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١٢٤١١٢٤١ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

 ا  

            

الذى أحیا األرض بعد موتها وبث فیها من كل دابة عبرة وموعظة الحمد هللا 

لمسلمین وخاتم النبیین الى أول ة والسالم األتمان األكمالن ع والصال،للمؤمنین

  .سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

  .....دــــــــــــــــــــــــ                                   وبع

 وذلك بما اشتمل ،ًفإن النحو العربى من أرفع العلوم قدرا وأعالها منزلة

ن وطالب  فتحت للباحثی،علیه من أبواب ومسائل وخالفات بین النحویین

 خدمة ،ًالعلم أبوابا للبحث فى كتب التراث اللغوى لمعرفة ما فیه من أسرار

األبواب المهمة فى النحو العربى باب الشرط  ومن ،للقرآن الكریم ولغة العرب

ً وأیضا باب القسم وما فیه ، وجواب شرط،، وفعل شرطما فیه من أدوات شرطیةب

علمیة لهذا الموضوع عندما یجتمع حروف قسم وأنواع وشروط وتظهر القیمة ال

 ومعروف أن لكل منهما ،تمع فیها الشرط والقسمهذان البابان فى جملة واحدة یج

هما أولى ی وأ، فیدرس الباحث خالف النحویین فى تقدیم وتأخیر كل منهما،جواب

 ،ولى بالتأخیر على ضوء ما ذكره النحویون من آراء وخالفات وأیهما أ،بالتقدیم

َّ ویزداد الباحث علما على علمه وخبرة على ،ظهر الفائدة ویعم النفعومن هنا ت

  . اللغوى  فهذه هى طبیعة الباحث،خبرته



        

  

    

  

١٢٤٢١٢٤٢ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

أنه موضوع : ا الموضوع ومن األسباب التى دفعتنى إلى الكتابة فى هذ

 فكل أداة من أدوات الشرط تصلح أن ،م وجدید یتسع للبحث والدراسةمه

ف من حروف القسم یمكن أن تكتب فیه  وكل حر،ًتكون موضوعا لبحث جید

 الموضوع  وهذا هو لب،اجتماع الشرط والقسم ناهیك عن ،رسالة علمیة

 ، فكثرة ما فى الموضوع من أدوات وحروف– كما یقولون –ومربط الفرس 

ا الموضوع ذ والحق أن ه،وشروط وخالفات لحقیقة بالبحث والدراسة والعنایة

 لذلك كله فقد ،ًر فى أن أكتب بحثا فیه وجعلنى أفك،جذبنى حین قرأت فیه

اجتماع الشرط : ( أكتب فى هذا الموضوع وهو  أناستخرت اهللا تعالى

ّوقد وفقنى اهللا تعالى لذلك من فضله ومنه وكرمه) والقسم فى النحو العربى َ، 

ن یتم هذا الموضوع ن وعطاء، وأسأله تعالى من فضله أوهو أهل لكل إحسا

  .عنى فهو حسبى ونعم الوكیلعلى الوجه الذى یرضیه 

و المنهج الذى سرت علیه فى معالجة هذا الموضوع فهو الخطة أوأما 

  : كالتالى 

 واألسباب التى دعت للكتابة ، وتشمل القیمة العلمیة للموضوع:ا 

  . - - والصالة والسالم على رسوله ، بعد حمد اهللا تعالى والثناء علیه،فیه

   .لشرط وأقسامهمعنى ا :  ا اول

ما معنى القسم وأقسامه : ا.   



        

  

    

  

١٢٤٣١٢٤٣ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

ا وأیهما أولى بالتقدیم،م اجتماع الشرط والقس :ا .  

  وذ :   

  .  اجتماع القسم مع الشرط غیر االمتناعى:ا اول 

 اماجتماع القسم مع الشرط االمتناعى:  ا.  

 لبحث وتشمل اهم نتائج ا:ا.   

   . وفهرس الموضوعات،وتشمل فهرس المصادر: ارس 

  :ًوأخیرا 

لى المقصود فى قضاء الحاجات أن یقضى لى توجه إلى اهللا تعا أ

میزان حسناتى یوم العرض  ویجعله فى ،ّ ویتم على هذا الموضوع،حاجتى

 فهو خیر ،ن یجعله مصدر خیر وفائدة لكل من قرأه واطلع علیه وأ،علیه

  . وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،أكرم مسؤولمأمول و

  كتبه العبد الفقیر إلى اهللا

  أحمد اسماعیل حسن یونس/ د

  في قسم اللغویاتالمدرس

  كلیة اللغة العربیة بالمنصورة

  جامعة األزهر

  

  



        

  

    

  

١٢٤٤١٢٤٤ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

  
  

  

  

  

  ا اول

وأ ا   
  

  

  

  

  

  

  



        

  

    

  

١٢٤٥١٢٤٥ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

 ثم ،ن تتقدم أداة شرط یلیها فعل الشرطأ: معنى الشرط أو الجملة الشرطیة 

 ولكن النحویین ذكروا ،إن تذاكر تنجح:  مثل ، أو جزاء الشرط،یلیه جواب الشرط

   - : دوات الجازمة على قسمین أن األ

 ًما یجزم فعال واحدا: أ الالم الداخلة :  وهى أربع أدوات هى ،ً

لِيقْضِ علَينا  ( (:أو على الدعاء نحو) ٌلیقم زید(:ر نحومعلى فعل األ

كب(( :، وال الدالة على النهى نحو قوله تعالى )١())ر اللّه إِن نزالَ تَح

، )٣()   )   ربنا الَ تُؤاخِذْنَا إِن نَّسِينا(( : أو على الدعاء نحو قوله تعالى،)٢())معنا

َّولم ولما( ضى ، ویقلبان معناه إلى الموهما للنفى ویختصان بالمضارع) ْ

ًإال متصال ) َّ لما( وال یكون النفى بــ ،َّ ولما یقم عمرو،لم یقم زید: نحو

  . )٤(بالحال 

 ما فِي(( :نحو) ْإن: ( ما یجزم فعلین وهو :واواْ مدإِن تُبو   أَنفُسِكُم

كُم بِهِ اللّهاسِبحي تُخْفُوه لْ((: نحو) ْنَم(، و)٥( ))أَومعن يبِ  م زجا يوء٦())هِس( ،

َمهما(، و)٧( ))يعلَمه اللّه  وما تَفْعلُواْ مِن خيرٍ ( (:نحو قوله تعالى ) َما(و نحو ) َْ

                                                                                      
  .١/٥٣یة األرومیة  ، وحاش٥٩٣/ ٢ ، وانظر شذور الذهب ٧٧ سورة الزخرف آیة )١(

  .٥٩٤/ ٢ ، وانظر شذور الذهب ٤٠ سورة التوبة آیة )٢(

  .١/٥٤ ، وحاشیة األجرومیة ٥٩٤/ ٢ ، وانظر شذور الذهب ٢٨٦ سورة البقرة آیة )٣(

/ ١ والمــوجز فــى قواعــد العربیــة ١٢٧٠/ ٣ ، وتوضــیح المقاصــد ٢/٥١٧ شــرح ابــن عقیــل )٤(

٨٨.  

   . ٢٨٤ سورة البقرة آیة )٥(

   .٥٥/ ١ ، وانظر حاشیة اآلجرومیة ١٢٣رة النساء آیة  سو)٦(

  . ٥٥/ ١، وانظر حاشیة اآلجرومیة ١٩٧ سورة البقرة آیة )٧(



        

  

    

  

١٢٤٦١٢٤٦ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

مِن آيةٍ لِّتَسحرنَا بِها فَما نَحن لَك   وقَالُواْ مهما تَأْتِنا بِهِ{{: قوله تعالى 

دعواْ فَلَه األَسماء أَيا ما تَ((: تعالى نحو قوله) ٌّأى(و، )١(}}بِمؤمِنِني

   .)٢())الْحسنى

  : )٣(كقول الشاعر ) متى(و

َى تأته تعشو ضوء نـــــــمت ْ َ ْتجد     ِِــارهـــــــُ ِ ِ عندها خیر موقخیرَ ِ ُ ُ َ َ َ   ِدـــْ

  : )٤(كقول الشاعر ) ّأیان(و

َأیان نؤمنك تأمن غیرن ُْ َ ْ َ َْ َ ِ ْ َ َـــا واذا ـــــــــَّ َم تدرك األَمنل    ِٕ ْ
ِ ِ ُ َ منا لم تزل حذراْ ْ

ِ ِ
َ ْ ََ َ َّ  

  

ًَأینما(و   : )٥(كقول الشاعر ) ْ

ٌصعد ْ ِ نابتــــــــــه فى حائــــــــــــــــــرةَ
َ ٌ َ ِ ْأینما الریح تمیلها تمـــــــل  َ ِ َ َُ ْ ِّ َ ُ  

                                                                                      
 والمـوجز فــــــــى قواعـد اللغـة ٣/١٢٧٥ ، وانظـر توضـیح المقاصـد ١٣٢ سورة األعـراف آیـة )١(

  .٩٧/ ١العربیة 

 والمـوجز فـــــى قواعـد اللغـة ٣/١٢٧٥قاصـد  ، وانظـر توضـیح الم١١٠ ســـورة اإلسراء آیـــــــة )٢(

   ،٧١/ ١، والمقتضب ٩٧/ ١العربیة 

 ، ٥١٧/ ٢ شـــرح ابـــن عقیـــل – البیـــت للحطیئـــة مـــن قـــصیدة یمـــدح فیهـــا بعـــض بـــن عـــامر )٣(

  .٧٤/ ١ والمقتضب ١/٩٥ومنسوب إلى األعشى فى الموجز فى قواعد العربیة 

ـــم یعثـــر لهـــا علـــى نـــسبة)٤( ــــن عقیـــل .  إلـــى قائـــل معـــین  البیـــت مـــن الـــشواهد التـــى ل شـــرح ابـــــ

٢/٥١٧.  

/ ١ ، والمقتــضب ١/٢٠٠ ، والكتــاب ٥١٧/ ٢شــرح ابــن عقیــل .  البیــت لكعــب بــن جعیــل )٥(

٧٦.  



        

  

    

  

١٢٤٧١٢٤٧ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

َإذ ما(و   : )١(كقول الشاعر ) ْ

ُوانك إذما تأت َ ْ َ ٌ ما َأنت آمـــــــــــــــرٕ
ِ َ َّبه تلف من إی  ْ ِ ُِْ َاه تأمر آتیاِ

ِ َ ُ ْ  

َحیثما(و ُ ْ   : )٢(كقول الشاعر ) َ

ْحیثما تستقـــــــــــــم یقدر لــــك اللـــ ِّ
َّ ُ َْ

ِ َ َْ َ ُ ِـــــه نجاحا فى غابر األزمان  ْ َِ ْ َِ َ ً َ ُ  

  : )٣(كقول الشاعر ) َّأنى(و

َخلیلى َأنى تأتیانى تأتی
ِ ِ ِْ َّ

ّ َ َ ما یرضیكم غیرًَأخا  اــــــــــــــــــــَ ُ
ِ

ُا ال یحاولُ ُ َ  

َإن واذما( إال ،ى تجزم فعلین كلها أسماءواألدوات الت ْ ٕ ْ  ،فإنهما حرفان) ِ

ًوكذلك األدوات التى تجزم فعال واحدا كلها    .)٤(حروفً

لجملة ، ادوات التى تجزم فعلین تقتضى أن یأتى بعدهما جملتانواأل

و أ جواب الشرط والجملة المتأخرة تسمى ،المتقدمة تسمى جملة الشرط

   .جزاؤه

 وأما الثانیة فاألصل فیها أن ،أن تكون فعلیةویجب فى الجملة األولى 

                                                                                      
 ، وحاشـــیة اآلجرومیـــة ٥١٧/ ٢ البیـــت غیـــر منـــسوب إلـــى قائـــل معـــین ، شـــرح ابـــن عقیـــل )١(

١/٥٦.  

