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  اشكر اهللا عز وجل الذي كرمنا فأنار دربنا وشرفنا باإلسالم 

  ورفعنا بالقران فله الحمد في البدء والختام أن أمدنا الصبر والعون النجاز هذا العمل

  في البداية مذكرتنا نتقدم بعظيم الشكر االمتنان ألستاذنا الفاضل بديار الشافعي الذي           

  .بتوجيهاته وٕارشاداته التي كانت لنا السراج المنير إلنجاز هذا العملساندنا معنويا 

كما نشكره على سعة صدره وصبره لوضعه لنا في الدرب االصح راجينا من اهللا تعالى أن يرفعه بالعلم 

  .درجات ويبقيه ويدميه على التواضع

هموا بوصولنا إلى هذه المرحلة ولم كما نتقدم بجزيل الشكر إلى كل أساتذة اللغة العربية وادابها الذين سا

  .يبخلوا علينا

وٕالى كل اعوان المكتبة وعمال قسم اللغة العربية اللذين ساعدونا بالتسهيالت التي قدموها في امدادتنا 

  بمختلف المراجع والمصادر وٕالى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد

  .ونتمنى للجميع السداد والتوفيق

  

   

  

  

 



    
 

        مقّدمةمقّدمةمقّدمةمقّدمةالالالال
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بسم اهللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على خاتم األنبياء المرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم 

  :أما بعد

د تفاعله مع غيره، وتجس اإلنسان، فهي تمثل اجتماعية اإلنسانيتعد اللغة وسيلة أساسية للتواصل 

 اهتماممما يساعده على التعبير والتأثر، وباعتبار طبيعتها التواصلية والتبليغية كانت وال تزال مدار 

  الباحثين في شتى االختصاصات 

ومما ال شك فيه أن لغتنا تزخر بأساليب متعددة، لكل أسلوب طريقته وأغراضه، من بين هذه 

  ....ستفهام، أسلوب النفي، أسلوب الشرطأسلوب التعجب، أسلوب اال: األساليب

لدورانه على األلسن بكثرة فيما يعبر به األهمية الكبيرة، هذا األخير من أساليب اللغة العربية ذات 

الشرط والجواب، والجواب معلق على الشرط، : الناس عن أغراضهم، فهو وحدة لغوية لها طرفان

المتأخرين بدراسة و لم ينل حظه كامال عند النحاة القدماء واألسلوب الشرطي مثل بعض األساليب اللغوية 

   . جامعة ننظر إليه بوصفه أسلوبا خاصا ولكنه جاء متفرقا في كتبهم

األسلوب الشرطي في : تكمن أهمية البحث في كونه يلقي الضوء على قضية بالغة األهمية أال وهي

  البالغة وما يتفرغ عنه من أنماط وصور وأغراض

حديد عنوان البحث أحد األسباب التي دفعتنا إلى الكتابة فيه، فمازلنا نختلف على وقد يكون ت

هي السبب الثاني، وربما  واآلراءشرط؟ وقد تكون كثرة األحكام أهو أسلوب شرط أم جملة : يتهتسم

في وهذه األسباب دفعتنا إلى الكتابة  الخالف بين العلماء في جوانب متعددة من البحث هو السبب الثالث

  الشرط أسلوبا وجملة

  :مفاده إشكالالطرح نجد أنفسنا في معرض  هذا أمام

 ما هو الشرط؟ ماهي أركان الجملة الشرطية؟ - 

 تتمثل أدوات الشرط؟  افيم - 

 هل تعتبر الجملة الشرطية قسما من أقسام الجملة العربية؟ - 

 يث البنية؟ة واحدة من حلليها النحاة العرب القدماء والمحدثين على أنها جمإهل نظر  - 

 ما األغراض البالغية التي يتضمنها األسلوب الشرطي؟ - 
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إن هذا اإلشكال كان الدافع الحقيقي لدراستنا، والتي احتملت اإلجابة عنها اختيار ديوانين  - 

أسلوب : "، فكان موضوع الدراسة موسوما ب"ابن زيدون" و " طرفة بن العبد" ارتئينا أن يكونا من شعر 

 "طرفة بن العبد وديوان ابن زيدونالشرط في ديوان 

 :تتحدد مجمل األهداف فيما يلي - 

 تحديد أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة •

 بيان الشرط والجزاء في الديوانين •

ابن " و " طرفة بن العبد" الكشف عن بعض األساليب واألغراض البالغية والصور البيانية لشعر  •

 "زيدون

، ملحق ، مجموعة من وفصلين وخاتمةمقدمة : ق خطة بدايتهاومن هذا المنطلق جاءت الدراسة وف

   .المصادر والمراجع، كما أذيل البحث بملخص

اقتصر على دراسة الجملة الشرطية واستخراج " بأدوات الشرط الجازمة" سوم المو : الفصل األول

