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أ

إهداء
 إىل النيب املصطفى الذي بعث مغرياً ليخرج الناس من الظلمات إىل النور. إىل جامعيت اليت إليها أنتمي ....وهبا أحتمي...جامعة األزهر إىل رمز الدفء املتجدد ،ونبع احلنان املتدفق ،إىل من كان دعاؤها سر جناحي وحناهنا ...أميالغالية أطال اهلل يف عمرها.
 إىل من علمين حب العلم ونصحين وأرشدني  ،إىل من وجدت بقربه األمان والسعادة ،إىل منعطاؤه ال ينضب  ...أبي احلبيب.
إىل من نشأت معهم وسكنوا قليب ووجداني......سندي وذخري  ....إخوتي وأخواتي إىل رفيقة دربي اليت صربت وحتملت العناء الكثري ،إىل شريكة جناحي ....زوجيت الغاليةعشقي وحيب
 إىل قليب بناتي لني ومرح ومهجيت يوسف وإىل كل من له حقٌ علينا ونسينا ذكره لطول البعد ومرارة هذه األيام ... إىل كل من علمين حرفاً... إىل كل من ساعدني على إجناز هذا العمل...إليكم مجيعاً ،أهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع،،،،

ب

شكر وتقدیر
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصالة والسالم على من بعثه رب األرض والسماوات،

محمد  ،أرسله اهلل هادياً وبشي اًر ،وسراجاً مني اًر ،فرفع األمة من الهاوية إلى القمة ،ومن المعلوم
نعمهُ ال تُحصى،
أن عالمةَ الشكر الطاعة ،وجحود النعمة نقيض الشكر ،فالحمد هلل الذي ُ
وشكرهُ ال ُي َّ
علي شكر ذوي الفضل وأولي
ؤدى ،ومن ال يشكر الناس ال يشكر اهلل ،فأقل واجب َّ
ِّث}(الضحى ،)١١ :فأتقدم أوالً بالشكر
َما ِب ِن ْع َم ِة َرِّب َك فَ َحد ْ
{وأ َّ
اإلحسان امتثاالً ألمره تعالىَ :
والتقدير لصرح العلم والمعرفة جامعة األزهر ،ولجميع األساتذة في كلية اآلداب ،وال يسعني في
هذا المقام إال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للدكتور /فضل محمد النمس الذي تفضل

باإلشراف على هذه الدراسة ،فوجدت منه الخلق الرفيع ،والتواضع الجم والرأي السديد ،والعطاء
يدخر جهداً في المتابعة والتوجيه في إخراج هذه الرسالة على
الوافر ،والعلم الفياض ،فلم ّ
صورتها التي هي عليها اآلن ،فجزاه اهلل خير الجزاء في الدنيا واآلخرة ،والشكر العميق موصول

لعضوي المناقشة اللذين تفضال بقبول مناقشة هذه الرسالة لتزداد قد اًر ونضجاً بنصائحهما
وبصماتهما المميزة األستاذ الدكتور/صادق أبو سلیمان ،نائب رئيس جامعة ألزهر في غزة

للشئون األكاديمية ،مناقشاً داخلياً ،والدكتور /عبداهلل عبد الجلیل ،مناقشاً خارجياً.

كما يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعتي التي إليها أنتمي وبها احتمي األزهر ،هذه

الجامعة العظيمة التي مثلت بالنسبة لي الدافع الحقيقي وراء إكمال مسيرتي التعليمية ،وأخص

بالشكر الطاقم األكاديمي واإلداري ،والشكر موصول إلى كل من َّ
مد لي يد العون ،من قريب أو

بعيد ،أو دعا لي في ظهر الغيب ،واني اسأل اهلل في هذا المقام أن ينفع بهذه الرسالة جامعها،

وقارئها وناشرها ،وأن يرزقني واياكم أصوب العمل وأخلصه ،هذا هو جهد متواضع ،فإن ُوفقت
وأصبت ،فمن اهلل ،وان أخفقت فمن نفسي وعجزي ،وأسال اهلل العظيم أن يغفر لي الزلل إنه
غفور رحيم ،فهو الهادي إلى سواء السبيل.

ت

ملخص الدراسة

ي دراسة نحوية متخذة من المنهج
تتناول الدراسة أسلوب الشرط في
ّ
لزوميات أبي العالء المعر ّ
الوصفي التحليلي ،طريقاً للبحث والتحليل ،وقد جاءت موزعة في مقدمة وتمهيد وثالثة فصول،
بينت المقدمة أهمية الموضوع ،ودوافع اختياره ،وأهداف الدراسة ،وأبرز الدراسات السابقة ذات

العالقة بموضوع الدراسة ،ومنهج الدراسة ،ثم عرض التمهيد تعريفاً بأسلوب الشرط ،وأبي العالء

ي ،واللزوميات ،أما الفصل األول فقد خصصه الباحث لدراسة أدوات الشرط الجازمة،
المعر ّ
ي ،وفي الفصل الثاني تناول أدوات الشرط غير الجازمة،
واستعماالتها عند أبي العالء المعر ّ
ي
ي ،أما الفصل الثالث فيعرض تعديالت أبي العالء المعر ّ
واستعماالتها عند أبي العالء المعر ّ
على أسلوب الشرط.
وختمت الدراسة بتفصيل ألهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،وكان أبرزها :تناول البحث

ي ،كما
األدوات الجازمة ،وكانت (إن) أداة الشرط الجازمة األكثر في شعر أبي العالء المعر ّ
تناول أدوات الشرط غير الجازمة ،ووضح األشكال المختلفة التي جاءت بها الجملة الشرطية
ي وخاصة
بأدوات الشرط غير الجازمة .كما كثر التوسع الشرطي في لزوميات أبي العالء المعر ّ
ي
في :الفاء الرابطة لجواب الشرط ،أو استخدام العطف ،أو الحذف .واستعمل أبو العالء المعر ّ
في ديوانه اللزوميات من أدوات الشرط الجازمة :إن ،وما ،ومتى ،وحيثما ،ومهما ،ولم يستعمل
ي في ديوانه اللزوميات من أدوات
أي ،و ّأنى ،وأين من هذه األدوات .واستعمل أبو العالء المعر ّ
ّ
الشرط غير الجازمة :لو ،ولوال ،وأما ،واذا  ،وكلما ،ولما ،ولم يستعمل كيف ،من هذه األدوات.
ولم تؤثر اللزوميات على أسلوب الشرط ومكوناته أو صيغه اللغوية أو صيغه النحوية رغم
لزومه ما ال يلزم .وختمت الدراسة أخي اًر بقائمة مفصلة بالمصادر والمراجع التي اعتمد عليها

الباحث في إعداد دراسته.

ث

ABSTRACT
The study tackled the condition style in abi – al- alaa al- m'aari's

book "al-lozomiat" applyining the analyicical descriptive approach as a
method of reseach and analysis. This was divided into an introduction,

a preface and three chapters .the introduction showed the importance
of the topic, the motivations of the choice , the objectives of the study
and the most prominent previous studies related to the subject of the

study and the methodology, then ,the preface introduced a definition of
the condition style, abi al- Alaa al-ma'ari and "Al-lozomiat "The first

chapter was devoted by the researcher to study the tools of the nondecisive condition and its uses in Abi al – ma'ari's book – the third
chapter presents the amendment of Abi al – Alaa al – ma'ari on the
condition style .

the study concluded in details, the most important results the
highlighted points : the study focuses on the decisive tools , (provided
that) the most used in Abi al – Alaa al – Ma'ari's poetry . Also the

study tackled the non – decisive tools. the study explained the different
forms in which the conditional sentence came with the non – decisive
condition. The expansion of the condition in Abi Alaa Al – Ma' ari's
book " Al – lozomiat " and especially in the connectors like Alfa connect

link or answer condition or using additions or delete style. It did not
affect the style of the condition and its components or language form or

grammatical formula , despite the great affectation. Finally, the study
concluded with a detailed list of sources and references on which the
researcher relied on, in preparing his study.
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المقدمة
الحمد هلل العلي القدير ،حمداً كثي اًر ،كما ينبغي لجالل قدره ،وعظيم سلطانه ،والصالة والسالم
على أشرف الخلق ،وخير من نطق بلغة الضاد ،نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وصحبه
وسلم .وبعد:
شاعر ما ،استقراء ما ورد من تر ٍ
ٍ
اث شعري لدى ذلك الشاعر ،وعندما
إن من أهم وسائل فهم
ٍ
ي (ت )880.فإننا – دون شك -أمام ظاهرة فريدة في
نتحدث عن
شاعر كبير بمنزلة أبي العالء المعر ّ
ي الفذة والعبقرية ،التي أكسبت لغة
الشعر العربي ،وديوانه اللزوميات تعبير صارخ عن قدرات المعر ّ

الشاعر مزيداً من الثراء والغنى في المفردات ،والتراكيب ،واألساليب.

ي بالمشرق وابن سيده
كان علمه باللغة والنحو واألدب هو الغاية القصوى حتى قيل إن المعر ّ

بالمغرب ليس لهما في زمانهما ثالث في اللغة .وذكر التبريزي (ت 585 .هـ) أنه ال يعرف كلمة
1
ي حريصاً على إظهار علمه بلغة بالغية عظيمة
نطقت بها العرب ولم يعرفها أبو العالء  .وكان المعر ّ

ويرصع شعره ونثره بالغريب النادر .ومن أبرع ما وجد عنده ،استغالله المعارف النحوية واللغوية
للتعبير عن اآلراء الفلسفية والمالحظات المتفكرة في الحياة واألحياء.
إن دراسة المسائل النحوية وتطبيقاتها في الشعر العربي يوسع المدارك من جهة ،ويبين
التطبيقات العملية للمسائل النحوية من جهة ثانية ،زيادة على كشفه لبعض الجوانب اإلبداعية للشعراء.
وان الشعر فن قولي أداته اللغة ،واللغة ألفاظ ،والقول في حقيقته تركيب وهي لها عالقة بقواعد
النحو في الدرس األسلوبي من حيث المبدع لألسلوب ،ومن حيث الدارس له ،والمحلل المستبطن
لسماته.
ولقد كان اختيار الشرط دون غيره من المسائل النحوية؛ ألنه من أكثر األساليب تداوالً في
للزوميات لسببين:
ي وديوانه ا
اللغة الشائعة بين الناس ،وقد
ُ
ّ
اخترت أبا العالء المعر ّ

 -3ألن الشاعر أكثر من استخدام أسلوب الشرط الذي يتماشى مع فلسفته وحكمته.
اللزوميات يعد من أفضل ما وصلنا من اآلداب العربية وأرفعها فصاحة وبياناً ،وأنه
 -2وألن ديوان
ّ
كان وما زال مصد اًر للدراسات النحوية.

 1طه حسين ،ذكري أبي العالء ،ط ،2مكتبة الهالل ،مصر( ،د.ت) ص .258

1

أهمیة البحث:
تكمن أهمية الموضوع في:

 .3إبراز أوجه االتفاق واالختالف بين الجمل الشرطية في اللزوميات وبين ما ذكره النحاة من قواعد
وأحكام نحوية.

 .2تبحث في أسلوب الشرط في لزوميات أبي العالء من حيث:
-

المصطلح ،األدوات طبيعتها ووظيفتها ،وآراء النحاة حول عمل بعضها.

 -تناول األلفاظ الشرطية المختلفة في اللزوميات والموازنة بينها.

 دراسة عدد من القضايا التركيبية المتعلقة بالجملة الشرطية .كالربط مع التقديم والحذف ...منشأنها أن تظهر السمات الخاصة للجملة الشرطية عند أبي العالء في لزومياته.

أهداف البحث:
 .3تحديد األدوات ،واستعمال كل أداة ودالالتها ،ووظيفتها النحوية ،ودورها في التركيب اللغوي ،ومن
ي.
ثم تطبيقها في ديوان اللزوميات للمعر ّ

 .2تحديد مصطلحات الجملة الشرطية.

 .3بيان مدى الفروق بين استخدام النحاة القدامى للجملة الشرطية.
 .8الكشف عن األنماط الشرطية في اللزوميات وصورها.

أسباب اختیار البحث:
قمت باختيار هذا البحث لألسباب اآلتية:
 .3كثرة اآلراء النحوية وتعدد اتجاهاتها في تحديد مفهوم الشرط.

 .2كثرة األدوات الشرطية وتعدد معانيها واختالف تطبيقاتها ودالالتها.
ي.
 .3شيوع هذا األسلوب واطّراده في لزوميات أبي العالء المعر ّ

2

الدراسات السابقة:
بعد البحث والتدقيق وقف الباحث على عدد من الدراسات تناولت موضوع الشرط ،أذكر منها:

 دراسة راویة زكریا ،أسلوب الشرط في سورة النساء ،رسالة ماجستیر ،جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجیا ،السودان.8105 ،

تقوم هذه الدراسة على تناول أسلوب الشرط في سورة النساء وتتكون هذه الدراسة من مقدمة
وثالثة فصول وخاتمة .وقد تحدثت هذه الدراسة عن مفهوم أسلوب الشرط والجزاء وأركانه ومفهوم جملة

الشرط وأحكامها .ثم تناولت التعريف بأدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة وبعض أحكامها ثم تطبيقها

في سورة النساء.

 دراسة إبراهیم الشیخ عید ،أسلوب الشرط في دیوان اإلمام الشافعي ،بحث محكم ،جامعة
األقصى ،فلسطین.8108 ،

يتناول البحث الموسوم ب ـ "أسلوب الشرط في ديوان اإلمام الشافعي ،دراسة نحوية" بالدراسة

والتحليل بطريقة وصفية تحليلية ،تقوم على معرفة أسلوب الشرط ومكوناته المختلفة.
وقد جاء البحث في مبحثين:

المبحث األول :أسلوب الشرط ومتعلقاته عند النحاة.

المبحث الثاني :أسلوب الشرط في ديوان اإلمام الشافعي ،وينقسم إلى:
 -القسم األول :أدوات الشرط الجازمة.

 -القسم الثاني :أدوات الشرط غير الجازمة.

 دراسة إبراهیم البب ،وهند خیربك ،الجملة الشرطیة في شعر ابن الدمینة ،مجلة جامعة تشرین
للبحوث والدراسات العلمیة ،مجلد  ،98العدد .8101 ،0

الهامة التي يقوم عليها التراث اللّغوي ،وهي مع أهميتها لم يكن لها
قضية من القضايا
يتناول البحث
ّ
ّ

وتركيبية
ابية
ّ
باب مستق ّل في كتب النحو ،واّنما بحثها النحاة في سياق عرضهم لموضوعات إعر ّ

الحق َّ
تأمل في طبيعتها وفي داللتها،
أن جملة الشرط
تستحق أن تفرد بالذكر ،وأن ُي َّ
ّ
وداللية شتّى .و ّ
ّ
وفي حكمها الذي له أثر في إعراب طرفيها فعل الشرط ،وجواب الشرط.،ولهذا تناول البحث (الجملة

ألهمية شعره؛ ولبيان مدى شيوع ظاهرة الشرط في ديوانه ،ألجل
الشرطية في شعر ابن الدمينة)
ّ
مبيناً مواقعها في شعره،
إيضاح األدوات التي استعملها ومعانيها وأنماطها ،واألدوات التي هجرهاّ ،
الشرطية ،لتمتاز
وتحديد الجملة
ق هذا الكالم ببيان معنى الشرط،
عارضاً لفائدتها وتركيبها ،بعد أن ُسبِ َ
ّ
ّ
عن غيرها  ،مستعيناً في ذلك بما أورده علماء النحو في هذا المجال .وما تسعى إليه هذه الدراسة هو

الشرطية  ،كالربط،والرتبة ،والحذف .ومناقشة األحكام النحويّة
التركيبية للجملة
محاولة دراسة القضايا
ّ
ّ
3

الخاصة بالجملة الشرطية  ،كالعالقة بين فعل الشرط وجوابه ،واجتماع الشرط والقسم .في ضوء ما
ّ
ويقره االستعمال في هذه النصوص الشعرية ،ومقارنة ذلك بما رصده النحاة في مؤلفاتهم.
يثبته ّ

 دراسة جمله عیاش ،أسلوب الشرط والقسم بین لغة الشعر الجاهلي ولغة الحدیث الشریف،
رسالة ماجستیر ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.8101 ،

تقوم هذه الدراسة على تناول أسلوبي القسم والشرط بين لغة الشعر الجاهلي ولغة الحديث

النبوي الشريف ،وبيان االختالف والتغيير الذي ط أر على لغة الحديث النبوي الشريف بالمقارنة مع
األساليب الواردة في لغة الشعر الجاهلي في هذين األسلوبين .تتكون هذه الدراسة من أربعة فصول
وخاتمة .يشتمل الفصل األول على المقدمة .أما الفصل الثاني فيشتمل على دراسة تأسيسية ألسلوبي

القسم والشرط .ويبحث الفصل الثالث في أسلوب القسم في الشعر الجاهلي والحديث الشريف .ويتناول
الفصل الرابع :الشرط في الشعر الجاهلي والحديث النبوي الشريف.

 دراسة سبأ عمیر ،أسلوب الشرط في شعر إیلیا أبو ماضي دراسة في التركیب والداللة ،رسالة
ماجستیر ،جامعة تعز ،الیمن.8112 ،

تناول موضوع البحث الجملة الشرطية في شعر إيليا أبو ماضي ،فتناول الجملة الشرطية عند

أبي ماضي داللة وتركيباً ،وذلك من خالل استعراض األدوات الشرطية عنده ومقابلتها بما ورد عند
نحاة العربية ،وبيان ما استجد منها مما لم يكن شرطياً ،هذا إلى جانب الكشف عن األنماط الشرطية
عنده ،وبيان ما اتفق فيه مع النحاة وما اختلف فيه معهم ،وما اتفق مع النصوص اللغوية الصحيحة.

 دراسة یاسر إسماعیل ،أسلوب الشرط في صحیحي البخاري ومسلم دراسة وصفیة تحلیلیة ،رسالة
دكتو ارة ،الجامعة اإلسالمیة العالمیة ،مالیزیا.8112 ،

يسعى هذا البحث نحو دراسة أساليب الشرط الواردة في صحيحي البخاري ومسلم ،وعلى وجه

الخصوص تلك الجمل الشرطية التي تقتصر على استخدام أدوات الشرط التي حددها النحاة ،ويهدف
البحث إلى وصف تلك الجمل وتحليل خصائصها اللغوية ،ويهدف البحث كذلك إلى تحليل جوانب
لغوية مختلفة من الجمل الشرطية الواردة ،فيكشف حالة الجملة الشرطية من الناحية التركيبية والداللية
حينما يتقدمها القسم أو عند دخول أدوات أخرى مختلفة عليها .ويعرض البحث أوجه الحذف في تلك

الجمل الشرطية ،وأوجه توسيعها ،كما يسلّط الضوء على مظاهر تحويلية في تلك الجمل الشرطية.
وتقتصر شواهد الجمل الشرطية المدروسة في هذا البحث على األحاديث التي قالها الرسول صلى اهلل

عليه وسلم.
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 دراسة أحمد بشارة سلیمان ،أسلوب الشرط في دیوان الهذلین ،رسالة دكتوراة ،جامعة أمدرمان
اإلسالمیة ،السودان.8112 ،

تناولت الدراسة أسلوب الشرط في ديوان الهذلين ،وقد بنيت الدراسة على تمهيد وأربعة أبواب،

تناول الباب األول الشرط لغةً واصطالحاً ،ومصطلحاته عند النحاة .أما الباب الثاني فتناول أدوات
الشرط الجازمة ،الحرفية واالسمية والظرفية .وناقش الباب الثالث أدوات الشرط غير الجازمة،

االمتناعية منها وغير االمتناعية .وبين الباب الرابع القضايا المتعلقة بأسلوب الشرط من حيث اقتران

جواب الشرط بالفاء وغيرها ،والحذف ،والتراكيب اإلنشائية.

ولع ّل الجديد الذي ستأتي به هذه الدراسة فهو تتبعها لمعالم أسلوب الشرط عند أبي العالء
بي ،والفلسفة ،والمعاني.
المعر ّ
ي المعروف بعلمه الغزير في اللغة ،ومكانته في الشعر العر ّ

منهج الدراسة:
سوف يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ألسلوب الشرط الجازم وغير الجازم ،ويعرضه
ي له في شعر اللزوميات.
كما ورد في استخدامات أبي العالء المعر ّ

مصدر الدراسة:
ي ،أبو العالء ،ديوان اللزوميات ،تحقيق :أمين عبد العزيز
سوف يعتمد الباحث كتاب :المعر ّ
الخانجي ،مكتبة الخانجي  ،القاهرة.3008 ،

خطة الدراسة:
انتظمت هذه الدراسة في مقدمة ،وتمهيد ،وثالثة فصول ،تلتها الخاتمة التي تضمنت ملخص
الموضوع ،وأهم النتائج التي تم التوصل إليها ،ثم المصادر والمراجع ،وهي على النحو اآلتي:

المقدمة :وقد تضمنت أهمية موضوع الدراسة ،وأهدافها ،وأسباب اختيار الباحث موضوع الدراسة ،وأهم
الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع ،ومنهج الدراسة ،ومصدرها ،وخطة عمل الدراسة.

ي ،واللزوميات.
التمهید :وتحدثت فيه عن أسلوب الشرط ،وأبي العالء المعر ّ
ي (إِن ،من ،ماّ ،أنى،
الفصل األول :تناول أدوات الشرط الجازمة ،واستعماالتها عند أبي العالء المعر ّ
أي ،أين ،متى ،حيثما ،مهما)
أما الفصل الثاني :فتحدثت من خالله عن أدوات الشرط غير الجازمة ،واستعماالتها عند أبي العالء

ي (لو ،كيف ،لوال ،أما ،إذا ،كلما ،لما).
المعر ّ
ي على أسلوب الشرط ،اجتماع
ـأما الفصل الثالث :فتناولت من خالله عن تعديالت أبي العالء المعر ّ
الشرط والقسم ،واجتماع أسلوبين من الشرط ،واجتماع الشرط واالستفهام ،وموقع الشرط من اإلعراب،
5

وجملة ليس لها محل من االعراب ،ومجيء الفاء مع الجملة االسمية ،ومجيء الفاء مع الجملة

الطلبية ،ومجيء الفاء مع األفعال الجامدة ،والفعل الماضي المسبوق بقد ،مجيء الالم مع لو ،لوال،
إن ،إذا ،والعطف ،والحذف.

أما الخاتمة :فقد تضمنت خالصة البحث ،وأهم نتائجه التي توصل إليها الباحث ،وتلتها المصادر
والمراجع.

وختاماً أقول :هذه ثمرة جهدي وتعبي وصبري ،فإن أصبت فمن اهلل ،وان أخطأت فمن نفسي المخطئة
ولي التوفيق.
والشيطان ،فحسبي أنني اجتهدت ،واهلل ّ

6

التمهید


تعریف بأبي العالء المعري ،ودیوانه اللزومیات

 أسلوب الشرط
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التمهيد
ي ،واللزوميات ،وأسلوب الشرط.
ويتضمن تعريفاً بأساسيات البحث ،أبي العالء المعر ّ

أوالً :أبو العالء المعري ،ودیوانه اللزومیات:
اسمه ونسبه:

ي :شاعر فيلسوف .ولد ومات في معرة
هو أحمد بن عبد اهلل بن سليمان،
التنوخي المعر ّ
ّ
النعمان 880 - 353( ،هـ = 3555 - 053م).1

مولده وتعلیمه:

كان أبو العالء متضلعاً في فنون األدب ق أر النحو واللغة على أبيه بالمعرة وعلى محمد بن

عبد اهلل بن سعد النحوي بحلب وله التصانيف الكثيرة المشهورة والرسائل المأثورة وله من النظم لزوم ما

اليلزم وهو كبير يقع في خمسة أجزاء ،أو ما يقاربها وله سقط الزند أيضاً شرحه بنفسه وسماه ضوء

السقط .وله كتاب سماه األيك والغصون وهو المعروف بالهمزة والردف يقارب المائة جزءاً في األدب

أيضاً.2

ي قبل مغيب شمس يوم الجمعة ،وفي الثامن والعشرين من ربيع األول،
ولد أبو العالء المعر ّ
سنة ثالث وستين وثالثمئة هجرية ،وهي توافق سنة ثالث وسبعين وتسعمائة ميالدي .وفي السنة
ي ،فكاد يودي بحياته ،ولم يغادره حتى ذهب بعينه اليسري
الرابعة من حياته (355هـ) أصيب بالجدر ّ
وغشي اليمنى بالبياض ثم بالعمى ،وبهذه الحادثة تمت أول نكبة أعدها له الزمن فكان لها في حياته

أكبر األثر.3

ذهب إلى الدراسة في حلب بعد أن أتم الدراسة على يد أبيه ،وكانت حلب في زمنه مكتظة

بأفاضل العلماء ورجال األدب ،ممن دعاهم سيف الدولة في زمنه وأغدق عليهم النعم ،أغرقوا حلب
علماً ،في زمنه وبعد موته ،فانتفع بعلمهم أبو العالء .ثم سافر إلى أنطاكية ووعى ما شاء من نفائس

صولتهم
الكتب التي وجدها في مكتبتها الشهيرة ،وكان بها كثير من الروم ،الذين شاهد أبو العالء َ
واعتزازهم بها.

1
2
3

الزركلي الدمشقي ،األعالم.355/3 ،
اللبناني ،شاهين عطية ،رسائل أبي العالء المعري ،ص .3
المعري ،أبو العالء ،رسالة الغفران ،تحقيق :كامل كيالني ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة ،2532 ،ص .35
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ثم سافر إلى طرابلس الشام ،ومر بالالذقية في طريقه ،فنزل ٍ
بدير فيها ،وأخذ  -عن راهب فيه

كان دارساً لعلوم الفلسفة وغيرها -كثي اًر من اآلراء .واشتدت الصلة بين أبي العالء وبين النصارى
واليهود ،حتى تمكن من درس دينهم ومناقشتهم فيه ،ثم عاد إلى معرة النعمان.1

ومات أبوه وهو في الرابعة عشرة من عمره سنة 355هـ  ،فرثاه ُبنونيته المعروفة في سقط
الزند ،وهي تمثل شعره في صباه .ثم رحل إلى بغداد سنة 308هـ  ،وذاع بها صيته ،واطلع على
مكاتبها الشهيرة ،واشترك في المجامع العلمية واألدبية العامة والخاصة.

وفقره مع أنفته من التكسب بشعره وأدبه ،فتركها في
ثم دعاه إلى مغادرة بغداد
ُ
مرض أمه ُ
رمضان سنة  855ه ،واحتفل بتوديعه أهل بغداد وحزنوا على فراقه أشد الحزن .وانه لفي طريقه إلى

المعرة إذ وافاه َنع ُي أمه ،فتمت نقمته على الدنيا .وكانت تلك النكبات الفادحة التي لقيها في حياته،
أكبر باعث له على األخذ بقانونه الصارم الذي َسَّنه لنفسه :وهو اعتزال الناس.
وقد حاول تنفيذ هذا القانون ،فلم ُيوفَّق إلى ذلك؛ اللتفاف الطالب حوله ،واقبال الكثيرين من
المعجبين به على زيارته ،ووفودهم إليه من بالد نائية ليتلقوا عنه العلم .وكان له َوقف يحصل منه كل
َ

عام على ثالثين دينا اًر ،يعطي خادمه نصفها وينفق على نفسه النصف اآلخر .وكان فقي اًر متقشفاً

زاهداً ال يمدح أحداً طمعاً في مال أو جاه ،يأكل الشعير ويلبس الصوف الغليظ.
وهو أول من َخطَّ للشعر العربي طريقاً جدية فلسفية خاصة به ،ومأل شعره بأسمى المبادئ
االجتماعية واألدبية والعالمية ،التي انفرد بها دون سواه من بين شعراء العربية جميعاً.2

مؤلفاته:

ألف أبو العالء المعريّ الكثير من الكتب القيمة ،ولكن أكثرها قد فُِق َد لسوء الحظ ولم يبق لنا
شعره في عهد الشباب ،وليس فيه إال بضع قصائد بلغت الذروة في
منها إال سقط الزند ،ويحتوي َ
اإلجادة ،أما الباقي فأكثره متكلَّف أفسدته المبالغات والتقليد ،وقد اعترف بذلك في مقدمته .وكتاب
يعد من أنفس الدواوين ،ويشمل جمهور الفلسفة العالئية الرائعة ،رغم ذلك القيد الثقيل الذي
اللزوميات ّ
أخذ به نفسه ،وهو مضاعفة القافية .وديوان الدرعيات ،وهو خاص بوصف الدروع .ورسالة المالئكة،
ورسائله التي طبعها مرجليوث.3

ومن أهم كتبه المفقودة :كتاب األيك والغصون ،الذي نيفت أجزاؤه على المائة ،وال يعلم  -إال
ألمت باألدب العربي من جراء فَقِد هذا
اهلل وحده -مقدار الخسارة العظيمة ،بل النكبة الفادحة ،التي َّ

ِّ
المفكر العظيم .ولسنا نرتاب فيما قالوه عن محتويات ذلك السِّفر
الكتاب الذي أخرجه ذلك الرأس
الجليل؛ فإن الذي يجيب صاحباً له برسالة كرسالة الغفران ،ويقول في مقدمة لزومياته" :كان من

1
2
3

أبو العالء المعري ،لزوم ما ال يلزم ،ألبي العالء المعري ،حسين ،طه ،واألبياري ،ابراهيم  ،دار المعارف ،مصر ،د.ت ،ص.53
المعري ،أبو العالء ،رسالة الغفران ،ص .35
المرجع نفسه ،ص .35
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ت فيها صدق الكلمة … إلخ" .إن رجالً يفعل ذلك ،ال
سوالف األقضية أني أنشأت أبنية أوراق تََو َّخي ُ
يستبعد عليه ،إذا قصد إلى التأليف أن ُيخرج للعالم مثل ذلك الكتاب الجليل الشأن.1

صفاته:

كان أبو العالء متوهج الذكاء مرهف الذاكرة ،وكان كريم الخلق رقيق القلب ،ولكنه كان يسيء

الظن بالناس ويحذرهم ،ويمقت الدنيا وال يرى فيها إال الشرور واآلثام .أما عقيدته فقد اختلف فيها
متصوف ،لكالمه باطن وظاهر ،ومنهم من زعم أنه كافر ملحد ،والغالب أنه
الناس فمنهم من زعم أنه
ّ
كان متشككاً متحي اًر ففي شعره ما يدل على اإليمان وما يدل على الكفر.2
كان أبو العالء شديد التواضع ،قليل االعتداد بنفسه ،شديد االزدراء لها ،يرى أن الذين دعوه

بكنيته هذه قد أخطئوا وأسرفوا على أنفسهم وعلى الناس .وكان الحق عليهم أن يدعوه "أبا النزول":
َّ
الصحيح "أبو النزول"
ولكن
يت "أبا العالء" وذلك َمين
ُد ِع ُ
َ
وبعد الصوت ،يرى أنه ليس لشىء من ذلك أهالً ،ويرى أن
وكان شديد الزهد في نباهة الذكر ُ

الغرور ،ينبغي لذي األب أن يرتفع بنفسه عنه .وكان ربما أنكر ما
الرغبة فيه لون من العبث وفن من ُ
أُتيح له من الشهرة ،فحمل الناس على زيارته واالستماع له .فالناس إنما يقصدون إلى ذي المال
يلتمسون عنده العطاء ،ويسمعون إلى ذي العلم يلتمسون عنده المعرفة.3

خصائصه اللغویة:

من خصائص أبي العالء التي لم تجل فيها األقالم جولتها في شاعريته أو عقيدته أنه كان

لغوياً حقيقاً بهذه الصفة في أوسع داللتها ،وما يتهيأ لشاعر يبني القصيد نظماً فخماً ،ونسجاً محكماً،
إال يكون قد ضرب في اللغة بسهم ،وطاب له منها النغم ،وغذي من مادتها بما يوسع محفوظه من

صيغها ،ويغزر علمه بمسائلها ،حتى تستوي له ملكة اإلبانة ،وتنفسح أمام طريق التعبير.4

فمنظومه ومنثوره يشهدان أنه قد وسع اللغة مبحثاً ولفظاً ،وبعد شأوه فيها رواية وحفظاً .إال أنه

يزيد على ذلك أنه قد أودع ما انتهى إلينا من جمهرة آثاره المنثورة ،أطرافاً من المباحث تقطع بأنه قد
شارك اللغويين في علمهم وتصرفهم ،وجاذبهم الرأي في موضوعات النحو والتصريف واالشتقاق.

يقول ياقوت" :كان أبو العالء عالماً باللغة ،حاذقاً بالنحو" 5وحقاً لقد كان أبو العالء يعرف من

نفسه ذلك العلم والحذق ،فسمت به همته إلى التأليف في فروع اللغة ،وكان أهل عصره يعرفون ذلك
1
2
3
4
5

أبو العالء المعري ،رسالة الغفران ،ص .35
أبو العالء المعري ،سطور من حياته ،مجلة الهالل ،دار الهالل ،القاهرة ،الجزء الثامن ،العدد  ،3038 ،85ص .35
حسين ،طه ،واألبياري ،إبراهيم ،لزوم ما ال يلزم ،ألبي العالء المعري ،دار المعارف ،مصر ،د.ت.
رفعت ،محمد توفيق ،أبو العالء اللغوي ،مجلة الهالل ،دار الهالل ،القاهرة ،الجزء الثامن ،العدد  ،3038 ،85ص.38
الحموي ،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي ،معجم األدباء ،تحقيق :إحسان عباس  ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،

.352/3 ،3003
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منه ،فاقترحوا عليه أن يؤلف وأن يشرح ما ألف غيره .وهذا ثبت كتبه يقول إنه ألف في النحو كتباً
ثالثة ":الحقير النافع" و"الظهير العضدي" و"شرح سيبويه" .وكذلك كان أبو العالء يعرف من نفسه

بغريب األلفاظ ،واحسانه لتفسير المعاني ،ولباقته بتوضيح اإلشارات ،وحسن عبارته في تحرير ذلك
كله .فاتجه إلى دواوين الشعر يشرح من غامضها ،ويكشف عن خافيها ،ومما يذكر من كتبه في ذلك:

"الرياشي المصطنعي" 1والالمع العزيزي" 2و"ذكرى حبيب"

وفاته:

4 3

طال العمر بأبي العالء ،وتحمل أثقال الشيخوخة المريرة ،فسقطت أسنانه ،وانحنى ظهره

وضعف جسده ،وتخاذلت أعضاؤه ،فما عاد يستطيع الوقوف إال بمساعدة غيره ،وعجز عن القيام

للصالة وأخذ يصليها قاعداً" ،5وكان مرضه ثالثة أيام ،ومات في اليوم الرابع ،ولم يكن عنده غير بني
وي واألقالم ،فأملى عليهم غير الصواب .فقال
عمه ،فقال لهم في اليوم الثالث :اكتبوا عني ،فتناولوا الد ّ
القاضي أبو محمد عبد اهلل التنوخي :أحسن اهلل عزاءكم في الشيخ؛ فإنه ميت! فمات ثاني يوم" .مات

ي يوم الجمعة ربيع سنة (880ه3555 -م) في غداة غد ،ودفن في المعرة في ساحة دار
المعر ّ
صغيرة ،وأوصى أن يكتب على قبره:6

دیوان اللزومیات:

علي
هذا َج َناهُ أبي َّ

وما جنيت على أحد

تعد اللزوميات أحد أسس – إن لم ت ُكن األساس الرئيسي – للدراسات األدبية والنقدية والتاريخية

ي ،في كتب مستقلة مثل تلك التي ألفها الدكتور طه حسين ،أو
التى أجراها المحدثون على شعر المعر ّ
في كتب تشمله هو وغيره من شعراء العربية ،مثل كتب تاريخ األدب العربي المعروفة .كل ذلك جعل
بي الهامة .وقد دفع ذلك األدباء والناشرين إلى التنافس
من اللزوميات واحداً من دواوين الشعر العر ّ
على طبعها .فصححها أمين حسن حلواني وطبعها في المطبعة الحسينية على الحجر في بمباي بالهند

سنة 3353هـ3885 /م .وشرحها عزيز زند وعلق عليها وطبعها في مطبعة المحروسة بالقاهرة سنة
3803م .وفي السنة نفسها طبعتها مطبعة الجمالية بمصر .وفي سنة  3035قامت هذه المطبعة
بطبعها بعد أن عنى أمين عبد العزيز بتصحيحها وتفسير غريبها ومقابلتها على الطبعتين الهندية

والمصرية .وفي سنة  3035طبعتها مطبعة التوفيق األدبية .وفي  3050حققها إبراهيم األبياري
1
2
3
4
5
6

شرح مواضع من الحماسة الرياشية عمله ألمير يلقب بمصطنع الدولة.
شرح شعر المتنبي ويقال هو :معجز احمد عمله لألمير عزيز الدولة.
شرح الغريب في شعر أبي تمام.
رفعت ،محمد توفيق ،أبو العالء اللغوي ،ص.38
الحموي ،ضمن تعريف القدماء بابي العالء ،ص .333
العبهري ،ميسون ،النقد االجتماعي في لزوميات أبي العالء المعري ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس،2555 ،ص .33
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وشرحها وطبعتها له و ازرة الثقافة واإلرشاد .وفي سنة 3053م طبعتها دار صادر في بيروت .كما

تنتشر مخطوطات اللزوميات في كثير من المكتبات حول العالم.1

وينفرد هذا الديوان بميزتين؛ خلوه من أبواب الشعر المطروقة (المديح والرثاء والفخر وما إليها)

من جهة ،وانصراف ناظمه إلى نقد الحياة ،وقد نظمه بعد رجوعه من بغداد ،ولزومه(،المعرة من جهة

أخرى ،كما أنه يمثل نضج شاعريته ،ونظراته الفلسفية في الكون والعمران.2

ي على نفسه في لزوم ما ال يلزم األغراض التقليدية التي تحبب الشعر إلى النفس،
حرم المعر ّ
ّ
كما أنه حرم عليها عشرة الناس بانزوائه في بيته ،وحرم عليها ما لذ وطاب من الطعام .لم يتذوق
لسانه أنواع األطعمة غير النباتية ،كما لن يلوك فنون القول غير الصادقة.3

يؤكد أبو العالء أكثر من مرة في لزوم ما ال يلزم أنه يخفي جزءاً مما يعلم ،وأن لديه س اًر ال يود أو ال

يستطيع إفشاءه:

يخفى على البصر ِ
اء ،وهو َنهار
ولدي ِسٌّر ،ليس
ُ
ّ
ذكرهُ
يمكن ُ
5
ِ
ِ
ِ
ِ
مت َولَكّني بِها َغ ُير بائ ِح
مون َسرائ اًر
َعل ُ
وأيضاًَ :بني َزمني َهل تَعلَ َ
وهكذا فإلى جانب ما يصرح به ويعلنه ،هناك ما يسكت عنه ويكتمه .تشتمل لزومياته إذن
4

على مكونين اثنين ال انفصام لهما :من جهة ما دونه ،أي ما يمكن قراءته ،ومن جهة أخرى ما لم

ي تعني في آن اإلمساك عن الكتابة،
يدونه ،وما ال يمكن بالتالي االطالع عليه .الكتابة بالنسبة للمعر ّ
أو على األقل التضحية بقسم منها ال يظهر على صفحات الكتاب ،وان ظ ّل مسط ًار في ذهن المؤلف.
ي تعني عدم قراءته ،أي إغفال جانب من حكمته ليس ماثالً للعيان.6
وبالمقابل فإن قراءة المعر ّ

لماذا ال يذيع األسرار التي يزعم أن بها علم؟ ألن الكالم خطير وقد يؤدي إلى الحتف:
7
ِ
ِ
يجاز .
قت فَِإفصاح َوِا ُ
َوِان َنطَ َ
المرِء ُيهل ُكهُ
الم َ
وا ُ
صمت فَإ َّن َك َ

1
2
3

شرح اللزوميات ،تحقيق ،سيدة حامد ،واخرون ،اشراف ومراجعة :حسين نصار ،الهيئة المصرية للكتاب.5/3 ،
المقدسي ،أنيس ،أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ،ط  ،5بيروت ،دار العلم للماليين ،3053 ،ص .855
كيليطو  ،عبد الفتاح ،أبو العالء المعري أو متاهات القول ،ط ،3دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء  ، 2555 ،ص .88

4أبو العالء المعري ،لزوم ما ال يلزم ،دار الكتب العلمية ،بيروت 338/3 ،3083
5
6
7

أبو العالء المعري ،لزوم ما ال يلزم .308/3 ،
كيليطو  ،عبد الفتاح ،أبو العالء المعري أو متاهات القول  ،ص .85
أبو العالء المعري ،لزوم ما ال يلزم 8/2،
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ثانیاً :أسلوب الشرط:
لم يظهر مصطلح الجملة الشرطية بصريح اللفظ عند سيبويه إمام المدرسة البصرية وال عند

الفراء (ت 258ه) .ومن المتأخرين الذين استعملوا هذا المصطلح أبو حيان األندلسي النحوي فقال:

"قيل ربط الجملة الشرطية بالمضارع له طريقان أحدهما بجزمه ،واآلخر بالفاء ورفعه لكان قوالً...1
وعرفها النحاة بأنها "الجملة المصدرة بأداة شرط" ،فنحو :العدد إما زوج أو فرد ليس بجملة شرطية
عندهم  ...والقول بأن الجملة الشرطية هي التي تبدأ بأداة الشرط  ،مثلها في ذلك مثل الجملة االسمية

التي تبدأ باسم و الجملة الفعلية التي تبدأ بالفعل.2

مفهوم الشرط:

مفهوم الشرط لغة واصطالحاً:

الشرط لغة بالفتح :يعني العالمة ،ومنه أشراط الساعة أي عالماتها .والشرط بالسكون :يعني

اإللزام .وجاء في لسان العرب :الشرط :إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه ،وجمعه شروط وشرائط"

3

وفي المعجم الوسيط جاء الشرط بمعنى "  ...ما يوضع ليلتزم به في بيع ونحوه ،وفي الفقه ما ال يتم

الشيء إال به  ،وال يكون داخالً في حقيقته .وعند النحاة ترتيب أمر على أمر بأداة من أدوات الشرط
وهي األلفاظ التي تستعمل في هذا الترتيب مثل إن و مهما – و جمعه شروط ".

4

النحوي للشرط.
الفقهي و
ويالحظ أن التعريف الثاني أشمل ألنه اشتمل على المفهوم
ّ
ّ
اللغوي و ّ
ورد في معجم المصطلحات النحوية و الصرفية أن الشرط بمعنى "ترتيب أمر على أمر ،حيث
إذا وجد األول وجد الثاني ،وهو أسلوب له مكوناته و أركانه وهي :األداة و فعالن  ،وحصول الثاني
منهما مترتب على حصول األول  ،فهو جوابه وجزاؤه".5

يظهر من هذا التعريف أن أسلوب الشرط يتكون من أداة تتصدر األسلوب  ،ثم من جزأين؛ األول

الشرط  ،وال يكون في الحقيقة إال فعالً  ،والثاني جوابه و جزاؤه الذي قد يكون فعالً .والشرط هو أساس
األسلوب  ،و بدونه ال يقع الترتيب.

والشرط اسم يضاف إلى األداة فيقال أداة شرط .أو إلى فعل الشرط فيقال فعل الشرط ،وقد يطلق على

األسلوب كله بجميع مكوناته فيقال أسلوب الشرط.

 1أبو حيان االندلسي ،ارتشاف الضرب.7711/4 ،
 2محمود ،أشرف ماهر  ،أنماط الشرط عند طه حسين :دراسة نحوية نصية ،مجلة علوم اللغة  ،المجلد الثاني ،العدد  ،8دار غريب ،القاهرة،
 ،3000ص.382،383 :

3
4
5

ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،ط  ،3008، 3ص 320/5مادة :شرط.
مصطفي وأخرون ،إبراهيم ،المعجم الوسيط (مادة " شرط") ،دار الدعوة ،مصر.850/3 ،
اللبدي ،محمد سمير نجيب ،معجم المصطلحات النحوية والصرفية ،مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع  ،بيروت ،لبنان ،د .ط ،د.ت ،ص .338
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أدوات الشرط:

أدوات الشرط منها ما هو حروف ،ومنها ما هو أسماء ،وتسميتها حروفاً باعتبار أن األصل

فيها "إن" الشرطية وهي حروف ،وغيرها من أدوات الشرط اسم ،واألصل في إفادة المعاني الحروف،
وألنها تستعمل في جميع صور الشرط ،وغيرها يخص بعض المواضع.1

وتقوم أداة الشرط بالربط بين جملتي الشرط والجزاء ربطاً يمتنع معه استقالل أي الجملتين

بمعناها عن األخرى .و يرتبط معنى الجملة الشرطية بمعنى األداة؛ فمعاني األسلوب الشرطي القائم
على األداة تتقيد بمعاني هذه األدوات.

أي ،
جاء في أغلب المباحث النحوية أن أدوات الشرط األساسية هي" :إِن َ ،من  ،ما ،مهماّ ،
متى  ،أيان  ،أين  ،إِذ َما ،حيثما و ّأنى ".و يطلق عليها األدوات الشرطية الجازمة.2
وقد جعل سيبويه هذه األدوات ثالثة أقسام :
أي.
 .3أسماء وهي :من ،ما ّ ،

 .2وظروف وهي :متى ،وأين ،وحيثما.

 .3وحرفين وهما :إن واذما .3و تبعه في ذلك المبرد في المقتضب.4

و قسمها ابن مالك (ت  552ه) إلى قسمين:
أ-حرفان وهما إن واذما.

أي ،متى ،أيان ،أين ،حيثماّ ،أنى.5
ب -وباقي األدوات أسماء ،وهي :من ،ما ،مهماّ ،
وهذه األدوات وبغض النظر عن أصالتها أو تحولها ،فإنها "ال تدل على معان معجمية إنما تدل
على معنى وظيفي عام هو التعليق الشرطي ،فتتفق جميعاً في تعليق وقوع الجواب على وقوع الشرط

(وذلك في غير الشرط االمتناعي) ،ولكن تختلف من ناحية المعنى ؛ فمنها ما وضع في أصله للزمان
إما باألمر المتيقن أو المحقق أو الراجح  ،واما بالمشكوك أو
المجرد ،وأخرى للمكان ،ومنها ما يختص ّ
6
المستحيل ،ومنها المضاف الذي يصلح لألمور السالفة" ...