  .١/٥٧ة اآلجرومیة  ، وحاشی٥١٨/ ٢شرح ابن عقیل .  البیت لم یعرف قائله )٢(

  .٥١٩/ ٢شرح ابن عقیل .  البیت من األبیات التى لم یعرف قائلها )٣(

 ، ٢/٥٩٨ ، وشــــذور الــــذهب ١٢٧٤/ ٣ ، وتوضــــیح المقاصــــد ٢/٥١٩ شــــرح ابــــن عقیــــل )٤(

  .١/٨٨والموجز فى قواعد العربیة 



        

  

    

  

١٢٤٨١٢٤٨ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

 ٕ وان جاء زید فله،تهإن جاء أكرم:  ویجوز أن تكون اسمیة نحو ،تكون فعلیة

  . )١(الفضل

  : و ا ا اط  أر أء 

، ویكونان  عمروٌإن قام زید قام: اضین نحو  أن یكون الفعالن م:اول 

  .)٢( )) أَحسنتُم ألَنفُسِكُم  إِن أَحسنتُم { {:فى محل جزم ـ ومنه قوله تعالى 

 مْن یقم زید یقم عمروإ:  أن یكونا مضارعین نحو : وا ُْ  ومنه قوله ،ٌُّ

  .)٣())بِهِ اللّه  وإِن تُبدواْ ما فِي أَنفُسِكُم أَو تُخْفُوه يحاسِبكُم{{ :تعالى 

أن یكون األول ماضیا والثانى مضارعا نحو  :وا ً ٌإن قام زید : ً

وزِينتَها نُوف إِلَيهِم   من كَان يرِيد الْحياة الدنْيا{{:  ومنه قوله تعالى،ُْیقم عمرو

  .)٤(}}أَعمالَهم فِيها وهم فِيها الَ يبخَسون

اومنه ، وهو قلیل،ً والثانى ماضیا،ًأن یكون األول مضارعا :  وا 

  : )٥(قول الشاعر

                                                                                      
  .١٢٧٧/ ٣ ، وتوضیح المقاصد ٥١٩/ ٢ شرح ابن عقیل بتصرف )١(

  .٧آیة  سورة اإلسراء )٢(

  .٩١/ ١/  ، ، وانظر الموجز فى قواعد العربیة ٢٨٤ سورة البقرة آیة )٣(

  .٩١/ ١ ، وانظر الموجز فى قواعد العربیة  ١٥ سورة هود آیة )٤(

 ، ٥٢٠ ، ومنحــة الجلیــل ٥٢٠ هــذا البیــت ألبــى زیــد الطــائى ، وهــو فــى شــرح ابــن عقیــل )٥(

  .٧٣/ ١والمقتضب 



        

  

    

  

١٢٤٩١٢٤٩ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

ِمن یكد
ُنى بسیىء كنت منهَ ْ ُ ٍ ِّ َ ِكالشجا بین حلقه والورید  ِ ِ ِِ َ ْ َ ََ ْ َّ  

ِمن یقم لیلة القدر عفر له ما تقدم من ذنبه( -  -وقوله  ْ َ ِ َِّ َ َ َ َُ َ ُْ َْ َ ْ َ َ()١(.  

ًواذا كان الشرط ماضیا  ُوالجواب مضارعا جاز جزم الجزاء ورفعٕ  ،هً

ُ ویقوم عمرو،ُْإن قام زید یقم عمرو: وكالهما حسن فتقول  ُ  ومنه قول ،َ

  :)٢(الشاعر

ٍواتاه خلیل یوم مسألة ٌ ُ َ ُیقول  ٕ ِال غالب مالى وال حرم:ُ ِ
َ ٌ  

ًوان كان الشرط مضارعا والجزاء مضارعا وجب الجزم فیهما، ورفع  ً ٕ

  :)٣(الجزاء ضعیف كقوله

َیا َأقرع بن حابس یا َأق َ ٍَ َ ُ َ ُرعْـــــــــــْ ُإنك إن یصرع أخوك تص  َ َ ٌ ْ َ ْ ُرعُ َ  

                                                                                      
/ ١ وشـــــرح ریـــــاض الـــــصالحین للعثیمـــــین ٢٩٧/ ٦ارى  فـــــتح البـــــارى بـــــشرح صـــــحیح البخـــــ)١(

١٣٦١.  

 ، ٥٢١ هــذا البیــت لزهیــر بــن أبــى ســلمى المزنــى مــن البــسیط ، وهــو فــى شــرح ابــن عقیــل )٢(

 ، وابـن هـشام ٥٨٥/ ٢ ، واألشـمونى ١٢٧٩/ ٣ ، وتوضـیح المقاصـد ٥٢١ومنحة الجلیـل 

ـــة  ، والمـــوجز فـــى قواعـــد ٤٣٦/ ١ ، وســـیبویه ٦٠/ ٢ ، والهمـــع ٣٩٨/ ٣ / ١اللغـــة العربی

  .٧٥/ ١ ، والمقتضب ٩٥

 هذا البیت لعمرو بن خثارم البجلى ، الشدة فـى المنـافرة التـى كانـت بـین جریـر بـن عبـد اهللا )٣(

البجلى ، وخالد بن أرطـأة الكلبـى ، وكانـا تنـافرا إلـى األقـرع بـن حـابس ، وكـان عـالم العـرب 

م األقرع بن حابس ، من الرجـز سـرح  فى زمانه لیحكم بینهما ، وذلك فى الجاهلیة قبل إسال

 ، ٢٧٩/ ٢ ، وابـــــن عقیـــــل ٥٨٦/ ٣ واألشـــــمونى ٥٢١ ومنحـــــة الجلیـــــل ٥٢١ابـــــن عقیـــــل 

 ، وتوضــیح ٣٩٧/ ٣ ط بــوالق وخزانــة األدب للبغــدادى ٤٣٦/ ١ وســیبویه ٦١/ ٢والهمــع 

 ، واالنـــصاف ١٩٢/ ٢ ، واألصـــول البـــن الـــسراج ٢/٧٢ والمقتـــضب ١٢٨٠/ ٣المقاصـــد 

/ ٢ ، والتــــــصریح ٥٥٥/ ٢ ، وارتــــــشاف الــــــضرب ١٥٨/ ٨ّوشــــــرح المفــــــصل  ،  ٦٢٣/ ٢

  . ١٧٥/ ١ والمقرب ١٢٧/ ١ ، وشرح أبیات سیبویه البن السیرافى ٢٤٩



        

  

    

  

١٢٥٠١٢٥٠ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

ًواذا كان الجواب ال یصلح أن یكون شرطا وجب اقترانه بالفاء  وذلك ،ٕ

إن :  نحو  األمرٌإن جاء زید فهو محسن وكفعل: كالجملة االسمیة نحو 

 (و أ،إن جاء زید فما أضربه: نحو ) ما(فعلیة المنفیة بــ والجاز زید فاضربه 

ًن یكون شرطا ٌزید فلن أضربه، فإن كان الجواب یصلح أ إن جاء :نحو ) لن

 وال ،ًوال مقرونا بحرف التنفیس) لن(وال ) ما(ً كالمضارع الذى لیس منفیا بــ–

لم یجب اقترانه ) قد(وكالماضى المتصرف الذى هو غیر مقرون بـ ـ) قد(بـ ـ

ٌ أو قام عمرو،إن جاء زید یجیئ عمرو: بالفاء نحو 
)١(.  

) إذا( ویجوز إقامة ، كان الجواب جملة اسمیة وجب اقترانه بالفاءٕواذا

سيئَةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم إِذَا   وإِن تُصِبهم{{ : ومنه قوله تعالى،الفجائیة مقام الفاء

  .)٢(}}هم يقْنطُون

ذا وقع بعد جواب الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز ٕوا

   : فیه ثالثة أوجه

وإِن تُبدواْ ما {{ : وقد قرئ بالثالثة قوله تعالى،بالجزم والرفع والنص

فِي أَنفُسِكُم أَو تُخْفُوه يحاسِبكُم بِهِ اللّه فَيغْفِر لِمن يشاء ويعذِّب من 

ٕاذا وقع بین فعل الشرط والجزاء فعل وورفعه ونصبه ) یغفر(بجزم )٣(}}يشاء

                                                                                      
  .١٢٨٢/ ٣ وتوضیح المقاصد ٥٢٢ شرح ابن عقیل )١(

 ، ٦٠٨/ ٢ ، وشــذور الــذهب ١٢٨٥/ ٣ ، وانظــر توضــیح المقاصــد ٣٦ ســورة الــروم آیــة )٢(

  .٩٤/ ١العربیة والموجز فى قواعد 

  .١/٧٥، والمقتضب ١٢٨٥/ ٣ ، وانظر توضیح المقاصد ٢٨٤ سورة البقرة آیة )٣(



        

  

    

  

١٢٥١١٢٥١ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

إن یقم زید :  جاز نصبه وجزمه نحو –اء أو الواو مضارع مقرون بالف

ِكرْویخرج خالد ُأ   .)١(:  النصب قوله  ومن،ونصبه) ْیخرج( بجزم ،َكْمْ

ِومن یقترب منا ویخضع نؤوه ِ ْ ُ َوال یخش ظلما ما أقام  َ ً ُ َ ً وال هضماْ ْ َ  

 وذلك عندما یدل ، واالستغناء بالشرط عنه،ویجوز حذف جواب الشرط

لة اللد فحذف جواب الشرط ،ظالم إن فعلتأنت : نحو دلیل على حذفه 

 وهذا كثیر فى ،أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم: علیه والتقدیر ) أنت ظالم(

  .)٢(لسانهم 

 ومنه ،ما العكس وهو حذف الشرط واالستغناء عنه بالجزاء فقلیلأو

  :)٣(قوله

َفطلقها فلست له ْ ََ ََ ْ ٍا بكفءـــــــــــــــَِّ ْ ُ َّواال   ِ َیعل مفرقك الحسَِٕ ُ ََ ّ ِ ْ َ ُ   ُامــــــــْ

ُطلقها یعل مفرقك الحسام ٕواال ت: أى  ْ َ
)٤(.  

                                                                                      
  ٥٢٣ ، ومنحة الجلیل ٥٢٣شرح ابن عقیل .  البیت من الشواهد التى لم یعرف قائلها )١(

  .٥٢٤ شرح ابن عقیل )٢(

یــات یقولهــا  البیــت لمحمــد بــن عبــد اهللا األنــصارى المعــروف بــاألحوص مــن الــوافر ، مــن أب)٣(

ُوالمفـــرق . فـــى زوج أخـــت امرأتـــه كـــان یحبهـــا ، واســـمه مطـــر  ْ : وســـط الـــرأس ، والحـــسام : َ

/ ٣ ، وابــن هــشام ٥٩١/ ٣ واألشــمونى ٥٢٤ ومنحــة الجلبــل ٥٢٤الــسیف شــرح ابــن عقیــل 

/ ١ والمقــــــرب البــــــن عــــــصفور ٣٤١/ ١ ، واألمــــــالى ٧٢/ ١ واإلنــــــصاف ٢٧٣ ص ٤٠٦

/ ٢ والتـــصریح ٤٣٥/ ٤ وشــرح الــشواهد للعینــى ١٠٦٩/ ٣ ، وشــرح الكافیــة الــشافیة ٢٧٦

  .٦١٢/ ٢ ، وشرح شذور الذهب ١٥١/ ٢ ، وخزانة األدب ٢٥٢

  .١٢٨٧/ ٣ ـ وتوضیح المقاصد ٥٢٤ شرح ابن عقیل )٤(



        

  

    

  

١٢٥٢١٢٥٢ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

  إ  وا :  