  ديد أهم األساليب واألغراض البالغية حأنماطها وصورها، ثم يليه تمثيل شجري، مع ت

 اإلمكانيةاختص بدراسة األدوات " أدوات الشرط غير الجازمة: "سوم بالمو : الفصل الثاني

  متناعية، وسارت دراسة  هذا الفصل على الطريقة نفسها التي أتبعت في الفصل األولاإلو 

  شملت أهم النتائج المتوصل إليها: الخاتمة

مصطلحاتها مع تعريف موجز يد والجملة الشرطية، وتحد الشرط أرفق البحث بملحق تضمن تعريف

  بالشعراء

أما المنهج الذي أثرناه في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي، العتباره األكثر مواءمة، الذي 

بهدف تقعيدها وتوثيقها وتحديد  األصوليةيقوم على تحليل أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة ومراجعها 

  .دورها في التركيب اللغوي، مع تحديد األسلوب من الوجهة البالغيةمبنى كل أداة ووظيفتها النحوية و 

ن ماجة دكتوراه عن أساليب الشرط في سنن ابرسالة ال: ال يخفى علينا وجود دراسات سابقة منها 

  .اإلسالميةجادين، جامعة أم درمان  العليمرجاء فتح دراسة نحوية تطبيقية، للطالبة 
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الكريم من خالل الربع األخير  القرآنتير عن أسلوب الشرط والجزاء في سرسالة ماج - 

  اإلسالميةن الكريم والعلوم لبة إنعام علي مصطفى، جامعة القرآللطا

فالدراسة إذن لم توجد من العدم، بل كانت تابعة لمسيرة تحديث اللغة العربية التي سبقها غيرها إليها 

ذا ال يعني تفرد كل دراسة عن أخرى، بل هناك عوامل مشتركة بينها والتي سيلحقها لمتابعة المسيرة، وه

  .وسمات تميز كل منها عن األخرى

ونظرا لألمانة العلمية توجب علينا رد الفضل ألهله، فإننا أوردنا ذكر أهم المصادر والمراجع  

ويه، الكتاب لسيب: قديمةال: ملالقديمة والحديثة التي اعتمدت عليها الدراسة وكانت السند القوي في هذا الع

ت كلها أضاء..... المخزومي وغيرها  نقد وتوجيه لمهدي: قتضب، للمبرد، المغني البن هشام، الحديثةالم

 .تحليلهاالغوص في أعماق المعاني و  سبل

  :لصعوبات أهمهااوكأي باحث مبتدئ واجهتنا مجموعة من 

 اإللمام بكل الجوانب منماذج فقط وعد ضيق الوقت الذي دفعنا إلى عدم دراسة الديوانين كليا بل - 

 .وحواشيها، لم يفرد لها في كتاب النحو الكتبأدوات الشرط بنوعيها مبعثرة ومتفرقة في متون  - 

  .تشير إلى اإلعراب المتنوع) أدوات الشرط(الدالالت المتنوعة لها  - 

 ...كمهما :اختالف بعض أراء النحاة في أبنية بعض األدوات وٕاعمالها وٕاهمالها - 

 .صعوبة استخراج وتحديد الصور البيانية - 

يل أن أذكر فضل أستاذنا المشرف بالجم االعترافالمقدمة أرى أنه من باب  وقبل أن اختم - 

الذي فتح لنا صدره من اليوم األول من مشوار الدراسة، أتوجه إليه بالشكر الخاص لما " بديار الشافعي"

ن نصائح وٕارشادات علمية قيمة استمرت إلى غاية إنجاز هذا أوالنا به من عناية ورعاية، ولما أسداه لنا م

العمل، وال يفوتنا إلى أن نتوجه بجزيل الشكر إلى جميع أساتذتي وكل من قدموا لنا مساعدات علمية 

 .أخرى من زمالء وزميالت

 .ونتمنى التوفيق من اهللا العلي القدير فهو الهادي إلى سواء السبيل - 

  

   



 

        

        : : : : الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

أدوات الشرط أدوات الشرط أدوات الشرط أدوات الشرط 

        الجازمةالجازمةالجازمةالجازمة
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        تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

" طرفة بن العبد"أثرنا في هذا الفصل أن تناول التراكيب الشرطية باألدوات الجازمة في ديوان 
ديوان ابن زيدون، اعتمدت هذه الدراسة على تحديد الجمل الشرطية ثم استخراج األنماط وتفريعها إلى "و

صور ويليه تمثيل شجري لهذه األنماط مع التحليل، كما اهتمت الدراسة بمعاني حروف الشرط الواردة في 
، ى ما يطرأ عليها من تقديم وتأخيرإضافة إل) فعل الشرط وفعل جواب الشرط(الديوانين وأزمة األفعال 

