا َلُهْم 
  

«   5   
  

  مــــــــا: تحليل أنماط التركيب الشرطي باألداة

  ] اسمية.ج+[ الفاء] + ف.ج+ [ما :  النمط األول

  ]××إنّ +[الفاء] + ف.ج+ [ما : هي صورة واحدةوله 

  ]××إنّ +[ءالفا] + مض+ [ما : دولها شكل واح

   .) 92آل عمران ( �َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء َفِإن اللَه ِبِه َعِليٌم  � :النص الكريم

  

                                                 
: و.                              4-2، ص   2ش��ام  ، جمغن��ي اللبي��ب ع��ن كت��ب ا3عاري��ب ، اب��ن ھ: ينظ��ر -1

  .300المعجم الوافي في النحو العربي، علي توفيق الحمد و يوسف جميل الزغبي، ص
  ..328  ،ص 4ج :عباس حسن ، النحو الوافي - 2
  )197من ا7ية: البقرة( - 3
  )7من ا7ية: التوبة( - 4
: روينظ.                                              5،6/ 2:ام ،مغني اللبيب عن كتب ا3عاريب ، ابن ھش -5

دار المعرفة : ا3دوات النحوية  و تعدد معانيھا الوظيفية ، دراسة تحليلية تطبيقية، أبو السعود حسنين الشاذلي ،
  .122:، ص1989،  1، مصر،  ط

  
  
  
  
  
  
   



  

 : التمثيل الشجري .1

  
  :التحليل النحوي و الداللي .2

  .ما لغير العاقل ، جازمة لفعلي الشرط و الجزاء ، مفعول به مقدم  : اسم الشرط 

جـار          و " مـن شـيء " و . بناء يفعل ، مجزوم اقتضاء السـم الشـرط : الشرط 
إْن تنفقوا قنطارا من تمر فـإن اهللا : مجرور في موضع نصب على التمييز من ما ، أي 

  .وقوله من شيء عام. الخ ...يعلمه ، و إْن تنفقوا صاعا من بر فإن اهللا يعلمه 

  .هو فاء الجواب:الرابط 

فـي مفـاتيح الغيـب المشـهور بالتفسـير ) هــ  630ت (يقول فخـر الـدين الـرازي  :الجواب
  : الكبير

  :من وجهين : والجواب «

ومــا تنفقــوا مــن شــيء فــإن اهللا بــه يجــازيكم قــل أم  :أن فيــه معنــى الجــزاء تقــديره: األول
كثر، ألنه عليم به ال يخفى عليه شيء منه، فجعل كونه عالمـًا بـذلك اإلنفـاق كنايـة عـن 

  . إعطاء الثواب، والتعريض في مثل هذا الموضع يكون أبلغ من التصريح

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

َ بِِه َعلِيمٌ  تُْنفِقُوا ِمْن َشْيءٍ    إِنَّ هللاَّ
 

 َوَما

 ش.ج
 ش.ج.ج

 الرابط

 الفاء



تعـــالى يعلـــم الوجـــه الـــذي ألجلـــه يفعلونـــه ويعلـــم أن الـــداعي إليـــه هـــو  اهللا أن: والثـــاني 
ــــاء  أواإلخــــالص  ــــم أن، الري       1 » . نفقــــون األحــــب األجــــود، أم األخــــس األرذليم هــــويعل

  .فلرعاية الفواصِل )  ِبِه َعِليمٌ ( تعلقهم ىو أما تقديُم الجار والمجرور عل

و ينصرف الغرض األدبي لهذا األسلوب إلـى  الترغيـب فـي إنفـاق الجيـِد والتحـذيِر مـن 
  .إنفاق الرديء ، مع إخالص النوايا في اإلنفاق

 ] ف.ج+[ الفاء] + ف.ج+ [ما :  النمط الثاني

  ]مج.مض +لن+ [ الفاء] + ف.ج+ [ما : هي صورة واحدةوله 

  ]مج.مض +لن+ [ الفاء] + مض+ [ما : لها شكل واحدو 

  .آل عمران) .115( �َوَما َيْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َفَلْن ُيْكَفُروُه   �: النص الكريم

  : التمثيل الشجري .1

  : التحليل النحوي و الداللي .2 

  .حرف ابتداء: الواو 

ــم يــذكر ، متضــمن معنــى مــا ، الدالــة علــى م: اســم الشــرط طلــق الخيــر ممــا ذكــر أو ل
  .الشرط

  .مجزوم ، مستقبل الداللة"يفعل " بناء: فعل الشرط

  ".لن"الفاء ، لتصدر الجملة الفعلية الجوابية بحرف النفي : الرابط

                                                 

  .  8/289: ت .ط ، د.اث العربي، بيروت ، لبنان ، ددار إحياء التر ، مفاتيح الغيب ، فخر الدين الرازي  -1
  

 ش. ت

 أداة الشرط
 

 ج

  لَْن يُْكفَُروهُ  يَْفَعلُوا ِمْن َخْيرٍ 
  

 َوَما

 ش.ج

 ش.ج.ج

 الرابط

 الفاء



لن تـُكـْفـَُروه ، سـّمى  منع الجزاء بالكفر ، بحيـث ضـّمن الكفـر معنـى الحرمـان : الجزاء
   1. لن تحرموه أو لن تمنعوه، وبهذا التضمين تعدى إلى مفعولين: قال  و المنع، فكأنه

" مـا"ونظرا إلتياننا على الحالتين المتوفرتين للبنية الشرطية المؤسسة علـى اسـم الشـرط 
  . فال حاجة إلى جدول  ، كما كانت الحاجة إلى  ذلك مع أدوات الشرط السابقة 

  

  " أين " األداة 

لى الظرفية المكانية في محل نصب ويرد اسـم اسـتفهام   نحـو اسم مكان مبهم مبني ع
: أين وضعت الكتاب ؟ وٕاذا تضمن معنى الشرط صار أداة شرط للمكان جازمة نحو : 

أينمــا َتُكوُنــوا  �: توكيــد نحــو قولــه تعــالىلأيــن تنــزْل أنــزْل ، وكثيــرا مــا تلحقهــا مــا الزائــدة ل
  ".حيثما" ا يتجاوز معنى فتزيدها إبهام 2: �اْلَمْوُت  ُيْدِرْكُكمُ 

إذا جــــاء بعــــدها اســــم فهــــو معمــــول لفعــــل الشــــرط المحــــذوف : ومــــن أحكامهــــا النحويــــة 
  : المفسر بما يذكر بعده ، نحو قول الشاعر 

  أينما الريح تمّيلها تمل         صعدُةٌ◌ نابتة في حائر                

  3.ال محل لها مفسرة" تميلها " و التقدير أينما تميلها الريح تمل ، و جملة 

  

  أينما: تحليل أنماط التركيب الشرطي باألداة

  :في هذه السورة  ةوهو حالة واحد 

  ]ف.ج+[أينما ]+ ف.ج: [ نمطه

  ]ماض+ [ أينما ]+ ماض: [صورته

  ]مج.ماض+ [ أينما ]+ مج .ماض:[و شكلها 

                                                 

  . 344/  8:مفاتيح الغيب فخر الدين الرازي ، - 1
  )78النساء من( - 2
                                                                     430/ 4: النحو الوافي عباس حسن ،  -3

  4/82:فاضل صالح السامرائي ، معاني النحو : و 



وا ِإال ِبَحْبـــٍل ِمـــْن اللـــِه َوَحْبـــٍل      ُضـــِرَبْت َعَلـــْيِهْم الذلـــُة َأْيـــَن َمـــا ثُِقُفـــ �: وذلـــك قولـــه تعـــالى 
  . )112آل عمران( �ِمْن الناِس             

  : التمثيل الشجري .1

  

  

  

  

  

  

  

  

  :التحليل النحوي والداللي.2

أينما ، ظرف مكان زيدت عليه ما فأكسبته فضل توكيد ، و قطعتـه عـن : اسم الشرط 
  .اإلضافة، جازم لفعلي الشرط و الجواب

ر بهــم فِ ُـ ظــ: ومعنــاه . الفعــل الماضــي لفظــا ، المســتقبل معنــى ، مجــزوم محــال: الشــرط 
  .ووجدوا

  .الجملة الشرطية معنوي ، وهو االرتباط الشرطي بين جزأي : الرابط 

وجــواب الشــرط محــذوف يــدل عليــه مــا قبلــه، ومــن أجــاز تقــديم جــواب الشــرط : الجــواب
ّول إذا أُ  و .كــون ضــرب الذلــة مســتقبالً ضــربت هــو الجــواب، ويلــزم علــى هــذا أن ي: قــال

  1. أيضا المستقبلالجواب بالدعاء على هؤالء اليهود فإنه ينصرف إلى 

الشـرط الجـازم فـي هـذا الفصـل األول يتضـح أن األداة كـان  ةمن خالل ما تقدم من أدا
غيــر أنهــا كانــت فــي . لهــا أهميــة كبــرى فــي تحديــد األســلوب الشــرطي و إيضــاح معانيــه 

                                                 

لّذلُة اُضِرَبْت َعَلْيِهُم : جاء تفسير الجاللين لهذه اآلية بما يدل على أن هذا التركيب شرطي فقال المفسر  - 1
الكتاب دار  ،الجالل السيوطي ،تفسير الجاللين: ينظر.  حيثما وجدوا فال عّز لهم وال اعتصام: َأْيَنَما ثُِقُفوْا   

  .75 :ص ،1،1984العربي بيروت، ط

 )النص(ش . ت
 

 أداة الشرط

 ج
 ج

 ش.ج.ج
 

 ∅∅∅∅ ثُقِفُوا
  

 أَْينََما

 الرابط  ش.ج

∅∅∅∅ 
 

 ش.ج.ج
 

لَّةُ ُضِربَْت َعلَْيِھْم   الذِّ

 



عنوان للشـرط ، و ذلـك لقـوة تـدخل السـياق و قرائنـه ، وبـذلك تفقـد  ديان مجر بعض األح
ـــة تســـتفاد مـــن  ـــى نكـــت بالغي وظيفتهـــا األساســـية التـــي هـــي التعليـــق الشـــرطي وتخـــرج إل

  .المقامات التي تعرضها مناسبات النزول

وٕالى هنا ينتهي الفصل األول ، و يستقبله الفصل الثاني حيث يتناول البحـث التراكيـب 
 .شرطية باألدوات غير الجازمة في سورة آل عمرانال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الفصل 

  الثاني
  التراكيب الشرطية با6دوات غير الجازمة

  في سورة أل عمران
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

يشمل هذا الفصل دراسة التراكيب الشرطية التي تتصدرها أداة شرط غير جازمة، فيـتم 
ورة آل التعــرف علــى األداة وبعــض  أحكامهــا ، ثــم تحليــل هــذه التراكيــب المتــوفرة فــي ســ

  .عمران على غرار ما في الفصل السابق

     " .إذا : "األداة 

ظــرف لمــا يســتقبل مـــن الزمــان ، و هــي شــرطية فـــي أكثــر اســتعماالتها ، وغيـــر " إذا "
  :قول الشاعركما في جازمة إال للضرورة الشعرية 

  .استغن ما أغناك ربك بالغنى          و إذا تصْبـك خصاصة فتجّمل

وا  �:ي بقرينة نحو قوله تعالىوقد تجيء للماض �1ِإَلْيَها  َوإَِذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْهوًا اْنَفض 
كمــا  2.فاآليــة خطــاب للرســول صــلى اهللا عليــه و ســلم فــي حادثــة مضــت وقــت النــزول 

  3.فجائية و ظرفية محضة" إذا "تكون 

جملــة : تــين و لتضــمنها معنــى الشــرط فإنهــا كغيرهــا مــن أدوات الشــرط تحتــاج إلــى جمل
و كثيـــرا مـــا  الشـــرط و الجملـــة الجوابيـــة ، و تكـــون خافضـــة لشـــرطها منصـــوبة بجوابهـــا ،

ِإَذا َجـاَءَك اْلُمَنـاِفُقوَن  �: يكون فعلهـا ماضـيا  و يقـل أن يكـون مضـارعا،مثل قولـه تعـالى
فـي قـول أبـي واجتمـع الماضـي الكثيـر ، والمضـارع القليـل  �4َقاُلوا َنْشَهُد ِإنَك َلَرُسوُل اللـهِ 

  :ذؤيب  

                                                 

  )11اآلية من: الجمعة( -1
  .440،441/  4:عباس حسن ، النحو الوافي  -2
و إبـراهيم قالتـي  . 35:، المعجم الوافي في النحو العربي ص علي توفيق الحمد و يوسف جميل الزعبي .دو 

  .69:األدوات، ص: ، قصة اإلعراب 
و  . خرجـت فـإذا زيـد بالبـاب:  فجائية أي حرف مفاجأة حين تدخل على الجملة االسـمية نحـو" إذا "تكون  -3

ال تتضــمن معنــى الــــشرط ، ) أي حينيــة(و تكــون ظرفيــة محضــة  . و ال تقــع فــي االبتــداء.ال تحتـاج إلــى جــواب
َواللْيـِل ِإَذا َيْغَشـى َوالنهَـاِر ِإَذا :" وهي التـي يسـبقها القسـم و يعمـل فيهـا فتكـون دالـة علـى الحـال نحـو قولـه تعـالى

) 39:الشـورى" (َوالـِذيَن ِإَذا َأَصـاَبُهُم اْلَبْغـُي ُهـْم َيْنَتِصـُرونَ : " و مثلها أيضا قوله عـز و جـلّ ) 2-1:الليل" (َتَجلى
  .لوجب اقترانها بالفاء" إذا "جواب " هم ينصرون " فلو كانت 

  )1اآلية من: المنافقون( -4
  .84،85/ 1: ابن هشام ، مغني اللبيب عن كتب األعاريب   -5

  . 441/  4ج،النحو الوافي   –وعباس حسن 
  



  . 1 والنفس راغبة إذا رغبتها            وٕاذا ترد إلى قليل تقنع        

 الشـرطية مـن جملتـي الشـرط و الجـواب ينطبـق عليـه كـل الشـروط" إذا " و ما تقتضـيه 
  .و األحكام التي تنطبق على جملتي الشرط و الجواب ، و خاصة الداللة الزمنية 

  : كقول الشاعر " إذا " ائدة بعد الز " ما "و يكثر مجيء 

  2إذا ما بدت ليلى فكلي أعين           و إذا هي ناجتني فكلي مسامع    

تســتعمل بحســب أصــلها فــي كــل مــا يقطــع " إذا " و تــذكر المباحــث البالغيــة كــذلك أن 
المتكلم بوقوعه في المستقبل ، و من أجل هذا ال تستعمل إال في األحوال الكثيـرة الوقـوع 

َفــِإَذا َجــاَءْتُهُم   �: يتلوهــا الماضــي لداللتــه علــى القطــع بالحصــول ، نحــو قولــه تعــالى ،و
" إذا " فعبـر بــ   3 �  اْلَحَسَنُة َقـاُلوا َلَنـا َهـِذِه َوإِْن ُتِصـْبُهْم َسـيَئٌة َيطيـُروا ِبُموَسـى َوَمـْن َمَعـهُ 

لفعــــل الماضــــي فــــي األمــــر المحقــــق و هــــو مجــــيء جــــنس الحســــنة مــــن نعــــم كثيــــرة ، وبا
نــادر  رو بالمضــارع عــن إصــابتهم بالســيئة وهــو أمــ" إن "  ـو عبــر بــ المقطــوع بوقوعــه ،

    4. الوقوع 

  

  "إذا " تمثيل و تحليل التراكيب الشرطية باألداة 

  ]جملة  فعلية]+ [جملة  فعلية+ [إذا :النمط األول

  ]ماض معطوف عليه]+ [جملة  فعلية+ [إذا:  الصورة األولى 

  ]ماض معطوف عليه]+ [ ماض معطوف عليه+[ إذا :الشكل 

َوالــِذيَن إذا َفَعلُـوا َفاِحَشــًة َأْو َظَلُمـوا َأْنُفَســُهْم  �: ولهـا شـكل واحــد ، يتجلـى فــي قولـه تعـالى 
وا  -َوَمــْن َيْغِفـُر الـذُنوَب ِإال اللـُه   -َذَكـُروا اللـَه َفاْسـَتْغَفُروا ِلـُذُنوِبِهْم  َعَلـى َمـا َفَعُلــوا َوَلــْم ُيِصـر

  )135( �َوُهْم  َيْعَلُموَن 
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 :الرسم الشجري  .1

  
  :التحليل النحوي والداللي.2

ظرف لما يستقبل مـن الزمـان ، متضـمن معنـى الشـرط ، مضـاف " إذا : " اسم الشرط 
  .يستعمل فيما هو مجزوم بوقوعه في المستقبل . إلى شرطه 

ص الكريم بمناسبة نزوله وهو وقوع أحد المسـلمين فـي ذنـب نـدم عليـه إثـر إذا ُربط الن 
ويكــون مــدلولها الزمــاني كمــا فــي . تكــون ظرفــا لمــا مضــى مــن الزمــان" إذا " فعلــه ، فــإّن 
ـوۤ اَوإَِذا َرَأْوْا ِتَجـاَرًة َأْو َلْهـوًا   �: قوله تعالى  11:الجمعـة      �ْا ِإَلْيَهـا َوَتَرُكـوَك َقآِئمـاً نَفض .

تصـرف إلـى إرادة العمـوم ،         و بالتـالي تخـرج " الـذين " غير أن قرينـة الجمـع فـي 
  .إلى االستقبال مع إفادة التكرار" إذا " داللة 

فعالن ماضيان متعاطفان بـأو ، وهما فعل الفاحشة كالزنا أو ما دونه كالقبلـة : الشرط 
وي الــذي وجههمــا إليــه الســياق غيــر أن زمنهمــا النحــ. وأّي منهمــا يحصــل بــه الجــواب . 

