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 الحمد هللا و الّصالة و الّسالم على رسول اهللا و على آله و صحبه و من وااله 

 و بعد:

 ال شّك في كون علم الّنحو من أجّل العلوم شأنا و أعالها مرتبة ، فهو المدخل

 إلى العلوم العربیة ألنه وسیلة الّلغوي، وعماد البالغّي، و سالح العربّي، یقوم على معالم  

أرسته و أسس مْنَهَجْته التزمها النحویون وساروا على خطاها، عرفت تلكم األسس بأصول 

الّنـــــحو العربـــي ، الــتي ُتعــــــتبر قاعـــدة ینطـــلق منها البـــاحث الستـــعمال قواعد الّنـــــحو 

عاّمـــــــــة ، و اكتشاف أسرار الجمل خاصة ، فالجملة من األسس المهَمة التي تقوم علیها 

 الّدراسة الّنحویة ، فهي عنصر أساسي في الكالم و وسیلة مهّمة الكتساب الّلغة العربیة

 ولّما كانت بهذه المكانة حظیت بعنایة تاّمة عند الّنـــــــحاة القدامى و المحدثین.

 و من هنا جاءت هذه الّدراسة لتبحث موضوعا هاّما یتناول نوعا من أنواع الجمل

  أال و هو  " الجملة الّشرطیة ".

فما هو الّشرط ؟ و ما هي أركان الجملة الّشرطیة ؟ فیم تتمثل أدوات الّشرط المتوفرة في 

 الدیوان ؟ و إلى أي مدى حافظت الجملة الّشرطیة على نظامها؟

بعد أن كانت دراسات الجملة الّشرطیة موزعة بین دراسات حروف المعاني و جوازم 

 الفعل المضارع و الجمل التي ال محل لها من اإلعراب ، أصبحت فكرة مكتملة المعالم 

 
  أ
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 و درسا قائما بذاته، لها خاصّیتها التركیبیة و وظیفتها الّنحویة و میزتها الّداللیة لفتت

 انتباه أغلب الّنحاة فصارت قضیة من القضایا الّنحویة التي تحتاج إلى الّدراسة و التحلیل.

و كانت الغایة المنشودة من دراسة موضوع الجملة الّشرطیة هو الظفر بما تحویه 

الجملة الّشرطیة من خصائص، و رغبة في الّتعرف على أنماطها المتنوعة و صورها 

 المختلفة و ما ینتج عن أشكالها من فروع.

و قد وقع اختیار دیوان "النبّیة تتجلى في وضح الّلیل" مجاال للدراسة لیكون مرآة 

عاكسة لتلك األنماط و الصور و األشكال، و بما أّن الموضوع المدروس في هذا البحث 

نظام الجملة یتناول الجملة الّشرطیة ، اقتضت اإلشكالیة أن یوسم البحث بعنوان: 

 الّشرطیة في دیوان "النبّیة تتجلى في وضح الّلیل" لـ: ربیعة جلطي.

 و لجني ثمار هذه الّدراسة ُبنیت خطة البحث كاآلتي:

   مقدمة أجملت عرضا شامال لمراحل البحث ، یلیها مدخل بعنوان الجملة الّشرطیة 

 و عناصرها حیث تناول مفهوم الّشرط و مصطلـــــحاته و عناصر الجمـــــلة الّشرطیــــــة  

ثم فصلین ُمزجا بین الّنظري و التطبیقي بحیث ُوِسم الفصل األول بعنوان: أنماط الجملة 

الّشرطیة المصّدرة بالحروف و اقتصر على دراسة األنماط الّشرطیة التي تعتمد األدوات 

الّشرطیة المتمثلة في الحروف ، مع العلم أن دیوان "النبّیة" ضّم ثالث أدوات حرفیة منها 

 الجازمة : " ِإنْ " و غیر الجازمة هما : " لو" و " لوال ".
 

  ب
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 و اعُتِمد في هذه الدراسة على تحدید الجمل الّشرطیة ثم استخراج األنماط الّشرطیة 

 ثم تفریغ هذه األنماط إلى صور و الصور إلى أشكال و األشكال إلى فروع إن وجدت، 

ثم یلیه تمثیل شجري لهذه األنماط و بعده تحلیل لها، كما اهتمت الّدراسة بمعاني حروف 

الّشرط الواردة في الّدیوان و أزمنة األفعال (فعل الّشرط و فعل جواب الّشرط) ، إضافة 

 إلى داللة الجملة الّشرطیة و ما یطرأ علیها من حذف أو زیادة  أو تقدیم أو تأخیر...

أّما الفصل الثاني فُیعنى بأنماط الجملة الّشرطیة المصّدرة باألسماء و الّظروف     

 و قد ُجمعت األسماء مع الّظروف تحت عنوان واحد لكونها أقّل األدوات الّشرطیة ورودا

 في الّدیوان ، بل ال نجد لها أكثر من جملة واحدة ، فاختص المبحث األول بدراسة 

األسماء الجازمة حیث انطوى الدیوان على حرف جزم وحید و هو "َمنْ "، أّما المبحث 

الثاني فكان لدراسة  الّظروف منها الجازمة تتمثل في: "حیثما" و غیر الجازمة التي تتمثل 

في: "إذا و كَلما"، و لقد سارت دراسة هذا الفصل على الطریقة نفسها التي اتُِّبَعت في 

الفصل األول ، َتَلْت الفصلین خاتمة شملت أهم النتائج التي توّصل إلیها البحث و فهرس 

 مفّصل لعناصر البحث و فصوله.

 سار هذا البحث وفق منهج وصفي تحلیلي، و ذلك بمالحظة الجمل الّشرطیة 

 المتوفرة في الّدیوان  و تصنیف هذه الجمل لتحدید األنماط الّشرطیة ثم تحلیل هذه األنماط 

 من خالل تفریعها إلى صور و أشكال.

 
  ج
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  و من المؤّلفات التي تناولت موضوع الّشرط و كانت المعین في فك و شرح الكثیر

  من المســائل و القواعـــد المتعّلقة بقضایــــاه ، ُیذكر: " الجملة الّشرطیة عند الّنحاة العرب "

 عبد العزیز علي الصـالـح العید و " الّشرط في القرآن الكریم " لـ: ابراهیم الشمسانلـ: 

ابــن جـــني              و " الّلَمع " لـ: سیبویهإضافة إلى أّمهات الكتب مثل: " الكتاب" لـ: 

و بعض المراجع  ابن هشام األنصاري   و " مغني الّلبیب" لـ: المبردو " المقتضب" لـ: 

 .تمام حّسان  و "الخالصة الّنحویة " لـ: عباس حسنكـ: "الّنحو الوافي " لـ:

أّما بالنسبة للصعوبات فیذكر في المقام األول صعوبة إیجاد مدونة للتطبیق إضافة 

 إلى  صعوبة تعّدد مصطلحات الّشرط و اختالفها.

و قبل ختم المقدمة عظیم الّشكر و خالص التقدیر و االحترام موّجه لألستاذة 

 الفاضلة على ما أسدته من نصائح و قّدمته من إرشادات جزاها اهللا عنها خیر الجزاء.       

 
  د



 : مدخل                  
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- مفهوم الّشرط و مصطلحاته  1

 قّدمت المعاجم و الكتب تعریفات جّمة للشرط من بینها: أوال :مفهوم الّشرط :

  أ/ لغة : 

معروف، و  كذلك الشریطة، و  الجمع ه) : « 741ابن منظور(الّشرط عند 

 1، و الّشرط :الزام الشيء و التزامه في البیع و نحوه و الجمع شروط » . شروط وشرائط

 : « الّشرط : (َبزُغ الَحجامِ ) بالِمشَرِط،(یشِرُط و َیشُرُط ه)1205(الزُّبیديیعّرفه و 

فیهما)و یقالُ:رّب شرِط شاِرط، أوجُع من شارط، و الّشرط :(الّدون اللئیم السافل)،مقتضى 

 2سیاقه أّنه بالفتح، و الصَّواب أنَّه بالتحریك...»

 : «(الّشْرطُ ) :ما یوضع لیلتزم في بیع أو نحوه ، و (في معجم الوسیطالو جاء في 

ترتیُب أمٍر    به ، و ال یكون داخال في حقیقته و (عند الّنحاة):إالّ ما ال یتم الشيء  الفقه)

آخر بأداة، و أدوات الشَّْرِط اَألْلفاُظ التي ُتْسَتْعَمُل في هذا التَّرتیب مثل:ِإْن و َمْن  على أٍمر

 3و مهما.. (ج) ُشُروط ».

 

ون،دار المعارف،القاهرة،مصر، آخر- ابن منظور،لسان العرب،تحقیق:عبد اهللا علي الكبیر و محمد أحمد عبد اهللا و 1

، مادة( ش ر ط ).2235[دط] ،[ دت ]، ص     

بیدي،تاج العروس،تحقیق:عبد العلیم طحاوي،مطبعة حكومة الكویت،2 ،     404،ص19م،ج1980ه-1400-الزُّ
 مادة(ش ر ط).

 ط) (ش ر مادة ،498م،ص3،1985-مجمع الّلغة العربیة،المعجم الوسیط،الدار الهندسیة،القاهرة،مصر،ط 3
  .  

                                       



 فنجد : «الّشرط مصدر و الزام الشيء و التزامه  المحیط المحیطإذ ما  تصّفحنا قاموس و

في البیع و نحوه ج شروط. و في المثل الّشرط أملك علیك أم لك أّي أّن الّشرط یملك 

والّشرط في اصطالح المتكلمین   صاحبه في الزامه إیاه المشروط إن كان له أو علیه...

هو ما یتوقف علیه الشيء  فال یكون داخال فیه و ال مدبرا عنه ، و  قیل هو ما ال یوجد 

و عند الفقهاء و األصولیین هو الخارج من الشيء  یلزم أن یوجد عنده. الشيء بدونه و ال

الموقوف علیه ذلك الشيء الغیر مؤثر في وجوه كالطَّهارة بالنسبة إلى الصَّالة.وعند 

، و  عند الّنحاة هو ترتیب  خرىأالحكماء هو تعلیق حصول مضمون جملة بحصول 

وقوع أمر على وقوع أمر آخر بواسطة أداة ملفوظة نحو: إن قام زید قام غالمه أو مقّدرة 

نحو : زرني أكرمك أي فإن تزرني أكرمك، و  أدوات الّشرط هي األلفاظ الدَّالة على هذا 

 1الترتیب»

ب/اصطالحا: 

فكان وجود  :«و معنى الّشرط العالمة و األمارة،ه)643ابن یعیش(جاء عند 

 2الّشرط عالمة لوجود جوابه».

 

،مادة(ش ر ط)460م،ص1998بطرس البستاني،محیط المحیط،مكتبة ناشرون،بیروت،لبنان،  -1 

265،ص1م،ج2001، 1- ابن یعیش،شرح المفصل للزمخشري،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،ط2  

                                       



فه  :«تعلیق شيء بشيء بحیث إذا ُوِجَد األول ه)816(الشریف الجرجانيو قد عرَّ

 1ُوِجَد الثاني و قیل الّشرط ما یتوقف علیه وجود الشيء»

بحیث ال یتحقق الثاني  قرن أمر بآخر مع وجود أداة شرط ،  هو:«معجم المفّصلالوفي 

 2  بتحقق األّول»إالّ 

 تعریفا واضحا شامال إذ یقول :«الّشرط أسلوب مهدي المخزوميكما قدَّم له 

منّزل منزلة  ، و الثاني: ّسبباللغوي،ینبني _بالتحلیل_على جزئین،األوَّل:ُمنزَّل منزلة 

یتحقق  الثاني إذا تحقق األّول، و ینعدم الثاني إذا انعدم األّول،ألن وجود  ، لمسّببا

فجملة الّشرط إذن تتألف من عبارتین ال استقالل  الثاني معلق على وجود األّول...

 3تسمى العبارة األولى شرطا و تسمى العبارة الثانیة جزاءا». إلحداهما عن األخرى،

إذا من خالل التعریفین الّلغوي و االصطالحي نستنتج أّن الّشرط أسلوب ترتیبي 

       بحیث یتحقق األّول بوجود الثاني فیسمى األّول الّشرط آخریلتزم فیه شيء بشيء 

و یدعى الثاني بجواب الّشرط تربط بینهما أداة شرط فیؤلف تركیب هو الجملة الّشرطیة. 

ثانیا: مصطلحاته 

 131م،ص1985-محمد الشریف الجرجاني،كتاب التعریفات،مكتبة لبنان،بیروت،لبنان،[دط]،1
، 1،ط ،بیروت،لبنان -إمیل بدیع یعقوب و میشال عاصي،المعجم المفصل في الّلغة و األدب،دار العلم للمالیین2

732،ص1،جم1987  

 284م،ص1986،2- مهدي المخزومي،في النحو العربي نقد و توجیه،دار الرائد العربي،بیروت،لبنان،ط3

                                       



بمصطلحات قد تناولوه المتتبِّع ألسلوب الّشرط في الّدراسات الّنحویة یجد أّن الّنحاة 

 حین استعمل مصطلح المبرد، و  تبعه 1"مصطلح الجزاء" سیبویهأطلق علیه ف ،مختلفة 

«هذا باب المجازاة و حروفها و هي تدخل على الّشرط .و معنى "المجازاة و حروفها"

 بابا الّلمع في العربیة في كتابه ابن جني، و  أفرد 2الّشرط:وقوع الشيء أو وقوع غیره»

 و نجد أن مصطلح الّشرط هو المتداول في المباحث 3باب الّشرط و جوابه"خاصا أسماه "

في كتابه الّنحو العربي نقد و توجیه تعریفا مهدي المخزومي فكما قدم  الّلغویة الحدیثة ،

 هو اآلخر عّرفه:« أسلوب الّشرط یتكون من مركبین فمحمد ابراهیم عبادةللّشرط 

  4إسنادیین أحدهما معتمد على اآلخر...»

