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: امسةاخلاحملاضرة   

 )الشرط(ألدوات اليت جتزم فعلنيا
 ، نوعان : حرف ، واسم .ألدوات اليت جتزم فعلني ا

 أوال : احلـرف :

          ، حرف ابتَّفاق ، قال تعاىل : إن   -1
 

   . 
تلف فيها  ِإذ َما -2  حنو قولك : إذما تَ قخْم أَقخْم ، وكقول الشاعر : -والرَّاجح أهنا حرف  -، ُمخ

يَـا تـُل فِ ما أنَت آِمـٌر          بـه  ِإذ َما تَـأ تِ وإنََّك   ِِ ه َتَ ُمُر آِت  َمن   إَّيَّ
 اثنياً : األسـماء :

 َمن يَ َنْم مبكراً يستيقْظ مبكراً . وحنو :         ، قال تعاىل : َمن   -1

 وحنو : ما تخقدَّْم لنفِسك ُتخَْز به .       ، قال تعاىل: ما -2

َمـــا  -3   ق    ال تع    اىل : -وال    راجح أهن   ا اس    م  -، ُمتل    ف فيه    ا َمه 
    

 
       

 

  . 
َما َتَ ُمِريقَاتِِلـى          وَأنَِّك َأغَـرَِّك ِمَّنَّ أنَّ ُحبَِّك  ومنه قول الشاعر :   يـَف َعلِ ال َقل َب  َمه 

 وحنو : أيُّ طالٍب جيتهْد ينجْح ..          ، قال تعاىل : َأي   -4
ُر ُموِقدِ  جتَِد  تـَع ُشو إىل َضوِء ََنرِِه            َمَت َتَ تِه، قال الشاعر :  َمَت  -5 َر ََنٍر عندها َخيـ   َخيـ 

 وحنو : مىت تقْم أَقْم .
نَ  -6 ِمن ك ، قال الشاعر : َأَّيَّ َن نـُؤ  ِرِك ا أَلم َن ِمنَّا مل تـََزل  َحِذرَا ََتَمن   َأَّيَّ  غَـريَن وإذا          مل ُتد 

ن َتصخْم َأصخْم .  وحنو : أَّيَّ

َنَمـا نَـِابتَـٌة يف َحـائِِر      َصع ـَدةٌ :ومنه قول الشاعر     :، قال تعاىل َأي نَما -7  ُُتَيـَّل َهـاالرَّيُح  َأيـ 
 َُتِـل  

ُثَما -8 َتِقم            ، قال الشاعر : َحيـ  ُثَمـا َتس   ىف َغاِبِر اأَلز َمانِ  لك اللَّـ        ـُه ََنَاحـاً  يـَُقدَّر   َحيـ 
 وحنو : حيثما تذهْب يَ َرَك هللاخ .

َر ما يـُر ِضيُكَما ال ُُيَاِولُ           َتَ تِيَـا َأَّنَّ َتَ تِيـَاين َخِليَلـيَّ  ، قال الشاعر :أَّنَّ  -9  َأخاً َغيـ 
  تسافْر تَ َر عجابب قدة  هللا .وحنو : أنّ 

 ما تطلبه أدوات الشرط
ُلو َمـا           يـَتـ  َتِضنَي َشر ٌط ُقدَّ ِ يـَق  ََزاُء َوَجَوابـاً ُوِِسَا ِفع لَـني   اْل 
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وتطل  ب فعل  ي ، يخس  مَّ  اطول ،  رطاً ، والث  اا يخس  م  ج  واابً وج  زاْ   فقولن  ا : َم  ْن  تَ ْقَتِض   أدوات الش  را ال  يت س  با ذكره  ا          

 جيتهْد ينجْح . فالفعل ) جيتهْد ( فعل الشرا ، والفعل ) ينجح ( جواب الشرا .
تكون فعلية ، وجيوز أن تكون امسي ة ، حن و : إن ج اْ زي د   وجيب يف مجلة الشرا أن تكون فعلية ، وأما مجلة اجلواب فاطصل فيها أن

 فله الفضلخ .
 

 نوع الفعل يف الشرط
ِ           تـُل   ِ َوَماِضيَـي ـِن َأو  ُمَضـارَِعني   ِفيِهَمـا َأو  ُمَتَخاِلَفـني 

 إذا كان الشرا ، واجلواب فعلي فيكوانن عل  أةبعة أنواع :    

وحن و قول ك :         يف حم ل ج زم ( كم ا يف قول ه تع اىل :)  أن يكون الفعـنن ماضـيني -1
 عمر و . قَامَ زيد   قَامَ إْن 

وحن  و              ، كم  ا يف قول  ه تع  اىل : أن يكــوَن مضــارعني -2
 . ي خْعَلمْ  ُتخْفِ قولك: مهما 

، كم   ا يف قول   ه تع   اىل :  واْلـــواب مضـــارعاً  ) يف حم   ل ج   زم (أن يكـــون الشـــرط ماضـــيا  -3
 

     

 عمر و . يَ قخمْ زيد   قامَ وحنو قولك : إْن  ..      
ل ه "  غخِف رَ ليلَة الق دة إا اانً واْحِتَس اابً  يَ قخمْ : "َمْن  ) يف حمل جزم ( كما يف قوله  أن يكون الشرط مضارعاً , واْلواب ماضيا -4
. 