1
2
3
4

عبد العزيز بن أحمد بن محمد ،عالء الدين البخاري الحنفي ،كشف األسرار ،د .ط ،د.ت .280/2،
ابن الناظم ،شرح ألفية ابن مالك ،ص  ،503وابن هشام ،قطر الندي وبل الصدي ،مطبعة السعادة ،مصر ،ط ،3053 ،33ص .85
سيبويه ،عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي ت :عبد السالم هارون ،دار الجيل ،بيروت ،ط.55/3 ،3
المبرد ،أبو العباس محمد بن يزيد ،المقتضب ،و ازرة األوقاف المجلس األعلى للشئون اإلسالمية لجنة إحياء التراث اإلسالمي ،القاهرة

.85/2 ،3008،
5
6

ابن عقيل ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ،دار الطالئع ،القاهرة ،د .ط.22/8 ،2558 ،
حسن ،عباس ،النحو الوافي.833 ،828/3 ،
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تطور مصطلح الشرط عند النحویین العرب:

يقول أبو حيان األندلسي" :أدوات الشرط وهي كلم وضعت لتعليق جملة بجملة ،وتكون األولى

متسببا ،ولذلك عند جمهور أصحابنا ال تكون إال في المستقبل ،وهذه الكلم حرف،
سببا ،والثانية
ً
ً
1
واسم"  .وقد سبقت مصطلح "أدوات الشرط" مصطلحات أخرى عند سيبويه (ت  385هـ) كمصطلح
الجزاء وحروف المجازاة و الحروف التي يجازى بها وحروف تجزم فعلين ،للداللة على أسلوب الشرط
وأدواته في العربية .2ثم استخدم هذا المصطلح عند بعض من اتبعوا إمام النحاة ،مثل :المبرد (285

هـ) الذي يقول في مقتضبه ":باب المجازاة وحروفها" و"حروف الجزاء" كما قال " :حروف الجزاء ال

يعمل فيها ما قبلها".3

أما ابن السراج (ت  335ه) فقد أطلق مصطلح "الجزاء" عند حديثه عن جوازم الفعل فيقول

"حرف الجزاء" .واستخدم مصطلحي "الشرط" و "الجواب" ،والشرط عنده يشمل أداة الشرط و فعل

الشرط  ،والجواب هو فعل جواب الشرط  ،حيث قال ":و قولك :إن تأتني شرط و آتك جوابه  ،و ال بد
للشرط من جواب واال لم يتم الكالم" .وفي بعض المواضع يقصد بالشرط فعل الشرط ،و يبدو ذلك من

ألفعلن " لكنت جزمت بـ إن الشرط و أتيت بجوابها غير مجزوم .كما
قوله :لو قلت ":إلن تأتني
ّ
استخدم ابن السراج مصطلح "جواب الجزاء" وهو مرادف لجواب الشرط ،و ُيعلم ذلك من قوله" :يجوز :
آتيك إن تأتني ،فتستغني عن جواب الجزاء".4

جني (ت  302ه) مصطلح الشرط كعنوان لدراسة الجملة الشرطية ،فقال في اللمع:
ذكر ابن ّ
أي
"باب الشرط و جوابه :حرفه المستولي عليه (إن ) و تشبَّه به أسماء وظروف ،فاألسماء َمن وما و ّ
أي حين و حيثما واذما  ،والشرط و الجواب مجزومان".5
ومهما ،والظروف أين و متى و ّ
ي وابن هشام؛ جاء في
أما من استخدم "أداة الشرط" في العربية كمصطلح فهو الزمخشر ّ

المفصل ":باب الشرط  ،حرفا الشرط  :وهما إن ولو يدخالن على جملتين فيجعالن األولى شرطاً
االسم أداة الشرط حتى يكون بعده فعل
والثانية جزاء" و جاء في المغني" :وال يجيز البصريون أن يلي
ُ
يفسره"  .6ثم صار مصطلح "أداة الشرط" هو المصطلح الشائع في المباحث النحوية إلى عصرنا هذا.
أما السيوطي (ت  033ه) فهو اآلخر لم يهتم بتقديم تعريف و ٍ
اف للشرط واكتفى بذكر الشرط

في مبحث أدوات الشرط" :وتقتضي أدوات الشرط جملتين ،األولى شرط  ،والثانية جزاء وجواب".7
1
2
3
4
5
6
7

أبو حيان األندلسي ،ارتشاف الضرب.3852/8 ،
سيبويه ،الكتاب.55،55/3 ،
المقتضب ،المبرد.355 ،353/3 ،
محمود ،أشرف ماهر ،انماط الشرط عند طه حسين ،ص .385 ،358
ابن جني ،كتاب اللمع في العربية ،تحقيق :فائز فارس ،دار الكتب الثقافية ،الكويت.333/3 ،
الزمخشري ،المفصل في علم العربية ،دار الجيل ،بيروت ،ص  .325ابن هشام ،مغني اللبيب.853/2 :
السيوطي ،همع الهوامع.853/2 ،
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أما حديثاً فقد تناولت المباحث اللغوية الشرط و قدمت له تعريفات ،منها تعريف عباس حسن:

فعل شرط ،ألن المتكلم يعتبر مدلوله و وقوع معناه شرطاً لتحقيق مدلول الجواب و وقوع معناه،
"سمي َ
وال يمكن عنده أن يتحقق معنى الجواب ويحصل إال بعد تحقق معنى الشرط و حصوله؛ إذ ال يتحقق

المشروط إال بتحقق شرطه ،سواء أكان سبباً في وجود الجواب ...أم غير سبب  ...ولهذا يقولون :إن
الشرط ملزوم دائماً و الجواب الزم  ،سواء أكان الشرط سبباً أم غير سبب".1

وأما مهدي المخزومي ،فقد عرف الشرط بقوله ":الشرط أسلوب لغوي  ،ينبني بالتحليل على

جزأين ،األول منزل منزلة السبب ،والثاني منزل منزلة المسبب ،يتحقق الثاني إذا تحقق األول ،و ينعدم
الثاني إذا انعدم األول ،ألن وجود الثاني معلّق على وجود األول ...فجملة الشرط إذن تتألف من

عبارتين ال استقالل إلحداهما عن األخرى ،تسمى العبارة األولى شرطاً ،و تسمى العبارة الثانية جواباً

وجزاء".2

وأما محمد إبراهيم عبادة فيقول في التعريف بهذا األسلوب" :أسلوب الشرط يتكون من مركبين

إسناديين أحدهما معتمد على اآلخر ،فهما معاً يكونان جملة واحدة  .وقد سمينا المركب األول صدر

الجملة ،والمركب الثاني عجز جملة الشرط".3

الشرطي بأنه في الواقع وحدة نحوية دالة ،لها طرفان  ،يتعلق
ويعرف هادي نهر التركيب
ّ
طرفها الثاني بمقدمة يتضمنها الطرف األول ،والعامل الذي تنعقد به هذه الوحدة قد يكون لفظاً صريحاً
هو األداة ،وقد يكون مظه اًر نحوياً في صلب التركيب خبرياً أو إنشائياً .4وهذا التعريف يوسع من دائرة

التراكيب التي تتضمن الشرط والجزاء.

وعرف مصطفى جطل أسلوب الشرط بقوله" :يربط هذا األسلوب بين الشرط وجوابه ،فوقوع

ٍ
معان
الجواب مرتبط بوقوع الشرط ،ألن الشرط سبب ،وجوابه أو جزاؤه مسبب عنه ،ولهذا األسلوب
تحددها أدواته".5

لغوي ،يتركب من جزأين
وتجمع هذه التعريفات على فكرة واحدة هي أن الشرط أسلوب
ّ
مرتبطين ،ال يستغني أحدهما عن اآلخر.
وهكذا نجد أن المباحث اللغوية قديماً وحديثاً قد استعملت مصطلحات الشرط و الجزاء

الشرطية ،وعبارة الشرط و الجزاء ...
الشرطي ،والجملة
الشرطي ،واألسلوب
والمجازاة ،وكذا التركيب
ّ
ّ
ّ
وفي هذا دليل على أن عناية الباحثين لم تتوجه إلى تقنين المصطلح.
1
2
3
4
5

حسن ،عباس ،النحو الوافي.822/8 ،
المخزومي ،مهدي ،في النحو العربي نقد وتوجيه ،ص .288
عبادة ،محمد ابراهيم ،الجملة العربية ،ص .355
نهر ،هادي ،التراكيب اللغوية في العربية :دراسة وصفية تطبيقية ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2558 ،ص.355
جطل ،مصطفي ،نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث للهجرة ،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ،سوريا،3050 ،

ص .588
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وان منشأ هذا االختالف في المصطلح يعود إلى كون الجملة الشرطية ذات طبيعة خاصة،

1
تعد جملة واحدة أم جملتين ،وذلك ليس إال
تجعلها مغايرة ألحكام الجمل  ،فقد اختلف النحاة في أن ّ
نتيجة الختالفهم في مصطلح الجملة ،وأدى ذلك إلى وجود "إشكالية الجملة الشرطية" بين النحاة العرب

القدامى و المحدثين .غير أن القدامى استخدموا القياس للتخلص من مأزق المغايرة  ،و ذلك في أن
نظير للمبتدأ والجواب نظير للخبر .كما أن المبتدأ ال يستقل إال بذكر الخبر ،كذلك الشرط ال يستقل

إال بذكر الجزاء ،ولصيرورة الشرط و الجزاء كالجملة الواحدة.2

جني في هذا القياس" :إن بعض الجمل قد تحتاج إلى جملة ثانية احتياج المفرد إلى
وقال ابن ّ
المفرد ،وذلك في الشرط وجزائه والقسم وجوابه ،فالشرط نحو قولك :إن قام زيد قام عمرو ،والقسم نحو
قولك :أقسم ليقومن زيد .فحاجة الجملة األولى إلى الجملة الثانية كحاجة الجزء األول من الجملة إلى
الجزء الثاني نحو زيد أخوك وقام أبوك.3"..

وهكذا فإن المباحث القديمة نظرت إلى الجملة الشرطية على أنها بشرطها و جوابها بمثابة

جملة المبتدأ والخبر ،ال يستقل أحدهما عن اآلخر.

وأما المباحث الحديثة فتعتبر جملتي الشرط و الجزاء جملة مركبة يحكمها نظام الجملة

المخزومي يرى أن الجملة
الشكلي لعناصر الجملة  ،فمهدي
الواحدة ،ولكن من دون دراسة التركيب
ّ
ّ
الشرطية ليست جملتين " إال بالنظر العقلي و التحليل المنطقي .أما بالنظر اللغوي فعبارتا الشرط و
الجزاء جملة واحدة ،وتعبير ال يقبل االنشطار ،ألن الجزأين المعقولين فيها إنما يعبران عن فكرة واحدة؛
ألنك إذا اقتصرت على واحدة منهما أخللت باإلفصاح عما يجول في ذهنك ،و قصرت عن نقل ما
يجول فيه إلى ذهن السامع".4
العربية".

ومحمد إبراهيم عبادة أدرج الجملة الشرطية ضمن أنواع الجمل المركبة في كتابه "الجملة

أما هادي نهر فيعدها جملة واحدة مركبة؛ ألنها تنطوي على وحدات كثيرة يجمع بينها نظام

محكم يجعلها جملة واحدة مركبة.5

مما سبق نستخلص أن الجملة الشرطية هي جملة واحدة ذات طبيعة إسنادية متعددة و مركبة،

يمثل شرطها المسند إليه و جوابها المسند ،ويسمى هذا النوع من اإلسناد المركب .ألن كالً من المسند

إليه والمسند ينطوي على عملية إسنادية في حد ذاته ثم ال ينفك أحدهما من اآلخر لوجود التعليق
الشرطي بينهما.
 1شريف ،حمد أبو الفتوح ،التركيب النحو وشواهده القرآنية ،مكتبة الشباب ،القاهرة ،ط.285،283/2 ،3003 ،2

2
3
4
5

نهر ،هادي ،التراكيب اللغوية في العربية ،ص .258
ابن جني ،الخصائص.355/3 ،
المخزومي ،مهدي ،في النحو العربي :نقد وتوجيه ،ص .285
نهر ،هادي ،التراكيب اللغوية في العربية ،ص.308
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وكما انشغل النحاة بالتركيب الشرطي أو الجملة الشرطية ،اهتم أصحاب البحوث البالغية به

أيضاً واختلفوا في عده أسلوباً خبرياً أم إنشائياً.

ذهب عبد السالم هارون إلى أن تحديد نوع هذا األسلوب يقوم على اعتبار جواب الشرط ؛

إنشائي ،وأما
فإذا كان الجواب خبرياً فأسلوب هذه الجملة الشرطية خبري ،وان كان إنشائياً فأسلوبها
ّ
الشرط فليس إال قيداً فيها.1

ب

بينما يرى تمام حسان أن الجملة الشرطية إنشائية ،وهي قسم قائم بذاته إلى جوار كل من قسم

الجملة الطلبية وقسم الجملة التصريحية.2

اللغوي وجدنا أن الجملة الشرطية كما تقع إنشائية تقع خبرية كذلك ،ألن
واذا رجعنا إلى الواقع
ّ
الحكم بالخبرية أو اإلنشائية مرده إلى نوع جملة الجواب.

قیمة األداة في التركیب الشرطي:

لغوي متميز ،ينبني على جملتين ال تستقل إحداهما عن األخرى،
الجملة الشرطية هي أسلوب
ّ
الشرطي الذي يجمع بينهما في وحدة لغوية مفيدة .واألداة التي تحقق هذا االرتباط هي
نظ اًر لالرتباط
ّ
أداة الشرط المتصدرة للجملة الشرطية ،لتجعل تحقيق الجواب أو انتفاءه معلقاً بتحقق الشرط أو انتفائه،
وذلك في غير الشرط االمتناعي.

إال أن الشرط قد يالحظ في الجملة و تختفي أداته ،و من ثم فإن الشرط نوعان.
النوع األول:
 .3شرط بوساطة األداة الجازمة.
 .2شرط بوساطة األداة غير الجازمة ،وهو الغالب واألكثر استعماالً ،ألنه يغطي جميع حاجات

المتكلم عند التعبير بأسلوب الشرط.
والنوع الثاني:

الشرط الخالي من األداة ،وهو أقل استعماالً وأضيق مجاالً من النوع األول؛ ألنه مرتبط بزمن الحال
وبقرينة إعرابية ،أو يأتي تركيباً مؤوالً بالشرط والجزاء.3

1
2
3

هارون ،عبد السالم ،األساليب اإلنشائية في النحو العربي ،ص.28
حسان ،تمام ،اللغة العربية معناها ومبناها ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،3050 ،ص .288
سعداني ،األخضر ،نظام الجملة الشرطية في سورة آل عمران ،رسال ة ماجستير غير منشورة ،جامعة قاصدي مرباح – ورقلة -الجزائر،

 ،2555ص.33
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أحوال الشرط والجواب:

الشرط ال يكون إال فعالً سواء أكان ماضياً أم مضارعاً ،فال يكون جملة ،أما جوابه فقد يكون

فعالً وقد يكون جملة ،وهو في الحالين جواب عن الشرط.
وللشرط والجواب أربع أحوال:

 .3أن يكون فعل الشرط وجوابه مضارعين .وفي هذه الحالة يجب جزمهما نحو :إن تزر معرض

الكتاب تر ما يسرك.

ورفع الجواب ضعيف ،ومنه قول جرير بن عبد اهلل البجلي:1

ٍ
يا أقرعُ بن
حابس يا أقرعُ إنك إن ُيصرع أخوك تُصرعُ
 .2أن يكونا ماضيين نحو :إن هجرت الوطن ندمت ،وفي هذه الحالة يكونان في محل جزم .ومنها
كمْ).2
سُ
قوله تعالي( :إِنْ َأحْسَنتُمْ َأحْسَنُتمْ لِأَنفُ ِ
 .3أن يكون األول ماضياً والثاني مضارعاً ،نحو :إن أشرقت الشمس نخرج للنزهة وفي هذه الحالة

أحسن ،فإن ُرفع كانت جملة
الجزم
ُ
جزمهُ ور ُ
يكون فعل الشرط في محل جزم أما الجواب فيجوز ُ
فعهُ و ُ
جواب الشرط في محل ٍ
جزم .ومنه قول زهير بن أبي سلمي:3
َيقُو ُل الَ َغائِب َمالِي َوالَ َح ِرُم.
َوِان أَتَاهُ َخلِيل َيوَم َمسأَلَ ٍة
 .8أن يكون األول مضارعاً والثاني ماضياً ،نحو :من يبدأ بالعدوان خسر ،ومنها الحديث الشريف:

(من يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له) ،وفي هذه الحالة يجزم فعل الشرط ويكون الثاني في محل
جزم .فإن اقترن جواب الشرط ب (الفاء) أو ب (إذا) الفجائية كانت جملة الجواب في محل جزم ،كما

سيأتي في موضعه.4

ما ُیشترط في الشرط:

ُيشترط في الشرط ستة شروط:
 .3أن يكون فعالً غير ماضي المعنى ،فال يكون الشرط جملة اسمية .وأما قوله تعالىَ ( :وإِنْ َأحَدٌ مِنَ

اْل ُمشْرِكِنيَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ) 5فـأحد فيه فاعل لفعل محذوف هو فعل الشرط ،يفسره الفعل المذكور
بعده ،والتقدير :إن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره.

جئت ِ
جئت.
أمس ُ
وال يكون الشرط ماضياً في المعنى ،فال يصح أن يقال :إن َ
1
2
3
4
5

سيبويه ،الكتاب.55/3 ،
سورة اإلسراء :اآلية .5
سيبويه ،الكتاب.55/3 ،
النادري ،محمد أسعد ،نحو اللغة العربية  ،ط ،2المكتبة العصرية ،بيروت ،3005 ،ص .855
سورة التوبة :آية .5
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 .2أن يكون خبرياً ال طلبياً ،فال يقع الشرط أم اًر وال نهياً وال فعالً مسبوقاً بإحدى أدوات االستفهام أو
العرض أو التحضيض.

حضرت.
 .3أن يكون متصرفاً ال جامداً .فال يصح :إن ليس خليل حاض اًر
ُ

 .8أال يقترن بـ (قد) ألنها تدل على تحقق وقوع ما بعدها ،فهي تنافي الشرط ألن فيه احتمال الوقوع

وقف األستا ُذ وقفت.
واحتمال عدم الوقوع ،فال يصح :إن قد َ
لما) ،فإن كان منفياً بـ (لم) أو (ال) جاز وقوعه شرطاً ،فال يصح
 .5أال يكون منفياً بـ (ما) أو( لن)أو( ّ

ندمت على اعتبار (ما) نافية ،أما :إن لم تحضر ندمت ،فصحيح.
حضرت
 :إن ما
َ
َ
 .5أال يقترن بالسين أو سوف ،فال يصح :إن سيعتدل الجو نخرج للنز ِ
هة.

واألصل أن تشترط هذه الشروط في الجواب كما تشترط في فعل الشرط ،فإن جاء الجواب غير صالح

ألن يكون شرطاً وجب اقترانه بفاء تربط جملته بفعل الشرط ،وكانت هذه الجملة مع الرابط في محل

جزم جواباً للشرط.1

 1النادري ،نحو اللغة العربية ،ص ُ ،855ينظر شرح شذور الذهب البن هشام.
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الفصل األول
أدوات الشرط الجازمة

واستعماالتها عند أبي العالء المعري
إن
 ْ َم ْنَ -ما

َ -متى

 حیثما مهمااألدوات التي لم یستخدمها أبو العالء المعري:
 أنى -أي

 -أین
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الفصل األول

أدوات الشرط الجازمة ،واستعماالتها عند أبي العالء المعري

 .0إِ ْن وأنماطها الشرطیة:

(إن) ال ّشرطية أو الجزائية تجزم فعلين ،وهي ّأم أدوات ال ّشرط.
يقول سيبويه" :زعم الخليل أن (إن) هي أم حروف الجزاء ،فسألته :لم قلت ذلك؟ فقال :من

قبل أني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن استفهاماً ومنها ما يفارقه (ما) فال يكون فيه الجزاء،
وهذه على ٍ
حال واحدة أبداً ال تفارق المجازاة.1".

وأما أبو العباس المبرد ،فإنه وصف (إن) "فحرفها ِفي األَصل (إِن) َو َهِذه كلهَا دواخل َعلَيهَا
الجتماعها" ،2وعلل ذلك بقوله" :المجازاة بها من كل ضرب منه" ،3وساق أمثلة ،نحو " :إَِّن َما ُقل َنا َّ
إن
(إن) أصل ال َج َزاء ِألََّنك تجازي بهَا ِفي كل ضرب ِمنهُ تَقول :إِن تأتني آتِك َ ،وِان تركب حما اًر أركبه
ثم تصرفها ِمنهُ ِفي كل َشيء َولَي َس َه َك َذا سائرها".4
َّ
إن (إن) في أسلوب الشرط لها وظائفها النحوية ،باإلضافة إلى ربط الجملتين ،فتعلق حدثاً
ّ
بحدث آخر ويكون للتركيب معنى واحد يسكت عليه المخاطب .إن هذا التركيب فيه الشرط وجوابه
وعلمنا بأن األفعال تجزم ،ولكن ما نوع األفعال التي ترد في الركنين؟ وبم يجاب الجزاء؟ قال سيبويه:
"واعلم أنه ال يكون جواب الجزاء إال بفعل أو بالفاء" ،5نحو قوله تعالى( :وَإِن تَتَ َولََّوْا يَسْتَبْدِلْ قَ ْومًا
ضِللْ فَلَن
غَيْرَكُمْ ثُمََّ لَا َيكُونُوا َأمْثَالَكُم) ،6والجواب بالفاء ،كقوله تعالى( :مَن يَهْدِ اللََّ ُه فَهُوَ اْلمُهْتَدِ وَمَن يُ ْ
تَجِدَ َلهُ َولِيًَّا مَُّرْشِدًا).7
و(إن) الشرطية تجزم فعلين مضارعين ،أحدهما هو الشرط ،والثاني هو الجزاء ،هذا هو
األصل فيها ،ثم يجوز أن تدخل على ماضيين فال تؤثر في بنائهما وهما في المعنى مستقبالن ،ويجوز

أن تدخل على ماض ومضارع فيبقى الماضي مبنياً .وقال أكثر النحويين :ويكون المضارع إذ ذاك

مرفوعاً فال تؤثر فيه إذا لم تؤثر في الذي يليه.8

1
2
3

سيبويه ،الكتاب.53/3 ،
المقتضب.85/2 ،
المرجع نفسه.80/2 ،

 4المرجع نفسه.55/2 ،
 5الكتاب.33/3 ،
6سورة محمد ،اآلية .38

7سورة الكهف ،اآلية .35

8المالقي ،رصف المباني.385 ،
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وذكر الرضي :أن (إن) أم الكلمات الشرطية ،فيحذف بعدها الشرط والجزاء في الشعر خاصة

إما الشرطية
مع القرينة ،ويحذف في السعة شرطها وحده إذا كان منفياً بال مع إبقاء ال ،ويحذف بعد ّ
مع بقاء ال.1

دالالتها:

تلك هي (إن) التي للمجازاة :وتطلق عليها (إن) الشرطية ،وما يتعلق بها من األحكام

حزَنُوا وَأَْنتُمُ
واألصول في أسلوب الشرط ،وقد تكون (إن) بمعني (إذا) كقوله تعالى( :وَال تَهِنُوا وَال تَ ْ
علَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُ ْؤمِِننيَ) 2وقد تتركب مع (ال) النافية فتبقى على شرطيتها ،كقوله تعالي (ِإلََّا
األَ ْ
تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الَّلَهُ)  ،3وتضاف (إن) إلى (ما) فتدغم النون في الميم فيصير التركيب (إما) .توثيق

تطبیقاتها:

 إن ،فعل مضارع ،فعل مضارع:ي ست مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

على حده ِ
يهو الرفيع المشيد

وما العمر إال كالبناء فإن يزد

4

حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط (يزد) مضارعاً ،وجواب

الشرط الجزاء (يهو) مضارعاً.

 إن ،فعل مضارع ،فاء رابطة لجواب الشرط  +جملة اسمیة:ي إحدى عشرة مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
5
76
ٍ
حسام نبا
واالَّ فكم من
وان َيف ِر خطبا فأهل لهُ
8
وان تكن هذه األرواح ِ
فسدن من أرو ِ
َّ
احنا الفُ ُسد
خالصةَ
ُ
فهن َي ُ َ

1الرضي ،شرح الكافية في النحو .253/2
2
3
4

سورة آل عمران ،اآلية .330
سورة التوبة ،اآلية .25
أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات. 3/ 228 ،

.5يفر :يشتد في اللوم.

.6نبا :ش ّذ ،ولم يستوف في مكانه.
7
8

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات. 3/335 ،

المرجع نفسه. 3/253 ،
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 إن ،فعل مضارع ،فاء رابطة لجواب الشرط  +كم:ي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
1
َعلَم بِتابِ ِع ِف َتن ٍة َمربوءا
يك فَ َكم َغدا
إِن َيرتَِفع َب َشر َعلَ َ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط (يرتفع) مضارعاً ،وجواب
الشرط تلحقه فاء مع كم الخبرية (فكم غدا علم بتابع قتنة مربوءا) وهذه الجملة في محل جزم جواب

الشرط.

إن يخطَّ
اليسير حفيظك
الذنب
َ
َ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط (يخطّ) مضارعاً ،جواب
ٍ
محاية
فكم من فضيلة َ

2

الشرط الجزاء تلحقه فاء مع كم الخبرية (فكم من فضيلة محاية) ،وهذه الجملة في محل جزم جواب

الشرط.

 إن ،فعل مضارع ،فاء رابطة لجواب الشرط  +أمر:ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
ِ 3
4
وت عِّني فَأ ِ
ِللم ِ
َجدر أَن تَرى َع َجبا
ظعنها
صح ِب الرو َح َعقلي َب َ
إِن َي َ
عد َم َ
َ
َ َ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط (يصحب) مضارعاً،
وجواب الشرط تلحقه فاء مع فعل أمر (اجدره) ،والجملة (فاحذر أن ترى عجباً) في محل جزم جواب

الشرط.

إن ،فعل مضارع ،فاء رابطة لجواب الطلب  +لیس:
 ْي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

ضار
طرح إلى
إن يب َ
حمراء ُموقَ َدة َ
فليس ُن ُ
َ
هرم وان ُي َ
ق ال َي َ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط (يطرح) مضارعاً ،وجواب
5

نضار) في محل جزم.
الشرط الجزاء تلحقه فاء مع فعل ناقص (ليس) والجملة (ليس
ُ

 .1أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات .3/52 ،مربوءا :مرتفع ًا قدره.
2

المرجع نفسه. 2/885 ،

4

المرجع نفسه. 3/05 ،

.3مضعنها :ذهابها.
5

المرجع نفسه. 3/ 328 ،
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إن ،فعل مضارع ،فاء رابطة لجواب الشرط  +اسم فعل:
 ْي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

فحذار من أُخرى

إن تهزم خيل لها

تكر.

1

حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط (تهزم) مضارعاً ،وجواب

الشرط الجزاء تلحقه فاء ،مع اسم الفعل األمر (حذار) ،والجملة في محل جزم جواب الشرط.
إن ،فعل مضارع ،فاء رابطة لجواب الشرط  +قد:
 ْي ثالث مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

يمقلهُ 2في الغنى إذا مقله
إن ُيهلك التابع فقد
(يهلك) مضارعاً ،وجواب
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط ُ
3

الشرط الجزاء تلحقه فاء مع قد والفعل المضارع (فقد يمقله) ،والجملة في محل جزم جواب الشرط.
4
فإن يأ ُكلهم أسفاً ِ
ال ُم َربِّبوه
وحقداً
الغز َ
فقَد أ َك َل َ
ُُ َ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط (يأكلهم) مضارعاً ،وجواب
الشرط الجزاء تلحقه فاء مع قد والفعل الماضي (فقد أكل الغزال مريبوه) والجملة في محل جزم جواب

الشرط.

وقد علِم اهلل أن ِ
إِن ُرزقَوا نِ َعمة فقد أفطروا
اد
الع َب َ
َ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (يرزقوا) مضارعاً ،وجواب الشرط
5

الجزاء تلحقه فاء مع قد والفعل الماضي (فقد أفطروا) ،والجملة في محل جزم جواب الشرط.

إن ،فعل مضارع ،فاء رابطة لجواب الشرط  +إن:
 ْي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
قاء
والحي ،إن ُيع َ
ط َ
الب َ

1

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات. 3/ 383 ،

3

المرجع نفسه. 3/ 255 ،

ويك َبر
ّ
فإنهُ َيفنى َ

.2يمقله :يغمسه.
4
5
6

المرجع نفسه ، 3/ 838 ،مريبوه :مزعجوه ،ومقلقوه..
المرجع نفسه3/ 385 ،
المرجع نفسه. 3/ 835 ،
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6

حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط (يعط) مضارعاً ،وجواب

(إن) والجملة (فإنه يفنى ويكبر) في محل جزم جواب الشرط.
الشرط الجزاء تلحقه فاء ،مع حرف ناسخ ّ

إن ،فعل مضارع ،فاء رابطة لجواب الطلب  +لم:
 ْي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
2
فإن ي ِ
فلَم َيتَ َع ّر منهُ  1التّغلبي
لحق بك البكري َغد اًر
ُ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط (يلحق) مضارعاً ،وجواب
الشرط الجزاء تلحقه فاء مع لم الجازمة والفعل المضارع (لم يتعر منه التغلبي) ،وهذه الجملة في محل

جزم جواب الشرط.
فلَم ِ
خزو ِ
ان
بالخزِي ما تَ ُ
يأت َ

فإن تُه ِمال َّ
خز ِ
نان
كل ما تَ ُ

3

حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط (تهمال) مضارعاً وجواب
الشرط الجزاء تلحقه فاء ،مع لم الجازمة والفعل المضارع (فلم ِ
يأت) ،والجملة في محل جزم جواب
الشرط.

في هذا أجاز الزمخشري دخول فاء الجواب على(لم) ،وجعل من ذلك قوله تعالى "فلم تقتلوهم ولكن اهلل
قتلهم" ،قال ابن هشام :الجواب المنفي بلم ال تدخل عليه الفاء.4
إن ،فعل مضارع ،ال ناهیة:
 ْي مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
ِ
ٍ
ِِ
بعقلِ َك ُمش ِم ِ
س.5
العق َل ال َي َزل
َمبِيتُ َك في ليل َ
واَّن َك إن تَستَعمل َ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط (تستعمل) مضارعاً،
وجواب الشرط الجزاء (اليزل).

.1يتعرمنه :يصيبه بشراسة وبأس.
2
3
4
5

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات. 2/ 338 ،
المرجع نفسه . 3/ 835 ،
المغني ،355 /2 ،وانظر البحر ،855 /8 ،الرضي  ،335 /2األشباه .223 /8
أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات. 3/ 35 ،
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إن ،فعل مضارع مجزوم بلم ،فعل ماض:
 ْي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
1
وت ،أه ُل منز ٍ
وهم ،من الم ِ
إن لم ُيراعوا بطار ٍ
صبِحوا
لة
ق ُ
حيث استخدم الشاعر (إن) الشرطية ،بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط (لم يراعوا) لم والفعل
ٍ
ماض في محل جزم.
المضارع ،وجواب الشرط الجزاء (صبحوا) فعل

2
ِ
وحنف
حملن الثقيل من فد ٍع

وان لم يعقل األقدام عيب

3

حيث استخدم الشاعر (إن) الشرطية ،بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط (لم يعقل) لم والفعل

ٍ
ماض مبني على السكون في محل جزم.
المضارع ،وجواب الشرط الجزاء (حملن) فعل
إن ،فعل مضارع مجزوم بلم ،فعل مضارع مجزوم بلم:
ْ -

ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
4
5
يخش من شر ِ
به الس َّما
حان لم تَثنِ ِه الرقَى
وان لم َي ِحن لم َ
لهُ أجل ،إن َ
حيث استخدم الشاعر (إن) الشرطية ،بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (لم يحن) لم والفعل المضارع،
وجواب الشرط الجزاء (لم يخش) لم والفعل المضارع  ،والفعالن (الشرط والجزاء) بمعنى الماضي.

إن ،فعل مضارع مجزوم بلم ،فاء رابطة لجواب الشرط  +فعل مضارع:
 ْي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

طَعاماً في ِ
كفيه ما تحثُوان
َ

وان لم تَهيال إلى م ِ
عدٍم
ُ

6

حيث استخدم الشاعر (إن) الشرطية ،بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (لم تهيال) ،وجواب الشرط الجزاء

تلحقه فاء وفعل مضارع (فيكفيه).

1

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات. 3/ 238 ،

3

المرجع نفسه  ،2/ 333 ،حنف :أن تقبل كل واحدة من اإلبهامين على صاحبتها.

5

المرجع نفسه . 2/ 202 ،

.2فدع :زيغ بين القدم وبين عظم الساق.
.4الرقي :العلياء
6

المرجع نفسه  ،2/ 855 ،تحثوان :تعطيان.
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 إن ،فعل مضارع مجزوم بلم ،فاء رابطة لجواب الشرط +ما:ي مرة واحدة
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
إن لم ُيرح خاس اًر منها فما َربحا
قضى عيشةً عجباً
ابن َ
آد َم ّ
أرى َ
حيث استخدم الشاعر (إن) الشرطية ،بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (لم يرح) ،وجواب الشرط الجزاء
1

تلحقه فاء وما النافية مع الفعل الماضي(فما ربحا) ،والجلمة في محل جزم جواب الشرط.
إن ،فعل مضارع مجزوم بلم ،فاء رابطة لجواب الشرط  +استفهام:
 ْي مرة واحدة
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ

ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
2
إِن لَم تَعد بِيدي م ِ
آتي فَهَل ِمن عائٍِد بَِي َدي ُكما
نافعُ بِالَّذي
ُ َ َ
حيث استخدم الشاعر (إن) الشرطية ،بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (لم تعد) ،وجواب الشرط تلحقه فاء
مع أسلوب إنشائي طلبي نوعه استفهام(فَهَل ِمن عائٍِد بَِي َدي ُكما) ،والجملة في محل جزم جواب الشرط.

 إن ،فعل مضارع مجزوم بلم ،فاء رابطة لجواب الشرط  +الم األمر:ي مرتين
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
3
ٍ
فإن لم تَنل وف اًر من ِ
الوفر
المال فاستَ ِعن
َو َ
فارةَ عقل ،فهي أزكى من َ
حيث استخدم الشاعر (إن) الشرطية ،بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (لم تنل) ،وجواب الشرط الجزاء
ِ
(استغن) والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط.
تلحقه فاء مع فعل األمر

فابعث له َسهم ط ِار ٍ
البخل
ق
يء من ُ
لتؤجر أو تُدعى َ
البر َ
فإن لم َي ُعد َ
َ
َ
حيث استخدم الشاعر (إن) الشرطية ،بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (لم تعد) ،وجواب الشرط الجزاء
4

تلحقه فاء مع فعل األمر (ابعث).

1

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات. 3/ 300 ،

 2المرجع نفسه . 2/ 353 ،

3
4

المرجع نفسه . 3/ 358 ،
المرجع نفسه .2/ 238 ،
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 إن ،فعل مضارع مجزوم بلم ،فاء رابطة لجواب الشرط  +جملة اسمیة:ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
1
ِ
وان لم تُ ِطق ِهجران ر ِ
فمن ِ
الن ِ
ب
هط َك دائماً
فس ّ
أدب ّ
الزيارةُ عن غ ّ
َ َ
حيث استخدم الشاعر (إن) الشرطية ،بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (لم ُن ِطق) ،وجواب الشرط الجزاء
تلحقه فاء مع جملة اسمية ،فتكون من خبر شبه جملة مع مبتدأ (فمن أدب النفس الزيارة عن ِّ
غب)،

والجملة االسمية في محل جزم جواب الشرط.
 فعل مضارع مجزوم بلم ،فاء رابطة لجواب الشرط  +إن:ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

2
البتر
تنم فإنها
اقم تزجى الحتف أذنابها ُ
أر ُ
أمور شجت إن لم ُ
حيث استخدم الشاعر (إن) الشرطية ،بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (لم تنهم) ،وجواب الشرط الجزاء
3

البتر) والجملة في محل
اقم تزحى الحتف أذنابها ُ
تلحقه فاء مع حرف ناسخ ،واسمه ،وخبره (فإنها أر ُ
جزم جواب الشرط.
 فعل مضارع مجزوم بلم ،فاء رابطة لجواب الشرط  +لیس:ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
4
ٍ
ِ
ك
فليس في
سماء فوقَنا بشر
إن لم يكن في
األرض أو ما تحتَها ملَ ُ
َ
حيث استخدم الشاعر (إن) الشرطية ،بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (لم يكن) ،وجواب الشرط الجزاء
ك) والجملة
تلحقه فاء مع فعل ناقص (ليس) ،مع الخبر واالسم( ،فليس في األرض أو ما تحتها مل ُ

في محل جزم جواب الشرط.

1

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات ، 3/ 332 ،غب :طول الغياب.

3

المرجع نفسه ،3/ 205 ،البتر :الذهب.

.2األراقم :جمع أرقم وهي ذكر الحيات وأخبثها.
4

المرجع نفسه. 3/ 380 ،
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إن ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +إن:
 ْي إحدى وثالثين مرة
وردت هذه الصيغة في لزوميات المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

َّ
فإن الراقدين لهم مهَب.

قاد من البرايا
وان طال ِّ
الر ُ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية ،بمعنى (إذا) ،وليس بمعنى اإلبهام والشك ،وأتى بفعل الشرط
1

(طال) ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه فاء الجزاء مع حرف ناسخ َّ
(فإن الراقدين لهم مهَب).

ِ
إن ع ُذب المين بأفو ِ
ب
اهكم
فِإ َّن صدقي بفمى أع َذ ُ
َ َ ُ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية ،بمعنى إذا ،وليس بمعنى اإلبهام والشك ،وأتى بفعل الشرط (عذب)
ِ
ب).
ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه فاء الجزاء مع حرف ناسخ( فِإ َّن صدقي بفمى أع َذ ُ
2

إن ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +إنما:
 ْي عشر مرات
وردت هذه الصيغة في لزوميات المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
فَ ِ
دت فَِإَّنما
حارب َوسالِم إِن أ ََر َ

أَخو ِ
الس ِلم في األَّي ِام ِمث ُل ُم ِ
حار ِب

3

حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية ،بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (أردت) ماضياً ،وجواب الجزاء

تلحقه فاء مع حرف ناسخ وما الزائدة (فإنما أخو السلم في األيام مثل محارب).

 -إن ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +جملة اسمیة:

ي ثالث وثمانين مرة.
وردت هذه الصيغة في لزوميات المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
4
ِ
تاب
ف ُكلنا
الدهر بأفعالِه
إن َرَابنا
بالدهر ُمر ُ
ُ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية ،بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (رابنا) ماضياً ،وجواب الجزاء تلحقه
فاء مع جملة اسمية تتكون من المبتدأ (كلنا) والخبر (مرتاب).
فالتفرد نِعمة
صح عقلُ ِك
ُ
إن ّ

1
2
3
4
5

ِ
وَنوى األَوانِ ِ
اإليناس
غايةُ
س َ
َ

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/50 ،
المرجع نفسه.3/85 ،
المرجع نفسه.3/338 ،
المرجع نفسه.3/85 ،
المرجع نفسه.2/80 ،
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5

حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى (إذا) ،وليس بمعنى اإلبهام والشك ،وأتى بفعل الشرط
(صح) ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه فاء مع جملة اسمية ،تتكون من المبتدأ والخبر (فالتفرد
نعمة).

إن ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +لعل:
 ْوردت هذه الصیغة في لزومیات المعري ثالث مرات.
ي ثالث مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
1
ِ
َّ
هار
اء روضاً ناض اًر
هر ُ
إن كانت الخضر ُ
نجومها أز ُ
فلعل ُز َ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية ،بمعنى إذا وأتى بفعل الشرط (كانت) ماضياً ناقصاً ،وجواب الجزاء
تلحقه الفاء مع حرف ناسخ يفيد الرجاء (لع ّل)

 إن ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الطلب  +فعل جامد (لیس):ي ثماني مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
أنني ضرعُ .2
حباني سعداً من به ثقتي
وان
فليس ُي ِنقص حظي ّ
َ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية ،بمعنى إذا وأتى بفعل الشرط (حباني) ماضياً ،وجواب الجزاء
تلحقه فاء مع ليس والفعل المضارع ( فليس ُي ِنقص حظي أنني ضرعُ).
 إن ،فعل ماض ،فاء  +قد:ي ثماني مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
ِ
الغاب ُم ِ
يكون زماناً ،وهو فَّراس
أيت ِه َزب َر
فترساً
وان ر َ
فقَد ُ
4
عليك ُنجوم صد ٍ
ِ
بغزر
ق
فإن َبخلت
َ
مطرتك أنواء ُ
فقد َ
ُ

3

حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط ( رأيت،بخلت) ماضياً ،وجواب الجزاء

بغزر).
تلحقه فاء مع قد والفعل الماضي (فقَد
مطرتك أنواء ُ
ُ
يكون زماناً ،فقد َ

1
2
3
4

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/338 ،
المرجع نفسه. 2/85 ،
المرجع نفسه. 3/25 ،
المرجع نفسه. 3/305 ،
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 إن ،فعل ماض فاء رابطة لجواب الشرط  +ما:ي ست مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
1
إِن ع َّذب اللَه قَوماً بِِاجتِر ِ
َهل الع ِ
يد ِأل ِ
دل تَعذيبا
ام ِه ُم
فَما ُير ُ
َ َ ُ
َ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى إذا ،وليس بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط

يد ألهل العدل تعذيبا)،
(ع ّذب) ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه فاء مع ما النافية والفعل (فما ير ُ
وهذه الجملة في محل جزم جواب الشرط.
ِ ِ 2
الحشر إال َّ
ِ
أسود شاحب
كل
لدى
الوجوهَ فما ترى
َ
وان َغي ََّر ُ
اإلثم ُ
(غير) ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط ّ
ِ
شاحب) ،وهذه الجملة في محل جزم
تلحقه فاء مع ما النافية والفعل (فما ترى لدى الحشر إال كل أسود
جواب الشرط.

الخسرى
ف بعد المو ِت مما ير ُيبني
يدي ُ
وان أُع َ
فما حظّ َي األدنى وال َ
ف)
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى إذا ،وليس بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط (أُع َ
3

والجواب تلحقه فاء مع ما النافية والفعل (فما يريبني)  ،والجملة في محل جزم جواب الشرط.

 إن ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +ال النافیة:ي ثماني مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
4
6
بد من قَ ٍ
فال َّ
صم 5أو لطع
المنون
أشنب إن أنظرتهُ
و َ
َ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى إذا ،وليس بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط (صح)
بد من ٍ
قصم أو لطع) ،وهذه الجملة
ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه فاء مع ال النافية للجنس (فال ّ
في محل جزم جواب الشرط.

ِ
الفهم
وان
َ
خالفوك ولم َيجرر خ ُ
1
2
3

بأس َّ
أخياف
الناس
ُ
أن َ
ش اًر فال َ

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات. 3/352 ،
المرجع نفسه. 3/333 ،
المرجع نفسه. 3/20 ،

4

الشنب :حدة اإلنسان.

6

المرجع نفسه ،2/08 ،اللطع :ذهابها.

.5القصم :تكسرها.
7

المرجع نفسه. 2/355 ،
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7

حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى إذا ،وليس بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط

(خالفوك) ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه فاء مع ال النافية للجنس (فال بأس أن الناس أخياف)
وهذه الجملة في محل جزم جواب الشرط.

 إن ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +االستفهام:ي خمس مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

داد ومن ِ
فماذا نكرتُم من ِو ٍ
ص ِ
هر

وان َّ
صح َّ
أن ِّ
حسة
النيرات ُم ّ

1

حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط (صح) ماضياً ،وجواب

الشرط تلحقه فاء مع ماذا االستفهامية(فماذا نكرتُم) ،والجملة االستفهامية في محل جزم جواب الشرط.

الترف
وان تُرفت فماذا ينفع
إذا شقيت فجسم ناله نصب
ُ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط (شقيت) ماضياً ،والجواب
2

الترف) ،والجملة االستفهامية في محل جزم جواب الشرط.
تلحقه فاء مع ماذا االستفهامية(فماذا ينفع
ُ
َّ 3
ُيسطي عليه فأي َن ُيبغى الثأر
المحارب ُمجب اًر
قتل
كان من َ
َ
إن َ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (كان) ماضياً ناقصاً ،وجواب الشرط

الجزاء تلحقه فاء مع أداة االستفهام الظرفية (أين) والجملة االستفهامية في محل جزم جواب الشرط.

ونجد أن أبا العالء استخدم (إن) شرطية بمعنى إذا مع جواب الشرط الذي تلحقه فاء مع أداة االستفهام
إن ،فعل ماض فاء رابطة لجواب الشرط  +نداء:
 ْي ثالث مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
ِ4
ِ ِ
إِن ُك ِ
اخمد
يح ِاس ُكني
نت ِمن ر ٍ
أَو ُكنت من لَهَ ٍب فَيا لَهّ ُ
يح فَيا ر ُ
ب ُ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية ،بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط (كنت) ماضياً ناقصاً،
وجواب الشرط الجزاء تلحقه فاء مع أداة النداء (يا) ،والجملة في محل جزم جواب الشرط
بالمال و ِ
ِ
الغنى
ت لألقو ِام
وان ِفض َ
1
2
3

فيا بحر ِ
أيقن بالنضوب 5وان جشتا
ُ

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات. 3/358 ،
المرجع نفسه. 2/08 ،
المرجع نفسه. 3/320 ،

4

المرجع نفسه. 3/288 ،

6

المرجع نفسه ،2/355 ،جشتا :طلب الشيء بإستقصاء.

.5النضوب :الجفاف.
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6

حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (فضت) ماضياً ،وجواب الشرط
الجزاء تلحقه فاء مع النداء (فيا بحر) ،والجملة في محل جزم جواب الشرط.

 إن ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الطلب  +تمني:ي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
1
ِ
َّ
مقصوف
فليت الغصن
فامتدت إليه يد
الغصن
أثمر
ُ
تجنيه ظلماً َ
ُ
إن َ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (أثمر) ماضياً ،وجواب الشرط تلحقه
فاء مع التمني (ليت) ،والجملة (ليت الغصن مقصوف) في محل جزم جواب الشرط.

إن ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الطلب  +نهي:
 ْي سبع عشرة مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

ِ
ِ
السماء ،تكسبا
رب
تقل
ت ،فال ُ
تكذب َّن ،فإن فعل َ
َكذباً على ّ
ال َ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط (فعلت) ماضياً ،وجواب
2

الشرط الجزاء تلحقه فاء مع ال الناهية (فال تقل كذباً) والجملة في محل جزم جواب الشرط.
3
بين األ ِ
َنام َوجانِب ُك َّل ما قُبِحا
فعل ِسوى َح َس ٍن
فَِإن قَ َد َ
َ
رت فَال تَ َ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى الشك واإلبهام وأتى بفعل الشرط (قدرت) ماضياً ،وجواب
الشرط الجزاء تلحقه فاء ،مع الناهية (فال تفعل سوى حسن) والجملة في محل جزم جواب الشرط.

 إن ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +فعل أمر:ي ست وستين مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
4
إِذا طَـلَـبوا فَِا َقنع لِتَظفَر بِ ِ
وِان َنطَقوا فَِاصمت لِتَ ِ
رج َع بِاللُ ِّ
ب
الغنى
َ
ُ
َ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية ،بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (نطقوا) ماضياً ،وجواب الشرط
الجزاء تلحقه فاء مع فعل األمر (اصمت) والجملة في محل جزم جواب الشرط.
الن ِ
ِ
ع َجليسا
الخشو َ
سك َوِاتَّ ِخذوا ُ
في ُ
إِن م َ
ـات صـاحُب ُكم فَ ُج ّدوا َبعدهُ

1
2
3
4
5

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات. 2/355 ،
المرجع نفسه. 3/353 ،
المرجع نفسه. 3/235 ،
المرجع نفسه. 3/332 ،
المرجع نفسه. 2/32 ،
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5

حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية ،بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (طلبوا) ماضياً ،وجواب الشرط
الجزاء تلحقه فاء مع فعل األمر (فجدوا) ،والجملة في محل جزم جواب الشرط.