لم یختلف الّنحاة سواءا قدیما أم حدیثا في مفهوم الّشرط و إن اختلفوا                ،      إذاً 

، ألن هدفهم هو الوصول إلى ما وراء المصطلح و لیس الوقوف          في مصطلحاته

علیه و اإلفتنان بتسمیاته.   

  عناصر الجملة الّشرطیة- 2

 اختصت الجملة الّشرطیة بعناصر مّیزتها عن غیرها من  الجمل تمّثلت في:  

  

 432،ص1ه،ج1316 ،1-ینظر،سیبویه،الكتاب،دار صادر،بیروت،لبنان،ط1
45،ص1ه،ج1415م-1994ضب،تحقیق:عبد الخالق عظیمة،دارالكتب،مصر،القاهرة،[دط]،ت-المبرد،المق2  

 94م،ص1988-ابن جني ،الّلمع في العربیة،تحقیق:سمیح أبو مغلى،دار مجدالوي،عمان ،األردن،[دط]،3
 140م،ص2002، 2-محمد ابراهیم عبادة،الجملة العربیة(مكوناتها-أنواعها-تحلیلها)،مكتبة اآلداب،القاهرة،مصر،ط4

                                       



أ/ أدوات الّشرط:     

 تعتبر أداة الّشرط العنصر األساسي اّلذي یتصّدر الجملة الّشرطیة و هي الرابط  

، و أدوات الّشرط كثیرة هي: إن، َمن، ما، أّي،  بین جملة الّشرط و جملة جواب الّشرط

 مهما، حین، متى، أّیان، أین، إذ ما ، حیثما، أّنى...    

    و نجد أغلب الّنحاة القدامى قد تطرقوا للّشرط أثناء تناولهم لعوامل جزم المضارع  

لذلك ُقّسمت أدوات الّشرط من حیث األثر اإلعرابي إلى: 

: وهي تجزم فعلین، الّشرط و الجواب.  -أدوات شرط جازمة1

-أدوات شرط غیر جازمة: وهي أدوات شرط ال تجزم ما بعدها. 2

و هناك من الّنحاة من خّصص لها بابا لدراستها و قّسمها إلى أسماء و ظروف و 

حروف. 

    «فما یجازى به من األسماء غیر الّظروف ه)180الكتاب لسیبویه(جاء في 

    و ما و أّیهم و ما یجازى به من الظروف أّي حین و متى و أین و أّنى و حیثما  َمن

 1و من غیرهما إن و إذ ما »

 432- سیبویه،الكتاب،ص1
                                       



" في باب المجازاة و حروفها  «...فمن "مقتضبه في ه)285المبّرد (     و ذكر 

عواملها من الظروف: أین، و متى، و أنى، و حیثما، ومن األسماء: َمن ، و ما، و أي، 

 1و مهما، و من الحروف التي جاءت لمعنى: إن وٕاذ ما  »

"الّلمع      في كتابه ه)392ابن جني(     و قد نهج سبیلهما في هذا التقسیم كل من 

 "المقتصد في شرح اإل یضاح" في ه) 816عبد القاهر الجرجاني( و في العربیة"

تنقسم أدوات الّشرط إلى ثالثة أقسام: ،      إذا 

/ أسماء وهي: َمن، ما، أّیهم 1

/ ظروف وهي: أّي، حین، متى، أین، حیثما 2

/ حروف وهي:إن، إذ ما   3

     لم یختلف الّنحاة القدماء في تقسیم أدوات الّشرط غالبا في دراستهم، و إّنما التباین 

ظهر في الّدراسات الّنحویة الحدیثة . 

   2:تمام حّسانا وقد وضع مخطط

 

 

45المبرد،المقتضب،ص -1 
 141م،ص2000، 1- تّمام حّسان،الخالصة النحویة،عالم الكتب،القاهرة،مصر،ط2

                                       



                                الجملة الّشرطیة 

                                                                                         

:                                             مركبة من المبهمات و ما الّشرطیة:         بسیطة

  إن،من،ما،متى،أیان،أنى،أي                                        مهما،أیما،متى،ما،أینما،حیثما،إذ ما

 فقّسمها إلى:« من أدوات الّشرط ما وضع لمجرد تعلیق الجواب       ابراهیم عبادة أّما

بالّشرط و هو(ِإنْ ) و(إذ ما )...ومنها ما وضع للداللة على من یعقل ثم ضمن معنى 

الّشرط و هو (َمنْ )...ومنها ما وضع للداللة على ما یعقل ثم ضمن معنى الّشرط و هو 

 و (مهما)... ومنها ما وضع للداللة على الّزمان ثم ضمن معنى الّشرط و هو   (ما)

و "أّیان" و منها ما وضع للداللة على المكان ثم ضمن معنى الّشرط و هو "أین"  "متى" 

 1ربعة السابقة و هو أيّ ...»ألو"أینما"و "حیثما" و "أّنى" و منها ماهو مترّدد بین األقسام ا

 بتقسیم مغایر و هو : مهدي المخزوميو جاء 

لو.  ، إذا ، إنْ  /أدوات دالة على الّشرط أصالة:1

 2(ما)،(مهما)،(َمنْ )،(أيّ )،(أین)،(متى)،(أّیان)،(كیف)،(أّنى)،(حیثما). /كنایات:2

     

 141- محمد ابراهیم عبادة،الجملة العربیة،ص1
 

292 ینظر،مهدي المخزومي،في النحو العربي نقد و توجیه،ص-2  

                                       



   فمنهم ،نستنتج أّن تصنیف أدوات الّشرط كان محل خالف بین القدیم و الحدیث

و هناك من راعى جانب العمل ، من قّسمها باعتبار االسمیة و الظرفیة و الحرفیة 

 و أیضا هناك من درسها من جانب البساطة و التركیب  ،الّنحوي جازمة و غیر جازمة

لكن رغم هذا التباین في تقسیم األدوات  ، وآخر تفرد بتقسیمه مراعیا األصالة و الكنایة

  أّنه لم یفقدها وظیفتها في الربط بین جملة الّشرط و جملة جواب الّشرط و ما إالّ الّشرطیة 

تضفیه من معنى في التركیب الّشرطي.   

ب/جملة الّشرط و جملة جواب الّشرط: 

تتألف الجملة الّشرطیة من مركبین ال یمكن أن ُیفصل أحدهما عن اآلخر و هما 

جملة الّشرط و جملة جواب الّشرط: 

                                                                   /جملة الّشرط:1    

 1«الجملة التي تدل على أداة الّشرط»: جملة الّشرط هي

  2أّما فعل الّشرط*«وهو الفعل األّول الذي علیه یتعلق حدوث الجواب أو الجزاء»

 

                                              1إذ یحتكم لشروط ستة تتمثل في:

    8ه ،ص1401م-1981 ،1-ابراهیم الشمسان،الجملة الّشرطیة عند الّنحاة العرب،مطابع الدجوي،القاهرة،مصر،ط1
 *-تسمى جملة فعل الّشرط جملة الّشرط اختصارا 

 335م،ص2008، 1-محسن علي عطیة،األسالیب النحویة،دار المناهج،عمان،األردن،ط2

                                       



فال یجوز:إْن قام زید أمس أُقْم معه           أوال: -أن ال یكون ماضي المعنى،

فال یجوز:إْن ُقْم  ثانیا: -أن ال یكون طلبا،

فال یجوز:إْن عفى  ثالثا: -أن ال یكون جامدا،

فال یجوز:إْن سوف یُقْم  رابعا:-أن ال یكون مقرونا بتنفیس،

قد یقم ن فال یجوز:إْن قد قام زید وال إ خامسا:-أن ال یكون مقرونا بقد،

فال یجوز:إن لّما یقم وال إن لن یقم و یستثنى من  سادسا:-أن ال یكون مقرونا بحرف نفي،

ذلك لم و ال [فیجوز اقترانه بهما] نحو:إن لم تفعل فما بلغت رسالته. 

 وقد ُعّرفت بـ: /جملة جواب الّشرط:2

« الجملة التي یعّلق حصولها على حصول الّشرط، و  ترّتب علیها كما یرّتب 

السؤال على الجواب، و  یسمى الفعل الثاني جوابا أو جزاءا،تشبیها له بجواب السؤال و 

عمال و ذلك لوقوعه بعد وقوع فعل الّشرط،كما یقع الجواب بعد السؤال، و  كما ألا بجزاء

 ²یقع الجزاء بعد الفعل المجازى علیه»

 اقتران جواب الّشرط بالفاء: 

-بركات یوسف هبود،شرح شذوذ الذهب البن هشام األنصاري،تحقیق:یوسف الشیخ محمد البقاعي ،دار الفكر،بیروت 1

 448،449،450م،ص1998ه-1419، 2،لبنان،ط

 356م ،ص2004-ابن هشام األنصاري،شرح شذوذ الذهب في معرفة كالم العرب،دارالطال ئع،القاهرة،مصر، 2

                                                                                                           



من المفترض أن یّتفق فعل الّشرط مع جواب الّشرط في الّشرطیة، و  إن اختل هذا 

االتفاق فال بّد من رابط و هو الفاء*و یقصد بهذا اإلختالل هو مجيء جواب الّشرط  

مخالفا لشروط فعل الّشرط الستة. 

 1و یرتبط جواب الّشرط بالفاء إذا كان:

-جملة اسمیة أو فعلیة طلبیة أو فعلها جامد. 1     

-جملة مقترنة بحرف نفي.  2     

-جملة مقترنة بحرف استقبال. 3     

-جملة مقترنة بقد. 4     

و  :«هادي نهریقول ك، كما یقترن جواب الّشرط بالفاء فیمكن أن یقترن بإذا كذل

داة (إنْ ) و الجواب جملة اسمیة غیر ألیجوز أن تغني إذا الفجائیة عن الفاء إذا كانت ا

    2منفیة و غیر منسوخة و غیر طلبیة»

/الجملة الّشرطیة:جملة واحدة أم جملتان؟ 3

*الفاء هنا لیست للعطف و إّنما هي للربط و االتباع ( تتبع جملة الجواب بجملة الشرط) و للتعقیب أیضا ( أي یكون 
 الجواب عقب فعل الشرط)

، 1-ینظر،علي أبو المكارم،التراكیب اإلسنادیة(الجمل الظرفیة-الوصفیة-الّشرطیة)،مؤسسة المختار،القاهرة،مصر،ط1
 185م،ص2007ه-1458

18م،ص2004ردن،الطبعة العربیة، أل-هادي نهر،التراكیب الّلغویة،دار الیازوري العلمیة،عمان،ا2  

                                       



جملة الّشرط و  ، شاع عند البعض من علماء الّنحو أن الجملة الّشرطیة جملتان

 ه)392ابن جني(جملة جواب الّشرط كل واحدة منفردة عن اال  خرى وهذا ما خّطأه 

«..بعض الجمل قد تحتاج إلى جملة ثانیة احتیاج  الذي یرى وحدة هذه الجملة فیقول:

  فالّشرط نحو قولك: ، المفرد إلى المفرد ، وذلك في الّشرط و جزائه و القسم و جوابه

ولى إلى ألفحاجة الجملة ا أقسم لیقومّن زید، إْن قام زید قام عمرو، و  القسم نحو قولك:

 1زید أخوك...» ّول من الجملة إلى الجزء الثاني نحو:ألالجملة الثانیة كحاجة الجزء ا

 ) فیرى :«الّشرط و الجزاء جملتان وجبه484عبد القاهر الجرجاني(أّما 

 2تصاحبهما فجرتا مجرى الجملة الواجدة...»

الجملة أربعة   الجملة الّشرطیة قسم من أقسام الجملة فقال:«ه)537الزمخشري(و قد عّد 

                                             3أضرب : فعلیة و اسمیة و شرطیة و ظرفیة...»

من الّنحاة المحدثین من یعتبر الجملة الّشرطیة جملة قائمة بذاتها إلى جانب الجمل  و

 :«أقسام الجملة ثالثة: االسمیة و هي التي صدرها فخر الدین قباوةخرى، و منهم أل ا

اسم صریح أو المؤول أو اسم فعل أو حرف غیر مكفوف مشبه بالفعل التام أو الناقص  

 178،ص3،[د ت]،ج1-ابن جني،الخصائص،تحقیق:علي الّنجار،دار الكتب المصریة،القاهرة،مصر،ط1
 م،1982-عبد القاهر الجرجاني،المقتصد في شرح اإلیضاح،تحقیق:كاظم بحر المرجان،دار الرشید،العراق،[د ط]، 2

287ول،صألالمجلد ا  

 299،ص1م،ج2001ه-1422، 1-ابن یعیش،شرح المفصل للزمخشري،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،ط3

                                       



و الجملة الفعلیة هي التي صدرها فعل تام أو ناقص، و  الجملة الّشرطیة هي التي 

أنّ :«أسلوب الّشرط ، وهو محمد حماسة عبد الّلطیف و ذهب ،  1صدرها أداة شرط»

 2یتكون من ثالثة أجزاء: أداة شرط رابطة، و  جملة الّشرط و جملة الجواب »

      فصحیح أن الجملة الّشرطیة تتكون من جملتین :جملة الّشرط و جملة جواب الّشرط 

ا  ـا جملة واحدة بحیث ال یمكن أن نفصل احداهمــلكن هناك رابط جمع بینهما فجعلهم

خرى. ألعن ا

فإننا   و إذ ما  توّجهنا إلى الجانب البالغي و أردنا تصنیف الجملة الّشرطیة بالغیا

 ا فتكون الجملة إنشائیة وأّما إذا كان خبريانصّنفها بحسب جوابها فإذا كان أسلوبه إنشائي

:«یكون الّشرط بحسب الجواب فإن كان مرّائياالّس ، و ما یؤكد هذا ما جاء به  فهي خبریة

  :حّسان عباس، ویثبت ذلك 3الجواب خبرا كان خبرا، و  إن كان إنشاء فهو إنشاء»

 4نشاء»إل« و قد یكون الّشرط من باب الخبر، و  قد یكون من باب ا

 