  : وشمل األدوات التالية

 .األداة إنْ  •
 .األداة منْ  •
 .األداة متى •
 .األداة ما •
  .األداة مهما •
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 : : : : داة إنْ داة إنْ داة إنْ داة إنْ األاألاألاأل
من قبل ان : هي ام حروف الجزاء فسالته لم قلت ذلك؟فقال" إنْ "زعم الخليل ان " جاء عند سبيويه "

أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن استفهاما ومنها ما يفارقها فال يكون فيه الجزاء وهذه  على الحال 
  )63ص  ،سبيويه الكتاب(  "واحدة ابدا ال تفارق المجازاة

اختصت بالشرط وهذا ما يميزها عن غيرها من االدوات الشرطية التي يمكن ان تختص  اي ان إنْ 
  ظاهرة او مقدرة،  باالساليب االخرى كاالستفهام مثال او ظرفية، وقد تعمل انْ 

 : اما عملها مضمرة فبعد خمسة اشياء"

 نحو انصفني انصفك : االمر .1

 الشر يكن خيرا ال تفعل: النهي .2

 االستفهام هل عندكم ماء اشربه .3

 العرض اال تعمل خير تصب مثله .4

 )197ادي نهر التراكيب اللغوية، ص ه(  "التمني ليت لي ماال انفقه في عمل الخير .5

ستعمل إن في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولها، والموهومة والنادرة، والمستحيلة تو " 
فان " الخرى، فهي لتعليق امر بغيره عموما، فمن المعاني المحتملة الوقوع  قوله تعالىوسائر االفتراضات ا

ولكن انظر الى " ومن المعاني المشكوك  في حصولها نحو قوله تعالى . 191البقرة " قتلوكم فاقتلوهم
 .143االعراف " الجبل فان انستقر مكانه فسوف تراني

 لَ يْ م اللّ كُ ليْ اهللا عَ  لَ عَ جَ  نْ أتم يُ أرأْ  لْ قُ ( في المشاهدة قوله  ومن المعاني المفترضة التي ال وقوع لها
 .71القصص )  ءياضِ بِ  مْ تيكُ أاهللا  يَ  غيرُ  هٌ لَ اِ  نْ يامة  مَ م القِ وْ لى  يَ إا مدً رْ سَ 

فاضل ( 81الزخرف " نَ يابدالعَ  ولُ أا نَ أفَ  لدٌ وَ  مانِ حْ للرّ  كانَ  نْ إ لْ قُ " ومن المعاني المستحيلة قوله 
 )59السامراني، معاني النحو، ص ح صال
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        ::::في ديوان طرفة بن العبدفي ديوان طرفة بن العبدفي ديوان طرفة بن العبدفي ديوان طرفة بن العبد    إنْ إنْ إنْ إنْ     األداةاألداةاألداةاألداة

  .جملة جواب الشرط+ جملة الشرط +  إنْ : النمط األولالنمط األولالنمط األولالنمط األول

، فاألصل في بناء الجملة جاء هذا النمط موافقا لترتيب الجملة الشرطية التي أتفق عليه النحويون
  :هاشرط ثم جملة جواب الشرط ومن صور الشرطية أن تكون من أداة الشرط يليها جملة ال

 .فعل مضارع+ فعل مضارع +  إنْ : ىىىىاألولاألولاألولاألول    الصورةالصورةالصورةالصورة - 
        : : : : 1111البيت البيت البيت البيت  •

  دِ طَ صْ تَ  وانيتِ ني في الحَ سْ مِ تَ لْ تَ  وٕانْ    ∴  نيقَ لْ تَ  ومِ قْ ة الَ قَ لَ ني في حَ غِ بْ تَ  إنْ 

  :مخطط توضيحي*

  

  

  جواب الشرط                    جملة الشرط                           األداة      

  

  نيتلق                    بغني في حلقة القومتإن                                 

                                     

  )مضارع(فعلية)                مضارع(فعلية                                            

        : : : : شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  أي تطلبني    : ني تبغ"

    )32ديوان طرفة بن العبد اعتنى به عبد الرحمان المصطاوي، ص" (اجتماعهم: حلقة القوم

  

 الجملة الشرطية
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  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط           

  

  إن                         تلتمسني في الحوانيت                    تصطد      

                                     

   )مضارع(فعلية)                مضارع(فعلية                                     

        ::::شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  ) 32ديوان طرفة بن العبد،ص " (جمع حانوت، وهو الخمارة: الحوانيت"

 :في البيت أسلوبان شرطيان

  :كل من فعل الشرط وجوابه فعلين مضارعين

        ::::الصدرالصدرالصدرالصدر

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها التعذر والنون : ينتبغ
  .ملة الشرطضمير متصل في محل رفع فاعل، والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به وهي ج

تصدرت الجملة الشرطية وأدت وظيفتها األساسية أال وهي الربط والتعليق بين جملتين، وهي : إن
  .من اإلعراب محل لهعلى السكون ال  رف شرط جازم لفعلين مضارعين مبنيح