إن ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +الم األمر المقترنة بالفعل المضارع:
 ْي ست مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ

ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

َثياجها
والخيل إن َمزعت 1بفرسان الوغى
جع ّن إلى الثَّرى أ ُ
فلتر َ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية ،بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (مزعت) ماضياً ،وجواب الشرط
2

جع ّن) ،والجملة في محل جزم جواب الشرط.
تلحقه فاء مع الفعل المضارع المقترن بالم األمر(فلتر َ
3
ِ
العطاء والتّنوي ُل
تبر
كالنيِل ًا
اك
حب َ
القدير ّ
فليغضهُ
إن َ
ُ
ُ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية ،بمعنى إذا وأتى بفعل الشرط (حباك) ماضياً ،وجواب الشرط تلحقه
فاء مع الفعل المضارع المقترن بالم األمر ِ
(فليغضهُ) ،والجملة في محل جزم جواب الشرط.
إن ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +سوف:
 ْي ثالث مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

غاد ُره في َك َبد
َّعت للفتى ساعةً
فسوف تُ ُ
فإن وس َ
(وسعت) ماضياً ،وجواب الشرط
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية ،بمعنى إذا وأتى بفعل الشرط ّ
4

الجزاء تلحقه فاء مع سوف والفعل المضارع (فسوف تغادره) ،والجملة في محل جزم جواب الشرط.
إن ،فعل ماض ،فاء  +فعل ماض:
ْ -

ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

الغصن الوري ِ
ِ
ِ
ق
مثمر
معت إلى
اإلحصان َعقالً
َ
فإن َج َ
فبورك ُ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية ،بمعنى إذا أتى بفعل الشرط (جمعت) ماضياً ،وجواب الشرط
ٍ
ماض مبني للمجهول (بورك) ،والجملة في محل جزم جواب الشرط.
الجزاء تلحقه فاء مع فعل

.1مزعت :أسرعت.

2
3
4

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات ،3/305 ،أثياجها :طعامها وكلؤها.
المرجع نفسه. 2/305 ،
المرجع نفسه. 3/205 ،
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إن ،فعل ماض ،فاء  +ال  +فعل ماض (یفید الدعاء):
 ْي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

ِمن الر ِ
قاد وان غابوا فال َرجعوا
المعاشر إن ناموا فال انتبهوا
بئس
َ
َ
ُ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية ،بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (ناموا) ماضياً ،وجواب الشرط تلحقه
1

فاء مع ال والفعل الماضي الذي يفيد الدعاء(فال انتبهوا) ،والجملة في محل جزم جواب الشرط.
ِ 2
فال سقاها الطّل من غمامها
عصماء من شهامها
إن نزلت
ُ

حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية ،بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (نزلت) ماضياً ،وجواب الشرط

تلحقه فاء مع ال والفعل الماضي الذي يفيد الدعاء(فال سقاها) ،والجملة في محل جزم جواب الشرط.

إن ،فعل ماض ،فعل ماض:
 ْي سبع وخمسين مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
3
ِ
خت
ساءني مدحهُم
لت إني فى َّ
الثرى ُس ُ
وخ ُ
إن مدحوني َ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى الشك واإلبهام ،وأتى بفعل الشرط (مدحوني) ،وجوابه
(ساءني).

وقف ِ
قلت ِ
أصلم
فيه
ثانيه ال َ
فإن َ
قلنا وثالثهُ
ُ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (قلت) ماضياً ،وجوابه (قلنا) ماضيان
4

مبنيان في محل جزم.

إن ،فعل ماض ،فعل مضارع:
ْ -

ي سبع مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
َّ
الص ِ
قص َرت ِ
اب 5تمرها
الخطوب ف َكم ٍيد
َ
إذا َي ّس َر اللهُ
نجن من ّ
وان ُ

1
2
3

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات. 2/83 ،
المرجع نفسه. 2/325 ،
المرجع نفسه. 3/358 ،

4

المرجع نفسه. 3/288 ،

6

المرجع نفسه. 3/355 ،

.5شجر مر به عصارة بيضاء
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6

حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (قصرت) ماضياً ،وجوابه (نجن)

مضارعاً مجزوماً.

يكون سليال 1للتراب إذا عزى
أليس أبوكم آدم إن عزيتم
ُ
َ
حيث استخدم الشاعر (إن) شرطية بمعنى إذا ،وأتى بفعل الشرط (غزيتم) ماضياً ،وجوابه (يكون)
2

مضارعاً مرفوعاً وليس مجزوماً ،كما قال المبرد على إضمار الفاء ،وسيبويه يرى أنه مؤخر من
تقديم ،والتقدير في قول أبي العالء هو (يكون سليالً للتراب إن عزيتم) ،وهذا كالم للتخريج فقط ،أما

األصل والشائع فهو جزم الفعل (يكون) وليس رفعه.

اتبع أبو العالء قول :وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ..إلخ ،أي إذا كان الشرط ماضياً جاز

رفع الجواب ،وهو الفعل المضارع (يكون) ،لكن ال يفهم أنه أحسن من الجزم ،بل الجزم أحسن؛ ألنه
على األصل ،وفي هذا يقول المبرد  :إنه على إضمار الفاء ،وسيبويه يرى أنه مؤخر من تقديم ،وأن

األصل يكون(يكون إن عزيتم).3

إن ،فعل ماض ،فعل مضارع مجزوم بلم:
 ْي سبع مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
توخوهُ لم َير َحم جهوالً وال حب ار
5
على الخل ِ
ق لم تكتَب عليك الجرائم

اه ُم اهللُ بالذي
الناس إن جاز ُ
ُه ُم ُ
فإن كتب اهلل الجرائم ِ
ساخطاً
ُ
َ

4

.1سليل :مأوى.
2
3
4
5

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات. 2/885 ،
مغني اللبيب.888/2 ،
أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات ،3/388 ،حب ًار :عالماً.

المرجع نفسه. 2/255 ،
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َ .8م ْن وأنماطها الشرطیة:

(من) على أربعة أوجه شرطية.1
وتأتي َ
و(من) أداة شرط للعاقل ،فذكر المبرد "نقول في (من) :من يأتني آته فال يكون ذلك إال لما

يعقل" ،2وتؤدي معنى المفرد والمثنى والجمع ،مؤنثاً كان أم مذك اًر ،وكي يفرق بين هذه المعاني ،يالحظ

الضمير الذي يعود عليها.3

ف لَهَا الْعَذَابُ)( .4من) هنا تدل على المفرد
ع ْ
شةٍ مُبَيََِّنةٍ يُضَا َ
كقوله تعالي( :مَنْ يَأْتِ مِنْكُنََّ بِفَا ِح َ
المؤنث بدليل الضمير في (لها) وال تدل (من) بذاتها على زمن معين معروف البداية والمقدار لربطها
الجواب بالشرط .5ويحكم عليها بالرفع والنصب والجر.

(من) تعمل عمل أدوات الشرط الجازمة ،فهي تربط ركني التركيب فيتوقف حصول الحدث في

خ َرجًا) 6ونحو:
الركن الجوابي على حصوله في الركن الشرطي ،كقوله تعالى( :وَمَن يَتََّقِ الَّلَهَ يَجْعَل َّلَهُ َم ْ
من يصاحب الكتاب يجده صديقاً وفياً .وهي تجزم فعل الشرط على اتفاق النحاة وكذلك عامل لجزم

فعل الجواب على خالف بين النحاة.

دالالتها:

 فهي اسم مبهم بمن يعقل من الثقلين والمالئكة ،قال أبو العباس المبرد "يقول في من :من يأتنيآته ،فال يكون ذلك إال بما يعقل ،فإن أردت بها غير ذلك لم يكن" ،7قال تعالى( :فَمَنْ يَْعمَلْ مِثْقَالَ َذرََّةٍ
خَيْرًا يَرَهُ َومَنْ يَْع َملْ مِثْقَالَ ذَرََّةٍ شَرًَّا يَرَهُ).

8

 وتأتي بمعني اسم موصول (الذي) ،قال سيبويه" :و تلك األسماء :من ،وما ،وأيهم .فإذا جعلتهابمنزلة الذي ،قلت :ما تقول أقول ،فيصير تقول صلةً لما حتى تكمل اسماً ،فكأنك قلت ،9وأوضح

سيبويه أن هذه األسماء إذا عملت فيها (كان) أو (إن) صارت بمعني الذي ،نحو:

"إن من يأتيني آتيه ،وكان من يأتيني آتيه ،وليس من يأتيني آتيه .وانما أذهبت الجزاء من هاهنا ألنك
أعملت كان وان ،ولم يسغ لك أن تدع كان وأشباهه معلقةً ال تعملها في شئ فلما أعملتهن ذهب

الجزاء ولم يكن من مواضعه .أال ترى أنك لو جئت بإن ومتى ،تريد (إن)إن و(إن) متى ،كان محاالً.
1ابن هشام ،مغني اللبيب  .833/3الزجاجي  ،حروف المعاني .55
2المبرد ،المقتضب.80/2 ،

3أبو جرى ،أساليب الشرط والقسم في القرآن الكريم .35،
4سورة االحزاب ،اآلية .35

5عباس حسن ،النحو الوافي.8/828 ،
6سورة الطالق ،اآلية.2

7المقتضب ،80/2 ،شرح المفصل .85/5
8الزلزلة .5،8

9الكتاب .50/3
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ي .فإن شغلت هذه الحروف بشيء
فهذا دليل على أن الجزاء ال ينبغي له أن يكون هاهنا بمن وما وأ ّ
جازيت".1

تطبیقاتها في لزومیات المعري:
 من ،فعل مضارع ،فعل مضارع:ي إحدى وعشرين مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
يصبه منها غصن هارد

يدن للشاكة أثوابه
من ُ
(يدن) مضارعاً مجزوماً ،وجواب الشرط
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط
ُ
الجزاء (يصبه) مضارعاً مجزوماً.
3
َّن اإلعجاز
يبغ
فو ِعي َش ٍة ِ
من ُدنــياهُ أم اًر مبي َ
َمن ُي ِرد َ
صَ
2

(يبغ)
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (يرد) مضارعاً ،وجواب الشرط الجزاء ِ

مضارعاً مجزوماً.

 من ،فعل مضارع ،فاء رابطة لجواب الشرط  +قد:ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

ٍ
بخطب فدح
فقد مات فيها

ومن يفتقد ّلبه ساعة
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (يفتقد) مضارعاً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه،
4

الفاء مع قد والفعل الماضي (فقد مات فيها بخطب مدح) والجملة في محل جزم جواب الشرط.
 -من ،فعل مضارع ،ال  +فعل مضارع مسبوق بال نافیة:

ي أربع مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
فال ي ِ َّ
يخف َغ َب َن القَمر
ساعي في التّقَى
الم
سع فيها ال َ
ُ
فمن َي َ
َ
ضع اللهُ َ
َ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (يسع) مضارعاً مجزوماً ،وجواب الشرط
الجزاء (ال يخف) مضارعاً مجزوماً.

 1الكتاب.17-17/3 ،
 2أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/258 ،
3
4

المرجع نفسه.2/35 ،
المرجع نفسه.3/223 ،
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 من ،ال النافیة  +فعل مضارع  ،ال:ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

ويسئد 1حنادسه
من ال ُي ّ
سد ُ
سد) مجزوماً ،وجواب
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط مسبوق بال النافية (ال ُي ّ
الشرط الجزاء ال النافية والمضارع (ال يسد) مضارعاً مجزوماً.
ويسد خي اًر إلى العافين ال يسد.

2

 -من ،فعل مضارع مسبوق بلم ،فعل ماض:

ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
3
ير بِ ِ
َو َمن لِ َع ٍ
يانه
اك ُزهداً
َمن لَم َيَنلها أَر َ
صلِّ َ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط مسبوق بلم (لم ينلها) مضارعاً مجزوماً،
وجواب الشرط الجزاء (أراك) ماضياً في محل جزم.

 -من ،فعل مضارع مسبوق بلم ،فعل مضارع:

ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
4
ي ُذ َّم ِ
الغ َّ
ب أخالقاً َش ِرس َنه
ومن َيح َمد لعيشتِ ِه لِياناً
َ
َ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (لم يحمد) لم والفعل المضارع المجزوم،
(يذم) مضارعاً مجزوماً.
وجواب الشرط الجزاء ّ

 من ،فعل مضارع مسبوق بلم ،فاء رابطة لجواب الشرط +ال :ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

من لم يكن خازناً ِ
خاف ،على َن ٍ
حض له َخ َزن
للمال من ُب ُخ ٍل
فَال ُي ُ
َ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (لم يكن) لم والفعل المضارع المجزوم،
5

وجواب الشرط الجزاء تلحقه الفاء مع ال نافية والفعل المضارع (فال يخاف على نخض له خزن)

والجملة في محل جزم جواب الشرط.
.1يسئد :سير الليل.
2
3
4
5

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/253 ،
المرجع نفسه.2/355 ،
المرجع نفسه.2/353 ،
المرجع نفسه.2/832 ،
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 من ،لم وفعل مضارع ،فاء رابطة لجواب الشرط  +فعل مضارع :ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
1
فأ ِ
الدنيا ٍ
شر ِ
ُقس ُم أن ستُ ِ
ومن لم تُ ِ
شرقُهُ بِريق
بماء
ق ّ
َ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (لم تشرق) لم والفعل المضارع المجزوم،

وجواب الشرط الجزاء تلحقه الفاء مع الفعل المضارع (فأقسم أن ستشرقه بريق)

إذا كان فعل الجواب مضارعاً يصلح فعالً للشرط جاز :إما تجرده من "الفاء" مع وجوب جزمه ،واما

اقترانه بالفاء بشرط أن يكون مثبتاً أو منفياً بال  ،ومتى اقترنت "الفاء" به وجب رفعه على اعتباره خبر

لمبتدأ محذوف ،والجملة االسمية في محل جزم جواب الشرط.2

 من ،فعل مضارع ،فاء رابطة لجواب الشرط  +جملة اسمیة :ي ست مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
3
فالموت في حملَ ِ
ومن يكن يوم الوغى ِ
ته أب َسل
باسالً
ُ
َ
َ
َ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (يكن) مضارعاً ناقصاً ،وجواب الشرط
(فالموت في حملته أبسل) جملة اسمية في محل جزم جواب الشرط.
4
فأقضيةُ المه ِ
ِ
بأمر يبتَ ِ
يم ِن َوفّقَته
غيه
َمن َيظفَر ٍ َ
َ َُ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (يظفر) مضارعاً ،وجواب الشرط (فأقضية
المهيمن وفقته) جملة اسمية في محل جزم جواب الشرط.

 من ،فعل مضارع ،فاء رابطة لجواب الشرط +إن:ي ست مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
فإن أح ّل حظي في العباد.
نواً
ّ
ومن يكن حظّه منكم ُد ّ
ـإن
حيث استخدم الشاعر (مـن) الشـرطية ،وأتـى بفعـل الشـرط (يكـن) مضـارعاً ناقصـاً ،وجـواب الشـرط (ف ّ
أح ّل حظي في العباد) جملة في محل جزم جواب الشرط.
5

1
2
3
4
5

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/338 ،
عباس حسن ،النحو الوافي .8/855
أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/305 ،
المرجع نفسه.2/832 ،
المرجع نفسه.2/250 ،
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فإن تقاتي عند اهلل ذخري.1
ومن يذخر بطول العيش ماالً
ّ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعـل الشـرط (يـذخر) مضـارعاً ،وجـواب الشـرط (فـإن تقـاتي
عند اهلل ذخري) جملة في محل جزم جواب الشرط.

 من ،فعل مضارع ،فاء رابطة لجواب الشرط +ما:ي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
ِ2
فما ّأدى الحقيقةَ في اإلخاء
ومن ُيعِدم أخوه على غناه
(يعدم) مضارعاً ،وجواب الشرط (فما ّأدى
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط ُ
الحقيقة في اإلخاء) في محل جزم جواب الشرط.
 من ،فعل مضارع ،فاء رابطة لجواب الشرط  +لیس:ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
3
ك
الدِّنيا َوسوِء ِفعالِها
النس ُ
َو َمن َيب ُل بِ ُ
يس لَهُ إِ ّال التَ َعب ُد َو ُ
َفلَ َ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (يب ُل) مضارعاً ،وجواب الشرط (فليس له إال
ك) في محل جزم جواب الشرط.
النس ُ
التعب ُد و ُ
ّ

 من ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +جملة اسمیة:ي ثالثة عشر مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

ست َعلى ُك ِّل َجًنى بِ َعتّاب
هو ُمغتاب
لَ ُ
الم َ
َمن جالَ َس ُ
غتاب فَ َ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (جالس) ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه
4

الفاء مع جملة اسمية (فهو فعتاب) ،والجملة في محل جزم جواب الشرط.
من ّادعى الخير من ٍ
قوم فهم ُك ّذب

1
2
3
4
5

خير.
ال خير في هذه الدنيا وال ُ

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/308 ،
المرجع نفسه.2/55 ،
المرجع نفسه.2/385 ،
المرجع نفسه.3/385 ،
المرجع نفسه.3/333 ،
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5

(ادعى) ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط ّ
الفاء مع جملة اسمية (فهم ُك ّذب) في محل جزم جواب الشرط.
 -من ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط +جملة اسمیة:

ي ثالث عشرة مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
جنى
لست على ك ّل ً
ُ

غتاب فهو ُمغتاب
من
الم َ
َ
جالس ُ

بعتّاب.

1

حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (جالس) ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه
الفاء مع جملة اسمية ،تتكون من المبتدأ والخبر (فهو مغتاب) ،والجملة في محل جزم جواب الشرط.
خير.
ال خير في هذه الدنيا وال ُ

من ادعى الخير من قوم فهم ك ّذب

2

(ادعى) ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء فلحقه
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط ّ
الفاء مع جملة اسمية ،تتكون من المبتدأ والخبر (فهم ُك ّذب) ،والجملة في محل جزم جواب الشرط.
 من ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +إن:ي سبع مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

ِ ٍ
وصغار
الدنيا
هوي ّ
الكذوب ّ
فإنهُ
َ
رِهين بثَوَبي ذلّة َ
َمن َ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (هوي) ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه
3

الفاء مع حرف ناسخ واسمه وخبره (فإنه رهين) والجملة في محل جزم جواب الشرط.
4
ٍ
ليس َينتَِفعُ.
اجبها
ر َام أن ُي ِلزَم
ّ
األشياء و َ
فإنهُ بَِبقاء َ
َ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (رام) ماضياً ،وجوب الشرط الجزاء تلحقه
الفاء مع حرف ناسخ واسمه وخبره (فإنه ٍ
ببقاء ليس ينفع) والجملة في محل جزم جواب الشرط.
 من ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +ما:ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
 ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:5
آل ٍ
كان عن ِ
هند والر ِ
الد ِ
هر َمعشوقا
باب َسال
قاء ّ
َمن َ
فَما َي از ُل َب ُ
ّ
1
2
3
4
5

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/385 ،
المرجع نفسه.3/333 ،
المرجع نفسه.3/382 ،
المرجع نفسه.3/82 ،
المرجع نفسه.3/335 ،
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حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (كان) ماضياً ناقصاً ،وجواب الشرط الجزاء

تلحقه الفاء مع ما النافية والفعل المضارع الناقص (ما يزال) واالسم (بقاء الدهر) ،والخبر (معشوقاً) ،

والجملة (فما يزال بقاء الدهر معشوقاً) في محل جزم جواب الشرط.
 -من ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +لیس:

ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
ِ 1
بعار ٍ
فليس ِ
السخاء
جعل السخاء ألقربِيه
ومن َ
ف طُُر َ
ق ّ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (جعل) ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه
ٍ
ٍ
(بعارف طرق
ماض ناقص (ليس) واسمه الضمير المستتر (هو) ،وخبره شبه الجملة
الفاء مع فعل
ٍ
بعارف طرق السخاء) في محل جزم جواب الشرط.
السماء) ،والجملة (فليس

 من ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +ال النافیة:ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
2
الدنيا بِ َع ٍ
فال َج َذل ُيفضي إليه ،وال كبت
النهى
عاي َن ُ
ين ِم َن ُ
َو َمن َ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (عاين) ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه

الفاء مع ال نافية ،ومبتدأ (جذل) وخبر جملة فعلية (يفضي إليه وال كتب) ،والجملة (فال جدل يفضي

إليه وال كتب) في محل جزم جواب الشرط.
 من ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط +فعل أمر:ي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
ِ 4
نس فَ ِ
رت ِمن إِ ٍ
َغوائِ َل ُ 3م َّرٍد ُمتَهَ ِّكمات
حاذر
َو َمن عا َش َ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (عاشرت) ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء

تلحقه الفاء مع فعل األمر (حاذر) ،والجملة (فحاذر) في محل جزم جواب الشرط.

1

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/55 ،

2

المرجع نفسه.3/380 ،

4

المرجع نفسه.3/385 ،

.3غوائل :جمع غائلة وهي الفساد والشر.
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 من ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط +الم األمر مقترنة بالفعل المضارع:ي ست مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
اللب علَم
من أراد الخير فليعمل له
فعليه لنوى ّ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (أراد) ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه
1

الفاء مع الفعل المضارع المقترن بالم األمر (فليعمل) ،والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط.
ِ
فليع َّد َّن للحزن قلباً صبو ار

من أراد البقاء وهو حبيب

2

حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (أراد) ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه

الفاء مع الفعل المضارع المقترن بالم األمر والمتصل بنون التوكيد ،ليكن مبنياً في محل جزم ،والجملة
َّ
(فليعد ّن) في محل جزم جواب الشرط.
 من ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +قد:ي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
هل تحم ُل األم إال الشكل والهبال

عير الخبل إنساناً فقد خبال
من ّ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (ع ّير) ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه
الفاء مع قد والفعل الماضي (فقد خبال) والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط.
3

 من ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط +كم:ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
4
ٍ
بشفاعة
فكم ٍ
ومن جاء منهم واثقاً
شافع في ّ
هي ٍن ال ُي ّشفعُ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (جاء) ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه

هي ٍن ال ُيشفعُ) والجملة في محل جزم جواب الشرط.
الفاء مع كم الخبرية (فكم ٍ
شافع في ّ
 -من ،فعل ماض ،فعل

ماض:

ي ست مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
1
2
3
4

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.7/332 ،
المرجع نفسه.3/353 ،
المرجع نفسه.3/255 ،
المرجع نفسه.3/82 ،
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ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
تعذيب
الجناح أصابه
وضح
الغراب لكي يرى
ِ
إنقاء ُ
ُ
َ
من ر َام َ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (رام) ماضياً ،وجواب الشرط (أصابه) ماضياً،
1

والفعالن الماضيان (رام ،أصابه) في محل جزم.
ِ 2
ومن ِ
ف من ٍ
هرم أو َخ َرف
خطوب للنون
أم َنته
تخو َ
ُ
ّ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط ِ
(تخوف)
(أمنته) ماضياً ،وجواب الشرط
ّ
ماضياً ،والفعالن (أمنته ،تخوف) في محل جزم.
3
أهان اللَّهُ من َنِدما
بحياتي ميتَةً ُس ُرحاً
َ
باعني َ
َمن َ
بايعتُهُ و َ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (باعني) ماضياً ،وجواب الشرط (بايعته)
ماضياً ،والفعالن (باعني ،بايعته) في محل جزم.
 من ،فعل ماض ،فعل مضارع مجزوم بلم:ي ست مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
4
فوهون ِمن َحق بِتَصري ِح
فَما َي
عدم نِفاقَهُ ُم
الناس لَم ُي َ
َ
َمن عا َش َر َ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (عاشر) ماضياً في محل جزم ،وجواب الشرط
(لم يعدم) مضارعاً لفظاً ،ماضياً معنى.

بما قال و ٍ
حاسد
اش أو تكلم
ومن عاش بين الناس لم يخ ُل من أذى
ُ
حيث استخدم الشاعر (من) الشرطية ،وأتى بفعل الشرط (عاش) ماضياً في محل جزم ،وجواب الشرط
5

معنى.
(لم يخ ُل) مضارعاً لفظاً ،ماضياً ً

 -من ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط +

إن:

ي ستة مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
ٍ
ليس َينتَِفع .6
اجبها
َمن ر َام أن ُي ِلزَم
ّ
األشياء و َ
فإنهُ بَِبقاء َ
َ
ُ
1
2
3
4
5
6

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/55 ،
المرجع نفسه.2/335 ،
المرجع نفسه.2/208 ،
المرجع نفسه.3/223 ،
المرجع نفسه.2/220 ،
المرجع نفسه.2/82 ،
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 من ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط ،ما النافیة:ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
كان َعن ِ
آل ِه ٍند والر ِ
هر معشوقا.
باب َسال
قاء َ
َمن َ
فَما َي از ُل َب ُ
َ َ
الد ِ َ
 -من ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط +لیس:

1

ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
ق الس ِ
فليس ِ ٍ
خاء.
جعل السخاء ألقربِيه
ومن َ
بعارف طُُر َ ّ

1
2

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/335 ،
المرجع نفسه.3/55 ،
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2

 .9ما وأنماطها الشرطیة:
(الميم).

هي من الحروف الثنائية ،وتتكون من (الميم) المفتوحة وألف المد الناتجة من إطالة الفتحة في

وتأتي ما على وجهين :اسمية وحرفية ،وأوجه االسمية أربعة :موصولة ،ونكرة  ،مجردة ،واستفهامية

وشرطية ،أما الحرفية فهي :نافية ،ومصدرية ،وزائدة.1

دالالتها:

وتكون ما الشرطية جازمة موضوعة للداللة على ما ال يعقل ،2وعدها سيبويه من األسماء غير

الظروف التى يجازى بها ،إذ يقول" :فما يجازى به من األسماء غير الظروف :من ،وما ،وأيهم".3

وجوز سيبويه أن تكون (ما) موصولة وشرطية ،إذا جاء بعدها فعل ماض مثلها في ذلك (من ،وأي)

فإن جاء بعدها مضارع فالوجه كونها موصولة ،ويجوز جعله شرطية على قبح فيجزم المضارع.4

واختلف النحاة في داللتها على الزمن ،فمنهم من قال إنها تأتي لزمان ومنهم من نفى ذلك،

(من) في لزوم لتجرد من الظرفية مع أن
فابن مالك يقول" :جميع النحويين يجعلون (ما) مثل َ
استعمالها ظرفاً ثابت في أشعار الفصحاء من العرب"
وقد استدل ابن مالك على ما ذهب إليه بأبيات من أشعار العرب منها:

فال ظلماً تخاف وال افتقا ار

فما بك يابن عبد اهلل فينا

5

إال أن بعض النحاة لم يروا في هذا البيت حجة أو دليالً .كما يصح مجيء (ما) للداللة على

ي كون تكن فينا طويالً أو قصي اًر.
الزمان يصح تقديرها بالمصدر على معنى أ ّ
وتستعمل (ما) في السؤال عن جنس اآلدميين ،نحو :ما عندك؟ الجواب :رجل( ،وأن تجعل
6

فإن (ما) على هذه الشريطة تقع على
الصفة في موضع الموصوف ،كما تقول :مررت بعاقلّ ....
اآلدميين إلبهامها).*7

1مغني اللبيب.853-303/3 ،
2حروف المعاني.53 ،
3الكتاب.55/3 ،
4

المرجع نفسه .50/3

6

مغني اللبيب .333/3

5البيت من الوافي وهو للفرزدق في ديوانه  ،232/3والشاهد فيه (ما) حيث تدل على الزمان ،أي :مدة بقائك فينا.
7

المقتضب385/3 ،

* ولها دالالت أخرى حسب وضعها في سياق الجمل التي تكون منها جزءاً في تركيبها فتكون اسم موصول بمعنى الذي" ،واذا جعلتها بمنزلة

الذي ،قلت :ما تقول أقول ،فيصير صلة لما حتى تكمل اسماً ،فكأنك قلت :الذي تقول أقول" ،وذلك كقوله تعالى( :شرع لكم من الدين ما وصى
به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين)(سورة الشورى ،اآلية) .يتبع
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تطبیقاتها:
 ما ،فعل مضارع ،فعل مضارع:ي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

ما يقض ي ِ
أت َوطالِب لَم ُيبهَ ِر
عيد َوتَسهَ ِر
الب َ
ال تَطلُ ِب َ
ُ َ َ
رض َ
الغ َ
حيث استعمل (ما) شرطية جزمت فعلين مضارعين ،فعل الشرط (يقض) ،وجواب الشرط (يأت).
2
ما ي َشأ رب َك يفعل ِ
ِّ ٍ
َّ
قال وِاعتِر ِ
اض
قاد اًر
َ َ َ َ
َجل َعن ُكل َم َ
حيث استعمل (ما) شرطية جزمت فعلين مضارعين ،فعل الشرط (يشأ) ،وجواب الشرط (يفعل).
1

وفي موضع استفهام  ،قال تعالي( :ماسلككم في سقر) (سورة المدثر ،آية  ، ")82وتأتي للتعجب :ما أجمل الوادي ،وكذلك تكون مع الفعل
الماضي تأويل مصدر غير زماني ،نحو :وصلني ما قلت ،أي :قولك ،ومصدر زماني كقوله تعالى( :وأوصاني بالصالة والزكاة ما دمت
حياً)(سورة مريم ،آية .)33

ومن دالالتها نفي الفعل الماضي والمضارع قال سيبويه( :واذا قال :لقد فعل فإن نفيه ما فعل .ألنه كأنه قال :واهلل لقد فعل ،فقال :واهلل ما

فعل) .ونفي الفعل المضارع يرتبط بالحال ،نحو( :واذا قال هو يفعل .. ،فإن نفيه ما يفعل) ،وهي ال تعمل .وهي تنفي الجملة األسمية ،فتعمل
عمل (ليس) ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ،فتنفي االستقبال ،كقوله تعالى( :وما هم بخارجين من النار)(سورة البقرة ،اآلية .)355

1
2

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/855 ،
المرجع نفسه.2/50 ،
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 .4متى ،وأنماطها الشرطیة:
اسم شرط جازم ،فضالً عن كونه ظرفاً زمنياً ،1ومتى لتعميم األزمنة ،وال تفارق الظرفية فتكون

شرطاً نحو (متى تقم أقم) واستفهاماً ،نحو متى القيام؟ .ويليها الماضي والمستقبل ،وال تجيء بعد
(متى) (ما) إال في الشرط ،وقيل تستعمل (متى) في األزمنة التي تقع فيها األمور العظام 2وعدها

سيبويه من الظروف التي يجازى بها 3وتستعمل في الجزاء مضموماً إليها (ما) وغير مضموم إليها.4

دالالتها:

تعتبر من حروف الجزاء التي يتصرفن فيكن استفهاماً ،5فيستفهم بهن ،مثل( :متى)( ،6ما) ،

صرُ
و(من) ...إلخ ،فمتى االستفهامية كقوله تعالى( :وَ ُزْل ِزلُوا حَتََّى يَقُولَ الرََّسُو ُل وَالََّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَ ْ
الَّلَهِ َألَا إِنََّ نَصْرَ الَّلَهِ قَرِيبٌ).7
أما (متى)
فالسؤال استخدام (من) عن الزمان ،نحو ،متى يأتي موعد وصول الزائرين .و ّ
الشرطية ،فهي تستخدم أداة الشرط تؤدي وظيفتها اللفظية والنحوية.8

تطبیقاتها:

 متى ،فعل مضارع ،فعل مضارع:ي تسع مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

أجدك به على ِ
غد ِه تحي ُل

متى أسألك في يومي دليالً

9

حيث استخدم الشاعر (متى) الشرطية الظرفية الزمانية ،وأتى بفعل الشرط (أسألك) مضارعاً مجزوماً
وجواب الشرط الجزاء (أجدك) مضارعاً مجزوماً.
غيره
متى يأ ُك ِل ُ
الج َ
ثمان َيس ُكنهُ ُ

1

مغني اللبيب885/3 ،

2ارتشاف الضرب 3855-3858/8
3الكتاب.55/3 ،

4شرح المفصل.253/8 ،
5
6

الكتاب.53/3 ،
المقتضب .53/3

7سورة البقرة ،اآلية .238
8شرح المفصل .85/5
9

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/385 ،

10

المرجع نفسه.2/33 ،
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الدهرَ ،حرساً جاء من بعده َحرس
يد ّ
َ

10

حيث استخدم الشاعر (متى) الشرطية الظرفية الزمانية ،وأتى بفعل الشرط (يأكل) مضارعاً مجزوماً،
وجواب الشرط الجزاء (يسكنه) مضارعاً مجزوماً.

 متى ،فعل مضارع ،الناهیة حذفت قبلها فاء الجزاء:ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
1
وتَستَ ِ
المال ُم ِ
غن ،ال تجهَل ،وال تَتَحلّم
متى تَنفَ ِرد ال تغبِ ِط
ثرياً
َ
حيث استخدم الشاعر (متى) الشرطية الظرفية الزمانية ،وأتى بفعل الشرط (تنفرد) مضارعاً مجزوماً،
وحذفت الفاء خالف القاعدة.
وجواب الشرط الجزاء مع ال الناهية والمضارع (ال تغبط الحال)ُ ،

 متى ،فعل مضارع ،فاء رابطة لجواب الشرط  +إن:ي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
2
ِ ِ
حاول ِ ِ
ٍ ِ
َمتّى ما تُ ِ
َفر ُس
اس ٍة
فارساً من فَر َ
سطام أ َ
فَـإّني من َزيد َوب َ
حيث استخدم الشاعر (متى) الظرفية الزمانية ،وزيدت (ما) بعدها لتفيد التوكيد وأتى بفعل الشرط

إن واسمها وخبرها (فإني من زيد
(تحاول) مضارعاً مجزوماً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه فاء مع ّ
وبسطام أفرس) ،والجملة في محل جزم جواب الشرط.
 متى ،فعل مضارع ،فاء رابطة لجواب الشرط  +قد:ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
ِ 3
أخطأت في الرأي التريك
فقد
متى تَش َرك مع امرٍأة ِسواهــا
َ
حيث استخدم الشاعر (متى) الظرفية الزمانية ،وأتى بفعل الشرط (تشرك) مضارعاً مجزوماً ،وجواب
الشرط الجزاء تلحقه فاء مع قد والفعل الماضي (فقد أخطأت) والجملة في محل جزم جواب الشرط.

 -متى فعل مضارع ،فاء رابطة لجواب الشرط  +فعل أمر:

ي ثالث مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
4
ِ
فناد على الجنازة للغريب
متى ما يأتني أجلي بأرض
1
2
3
4

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/358 ،
المرجع نفسه.2/385 ،
المرجع نفسه ،2/358 ،التريك :المتروك.
المرجع نفسه.3/383 ،
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حيث استخدم الشاعر (متى) الشرطية الظرفية الزمانية ،وبعدها ما الزائدة التي تفيد التوكيد ،وأتى بفعل
الشرط (يأتني) مضارعاً مجزوماً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه الفاء مع فعل األمر ِ
(فناد) ،والجملة في

محل جزم جواب الشرط.
متى ما تُ ِ
صب يوماً طعاماً لظالِِم

فم قالس
افغر َ
فقُم َعنهُ ،و َ
بعدهُ َ
حيث استخدم الشاعر (متى) الشرطية الظرفية الزمانية ،وبعدها ما الزائدة التي تفيد التوكيد ،وأتى بفعل
1

الشرط (تصب) مضارعاً مجزوماً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه الفاء مع فعل األمر (فقم) ،والجملة في

محل جزم جواب الشرط.

 متى ،فعل مضارع مسبوق بلم ،فاء واقعة في جواب الشرط  +لیس:ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

ِ
اب
يضطرب من َعلَو َج ٌّد
متى لم
فليس ٍ
بنافع َ
منك اضطر ُ
َ
حيث استخدم الشاعر (متى) الظرفية الزمانية ،وأتى بفعل الشرط (لم يضطرب) لم
2

والمضارع

بنافع) والجملة في محل جزم جواب
المجزوم ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه الفاء مع ليس (فليس
ٍ

الشرط.

 متى ،فعل مضارع ،فاء رابطة لجواب الشرط  +ال ناهیة:ي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
3
ِِ
ِ
فيق َوِان َذ ّما
صيحةً
الر َ
المرُء َ
فَال تُقصه َو ُ
يب َن َ
الغر ُ
أحب َ
َمتى ُيول َك َ
حيث استخدم الشاعر (متى) الظرفية الزمانية ،وأتى بفعل الشرط (يولك) مضارعاً مجزوماً ،وجواب

صهُ)  ،والجملة في محل جزم جواب
الشرط الجزاء تلحقه الفاء مع ال الناهية والمضارع المجزوم (فال تَقُ ُ
الشرط.
4
متى ِ ِ ِ
وصل اللّ ِ
ِ
ئيم ِقاله
فأفض ُل من
سيء فال تَُرع
َ
الم ُ
يصرم الخل ُ
حيث استخدم الشاعر (متى) الظرفية الزمانية ،وأتى بفعل الشرط (يصرم) مضارعاً مجزوماً ،وجواب
الشرط الجزاء تلحقه الفاء مع ال الناهية والمضارع (فال ترع) والجملة في محل جزم جواب الشرط.

1
2
3
4

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/53 ،
المرجع نفسه.3/83 ،
المرجع نفسه.2/205 ،
المرجع نفسه.3/855 ،
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 متى ،فعل ماض ،فعل ماض:ي سبعة عشر مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
وم أمثلتها في دیوان اللزومیات:
1
ِ
الضمير ،دسائس
يان ِة غالَها
ومتى
ركبت إلى ّ
الد َ
َ
ف َكر ،على ُحسن ّ
حيث استخدم الشاعر (متى) الظرفية الزمانية ،وأتى بفعل الشرط (ركبت) ماضياً مبنياً في محل جزم ،

وجواب الشرط الجزاء (غالها) ماضياً مبنياً في محل جزم.
2
َمدحي َوَذ ِّمي ِمن َمثنى َوُو ِ
حدان
قت بِتُربي َزَّل َعن َج َدثي
َمتى لَ ِح ُ
َ
حيث استخدم الشاعر (متى) الظرفية الزمانية ،وأتى بفعل الشرط (لحقت) ماضياً مبنياً في محل جزم،

وجواب الشرط الجزاء (زّل) ماضياً مبنياً في محل جزم.
 -متى ،فعل ماض ،فعل مضارع:

ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
3
ئت ِمن ظُ ٍلم َو ِحرِج
البرايا
فت أ َ
تَ ِجد ما ِش َ
َمتّى َك َّش َ
َخالق َ
حيث استخدم الشاعر (متى) الظرفية الزمانية ،وأتى بفعل الشرط (كشفت) ماضياً مبنياً في محل جزم،
وجواب الشرط الجزاء (تجد) مضارعاً مجزوماً.

ي قول :وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ..إلخ  ،وجزم الجواب فلم
لم يتبع أبو العالء المعر ّ
يرفعه ،خالفاً لما قاله في جواب إن ،كما سلف. 4

 -متى ،فعل ماض ،فعل مضارع مسبوق بلم:

ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
5
علي ولم أعلم بإحدى المآلك
متى ِمتلم أحفل تحية واقف
ّ
حيث استخدم الشاعر (متى) الظرفية الزمانية ،وأتى بفعل الشرط ِ
(متلم) ماضياً في محل جزم،
وجواب الشرط (أحفل) مضارعاً مجزوماً.

 متى ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +جملة اسمیة:ي خمس مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
1
2
3
4
5

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/28 ،
المرجع نفسه.2/382 ،
المرجع نفسه.3/253 ،
النحو الوافي 885/2
أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/353 ،
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ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

أسود ِ
القلب أسود ومتى ما
ُ
حيث استخدم الشاعر (متى) التي تفيد الظرفية الزمانية وزيدت بعدها (ما) التي زيدت للتوكيد ،وأتى
صماء
تُ ِ
صغ أذني ُ
فأذنهُ ّ

1

(تصغ) مضارعاً مجزوماً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه الفاء مع الجملة االسمية (فأذنه
بفعل الشرط
ِ

صماء) والجملة االسمية في محل جزم جواب الشرط.
2
ومتّى َن َز َ ِ ِ ِ
ير ِش ِ
الردى َعمداً بِ َغ ِ
جار
هامةً
فَهُ َو َ
عت لحلف رو ٍح َ
ََ
حيث استخدم الشاعر (متى) التي تفيد الظرفية الزمانية ،وأتى بفعل الشرط (نزعت) ماضياً في محل

جزم ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه الفاء مع الجملة االسمية (فهو الردى عمداً بغير شجار) والجملة

االسمية في محل جزم جواب الشرط.

 -متى ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +فعل أمر:

ي أربع مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
ِ 3
ارَكع لرّب َك في َن ِ
ت تُهجداً فتَهَ ّجد
اسجِد
ومتى أطق َ
هار َك و ُ
حيث استخدم الشاعر (متى) التي تفيد الظرفية الزمانية ،وأتى بفعل الشرط (أطقت) ماضياً في محل

(فتهجد) والجملة في محل جزم جواب الشرط.
جزم ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه الفاء مع فعل األمر
ّ
ِ
ب سائالً عن ِ
ئت م ِ
َبي ِ
آل قَيلَه
فع ّرج
وع َ
ثر َ
ظةً َ
متى ما ش َ َ
حيث استخدم الشاعر (متى) التي تفيد الظرفية الزمانية وزيدت بعدها (ما) التي تفيد التوكيد ،وأتى
4

بفعل الشرط (شئت) ماضياً مبنياً في محل جزم ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه الفاء مع فعل األمر

(فعرج) والجملة في محل جزم جواب الشرط.
ِّ

 متى ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +ال الناهیة:ي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
طنةً
َمتى َع َّد َد األَقو ُام لُّباً َوِف َ

1
2
3
4
5

فَال تَسأَليني َعنهُما َو َسليبي

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/380 ،
المرجع نفسه.3/832 ،
المرجع نفسه.3/283 ،
المرجع نفسه.2/255 ،
المرجع نفسه.3/338 ،

54

5

(عدد) ماضياً مبنياً في
حيث استخدم الشاعر (متى) التي تفيد الظرفية الزمانية ،وأتى بفعل الشرط ّ
محل جزم ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه الفاء مع ال الناهية والمضارع (فال تسأليني عنهما وسليبي)
والجملة في محل جزم جواب الشرط ،وسليبي جملة معطوفة.

من ِ
آجر
علت َ
متى ما فَ َ
تأسفَن! ّ
ثم َكفَرتَهُ
إن المهَي َ
فال َ
الخ َير ّ
حيث استخدم الشاعر (متى) التي تفيد الظرفية الزمانية ،وزيدت بعدها (ما) التي تفيد التوكيد ،وأتى
بفعل الشرط (فعلت) ماضياً مبنياً في محل جزم ،وعطف الفعل ( َك ِفرتَه) على فعل الشرط ،وجواب
1

تأسفن) والجملة في محل جزم
المبني في محل جزم (فال
الشرط تلحقه الفاء مع ال الناهية والمضارع
ّ
ّ
جواب الشرط.
 متى ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +لیس:ي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

فليس ِحذا اًر بمغتابها
عندهُ مو ِمس
متى ُذكرت َ
َ
حيث استخدم الشاعر (متى) التي تفيد الظرفية الزمانية ،وأتى بفعل الشرط (ذكرت) ماضياً في محل
2

جزم ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه الفاء مع ليس (فليس حذ اًر بمغتابها) والجملة في محل جزم جواب

الشرط.

غويا أن تح ّل خمارها
متى شربت خم اَر فلست بآمن
عليها ّ
حيث استخدم الشاعر (متى) التي تفيد الظرفية الزمانية ،وأتى بفعل الشرط (شربت) ماضياً في محل
3

جزم ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه الفاء مع ليس (فلست بآمن) والجملة في محل جزم جواب الشرط.

 -متى ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط ،لقد:

ي مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
4
نيت ِ
ٍ
بكاذ ٍب َمالّق.
بصاحب من أهلِها
ضيت
فلَقَد ُم َ
ومتى َر َ
حيث استخدم الشاعر (متى) الظرفية الزمانية ،وأتى بفعل الشرط (رضيت) ماضياً مبنياً في محل
جزم ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه الفاء مع الم الموطئة بالقسم وقد (فلقد منيت بكاذب مالق) والجملة

في محل جزم جواب الشرط.

1
2
3
4

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/352 ،
المرجع نفسه.3/383 ،
المرجع نفسه.3/355 ،
المرجع نفسه.2/388 ،
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 متى ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +جملة اسمیة:ي خمس مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

ٍ
رج ُم
ومتى
بباطل
أتيت
َ
ضحكوا إليك وقد َ
صدقت فهم غضاب ّ
حيث استخدم الشاعر (متى) الظرفية الزمانية ،وأتى بفعل الشرط (صدقت) ماضياً مبنياً في محل
1

رجم) والجملة في محل جزم
جزم ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه الفاء مع الجملة االسمية (فهم غضاب ُ
جواب الشرط.

 .5حیثما وأنماطها الشرطیة:
وهي لفظ يتكون مبناه من الحاء المفتوحة والياء الساكنة والثاء ترد مضمومة ومجرورة

فأما ما كان غايةً نحو :قبل ،وحيث َّ
فإنهم يحركونه بالضمة .وقد قال بعضهم :حيث ،شبهَّوه
ومفتوحةّ ،
بأين ،2وهي من األلفاظ التي تتكون من ثالثة حروف ،وقد تضم إليها (ما) الالزمة فتكون مركبة
(حيثما).3

وهي مبهمة تفتقر إلى جملة بعدها توضحها وتبينها ،وجعلوا حيثما بمنزلة أين في الجزاء فتقول

(حيثما تكن أكن) كما تقول (أين تكن أكن).4

وتعتبر أداة شرط ظرف مكان ما دامت مركبة ،تجزم فعلين وتربط الركنين ،والشرط سبب في الجواب

والجزاء (وال تكون حيثما إال شرطاً).5

دالالتها:

تعتبر حيثما من أسماء الظروف التي تدل على األمكنة"( ،حيث" بمكان بمنزلة قولك :هو في

المكان الذي فيه زيد) ،6نحو :اذهب حيث زيد جالس.

ويقول المبرد في بيان داللة (حيث)( :وحيث اسم من أسماء المكان مبهم يفسر ما يضاف

إليه .وما حيثما المركبة فتكون شرطية ،قال سيبويه في (ما) التي تضم إلى(حيث)( :وقد تغير الحرف

حتى يصير يعمل لمجيئنا غير عمله الذي كان قبل أن تجيء ...ومن ذلك حيثما ،صارت بمجيئها
بمنزلة أين) .7وقال ابن عيش( :وكل الظروف التي يجاز بها يجوز أن يجاز بها من غير أن يضم

1

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/283 ،

2الكتاب  ،285/3والمقتضب .353/3
3الكتاب  ،223/8المقتضب .85/2

4شرح المفصل  ،253-250 /8الكتاب .50-58/3
5اكتشاف الضرب.555/2 ،
6الكتاب .233/8

7المقتضب  ،85/2شرح كافية بن حاجب  ،05/8الكتاب .223/8
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إليها (ما) ما خال (حيثما)) ،1والمقصود بأختيها إذ ما واذا ما .و(حيثما) تكن أكن ،كما يقال :أين تكن

أكن.

تطبیقاتها:

ي مرة واحدة فقط.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
أما
عليك فما بال امرئ حيثما ّ

وانشادك العود الذي ظ ّل نعيه

2

حيث استخدم الشاعر هذا المثال فقط في (حيثما) التي تعد أداة شرط جازمة وظرفية مكانية ،وأتى
(أما) ماضياً مبنياً في محل جزم ،والجواب محذوف يفسره الكالم السابق
بفعل الشرط ّ

 .2مهما وأنماطها الشرطیة:

من أدوات الشرط الجازمة ،وضعت للداللة على ما ال يعقل تستعمل فيها استعمال (ما) تقول
(مهما تفعل أفعل مثله) .3وللنحاة أقوال في مهما ،فقال الخليل":هي (ما) أدخلت معها ما لغوا بمنزلتها

مع متى  ،إذا قلت  :متى ما تأتني آتك ،...،ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظاً واحداً فيقولوا ما ما،
فأبدلوا الهاء من األلف التي في األولى "4أما سيبويه قال" :وقد يجوز أن يكون (مه) كإذ ضم إليها

ما".5

ومنهم من رأى بأنها بسيطة ال مركبة من (مه) و(ما) الشرطية ،وال من الشرطية وما الزائدة ،إنما هي

اسم بكاملها يجازى بها ،وبمعنى ما  ،ووزنها :فعلى ،6ومن هؤالء :ابن هشام وأبو حيان.