َِّن َمن  ومنه قول الشاعر: ٍء   َيِكد   ِمن ُه      كالشََّجا بنَي َحل ِقِه والَورِيدِ  ُكن تَ ِبَسَّيَّ
د ، واهد َوتَِبَع ه الن ا:م: إىل أنّ ه ج ابز نث راً ،و، عراً   ل وةو ضروة  الشعريّة . وذهب الفراْ ، وهذا النوع الرابع قليل ، وَخصَّه اجلمهوة ابل

 عليه من النثر ،والشعر .
 حكم رفع جواب الشرط إذا كان الشرط

 ارعاً ماضيا , أو مض
ُعـُه بـَع َد ُمَضارٍِع َوَهـن   ََزا َحَسن            َورَفـ   َوبـَع َد َماٍض َرفـ ُعَك اْل 

عم  ر و    يق مْ زي د  ق اَم وكالمه ا َحَس  ن    فتق ول : إن جــاز جـزم اْلـواب , ورفعـه إذا ك ان الش را ماا يا ، واجل واب مض اةعاً           
أََلٍة           يـَُقو  عمر و . ومنه قول الشاعر : يقومخ زيد   قامَ وتقول : إْن  َم َمس   ُل ال َغاِئٌب َمِايل وال َحرِمُ وِإن  َأتَـاُه َخِليٌل يَـو 

( والشرا فعل ماٍض )أاته( .  فقد جاْ جواب الشرا مضاةعاً مرفوعاَ )يقولخ
 ، وما وةد من ةفع اجلواب فهو اعيف ، كقول الشاعر :  وجب اْلزمأمَّا إذا كان الشرا مضاةعاً ، واجلواب مضاةعاً 

 ُتص رَعُ َّي أقـ رَُع ب َن َحابِـٍس َّي َأقـ رَُع          ِإنََّك ِإن  ُيص رَع  َأُخوَك 
 ) يصرْع ( وةفع اجلواب يف هذه احلالة اعيف .) تصرعخ ( والشرا مضاةع جمزوم  فقد جاْ جواب الشرا مضاةعاً مرفوعاً 
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 الشرط ابلفاء وجوابً  اقرتان جواب
َِها ملَ  يـَن َجِعل   َواقـ ُرن  ِبَفـا َحت ًما َجَواابً َلو  ُجِعل            َشر طاً إِلن    َأو  َغري 

االمسية ) م ثالً ( فه   ال تص لح  إذا كان اجلواب ال يصلح أن يكون ،رطاً إلْن أوغريها ، كاجلملةجيب اقرتان جواب الشرط ابلفاء 
 فلو جعلتها ،رطا مل تَ ْنَجِعل ) أي مل تصلح ( . أن تكون ،رطاً ،

   طهنا ال تصلح أن تكون ،رطاً ، ه  :فيها اقرتان جواب الشرط ابلفاء  املواضع اليت جيب 

 . فأنت انجحوحنو : إن ُتتهْد             ، قال تعاىل:اْلملة االِسية  -1

ومث  ال         ، ك  اطمر ، والّنه    ، واالس  تفهام . مث  ال اطم  ر قول  ه تع  اىل : اْلملــة الط لبيَّــة -2
 هللا.  فال تعصِ النَّه : إْن تخرِِد اجلنَّة 

 .          ومثال االستفهام ، قوله تعاىل :

     مث ال ) م ا ( قول ه تع اىل : اْلملة الفعلية املنفيَّة بـ ) ما , أو لن ( -3
  

ومث ال ) ل ن     

            ( قوله تعاىل :

 ، كَعس  ، ولَْيَس ، ونِْعَم ، وبِْئَس . اْلملة الفعلية اليت فعلها َجاِمد -4
 أن يتوب هللا عليه . فعس مثال ) عس  ( : َمْن يَ تخْب  

اْْلخلخ  اخ  فب  ئسَ اْْلخلخ  اخ الصَّ  ْدقخ ، وإن تك  ذْب  ف  ِنْعمَ إن َتْص  دخْق ِمنَّ  ا " ومث  ال )نع  م ، وب  ئس(: فل  يسَ " َم  ْن َغشَّ  نا :قول  ه ومث  ال )ليس(
 الكذبخ .

 .            كما يف قوله تعاىل :  اْلملة الفعلية املسبوقة بـ ) َقد  ( -5
 ) السي ، وسوف ( . اْلملة الفعلية املسبوقة حبريف التنفيس -6

مثال )السي( قوله تعاىل : 
     

  . 