 

 19م،ص1989ه-1409، 5ط سوریا، دار القلم العربي،حلب، -فخر الدین قباوة،إعراب الجمل و أشباه الجمل،1
77م،ص2003دار غریب،القاهرة،مصر،[د ط]،  بناء الجملة العربیة، -محمد حماسة عبد اللطیف،2  

 178م،ص1997ه-1417، 4-فاضل صالح الّسمرائي،الجملة العربیة تألیفها وأقسامها،دار الفكر،عمان،األردن،ط3
337م،ص1997ه-1417، 4ردن،طأل-حّسان عباس،البالغة فنونها و أفنانها،دار الفرقان،عمان،ا4  

                                       



 :الفصل األول
 أنماط الجملة الّشرطیة المصّدرة بالحروف:

 - الحروف الجازمة1

 - الحروف غیر الجازمة2

 
 



  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

 تمّثلت الحروف الموجودة في الدیوان في:

                                                      -الحروف الجازمة:1

    تحتوي المدونة على حرف جزم وحید و هو"ِإنْ "

زعم  «سیبویه : هي أّم أدوات الّشرط ، جاء عند  ومكسورة الهمزة الخفیفةفاألداة "ِإنْ " 

أن أرى  الخلیل أّن "إنْ " هي أم حروف الجزاء ، فسألته : لم قلت ذلك؟ فقال : من قبل 

 حروف الجزاء قد یتصرفن فیكّن استفهاما و منها ما یفارقهما فال یكون فیه الجزاء

    1»وهذه على حال واحدة أبدا ، ال تفارق المجازاة  

أي أّن "ِإنْ " اختصت بالّشرط و هذا ما مّیزها عن غیرها من األدوات الّشرطیة التي یمكن 

أن تختص بأسالیب أخرى كاإلستفهام مثال أو الظرفیة ، و قد تعمل إن ظاهرة أو مقّدرة ، 

 2أّما عملها مضمرة فبعد خمسة أشیاء :

 -األمر : نحو : انصفني أنصفك ، أي : إن...1   

 -النهي : نحو : ال تفعل الّشر یكن خیرا ، أي : إن لم تفعله...2   

 -االستفهام : نحو : هل عندكم ماء أشربه ، و المعنى إْن یكن عندكم...3   

 -العرض : نحو :  أال تعمل خیرا تصب مثله ، أي : إن تعمل...4   

63،ص3،الكتاب، ج- سیبویه1  

197م ،ص2004،التراكیب اللغویة،دار الیازوري،عمان،األردن،الطبعة العربیة،- هادي نهر2  
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

 -التمني : نحو : لیت لي ماال أنفقه في عمل الخیر5   

 و جاءت أنماطها الّشرطیة في الدیوان  كاآلتي :

                                                                           النمطاألول 

 جاء هذا النمط موافقا لترتیب الجملة الّشرطیة الذي اّتفق علیه الّنحویون ، فاألصل 

 في بناء الجملة الّشرطیة أن تتكون من أداة الّشرط یلیها جملة الّشرط ثم جملة جواب

 الّشرط ، و یتفرع تحت هذا النمط ثالث صور : 

 :      الصورة األولى

     شكلهـــــــــا : 

 تقول الشاعرة :

   ِإْن َلْم َأْنَتِظْرُه عند ُشْرَفة األُُفقِ ...

   بباقة نجوٍم و أغنیة ..

    یتلّكأْ ..

   1و ٌیقِفْل عائدًا  

م ، 2015ه-1436، 1 جلطي،النبیة تتجلى في وضح اللیل،منشورات اإلختالف،الجزائر العاصمة،الجزائر،ط- ربیعة1
25ص  

أداة الّشرط + جملة الّشرط + جملة جواب الّشرط 

 

 إن + فعل مضارع + فعل مضارع

 

 
 إن + أداة جزم ( لم ) + فعل مضارع + فعل مضارع
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

     التمثیل الشجري :

 

 

 

 

     إْن                        لم أنتظره عند شرفة األفق            یتلكأ  و یقفل عائدا     

تصّدرت "إنْ " الجملة الّشرطیة ، وجاء فعل الّشرط مضارعا منفیا بـ:" لم" و قد أجاز 

  كیف یجوز أن تدخل ( ِإنْ ) « : ابن جنيالّنحویون دخول " لم "على " إْن " ، یقول 

على ( لْم ) و كالهما حرف جزم ، ونحن نمنع أن یدخل حرف جر على حرف جر        

 و كذلك ینبغي في حروف الجزم ، ألن الجزم في األفعال بمنزلة الجر في األسماء ، 

 قیل له : لّما اختصت ( لم ) بدخولها على األفعال المستقبلة تنّزلت منزلة حرف 

 1.»من الفعل ، فلهذا جاز دخول ( إْن ) علیها 

  : البیان في شرح الّلمعأّما العامل في جزم فعل الّشرط هو " إْن " نفسها و جاء في

 

450م، ص2002ه-1423، 1 جني،البیان في شرح اللٌّمع،تحقیق:عالء الدین حمویة،دار عمار،األردن،ط- ابن1  

 الجمـلــــــــــة الّشرطیة

 جملة جواب الّشرط جملة الّشرط أداة الّشرط
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

 1 » و اعلم أّن جمهور الّنحویین اتفقوا على أن " إْن " هي الجازمة لفعل الّشرط «

و قد جاء فعل جواب الّشرط ( یتلكْأ ) مضارعا مجزوما ُعطف علیه فعل مضارع 

 و إذا جئت بعد « : الزجاجيمجزوم آخر هو ( یقفْل ) و قد أجازه الّنحویون ، یقول 

جواب الجزاء بفعل معطوف ، كان لك فیه ثالثة أوجه : الجزم على العطف ، و الرفع       

  َمْن یقصدني أقصدُه « كقولك : » أْن «على القطع و االستئناف ، و الّنصب بإضمار 

 2»و ٌأحِسْن إلیه ، و ُأحِسُن إلیه ، و ُأحِسَن إلیه 

       و معنى الجملة بأسلوبها الخبري أّن الّلیل متعلق وجوده بحضور النجوم فهو وقت 

الطرب و الّسهر ، فصار غیاب النجوم و غیاب الّسمر و السهر سبب في غیاب طعم 

 الّلیل و صار لیال كئیبا حزینا.

 

 الصورة الثانیة : 

 تقول الشاعرة :

     عاِشٌق َمْجُنون...

     أنانيٌّ هو البحُر أیًضا..

449ن جني،البیان في شرح اللٌّمع،ص- اب1  
212م،ص1984ه-1404، 1، الجمل في النحو،تحقیق:علي توفیق الحمد،دار األمل،أربد،األردن،ط- الزجاجي2  

ْن + فعل ماضي + فعل ماضيإ  
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

    إْن أَحبَّ َسفیَنَته..

 1!!   َأْغَرَقْتَها َلْهَفَته 

 التمثیل الشجري :    

 

   

 

          إْن                         أحبِّ سفینته                       أغَرَقْتها لهفته

 

 جاء كل من فعل الّشرط و الجواب ماضیین صرفتهما " إْن " للداللة على المستقبل 

  و اعلم أّن من حكم الّشرط و الجزاء أن یكونا فعال مستقبال، و لهذا «: ابن جني یقول 

 ، ففعل الّشرط ( أحبَّ ) و فعل 2»إذا دخلت ( إْن ) على فعل ماٍض نقلته إلى االستقبال 

الجواب ( أغَرَقْتها ) مبنیان في محل جزم، و األداة إْن هي نفسها التي ربطت بین جملة 

 الّشرط و جواب الّشرط.

 89عة جلطي، الدیوان،صي- رب1
 450- ابن جني،البیان في شرح الّلمع،ص2

 الجملــــــــة الّشرطیـــــــــــــــــــة

 

 جملة جواب الّشرط جملـــــــــــــــــــة الّشرط أداة الّشرط
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

 أّما األسلوب البالغي لهذه الجملة الّشرطیة فهو أسلوب خبري ، فالّشرط هنا قابل 

بین شیئین یكادا یكونا متضادین بین الحب الذي یؤدي إلى الفقد و الضیاع الذي سببه 

 الكره ، و كأّن البحر رجل عاشق حّبه المبالغ فیه أفقده معشوقته.

 

  آخر: الصورة شكلو لهذه 

 تقول الشاعرة :

    و ِإْن خطوُط الّطوِل تغّیرتْ 

    و ُغّنة " البلوز" الزمة..

    ما فتئُت ماماه..

 1!!   و ما انفَك صغیري.

 

  التمثیل الشجري : 

                                                  

114- ربیعة جلطي، النبیة،ص1  

  إن + اسم مرفوع + فعل ماضي + فعل ماضي ناقص
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

                    

   

 

 

                إْن                  خطوط الّطول تغّیرت             ما فتئُت ماماه

                                                                     وما انفك صغیري

ُبدئت الجملة الّشرطیة بواو الحال ثم " إنْ " ، تالها اسم مرفوع مضاف سبق فعل 

الّشرط ( تغّیرت ) الذي األصل فیه أن یأتي بعد "ِإنْ " مباشرة ، و قد اختلف الّنحاة في 

 إعراب هذا اإلسم فهناك من یرى :

  :سیبویه/ أّنه فاعل لفعل مقّدر یدل علیه المذكور و هذا رأي البصریین و على رأسهم 1

  و اعلم أّن قولهم في الشعر: إْن زیٌد یأتك یكْن كذا ، إّنما ارتفع على فعل هذا تفسیره ، «

كما كان ذلك في قولك : إْن زیدا رأیته یكن ذلك ألّنه ال تبدأ بعدها األسماء ثم یبنى 

 1»علیها

 أّنه فاعل للفعل المذكور متقدم على عامله و هذا ما ذهب إلیه الكوفیون و منهم (/2

 الفراء.

 113،ص3ج،]دت[،1دار الجیل ،بیروت،لبنان،ط- سیبویه، الكتاب،1

 الجمـلة الّشرطیـــــــــــــة

 جملة جواب الّشرط جملـــة الّشرط أداة الّشرط
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

 1/ قول األخفش و هو ما اشتهر من إعرابه االسم المرفوع بعد األداة مبتدأ ).3

  و قد جاء بعد االسم المرفوع ( خطوُط ) مضاف إلیه و هو ( الّطوِل ) ، أّما 

 عن فعل الّشرط ( تغیَّرْت ) فهو ماضي اتصلت به تاء التأنیث و جاء جواب الّشرط 

( ما فتئُت ) فعل ماٍض ناقص من أخوات كان اّتصلت به تاء المتكّلم ، و ُعطف علیه 

 فعل ماٍض ناقص أیضا ( ما انفك ) .

 و بما أّن الجملة الّشرطیة أساسا تنصرف إلى االستقبال ، صرفت األفعال الثالثة

 إلى المستقبل ( تغّیرتْ - مافتئتُ -ما انفك ).

  و العالقة بین الّشرط و الجواب قائمة على االرتباط ، و قامت أداة الّشرط " إنْ " بالربط 

بین الطرفین. وجاء أسلوب الجملة خبریا ، وضعت من خالله الشاعرة مغزى و حكمة 

جعلتها في جملة شرطیة مفادها أن اإلنسان مهما كبر و طال به العمر یبقى صغیرا أمام 

أبویه مهما حدث من معجزات ، لذلك عّبرت الشاعرة بفعلي ( ما فتئ و ما انفك ) ألّنهما 

 مستمرا إلى وقف الكالم «یفیدان الّنفي و یتصف خبرهما ( ماماه و صغیري ) بأن یكون 

 2.»ثم ینقطع بعده بوقت طویل أو قصیر

 

185م،ص1981ه-1401، 1 الّشرطیة عند النحاة العرب،مطابع الدجوي،القاهرة،مصر،ط-ابراهیم الشمسان،الجملة1  
541م،ص1997ه-1418، 2حمد أسعد النادري،نحو اللغة العربیة،المكتبة العصریة،صیدا،بیروت،ط-م2  

 
26 

                                       



  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

                                                                          

 :     الصورة الثالثة 

 شكلها :    :      

  وجاءت ممثلة في قول الشاعرة:   

    اسمعیني جیدا...

 1   إْن عانْقِت بحرًا ، فانشري أمشاَطِك في الیابسِة .

       تصّدرت " إنْ " الجملة الّشرطیة بحیث جاء فعل الّشرط ( عانْقِت ) ماضیا مبنیا 

على السكون في محل جزم ، أّما فعل جواب الّشرط ( انثري ) فجاء مقترنا برابط و هو 

"الفاء" و ذلك ألّنه جاء على صیغة األمر أي أسلوب طلبي غرضه الّنصح بعدم 

 االستسالم و الخضوع و أخذ الحذر من الغرق.

  و یبدو جلّیا من الجملة الّشرطیة أّن جملة الجواب هي المحّددة لإلنشائیة.    