تطبیقاتها:

 مهما ،فعل مضارع ،فاء رابطة لجواب الشرط  +جملة اسمیة:ي مرة واحدة فقط.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
7
ومهما يكن ،فاللَّهُ ليس بز ٍ
بعد ،ماهو غارس
ائل
ويجني الفتى ،من ُ
َ

1شرح المفصل .85/5
2

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/280 ،

3شرح المفصل .255/8
4الكتاب .55-50/3

5المرجع نفسه .55/3

6مغني اللبيب  ،835/3ارتشاف الضرب .3853/8
7

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/35 ،
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حيث استخدم الشاعر (مهما) أداة الشرط الجازمة التي تستعمل لغير العاقل ،وأتى بفعل الشرط (يكن)

مضارعاً مجزوماً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه الفاء مع جملة اسمية (فاهلل ليس بزائل) والجملة في محل

جزم جواب الشرط.

 مهما ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +ما:ي مرة واحدة فقط.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
1
فَما تُخليِ َك ِمن قَ َم ٍر و َش ِ
مس
اك أمر
ان في ُد َني َ
مهما َك َ
َو َ
َ
حيث استخدم الشاعر (مهما) أداة الشرط الجازمة التي تستعمل لغير العاقل ،وأتى بفعل الشرط (كان)

ماضياً ناقصاً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه الفاء مع ما النافية والمضارع (فما تخليك من ٍ
قمر
وشمس) ،والجملة في محل جزم جواب الشرط.
ُ

أدوات الشرط التى لم یستعملها أبو العالء المعري:
 .0أنى وأنماطها الشرطیة:
وهي اسم مكان تضمن معنى الشرط ،فذكر سيبويه" :وما يجازى به من الظروف :أي حين،
2
(أنى تكن أكن)
ومتى ،وأين ،و ّأنى ،وحيثما"  .ويجازى بها ،فيقال ّ
كما ذكرها سيبويه "من معاني( ما) عدة حروف ثالثة فصاعداً" ،4ولذلك قامت بنيتها على
3

ياء هي بسيطة وال تضم إليها "ما" 5فتظل كذلك.
الهمزة المفتوحة والنون المشددة واأللف المرسوم ً
(أنى) وظيفتها في التركيب الشرطي كسائر أدوات الجزم ،تربط الركنين وتعلق الحدث
وتؤدى ّ

فى الركن الجوابي على حصوله في الركن الشرطي تعلق المسبب بالسبب ،نحو قول الشاعر:
6
أخا َغير ما ير ِ
ضي ُك َما الَ ُي َح ِاو ُل
َخلِيلَ َّي َّأنى تَأتَِياني تَأتَِيا
َ َ ُ
الشاهد فيه :أنى تأتياني تأتيا ،الفعالن المضارعان مجزومان وعالمة الجزم حذف النون،
وسبب الجزم هو (أنى) الشرطية وهو التي ربطت جملتي الشرط والجواب ،وهي متعلقة ب ـ (تأتينا).

1
2
3
4
5
6

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/85 ،
الكتاب.55/3 ،
شرح المفصل.250/8 ،
الكتاب .235/8
شرح التسهيل  ،230شرح سافية بن حاجب .05/8
البيت لم ينسب إلى أحد ،ينظر لشرح ابن عقيل .330/2
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دالالتها:

هي ظرف مكان لعموم األمكنة ،وترد الحال ،قال سيبويه" :وأنى تكون في معنى كيف وأين"

1

ق مَن َيشَاُء بِغَيْرِ حِسَابٍ)" .2أن"
كقوله تعالى (...قَالَ يَا مَرَْيمُ أَنََّى لَكِ َهذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ الَّلَهِ إِنََّ الَّلَهَ يَرْ ُز ُ
أي :من "أين" ولكن الفرق بينهما هو أن "أين" خاصة بالمواضيع ،و "أنى" جوابها يحتمل جميع الوجه
والمذاهب.

ولها دالالت أخرى تستخدم في الجملة الشرطية ،فهي أداة من أدوات الشرط ،ذكرها سيبويه

في باب الجزاء ،3والمبرد في باب المجازاة 4وحروفها .ابن السراج ذكرها من الظروف التي جاز بها.5

قال ابن يعيش":ويجاوزون بها يقولونّ :أني تقم أقم" ،6فهي أداة شرط تجزم فعلين" ،تقم" و"أقم"
 7وقال الشاعر:
فأصبحت أنى تأتها تلتبس بها

كال مركبيها تحت رجليك شاجروا.

تطبیقاتها:

لزومياته ّأنى الشرطية.
ي في
ّ
لم يستعمل أبو العالء المعر ّ

1
2
3
4
5
6
7

الكتاب.235/8 ،
سورة آل عمران ،آية 35
الكتاب.55/3 ،
باب المقتضب .85/2
المرجع نفسه .350/2
شرح المفصل.835 ،
البيت للبيد بن ربيعة العماري ،ويدوانه.....
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 .8أي ،وأنماطها الشرطیة:
وهي اسم مبهم تضمن معنى الشرط ، ،وهي من بين أدوات الشرط معربة بالحركات الثالثة،

لمالزمتها اإلضافة إلى المفرد ،وقد يحذف المضاف اليه ،فيلحقها التنوين عوضاً منه ،ويجوز أن
تلحقها ما الزائدة للتوكيد وهي بحسب ما تضاف إليه ،فإن أضيفت إلى ظرف مكان ،فظرف مكان أو

زمان أو مفعول أو مصدر فكذلك ،وهي لعموم األوصاف.

(أي) شرطاً واستفهاماً ،وموصوالً ،وصفة لنكرة ،وصلة إلى نداء ما فيه أل.
وتأتي ّ

تطبیقاتها:

(أي) الشرطية في ديوان اللزوميات .
ي ّ
لم يستعمل أبو العالء المعر ّ

 .9أین ،وأنماطها الشرطیة:
لفظ بسيط غير مركب ،بنيته من ثالثة أحرف هي :1الهمزة المفتوحة ،والياء الساكنة ،والنون

المفتوحة ،وجاء في كتاب " علل النحو" إ ّن (أين) أصلها أين ،فالخروج من التقاء الساكنين حركت
شرِقُ
النون بفتحة لخفتها في النطق .وقد تضم إليها (ما) فتصير (أينما) كقوله تعالىَ (:وِلَّلَهِ اْل َم ْ
علِيمٌ).2
وَاْلمَغْرِبُ فَأَيَْنمَا تُوَلَُّوا فَثَمََّ َو ْجهُ الَّلَهِ إِنََّ الَّلَهَ وَاسِعٌ َ
وتؤدي وظيفتها اللفظية والنحوية في الجمل الشرطية ،تربط وتجزم وتعلق ،كسائر أدوات
الشرط التي تجزم ،فيكون لها فعل الشرط ودوام الشرط وجزاءه ،وتستعمل وسيطة ومركبة مع (ما)

الزائدة للتوكيد ،3نحو :أين تكن أكن ،وأينما تكن أكن .واالكثر في استعمالها أن تكون مضمونة إليها ما
وليس ذلك فيها بالزم بل أنت مخير فيها كقوله تعالى (:لْعُونِنيَ أَيَْنمَا ثُقِفُوا ُأخِذُوا وَقَُّتِلُوا تَقْتِيلًا).4

دالالتها:

هي من أدوات االستفهام ،ويستفهم بها عن المكان ،قال سيبويه ذاك اًر الكلمات التي بنيتها على

ثالثة أحرف (أين :أي ما) 5وقال أيضاً ...( :كما أنك إذا قلت :أين تكون؟ وأنت تستفهم).6

ويقول سيبويه (من حروف الجزاء قد يتصرفن وين استفهاماً) 1وذكر أيضاً (مما جاز به من

الظروف ، .... :أين .)... ،ولذلك (أين) 2أداة شرط وظرف للمكان.
1الكتاب.233/8 ،

2سورة البقرة آية .335

3الكتاب  .58/3المقتضب .58/2
4سورة األحزاب ،اآلية .53
5الكتاب .233/8
6

المرجع نفسه .55/3
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تطبیقاتها:

ي أين الشرطية في لزومياته.
لم يستعمل أبو العالء المعر ّ

خالصة الفصل:
ي في ديوانه اللزوميات من أدوات الشرط الجازمة :إن ،وما ،ومتى ،وحيثما،
استعمل أبو العالء المعر ّ
أي ،و ّأنى ،وأين.
ومهما ،ولم يستعملّ :

1
2

الكتاب .52/3
المرجع نفسه .55/3
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الفصل الثاني
أدوات الشرط غیر الجازمة

واستعماالتها عند أبي العالء المعري
 إذا لو لوال -أما

 ُكلَّما -لما

األدوات التي لم یستخدمها أبو العالء المعري:

 -كیف
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الفصل الثاني

أدوات الشرط غیر الجازمة ،واستعماالتها عند أبي العالء المعري
 .0إذا ،وأنماطها الشرطیة:
تعتبر (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان تتضمن معنى الشرط ،وتختص بالدخول على الجملة

الفعلية ،عكس الفجائية ،وتعد (إذا) من أدوات الشرط غير الجازمة إال أن بعض النحاة ذكر بأنها تجزم

في الضرورة الشعرية ،1والجملة بعدها مجرورة باإلضافة ،ولها صورتان إحداهما( :إذا) ،جملة فعلية
ماضوية ،جملة فعلية جوابية ،وثانيتها( :إذا) ،جملة فعلية مضارعية ،جملة فعلية جوابية.2

ويقول سيبويه ":إذا فلما يستقبل من الدهر ،وفيها مجازاة ،وهي ظرف ،وتكون للشيء توافقه في

ٍ
حال أنت فيها ،وذلك قولك :مررت فإذا زيد قائم .وتكون (إذ) مثلها أيضاً ،وال يليها إال الفعل الواجب،
وذلك قولك :بينما أنا كذلك إذ جاء زيد ،وقصدت قصده إذ انتفخ على فالن .فهذا لما توافقه وتهجم
عليه من ٍ
حال أنت فيها".3
ويتفق النحويون على أن (إذا) تحتاج إلى فعلين ،فعل الشرط وفعل الجزاء ولكنهم اختلفوا في

كون (إذا) جازمة لفعل الشرط وجوابه أم ال .فسيبويه على منع المجازاة بها ،حيث يقول في هذه

المسألة :وسألته عن (إذا) ما منعهم أن يجازوا بها ،فقال :الفعل في (إذا) بمنزلته في (إذ) إذا قلت:
أتذكر إذ تقول (ماذا) فيما تستقبل بمنزلة (إذ) فيما مضى ويبين هذا أن (إذا) تجيء وقتاً معلوماً أال

احمر البسر كان قبيحاً.
احمر البسر كان حسناً ،ولو قلت :آتيك إن ّ
ترى أنك لو قلت :آتيك إذا ّ
و(إذا) توصل بالفعل ،فالفعل في (إذا) بمنزلته في (حين) كأنك قلت :الحين الذي تأتيني فيه

آتيك فيه .4كما صرح ابن مالك بجواز الجزم بها في الشعر حمالً لها على (متى) .5وأجاز أبو حيان
الجزم بـ (إذا) أن تضاف إليها (ما) ألن اتصالها بـ (ما) يقطعها عن اإلضافة ،وأجاز الجزم بها دون

اتصالها بـ (ما) وذلك في ضرورة الشعر.6

دالالتها:

كثرة استخداماتها فى تراكيب مختلفة ،فتعددت دالالتها حتى وصفت بأنها أم األدوات غير

الجازمة ،وهي تأتي على عدة وجوه كالتالي:

1
2
3
4
5
6

المقتضب ،355/2 ،ارتشاف الضرب ،3855/8 ،مغني اللبيب.325/3 ،
بنا الجملة العربية.235 ،
الكتاب.232/8 ،
المرجع نفسه.50-58/3 ،
شرح التسهيل.83/8 ،
ارتشاف الضرب.385/8 ،
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 تأتي ظرف الزمان المستقبل فيها معنى الشرط ،وال يجازى بها وهي تربط بين الجملتين قال المبرد:(فأما "إذا" فتحتاج إلى االبتداء والجواب) 1نحو :إذا جاءني زيد أكرمته ،واذا يجيء زيد أعطيته.

 ظرفاً لما يستقبل من الزمان ليس فيها معنى الشرط ،نحو قوله تعالى( :وَاللََّْيلِ إِذَا يَْغشَى .وَالنََّهَارِ إِذَاجلََّى).2
تَ َ
 ظرفاً لما مضى من الزمان ،واقعة موقع (إذا) كقوله تعالى( :وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضَُّوا ِإلَيْهَاوَتَرَكُوكَ قَاِئمًا).3
 خارجة عن الظرفية فتكون اسماً مجرو اًر بـ (حتى) كقوله تعالى( :وَسِيقَ الََّذِينَ كَفَرُوا ِإلَى جَهََّنَمَ زُمَرًاك ْم
كمْ وَيُن ِذرُوَن ُ
كمْ آيَاتِ رََّبِ ُ
علَْي ُ
كمْ يَْتلُونَ َ
سلٌ مَِّن ُ
كمْ رُ ُ
حَتََّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَُهمْ َخزَنَتُهَا َأَلمْ يَأِْت ُ
علَى اْلكَافِرِينَ) ،4وقد تكون ابتدائية واذا فى
كِلمَةُ الْعَذَابِ َ
كمْ هَذَا قَالُوا َبلَى وَلَكِنْ حَقََّتْ َ
لِقَاءَ يَوْ ِم ُ
موضع نصب على ما استقر بها .وما دام (إذا) تأتي اسماً لقد تقع مبتدأ أو مفعوال به.5

 هى حرف من الحروف التى تبتدأ بعدها األسماء فى الخبر ،وهي فى الخبر بمنزلة إنما وكأنماواذا.6

 يجاب بـ(إذا) جملة الشرط فهى كالفاء ،7كقوله تعالي( :وَإِن تُصِبُْهمْ سَيََِّئةٌ ِبمَا قَدََّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُ ْميَقْنَطُونَ).8

تطبیقاتها:

 إذا ،فعل ماض ،فعل ماض:ي مائة وعشر مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
ص ِّدقت
إذا أقبل اإلنسان في الدهر ُ

أحاديثه عن نفسه وهو كاذب

9

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،وأتى بفعل الشرط ( أقبل)
(صدقت) ماضيا أيضا.
ماضيا .وجواب الشرط
ّ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

المقتضب.58/2 ،
سورة الليل  ،اآلية .8-5
سورة الجمعة ،اآلية .33
سورة الزمر ،آية .53
مغني اللبيب ،353 ،الجنى الداني .53
الكتاب.58/3 ،
المرجع نفسه ،58-53/3 ،المقتضب .358/3
سورة الروم ،اآلية .35
أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/58 ،
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ٍ
بجهل
إذا مات ابنها صرخت

وماذا تستفيد من الصراخ

1

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،وأتى بفعل الشرط (مات) ماضياً.

وجواب الشرط (صرخت) ماضياً أيضاً.
 -إذا ما ،فعل ماض ،فعل ماض:

ي مائة وعشرين مرة
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
ولو نص لي بين النجوم خباء

إذا ما خبت نار الشبيبة ساءني

2

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة  ،وهي ظرفية زمانية  ،ولحقت بها (ما) الزائدة التي
تفيد التوكيد ،وأتى بفعل الشرط ( خبت ) ماضياً .وجواب الشرط (ساءني) ماضياً أيضاً.

وجار عليه البخل والعبد والعرس

أسن الشيخ أقصاه أهله
إذا ما ّ
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،ولحقت بها (ما) الزائدة التي تفيد
3

أسن) ماضياً ،وجواب الشرط (أقصاه) ماضياً أيضاً.
التوكيد ،وأتى بفعل الشرط ( ّ
 -إذا ،فعل ماض ،ما نافیة +فعل ماض:

ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

اللجي لم تمر
بالهضب ما أروا
وللمقادير أحكام إذا وقعت
ّ
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،وأتى بفعل الشرط ( وقعت)
4

ماضياً ،وجواب الشرط (ما أروا) ماضياً مسبوقاً بما النافية.
 إذا ،فعل مضارع مسبوق بلم ،فعل ماض:ي سبع مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

5
ف
الخلَ ُ
ف و َ
الخل ُ
مثل النساء عراها ُ

إن الرجال إذا لم يحملها وشد

1
2
3
4

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/225 ،
 ،أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات .3/32
المرجع نفسه.2/33 ،
المرجع نفسه.3/385 ،

5
.الخلف بالضم :االسم من االخالف ،وهو أن تعد عدة ولم تنجزها ،والخلف بالفتح جمع أخلف وهو األحمق.
ُ
 6أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/353 ،
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6

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية  ،وأتى بفعل الشرط (لم يحملها)

مضارعا مسبوقا بلم ،وجواب الشرط (عراها) ماضياً.
 -إذا ما  ،فعل ماض ،فعل مضارع مسبوق بلم:

ي عشر مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

إذا ما أتاني الرزء 1لم أتلملم

تمنيت أني من هضاب بلملم

2

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة  ،وهي ظرفية زمانية  ،ولحقت بها (ما) الزائدة التي
تفيد التوكيد ،وأتى بفعل الشرط ( أتاني) ماضياً .وجواب الشرط (لم أتلملم ) مضارعاً مسبوقاً بلم.

الجوش
أصاح إذا ما أتاك القضا
لم يقك ّ
الدرع و ُ
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية  ،ولحقت بها (ما) الزائدة التي تفيد
3

التوكيد ،وأتى بفعل الشرط ( أتاك) ماضياً ،وجواب الشرط (لم يقك) مضارعاً مسبوقاً بلم.
 إذا ،فعل ماض  ،فعل مضارع مسبوق بلم:ي خمسة عشر مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
ٍ
وشايات وتجنيب
لم تخله من
وكل حي إذا كانت له أذن

4

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،وأتى بفعل الشرط (كانت)

ماضياً ناقصاً ،وجواب الشرط (لم تخله) مضارعاً مسبوقا بلم.

وان قيل هجام على الحرب أهو ُج
إذا وقي اإلنسان لم يخش حادثاً
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،وأتى بفعل الشرط (وقي)
5

ماضياً ،وجواب الشرط (لم يخش) مضارعاً مسبوقاً بلم.

 -إذا  ،فعل ماض  ،فعل مضارع:

ي ثالث مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
 .1الرزء :المصيبة.
2
3
4
5

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/353 ،
المرجع نفسه.2/380 ،
المرجع نفسه.3/325 ،
المرجع نفسه ،2/305 ،أهوج :أحمق.
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إذا جاء ميقاتها تُعزل
ونفس الفتي وليت جسمه
ُ
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،وأتى بفعل الشرط (جاء) ماضياً،
1

وجواب الشرط (تُغزل) مضارعاً.
 -إذا ما  ،فعل ماض  ،فعل مضارع:

ي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
تصان بها المستصحبات الكرائم

ضيع النكس غيرة
وفيك إذا ما ّ
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة  ،وهي ظرفية زمانية  ،ولحقت بها (ما) الزائدة التي
2

ضيع) ماضياً .وجواب الشرط (تصان) مضارعاً.
تفيد التوكيد ،وأتى بفعل الشرط ( ّ
 إذا  ،فعل مضارع مسبوق بلم  ،فعل مضارع مسبوق بلم:ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

بالرغم لم تحسر التقوى له ردنا

الغي ثوب إذا لم يستلب رجالً
و ّ
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة  ،وهي ظرفية زمانية  ،وأتى بفعل الشرط (لم يستلب)
3

مضارعاً مسبوقاً بلم  ،وجواب الشرط (لم تحسر) مضارعاً مسبوقاً بلم.
ٍ
ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +فعل أمر:
 إذا ،فعلي اثنتين وخمسين مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
موالك فقل آ ار

إذا قيل لك اخش اهلل

4

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،وأتى بفعل الشرط (قيل) ماضياً،

وجواب الشرط تلحقه الفاء مع فعل األمر (فقل).

باللب
وان نطقوا فاصمت لترجع
إذا طلبوا فاقنع لتظفر بالغنى
ّ
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،وأتى بفعل الشرط (طلبوا)
5

ماضياً ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع فعل األمر (فاقنع).
1
2
3
4
5

المرجع نفسه.2/300 ،
أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/258 ،
المرجع نفسه.2/352 ،
المرجع نفسه ،3/52 ،آرا :إشتداد النار.
المرجع نفسه.3/332 ،
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ٍ
ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +جملة اسمیة:
 إذا  ،فعلي اثنين وستين مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
فكل أهليك أشقياء

إذا قصى اهلل بالمخازي

1

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،وأتى بفعل الشرط (قصى)

ماضياً ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع جملة اسمية (فكل أهليك أشقياء).

واذا ُرزقت غنى فأَنت السيد
كن من تشاء مهجناً أو خالقاً
(رزقت)
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية  ،وأتى بفعل الشرط ُ
ماضياً ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع جملة اسمية (فأنت السيد).
2

ٍ
ماض  ،فاء رابطة لجواب الشرط  +ما:
 إذا  ،فعلي إحدى وعشرين مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
سكنت به فما له أن يرسبا

إذا رحلت عن الجسم الذي

3

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية  ،وأتى بفعل الشرط (رحلت)

ماضياً ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع ما النافية والجملة االسمية (فما له أن يرسبا).
ِ 4
فما أجفانهن مسهّدات
إذا سهدته بطويل هجر
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،وأتى بفعل الشرط (سهدته)
ماضياً ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع ما النافية العاملة عمل ليس (فما أجفانهن مسه ِ
دات).
ّ
ٍ
ماض  ،فاء رابطة لجواب الشرط  +إن:
 إذا  ،فعلي ثالث عشرة مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
إذا كنت في دار الشقاء مصلياً
1
2
3
4
5

سابق
فإنك في دار السعادة
ُ

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/83 ،
المرجع نفسه.3/380 ،
المرجع نفسه.3/358 ،
المرجع نفسه ،3/355 ،مسهدات :الخوف والقلق.
المرجع نفسه .2/323 ،
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5

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية  ،وأتى بفعل الشرط (كنت)

إن واسمها وخبرها (فإنك في دار السعادة سابق).
ماضياً ناقصاً ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع ّ
ٍ
ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +ال ناهیة:
 إذا  ،فعلي ست عشرة مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
فال تنس المودة في الرخاء

إذا صاحبت في أيام بؤس

1

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية  ،وأتى بفعل الشرط (صاحبت)
ماضياً ناقصاً ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع فعل مضارع مسبوق بال الناهية (فال تنس)
ٍ
ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +قد:
 إذا ،فعلي سبع مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
إذا ِ
فقد أمنت من عمى أو رمد
طفئت في الثرى أعين

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة  ،وهي ظرفية زمانية  ،وأتى بفعل الشرط (طفئت)

ماضياً ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع قد والفعل الماضي (فقد أمنت).
ٍ
ماض  ،فاء رابطة لجواب الشرط  +لیس:
 -إذا  ،فعل

ي سبع مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

تغرب
فليست على نفس بما ُح َّم
إذا أغربت يوماً برزٍء 2على الفتى
ُ
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة  ،وهي ظرفية زمانية  ،وأتى بفعل الشرط (أغربت)
3

ماضياً ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع فعل ناقص(ليس) (فليس على ٍ
تغرب).
نفس بما ُح َّم
ُ
4
فليس بغير ميتتها سلو
إذا كان في الهوى في النفس طبعاً

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة  ،وهي ظرفية زمانية  ،وأتى بفعل الشرط (كان) ماضياً

ناقصاً ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع فعل ناقص (ليس) (فليس بغير ميتتها سلو).
ٍ
ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +استفهام:
 إذا ،فعلي ست مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
1

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/58 ،

3

المرجع نفسه.3/53 ،

.2برزء :المصيبة.
4

المرجع نفسه ،2/835 ،سلو :الهجران.
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إذا رجونا قضاء ٍ
هب الوعيد
وعد
فكيف ال ُير ُ
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة  ،وهي ظرفية زمانية  ،وأتى بفعل الشرط (رجونا)
1

الوعيد).
هب
ُ
ماضياً ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع استفهام (فكيف ال ُير ُ
2
صحيحاً فأين كان أبوه
واذا كان ما يقولون في عيسى

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة  ،وهي ظرفية زمانية  ،وأتى بفعل الشرط (كان)

ماضياً ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع استفهام (فأين كان أبوهُ).
ٍ
ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +ال النافیة للجنس:
 إذا ،فعلي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
ورام الجمال فالنس َك له
إذا قيل إن الفتى ناسك
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،وأتى بفعل الشرط (قيل) ماضياً،
3

وجواب الشرط تلحقه الفاء مع ال النافية للجنس (فال نسك له).

ٍ
ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +الم األمر:
 -إذا ،فعل

ي أربع مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
لعمرك ما وفقت أن تسكني الجسما

إذا سخطت روح الفتى فليقل لها

4

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة  ،وهي ظرفية زمانية  ،وأتى بفعل الشرط (سخطت)

ماضياً  ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع الفعل المضارع المقترن بالم األمر (فليقل).
فليضمر اليأس من ٍ
سعد واقبال
إذا أناف على الخمسين بالغها

5

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة  ،وهي ظرفية زمانية  ،وأتى بفعل الشرط (أناف)

ماضياً ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع الفعل المضارع المقترن بالم األمر (فليضمر).
ٍ
ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +إنما:
 إذا ،فعلي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
إذا صفت النفس للجوع فإنما
1
2
3
4
5
6

تعاني من الجثمان شر المحابس

المرجع نفسه.3/285 ،
أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/830 ،
المرجع نفسه.2/235 ،
المرجع نفسه.2/203 ،
المرجع نفسه.2/232 ،
المرجع نفسه.2/35 ،
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6

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة  ،وهي ظرفية زمانية  ،وأتى بفعل الشرط (صفت)

ماضيا ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع حرف الحصر (إنما) والجملة الفعلية (فإنما تعاني من الجثمان
شر المحابس).
ّ
إذا قيل غال الدهر شيئاً فإنما

يراد له الدهر والدهر خادم

1

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،وأتى بفعل الشرط (قيل) ماضياً،

وجواب الشرط تلحقه الفاء مع حرف الحصر (إنما) والجملة الفعلية (فإنما يراد له الدهر).

ٍ
ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +نداء:
 -إذا ،فعل

ي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

فيا ّأم ٍ
دفر قد أمن ِت على دف ٍر.
منية
إذا خشيت ٌّأم على بن ّ
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة  ،وهي ظرفية زمانية  ،وأتى بفعل الشرط (خشيت)
دفر قد ِ
ماضيا ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع النداء (فيا ّأم ٍ
أمنت على دف ٍر).
ٍ
ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +كأن:
 إذا ،فعل2

ي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
3
ٍ
غويها إغراؤها
شغف بها
واذا زجرت النفس عن
فكأن زجر ّ
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة  ،وهي ظرفية زمانية  ،وأتى بفعل الشرط (زجرت)
ماضيا  ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع حرف ناسخ (كأن) (فكأن زجر غويها إغر ٍ
اؤها).
ّ
5
4
6
فكأن فائتها لبون دثار
تقضت ساعة بلبانه
إذا ّ
ّ

تقضت)
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،وأتى بفعل الشرط ( ّ

ماضياً ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع حرف ناسخ (كأن) (فكأن فائتها لبون دثار).
ٍ
ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +ال نافیة:
 إذا ،فعلي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
تشابه القوم في علمي إذا جنبوا
1
2
3

فال ألوم وال أثني إذا شجعوا

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/252 ،
المرجع نفسه.3/358 ،
المرجع نفسه.2/35 ،

.4لبانه :رضاع.

 .5لبون :التي نزل اللبن في ضرعها.
6

المرجع نفسه ،3/85 ،دثار :ثوب يلبس فوق ما يلي الجسد من مالبس.
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1

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،وأتى بفعل الشرط (جنبوا) ماضياً،

وجواب الشرط تلحقه الفاء مع الفعل المضارع مسبوق بال النافية(فال ألوم).

ٍ
ٍ
ماض:
ماض  ،فاء رابطة لجواب الشرط +
 -إذا  ،فعل

ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
من خلقه فكفى بذاك تنسبا

واذا اتنسبت فقلت أني واحد

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية  ،وأتى بفعل الشرط (اتنسبت)
ماضياً ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع فعل ماض (فقلت).
ٍ
ماض  ،فاء رابطة لجواب الشرط  +كم الخبریة:
 إذا  ،فعلي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
ص َرت ُنجِّي من الصاب تمرها
يسر اهلل الخطوب فكم يد
إذا ّ
وان قَ ُ
(يسر) ماضياً،
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،وأتى بفعل الشرط ّ
2

وجواب الشرط تلحقه الفاء مع كم الخبرية (فكم يد).

ٍ
ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +لیت:
 إذا ،فعلي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
إذا هاجت أخا ٍ
فليت طلول دارك لم تهجني
أسف ديار

3

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،وأتى بفعل الشرط (هاجت)

ماضياً ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع حرف ناسخ (ليت)(فليت طوال دارك لم تهجني).
ٍ
ٍ
ماض:
ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +ال  +فعل
 إذا ،فعلي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

تعرض لها في النوم إلماما
إذا تولت على هجر ومقلية
فال ّ
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،وأتى بفعل الشرط (تولّت) ماضياً،
4

1
2
3
4

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/83 ،
المرجع نفسه.3/355 ،
المرجع نفسه.2/388 ،
المرجع نفسه.2/200 ،
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وجواب الشرط تلحقه الفاء مع فعل ماض مسبوق بال ،وهذا من باب الدعاء ( فال تعرض لها في النوم

إلماماً).

ٍ
ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +مصدر ناب عن فعل األمر:
 إذا ،فعلي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
1
ِ
فصب اًر على الحكم لما اعترى
وناد إذا أوعدتك اعتري

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،وأتى بفعل الشرط (أوعدتك)

ماضياً ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع مصدر نائب عن فعل األمر (مفعول مطلق لفعل أمر
محذوف) (فصب اًر على الحكم لما اعترى).

جر موهوب الجمال
إذا كان الجمال إلى انتساخ
فحزناً ّ
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية  ،وأتى بفعل الشرط (كان)
2

ماضياً ناقصاً ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع مصدر نائب عن فعل األمر(مفعول مطلق لفعل أمر
جر موهوب الجمال).
محذوف) ( فحزناً ّ

ٍ
ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +جملة اسمیة:
 إذا ما ،فعلي أربع مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
به فالتباشر معنى هلك

إذا ما تباشر أهل الغالم

3

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،ولحقتها ما الزائدة التي تفيد

التوكيد ،وأتى بفعل الشرط (تباشر) ماضياً ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع جملة اسمية (فالتباشر
معنى هلك).

هجر المساجد
إذا ما رأيتم عصبة هجرية
فمن رأيها للناس ُ
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،ولحقتها ما الزائدة التي تفيد
4

التوكيد ،وأتى بفعل الشرط (تباشر) ماضياً ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع جملة اسمية (فمن رأيها

للناس هجر المساجد).

1
2
3
4

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/55 ،
المرجع نفسه.2/235 ،
المرجع نفسه.2/358 ،
المرجع نفسه.3/255 ،
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ٍ
ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +ال نافیة للجنس:
 إذا ما ،فعلي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
فال ريب أن المدعين عصاة

إذا ما ّادعوا اهلل خوفاً وطاعة
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،ولحقتها ما الزائدة التي تفيد
1

التوكيد ،وأتى بفعل الشرط ( ّادعوا) ماضياً  ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع ال النافية للجنس (فال ريب

أن المدعين عصاة).

يب المنون فال فضيلة للجسد
ال تكرموا جسدي إذا ما حل بي
ر ُ
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،ولحقتها ما الزائدة التي تفيد
2

التوكيد ،وأتى بفعل الشرط (ح ّل) ماضياً ،وجواب الشرط تلحقه الفاء مع ال النافية للجنس (فال فضيلة

للجسد).

ٍ
ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +ما:
 إذا ما ،فعلي خمس مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
فما يقفران وال يخلوان

إذا ما خال شبحي منهما

3

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،ولحقتها ما الزائدة التي تفيد

التوكيد ،وأتى بفعل الشرط (خال) ماضياً ،وجواب الشرط لحقته الفاء مع الفعل المضارع المسبوق بما
النافية (فما يقفران وال يخلوان).

ٍ
ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +فعل أمر:
 إذا ما  ،فعلي أربع مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
إذا ما ألجدت 4أمم بجهل

فقابلها بتوحيد السيوف

5

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،ولحقتها ما الزائدة التي تفيد

التوكيد ،وأتى بفعل الشرط (ألجدت) ماضياً ،وجواب الشرط لحقته الفاء مع فعل األمر (فقابلها).

1
2

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/352 ،
المرجع نفسه.3/288 ،

3

المرجع نفسه.2/855 ،

5

المرجع نفسه.2/338 ،

.4أكد الجهل والتفاخر به.
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لربك وازجر عن مديحك ألسنا

إذا ما فعلت الخير فاجعله خالصاً

1

حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،ولحقتها ما الزائدة التي تفيد

التوكيد ،وأتى بفعل الشرط (فعلت) ماضياً ،وجواب الشرط لحقته الفاء مع فعل األمر (فاجعله).
ٍ
ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +إن:
 إذا ما  ،فعلي مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
فإن اهلل ال يعيبه جمعي

هباء
إذا ما أعظمى كانت ً
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،ولحقتها ما الزائدة التي تفيد
2

التوكيد ،وأتى بفعل الشرط (أعظمى) ماضياً ،وجواب الشرط لحقته الفاء مع إن واسمها وخبرها (فإن
اهلل ال يعيبه جمعي).

ٍ
ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +ال:
 إذا ما  ،فعلي مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

اعدده آخر عبدك
إذا ما دعى القوم ضاهي 3صريحهم
فال تب ُك َرن و ُ
حيث استخدم الشاعر (إذا) شرطية غير جازمة ،وهي ظرفية زمانية ،ولحقتها ما الزائدة التي تفيد
4

التوكيد ،وأتى بفعل الشرط (دعى) ماضياً ،وجواب الشرط لحقته الفاء مع المضارع المسبوق بال
الناهية(فال تب ُك َرن).

1

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/353 ،

2

المرجع نفسه.2/05 ،

4

المرجع نفسه.2/222 ،

.3ضاهي :شابه.
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 .8لو ،وأنماطها الشرطیة:
أداة شرط غير جازمة تدل على الزمن الماضي ،1وهي من الحروف الثنائية ،مبناها على

حرفين ،قال سيبويه" :وأما لو فلما كان سيقع لوقوع غيره".2

دالالتها واستعماالتها:

ترد لو في االستعمال على وجوه ست:3

 .3شرطية ،فتعقد السببية بالمسببية .وتفيد الشرطية بالزمن الماضي وتفيد االمتناع ،وقد اختلف النحاة
في ذلك ،فمنهم من قال أنها ال تفيد بوجه ،أي ال تدل على امتناع الشرط وال على امتناع الجواب،

ومنهم من قال أنها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعاً ،وذكر ابن هشام بأنه باطل ،وان

أفسد تفسير لـ (لو) قول من قال :حرف امتناع المتناع ،وأن العبارة الجيدة قول سيبويه" :حرف لما
كان سيقع لوقوع غيره" ،4وقول ابن مالك :حرف يدل على انتفاء ٍ
تال ،ويلزم لثبوته ثبوت تاليه.5

 .2ترد لو حرف شرط فى المستقبل .لو تأتيني آتيك.

 .3تكون لو حرفاً مصدرياً بمنزلة (أن) :يعجبني لو درست.
 .8ترد بمعنى التمنى (لو تأتيني فتحدثني)

 .5أن تكون للعرض( :لو تنزل عندنا فتصيب خي اًر).

 .5أن تكون للتقليل نحو :أعط المساكين ولو واحداً ،وصل لو فريضة ومنه قوله تعالي( :يَا أَيَُّهَا الََّذِينَ
كمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَِبنيَ).6
سُ
علَى أَنفُ ِ
آمَنُوا كُونُوا قَوََّامِنيَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ ِلَّلَهِ َولَوْ َ

تطبیقاتها:

 لو ،فعل ماض ،فعل ماض:ي إحدى وستين مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

اجها ال تَُزَّو ُج
الدِّنيا َعروساً َو َجدتُها
كانت ُ
َولَو َ
بِما قَتَلَت أَزو َ
حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة  ،تفيد االمتناع  ،وأتى بفعل الشرط (كانت) ماضياً،
7

وجواب الشرط الجزاء (وجدتها) ماضياً أيضاً.
1
2

الجنى الداني ،285 ،همع الهوامع  ،555/2وصف المباني  ،350الكافية في النحو .232/2
الكتاب  ،228/8معاني الحروف ،353 ،الجنى الداني .252

3

مغني اللبيب .352-335/3

7

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/303 ،

 4الكتاب.228/8 ،
 5ابن مالك ،شرح الكافية .7337/3
 6سورة النساء ،آية .335
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وا ولكن تحولوا

لو أقاموا القليل فاز

1

حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة  ،تفيد االمتناع  ،وأتى بفعل الشرط (أقاموا) ماضياً،
وجواب الشرط الجزاء (فازوا) ماضياً أيضاً.

 لو ،فعل ماض ،الم واقعة في جواب الشرط  +فعل ماض:ي ثالثاً وأربعين مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
إلى الحق أو نهج لذلك مقارب

لو اتبعوني ويحهم لهديتهم

2

حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة  ،تفيد اإلمتناع المتناع  ،أو حرف لما كان سيقع لوقوع

غيره ،وأتى بفعل الشرط (اتبعوني) ماضياً ،وجواب الشرط المقترن بالم واقعة في جواب الشرط(لهديتهم)

ماضياً.

لخطّت ٍ
بعفو المتصاص جروحها

ولو رضيت دون النفس بغيرها

3

حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة  ،تفيد االمتناع المتناع  ،أو حرف لما كان سيقع لوقوع
غيره ،وأتى بفعل الشرط (رضيت) ماضياً ،وجواب الشرط المقترن بالم واقعة في جواب الشرط

(لحظّت) ماضياً.

 -لو ،فعل ماض ،ما نافیة  +فعل:

ي عشرين مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
من نبأ ما عتب الوائد

ولو درى الموؤد ما عندنا

4

حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة  ،تفيد االمتناع المتناع  ،أو حرف لما كان سيقع لوقوع
ِ
ب).
غيره ،وأتى بفعل الشرط (درى) ماضياً  ،وجواب الشرط المسبوق بـما النافية ( ما َعت َ
5
ِ
الدهر
استطاع الخروج من
من الدهر ما
بقيةَ عمرِه
َ
طار جبريل ّ
ولو َ
حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة  ،تفيد االمتناع المتناع  ،أو حرف لما كان سيقع لوقوع
غيره ،وأتى بفعل الشرط (طار) ماضياً ،وجواب الشرط المسبوق بـما النافية ( ما استطاع).

 -لو ،فعل ماض ،الم واقعة في جواب الشرط  +ما:

ي عشرين مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
1
2
3
4
5

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/308 ،
المرجع نفسه.3/333 ،
المرجع نفسه.3/235 ،
المرجع نفسه.3/253 ،
المرجع نفسه.3/358 ،
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ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

ِ
األنس
الدهر
لو دام في
مختزناً
عمر ّ
َ
عما َيعهَ ُد َ
لما تَ َغّي َر ّ
األرض َ
حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة  ،تفيد االمتناع المتناع  ،أو حرف لما كان سيقع لوقوع
1

غيره ،وأتى بفعل الشرط (دام) ماضياً ،وجواب الشرط المقترن بـالم واقعة في جواب الشرط و ما

النافية والفعل الماضي(ما

تغير)
ّ

ناح منهُ ُنقَـط
لما
طار في غمامتِ ِـه
َ
الج َ
أصاب َ
َ
فذاك لو َ
حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة  ،تفيد االمتناع المتناع ،أو حرف لما كان سيقع لوقوع
2

غيره ،وأتى بفعل الشرط (طار) ماضياً  ،وجواب الشرط المقترن بـالم واقعة في جواب الشرط و ما

النافية والفعل الماضي (لما أصاب).

 لو ،فعل ماض ،فعل مضارع مسبوق بلم:ي سبع عشرة مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
3
ِ ِ
الد ِ
سرور
هر
ص َّوَر أَه ُل َ
صورتَهُ
َولَو تَ َ
هو َم ُ
َ
لَم ُيمس منهُم لَبيب َو َ
حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة  ،تفيد االمتناع المتناع ،أو حرف لما كان سيقع

لوقوع غيره ،وأتى بفعل الشرط (تصور) ماضياً ،وجواب الشرط مضارعاً مسبوقاً بلم ( لم يمس).
4
بق فيه َوقار
يحها
بِهضابِ ِه ،لم َي َ
ثم ّ
هبت ر ُ
لو كان قُدساً ّ
حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة ،تفيد االمتناع المتناع ،أو حرف لما كان سيقع لوقوع
غيره ،وأتى بفعل الشرط (كان) ماضياً ناقصاً ،وجواب الشرط مضارعاً مسبوقاً بلم (لم يبق).

 -لو ،فعل مضارع ،فعل ماض:

ي خمس مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
5
ِ
لو ِ
األفالك أنضاني
ك
يف نادى ليس لي عمل
قضى مال ُ
الس ُ
ينط ُ
إذا َ
ق ّ
حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة  ،تفيد االمتناع المتناع  ،أو حرف لما كان سيقع لوقوع

غيره ،وأتى بفعل الشرط (ينطق) مضارعاً ،وجواب الشرط ( نادى) ماضياً.

1
2
3
4
5

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/28 ،
المرجع نفسه.2/20 ،
المرجع نفسه.3/338 ،
المرجع نفسه.3/335 ،
المرجع نفسه ،2/383 ،أنضاني :أتعبني.
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ِ
سب قير ٍ
َيغدو إِلى َك ِ
لَو َ ِ
كان ِقنطا ار
اط أَخو َع َم ٍل
ثم فيه َ
يوزُن اإل ُ
حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة  ،تفيد المتناع  ،أو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره،
1

وأتى بفعل الشرط (يوزن) مضارعاً ،وجواب الشرط (كان) ماضياً ناقصاً.
 لو ،فعل مضارع الم واقعة في جواب الشرط  +فعل ماض:ي خمس مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

ِ
كيف تَصطرع
أبصارهم ،لرأت
ف عن
المنايا َ
ولو ُي َك َّش ُ
آمالَهم و َ
حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة  ،تفيد امتناع المتناع  ،أو حرف لما كان سيقع
2

لوقوع غيره ،وأتى بفعل الشرط (يكشف) مضارعاً ،وجواب الشرط المقترن بالم الرابطة ( لرأت).
3
ٍ
لو ي ِ
الب َشر
ميتهم
عقلون لهنَّوا َ
أهل ّ
فيهم ُ
َ
ولم تُقَم لوليد ُ
حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة ،تفيد امتناع االمتناع ،أو حرف لما كان سيقع لوقوع
غيره ،وأتى بفعل الشرط (يعقلون) مضارعاً ،وجواب الشرط المقترن بالم واقعة في جواب الشرط مع
الفعل الماضي (لهَّنوا).

 -لو ،فعل مضارع ،ما النافیة  +فعل ماض:

ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

ما اشتراها أخو ر ٍ
لو ُينادى ،في ك ّل سو ٍ
شاد َبفلس
ق ،عليها
َ
حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة  ،تفيد المتناع  ،أو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره،
4

وأتى بفعل الشرط (ينادى ) مضارعاً ،وجواب الشرط مضارعاً مسبوقاً بما النافية ( ما اشتراها).

 -لو ،فعل مضارع ،فعل مضارع مسبوق بلم:

ي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
5
ِ
ِ
الخي ُل علمي فيه لم تُ َعر
سي َئةً
لو تَعلَ ُم َ
من المقدار ّ
أرى فراري َ
حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة  ،تفيد امتناع المتناع ،أو حرف لما كان سيقع لوقوع
غيره ،وأتى بفعل الشرط (تعلم) مضارعاً ،وجواب الشرط مضارعاً مسبوقاً بلم ( لم ِ
تعر).

1
2
3
4
5

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/355 ،
المرجع نفسه ،2/88 ،تصطرع :تتصارع.
المرجع نفسه.3/250 ،
المرجع نفسه.2/52 ،
المرجع نفسه.3/380 ،
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 لو ،فعل مضارع مسبوق بلم ،فعل مضارع مسبوق بلم:ي ثالث مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
1
مه لم ي ِ
لِمطع ِ
خالق اللّ ِ
ولو لم ِّ
اب والظف ار.
يث فَر َسه
يقدر
ُ
عطه ّ
الن َ
ُ
َ َ
حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة  ،تفيد امتناع المتناع ،أو حرف لما كان سيقع لوقوع
يقدر) مضارعاً مسبوقا بلم ،وجواب الشرط أيضاً مضارعاً مسبوقاً بلم (لم
غيره ،وأتى بفعل الشرط (لم ّ
ُيعطه).
2
ٍ
لو لم تَحلِّ ِ
وكان كالت ِ
رب ما أخنى وال َنبسا
لمعصية
يه لم َيهتَج
ُ
َ
حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة  ،تفيد امتناع المتناع ،أو حرف لما كان سيقع لوقوع
غيره ،وأتى بفعل الشرط (لم تحليه) مضارعاً مسبوقاً بلم ،وجواب الشرط أيضاً مضارعاً مسبوقاً بلم

(لم يبتهج).

 لو ،فعل مضارع مسبوق بلم ،فعل مضارع ،الم واقعة في جواب الشرط  +فعل ماض:ي أربع مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
كخلت سماء اهلل تمطر جمرها

لصوبها
فلو لم يقوموا ناصرين
ّ
حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة  ،تفيد امتناع المتناع ،أو حرف لما كان سيقع لوقوع
3

غيره ،وأتى بفعل الشرط (لم يقوموا) مضارعاً مسبوقاً بلم  ،وجواب الشرط المقترن بالالم الواقعة في

(لصوبها).
جواب الشرط مع الفعل الماضي
ّ

 -لو ،فعل مضارع مسبوق بلم ،فعل ماض:

ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
ِِ 4
ِ
الم ِ
نزِل الحائل
لون
َب َك َ
َولَو لَم َي ُكن َحولَ َك العاذ َ
يت َعلى َ
حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة  ،تفيد امتناع المتناع ،أو حرف لما كان سيقع لوقوع
غيره ،وأتى بفعل الشرط (لم يكن) مضارعاً مسبوقاً بلم  ،وجواب الشرط ماضياً (بكيت).

1
2
3
4

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/355 ،
المرجع نفسه.2/35 ،
المرجع نفسه.3/358 ،
المرجع نفسه.2/253 ،
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 لو ،فعل مضارع مسبوق بلم ،ما  +فعل ماض:ي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

األلس َنا
ما أولَ َع اللَّهُ بها
ذمومةً
لو لم ت ُكن ُد َ
ُ
نياك َم َ
حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة  ،تفيد امتناع المتناع ،أو حرف لما كان سيقع لوقوع
1

غيره ،وأتى بفعل الشرط (لم تكن ) مضارعاً مسبوقاً بلم  ،وجواب الشرط ماضياً مسبوقاً بما النافية (ما

أولع).

ِ
بمناسر.
صاغها
ُم َك ِّوُنها ما
البزِاة على القَطا
َ
ولو لم ُي ِرد َجوَر ُ
حيث استخدم الشاعر (لو) شرطية غير جازمة  ،تفيد امتناع المتناع ،أو حرف لما كان سيقع لوقوع
2

غيره ،وأتى بفعل الشرط (لم يرد) مضارعا مسبوقاً بلم  ،وجواب الشرط ماضيا مسبوقاً بما النافية (ما

صاغها).