 ته دالة على االمتناع وهو ما كانت أدا: لشرط االمتناعى  ا:أ

   .) ولوما، ولوال،لو: (مثل 

ً قد یكون الجواب ممتنعا امتناعا حتمیا،وفى هذا النوع من الشرط ً  وقد ،ً

 فإذا كان فعل الشرط هو ، وهذا مرده إلى فعل الشرط،یكون جائز الوقوع

  ولیس هناك سبب آخر لإلیجاد، الوحید فى إیجاد جوابه وتحقیقهالسبب

ًحقیق كان الجواب ممتنعا امتناعاوالت ً حتمیاً  ألن امتناع السبب الوحید ،ْ

 ومثال ،ترتب علیه الم،ًما إلى امتناع المسبب عنهَیؤدى حت الموجد للشىء

 وهو – فقد امتنع فعل الشرط ،ِذلك لو طلعت الشمس أمس لظهر النهار

ظهور النهار  إذ ، وهو المسبب عنه– فامتنع له الجواب ٠السبب الوحید 

متوقف على طلوع الشمس دون شىء آخر فال یمكن أن یظهر إال بطلوعها 

ًى امتناع الجواب تبعا  معن فهذا)١(مادام طلوعها هو السبب الفرد فى إیجاده 

   . ألن الشرط لم یقع،المتناع الشرط ـ فالجواب لم یقع

اع الشرط م االمتناع بامتن فال یتحت،فإذا كان للجواب سبب آخر یقع به

لو :  مثل ،وتحقیق معناه ،د الجوابخر إلى إیجالجواز أن یؤدى السبب اآل

 – وهو الشرط – فطلوع الشمس هنا ،ًطلعت الشمس أمس لكان النور موجودا

 –ن یكون غیر ممتنع  فیصح أ– وهو الجواب –ما وجود النور  أ،ممتنع

                                                                                      
  .٤٩٢/ ٤ النحو الوافى )١(



        

  

    

  

١٢٥٣١٢٥٣ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

 كمصباح ، الشمس یحدثهٕ واذا وجد سبب آخر غیر–برغم امتناع الشرط 

 فالشرط فى هذا المثال لیس السبب ،ٍمضىء أو برق أو نار أو ما شابه ذلك

 فقد ،امتناع جوابه فامتناعه ال یستلزم وال یوجب ،الفرید فى إحداث الجواب

 على حسب ما تقتضى القرائن ،ً وال یمتنع حینا آخر،ًیمتنع الجواب حینا

  .)١(ات بوالمناس

ا  ما وهو ما كانت ،هو الشرط غیر االمتناعى : وا 

 ،ٕ واذما،ّ أى،ْإن: وات الشرط مثل د كباقى أ،أداته غیر دالة على امتناع

 ومن هنا كان ،ات ال عالقة لها باالمتناعا فإن هذه األدو غیره،وحیثما

   .شرطهما غیر امتناعى

ٌإن قام زید قام عمرو: فإن قلت   فهى جملة مكونة من أداة شرط ،ٌ

  . وال مكان هنا لالمتناع،ها وجواب شرط،وفعل شرط

  

  

  

  

  

                                                                                      
  .٤٩٣/ ٤ السابق )١(



        

  

    

  

١٢٥٤١٢٥٤ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

  

  

  

  

ما ا  

وأ ا   
  

  

  

  

  

  

  

  



        

  

    

  

١٢٥٥١٢٥٥ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

  

ا  حرف قسم ومقسم به فهو جملة اشتملت على : وأ 

 والمقسم) الواو( فحرف القسم هو ،َّواهللا ألذاكرن دروسى: وجواب قسم مثل 

وهى الجملة الفعلیة ) ألذاكرنَّ(وجواب القسم ) اهللا (لةالبه هو لفظ الج

) أذاكرنَّ( والفعل المضارع ،ى جواب القسمالالم الواقعة ف: المكونة من 

   .المؤكد بالنون الثقیلة

   : ة ا إ و  ا

 أ : ا جملة طلبیة یراد بها توكید معنى : ( وهو :ا

 ومن ذلك قول ،ُجملة طلبیة أخرى مشتملة على ما یثیر الشعور والعاطفة

   :)١(الشاعر

ٍبعیشك یا سلمى ارحمى ذا صبابة ِ ِ ِ
َ ََ َ َْ َ ْ ْ ِ  

   :)٢(وقول الشاعر

َبربك هـــــل نصرت الح ْ َ َ ِّ ِوذقت حالوة النصر المبین    اًق یومـــــِ ُِ َ َ ُ  

 ) :وبربك،بعیشك َ الهما مع متعلقه المحذوف جملة وك) َ

تمل على  نراها فى المثال األول تؤكد بعدها الجملة الطلبیة التى تش،بیةطل

                                                                                      
  .٤٨٢/ ٤ البیت فى النحو الوافى غیر منسوب )١(

  . السابق )٢(



        

  

    

  

١٢٥٦١٢٥٦ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

ِارحمى: (ما یحرك الوجدان وهى 
َ ونراها فى المثال الثانى تؤكد الجملة ) ْ

هل : (ذلك على ما یحرك الوجدان وهى  والتى تشتمل ك،تلیهاالطلبیة التى 

َنصرت ُ قسم االستعطافى إال جملة وال یكون جواب هذا النوع من ال) َ

  .)١(إنشائیة

 موا :و ا  ما جئ به لتوكید معنى جملة  : ا

فأنت واهللا إنك لشریف المقصد : ومثال ذلك أن تقول )٢(وتقویة المراد منها 

 وتؤكد هذا الخبر بما یقویه وهو القسم ،تخبر عن شرف مقصد مخاطبك

 تختلف صورتها على ، ویكون جوابه جملة خبریة،والبد لهذا القسم من جواب

  : النحو التالى 

 ،كدت بالالم المفتوحةكانت الجملة الجوابیة مضارعیة مثبتة أن  إ-١

واهللا : ا نحو ً والنون مع–ً وكثیرا عند الكوفیین ،ً وجوبا عند البصریین-

ومن القلیل الجائز االقتصار على  ،ألبذلن جهدى فى مساعدة المحتاج

 بالرغم مما یؤدى إلیه هذا االقتصار من نقص فى درجة السمو ،حدهماأ

الالم (أو ) الم جواب القسم: ( وتسمى هذه الالم )٣(البالغى وقوة األسلوب

  .)٤( والفرق بینهما كبیر،االبتداء وهى غیر الم ،الداخلة على جواب القسم

 ،ضیها متصرف إن كانت الجملة الجوابیة ماضویة مثبتة وما-٢

                                                                                      
  .٤٨٣ ، ٤٨٢/ ٤افى  النحو الو)١(

  .٤٨٣/ ٤ السابق )٢(

  .٤٨٣/ ٤ السابق )٣(

  .٤٨٣/ ٤ السابق )٤(



        

  

    

  

١٢٥٧١٢٥٧ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

ل المروءة  نحو لقد فاز أه،ًمعا) قد(وابیة ویرها بالالم الجفالغالب تصد

 مع ما ، االقتصار على أحدهما، أو التجرد منهما– بقلة –ویجوز والكرامة 

  .)١(الفصیح فى هذا االقتصار من إهمال الكثیر 

: یرها بالالم فقط نحو فاألكثر تصد) لیس(ا غیر ًفإن كان فعلها جامد

ًواهللا لنعم رجال المخلص، فإن :  أو ،واهللا لعسى التوفیق یصحب المخلص

مر واهللا لیس طول الع: ٍلم یقترن بشىء، نحو ) لیس(كان الماضى الجامد 

  .)٢(الئل األعمالبالسنوات ولكن بج

) ْإن(و أ) ال(أو ) ما: (لة فعلیة منفیة بالحرف ت الجم إن كان-٣

واهللا ما : ، نحو وجب تجریدها من الالم، سواء أكانت ماضویة أم مضارعیة

ْیحتمل العزیز الضیم ن تحیا  باهللا إ،ا تحتهُ واهللا ال یحجب ثوب الریاء م،َّ

تمل واهللا ما اح:  ومثل ،األمة وأفرادها حیاة العزة والقوة إال بكرائم األخالق

ًعزیز ضیما  ْ
ِ ه وال دفع عن صاحبه السوء  واهللا ال حجب ثوب الریاء ما تحت–ٌ

ٕ وان أمسك السموات واألرض وما فیهما ،ن أوجد الكون العجیب إال اهللاواهللا إ

  .)٣(إال المولى جل شأنه 

ومن الشاذ الذى ال یقاس أن یكون جواب القسم جملة فعلیة منفیة 

ًأیضا عند ) لن: (ومثلها ) لم(اة النفى فیها  أو أن تكون أد،مصدرة بالالم

                                                                                      
  .٤٨٣/ ٤ النحو الوافى )١(

  .٤٨٣/ ٤ السابق )٢(

  . ٤٨٤/ ٤ السابق )٣(



        

  

    

  

١٢٥٨١٢٥٨ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

  . )١(فریق من النحاة 

  :)٢(وقد استدل على هذا بقول أبى طالب 

ْواهللا لن یصلوا إلیك بجمعهم َ ْ ُ ِ ِ
ِحتى ُأوسد فى التراب دفینا  َ َ َِ َّ ِ َّ َ  

ن أداة النفى فى جواب القسم قد تكون محذوفة التنبیه إلى أویجب 

قَالُواْ تَا تَفْتَأُ {{ : لدلیل یدل علیها كقوله تعالى،ولكنها فى حكم الموجودة

فوسي ال تفتأ: أى . )٣(}}تَذْكُر.   

) َّإن(ن كانت الجملة الجوابیة اسمیة مثبتة فاألغلب تأكیدها بالالم و إ- ٤

ٌن الخداع لممقوتتاهللا إ:  نحو، ولكن األول أبلغ، ویصح االكتفاء بأحدهما،ًمعا ُ ّ، 

َّوان صاحبه  ّ وان صاحبه شقى، تاهللا إن الخداع ممقوت–َى َلشقٕ
ِ َ  تاهللا للخداع ،ٕ

ُممقوت ولصاحبه شقى،
ِ

  :)٤(ومن أمثلة االقتصار على أحدهما قول الشاعر َ

َّلئن كنت محتاجا إلى الحلم إننى َ َِ ً ْ ُ ُ ْ ُ ْ ِ  

ِ                    إلى الجهل فى بعض األحایین أجوج َِ َِ ْ
ِ ِ ْ َ  

 كقول أبى بكر ،ن لم یطل الكالم بعد القسمومن النادر تجردها منهما أ

                                                                                      
  . ٤٨٤/ ٤ النحو الوافى )١(

 – یعلـــن مؤازرتـــه وتأییـــده للنبـــى – صـــلى اهللا علیــه وســـلم – البیــت ألبـــى طالـــب عـــم النبـــى )٢(

  .٤٨٤/ ٤النحو الوافى .  على قریش –لیه وسلم صلى اهللا ع

  .٨٥ سورة یوسف آیة )٣(

 ، وهـذا علـى اعتبـار أن الـالم مـوطن للقـسم ٤٨٤/ ٤ البیت غیر منسوب فى النحو الـوافى )٤(

  .وما دخلت علیه جواب القسم ) َّإن(، وجملة 



        

  

    

  

١٢٥٩١٢٥٩ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

) واهللا أنا كنت أظلم منه : (- رضى اهللا عنهما– رفى نزاع بینه وبین عم

واهللا الذى : ( كقول ابن مسعود ، التجرد حسنقسمفإن استطال الكالم بعد ال

  : )١( وقول الشاعر،ال إله غیره هذا مقام الذى أنزلت علیه سورة البقرة

ِّورب السمو َ َات العال وبروجهاَ ِ ُ ُُ
ِ  

  ُ المقدر كائن–ِوأرض ومافیها         

رة إذا كانت مصد) إنَّ(یة بالحرف باوال یصلح اقتران الجملة الجو

ن واهللا لكأ: هم فى مدح رجلكقول بعض) إنَّ(بحرف ناسخ من أخوات 

ْالقلوب واأللسن ریضت له َ ِ َ ِّ فما تعقد إال على وده،ُ
ُ ُ َ ْ   .)٢( وال تنطق إال بحمده ،ُ

ن كانت الجملة االسمیة منفیة فحكمها حكم الجملة الفعلیة المنفیة بــ فإ

 واالقتصار فى نفیها ،من وجوب تجریدها من الالم) إن(أو ) ال(أو ) ما(

  .)٣(على أحد هذه الحروف الثالثة دون غیرها 

 ال – فى جمیع أحواله –ومن كل ذلك یتبین لنا أن الجواب المنفى 

راط أن تكون إحدى األدوات  مع اشت،إال أداة النفى قبلهٍیتطلب زیادة شىء 

  . سواء أكان الجواب جملة فعلیة أم إسمیة، السابقةالثالث

  

                                                                                      

  . ٤٨٥ / ٤ البیت غیر منسوب فى النحو الوافى )١(

  .٤٨٥ / ٤ النحو الوافى )٢(

  . ٤٨٥ / ٤ النحو الوافى )٣(



        