  .  الشرطي هو االستقبال 

  . الرابط معنوي ، و هو تعلق األمر الثاني باألول تعلق المسبب بالسبب: الرابط 

ِذْكُر وعيـد اهللا ،الـذي يتلـوه طلـب : جملة من األفعال الماضية المتعاطفة هي : الجواب
إلصــرار علــى الفعــل بــاإلقالع ، و عــدم ا) وهــو النــدم(التجــاوز عــن المعصــية باالســتغفار

و يمكــن حمــل الــزمن الماضــي .و همــا ركنــا التوبــة مــن الــذنوب) . رعــدم  اإلصــرا(عنــه
ـــك  ـــواقعين فـــي الـــذنوب إلـــى القيـــام بتل علـــى المســـتقبل ألنـــه يـــراد منـــه األمـــر، أي أمـــر ال

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو َظلَُموا 
  أَْنفَُسھُمْ 

 َ وا َعلَى مَ  ...َذَكُروا هللاَّ ا َولَْم يُِصرُّ
  .فََعلُوا َوھُْم يَْعلَُمونَ 

 إذا

 ش.ج

 ش.ج.ج

 الرابط

∅∅∅∅   
  



  .األفعال لتحقيق معنى التوبة

وحرف النفـي منصـب  حال من فعل اإلصرار،: "وهم يعلمون: " في  قال الزمخشريو 
وليســوا ممــن يصــّر علــى الــذنوب وهــم عــالمون بقبحهــا وبــالنهي : عليهمــا معــًا، والمعنــى

   1 .عنها والوعيد عليها، ألنه قد يعذر من لم يعلم قبح القبيح

لداللــة الســياق عليــه ، و قــد ذكــر الزمخشــري متعلقاتــه فــي " يعلمــون " و حــذف مفعــول 
  . تقدير المعنى آنفا

وب هــدي المــؤمن المرتكــب لفاحشــة أو معصــية إلــى أفعــال التوبــة التــي  و غــرض األســل
  .يأتيها فيعود إلى سبيل ربه آمنا مطمئنا

  

  ]ماض]+ [جملة فعلية+ [إذا:  الصورة الثانية

  

  ]ماض:جملة  فعلية]+ [جملة فعلية+ [إذا  : وولها شكل متكرر وه 

  )119( �نا َوٕاذا َلُقوُكْم َقاُلوا آمَ  �: و ذلك نحو قوله تعالى 

  

 : التمثيل الشجري .1
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 )النص(ش . ت

  أداة الشرط

 ج
 ج

 وإذا قَالُوا آَمنَّا لَقُوُكمْ 

 ش.ج
 ش.ج.ج

 الرابط

∅  



  :التحليل النحوي والداللي.2

  .عاطفة على ما قبلها : الواو 

علقت جوابها بشرطها ، مع إفادة التكرار في المستقبل ، فهي مثـل األداة " إذا :"األداة 
  . من حيث المعنى "كلما "  

والفاعل الضـمير العائـد إلـى المنـافقين مـن . لة فعل ماض صيغة مستقبل دال: الشرط 
  .اليهود

  .الرابط معنوي ، و هو تعلق األمر الثاني باألول تعلق المسبب بالسبب: الرابط

  .آمنا ، أي أظهروا اإليمان بأفواههم ، خداعا و نفاقا: قالوا : الجزاء

و   ،    و الغرض من الجزاء هو كشف أحـوال المنـافقين ، و فـي ذلـك كسـر لشـوكتهم
  .تقوية لشوكة المسلمين

الجـــزء المـــوالي لهــا و هـــو قولـــه  لوعــل غـــرار تحليــل هـــذا الجـــزء مــن اآليـــة يكـــون تحليــ
وا َعَلْيُكْم اْألََناِمَل ِمْن الَغْيِظ   �: تعالى  119( �... َوٕاذا َخَلْوا َعض(  

  

   ]جملة  فعلية+ثم]+ [جملة فعلية+ [إذا: الصورة الثالثة

  

  ]ماض معطوف عليه:جملة فعلية]+ [ملة فعلية معطوف عليهاج+ [إذا:الشكل 

َحتـى إذا َفِشـْلُتْم َوَتَنـاَزْعُتْم ِفـي اْألَْمـِر َوَعَصـْيُتْم ِمـْن َبْعـِد َمـا   �: قال اهللا تبـارك و تعـالى 
... م َصـَرَفُكْم َعـْنُهْم ِلَيْبَتِلـَيُكمْ َأَراُكْم َما ُتِحبوَن ِمْنُكْم َمْن ُيِريُد الدْنَيا َوِمْنُكْم َمـْن ُيِريـُد اْآلِخـَرَة ثُـ

�  .152.  

  

  

  

  

  



  :التمثيل الشجري.1

  
  

  :التحليل النحوي والداللي.2

يفيـــد أن مضـــمون الجملـــة التـــي بعـــده غايـــة لمضـــمون . حـــرف انتهـــاء و غايـــة : حتّـــى 
  . الجملة التي قبله

ا بوجود ماض أي منع المسلمين من النصر في أداة الشرط ، علقت وجودا ماضي: إذا
و    صـــّلى اهللا عليـــه    -أحـــد متعلقـــا بفشـــلهم واخـــتالفهم و عصـــيانهم ألمـــر رســـول اهللا 

   -سّلم 

ـــ، ) أي جبنـــتم(َفِشـــْلُتْم : األفعـــال الماضـــية لفظـــا و معنـــى وهـــي: الشـــرط  أي (ٰاَزْعُتْم َوَتَن
  .،  و عصيتم ) اختلفتم

  .رتباط الشرطي معنوي ، وهو اال: الرابط 

َصـــَرَفُكْم  «نقـــل القرطبـــي عـــن أبـــي علـــي قولـــه بـــأن الجـــواب يجـــوز أن يكـــون : الجـــزاء
كمـا  1.زائدة، والتقـدير حتـى إذا فِشـلتم وتنـازعتم وعصـيتم صـرفكم عـنهم» ثُم «و  ، »َعْنُهمْ 

  2.أي منعكم نصره" إذا" يجوز أن يكون ن محذوفا ، يدل عليه ما قبل  

  ]جملة فعلية+ [ف]+جملة فعلية+ [اإذ: النمط الثاني 

  :ولعا شكل هو ]فعل+إنما :جملة فعلية + [ف]+ماض+ [إذا: الصورة األولى

 .]فعل مضارع+إنما :جملة فعلية + [ف]+ماض+ [إذا
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 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

فِشْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم فِي ا6َْْمِر 
 ... َوَعَصْيتُمْ 

فَُكْم َعْنھُْم ثُمَّ َصرَ 
 ...لِيَْبتَلِيَُكمْ 

 إذا

  ش.ج
 ش.ج.ج

 الرابط

∅  
  



  )47( �إذا َقَضى َأْمًرا َفِإنَما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن   �: قال اهللا تبارك و تعالى 

  : التمثيل الشجري .1

  
  : التحليل النحوي و الداللي .2

  .الحدوثمجزوم بتحققه، كثير  ما هو بها لق يتعلالإذا ، : األداة 

  .، غير أن المعنى الزمني له ال يرتبط بزمن معين" قضى" الفعل الماضي : الشرط 

  .الفاء ، كون الجزاء مصدرا بـ إّن المكفوفة بـما: الرابط

فـال يتـأخر شـيئًا بـل يوجـد " كـنْ "جملة قصر ، قصرت حدوث أمـره علـى قولـه : الجزاء 
علــى الخبريــة أي فهــو " يكــوُن " و رفــع . ، دلــت علــى ذلــك الفــاء عقيــب األمــر بــال مهلــة

  . يكون

  : ولها شكل واحد هو  ] رفعل أم: جملة  فعلية+ [ف]+ماض+ [إذا: الصورة الثانية
  ] رأمفعل : جملة  فعلية+ [ف]+ماض+ [إذا

األمــِر َفـإذا َعَزْمــَت َفَتَوكـْل َعَلــى اللـِه ِإن اللــَه َوَشــاِوْرُهْم ِفـى  �: قـال اهللا تبــارك و تعـالى 
  )159( �ُيِحب اْلُمَتَوكِلينَ 

  

  

  

  

  

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط
  ج

 قََضى أَْمًرا
 إِنََّما يَقُوُل لَهُ ُكْن فَيَُكونُ 

 إذا

 ش.ج
 ش.ج.ج

 الرابط

 الفاء



  : التمثيل الشجري .1

  
  : التحليل النحوي و الداللي .2

  .المشاورة تفريع على األمر ب: الفاء 

ظرف لما يستقبل من الزمان ، مضاف إلى شرطه منصوب بجوابه " إذا : "أداة الشرط
.  

أي .  لو حقيقــــة معنــــاه الزمــــاني االســــتقبا" عزمــــت" الفعــــل الماضــــي لفظــــا  : الشــــرط 
  .عندما تعزم بعد المشاورة 

  .الفاء: الرابط 

فهـي   أمـا حقيقتـه.سـده ، وهو دليل الجـواب ، و سـد م" توكل على اهللا"األمر : الجواب
  . و زمن فعل األمر المستقبل القريب .و ال تتأخر و توكل على اهللا) بالعمل(بادر : 

والغرض من األمر إرشاد المسلمين إلى أفضل العمل  ، وهـو الـذي يستشـير صـاحبه  
  .ذوي الرأي ثم يعزم على المضي فيه متوكال على اهللا راجيا منه السداد

رز النماذج الخاضعة للتحليل السابق ، و أخرى لـم تخضـع لـه وهذا جدول إحصائي يب
  . ، لمشابهتها إياها 

  

  

  

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

ِ  َعَزْمتَ   إذاف تََوكَّْل َعلَى هللاَّ
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  التصنيف                                النص الكريم  إذا:األداة

 ]جملة  فعلية]+ [جملة فعلية+ [إذا 1النمط 

 ]جملة  فعلية]+ [ةجملة فعلي+ [إذا 1الصورة 

 1األشكال 1

جملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  + [  إذا
مــــــــــــاض معطــــــــــــوف :فعليــــــــــــة

مــاض :جملــة  فعليــة]+ [عليــه
  ]معطوف عليه

َوالــــــِذيَن إذا َفَعلُــــــوا َفاِحَشــــــًة َأْو َظَلُمــــــوا َأْنُفَســــــُهْم  •
َذَكُروا اللَه َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهْم َوَمـْن َيْغِفـُر الـذُنوَب 

ـــــــْم يُ  ـــــــْم ِإال اللـــــــُه َوَل ـــــــوا َوُه ـــــــا َفَعُل ـــــــى َم وا َعَل ِصـــــــر
 )135(َيْعَلُمونَ 

 2األشكال 2
جملـة ]+ [جملة فعلية+ [إذا

 ]ماض:فعلية 

  )119(َوٕاذا َلُقوُكْم َقاُلوا آَمنا •

وا َعَلْيُكْم اْألََناِمـَل ِمـْن الَغـْيِظ ُقـْل  • َوٕاذا َخَلْوا َعض
ــــــــــــــَذاِت  ــــــــــــــيٌم ِب ــــــــــــــوا ِبَغــــــــــــــْيِظُكْم ِإن اللــــــــــــــَه َعِل ُموُت

ُدورِ ا 119(لص( 
 ]جملة  فعلية+ثم]+ [جملة فعلية+ [إذا 2الصورة 

  1األشكال 1

ــــــــــــــــة فعليــــــــــــــــة+ [إذا ]+ جمل
  ]جملة  فعلية+ثم[

َحتــى إذا َفِشــْلُتْم َوتََنــاَزْعُتْم ِفــي اْألَْمــِر َوَعَصـــْيُتْم  •
ِمْن َبْعِد َما َأَراُكْم َما ُتِحبوَن ِمْنُكْم َمـْن ُيِريـُد الـدْنَيا 

ــــــنْ  ــــــْنُهْم َوِم ــــــْن ُيِريــــــُد اْآلِخــــــَرَة ثُــــــم َصــــــَرَفُكْم َع ُكْم َم
  ...ِلَيْبَتِلَيُكمْ 

  ]جملة فعلية+ [ف]+جملة فعلية+ [إذا   2النمط 

  ]فعل+إنما :جملة فعلية + [ف]+ماض+ [إذا  1الصورة 

  1األشكال 1
جملـــة + [ف]+مـــاض+ [إذا

  ]فعل مضارع+إنما :فعلية 
 )47(وُل َلُه ُكْن َفَيُكونُ إذا َقَضى َأْمًرا َفِإنَما َيقُ  •

  

  فعلية. ج+ [ف]+جملة فعلية+ [إذا   3النمط 

  ]فعل أمر : جملة  فعلية+ [ف]+ماض+ [إذا  1الصورة 

   1األشكال 1
جملـــة + [ف]+مـــاض+ [إذا

  ]فعل أمر : فعلية 
•  ـــَه ُيِحـــبالل ـــِه ِإنـــى الل ـــْل َعَل ـــإذا َعَزْمـــَت َفَتَوك َف

 )159(اْلُمَتَوكِلينَ 

  .ست حاالت: مجموع الحاالت 06  •



  :"لــو :" األداة 

  

لهــذه األداة اســتعماالت عديــدة فــي اللغــة ، و هــي فــي أكثــر اســتعماالتها تكــون حــرف 
شــرط ، و تــرد لوظــائف أخــرى فتــأتي حرفــا مصــدريا ، أو حــرف تمــن ، أو عــرض،  أو 

  1. وصلية ، أو للتقليل

ـــوقوع " لــو " أمــا   «:الشــرطية فقــد عرفهــا ســيبويه بقولــه" لــو " و أمــا  فـــَِلَما كــان ســيقع ِل
  . و أغلب النحاة يعودون إلى تعريفه هذا  2  » .غيره 

حـــرف " و هـــي حـــرف شـــرط غيـــر جـــازم ، و تـــردد فـــي أغلـــب المباحـــث النحويـــة أنهـــا 
ضـــي تهـــي حـــرف يق:" و قـــد عـــارض ابـــن هشـــام هـــذه العبـــارة و قـــال " . امتنـــاع المتنـــاع

إذا كانـت للشـرط تـدل علـى امتنـاع " لـو :" " كأنـه يقـول ." امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه
فعــل الشــرط ، و علــى اســتلزام فعــل الشــرط لجوابــه ، مــن غيــر تعــرض للداللــة علــى نفــي 

إن امتنـــاع الشـــرط ال :"...، و قـــد تبعـــه األســـتاذ عبـــاس حســـن فـــي ذلـــك بـــالقول 3."جوابـــه
حـــرف " و ال تكـــون عبــارتهم [ متنـــاع الجــواب ، فقـــد يســتلزمه و قـــد ال يســتلزمه يســتلزم ا

   4.إال إذا كان غرضهم أن ذلك االمتناع هو الغالب ]صحيحة " امتناع المتناع 

                                                 

مثـل لـو يعـوُد الشـباب فنسـَعَد حرف يدل على التمني فينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية  -1
  .بأيامه ؛ ذلك  أن المتكلم  يجعل المتمنى في صورة الممنوع أو في حكم المستحيل 

ـــُر َأْلـــَف َســـَنٍة َيـــ: نحـــو قولـــه تعـــالى" ودّ "لـــو المصـــدرية أكثـــر وقوعهـــا بعـــد الفعـــل  َأَحـــُدُهْم َلـــْو ُيَعم مـــن : البقـــرة(َود
  ".ننَت ما كان ضّرك لو م:"  و مثل   )96اآلية

  . لو تسهم في الخير فتثاَب : مثل ) أو للتحضيض بحسب المقام :( لو المفيدة للعرض
  و ال تحتــاج إلــى جــواب ، و هــي مثــل إْن الوصــلية ، بحيــث يمكــن وضــع إن مكــان ) أو الزائــدة ( لــو الوصــلية 

مـن : الصـف(وِرِه َولَـْو َكـِرَه اْلَكـاِفُروَن َواللُه ُمِتم ُنـ: الدنيء و لو كثر ماله بخيل ، و نحو قوله تعالى: لو ، مثل 
  .و تسبق بواو الحال  )8اآلية
اتق النار و لو بشـق تمـرة ) :" ص (حرف يدل على التقليل، وال يحتاج إلى جواب ، نحو قول رسول اهللا : لو 
 ".  

، مغنــي و ابــن هشــام. 33، 30/ 4:الصــبان ، حاشــية الصــبان علــى شــرح األشــموني أللفيــة ابــن مالــك: ينظــر
  .505، 503/  4:النحو الوافي، عباس حسن و . 2/208،211:اللبيب عن كتب األعاريب

  .4/493:الكتاب ، سيبويه  -2
ـــدين الكـــافيجي -3 ـــن هشـــام الشـــرح قواعـــد اإلعـــراب  ،محيـــي ال ـــاوة. د .ت ،ب ـــدين قب  ،دار طـــالس  ،.فخـــر ال

  .205  / 1:عاريبمغني اللبيب عن كتب األ ،ابن هشام  و . 399 :ص ، 1989 ، 1ط ،دمشق
  . 494  / 4:النحو الوافي  ،حسن  باسع -4



  :الشرطية على ضربين " لو " و تأتي 

  :و تفيد: 1الشرطية االمتناعية -أوال

 .ين بعدها الشرطية ، أي عقد السببية و المسببية بين الجملت )1

 . تقييد الشرطية بالزمن الماضي )2

    .امتناع وقوع الشرطية في الماضي  )3

و يترتـب علــى امتنـاع الشــرط و عـدم وقوعــه امتنــاع الجـواب تبعــا لـه ، و ذلــك إذا كــان 
لــو طلعــت الشــمس : فعــل الشــرط هــو الســبب الوحيــد فــي إيجــاد جوابــه و تحقيقــه ، نحــو 

لشــمس ، و هــو الشــرط والســبب الوحيــد امتنــع لــه أمــس لظهــر النهــار، فعــدم وقــوع طلــوع ا
و مــن أمثلــة امتنــاع الجــواب امتناعــا حتميــا . النهــار ، و هــو الجــواب و المســبب ظهــور

لو توقفت األرض عن الدوران لهلك األحياء جميعا من شـدة البـرد : تبعا المتناع الشرط 
  .لو امتنع الغذاء لهلك الحيّ :و مثل  .و الحر

فإنه ال يتحتم االمتنـاع  طاب سبب آخر في تحقيقه غير المذكور فقو أما إذا كان للجو 
لـو : بامتناع هذا الشرط ، ألن السبب اآلخر قـد يـؤدي إلـى تحقيـق نفـس الجـواب ، نحـو 

كانـــت الشـــمس موجـــودة أمـــس كـــان النـــور موجـــودا ، فامتنـــاع طلـــوع الشـــمس قـــد يســـتلزم 
النـور س السـبب الفريـد فـي وقـوع امتناع وجـود النـور ، و قـد ال يسـتلزمه ؛ ألن الشـرط لـي

و مـــن أمثلـــة امتنـــاع . بـــل إن لوجـــود النـــور أســـبابا أخـــرى كالمصـــباح أو البـــرق أو النـــار
لـــو . لـــو تعّلـــم الفقيـــر الغتنـــى: الشـــرط دون أن يســـتلزم امتنـــاع الجـــواب اســـتلزاما محتمـــا 

  2. استشار المريض طبيبه لشفي 

اعيـة ، قياسـية االسـتعمال ،غيـر جازمـة أداة شـرط امتن" لـو " فـ : أحكامها النحويةومن 
مضـارع مجـزوم بــ لـْم ( ، شرطها و جوابها فعالن ماضيان لفظـا ومعنـى ،أو معنـى فقـط 

.(  
                                                 

بــ   االمتناعية من غيرها ، و هـو أن يصـح االسـتدراك" لو " قد وضع ابن هشام في المغني ضابطا يميز  -1
  :  قول الشاعر، و يتلو لكن فعل الشرط منفيا لفظا أو معنى ، نحو " لو " لكن بعد مدخولي 

  اس لم تمت     ولكن حمَد الناس ليس بمخلد  ، فلو كان حمدٌ  يخلد الن
اِس َولَـْو ِشـْئَنا َآلَتْيَنـا ُكـل َنْفـٍس ُهـَداَها َوَلِكـْن َحـق اْلقَـْوُل ِمنـي َألَْمـَألَن َجهَـنَم ِمـَن اْلِجنـِة َوالنـ: " و منه قولـه تعـالى 

  ...أي و لكن لم أشأ فحق القول مني) 13:السجدة(َأْجَمِعيَن 
  .1/205:هشام  ، مغني اللبيب عن كتب األعاريب  ابن
  .492/  4: عباس حسن ، النحو الوافي -2



َوْلـَيْخَش الـِذيَن   �:و قد يليهـا الماضـي لفظـا و لكنـه مسـتقبل المعنـى نحـو قولـه تعـالى
يًة ِضَعافًا َخاُفوا عَ  1 �َلْيِهْم َلْو َتَرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذر  .  