 .9لوال ،وأنماطها الشرطیة:
يرى المبرد فى المقتضب أن (لوال) إنما هى (لو) و(ال) جعلتا شيئاً واحداً على هذا المعنى.3

وفسرها سيبويه هي و (لوما) قائالً" :فهما البتداء وجواب فاألول سبب ما وقع وما لم يقع"

4

وذهب السيوطي إلى أن (لوال) غير مركبة ،ألن األصل عدم التركيب ومن المعاني 5التي

تف يدها (لوال) االمتناع ،التحضيض ،فإن كانت للتحضيض كانت بمعنى (هال) وال يليها إال الفعل

ظاه اًر أو مضم اًر.

أما (لوال) االمتناعية فتدخل على الجملتين اسمية ،وفعلية لربط امتناع الثانية بوجود األولى ،نحو( :لوال

زيد ألكرمتك).

دالالتها:

 تستعمل للداللة على امتناع الشيء لوجود غيره ويأتي بعدهما االسم مرفوعاً على أنه مبتدأ 6نحو:لوال فالن لكان كذا وكذا.

1
2
3
4
5
6

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/355 ،
المرجع نفسه ،3/383 ،المناسر :جمع منسر .وهو من ذي الجناح الصائد كالمنقار من ذي الجناح غير الصائد.
المقتضب.55/2 ،
الكتاب.235/8 ،
همع الهوامع.85/2 ،
الكتاب  ،320/2حروف المعاني  ،205المقتضب .55/3
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 اختصاصها بالفعل فتدل على التحضيض والحث واذا وليها المضارع كان تحضيضاً واذا وليهنالماضي كان لوماً وتوبيخاً فيما تركه المخاطب أو يقدر فيه الترك.1كقوله تعالى( :قَالَ يَا قَ ْومِ لِمَ

كمْ تُ ْرحَمُونَ).2
جلُونَ بِالسََّيَِّئَةِ قَبْلَ الْحَسََنةِ لَ ْولَا تَسْتَغْفِرُونَ الَّلَهَ لَ َعَّلَ ُ
تَسْتَعْ ِ
 إن خال الكالم من التوبيخ ،فهى للعرض ،3ويعرف العرض بأن طلب بلين وتأدب ،ويكون بالفعلكَّلَمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ
سمِعُْتمُو ُه ُقلْتُم مََّا َيكُونُ لَنَا أَن نَََّت َ
المضارع أو ما فى تأويله ،4نحو قوله تعالىَ ( :ولَ ْولَا إِذْ َ
هذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ).5
 تدل أيضاً على التمني ،6كقوله تعالى( :لَ ْولَا َأخََّرْتَنِي ِإلَى َأ َجلٍ قَرِيبٍ فَأَصََّ َّدَقَ وَأَكُن مَِّنَحنيَ).7
الصََّالِ ِ

تطبیقاتها:

 لوال ،اسم صریح  ،فعل ماض:ي تسع مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
لمم
لوال بدائع دلّت أن خالقنا
أدرى وأحكم قلنا خلقُنا ُ
حيث استخدم الشاعر (لوال) شرطية غير جازمة  ،تفيد االمتناع  ،وجاء بعدها المبتدأ (بدائع) ،وخبر
8

ٍ
ماض (قلنا).
المبتدأ محذوف وجوباً وتقديره (موجودة)  ،وجواب الشرط فعل

 -لوال ،اسم صریح ،ما  +الفعل:

ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
وسوء غريزة ما ُجّنتا

فلوال مخافة ُج ّن الشباب
حيث استخدم الشاعر (لوال) شرطية غير جازمة  ،تفيد االمتناع  ،وجاء بعدها المبتدأ (مخافة) ،وخبر
9

المبتدأ محذوف وجوباً وتقديره (موجودة) ،وجواب الشرط الفعل الماضي المسبوق بما النافية (ما ُجّنتا).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

شرح المفصل.80/5 ،
سورة النمل  ،آية .85
شرح الكافية.855/8 ،
مغني اللبيب .35/2
سورة النور ،آية .35
مغني اللبيب.253 ،
سورة المنافقون ،آية 35
أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/255 ،
المرجع نفسه.3/238 ،
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 لوال ،اسم صریح ،الم واقعة في جواب الشرط  +فعل ماض:ي ست مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

ِّ
ِّقي ما نمت الزروع
وذكر بالتقى نف اًر غفوالً
فلوال الس ُ
قي) ،وخبر
حيث استخدم الشاعر (لوال) شرطية غير جازمة ،تفيد االمتناع ،وجاء بعدها المبتدأ ّ
(الس ُ
المبتدأ محذوف وجوباً وتقديره (موجود) ،وجواب الشرط الفعل الماضي المسبوق بما النافية(ما نمت).
1

 -لوال ،اسم صریح ،الم  +ما  +فعل ماض:

ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
2
ِ
الدنيا لَما و ِ
الع َم ُد
ض َعت
لَوال التَنافُ ُس في ُ
ُك ُ
المغني َوال ُ
تب القَناط ِر ال ُ
ُ
حيث استخدم الشاعر (لوال) شرطية غير جازمة ،تفيد االمتناع ،وجاء بعدها المبتدأ (التنافس)،
وخبر المبتدأ محذوف وجوباً وتقديره (موجود) ،وجواب الشرط مقترن بالم الرابطة مع ما النافية
والفعل الماضي (لما وضعت).

 لوال ،اسم صریح ،ما  +فعل ماض:ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

لصيد الوحش ما اُقنِص الغزال

ولوال حاجة في الذئب تدعو

3

حيث استخدم الشاعر (لوال) شرطية غير جازمة ،تفيد االمتناع  ،وجاء بعدها المبتدأ (حاجة) ،وخبر
المبتدأ محذوف وجوباً وتقديره (موجودة) ،وجواب الشرط ما النافية مع الفعل الماضي ( ما أُقنِص).

 -لوال ،اسم صریح ،فعل مضارع مسبوق بلم:

ي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
4
ادث لم أركن إِلى ٍ
من األنام  ،ولم أخلُد إِلى ِ
وطن
أحد
لوال الحو ُ

حيث استخدم الشاعر (لوال) شرطية غير جازمة ،تفيد االمتناع  ،وجاء بعدها المبتدأ (الحوادث)،
وخبر المبتدأ محذوف وجوباً وتقديره (موجودة) ،وجواب الشرط الفعل المضارع المسبوق بلم (لم يكن).

1
2
3
4

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/80 ،
المرجع نفسه.3/235 ،
المرجع نفسه.2/385 ،
المرجع نفسه.2/350 ،

83

وبعض ذا العالَِم ِمن ب ِ
عض ِه
َ
ََ ُ
حيث استخدم الشاعر (لوال) شرطية غير جازمة  ،تفيد االمتناع ،وجاء بعدها المبتدأ (إياة) ،وخبر
خت
لَوال إِياة لَم َي ُكن فَ ُ

1

المبتدأ محذوف وجوباً وتقديره (موجودة) ،وجواب الشرط الفعل المضارع المسبوق بلم (لم يكن).

أن ومعمولیها) ،الم  +فعل ماض:
 -لوال ،مصدر مؤول من ( َّ

ي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
لصدكم الذكاء فلم تذكوا

ولوال أنكم ظلم غواة

2

حيث استخدم الشاعر (لوال) شرطية غير جازمة  ،تفيد االمتناع  ،وجاء بعدها المبتدأ (أنكم ظُلَم)

مصد اًر مؤوالً ،وخبر المبتدأ محذوف وجوباً وتقديره (موجود)  ،وجواب الشرط الفعل الماضي المقترن
بالم واقعة في جواب الشرط (لصدكم الذكاء).

أن ومعمولیها)  ،الم +ما  +فعل ماض:
 لوال  ،مصدر مؤول من ( َّي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

الم ِ
ق باشتِعال
المرِء نار
فار َ
ص َ
ولوال ّ
أن َش َ
لَما َو َ
ف َ
يب َ
حيث استخدم الشاعر (لوال) شرطية غير جازمة ،تفيد االمتناع ،وجاء بعدها المبتدأ (أ ّن شيب المرء
نار) مصد اًر مؤوالً ،وخبر المبتدأ محذوف وجوباً وتقديره (موجود) ،وجواب الشرط الفعل الماضي
3

المسبوق بما النافية ،المقترن بالم واقعة في جواب الشرط (لما وصف).

سنه
هن أ ًذى وكيد
حن في ِكلَ ٍل ُحبِ َ
ولوال ّأن ّ
لَ َما َ
أصب َ
حيث استخدم الشاعر (لوال) شرطية غير جازمة  ،تفيد االمتناع  ،وجاء بعدها المبتدأ (أنهن أذى)
4

مصد اًر مؤوالً ،وخبر المبتدأ محذوف وجوباً وتقديره (موجودات)  ،وجواب الشرط الفعل الماضي
المسبوق بما النافية ،المقترن بالالم الواقعة في جواب الشرط (لما أصبحن).

 -لوال ،فعل مضارع ،فعل ماض:

ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
الشباب ِّ
عني
لوال تقضي
ُ

1
2
3
4
5

الغي عاذليا
عصيت في ِّ

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات ،3/358 ،البخث :الحطب أو الغليظ العظيم منه.
المرجع نفسه.2/355 ،
المرجع نفسه.2/235 ،
المرجع نفسه.2/355 ،
المرجع نفسه.2/883 ،

84

5

 .4أما ،وأنماطها الشرطیة:
هى حرف بسيط فيه معنى الشرط مؤول بـ (مهما يكن من شىء) ،ألنه قام مقام أداة الشرط

وفعل الشرط ولذلك يجاب بالفاء .وهى حرف تفصيل ،وبعض النحويين قالوا :إنها سرد حيث ال
تفصيل فيه ،كقولك :أما زيد فمنطلق ،ولذلك قال بعضهم :هي حرف إخبار مضمن معنى الشرط.1

دالالتها:

(أما) تعطي الكالم توكيداً
أما للداللة على التوكيد ،وذكر الزمخشرى فى مفصله :إن ّ
تستعمل ّ
تقول :زيد ذاهب ،فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه ال محالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب قلت :أما زيد

فذاهب

2

تطبیقاتها:

 أما ،اسم صریح  ،فاء رابطة الجواب الشرط +جملة إسمیة :ي ست وعشرين مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

فأما هؤالء فأهل ٍ
أما األولون فأغبياء
مكر
وّ
ّ
(أما) شرطية غير جازمة  ،تفيد التفصيل والتوكيد  ،وجاء بعدها المبتدأ (هؤالء،
حيث استخدم الشاعر ّ
األولون) ،وجواب الشرط المقترن بفاء الرابطة ( فأهل مكر ،فأغبياء) في محل رفع خبر المبتدأ.
4
ِ ِ
ِ ِ ِ
عاويك فَ ِهي اآلن م ِ
ضح َكة
َما َد
أّ
َوما ل َنفس َك من أَطماعها ش َبعُ
َ َ َ ُ
(أما) شرطية غير جازمة ،تفيد التفصيل والتوكيد ،وجاء بعدها المبتدأ (دعاويك)،
حيث استخدم الشاعر ّ
3

وجواب الشرط المقترن بفاء الرابطة ( فهي اآلن مضحكة) في محل رفع خبر المبتدأ.

 أما ،اسم صریح  ،فاء رابطة لجواب الشرط +ال:ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
أما الحياة فال أرجو نوافلها
ّ

1
2
3
4
5

لكنني إللهي خائف راجي

الجنى الداني  ،522حروف المعاني.58 ،
المفصل في صفة االعراب.882 ،
أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/82 ،
المرجع نفسه.2/58 ،
المرجع نفسه.3/253 ،
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5

(أما) شرطية غير جازمة ،تفيد التفصيل والتوكيد ،وجاء بعدها المبتدأ (الحياة)،
حيث استخدم الشاعر ّ
وجواب الشرط المقترن بفاء الرابطة ( فال أرجو نوافلها) في محل رفع خبر المبتدأ.

 -أما ،اسم صریح ،فاء  +قد:

ي أربع مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
أما إساءتها فقد

كانت وحسناها رعود

أما األنام فقد صاحبتهم زمناً

فما رضيت من الخالف مصحوبا

1
2

(أما) شرطية غير جازمة  ،تفيد التفصيل والتوكيد  ،وجاء بعدها المبتدأ (األنام)،
حيث استخدم الشاعر ّ
وجواب الشرط المقترن بفاء الرابطة ( فقد صاحبتهم زمناً) في محل رفع خبر المبتدأ.

 -أما ،اسم صریح ،فاء رابطة لجواب الشرط  +ما:

ي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

ات 3فيهم ضاعت الصرر
أما عقيل فما عن ظلمها عقل
تلك الصرير ُ
(أما) شرطية غير جازمة  ،تفيد التفصيل والتوكيد  ،وجاء بعدها المبتدأ (عقيل)
حيث استخدم الشاعر ّ
4

وجواب الشرط المقترن بفاء الرابطة ( فما عن ظلمها عقل) في محل رفع خبر المبتدأ.

بير فما تَ ُ
شيمتُهُ
ّ
أما ال َك ُ
زداد َ
 -أما ،اسم صریح  ،فاء رابطة لجواب الشرط  +أمر:

عملك
إالّ قُبوحاًّ ،
فحسن بالتّقى َ

5

ي أربع مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

وأما جميالً من ٍ
فعال فال تقلوا
أما قبيحاً فجانبوا
ّ
فأوصيكم ّ
(أما) شرطية غير جازمة  ،تفيد التفصيل والتوكيد  ،وجاء بعدها المفعول به
حيث استخدم الشاعر ّ
6

(قبيحاً،جميالً)،وجواب الشرط المقترن بالفاء الرابطة والفعل والفاعل(فجانبوا ،فال تقلوا).
ِِ 7
أَما الم ِ ِ
وِاستَ ِ
عف رب َ ِ ِ
الملحد
جاوُر فَارَعهُ َوتََوقَّهُ
َ
َّك من جو ِار ُ
ّ ُ
َ

1

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/252 ،

2

المرجع نفسه.3/355 ،

4

المرجع نفسه.3/358 ،

.3الصريرات :حي من عقيل.
5
6
7

المرجع نفسه.2/355 ،
المرجع نفسه.3/355 ،
المرجع نفسه.3/283 ،
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أما) شرطية غير جازمة  ،تفيد التفصيل والتوكيد ،وجاء بعدها المبتدأ
حيث استخدم الشاعر ( ّ
(المجاور) ،وجواب الشرط المقترن بفاء الرابطة ( فارعه) في محل رفع خبر المبتدأ.

 -أما ،اسم صریح ،فاء رابطة لجواب الشرط  +فعل ماض:

ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
مثل القيامة ع ّشتها غواشيها

ت أرضه فتن
فعم َ
أما العراق ّ
ّ
(أما) شرطية غير جازمة ،تفيد التفصيل والتوكيد ،وجاء بعدها المبتدأ (العراق)
حيث استخدم الشاعر ّ
1

فعمت أرضه فتن) في محل رفع خبر المبتدأ.
وجواب الشرط المقترن بفاء الرابطة ( َّ

 -أما ،اسم صریح ،فاء رابطة لجواب الشرط  +فعل مضارع:

ي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
2
يد ِ
فََيبلََي ِ
يد ِ
ان
ان ِمن ثَوبِي َو ِمن َج َسِدي
ان َوال َيبلَى ال َجِد َ
أ َّما ال َجِد َ
أما) شرطية غير جازمة ،تفيد التفصيل والتوكيد ،وجاء بعدها المبتدأ
حيث استخدم الشاعر ( ّ

(الجديدان) ،وجواب الشرط المقترن بفاء الرابطة (فيبليان) في محل رفع خبر المبتدأ.

 -أما ،اسم صریح ،فاء رابطة لجواب الشرط  +لن:

ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
إال قليالً ولكن تألف المدنا

أما الشرور فلن تلفى بمقبرة
ّ
(أما) شرطية غير جازمة  ،تفيد التفصيل والتوكيد  ،وجاء بعدها المبتدأ (الشرور)
حيث استخدم الشاعر ّ
3

وجواب الشرط المقترن بفاء الرابطة ( فلن تلفى بمقبرة) في محل رفع خبر المبتدأ.

 -أما  ،اسم صریح  ،فاء رابطة لجواب الشرط  +إن:

ي خمس مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
تحت الزمان فهل له ّن هوازُل
فإنهن ركائب
أما النجوم ّ
ّ
(أما) شرطية غير جازمة  ،تفيد التفصيل والتوكيد  ،وجاء بعدها المبتدأ
حيث استخدم الشاعر ّ
4

فإنهن ركائب) في محل رفع خبر المبتدأ.
(النجوم) ،وجواب الشرط المقترن بفاء الرابطة (
ّ
1
2
3
4

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/822 ،
المرجع نفسه.2/382 ،
المرجع نفسه.2/382 ،
المرجع نفسه.2/388 ،
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ِ
ِ
ق إبطاال
للح ّ
العيِي َ
البليغُّ ،
البليغُ
بغى َ
أما َ
أما َ
ال أُجادلُهُ ،وال َ
فإني ال أُجادلُهُّ ،
ّ
(أما) شرطية غير جازمة  ،تفيد التفصيل والتوكيد  ،وجاء بعدها المبتدأ (اليقين)،
حيث استخدم الشاعر ّ
1

وجواب الشرط المقترن بفاء الرابطة ( فإني ال أجادله) في محل رفع خبر المبتدأ.

 -أما ،اسم صریح  ،فاء رابطة لجواب الشرط  +ال النافیة:

ي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
أقصي اجتهادي أظُ ّن وأحدسا
أما اليقين فال يقين وانما
ّ
أما) شرطية غير جازمة  ،تفيد التفصيل والتوكيد  ،وجاء بعدها المبتدأ
حيث استخدم الشاعر ( ّ
(اليقين) وجواب الشرط المقترن بفاء الرابطة (فال يقين) في محل رفع خبر المبتدأ.
2

 -أما ،اسم صریح  ،فاء رابطة لجواب الشرط  +ال الناهیة:

ي مرتين.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
3
فاءك عن َج ٍ
بيح فال تَِدّني
ميل
أما بالقَ ِ
وما أبغي ِك َ
وّ
(أما) شرطية غير جازمة ،تفيد التفصيل والتوكيد ،وجاء بعدها المبتدأ (القبيح)
حيث استخدم الشاعر ّ
وجواب الشرط المقترن بفاء الرابطة (فال تدني) في محل رفع خبر المبتدأ.

ُ .5كلَّما ،وأنماطها الشرطیة:
تتكون كلما من لفظ (كل) الذي للعموم ،و(ما) التى توصف بالمصدرية التوقيتية ،4أو بأنها

اسم نكرة ،5ولذا فهى لفظ مركب.6

وكلما تفيد الشرط وال تجزم ،وهى ظرف يفيد التكرار ،وال يليها إال الفعل الماضي ،7وكل

مضافة إليها ما المصدرية أو النكرة ،ظرف يقتضي التكرار ،وذكر ابن هشام بأن ما المصدرية

التوقيتية شرط من حيث المعنى ،فمن هنا احتيج الى جملتين ،إحداهما مرتبة على األخرى ،وال يجوز

1
2
3
4
5
6
7

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/255 ،
المرجع نفسه.3/33 ،
المرجع نفسه.2/388 ،
مغني اللبيب  ،255ارتشاف الضرب .555/2
ارتشاف الضرب .555/2
همع الهوامع .555/2
النحو الوافي.308/2 ،
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أن تكون (ما) شرطية ،مثل( :ما تفعل أفعل) ألمرين :أن تلك عامة فال تدخل عليها أداة العموم وأنها
ال ترد بمعنى الزمان على األصح.1

دالالتها:

(كلما) ظرف زمان اكتسبت الظرفية من (ما) المصدرية التوقيتية (ما) الموصوفة بالجملة،

والمقدرة باسم زمان ،نحو :كل وقت إتيانك آتيك ،وهي تؤكد العموم الذي فى (ما) المصدرية التوقيتية
وتفيد الشرط من جهة المعنى وتدل على (التكرار ال يليها إال فعل ماضي اللفظ ،والعامل فيها متأخر

ٍ
ماض أيضاً)
فعل

2

تطبیقاتها:

ُ -كلَّما ،فعل ماض ،فعل ماض:

ي ثالث مرات.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
3
كان حوالً لديهم في الدهر
ُكلَّما الح للعيون هالل

حيث استخدم الشاعر ( ُكلَّما) شرطية غير جازمة ،ظرفية تفيد التكرار ،وأتى بفعل الشرط
(الح) ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء (كان) ماضياً ناقصاً.
4
عن عدله امترى ثِ َقلًه
العدل صعب وكلما عدل اإلنسان

حيث استخدم الشاعر ( ُكلَّما) شرطية غير جازمة ،ظرفية تفيد التكرار ،وأتى بفعل الشرط

(عدل) ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء(امترى) ماضياً أيضاً.

 كلما ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +جملة اسمیة :ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
5
و ُكلَّما قال شيئاً فهو مصباح
الجنح في مثوى أخي نسك
ال يعتم
ُ
حيث استخدم الشاعر (كلما) شرطية غير جازمة ،ظرفية تفيد التكرار ،وأتى بفعل الشرط

(قال) ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه الفاء مع جملة اسمية (فهو مصباح).
 ُكلَّما ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +فعل أمر:ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ

1
2
3
4
5

مغني اللبيب.255/3 ،
المرجع نفسه ،255 ،همع الهوامع .555/2
أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/828 ،
المرجع نفسه.2/232 ،
المرجع نفسه.3/232 ،
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ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:

فخالف الناس تر ُشد ُكلَّما نطقوا
حيث استخدم الشاعر (كلما) شرطية غير جازمة  ،ظرفية تفيد التكرار ،وأتى بفعل الشرط
فاصمت حميداً وان هم أنصتوا

1

(نطقوا) ماضياً ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه الفاء مع فعل األمر (فاصمت).

 .2لما ،وأنماطها الشرطیة:
وهى أداة شرط غير جازمة ظرف بمعنى حين أو إذا يقع ما بعدها لوقوع غيره  ،وترد لما على

ثالثة أقسام :الجازمة وال يليها إال مضارع ماضي المعنى ،وأن تكون بمعنى (إال) وال يليها إال ماضي
(لما) التعليقية ،وهي حرف وجوب لوجوب أو حرف وجود لوجود
اللفظ ،مستقبل المعنى ،وأن تكون ّ
ولما
وفيها مذهبان :أحدهما :أنها حرف وهو ما ذهب إليه سيبويه .والثاني :ظرف بمعنى حينّ .
التعليقية ال يليها إال ماضي اللفظ أو مضارع منفي بـ( لم).2

دالالتها:

هي أداة من أدوات جزم الفعل المضارع تفيد نفياً وقلباً وجزماً ،وقد ذكرها النحويون إلى جزم

ولما) 3وهي
الفعل المضارع ،حيث يقول سيبويه" :هذا باب ما يعمل في األفعال فيجزمها ،وذلك :لمّ ،
تنفي الحدث وتجزم لفظ الفعل ،وتقلب معناه إلى الماضي ،4وتأتي جواباً للسؤال عن وقوع الحدث من

عدمه.

وال تجيء في االستثناء إال بعد النفي ظاه اًر أو مقد اًر ...وال تجيء إال في المستثنى المفرغ،5

علَيْهَا حَافِظٌ).6
كلَُّ نَفْسٍ َلمََّا َ
نحو قوله تعالي (إِنْ ُ

(لما)  ":باألمر الذي قد وقع لوقوع غيره ،ولما تجيء بمنزلة
ولقد ذكر سيبويه داللة ثالثة لـ ّ
لو ...فإنما هما لالبتداء والجواب" ،وهي حرف لورودها في باب حروف المعاني عدد حروفها أربعة أو
أكثر ،ولها حدثان وقعا في الماضي ،األول سبب لحدوث الثاني في الماضي نحو :لما وصل المسافر

المدينة حط متاعه.7

1
2
3
4
5
6
7

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/228 ،
مغني اللبيب ،355-355/3 ،الجني الداني  ،502حروف المعاني.33 ،
الكتاب  ،8/3المقتضب .83/2
الهمع للسيوطي.55/2 ،
شرح الكافية  ،355/2المغني .255
سورة الطارق ،اآلية .8
الكتاب.35/3 ،
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تطبیقاتها:

 -لما  ،فعل ماض  ،فعل ماض:

ي إحدى وعشرين مرة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
فلما أصابت مناها عثت

ونفس تمنت لذيذ الطعام

1

(لما) شرطية غير جازمة  ،ظرفية زمانية ،وأتى بفعل الشرط (أصابت) ماضياً،
حيث استخدم الشاعر ّ
وجواب الشرط الجزاء (عثت) ماضياً.
ٍ
معاشر كونهُ من قب ُل في ُعمر
لما تولى يزيد األمر هان على
(لما) شرطية غير جازمة  ،ظرفية زمانية ،وأتى بفعل الشرط (تولى) ماضياً،
حيث استخدم الشاعر ّ
2

وجواب الشرط الجزاء (هان) ماضياً أيضاً.

 لما ،أن الزائدة  +فعل ماض ،الفاء  +فعل ماض:ي مرة واحدة.
وردت هذه الصيغة في ديوان اللزوميات ألبي العالء المعر ّ
ومن أمثلتها في دیوان اللزومیات:
وان أدنت لنا أمالً فقلنا

فلما أن تمكن فسقنه

3

(لما) شرطية غير جازمة ،ظرفية زمانية ،وبعدها استخدم أن الزائدة التي تفيد
حيث استخدم الشاعر ّ
التوكيد ،وأتى بفعل الشرط (تمكن) ماضياً  ،وجواب الشرط الجزاء تلحقه الفاء مع الفعل الماضي

(فسقنه).

1
2
3

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات ،3/385 ،عثت :أكلت.
المرجع نفسه.3/385 ،
المرجع نفسه.2/833 ،
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أودات الشرط التى لم یستعملها أبي العالء المعري:
یف ،وأنماطها الشرطیة:
َ .0ك َ
تتكون من ثالثة أحرف هى :الكاف المفتوحة ،والياء الساكنة والفاء المفتوحة ،ومعناها السؤال

عن الحالة أو الهيئة أو الكيفية نحو :كيف أنت؟ ولها استعماالت أخري ،منها أن تترك االستفهام
وتكون أداة شرط لبيان الكيفية ،وتحتاج لجملة شرطية أخرى جوابية ولكنها ال تجزم على األرجح والبد

أن ينطبق على جملتها كل الشروط واألحكام الخاصة بجملتي الشرط والجواب.1

دالالتها:

ذهب كثير من النحاة الى أن (كيف) ظرف ،يقول ابن يعيش" :وقوم يجرون كيف مجرى

الظروف ويقدرونها بحرف الجر ،فإذا قلت كيف أنت؟ فتقديره على أي حال" .2ومن النحاة من ذكر أن

(كيف) اسم ،قال ابن يعيش" :والصحيح أنها اسم صريح غير ظرف" .3وورد فى شرح الكافية "وكون

(كيف) ظرف مذهب األخفش ،وعند سيبويه :هو اسم بدليل إبدال االسم منه" .4وأشاروا على أن "كيف"
يبدل منها االسم ،وذلك فى مثل كيف أنت؟ أصحيح أم سقيم ،يأتي الجواب بأحد االختيارين ،صحيح

أم سقيم ،فهما اسمان" ،ولو كانت ظرفاً لوقع البدل منها الجواب عنها بالظرف ..نحو أين أنت؟ فيقال

فى المسجد" 5وكذلك من سأل متى جئت؟ فالجواب :يوم الجمعة أو غيره من األيام ،وذكر صاحب
المغني أنه اسم (لدخول الجار عليه بال تأويل فى قولهم :على كيف تبيع األحمرين).6

تطبیقاتها:

ي
لم ترد كيف الشرطية في لزوميات أبي العالء المعر ّ

خالصة الفصل:
أما ،واذا،
استعمل أبو العالء المعر ّ
ي في ديوانه اللزوميات من أدوات الشرط غير الجازمة :لو ،ولوال ،و ّ
ولما ،ولم يستعمل كيف.
وكلماّ ،

1
2
3
4
5
6

النحو الوافي .882/8
شرح المفصل  ،350/8شرح الكافية .205/3
شرح المفصل .350/8
مغني اللبيب  ،.250-258الكافية .205/3
شرح الكافية  ،205/3مغني اللبيب  ،250ابن يعيش .350/8
مغني اللبيب .258
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الفصل الثالث

تعدیالت أبي العالء المعري على أسلوب الشرط
 اجتماع الشرط والقسم

 اجتماع أسلوبین من الشرط
 اجتماع الشرط واالستفهام
 موقع الشرط من اإلعراب

 الفاء الرابطة لجواب الشرط

إن  ،إذا
 مجىء الالم مع لو ،لوالْ ،
 العطف
 الحذف

( ما) الزائدة بعد أدوات الشرط
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الفصل الثالث

تعدیالت أبي العالء المعري على أسلوب الشرط
اجتماع الشرط والقسم:
أسلوب الشرط من األساليب التي يتحقق وقوع جوابها في المستقبل في معظم حاالته ،مما

يجعله متضمناً نوعاً من الشك أو التردد عند السامع .ولهذا فهو يحتاج إلى نوع من التوكيد ،إلزالة ذلك
الشك والتردد .ولما كان القسم من األساليب التوكيدية التي يؤتى بها في كثير من التراكيب اللغوية.

فإننا نجد اجتماع القسم والشرط في النصوص األدبية سواء أكانت شع اًر أم نث اًر.

القسم والشرط يدخل كل منهما على اآلخر ،فإن تقدم القسم وجاء الشرط بينه وبين الجواب

كان الجواب للقسم ،وأغنى عن جواب الشرط ،وان عكس فبالعكس ،وأيهما تصدر كان االعتماد عليه
والجواب له.1

إذا اجتمع الشرط والقسم اكتفي بجواب السابق منهما عن جواب صاحبه فيقال في تقدم الشرط:

َّ
ألقومن ،واهلل إن تقم ما أقوم .يقول
أقوم .وفى القسم :واهلل إن تَقُم
إن تَقم واهلل أقُم ،وان تَقم واهلل فلن َ
الزركشي" :2القسم والشرط ،يدخل كل منهما على اآلخر ،فإن تقدم القسم ودخل الشرط بينه وبين
الجواب كان الجواب للقسم ،وأغنى عن جواب الشرط ،وان ُعكس فبالعكس ،وأيهما تصدر كان
االعتماد عليه والجواب له.
ومن تقدم القسم قوله تعالى( :لَئِن َّلَمْ تَنتَهِ لََأ ْر ُجمَنََّكَ) ،3تقديره :واهلل لئن لم تنته.
وقول األعشي:

لئن قتلتم عميداً
يت بَِنا َعن
لَئِن ُمنِ َ
فإن تقدم على الشرط والقسم

َلنقتُلَن ِمثلَهُ ِمن ُكم فََنمتَثِ ُل
لم يكن صدداً
ِ 4
ب معر ٍ
ِ
لَم تُل ِفنا من دماء القوم َننتَف ُل
كة
غ َّ َ َ
ما يحتاج إلى خبر رجح اعتبار الشرط على اعتبار القسم تأخ اًر

وتقدماً فيقال :زيد واهلل إن تَقُم يكرمك ،بالجزم ال غير ،والجملة من القسم والشرط في محل رفع خبر
المبتدأ.
ي:
يقول أبو العالء المعر ّ

لئن سقتك الليالي مرةً ضرباً

1
2
3
4
5

مر الزمان مقر
فكم سقتك على ّ

توجيه اللمع ،ابن الخباز.353 :
البرهان.85/3 ،
سورة مريم ،اآلية .85
ديوان األعشى.333 ،
أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/820 ،
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5

فهنا تقدم القسم على الشرط ،فالجواب يكون للسابق منهما وهو القسم ،وجواب الشرط يحذف

يفسره جواب القسم ،وتقديره :فكم سقتك على مر الزمان فقر.
ويقول:

ِ
المن َسر
من أن ُي
َ
ضاف إلى ذوات َ

مامةً ،خير لهُ
لئن ُي َع َّد َح َ

1

وفي هذا المثال أيضاً تقدم القسم على الشرط ،فالجواب يكون للسابق منهما وهو (القسم) ،وجواب

الشرط يحذف وتقديره  :ما دل عليه في السابق (فهو خير له)
ويقول:

ِ
قاض
لما آخيت مثلك وهو

تقي
أما واهلل لو أني ٌّ
ّ

2

وفي هذا المثال أيضاً تقدم القسم على الشرط ،فالجواب يكون للسابق منهما وهو (القسم) ،وجواب

الشرط يحذف ،وتقديره  :ما دل عليه في السابق (لما آخيت مثلك).

اجتماع أسلوبین من الشرط:
قد يتوالى شرطان ،ويكون ذلك في صورتين:3

إحداهما :أن يصلح الشرط الثاني جواباً لألول ،واألرجح احتسابه جواب شرطه ،نحو قوله تعالى:

حزَنُونَ) 4حيث (إما)
علَيِْهمْ وَلَا ُهمْ يَ ْ
(ُقلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا َجمِيعًا فَِإمََّا يَأْتِيََّنَكُم مَِّنَِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ َفلَا خَوْفٌ َ
حرف شرط ،وهو (إن) الشرطية ،و(ما) التوكيدية أو التوسعية ،وجملة الشرط (يأتينكم هدى) ،وفعلها
(يأتي) مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد المباشرة في محل جزم ،ويكثر توكيد الفعل المضارع

ي
بالنون بعد (إن) الشرطية الملحق بها (ما) ،وجواب جملة الشرط هو التركيب الشرطي (فَ َمن تَبِ َع هُدَا َ
فَ َل خَ وْ ف َعلَ ْي ِه ْم) ،وقد صدر بالفاء.
ومن النحاة من يرى أن جواب الشرط الثاني جواب للشرطين معاً.

علَيِْهمْ) جواب للشرط الثاني ،أما جواب األول
ومنهم من يري أن جواب الشرط المذكور (َفلَا خَوْفٌ َ

فمحذوف ،تقديره :فإما يأتينكم مني هدى فاتبعوه ،ويكون الشرط الثاني مستقبالً.

علَيِْهمْ).
ويجوز أن تحتسب (من) اسماً موصوالً في محل رفع ،مبتدأ ،خبره جملة (َفلَا خَوْفٌ َ

طمَئِنٌَّ بِالْإِميَانِ َوَلكِنْ مَنْ شَ َرحَ بِاْلكُفْرِ صَ ْدرًا فَ َعلَيْهِ ْم
(مَنْ كَفَرَ بِالَّلَهِ مِنْ بَعْدِ إِميَاِنهِ ِإلََّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلُْبهُ مُ ْ
غَضَبٌ مِنَ الَّلَهِ َولَُهمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) .5حيث اجتمع شرطان :أولهما :من كفر ،واآلخر :من شرح ،فإذا
1
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أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/858 ،
المرجع نفسه.3/58 ،
ابراهيم بركات ،النحو العربي.853/5 ،
سورة البقرة ،اآلية .38
سورة النحل ،اآلية .355
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احتسبنا (من) األولى شرطية فإن جوابها قد يكون محذوفاً د ّل عليه جواب الثانية ،وا ّما أن يكون
الجواب المذكور.
ي:
ومن أمثلة ذلك في اللزوميات قول المعر ّ
ٍ
لمكرمة
أما إذا ما دعى الداعي
ّ

فهم قليل ولكن في األذى حشد

1

فإن
(أما) عبارة شرطية ّ ،
(أما  ،إذا) ونقول في هذا البيت ،إذا جاء بعد ّ
هنا اجتمعت أداتا الشرط ّ
ل(أما) وهو (فهم قليل)،وجواب (إذا) د ّل عليه الجواب المذكور(جواب
الجواب المذكور بعدهما يكون
ّ

أما).
ّ

اجتماع الشرط واالستفهام:
قد يجتمع الشرط واالستفهام ،وحينئذ يكون في صورتين من التركيب:

الشرطي
 .3أن يكون االستفهام بواسطة الحرف ،وحرف االستفهام ال يعمل نحوياً ،فيكون التركيب
ّ
على حاله من قواعده التركيبية الخاصة ،فأدوات الشرط حينئذ كما ذكر سيبويه بمنزلة الواو ،والفاء،

وال ،ونحو ذلك ،ال تغير الكالم عن حاله ،فيكون الجواب للشرط بخاصة.2

ومثال ذلك أن تقول :أإن أذاكر أنجح؟ ،بجزم فعلي الشرط والجواب ،ألن حرف الشرط (إن)

عامل ،حيث حرف االستفهام الهمزة ال يؤثر إعرابياً.

أأي زائر يسع إلينا يلق الترحيب؟
وتقول :أمن يأتني أكرمه؟ّ ،
 .2أن يكون االستفهام بواسطة االسم :فيكون اسم االستفهام له موقعه اإلعرابي في التركيب ،أما

التركيب الشرطي فله موقعه كذلك ،فهو بمثابة ركن الجملة ،أو جزء منها ،فال يتأثر أجزاؤه بما قبله

إعرابياً ،وتطبق كل قواعد الشرط التركيبية ،كأن تقول :من إن يزرني أكرمه؟ فاسم االستفهام في محل
رفع ،مبتدأ ،والتركيب الشرطي في محل رفع ،خبره ،ولذلك فإن الشرط ركن من الجملة ،فيعمل حرف

الشرط ،ويجزم ك ّل من فعلي الشرط والجواب.3
ي رجل إن يأتنا نكرمه؟ على أن (أيا) اسم استفهام ،وتكون مبتدأ مرفوعاً ،خبره التركيب
وتقول :أ ّ

الشرطي (إن يأتنا نكرمه).
ّ
أين من يمش أمش معه؟ فتكون (أين) اسم استفهام مبنياً ،في محل نصب على الظرفية متعلقاً
بالمشي ،ويكون اسم الشرط (من) مبنياً في محل رفع ،مبتدأ.4

1
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أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/238 ،
سيبويه ،الكتاب.83/3 ،
ابراهيم بركات ،النحو العربي.855/5 ،
المرجع نفسه.858/5 ،
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تطبیقاتها:

ي لم يجتمع الشرط واالستفهام معاً.
في لزوميات أبي العالء المعر ّ

موقع الشرط من اإلعراب:
عَلمُ ِبمَا يَُن َّزِلُ قَالُوا إَِّنَمَا أَنتَ مُفْتَرٍ).1
بين الشرط وجوابه( :وَإِذَا بَ َّدَلْنَا آَيةً َّمَكَانَ آَيةٍ وَالَّلَهُ أَ ْ
جملة لیس لها محل من اإلعراب :الواقعة جواباً لشرط غير جازم مطلقاً ،أو جازم ولم تقترن بالفاء وال

قمت ...أما األول
قمت ُ
بإذا الفجائية ،فاألول جواب لو ولوال ،ولما وكيف ،والثاني نحو :إن تقم أقم وان َ
فلظهور الجزم في لفظ الفعل ،وأما الثاني فألن المحكوم بالجزم الفعل ،ال الجملة بأسرها.2

تصدر بمفرد
جملة لها محل من اإلعراب :الواقعة بعد الفاء أو جواباً لشرط جازم ،ألنها لم
ّ
يقبل الجزم لفظاً كما في قولك " إن تقم أقم" ومحالً كما في قولك  ":إن جئتني أحترمتك" مثال المقرونة

اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَ َذرُهُمْ فِي طُغْيَانِِهمْ يَْعمَهُونَ) 3ولهذا قرئ بجزم يذر عطفاً على المحل،
ضلِلِ َّ
بالفاء (مَن يُ ْ
َدمَتْ أَيْدِيِهمْ إِذَا ُه ْم يَقْنَطُونَ) 4والفاء المقدرة من يفعل الحسنات
ومثال المقرونة بإذا (وَإِن تُصِبُْهمْ سَيَِّئةٌ ِبمَا ق َّ

اهلل يشكرها .ومنه عند المبرد نحو إن قمت أقوم ،مثل:
5
ٍ
مسبغة يقو ُل ال غائب مالي وال َح ِرُم
وان أتاه خليل يوم
ويدور بين النحاة جدل طويل في موضع الجملة المفسرة أيكون لها محل من اإلعراب ،أو

فسرة وتماثلها في
الم َّ
ليس لها محل ،وقد يكون األنسب األخذ برأي القائل :إنها تساير الجملة المحذوفة ُ

محل اإلعرابي وعدمه،مثل :البحر أحببته واالشتغال أحببت البحر أحببته ال محل لها من اإلعراب.6

 1سورة النحل ،اآلية .353

2

ابن هشام ،مغني اللبيب.888/2 ،

 3سورة األعراف ،اآلية .385
 4سورة الروم ،اآلية .35

5
6

المرجع نفسه.885/2 ،
عباس حسن ،النحو الوافي.2/38 ،
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روابط جواب الشرط في لزومیات أبي العالء:
أوالً :الفاء:

تطبیقاتها:

مجيء الفاء الرابطة لجواب الشرط مع أداوات الشرط كافة :
ي ستمئة وسبع وسبعين مرة،
وردت الفاء الرابطة لجواب الشرط في لزوميات أبي العالء المعر ّ
وجاءت على النحو التالي:

"إن":
مجيء الفاء الرابطة لجواب الشرط مع أداة الشرط ْ

ي مع أداة الشرط (إن) مائتين
وردت الفاء الرابطة لجواب الشرط في لزوميات أبي العالء المعر ّ
وسبع وسبعين مرة ،و مائتين وخمس وأربعين مرة وفعل الشرط (ماضياً) ،واثنين وثالثين مرة وفعل

الشرط (مضارعاً).
مثال:

فإن صديقي بفمي أعذب

إن عذب المين بأفواهكم
إن يصحب الروح عقلي بعد مظعنها

للموت عني فاجدر أن ترى العجبا

1

2

"من" :
مجيء الفاء الرابطة لجواب الشرط مع أداة الشرط ْ
ي مع أداة الشرط (من) اثنتين
وردت الفاء الرابطة لجواب الشرط في لزوميات أبي العالء المعر ّ
وخمسين مرة ،أربع وثالثين مرة وفعل الشرط (ماضياً) ،وثماني عشرة مرة وفعل الشرط (مضارعاً).

مثال :

ٍ
بعارف طرق السخاء
فليس

ومن جعل السخاء ألقربيه

فإن تقاتي عند اهلل ذخري
ّ

ومن يذخر بطول العيش ماالً

3

4

مجيء الفاء الرابطة لجواب الشرط مع أداة الشرط "متى" :

ي مع أداة الشرط (متى)
وردت الفاء الرابطة لجواب الشرط في لزوميات أبي العالء المعر ّ
ثالث وثالثين مرة ،خمس عشر مرة وفعل الشرط (ماضياً) ،وثماني عشر وفعل الشرط (مضارعاً).

مثال :

1
2
3
4
5

فتهجد.
ومتى أطقت تهجداً ّ

اركع لربك في نهارك واسجد

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/85 ،
المرجع نفسه.3/05 ،
المرجع نفسه.3/55 ،
المرجع نفسه.3/308 ،
المرجع نفسه.3/283 ،
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5

فقد أخطأت في الرأي التريك.

متى تشرك مع امرأة سواها

1

مجيء الفاء الرابطة لجواب الشرط مع أداة الشرط "مهما":
ي مع أداة الشرط (مهما) ثالث مرات،
وردت الفاء الرابطة لجواب الشرط في لزوميات أبي العالء المعر ّ
مرة وفعل الشرط (ماضياً)  ،ومرتين وفعل الشرط (مضارعاً).

مثال:

غارس .
بعد ما هو
ويجني الفتى من ُ
ُ

ومهما يكن فاهلل ليس بزائل

فما تخليك من ٍ
وشمس .
قمر
ُ

ومهما كان في دنياك أم اًر

2

3

مجيء الفاء الرابطة لجواب الشرط مع أداة الشرط "أما" :

(أما) سبع وخمسين
وردت الفاء الرابطة لجواب الشرط في لزوميات أبي العالء المعر ّ
ي مع أداة الشرط ّ
(أما)
مرة ،مع العلم ّ
أن اقتران الفاء الرابطة لجواب الشرط يكون وجوباً عند استخدام األداة ّ
مثال:

لهن هوازُل .
تحت الزمان فهل ّ

فإنهن ركائب
أما النجوم ّ

4

مجيء الفاء الرابطة لجواب الشرط مع أداة الشرط "كلما" :

ي مع أداة الشرط (كلما) المرتين،
وردت الفاء الرابطة لجواب الشرط في لزوميات أبي العالء المعر ّ
والمرتين وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تأت وفعل الشرط (مضارعاً).

مثال:

فاصمت حميداَ وان هم أنصتوا .

فخالف الناس تر ُشد كلما نطقوا

5

مجيء الفاء الرابطة لجواب الشرط مع أداة الشرط "إذا":
ي مع أداة الشرط (إذا) مائتين واحدى
وردت الفاء الرابطة لجواب الشرط في لزوميات أبي العالء المعر ّ
وعشرين مرة وفعل الشرط (ماضياً)  ،ولم تأت وفعل الشرط (مضارعاً).

مثال:

إذا كنت في دار الشقاء مصلياً

1
2
3
4
5
6

سابق
فإنك في دار السعادة
ُ

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات .3/358 ،
المرجع نفسه.2/35 ،
المرجع نفسه.2/85 ،
المرجع نفسه.2/388 ،
المرجع نفسه.2/288 ،
المرجع نفسه.2/323 ،
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6

وجوب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء:

أ -مجيء الفاء مع الجملة االسمیة:

جزِيهِ جَهََّنَمَ) ، 1جملة جواب الشرط (فذلك نجزيه) اسمية،
نحو َ ( :ومَن يَقُلْ مِنُْهمْ إِنَِّي إِله مَِّن دُوِنهِ فَذَلِكَ نَ ْ
فاقترنت بالفاء ،وأصبحت في محل جزم.
جملة الجواب اسمية (فعليهن نصف) ،فكانت مقترنة بالفاء في محل جزم .وهي مكونة من خبر مقدم

(شبه جملة) ،ومبتدأ مؤخر (نصف).

سمَاءُ الْحُسْنَى)( 3مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فََل ُه خَيْرٌ مَِّنْهَا).4
(وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَ َعلَيْهِ كَذُِبهُ)( .2أَيًَّا مََّا تَدْعُوا َفَلهُ الْأَ ْ
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (الجملة االسمیة المكونة من المبتدأ والخبر) مع أدوات

الشرط كافة:

ي مع (الجملة االسمية المكونة من
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
المبتدأ والخبر) مع أدوات الشرط كافة مائة وثالث وتسعين مرة .
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (الجملة االسمیة المكونة من المبتدأ والخبر) مع أداة

الشرط (إن):

ي مع (الجملة االسمية المكونة من
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
المبتدأ والخبر) باستخدام أداة الشرط (إن) اثنتين وسبعين مرة ،ثماني وخمسين مرة وفعل الشرط
(ماضياً) ،وثالثة عشرة مرة وفعل الشرط (مضارعاً) ،ومرة واحدة وفعل الشرط (مضارعاً مسبوقاً بلم).
مثال:

أخو السلم في األيام مثل محارب

فحارب وسالم إن أردت فإنما

فهن يفسدن من أرواحنا الفُ ُسد

وان تكن هذه األرواح خالصة
وان لم نطق هجران رهطك دائماً
1

5

6

فمن أدب النفس الزيارة عن غب

7

سورة االنبياء ،اآلية ( ،20من) اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع ،مبتدأ( .يقل) فعل الشرط مضارع مجزوم ،وعالمة جزمه

السكون .والفاعل ضمير مستتر تقديره :هو (منهم) جار ومجرور مبنيان ،وشبه الجملة متعلقة بالقول( .إني) حرف ناسخ مبني ال محل له من
اإلعراب ،وضمير المتكلم مبني في محل نصب ،اسم إن( .إ له) خبر إن مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة .والجملة في محل نصب ،مقول
القول( .من دونه) جار مجرور ومضاف إليه ،وشبه الجملة في محل رفع نعت إلله( .فذلك) الفاء رابطة جواب الشرط بشرطه حرف مبني.
واسم اإلشارة مبني في محل رفع ،مبتدأ( .نجزيه) فعل مضارع..