  

    

  

١٢٦٠١٢٦٠ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

  

  

  

  

  

 ا ا  

  أو وأ وا ع اا  

  و ن

  

  

  

  

  

  



        

  

    

  

١٢٦١١٢٦١ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

  

  

  

  

  

  ا اول 

ا  ا  ع اا  

  

  

  

  

  

  

  



        

  

    

  

١٢٦٢١٢٦٢ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

 ،وف أن كل واحد من الشرط والقسم یحتاج إلى جواب خاص بهمعر

ً إما فى اللفظ إذا كان فعال ،ًفجواب الشرط الجازم البد أن یكون مجزوما َّ

َ واما فى المح،ْمن یذاكر ینجح:  مثل ،ًمضارعا ًل إذا كان فعال ماضٕ ًیا مثل ّ

ٕ واما أن یكون ،ًابا غفر له ما تقدم من ذنبهًمن قام لیلة القدر إیمانا واحتس: 

اب ما جو أ،الفجائیة) ذاإ(ذي یجب اقترانه بالفاء أو بــ لمن النوع اآلخر ا

 ونحن ،ا البحث أحكامه وشروطهانى من هذالقسم فقد عرفنا فى الفصل الث

  :  ولمن یكون الجواب ،ن بصدد الحدیث عن اجتماع الشرط والقسماآل

یكون لكل منهما  فاألصل أن ، إذا اجتمع شرط غیر امتناعى وقسم-أ

نى ًیحذف اكتفاء بجواب اآلخر الذى یغجواب غیر أن جواب أحدهما قد 

  : ا الحذف صور منها ذ وله،عنه ویدل علیه

 أن یجتمع الشرط غیر االمتناعى والقسم مع تأخر الشرط، وعدم -١

 وكل منهما یحتاج – كالمبتدأ والناسخ –ٍوجود شىء قبلهما یحتاج إلى خبر 

 – جواب المتأخر منهما – فى األرجح –ذه الصورة یحذف إلى خبر وفى ه

 فالمضارع ،ًواهللا من یراقب ربه فى عمله ال یخاف شیئا:  نحو –وهو الشرط 

ًولیس جوابا للشرط  ،مرفوع ألنه فى جملة جوابیة للقسم المتقدم) یخاف(

:  فقیل ، إذ لو كان هو الجواب لتحتم جزمه،المتأخر المحذوف الجواب

ْیخف  َ َ
)١(.  

                                                                                      

  .٤٨٦ ، ٤٨٥ / ٤ النحو الوافى )١(



        

  

    

  

١٢٦٣١٢٦٣ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

 كان الجواب للمتقدم ،أنه إذا تقدم القسم وتأخر الشرط: ومعنى ذلك 

 وأما جواب المتأخر هو – كما رأینا فى المثال السابق –منهما وهو القسم 

فى المضارع الشرط فمحذوف أغنى عنه جواب القسم المتقدم ومثل هذا یقال 

تَمعتِ اإلِنس والْجِن علَى قُل لَّئِنِ اج{{ :فى قوله تعالى) ال(المرفوع المنفى بــ 

 فالفعل )١(}}أَن يأْتُواْ بِمِثْلِ هـذَا الْقُرآنِ الَ يأْتُون بِمِثْلِهِ ولَو كَان بعضُهم لِبعضٍ ظَهِريا

)أْتُونان  ولو ك، ال فى جواب الشرط،مضارع مرفوع واقع فى جواب القسم) ي

ً جواب الشرط أن یكون مجزوما ن حقأل ،ًفى جواب الشرط لكان مجزما

ًلفظا أو محال   : )٢( ومثله قول الشاعر،ً

ٍلئن ساءنى َأن نلتنى بمساءة ِ ِْ َْ ِلقد سرنى َأنى خطرت ببالكا    َ ِّ ِ َّ َ ْ َ َ  

َّسرنى(فالجملة الفعلیة  األولى ) الالم(جواب للقسم الذى تدل علیه ) َ

عن  للشرط المتأخر ً ولیست جوابا،ًمعا) الالم وقد(لتصدیر هذه الجملة بــ 

 فجوابه هنا محذوف ،ً ألن الشرط ال یكون جوابه مقترنا بالالم وقد،الم القسم

  : كحذفه فى البیت السالف الذكر وهو قول الشاعر

ً       لئن كنت محتاجا إلى الحلم إننى  ُ  

  إلى الجهل فى بعض األحایین أحوج

 ال ،اب القسمهى جو) إنَّ(فالجملة االسمیة المصدرة بالحرف الناسخ 

                                                                                      

  .٨٨ سورة اإلسراء آیة )١(

  .٤٨٦ / ٤ البیت غیر منسوب فى النحو الوافى )٢(



        

  

    

  

١٢٦٤١٢٦٤ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

ًانت جوابا للشرط القترنت بالفاء إذ لو ك،جواب الشرط
 ألن جواب الشرط )١(

ن تكون اقترانه بالفاء حتى تصلح الجملة أحین یكون جملة اسمیة یجب 

 أن یكون – ألن األصل فى جواب الشرط كما سبق أن عرفنا ،ًجوابا للشرط

  .جملة فعلیة حتى یمكن جزمه

األرجح أن یكون الجواب  ف، وتقدم الشرط،والشرطأما إذا اجتمع القسم 

ِمن یراقب ربه واهللا ی:  مثل ،ما جواب القسم فمحذوف وأ،للشرط
َ َّ ُخشه الناسْ َ ْ، 

ٍوجه ونصف لسان  إن یكن واهللا لى نصف: وقول أحدهم  ُ ٍ ْ  على ما بهما –َ

  .)٢(َّ یكن هذا أحب من أن أكون ذا وجهین –من قبح منظر وسوء مخبر 

 ،ً یراه كثیر من النحاة واجبا ال یصح مخالفته،ذى ذكرنا بأنه األرجحوهذا ال

ًال فرق فى القسم بین أن یكون مذكورا أو مقدرا: ویقولون   ویستدلون للمقدر ،ً

 ألن سقوط الفاء من )٣( }}مشرِكُون لَ لَوإِن أَطَعتُموهم إِنَّكُم{{ :ه تعالىبقول

 ،ًنها لیست جوابا للشرطدلیل على أ) شرِكُونم لَ لَإِنَّكُم(  الجملة االسمیة صدر

 وهو تعلیل واهن أمام التعلیل ،ًإذ لو كانت جوابا له لوجب اقترانها بالفاء

ا مما یحتاج إن الفاء قد تسقط قبل الجملة االسمیة وغیره: اآلخر الذى یقول 

  . )٤(و بما ینوب عنها إلى اقترانه بالفاء أ

                                                                                      

  .٤٨٦ / ٤ النحو الوافى )١(

  .٤٨٦/ ٤ السابق )٢(

  .٢١ سورة األنعام آیة )٣(

  .٤٨٦ / ٤ النحو الوافى )٤(



        

  

    

  

١٢٦٥١٢٦٥ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

م وقبله الفاء الداخلة علیه مباشرة فإن ویستثنى مما سبق أن یتأخر القس

من :  فنقول فى المثال السابق ،الجواب یكون له برغم تأخره عن الشرط

ُیراقب ربه فى عمله فواهللا یخشاه الناس ُ ُیخشاه( فالمضارع ،َ  وهو مع ،مرفوع) َ

 وجملة القسم فى محل ،فاعله جملة ال محل لها من اإلعراب جواب القسم

  .)١(جزم جواب الشرط

 وسبقهما ما یحتاج ، إذا اجتمع الشرط غیر االمتناعى مع القسم-٢

ً سواء أكان مقدما على ،ً فاألرجح أن یكون الجواب للشرط مطلقا،إلى خبر

ُالقوانین واهللا من یحترمها تحرسه:  نحو ،ً أم متأخرا عنه،القسم َْ ُ َْ َْ َْ ِ :  أو ،ُ

ُالقوانین من یحترمها واهللا تحرسه َْ ُ َ َِ
ْ ِ ْ فى الصورتین ؛ ) ْتحرس(م المضارع  یجز،ُ

ما على غیر األرجح  أ، وجواب القسم محذوف فیهما،رطألنه جواب للش

ً سواء أكان متقدما ،رط غیر االمتناعى فى كل الحاالتفیعتبر الجواب للش

 ، وسواء أكان قبلهما ما یحتاج إلى خبر أم لم یكن،ًعلى القسم أم متأخرا

  : )٢(شاعر قول ال: ومن األمثلة على ذلك 

ٍلئن منیت بنا عن غب معركة َِ َ ْ َ ُِّ ْ َ َ ِ َ ِّ َ  

  ال تلفنا عن دماء القوم ننتفل        

                                                                                      

  . ٤٨٧ / ٤ السابق )١(

 ٥٢٦ غیــر منــسوب إلــى قائــل ، وفــى شــرح ابــن عقیــل ٤٨٧ / ٤بیــت فــى النحــو الــوافى  ال)٢(

  .منسوب لألعشى میمون بن قیس



        

  

    

  

١٢٦٦١٢٦٦ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

  : )١(وقول اآلخر 

ْلئن كان ما حدثت ِّ ُ َ َ ًه صادقـــــــــــاَِ ُ  

ًأصم فى نهار القیظ للشمس بادیا          ِ ِِ ْ َّ ِ َ َ ْ ُ  

ْتلف وأصم(عان فالمضار ُ
ِ  ةالشرطی) ْإن(مجزومان مباشرة فى جواب ) ُْ

  .)٢(برغم تأخرها وتقدم الم القسم علیها 

نها  أو بزیادة الالم وأ،اله بالشذوذمث والبصریون یحكمون على هذا وأ

 ، وكل هذا تكلف وابتعاد عن الواقع، فال تحتاج إلى جواب،لیست للقسم

 ، وجوابه هو أداة الشرط،م للقسمن الالمن أ: وخیر منه ما قاله الخضرى 

  . )٣( وأن لهذا نظائرها ،لتهاوما دخلت علیه من جم

ًومن األمثلة أیضا قول الشاعر
)٤( :  

ََّأما والذى لو شاء لم یخلق النوى ِ ُ َ َْ َ ْ َ َ ْ
َّ

َ  

َلئن غبت عن عینى فما غبت عن قلبى        ْ َْ َ ِ ِْ َ  

 إذ جواب القسم ال ،ألن وجود الفاء فى الجواب دلیل على انه للشرط

                                                                                      

  .َ ، غیر منسوب أیضا٤٨٧ / ٤ النحو الوافى )١(

  .٤٨٧ / ٤ النحو الوافى )٢(

  .٤٨٧ / ٤ السابق )٣(

  . غیر منسوب٤٨٧/ ٤ البیت فى النحو الوافى )٤(



        

  

    

  

١٢٦٧١٢٦٧ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

َلئن أمهل اهللا الظالم  : -نه ضى اهللا ع ر– ومثله قول على ،تدخله الفاء ْ

  .)١( وهو له بالمرصاد ،فلن یفوت أخذه

ویتضح مما سبق أن اجتماع الشرط غیر االمتناعى والقسم یقتضى 

ما المتأخر  أ،منهما للسابق – على األرجح –االكتفاء بجواب واحد یكون 

  :  وانه یستثنى من هذه القاعدة حالتان ،فجوابه محذوف یدل علیه المذكور

 اوهى التى یكون فیها ،كون الجواب فیها للقسم مع تأخرهی: إ 

یكون الجواب فیها للشرط مع تأخره عن : ًالقسم مبدوءا بالفاء واألخرى 

  . وهى التى یكونان فیهما مسبوقین بما یحتاج إلى خبر،القسم

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                      

  .٤٨٨ / ٤ النحو الوافى - رضى اهللا عنه –لى  هذا القول منسوب إلى ع)١(



        

  

    

  

١٢٦٨١٢٦٨ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

  

  

  

  

  

ما ا  

ا وا ع اا  
  

  

  

  

  

  

  



        

  

    

  