  : و إن وليها المضارع  قلبت معناه إلى المضي نحو قول كثير عزة  

  لو يسمعون كما سمعت حديثها     خروا لعزة ركعا و سجودا

مصدرا مؤوال " لو " و قد يحذف فعل الشرط و يقدر بـ ثبت أو وقع ، و ذلك إذا و لي 
َوَلــْو   �:نحـو قولــه تعـالى.ثبــت مـن أن و معموليهـا ، فيعــرب فـاعال لفعــل محـذوف تقـديره

  .و لو ثبت إيمانهم: وتقديره  2 � َأنُهْم آَمُنوا َواتَقْوا َلَمُثوَبٌة ِمْن ِعْنِد اللِه َخْيرٌ 

 ، أمـــا جوابهـــا فيـــأتي ماضـــيا مثبتـــا مقترنـــا بـــالالم أم مجـــردا منهـــا ، و قـــد يقتـــرن بــــ قـــد
  : رالشاعقول نحو 

  .تدع الحوائم ال َيُجْدن غليال  ِت قْد نقع الفؤاد بشربة   ئلو ش

  .لو أغلق الباب لم ُيسرق البيت: و يأتي مضارعا منفيا بـ لم غير مقترن بالالم نحو

لوأغلــق :أمــا إذا كــان الجــواب منفيــا بـــ مــا فتجــرده مــن الــالم أكثــر مــن اقترانــه بهــا نحــو
  . الباب ما سرق البيت ، أو لما سرق

َولَـْو َأنهُـْم آَمُنـوا َواتقَـْوا َلَمُثوَبـٌة ِمـْن ِعْنـِد   �:نحـو و نادرا ما يجيء الجواب جملة اسـمية 
  .3 �اللِه َخْيرٌ 

و الجواب قـد يحـذف إن دل عليـه دليـل ، و يغلـب ذلـك عنـد اقترانهـا بـواو الحـال كقـول 
  : رالشاع

  .قوم إذا حابروا شدوا مآزرهم      دون النساء و لو باتت بأطهار        

  

  

  :الشرطية غير االمتناعية" لو "  -ثانيا 

  

                                                 

  )9من اآلية: النساء(- 1
  )103من اآلية: البقرة(- 2
  )103من اآلية: البقرة(- 3



لــو يشــتد الحــر فــي : و هــي قليلــة االســتعمال ، غيــر أن اســتعمالها قياســي ، و مثالهــا 
و تـدل علـى الشـرطية الحقيقيـة . جهـات المعتدلـة الالعطلة الصيفية المقبلة أصطاف في 

جوابهـا و   وهي التي يتعلق جوابها بشرطها وجودا و عدما في المسـتقبل ، فيكـون شـرطها
1مضارعين لفظـا و معنـى ، و زمنهمـا المسـتقبل 

الشـرطية  ـكون لـوو فـي هـذه الحالـة تـ ، 
   2.رديفة لـ إْن غير أنها ال تجزم

و إذا كان أحد مدخوليها ماضي اللفظ وجـب أن يكـون زمنـه مسـتقبال ، فيكـون ماضـي 
  : ومن ذلك قول الشاعر .الصيغة مستقبل المعنى 

  نا        و من دون رمسينا من األرض سبسبُ و لو تلـتقي أصـداؤنا بعـد موتـ

  لصوت صدى ليلى يهّش و يطــربُ     -ّمـَةً و إن كنت رَ  –لظل صدى صوتي 

ألنهـا " إن" و " إذا "اهتمام علماء المعاني فعنوا بهـا مثـل عنـايتهم بــ " لو " و استرعت 
  .و بينوا ما بينها من فروق. تختص بأحكام دقيقة فوضحوها 

ـــو" وأمـــا :" القزوينـــييقـــول الخطيـــب  ـــاء " ل  فهـــي للشـــرط فـــي الماضـــي مـــع القطـــع بانتف
قيل  و لذلك: لو جئتني ألكرمتك " الشرط ، فيلزم انتفاء الجزاء كانتفاء اإلكرام في قولك 

ـــاع الشـــيء المتنـــاع غيـــره :  ـــأن يكـــون  3هـــي المتن ، فلـــو الشـــرطية االمتناعيـــة تقضـــي ب
الجـزاء و ذلـك فـي   الماضـي ،  وأنـه علـى  شرطها ممتنعا ، و يترتـب عليـه انتفـاء وقـوع

  .تقدير وجود شرطها يقع جزاؤها 

و يلـــزم كـــون جملتيهـــا فعليتـــين ، و كـــون الفعـــل ماضـــيا ، و عـــدم ثبوتهمـــا؛ إذ الثبـــوت 
  .ينافي التعليق و الحصول الفرضي المدلول عليه بـ لو

 ها المقـام ، مثـلفـي المضـارع لـدواع اقتضـا" لو " و قد يخرج الكالم على خالفه فتستعمل 
 :  

يقصـد اسـتمراره حينـا بعـد حـين " لـو " اإلشـارة إلـى أن المضـارع الـذي دخلـت عليـه . 1
َلــْو ُيِطــيُعُكْم ِفــي  �: نحــو قولــه تعــالى) أي اســتمرارا تجــدديا فــي الماضــي ( فيمــا مضــى 

  4 �َكِثيٍر ِمَن اْألَْمِر َلَعِنتْم 
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 المســـتقبل عنـــده كالماضـــي فـــيوتنزيـــل المضـــارع منزلـــة الماضـــي لصـــدوره عمـــن . 2
ـــْو َتـــَرى ِإِذ اْلُمْجِرُمـــوَن  � :تحقـــق الوقـــوع ، و ال تخلـــف فـــي أخبـــاره مثـــل قولـــه تعـــالى  َوَل

 2.، و الجواب محذوف تقديره لرأيت أمرا فظيعا 1 �َناِكُسو ُرُؤوِسِهْم ِعْنَد َربِهْم 

 

  " لو" تمثيل و تحليل التراكيب الشرطية باألداة 

  ] ف.ج+[لو]+ف.ج[ : النمط األول

  ]ماض+[لو]+مض+لن: [صورة واحدةوله 

  ] ماض+[لو]+مض+لن: [و شكل واحد 

ــَل ِمــْن َأَحــِدِهْم   � :قــال اهللا تبــارك و تعــالى  ــْن ُيْقَب ِإن الــِذيَن َكَفــُروا َوَمــاُتوا َوُهــْم ُكفــاٌر َفَل
  .)91: آل عمران ( � ِبِه  ولو افتَدىِمْلُء اْألَْرِض َذَهًبا 

 : سم الشجريالر  .1

  
  :التحليل النحوي والداللي.2

  3.واو الحال: الواو 

                                                 

  )12من اآلية: السجدة(- 1
  . 636ص  ،بدوي طبانة معجم البالغة العربية. و د.  141 :ص  ،جواهر البالغة  ،السيد أحمد الهاشمي  -2

مـا يفتـرض معـه انتفـاء الحكـم الـذي  وٕان مواقع هذه الواو تؤذن بأن الشرط الذي بعـدها شـرط مفـروض هـو غايـة  - 3
محمــد الطــاهر بــن عاشــور ، : ينظــر . قبلهــا  ، فيــذكر المــتكلم هــذا الشــرط بقصــد  تحقــق الحكــم فــي ســائر األحــوال 

   .3/307:تفسير التحرير و التنوير 

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

لَْن يُْقبََل ِمْن أََحِدِھْم ِمْلُء   بِِه  افتَدى
 ا6َْْرِض َذھَبًا

 ولو

  ش.ج

 ش.ج.ج

  الرابط

∅ 
 

 ج



يــدل علــى امتنــاع جوابــه أي انتفــاء قبــول اهللا الفديــة مــن .  1الحــرف لــو : أداة الشــرط
  . الميت على الكفر المتناع وجود الشرط الذي هو االفتداء بمثل ملء األرض ذهبا

فعل  ماض ، يستوي انتفاؤه على وجه الحقيقـة فـي الماضـي    و  "افتدى به : "الشرط
  .المستقبل ، أي ال يفتدي بمثل األرض ذهبا  ال في الدنيا وال في اآلخرة

  .معنوي: الرابط

مضارع مني للمجهـول منصـوب اقتضـاء للحـرف لَــْن ، وهـو محـذوف لداللـة : الجواب 
  .ما قبله عليه 

  .التحذير من الكفر و الموت عليه : اآلية هو و الغرض البالغي الذي ترشد إليه

  

  ]ف.ج+الالم] + [ ف.ج+ [لو:  النمط الثاني

  ]ماض+الالم] + [ ماض+ [لو:  الصورة األولى

  ]××كان+الالم] + [ ماض+ [لو: الشكل األول 

ـــوَن وَ  �: قـــال عـــز وجـــّل  ـــْنُهْم اْلُمْؤِمُن ـــْم ِم ـــًرا َلُه ـــاَن َخْي ـــاِب َلَك ـــُل اْلِكَت ـــُرُهْم       ولـــو آمـــن َأْه َأْكَث
  ).110( �اْلَفاِسُقونَ 

  

  

  

 :الرسم الشجري .1
 

                                                 

: ، قــال النحــاة ، و لكثــرة اســتعمالهما بهــذه الكيفيــة " إن" و تســتعمل بكثــرة بعــد واو الحــال ، ومثلهــا أداة الشــرط  - 1
إنهمــا جردتــا مــن معنــى الشــرط ، و ال يقصــد منهمــا إال المبالغــة ، ولقبوهمــا بالوصــليتين ، أي أنهمــا لمجــرد الوصــل 

  .3/306:المصدر نفسه: ينظر . والربط في مقام التأكيد 



  
 :التحليل النحوي والداللي. 2

  .تفيد امتناع جوابها المتناع شرطها. الحرف لو االمتناعية: أداة الشرط

صـلى  -أي بمـا أنـزل علـى محمـد : فعـل  مـاض ، متعلقـه محـذوف " أمـن  : " الشرط
    - عليه و سّلم اهللا

  .معنوي ، و هو التعليق الشرطي االمتناعي: الرابط 

والالم لتوكيد مضمون الخبر المسند إلى اسـم كـان الـذي هـو .لكان خيرا لهم : الجواب 
  .وكثير دخول الالم على جواب لو ، وهو مثبت. اإليمان

عــريض وغــرض األســلوب الشــرطي ترغيــب أهــل الكتــاب فــي اعتنــاق اإلســالم ، مــع الت
  . بهم بأنهم مترددون في اتباع اإلسالم 

   

  .]ماض+الالم] + [ معموالها+كان+ [لو :الشكل الثاني 

َمَضاِجِعِهْم   ُقْل َلوْ ُكْنُتْم ِفي ُبُيوِتُكْم َلَبَرَز الِذيَن ُكِتَب َعَلْيِهْم اْلَقْتُل ِإَلى  �: النص الكريم
� )154 .(  

  

  : الرسم الشجري. 1

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

 ولو لََكاَن َخْيًرا لَھُمْ  آمن أَْھُل اْلِكتَابِ 

 ش.ج

 ش.ج.ج

 الرابط

∅  
 



  :التحليل النحوي و الداللي .2 

؛ كـون الشـرط لـيس السـبب الوحيـد فـي مـا  ةالحرف لـو وهـي غيـر امتناعيـ: أداة الشرط
  . ترتب عليه من خروج الذين قّدر اهللا عليهم القتل الي مضاجعهم حيث استشهدوا

. ط بزمن محددوٕاذا اعتبر عموم اآلية فهو ال يرتب. فعل  ماض لفظا " كنتم : " الشرط
وأما جملة الشرط تحديدا فقد ذكرها اهللا تعالى  من باب الرد على المنـافقين، ألنهـم ظنـوا 

  .أنهم لو قعدوا في المدينة ما قتل بعضهم في أحد

معنــــوي ، و هــــو التعليــــق الشــــرطي لــــألداة ، المفيــــد ارتبــــاط الجملتــــين ارتبــــاط : الـــرابط 
  .السببية

وٕاذا قدر أنها الالم الواقعة في جواب القسم كـان .الجواباقترنت الم التوكيد ب: الجواب 
  .محذوفا دل عليه جواب القسم" لو " جواب 

 -صلى اهللا عليه و سّلم  -تلقين الرسول : و الغرض البالغي من األسلوب الشرطي 
ـــا ُقِتْلَنـــا َهاُهَنـــا «الجـــواب عـــن قـــولهم   ا أن كمـــ. 154 » َلـــْو َكـــاَن َلَنـــا ِمـــَن اَألْمـــِر َشـــْيٌء م

  .الجواب إبطال لقولهم ، و فيه دفع لما قد بقع من ريب في قلوب المؤمنين

  .]ماض+الالم] + [ ××كان+ [لو: الشكل الثالث 

ـــَك  �: قـــال عـــز وعـــال  ـــوا ِمـــْن َحْوِل ـــِب َالْنَفض ـــيَظ اْلَقْل ـــْو ُكْنـــَت َفظـــا َغِل آل عمـــران   ( �وَل
159(  

  :الرسم الشجري .1

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

ُكتَِب َعلَْيِھْم اْلقَْتُل إِلَى  لَبََرَز الَِّذينَ  ُكْنتُْم فِي بُيُوتُِكمْ 
 َمَضاِجِعِھمْ 

 لو

 ش.ج

 ش.ج.ج

 الرابط

∅∅∅∅  
 



  
  : التحليل النحوي والداللي .2

  .عاطفة ، أو حرف استئناف: الواو

  . لو الشرطية االمتناعية: األداة 

وبــــه نســــبة الخبــــر الممتنعــــة إلــــى ضــــمير ) فعــــل (الفعــــل النــــاقص علــــى بنــــاء : الشــــرط
صـلى اهللا عليـه  و  -المخاطب، أي امتناع خلـق الجفـوة ، وقسـوة القلـب عـن رسـول اهللا 

    -سّلم 

  .معنوي: ابطالر 

  .وامتناعه هو انتفاء تفرق المسلمين من حوله  . ماض مؤكد بالالم : الجزاء

، وتربيـــة المســـلمين علـــى   �والقصـــد األدبـــي مـــن األســـلوب الثنـــاء علـــى رســـول اهللا 
  .مخلق رسول اهللا المتسامح الرحيم ؛ إذ هو األسوة الحسنة له

  

   ]ماض+الالم] + [مض+ [لو:  الثانية ةالصور 

  .]ماض+الالم] + [ مض+ [لو :شكل واحد هو ولها

  )167 :آل عمران ( � ْ◌َنْعَلُم ِقَتاًال َالتَبْعَناُكمْ  َقاُلوا َلو �: النص الكريم

  

  :الرسم الشجري .1

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

وا مِ  ُكْنَت فَظًّا َغلِيظَ اْلقَْلبِ   و لَـوْ  .ْن َحْولِكَ bَْنفَضُّ

 ش.ج.ج ش.ج

 الرابط

∅  
 



  
  :التحليل النحوي والداللي  .2

  .ارع ثم فعل ماضو مدخوالها فعل مض. االمتناعية " لو "هي الحرف : أداة الشرط 

   1. و تصرف األداة داللته الزمنية إلى المضي " يفعل" البناء : الشرط

وٕانما عّبر عن نفي القـدرة علـى القتـال بنفـي الِعلـم . لو ُنحِسن قتاًال ونقِدر عليه: ومعناه
  2.  لما أن القدرَة على األفعال االختياريِة مستلِزمٌة للعلم بها  به

  .معنوي: الرابط 

الماضـي لفظـا و معنـى ، وقـد دخلـت عليـه الـالم المؤكـدة لمجيئـه "التبعنـاكم : " بالجوا
  .مثبتا ، وهو الكثير في الفصيح

القـــول منســـوب إلـــى عبـــد اهللا بـــن أبـــّي بـــن سلــــّول حـــين رجـــع بثلـــث : الغـــرض البالغـــي
  . دَغًال واستهزاءً ا قولتهم وٕانما قالو  الجيش ،

      

  :ولها شكالن ]اضم+ما] + [ماض+ [لو:  الثالثة ةالصور 

  .]مج.ماض+ما] + [ ××كان+ [لو: الشكل األول 

                                                 

  :وهذه الحالة هي كقول كثير عزة  - 1
 عزة ركعا وسجودالو يسمعون كما سمعت حديثها            خروا  ل         

  .   2/107:أبو السعود ، إرشاد العقل السليم  - 2

 

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

 bًتَّبَْعنَاُكمْ  ْ◌نَْعلَُم قِتَاbَ  ْلَـو 

 ش.ج.ج ش.ج

 الرابط

∅  
 



ــوَن َلــو �:ويتمثــل فــي قولــه تعــالى  ــا َيُقوُل ــا َهاُهَن ــا ُقِتْلَن ــا ِمــْن اْألَْمــِر َشــْيٌء َم      � ْ◌َكــاَن َلَن
)154.(  

  :الرسم الشجري .1

علــى لســـان معتــب بــن قشــير أحـــد  ذكــرت كتــب التفســير أّن هــذا الـــنص الكــريم حكايــة
رؤساء النفاق وكـان قـد شـهد بـدرا ، ومقولتـه سـمعها عنـه الصـحابي الزبيـر بـن العـوام  و 

  .هو كالحالم ، وكان قد غشيه النعاس الذي غشي المؤمنين في أحد

  .لو االمتناعية : أداة الشرط

  . الماضي كان على بناء فعل، ومعنى خبرها المسند إلى اسمها ممتنع في : الشرط 

  .معنوي: الرابط 

فعل ماض  مبني للمجهول ألن األهمية في نفس الفعل ال في القائم بـه ، وقـد : الجزاء
بمــا فالفصــيح جملــة الجــواب وٕاذا نفيــت . و هــذا االنتفــاء ممتنــع فــي الماضــي . نفــي بـــما 

    .أن ال تدخل عليه الالم

الظـــن شـــرا بـــاهللا  ، ممـــا  و القصـــد البالغـــي مـــن األســـلوب هـــو فضـــح النوايـــا الســـيئة و
  . يتميز به المنافقون 

  .156و على غرارها التحليل يكون تحليل اآلية 

  ]مج.ماض+ما] + [ماض+ [لو :الشكل الثاني

  )168( �َأَطاُعوَنا َما ُقِتُلوا  وْ ِنِهْم َوَقَعُدوْا لَـلِذيَن َقاُلوْا ِإلْخوٰ ا �: قال عز وجل 

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

 لَـوْ  َما قُتِْلنَا ھَاھُنَا َكاَن لَنَا ِمْن ا6َْْمِر َشْيءٌ 

 ش.ج

 ش.ج.ج

 الرابط

∅  



  :  الرسم الشجري .1

  

  : التحليل النحوي والداللي .2

حكايــة علــى لســان المنــافقين الــذين قعــدوا عــن الخــروج إلــى معركــة : الجملــة الشــرطية 
  .أحد