2
3
4
5
6
7

سورة غافر ،اآلية .28
سورة اإلسراء ،اآلية .35
سورة القصص ،اآلية .88
أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/338 ،
المرجع نفسه.3/253 ،
المرجع نفسه.3/332 ،
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مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (الجملة االسمیة المكونة من المبتدأ والخبر) مع أداة

(م ْن):
الشرط َ

ي مع (الجملة االسمية المكونة من
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
المبتدأ والخبر) باستخدام أداة الشرط (من) عشرين مرة ،أربع عشر مرة وفعل الشرط (ماضياً) ،وست

مرات وفعل الشرط (مضارعاً).

مثال:

لست على كل جنى بعتّاب .

من جالس المغتاب فهو مغتاب

1

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (الجملة االسمیة المكونة من المبتدأ والخبر) مع أداة

الشرط (متى):

ي مع (الجملة االسمية المكونة من
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
المبتدأ والخبر) باستخدام أداة الشرط (متى) عشر مرات ،خمس مرات وفعل الشرط (ماضياً) ،وخمس
مرات وفعل الشرط (مضارعاً).

مثال:

2

رج ُم
ومتى
أتيت بباطل
َ
ضحكوا إليك وقد َ
صدقت فهم غضاب ّ
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (الجملة االسمیة المكونة من المبتدأ والخبر) مع أداة

الشرط (مهما):

ي مع (الجملة االسمية المكونة من
وردت (الفاء ال اربطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
المبتدأ والخبر) باستخدام أداة الشرط (مهما) المرتين ،والمرتين وفعل الشرط (مضارعاً) ،ولم تذكر
وفعل الشرط (ماضياً).

مثال:

غارس .
بعد ما هو
ويجني الفتى من ُ
ُ

ومهما يكن فاهلل ليس بزائل

3

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (الجملة االسمیة المكونة من المبتدأ والخبر) مع أداة

الشرط (أما):

ي مع (الجملة االسمية المكونة من
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
المبتدأ والخبر) باستخدام أداة الشرط (أ ّما) ست وعشرين مرة ،الست والعشرين وفعل الشرط (ماضياً)،
ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً).

1
2
3

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/385 ،
المرجع نفسه.2/283 ،
المرجع نفسه.2/35 ،
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مثال:

أما األولون فأغبياء .
وّ

فأما هؤالء فأهل مكر

1

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (الجملة االسمیة المكونة من المبتدأ والخبر) مع أداة

الشرط (كلما):

ي مع (الجملة االسمية المكونة من
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
المبتدأ والخبر) باستخدام أداة الشرط (كلما) مرة ،ومرة وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط

(مضارعاً).

مثال:

الجنح في مثوى أخي نسك
ال يعتم
ُ

وكلما قال شيئاً فهو مصباح

2

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (الجملة االسمیة المكونة من المبتدأ والخبر) مع أداة

الشرط (إذا):

ي مع (الجملة االسمية المكونة من
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
المبتدأ والخبر) باستخدام أداة الشرط (إذا) اثنين وستين مرة ،واالثنين والستين مرة وفعل الشرط
(ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً).
مثال:

به فالتباشر معنى هلك

إذا ما تباشر أهل الغالم

3

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (كم الخبریة) مع أدوات الشرط:
ي مع (كم الخبرية) مع أدوات
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
الشرط كافة عشر مرات.
(إن):
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (كم الخبریة) مع أداة الشرط ْ

ي مع (كم الخبرية) باستخدام أداة
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
الشرط (إن) ثمان مرات ،ست مرات وفعل الشرط (ماضياً) ،ومرتين وفعل الشرط (مضارعاً).
مثال:
وان هن أبدين المودة والرضا

1
2
3
4

فكم من حقود ُعّيبت في السرائر

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/8 ،
المرجع نفسه.3/232 ،
المرجع نفسه.2/358 ،
المرجع نفسه.3/385 ،
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4

علم بتابع فتنة مربوءا.

إن يرتفع بشر عليك فكم غدا

1

(من) :
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (كم الخبریة) مع أداة الشرط ْ
ي مع (كم الخبرية) باستخدام أداة
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ

الشرط (من) مرة ،مرة وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً).
مثال:

هي ٍن ال يشفّع
فكم ٍ
شافع في ّ

ومن جاء منهم واثقاً بشفاعة

2

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (كم الخبریة) مع أداة الشرط (إذا) :

ي مع (كم الخبرية) باستخدام أداة
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
الشرط (إذا) مرة ،ومرة وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً).

مثال:

ص َرت ُنجِّي من الصاب تمرها
يسر اهلل الخطوب فكم يد
إذا ّ
وان قَ ُ
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (ال النافیة للجنس) مع أدوات الشرط :

3.

ي مع (ال النافية للجنس) مع أدوات
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
الشرط كافة اثنتاعشرة مرات.

(إن):
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (ال النافیة للجنس) مع أداة الشرط ْ

ي مع (ال النافية للجنس) باستخدام
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
أداة الشرط (إن) ثماني مرات ،والثماني مرات وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط
(مضارعاً).
مثال:

بد من قصم أو لطع
فال ّ

وأشنب إن أنظرتهُ المنون

4

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (ال النافیة للجنس) مع أداة الشرط (أما):
ي مع (ال النافية للجنس) باستخدام
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
(أما) مرتين ،ومرتين وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً).
أداة الشرط ّ
مثال:

1
2
3
4

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/52 ،
المرجع نفسه.2/82 ،
المرجع نفسه.3/355 ،
المرجع نفسه.2/08 ،
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أقصي اجتهادي أظُ ّن وأحدسا .

أما اليقين فال يقين وانما
ّ

1

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (ال النافیة للجنس) مع أداة الشرط (إذا) :
ي مع (ال النافية للجنس) باستخدام
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
أداة الشرط (إذا) مرتين ،ومرتين وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً).
مثال:

فالريب أن المدعين عصاة .

إذا ما ادعوا اهلل خوفاً وطاعة

2

مجيء الفاء مع الجملة الطلبیة:

ويشمل الطلب األمر ،والنهي واالستفهام ،والتمني ،والعرض ،والتحضيض ،والنداء ،والدعاء .من

ص ْمهُ) ،3جملة الشرط (فليصمه) مقرونة بالفاء ،ألنها طلبية ،حيث
كمُ الشََّهْرَ َفلْيَ ُ
ذلكَ( :فمَن شَهِدَ مِن ُ
صدرت بالم الطلب الجازمة للفعل المضارع ،وجملة جواب الشرط في محل جزم.
كمْ).4
علَْي ُ
علَْيهِ ِبمِثْلِ مَا اعْتَدَى َ
كمْ فَاعْتَدُوا َ
علَْي ُ
ومن األمر كذلكَ( :فمَنِ اعْتَدَى َ
ومنه قول أم عمرو:
فإن سبقت عليا هذيل بذحلها خزاعة أو فاتت فكيف اعتذارها.

5

جملة الجواب (كيف اعتذارها) اسمية استفهامية ،فاقترنت بالفاء .ومنه أن تقول :إذا أردت أن تكون
صديقاً فال تكثر من العتاب .جملة جواب الشرط (ال تكثر) مصدرة بالنهي.

تمن.
لو أردنا مسايرة التقدم فليتنا نبتعد عن األقوال دون األفعال .جملة الجواب ّ

من يرد مواصلة الود فهل يزورني .جملة الجواب تحضيض.

متى أغادر االجتماع فيا محمد لتقم معي ،جملة الجواب نداء.6

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (الجمل الطلبیة) مع أدوات الشرط:
ي مع (الجمل الطلبية) مع أدوات
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
الشرط كافة مائة وثماني وستين مرة.
 -0االستفهام:

(إن):
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (االستفهام) مع أداة الشرط ْ

ي مع (االستفهام) باستخدام أداة
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ

1
2
3
4
5
6

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/33 ،
أبو المرجع نفسه.3/352 ،
سورة البقرة ،األية .385
سورة البقرة ،اآلية .308
شرح السكري ألشعار الهذلين.305/3 ،
ابراهيم بركات ،النحو العربي.885/5 ،
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الشرط (إن) ست مرات ،خمس مرات وفعل الشرط (ماضياً) ،ومرة وفعل الشرط (مضارعاً).
مثال:

الترف
وان تُرفت فماذا ينفع
ُ
2
أتى فهل من ٍ
عائد بيديكما

إذا شقيت فجسم ناله نصب

1

إن لم تعد بيدي منافعُ بالذي
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (االستفهام) مع أداة الشرط (إذا):

ي مع (االستفهام) باستخدام أداة
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
الشرط (إذا) ست مرات ،ست مرات وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً).

مثال:

إذا رجونا قضاء ٍ
وعد

هب الوعيد ؟
فكيق ال ُير ُ

واذا كان ما يقولون في عي

3

سى صحيحاً فأين كان أبوه؟

4

 -8النداء :

(إن) :
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (النداء) مع أداة الشرط ْ

ي مع (النداء) باستخدام أداة الشرط
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
(إن) مرتين وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً).

مثال:

يح فيا ريح اسكني
إن كنت من ر ٍ

أو كنت من ٍ
لهب فيا لهب اخمد.

وان مضت لألقوام بالمال والغنى

فيا بحر يقِّن بالنضوب وان جشتا .

5
6

 -9التمني:

(إن):
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (لیت) مع أداة الشرط ْ

ي مع (التمني) باستخدام أداة الشرط
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
(إن) مرة  ،مرة وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً).
مثال:

يدا
ثمر
الغصن فامتدت إليه ً
ُ
إن أَ َ
1
2
3
4
5
6
7

تجنيه ظلماً فليت الغصن موصوف

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/08 ،
المرجع نفسه.2/353 ،
المرجع نفسه.3/285 ،
المرجع نفسه.2/830 ،
المرجع نفسه.3/288 ،
المرجع نفسه.2/355 ،
المرجع نفسه.2/355 ،
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7

 -4النهي:

(إن) :
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (النهي) مع أداة الشرط ْ
ي مع (النهي) باستخدام أداة الشرط
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ

(إن) سبع عشرة مرة ،السبع عشرة مرة وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً).

مثال:

كذباً على رب السماء تكسباً

ال تكذبنّ فإن فعلت فال تقل

1

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع ( النهي) مع أداة الشرط (متى) :
ي مع (النهي) باستخدام أداة الشرط
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
(متى) أربع مرات ،مرتين وفعل الشرط (ماضياً) ،ومرتين وفعل الشرط (مضارعاً).

مثال:

متى ما فعلت الخير ثم َك ِفرتَه

2

تأسفن إن المهيمن آجر
فال
ّ
3
فأفضل من وصل اللئيم ِقاله

متى يصرم الخل المسيء فال ترع

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع ( النهي) مع أداة الشرط (إذا) :
ي مع (النهي) باستخدام أداة الشرط
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
(إذا) مرة ،والمرة وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً).
مثال:

إذا ما دعى القوم ضاهي صريحهم
 -5األمر:

اعدده آخر عبدك .
فال تب ُك َرن و ُ

4

أ -فعل األمر:

(إن) :
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع ( فعل األمر) مع أداة الشرط ْ
ي مع (فعل األمر) باستخدام أداة
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ

الشرط (إن) سبع وستين مرة ،ست وستين مرة وفعل الشرط (ماضياً) ،ومرة وفعل الشرط (مضارعاً).
مثال:

إذا طلبوا فاقنع لتظفر بالغنى

1
2
3
4
5

وان نطقوا فاصمت لترجع باللب

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/353 ،
المرجع نفسه.3/352 ،
المرجع نفسه.3/855 ،
المرجع نفسه.2/222 ،
المرجع نفسه .3/332 ،
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5

ِ
يصحب الرو َح عقلي ،بعد َمظعنِها
إن

ِ
ِ
عجبا
للموت ،عني فأجدر أن ترى َ

1

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (فعل األمر) مع أداة الشرط (متى) :

ي مع (فعل األمر) باستخدام أداة
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
الشرط (متى) سبع مرات ،أربع مرات وفعل الشرط (ماضياً) ،وثالث مرات وفعل الشرط (مضارعاً).

مثال:

فتهجد.
ومتى أطقت تهجداً ّ

اركع لربك في نهارك واسجد

ِ
فناد على الجنازة للغريب.

متى ما يأتني أجلي بأرض

2
3

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (فعل األمر) مع أداة الشرط (كلما):
ي مع (فعل األمر) باستخدام أداة
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
الشرط (كلما) مرة  ،والمرة وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً).

مثال:

فاصمت حميداَ وان هم أنصتوا

فخالف الناس تر ُشد كلما نطقوا

4

ب -الم األمر المقترنة بالفعل المضارع :

(إن) :
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (الم األمر المقترنة بالفعل المضارع) مع أداة الشرط ْ
ي مع (الم األمر المقترنة بالفعل
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ

المضارع) باستخدام أداة الشرط (إن) ثماني مرات ،ست مرات وفعل الشرط (ماضياً) ،ومرتين وفعل
الشرط (مضارعاً).

مثال:

فلترجعن إلى الثرى أبثاجها

والخيل إن فرعت بفرسان الوغى
فإن لم تنل وف اًر من المال فاستغن

5

وفارة عقل فهي أزكى من الوفر

6

(من):
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (الم األمر المقترنة بالفعل المضارع) مع أداة الشرط ْ

ي مع (الم األمر المقترنة بالفعل
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
المضارع) باستخدام أداة الشرط (من) ست مرات ،ست مرات وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل
الشرط (مضارعاً).

1
2
3
4
5
6

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/05 ،
المرجع نفسه.3/283 ،
المرجع نفسه.3/383 ،
المرجع نفسه.2/228 ،
المرجع نفسه.3/305 ،
المرجع نفسه.3/355 ،
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مثال:

اللب علَم
فعليه لنوى ّ

من أراد الخير فليعمل له

1

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (الم األمر المقترنة بالفعل المضارع) مع أداة الشرط (إذا):
ي مع (الم األمر المقترنة بالفعل
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
المضارع) باستخدام أداة الشرط (إذا) أربع مرات ،األربع مرات وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل
الشرط (مضارعاً).

مثال:

لعمرك ما وفقت أن تسكني الجسما.

إذا سخطت روح الفتى فليقل لها

2

ج -المصدر النائب عن فعل األمر:

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (المصدر النائب عن فعل األمر) مع أداة الشرط (إذا):

ي مع (الم األمر المقترنة بالفعل
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
المضارع) باستخدام أداة الشرط (إذا) مرتين ،المرتين وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط
(مضارعاً).
مثال:

ِ
وناد إذا أوعدتك اعتري

فصب اًر على الحكم لما اعترى

3

د -اسم فعل األمر:

(إن) :
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (اسم فعل األمر) مع أداة الشرط ْ
ي مع (اسم فعل األمر) باستخدام
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ

أداة الشرط (إن) مرة ،والمرة وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً).
مثال:

ِ
فحذار من أخرى

إن تهزم خيل لها

4

 -2الدعاء:
ي مع ال والفعل الماضي(الدعاء)
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
باستخدام أداة الشرط (إن) مرتين ،والمرتين وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً).

1
2
3
4

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/332 ،
المرجع نفسه.2/203 ،
المرجع نفسه.3/55 ،
المرجع نفسه.3/383 ،
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مثال:

بئس المعاشر إن ناموا فال انتبهوا

1

من الرقاد وان غابوا فال رجعوا
فال سقاها الطلل من غمامها

إن نزلت عصماء من شهامها

2

ي مع ال والفعل الماضي (الدعاء)
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
باستخدام أداة الشرط (إذا) مرة  ،والمرة وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً).
مثال:

تعرض لها في النوم إلماما .
فال ّ

إذا تولت على هجر ومقلية

مجيء الفاء مع األفعال الجامدة

3

األفعال الجامدة هي :ليس وعسى ،ونعم ،وبئس ،وحبذا ،والحبذا ،وتعلم وهي ،وكالهما فعل أمر،

فيكونان من الجملة الطلبية ،ومنها فل التعجب (أفعل به) ،أما صيغة (ما أفعله) فتكون من الجملة
االسمية أو اإلنشائية .ونحو ذلكَ ( :ومَن َيكُنِ الشََّيْطَانُ َلهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا) ،4جملة الجواب مصدرة بفعل
جامد (ليس) ،لذا فإنها قد اقترنت بالفاء ،وهي في محل جزمَ ( .ومَنْ َيكُنِ الشََّيْطَانُ َل ُه قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا)،5
تصدرت جملة الشرط بالفعل الجامد (ساء).6
ومنه قول معقل بن خويلد:

دعائية.

فمن ساءه فسييء أن نتجمعا

عمنا جاؤوا فملّوا جنابنا
بنو ّ
جملة جواب الشرط (سيء أن نتجمعا) فعلها جامد (ساء) ،فاقترنت بالفاء ،ويجوز أن تكون
7

ومنه :ما تقدمه من مساعدة لجيرانك فنعم ما تقوم به أو :فحبذا ما تقوم به ،جملة الجواب

مصدرة بالفعل الجامد (نعم) ،أو (حبذا).

إن تتفان في مصلحة وطنك فأعظم بهذا العمل .جملة الجواب مصدرة بفعل التعجب الجامد

(أعظم)( .تتفان) فعل جملة الشرط مضارع مجزوم ،وعالمة جزمه حذف حرف العلة ،وفاعله ضمير

مستتر ،تقديره :أنت.

1
2
3
4

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/83 ،
المرجع نفسه.2/325 ،
المرجع نفسه.2/200 ،
سورة البقرة ،اآلية .288

 5سورة النساء ،اآلية .38
 6جامد أله ال يُقص منه الذم إال بصيغة الماضي وعليه فهو في هذا الغرض غير متصرف ،انظر التبيان في اعراب القرآن الكبري ،والددر
المصون للسمين الحلبي.
 7شرح السكري ألشعار الهذليين .355/3
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مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (األفعال الجامدة) مع أدوات الشرط :
ي مع (األفعال الجامدة) مع أدوات
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
الشرط كافة اثنين وعشرين مرة ،ولم تقترن(الفاء) مع األفعال الجامدة إال مع (ليس).
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط ) مع ( لیس) مع أداة الشرط (إن) :
ي مع (ليس) باستخدام أداة الشرط
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
(إن) عشر مرات ،ثماني مرات وفعل الشرط (ماضياً) ،ومرتين وفعل الشرط (مضارعاً).
مثال:

فليس ينقص حظي أنني ضرع

وان حباني سعدا من به ثقتي

حمراء موقده فليس يضار

إن يبق ال يهرم وان يطرح إلى

1

2

(م ْن) :
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع ( لیس) مع أداة الشرط َ
ي مع (ليس) باستخدام أداة الشرط
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ

(من) مرة  ،والمرة وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً) .
مثال:

فليس بعارف طرق السخاء

ومن جعل السخاء ألقربيه

3

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع ( لیس) مع أداة الشرط (متى) :
ي مع (ليس) باستخدام أداة الشرط
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
(متى) أربع مرات ،مرتين وفعل الشرط (ماضياً) ،ومرتين وفعل الشرط (مضارعاً).
مثال:

متى لم يضطرب من علو ٌّ
جد

بنافع منك اضطراب .
فليس ٍ

متى شربت خم اَر فلست بآمن

غويا أن تح ّل خمارها.
عليها ّ

4
5

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع ( لیس) مع أداة الشرط (إذا) :
ي مع (ليس) باستخدام أداة الشرط
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
1
2
3
4
5

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/85 ،
المرجع نفسه.2/328 ،
المرجع نفسه.3/55 ،
المرجع نفسه.3/83 ،
المرجع نفسه.3/355 ،
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(إذا) سبع مرات،السبع مرات وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً) مثال:
1
تغرب
فليست على نفس بما ُح َّم
إذا أغربت يوماً برزٍء على الفتى
ُ
المضارع المقرون بأحد حرفي التنفیس وهما السین وسوف :فالسين كما في قوله تعالى(:وَإِن تَعَاسَرْتُ ْم
ضِلهِ إِ ْن شَاءَ)
ك ُم الَّلَ ُه مِنْ فَ ْ
ضعُ َلهُ ُأخْرَى) 2وسوف كما في قوله تعالى( :وَإِنْ خِفُْت ْم عَْيَلةً فَسَوْفَ يُغْنِي ُ
فَسَتُرْ ِ

3

وكذلك المضارع المقرون بحرفي النفي (لن وما) .4فالنفي بلن كما في قوله تبارك وتعالىَ ( :ومَا يَفْ َعلُوا
ضرََّ الَّلَهَ شَيْئًا) 6أما مثال المقرون بما
علَى عَقِبَْيهِ َفلَنْ يَ ُ
مِنْ خَيْرٍ فَلَن ُيكْفَرُوهُ) .5وقوله تعالىَ ( :ومَنْ يَنَْقلِبْ َ
فقوله تعالى( :فَإِن تَ َولََّيُْتمْ فَمَا سََألُْتكُم مَِّنْ أَجْرٍ).7
ن عَادَ
سَلفَ َومَ ْ
عمََّا َ
أما المضارع المجرد فقد ورد أيضاً اقترانه بالفاء ،8قال تعالى( :عَفَا الَّلَ ُه َ
فَيَنتَقِمُ الَّلَهُ مِْنهُ) ،9فالشاهد في قوله( :فينتقم) حيث جاء الجواب مضارعاً مجرداً مقترناً بالفاء وهو مرفوع
غير مجزوم ،ويرى سيبويه أنه قوله( :فينتقم) ليس هو الجواب ،بل هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره :فهو

ينتقم فالجواب عنده جملة اسمية .10بقي المضارع المصدر بـ (ال) فيجوز فيه الفاء وتركه ،أما الفاء
فألنه كان قبل أداة الشرط صالحاً لالستقبال فال تؤثر األداة فيه تأثي اًر ظاه اًر كما أثرت في (فعلت)

و(لم أفعل) وأما تركه فألنه كان صالحاً للحال واالستقبال ،واألداة (ال) خلصته لالستقبال ،11قال

ف َبخْسًا وَلَا رَهَقًا).13
كمْ) ،12وقال تعالىَ( :فمَن يُ ْؤمِن بِرََّبِهِ َفلَا َيخَا ُ
سمَعُوا دُعَاءَ ُ
تعالى( :إِنْ تَدْعُو ُهمْ ال يَ ْ

ي مع حروف التنفيس (سوف
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
والسين) مع أدوات الشرط كافة ثالث مرات ،الثالث مرات مع (سوف) ،ولم تجيء مع (السين)
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (سوف) مع أداة الشرط (إن):
ي مع (السين) باستخدام أداة الشرط
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
(إن) ثالث مرات ،الثالث مرات وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تأتي وفعل الشرط (مضارعاً).
1
2
3
4
5
6
7
8
9

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/53 ،
سورة الطالق ،اآلية.5
سورة التوبة ،اآلية.28:
ابن هشام ،شذور الذهب في معرفة كالم العرب382 ،
سورة آل عمران ،اآلية .335 :
سورة آل عمران ،اآلية .388
سورة يونس ،اآلية .52
النحو القرآني55 ،
سورة المائدة  ،اآلية.05 :

10
11
12
13

سيبويه  ،الكتاب.50/3 ،
شرح الكافية.335/8 ،
سورة فاطر ،اآلة.38 :
سورة الجن ،اآلية .33
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مثال:

فسوف تغادره في كبد .

فإن وسعت للفتى ساعة

1

الفعل الماضي والمسبوق بقد:
صهُ قُدََّ مِن
ومعنى كما في قوله تعالى( :وَشَهِدَ شَاهِدٌ مَِّنْ أَ ْهلِهَا إِن كَانَ َقمِي ُ
الفعل الماضي لفظاً ً

صهُ قُدََّ مِن دُُبرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصََّادِِقنيَ) .2وقوله
قُُبلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ اْلكَاذِِبنيَ وَإِن كَانَ َقمِي ُ

3
ق أَخ لَهُ ِمن
تعالىَ ( :ومَن جَاءَ بِالسََّيََِّئةِ َفكُبََّتْ ُوجُوهُهُمْ فِي النََّارِ) وقوله تعالى( :قَالُوا إِن َيس ِرق فَقَد َس َر َ
قَب ُل).4

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (قد) مع أدوات الشرط :
ي مع (قد) مع أدوات الشرط كافة
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
أربع وعشرين مرة .
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (قد) مع أداة الشرط (إن) :
ي مع (قد) باستخدام أداة الشرط
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
(إن) عشر مرات ،ثماني مرات وفعل الشرط (ماضياً) ،ومرتين وفعل الشرط (مضارعاً).
مثال:

فإن بخلت عليك نجوم صد ٍ
ق

فقد مطرتك أنواء بغزر
فقد أكل الغزال مريبوه

فإن يأكلهم أسفاً وحقداً

5

6

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (قد) مع أداة الشرط (من) :
ي مع (قد) باستخدام أداة الشرط
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
(من) مرتين ،والمرتين وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً).
مثال:

1
2
3
4
5
6
7

هل تحم ُل األم إال الشكل والهبال .

عير الخبل إنساناً فقد خبال
من ّ

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/205 ،
سورة يوسف ،اآلية .25-25
سورة النمل ،اآلية .05
سورة يوسف ،اآلية.55 :
أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/305 ،
المرجع نفسه.2/838 ،
المرجع نفسه.2/255 ،
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7

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (قد) مع أداة الشرط (متى) :
ي مع (قد) باستخدام أداة الشرط
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
(متى) مرة ،والمرة وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً).
مثال:

فقد أخطأت في الرأي التريك.

متى تشرك مع امرأة سواها

1

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (لقد) مع أداة الشرط (متى) :
ي مع (الم القسم وقد) باستخدام أداة
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
الشرط (إن) مرة ،والمرة وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً).
مثال:

مالق
فلقد منيت بكاذب ّ

ومتى رضيت بصاحب من أهلها

2

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع ( قد) مع أداة الشرط (أما) :
ي مع (قد) باستخدام أداة الشرط
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
(أما) أربع مرات ،جاءت وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً).
ّ

مثال:

فما رضيت من الخالف مصحوبا

أما األنام فقد صاحبتهم زمناً

3

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (قد) مع أداة الشرط (إذا) :
ي مع (قد) باستخدام أداة الشرط
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
(إذا) سبع مرات ،جاءت وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط (مضارعاً).
مثال:

إذا ِ
طفئت في الثرى أعين

فقد أمنت من عمى أو رمد

الجملة الفعلیة فعلها منفي ب"ما ،لن،ال" :
نحو قوله تعالى( :إِن تَ َولََّيُْتمْ َفمَا سََألُْتكُم مَِّنْ أَجْرٍ).4
نحو قوله تعالى( :إِنْ تَسْتَغْفِر لَُهمْ سَبْعِنيَ مَرََّة َفلَنْ يَغْفِر اللََّه لَُهمْ).5
حزُنْكَ).6
نحو قوله تعالىَ ( :ومَنْ كَفَرَ فَلَا يَ ْ
1
2
3
4
5
6

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/358 ،
المرجع نفسه.2/388 ،
المرجع نفسه.3/355 ،
سورة يونس ،آية .52
سورة التوبة ،آية .85
سورة لقمان ،آية .23
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مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزومیات أبي العالء (الجملة الفعلیة فعلها منفي ب"ما ،لن،

ال) مع أدوات الشرط:

منفي
ي مع (الجملة الفعلية فعلها
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
ّ
ب"ما ،لن ،ال) مع أدوات الشرط كافة اثنتي عشرة مرة.
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (الجملة الفعلیة فعلها منفي ب"ما") مع أداة الشرط (إن):

منفي ب"ما") باستخدام
ي مع (فعل
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
ّ
أداة الشرط (إن) أربع مرات ،ثالث مرات وفعل الشرط (ماضياً) ،ومرة وفعل الشرط (مضارعاً).

مثال:

فما أمنت من عمى أو رمد.

وان عذب اهلل قوماً باحترامهم
أرى ابن آدم قضى عيشة عجباً

1

إن لم يرح خاس اًر فيها فما ربحا.

2

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (الجملة الفعلیة فعلها منفي ب"ما") مع أداة الشرط (من):

ي مع (الجملة الفعلیة فعلها منفي
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
ب"ما") باستخدام أداة الشرط (من) مرتين ،مرة وفعل الشرط (ماضياً) ،ومرة وفعل الشرط (مضارعاً).

مثال:

من كان عند آل ٍ
هند والرباب سال

بقاء الدهر معشوقا
فما يزال ُ
فما درى الحقيقة في اإلخاء

ومن يعدم أخوه على غناه

3
4

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (الجملة الفعلیة فعلها منفي ب"ما") مع أداة الشرط (أما):

ي مع (الجملة الفعلیة فعلها منفي
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
ب(ما) باستخدام أداة الشرط (أما) مرة.
مثال:

إال قبوحاً فحسِّن بالتقى عملك.

أما الكبير فما تزداد شيمته

5

مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (الجملة الفعلیة فعلها منفي ب"ما") مع أداة الشرط (إذا):

ي مع (الجملة الفعلیة فعلها منفي
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ

1
2
3
4
5

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/352 ،
المرجع نفسه.3/235 ،
المرجع نفسه.3/335 ،
المرجع نفسه.3/55 ،
المرجع نفسه.2/355 ،
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ب(ما) باستخدام أداة الشرط (إذا) مرتين.
مثال:

فما يقفران وال يخلوان

إذا ما خال شبحي منهما

1

(من) :
مجيء (الفاء الرابطة لجواب الشرط) مع (الجملة الفعلیة فعلها منفي ب"ال") مع أداة الشرط ْ

ي مع (الجملة الفعلیة فعلها منفي
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
من) مرتين ،مرة وفعل الشرط (ماضياً) ،ومرة وفعل الشرط (مضارعاً).
ب"ال") باستخدام أداة الشرط ( ْ

مثال:

ومن لم يكن خازناً للمال من ٍ
بخل

فال يخاف على نحض له خزن

2

ي مع (الجملة الفعلیة فعلها منفي
وردت (الفاء الرابطة لجواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
ب(ال) باستخدام أداة الشرط (إذا) مرتين ،جاءت وفعل الشرط (ماضياً) ،ولم تذكر وفعل الشرط

(مضارعاً).

مثال:

فال ألوم وال أثني إذا شجعوا

تشابه القوم في علمي إذا جنبوا

3

إن ،إذا):
ثانیاً :مجيء الالم مع (لوال ،لوْ ،

الالم الواقعة في جواب (لوال) هذه الالم تسمى "الم التسويف" أي التأجيل والتأخير والتمهل،

ألنها تدل أن تحقق الجواب سيتأخر عن تحقق الشرط زمناً طويالً نوعاً ،وعدم مجيئها يدل على أن
تحقق الجواب سيتأخر عن تحقق الشرط زمناً يسي اًر وقد يكون الجواب جملة اسمية مقرونة بالالم قد

تكون إذا متضمنة معنى الشرط في الماضي فيجوز اجراؤها مجرى (لو) في قرن جوابها بالالم 4مثل
قوله تعالىَ ( :ولَ ْولَا أَن ثَبََّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتََّ تَرْكَنُ ِإلَيِْهمْ شَيْئًا َقلِيلًا إِذًا لََّأَذَقْنَاكَ ضِْعفَ الْحَيَاةِ) .5
جواز دخول الالم على جواب( لو) ،و(إن) الشرطيتين -وفائدة هذه الالم التأكيد والمبالغة  -وقد ورد
اقتران جواب (إن) بالالم في كل يحتج به ،وهو قول الشاعر ابن عنمة من شعراء األصمعيات قال:
لقد خدعوا ،وفاتهموا قليل.

فإن يجزع عليه بنو أبيه

كما اقترن جوابها بالالم في خطبة ألبي بكر رضي اهلل عنه وردت في الجزء األول من كتاب
زهر اآلداب ،للحصري ص  35جاء فيها ،إن شأتم أن تقولوا إنا أويناكم في ظاللنا ،وشاطرناكم في
أموالنا ،ونصرناكم بأنفسنا لقلتم" ...إن" في المثالين بمعنى "لو" وقد جاء في كتاب شفاء العليل

1
2
3

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/855 ،
المرجع نفسه.2/838 ،
المرجع نفسه.2/83 ،

 4عباس حسن ،النحو الوافي8/808 ،

5

سورة اإلسراء ،اآلية .58
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للخفاجي ص  355مادة "لو" ما نصه :إدخال الالم في جواب "لو" ظاهر وأما جواب "إن" فقيل من

خطأ المصنفين .وليس كذلك ألنها تخرج على أنها جواب "لو" مقدرة ،والتقدير في قولهم" :واال لكان

كذا " " ...فلو كان كذا لكان كذا" ترقياً من مرتبة الشك إلى الجزم"..
ٍ
كاف بالشكل المناسب؛ لعدم توضيحه طريقة "التقدير" ومكانه،
ونرى أن هذا التعليل غير
والضابط الذي يحدده ،وألن األخذ به وحده يفتح باب الفساد والفوضى في اللغة .وكان عليه أن يستدل
بأمثلة مسموعة تؤيده؛ ولم نره وال غيره عرض أمثلة من فصيح الكالم تؤيد ذلك األسلوب إال ما نقلناه

-وفيه الكفاية.

ورأيي أن ذلك األسلوب صحيح مع قلته ،ولكن األفضل االكتفاء باألكثر.
بقي شيء آخر؛ ما نوع الالم في قوله تعالى في سورة األعراف( :وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَ ْر َحمْنَا
لََنكُونَنَّ مِنَ اْلخَاسِرِينَ) 1أهي الالم الداخلة على جواب قسم محذوف؛ كما يصرح بهذا بعض المفسرين
مجاراة للشائع بين النحاة.2

إن صح هذا الرأي كان قائماً على أساس من الحذف والتقدير ،والتأويل ،وكان مساوياً في

قوته اللغوية للرأي اآلخر الذي يجيز دخول الالم في جواب "إن الشرطية" أحيانا ،بل إن هذا الرأي
أقوى؛ البتعاده عن التأويل في القرآن من غير داع :لكن كثرة النحاة ترتضي أنها الالم الداخلة على
جواب القسم ،مستندين في هذا إلى حكم خاص من أحكام "إن الشرطية" ،هو :أنها إذا وقع بعدها فعل

الشرط مضارعاً مجزوماً بها كان من المستقبح مجيء الم اليمين في جوابها؛ فال يستحسن أن يقال؛

إن تزرني ألكرمنك؛ ألن الالم تمنع "إن" من العمل مع أنه ظهر عملها في فعل الشرط.

فإن كان فعل شرطها ماضياً ويدخل في هذا المضارع المسبوق بلم فإن عملها الجزم فيه ال

يكون ظاه اًر؛ فيجوز دخول الم اليمين في جوابها فيصح من غير قبح أن يقال" :إن زرتني ألكرمنك".3
مجيء الالم الواقعة في جواب الشرط مع أدوات الشرط:

ي ثالث وثمانين مرة ،ومجيئها
وردت(الالم الواقعة في جواب الشرط) في لزوميات أبي العالء المعر ّ
مع( لو) أربع وسبعين مرة ،ومجيئها مع (لوال) تسع مرات ،أما مع (إن) و(إذا) لم تأت معهما بتاتاً،
وفي ذلك تماشى مع الشائع  ،وابتعد عن الشاذ.

مجيء الالم الواقعة في جواب الشرط مع أداة الشرط (لو):
وردت(الالم الواقعة في جواب الشرط) مع أداة الشرط (لو) أربع وسبعين مرة ،جاءت على النحو

التالي:
1
2
3

سورة األعراف ،اآلبة .23
عباس حسن ،النحو الوافي.8/855 ،
المرجع نفسه.8/858 ،
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لو ،فعل ماض ،الم واقعة في جواب الشرط  +فعل ماض:
وردت هذه الصيغة ثالث وأربعين مرة ،مثل:

إلى الحق أو نهج لذلك مقارب

لو اتبعوني ويخهم لهديتهم

1

استخدم الشاعر أداة الشرط (لو) ،وفعل الشرط (اتبعوني) ماضياً ،وجواب الشرط (لهديتهم) ماضياً

مقترناً ب (الالم) التي تفيد الـتأكيد والمبالغة.

لو ،فعل ماض ،الم واقعة في جواب الشرط  +فعل ماض مسبوق بما النافیة:
وردت هذه الصيغة عشرين مرة ،مثل:
لو دام في األرض عمر الدهر مختزناً

تغير عما يعهد اإلنس .
لما ّ

2

تغير) ما النافية
استخدم الشاعر أداة الشرط (لو) ،وفعل الشرط (دام) ماضياً ،وجواب الشرط (لما ّ
مقترنة ب(الالم الرابطة ) التي تفيد الـتأكيد والمبالغة ،باإلضافة إلى الفعل الماضي.
لو ،فعل مضارع ،الم واقعة في جواب الشرط  +فعل ماض:
وردت هذه الصيغة خمس مرات ،مثل:

آمالهم والمنايا كيف

ولو يكشف عن أبصارهم لرأت

ِ
تصطرع .

3

استخدم الشاعر أداة الشرط (لو) ،وفعل الشرط (يكشف) مضارعاً ،وجواب الشرط (لرأت) ماضياً مقترناً

ب(الالم) التي تفيد الـتأكيد والمبالغة.

لو ،فعل مضارع مسبوق بلم ،الم واقعة في جواب الشرط  +فعل ماض:
وردت هذه الصيغة خمس مرات ،مثل:
كخلت سماء اهلل تمطر جمرها

لصوبها
فلو لم يفوموا ناصرين
ّ

4

استخدم الشاعر أداة الشرط (لو) ،وفعل الشرط (لم يقوموا) مضارعاً ،وجواب الشرط (لصوبها) ماضياً

مقترناً ب(الالم ) التي تفيد الـتأكيد والمبالغة.

مجيء الالم الواقعة في جواب الشرط مع أداة الشرط (لوال):
وردت (الالم الواقعة في جواب الشرط) مع أداة الشرط (لوال) تسع مرات ،جاءت على النحو التالي:
لوال ،اسم صریح (مبتدأ) ،الم واقعة في جواب الشرط  +فعل ماض:
وردت هذه الصيغة خمس مرات ،مثل:
1
2
3
4

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/333 ،
المرجع نفسه.2/28 ،
المرجع نفسه.2/88 ،
المرجع نفسه.3/358 ،
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ِّ
ِّقي لما نمت الزروع
وذكر بالتقى نف اًر غفوالً
فلوال الس ُ
استخدم الشاعر أداة الشرط (لوال) ،والسقي (مبتدأ لخبر محذوف وجوباً تقديره موجود) ،وجواب الشرط
1

منفي بما المقترنة ب(الالم) التي تفيد التسويف والتمهل.
(لما نما) فعل ماض
ّ

لوال ،مصدر مؤول (أن ومعمولیها) ،الم واقعة في جواب الشرط  +فعل ماض:
وردت هذه الصيغة مرتين ،مثل:

لصدكم الذكاء فلم تذكوا

ولوال ّأنكم ظلم غواة

2

أن ومعموليها (مبتدأ لخبر محذوف
استخدم الشاعر أداة الشرط (لوال) ،والمصدر المؤول المكون من ّ
وجوباً تقديره موجود) ،وجواب الشرط (لصدكم) فعل ماض مقترن ب(الالم) التي تفيد التسويف

والتمهل.

المفارق باشتعال
لما وصف
َ

أن شيب المرء نار
ولوال ّ

3

أن ومعموليها (مبتدأ لخبر محذوف
استخدم الشاعر أداة الشرط (لوال) ،والمصدرالمؤول المكون من ّ
منفي بما المقترنة ب(الالم) التي تفيد
وجوباً تقديره موجود) ،وجواب الشرط (لما وصف) فعل ماض
ّ

التسويف والتمهل.

العطف:

العطف على فعل الشرط:
إذا عطفنا على فعل الشرط فعالً آخر بالفاء أو الواو ،جاز لنا في المعطوف وجهان:4

أ .الجزم عطفاً نحو :إن تدرس وتجتهد تنجح ،الفعل تجتهد مجزوم ؛ألنه معطوف على فعل
الشرط (تدرس).

ب .النصب على إضمار (إن) وجوباً بعد الواو أو الفاء نحو( :إن تدرس وتجتهد تنجح) فالفعل
تجتهد معطوف على فعل الشرط منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الواو.

وتحقق عطف فعل الشرط في لزومیات أبي العالء المعري سبع عشرة مرة

 عطف فعل الشرط بأداة العطف "الواو":إن أدلجوا وتخلفنا وراءهم

1
2
3
4
5

ندلج
شيئاً يسي ار فإنا سوف ّ

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/80 ،
المرجع نفسه.2/355 ،
المرجع نفسه.2/235 ،
راوية زكريا ،أسلوب الشرط في سورة النساء.33 ،
أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/303 ،
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5

وان تغيرت األفالك وانعكست

بالسعد فالوهد يبني فوقه األطم

وان خافوا الردى وتهيبوه أطاعوا إذا الخداع وصدقوه

وكم نصح النصيح فك ّذبوه

إن خالفوك ولم يجرر خالفهم

ش اًر فال بأس أن الناس أضياف .

إن يرحل الناس ولم أرتحل
قد أرذياك ٍ
بسير إن ركبتهما

سبل الهدى فلكل و ٍ
ال

تجز
أجمل فعالك إن وليت وال ُ

2

ٍ
قضاء لم يفوض إلى .
فعن
ولم يصير ٍ
بحال من

1

3

زاياكا .

4

5

عازل .

6

ي العطف مع أداة الشرط (إن) ،فنجد األفعال (أدلجوا ،تغيرت،
حيث استحدم الشاعر أبو العالء المعر ّ
خافوا ،يرحل ،خالفوك ،ركبتما ،وليت) قد عطف عليها (تخلفنا ،وانعكست ،وتهيبوه ،ولم أرتحل ،ولم
يجرر ،ولم يصبر ،وال تجر) وهذه األفعال تكون منصوبة بأن مضمرة أو مجزومة على العطف إن
كانت مضارعة ،وان كانت ماضية تكن مبنية في محل جزم على العطف أو نصب بأن المضمرة.

 -عطف فعل الشرط بأداة العطف "الفاء":

مقصوف
تجنبه ظلماً فليت الغصن
ُ

تدت إليه يد
فام ّ
إن أثمر الغصن ّ
 عطف فعل الشرط بأداة العطف "أو":خيمت أو ظعنت للسرى
إن ّ
إن يصغروا أو يعظموا فبقدرة

فهو على أسرارها خيما.

8

ولربنا اإلعظام واإلكبار.

9

الناس إن لم تنبههم قيامتهم

أو نبهوا فتراب مالهم قيم.10

إن تتطير أو تفاءل فما

تملك ريب الدهر أن ترسنه.11

فإن مات أو غاداه قتل فما هي

أماناهُ في حكمي وال قتالهُ.12
ٍ
عسجد فإلى الغبراء تنصرف.13
من

إن تركب الخيل أو تضرب مراكبها
1
2
3
4
5
6
7
8
9

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات .2/258 ،
المرجع نفسه.2/833 ،
المرجع نفسه.2/888 ،
المرجع نفسه.2/355 ،
المرجع نفسه.2/355 ،
المرجع نفسه.2/385 ،
المرجع نفسه.2/355 ،
المرجع نفسه.2/352 ،
المرجع نفسه.3/335 ،

10
11
12
13

7

المرجع نفسه.258/2 ،
المرجع نفسه.385/2 ،
المرجع نفسه335/2 ،
المرجع نفسه.353/2 ،

119

ي أداة الشرط (إن) ،ثم عطف على جواب الشرط (يعظموا ،لم تنبههم ،تفاءل،
حيث استحدم المعر ّ
غاداه ،تضرب) وهذه األفعال تكون منصوبة بأن مضمرة أو مجزومة على العطف إن كانت مضارعة،
وان كانت ماضية تكن مبنية في محل جزم على العطف أو نصب بأن المضمرة.
 -عطف فعل الشرط في إذا:

عطف فعل الشرط بأداة العطف "الواو" :

وتواضع إنما أنت بشر.1

الشر إذا جاء بشر
ادفع ّ
إذا ابتهجت وأعطاك المليك غنى

غدوت كالربع لم تحمد عوافيكا.2

إن اللبيبات إذا قلنا للدنيا

وأليغن التقى ما لببن.3

حيث استخدم أبو العالء أداة الشرط (إذا) ثم أفعال الشرط (ابتهجت ،قلنا) وعطف عليها (أعطاك،

ألغين) وهذان الفعالن ماضيان ال محل لها من اإلعراب.

وهذه األفعال تكون مجزومة أو منصوبة إن كانت مضارعة ،أو في محل جزم أو نصب إن لم تكن
مضارعة.
 -عطف فعل الشرط بأداة العطف "أو" :

فقد وجدت بني الدنيا طماليال.4

يطم بحر غنى
إذا طما لي أو لم ُ
حيث استخدم أبو العالء أداة الشرط (إذا) واستخدم فعل الشرط (طما) ،وأتى بعطف الشرط
باألداة(أو) ،والفعل المعطوف( لم يطم) يكون مجزوماً ،أو مجزوماً في محل نصب بأن مضمرة

وجوباً.

 -عطف فعل الشرط بأداة العطف "أو":

أو بت في ٍ
ذنب لشبوة شائل.5

عدت من أسد النجوم بحبهة
لو
ُ
هنا استعمل أبو العالء أداة الشرط (لو) ،وأتى بفعل الشرط (عدت) ماضياً ،ثم أتى بأداة عطف (أو)،
(بت) ماضياً في محل جزم على العطف أو نصب بأن مضمرة.
وأتى بأداة عطف (أو) وأتى بفعل ّ

العطف على جواب الشرط:

إذا عطفنا على جواب الشرط بالفاء أو الواو جاز فيه ثالثة أوجه:6

1
2
3
4
5
6

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.200/3 ،
المرجع نفسه.353/2 ،
المرجع نفسه.280/2 ،
المرجع نفسه.385/2 ،
المرجع نفسه.305/2 ،
راوية زكريا ،أسلوب الشرط في سورة النساء.38 ،
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 .3جزمه عطفاً على الجواب.

 .2نصبه بأن مضمرة وجوباً بعد الواو أو الفاء.
 .3رفعه بعد االستئناف.

ومنه قول النابغة الزبياني:

ف ـ ــإن يه ـ ـ ــلك أبو قـابوس

ربيـ ـ ـ ــع الناس والبلد الحرام

ٍ
سنام
عيس
ونأخذ بعده بذباب
أجب الظهر ليس له ُ
فالفعل (نأخذ) جاء معطوفاً بالواو على جواب الشرط (يهلك) المجزوم فجاز فيه أن يعرب مجزوماً
1

فيكون (نأخذ) على أنه معطوف على جواب الشرط (يهلك) وأن يعرب مرفوعاً فيكون (ونأخ ُذ) على
االستئناف أي استئناف جملة جديدة وجاز نصبه 2بأن مضمرة والتقدير وأن نأخذ.