    النمط الثاني :

یثیر هذا النمط مسألة نحویة مهّمة لم یتفق علیها الّنحاة ، وهي مسألة تقدیم جملة      

الجواب على جملة الّشرط ، فاختلف الّنحویون الكوفیون و البصریون في جواز تقدیم 

 232- ربیعة جلطي،الدیوان،ص1

 إْن + فعل ماضي + فعل أمر

 إْن + فعل ماضي + فعل أمر 

 جملة الجواب + أداة الّشرط + جملة الّشرط
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

جواب الّشرط على أداة الّشرط ، فذهب البصریون إلى عدم جواز جعل المتقدم جوابا، ألن 

الّشرط له حق التصّدر و أن الجواب محذوف دّل علیه ما ذكر قبل األداة و هذا مذهب 

 و قبح في الكالم أن تعمل إْن أو أي شيء    « و من تبعه ، قال في ذلك : سیبویه 

من حروف الجزاء في األفعال حتى تجزمه في اللفظ ، ثم ال یكون لها جواب ینجزم بما 

قبله ،أال ترى أّنك تقول : آتیك إن أتیتني ، و ال تقول : آتیك إْن تأتني ، إّال في الشعر ، 

 1»ألّنك أّخرت إن و ما عملت فیه و لم تجعل ِإلْن جوابا ینجزم بما قبله 

  أّن التراكیب التي یكون فیها الجواب متقدما على وجهین ابن سراج     و یبّین 

  2( فما أن یضطر الشاعر فیقدم الجواب للضرورة و حّقه التأخیر أو أن یذكره )

 أّما ما « في جواز تقدیم جواب الّشرط على األداة وفاقا للكوفیین : المبرد     و قال 

یجوز في الكالم فنحو : آتیك إْن أتیتني ، و أزورك إن زرتني ، و یقول القائل: أتعطیني 

 3»درهما؟ فأقول : إْن جاء زید ، و تقول : أنت ظالم إن فعلت 

     فالكوفیون یذهبون إلى أن المتقدم هو الجواب دون حاجة إلى القول بحذفه ، و جعل 

شرح الفعل الماضي شرطا في جواز تقدیم الجواب على الّشرط  فجاء في اإلسترباذي 

 66،ص3- سیبویه،الكتاب،ج1
187،ص2م، ج1973-ابن سراج،األصول في النحو،تحقیق:عبد الحسین الفتلي،مطبعة األعظمي،بغداد،[دط]،2  

ه-1415،]دط[،المقتضب،تحقیق:محمد عبد الخالق عظیمة،لجنة إحیاء التراث اإلسالمي،القاهرة،مصر،- المبرد3
66،ص2م، ج1994  
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

و اعلم أّنه إذا تقدم على الّشرط ماهو جواب في المعنى ، فالّشرط ال یكون « : لكافیةا

 إذن إّال ماضیا لفظا أو معنى ، نحو : أضِربك إن ضربتني ، و أضربك إن لم تعطیني ،

 ، و ما یفهم من قول الرضي أّنه 1»و إّنما جاز ذلك حتى ال تعمل األداة في الّشرط لفظا 

 یجوز تقدیم الجواب إذا كان فعل الّشرط ماضیا .

 إّال أّن المذهب الكوفي فیه منطق و تمثیل لواقع اللغة العربیة في هذا النمط.

   أّما عن ورود هذا النمط في الدیوان فلقد جاء في صور أربع و هي :

 الصورة األولى :

    شكلها : 

 تقول الشاعرة :      

        الفرُس الذي تمتطیه..

        قد یرمیك إلى الیابسة مكسور الرقبة..

 2!!       إْن لم تفَقْه رقصَته..

100،ص4م، ج1996، 2سترباذي،شرح الرضي على الكافیة،جامعة قاریونس،بنغازي،ط-اال1  
170 ربیعة جلطي ، الدیوان،ص-2  

 فعل مضارع + ِإْن + فعل مضارع

 فعل مضارع + إْن + أداة جزم ( لم ) + فعل مضارع

 
29 

                                       



  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

توسطت " إْن " جملة جواب الّشرط و جملة الّشرط ، وقد جاء فعل الّشرط مضارعا 

 منقلبًا إلى الماضي لدخول أداة الجزم " لم " علیه ، و سبقت قد فعل جواب الّشرط      

( یرمیَك ) و هي بذلك تفید التقلیل و ال أثر إعرابي لها و یرمیك فعل مضارع  اتصلت 

 به الكاف التي هي في محل نصب مفعول به .

     و الظاهر أّن تقدیم جواب الّشرط الذي جاء خبریا یكون للعنایة و اإلهتمام فالشاعرة 

قامت بوضع النتیجة قبل التجربة و ذلك لغرض الّنصح بأخذ الحیطة و الحذر و ارتقاب 

 المصیر.

 

 الصورة الثانیة: 

 تقول الشاعرة:

 ساقاَك السلیمتان تلك..                                    

 لیست للمشي فقط         

 تستطیُع أن ترقص علیهما   

 1إن أردتَ .

 83- ربیعة جلطي،الدیوان،ص1

 فعل مضارع + إن + فعل ماضي
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

   التمثیل الشجري:

                               

 

 

  

    تستطیع أن ترقص علیها               إن                           أردتَ 

          تأخرت جملة الّشرط (إن أردتَ ) وهي جملة ماضویة بحیث بدأت الجملة بجواب 

الّشرط ( تستطیع أن ترقص) فعلها مضارًعا، ثم األداة "إن" توسطت الجملتین، والظاهر  

أن تقدیم جواب الّشرط على جملة الّشرط یكون للعنایة و اإلهتمام، فالشاعرة هنا ركزت 

على الجواب إلبراز حقیقة انطوت تحت أسلوب خبري غرضه اإلرشاد و هذه الحقیقة  

هي حریة اإلنسان التي یمكن أن توافق قول عمر ابن الخطاب : ( متى استعبدتم الناس 

 1)!و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا 

 

 الصورة الثالثة : 

  

، 1 العزیز بن ابراهیم العمري،الوالیة على البلدان في عصر الخلفاء الراشدین،دار إشبیلیا،الریاض،السعودیة،ط-عبد1
110م، ص2001ه-1422  

 الجملة الّشرطیة

 جملة الّشرط أداة الّشرط جملة جواب الّشرط

 فعل أمر + إْن + فعل ماضي
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

     تقول الشاعرة :

      أجبني عزیزي أفالطون

 1     و على لسان سقراط إْن شئتَ .

     جاء جواب الّشرط ( أجبني عزیزي أفالطون...) متقدما على األداة الّشرطیة " إْن "

 و جملة الّشرط ( شْئَت ) و ذلك ألهمیته بحیث عّبرت الشاعرة عن فعل جواب الّشرط

 بفعل طلبي و هو فعل األمر ( أجْبني ) و كأّنها طرحت سؤاال ترید جوابا له ، فأخرت

 فعل الّشرط ( شئت ) و هو فعل ماضي ألّنها وضعت المخاطب و هو أفالطون 

 في موضع خیار أُیجیبها على لسانه أم على لسان سقراط مع العلم أّن أفالطون تلمیذ

 سقراط و هذا كّله تحت أسلوب بالغي إنشائي غرضه اإلستفهام.

 الصورة الرابعة :

 تقول الشاعرة :  

 رائحُة الدماءِ ..

 َتْصعُد حتى الَسماء التاسعة..                                                       

 2!عفوا إْن أزعجناكَ ..یا اهللا

 

 

164 ربیعة جلطي،الدیوان،ص-1  
70 المصدر نفسه،ص-2  

 مفعول + إْن + فعل ماضي
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

    التمثیل الشجري : 

  

 

 

 

            عفوا                         إْن                   أزعجناك..یا اهللا

     

 وردت جملة الّشرط متأخرة جاء فعلها ماض اتصلت به نون الجماعة التي هي

في محل رفع فاعل و الكاف التي في محل نصب مفعول به ، و ظهر الجواب مفعوال 

 مطلقا لفعل محذوف تقدیره ( اعُف ).

  و مسألة تقدیم الجواب على الّشرط هنا هي مسألة أسلوبیة لغایة ترجوها الشاعرة ،فطلب 

العفو من عند اهللا تعالى لیس كطلب العفو من عند شخص لذلك كان جلیا بالشاعرة تقدیم 

 الجواب على الّشرط لغرض الدعاء.

  / الحروف غیر الجازمة :2

      ینطوي الدیوان على حرفین غیر جازمین و هما " لو " و " لوال " :

 الجملــــــــــة الّشرطیــــــــــة

 جملة الّشرط أداة الّشرط جملة جواب الّشرط
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

 لو «(ابن عقیلقدم الّنحاة تعریفات جّمة لـ " لو" و من بینها ما جاء عند أ/األداة " لو" : 

 ألن الفعل الذي یأتي بعد لو یكون ماضي لمعنى غالبا ، و قد  »حرف شرط في مضيٍّ 

 1)»یقع بعدها ما هو مستقبل المعنى إّال أنه یقل إیالؤها مستقبال

تعریف الّنحویین لـ:َلْو بأّنها حرف امتناع إلمتناع بحیث یقول عباس حسن     وقد خّطأ 

  ..و إّنما كان هذا خطأ لما قدمناه من أّن امتناع الّشرط « : الّنحو الوافيفي كتابه 

، لذلك فهو یرى أّن لو الّشرطیة 2 »ال یستلزم امتناع الجواب ، فقد یستلزمه و ال یستلزمه 

 3نوعان :

نحو: لو طلعت الّشمس أمس لكان الّنور موجودا فطلوع شرطیة غیر امتناعیة : -1  

الّشمس هنا ممتنع أّما الجواب فغیر ممتنع إلمكانیة وجود سبب آخر غیر الّشمس ُیحدثه 

 كمصباح مضيء أو نار أو غیر ذلك...

 تحصل إذا كان فعل الّشرط هو الَسبب الوحید في إیجاد جوابه شرطیة امتناعیة :-2  

و تحقیقه، نحو: لو طلعت الّشمس أمس لظهر الّنهار أي امتناع ظهور الّنهار المتناع 

 طلوع الشمس حتما.

 

47،ص4م، المجلد الثاني،ج1985ه-1405، ]دط[ ابن عقیل،شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك،دار الفكر،-1  
  491،ص4،ج]دت[ عباس حسن،النحو الوافي،دار المعارف،القاهرة،مصر،-2
492 المرجع نفسه،ص-3  
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

 1 :ابن هشام األنصاري   و " لو" تفید ثالثة أمور عند 

  الّشرطیة: عقد السببیة و المسببیة بین جملة الّشرط و جملة جواب الّشرط.     أحدها:

  تقید الّشرط بالزمن الماضي     و الثاني:

 : االمتناع    و الثالث

 2مخطط یوضح فیه خصائص " لو" الّشرطیة االمتناعیة:تمام حّسان ووضع 

                                    لو

            شرطها                                        جوابها    

     ماض    مضارع یصرف  أّن و مدخولها    ماض األكثر         مضارع منفي

             معناه إلى المضي   جملة اسمیة     اقترانه بالّالم   

         

 

 معناه الماضي    معناه المستقبل                بلم یمتنع دخول الّالم   بما یكثر التجرد

هو الغالب       هو الغالب                                            من الّالم و یقل                                                                                
 اقترانه بها  

 و ما یلّخصه هذا المخطط :

490 ابن هشام األنصاري،مغني اللبیب،المجلد األول،ص-1  
135م، ص2000ه-1420، 1 تمام حسان الخالصة النحویة، عالم الكتب،القاهرة،مصر،ط-2  
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

 -تختص لو بالدخول على األفعال:1 

    - تدخل على األفعال الماضیة المعنى أو أفعال ماضیة تصرف معناها إلى المستقبل

    - تدخل على الفعل المضارع فتصرف معناه إلى الماضي.

 -امكانیة دخول لو على "أنّ ".2 

 -یكون جواب لو:3 

    - فعل ماضي یقترن بالّالم إذا كان مثبتا.

    - فعل مضارع منفي: - إذا كان منفي "بلم" فال یجوز أن یقترن بالّالم.

                          - إذا كان منفي "بما" فیجوز أن یقترن بالّالم.

 و لـ"لو" نمطان یتمثالن في :

 النمط األول : 

 الصورة األولى :

 شكلها :

 تقول الشاعرة :

  لو مال رمش شریكي لحظة عّني..

 1 لهجرُت البلد..

69 ربیعة جلطي، الدیوان،ص-1  

 أداة الّشرط + جملة الجواب + جملة جواب الّشرط

 لو + فعل ماضي + فعل ماضي

 لو + فعل ماضي + الّالم + فعل ماضي
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

 التمثیل الشجري:

 

 

 

             لو               مال رمش شریكي...           لهجرت البلد

     تكّونت الجملة الّشرطیة من األداة " لو" تالها جملة الّشرط فعلها ماضي مثبت ( مال)

فاعله (رمش) ، و جملة جواب الّشرط تصدرتها الم التوكید ارتبطت بفعل ماضي 

(هجرتُ ) اتصلت به تاء المتكلم في محل رفع فاعل، و القصد من األسلوب الّشرطي هو 

 عدم االستسالم و الخضوع و الَسماح في الوطن رغبة في التمسك به.

 

 شكلها الثاني:

 تقول الشاعرة :

 لو كان برنوس الّلیل أوسع..

 لتدّثر الّنهار به أیضا..

 1  !!ثم نام

 

16 ربیعة جلطي،الدیوان،ص-1  

لجملـــة الّشرطیــةا  

 جملة جواب الّشرط جملـــــة الّشرط أداة الّشرط

 لو + فعل ماضي ناقص + الّالم + فعل ماضي
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

  التمثیل الشجري : 

 

 

 

 

               لو              كان برنوس الّلیل أوسع      لتدّثر الّنهار به أیضا ثم نام

  دخلت األداة الّشرطیة " لو" على فعل ماضي ناقص (كان) وهو فعل الّشرط وهذا

 ما تختص به لو وهو دخولها على الفعل الماضي غالبا و جاء فعل جوابها (تدَثر) 

مسبوقا بالّالم ألنه مثبت غیر منفي، وغرض األسلوب الخبري هو الهروب من النهار 

 الذي امتأل ضجیًجا و فوضى وحروب إلى اللیل الذي غالبا ما یسوده الهدوء و االستقرار. 

 

 الصورة الثانیة:   

 شكلها:

    

 تقول الشاعرة:

      لو أنَّ الّسماء مستقرة شموسها

      حدیدیة ساللمها 

 الجملــــــة الّشرطیة

 جملة جواب الّشرط جملـــة الّشرط أداة الّشرط

 لو + جملة أن + فعل ماضي    

 لو + جملة أن + الّالم + فعل ماضي
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

      مسَطحة كواكبها..

      الحتلها على آخرها الطغاة..