  . لو الشرطية االمتناعية ، و التعليق بها في الماضي: أداة الشرط 

ن مــن يلالشــهداء المقتــو و واو الجماعــة يعــود إلــى . مــاض ممتنــع "أطاعونــا: " الشــرط 
  .الَخْزَرج

  .معنوي وهو تعليق الجزاء بالشرط انتفاء: الرابط 

  .            ماض ممتنع ، منفي بـما" ماتوا: " الجزاء

و تــذهب اآليــة إلــى كشــف منطــق المنــافقين الــذي ينكــر قضــاء اهللا وقــدره فــي أجــل كــل 
  .نفس

ذج رئيسـية منـه ، و تحليلـي لنمـا" لـو" وعلى إثر استقصائي لألسـلوب الشـرطي بـاألداة 
أقـــدم الجـــدول التـــالي الـــذي يســـجل الحـــاالت التركيبيـــة المحللـــة و نظيراتهـــا غيـــر المحللـــة 

  :اجتزاء باألولى

  

 لو:األداة . تصنيف التراكيب الشرطية 

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

 لَـوْ  َما قُتِلُوا  َ◌َطاُعونَاأ

  ش.ج

 ش.ج.ج

 الرابط

∅∅∅∅  
 



الت
لحا

ا
 

  التصنيف                                              النص الكريم  لو:األداة
 ]ف.ج+[لو]+ف.ج[ 1النمط 

 ]ماض+[لو]+مض+لن[ 1الصورة 

 1الشكل 1

 ]ماض+[لو]+مض+لن[

مــع مالحظــة الــواو الداخلــة 
 على لو

ِإن الِذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفاٌر َفَلْن ُيْقَبـَل ِمـْن  •
ـــــِه  ـــــدى ِب ـــــو افت ـــــا ول ـــــْلُء اْألَْرِض َذَهًب ـــــِدِهْم ِم َأَح

)91.( 
 ]ف.ج+الالم] + [ ف.ج+ [لو 2النمط 2 

 ]ماض+الالم] + [ ماض+ [لو 1رةالصو  

ــــــــــــــــــــــو  1الشكل 1 ] + [ مــــــــــــــــــــــاض+ [ل
  ]معموالها+كان+الالم

ولـــو آمـــن َأْهـــُل اْلِكَتـــاِب َلَكـــاَن َخْيـــًرا َلُهـــْم ِمـــْنُهْم  •
  ).110(اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُهْم اْلَفاِسُقونَ 

  2الشكل  2

] + [ ××كـــــــــــــــــــان+ [لـــــــــــــــــــو
  .]ماض+الالم

َبـَرَز الـِذيَن ُكِتـَب َعلَـْيِهْم ُقْل َلْوُكْنُتْم ِفـي ُبُيـوِتُكْم لَ  •
  ). 154(اْلَقْتُل ِإَلى َمَضاِجِعِهْم 

ـوا ِمـْن َحْوِلـَك  • ـا َغِلـيَظ اْلَقْلـِب َالْنَفضوَلوْ ُكْنـَت َفظ
)159( 

  ]ماض+الالم] + [ مض+ [لو  2الصورة  

  1الشكل  1
] + [ مــــــــــــــــــــــــض+ [لــــــــــــــــــــــــو

  .]ماض+الالم
  )167(َناُكْم َقاُلوا َلْو َنْعَلُم ِقَتاًال َالتَبعْ 

  ]ف.ج+ما] + [ف.ج+ [لو  2النمط  

  ]ماض+ما] + [ماض+ [لو  1الصورة  

  1الشكل 1
] + [ ××كـــــــــــــــــــان+ [لـــــــــــــــــــو

  ]مج.ماض+ما
َيُقوُلـــوَن َلـــْو َكـــاَن َلَنـــا ِمـــْن اْألَْمـــِر َشـــْيٌء َمـــا ُقِتْلَنـــا 

  ).154َهاُهَنا

  2الشكل 1
] + [ ××كـــــــــــــــــــان+ [لـــــــــــــــــــو

  ماض معطوف عليه+ما
 ) 156(َما َماُتوا َوَما ُقِتُلوا ٌ َلْوَكاُنوا ِعْنَدَنا 

  

] + مــــــــــــــــــــــــــاض+ [لــــــــــــــــــــــــــو  1الشكل 1
  ]مج.ماض+ما[

 )168(َلوْ َأَطاُعوَنا َما ُقِتُلوا 

  
  ثمان حاالت: مجموع الحاالت  08

  "أّمـا: "األداة 



  

 كقـول" أْيمـا"بفتح الهمزة و تشديد الميم ، و قـد تبـدل ميمهـا األولـى يـاء فتصـبح " أّمـا " 
  :بي ربيعة يصف نفسه بالترف البالغالشاعر عمر بن أ

  َرَأَ◌َ◌َ◌َ◌َ◌ْت َرُجال أيما إذا الشمس عارضت    فيضحى ، و أيـْما بالعشي فيخَصُر 

  1.الشرطية و التوكيد و التفصيل : و أما معناها فالداللة على ثالثة أمور 

: لها معنى الشرط لقول سـيبويه " أّمـا " فهي حرف شرط ، حيث جاء في المفصل أن 
قلت أما زيد فمنطلق فكأنـك قلـت مهمـا يكـن مـن شـيء فزيـد منطلـق، وعالمـة داللتهـا  إذا

َفَأما الِذيَن آَمُنوا َفَيْعَلُموَن   � :و مثالها قوله تعالى  2.على الشرطية أن الفاء الزمة لها 
ــا الــِذيَن َكَفــُروا َفَيُقوُلــوَن َمــاَذا َأرَ  ِهــْم َوَأمِمــْن َرب ــُه اْلَحــقــُه ِبَهــَذا َمــَثًال َأنو يعضــده 3 �اَد الل ،

قول ابن هشام ، حيث يرى أن الفاء لو كانت للعطف لم تـدخل علـى الخبـر، ألن الخبـر 
و لــو كانــت زائــدة لصــح االســتغناء عنهــا ، فيتعــين أ ن تكــون . ال يعطــف علــى  المبتــدأ 

 : فاء الجزاء، و قد تحذف في الشعر للضرورة، مثل 

  و لكّن سيرا في عراض المواكب             ال قتال لديكم    فأما القتال     

ـــا الـــِذيَن اْســـَودْت ُوُجـــوُهُهْم َأَكَفـــْرُتْم   �:و حـــذفت مـــع القـــول فـــي قولـــه تعـــالى  4 �َفَأم  ،
   5.و لما حذف القول لغنى المقول عنه حذفت معه الفاء...والتقدير فيقال لهم 

ذكــر صـــاحب المغنــي أن أحكــم مــن علــل الداللـــة  و. و تســتعمل للداللــة علــى التوكيــد
تعطي الكالم فضل توكيـد " أما" إن : على التوكيد هو الزمخشري في مفصله حيث قال 

؛ تقول زيد ذاهب ، فـإذا قصـدت توكيـد ذلـك وأنـه ال محالـة ذاهـب و أنـه بصـدد الـذهاب 
همـا يكـن مـن و لـذلك قـال سـيبويه فـي تفسـيره م. أما زيد فـذاهب : و أنه منه عزيمة قلت

و أنـه فــي معنــى  بيــان كونـه توكيــدا ،: شـيء فزيــد ذاهـب، و هــذا التفسـير ُمــِدّل بفائـدتين 

                                                 

أن تكــون لهــا داللــة علــى الشــرط ،و يحــتج علــى ذلــك ، بينمــا يقــر " أمــا"ينفــي الــدكتور فخــر الــدين قبــاوة عــن  -1
  .داللتها على التوكيد و التفصيل 

ـــاوة . ينظـــر د  1989 ،5.حلـــب ســـورية ط ،العربـــي دار القلـــم  ،إعـــراب الجمـــل و أشـــباه الجمـــل ،فخـــر الـــدين قب
  .، وما بعدها51:،ص

  .442:ص  ، بالمفصل في صنعة اإلعرا ،الزمخشري  -2
  )26من اآلية: البقرة( - 3
  )106من اآلية: آل عمران(- 4
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و التوكيـد              وفي قول الشاعر السـالف الـذكر هـي دالـة علـى الشـرط 1.الشرط
  .معا دون معنى التفصيل

لفـــة لشـــيء األقســـام واألفـــراد المتعـــددة المخت علـــى التفصـــيل بـــذكر و تســـتعمل أداة دالـــة
يـــوم تبـــيض وجـــوه و تســـود : "مجمـــل مثـــل اآليـــة الســـابقة حيـــث اإلجمـــال فـــي قولـــه تعـــالى

  " . وجوه

و قد تدل على التفصيل تقديرا أي  من غير ذكرهـا وال ذكـر شـيء معهـا ، و إنمـا يـدل 
و .       الناس معادن ؛ فأما أنفسـها و أغالهـا فاألخيـار : عليها السياق و القرائن نحو

المقـدرة هنـا " أمـا" و يجـب أن نالحـظ بـأن  2.و أما أخسها و أرخصها فاألشـرار: التقدير
  .هي المعطوفة على ما قبلها مما ذكر في الكالم

و )  وهـو قرينـة(و يجوز حذفها إذا توفر الدليل على ذلك الحذف ، فيكـون الـدليل الفـاء
: نحـو قولـه تعـالى، و يكثر هذا قبـل األمـر و النهـي ) وهو السياق (التنويع أو التفصيل 

  .3 � َوالرْجَز َفاْهُجْر ،َوِثَياَبَك َفَطهْر  ،َوَربَك َفَكبْر   �

  4.أما زيد فمنطلق  :و قد ال تدل على التفصيل أصال ، نحو 

  :و يمكن تلخيص أحكامها النحوية في النقاط الرئيسية التالية 

فســد المعنــى مــع فعــل شــرطها ، دون أن ي" مهمــا" مقــام األداة " أمــا"تقــوم  .1
فـي " أمـا " يصـح إقامـة  –فـي المقابـل  –و ليس معنـى ذلـك أنـه  .و ال التركيب

و هـي حـرف ال " أمـا" كل موضـع تشـغله مهمـا الشـرطية مـع فعـل شـرطها، ألن 
  5.تؤدي معنى اسم وفعل معا

مقـــام تعبيـــر شــرطي آخـــر مناســـب للســـياق و للمعنـــى " أمـــا " و قــد تقـــوم  .2
ذلـك .  أمـا العلـَم فعـالمٌ : فـي علـم شـخص بقولنـا المراد مثل الـرد علـى مـن يشـك 

  . مهما ذكرَت العلمَ  ففالن عالمٌ : على تقدير
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  4/505: النحو الوافي،  عباس حسن
  .507/ 4: عباس حسن ، النحو الوافي  -2
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  .وجوب اقتران جوابها بالفاء. 3

المبتـدأ        أو  -:والفاصل قد يكـون .  و يجب الفصل بين أما وهذه الفاء بفاصل  
بجوابهــا لفظــا أ  أو االســم المنصـوب –أو الجملــة الشـرطية وحــدها دون جوابهـا  -الخبـر

َفَأمـا  �  :و محال ، و ال يمنع هنا عمل ما بعد الفاء في ما قبلهـا مثـل قـول اهللا تعـالى 
أو االسم المعمـول  – 1 �َفَحدْث  َوَأما الساِئَل َفال َتْنَهْر َوَأما ِبِنْعَمِة َربكَ  ،اْلَيِتيَم َفال َتْقَهْر 

أو شــبه الجملــة المتعلــق  –ا المختــرَع فأعظمــه أمــ: لمحــذوف يفســره مــا بعــد الفــاء مثــل 
أما اليوم فإني ذاهب ، و أما في الـدار : بأما أو بفعلها المحذوف الذي نابت عنه مثل 

أمـا اآلن ـ حفظـك : أو الجملة الدعائية المسـبوقة بشـبه جملـة  نحـو  -فإن زيدا جالٌس  
 .اهللا ـ فأنا مسافرٌ 

قبـل األمـر و النهـي ، بشـرط أن يقـوم الـدليل  ، و ذلـك كثيـر" أمـا "يجوز حـذف .     4
 .كما يجوز حذف جوابها و معه الفاء قبل المقول. على الحذف 

و     المركبة مـن أْن المصـدرية  " أّما" بتركيبتها البسيطة عن " أّما " تختلف .      5
 :                            المعوضة لـ كان ، في مثل قول الشاعر "ما " 

  2أبا خراشة أما أنت ذا نفر     فإن قومي لم تأكلهم الضبع           

  

  أّمـا: المصدرة باألداة  بتمثيل و تحليل التراكي

  

  ]اسمية.ج+[َأما :جاء التركيب الشرطي المصدر بـأما على نمط واحد

اأَ :  يوله صورتان ، األولى ه طلب:خبر+ مبتدأ+[م[  

  ]ماض+استفهام :خبر+ مبتدأ+[َأما :وشكلها الوحيد 

 َفَأما الِذيَن اْسَودْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعـَذاَب ِبَمـا ُكْنـُتمْ  �:النص الكريم
  )106 .آل عمران( � َتْكُفُرونَ 

                                                 

  )9،10،11:الضحى( - 1
   . 54،  53/ 1:ابن هشام  ، مغني اللبيب عن كتب األعاريب  - 2

    .  2/261:، شرح التصريح  يخالد األزهر 
، النحــو  و عبــاس حســن -70، 69صعلــي توفيــق الحمــد و يوســف جميــل الزغبــي، المعجــم الــوافي فــي النحــو العربــي، .دو 

  .210 ،4/206:  الوافي



  : التمثيل الشجري .1

  : التحليل النحوي و الداللي .2

  . � َيْوَم َتْبَيض ُوُجوٌه َوَتْسَود ُوُجوهٌ  �: إلجمالي المتقدمالمعنى ا

فيقــوم مقــام  »مهمــا يكــن شــيء  «أمــا ، وقــال ســيبويه فــي تفســر معنــاه : حــرف الشــرط
  .كما ترافقه الداللة على التفصيل و التوكيد. اسم الشرط وفعل الشرط المحذوف 

  .محذوف  مقدر : الشرط 

لـئال  يلتقـي " أما "الشرط  فحلقت إلى ما بعد االسم الموالي لحر الفاء ، وقد ز : الرابط 
  .غير أنها حذفت . حرفان 

البد لـ أما من الفاء في جوابها، ولما كـان جوابهـا القـول الـذي سـقط ، سـقطت : الجزاء 
، وٕانمـا  1أكفـرتم بعـد إيمـانكم،: فيقـال لهـممعه الفاء، والمعنى فأما الذين اسودت وجوههم 

  . وهو االستفهام لداللة الكالم عليه حسن الحذف 

  .وغرض الكالم الترغيب في اإليمان ، و الترهيب من الكفر، ببيان مصير الكافرين

  : و لها شكالن  ]خبر+الفاء+مبتدأ+[َأما: الصورة الثانية 

  ]مض:خبر+الفاء+مبتدأ+[ َأما: الشكل األول

 ْم َزْيٌغ َفَيتِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغـاَء اْلِفْتَنـِة َواْبِتَغـاءَ َفَأما الِذيَن ِفي ُقُلوِبهِ  �: النص الكريم
  ).آل عمران(. �َتْأِويِلِه  

  : التمثيل الشجري .1
                                                 

 .228/ 2: 1980، 3الفراء ، معاني القرآن، عالم الكتب ، بيروت،  - 1

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

  ...الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوھُھُْم أََكفَْرتُْم بَْعَد إِيَمانُِكمْ  ∅
  

ا  فَأَمَّ

 ش.ج

 ش.ج.ج

 الرابط

∅ 
 



         

ولم يأت تفصيل .الفاء تفريع على اإلجمال الناشئ عن تقسيم الكتاب إلى محكم ومتشابه
  . حكم ألن الناس ال يختلفون في فهم معانيهبأما عن الم

  .أما ، دال على الشرط والتفصيل و التوكيد: حرف الشرط

  .محذوف  مقدر : الشرط 

  ..."يتبعون " الفاء ، المزحلقة إلى خبر المبتدأ : الرابط 

  .جملة المبتدأ والخبر ، في محل جزم: جواب الشرط 

ارى نجـران الـذين كـانوا يؤولـون مـا يقـع و القصد من وراء النص الكـريم التعـريض بنصـ
مــن ضــمير المــتكلم و معــه غيــره  مــن نحــو خلقنــا و أمرنــا  و قضــينا بــأن القــرآن يشــهد 
لكــون اهللا ثالــث ثالثــة هــم عيســى و مــريم واهللا ، و ال يخفــى مــا فــي تــأويلهم مــن تمويــه ، 

   .على ما هو مشهور في العربية من استعمال ضمير الجمع عند إرادة التعظيم

  .57-56: و يتكرر الشكل األول في تركيبة اآليتين 

   ]جملة اسمية:خبر+الفاء+مبتدأ+[َأما: الشكل الثاني 

ـــُدونَ وأ � :الـــنص الكـــريم ـــا َخاِل ـــِة اللـــِه ُهـــْم ِفيَه ـــي َرْحَم ـــْت ُوُجـــوُهُهْم َفِف ـــِذيَن اْبَيضـــا ال م � 
  .آل عمران.107

  : التمثيل الشجري .1

 )النص(ش . ت

 ج
 ج

 )النص(ش . ت

 أداة الشرط

 ج
 ج

ا  يَتَّبُِعوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ ــَ الَِّذيَن فِي قُلُوبِِھْم َزْيٌغ ف ∅∅∅∅  فَأَمَّ

 ش.ج
 ش.ج.ج

 رابطال

  الفاء



  : التحليل النحوي و الداللي .2

ــْوَم  �: التفصــيل الســابق الــذي يفصــل اإلجمــال فــي قولــه تعــالى  ىعطــف علــ: الــواو َي
   �. َتْبَيض ُوُجوٌه َوَتْسَود ُوُجوهٌ 

  .أما ، دال على الشرط والتفصيل و التوكيد: حرف الشرط

  .محذوف  مقدر : الشرط 

ِفــي " ى خبــر المبتــدأ الــوارد جملــة اســمية  محذوفــة المبتــدأ الفــاء ، المزحلقــة إلــ: الــرابط 
  ". َرْحَمِة الله

  .جملة المبتدأ والخبر ، في محل جزم: جواب الشرط 

والمعنى الوظيفي للجملة هو اإلخبار بمآل المؤمنين الـذي تصـبو إليـه النفـوس المؤمنـة 
  .ويستتبعه إتيان األسباب المؤدية إليه . أال وهو جنات النعيم

، يتبــين مـن خاللــه الصــورة " أّمــا " وهـذا جـدول لجميــع األنسـاق الشــرطية ذات األداة 
  . التركيبية لبقية اآليات من سورة  آل عمران

  

  

  

  



  

  

  
  
  
  
  

  " كيف: " األداة 

   

 و تـرد. كيـف أنـت؟ : أصـل معناهـا االسـتفهام عـن الحالـة و الهيئـة ، أي الكيفيـة مثـل 

الت
لحا

ا
  

  أّما:األداة . تصنيف التراكيب الشرطية 
  1النمط 

  