وتحقق عطف جواب الشرط في لزومیات أبى العالء المعري ثالث وأربعین مرة

إن
ْ
إن:
 عطف جواب الشرط بأداة العطف "الواو" مع ْفإن أبيت قبول النصح معتدياً
خدر العروس وان كانت محببة
فإن أنت لم تملك وشيك فراقها

5
6
7
8
9

إن طاب خيمك في الدنيا فال تحم

8

10

وان ذكروا الخالف حابوا وأشركوا

محسن عطية ،األساليب النحوية عرض وتطبيق.382-383 ،
ي ،ديوان اللزوميات.235/3،
أبو العالء المعر ّ
المرجع نفسه.253/3 ،
المرجع نفسه.385/3 ،
المرجع نفسه.830/3 ،
المرجع نفسه.308/3 ،
المرجع نفسه330/2 ،
المرجع نفسه.353/2 ،

11

7

ونوى الناس غاية اإليناس

شرح األشمونى أللفية ابن مالك.253/2 ،

10

6

ٍ
بمقتول على الرمم
تضن
وال
ّ
9
وغيرهم إن شئت فاصحب وخادن

وال تقذف حليلته ُيهجر

إذا ذكروا المخلوق عابوا وأطنبوا

4

5

وان شاجرت في ابن لها وكريمة

إن صح عقلك فالتفرد نعمة

3

4

عليها فياسرها وخ ّل شجارها

وال تتخذ من آل حواء صاحباً

2

أدهى وأفتك من عريسة األسد
فعف وال تنكح عوانا وال بكر
ّ

وان هجر المجاور فاهجرنه

1

فاصنع جميالً وراع الواحد الصمد

3

المرجع نفسه.2/80 ،
المرجع نفسه.385/2 ،
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11

فأعرس وال تنسل فذلك احزم

نصحتك ال تنكح فإن خفت مأثماً

1

ي أداة الشرط (إن) ،ثم عطف على جواب الشرط ما يأتي (راع ،أفتك ،ال تنكح،
حيث استخدم المعر ّ
تضن ،خادن ،نوى ،أحذوا ،أشركوا ،ال تنسل)
خ ّل ،ال تقذف ،ال
ّ
واألفعال السابقة إما مجزومة واما في محل جزم أو منصوبة بأن مضمرة أو مرفوعة على االستئناف.

عطف جواب الشرط بأداة العطف "أو":

أو وافقت أكالً أو تك منارها

إن صادفت أرضاً أرتك خمودها

2

ذوي الحاج أو أنفقه تبسم لك الجهم

فإن شئت أن تحظى بمالك فاحبهُ
ي (إن) الشرطية وأتى بجواب الشرط ،عطف عليها أداة العطف (أو) وهي كاآلتي
وهنا استخدم المعر ّ
3

(وافقت ،تك ،أنفقه) واألفعال هنا إما مجزومة واما في محل جزم.
عطف جواب الشرط بأداة العطف "الفاء":
ٍ
بذنوب أسلفت سق اًر
إن عرضوا

عالنها سقر
فلم ترمهم على ّ

إن يعطها وهو رضوى في زجاجته

4

يعدم رشاداً فال يحلم وال يقر

5

ي هنا العطف على جواب الشرط بأداة العطف (الفاء) واألفعال هي( :لم تلم ،ال يحلم)
استخدم المعر ّ
وهنا األفعال مجزومة أو منصوبة بأن مضمرة أو مرفوعة على االستئناف.
إذا

عطف جواب الشرط بأداة العطف "الواو" مع إذا:
إن الغمود إذا ما سلّت صوارمها
ّ
إذا داع دعاك لرشد ٍ
أمر

1
2
3
4
5
6
7
8
9

قلن اليقين وألغين المعاريضا

6

إذا مسك العيش إنقضت وتقضبت

فلب وال يفتك له اتباع
ّ
فما يسأل الضرغام ما فعل الشبل

وعف وأبذل
إذا صلوا فص ّل
ّ

زكاتك واجتنب قاال وقيال

7

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.258/2،
المرجع نفسه.3/350 ،
المرجع نفسه.2/253 ،
المرجع نفسه.3/335 ،
المرجع نفسه.3/383 ،
المرجع نفسه.2/55 ،
المرجع نفسه.2/80 ،
المرجع نفسه.2/350 ،
المرجع نفسه.2/253 ،
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9

8

اعدده آخر عبدل
فال تنكرن و ُ
2
على خبرة إن الدواء هو األزم

إذا ما دعى القوم ضاهى صريحهم

1

فأفطر إذا صاموا وصم عند فطرهم

وان لم تكفلوا أن كلكم أعمى

مر أعممى فارحموه وأيقنوا
إذا ّ
إذا آمن اإلنسان باهلل فليكن

3

لبيباً وال يخلط بإيمانه كف ار

4

صاح بأجماله وهاجا

كان إذا ما دجا ظالم

5

ي أداة الشرط (إذا) وأتى بجواب الشرط وعطف عليه ما يأتي (ألغين ،ال يفتك،
حيث استخدم المعر ّ
عف ،أبذل ،أعدده ،أيقنوا ،ال يخلط ،هاجا) واألفعال المعطوفة الماضية مبنية ال محل لها
تقضبتّ ،
من اإلعراب ،واألفعال المضارعة مرفوعة.

 عطف جواب الشرط بأداة العطف "أو" :بنفسك فالتوحيد أولى من العدل

إذا كنت ذا ثنتين فاعدل أو اتحد

6

مبني ال محل له من
وهنا استخدم أبو العالء العطف على جواب الشرط باألداة (أو) وفعل األمر
ّ
اإلعراب؛ ألن أداة الشرط إذا ال تجزم.

 عطف جواب الشرط بأداة العطف "الفاء":واذا وِقرت جبال الردى جلّت

فلم تندفع بجل جبيل

7

ي العطف على جواب الشرط (فلم تندفع) ،وهنا سبب الجزم (لم) ،وليس العطف على
استخدم المعر ّ
الشرط؛ ألن (إذا) ال تجزم.
لو

عطف جواب الشرط بأداة العطف "الواو":
أدلجت في حاج وأسريت
فجر و ُ
9
سألت عن ٍ
خت
قوم و ّ
أزخ ُ

لو ينطق الليل نادى كم فرى ظلمي
لو جاء من أهل البلى فخبر
لو يعقلون لهنوا أهل ميِّتهم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ولم تقم لوليد منهم البشر

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/222 ،
المرجع نفسه.2/253 ،
المرجع نفسه.2/203 ،
المرجع نفسه.2/388 ،
المرجع نفسه.2/825 ،
المرجع نفسه.2/225 ،
المرجع نفسه.2/255 ،
المرجع نفسه.3/353 ،
المرجع نفسه.3/358 ،

10

المرجع نفسه.3/250 ،
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10

8

آليت لو ُرزق العديم فطانه
فامنح ضعيفك إن عراك

محسر
لنفى الهموم وبات غير
ّ

درت بمخازيهم بيوتهم
ولو ُ
ٍ
ولو ظفرت على ٍ
بحالية
حال

هوت عليهم ولم تنظرهم السقف

ولو نز اًر وال تصرفه بالكهر

1

2

3

ونبذت السور والخدما
جزأتها
َ
5
ولم تضعي الوداد ولم  :تقالي
4

فلو وفقت في لم تسقي جنيناً

ي العطف بالفاء وجاءت األفعال المعطوفة كاآلتي (أدلجت ،أسريت ،أزخخت ،لم تقم،
استخدم المعر ّ
بات ،ال تصرفه ،لم تنظرهم ،نبذت ،لم تصغي) وهذه األفعال غير مجزومة أو في محل جزم ،أما
عامل الجزم في تقم أداة الجزم(لم).

عطف جواب الشرط بأداة العطف "أو":
ولو وفق المرء لم يبهش إلى امرأة

أو الغريزة لم تزفف إلى ِ
رجل

فلو حمل الخضراء فتري

آلض ذبيحاً أو نجا بكلوم

6

7

ي جواب الشرط (نجا) معطوفاً بأداة العطف (أو) ،وهذه الجمل ال محل لها من
وهنا استخدم المعر ّ
اإلعراب.

عطف جواب الشرط بأداة العطف "الواو":
من يلقه ال يراقب

خطبا وال يخشى كربه

من يؤستخطا يبتهج ويكن له

ٌّ
عز فترهب ضأنه اآلساد

8

9

ي العطف على جواب الشرط بأداة العطف (الواو) وجاءت األفعال المعطوفة كاآلتي
وهنا استخدم المعر ّ
(ال يخشى ،يكن) واسخدم الفعل يخشى مرفوعاّ على االستئناف أو منصوب بأن المضمرة ،أما الفعل

ي الجزم على أساس العطف  ،والعد عن النصب بأن المضمرة أو الرفع على
يكن فاستخدم المعر ّ
االستئناف.

1

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/858 ،

2

المرجع نفسه ،3/825 ،الكهر :اإلستقبال بوجه عابس تهاوناً به.

4

المرجع نفسه.3/205 ،

3

5
6
7
8
9

المرجع نفسه.3/353 ،
المرجع نفسه.3/330 ،
المرجع نفسه.2/220 ،
المرجع نفسه.2/353 ،
المرجع نفسه.2/220 ،
المرجع نفسه.2/255 ،

124

عطف جواب الشرط بأداة العطف "أو" :
عن الود يحنث أو يضره أاله

ومن يحلف األيمان باهلل وال وني

1

ي جواب الشرط (يضره أاله) معطوفاً بأداة العطف (أو) ،وهذه الجمل ال محل لها
وهنا استخدم المعر ّ
من اإلعراب.
متى

عطف جواب الشرط بأداة العطف "الواو":
فقم عنه واغفر بعده فم قالس

متى ما تصب يوماً لظالم

متى مت لم أحفل تحية و ٍ
اقف
ّ
متى يولك المرء الغريب نصيحة

2

علي ولم أعلم بإحدى المآلك
ّ
أحب الرفيق وان ذما
فال تقصه و ّ

3

ِ
وتستغن ال تجهل وال تتحلّم

متى تنفرد ال تغبط المال مثرياً

4

5

أحب ،تستغن) ،والفعالن
ي العطف على جواب الشرط ،وهي كاآلتي( :اغفر ،لم أعلمّ ،
استخدم المعر ّ
(لم أعلم  ،تستغن) مجزومان حيث عطف على فعل مضارع مجزوم ،ويجوز نصبه بأن المضمرة ،أو

ي استخدم الجزم.
رفعه على االستئناف ،ولكن المعر ّ
العطف في الشرط :ال يكون العطف إال جملة فعلية ،وكذلك صلة الموصول المضمن معنى الشرط،
ولذلك خطّأ أبو حيان العكبري في إعرابه (أو به أذى) جملة اسمية ،معطوفة على (كان) الواقعة شرطاً

في قوله" :فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ، "...قال أبو حيان الجملة
األسمية معطوفة على مريضاً ،أو هي على حذف كان.6

إذا توالى شرطان بغیر عاطف:

إذا توالى شرطان بغير عاطف فالجواب لألول منهما  ،ويحذف جواب الثاني  ،ويحسن أن يكون ما

ُحذف جوابه  ،مثل :إن درست وان اجتهدت نجحت.7
إذا توالى شرطان بعطف "الواو" :
إذا توالى شرطان بعطف "الواو" فالجواب لهما ،ألن الواو تفيد الجمع والمشاركة  ،مثل  :إن درست
واجتهدت نجحت .8
1
2
3
4
5
6
7
8

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/855 ،
المرجع نفسه.2/35 ،
المرجع نفسه.2/353 ،
المرجع نفسه.2/205 ،
المرجع نفسه.2/358 ،
البحر  ،2/55المغني.2/385 ،
أبو حيان األندلسي ،ارتشاف الضرب ()3885-3888
ابن مالك  ،شرح الكافية الشافية ()3/3535

125

إذا توالى شرطان بعطف "أو" :
إذا توالى شرطان بعطف "أو" فالجواب ألحدهما  ،وذلك ألن "أو" تفيد التخيير وجواب الثاني محذوف
يدل عليه المذكور ،مثل  :إن ذهبت أو جلست أعطيتك المال .1

الحذف:

األصل في الجملة الشرطية أن تذكر عناصرها الثالثة من أداة وفعل وجواب .ولكن وردت

بعض النصوص ما يكشف أنه يمكن االستغناء عن بعض هذه العناصر متى د ّل عليها دليل ،ولعل
من أهم األسباب التى تدعو العرب الستعمال الحذف هو اإليجاز واالختصار ،فيقول قدامة بن جعفر

"وأما الحذف فإن العرب تستعمله لإليجاز واالختصار بيسير القول إذا كان المخاطب عالماً بمرادها".2

واهتم النحاة بهذه القضية واتفقوا على وجود الحذف في بعض التراكيب الشرطية ،ولكنهم اختلفوا حول

تراكيب شرطية أخرى.3

وعناصر الجملة الشرطية التى قد تحذف هي :حذف أداة الشرط ،حذف فعل الشرط ،حذف

الجواب ،حذف الفعل والجواب جميعاً.
 -حذف األداة:

المشهور أنها ال تحذف ،ورغم هذا فقد ذكر السيوطي أن بعضهم قد أجاز ذلك ولم يذكر من

الذي أجاز ذلك .قال( :اليجوز حذف أداة الشرط ولو كانت إن في األصح كما ال يجوز حذف غيرها

من الجوازم وال حذف حرف الجر وجوز بعضهم حذف إن فيرتفع الفعل .وتدخل الفاء إشعا اًر بذلك،4
سمَانِ بِاللََّه).5
صَلَاةِ فَيُقْ ِ
وخرج عليه قوله تعالى( :تَحْبِسُونَُهمَا مِن بَعْدِ ال َّ

 -حذف فعل الشرط:

يعتبر فعل الشرط محذوفاً في بعض صور الجملة الشرطية:

 .3حينما يلي الفاعل أداة الشرط ،فالبصريون يرون هذا االسم على أنه فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل

الظاهر بعد الفاعل .وهذه الظاهرة خاصة بـ (إن) في أدوات الشرط الجازمة ،يقول القيسي( :وال يجوز
حذف الفعل من شىء مع حروف الشرط العاملة ،إال مع (إن) وحدها ،وذلك لقوتها وأنها أصل

حروف الشرط).6
1
2
3
4
5
6

األشبوني ،شرح األشموني ()3/505
قدامة بن جعفر ،نقد النثر .55 ،
سمير استيتية ،الشرط واالستفهام في أساليب العربية.53 ،
همع الهوامع.53/2 ،
سورة المائدة ،اآلية .355
القيسي ،مشكل اعراب القرآن.335/2 ،
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أما على رأي الكوفيين فال حذف هنا فهم يجعلون فعل الشرط ما بعد االسم الذى يلي األداة ،فاالسم

إنما هو فاعل قدم على فعله ،وال يكون – على القول الذي ذكره األخفش – ثمة فعل فيحذف ،فذلك
القول يقضي باعتبار االسم الذي يلي األداة مبتدأ.1

 .2أما أدوات الشرط غير الجازمة فيأتي حذف فعل الشرط مع (إذا) (لو) إذا تال األداة اسماً ،فاألصل
في (لو) ،و(إذا) الشرطيتين أن يأتي بعدهما فعل غير أنه قد يليهما اسم فيكون فاعالً لفعل محذوف،
نحو :لو محمد درس ألخبرتك ،وفى مجيء االسم بعد (لو)( ،إذا) خالف؛ ألن بعض النحويين يقول:
" ال يلي لو الشرطية إال فعل ظاهر ومجيء الفعل مضم اًر بعدها ضرورة شعرية ،ولكننا نؤكد أن هذا

الكالم خاطئ ،لكثرة ورودها في القرآن الكريم 2مثل قوله تعالى(:قُلْ لَوْ أَنُْتمْ َت ْمِلكُونَ َخزَائِنَ َر ْح َمةِ رَبَِّي
سكْتُمْ َخشَْيةَ الْإِنْفَاقِ).3
إِذًا لََأمْ َ
في هذه اآلية انفصال الضمير على الفعل المحذوف فيعرب الضمير (أنتم) توكيداً للفاعل المستتر في

الفعل المحذوف يفسره ما بعده.

 .3مجىء (إن) ومعمولها بعد (لو) ،وللنحاة في إعراب المصدر المؤول وجوه ،فسيبويه أعربه في محل
رفع مبتدأ ُحذف خبره ،مثل" :لو أنهم رضوا ،....وأعربها الكوفيون وكثير من النحاة في محل رفع
فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت ،استقر ،وهذا هو األفصح عند جمهور النحاة واهلل أعلم.4

ي وهو يتحدث عن إضمار الفعل مع (إن) و(لو) يقول:
 .8ومن حذف الفعل أيضاً ما يذكره ابن الشجر ّ
وذلك في قولهم (الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر) 5التقدير إن كان عملهم َش اًر
فجزاؤهم َشر ومثله في إضمار كان قول ليلى األخَيليَّة:
الدهر آل مطِّر ٍ
ف
إن ظالِماً فيهم وان َمظلُوماً
ال تَق َرَب َّن َّ َ
ُ
العب ِس ّي من أبيات
نت ظالماً وان ُكن َ
أي إن ُك َ
ت َمظلوماً ،ومثله قول النعمان ابن المنذر للربيع بن زياد َ
في قصة جرت له مع نفر من بني عامر بن صعصعة:
ِ
َّ
تذار َك ِمن َشي ٍء إذا قيال.
قَد َ
قيل َذلك إن َحقا وان ّكذباً فَما اع ُ
أي :إن كان حقا وان كان كذباً 6وتابعه أبو حيان.7

1

الشمسان ،الجملة الشرطية عند النحاة العرب.303 ،

 2عباس حسن ،النحو الوافي 800/8

3
4
5
6
7

سورة اإلسراء ،األية .355
سيبويه ،الكتاب .352/3
الشمسان ،الجملة الشرطية عند النحاة العرب.303 ،
ابن الشجري ،االمالي الشجرية.383/3 ،
أبو حيان ،ارتشاف الضرب .833
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 .5ويحذف فعل الشرط كثي اًر ،إذا كان تالياً لـ "إن" الشرطية مقرونة بال النافية ،كما في قول األحوص:
ٍ
واال يع ُل مفرقك الحسام.1
بكفء
طلقها ،فلست لها
فَ

تطبیقاته في اللزومیات:

وردت هذه الصيغة سبع وأربعين مرة ،وجاءت على النحو التالي:

حذف فعل الشرط یفسره الفعل الظاهر بعد المعمول

إن ،فاعل (اسم ظاهر لفعل محذوف)  ،فعل ماض یفسر الفعل المحذوف  ،جواب الشرط
ْ -0
2
ويكتم السر إن خزانه باحوا .
يجود بالتبر إن أصحابه بخلوا
من جهلهم واذا خف األنام فقر.

فأذر دمعك إن جهالها ابتسموا

3

وتقدير المحذوف في المثال األول :إن بخل أصحابه بخلوا .
وتقدير المحذوف في المثال الثالث  :إن ابتسم جهالها ابتسموا.
إن ،اسم توكید (ضمیر متكلم) ،فعل ماض یفسر الفعل المحذوف ،جواب الشرط
ْ -8
4
فهز أخا السفاسق 5واضربني
وان أنا قلت ال تحمل ج ار اًز

6

وان أنا خنت في ٍ
سبب ِّ
فخني

وال تك جازياً بالخير ش اًر

7

وتقدير المحذوف في المثال األول :وان قلت أنا قلت

وتقدير المحذوف في المثال الثاني :وان خنت أنا خنت
 -9إن ،اسم توكید (ضمیر غائب) ،فعل ماض یفسر الفعل المحذوف ،جواب الشرط .
ومارس بحسن الصبر بلواك إن هم

1
2
3

الناس لألرض اتباع إذا بخلت

ضنوا 9وان هي جادت مرة جادوا

لفظة قلتها إن هي

جاوزت في األنام جسوة خمر

ابن مالك ،شرح الكافية .53-52/2
أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/232 ،
المرجع نفسه.3/820 ،

.4ج ار اًز :السيف القطاع.

.5السفاقس :جمع سفسقة وهو ما يرى من نصل السيف من بريق متموج.
6
7
8

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/385 ،
المرجع نفسه.2/388 ،
المرجع نفسه.3/250 ،

 .9ضنوا :زادو وأكثروا.
10
11

بقبيح فالذي جئت أقبح
أتوا
ٍ

8

المرجع نفسه.3/288 ،
المرجع نفسه.3/825 ،

128

11

10

فكم من حقود ُغيِّبت في السرائر

ضنوا وان هي جادت مرة جادوا

1

وتقدير المحذوف في المثال األول  :إن أتى هم أتوا

وتقدير المحذوف في المثال الثاني :وان جادت هي جادت
وتقدير المحذوف في المثال الثالث :وان هانت هي هانت
وتقدير المحذوف في المثال الرابع :وان أبدى هن أبدين

 -4إن ،اسم توكید (ضمیر غائب) ،فعل ماض یفسر الفعل المحذوف ،جواب الشرط محذوف یفسر

الفعل المحذوف.

وان هي سورته ونطقته

فال يخدع بحيلتها أريب

2

وتقدير فعل الشرط المحذوف :وان سورته هي سورته .

وتقدير جواب الشرط المحذوف :فال يخدع بحليتها أريب

 -5إن ،اسم توكید (ضمیر متكلم) ،فعل ماض یفسر الفعل المحذوف ،جواب الشرط.
وحاول رضاها واحذرن غضابها.

فإن إنت عاشرت الكعاب فصادها
وتقدير الفعل المحذوف :فإن عاشرت أنت عاشرت.

 - 2إن ،اسم توكید (ضمیر غائب) ،فعل مضارع مسبوق بلم ،جواب الشرط.
تجلّبها المنافع واستراها.

فإن هي لم تجبه إلى قبيح

4

وتقدير المحذوف  :فإن لم تجبه هي لم تجبه.

 -7إن ،اسم توكید (ضمیر مخاطب) ،فعل مضارع مسبوق بلم ،جواب الشرط.
فعف وال تنكح عواناً وال بكر
ّ

فأن أنت لم تملك وشيك فراقها
تقدير الفعل المحذوف  :فإن لم تملك أنت لم تملك...

حذف فعل الشرط إذا كان تالیاً ل "إن" الشرطیة المقرونة ب "ال النافیة ".

ٍ
حسام نبا
واال فكم من

وان ِ
يفر خطباً فأهل له

 1أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.477/7 ،

2
3
4
5
6

المرجع نفسه.2/833 ،
المرجع نفسه.3/08 ،
المرجع نفسه.2/825 ،
المرجع نفسه.3/385 ،
المرجع نفسه.3/335 ،
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6

5

3

واال فعجز من خالئقك الصبر

وصبرك فضل فيك إن كنت قاد ًار

فأهل واال فالخطوب مواحق

فإن بورك الخير الذي أنت صانع
فزوري وبار الفقر من كل وابر

2

واال فزوري خلف ذلك مخرما
فإن فعلت واال عادك الندم

تسر به
فاذخر لنفسك خي اًر كي ّ
وتقدير المحذوف في المثال األول :واال يفعل فكم من حسام نبا

1

3

4

وتقدير المحذوف في المثال الثاني :واال تقدر فعجز من خالئقك الصبر
وتقدير المحذوف في المثال الثالث :واال ُيبارك الخير
وتقدير المحذوف في المثال الرابع :واال تزوري وبار الفقر من كل وابر
وتقدير المحذوف في المثال الخامس :واال تفعل
ي استخدم (إن المقرونة بال النافية) إما مسبوقة بأمر وهي حالة واحدة،
نالحظ ّ
أن أبا العالء المعر ّ
واما مسبوقة بشرط وجاءت في أربع حاالت .
وفي هذه الحالة تحذف كان واسمها جوا اًز  ،ووجدنا ذلك أربع مرات :

حذف فعل الشرط واضماره مع "لو" الشرطیة:

نِز اًر وال تصرفه بالكهر

فامنح ضعيفك إن عراك ولو
إذا أوتيت ملء يد طعاماً

فاحبه
إذا طرق المسكين دارك ُ

وتقدير المحذوف في المثال األول  :ولو كان العراك نز اًر

5

فأطعم من عراك ولو كظفر

6

قليالً ولو مقدار حبة خردل

7

وتقدير المحذوف في المثال الثاني :ولو كان إطعامك كظفر

وتقدير المحذوف في المثال الثالث :ولو كان الحب مقدار خردل.

حذف فعل الشرط واضماره مع "إن" الشرطیة:

كالغصن من أصل أبيه فسخ

والبخل إن ب اًر وان فاج اًر

وتقدير المحذوف في المثال الرابع :والبخل وان كان البخل ب اًر  ،وان كان البخل فاج اّر

حذف فعل الشرط بعد لو والمصدر المؤول (أن ومعمولیها) :
1
2

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات .3/205 ،
المرجع نفسه.2/325 ،

3

المرجع نفسه ،2/208 ،مخرماً :الطريق في الجبل أوا لرمل.

5

المرجع نفسه.3/825 ،

4

6
7
8

المرجع نفسه.2/255 ،
المرجع نفسه.3/305 ،
المرجع نفسه.2/223 ،
المرجع نفسه.3/225 ،
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8

لو ّأنني
سميت طيفك صادقاً
ُ
لو ّأنك مثل ما ظنوا كريم

لدعوته غضبان أو عتابا

1

لما فتنتك بنت الكرم هذي

2

ك
لكان له وراءهم ألي ُ

أن الكالم يحس شيئاً
ولو ّ
هناك من العلماء ،مثل سيبويه اعتبر المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ ،والمحذوف هو الخبر
3

بتقدير (ثابت) أو حاصل أو مستقر،ولكن جمهور العلماء اعتبر المصدر المؤول فاعالً لفعل محذوف
تقديره (ثبت) كما أسلفنا من قبل.

حذف فعل الشرط بعد األداة إذا:

إذا ،فاعل لفعل محذوف ،فعل ماض يفسر الفعل المحذوف ،جواب الشرط .
إذا ابنا ٍ
أب واحد ألفيا

جواداً وعي اًر فال تعجب

إذا حياة علينا لألذى فتحتَا
وتقدير المحذوف في المثال األول :إذا ألفى ابنا ٍ
أب واحد ألفيا.

4

باباً من الشر القاه بإرتياح

5

وتقدير المحذوف في المثال الثاني :إذا فتحت حياة علينا لألذى فتحت.

إذا ،اسم توكید "ضمیر غائب" ،فعل ماض یفس الفعل المحذوف ،جواب الشرط.
البر في ٍ
بحر وان سكن الب ار
هو ّ
وتقدير المحذوف في المثال :إذا جاء هو جاء الخير لم يعدم .

إذا هو جاء الخير لم يعدم

6

إذا ،اسم توكید (ضمیر غائب) ،فعل مضارع مسبوق بلم یفسر الفعل المحذوف ،جواب الشرط :
جاء الفرى وقال الخنا.

إذا هو لم ُيخن دهر عليه
8
عفاة القوافي كالذي ولُماتها

إذا ُه ّن لم يوصلن فاللفظ فاسد.9
10
فتر.
إذا هي ّ
دبت فالعظام بها ُ

من وافقتها مدامة
مدامة ّ
وتقدير المحذوف في المثال األول  :إذا لم :يخون هو الدهر لم يخن دهر عليه .
هن لم يوصلن.
وتقدير المحذوف في المثال الثاني  :إذا لم ُيوصلن ّ
فتر.
وتقدير المحذوف في المثال الثالث  :إذا دبت هي دبت فالعظام بها ُ
1
2
3
4
5
6

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات .3/358 ،
المرجع نفسه.2/205 ،
المرجع نفسه.2/385 ،
المرجع نفسه3/330 ،
المرجع نفسه3/252 ،
المرجع نفسه.353/2 ،

.7الخنا :الفحش في الكالم.

.8لُمات :جماعة من الناس من ثالثة إلى عشرة.
9

7

المرجع نفسه 230/3،

 .10المرجع تفسه،ـ  ،205/3فتر :الضعف.
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إذا ،اسم توكید( ضمیر متكلم)  ،فعل ماض  ،جواب الشرط :
وما أنا فيه قد كفيت مؤنتي

إذا أنا واراني التراب فخلني

1

وتقدير الفعل المحذوف  :إذا واراني أنا واراني التراب.

إذا ،اسم توكید (ضمیر مخاطب) ،فعل ماض ،جواب الشرط :
إذا أنت لم تهرب من اإلنس فاعترف
إذا أنت زوجت العجوز على الصبا

ٍ
بطلس 2تعاوى أو ثعالب تضبح.
فأيامها ِ
وصنبر.
صن 4عليك
ُ

3

5

يقول لك العقل والذي ّبين الهدى

تدر أعدواً ِ
إذا أنت لم ِ
فدار.

إذا أنت لم تحضر مع القوم مسجداً

فص ّل إلى أن يقضي الجمعة الجمع.

6

وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال األول :إذا لم تهرب أنت لم تهرب
وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال الثاني:إذا زوجت أنت العجوز

وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال الثالث  :إذا لم تهرب أنت لم تهرب
وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال الرابع  :إذا لم تحضر أنت لم تحضر

مالحظة :

بت
فعالم تسهر أ ّمهُ وتر ُ

واذا الفتى كان التراب مآله

8

حذف فعل الشرط (كان التامة) والتقدير :واذا كان الفتى كان التراب مآله

إذا ،اسم توكید (ضمیر مخاطب) فعل ماض ،جواب الشرط:
إذا أنت هاجرت القبائح والخنا

فأنت على قرب الديار مهاجر

إذا أنت عاتبت المقادير لم تزل

كعتبة أو كاألخنس 10من شريق

وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال األول  :إذا هاجرت أنت هاجرت
وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال الثاني  :إذا عاتبت أنت عاتبت
 1أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات717/7 ،

.2طلس :ضعف.
3

المرجع نفسه3/250 ،

5

المرجع نفسه3/205 ،

 .4صن :أنتنت رائحته.
6
7

9

المرجع نفسه3/383 ،
المرجع نفسه2/83 ،

 8المرجع نفسه3/355 ،
 9المرجع نفسه.303/7 ،
.10األخنس :األسد.
 .11شريق :المشرق.
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11

7

إذا ،فاعل لفعل محذوف ،فعل مضارع مسبوق بلم ،جواب الشرط :
فليس وان فض الصفا بشديد

إذا المرء لم يغلب من الغيظ سورة

1

ِ
بغرض صالته
إذا الحر لم ينهض

فذلك عبد من يد الدهر آبق

إذا رملة لم تجيء بالنبات

فقد جهلت أن سقتها السواني

إذا ما الفتى لم ِ
يرم شخصك عامداً

ٍ
ضعن 4رماك بفيه
بكفيه عن
فكل هدي لمذهبهم أبى

إذا أهل الدنايا لم يصلوا

2
3

5

6

وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال األول  :إذا لم يغلب المرء لم يغلب
وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال الثاني  :إذا لم ينهض الحر لم يتهض
وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال الثالث :إذا لم تجيء رملة لم تجيء
وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال الرابع  :إذا لم ِ
يرم الفتى لم يرم

ِّ
يصل أهل الديانة لم يصلوا
وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال الخامس :إذا لم
إذا ،اسم توكید (ضمیر متكلم) ،مضارع مسبوق بلم یفسر الفعل المحذوف  ،جواب الشرط :
علي الفلك
أسفت وضاق ّ

أغن في لذة
إذا أنا لم ّ

7

أغن
أغن أنا لم ّ
وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال السابق  :إذا لم ّ

إذا ،اسم توكید (ضمیر غائب)  ،فعل ماض یفسر الفعل المحذوف  ،جواب الشرط :
نظائر واألوقات ماض وقادم

تعد وراءها
إذا هي مرت لم ُ

هو البر في ٍ
بحر وان سكن الب ار

9

إذا هو جاء الخير لم يعدما الش ار

وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال األول  :إذا مرت هي مرت

وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال الثاني  :إذا جادت هي جادت

وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال الثالث :إذا جاء هو جاء الخير
1

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات258/3 ،

.2آبق :الهارب والمتباعد.

 .3السواني :مفردها سانية وهي الساقية.
.4ضعن :سفر وترحال.
5
6
7
8
9

8

المرجع نفسه .335/2
المرجع نفسه.53/3 ،
المرجع نفسه2/358 ،
المرجع نفسه.335/2 ،
المرجع نفسه.353/3 ،
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الناس لألرض أتباع إذا بخلت ضنوا

وان هي جتدت مرة جادوا.1

والتقدير وان جادت هي جادت مرة.
 حذف جواب الشرط:جواب الشرط أكثر أجزاء الجملة الشرطية تعرضاً للحذف ،ويحذف إذا دل عليه دليل أو كان

معروفاً ال يحتاج إلى ذكره أو كان لحذفه غرض بالغي مثل دفع الذهن إلى تصوير عظمة أمر ما.

يقول الفراء إن العرب تحذف الجواب في موضع تعرف فيه معنى الجواب .2ويقول المبرد ( :ال يجوز

الحذف حتى يكون المحذوف معلوماً بما يدل عليه من متقدم خبر أو مشاهدة حال).3

وتابعهما في أن الجواب يحذف إذا كان معلوماً للنحاة ،منهم ابن الشجري ،4وابن الخشاب،5

وابن يعيش ،6والشلوبيني 7وابن مالك ،8والرضي 9وأبو حيان ،10والسيوطي.11

يذهب النحاة إلى أن فعل الشرط في الجملة الشرطية محذوفة الجواب البد أن يكون بصيغة

الماضي لفظاً أو معنى .وهذا متابعة لسيبويه الذي ال يجيز أن تأتي العبارة الشرطية ذات الفعل

المضارع المجزوم بال جواب.12

قال ابن الخشاب( :وال يكون هذا إال والشرط ماضي اللفظ ،وال يكون قد ظهر الجزم فيه ،وهو

أن يكون مستقبالً ،قال بعض المتأخرين ألنك أرهفت عامل الشرط غاية اإلرهاف فلم يجز أال تعمله

في الجزاء.13

وقال الشلوبيني(:وال يجوز حذف جواب الشرط إذا ظهر الجزم في فعل الشرط وانما يجوز

حذف الجواب إذا لم يظهر الجزم في فعل الشرط ،نحو :يقوم زيد إن قام عمرو).14

 1أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.744/7 ،

2
3
4
5
6
7
8
9

الفراء ،معاني القرآن.333/3 ،
المبرد ،المقتضب.83/2 ،
ابن الشجري ،األمالي الشجرية.355/3 ،
ابن الخشاب ،المرتجل .222
ابن يعيش ،شرح المفصل.03/0 ،
الشلوبيني ،التوطئة .235
ابن مالك ،التسهيل.238 ،
الرضي ،شرح الكافية .255/2

10
11
12
13
14

أبو حيان ،ارتشاف الضرب.833 ،
السيوطي ،همع الهوامع.55-52/2 ،
سيبويه ،الكتاب .55/3
ابن الخشاب ،المرتجل.222 ،
الشلوبيني ،التوطئة .385
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قليالً).1

على أن ابن مالك قال( :وان حذف الجواب لم يكن الشرط مضارعاً غير منفي بـ (لم) إال
ويذكر أبو حيان أن الكوفيين سوى الفراء أجازوا حذف جواب الشرط وفعل الشرط مضارع

قياساً على المعنى ،وذلك مثل :أنت ظالم إن تفعل.2

ويذكر أنه يجوز في مذهب سيبويه أن يأتي الفعل مضارعاً مجزوماً مع (من) ،3ولكن عامة

الكوفيين يمنعون ذلك معها ومع (األدوات االسمية) كافة .وقال بأنه ال خالف في جواز( :أتيتك إن

تأتني) على قبح.4

ويجري حذف العبارة الجوابية في حاالت عديدة نذكر بعضاً منها فيما يأتي:

 .3إذا عرف معنى الجواب :سأل سيبويه الخليل عن حذف الجواب في مثل اآلية( :وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا
علَى النََّارِ) 5فقال( :إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر الجواب في كالمهم ،وعلم المخبر ألي
َ
شيء وضع هذا الكالم) .6وعن حذف الجواب في اآلية( :فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي ا َأل ْرضِ أَ ْو
سَمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآَيةٍ).7
سَّلَمًا فِي ال َّ
ُ
قال الفراء( :فافعل ،مضمرة ،بذلك جاء التفسير ،ذلك معناه .إنما تقول فعله العرب في كل موضع
يعرف فيه معنى الجواب ،أال ترى أنك تقول للرجل :إن استطعت أن تتصدق ،إن رأيت أن تقوم معنا،

بترك الجواب ،لمعرفتك بمعرفته به .فإذا جاء ما ال يعرف جوابه إال بظهوره أظهرته كقولك للرجل :إن
تقم ُنصب خي اًر ،البد في هذا من جواب ،ألن معناه ال يعرف إذا طرح).8
 .8إذا توسطت األداة:
علَى النََّاسِ حِجَُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَْيهِ سَبِيلً).9
مثال ذلك اآليةَ ( :وِلَّلَهِ َ

(من) االستئناف فهي جزاء ويكون الفعل بعدها مجزوماً ،واكتفي بما
يذهب الفراء إلى أنه إذا نوى ب ـ َ
جاء قبلها من الجواب.10

ونسب النحاس القول بحذف الجواب في هذه اآلية إلى الكسائي.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ابن مالك ،التسهيل.285 ،
أبو حيان ،ارتشاف الضرب .833
سيبويه ،الكتاب.55/3 ،
أبو حيان ،ارتشاف الضرب.833 ،
سورة االنعام ،اآلية .25
سيبويه ،الكتاب .353/3
سورة االنعام ،اآلية .35
الفراء ،معاني القرآن.332-333/3 ،
آل عمران.05 ،

10

الفراء ،معاني القرآن.350/3 ،
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ومثل هذا الحذف ابن السراج ،2وابن الخشاب ،3وابن يعيش ،4والشلوبيني ،5وأبو حيان.6

 .3إذا توسطت العبارة الشرطیة :إذا جاءت العبارة الشرطية بين مبتدأ وخبر فثمة خالف في الجواب:
فيذهب سيبويه إلى أن الجملة هي الجواب ،ويذهب المبرد إلى أن الجواب محذوف.7
ومذهب أبي مالك أن الخبر يسد مسد الجواب .8ورد ذلك أبو حيان وقال بأن الجواب محذوف،9

مثل :محمد إن درس جيداً ينجح.

ِ
جاء
 .8في الجواب على االستفهام :يقول المبرد( :ويقول القائل :أَتُعطيني درَهما؟ فأقول :إن َ
َزي ُد) .10ويقول أيضاً( :فإذا كان الفعل ماضياً بعد حرف الجزاء جاز أن يتقدم الجواب ،ألن (إن)
ال تعمل في لفظه شيئاً ،وانما هو في موضع الجزاء ،فكذلك جوابه يسد مسد جواب الجزاء).11

 .5إذا توالت عبارتان شرطیتان فأكثر :إن الجواب يكون لواحدة منها أما الباقية فهى محذوفة
الجواب.12

 .5إذا توالى قسم وشرط :إذا تقدم القسم على العبارة الشرطية فإن الجواب يكون له ،وأما جواب
الشرط فهو محذوف ،وقد فصلت هذه القضية في دراسة الجملة الشرطية والقسم .13ويقول ابن

مالك عن الحذف في الحالتين رقم (( :)5،5وان توالى شرطان أو قسم وشرط استغنى بجواب

سابقهما).14

 .5إذا دخل على أداة االستفهام :يحذف جواب الشرط إذا دخلت على أداة الشرط أداة استفهام ،ألن
الجواب يصبح لالستفهام ال للشرط .وقد فصلت هذه القضية في دراسة دخول االستفهام على

الشرط.15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

النحاس ،إعراب القرآن .355
ابن السراج ،أصول النحو.355/2 ،
ابن الخشاب ،المرتجل .222
ابن يعيش ،شرح المفصل.03/0 ،
السلوبيني ،التوطئة .385
أبو حيان  ،ارتشاف الضرب.833 ،
النحاس،إعراب القرآن .55
ابن مالك ،التسهيل.230 ،
أبو حيان ،ارتشاف الضرب .838

10
11
12
13
14
15

المبرد ،المقتضب.58/2 ،
الشمسان ،الجملة الشرطية عند النحاة العرب.308 ،
المرجع نفسه.308 ،
المرجع نفسه.300 ،
ابن مالك ،التسهيل.230 ،
الشمسان ،الجملة الشرطية عند النحاة العرب.300 ،

136

(أما) عبارة شرطية ،فإن الجواب المذكور
 .8إذا جاءت العبارة الشرطیة بعد (أما) :إذا جاء بعد ّ
1
(أما) أسبق المجابين .أما جواب العبارة
(أما)  .وذلك أن ّ
بعدهما ليس للعبارة الشرطية وانما لـ ّ
الشرطية فهو محذوف دل عليه الجواب المذكور.2

 .0إذا لم یكن الجواب مسبباً عن الشرط :يعد ابن هشام أن من حذف الجواب اآلية (مَن كَانَ يَ ْرجُو
لِقَاءَ الَّلَهِ فَإِنََّ َأ َجلَ الَّلَهِ لَآتٍ).3
يقول :ألن الجواب مسبب عن الشرط ،وأجل اهلل آت سواء أوجد الرجاء أم لم يوجد ،وانما األصل
فليبادر بالعمل فإن أجل اهلل آلت .4وضرب على ذلك أمثلة عديدة من القرآن.5

 .35إذا وقعت العبارة الشرطیة بعد (واو) وتقدم ما یدل على (الجواب) :ذكر الرضي أن (الواو) قد
تدخل على العبارة الشرطية ،إذا تقدم دليل على الجواب ،وال تدخل هذه (الواو) إال عندما يكون
(الشرط) غير مالئم للكالم المتقدم وهو دليل الجواب ،وانما المالئم هو ضد ذلك الشرط ،ومثال

رمه وان َشتَ َمني) .فالشتم بعيد عن إكرام الشاتم وضده وهو المدح أولى باإلكرام ،وكذلك:
ذلك( :أُك ُ
(اطلبوا ِ
العل َم َولَو بِالصِّين).6
ُ
وينقل عن الزمخشري أن هذه الواو للحال ،فيكون الكالم المتقدم عامالً في (الشرط) النصب

على الحالية.7

ويقول الرضي أن ال يصح ما اعترض به الجنزي 8عليه من أن معنى االستقبال الذي في

(إن) يناقض معني (الحال) الذي فيه (الواو) ،وحجة الرضي أن حالية الحال إنما باعتبار عاملة أكان
مستقبالً أو ماضياً .أما استقبالية (إن) فهي باعتبار زمان التكلم فال تناقض بينهما.9

أما الجنزي نفسه فهو يعتبر (الواو) عاطفة والمعطوف عليه محذوف وهو (ضد الشرط

المذكور) ،فالتقدير عنده( :زيد إن لم يكن غنياً وان كان غنياً فبخيل).10

واعترض الرضي عليه بأنه ملزم –في االختيار -أن يأتي بالفاء فيقول( :زيد وان كان غنياً

فبخيل) ألن الشرط ال يلغي بين المبتدأ والخبر اختيا اًر .11والحل في مذهبه هو.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ابن الشجري ،األمالي الشجرية.238/3 ،
الشمسان ،الجملة الشرطية عند النحاة العرب.300 ،
سورة العنكبوت ،اآلية .5
ابن هشام ،مغني اللبيب.522/2 ،
الشمسان ،الجملة الشرطية عند النحاة العرب.300 ،
الرضي ،شرح الكافية.255/2 ،
المرجع نفسه.258/2 ،
عمر بن عثمان بن الحسين بن شعيب الجنزي (ت 555: 38:8هـ) بغية الوعاة للسيوطي .223/2
الرضي ،شرح الكافية .258/2

10
11

المرجع نفسه .258-255/2
المرجع نفسه .258/2
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يذهب الرضي إلى أن هذه (الواو) الداخلة على (الشرط) إنما هى (اعتراضية) ،1ويعرف

الجملة االعتراضية بقوله( :ونعني بالجملة االعتراضية ما يتوسط بين أجزاء الكالم متعلقاً به معنى

مستأنفاً لفظاً عن طريق اإللتفات) .وقد تأتي االعتراضية بعد تمام الكالم.2

فعلى حالة التوسط يقال( :زيد -وان كان غنياً -نبيل) ،وعلى حالة التأخر( :زيد بخيل – وان

كان غنياً) .وجواب الشرط عنده هو ما يدل الكالم عليه ،أي :إن كان غنياً فهو يبخل فكيف إذا افتقر.

والجملة كالعوض من الجواب المقدر ،ولو أظهر لم تذكر الجملة المذكورة وال (الواو) االعتراضية ،ألن

جواب الشرط ليست جملة اعتراضية.3

إذن فالجواب محذوف ،أو أن العبارة الشرطية ال جواب لها كما يصرح بذلك الزركشي الذي

يتابع الزمخشري في اعتبار (الواو) حالية.

يقول الزركشي ( :إذا دخل على أداة الشرط واو الحال لم يحتج إلى جواب ،نحو :أحسن إلى

ز ٍيد وان كفرك ،واشكره وان أساء إليك ،أي أحسن إليه كاف اًر لك  .واشكره مسيئاً لك).4

ويذهب إلى أنه إذا أجيب (الشرط) كانت الواو للعطف ال للحال ،نحو :أحسن إليه ،وان كفرك

فال تدع اإلحسان إليه.5

ويذكر أن ابن جني علل خلو (الشرط) من الجواب بأن الحال فضلة وأصل الفضلة أن تكون

مفردة ،ولذا لم يجب (الشرط) ألن لو أجيب لصار جملة ،والمفرد أولى بها من الجملة و(الشرط) وان
كان جملة فهو كاآلحاد محتاج إلى جواب احتياج المبتدأ إلى خبره.6

تطبیقاته في اللزومیات:

حذف جواب الشرط في (إن)

إن ،فعل ماض ،جواب الشرط محذوف:
ْ
فلست لهم إن قربوا أليفاً

كما تأتلف ذاك وطاء

ال تسأل الضيف إن أطعمته ظه اًر
فاجبر فقي اًر بعطاء له

1
2
3
4
5
6
7
8
9

الرضي ،شرح الكافية .258/2
الشمسان ،الجملة الشرطية عند النحاة العرب.255 ،
المرجع نفسه.255 ،
الزركشي ،البرهان.355/2 ،
الشمسان ،الجملة الشرطية عند النحاة العرب.253 ،
الزركشي ،البرهان.355/2 ،
أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/83 ،
المرجع نفسه ،3/55 ،أرب :الحاجة الشديدة.
المرجع نفسه.3/350 ،
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7

بالليل هل لك في بعض القرى أرب
إن كان في طولك أن تجبرهُ

9

8

لك الوجوه وال يحزنك إن عبسوا

شر فال يسررك إن بسطوا
والقوم ٌّ

وان حللت ديار الوبل 2والرهم

كل البالد ذميم ال مقام به

وان أتوك ذوي قربى وأرحام

بعض األقارب مكروه تجاورهم

3

4

وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال األول  :فلست منهم

وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال الثاني  :فال تسأل الضيف
وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال الثالث :فاجبره

وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال الرابع :فال يسررك

وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال الخامس  :فكل البالد ذميم ال مقام به
وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال السادس  :فال تجاورهم

إن ،فعل مضارع مسبوق بلم ،جواب الشرط محذوف:
ْ

لم يبق إال نفس واحد

آمن به والنفس ترقى وان

إذا جل خطب ساعد المرء ضده

5

وال خير في اإلخوان إن لم تساعد

وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال األول  :فآمن به
وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال الثاني  :فال خير في اإلخوان
إن ،فعل مضارع ،جواب الشرط محذوف:
ْ

س وان ينل عندها الطلب.

أشأم من ناقة البسوس على النا
والموت ٌّ
طب ليس يبر

تطبب.
ئه الحكيم وان ّ

8

ِ
استكف إن تتخير األصهار.
و

فازجر غريزتك المسيئة جاهداً
مثل الفتى عند التغرب والنوى

مثل الش اررة إن تفارق نارها .

وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال األول  :فهي أشأم من ناقة البسوس.
وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال الثاني  :فالموت ال يطببه أحد .
1

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/23 ،

3

المرجع نفسه ،2/333 ،الرهم :المطر الخفيف.

 .2الوابل :اشتداد المطر.
4
5
6
7
8
9

المرجع نفسه.2/335 ،
المرجع نفسه.3/258 ،
المرجع نفسه.3/355 ،
المرجع نفسه.3/85 ،
المرجع نفسه.3/383 ،
المرجع نفسه.3/335 ،

10

7

المرجع نفسه.7/350 ،
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9

10

6

1

وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال الثالث :فاستكف عن الزواج .