فاعل، : فعل مضارع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها التعذر، النون: نيتلق
  .هي جملة جواب الشرط ال محل لها من اإلعراب" تلقني"مفعول به، وجملة : الياء

        ::::العجزالعجزالعجزالعجز

 الجملة الشرطية
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  .حرف شرط جازم لفعلين مضارعين مبني على السكون ال محل له من اإلعراب: إن

  .فعل مضارع مجزوم، والنون فاعل والياء مفعول به وهي جملة الشرط: تلتمسني

  .للضرورة الشعرية" الكسرة"سكون، والحركة فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه ال: تصطد

  .جملة جواب الشرط ال محل لها من اإلعراب لعدم اقترابها بالفاء أو إذا الفجائية

الشاعر هنا يخلط بين الجد والهزل وشارك كل الناس في حياتهم فإذا بحثت عنه في مواطن الجد 
في دكاكين الخمور وجدته هناك مع  حيث يجتمع الناس للمشاورة والنقاش تجده معهم ولو بحثت عنه

 .الالهيين و العابثين

 )ة عن صفةكناي(مع فيه الشاعر بين الجد والهزل ت كناية جيالب

    : : : : 2222البيت البيت البيت البيت  •

  دِ مَ صْ المُ  فيعِ يت الر بْ ة الَ وَ رْ إلى ذُ   ∴ني  القِ تَ  ميعُ الجَ  يّ الحَ  قِ تَ لْ يَ  إنْ 

  

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط      

  

  إلى ذروة البيت الرفيع المصمد تالقيني  إن                      يلتق الحي جميع             

                                     

   )مضارع(فعلية)                مضارع(فعلية                                       

        : : : : شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

" من الصمد، وهو القصد، يريد الشاعر أنه األوفى حظا في القبيلة من الحسب والنسب :المصمد"
  ) .32ديوان طرفة بن العبد، ص(

 الجملة الشرطية
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وهي حرف ] وجوابهاجملة الشرط [ تصدرت إن الجملة الشرطية وأدت وظيفة الربط بين الجملتين 
   ارعين مبني على السكون ال محل له من اإلعراب جازم لفعلين مض

  .مضارعين] تالقني[وجوابه  ]يلتق[كل من فعل الشرط 

  . ينوجملة جواب الشرط ال محل لها من اإلعراب النتقاء الشرط

 من خاللللفخر بذاته حاول األسلوب الشرطي خبري حيث عمد الشاعر إلى أسلوب اإلثبات وذلك 
ذلك أن يثبت صفة يجعلها مالزمة لنفسه أال وهي صفة السيادة، وبما أن الشاعر في حالة تفاخر ينتمي 
للبيت الذي يقصده طلبا للحاجة، فهذا يعني أنه من السادة األشراف ألن الناس تقصد بيوتهم لسد 

  .نسبة بالمكان العالي أون إليه لشرفه، كما شبه الشاعرحاجياتهم، أي يصمد إليه الناس لعزه ويلج

  .وحذف المشبه وذلك على سبيل االستعارة التصريحية) ةالذرو (تجسيد المشبه به : ر الجمالوس

    : : : : 3333البيت البيت البيت البيت  •

  دِ دُ هَ الت  لَ بْ قَ  تِ وْ المَ  ياضِ حِ  أسِ كَ بِ    ∴   مْ هِ قِ أسْ  ضكَ رْ عَ  عِ ذْ فوا بالقَ ذِ قْ يَ  إنْ 

  

  

  

  الشرط                    جواب الشرط جملة                  داة        األ       

  

  إن                     يقذفوا بالقذع عرضك      أسقهم بكأس حياض الموت قبل التهدد       

                                     

   )مضارع(يةفعل)                مضارع(فعلية                                        

  

 الجملة الشرطية
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        ::::شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  .الفحش في الكالم وغيره: القذع"

  موضع المدح والذم لدى اإلنسان: العرض

  .)35ديوان طرفة بن العبد، ص" (جمع حوض، وهو منبعه وأسسه: حياض الموت

الجملة الشرطية وهي حرف شرط جازم ال محل له من اإلعراب، وجاء كل من فعل " إن"تصدرت 
  .مضارعينالشرط وجوابه 

فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال الخمسة، : يقذفوا: فعل الشرط
 .للتفريق: رفع فاعل واأللف مبني في محل متصل واو جماعة ضمير: الواو

فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون الظاهر والفاعل ضمير : أسقهم: طر فعل جواب الش
ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به وجملة جواب الشرط  :، هم"أنا"مستتر تقديره 

 .ال محل لها من اإلعراب

 الشاعر العرض وهو المشبه بالكرة ، حيث شبه)يقذفوا بالقذع عرضك( (في البيت استعارة مكنية
  ].القذف[وجاء بأحد لوازمه ] محذوف[المشبه به 