١٢٦٩١٢٦٩ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

 مسألة أخرى وهى حكم – إن شاء اهللا –ذا المبحث ندرس وفى ه

المتناعى قد وضع  ومعروف أن الشرط ا،اجتماع القسم مع الشرط اإلمتناعى

الشرطیة تنقسم ) لو(و)  لوما– لوال –لو : ( دوات وهى له النحاة ثالث أ

 ، وكال النوعین، وشرطیة غیر امتناعیة،شرطیة امتناعیة: إلى قسمین 

   .قیاسىواستعماله 

 وأن هذه ،إفادة الشرطیة: ( وتعنى : الشرطیة االمتناعیة ) لو (:أو 

الشرطیة تقتضى تعلیق ٕ وافادتها ،الشرطیة لم تتحقق فى الزمن الماضى

ٍشىء على شىء آ  ،تانن یقع بعدها جملً وهذا التعلیق یستلزم حتما أ،خرٍ

فى الجملة ) سببیةال: ( یغلب أن یكون هو ،موىبینهما نوع ترابط واتصال من

َّلو تعلم الج: فى الجملة الثانیة نحو ) ةیلمسببا( و،ولىاأل
َ اهل لنهضت َ

 لو ،نزلت بهَّ، لو عف السارق لنجا من العقوبة التى  لكنه لم یتعلم،بالده

 فالجملة األولى من المثال األول ،أمس ما بارت صناعتهأتقن الصانع عمله 

وبین الجملتین ذلك ) نهضت بالده: (والثانیة هى ) اهلَّتعلم الج(وهى 

د مسببة عن تعلم الجاهل، ولذا تسمى  ألن نهضة البال،االرتباط المعنوى

 ومثل هذا التوضیح )١()جواب الشرط(وتسمى الثانیة ) جملة الشرط (األولى 

  . یجرى فى األمثلة األخرى

ا لم ى فى الزمن الماضى تقتضى ان شرطهالمعنى الشرط) لو(ٕوافادة 

                                                                                      

  .١٢٩٧/ ٣ وتوضیح المقاصد ٤٩١ / ٤ النحو الوافى )١(



        

  

    

  

١٢٧٠١٢٧٠ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

 فهى ،مضى یعنى لم یتحقق معناه فى الزمن السابق على الكالم فیمایقع 

 ینفى الجملة ،ا معه بمنزلة حرف نفى فكأنه،القطع بأن معناه لم یحصلتفید 

 ، وال یصلح إعرابها حرف نفى، مع أنها لیست حرف نفى،التى یدخل علیها

بالرغم من أنها فى هذا الموضع تؤدى ما یؤدیه حرف النفى من سلب 

  .)١(لمعنى فى الزمن الماضىا

ًكما تفید أن تعلیق الجواب علیه كان فى الزمن الماضى أیضا على 

، حیث یتعین لتعلیق باألدوات الشرطیة الجازمةخالف المعهود فى ا

) لو( وهناك ضابط یمیز ،ًاالستقبال فى شرطها وجوابها معا على األغلب

ستعملت فیه أن تعقبه أن یصح فى كل موضع ا: االمتناعیة من غیرها وهو 

ً منفیا لفظا أو معنى،ًبحرف االستدراك داخال على فعل الشرط لو :  تقول ،َّ

  : )٢( ومنه قول الشاعر ، لكنه لم یجئ،جاءنى ألكرمته

ٍولو أنَّ ما أسعى ألدنى معیشة  ِ
َ َ ْ ْ ْ  

ْ ولم أطلب –كفانى            ِالــــِ قلیل من الم–ْ

لو ثبت : ( إذ األصل،ٍمعیشةلكن لم یثبت أن ما أسعى ألدنى : أى 

ٕ واما ،إما ملفوظ) فعل(الشرطیة ال تدخل إال على ) لو(ألن ) أن ما أسعى

  .)ثبت: (وظ تقدیره ملح

                                                                                      

  .٤٩١ / ٤ النحو الوافى )١(

  . غیر منسوب إلى قائل٤٩٢ / ٤ النحو الوافى )٢(



        

  

    

  

١٢٧١١٢٧١ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

  : )١( وقول الشاعر ،ًمثال

ْفلو كان حمد یخلد الناس لم تمـــــــــــــت ُ ِولكن حمد الناس لیس بمخـــــــــــلد  ٌُ َ  

الْقَولُ مِني   نا آلتَينا كُلَّ نَفْسٍ هداها ولَكِن حقولَو شِئْ{{ :ومنه قوله تعالى

، ولكن لم ٌولكن لم یكن حمد:  أى)٢(}}ألَمألَن جهنم مِن الْجِنةِ والناسِ أَجمعِني

  :)٣( وقول الحماسى،لك فحق القول منىأشأ ذ

ِلو كنت من مازن لم تستبح إبلى        بنو اللقیطة من ْ ٍ ِ ذهل بن شیبانا ُ ْ ُ  

فهى أداة شرط قیاسیة االستعمال، ال تجزم : النحویة ) لو(وأما أحكام 

 ، والجوابیة،الشرطیة:  والبد لها من جملتین بعدها ،على الرأى األرجح

ًواألغلب أن تكون الجملتان فعلیتین ماضویتین لفظا ومعنى معا  أو معنى ،ً

ً وذلك إذا كان الفعل مضارعا مسبوق،فقط ْلم(ا بالحرف ً  والفعل الماضى ،)َ

:  ومثال ذلك ،االمتناعیة) لو(ر زمنه بوجود یتغی فال ،ّفیهما باق على مضیه

 وقول ،ّلو تراحم الناس لعاشوا إخوانا لم یعرفهم البؤس وال الشقاء وال العداء

                                                                                      

  . غیر منسوب إلى قائل٤٩٢ / ٤ النحو الوافى )١(

  .١٣ سورة السجدة آیة )٢(

أغار ناس من بنـى شـیبان علـى :  قال أبو عبیدة معمر بن المثنى  البیت لقریط بن أنیف ،)٣(

 ویـروى ١/٥شـرح التبریـزى . قریط بن أنیـف ، فأنـشد هـذا البیـت : رجل من بلعنبر یقال له 

 ، وفـــى النحـــو الـــوافى ٢١٥/ ١بنـــو الـــشقیقة والبیـــت مـــن شـــواهد المتبـــع فـــى شـــرح اللمـــع : 

   .٤/٤٩٢منسوب للحماسى 



        

  

    

  

١٢٧٢١٢٧٢ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

  :)١(اآلخر

ِإنَّ أرضا تسرى إلیها لو استطا ْ َ ْعت لسارت إلیك قبل مسیرك  ً َ ْ ْ َْ َ  

ًدل الخالق لعاش معذبا بالیلو لم یثق المرء بع: لهم وقو
َّ
َ ُ

ِ  ولو لم ،أسْ

ًن جاء بعدها مضارع لفظا ومعنى  فإ،إلى حكمته ال حترق بنار الشكیطمئن 

لو یجئ :  ومن األمثلة ، مع بقاء لفظه على حاله،ّقلبت زمنه للمضى

ِالضیف أمس ألكرمته   :)٢( وقول الشاعر،ُ

ــــذین عهــــدت ــــدین وال ــــان م ُرب َ ْهمُ ُ  

ُلو یسمعون كما سمعت كالمها ْ َ  

ُیبكــون مــن حــذر العــذاب قعــودا ْ ِ ُ  

ًخروا العزة ركعا وسجـــــــــودا ًً ُ َّ ِ  

ُ ولو سمعوا كالمها،ُلو جاء الضیف: والمراد  َ
ع الفعل الماضى  فوقو،ِ

ًن المضارع فى شرطها بمعنى الماضى حتما فى جوابها یقتضى أ
)٣(.  

االستعمال، ولكن  فهى قلیلة -: متناعیةالشرطیة غیر اال) لو (ماوأ

ُّلو یشتد الحر فى :  ومن أمثلتها ،م من قلته على الرغ،استعمالها قیاسى

فالداللة : ، فأما معناها یة المقبلة أصطاف فى جهات معتدلةالعطلة الصیف

                                                                                      
  .٤٩٤/ ٤لقائل معین فى النحو الوافى  البیت غیر منسوب )١(

 ٤٩٤/ ٤النحـو الـوافى .  یظهر من كلمات البیتین انهما لكثیر عـزة ، ولكـن لـم ینـسب إلیـه )٢(

 ، وتوضــــیح ٦٠٣/ ٣ واألشــــمونى ٥٢٨، ولكنهمــــا منــــسوبان إلیــــه فــــى شــــرح ابــــن عقیــــل 

  . ١٣٠٣/ ٣المقاصد 

  .١٣٠٣/ ٣ ، وتوضیح المقاصد ٤٩٤/ ٤ النحو الوافى )٣(



        

  

    

  

١٢٧٣١٢٧٣ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

ً وهى التى تقتضى تعلیق أمر على آخر وجودا ،على الشرطیة الحقیقیة

البد لها من جملتین ترتبط الثانیة منهما باألولى ارتباط  و،ًوعدما فى المستقبل

 وال ، بحیث ال یتحقق فى المستقبل معنى الثانیة،ًالمسبب بالسبب غالبا

 فكالهما ال ،یحصل إال بعد تحقق معنى األولى وحصوله فى المستقبل

 مترتب على معنى ن معنى الثانیة غیر أ،قق معناه إال فى المستقبلیتح

) لو(غیر االمتناعیة عن ) لو( وبهذین تختلف ،ى ال یمتنع هناذ وال،األولى

 وأن ،من ماض فقطاالمتناعیة التى تقتضى أن یكون ارتباط جملتیها فى ز

الشرطیة ) َْلو(إن: قال النحاة :  ومن هنا ،وابیمتنع له الج ف،شرطها ممتنع

 الجواب على لیقًالشرطیة فهما یفیدان غالبا تع) ْإن(غیر االمتناعیة شبیهة بــ

 ،ًالبن یكون زمن الفعل فى جملتى الشرط والجواب مستق ویوجبان أ،الشرط

ن یكون زمن الجواب ً كما یوجبان أیضا أ،لفعل وصیغتهمهما كان نوع ا

      .)١(ًال بمستق

 ولكنها ال ،نها أداة شرط حقیقیةفمقصور على أوأما حكمها النحوى 

 ، أوالهما جملة الشرط،تین بعدهاالجمل والبد لها من ،تجزم على الرأى الراجح

ن یكون فعل الشرط وفعل الجواب  واألغلب أ، جملة الجوابواألخرى

 فیكون ماض ، ویتحتم أن یكون زمنهما للمستقبل،ًمضارعین لفظا ومعنى

                                                                                      
  . ٤٩٥/ ٤ النحو الوافى )١(



        

  

    

  

١٢٧٤١٢٧٤ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

  :)١(عر قول الشاة على ذلك  ومن األمثل،رة دون الزمنالصو

  ــــاتقى أصداءنا بعد موتنــــــولو تل

  دون رمسینا من األرض سبسبومن   

ــــة–لظل صدى صوتى  ً وان كنت رمــ ٕ  

  ُّ صدى لیلى یهش ویطرب      لصوت

  :)٢(وقول اآلخر 

ًال یلفك الراجوك إال مظهـــــــــــرا ْ ُ َ َُ َُّ َخلق الكرام ولو تكون عدیما    ِ َْ ُِ ِ ُ  

 وهو ،والجواب فى البیت السابق محذوف یدل علیه دلیل فى أول البیت

مضارع المستقبل الزمن ًالناهیة التى تدخل غالبا على ال) ال: (مشتمل على 

   .ًشرطیة للمستقبل تبعا لذلك) لو(فتعین هنا أن تكون

ًال خالصا مع بقاء صورته بومثال الماضى الذى یصیر زمنه مستق ً

لْفِهِم ذُريةً خ  ولْيخْش الَّذِين لَو تَركُواْ مِن{{: اللفظیة على حالها قوله تعالى

  . )٣( }}ضِعافًا خافُواْ علَيهِم فَلْيتَّقُوا اللّه ولْيقُولُواْ قَوالً سدِيدا

                                                                                      
  .٤٩٥/ ٤النحو الوافى .  البیتان غیر منسوبین ، ولكن یبدو انهما لقیس لیلى العامرى )١(

 ، ٦٠٠/ ٣ ، واألشـــمونى ٤٩٥/ ٤النحـــو الـــوافى .  البیـــت غیـــر منـــسوب إلـــى قائـــل معـــین )٢(