 1!   و أمطروا الخلَق رمادًا   

 

 التمثیل الشجري:

 

 

  

               لو                أن السماء مستقرة..         الحتلها على آخرها الطغاة

من المتواضع علیه أن "لو" الّشرطیة االمتناعیة تختص بالدخول على األفعال، لكن 

المالحظ في هذه الصورة أن لو دخلت على أّن و مذاهب النحاة في شأن هذه الصورة 

 هي وباقیة على اختصاصها و أن و ما دخلت علیه في موضع «:ابن عقیلشتى یقول 

 و قیل: زالت عن االختصاص       »لو ثبت أن «رفع فاعل بفعل محذوف، و التقدیر 

 ، إذ یستنتج من قوله 2» و ما دخلت علیه في موضع رفع مبتدأ و الخبر محذوف»أن«و 

165 ربیعة جلطي، الدیوان،ص-1  
65،ص4 ابن عقیل،شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ج-2  

 الجملة الّشرطیة

 جملة جواب الّشرط جملة الّشرط أداة الّشرط
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

 فهناك من یرى أّنها في موضع ابتداء » لو«أن هناك رأیان في جملة "أنّ " الواقعة بعد 

وخبرها محذوف و هناك من یرى أّنها جملة اسمیة في محل رفع فاعل لفعل محذوف، 

ولقد استند لدراسة هذه الّصورة لهذا الرأي األخیر و هو األرجح ألّنه یبقي "لو" على 

 إختصاصها بالدخول على االفعال. 

      أّما عن الجملة الّشرطیة فجاءت مصّدرة بلو یلیها جملة اسمیة في محل رفع فاعل

لفعل محذوف تقدیره ( لو ثبت أّن السماء مستقرة نجومها...) أّما جواب الّشرط فتصّدر 

 بالّالم اتصلت بفعل ماضي مثبت اتصلت به الهاء في محل نصب مفعول به مقدم     

و ما یفهم من األسلوب الّشرطي أّنه أسلوب خبري غرضه المبالغة في وصف قسوة 

 الحروب و شّدة العدوانیة و الكراهیة.

 شكلها الثاني:

 تقول الشاعرة :  

     آه اَیها الّلیل..

     ألم تجد لونًا غیر األسوِد تلبسه..

     لو أّنك وردي مثال..

 1!    لكانت أحالم الّناس وردیة

165 ربیعة جلطي، الدیوان،ص-1  

 لو + جملة أّن + الّالم + فعل ماضي ناقص
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

 التمثیل الشجري :

 

 

 

         لو                أّنك وردي مثال           لكانت أحالم الّناس..                                                          

   اعتمدت الشاعرة هنا لغة األلوان فراحت تستبدل الّلون األسود لون الّظالم و العتمة 

لون الموت و الحداد بالّلون الوردي لون األمل و التفاؤل و كأّنها من وراء هذا كّله ترید 

 استبدال الظلم و العدوانیة باألمن و الوقار و الّسالم.

 

 النمط الثاني :

 انطوى هذا النمط على صورة وحیدة تفّرع تحتها شكل واحد:                             

 الصورة األولى:   

 شكلها :

 تقول الشاعرة:

 1ما كان ضّرك أیها العید لو مررت بهنّ ...

 

 

55 ربیعة جلطي، الدیوان،ص-1  

 الجمــلة الّشرطیــــة

 جملة جواب الّشرط جملة الّشرط أداة الّشرط

 جملة الجواب + أداة الّشرط + جملة الّشرط

 فعل ماضي + لو + جملة الّشرط

أداة نفي "ما" + فعل ماضي ناقص + لو + فعل 
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

 التمثیل الشجري:

 

 

 

 

 ما كان ضّرك أّیها الّلیل             لو                   مررت  بهنّ       

    

جاء جواب "لو" (ما كان ضرك أیها العید ) متقدما على جملة الّشرط ( مررت بهّن 

) فاألصل في التركیب ( لو مررت بهن ما كان ضرك شيء أّیها العید ) فاستخدمت 

الشاعرة هذا التقدیم و التأخیر لغرض أسلوبي هو العتاب و الّلوم للتعبیر عن حالة الحزن 

 التي تعیشها األمهات بعد فقد أوالدهن و تشتت عائالتهن جّراء الحروب و ما تخلفه 

 من القتل و الدمار.

 ب/ األداة "لوال":

  و لها موضعان :» ال« و » لو« مركبة من «  

 - أن تكون حرف تحضیض و ال یلیها إّال الفعل ، ظاهرا أو مضمرا ، و ذلك نحو:1

     لوال أكرمت زیدا ، أي بمعنى هّال .

 الجملة الّشرطیة

 جملة الّشرط أداة الّشرط جملة جواب الّشرط
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

- أن تكون المتناع الشيء لوجود غیره و ذلك نحو: لوال زید ألكرمتك ، فزیٌد یرتفع 2

 باالبتداء ، و الخبر محذوف أي لوال زید بالحضرة أو عندك...

  أي لوال هنا شرطیة تستلزم شرطا و جوابا.1» وقولك : ألكرمتك جواب لوال 

 و إن كان «:ابن عقیل      و یختص جواب لوال بالّالم إذ لم یدخل علیه نفي ، ذكر 

 2»الجواب مثبتا قرن بالّالم غالبا و إن كان منفیا بلم لم یقترن بها

 فهي حرف شرط غیر جازم یختص بالدخول على األسماء دون غیرها ، و ذكر 

 3الّنحویون لالسم الذي یعقبها حاالت ثالث :

    أ- محذوف و یشترط أن یكون مطلقا غیر مقید نحو: لوال زید ألكرمتك ، ألن تقدیره 

 " موجود" أو نحوه.

   ب- مثبتا في حالة ما كان مقیدا و ال دلیل یدل علیه مثل : لوال زیٌد قائٌم ألكرمتك ،

 فالخبر ظاهر و هو " قائم".

    ج- جواز اثباته أو حذفه و ذلك إن كان مقیدا و له دلیل یدل علیه، مثال:

ه-1401، 2 الرماني،معاني الحروف،تحقیق:عبد الفتاح اسماعیل شلبي،دار الشروق،جّدة، السعودیة،ط-1
123م،ص1981  

55،ص4 ابن عقیل،شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك،ج-2  
 المرادي،الجنى الداني في حروف المعاني،تحقیق:فخر الدین قباوة و محمد ندیم فاضل،دار الكتب -3

599م، ص1992ه-1413، 1العلمیة،بیروت،لبنان،ط  
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

   لوال أنصار زیٌد لهلك أي نصروه ، فهذا یجوز اثباته لكونه مقیدا و حذفه للدلیل  الدال 

 علیه .

 / ذهب الكسائي أّنه مرفوع بفعل مقّدر ، تقدیره " لوال ُوِجَد زیدٌ ".2

 / مرفوع بلوال لنیابتها مناب " لو لم یوجد" و هذا ما آل إلیه أغلب الكوفیین.3

  و لیس المرفوع بعد « و قد رفض ابن هشام الرأي الثاني و الثالث إذ جاء في مغنیه: 

 .1» لنیابتها عنه » بلوال« فاعال بفعل محذوف ، و ال » لوال«

 وقد اعُتِمد على رأي ابن هشام لدراسة أنماط " لوال" المتوفرة في المدونة :

     النمط األول :

 الصورة األولى :

 شكلها :

  تقول الشاعرة :            

    لوال ( الغزل)...

 2!   لبات العرب في العراء.

451،ص3 ابن هشام األنصاري،مغني اللبیب،ج-1  
129 ربیعة جلطي،الدیوان،ص-2  

 أداة الّشرط + جملة الّشرط + جملة جواب الّشرط

 لوال + اسم مرفوع + فعل ماضي

لوال + مبتدأ + الّالم + فعل ماضي 
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

 التمثیل الشجري:

 

 

 

            لوال                      الغزل                    لبات العربُ ...

 تلت جملة الّشرط أداة الّشرط " لوال" و هي مكونة من اسم مرفوع باإلبتداء ( الغزلُ )

 عقبتها جملة جواب الّشرط التي جاء فعلها ماضي ناقص اتصلت به الم الجواب 

و ذلك لثبوته ، و جاء في معنى الجملة أّن للشعر العربي نصیب في ذیوع صیت العرب 

و ذلك لما له من قیمة و دور في وضع أصول الّلغة العربیة عاّمة و أصول الّنحو 

 خاّصة.

 الشكل الثاني :

لقد جاء هذا الشكل مخالفا للقاعدة الّنحویة، إذ ال یجوز أن تتصل الم الجواب 

 بالفعل إذا كان منفیا لكن نجد أّن المرادي قد جّوز ذلك بحیث یذكر في الجنى الداني:

 2، كقول الشاعر:1 و قد یقترن بالّالم المنفي بما«

599 المرادي،الجنى الداني، ص-1  
50،ص4 المرادي، الجنى الداني، نقال عن حاشیة الصبیان،ج-2  

 الجمــــــــــــــــــــلة الّشرطیـــــــــــة

 جملة جواب الّشرط جملة الّشرط أداة الّشرط

 لوال + مبتدأ + الّالم + ما النافیة + فعل ماضي
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

 لوال رجاُء لقاء الّطاغنین لما           أبقت نواهم لنا روحا و ال جسدا

 و تمثل في قول الشاعرة :

 1!    لوال الغزل..لما اكتشف الناس القمر

 تصدرت "لوال" الجملة الّشرطیة ، جاء بعدها مبتدأ مرفوع ( الغزل) و خبره محذف تقدیره 

موجود ، اتصلت ما النافیة بالم الجواب لتنفي الفعل الماضي ( اكتشف) فمن وراء هذا 

النفي یالحظ أّن الشاعرة ترید أن تقول أن الشعر العربي هو من أضاء على األّمة 

 العربیة.

 الشكل الثالث:

تعّدد جواب الّشرط في هذه الجملة، فلقد ُعطف على الجواب األّول جوابان، لذلك كان    

 األفضل أن تفكك الجملة و تدرس كل جملة على حدى ، و یقسم الشكل الثالث 

 إلى ثالثة فروع على النحو اآلتي :

    الفرع األول:

 ممّثال في قول الشاعرة:

 

129 ربیعة جلطي،الدیوان،ص-1  

 لوال + مبتدأ + الالم + فعل ماضي+ أو+ الالم + فعل ماضي ناقص

 لوال + مبتدأ + الّالم + فعل ماضي
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

 1   لوالها..لقتَل یمیَنك یساُرك.

ما مّیز هذه الجملة الّشرطیة هو اتصال الضمیر " الهاء" بأداة الّشرط "لوال" و هذه المسألة 

شغلت أذهان الّنحویین فاختلفوا في الموقع اإلعرابي لهذا الضمیر و هل هو في محل رفع 

 أو في محل جر؟

 و ذلك لوالي و لوالك « و الجمهور أّن لوال جاّرة، بحیث ذكر في كتابه  سیبویه   فذهب

 3 أن الضمیر مبتدأ و لوال غیر جاّرة.ألخفش، وذهب ا2 »إذا أضمرت االسم فیه جّروه

    لذلك نجد أن أغلب المباحث الّنحویة تتناول الضمیر على أّنه في محل رفع مبتدأ.

و في المثال انطوت الجملة الّشرطیة على أداة الّشرط " لوال" اتصل بها ضمیر في محل 

رفع مبتدأ و هي " الهاء" تقدیره (الیاء) (لوال الیاء) ، وجاء الجواب مصّدرا بالّالم متصلة 

 بفعل ماضي مثبت (قتل) تقدم مفعوله ( یمیَنك) على فاعله ( یساُرك).

  وما ُطّبق على هذه الجملة یمكن أن یطبق على الجملة المعطوفة علیها ب"أو" (أو قتل 

 یساَرك یمیُنك).

  و إذا جيء لمعنى الجملتین المتعاكستین ، یجد كأن الشاعرة تجعل وجود الیاء سببا في 

 حدوث إدغام بین الّالمین.

31 ربیعة جلطي،الدیوان،ص-1  
388،ص1ه،ج1316، 1 سیبویه،الكتاب،دار صادر،بیروت،لبنان،ط-2  
451،ص3 ابن هشام األنصاري،مغني اللبیب،ج-3  
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

 الفرع الثاني:

 تقول الشاعرة:

   لوالها..

 1  و ألصبحت نهارا جهارا

تكونت الجملة الّشرطیة من أداة الّشرط " لوال" تلتها جملة الّشرط المتكونة من مبتدأ 

و هو " الهاء" المتصلة بلوال و هو في محل رفع، خبره محذوف تقدیره موجود و جاء 

جواب لوال  جملة فعلیة فعلها ماضي نافص من أخوات كان ( أصبحتَ ) اتصلت به التاء 

 المتحركة وهي في محل رفع اسمها و خبرها نهارا منعوتا بجهارا.

     و ما تقصده الشاعرة أن الیاء صوت یضفي على الّلیل نغمة بسكونها فإذا غابت 

 اختفى الّلیل و ضحكه و سمره و صار نهارا یتصف بالكآبة و البؤس.

 :النمط الثاني

 ( الهاء)و له صورة واحدة في الدیوان و هي: 

 تقول الشاعرة:

    ذلك المجنون

31 ربیعة جلطي،الدیوان،ص-1  

 لوال + مبتدأ + الّالم + فعل ماضي ناقص

 أداة الّشرط + جملة الّشرط +  جواب الّشرط محذوف
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

 1   لواله..

 التمثیل الشجري:  

 

 

 

        لوال                       الهاء                      ... 

لوال : أداة شرط اتصلت به الضیر " الهاء" في محل رفع مبتدأ لخبر محذوف تقدیره 

العبارة الجوابیة «موجود ، تشكلت منها جملة الّشرط و لم یذكر جواب الّشرط أي محذوف

هي أكثر أجزاء الجملة الّشرطیة تعرضا للحذف، و تحذف إذا دل علیها دلیل أو كانت 

معروفة ال یحتاج إلى ذكرها ، أو كان لحذفها غرض بالغي مثل دفع الذهن إلى تصویر 

 ، فالجواب تدل علیه قرینة یفهمها قارىء الدیوان  إذن الحذف من 2»عظمة أمرها

األسالیب البالغیة التي تتیح للقارىء فرصة التصور، لذلك عمدتها الشاعرة فقد تقصد لوال 

 اللیل لما سادت البهجة و الفرح.