  .فحذف األداة ووجه الشبه) حياض الموت(ي كما استخدم التشبيه البليغ في الشطر الثان

ت كله كناية عن انتقام الشاعر الشديد، ويوحي حب الشاعر البن عمه ودفاعه عنه، فإذا تكلم يالب
عنه األعداء بالكالم الفاحش والقبيح وخدشوا عرضه أوردهم موارد الهلكة قبل أن يتودد إليهم أو يتهددهم 

 .بالكالم 
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 فعل ماضي +فعل ماضي +  إنْ : ةةةةالثانيالثانيالثانيالثاني    الصورةالصورةالصورةالصورة

    : : : : 1111البيت البيت البيت البيت  •

  دِ دَ يْ فَ الخَ  جاءَ ها نَ يْ بعَ ضِ بِ  تْ امَ وعَ    ∴  ا هَ أسَ رَ  ورِ الكُ  طِ اسِ امي وَ سَ  تَ ئْ شِ  وٕانْ 

  

  

  الشرط                    جواب الشرط داة                          جملةاأل      

  

  إن                                 شئت                          سامي       

                                     

  )ماض(فعلية                   )ماض(فعلية                                         

        : : : : شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  اري في السمو والرفعةالتب: المسامات"

  وأداتهاالراحلة : الكور

  مقدم الكور: الواسط

  كناية عن العضد: الضبع

  اإلسراع: النجاء

   .)31ديوان طرفة بن العبد، ص " (م أو ذكر النعاميالظل: يددالخف

  :يقول ابن جني .للداللة على المستقبل" إن"جاء كل من فعل الشرط وجوابه ماضيين صرفتهما 

 الجملة الشرطية
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وأعلم من حكم الشرط والجزاء أن يكون فعال مستقبال، ولهذا إن دخلت إن على فعل ماضي  «
  .)450ابن جني، البيان في شرح اللمع، ص ( ».....نقلته إلى االستقبال

  .مبنيان في محل جزم" سامي"وفعل جواب " شئت"ففعل الشرط 

مبني على السكون ال محل له ربطت بين جملة الشرط والجواب وهي حرف شرط جازم " إنْ "األداة 
  .من اإلعراب

  جملة جواب الشرط ال محل لها من اإلعراب

بالسرعة،  لمعنوي، بحيث تتصف هذه الناقةالشاعر ينتقل من وصف الناقة الجسدي إلى الوصف ا
صفه لها جعل رأسها موازنا لوسط الذي يتصف بالسرعة  في عدوه، ومن خالل و ] يددالخف[بالظليم فشبهها 

  .شاطها، وجذب زمامهافرط لها في العلو من رح

    : : : : 2222البيت البيت البيت البيت  •

  دِ صِ حْ المُ  دِ الغَ  ى منْ وَ لْ فة مَ اَ خَ مَ    ∴   تَ لْ قَ أرْ  شئتَ  وٕانْ   لْ قَ رْ تَ  مْ لَ  تَ ئْ شِ  إنْ 

  

  

  الشرط                    جواب الشرط داة                          جملةاأل      

  

  إن                                 شئت                          أرقلت       

                                     

  )ماض(فعلية)                        ماض(فعلية                                     

        : : : : شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  .نوع من المشي فوق السير ودون العدو: اإلرقال"

 الجملة الشرطية
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  ) 31ديوان طرفة بن العبد، ص" ( هو التوثيق واإلحكام في الشيء: اإلحصاد

ارعين مبني على السكون ال محل تصدرت إن الجملة الشرطية، وهي حرف شرط جازم لفعلين مض
ين، جاء بعدها فعل المشيئة التي هي التعليق والربط بين الشطر من اإلعراب، أدت وظيفتها األساسية  له
وقد الحظ عبد القاهر الجرجاني تركيب أدوات الشرط بعد فعل المشيئة ونص عليها بوضوح  "" شئت"

، كثير شائع كقوله ......شيءمجى المشيئة بعد لو وبعد حروف الجزاء هكذا موقوفة وغير معدة إلى 
رجاني، دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الج" (35سورة األنعام أية » ى دَ لى الهُ عَ  مْ هُ لَ عَ جَ اهللا لَ  اءَ شَ  وْ لَ « تعالى
  .) 164ِص

  .فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم: شئت

  . ينال محل ال من اإلعراب النتقاء الشرط: جملة جواب الشرط أرقلت

عند هذه الناقة كل ما أن أسلوب خبري فالشاعر يبين لنا  :أما األسلوب البالغي للجملة الشرطية
وط ملوي مأخوذة من سيرها، وٕان شئت لم تسرع فهي تخاف من سأردت من السير، فإن شئت أسرعت في 