  ]اسمية.ج+[اَأمّ 

ا  1الصورة    طلب:خبر+ مبتدأ+[َأم[  
ــا  1الشكل   1 دأمبتــ+[َأم +

اســـــتفهام :خبـــــر
  ]ماض+

ــــاِنُكْم َفــــُذوُقوا  • ــــْرُتْم َبْعــــَد ِإيَم ــــوُهُهْم َأَكَف ــــِذيَن اْســــَودْت ُوُج ــــا ال َفَأم
  آل عمران. )106(اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ 

ا  2الصورة   خبر+الفاء+ مبتدأ+[َأم[  
ـــــــــــــــــــــــــاأ◌َ   1الشكل  3 م ]+

خ+الفـاء+مبتدأ
  ]مض:بر

ـــا الـــِذيَن ِفـــ • ِبُعـــوَن َمـــا َتَشـــاَبَه ِمْنـــُه اْبِتَغـــاَء َفَأمي ُقُلـــوِبِهْم َزْيـــٌغ َفَيت
  آل عمران. )7(اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتْأِويِلِه 

ا الِذيَن َكَفُروا َفُأَعذُبُهْم َعَذاًبا َشِديًدا ِفي الدْنَيا َواْآلِخَرِة َوَما  • َفَأم
  آل عمران. )56(َلُهْم ِمْن َناِصِرينَ 

ـاِلَحاِت َفُيـَوفيِهْم ُأُجـوَرُهْم َواللـُه َال َوأَ  • ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصا ال م
  آل عمران.) 57(ُيِحب الظاِلِمينَ 

ــا  2الشكل  1 مبتــدأ+[َأم +
: خبــــــــر+الفـــــــاء

  ]جملة اسمية

ـــــْت ُوُجـــــوُهُهْم َفِفـــــي َرْحَمـــــِة اللـــــِه ُهـــــْم ِفيَهـــــا  • ـــــِذيَن اْبَيضـــــا ال َوَأم
  آل عمران. )107(ونَ َخاِلدُ 

  
  .خمس حاالت: مجموع الحاالت   05



  :  فــي ســياقات صــورتها اســتفهامية غيــر أنهــا ال تفيــد حقيقــة االســتفهام نحــو قولــه تعــالى
  .فدلت على التعجب 1 �اللِه َوُكْنُتْم َأْمَواتًا َفَأْحَياُكْم َكْيَف َتْكُفُروَن بِ  �

ألن معناهـا علـى أي حـال  «و لها استعمال آخر غير االستفهام فتخـرج إلـى الشـرطية 
، و تحتاج إلى جملتين جملة شرطية و أخرى جوابية غير أنها ال تجزم  2 »أكْن    تكنْ 

و   نطبـــق علـــى جملتيهـــا كـــل الشـــروط و ي. كيـــف تصـــنُع أصـــنُع : علـــى األرجـــح نحـــو 
األحكـــام التـــي تنطبـــق علـــى جملتـــي الشـــرط و الجـــواب ، و يضـــاف إلـــى ذلـــك أن يكـــون 

كيـــف تجلـــْس : فعالهـــا متفقـــي اللفـــظ والمعنـــى ؛ فـــال يجـــوز كيـــف تجلـــُس  أذهـــُب ، و ال 
أجلْس بالجزم لمخالفتها أدوات الشرط الجازمة بوجوب موافقة جوابها لشرطها ، وال كيف 

  . رْب العدد أضرْب زيدا الختالف الفعلين في المعنىتض

3.الزائدة فال يتغير من أحكامها شيء " ما"آخرها يضم إلى و قد 
 

 4. كيفما تعامل الناس يعاملوك: أصبحت جازمة مثل " ما"وقيل إذا زيدت عليها 

  . و لم ترد في القرآن جازمة و ال أتى فعالها فيه متفقي اللفظ و المعنى 

أو  استعمال آخر تتجرد فيه عن معنى االستفهام و تخلص لمعنى الهيئـة" كيف  "و لـ 
َألَـْم تَـَر َكْيـَف َفَعـَل َربـَك   �:نحـو قولـه تعـالى) أي تكون بمعنى الكيفية ( الحالة المجردة 

 . فتكــون مفعــوال بــه 6 � َرب َأِرِنــي َكْيــَف ُتْحِيــي اْلَمــْوَتى �: و نحــو 5 � اْلِفيــلِ  ِبَأْصــَحابِ 
  وأما إعراب المتصدرة فضابطه أن ننظر إلى حاجة العامل بعدها فتعرب    

  

  7. بحسب حاجته إليها 

  1.و ال يعدو حالة واحدة " . كيف: "تحليل التركيب الشرطي لألداة 

                                                 

  )28من اآلية: البقرة( - 1
 .60/ 3:الكتاب ، سيبويه - 2

   .2/173:،امغني اللبيب عن كتب األعاريب، بن هشام  3 - 
  .442،443 /4:النحو الوافي ، عباس حسن ، و

  .256: صفي النحو العربي، علي توفيق الحمد و يوسف جميل الزغبي،  المعجم الوافي4 - 
  )1:الفيل( - 5
  )260من اآلية: البقرة(- 6
  509 /4:النحو الوافي ،عباس حسن -1



  ]ف.ج+[كيف]+ف.ج: [النمط 

  ]مض[+َكْيفَ +  ]مض: [الصورة

  ]مض[+َكْيفَ +  ]مض: [الشكل 

ُرُكْم ِفي ل اُهَو  �: قال عز و ال  06( �... َألْرَحاِم َكْيَف َيَشآءُ اِذي ُيَصو.(  

  : التمثيل الشجري .1

  

  

  

  

  

  

  

  

  :التحليل النحوي و الداللي. 2

  ".الذي" التركيب الشرطي وارد صلة للموصول 

كيـــف ، و معناهـــا الـــوظيفي تعليـــق جوابهـــا بشـــرطها  ، غيـــر جازمـــة ، : اســـم الشـــرط 
  .، في محل نصب حال من فاعل يشاء" ا م" خصوصا أنها لم تتصل بها 

يشاء ، على بناء يفعل ، وال  داللة زمنيـة محـددة للمضـارع إذ هـو مسـند إلـى : الشرط 
من الحسن و القبح ،و السـواد و البيـاض، الطـول ": َكْيَف َيَشاء " ومعنى . اهللا جل شأنه

                                                                                                                                               

وأما باقي استعماالت هذا االسم في هذه السورة فورد فيها اسما داال على معنى الكيفية  و الهيـأة المجـرد مـن  - 1
أو   137 �َفِســيُروْا ِفــي اَألْرِض َفــاْنُظُروْا َكْيــَف َكــاَن َعاِقَبــُة اْلُمَكــذِبينَ  �: فهام ، نحــو قولــه تعــالىالداللــة علــى االســت

. 101 �. تُْتَلى َعلَـْيُكْم آَيـاُت اللـِه َوِفـيُكْم َرُسـوُلهُ  َوَكْيَف َتْكُفُروَن َوَأْنُتمْ  �:داال على التعجب والتوبيخ مثل قوله تعالى 
  .25 �َفَكْيَف ِإَذا َجَمْعَناُهْم ِلَيْوٍم ال َرْيَب ِفيِه {  �: معنى التهويل و التعظيم نحو قوله تعالىوقد جاء ب

  

 )النص(ش . ت
 

 أداة الشرط
 

 ج

 ∅∅∅∅ ◌ُ يََشآء
 

 َكْيفَ 

 ش.ج

 ش.ج.ج

 الرابط

∅∅∅∅ 
 

 ش.ج.ج

ُرُكْم فِي   6َْرَحامِ ايَُصوِّ
 



ـــك مـــن الشـــقاء و الســـعادة  يشـــاء، : فعـــولوم. 1والقصـــر، والـــذكورة واألنوثـــة ، وغيـــر ذل
  .كيف يشاء أن يصوركم: محذوف لفهم المعنى، التقدير

وال موضـــع لهـــذه الجملـــة مـــن . وحـــذفت جملـــة الجـــزاء لداللـــة مـــا قبلهـــا عليهـــا : الجـــزاء
  .اإلعراب

و اآلية تهدي اإلنسان إلى اإلقرار بعلم اهللا المحيط بالخفي الباطن ، و فيها إشارة إلـى 
  . اهللا في رحم أمه ، وما كان إلها خلقه �أن نبي اهللا ورسوله عيسى 

، تبـــين أن ةغيـــر الجازمـــ توبعـــد تحليـــل نمـــاذج مـــن الجملـــة الشـــرطية المصـــدرة بـــاألدوا
 -األداة قــد ال تهــيمن دالليــا علــى التركيــب الــذي تصــدرته ، ولكــن يكــون للســياق المقــامي

  . دور هام في توجيه الزمن والمعنى العام -خاصة 
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الفصل 

  الثالث
ب النحوية الشبيھة بالتراكيب التراكي

  الشرطية
  في سورة آل عمران

  
  
  
  
  
  
  
  



  :التراكيب النحوية الشبيهة بالتراكيب الشرطية في سورة آل عمران

  ) :المقّدر( الشرط الضمني-أ

إذا وقع المضارع المجرد من الفاء في جواب الطلب جزم و ذلك إذا قصد به الج�زاء 

أو عرض�ا         لطلب قد يكون أمرا أو نھياو ا. ، أي إذا قدرناه مسببا عن لفظ الطلب

تعل��ْم  تف��ْز ، P تكس��ل تس��د ، ھ��ل تفع��ُل خي��را؟ : تحضيض��ا أو تمني��ا أو ترجي��ا ، نح��و أو

ُتؤجْر،  أP تزورنا تكن مسرورا، ھJّ تجتھُد تنْل خيرا، ليتني اجتھدُت أك�ْن مس�رورا ، 

  .لعلك تطيع ُ 0 تفْز بالسعادة

المحذوف�ة ، وق�د ح�ذف معھ�ا فع�ل الش�رط   "  إنْ "طلب ھ�و وعامل الجزم في جواب ال

   1. و ھذا ھو مذھب الجمھور الذي صححه ابن ھشام   

  ] مضارع] + [ضمنيان: مضارع +  إْن +[ طلب : النمط الوحيد

  :صورة واحدةو له   

  ]مضارع] + [ضمنيان: مضارع +  إْن +[ أمر 

  ) 31:آل عمران( �ُم اللُه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكمْ َفاتِبُعوِني ُيْحِبْبكُ  �: قال عز و عال  

  :التمثيل الشجري .1

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

                                                                                .3/93:الكتاب ، سيبويه ، - 1
 :و.                                                                2/142:، شرح التصريح، خالد األزهري: و 

  333:ص ، بالمفصل في صنعة اإلعرا، الزمخشري 

 السياق الطلبي

  ا6مر
 

 ش.ج
  

 أداة الشرط

 اتَّبُِعونِيف

 

  ج ش.ج
 

ُ َويَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكمْ   يُْحبِْبُكُم هللاَّ

 )صلنا( ش.ت
 

  ج 
 

 فإنْ 
 

∅∅∅∅ ∅∅∅∅ 

 تَّبُِعونيت



  :التحليل النحوي والداللي .2

، و هـو أمـر ينجـزم بعـده المضـارع إذا سـقطت الفـاء وقصـد بـه  »اتبعـوني  «: الطلب 
  .الجزاء

وال .اممقـــدرة بعــد الطلـــب علـــى مــذهب الجمهـــور و مــنهم ابـــن هشـــ" : إْن " أداة الشــرط 
و    ...    فــــإْن : يقـــدر بعـــده غيُرهـــا مـــن أدوات الشـــرط ، و تقتـــرن بــــفاء الســـببية ، أي

  .و هو السبب المباشر لتحقق الجزاء   �األمر صادر عن رسول اهللا 

مقدر على مذهب الجمهور أيضا ، و يصـاغ مـن لفـظ و معنـى الطلـب :  فعل الشرط 
فـإْن :...وتقـدير الكـالم" إْن " المجـزوم بــ " وني تتبعـ: " و تقديره هنـا . أو من معناه فقط 

  ...تتبعوني 

" إْن " المجـــزوم اقتضـــاء لــــ " يحبـــْبكم" هـــو الفعـــل المضـــارع : جـــواب الشـــرط الضـــمني 
و  زوعطــف عليــه بـــالواو قولــه عــ. المضــمرة ، وأظهــر الفاعــل تنبيهــا إلــى عظمــة الجــزاء 

  . وفية الجزاء من اهللا ذي الفضل العظيم لت اإظهار ’"  َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكمْ "َ عال 

و أما ما يبدو أنه من نسق الطلب و جوابـه مـن أمثلـة آتيـة فلـيس هـو منهـا ، و ال مـن 
تعـالوا )   األمر( قبيل النمط المحلل ، و نقصد بها التراكيب التي جاء فعل الطلب فيها 

ء بـالرأي والعـزم، كمـا نقـول والمـراد المجـي ألن األمر هنا بمعنى أقِبلوا ، أو هلموا ،:... 
وتُـرَك العطِف بـين تعاَلْوا وقاِتلوا لما أن المقصوَد بهما واحد . تعاَل نفكر في هذه المسألة

ـــه  ـــه وترغيـــٌب في ـــُر األوِل توطئـــٌة ل : وأمـــا إذا كـــان األمـــر بالفعـــل .  1وهـــو الثـــاني ، وِذْك
  .و جوابه  يقصد به اإلقبال و المجيء المحسوسين ، فذلك طلب  ... تعال

  :و المثاالن المتوفران في هذه السورة هما قوله تعالى 

ـــآَءُكْم َوِنَســـآَءَنا َوِنَســـآَءُكْم َوَأْنُفَســـَنا وَأْنُفَســـُكْم ثُـــم َنْبَتِهـــْل   � .1 ـــا َوَأْبَن ـــْدُع َأْبَناَءَن َتَعـــاَلْوْا َن
  .61. �َفَنْجَعل لْعَنُة اللِه َعَلى اْلَكاِذِبيَن 

ــاِتُلوْا ِفــي َســِبيِل اللــِه َأِو اْدَفُعــواْ َوِقيــَل َلُهــْم  � .2 " تعــالوا " و األمــر. 167 � َتَعــاَلْوْا َق
و  إلى المنافق عبد اهللا بن أبـي بـن سـلول  –في معركة أحد   -موجه من المؤمنين 

ولـو أنـه قصـد دعـوتهم باإلقبـال . الذين معه من الجيش البالغ عددهم ثالثمائـة رجـل 
 . ألنهم كانوا معهم" ارجعواعودوا أو "المحسوس لقيل 
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  : شبه الشرط وشبه الجزاء  –ب 

ق�د يج��يء المبت��دأ اس��ما م��ن ا3س��ماء المبھم��ة المفي��دة لمعن��ى العم��وم، و ب��ذلك يتض��من 

وأم�ا ذل�ك اPس�م فق�د .معنى الشرط ، فتدخل الفاء عل�ى خب�ر المبت�دأ فيص�ير ش�به ج�زاء

  :يكون

ل��ذي ي��أتيني فل��ه درھ��م ،      ا:اس��ما موص��وP، ص��لته جمل��ة فعلي��ة أو ظرفي��ة نح��و .1

 .و الذي في الدار فله درھم

كل رجل يأتيني فل�ه درھ�م :نكرة موصوفة ، صفتھا جملة فعلية أو ظرفية نحو .2

 .،   و كل رجل في الدار فله درھم

ال��Jم الموص��ولة و P تك��ون ص��لتھا إP فع��J ف��ي ص��ورة اس��م الفاع��ل أو اس��م  .3

اِرقُ  �:قال 0 تعالى .المفعول اِرَقُة َف�ٱْقَطُعۤوْا أَْي�ِدَيُھَما َج�َزآًء ِبَم�ا َكَس�َبا َوٱلس/ . 1 �َوٱلس/

ْنُھَما ِمَئَة َجْلَدةٍ  �:و قال  Xاِني َفٱْجِلُدوْا ُكل/ َواِحٍد م اِنَيُة َوٱلز/   2 � ٱلز/

  . وفي ھذه التراكيب يكون المبتدأ الموصول أو النكرة الموصوفة ككلمة الشرط 

) الفع��ل أوالظ��رف أو الج��اروالمجرور(لمس��تقبلتين معًن��ىوتك��ون الص��لة أو الص��فة ا

  .كالشرط

  .و يكون الخبر كالجزاء الذي يقترن بالفاء 

و أم��ا الف��اء الرابط��ة للخب��ر بالمبت��دأ فليس��ت Pزم��ة ؛ م��ن حي��ث أن الخب��ر ل��يس ج��زاَء 

شرٍط حقيقة ، ولذا يجوز تجريد الخبر منھا مع ا]بقاء على قصد السببية كما ل�و أثبت�ت 

   1 ."الذي يأتيني له درھم: "نحو

عل�ى جمل�ة المبت�دأ والخب�ر )، غي�ر لي�ت و لع�ّل ... إّن و أّن و لك�نّ (و تدخل النواس�خ 

وP يمن�ع دخ�ول . P تغير معنى اPبتداء بل تزي�ده تأكي�داً الشبيھين بالشرط والجواب ، و

،  الناسخ من دخول الف�اء عل�ى الخب�ر ؛ لع�دم رس�وخ ع�رق ھ�ذه ا3س�ماء ف�ي الش�رطية
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َم  �: نحو قوله تعالى ِت ُثم/ َلْم َيُتوُب�وْا َفلَُھ�ْم َع�َذاُب َجَھ�ن/ ـٰ إِن/ ٱل/ِذيَن َفَتُنوْا ٱْلُمْؤِمِنيَن َوٱْلُمْؤِمَن

ِ ُخُمَس�ُه اوَ   �: و قوله ، 2 �َولَُھْم َعَذاُب ٱْلَحِريِق  َما َغِنْمُتم ّمن َشْىء َف�أَن/ _/  3 �ْعلَُموا أَن/

  : الشاعر لكن كما في قولالنسخ ب ومثال

  4فسوف يكوُن  فو0 ما فارقُتكم عن مJلة   ولكّن ما ُيقُضىٰ     

  :تمثيل و تحليل التراكيب الشبيهة بالشرط و الجزاء 

  ].جملة اسمية+[الفاء]+فعلية:الصلة+ الموصول : [ النمط األول

  ].جملة اسمية+[الفاء]+ماض:الصلة+ الموصول : [ صورته

  ]مبتدأ و خبر+ [الفاء]+ ماض:صلته+الموصول[: لوشكلها األو 

  �... َوَمــا َأَصــاَبُكْم َيــْوَم اْلَتَقـــى اْلَجْمَعــاِن َفِبــِإْذِن اللــِه َوِلــَيْعَلَم اْلُمـــْؤِمِنينَ  �: الــنص الكــريم
  .]166آل عمران[

  :التمثيل الشجري .1

  

  

  

  

  

  

   

  :  التحليل النحوي و الداللي .2

  .، متضمنة معنى الشرط ، مبتدأ ما الموصولة: اسم الشرط 

                                                                                                                                               

ابن هشام ، مغني اللبيب عن كتـب األعاريـب : و. 47:، الزمخشري ، ص بإلعراالمفصل في صنعة ا: ينظر - 1
  .240، 1/237: ،  رضي الدين األستراباذي،  شرح كافية ابن الحاجب: و. 141/ 1:
  ]10: البروج[ - 2
 ]41:األنفال [ - 3

