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/النحو                                                                                                م/حممود اهلييتعةاملرحلة الراب  
: سةداسالاحملاضرة   

 اجتماع الشرط , والقسم
 وبيان حكم جواهبما

 َواْحِذْف َلَدى اْجِتَماِع َشْرٍط َوَقَسْم           َجَواَب َمـا َأخَّْرَت فـَْهَو ُمْلتَـَزمْ 
 األحكام اخلاصَّة جبواب الشرط  واألحكام اخلاصَّة جبواب القسم 

 إما جمزوم ، وإما مقرون ابلفاء فيكون يف حمل جزم . جواب الشرط
 فله حاالت ، هي : أما جواب القسم   
 ّن .إن كان جواب القسم مجلة فعلية ُمثبتة ُمَصدَّرة بفعل مضارع : أُكَّد ابلالم والنون ، حنو : وهللا ألضرَبنَّ زيداً ، وهللا ألجتهدَ  -1

اااد ابلاااالم وقاااد ، حناااو : وهللا لقااد قااااَم زياااد  ، وكماااا يف قولاااه  عاااا  :إن كااان مجلاااة فعلياااة ُمثبتاااة م -2    صاااّدرة بفعاال مااااَّد : أُكَّ

 .     فهذه اجلملُة جواب  للقسم الذي يف أول السُّورة :      

         فهااذه اجلملااة جااواب للقساام الااذي يف أول السااورة :       وقااد فااذال الااالم وقااد ، كمااا يف قولااه  عااا  :

     . 
،  والفعل الذي يقرتن ابلالم وقد معاً هو : الفعل املاضي املتصرَّال، أما اجلامد فيقرتن ابلالم وحادها، حناو : وهللال لعساي زياد  أن يقاوم

 وحنو : وهللال لَنلْعَم الرجُل زيد  .
، وهللال لزياد  قاا م  ، وهللا إّن زياداً ّن زياداً لقاا م  وهللال إوحادها ، حناو: الم وحادها ، أو ننّ أو ابلاإن كان مجلة امسية:أّكاد ننَّ والاالم، -3

 قا م  .
 إْن يقاوُم زياد  إن كان مجلة فعلية َمْنفليَّة فنَاْفُيها يكون با ) ما ، أو ال ، أو إْن ( حنو : وهللال ما يقوُم زياد  ، وهللال ال يقاوُم زياد  ، وهللا -4

 .        أتيت للنَّفي ، كما يف قوله  عا  : ) أي : وهللا ال يقوم ( فإنْ 
 وكذلك اجلملة االمسية املنفية ، حنو : وهللال ما أنت بصادقد ، وهللال إْن هذا إال رسول  .

 هل جيوز اجتماع الشرط , والقسم ؟ وما حكم اجلواب يف هذه احلالة ؟
َِّرل منهماا لداللاة جاواب األول  لياه . وهاذا هاو املاراد نعم . جيوز اجتماع الشار  ، والقسام . فاإن اجتمعاا         ُحاذلاَل جاواُب املتار

َِّر ، ودّل  لياه جاواب الشار  ا ازوم )  من البيت ؛ فتقول : إْن قاام زياد  وهللال يَاُقاْم  مار و ، فحاذال جاواب القسام ؛ ألّن القسام متار
 يقْم ( .

ااد ابلااالم ) و قااول : وهللال إْن يُقااْم زيااد ليقااومنَّ  ماار و ، فُحااذلال  جااواب الشاار  ؛ ألن الشاار  متاارِر ، ودّل  ليااه جااواب القساام امل كَّ
َِّر فيحاذال جواباه . هاذا ا كام إذا ق يتقاّدم  لاي الشار  ، والقسام ماا  تا اج ليقوَمنَّ ( فاجلواب إذاً يكون للمتقدَّم منهما ، أما املتر

 إ  ِرب . 
 



/النحو                                                                                                م/حممود اهلييتعةاملرحلة الراب  
 حكم اجلواب إذا اجتمع الشرط , والقسم

 ما ما حيتاج إىل خربوتقّدم عليه
ْبـُل ُذو َخـبَـْر           فَالشَّْرَط رَجَّْح ُمْطَلقاً ِبالَ َحَذرْ   َوِإْن تـََوالَيَـا َوقـَ

إذ اجتمااال الشااار  ، والقساااام و قاااّدم  ليهمااااا ذو ِااارب ) أي :  قااااّدم  ليهماااا مااااا  تااااج إ  ِاااارب كاملبتااادأ ، أو الّنواساااا  (            
ِّر ( وُ ذال جاواب القسام ؛ فتقاول : زياد  إْن واَح وهللا أُْكرلْماه فاألرجح أن يكون اجلواُب  للشر  مطلقاً ) أي : سواء  قّدم ، أو أت

ب ؛ و قول : زيد  وهللال إْن وح أُْكرلْمُه ، فاجلواب يف املثاال  جمازوم ؛ ألناه جاواب  الشار  ) إْن ( وُحاذلاَل جاواب القسام ؛ وذلاك بساب
 ما .  قدُّم املبتدأ ) زيد (  ليه

 حكم حذف جواب املتأخَّر
 إذا مل يتقّدم على الشرط , والقسم ما حيتاج إىل خرب

ـَح بـَْعـَد قَ  َـا رُجَّ مِ َسِم           َشْرٌط ِباَل ِذي َوُرَّبَّ  َخـرَبٍ ُمَقـدَّ
رل منهما ، وهذا ا كم         َِّ  رفنا أنه  ند اجتماع الشر  ، والقسم ، وق يتقّدم  ليهما ما  تاج إ  ِرب ُحذلاَل جواُب املتر

واجب  ند اجلمهور ، أما  ند الناظم فهو جا ز بكثرة ، وجيوز  نده بلقللَّة : إذا كان اجلاواب للشر  و قّدم القسم  ليه . وهذا هو 
َتِفلُ  ت ، واستشهد بقول الشا ر :مراده من هذا البي  لَِئْن ُمِنيَت بَِنا َعْن ِغبَّ َمْعرََكٍة          ال تـُْلِفَنا َعْن ِدَماِء اْلَقْوِم نـَنـْ

: قوله ) ال  لفناا ( وهاو جاواب للشار  بادليل جزماه فاذال حارال العلاة ، والشار  يف هاذا البيات متارِر ، والقسام متقاّدم  فالشاهد
َِّر ، وذلاك ِاالال  ليه بدليل قوله )  لَئلن ( فالالم ُمَوطََّئة للقسم ، والتقدير : وهللا لَائلن ، فباذلك يكاون اجلاواب للشار  مال أناه متار

 ما  ليه اجلمهور ، ويرون أن ذلك ضرورة شعرية .
 