 .         ومثال ) سوف ( قوله تعاىل :

ـــا ( -7 ــــ ) َكَأ َّ وه   ذه املواا   ع          كم   ا يف قول   ه تع   اىل :  اْلملـــة املســـبوقة ب
. أم ا إذا ك ان اجل واب يص لح أن يك ون ، رطاً فيك ون جمزوم ا ، وال جي ب اقءان ه ابلف اْ ، حن و: إن  يف حمل جزم جواب الشـرطتكون 

 ُتتهْد تنجْح . فالفعل ) تنجح ( يصلح أن يكون ،رطا   طنه ليس واحداً من املوااع السابقة ، وحنو : إْن ُتتهْد تَ َنِل اجلابز  .
 وقوع إذا الُفَجائِيَّة موقع الفاء

 ال َفـاُء ِإَذا ال ُمَفاَجـَأه           َكـ ِإن  جَتُد  ِإذاً لََنا ُمَكاَفَأه   َوََت ُلفُ 
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 جيوز إقامة إذا الفجابية مخقام الفاْ الواقعة يف جواب الشرا ، ويخشءا أن تكون مجلة اجلواب امسّية ، كم ا يف قول ه تع اىل :          

 .   إذا لنا مكافأ وكما يف قول النا:م : إن َُتخْد                
 حكم الفعل الواقع بعد جواب الشرط

رَتِن           اِبل َفا َأِو الَواِو بِتَـث ِليٍث َقِمن   ََزا ِإن  يـَق   َوال ِفع ُل ِمن  بـَع ِد اْل 
 أوجه : إذا وقع بعد جواب الشرا فعل مضاةع مقرون ابلواو ، أو الفاْ جاز فيه ثالثة   
 الرفع عل  االستئناف -2اجلزم ابلعطف                            -1
 النصب أبَْن مضمر  وجوابً . -3

              وقد قخرئ ) ابلثالثة ( قوله تعاىل :

 برفع ) يغفر ( وجزمه ، ونصبه .  

 ةخِوي هبّن قول الشاعر :. وكذلك              وقخرئ هبنَّ قوله تعاىل : 
ََرامُ  ِلك           رَبِيـُع النَّاِس وال بَـَلُد احل  ِلك  َأبُو قَـابُوَس يـَه   فإن  يـَه 

ِر لَي َس له َسنَـامُ  وََنُخـذ    بعَده ِبِذنَـاِب َعي ٍش           َأَجبَّ الظَّه 
 ةوى جبزم ) أنخذ ( وةفعه ، ونصبه .

 واْلوابحكم الفعل الواقع بني الشرط , 
تَـنَـَفـا ِ اك  َلتَـني  ُم   َوَجز ٌم َأو  َنص ٌب ِلِفع ٍل ِإثـ َر فَـا          َأو  َواٍو َأن  اِبْل 

إذا وقع بي الشرا ، واجلواب فعل مضاةع مقرون ابلفاْ ، أو الواو جاز نصبه ، وجزمه . فاجلزم عل  العطف ، حنو : إْن           
فإّن لك اجلّنة . وجيوز )وتصَب( ابلنصب أبْن مضمر  ) والجيوز الرفع عل  االستئناف ( طنه ال يصح االستئناف قبل  وتصبْ تتِا هللاَ 

رَتِب  ِمنَّا  اجلواب . ومن وةوده ابلنَّصب قول الشاعر : َما وََي َضعَ وَمن  يـَق  ِوِه           وال ََي َش ظُل ماً ما َأقَاَم وال َهض   نُـؤ 
 

 

 

 

 

 حذف اْلواب , وحكم حذف الشرطحكم 
ُس َقد  يَـأ ِت َعن  َجَواٍب َقد  ُعِلم          َوال عَ  َوالشَّر ُط يـُغ ِن   ِإِن ال َمع ََّن ُفِهم   ك 

اجل واب لدالل ة ) أن ت : امل ( علي ه ،  جيوز ح ذف ج واب الش را إذا دلَّ علي ه دلي ل ، حن و : أن ت : امل  إْن فعل َت ، فحخ ِذف         
 والتقدير : إن فعلَت فأنت :َامل  . 

ف  اجلواب حم  ذوف لوج  ود   ...         وه  ذا كث  ري يف لس  ان الع  رب . ومن  ه قول  ه تع  اىل :
 . فافعلْ قرينه تدّل عليه ، والتقدير : فإن استطعت 
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 وأما العكس وهو حذف الشرا فقليل ، وذلك إذا دّل دليل عل  حذفه ،كما يف قول الشاعر : 
َُسامُ  ٍء       وإال َ يـَع ُل َمف رَِقَك احل  َت ََلَـا ِبُكف   َفطَلَّق ها فـََلس 

الك  الم ، والتق  دير : وإالَّ  : إالَّ يع  لخ ، فق  د َح َذَف الش  اعر فع  ل الش را ، وذََك  َر اجل  واب )يعلخ(وذل ك طن الش  را مفه  وم م نالشـاهد
 يَ ْعلخ مفرقك احلسامخ . تطلْقها

 