 النمط الثالث:

 الصورة األولى :

25 ربیعة جلطي، الدیوان،ص-1  
195 ابراهیم الشمسان، الجملة الّشرطیة عند النحاة العرب،ص-2  

 الجملــــــــــــة الّشرطیـــــة

 جواب الّشرط محذوف جملــــــــــة الّشرط أداة الّشرط

 أداة الّشرط + جملة الّشرط محذوفة + جملة جواب الّشرط

 لوال + جملة الّشرط محذوفة + جملة جواب الّشرط
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  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

 شكلها:

 تقول الشاعرة:

   لوال..

   لظل الكوكب األزرق

 1  في سالم

 ما میز هذه الجملة الّشرطیة هو حذف ركن أساسي من أركانها و هو جملة الّشرط 

 :ابن عقیل و هذا الحذف قلیل الورود یمكن أن یعوض معناه جواب الّشرط، ذكر 

 إّنما یكون  « :األشموني ، و جاء عند 2» حذف الّشرط و اإلستغناء عنه بالجزاء قلیل«

 3»حذف الّشرط قلیال إذ حذف وحده كّله ، فإن حذف مع األداة فهو كثیر

 هو باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ، «:عبد القاهر الجرجاني  فالحذف كما عّرفه 

 عجیب األمر، شبیه بالسحر، فإّنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر و الّصمت

  عن اإلفادة أزید لإلفادة ، و تجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، و أتم ما یكون بیانا 

141 ربیعة جلطي،الدیوان،ص-1  
164،ص4 ابن عقیل،شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك،ج-2  
 األشموني،شرح األشموني على ألفیة ابن مالك،حققه:محمد محي الدین عبد الحمید،دار الكتاب العربي،بیروت، -3

592،ص1م، ج1955ه-1357، 1لبنان،ط  

 لوال + جملة الّشرط محذوفة + الالم + فعل ماضي ناقص

 
50 

                                       



  بالحروف         المصّدرة الّشرطیة الجملةأنماط  الفصل األول:

 

 ، و لّما كان الحذف بهذه الفصاحة و تلك اإلفادة و تمام البیان ، لجأت إلیه 1»إذا لم تُِبنْ 

الشاعرة لتضفي على أسلوب الّشرط هذه الصفات فتزید من تماسكه فهي تقصد ( لوال 

 البشر أو لوال عدوانیة و حروب البشر لظل الكوكب األزرق ( األرض) في سالم).

     

 

146م، ص2000 ، 5 عبد القاهر الجرجاني،دالئل اإلعجاز،مكتبة الخانجي،القاهرة،،ط-1  
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الفصل الثاني:   
         أنماط الجملة الّشرطیة المصّدرة باألسماء 

 و الظروف:  

          أوال:األسماء الجازمة

          ثانیا: الظروف:

 - الظروف الجازمة1               

 - الظروف غیر الجازمة2               
 



 الفصل الثاني:أنماط الجملة الّشرطیة المصّدرة باألسماء والظروف
 

    طرق هذا الفصل لدراسة األنماط الّشرطیة باألسماء و الظروف منها الجازمة ت  

  و ما تقتضیه من جملتي الّشرط و الجواب تنطبق علیه معظم الشروط  و غیر الجازمة،

: ـو تكون البدایة ب و األحكام التي تنطبق على جملتي الّشرط و الجواب،

األسماء الجازمة  أوال:   

 بفتح المیم و سكون الّنون، جاء " َمنْ ": ضّم الدیوان اسم شرط واحد جازم و هو 

  ، و ذكر 1:« فمّما یجازى به من األسماء غیر الظروف : َمْن و ما أّیهم...»سیبویهعند 

 2أوجه عّدة:ابن هشام األنصاري لها 

 • شرطیة: نحو: َمْن یجتهْد ینجْح  

 • استفهامیة: َمْن یفعل هذا؟  

 • و ترد نكرة موصوفة و موصولة... 

 • و یمكن أن تجيء « َمْن یكرمني أكرمه فتحمل األوجه األربعة فإن قّدرتها شرطیة 

جزمت الفعلین، أو موصوفة رفعتهما أو استفهامیة رفعت األولى و جزمت الثانیة ألّنه 

          األولى الجملة األولى االستفهامیةجواب بغیر الفاء ، و َمْن فیها مبتدأ، و خبر 

و الّشرطیة األولى أو الثانیة...  و الموصولة أو الموصوفة الجملة الثانیة،

 431 ، ص1ه ، ج1316 ، 1- سیبویه ، الكتاب ، دار صادر، بیروت ، ط1
، 1 ابن هشام األنصاري ، مغني اللبیب ، تحقیق:محي الدین عبد الحمید،المكتبة العصریة،صیدا،بیروت،ط-2

  360،ص1م، ج1999ه-1419
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 الفصل الثاني:أنماط الجملة الّشرطیة المصّدرة باألسماء والظروف
 

 هي اسم لمن یصلح أن یخاطب، و هو مبهم غیر  الخطیب الموزعي:«  و قال ابن

 1متمكن و هو مفرد اللفظ و یقع على الجماعة».

  و إذا أراد المتكلم أن یعبر عن أسلوب الّشرط بذات مبهمة عاقلة فإّنه یستخدم األداة 

. مهدي المخزومي كما اعتبرها 2"َمنْ " . فهي« كنایة عن العاقلین»

تمثل نمطها في: 

 قلیل جدا في الدیوان فظهرت مرة واحدة فقط في صورة واحدة هي:     "َمنْ "ورود أداة الّشرط

ممثلة في قول الشاعرة:                                             ، 

 3َمْن یتعّوْد على الّذل یشتریه

التمثیل الشجري: 

 

      

      َمْن                  یتعّوْد على الذل                 یشتریهْ                

ه-1414، 1خطیب الموزعي، مصابیح المغاني في حروف المعاني ، تحقیق:عائض بن نافع،دار المنار،ط- ابن ال1
465م، ص1993  

293م،ص1986ه-1406، 2مهدي المخزومي ، في الّنحو نقد و توجیه، دار الرائد العربي ، بیروت ، لبنان ، ط- 2  
58 ربیعة جلطي ،الدیوان، ص-3  

 أداة الّشرط + جملة الّشرط + جملة جواب الّشرط

 من+ فعل مضارع + فعل مضارع

لجملــــــــة الّشرطیةا  

 جملة جواب الّشرط جملــــــــــــــــــة الّشرط أداة الّشرط
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 الفصل الثاني:أنماط الجملة الّشرطیة المصّدرة باألسماء والظروف
 

  جاء فعل الّشرط مضارعا ( یتعّودْ ) مجزوما و أیضا فعل جواب الّشرط ( یشتریهْ ) جاء 

و تقصد الشاعرة من ،مضارعا مجزوما و عالمة جزمهما السكون الظاهر على آخرهما 

وراء هذا الّشرط أّنه تزول الجبال و ال تزول الطبائع . 

روف ــــــثانیا: الظ

 تحتوي المدّونة على ظرف جازم وحید و هو " حیثما"  /الظروف الجازمة:1  

                      1حیثما: «اسم شرط جازم في محل نصب على الظرفیة المكانیة»

:« باب الّشرط مبناه على اإلبهام و باب اإلضافة األشباه و النظائر للسیوطيجاء في 

مبناه على التوضیح و لهذا لّما أرید دخول (إذا) و (حیث) في باب الّشرط لزمتهما (ما) 

ألّنهما الزمان لإلضافة ، و اإلضافة توضحهما فال یصلحان للشرط حینئذ فاشترطا (ما) 

. 2لتكّفهما عن اإلضافة فیبهمان فیصلح دخولهما في الّشرط حینئذ»

:«..فحیث ظرف من ظروف األمكنة مبهمة  شرح المفصلو یقول فیها صاحب

تفتقر إلى جملة بعدها توضحها و تبینها فتنزلت الجملة منها منزلة الصلة من الموصول 

 ، 1 صبحي عمر شو ، أسلوب الّشرط و القسم من خالل القرآن الكریم ، دار الفكر ، عّمان ، األردن ، ط-1
19ه، ص1430م-2009  

 ، ]دط[ السیوطي ، األشباه و النظائر في الّنحو ، تحقیق:عبد العالي سالم مكرم ، مؤسسسة الرسالة، -2
.215،ص1،ج]دت[  
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 الفصل الثاني:أنماط الجملة الّشرطیة المصّدرة باألسماء والظروف
 

 المجازاة ا متنزلة منزلة الجزء من الكلمة فلّما أرادو،فكانت في موضع جّر بإضافتها إلیها

 .1حیثما تكْن أكنْ » بها ألزموها ما...فنقول:

فیقول:« أّما حیثما فال تكون إال شرطا، و كانت قبل دخول    ابن مالك و یفّصل ذلك 

ما اسم مكان خالیا من معنى الّشرط، مالزما للتحضیض باإلضافة إلى جملة  و ال یعمل 

و جعلوها اسم شرط، فلزمهم  في األفعال، ثم أخرجوها إلى الجزاء فضّمنوها معنى إْن،

      و ألزموها ما تنبیها على إبطال مذهبها األّول    إتمامها، و حذف ما یضاف إلیها،

. 2و جزموا بها الفعل»

  أّما عن األنماط التي جاءت علیها جملة حیثما، فهو نمط واحد جاء كاآلتي: 

النمط األول: 

الصورة األولى: 

تقول الشاعرة: 

   و كیف له أّال یغار.. 

   حیثما سَرْت 

، 4م، ج2001ه-1432 ، 1 ابن یعیش ، شرح المفصل للزمخشري ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط-1
271ص  
ه-1410، 1- ابن مالك ، شرح التسهیل ، تحقیق:عبد الرحمن الّسید و محمد بدوي المختون ، هجر،ط2

271،ص4م،ج1990  

 أداة الّشرط + جملة الّشرط + جملة جواب الّشرط

 حیثما + فعل ماضي + فعل ماضي
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 الفصل الثاني:أنماط الجملة الّشرطیة المصّدرة باألسماء والظروف
 

   أنَّ الوتُر 

. 1   و أرسل منه الّنظر

التمثیل الشجري: 

 

 

  

                حیثما                 سَرْت              أنَّ الوتُر و أرسل منه النظر 

تصدرت "حیثما " الجملة الّشرطیة تالها فعل الّشرط(َسَرتْ ) ماض مجزوم بمن 

أّما جواب الّشرط فیتكّون من (أنَّ ):فعل ماض ، وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره 

على الفتح في محل جزم و (الوترُ ) فاعل مرفوع، و ُعطف على َأنَّ الفعل (أرسلَ )  مبني

حدة و طغیانها على الشعوب و و تدل الجملة الّشرطیة على غلبة ال، و هو فعل ماض

المستعمرة. 

و جاءت الجملة اآلتیة على الصورة نفسها: 

تقول الشاعرة: 

192 ربیعة جلطي ، الدیوان، ص -1  

 الجملـــــــــــــــــة الّشرطیة

 جملة جواب الّشرط جملــة الّشرط أداة الّشرط 
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 الفصل الثاني:أنماط الجملة الّشرطیة المصّدرة باألسماء والظروف
 

   حیثما وّلیَت قیثاَرتك... 

 1   هاّج جنون العقل..

(حیثما) و فعل الّشرط (وّلْیتَ ) و هو فعل  تتكون الجملة الّشرطیة من أداة الّشرط

       ماض مبني على الفتحفعل و جواب الّشرط یتكون من فعله( هاجَ ) و هو ، ماض 

و فاعل (جنونُ ) و هو مضاف و (العقلِ ) مضاف إلیه مجرور. 

 و ُیفهم من معنى الجملة أن هناك تأثیر من طرف الموسیقى على العقل لدرجة 

أّنها ُتذهبه فیصبح السامع في حالة جنون. 

الصورة الثانیة: 

تقول الشاعرة: 

   حیثما راحَ .. 

. 2   عنوًة تتَبْعهُ 

ماض مبني على الفتح     اختلف في هذه الصورة زمن الفعالن فجاء فعل الّشرط (راحَ )

و فعل الجواب (تتبْعه) مضارع مجزوم و عالمة جزمه السكون الظاهر ، في محل جزم 

على آخره . أّما معنى الجملة فتفّسره الجمل التي قبلها. 

220 ربیعة جلطي ، الدیوان ، ص-1  
115 المصدر نفسه ، ص-2  

 حیثما + فعل ماضي + فعل مضارع
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 الفصل الثاني:أنماط الجملة الّشرطیة المصّدرة باألسماء والظروف
 

  و تمّثلت هذه الصورة أیضا في قول الشاعرة:

    الوردة الهشة تلك 

 . 1    حیثما وضعَت أصابعك سُتدمیَك أشواكها

ط  قجاء كل من فعل الّشرط (وضعتَ ) و فعل الجواب(سُتدمیك) مجزومان محّال ف

 هوبلأسبو معنى سیاق الكالم ، فالفعل األول ماضیا مبنیا و الثاني مضارعا مرفوعا

ّشرطي هو أّن العنف ال یجني إّال العنف.                           ال

/ الظروف غیر الجازمة: 2  

ّم الدیوان ظرفین غیر جازمین هما : إذا و كّلما                                 ضي    

أ/األداة إذا:  

" لیست من أدوات الّشرط ألّن أدوات الّشرط ال تدل على وقت إذا "سیبویهَیعتبر  

 لذلك استثناها من أدوات الّشرط في قوله:  ،" فتدّل على االستقبال"إذامحّدد، أَما 

 "إذا" ما منعهم أن یجازوا بها.فقال:الفعل في "إذا" بمنزلته في "إذ"  «..و سألته عن 

.أتذكر إذ تقول.فإذا فیما تستقبل بمنزلة (إذْ ) فیما مضى و یبین هذا أّن " إذا" تجيء وقتا 

معلوما أال ترى أنك لو قلت:آتیك إذا احمّر الُبسر كان قبیحا.فإن أبدا مبهمة وكذلك 

134 ربیعة جلطي ،الدیوان ، ص-1  
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حروف الجزاء و إذا توصل بالفعل، فالفعل في" إذا" بمنزلة في حین كأنك قلت الحین 

ا" فهناك إذ، أما ما نجده في مؤلفات الّنحو الحدیثة  حول "1 »الذي تأتیني فیه آتیك فیه

 بـ: من یعرفها

 ظرف لما یستقبل من الّزمان متضمنة معنى الّشرط،ال یلیها إّال جملة فعلیة تحتاج إلى «

 نها من أدواتو أل «  غیر جازمة إّال للضرورة الشعریة، و آخر یرى بأنها: .2جواب»

الّشرط فإنها كغیرها من أدوات الّشرط تحتاج إلى جملتین:جملة الّشرط و الجملة 

 3»ا خافضة لشرطها منصوبة بجوابها،و كثیرا ما یكون فعلها ماضينالجوابیة،و تكو

بنیة الجملة و داللتها البالغیة في األدب الكبیر البن  في كتابه " محمد كراكبيو یذكر

 4 بعض خصائص إذا:"المقفع

- نّص معظم الّنحاة العرب على أّن (إذا) ال تكون غالبا إّال في األمور التي یتحقق 1   

وقوعها. 