  . ١٣٠٤/ ٣ ، وتوضیح المقاصد ٢٦١/ ١والمغنى 

  .١٢٩٨/ ٣ر توضیح المقاصد  ن وانظ٩ سورة النساء آیة )٣(



        

  

    

  

١٢٧٥١٢٧٥ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

ََ لو یتركون :- واهللا أعلم –والتقدیر فى اآلیة الكریمة  ُ ْ  إذ لو كان ،َ

َالفعل باقیا على زمنه الماضى لف َ  ، الستحالة الخوف بعد الموت،د المعنىسً

   :)١(ل الشاعرومثله قو

ْولــو أنَّ لیلــى األخیلیــة ســلمت َ
َّ َ  

َلسلمت تسلیم البشاشة أوزقـــا َ ْ ْ َ ُ  

ـــى ودونـــى جنـــدل وصـــفائح   عل

  إلیها صدى من جانب القبر صائح

 وتقدیره ،ى المشهورعلى الرأ) لو(ماضى هنا محذوف بعد فالفعل ال

َّلو یثبت َأن:  وهو مؤول بالمضارع أى ،لو ثبت أن: ًمثال  ك الستحالة  وذل،ُ

نه قال هذا الكالم بعد  ألنه یترتب علیه أ،ماضى الحقیقىالمعنى على ال

  . الستحالة الكالم بعد الموت،، وهذا محال)٢(موته 

ف الفقر  لو خاف النار كما یخا،ُابن آدمٌمسكین : ا قولهم ذومثل ه

ِ ولو رغب،ً منهما جمیعالنجا
ُ فى الجنة كما یرغب فى الدنیا لفاز بهما َ ِ

   .ًجمیعا

 ،لو الشرطیة االمتناعیة: (بقینوهناك أحكام مشتركة بین النوعین السا

  : نوجزها فیما یلى ) لو الشرطیة غیر االمتناعیة 

 مختص بالدخول على ،دارة فى جملته له الص، كالهما قیاسى-١

                                                                                      
ِّ ، ومنـسوبان لتوبـة بـن الحمیـر ٤٩٦/ ٤النحـو الـوافى .  البیتنان غیر منسوبین لقائل معین )١( َ ُ

/ ١ ، والمغنــى ٢٨٨/ ٢ ، وابــن عقیــل ٦٠٠/ ٣ ، واألأشــمونى ٥٢٧فــى شــرح ابــن عقیــل 

  . ، والبیت من الطویل١٢٩٩/ ٣ ، وتوضیح المقاصد ٦٤/ ٢ ، والهمع ٢٦١

  .٤٩٦/ ٤نحو الوافى  ال)٢(



        

  

    

  

١٢٧٦١٢٧٦ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

 لكن النوع –ى األرجح  على الرأ–ًالفعل حتما وكالهما ال یعمل فیه الجزم 

 والثانى مختص بالدخول على ،ًبالدخول على الماضى غالباول مختص األ

ً فإن لم یقع الفعل ظاهرا ،اشرة فالبد أن یقع الفعل بعدهما مب،ًالمضارع غالبا

ٌعدهما وكان الظاهر اسما فالفعل مقدر بینهماب ٌِّ یفسره مفسر مذكور بعد ،ً

َلو ذات سوار لطمت الرجل الحر له:  نحو ،االسم الظاهر ُ
ِ ِ
َ َ َ ِ َ ، )١(ان األمرُ

  : )٢(وقول الشاعر

ِأخالى لو غیر الحمام أصابكم ِ
َ
ُعتبت ولكن ما على الدهر معتب  َّ َ ْ ُ  

ُلو لمت ذات : والتقدیر  ِسوار ْ َ
ُ ولو أصابكم غیر الحمام ،ْلطمتِ

َأصا ْكمبَ ُ.   

كقول ) ن الشأنیةكا(مفسر جملة، والفعل المحذوف هو وقد یكون ال

  :)٣(الشاعر

ِلو بغیر الم ِ ْ ٌاء حلقى شـــــرقَ ِ َ ِ ِ
َكنت كالغصان بالماء اعتصــــــــــارى  َ ِ َّ  

                                                                                      
ٌالمـــرأة الحـــرة ال ألمـــة ، وأصـــله مثـــل نطـــق بـــه حـــاتم الطـــائى حـــین  : المـــراد بـــذات الـــسوار )١(

لهــان األمــر، وقــد كــان عنــدهم لــبس : أى ) لــو ذات ســوار لطمتنــى: ( لطمتــه جاریــة فقــال 

   .١٣٠٠/ ٣ وتوضیح المقاصد .٤٩٦/ ٤النحو الوافى . ًالسوار مقصورا على الحرائر 

َ ومنـسوب إلـى إلـى الغطمـش ٤٩٧/ ٤النحـو الـوافى . البیت غیر منـسوب إلـى قائـل معـین  )٢( ْ َ
/ ٣ وتوضـیح المقاصـد ٤٢٠/ ٣ ، وابـن هـشام ٦٠١/ ٣الضبى من الطویل فـى األشـمونى 

١٣٠٠.  

 ولكنــه منــسوب إلــى عــدى بــن زیــد التمیمــى ٤٩٧/ ٤النحــو الــوافى .  البیــت لــم یعــرف قائلــه )٣(

/ ١ ، وســیبویه ٢٦٧/ ١ والمغنــى ٦٦/ ٢ والهمــع ٦٠١/ ٣ســمونى وهــو مــن الــوافر فــى األ

٤٦٢  



        

  

    

  

١٢٧٧١٢٧٧ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

ّ وقد تأول ابن ، ولقلته لم یذكره هنا،ٕوانما ساغ ذلك فى الضرورة

) حلقى(وتأوله الفارسى على أن ) كان الشأنیة(وف البیت على إضمار خر

ِشرق(فاعل فعل مقدر یفسره   ، أى هو شرق،وشرق خبر مبتدأ محذوف) َ

  .)١( تكلف وفیه

ن وقع جواب  فإ، كالهما البد له من جواب مذكور أو محذوف-٢

ًأحدهما فعال ماضیا لفظا ومعنى  وعدم ،ً أو لفظا فقط جاز اقترانه بالالم،ًَ

ً سواء أكان الماضى مثبتا أم منفیا بــ،اقترانه قتران المثبت بالالم إال أن ا) ما(ً

مثلة اقتران الماضى المثبت  فمن أ، والمنفى بعكسه،ده منهاكثر من تجرأ

ولَو علِم اللّه فِيهِم  {:وتجرده قوله تعالى في الصم والبكم الذین ال یعقلون 

  .)٢(}}خيرا لَّأسمعهم ولَو أَسمعهم لَتَولَّواْ وهم معرِضُون

، )٣(}}فَكَّهون تَ تَملَو نَشاء لَجعلْناه حطَاما فَظَلَلْتُ{{ : وقوله تعالى فى الزرع

جعلْناه أُجاجا فَلَوالَ   لَو نَشاء{{:وقوله تعالى عن الماء الذى نشربه 

  .)٤(}}تَشكُرون

شاء ربك   ولَو{{ :واقترانه قوله تعالى ) ما( المنفى بــ ردومن أمثلة تج

                                                                                      

  .٣/١٣٠١ توضیح المقاصد والمسالك )١(

  .٢٣ سورة األنفال آیة )٢(

  .٦٥ سورة الواقعة آیة )٣(

  .١٣٠٤/ ٣ ، وانظر وضیح المقاصد ٧٠ سورة الواقعة آیة )٤(



        

  

    

  

١٢٧٨١٢٧٨ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

  :)٢(وقول الشاعر .)١(}}ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْتَرون

ُولو ن َعطى الخیار لما افترقنـــــــاْ ْ َ
ِ َ   ولكن ال خیار مع اللیالــــى  ْ

ومثل البیت السابق قول ) ما(وال تدخل هذه الالم على حرف نفى غیر 

  :)٣(الشاعر

َلو كنت آمل ان ألقاك فى الحلم َ ْ ُ َ ِّلما قرعت علیك السن من ندم  ُ ُ  

معنى التأجیل  ب،ََویرى بعض النحاة أن هذه الالم تسمى الم التسویف

ُّن تحقق الجواب سیتأخر عن تحقق  ألنها تدل على أ،ُّأخیر والتمهلوالت

تأخر ن تحقق الجواب ی وعدم مجیئها یدل على أ،ً نوعاًالًالشرط زمنا طوی

ًعن تحقق الشرط زمنا یسیرا  فتحقق ، للمدة السالفة قصیر المهلة بالنسبة،ً

 –ًالشأن فى الجواب دائما  ك– تحقق الشرط عنالجواب فى الحالتین متأخر

 وأن مهلته ستطول ،ً سیتأخر كثیراهنن مجئ الالم الالم معه دلیل على أإال أ

ًبالنسبة له حین یكون خالیا 
)٤( .  

 وفائدتها فى ،ال یجئ ذلك إال لضرب من المبالغة: " وقال ابن األثیر

ُُ أو فعل یعظم إحداثه ،ُّالتألیف أنه إذا عبر عن أمر یعز وجوده ْ ووقوعه جئ َ

                                                                                      

  .١٢٢ سورة األنعام آیة )١(

  .٤٩٧/ ٤النحو الوافى  .  البیت غیر منسوب إلى قائل معین)٢(

  . ، وهو غیر منسوب فیه٤٩٧/ ٤ النحو الوافى )٣(

  .٤٩٨/ ٤النحو الوافى )٤(



        

  

    

  

١٢٧٩١٢٧٩ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

  . )١(}}لَو نَشاء لَجعلْناه حطَاما{{:  فمن هذا الباب قوله تعالى،بها

 فى رأى بعض – ومنه ،لجواب جملة اسمیة مقرونة بالالموقد یكون ا

عِندِ اللَّه خير لَّو كَانُواْ   ولَو أَنَّهم آمنواْ واتَّقَوا لَمثُوبةٌ من{{ : قوله تعالى–النحاة 

ونيلَم٢(}}ع(.  

فالالم ) لمثوبة من اهللا خیرمنوا واتقوا نهم آلو ثبت أ: (ل واألص

والجملة االسمیة هى ) ٌیرخ(وخبره كلمة ) مثوبة(على المبتدأ داخلة 

  .)٣(الجواب

 نحو لو ،ًالتى تفیده تقویة وتوكیدا) ًإذا(ًوقد یكون الجواب مسبوقا بكلمة 

َإذا لعاونتكقصدتنى  نتُم تَملِكُون خزآئِن رحمةِ ربي  لَّو أَ لَّو أَقُل{{ :الى ومنه قوله تع،ُ

  .)٤(}}إِذًا لَّأَمسكْتُم خشيةَ اإلِنفَاقِ وكَان اإلنسان قَتُورا

  :)٥(وقول الشاعر 

ُإذا لبین حقا أینا ظلمــــــــــا  اـــل فیما بیننا حكم للفص أنلو ُّ َّ ً  

ْعلَْأف(أن یكون فعل الجواب هو : ومن النادر الذى ال یقاس علیه  ِ (

                                                                                      

  .٢٢٥/ ١ الجامع الكبیر )١(

  .١٠٣ سورة البقرة آیة )٢(

  .٤٩٨/ ٤ النحو الوافى )٣(

  .١٠٠ سورة اإلسراء آیة )٤(

  . غیر منسوب٤٩٨/ ٤ البیت فى النحو الوافى )٥(



        

  

    

  

١٢٨٠١٢٨٠ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

َّرب(و ًیكون الجواب مسبوقا بالفاء أ أو أن ،ًللتعجب مقرونا بالالم ْقد(أو ) ُ َ( 

َ شهیدا األكرم بهالو مات الجندى: مثل  َْ ْ ٍ میتة منً
ُّ ولو سافرت فراحة،َ

لو  ،َ

ُأسافرقد  لو شئت ،ُسافرت ربما السفر راحة
)١(.  

 وهذا ،مفتوحة الهمزة ومعمولیها) أنَّ ( كالهما صالح للدخول على-٣

مثلة ذلك قوله  ومن أ،طیتینالشر) ْإن(و) لو(حد مواضع االختالف بین أ

 )٢(}}تَخْرج إِلَيهِم لَكَان خيرا لَّهم واللَّه غَفُور رحِيم  ولَو أَنَّهم صبروا حتَّى{{ :تعالى

ّوقول المعرى 
)٣(.  