  .تلسيور محكمة الف

ال  اسِ الن  رَ ثَ أكْ  نَ كِ ولَ ":طباق السلب كقوله تعالى: أرقلت ≠ م ترقلكما وظف الشاعر الطباق بين ل
  . 22الكهف ". ايَ نْ اة الد يَ الحَ  ا منَ رً ظاهِ  ونَ مُ لَ عْ يَ  ونَ مُ لَ عْ يَ 

 )فعل أمر(جملة طلبية  +فعل ماض +  إنْ  ::::الثالثةالثالثةالثالثةالثالثة    الصورةالصورةالصورةالصورة

  يدِ يَ  تْ لكَ ا مَ ها بمَ ادرُ ني أبَ عْ دَ فَ     ∴  نيتي مَ  فعَ دَ  تطيعُ سْ ال تَ  تَ نْ كُ  إنْ فَ 
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  الشرط                    جواب الشرط داة                          جملةاأل      

  

  إن                   كنت ال تستطيع دفع منيتي           فدعني أبادرها بما ملكت يدي       

  الرابط         الفعل                                                                       

  الفاء           أمر                      )  ماض(فعلية                                         

        : : : : شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  الموت: المنية"

   .)32ديوان طرفة بن العبد، ص" (أشاركها في المبادرة: أبادرها

بين شطري التركيب، وهي حرف شرط جازم لفعلين مضارعين مبني  يأدت إن وظيفة الربط الشرط
  .على السكون ال محل له من اإلعراب

  .أي الماضي المتجدد" كان يفعل" مركب من  زمن] كنت[فعل الشرط 

  مبني صرفي معناه الوظيفي هو الربط المحض، ربطت بين جملة الشرط وجوابه : الفاء

  .فعل جواب الشرط جاء مقترنا بالفاء وجاء على صيغة األمر

  .في محل جزم شرط  جملة جواب ال

إن كنت ال : ، فالشاعر يسترسل في مخاطبته قائال)دعني(الغرض البالغي من البيت هو األمر 
أذهب إلى الموت عاجال فإن لي تستطيع رد الموت عني وال تضمن لي الخلود في هذه الحياة فدعني 

  .خوض الحرب تارة، وٕافتاء كل مالي في اللهو تارة أخرىبواحدة سأسعى إليها  موتة

  

 الجملة الشرطية
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  جملة الشرط+  إنْ + جملة جواب الشرط : نينينينيالنمط الثاالنمط الثاالنمط الثاالنمط الثا

  .فعل ماض +  إنْ + فعل ماض : الصورة األولىالصورة األولىالصورة األولىالصورة األولى

  دِ عَ قْ مَ ا بِ يزً زِ ا عَ نيَ في الد  انَ كَ  وٕانْ     ∴   ابةٍ رَ ي قَ ى ذلَ ى عَ عَ رْ ال يَ  تَ وْ ى المَ أرَ 

  

  

  جملة جواب الشرط                       األداة                       جواب الشرط       

  

  إن                    كان في الدنيا عزيزا بمقعد         أرى الموت ال يرعى على ذي قرابة         

                                     

  )ماض(فعلية                            )                             ماض(فعلية   

        ::::شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  ) 40ديوان طرفة بن العبد، ص" ( وال يذر ال يبقى: ال يرعى"

كان في (على جملة الشرط ) أرى الموت ال يرعى على ذلك ذي قرابة(تقدمت جملة جواب الشرط 
  .ا فعلتين فعلهما ماضممنهد وتقوية المعنى وجاءت كل يتأك لغرض بالغي هو) لدنيا عزيزا بمقعدا

فالشاعر يقول أن الموت ال يفترق بين األشخاص، بل  النهي: طلبي تمثل في أسلوب البيت إنشائي
جميعهم سواسية، فهو ال يغتال الفقراء أو الضعفاء لفقرهم وضعفهم، وال ينفي العظماء واألقوياء لمكانتهم 

حيث » أرى الموت«نه، كما وظف صورة بيانية  و قوتهم، بل متى جاء أجل اإلنسان مات مهما كان شأ
  .وترك الزم من لوازمه وذلك على سبيل االستعارة المكنيةشبه الموت بشيء يرى 
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  .فعل ماض+  إنْ + فعل مضارع : الصورة الثانيةالصورة الثانيةالصورة الثانيةالصورة الثانية

  ي؟دِ الص ا نَ دا أي ا غَ نَ تْ مِ  إنْ  مُ لَ عْ تَ سْ تَ    ∴  اتهِ يَ في حَ  هُ سَ فْ ي نَ وِ رْ يَ  ريمٌ كَ 

  

  

  جملة جواب الشرط                       األداة                       جواب الشرط 

  

  غدا  علم                               إن                            متناست      

                                     

  )ماض(فعلية)                                                         مضارع(فعلية    

        ::::شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  أي يشرب الخمر: يروي"