 2/16:إرشاد العقل السليم  ، أبو السعود - 4

 )النص(ش . ت
 

ِ  أََصابَُكْم يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمَعانِ    َوَما بِإِْذِن هللاَّ

 شبه أداة الشرط
 

 ج
 ج

 ش.شبه ج
 ش.ج.شبه ج

 الرابط

 الفاء



  .صلة الموصول ، بمثابة الشرط: الشرط 

  .الجزاء بشبه الشرط هربطت شب: الفاء

جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدأ ،الشبيه بـالجزاء، و هـي علـة الجـزاء :  بإذن اهللا
  .الذي هو فارضوا به أو سلموا له ، فهو بإذن اهللا 

تعلــيم المــؤمنين الصــبر و التســليم لقضــاء اهللا وٕارادتــه والقصــد األدبــي مــن التركيــب هــو 
  .والثقة في نصره ، وذلك حتى في أصعب الظروف

 جملــــة +[الفــــاء]+فعلهــــا مــــاض:فعليــــة :الصــــلة+ االســــم الموصــــول : [و شــــكلها الثــــاني 
  ].اسمها وخبرها +إّن : اسمية 

[     �َأْصـَلُحوا َفـِإن اللـَه َغفُـوٌر َرِحـيمٌ الِذيَن تَـاُبوا ِمـْن َبْعـِد َذِلـَك وَ  ِإالّ   �: قال اهللا تعالى 
  ]  89:آل عمران 

  :التمثيل الشجري .1

  

  

  

  

  

  

  

  : التحليل النحوي و الداللي .2

وتحليــل هــذا التركيــب ال يختلــف عــن ســابقه ، إال فــي كــون شــبه الجــزاء جملــة اســمية 
إن تــابوا فــإن اهللا : موتقــدير الكــالمنســوخة  بــإّن ، وهــي علــة الجــزاء ال الجــزاء المباشــر، 

  .عن سيئاتهم ، رحيم بإعطائهم الثواب زويرحمهم ، فإنه غفور بالتجاو  يغفر لهم

  .و الغرض التذكير بفضل اهللا على عباده ممن سلك سبيال إلى ربه بعد غيّ 

  ].أمرية جملة فعلية+[الفاء]+فعلية:الصلة+ االسم الموصول +[إنّ : النمط الثاني 

 )النص(ش . ت

 شبه أداة الشرط

 ج
 ج

 تَابُوا ِمْن بَْعِد َذلَِك َوأَْصلَُحوا
َ َغفُوٌر َرِحيمٌ إ  نَّ هللاَّ

  الَِّذينَ 

 ش.شبه ج

 ش.ج.شبه ج

 الرابط

 الفاء
 



فعليـــــــــــــة :الصـــــــــــــلة+ االســـــــــــــم الموصـــــــــــــول +[إنّ : األولـــــــــــــى و شـــــــــــــكلها صـــــــــــــورته
  ].أمر: جملة  فعلية +[الفاء]+مضارعية

إن الــِذيَن َيْكفُــُروَن ِبآَيــاِت اللـــِه َوَيْقُتلُــوَن النِبيــيَن ِبَغْيــِر َحــق َوَيْقُتلُـــوَن  ِ �: قــال اهللا تعــالى 
  )21( �َعَذاٍب َأِليٍم الِذيَن َيْأُمُروَن ِباْلِقْسِط ِمْن الناِس َفَبشْرُهْم بِ 

  

  : التمثيل الشجري .1

  

  

  
  :التحليل النحوي و الداللي .2

اكتســـب الشـــبه . اســـم إّن فـــي محـــل نصـــب وهو االســـم الموصـــول ، : الشـــرط ةشـــبه أدا
ال » إنّ «و  «: و يقــول صـاحب الكشــاف . بالشـرط لمـا فيــه مـن معنــى اإلبهـام و العمـوم

المتنـع » لعـل«أو» ليـت«االبتداء فكأّن دخولها كال دخـول، ولـو كـان مكانهـا  تغير معنى
   » معنى االبتداء إدخال الفاء لتغير

وينصــرف إلــى كـــل " يفعــل "صــلة الموصــول الفعليــة ، بنــاُء فعلهــا علــى : شــبه الشــرط
مــــاض مــــرتبط بالحــــدث الــــذي كــــان ســــبب النــــزول ، أو مســــتقبل يشــــمل الــــذين : زمــــان 

  .ل يتصفون بالموصو 

ووجودهـــا يـــؤذن بـــأن الخبـــر هـــو فـــي معنـــى الجـــزاء ، أي أن مضـــمون . الفـــاء : الـــرابط
مستحـــَّق بمضــمون صــلة الموصــول  أي بكفــرهم و   -وهــو إنــذارهم بعــذاب ألــيم -الخبــر

 )النص(ش  .ت

 شبه أداة الشرط

 ج
 ج

ِ َويَْقتُلُوَن النَّبِيِّيَن  يَْكفُُروَن بِآيَاِت هللاَّ
تُلُوَن الَِّذيَن يَأُْمُروَن بَِغْيِر َحقٍّ َويَقْ 

 بِاْلقِْسِط ِمْن النَّاسِ 

ْرھُْم بَِعَذاٍب  َ◌بَشِّ
 أَلِيمٍ 

إّن 
  الَِّذينَ 

 ش.شبه ج

 ش.ج.شبه ج
 الرابط

 الفاء
 

 



  .قتلهم األنبياء بغير حق و قتلهم المؤمنين العدول 

  .حقيقيا والفاء الرابطة في هذا الموضع ليست الزمة آلن الخبر ليس جزاء 

  .الجملة الفعلية األمرية ، في محل رفع خبر المبتدأ: شبه الجزاء 

  .و غرض الجواب التهديد الوعيد 

  

ــــــــة :الصــــــــلة+ االســــــــم الموصــــــــول +[إنّ :و شــــــــكلها  صــــــــورته الثانيــــــــة فعلهــــــــا :فعلي
  ].مضارع مجهول + لن: جملة فعلية +[الفاء]+ماض

َمـــاُتوا َوُهـــْم ُكفـــاٌر َفلَـــْن ُيْقَبـــَل ِمـــْن َأَحـــِدِهْم ِمـــْلُء ِإن الـــِذيَن َكفَـــُروا وَ   �: قـــال اهللا تعـــالى 
  )91( � اْألَْرِض َذَهًبا َوَلْو اْفَتَدى ِبهِ 

  :التمثيل الشجري .1

  

  

  

   

  

  

  

  
  

  

  : التحليل النحوي و الداللي .2

  .حرف توكيد: إّن 

  . سم الموصول ، مدخول إّن في محل نصب اقتضاءاال: الشرط ةشبه أدا

 )النص(ش . ت

  شبه أداة الشرط

 ج
 ج

ِدِھْم ِمْلُء فَلَْن يُْقبََل ِمْن أَحَ  َكفَُروا َوَماتُوا َوھُْم ُكفَّارٌ 
 ا6َْْرِض َذھَبًا َولَْو اْفتََدى بِهِ 

  الَِّذينَ 

  ش.شبه ج

 ش.ج.شبه ج

 الرابط

 الفاء
 



وينصــرف إلــى كــل " يفعــل "صــلة الموصــول الفعليــة ، بنــاُء فعلهــا علــى : رطشــبه الشــ
  .زمان 

وتؤذن بأن الخبر هو في معنى الجـزاء ، أي أن نفـي قبـول الفديـة مـنهم . الفاء : الرابط
  .مستحـَّق بكفرهم و موتهم على الكفر 

  .الجملة الفعلية األمرية ، في محل رفع خبر إنّ : شبه الجزاء

  . التحذير من مغبة الموت على الكفرو غرض الجواب 

  

  ].جملة فعلية ]+ [فعلية:الصلة+ االسم الموصول +[إنّ : النمط الثالث

  ].مض ]+ [ماض:الصلة+ االسم الموصول +[إنّ :  صورته

+ لـن: جملـة  فعليـة ]+ [فعلهـا مـاض:فعليـة :الصلة+ االسم الموصول +[إنّ :و شكلها 
  ].مضارع   

وا اللَه َشْيًئا َوَلهُـْم َعـَذاٌب َأِلـيمِإن ال  �:النص الكريم  يَماِن َلْن َيُضر  ِذيَن اْشَتَرْوا اْلُكْفَر ِباْإلِ
 ٌ◌ � )177(  

ســوى أنهــا قــد ) 91:اآليــة(عــن مثيلتهــا  )177(و ال يختلــف تمثيــل وتحليــل هــذه اآليــة 
  " . لن" ُجّرد خبرها من الفاء ، بينما أشبه الجزاء و صدر بأداة النفي 

  .116-90-10:يكون تحليل اآليات  )177(دي من تحليل هذه اآليةو على ه

  ].اسمية.ج] +[فعلية:الصلة+ االسم الموصول +[إّن :  النمط الرابع

  ]اسمية .ج]+ [ ماض: الصلة+ االسم الموصول +[إنّ :  صورته

  ]مبتدأ و خبر ]+ [ ماض: الصلة+ االسم الموصول +[إنّ : و شكلها 

  )4( � اْنِتَقامٍ َشِديٌد َواللُه َعِزيٌز ُذو  ِذيَن َكَفُروا ِبآَياِت اللِه َلُهْم َعَذابٌ ِإن ال  �:النص الكريم

  : التمثيل الشجري .1

  

  

  

 )النص(ش  .ت

 شبه أداة الشرط

 ج
 ج

 ش.ج.شبه ج



  

  

  

  

  

  :التحليل النحوي و الداللي.2

  التوكيد: إّن 

الذين ، و هو اسم موصول و اسم إّن ، و المراد به إما أهـل الكتـابين :شبه أداة الشرط
  .بمقام المحاججة معهم ، أ وجنس الكفرة ، وهو األنسب

" فعــل" الجملــة الفعليــة المتممــة لالســم الموصــول ، و بنــاء فعلهــا علــى : شــبه الشــرط 
  .وينصرف إلى جميع األزمنة

  .و هو الفاء، وقد جاز حذفها لعدم رسوخ شبه أداة الشرط في الشرطية : الرابط 

مبتـدأ مـؤخر ،أو جملـة ظرفيـة علـى " عـذاٌب " هو جملة اسمية على تقدير :شبه الجزاء
وجــب ،  أو : فاعــل بالجــار و المجــرور الــذي انتقــل اليــه معنــى الفعــل " عــذاب" تقــدير 

  .و الجملة الشبه جزائية خبر إن . ثبت لهم

والغــــرض مــــن هــــذا األســــلوب الخبــــري و التحــــذير مــــن الكفــــر بآيــــات اهللا ، ألن الكفــــر 
  .يستحق العذاب الشديد

مل األنساق التركيبية  شبه الشـرطية  التـي خضـعت للتحليـل ، و و فيما يلي جدول يش
  .اكتفاء بما تم تمثيله و تحليله –مما توفر في السورة المدونة  -التي تشبهها 

  

الت
لحا

ا
  

  . الشرطية  شبهتصنيف التراكيب 

  1النمط 

  

  ]اسمية.ج+ [الفاء]+ فعل:صلته+الموصول[

  
  ]اسمية.ج[ +الفاء]+ ماض:صلته+الموصول[  1الصورة   

  



]+ مـــــــــــاض:صـــــــــــلته+الموصـــــــــــول[  1الشكل   1
  ]مبتدأ و خبر+ [الفاء

  

َوَمــا َأَصــاَبُكْم َيــْوَم اْلَتَقــى اْلَجْمَعــاِن  •
ــــَيْعَلَم اْلُمــــْؤِمِنينَ   �... َفِبــــِإْذِن اللــــِه َوِل

)166(  

]+ مـــــــــــاض:صـــــــــــلته+الموصـــــــــــول[  2الشكل  1
  ]معموالها+إنّ + [الفاء

  

َذِلــــــَك  إال الــــــِذيَن َتــــــاُبوا ِمــــــْن َبْعــــــدِ  •
ــــوٌر َرِحــــيمٌ  ــــِإن اللــــَه َغُف  �َوَأْصــــَلُحوا َف

)89(  
  ]فعلية.ج+ [الفاء]+ فعل:صلته+الموصول+[إنّ   2النمط  

  ]أمر+ [الفاء]+ مض:صلته+الموصول+[إنّ   1الصورة    
]+ مــــــض:صــــــلته+الموصــــــول+[إنّ   1الشكل  1

  ]أمر+ [الفاء

  

ِ◌إن الـــــــِذيَن َيْكُفـــــــُروَن ِبآَيـــــــاِت اللـــــــِه  •
ــيَن ِبَغْيــِر َحــق َوَيْقُتُلــوَن َوَيْقتُ  ِبيُلــوَن الن

ـــاِس  ـــْن الن ـــِط ِم ـــْأُمُروَن ِباْلِقْس الـــِذيَن َي
  )21( �َفَبشْرُهْم ِبَعَذاٍب َأِليٍم 

  ]مض+ [الفاء]+ ماض:صلته+الموصول+[إنّ   2الصورة  

]+ مـــــاض:صـــــلته+الموصـــــول+[إنّ   1الشكل  1  
  ]مض مج+لن+ [الفاء

  

ُروا َوَمـــاُتوا َوُهـــْم ُكفـــاٌر ِإن الـــِذيَن َكفَـــ •
َفَلــْن ُيْقَبــَل ِمــْن َأَحــِدِهْم ِمــْلُء اْألَْرِض 

  )91( �َذَهًبا َوَلْو اْفَتَدى ِبِه 

  ]فعلية.ج]+ [فعل:صلته+الموصول+[إنّ    3النمط   

  ]مض[ ]+ماض:صلته+الموصول+[إنّ   1الصورة  



 ]+مـــــاض:صـــــلته+الموصـــــول+[إنّ   1الشكل  4
  ]مض+لن[

يَمـاِن لَـْن ِإن الذِ  • يَن اْشَتَرْوا اْلُكْفَر ِباْإلِ
ــــــَذاٌب  ــــــْم َع ــــــْيًئا َوَلُه ــــــَه َش وا الل َيُضــــــر   

  )177( �َأِليمٌ  

ِإن الـــــِذيَن َكَفـــــُروا َلـــــْن ُتْغِنـــــَي َعـــــْنُهْم  •
ـــِه َشـــْيًئا  ـــْن الل ـــْم ِم ـــَواُلُهْم َوَال َأْوَالُدُه َأْم
ـــــا  ـــــاِر ُهـــــْم ِفيَه ـــــَك َأْصـــــَحاُب الن َوُأْوَلِئ

 )116(اِلُدونَ خَ 

•  ُـــــم ـــــاِنِهْم ث ـــــَد ِإيَم ـــــُروا َبْع ِإن الـــــِذيَن َكَف
اْزَداُدوا ُكْفًرا لَـْن تُْقَبـَل تَـْوَبُتُهْم َوُأْوَلئِـَك 

الونَ  90(ُهْم الض( 

إّن الـــــِذيَن َكَفـــــُروا َلـــــْن ُتْغِنـــــَي َعـــــْنُهْم  •
ـــِه َشـــْيًئا  ـــْن الل ـــْم ِم ـــَواُلُهْم َوَال َأْوَالُدُه َأْم

  ).10(َك ُهْم َوُقوُد النارِ َوُأْوَلئِ 

  ]اسمية.ج]+ [فعل:صلته+الموصول+[إنّ   4النمط   

  ]اسمية.ج]+ [ماض:صلته+الموصول+[إنّ   1الصورة   
]+ مـــــاض:صـــــلته+الموصـــــول+[إنّ   1الشكل  1

  ]مبتدأ و خبر[

  

ِإن الِذيَن َكَفُروا ِبآَيـاِت اللـِه َلهُـْم َعـَذاٌب  •
 اْنِتَقـامٍ   ُذو          َشِديٌد َواللُه َعِزيٌز 

� )4(  
  .حاالت تسع: مجموع الحاالت   )09(

إن ما يجمع بين الشرط المقدر و التركيب النحوية المشـبهة بالشـرط و الجـزاء هـو أنهـا 
ـــب  تشـــترك فـــي عـــدم ظهـــور أداة الشـــرط ، ثـــم يتميـــز الشـــرط المقـــدر باعتمـــاده علـــى طل

لشــرط و الجــزاء بإمكــان دخــول النواســخ يســبقه، كمــا تتميــز التراكيــب النحويــة المشــبهة با
عليها سوى ليت و لعّل ، و أن بعض الموصوالت تحتمل أن تكون أسماء شرط ،  وأنه 

بينمـــا يجـــوز حـــذف فعـــل الشـــرط فـــي  -المنزلـــة منزلـــة الشـــرط -ال يجـــوز حـــذف صـــلتها 
  .بعض المواضع 

أكـــون قـــد  و بتحليـــل التراكيـــب الشـــرطية ، والشـــبيهة بهـــا الـــواردة فـــي ســـورة آل عمـــران
 لطويــت نشــاط التحليــل  ألقــدم حوصــلة شــاملة لشــتات النتــائج التــي توصــلت إليهــا خــال

  .الفصول الثالثة المشكلة للبحث



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  
  
  

  لخاتمةا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

و بعــــد جولــــة فــــي مضــــان الكتــــب والبحــــوث التــــي عالجــــت النظــــام البنيــــوي للجملــــة 
بية ، وٕاثـر اإلطـالع علـى منـاهج أهـل التفسـير فـي التعامـل الشرطية في نحو اللغة العر 

مع أنساق الشرط و الجزاء ، يجدر بي أن أستخلص النتائج التي اهتديت إليهـا وكانـت 
  :و رأيت أن أعرضها تحت العناوين التالية. جديرة بالتسجيل 

 :األداة -أوال

 :الداللة المزدوجة لبعض أدوات الشرط  .1

لظرفية تحـافظ علـى معنـى فـي ذاتهـا بصـفتها أسـماء فتكـون أدوات الشرط االسمية وا
وتـــدل علــى معنـــى فـــي غيرهــا كحـــرف متضـــمن . دالــة علـــى معــان وضـــعية جعلـــت لهــا

ثـــم إن الداللـــة االســـمية الســـم . فتفيـــد معنـــى وظيفيـــا هـــو التعليـــق الشـــرطي " إنْ "معنـــى 
علقنا النجاح  »من يجتهد ينجح  «: الشرط تكون قيدا للشرط والجزاء معا ؛ ففي قولنا 

 . على االجتهاد ، و قيدنا هذه العالقة بالعاقل

 : الخواص الداللية و الزمنية بين أدوات الشرط  .2

  :  "لو" و " إنْ " بين 

يكــون " إنْ " غيـر أّن  . كالهمـا لتعليـق أمــر علـى أمــر ، ألن األول سـبب فـي الثــاني
مــه، و تحــّول معنــى التعليــق بهــا فــي المســتقبل تعليقــا ممكنــا أي يســتوي وجــوده مــع عد

االمتناعيــة للداللــة علــى " لــو" الفعــل الماضــي بعــدها إلــى االســتقبال ،  بينمــا تســتعمل  
امتناع وقوع جوابها المتناع شرطها و ذلك في الزمن الماضـي ، و إذا وليهـا المضـارع 