كیفیة التمییز بینهما هادي نهر  و یذكر ، - تحمل(إذا) معنیین: الظرفیة و الّشرطیة2   

فیقول:« یتم التمییز بین إذا الظرفیة و إذا الّشرطیة بالنظر إلى الجواب فإن تالها  

61،ص3،ج]دت[،1 سیبویه ، الكتاب ،تحقیق: عبد السالم هارون، دار الجیل ، بیروت، لبنان ، ط-1  
81م، ص1995ه-1415، 2 إمیل بدیع یعقوب،موسوعة الحروف العربیة،دار الجیل، بیروت،لبنان،ط-2  
81 ینظر،المرجع نفسه،ص-3  
، 1 محمد كراكبي،بنیة الجملة و داللتها البالغیة في األدب الكبیر البن المقفع،عالم الكتب الحدیث ، أربد، األردن،ط-4

123م، ص2008  
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من نحو ( إذا حصدت زرعت )، و ( إذا سافر زید فیسافر محمد) فهي شرطیة 

و إذا انعدم الجواب فال یخلو أن یكون فعال ماضیا أو مضارعا فإن كان األول فهي 

(أنا مسافر إذا سافر زید)  شرطیة، وٕان كان الثاني فهي ظرفیة، فإن تقّدمتها جملة كقولك

. 1جاز أن تكون ظرفا أو شرطا»

- یذكر جّل الّنحاة أّن الزمن المستفاد من (إذا) هو المستقبل. 3   

- یرد بعدها الماضي، و المضارع، و االسم. 4   

- ال تجزم (إذا) الفعل إّال في الشعر اضطرارا. 5   

وذهب  ،- اختلف الّنحاة العرب في عامل النصب فیها، فرأى بعضهم أّنه فعل الّشرط6   

األكثرون إلى أّنه فعل الجواب. 

- نظامها الّنحوي أّنها تتصدر الكالم ، بحیث ال یتقدم علیها جوابها، و یذهب 7    

مكانیة تقدیم جملة الجواب على إذا. إالبحث الّنحوي الحدیث إلى 

و أنماط إذا الّشرطیة كانت كاآلتي: 

 النمط األول: 

201م،ص2004هادي نهر،التراكیب اللغویة،دار الیازوري،عمان،األردن،الطبعة العربیة،- 1  

 جملة الجواب + أداة الّشرط + جملة الّشرط
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      قد یتغیر نظام الجملة الّشرطیة و ذلك بتقدیم جواب الّشرط على أداة الّشرط  

و جملة الّشرط ، بحیث یقصد بالتقدیم و التأخیر: 

دیك ــعه، و َیلُطف لـــك َمْسمــزال ترى شعرا یروقــ« و الت :القاهر الجرجانيعند عبد 

موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك و لُطَف عندك أن ُقدِّم فیه شيء و ُحّول اللفظ عن 

 2، و جعل تقدیم الشيء على وجهین:1مكان إلى مكان»

/ تقدیم یقال أّنه على نیة التأخیر:وذلك في كل شيء أقررته مع التقدیم على حكمه 1 

، والمفعول  الذي كان علیه و في جنسه الذي كان فیه كخبر المبتدأ إذا قّدمته على المبتدأ

إذا تقّدم على الفاعل. 

/ تقدیم ال على نیة التأخیر: و لكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم و تجعل 2 

له بابا غیر بابه و إعرابا غیر إعرابه و ذلك أن تجيء إلى اسمین یحتمل كل واحد منهما 

ن یكون مبتدأ و یكون اآلخر خبر له، فتقدِّم تارة هذا على ذاك و أخرى ذاك على هذا. أ

فه        في موضع آخر:« جعل الّنحاة للكالم رتبا بعضها أسبق  الّسمرائي ویعرِّ

من بعض فإن جئت بالكالم على األصل لم یكن من باب التقدیم و التأخیر و إن وضعت  

 

   106م،ص2000، 5 عبد القاهر الجرجاني،دالئل اإلعجاز،مكتبة الخانجي،القاهرة،ط-1
106 المصدر نفسه، ص-2  
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 2، و ذكر له وجهان:1الكلمة في غیر مرتبتها دخلت في باب التقدیم و التأخیر»

/ قد یكون التقدیم و التأخیر مراعاة لمعنى معین. 1 

/ قد یكون ذا أثر على المعنى فیتغّیر. 2  

     و ذكر أّن أهمیته تتمثل في أن األصل في التقدیم و التأخیر أن یكون للعنایة 

 تقدیم ماهو أفضل و أشرف بل قد یكون تقدیم االهتمامو لیس معنى ،  االهتمامو 

 موطن االهتمام. والمفضول ه

 التقدیم و التأخیر جوهرا بالغّیا له حسٌّ شعري لطیف       الجرجاني إذًا ، جعل 

 فیراه تغییر في مراتب الكالم و خروجه        الّسمرّائيقد یكون مقصودا أو غیر مقصود، أما 

 عن األصل ألجل العنایة و االهتمام.

أما نظرة الّنحاة في مسألة تقدیم جواب الّشرط على كل من أداة الّشرط و جملة 

« األصل في الجزاء أن یكون مقدما       الّشرط فكانت مختلفة، حیث ذهب الكوفیون إلى أنّ 

 فمرتبة الجزاء بعد مرتبة الّشرط ألن الّشرط سبب في الجزاء و الجزاء مسببه ،على الّشرط

نك ال تقول« إن أشكرك تعطیني» أأال ترى ،و محال أن یكون المسبب مقدما على السبب 

و أنت ترید:إن تعطني أشكرك الستحالة أن یتقدم المسبب على الّسبب و أّما قول 

54م،ص2007ه-1427، 2 فاضل صالح السمرائي،الجملة العربیة تألیفها و أقسامها،دار الفكر،عمان‘األردن،ط-1  
54 المرجع نفسه،ص-2  
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خوك ٌتصَرٌع  فال حجة لهم فیه،ألنه إنما نوى به التقدیم و جعله أالشاعر:  إّنك إن ُیصرْع 

 1جاء لضرورة شعر أو قافیة أو إقامة وزن فال حجة فیه» إلنَّ ألجل ضرورة الشعر و ما

  أّما البصریون فاحتجوا بأن قالوا:« إنما قلنا إنه ال یجوز تقدیم معمول الّشرط 

 له صدر الكالم  االستفهام و االستفهامعلى حرف الّشرط،ألن الّشرط بمنزلة  الجزاء

 فكما ال یجوز أن یعمل ما بعد االستفهام فیما قبله فكذلك الّشرط،أال ترى أنه ال یجوز  

 2أن یقال:« زیدا أضربته؟ فكذلك ال یجوز أن یقال : زیدا إن تضرب أضربْ »

          الكوفیون یرون بجواز تقدیم الجواب على األداة و الّشرط و البصریون،إًذا

ال یجّوزون تقدیم الجواب و ال تقدیم معموله على األداة و الّشرط. 

إلى « وجوب تأخیر جملة الجواب فال یجوز تقدیمها و ال تقدیم حسان عباس و قد ذهب 

         رطیةـــــــرط و ال على الجملة الّش ـــــوالتها على أداة الّش ـــها و معمــــــشيء من أجزائ

 األولى: أن یكون الجواب جملة مضارعیة مضارعها مرفوع فیجوز تقدیم ،في حالتین إالَ 

      معمول الجواب على األداة ، و الثانیة: أن یكون المعمول هو«إذا» الّشرطیة عند 

من یعربها ظرفا لجوابها و كذا غیرها من األسماء الّشرطیة األخرى التي ال تكون معمولة 

 ابن األنباري،االنصاف في مسائل الخالف بین البصریین و الكوفیین،تحقیق:جودة مبروك محمد مبروك،مكتبة -1
497م،ص2002، 1الخانجي،القاهرة،ط  

497 المصدر نفسه،ص-2  
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 تقدیم الجواب      حسان عّباس، أي أجاز 1لفعل الّشرط حین یكون فعال ناسخا...»

 على الّشرط بشروط.

 و تمّثلت الصور التي اندرجت تحت هذا النمط في: 

الصورة األولى: 

تقول الشاعرة: 

   ُتْضنیُه إذا دنا 

. 2   و تبتعد

التمثیل الشجري: 

 

 

  

             تضنیُه                     إذا                     دنا و تبتعُد 

450،ص4،ج]دت[ عباس حسن،الّنحو الوافي،دار المعارف،القاهرة،مصر،-1  
119 ربیعة جلطي،الدیوان،ص-2  

 فعل مضارع + إذا + فعل ماضي

 الجملــــــــة الّشرطیة

 جملــة الّشرط أداة الّشرط جملة جواب الّشرط
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ُقدِّمت جملة جواب الّشرط (ُتضنیه) و هو فعل مضارع عطف علیه فعل مضارع 

مرفوع (تبتعدُ ) لكن جاء متأخرا، أّما فعل الّشرط جاء ماضیا. وأرادت الشاعرة من خالل 

هذه الجملة الّشرطیة أن تتحدث عن الحب و الوصال و تأثیرهما. 

الصورة الثانیة:  

تقول الشاعرة: 

   تذّكر 

  لن تسلْم إال إذا.. 

  أنت اقتربت برفٍق، 

 1  من رأسها.!

تقدَّم جواب(إذا) علیها و جاء منفیا و مجزوما بلنْ ( تسَلمْ ) بحیث تال (إذا) ضمیر 

 و بذلك 2« قد یأتي بعد (إذا) اسم فتُقدِّر فعال یفّسره الفعل الموجود» منفصل (أنت)

ضمیر  تكون: إذا:ظرف لما یستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه ، و أنت:

منفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل لفعل محذوف یفّسره الفعل الموجود(اقتربت) 

و تهدف الشاعرة من خالل استعمال هذا األسلوب الّشرطي إلى أن قطف الورود یكون 

134 ربیعة جلطي،الدیوان،ص-1  
21 صبحي عمر شو ، أسلوب الّشرط و القسم من خالل القرآن الكریم، ص-2  

 لن + فعل مضارع + إّال + إذا + الضمیر أنت + فعل ماضي 
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بلطف و لین و لیس بعنف ألّنه یجنى منه سوى لسعة أشواكها، و الجواب المقدم أدى 

       هذا المعنى ألن القضیة مقرونة بالسلم و هو الموضوع المركز علیه في النص

حتى یْنصبَّ االهتمام به. 

الصورة الثالثة: 

تقول الشاعرة: 

   آه یا شام.. 

 .1   ال سر إذا اسود العرقُ 

نجد هنا جملة الجواب المتقدمة( ال سر) مختزلة، و أصل التركیب( ال یوجد سر إذا 

اسود العرق) و ُحِذف ( ال یوجد) من التعبیر األصلي الجتناب التكرار، و تأخیر(إذا) 

 ُمنصب�ا على مضمون ما قبلها. أّما عن جملة الّشرط فجاء فعلها ماض االنتباهیجعل 

«فإذا تدل على الجزم بشرطها و لهذا یغلب استعمالها في األحكام الكثیرة الوقوع و یغلب 

 و فاعله 2في شرطها أن یكون ماضیا و إن كانت تقلبه إلى الداللة على الزمن المستقبل»

(الَعَرقٌ ) ، 

و تدّل الجملة الّشرطیة ككل على حالة الحزن التي یعیشها أهل الشام. 