وتقدير فعل الشرط المحذوف في المثال الرابع :فهي أليمة مثل النوى .
يمنع كثير من النحاة حذف جواب الشرط إذا كان فعل الشرط ليس ماضياً سواء في اللفظ أو

المعنى ،نحو :أنت خائن إن تذهب ،ونحو  :أنت إن تذهب خائن  ،وهذا مذهب الجمهور ،ولهذا حمل
على الضرورة .

وأجاز الكوفيون إال الفراء حذف جواب الشرط  ،إذا كان الفعل غير ماض لفظاً أو معنى،

ويؤيد ذلك قوله تعالى( :وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإَِّنَهُ يَْعَلمُ السَِّرََّ وََأخْفَى) ،1وهذا ليس جواب بل سد مسد الجواب
غني عن جهرك .
 ،والتقدير :فاعلم أنه ّ
وعلى هذا تكون األمثلة السابقة في حذف جواب الشرط وفعل الشرط مضارع جائز وليس على
الضرورة ،واهلل أعلم.

حذف جواب الشرط في لو
لو ،فعل ماض ،جواب الشرط محذوف:

وان بتي حواء زور عن الهدى

ضربوا بالسيف ضرب الغرائب
ولو ُ
3
وال تهنه ولو أعطيته القوتا

تسميه
وما التقي بأهل أن َّ

بر ولو حج بيت اهلل واعتم ار
ّاً
ولو أصبحت بين الرجال ِهلوكا

كيف لي عيش لو

أصبح موالك مقيال

أكرم ضعيفك واآلفاق مجدبة

4

وها ينكح المرء أمه

5

6

فهن زور عن الهدى.
وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال األولّ :
وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال الثاني :فال تهنهُ.

وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال الثالث :فليس كافياً أن تسميه ب اًر.

وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال الرابع :فال ينكح المرء الموفق أمه.
وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال الخامس :فال عيش لي .

لو ،فعل مضارع مسبوق بلم ،جواب الشرط المحذوف:

من الخزي بين الناس إن قيل فاجر

الحر إال مخافة
يبر ّ
ولو لم ّ
 1سورة طه ،اآلية .1
 2أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/335 ،
3
4
5
6
7

المرجع نفسه.3/355 ،
المرجع نفسه.3/358 ،
المرجع نفسه.3/355 ،
المرجع نفسه.2/233 ،
المرجع نفسه.3/353 ،
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7

2

القر
ولو لم يكن إال الهواجر و ّا
يالقي حليف العيش ما هو كاره
وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال األول :فهو فاجر .

1

وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال الثاني :فسوف يالقي حليف العيش ما هو كاره .
إذا ،فعل ماض ،جواب الشرط محذوف:

ٍ
ظهر
فقد وجبت عليك صالة

إذا وافاك بالماء السقاء

وكيف يصول في األيام ليث

إذا وهت المخالب والنيوب

ترجو انفساحا وكم للماء من جهة

إذا تخلّص نت ضيق األنابيب

يومل كل أن يعيش وانما
َّ

2
3

فاندم على الذنب إذا جئته

تمارس أهوال الزمان إذا عشتا
ُ
6
فمن شروط التائبين الندم

وما تفيد الغواني من آلليها

نفعا إذا جاء كيد من لياليها

4
5

7

وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال األول  :فقد وجبت عليك صالة ٍ
ظهر.
وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال الثاني  :فكيف يصول في األيام ليث.
وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال الثالث :فكم للماء من جهة.

وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال الرابع :فكم للماء من جهة .
وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال الخامس :فاندم على الذنب.

وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال السادس :فما تفيد الغواني شيئاَ.
إذا ،فعل مضارع مسبوق بلم ،فعل الشرط محذوف:
بالح من أراح سوامه
ولست ٍ

8

إذا لم يجئني موهناً بحليب

وان جيوب السرد من سبل الردى

1
2
3
4
5
6

إذا لم يكن من تحت نصح جيوب

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/353 ،
المرجع نفسه.3/83 ،
المرجع نفسه.3/88 ،
المرجع نفسه.3/325 ،
المرجع نفسه.3/355 ،
المرجع نفسه.2/338 ،

7

المرجع نفسه.2/822 ،

9

المرجع نفسه.3/338 ،

 .8سوامه :إبله ،وماشيته.
10

9

المرجع نفسه.3/325 ،
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10

واسأل خالقي نسا برف ٍ
ق

إذا لم يبق لي إال النسيس

وال خير في جون الذوائب عانس

1

إذا لم يبق فوق الرحالة والعنس
التمني
إذا لم يلحظوه من ّ

زمان ال ينال بنوهُ خي ار

2

3

بالح من أراح سوامه .
وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال األول  :فلست ٍ

وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال الثاني  :فجيوب السرد من سبل الردى.
وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال الثالث  :فاسأل الخالف.

وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال الرابع  :فال خير في جون الذوائب عانس .

وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال الخامس  :فهذا الزمان ال ينال بنوه خي اًر .
لوال:
ولم يبن حول الرافدين خباء.

ولوال القضاء الحتم أجنى واقد
هذي الشخوص من التراث كوائن

4

حس جدار.
فالمرء لوال أن ُي َّ
6
الود لوال مرافقه .
عبوس وضاع ّ
5

يضاحك ٌّ
خل خلّهُ وضميره

وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال األول  :لما وجد الخير.
وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال الثاني  :فالموت ٍ
آت.
وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال الثالث :لضاع الود.
كلما

كلما ،فعل ماض  ،جواب الشرط محذوف
يلقون باألرض كفاً كلما اقترعوا.

والناس ضأن تساوت في غرائزها

فتلقى غنياً في ثياب عديم .

يزيدك فق اًر كلما ازددت ثروة

وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال األول  :يلقون باألرض كفاً.
وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال الثاني  :فهذا يزيدك فق اًر.

1
2
3
4
5
6
7
8

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات ،2/25 ،النسيس :بقية الروح.
المرجع نفسه.2/38 ،
المرجع نفسه.2/388 ،
المرجع نفسه .3/35 ،
المرجع نفسه.3/325 ،
المرجع نفسه.2/323 ،
المرجع نفسه.2/88 ،
المرجع نفسه.2/350 ،
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8

7

متى:

متى ،فعل ماض ،جواب الشرط محذوف:

رجالً متى أبصرته مستأسدا.
يستأسد النبت الغضيض فال تلم
2
متى ما حلّت ِ
فوار من زنادك مثل ٍ
الغ َي ُر الفواري.
كلب
وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال األول :فال تلمه.

1

وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال الثاني  :فوار من زنادك.

حیثما:

عليك فما بال امرئ حيثما أما

وأنشادك العود الذي ظ ّل نعيه

3

وتقدير جواب الشرط المحذوف في المثال السابق  :فما باله

واذا الحظنا األمثلة السابقة  -التي تحاكي معظم حاالت حذف جواب الشرط في لزوميات أبي العالء
 -نجد وجود دليل على الجواب المحذوف  ،والدليل متقدم على الشرط  ،مما هو جواب في المعنى ،

أو ما اكتنف الشرط مما هو جواب في المعنى  ،أو ما تأخر عن الشرط من جواب قسم عليه .

أن ابن السراج يرى فيما إذا تقدم أداة الشرط جملة تصلح
وفي سياق آخر  :نقل ابن القيم في البدائع ّ
أن تكون جزاء  ،ثم ذكر له جزاء  ،نحو  :أقوم إن قمت  ،يرى أن ذلك إنما يكون في الضرورة

الشعرية ،ورداً عليه بقوله :ليس كما قال  ،فقد جاء في القرآن بشواهد كثيرة  ،مثل  :قوله تعالى
شكُرُوا ِلَّلَهِ إِن كُنتُمْ إِيََّاهُ تَعْبُدُونَ)
(وَا ْ

4

حذف فعل الشرط وجواب الشرط معاً.

يقول ابن مالك( :ويحذفان بعد (إن) في الضرورة) 5وينسب أبو حيان إلى ابن األنباري القول

بأن (إن) َّ
َّ
(إنما صارت أم الجزاء ألنها بغلبتها عليه تنفرد ،وتؤدي عن الفعلين فيقول الرجل :ال أقصد
كان َك َذلك فَُزره ،فتكون إن من
فالناً ألنه ال يعرف حق من يقصده ،فتقول لهُ :زرهُ وان .يراد وان َ
الشيئين وال يعرف ذلك في غيرها من حروف الشرط .انتهى وقال بعض أصحابنا يقال :أتفعل هذا

فتقول :أنا أفعله وان ،أي وان لَم تَف َعله أَف َعله).6
واستشهد ابن هشام على حذف الكالم بجملته بعد (إن) الشرطية بالبيت:
7
ِ
ات الع ِّم :يا سلمى وان َك ِ
كذلك َرضيتَه
كان
َ
ان فَقي اًر ُمعدماً؟ قَالَت :وان أيَ :وان َ
َ
قَاَلت َب َن ُ َ َ َ َ
1
2
3
4
5
6
7

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/252 ،
المرجع نفسه.2/852 ،
المرجع نفسه.253/2 ،
البدائع .3/53-80
ابن مالك ،التسهيل .230
أبو حيان ،ارتشاف الضرب .833 ،
ابن هشام ،مغني اللبيب  ،528/2والبيت منسوب في الخزانة إلى رؤبة بن العجاج.535/3 ،
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يخص ابن هشام بهذه الظاهرة الشعر.
ولم
ّ
2
1
أن
وذكر السيوطي هذه المسألة وأورد البيت  ،ونسب إلى ابن مالك القول بالضرورة  ،وذكر ّ
أبا حيان قال بأن ابن مالك تبع في ذلك ابن عصفور وأنه لم ينص أحد غيرهما على أن ذلك ضرورة

بل أطلقوا الجواز إذا فهم المعنى .3وعقب على ذلك السيوطي بقوله( :قلت وقد ورد في النثر في عدة

من اآلثار).4

حذف فعل الشرط وجوابه في اللزومیات:

إن:
ْ

إن ،اسم توكید ضمیر غائب ،فعل ماض یفسر الفعل المحذوف ،جواب الشرط المحذوف.
ْ
5
وان هو أكدى قلة الجلساء
العيب في ساحة الفتى
يقل األذى و ُ
أمنت عليهم إن هم سادوا
وهل
ُ
وان هو غالى في حسان المالبس

وال أسر إذا ما أسرني خملوا

6

وما لبس اإلنسان أبهى من التقى

7

وتقدير فعل الشرط المحذوف وجوابه في المثال األول :وان أكدى هو أكدى قلة الجلساء فال
تجد األذى والعيب.

وتقدير فعل الشرط المحذوف وجوابه في المثال الثاني  :إن سادهم سادوا فهل أمنت عليهم

وتقدير فعل الشرط المحذوف وجوابه في المثال الثالث :إن غالى هو غالى في حسان المالبس فالتقى

أبهى المالبس.

إن  ،نائب فاعل لفعل محذوف  ،فعل ماض یفسر الفعل المحذوف  ،جواب الشرط محذوف :
ْ
8
لكنه بسكون الباء مفقود
الصبر يوجد إن باء له ُكسرت

وتقدير فعل الشرط المحذوف وجوابه في المثال السابق  :إن ُكسرت باء له ُكسرت فالصبُِر موجود
والصب ُر مفقود.

1
2
3

السيوطي ،همع الهوامع.52/2 ،
المرجع نفسه.53/2 ،
المرجع نفسه.53/2 ،

 4المرجع نفسه.37/7 ،

5
6
7
8

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/53 ،
المرجع نفسه.2/288 ،
المرجع نفسه.2/35 ،
المرجع نفسه.3/283 ،
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إذا

حذف فعل الشرط وجوابه في إذا

إذا ،فاعل لفعل محذوف  ،فعل ماض یفسر الفعل المحذوف ،جواب الشرط محذوف:
تقر على الملمس
وكانت لميس ال ّ
3
إذا الضنى ح ّل أولم يؤهل الطل ُل

إذا ما غضوب غاضبت كل ريبة

1

2
أسى
منا ياعثات
ظلّت غرائز ّ
ً
5
ُن َسر إذا نثرة 4أرعفت

وتفرح باألسد البائل

مطَّرداً بِت لم ِ
تبن الخيام ضحا

6

اع إذا ما بيتك انهدما
وال تر َ
8
وال َحذوت حذا اَر للوجى قدما
7

وما
كسوت إذا ٌّ
قر أتى جسداً
ُ
يشفق الحازم اللبيب على الطفل

ضربوه
إذا ما لداتُه ّ

وان صريع الخيل غير مروٍع

9

همت بالقتل عوافيها
إذا الطير ّ
11
فهو الذخر إذا اهلل حشر

فافعل الخير وأق ّل

10

وتقدير فعل الشرط المحذوف وجوابه في المثال األول :إذا ما غاضبت غضوب غاضبت فال تسلك
لذلك.

وتقدير فعل الشرط المحذوف وجوابه في المثال الثاني :إذا ح ّل الضنى حل أولم يؤهل الطلل فستظل
غرائزنا ياعثات أسى.
وتقدير فعل الشرط المحذوف وجوابه في المثال الثالث :إذا أرعفت نثرة أرعفت فسوف نسر .

وتقدير فعل الشرط المحذوف وجوابه في المثال الرابع  :إذا ما انهدم بيتك انهدم فإنك ال تراعى .
قر أتى جسداً ما كسةت نفسي .
وتقدير فعل الشرط المحذوف وجوابه في المثال الخامس  :إذا أتى ٌّ

وتقدير فعل الشرط المحذوف وجوابه في المثال السادس  :إذا ضربه لداته ضربوه فما يشفق الحازم

اللبيب على الطفل .
1

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/33 ،

3

المرجع نفسه.2/383 ،

 .2ياعثات :عثه أي ألح عليه.
 .4نثرة :الخيشوم وما وااله.
.5أرعفت :سال منها الدم.
6
7
8
9

المرجع نفسه.2/253 ،
المرجع نفسه.2/205 ،
المرجع نفسه.2/205 ،
المرجع نفسه.2/830 ،

10
11

المرجع نفسه.2/830 ،
المرجع نفسه.7/832 ،

145

همت بالقتل عوافيها فإن
وتقدير فعل الشرط المحذوف وجوابه في المثال السابع :إذا همت الطير ّ
مروع.
صريع الخيل غير ّ
وتقدير فعل الشرط المحذوف وجوابه في المثال الثامن :إذا حشر اهلل حشر فافعل الخير .

إذا ،نائب فاعل ،فعل ماض یفسر الفعل المحذوف ،جواب الشرط المحذوف.

جيش ٍ
قوم ُك ِسر
تيأسن من الملك أن
وال
يعود إذا ُ
ّ
جيش ٍ
تيأسن من الملك أن
قوم فال
وتقدير فعل الشرط المحذوف وجوابه في المثال السابق  :إذا ُك ِسر ُ
ّ
1

يعود .

إذا ،اسم توكید (ضمیر غائب )  ،فعل یفسر الفعل المحذوف  ،جواب الشرط المحذوف
قضت حجها واعتمارها
وأولى بها من بيت مكة بيتها
إذا هي ّ
وتقدير فعل الشرط المحذوف وجوابه في المثال السابق  :إذا قضت هي قضت حجها واعتمارها
2

فاألولى بيتها

إذا  ،اسم توكید (ضمیر غائب) ،فعل مضارع مبني للمجهول مسبوق بلم یفسر الفعل المحذوف،

جواب الشرط محذوف:

3

إذا هو لم ُيرزق بلوغ المآرب
فما الفتى إال انفراد ووحدة
وتقدير فعل الشرط المحذوف وجوابه في المثال السابق :إذا لم ُيرزق هو لم يرزق بلوغ المآرب .

لو

لو ،فعل محذوف تقدیره ثبت  ،مصر مؤول (أن ومعمولیها) ،جواب الشرط محذوف .
لو ّأنه من دم عبيط
5
أن هذا الشخص فيها يترك
لو ّ

والقوت لنا فيها مباح

4

واهاً لدنيا الذميمة منزالً

تهادن
أن المنايا
بذلك لو ّ
ُ
لو ّأنه كان أولو ال كذا فيه

تحاربنا أيامنا ولنا رضاً
ِ
صاف ال يقال له
أين الذي هو

6
7

وتقدير فعل الشرط المحذوف وجوابه في المثال األول :لو ثبت أنه من دم عبيط فالقوت مباح.

وتقدير فعل الشرط المحذوف وجوابه في المثال الثاني :لو ثبت أن هذا الشخص فيها يترك فالدنيا
ذميمة .
1

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/830 ،

5

المرجع نفسه.2/352 ،

 2المرجع نفسه .3/355 ،
 3المرجع نفسه.17/7 ،
 4المرجع نفسه.2/52 ،
6
7

المرجع نفسه.2/385 ،
المرجع نفسه.2/833 ،
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دناها .
وتقدير فعل الشرط المحذوف وجوابه في المثال الثالث :لو ثبت أن المنايا
تهادن لها ّ
ُ
وتقدير فعل الشرط المحذوف وجوابه في المثال الرابع :لو تبت أنه كان أولو ال كذا فيه فأين هو.

لو ،فعل الشرط محذوف (كان واسمها جوا ازً) ،جواب الشرط محذوف یفسره ما قبله:
فأطعم من عراك ولو كظفر
إذا أوتيت ملء ٍيد طعاماً

1

وتقدير فعل الشرط المحذوف وجوابه في المثال السابق :ولو كان الطعام كظفر فأطعم من عراك.
توسط العبارة الشرطیة بین المبتدأ والخبر:

حجى بليد
فأنت مدان وان ُرزقت
ً
3
أرواحها صخر ثوى أو خشب

فإن خالفتني وأضعت نصحي
كأنما األجساد إن فارقت
ّ
لجون إذا بان الهدى ال تؤمه

العي فهي سعوم
وان الج نهج ِّ

ويحسب بعضنا أن قد أتاه
إن الغمود إذا ما سلّت صوارمها
ّ
وأبيض ما اخضر من ِ
نبت الزمان بنا
ّ
ال تلحقني منياً إن نطقت به

شقي
نعيم وهو لويدري ٌّ

2

4

5

قلن اليقين وألغين المعاريضا
وكل زرٍع إذا ما هاج محصود
إن الغريب إذا ألحقته لحقا

6
7

8

ي قد توسطت عبارة الشرط بين المبتدأ والخبر أو ما أصله
في هذه األمثلة ألبي العالء المعر ّ
أن الجملة هي الجواب ،ويذهب المبرد إلى أن الجواب
المبتدأ والخبر ،وفي هذا يذهب سيبويه إلى ّ
محذوف ،ومذهب أبي مالك أن الخبر يسد مسد الجواب ،ورد أبو حيان :إن الجواب محذوف ،ومن

أما المبتدأ
هذه اآلراء يختار الباحث رأي المبرد وأبي حيان ،ألن جملة الشرط اعتراضية ،يجوز حذفهاّ ،
فيحتاج إلى الخبر ،وال يمكن إهماله ،او االستغناء عنه ،لذلك أميل إلى هذا الرأي ،واهلل أعلم .
حذف الفاء:
ورد حذف الفاء ثالث مرات ،وجاءت على النحو التالي:
صف اًر من الحكم التعظيم للحجر

وان أحسن من تعظيمهم رحالً

والتقدير :فالتعظيم للحجر.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات .3/305 ،
المرجع نفسه.3/285 ،
المرجع نفسه.3/388 ،
المرجع نفسه .3/253 ،
المرجع نفسه.2/835 ،
المرجع نفسه.2/55 ،
المرجع نفسه.3/285 ،
المرجع نفسه.7/338 ،
المرجع نفسه.3/385 ،
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9

ِ
وتستغن ال تجهل وال تحتلم

متى تنفرد ال تغبط المال مثرياً

1

والتقدير  :فال تغبط المال

فإن ترشدوا ال تخضبوا السيف من دم

وال تلزموا األميال سب ار الجرائح

2

والتقدير :فال تخضبوا السيوف
حذف أبو العالء "الفاء الرابطة لجواب الشرط" على الرغم من وجوب ارتباطها بجواب الشرط ،ألنه

جملة الشرط جملة اسمية ،أو نهي ،ولكن األخفش أجاز حذف "فاء الجواب" في االختيار ،كقوله
كمْ َل ُمشْرِكُونَ).3
تعالى( :وَإِنْ أَطَعُْتمُو ُهمْ إَِّن ُ
وخرج عليه األحاديث،
كذلك أجاز حذف الفاء في االختيار ابن مالك في كتابه شواهد التوضيحّ ،
وجعله من الندائر.4
اتصال الفاء بفعل ماض:
فبورك مثمر الغصن الوريق

فإن جمعت إلى اإلحصان عقالً

5

في هذه الحالة أجاز النحويون اقتران الجواب بالفاء ،إن قصد بالماضي الذي معناه المستقبل،

وعد أو وعيد ،جاز اقترانه بالفاء على تقدير "قد" ،إجراء له مجرى الماضي في لفظه مستقبالً في

معناه ،غير مقصود وعد أو وعيد امتنع اقترانه بالفاء ،نحو :إن قام المسافر قام زميله.6

يتضمن معنى
وفي البيت السابق اقترنت الفاء بجواب الشرط جوا اًز  ،ألن الفعل "بورك" فعل ماض ،
ّ
المستقبل وفيه وعد بالخير.

ما الزائدة
ي مائة وخمس عشرة مرة ،وجاءت على النحو التالي:
وردت "ما الزائدة " في لزوميات أبي العالء المعر ّ
مجيء (ما الزائدة ) مع أداة الشرط ( إذا) :
ي اثنين وخمسين مرة .
وردت "ما الزائدة " في لزوميات أبي العالء المعر ّ
وجاءت على النحو التالي:
إذا ما ،فعل ماض ،فعل ماض:
وردت "ما الزائدة " على هذه الصيغة ثالث وعشرينً .
1
2
3
4
5
6

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/358 ،
المرجع نفسه.3/230 ،
المغني  ، 355/2البحر ، 825/5البرهان .353/8
شواهد التوضيح  ، 333شرح الكافية  ، 253/2التسهيل .230-238
أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/383 ،
عباس حسن ،النحو الوافي.8/858-8/855 ،
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مثال:

ولو نص لي بين النجوم خباء

إذا ما خبت نار الشبيبة ساءني

1

إذا ما ،فعل ماض ،فعل مضارع:
وردت "ما الزائدة" على هذه الصيغة مرتينً .

مثال:

تصان بها المستصحبات الكرائم

ضيع النكس غيرة
وفيك إذا ما ّ
إذا ما ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +جملة اسمیة:
وردت "ما الزائدة" على هذه الصيغة أربع م ار ٍت:
مثال:

به فالتباشر معنى هلك

إذا ما تباشر أهل الغالم

3

إذا ما ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +فعل مضارع مسبوق بلم:
وردت "ما الزائدة " على هذه الصيغة عشر مرات.
مثال:

إذا ما أتاني الرزء لم أتلملم

تمنيت أني من هضاب بلملم

4

إذا ما ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +ال النافیة للجنس:
وردت "ما الزائدة" على هذه الصيغة مرتين.

مثال:

فالريب أن المدعين عصاة

إذا ما ادعوا اهلل خوفاً وطاعة

إذا ما ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +ما  +فعل مضارع:
وردت "ما الزائدة" على هذه الصيغة خمس مرات.

مثال:

فما يقفران وال يخلوان

إذا ما خال شبحي منهما
إذا ما ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +فعل أمر.
وردت "ما الزائدة" على هذه الصيغة أربع مرات.
1
2
3
4

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.3/32 ،
المرجع نفسه.3/258 ،
المرجع نفسه.2/358 ،
المرجع نفسه.2/353 ،

 5المرجع نفسه.3/352 ،
 6المرجع نفسه.343/7 ،
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6

5

2

مثال:

فقابلها بتوحيد السيوف

إذا ما ألجدت أمم بجهل

1

إذا ما ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +ال الناهیة
وردت "ما الزائدة" على هذه الصيغة مرة .

مثال:

إذا ما دعى القوم ضاهي صريحهم

اعدده آخر عبدك
فال تب ُك َرن و ُ

2

إذا ما ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +إن ومعمولیها:
وردت "ما الزائدة" على هذه الصيغة مرة .
مثال:

فإن اهلل ال يعيبه جمعي

هباء
إذا ما أعظمى كانت ً
مجيء (ما الزائدة) مع أداة الشرط (متى) :

3

ي مرتين.
وردت "ما الزائدة" في لزوميات أبي العالء المعر ّ
وجاءت على النحو التالي:

متى ما ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +فعل أمر:

ي مرة واحدة.
وردت "ما الزائدة" في لزوميات أبي العالء المعر ّ
وجاءت على النحو التالي:

بيثرب سائالً عن القيله

فعرج
متى ما شئت موعظة ّ
متى ما ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +إن ومعمولیها :

4

ي مرة واحدة.
وردت "ما الزائدة" في لزوميات أبي العالء المعر ّ
وجاءت على النحو التالي:

فإني من زيد وبسطام أفرس

متى ما تحاول فارساَ من فراسة

مجيء (ما الزائدة) مع أداة الشرط (مهما):

ي ثالث مرات.
وردت "ما الزائدة" في لزوميات أبي العالء المعر ّ
"ما" المتصلة في "مه" كما أسلفنا هي ما زائدة.
1
2
3
4
5

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/338 ،
المرجع نفسه.2/222 ،
المرجع نفسه.2/05 ،
المرجع نفسه.2/255 ،
المرجع نفسه.2/385 ،
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5

وجاءت على النحو التالي:

مهما ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط  +إن ومعمولیها :
ي مرة واحدة.
وردت "ما الزائدة" في لزوميات أبي العالء المعر ّ
وجاءت على النحو التالي:

مهما ،فعل مضارع ،فاء رابطة لجواب الشرط  +جملة اسمیة:
ي مرتين.
وردت "ما الزائدة " في لزوميات أبي العالء المعر ّ
وجاءت على النحو التالي:
ومهما يكن فاهلل ليس بزائل
مهما ،فعل ماض ،فاء رابطة لجواب الشرط +ما :

غارس .
بعد ما هو
ويجني الفتى من ُ
ُ

ي مرة واحدة .
وردت "ما الزائدة " في لزوميات أبي العالء المعر ّ
وجاءت على النحو التالي:

فما تخليك من ٍ
وشمس
قمر
ُ

ومهما كان في دنياك أم اًر

1
2

أبو العالء المعري ،ديوان اللزوميات.2/35 ،
المرجع نفسه.2/85 ،
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2

1

الخاتمة

لزوميات
بعد أن انتهينا من البحث في موضوع دراستنا الحالية والمتعلقة بأسلوب الشرط في
ّ
ي ،وبعد استعراض كتب النحو المختلفة ،وفى ديوان اللزوميات للشاعر أبي العالء
أبي العالء المعر ّ
ي ،بحثاً من خاللها عن أسلوب الشرط ومكوناته  ،فقد بينا فيها أدوات الشرط الجازمة وغير
المعر ّ
ي ،وقد خلصت
الجازمة وأحكامها ،ثم قمت بالتطبيق على ديوان اللزوميات للشاعر أبي العالء المعر ّ

الدراسة إلى العديد من النتائج ،وهي على النحو اآلتي:
-

ي من ناصية اللغة العربية ،وقدرته الفائقة على اإلفادة منها ،وتوظيف
لقد تمكن أبي العالء المعر ّ

أساليبها المتنوعة ،لخدمة شعره.

 لم يعط النحاة الجملة الشرطية حقها كامالً من الدراسة كأن يفردوا لها أبواباً في دراساتهم النحوية أومؤلفاتهم بل ُو ِج َدت متفرقة في الكتب النحوية المختلفة.

 اختلفت آراء النحاة في أبنية بعض األدوات واعمالها أو إهمالها ،مثل :مهما وانما واذما وكيفما. تناول البحث األدوات الجازمة ،وكانت (إن) أداة الشرط الجازمة األكثر في شعر أبي العالءي ،كما تناول أدوات الشرط غير الجازمة ،ووضح األشكال المختلفة التي جاءت بها الجملة
المعر ّ
الشرطية بأدوات الشرط غير الجازمة.

ي تماشى مع القواعد النحوية الشائعة في أسلوب الشرط ،وابتعد عن الشاذ
 نجد أن أبا العالء المعر ّإال في حاالت نادرة ،مثل :حذف الفاء أو إبقائها.

ي في ديوانه اللزوميات من أدوات الشرط الجازمة :إن ،وما ،ومتي،
 استعمل أبو العالء المعر ّأي ،و ّأنى ،وأين.
وحيثما ،ومهما ،ولم يستعملّ :

أما،
 استعمل أبو العالء المعر ّي في ديوانه اللزوميات من أدوات الشرط غير الجازمة :لو ،ولوال ،و ّ
ولما ،ولم يستعمل كيف.
واذا  ،وكلماّ ،

ي في استخدام أدوات شرط أكثر من أدوات شرط أخرى ،فمنها الكثير،مثل:
 -تطرق أبو العالء المعر ّ

أما ،لوالَ ،متى) ،ومن األدوات استخدمها ثالث مرات
(منّ ،
(إن ،إذا ،لو) ومنها القليل ،مثلَ :

،وهي(:كلما) ،ومن األدوات استخدمها مرتين ،وهي( :ما) ،ومن األدوات استخدمها مرة ،وهما:
(أي ،أينّ ،أنى ،كيف).
(مهما ،وحيثما) ،ولم يستخدم أدوات الشرط األخرى ،مثلّ :
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ي وخاصة في :الفاء الرابطة لجواب الشرط ،أو
 كثر التوسع الشرطي في لزوميات أبي العالء المعر ّاستخدام العطف ،أو الحذف.

إما مسبوقة بأمر وهي حالة واحدة ،واما
 ّإن أبا العالء المعر ّ
ي استخدم (إن المقرونة بال النافية) ّ
مسبوقة بشرط وجاءت أربع حاالت.

 في حاالت حذف جواب الشرط في لزوميات أبي العالء وجدنا وجود دليل على الجواب المحذوف،والدليل متقدم على الشرط ،مما هو جواب في المعنى  ،أو ما اكتنف الشرط مما هو جواب في
المعنى  ،أو ما تأخر عن الشرط من جواب قسم عليه.
 حذف أبو العالء "الفاء الرابطة لجواب الشرط" على الرغم من وجوب ارتباطها بجواب الشرط  ،ألنهجملة الشرط جملة اسمية ،أو نهي.
 -لم تؤثر اللزوميات على أسلوب الشرط ومكوناته أو صيغته اللغوية أو صيغته النحوية.
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قائمة المصادر والمراجع
 .3أبو جري ،محمد عودة ،أساليب الشرط والقسم في القرآن الكريم ،رسالة دكتو ارة غير منشورة ،جامعة
عين شمس ،مصر.3005 ،

 .2أبو حيان األندلسي ،أثير الدين محمد بن يوسف ت 585هـ ،ارتشاف الضرب من لسان العرب،
تحقيق :رجب محمد ،ورمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي ،القاهرة( ،ب.ت).

 .3األزهري ،خالد بن عبد اهلل الجرجاوي ،شرح التصريح على التوضيح (ت055هـ) ،مطبعة االستقامة،
القاهرة ،ط3858 ،3هـ.

 .8األندلسي ،جمال الدين محمد بن عبد اهلل بن مالك الطائي الجياني (ت552هـ) تسهيل الفوائد وتكميل
المقاصد ،البن مالك ،تحقيق :محمد كامل بركات ،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر3385 ،هـ -
3055م.

 .5أبو الفرج ،قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي ،نقد النثر  ،تحقيق  -العبادي  ،دار الكتب العلمية،
مصر.3050 ،

 .5أبو القاسم ،محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار اهلل (ت538 :هـ) ،المفصل في صنعة
اإلعراب ،تحقيق :علي بو ملحم ،مكتبة الهالل – بيروت.3003 ،

 .5األعضي ،ميمون بن قيس ،ديوان األعشي الكبير ،ط ،5شرح وتعليق :محمد محمد حسين ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت.3083 ،

 .8ابن جني ،أبو الفتح عثمان  ،ت  ٢٩٣ه( ،)١٩٩١اللمع في العربية  ،ط  ،٣تحقيق حامد المؤمن،
مكتبة النهضة العربية.

 .0ابن جني ،أبو الفتح عثمان ت  ٢٩٣ه(د .ت)  ،الخصائص  ،تحقيق عبد الحكيم بن محمد،
المكتبة التوفيقية.

 .35ابن الحاجب ،جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر النحوي ،ت  ٦٤٦هـ (د .ت) ،الكافية في
النحو ،شرحه رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

 .33ابن الخشاب ،أبو محمد عبد اهلل بن أحمد بن أحمد بن أحمد (ت  555هـ)  ،المرتجل (في شرح
الجمل) ،تحقيق :علي حيدر (أمين مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق) ،دمشق.3052 ،

 .32ابن السراج ،أبو بكر محمد بن سهل ،األصول في النحو ،تحقيق :عبد الحسين الفتلي ،بيروت:
مؤسسة الرسالة ،ط.3088 ،3

 .33ابن الشجري ،ضياء الدين أبو السعادات هبة اهلل بن علي بن حمزة ،المعروف بابن الشجري (ت:
582هـ) ،األمالي الشجرية ،تحقيق :محمود محمد الطناحي ،مكتبة الخانجي ،القاهرة.3003 ،
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 .38ابن عقيل ،عبد اهلل بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري (ت550 :هـ) ،شرح ابن عقيل على
ألفية ابن مالك ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار التراث  -القاهرة ،دار مصر للطباعة،
سعيد جودة السحار وشركاه.

 .35ابن قدامة ،أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم
الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي (ت525 :هـ) المغني البن قدامة  ،مكتبة القاهرة.

 .35ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ( )3008لسان العرب ،دار صادر ،بيروت،
ط .3

 .35ابن هشام ،جمال الدين ( ،ت553 :هـ) ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،تحقيق :مازن المبارك /
محمد علي حمد اهلل ،دار الفكر – دمشق.3085 ،

 .38ابن هشام ،جمال الدين ،قطر الندي وبل الصدي ،مطبعة السعادة ،مصر ،ط.3053،33
 .30ابن الناظم ،أبو عبد اهلل بدر الدين ،شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ،المحقق :محمد باسل
عيون السود ،دار الكتب العلمية.2555 ،

 .25استيتة ،سمير شريف ،الشرط واالستفهام في األساليب العربية ،المكتبة اللغوية.2555 ،

ي  :نسبه و اخباره  -شعره – معتقده ،ط 2؛ محققة ومزيدة
 .23باشا ،أحمد تيمور ،أبو العالء المعر ّ
القاهرة (مصر) :مكتبة األنجلو المصرية.3055 ،
 .22بركات ،إبراهيم ،النحو العربي ،دار النشر للجامعات.2555 ،

 .23بن الحسن ،رضي الدين محمد (ت585هـ) ،شرح شافية ابن الحاجب للرضي االستراباذي ،تحقيق:
محمد نور الحسن ،محمد الزفزاف ،ومحمد محي الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت3082 ،م.

 .28بن سهل ،أبي بكر محمد (ت355هـ) األصول في النحو البن السراج ،تحقيق :عبد الحسين الفتلي،
مؤسسة الرسالة ،ط ،3بيروت.3088 ،

 .25بن عيسى أبي الحسن نور الدين على بن محمد (ت020هـ)،شرح األشموني على ألفية ابن مالك،
تحقيق :حسن حمد ،ط ،3دار الكتب العلمية3830 ،هـ 3008 -م.

 .25بيومي ،فتحي ،أسلوب الشرط بين البالغيين والنحويين( ،د .ط) ،جدة.3085 ،

 .25جطل ،مصطفي ،نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث للهجرة ،مديرية الكتب
والمطبوعات الجامعية ،سوريا.3050 ،

 .28جمال الدين ،أبي محمد عبداهلل (ت553هـ)شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب البن هشام،
تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،ط ،3بيروت3835 ،هـ 3005 -م.

 .20جمال الدين ،محمد بن عبد اهلل ،ابن مالك الطائي الجياني ،أبو عبد اهلل( ،ت552 :هـ)َ ،شو ِ
اهد
َ
التَّوضيح والتَّصحيح لمشكالت الجامع الصَّحيح ،تحقيق :طَه م ِ
حسن ،مكتبة ابن تيمية3855 ،ه.
ُ
َ
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 .35الجوهري ،إسماعيل بن حماد تـ  582هـ ،الصحاح -تاج اللغة وصحاح العربية ،دار إحياء التراث
العربي ،بيروت.3000 ،

 .33حسان ،تمام ،اللغة العربية معناها ومبناها ،الهيئة المصرية العامة للكتاب.3050 ،

 .32حسن ،عباس ،النحو الوافي مع ربطه باألساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة ،دار المعارف،
ط.3055 ،3

ي ،دار المعارف ،مصر ،د.ت.
ي ،إبراهيم ،لزوم ما ال يلزم ،ألبي العالء المعر ّ
 .33حسين ،طه ،واألبيار ّ
 .38حسين ،طه ،ذكرى أبي العالء ،ط ،2مكتبة الهالل ،مصر( ،د.ت).

 .35الحموي ،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي ،معجم األدباء ،تحقيق :إحسان
عباس  ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت .3003 ،

ي بين اإليمان و اإللحاد ،دار الكتاب
 .35الخطيب ،عبد الكريم ،رهين المحبسين أبو العالء المعر ّ
الحديث ،الكويت(،د.ت).
 .35الدمشقي ،محمد أمين ،تسهيل الحصول على قواعد األصول ،تحقيق :مصطفي الخن ،دار القم ،
دمشق.3002 ،

 .38رفعت ،محمد توفيق ،أبو العالء اللغوي ،مجلة الهالل ،دار الهالل ،القاهرة ،الجزء الثامن ،العدد
.3038 ،85

 .30الزجاجي ،أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق ،حروف المعاني ،ط ،2تحقيق على توفيق الحمد،
مؤسسة الرسالة ،بيروت( ،ب.ت).

 .85الزركلي الدمشقي ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس (المتوفى3305 :هـ) ،األعالم ،الطبعة
الخامسة عشر ،دار العلم للماليين.2552 ،

 .83الزمخشري ،جار اهلل محمود بن عمر بن أحمد ت 538هـ ،أساس البالغة ،ط ،3تحقيق محمد
باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت.3008 ،

 .82الزمخشري ،جار اهلل محمود بن عمر بن أحمد ت 538هـ ،المفصل في علم العربية ،ط ،23دار
الجيل ،بيروت (ب.ت).

 .83زكريا ،راوية ،أسلوب الشرط في سورة النساء ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا كلية الدراسات العليا ،الخرطوم.2535 ،

ي ،الهيئة المصرية العامة
 .88زيدان ،عبد القادر )3085( ،قضايا العصر في أدب أبي العالء المعر ّ
للكتاب ،القاهرة.
 .85السخاوي ،علم الدين علي بن محمد ،المفضل في شرح المفصل ،باب الحروف ،ط  ، ٣تحقيق
يوسف الحشكي ،دائرة المكتبة الوطنية ،عمان.2552 ،
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 .85سعداني ،األخضر ،نظام الجملة الشرطية في سورة آل عمران ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة قاصدي مرباح – ورقلة -الجزائر.2555 ،
ٍ
الحسين (تَ ،)255 :شرح أشعار الهُ َذليِّين،تحقيق :عبد الستَّار
 .85الس َّك ِر ِّ
ي ،أبي سعيد الحسن بن ُ
أحمد فراج.
ي: ،دار الضياء للنشر و التوزيع،
 .88السمرائي ،إبراهيم )3000( ،دراسات في تراث أبي العالء المعر ّ
عمان.

 .80سيبويه ،عمرو بن عثمان بن قنبر( ،ت 385هـ) ،الكتاب ،تحقيق  :إميل بديع يعقوب ،دار الكتب
العلمية ،ط ،3بيروت.3000 ،

 .55السيد ،أمين علي ،دراسات في علم النحو ،دار المعارف (د.ط) القاهرة.3053 ،

 .53السيوطي ،جالل الدين( ،ت033هـ) األشباه والنظائر في النحو ،دار الكتب العلمية ،ط ،3بيروت،
.3088

 .52السيوطي ،جالل الدين ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،تحقيق :عبد الحميد هندواي ،المكتبة
التوفيقية( ،د.ط) القاهرة( ،د.ت).

ي :دراسة و مختارات ،بيروت ،الشركة العالمية
 .53ش اررة ،عبد اللطيف ( )3005أبو العالء المعر ّ
للكتاب.
 .58شريف ،حمد أبو الفتوح ،التركيب النحو وشواهده القرآنية ،مكتبة الشباب ،القاهرة ،ط.3003 ،2

الدجوي ،ط ،3القاهرة،
 .55الشمسان ،إبراهيم أبو أوس ،الجملة الشرطية عند النحاة العرب ،مطابع
ّ
.3083

 .55شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا(د.ت) أسرار النحو ،تحقيق :أحمد حسن حامد : ،دار
الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ،عمان.

 .55عبادة ،محمد إبراهيم ( )3088الجملة العربية دراسة لغوية نحوية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.
 .58عباس حسن (ت3308 :هـ) النحو الوافي ،ط ،35دار المعارف.2535 ،

ي في رحلة حياته ،دار الكتاب العربي للطباعة
 .50عبد الرحمن ،عائشة ( )3052مع أبي العالء المعر ّ
و النشر ،لبنان.
 .55عبد العزيز بن أحمد بن محمد (د.ت) عالء الدين البخاري الحنفي ،كشف األسرار ،د .ط.

 .53عبد الغني ،أيمن أمين ،النحو الكافي ،تحقيق :رمضان عبد التواب وآخرون ،دار الكتب العلمية،
ط ،3بيروت.2555،

 .52عبد اللطيف ،محمد حماسة ،بناء الجملة العربية ،دار غريب ،القاهرة ،ب.ت.

ي ،رسالة ماجستير غير منشورة،
 .53العبهري ،ميسون ،النقد االجتماعي في لزوميات أبي العالء المعر ّ
جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.2555 ،
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 .58عطية ،محسن ،األساليب النحوية عرض وتطبيق ،ط ،3دار المناهج للنشر والتوزيع – األردن،
.2555

ي والنفي
 .55عمايرة ،خليل أحمد ،في التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي وتطبيقه على التوكيد اللغو ّ
اللغوي وأسلوب الشرط ،مكتبة المنار ،الزرقاء ،األردن ،ط.3085 ،3
 .55الغالييني ،مصطفى ،جامع الدروس العربية ،ط  ، ١دار الفكر ،بيروت.2555 ،

 .55الفراء ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي (ت255 :هـ)  ،معاني القرآن،
تحقيق :حأمد يوسف النجاتي  /محمد علي النجار  /عبد الفتاح إسماعيل الشلبي ،دار المصرية

للتأليف والترجمة  -مصر

 .58الفراهيدي ،عبد الرحمن الخليل بن أحمد ت  ١٧١ه ،كتاب العين ،ط  ٣دار إحياء التراث العربي،
بيروت.2555 ،

 .50الفيروز آبادي ،محمد بن يعقوب( ،ت 835هـ) القاموس المحيط ،مؤسسة الرسالة ط ،5بيروت،
.3008

 .55كريري ،ناصر بن محمد بن ناصر(،)٣٠٠٤أسلوب الشرط بين النحويين واألصوليين ،و ازرة التعليم
العالي ،الرياض.

ي أو متاهات القول ،ط ،3دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء،
 .53كيليطو ،عبد الفتاح ،أبو العالء المعر ّ
.2555
 .52اللبدي ،محمد سمير نجيب ،معجم المصطلحات النحوية والصرفية ،مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع
 ،بيروت ،لبنان ،د .ط( ،د.ت).

ي ،المطبعة األدبية ،بيروت.3808 ،
 .53اللبناني ،شاهين عطية ،رسائل أبي العالء المعر ّ
 .58المبرد ،أبو العباس محمد بن يزيد ،المقتضب ،و ازرة األوقاف المجلس األعلى للشئون اإلسالمية
لجنة إحياء التراث اإلسالمي ،القاهرة .3008،

 .55المالقي ،أحمد بن عبد النور  ،ت  552ه ،رصف المباني في شرح حروف المعاني ،ط ،3
تحقيق أحمد الخراط  ،دار القلم ،دمشق.2552 ،

 .55المالكي ،أبو محمد مكي بن أبي طالب َح ّموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي
القرطبي (ت835 :هـ)  ،مشكل إعراب القرآن :تحقيق :حاتم صالح الضامن ،مؤسسة الرسالة –
بيروت.

سالم (بالتشديد) بن عبيد اهلل الجمحي بالوالء ،أبو عبد اهلل  ،طبقات فحول الشعراء،
 .55محمد بن ّ
تحقيق ،محمود محمد شاكر ،دار المدني جدة ،د.ت.

 .58محمود ،أشرف ماهر ،أنماط الشرط عند طه حسين :دراسة نحوية نصية ،علوم اللغة  ،المجلد
الثاني ،العدد  ،8دار غريب ،القاهرة.3000 ،
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 .50المخزومي ،مهدي ،في النحو العربي ،مطبعة بابي الحلبي وأوالده ،ط ،3مصر.3055 ،

 .85المرادي ،الحسن بن قاسم ،الجني الداني في حروف المعاني ،ط ،3تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد
نديم فاضل ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

 .83مصطفى وأخرون ،إبراهيم ،المعجم الوسيط ،دار الدعوة ،مصر(،د.ت).

 .82المعتزلي ،علي بن عيسى بن علي بن عبد اهلل ،أبو الحسن الرماني المعتزلي (ت  )388معاني
الحروف.

ي ،إبراهيم  ،دار
ي ،حسين ،طه ،واألبيار ّ
ي ،أبو العالء ،لزوم ما ال يلزم ،ألبي العالء المعر ّ
 .83المعر ّ
المعارف ،مصر ،د.ت.

ي ،أبو العالء ،ديوان اللزوميات ،تحقيق :أمين عبد العزيز الخانجي ،مكتبة الهالل ،بيروت.
 .88المعر ّ
ي ،أبو العالء ،ديوان اللزوميات ،تحقيق :أمين عبد العزيز الخانجي ،مكتبة الخانجي ،
 .85المعر ّ
القاهرة.3008 ،

ي ،أبو العالء ،رسالة الغفران ،تحقيق :كامل كيالني ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة،
 .85المعر ّ
.2532
ي ،أبو العالء ،سطور من حياته ،مجلة الهالل ،دار الهالل ،القاهرة ،الجزء الثامن ،العدد
 .85المعر ّ
.3038 ،85
ي ،أبو العالء أحمد بن عبداهلل بن سليمان ،شرح اللزوميات ،تحقيق ،سيدة حامد ،وآخرون،
 .88المعر ّ
إشراف ومراجعة :حسين نصار ،الهيئة المصرية للكتاب.
 .80المقدسي ،أنيس ،أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ،ط  ،5بيروت ،دار العلم للماليين،
.3053

 .05النادري ،محمد أسعد ،نحو اللغة العربية  ،ط ،2المكتبة العصرية ،بيروت.3005 ،

 .03النحوي ،أبو جعفر َّ
النحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي (ت338 :هـ)  ،إعراب
القرآن ،تحقيق :عبد المنعم خليل إبراهيم،

منشورات محمد علي بيضون ،دار الكتب العلمية،

بيروت3823 ،هـ.

 .02النحوي ،موفق الدين بن يعيش (ت )583شرح المفصل البن يعيش ،عالم الكتب ،بيروت.

 .03نهر ،هادي ،التراكيب اللغوية في العربية :دراسة وصفية تطبيقية ،دار اليازوري العلمية للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.2558 ،

 .08هارون ،عبد السالم ،األساليب اإلنشائية في النحو العربي ،ط ،5مكتبة الخانجي.2553 ،
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