   )34ديوان طرفة بن العبد، ص " (العطشان: ديالص

  .جملة جواب الشرط وجملة الشرط) إن(توسطت 

فعل الشرط وفعل  اختلف، حيث )غدا متنا(تقدمت على جملة الشرط ) ستعلم(جملة جواب الشرط 
  .الجواب في الزمان، فجاء أحدهما مضارعا واألخر ماضيا

أنا : ل فيقولاالستفهام، فالشاعر يستمر في مخاطبته للعاذأسلوب البيت إنشائي طلبي تمثل في  
منه، فإذا مت سأموت ريان من الشراب،  رجل كريم النفس عزيز القدر وقد شربت الخمر حتى رويت

  موت أنت ظمأ، وحينها ستعلم أيها العاذل أين العطشان؟وت

        

        

 الجملة الشرطية
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        ::::في ديوان ابن زيدون في ديوان ابن زيدون في ديوان ابن زيدون في ديوان ابن زيدون     األداة إنْ األداة إنْ األداة إنْ األداة إنْ 

  فعل ماض+ فعل ماض +  إنْ : الصورة األولىالصورة األولىالصورة األولىالصورة األولى

 رُ حْ البَ  هِ رِ في إثْ  الِ لآلمَ  اَض فَ  دْ قَ فَ     ∴  هُ بَ وْ صَ  عَ لَ أقْ  كانَ  إنْ  ،ايَ الحَ  وأن  

  

  

  الشرط                    جواب الشرط جملة                      داة    األ      

  

  ثره البحرفقد فاض لآلمال في إ             إن                         كان أقلع صوبه        

                                     

  )ماض(فعلية)                     ماض(فعلية                                       

        : : : : شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  المطر: الحيا"

   .)95ديوان ابن زيدون، تحقيق حنا الفاخوري، ص " (خيره، وتوقف سقوطه هبذ: صوبهأقلع 

وهي حرف شرط جازم، وفعل الشرط كان وهو فعل ماض " إن"التركيب مكون من أداة الشرط 
  .قد وهي تفيد التحقيق: فعل ماض مسبوق بـ: ضجواب الشرط، فا لنافص، وفع

  ).مال في أثره البحرفقد فاض لآل(جملة جواب الشرط في محل جزم 

المعتضد بالبحر الذي يفيض بالخير، وذلك على سبيل االستعارة التصريحية مرثيه شبه الشاعر 
سخاء األمير  رمز يعبر عن فكلمة الحياء). المعتضد(وحذف المشبه ) البحر(فصرح بالمشبه به 

وٕاقالعه إشارة إلى الجذب والقحط والفناء وموت اإلنسان يعني فناءه، ولعل الشاعر أراد إظهار ) معتضد(
العالقة بين إقالع الحياء وفناء األمير وهي عالقة معنوية تربط بينهما، كما جاء الشاعر بصورة أخرى 
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ن فيضان البحر يوحي بالحركة والحياة وهي مضادة لصورة الفناء حين شبه الحاكم الجديد في فيضانه، أل
  .الحياة والموت: صفات يتطلبها الخليفة الجديد، فجمع الشاعر بين متناقضتين هما

  فعل مضارع+ فعل ماض +  إنْ : الصورة الثانيةالصورة الثانيةالصورة الثانيةالصورة الثانية

 امينَ ظْ يُ ا فَ وينَ رْ يَ  انَ كَ  ا وٕانْ بً رْ شُ     ∴    لهِ هَ نْ بمَ  دلْ عْ نَ  مْ لَ فَ  واكَ ا هَ أم  

  

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط      

  

  إن                             كان يروينا                        فيظمينا        

                                     

  )مضارع(فعلية)                     ماض(فعلية                                       

        : : : : شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  كلما شربنا منه إزداد : يروينا فيظمينا"

  .)15ديوان ابن زيدون، ص " (فلم نزل بين شرب وعطش: همنا لهن

حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل ): إن(في البيت أسلوب شرطي يتكون من أداة الشرط
فعلية ) فيظمينا(جملة جواب الشرط + فعلية فعلها ماض) كان يروينا(جملة الشرط + له من اإلعراب 

  .فعلها مضارع في محل جزم 

مناهل على يراه أطيب الالشاعر شبه هوى المحبوبة بالشراب العذب الذي يمكن أن ينهل منه و 
يقي، ثم يقرر بأن منهلها يها ماله كالمنهل الحقإ) ه شربالم نعدل بمنهل( ذكر الشرابسبيل التشبيه البليغ، ب

  .ظميه، أي أن الهوى يلهب المشاعر كلما استثار النفس تشتد حرقتهايرويه في

 الجملة الشرطية
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  .ظمينا ليزيد المعنى تأكيدا ووضوحاوجاء الطباق بين يروينا وي