ُولو أنى حبیت الخلد ِلما أحببت بالخلد انفــــرادا  ً فــــــــــــــرداُ ُ  

   :)٤(وقول اآلخر

ِلكانت عقودا لجید الغواني  ُفلــــــــــو أنَّ ألفاظـــــــــه جسمت  ً ُ ُ ْ  

ْومعمولیها فهل تفقدا اخت) أنَّ(على ) َْلو(ٕواذا دخلت  َ صاصها وهو َ

  ً أال ؟  أودخولها على األفعال فى األعم األغلب

 وأن ،نها فقدت اختصاصها فیرى فریق من النحاة أ،ن للنحاةنا رأیاوه

                                                                                      

  .٤٩٨/ ٤النحو الوافى  و٦٦/ ٢ الهمع )١(

  .١٣٠٠/ ٣ ، وانظر توضیح المقاصد ٥ سورة الحجرات آیة )٢(

  . غیر منسوب ٤٩٩/ ٤ البیت فى النحو الوافى )٣(

  . غیر منسوب٤٩٩/ ٤ البیت فى النحو الوافى )٤(



        

  

    

  

١٢٨١١٢٨١ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

: ذوف تقدیره ن مع معمولیها مبتدا خبره محالمصدر المنسبك بعدها من أ

مین لو أن التاجر أ:  ففى مثل ،ما یناسب السیاق م، أو نحو هذا،ثابت

فى  و،جارتهلو أمانة التاجر ثابتة لراجت ت: ون التقدیر  یك.لراجت تجارته

لو غفلة الحارس :  ویكون التقدیر ،لو أن الحارس غافل الجترأ اللص: مثل 

 وانها فى ،أنها لم تفقد اختصاصها: یق آخر  ویرى فر،ثابتة الجترا اللص

ٕ وانما دخلت على فعل مقدر ،ومعمولیها مباشرة) أنَّ(الحقیقة لم تدخل على 

 ،ا فاعل للفعل المقدرومعمولیه) أنَّ( والمصدر المؤول من ،ونحوه) ثبت(هو 

نهم  ولو ثبت أ–نهم آمنوا ولو ثبت أ: (السابقة هو األمثلة قدیر الفعل فى فت

ُنى حبیت  ولو ثبت أ–صبروا  ْ فلو ثبت أن ألفاظه جسمت–ُ َ ِّ  ولو ثبت أن ،ُ

 وتقدیر الفعل مع فاعله المصدر ، وهكذا،ن الحارسالتاجر ولو ثبت أ

 – ولو ثبت صبرهم –ولو ثبت إیمانهم  (:ومعمولیها هو ) أنَّ(سبك من نالم

ُ ولو ثبت تجسیم –ِبوىولو ثبت ح
ِ ْ  ولو ثبتت غفلة – ولو ثبت أمانة التاجر –َ

  .)١(الحارس 

ً إذ یحقق حكما أصیال ، ولكن الثانى أولى بالترجیح،والرأیان صحیحان ً

ال یاختصاصها بالدخول على الفعل ولك: بنوعیها هو ) لو(حكام  من أًغالبا

                                                                                      

  .٥٠٠ ، ٤٩٩/ ٤ النحو الوافى )١(



        

  

    

  

١٢٨٢١٢٨٢ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

  .)١(ل الحرف المصدرى على مثله بغیر فاصلیدخ

 وال ،ٍ فال یصح تقدیم شىء منهما،وجملتها) وأ(ب الترتیب بین  یج-٤

ٍوال یصح تقدیم شىء من الجملة الجوابیة أو ) لو(من معموالتهما على 

  .)٢(معموالتها على الشرطیة 

  

  :  وف ا اط،  ف  ا وه

 كوجود مفسر له ،َّط وحده إذا دل علیه دلیلرعل الشیصح هنا حذف ف

: واألصل  ،ٌلو مطر نزل العتدل الجو: بعد فاعله المذكور فى الكالم نحو 

ًمثلة حذفه بغیر المفسر أن یكون فاعله مصدرا  ومن أ،ٌلو نزل مطر نزل

) لو(ما حذف الجملة الشرطیة كلها بغیر األداة  أ،ومعمولیها) أنَّ(ًمؤوال من 

  یعتدل الجو لو نزل المطر ؟ أ:  كان یقال ، یصح القیاس علیهادر الفن

  .)٣ ()نعم لو نزل المطر العتدل الجو( فیجاب 

 :شرط وجود القرینة نحو قوله تعالىب) لو(ًوقد تحذف قیاسا ومعها 

  .)٤(}}بِما خلَق  هٍما اتَّخَذَ اللَّه مِن ولَدٍ وما كَان معه مِن إِلَهٍ إِذًا لَّذَهب كُلُّ إِلَ{{

                                                                                      

  .٥٠٠/ ٤ السابق )١(

  .٥٠٠/ ٤ السابق )٢(

  .٥٠٠/ ٤ النحو الوافى )٣(

  .٩١ سورة المؤمنین آیة )٤(



        

  

    

  

١٢٨٣١٢٨٣ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

 وقد یحذف ،إذ لو كان معه آلهة لذهب كل إله بما خلق : والتقدیر

اقرأ لو صفحة أو : و خبره نحو ومعه اسمه أ) كان(ًاسا فعل الشرط قی

ٌ أو كانت مقروءة صفحة ،ًولو كان المقروء صفحة: ٌصفحة على تقدیر  ً
)١(.  

  -: وف  ااب ،ف  ااب وه

الجوابیة  لكن یكثر حذف الجملة ،ب وحدهال یصح حذف فعل الجوا

أَو قُطِّعت بِهِ األَرض   ولَو أَن قُرآنًا سيرت بِهِ الْجِبالُ{{: یل كقوله تعالىلكاملة لد

 :  أو،ما نفعهم: وتقدیر المحذوف . )٢(}}أَو كُلِّم بِهِ الْموتَى بل لِّلّهِ األَمر جمِيعا

:  والتقدیر ، فلو اتفقوا، ومثل تتمزق األمة باختالف زعمائها،لقرآنالكان هذا 

  :)٣( ومثل ذلك قول الشاعر،لو اتفقوا لبقیت سلیمة او قویة

ُظمأ إن أبدى لى الماء منأو َ
ِ ِ َ ْ َّولو كان لى نهر المجرة  ةْ ُ ْ    مورداَ

  .)٤(وقول اآلخر 

ِاطلب العز فى لظى وذر الـــــــــ َ َ َ َّ   َّذل ولو كان فى جنان الخلود  ِ

وأُخِذُوا مِن   ولَو تَرى إِذْ فَزِعوا فَال فَوت { {: وكقوله تعالى،فذره: التقدیر

                                                                                      

  .٥٠٠/ ٤ النحو الوافى )١(

  .٣١ سورة الرعد آیة )٢(

  .غیر منسوب إلى قائل . ٥٠١/ ٤ البیت فى النحو الوافى )٣(

  .غیر منسوب . ٥٠١/ ٤ البیت فى النحو الوافى )٤(



        

  

    

  

١٢٨٤١٢٨٤ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

ًلرأیت أمرا عظیما : جملة محذوفة تقدیرها ) لو(فجوال . )١(}}مكَانٍ قَرِيب ً

  . ًهائال

 ً ابوا ا  ف :  

 وال یصح القیاس علیها ،ً لحذفهما معاورد فى المسموع أمثلة قلیلة

   : )٢( ومن ذلك قول الشاعر،لقلتها وألنها فى الشعر

ُإن یكن طبعك الدالل فلـــــــــــــو ْ   فى سالف الدهر والسنین الخوالى  ْ

   .ًفلو كان فى سالف الدهر والسنین الخوالى لكان مقبوال: والتقدیر 

  : ة فى كتبهم منها ذكرها النحا) لو(وهناك أنواع أخرى من 

 إلى  وال تحتاج، أو الوصلیة، الزائدة)َْلو (-٢.  )٣(المصدریة ) َْلو (-١

مكان ) لو( بحیث یمكن وضع ،الوصلیة) ْإن( فهى كــ،جواب فى المشهور

ُالدنيء ولو كثر : ابها نحو ر وتعرب كإع،فال یفسد المعنى وال األسلوب) ْإن( َ َّ

  . ًتعماال فى فصیح الكالمماله بخیل وهذا أقل األنواع اس

 وال یحتاج ، وهى حرف ال عمل له،التى تفید التقلیل المجرد) لو (-٣

 وقال ، من ضروب البر واإلحسان ولو بالكلمة الطیبةرأكث: لجواب نحو 

ًكل ما أورد شاهدا على التقلیل تصلح فیه أن تكون شرطیة : بعض النحاة 

                                                                                      

  .٥١ سورة سبأ آیة )١(

  .غیر منسوب إلى قائل  . ٥٠١/ ٤ البیت فى النحو الوافى )٢(

  . ١٢٩٥/ ٣ وتوضیح المقاصد ٥٢٦ ، وشرح ابن عقیل ٥٠٣ / ٤ النحو الوافى )٣(



        

  

    

  

١٢٨٥١٢٨٥ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

ٕوان كان :  والتقدیر ،د من المقام والتقلیل مستفا،حذف جوابها) ْإن(بمعنى 

  .)١(اإلكثار بالكلمة واألول أحسن 

: ً، كأن ترى بخیال فى مستشفى فتقولالتى تفید التحضیض) لو (-٤

 بنصب المضارع بعد فاء السببیة ،لو تبرع لهذا المستشفى فتنال خیر الجزاء

  . هذا النوع ال یحتاج إلى جواب فى الرأى األحسنالجوابیة و

َلو تسهم فى الخیر فتثاب: التى للعرض مثل ) ًْلو (-٥ ْ  بنصب ،ُ

إنها ال : حسن األخذ بالرأى القائل  واأل،المضارع بعد فاء السببیة الجوابیة

  .تحتاج إلى جواب

ً وال تكون للتمنى إال حیث یكون األمر مستحیال،التى للتمنى) َْلو (-٦ ِّ َّ، 

يومئِذٍ يود الَّذِين {{:قیامة  نحو قوله تعالى عن یوم ال،أو فى حكم المستحیل

ضاألَر ى بِهِموتُس ولَ لَوساْ الروصعواْ وُلو یستجیب لى حكام : ، ومثل )٢(}}كَفَر
َالدول فأحول بینهم وبین إشعال الحروب ُ ِ ََأحول( بنصب المضارع ،ُّ بعد فاء ) ُ

إنها :  وقیل ،ًطلقا وهل تحتاج إلى جواب ؟ قیل ال تحتاج م،السببیة الجوابیة

  .)٣(بها معنى التمنى ارحتاج له ولكنه الزم الحذف بسبب إست

 وتقدم على القسم فیجب أن ،ع الشرط االمتناعى مع القسما اجتمفإذ

لوال :  ویحذف جواب القسم لداللة جواب الشرط علیه نحو ،یكون الجواب له

سم هو المقدم على لقٕ وان كان ا،رحمة المولى بعباده واهللا ألهلكهم بذنوبهم

                                                                                      
  . ١٢٩٥/ ٣ وتوضیح المقاصد ٥٢٦ ، وشرح ابن عقیل ٥٠٣ / ٤ النحو الوافى )١(

  .٤٢ سورة النساء آیة )٢(

  . ١٢٩٥/ ٣ وتوضیح المقاصد ٥٠٣/ ٤ النحو الوافى )٣(



        

  

    

  

١٢٨٦١٢٨٦ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

 وأن ،ً فالصحیح أن الجواب المذكور هو للشرط أیضا،الشرط االمتناعى

ٍ، لم یغن شىء عن شىءالشرط وجوابه جواب للقسم
ٌ ِ ْ  لم ، والجوابان مذكوران،ُ

ما ( فجملة ،واهللا لوال اهللا مااهتدینا:  نحو ،یحذف أحدهما لداللة اآلخر علیه

  .)١( جوابها جواب القسم وهذه مع) لوال(هى جواب ) اهتدینا

نه عند اجتماع الشرط االمتناعى والقسم یكون  یتبین لنا أومما تقدم

ً سواء أكان متقدما على القسم أم متأخرا عنه،الجواب للشرط االمتناعى َّ. 