" إنْ " غيــر االمتناعيــة فهــي مرادفــة       لـــ "لــو" و أمــا . صــرفت معنــاه إلــى المضــي 
  .ا ال تجزم ، و ليس لها أمثلة في المدونة المعتمدةغير أنه

و ما تضمن معناها هو فعل مفترض الصدق في المستقبل و " إْن " شرط األداة  •
لذا ُيعقل أن يعلق عليه الجواب كيفما  كانت جملته نوعا وداللة ؛ فيأتي الجواب جملة 

ـــاِتُلوُكْم  �: فعليـــة أو اســـمية أو شـــرطية  ، خبريـــة أو طلبيـــة ، نحـــو قولـــه تعـــالى َوإِْن ُيَق
 َفِإْن َتَولْوا َفِإن اللـَه َعِلـيٌم ِباْلُمْفِسـِدينَ  � و قوله )111( � ُيَولوُكْم اْألَْدَباَر ثُم َال ُيْنَصُرونَ 

ـــوَن اللـــهَ   � و قولـــه )63( � ـــُتْم ُتِحب ـــْل ِإْن ُكْن ـــاتِبُعوِني  ُق بينمـــا ال يكـــون . )31( �... َف
جملــة اســمية ، ألنهــا صــريحة فــي ثبــوت معناهــا و اســتقراره ،   و الحــال   "لــو" جـواب 

منتـــــف ممتنــــــع ، و هـــــذان متناقضــــــان  مـــــع الثبــــــوت             و " لــــــو" أن جـــــواب 



ـْن ِعنـِد اَولَـْو َأنهُـْم آَمُنـوْا و  �: و أمـا قولـه تعـالى . االستقرار قَـْوا َلَمُثوَبـٌة مـْو اتـِه َخْيـٌر للل
و كون الجملة االسمية جواب " لو" فعلى تقدير القسم قبل  103:البقرة  �َيْعَلُمونَ َكاُنوْا 

 ".لو" القسم ال جواب 

كمــا فــي قولــه عــز ] فعــل + كــان [ مركبــا مــن " إْن " إذا جــاء بنــاء شــرط األداة  •
ِمــن ُقُبــٍل  ِإن َكــاَن َقِميُصــُه ُقــد  �و. 116:المائــدة  �ِإن ُكنــُت ُقْلتُــُه َفَقــْد َعِلْمَتــهُ  �: وجــل 

" فــإّن الشــرط واقــع فــي الماضــي ، ألن المعنــى المســتفاد مــن . 26:يوســف  �َفَصــَدَقتْ 
و مــــع الــــنص علــــى المضــــي ال يمكــــن اســــتفادة معنــــى .  هــــو الــــزمن الماضــــي " كــــان

تصير إلى ترتيب أمر على أمر في المضـي " إْن " االستقبال ،  وعلى كل فإن األداة 
 .و لكن من غير معنى االمتناع

  " :إذا" و " إن "بين 

للتعليق بهما في المستقبل ، و الفـرق بينهمـا داللـي ؛ بحيـث تسـتعمل  نكال األداتي
األولى فيما يشك في وقوعه وتحققه ، بينما تسـتعمل الثانيـة فيمـا هـو مجـزوم بوقوعـه 

و كما يليهما فعل الشرط يليهما االسم  المرفوع ، الذي يقدر النحاة له فعـال عـامال . 
. يفســره فعــل يــذكر تاليــا ، عــل منطــق أن الشــرط  ال ينبغــي أن يكــون إال فعــال   فيــه

بينما يـرى نحـاة آخـرون أّن االسـم المرفـوع التـالي لألداتـين هـو مبتـدأ   و خبـره الفعـل 
هـي جملـة الشـرط  ال " إن "الـذي يليـه ، و الجملـة االسـمية التـي دخلـت عليهـا األداة 

 ي، فهـي جملـة الشـرط فـ" إذا" بعد األداة  ةة الواقعمحل لها من اإلعراب، وأما الجمل
  .محل جر مضاف إليه 

جملــة الشــرط فعليــة دائمــا علــى مــا ذهــب إليــه مهــدي  فوالــذي أميــل إليــه أن تصــن
و يؤيـد ذلـك أن جملـة   »طلع البدر والبدر طلـع  «المخزومي في قوله بفعلية الجملة 

 .ره فعل ال مفرد الشرط ما كانت جملة اسمية إال و هي من مبتدأ خب

يعكـس البحــث ظــاهرة لغويــة هامــة وهـي ظــاهرة تعــدد المعــاني الوظيفيــة لــألداة  .3
وهـو نـوع المخاطـب ( الواحدة ، و يخضع هذا التعدد لسياق الكـالم ، و سـياق المقـام 

 ) " 49  ُمAْؤِمنينَ             لَُكْم إِْن ُكْنAتُْم  �يةإِنَّ فِي َذلَِك  :"كما في قوله تعالى و حاله
، فهـي شـرطية امتناعيـة تـارة " لـو" ونذكر على سبيل المثال تعدد المعـاني الوظيفيـة لــ

 �َأَطاُعوَنـــا َمـــا ُقِتُلـــوا  وْ ِنِهْم َوَقَعـــُدوْا َلــــلـــِذيَن َقـــاُلوْا ِإلْخـــوٰ ا �: فـــي مثـــل قولـــه عـــز وجـــل 
ةٌ ِمAAْن َودَّْت َطائِفAAَ �:             و قــد تــأتي حرفــا مصــدريا نحــو قولــه تعــالى )168(



وظيفتـه وصـل ) حـرف وصـل(، وتـأتي وصـلية  )  69( � أَْھِل اْلِكتَاِب لَْو يُِضAلُّونَُكمْ 
الكــالم ببعضــه الــبعض فــي مقــام التوكيــد و ال تعليــق بهــا عنــد الــبعض ، نحــو قولـــه 

ْلُء اْألَْرِض َذَهًبـا ِإن الِذيَن َكَفُروا َوَمـاُتوا َوُهـْم ُكفـاٌر َفلَـْن ُيْقَبـَل ِمـْن َأَحـِدِهْم ِمـ �:  تعالى
 ).91( �ولو افتدى ِبِه 

شرطية وظيفتها تعليق الجواب بالشـرط مثـل قولـه عـز و " إْن " وتـأتي األداة   .4
، و قــــد تــــرد فــــي صــــورة ) 179( �و ِإْن ُتْؤِمُنــــوا َوَتتُقــــوا َفَلُكــــْم َأْجــــٌر َعِظــــيٌم  �: جــــل 

" قــد" ، أو بمعنــى ) إن (لــة التركيــب الشــرطي لكنهــا تكــون نافيــة ، أو مخففــة مــن الثقي
َلقَـْد َمـن اللـُه َعَلـى اْلُمـْؤِمِنيَن ِإْذ َبَعـَث ِفـيِهْم َرُسـوًال ِمـْن  �: كما جاءت فـي قولـه تعـالى 

ــْيِهْم آَياِتــِه َوُيــَزكيِهْم َوُيَعلُمُهــْم اْلِكَتــاَب َواْلِحْكَمــَة َوإِْن َكــاُنوا ِمــْن َقْبــُل  ِفــي لَ َأْنُفِســِهْم َيْتُلــوا َعَل
و  «: بمعنـى  »َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضَالٍل ُمبِـيٍن  «فعبارة) 164( �َضَالٍل ُمِبيٍن 

وٕاّنهـــم كــانوا مـــن قبــل لفـــي    «: أو بمعنــى »مــا كــانوا مـــن قبــل إال فـــي ضــالل مبـــين 
أو بمعنـى  .فاسمها ضمير الشـأن ، ودخلـت الم التوكيـد علـى خبرهـا.  »ضالل مبين

و جـــــاءت هـــــذه األقـــــوال الثالثـــــة فـــــي  تفســـــير القرطبـــــي  »... كـــــانوا  قـــــد  «قـــــد أي 
 .413:ص.4ج

  " :كلما" األداة  .5
إن مجموعة التفاسير القديمة و الحديثة التي وقعت في حوزتي و استعنت بها في 
التحليـــل اللغـــوي و الـــداللي لألســـاليب الشـــرطية المتنوعـــة ، لـــم تشـــر فـــي شـــيء إلـــى  

أميل إلـى اعتبارهـا أداة ربـط         أو  ير الذي يجعلن، األم" كلما " شرطية األداة 
. 1حرف تنسيق بين جملتين متالزمتين  تالزمـا زمنيـا ، كمـا يقـول عبـده    الراجحـي 

أو أنهــا أداٌة تكــّون عالقــة  توقيتيــة بــين مــركبين أولهمــا ال يــؤدي فكــرة مســتقلة ، و ال 
الجملـــة   «بـــراهيم عبـــادة محمـــد إ. معنـــى لـــه إال بالمركـــب اآلخـــر، ممـــا يســـمى عنـــد د

ُكلََّمAا َدَخAَل َعلَْيھAَا َزَكِريAَّا اْلِمْحAَراَب  �: ، و مثالها فـي السـورة قولـه تعـالى  »المركبة 

  .           ) 37 :من اآلية( �َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزًقا 
ـــا" ينطبــق أيضــا علــى األداة " كلمــا" و مــا ينطبــق علــى األداة    ورد ت  ، وقــد" لّم

  2. لة ثالث في سورة آل عمران لها أمث

                                                 
  .321 :ص ،1999،  1، طالرياض ،تبة المعارف للنشر و التوزيعمك ،عبده الراجحي ،التطبيق النحوي   - 1
ا َوَضَعْتھَا قَالَْت َربِّ إِنِّي َوَضْعتُھَا   �:وھي على التوالي  - 2  آل عمران) .36( �فَلَمَّ
�  ِ ا أََحسَّ ِعيَسى ِمْنھُْم اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَْنَصاِري إِلَى هللاَّ   .آل عمران )52( �فَلَمَّ
ا أََصابَْتُكْم ُمِصيبَةٌ قَْد أََصْبتُْم ِمْثلَْيھَا قُْلتُْم أَنَّى ھََذا أَوَ   �  .آل عمران) .165( �لَمَّ
 



  : فعل الشرط  -ثانيا

  مــن نظــام الجملــة الشــرطية أن فعــل الشــرط الظــاهر قــد ال يكــون مقصــودا مباشــرة فــي 
ِإْن َيْنُصـْرُكُم  �:و عليه يكـون فعـل الشـرط محـذوفا مقـدرا، كمـا فـي قولـه تعـالى . المعنى 

َيـا َأيَهـا  �      :ر هذا المثال قوله تعـالىو نظي) 160:آل عمران( �اللُه َفال َغاِلَب َلُكْم 
ــــى  ــــُتْم ِإَل ــــوْا ِإَذا ُقْم ــــِق َواْمَســــُحوْا االــــِذيَن آَمُن ــــى اْلَمَراِف ــــِدَيُكْم ِإَل ــــوَهُكْم َوَأْي ــــالِة فاْغِســــُلوْا ُوُج لص

. رادة و تقــدير فعــل الشــرط هــو فعــل اإل) 06:المائــدة ( �ِبُرُؤوِســُكْم َوَأْرُجَلُكــْم ِإَلــى اْلَكْعَبــينِ 
ثم إن األحكـام اإلعرابيـة والزمنيـة للشـرط المقـدر تنطبـق علـى الظـاهر، كمـا يأخـذ النائـب 

  .عن الفاعل جميع أحكام الفاعل بعد حذفه

  :الجواب -ثالثا 

ذلــل النحــاة المفســرون الصــعوبات التــي قــد تحــول دون  فهــم المعنــى الــذي يحتويــه . 1
.   ة بــين معنيــي الشــرط و الجــزاء المــذكورجــواب الشــرط ، لمــا يبــدو مــن ابتعــاد فــي العالقــ

و يتجلى مسعاهم في تقدير األجوبـة المنطقيـة المباشـرة ، و مـن ثـّم يتتبعـون العالقـة بـين 
المعـــاني ، وصــــوال إلــــى المعنـــى المعبــــر عنــــه بـــاللفظ الظــــاهر، وقــــد يكـــون هــــذا األخيــــر 

لـْوْا َفـِإن اللـَه َتوَ فـإْن  �: و نـذكر علـى سـبيل المثـال قولـه عـز وجـل . مقتضيا معنـى آخـر
  .)62: آل عمران (  � َعِليٌم ِباْلُمْفِسِدينَ 

فإّن  توليهم عن الحق إلى الباطل ) َتَولْواْ فإْن (أي: يقول ابن كثير في تفسير الجواب 
  .  شر الجزاء كم على ذلوسيجزيههو الفساد ، و اهللا عليم به ، 

َمــْن َأْوفَــٰى ِبَعْهـــِدِه َواتقَــى َفــِإن اللــَه ُيِحـــب    َبلَــىٰ  �: وأمــا الجــالالن فــي تفســيرهما لآليـــة 
فاختصرا السلسلة المتتابعة من المعاني ، و لم يفعال فعل ابن كثير، .) 76( �اْلُمتِقيَن 

 .أي يحبهم بمعنى يثيبهم: وضع الظاهر موضع المضمر  «: بحيث قاال في الجواب 
  .قد ُضّمن معنى فعلوبناء على رؤيتهما للجواب فإن فعال  »

فــإن اهللا يحــب المتقــين ،   : وأمــا المعــاني المتتابعــة التــي قصــدت فــي الجــوا ب فأظنهــا 
وحبــه لهــم علــة تقتضــي مجــازاتهم خيــر الجــزاء ؛ ألن محبــة اهللا لعبــده هــي غايــة مــا    

  .يأمله العبد

  

  



  : تقدم الجواب .2

َبينــا َلُكــْم اْآلَيــاِت ِإْن  َقــدْ  �:قــد تتقــدم جملــة الجــزاء علــى الشــرط و أداتــه ومثالهــا .1
 �و)  175( �َفَال َتَخـاُفوُهْم َوَخـاُفوِني ِإْن ُكْنـُتْم ُمـْؤِمِنيَن  �و) 118( �ُكْنُتْم َتْعِقُلوَن 

َعلَـْيِهْم الذلـُة       ُضـِرَبْت  �و ) 93( �ُقْل َفْأُتوا ِبالتْوَراِة َفاْتُلوَها ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن 
  .و غيرها ) 112: من اآلية( � َما ثُِقُفواَأْيَن 

إذا تقــدم الجــواب علــى الشــرط فــإن فعــل الشــرط يكــون ماضــيا كمــا فــي األمثلــة  .2
أنـــت ظـــالم إن : أنـــت ظـــالم إن فعلـــت ، و ال يصـــح : الســـابقة و كمـــا فـــي المثـــال 

تفعل ؛ ذلك ألن مضمون الجواب محقق و ليس معلقا بالمسـتقبل فناسـب أن يـأتي 
و إذا تأملنـــا الجمـــل الـــواردة جوابـــا وجـــدناها فعليـــة خبريـــة أو . ضـــيافعـــل الشـــرط ما

طلبية ، أو اسمية خبرية مدلولها ثابت ، ووجدنا فعل الطلـب ثابتـا متحقـق المـدلول 
  . بمجرد الفراغ من إلقاء صيغته 

ــــُتْم  :مثــــل . ] معموالهــــا+ كــــان + إن: [تكــــرر الشــــرط الــــوارد علــــى نســــق . 3 ِإْن ُكْن
ِإْن ُكْنـــــُتْم  - )168(ِإْن ُكْنـــــُتْم َصـــــاِدِقينَ  - )93(ِإْن ُكْنـــــُتْم َصـــــاِدِقينَ  -)49(ُمـــــْؤِمنينَ 
، وذلـــك خطـــاب موجـــه إلـــى ألهـــل الكتـــاب المكـــابرين و المكـــذبين     )183(َصـــاِدِقينَ 

و في ذكر الشـرط المجـزوم بثبوتـه أو انتفائـه ، دعـوة لهـم إلـى . و المنافقين       
ثم نجد نفس النسـق يتعـدد    و . اهللا فيما يدعون اإليمان ، أو إظهار لكذبهم على

ـــــل  ـــــة المـــــؤمنين مث ـــــي مقـــــام مخاطب ـــــْؤِمنينَ : يتكـــــرر ف ـــــُتْم ُم ـــــُتْم  -)49(ِإْن ُكْن ِإْن ُكْن
، ولـيس الشــرط  )175(ِإْن ُكْنـُتْم ُمــْؤِمِنينَ  -)139(ِإْن ُكْنـُتْم ُمــْؤِمِنينَ  -)118(َتْعِقلُـونَ 

إيمـان المـؤمنين ليثبتـوا علـى  إيمـانهم ،  معلقا عليـه كـذلك و لكنـه يقصـد بـه إحمـاء
               َيــــــــا َأيَهــــــــا الــــــــِذيَن آَمُنــــــــوْا آِمُنــــــــوْا ِباللــــــــِه َوَرُســــــــوِلِه  �: وهــــــــذا كقولــــــــه عــــــــز و جــــــــل 

َل َعَلىٰ  ِذي َنزِذۤي َأَنزَل ِمن َقْبُل  َ◌اْلِكَتاِب ال136:النساء (  �َرُسوِلِه َواْلِكَتاِب ال(  

  .جوبة المتقدمة ال تصلح أن تكون شرطاو جميع هذه األ

  :  ااألحكام الخاصة بالشرط و الجزاء مع

 هغيـر أنـ. األصل أال يتنظم أسـلوب الشـرط مـع االتحـاد فـي معنـى  الشـرط و الجـزاء 
التــي تصــرف عــن إرادة االتحــاد ؛ فـــقد علــى القــرائن باالعتمــاد هــذا األســلوب  ىجــر يقــد 

معنى بلوغ الشرط أقصـى غايـات الجـزاء  كمـا  يكون الغرض من الشرط و الجزاء على
ــْد َفــاَز  �: فــي قولــه تعــالى   ،) 185(        �َفَمــن ُزْحــِزَح َعــِن النــاِر َوُأْدِخــَل اْلَجنــَة َفَق



  ).191 ( �َربَنآ ِإنَك َمن ُتْدِخِل الناَر َفَقْد َأْخَزْيَتُه  �: وكما في قوله

يـادة قيـد يوجـه الجـزاء جهـة مختلفـة عـن الشـرط  وقد يكون الجواب عين الشـرط لكـن بز 
ــــه تعــــالى وا ِكرامــــًا  �: نحــــو قول ــــر ــــاللْغِو َم وْا ِب ــــر ــــه 6:الفرقــــان  �َوإَِذا َم ِإْن  �:  ، و قول

ــــاِرينَ  �:وقولــــه)  7:اإلســــراء (  �َأْحَســــْنُتْم َأْحَســــْنُتْم َألْنُفِســــُكْم  َوإَِذا َبَطْشــــُتْم َبَطْشــــُتْم َجب� 
  ). 7: الشعراء(
 

 :تفسير انتشار األنماط الشرطية في سورة آل عمران

و     ، وهي أكثـر األدوات اسـتعماال     )32(استعملت إْن اثنتين و ثالثين مرة:إنْ   
انتشارا في السـورة  و يعـود ذلـك إلـى أصـالتها فـي الشـرط و صـالحيتها لكـل ضـروبه ، 