231 ربیعة جلطي ، الدیوان،ص-1  
99م،ص1991ه-1411، 2 عبد المتعال الصعیدي، البالغة العالیة علم المعاني،مكتبة اآلداب،القاهرة،ط-2  

 جملة اسمیة + إذا + فعل ماضي
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  ب/ األداة كّلما: 

تعتبر األداة كّلما من األدوات الّشرطیة التي لم ترد عند الّنحاة كثیرا أثناء تقسیمهم 

ألدوات الّشرط ، لكن نجد أن البعض قد أوفاها حقها و قّدم لها تعریفات مفصلة منها    

 المصدریة     » ما« و »كل« كّلما ظرف یقتضي التكرار مركب من «:السیوطيما ذكره 

 أداة شرط غیر « و هي أیضا: 1»أو النكرة التي بمعنى وقت ، و من هنا جاءتها الظرفیة

جازمة، مؤلفة من (كلّ ) الظرفیة و(ما) المصدریة نائبة عن الظرف الزماني في محل 

 .2»نصب

 ما المصدریة التوقیتیة شرط من حیث المعنى «بأنّ ابن هشام األنصاري و ذكر 

فمن هنا ُأحتیج إلى جملتین، أحدهما مرتبة على األخرى و ال یجوز أن تكون (ما) 

شرطیة في مثل ( ما تفعل أفعل) ألمرین: أن تلك عامة فال تدخل علیها أداة العموم     

 .3»و أنها ال ترد بمعنى الزمان على األصح

 4» أن كّل إذا وصلت ب(ما) صارت أداة تكرار«:الزركشيو یقول 

ه-1418، 1 السیوطي،همع الهوامع في شرح الجوامع،تحقیق:أحمد شمس الدین،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،ط-1
299،ص2م،ج1998  

 ابراهیم البب و هند سلیم خیر بك،الجملة الّشرطیة في شعر ابن الدمینة،مجلة جامعة تشیرین للبحوث و الدراسات -2
195م،ص2010)،1)،العدد(32العلمیة،سلسلة اآلداب و العلوم اإلنسانیة،المجلد(  

ه-1421، 1 ابن هشام األنصاري،مغني اللبیب،تحقیق:عبد اللطیف محمد الخطیب،التراث العربي،الكویت،ط-3
123،ص3م،ج2000  

324،ص4 الزركشي،البرهان في علوم القرآن،تحقیق:محمد أبو الفضل ابراهیم،مكتبة دار التراث،القاهرة،ج-4  
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 و تتمثل أنماط " كّلما" الّشرطیة فیما یلي: 

 النمط األول:

  الصورة األولى: 

 تقول الشاعرة:   

     عجبا..

     كّلما مّس اللیل فاكهة..

 1!    صارت عنبا..

 التمثیل الشجري:

 

 

        

         كّلما                 مّس اللیل فاكهة               صارت عنبا         

 تتكّون الجملة من أداة الّشرط(كّلما) و فعل الّشرط (مسَّ ) : و هو فعل ماض مبني    

على الفتح و فاعل مرفوع (الّلیلُ )  و مفعول به  منصوب( فاكهةً )، أّما جملة جواب 

19 ربیعة جلطي،الدیوان،ص-1  

 أداة الّشرط + جملة الّشرط + جملة جواب الّشرط

 كّلما + فعل ماضي + فعل ماضي

 الجمـــلة الّشرطیة

 جملة جواب الّشرط جملة الّشرط أداة الّشرط
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الّشرط (صار عنبا) فتتكون من (صار) فعل جواب الّشرط و هو فعل ماضي ناقص    

من أخوات كان و (عنباً ) خبر لصار منصوب. و الغرض من األسلوب الّشرطي یفهم  

 من األبیات التي قبله .      

      و من أمثلة ذلك أیضا: قول الشاعرة:

 .1     كّلما مّر فوقها سال لوُنه

 و فعل الّشرط ماض (مرّ ) و فعل جواب الّشرط ماٍض كّلما"تمّثلت أداة الّشرط في "

أیضا (سال)، و تقصد الشاعرة من وراء هذا األسلوب هو استمراریة الظلم و العدوان     

 و سفك الدماء.

 و قولها أیضا:

    كّلما أدركها في ضّمة..

 2   هشَّ الزمن بعصاه..

" الجملة الّشرطیة و تمّثلت جملة الّشرط في ( أدركها في ضّمة) " كّلماتصّدرت 

فعلها(أدرَكها) ماض مبني على الفتح و الفاعل ضمیر مستتر تقدیره "هو" و الهاء ضمیر 

متصل في محل نصب مفعول به و جملة جواب الّشرط ( هّش الزمن بعصاه) فعله(هشَّ ) 

49 ربیعة جلطي،الدیوان،ص-1  
101 المصدر نفسه،ص-2  
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ماٍض مبني على الفتح و الفاعل ( الزمنُ ) مرفوع (بعصاه) جار و مجرور، و ُتعّد هذه 

 الجملة الّشرطیة خبریة مفادها أّن الّساعات تتكرر لكن الوقت یمر و ال یتكرر.

 و من الجمل الواردة على هذا الّنحو كذلك :

 قول الشاعرة:

    كّلما أمعنت بي ذاك النظر..

 1   شاكَس السؤاُل السؤالَ 

" و هي في محل نصب ألنها ظرف زمان ، یلیها فعل كّلماتتكون الجملة من أداة الّشرط "

الّشرط ( َأْمَعَنتْ ): ماٍض مبني على الفتح اتصلت به تاء التأنیث  و( بي): جار         

و مجرور و (ذاكَ ): اسم  إشارة مبني على الفتح في محل نصب مفعول به  و ( النظر) 

بدل،  أّما الجملة الجوابیة فتكونت من الفعل (شاكَس ) و فاعل (السؤالُ ) و مفعول به 

(السؤالَ ). و تشیر الجملة إلى تكرار الدهشة و اإلستغراب بتكرار النظر إلى الوطن و ما 

 حال به بعد الحرب.

 و قول الشاعرة أیضا:

    كّلما وصل العاشق الملهوف..

182 ربیعة جلطي،الدیوان،ص-1  
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    قال تنّهده:

 1!   َتَوحُشكِ ..

 یفهم من معنى الجملة الحنین إلى الوطن بعد كل غیاب.

 الصورة الثانیة:

 

 تقول الشاعرة:

 2   وكّلما مررُت به یِئنُّ 

" الجملة الّشرطیة ، تمّثلت جملة الّشرط في(مررُت به) فعلها ماض مبني كّلماتصدرت " 

على السكون اتصلت به تاء المتكلم في محل رفع فاعل و (به) جار و مجرور، و تمّثلت 

 جملة الجواب في الفعل (َیِئنُّ ) وهو مضارع مرفوع.و تعني الشاعرة أن اآللة الموسیقیة

 إن المسها أي شخص ترسل نغماتها، و تقصد به عدم الخروج عن األصل.

 و أیضا قولها:

    كّلما دخلُت مدینًة طاعنًة في البعد..

183 ربیعة جلطي ، الدیوان،ص-1  
59 المصدر نفسه،ص-2  

 كّلما + فعل ماضي + فعل مضارع
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 1   أطمٌع في لقائك صدفًة بفترٍق مكتظٍ ..

جاءت جملة الّشرط ماضویة فعلها(دخْلتُ ) ماض مبني على السكون التصاله بتاء 

المتكلم التي هي محل رفع فاعل،و جملة الجواب مضارعة فعلها(أطمعُ ) مضارع مرفوع و 

 عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، و تقصد الشاعرة  باألمل و التفاؤل و عدم الیأس 

في إمكانیة العثور على أبیها رغم موته ، فمتى اغتربت تطمح في لقائه ظانة أنه سافر 

 فقط.

 :النمط الثاني

 انطوت تحت هذا النمط صورة واحدة هي:

 

      تقول الشاعرة:

        یرُش الماء الزالل

  2       كّلما ارتجف..

 تقدمت جملة جواب الّشرط ( یرُش الماء الزالل) و هي تتكون من فعل مضارع مرفوع 

191ربیعة جلطي،الدیوان ،ص-1  
242 المصدر نفسه،ص-2  

 جملة الجواب + أداة الّشرط + جملة الّشرط

 فعل مضارع + كّلما + فعل ماضي
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 و مفعول به (الماء) و نعت (الزالل) و هذا التقدیم جائز في الجملة الّشرطیة كما سبقنا 

 آنفا ، و جاءت جملة الّشرط متأخرة فعلها (ارتجفَ ) ماض مبني على الفتح.

 و یبدو اهتمام الشاعرة بجملة جواب الّشرط ألن العبرة في الجواب و انصرفت داللتها 

 للغبطة و الفرح فعند الرقص في النهر یقوم الفستان  برش الماء. 
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 الخاتـــــــــــــــــــمة



           الخـــــــــــــــــــــاتمة  
 

         و من أهّم الّنتائج التي توّصلت إلیها هذه الّدراسة ٌیذكر مایلي:

  الّشرط أسلوب لغوي ترتیبي یلتزم فیه شيء بشيء آخر فاألول عبارة  عن سبب    

 و الثاني عن مسّبب.

  أطلق الّنحاة على أسلوب الّشرط اسم الجملة الّشرطیة و عدُّوها من أصناف الجملة

 العربیة.

 .الجزاء، المجازاة ، الّشرط ، مصطلحات تدّل على الجملة الّشرطیة 

  الجملة الّشرطیة تتألف من عبارتین تسمى األولى جملة الّشرط و تسمى الثانیة جملة

 جواب الّشرط ، إذ ال یمكن فصلهما.

 .تقوم أداة الّشرط بوظیفة الّربط بین جملة الّشرط و جملة جواب الّشرط 

  اختلفت معاییر الّنحاة في تقسیم األدوات الّشرطیة بین الحرفیة و االسمیة و الظرفیة

 و العمل الّنحوي.

 :تسمى جملة فعل الّشرط جملة الّشرط اختصارا و یحتكم فعل الّشرط لشروط ستة   

 ال یكون طلبا و ال جامدا و ال مقرونا بتنفیس و ال بقد و ال بحرف نفي.

 .یمكن أن تتصدر جملة جواب الّشرط بالفاء أو الّالم أو إذا الفجائیة 

 .قد یكون األسلوب الّشرطي خبریا و قد یكون إنشائیا بحسب جواب الّشرط 

 "جاء أسلوب الّشرط حامال لمعظم األفكار و المبادئ التي تناولها دیوان "النبّیة       

 و مترجما لمعانیها.
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           الخـــــــــــــــــــــاتمة  
 

      جاءت أدوات الّشرط متنّوعة و متعّددة في الّدیوان فبرز بعضها و تمّثل في: الحروف

 كَلما) ، وِغیبت ُأخر –( ِإنْ - لو- لوال) و األسماء (َمنْ ) و الظروف ( حیثما- إذا 

مثل: أّما، ما، كیف، إذ ما، لوما، أینما، مهما، أي...، و احتّلت كّلما الحضور 

 األقوى.

  استعمال األسماء الّشرطیة في الدیوان قلیل جّدا، إذ ورد اسم شرط جازم واحد       

 و هو"َمنْ ". 

 :یخلص من دراسة أنماط الجمل الّشرطیة إلى وجود أربعة أنماط 

 أداة الّشرط + جملة الّشرط + جملة جواب الّشرط وهو الّنمط األصلي. .1

 جملة الجواب + أداة الّشرط + جملة الّشرط و هذا النمط اختلف فیه الّنحوّیون حول   .2

جواز تقدیم الجواب و تأخیر الّشرط فأجازه الكوفیون و منعه البصریون و قد ُأخذ 

 بالرأي األول ألنه یالئم واقع الّلغة.

أداة الّشرط + جملة الّشرط محذوفة + جملة جواب الّشرط و هذا الحذف قلیل الورود  .3

 یمكن أن یعّوض معناه الجواب عند الّنحاة.

أداة الّشرط + جملة الّشرط + جملة جواب الّشرط محذوفة و أجاز هذا الّنحویون  .4

 بشرط وجود قرینة تدّل علیه.

 .تواُفق زمن الفعلین ( فعل الّشرط و فعل الجواب ) كان أكثر من اختالفها 

  تنّوعت األفعال في الّنمط الّشرطي الذي تتقدم فیه جملة الجواب و كان حضور الفعل

 الماضي هو األقوى و هذا ما یّتفق مع مذهب النحاة.
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           الخـــــــــــــــــــــاتمة  
 

  إذ كان الّنـحاة قد ذكروا ثالثة أنواع للربط بین جمـلة الّشرط و جملة جواب الّشرط 

 ( الجزم ، الفاء ، إذا الفجائیة) فالّدیوان قد اشتمل على الربط بالجزم و الفاء بنسبة قلیلة جّدا.

 .انسجم نظام الجملة الّشرطیة مع البناء الّنحوي العام لها غالبا 
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 ملخص:

نظام الجملة الشرطیة في دیوان" النبیة تتجلى      تناول ھذا البحث قضیة الشرط و جاء بعنوان:
، وذلك لبیان األنماط الشرطیة المتوفرة في الدیوان من خالل دراسة في وضح اللّیل"لـربیعة جلطي

نظام الجملة الشرطیة المتمثل في:أداة الشرط + جملة الشرط + جملة جواب الشرط ،وفھم األحكام 
النحویة الخاصة باألدوات الشرطیة أو بالجملة الشرطیة ككل،و ما یطرأ علیھا من زیادة أو حذف   

  أو تقدیم أو تأخیر.

توزعت الدراسة في مدخل خصص لتحدید المفاھیم(الجملة الشرطیة و عناصرھا) ، وفصلین األول 
لدراسة األنماط الشرطیة المصدرة بالحروف، و الثاني األنماط الشرطیة المصّدرة باألسماء          

  و الظروف.

: نظام الجملة الشرطیة،أداة الشرط، جملة الشرطـ، فعل الشرط، جملة جواب الشرط  الكلمات الدالة
     فعل جواب الشرط،الّنبیة تتجلى في وضح اللّیل.

Resumé: 

La présente rcherche aborde le sujet de la condition,sous le titre  « l’organisation de la 
phrase conditionnelle dans le recueil de poèmes Annabia tatadjala fi wadah El-lail de 
Rabia Djalti».cela a pour vocation:la démonstration des styles de condition abordés dans 
ce recueil à travers l'étude de l'organisation de la phrase conditionnelle :élément de 
condition + la cause + la conséquence; la compréhension des normes grammaticales de la 
phrase conditionnelle et toutes les modifications qui peuvent survenir ( l'adition ,la 
suppression  ,l'avancement et le retadement) . 

L'étude comporte une préface pour la détermination des concepts(la phase 
conditionnelle et ses composantes) et deux chapitres.le premier chapitre est consacré à 
l'etude des types de la phrase conditionnelle qui commence par des prépositions.le 
second,étudie les noms et les compléments circonstanciels. 

Les mots-clés: l'organisation de la phrase conditionnelle,élément de condition  , 
cause,conséquence,le verbe de cause,le verbe de conséquence,Annabia tatadjala fi wadah 
El-lail. 

 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	مدخل :

	07
	08
	الفصل الأول:

	09
	10
	الفصل الثاني:

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