 وجواب ،ًكل واحد من الشرط والقسم یستدعتى جوابا: " ویقول ابن عقیل 

ن كان جملة فعلیة وجواب القسم إ ، أو مقرون بالفاءإما مجزوم: الشرط 

ٕواهللا ألضربن زیدا وان :  أكد بالالم والنون نحو ،مثبتة مصدرة بمضارع ً َّ

ن كان جملة ٕ وا،واهللا لقد قام زید: وقد نحو ٍصدرت بماض اقترن بالالم 

ائم، ًإن زیدا لقواهللا : َّ أو بإن وحدها نحو ، أو الالم وحدها،َّاسمیة فبإن والالم

ٌن زیدا قائم واهللا إ،ٌ قائمٌواهللا لزید ما أوال (فیة فینفى بــ ٕ وان كان جملة فعلیة من،ً

ٌ وان یقوم زید ،ٌ وال یقوم زید،ٌواهللا ما یقوم زید:  نحو )ْأو إن ُ ْ ٕ
)٢(.  

 وذلك نحو ،ملة القسمًوربما حذفت الالم وقد جمیعا ـ، وذلك إن طالت ج

ذه الجملة جواب القسم الذى ن ه فإ)٣(}}قُتِلَ أَصحاب األُخدود{{ :قوله تعالى

 ثم إن الذى ، وهو فعل ماض مثبت ولیس معه الم وال قد، السورةفى أول

                                                                                      

  .٤٨٨/ ٤ النحو الوافى  )١(

  .٥٢٥ شرح ابن عقیل )٢(

  . من سورة البروج ٤ آیة )٣(



        

  

    

  

١٢٨٧١٢٨٧ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

 فأما الجامد فیقترن بالالم ،ًیقترن بالالم وقد معا هو الماضى المتصرف

  .)١( واهللا لنعم الرجل زید ،واهللا لعسى زید أن یقوم: وحدها نحو 

إِن {{:یة البروج هو قوله تعالىقسم فى آوذهب المبرد إلى أن جواب ال

واعلم : "  حیث قال }}قُتِلَ أَصحاب األُخدود{{:ولیس }}بطْش ربك لَشدِيد

 یذكر ما یقع  ثم،یهن القسم قد یؤكد بما یصدق الخبر قبل ذكر المقسم علأ

وعود  والسماء ذَاتِ الْبروج والْيومِ الْم{{ :ل فمن ذلك قوله عز وج،علیه القسم

  .)٢(}}وشاهِدٍ ومشهود

إِن : (ٕ وانما وقع القسم على قوله ،ًثم ذكر قصة أصحاب األخدود توكیدا

) قُتِلَ أَصحاب األُخدود (إنما وقع على: وقد قال قوم ) بطْش ربك لَشدِيد

 ألن هذه ،ل عندنا إال األوللیس القو و، الالم لطول الكالموحذفت

  .)٣(توكید االعتراضات 

 أما القسم المقصود به ،هذا كله فى القسم غیر االستعطافى

  :)٤(االستعطاف فإنه یجاب بجملة إنشائیة مثل قول الشاعر 

ــا    بربك هل ضممت إلیك لیلــــــــــى ــ ــ ــ ــ ــ َقبیل الصبح أو قبلت فاهــ َ ُ  

                                                                                      

  .٥٢٥ شرح ابن عقیل )١(

  . )٣ ، ٢ ، ١(  سورة البروج اآلیات )٢(

  .١٢٧/ ١ المقتضب )٣(

 هذا البیت لقیس بن الملوح العامرى مجنون لیلى من قصیدة یقولهـا لمحمـد بـن ورد العقیلـى )٤(

  .٥٢٥ ومنحة الجلیل ٢٥٥بعد زواجه من لیلى ، وهو فى شرح ابن عقیل 



        

  

    

  

١٢٨٨١٢٨٨ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

لداللة جواب األول فإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما 

ْن قام زید واهللا یقم عمروإ: علیه فتقول  َ لداللة جواب  فتحذف جواب القسم ،َ

ُن یقم زید لیقومن عمروواهللا إ:  وتقول ،الشرط علیه ّ َ ٌ ُْ  فتحذف جواب الشرط ،َ

  .)١(لیهلداللة جواب القسم ع

َ فإن تقدم علیهما ذو خبر رجح ،هذا إذا لم یتقدم علیهما ذو خبر ِّ ُ

ً كان متقدما أو متأخراًالشرط مطلقا أى سواء ویحذف جواب  فیجاب الشرط ،ً

ُن قام واهللا ُأكرمهزید إ:  فتقول ،القسم ْ ِ ُ زید واهللا إن قام ُأكرمه ،َ ْ ِ ْ
)٢(.  

 ،ًوقد جاء قلیال ترجیح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم

  )٣(ٕوان لم یتقدم ذو خبر ومنه قوله 

ِّلئن منیت بنا عن غب معركـــة ــوم ننتفلال    ُ ــ ــ ُ تلفنا عن دماء القــ ُ  

شرط ) ْإن( و،واهللا لئن:  والتقدیر ،لقسم محذوفموطئه ) لئن(فال 

 بل حذف ،ُ ولم یجب القسم،وهو مجزوم بحذف الیاء) ناُُال تلف: (وجوابه 

ء على الكثیر وهو إجابة القسم  ولو جا،جوابه لداللة جواب الشرط علیه

    .)٤( بإثبات الیاء ألنه مرفوع ،ناُال تلفی: ُّدمه لقیل لتق

                                                                                      

  .٥٢٥ شرح ابن عقیل )١(

  .٥٢٥ المرجع السابق )٢(

  . البیت سبق تخریجه)٣(

  .٥٢٦  شرح ابن عقیل )٤(



        

  

    

  

١٢٨٩١٢٨٩ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

   متةاخلا

 هذا الموضوع النظرة السریعة فى الجملة الشرطیة وبعد معالجةوبعد هذه 

  : ن نخرج منه بالنتائج اآلتیةبقدر المستطاع یمكن أ

  .معرفة معنى الشرط ومعنى القسم فى النحو العربى - ١

  ره معرفة حكم اجتماع القسم مع الشرط االمتناعى وغی - ٢

معرفة ما فى هذا الموضوع من خالف بین النحویین فى المسائل  - ٣

   .المختلفة مما جعل البحث عزیرا فى مادته

ثال عربیة جعلته ذا ث من آیات قرآنیة وأبیات شعریة وأم كثرة ما فى البح- ٤

   .مادة علمیة فریدة

 جدة الموضوع ومعالجته بهذا األسلوب جعلته یجذب القارئ لإلطالع - ٥

   .لیه ومدارستهع

 تعدد المراجع والمصادر فى هذا البحث جعله ذا قیمة علمیة یجب - ٦

   .الحصول علیها

  .هذا واهللا أعلى وأعلم وبه الهدایة ومنة التوفیق         

  أحمد إسماعيل حسن يونس /                               د

                                    المدرس بقسم اللغويات

                               فى كلية اللغة العربية بالمنصورة

  



        

  

    

  

١٢٩٠١٢٩٠ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

  املصادر واملراجعفهرس 
مصطفى النماس ط مكتبة الخانجى / رتشاف الضرب ألبى حیان ت ا - ١

 .١٩٨٩بالقاهرة 

 .األصول البن السراج ط مؤسسة الرسالة  - ٢

 .محمود الطناحى د الخانجى بالقاهرة/ أمالى ابن الشجرى ت  - ٣

محمد محیى الدین عبد / صاف فى مسائل الخالف لألنبارى ت اإلن - ٤

 .الحمید ط بیروت

محمد محیى الدین / أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك البن هشام ت - ٥

 .عبد الحمید

 . حاشیة الشیخ یس على شرح التصریح ط الحلبى - ٦

 لبى الصبان على شرح األشمونى ط الححاشیة  - ٧

الم هارون ط دار الكتب العلمیة عبد الس/ خزانة األدب للبغدادى ت  - ٨

  .بیروت

 .  ت محمد محي الدین عبد الحمیدشذور الذهب البن هشامشرح  - ٩

   شرح التصریح على التوضیح للشیخ خالد لألزهرى ط الحلبى -١٠

  شرح ابن عقیل على األلفیة ط بیروت محمد محي الدین عبد الحمید  - ١١

  .شرح األشمونى على األلفیة ط الحلبى -١٢ 

  .ه١٤٥٠وهبة متولى عمر / اس ت دشرح أبیات سیبویه للنح -١٣ 

  .هامش األشمونى ط الحلبىب شرح الشواهد للعینى -١٤

  .عبد المنعم هریدى/  شرح الكافیة الشافیة البن مالك ت -١٥

  . شرح المفصل البن یعیش ط مكتبة المثنى وط بیروت-١٦



        

  

    

  

١٢٩١١٢٩١ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

  . هارونعبد السالم/ ه وط ١٣١٦ الكتاب لسیبویه ط بوالق -١٧

 عبد الحمید حمد محمد /المتبع فى شرح اللمع ألبى البقاء العكبرى ت  -١٨

  .اریونس بنغازى منشورات جامعة ق.محمود الزوى

مازن المبارك ط دار / عاریب البن هشام ت  مغنى اللبیب عن كتب األ-١٩

   .م١٩٩٢الفكر بیروت 

   .الجبورى الستار وعبد اهللا  عبدأحمد/  المقرب البن عصفور ت -٢٠

على حیدر ط دمشق /  المرتجل فى شرح الجمل البن الخشاب ت  د -٢١ 

   .م١٩٧٢

 منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل محمد محي الدین عبد الحمید ط -٢٢

   .م١٩٩٠بیروت المكتبة العصریة للطباعة والنشر 

 النحو الوافى لعباس حسن ط دار المعارف بمصر الطبعة الخامسة -٢٣

   .عشرة

أحمد شمس /  همع الهوامع للسیوطى ط دار المعرفة بیروت وط ت -٢٤

  .م١٩٩٨الدین 

  

  

  

  

  



        

  

    

  

١٢٩٢١٢٩٢ 

  ت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةت اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسااملجلد الثامن من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسا

  
  النحو العريبالنحو العريب  يف يف   اجتامع الرشط  والقسماجتامع الرشط  والقسم

  

  س اتس ات

  

  اا      اعاع

  ١٢٤١١٢٤١  ّمقدمـــةّمقدمـــة     ال     ال

  ١٢٤٤١٢٤٤   ارط وأ ارط وأ  ال اول ال اول       

         ل اا ل اا    م وأا م وأا   ١٢٥٤١٢٥٤  

  ١٢٥٥١٢٥٥         معنى القسم        معنى القسم 

  ١٢٥٥١٢٥٥            القسم االستعطافى          القسم االستعطافى

  ١٢٥٦١٢٥٦          القسم غیر االستعطافى        القسم غیر االستعطافى

  ١٢٦٠١٢٦٠  اع ارط وام وأ أو دم اع ارط وام وأ أو دم   ال اث ال اث 

  ١٢٦١١٢٦١  اجتماع القسم مع الشرط غیر االمتناعىاجتماع القسم مع الشرط غیر االمتناعى :  : اث اولاث اول

 ث اا ث اا١٢٦٨١٢٦٨   اجتماع القسم والشرط االمتناعى اجتماع القسم والشرط االمتناعى  

  ١٢٨٢١٢٨٢   وحذف الجملة الشرطیة كاملة وحذف الجملة الشرطیة كاملة،،لشرط وحدهلشرط وحدهحذف فعل احذف فعل ا

  ١٢٨٣١٢٨٣     كاملة كاملةیةیة وحذف الجملة الجواب وحذف الجملة الجواب،،حذف فعل الجواب وحدهحذف فعل الجواب وحده

  ١٢٨٤١٢٨٤ ً حذف جملتى الشرط والجواب معًاحذف جملتى الشرط والجواب معا

  ١٢٨٩١٢٨٩  الخاتمـــــةالخاتمـــــة

  ١٢٩٠١٢٩٠  المصادر والمراجع المصادر والمراجع 

  ١٢٩٢١٢٩٢  فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات

  