  . وٕافادتها لكل معانيه ، و من غير تقييد للعالقة الشرطية

و    .         و قد جعلت لمجازاة الشرط المشـكوك فـي وقوعـه ، و يليهـا االسـتقبال 
. استعملت أحيانا متلوة بالشرط المقطوع بتحققه في زمن الـتكلم مـن اجـل نكـت بالغيـة 

  .و بذلك تفقد معنى التعليق 

و سورة آل عمران مدنية حـوت مـن ضـمن مـا حـوت مجادلـة أهـل الكتـاب ،        و 
لــت مجموعــة أحكــام تــنظم عالقــة اإلنســان بغيــره ، و وجهــت أفعــال المخاطــب فــي تناو 

وَك َفُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي ِللـِه َوَمـِن     اتَبعـــَنِ   �حالة وقوع الشرط مثل  مـن ( �َفِإْن َحاج
ْؤُهْم ِإْن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسـ  �،أو حملت أخبارا عن المنافقين و كشفتهم مثل ) 20اآلية

ُكْم َكْيـــُدُهْم َشـــْيئًا  ُقـــوا ال َيُضـــرَئٌة َيْفَرُحـــوا ِبَهـــا َوإِْن َتْصـــِبُروا َوَتتمـــن (   �َوإِْن ُتِصـــْبُكْم َســـي
ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبوَن اللَه َفاتِبُعوِني   �، و تلزمهم الحجة و تفحم جدلهم مثل  )120اآلية

ــــل )31( �َلُكـــْم ُذُنـــوَبُكْم َواللـــُه َغُفـــوٌر َرِحـــيٌم  ُيْحِبـــْبُكُم اللـــُه َوَيْغِفـــْر  ، و تنصـــف بعــــــض أهـــ
ـــَك �الــــكتاب ،  و ) 75مـــــن اآليــة(  �َوِمــْن َأْهــِل اْلِكَتــاِب َمــْن ِإْن َتْأَمْنــُه ِبِقْنَطــاٍر ُيــَؤدِه ِإلَــْيـ

َفِريقـــًا ِمـــَن الــِذيَن ُأوتُـــوا اْلِكتَـــاَب َيـــا َأيَهـــا الــِذيَن آَمُنـــوا ِإْن ُتِطيُعــوا   �التحــذير مـــن كيــدهم 
و قــد يفيــد الشــرط بهـــا اليقــين فتخــرج إلـــى     )100(  �َيــُردوُكْم َبْعــَد ِإيَمــاِنُكْم  َكـــاِفِريَن 

َوال َتِهُنـوا َوال   �تهييج إيمان المخاطبين و حملهم على ما يقتضـيه االتصـاف بالشـرط  
و كشف باطل  الحجة التي يـدعيها ) 139( �ُمْؤِمِنيَن   ْن ُكْنُتْم َتْحَزُنوا َوَأْنُتُم اْألَْعَلْوَن إِ 

  ). 93من اآلية(  �ُقْل َفْأُتوا ِبالتْوَراِة َفاْتُلوَها ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن    �الخصم 

، و هـــي أداة جازمـــة باتفـــاق، و تـــدل علـــى )16(اســـتعملت َمـــْن ســـت عشـــرة مـــرة: مـــنْ 



زمن معين ، و يخرج شرطها إلى االستقبال سواء أكـان العاقل المبهم، و ال تدل على 
  .فعل الشرط ماضيا أم مضارعا 

  اســـــــتعملت فـــــــي معنـــــــى َمـــــــْن؛ إذ خوطـــــــب بهـــــــا العقــــــــالء ،         " إْن " إّن أداة الشـــــــرط  
ليوســـع مجـــال خطـــاب العقـــالء مـــن المـــؤمنين أو أهـــل " مـــنْ "و اســـتعمل الشـــرط بـــاألداة 

          �َمـــــــْن تَـــــــَولى َبْعــــــَد َذِلـــــــَك َفُأوَلِئـــــــَك ُهـــــــُم اْلَفاِســـــــُقوَن فَ   �الكتــــــاب أو المنـــــــافقين ، مثـــــــل 
  ).82:آل عمران(

واســتعمل التركيــب المبنــي مــن المبتــدأ و الخبــر اللــذين أشــربا معنــى الشــرط و الجــزاء 
ــــل ) 09(تســــع مــــرات  ــــْن " أو"  إْن " ؛ فكــــان الموصــــول مث ، و صــــلته كالشــــرط ،      " َم

و لشــدة شــبه الموصــول بــاألداتين الســابقتين مــن . ، والخبــر كــالجزاءو الــرابط   الفــاء   
العاقـــل و إحالـــة معنـــى الـــزمن إلـــى االســـتقبال  نحـــو قولـــه  ىحيـــث التعليـــق والداللـــة علـــ

ــوٌر َرِحــيمٌ  ِإالّ   �: تعــالى ــِإن اللــَه َغُف ــَك َوَأْصــَلُحوا َف ــِد َذِل ــاُبوا ِمــْن َبْع فإننــا  )89( �الــِذيَن َت
  .من جهة الداللة على العقالء" َمْن " و"  إْن " تركيب بتراكيب األداتين نلحق هذا ال

مـــن أصـــل اثنتـــين     ) 59(و إّن كثـــرة هـــذه التراكيـــب البـــالغ عـــددها حـــوالي ســـتين حالـــة 
بخطــاب العقــالء مــن المســلمين أو أهــل  م، تفســر درجــة االهتمــا) 82( و ثمــانين حالــة 

إلى أفعال يأتونها أو يتجنبونها ليثابوا على ذلك الكتاب أو المنافقين ، و هم المدعوون 
 .  

من االستعمال متقاربـا ، و قلـيال أيضـا بالقيـاس " لو" و " إذا" و كان نصيب األداتين 
و قــد تعــود قلتهمــا لعــدم الحاجــة إليهمــا فــي التعبيــر عــن الجــزاء . إلــى األنمــاط الســابقة 

ر بــأمر آخــر تعليــق إمكــان فــي تعليــق أمــ: بمعنــاه المنتشــر فــي هــذه الســورة والــذي هــو 
  .أي ال هو تعليق يقين ، و ال هو امتناع ،  و ال هو في الماضي. المستقبل 

عـــددا مـــن المـــرات بلـــغ خمـــس " أمـــا" واقتضـــى مقـــم الترغيـــب و الترهيـــب أن تســـتعمل 
و   لما في التفصيل و التوكيد و المقابلة من إثـارة للـنفس البشـرية       ) 05(حاالت 

ــا الــِذيَن َكَفــُروا َفُأَعــذُبُهْم َعــَذاًبا َشــِديًدا ِفــي  �: مثــل قولــه تعــالى  توجيــه لهــا ، ْنَيا  َفَأمالــد
ــاِلَحاِت َفُيــَوفيِهْم ُأُجــوَرُهْم . � َواْآلِخــَرِة َوَمــا َلهُــْم ِمــْن َناِصــِرينَ  ــِذيَن آَمُنــوا َوَعِملُــوا الصــا ال َوَأم

  .) 57، 56( � َواللُه َال ُيِحب الظاِلِمينَ 

و كانــت الحاجــة إلــى التعبيــر بــأدوات شــرطية مثــل مــا ، أينمــا ، وكيــف حاجــة  قليلــة 
لعــدم . بينمــا غابــت أدوات أخــرى غيابــا كــامال. جــدا ال تكــاد إحــداها تتجــاوز الحــالتين 



  . حاجة التعبير بها ، أو ألن األداة الموسومة بأم الباب أدت معناها

و . ظام الجملة الشرطية المتوفر فـي سـورة آل عمـران هذا ما أمكنني مالحظته عن ن
أما ما قد يطرأ على مستوى جملة الشرط أو جملة الجزاء من حذف لبعض عناصـرها، 
أو لجوء إلى اإلظهار و ترك اإلضمار، أو تمديـد لمعنـى الجملـة بالتقييـد    أو بالتعـدد 

أ علـــى نظـــام الجملـــة أمـــا كـــل ذلـــك فهـــو ظـــواهر لغويـــة تطـــر ...أو بالتبعيـــة أو بالتعاقـــب
  .  العربية عموما ، و ال يختص بالجملة الشرطية وحدها

  

  .أتمنى أني أصبت ولو قليال ، و آخر دعائي أن الحمد هللا رب العالمين         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  قائمة المصادر و المراجع
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   .رآن الكريم برواية ورشالق  
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1990. 
 .2ج -دار إحياء التراث العربي -أبو السعود  -إرشاد العقل السليم   3  
 

حلب  –دار القلم العربي  -5.ط –فخر الدين قباوة . د –إعراب الجمل و أشباه الجمل   4
 .1989 -سورية

 - لبنان -بيروت -دار الكتاب اللبناني -1ج -الخطيب القزويني -ا]يضاح في علوم البJغة   5 
 .1980-5ط
 

  ..ت .د -ط .د -دمشق  -دار الفكر -ا3ندلسي حيانأبو  -البحر المحيط  تفسير  6

مكتبة نزار  –تحقيق عبد العزيز عطا و غيره  -1ج -ابن القيم الجوزية  –بدائع الفوائد   7
 .1996 – 1ط –مكة  –مصطفى الباز 

ديوان –الجارم و مصطفى أمين علي  –البيان و المعاني و البديع : البJغة الواضحة   8 
 .ت . د -ط .د -وھران –المطبوعات الجامعية 

القاھرة -دار غريب للطباعة و النشر  -محمد حماسة عبد اللطيف . د -بناء الجملة العربية   9 
 .2003ط ، .د -
 دار اليازوري العلمية -ھادي نھر  -دراسة وصفية تطبيقية : التراكيب اللغوية في العربية  10 

  .2004للنشر و التوزيع ،عمان ، ا3ردن ،

 –1993-2ط -القاھرة  -مكتبة الشباب  –محمد أبو الفتوح شريف . د -التركيب النحوي   11
  .2ج

 – 1ط   -الرياض -مكتبة المعارف للنشر و التوزيع -عبده الراجحي. د -التطبيق النحوي   12
1999.  

 -ط.د -تونس  -الدار التونسية للنشر –بن عاشور الطاھر  محمد -التحرير و التنوير  تفسير  13
  .3،4ج –. 1984

 -بيروت -دار الكتاب العربي –و جJل الدين السيوطي الحليجJل الدين  -الجJلين تفسير  14
 .1984 -1ط

  .2ج -1981 -3ط -دار ا3ندلس للطباعة و النشر – كثيرابن  –القرآن العظيم  تفسير  15

  .8ج -العربي  التراثدار إحياء  –فخر الدين الرازي  -  الغيباتيح مف: الكبير التفسير  16



 -ت .ط  د.د -لبنان -بيروت  -دار إحياء التراث العربي -القرطبي –الجامع 3حكام القرآن  17
 .4ج
 

  .1972 –دمشق  -علي حيدر-الجمل لـعبد القاھر الجرجاني   18

 – 1ط  -بيروت -دار ابن حزم -مرائيفاضل صالح السا. د -الجملة العربية و المعنى  19
2000. 

 
 -منشأة المعارف -محمد إبراھيم عبادة. د -دراسة لغوية و نحوية: الجملة العربية  20

 .ت.د -ط.د –ا]سكندرية 
و   دار الفكر للطباعة -السيد أحمد الھاشمي -في المعاني و البيان و البديع: جواھر البJغة 21 

 .2003-ط.د -لبنان -بيروت -النشر
مطبعة  –الصبان   -حاشية محمد علي الصبان على شرح ا3شموني 3لفية ابن مالك  22 
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 . 3،  1ج. ت.د -2ط --لبنان –دار الھJل  -المحقق علي النجار -ابن جني –الخصائص   23 
 

دار -ت السيد محمد رشيد رضا-يعبد القاھر الجرجان -علم المعاني يدPئل ا]عجاز ف  24
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 - دمشق -دار ابن كثير –تحقيق الدكتور مازن المبارك -ابن ھشام  –رسالة المباحث المرضية   25
 .1987-1ط
دار   -بكري عبد الكريم. دراسة دPلية لeفعال الواردة فيه د: الزمن في القرآن الكريم   26 

 .1999- 2ط –القاھرة  -ر و التوزيعالفجر للنش
 -تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد -ابن عقيل -شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك     27 

 .4،  1ج –2004-دار الطJئع
 .1954 -القاھرة  - 2ج -خالد ا3زھري -شرح التصريح  على التوضيح   28 
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 .2ج
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35 
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 .2ج : ت .د -ط.د - بيروت -الجيل  دار - الفيروزبادي -المحيط  القاموس 37
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 . 1963 – 11.ط -مصر -السعادة

 ط   -بيروت–الكتب العلمية  دار -أحمد الھاشمي  السيد - العربيةا3ساسية للغة  القواعد 39
1-1998 -  

 -1لبنان ط –وت بير –دار الجيل  -محمد ھارون السJمتحقيق عبد  –سيبويه  - الكتاب 40
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 -الزمخشري -عن حقائق غوامض التنزيل ، وعيون ا3قاويل في وجوه التأويل  الكشاف 42
    1.ج-ھـ1343 -1ط -مصر-القاھرة -المطبعة البيھية

 –دار صادر  –) الفضل جمال الدين محمد بن مكرم أبو( ن منظور اب -العرب  لسان 43  
  .7ج.1994 – 3ط -بيروت

  .1979 -الھيئة المصرية العامة للكتاب –تمام حسان  - مبناھامعناھا و : العربية اللغة 44

دار نھضة مصر للطبع و  –عبد الفتاح إسماعيل شلبي  تحقيق -الرماني –الحروف  معاني 45
  .اھرةالق –النشر 

: 1985 -1ط -عالم الكتب -الوردعبد ا3مير محمد أمين  :ت -ا3خفش -القرآن  معاني 46
  .1ج

 -بيروت -عالم الكتب -)ھـ207أبو زكريا يحيى بن زياد المتوفى )الفراء  –القرآن معاني 47
  .1ج –1980 -3ط
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49 
  .1997 – 4ط  -لبنان -بيروت  -دار ابن جزم –بدوي طبانة  .د –البJغة العربية  معجم

 الرسالة مؤسسة  –محمد سمير نجيب اللبدي  - الصرفيةالمصطلحات النحوية و  معجم 50
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 1ج –مصر  –المعارف  دار "شرط "مادة  -و آخرون مصطفىإبراھيم  –الوسيط  المعجم 52
.  



ط .د -دمشق -اعة و النشرالفكر للطب دار  -ابن ھشام  -اللبيب عن كتب ا3عاريب  مغني 53
  .2، 1ج.ت .د

 -دار و مكتبة الھJل -علي بوملحم. تحقيق -الزمخشري –في صنعة ا]عراب  المفصل 54
  .2003  -1ط -بيروت

 -ت.د -1ط -بيروت  -عالم الكتب -محمد عبد الخالق عضيمة :تحقيق -المبرد  - المقتضب 55
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 :المج)ت
 –علوم اللغة  –أشرف ماھر محمود /د-دراسة نحوية نصية: عند طه حسين  الشرطأنماط  1
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  :ا�جنبية باللغة مراجع

1 Larousse, Librairie. Larousse, Paris, Volume 1,3, 1970.  

2  Maurice Grevisse, Le Bon Usage, Duculot, Paris, 11eme Edition, 1980. 
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  :الخالصة

 العـــربعلـــى مفهـــوم الجملـــة والفـــرق بينهـــا و بـــين الكـــالم ، وأقســـامها عنـــد النحـــاة  الوقـــوف الشـــرطيةنظـــام الجملـــة  ةلدراســـ اختـــرت
خضــوعها إلــى نظــام  بســببالشــرطية ، وهــي جملــة مغــايرة لقســيمتيها االســمية والفعليــة   الجملــةالقــدامى و المحــدثين ، ألخلــص إلــى  

و يكـــون التعليـــق بـــاألداة إمكانيـــا أو  .جـــواب الشـــرط  والثانيـــة،  الشـــرط ، تقتضـــي جملتـــين، األولـــى ةمتصـــدر أداة شـــرط : خـــاص هـــو
توجيهـات  المقـاميو الـدالالت التركيبيـة التـي قـد يضـيف إليهـا السـياق  من األحكام النحويـة  العديدُ ينجر عن هذا النظام  و ،امتناعيا
التراكيـــب  :و تناولـــت فصــول البحـــث الثالثــة.األحكـــام و الــدالالت كمــن تلــوكانــت ســـورة آل عمــران مجـــاال إلبــراز مجموعـــة .خاصــة

  .التراكيب النحوية الشبيهة بالشرط و الجزاءو  ،التراكيب الشرطية باألدوات غير الجازمة، و الشرطية باألدوات الجازمة

ســورة     آل  – المقــامي الســياق -ةالتركيبيــ الــدالالت -الشــرط جــواب -الشــرط -شــرط أداة -ةالجملــة الشــرطي نظــام :الكلمــات الدالــة
  .عمران

Résume : 
J'ai choisi l'étude de " l'Organisation de la phrase conditionnelle" tout en s'attardant sur la 

Signification de la phrase, la différence entre elle et la parole , et les différentes sortes de phrases 
chez les anciens et les contemporains grammairiens arabes pour en conclure que la phrase 
conditionnelle est une phrase différente de la phrase nominale et la phrase verbale à cause de sa 
soumission à une organisation spécifique qui est l'élément de condition en premier lieu qui nécessite 
deux phrases, la première exprime la cause et la deuxième la conséquence , cette relation revient à 
l'élément de condition par le pouvoir ou l'adhérence, ce qui entraîne de cette organisation plusieurs 
analyses grammaticales en plus des composantes de significations auxquelles viendra s'ajouter la 
signification de la position d'autres orientations ou signifiances lancer particulières La sourate Eli – 
amrane est le corpus de cet étude constituée de trois parties  : les composantes conditionnelles avec 
l'élément de condition (à influence),les composantes conditionnelles avec l'élément de condition 
(sans influence) et les composantes grammaticales ressemblantes à la condition et la réponse.                                

Les mots clefs : 
 Organisation de la phrase conditionnelle - élément de condition- cause- conséquence- composantes 
de significations- signification de la position- La sourate Eli – amrane .   

 

Abstract 

This research focuses on the construction of the conditional clause. I introduced this study with 
the ancient and neo-grammarians' concept of the sentence and how they distinguished it from 
speech. This leads me to conclude that the conditional clause differs from the nominal and the 
verbal sentences because it is governed by a special rule. Preceded by the conjunction, the 
conditional clause calls for two sentences: the first forms the reason while the second comes as a 
consequence. The relation between the conjunction and the other parts of the sentence leads to 
probable or improbable conditions. In addition, this structure can result in various grammatical 
norms and structural significance which the context can give specific orientations. Surah Ela  Imran 
is the corpus of my research,  in which I implemented this method: chapter I: the conditional 
constructions of 'El-Djazm' conjunctions , chapter II: the conditional constructions of conjunctions 
that are not involved in 'El-  Djazm' , chapter III: the grammatical constructions resembling the 
condition. 

Key words: 

 Construction of the conditional clause- conjunction- reason- consequence - structural significance- 
context - Surah Ela  Imran.. 