  .سميةجملة ا+  مضارع فعل+  إنْ : رة الثالثةرة الثالثةرة الثالثةرة الثالثةالصو الصو الصو الصو 

    ::::1111البيت البيت البيت البيت  •

  طالُ هَ  ٌض ارِ عَ  عُ لَ أقْ  مُ وْ فاليَ     ∴     بٌ ثاقِ  مٌ جْ نَ  سِ مْ باألَ  ْر دِ كَ نْ يَ  إنْ 

  

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط      

  

  إن                      يتكدر باألمس نجم ثاقب           فاليوم أقلع عارض هطال       

                                     

    اسمية )                     مضارع(فعلية                                       

        : : : : شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  ).179ديوان ابن زيدون، ص ". ( يسقط: كدرين"

كدر باألمس ين(جملة الشرط + ل له من اإلعراب حرف شرط جازم مبني على السكون ال مح: إنْ 
  .اسمية في محل جزم) فاليوم أقلع عارض هطال(جملة جواب الشرط + فعلية فعلها مضارع ) نجم ثاقب

أبي بكر بني (وحذف المشبه ) النجم( في البيت إستعارة تصريحية صرح فيها الشاعر بالمشبه به
شبه ابي بكر الذي سقط بالنجم، فرحيله كهطول المطر حيث أنه قبل موته كان ذا مكانة حيث ، )رذكو 

  .)179ديوان ابن زيدون، ص " (كناية عن خالفة من مات"رموقة وسامية، وفي قوله عارض م

  

  

 الجملة الشرطية
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    : : : : 2222البيت البيت البيت البيت  •

  رٌ غْ ها ثَ لَ  تَ فأنْ  ايَ نْ الد  كْ حَ ضْ تَ  وٕانْ     ∴     هُ ينُ مِ يَ  تَ فأنْ  ْش طُ بْ يَ  إنْ  ،رَ هْ ى الد أرَ 

  

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط      

  

  إن                                يبطش                        فأنت يمينه       

                                     

  اسمية )                     مضارع(فعلية                                       

  

  

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط      

  

  إن                                تضحك                     فأنت لها ثغر       

                                     

  اسمية )                     مضارع(فعلية                                       

 الجملة الشرطية

 الجملة الشرطية
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جازم مبني على السكون ال  وهي حرف شرط) إنْ (على األداة  افي البيت أسلوبان شرطيان اعتمد
فأنت يمينه، (جملة جواب الشرط + مضارعين ) يبطش، تضحك( شرطالفعال + من اإلعراب  محل له

  .اسميتين في محل جزماء، مقترنة بالف )فأنت لها ثغر

االستعارة المكنية، شبه الشاعر الدهر بإنسان يضحك في حين ويبطش في : بالغة البيت تكمن في
  ).البطش، الضحك(المشبه به وهو اإلنسان وذكر الزم من لوازمه حين أخر، فحذف 

    : : : : 3333البيت البيت البيت البيت  •

  ابُ رَ سَ  وَ وهُ ،  بُ ذْ العَ  ابُ رَ الش  أنتَ فَ     ∴   لٌ م ؤْ مُ  مانِ الز  لِ في أهْ  كُ يَ  وٕانْ 

  

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط       

  

  ل           فأنت الشراب العذبيك في أهل الزمان مؤم            إن                  

                                     

  اسمية )                     مضارع(فعلية                                        

يك في أهل (جملة الشرط + حرف شرط جازم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب : إنْ 
اسمية، مقترنة بالفاء في ) فأنت الشراب العذب( جملة جواب الشرط+ فعلية فعلها مضارع ) لالزمان مؤم
  .محل جزم

 رابٍ سَ كَ  مْ هُ الُ مَ وا أعْ رُ فَ كَ  ينَ ذِ والَ : "التي وردت في قوله تعالىسيطرت على الشاعر هنا فكرة السراب "
"  ابِ سَ الحِ  يعُ رِ واهللا سَ  هَ ابُ سَ حِ  فاهُ وْ فَ  هُ دَ نْ اهللا عِ  دَ جَ وَ ا وَ ئً يْ شَ  هُ دْ جِ يَ  لمْ  هُ اءَ ا جَ ى إذَ تَ ا حَ اءً مَ  آنُ الظمْ  هُ بُ سَ حْ ة يَ يعَ قِ بَ 

  .39سورة النور

 الجملة الشرطية
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إلى موضع أخر يتصل بذاته وكيانه ليصوغ صورته الجديدة وحيا  فأراد الشاعر أن ينقل هذه الفكرة
رجل يؤمل في  ان ثمةإزاء ممدوحه، فهو معقد رجائه ومنتهى أمله، وأنه إذا ك معبرا عن عاطفته وانفعاله

ه نفس الظمآن ومن دونه هذه الدنيا فإن ممدوحه هو محط لآلمال، فكأنه الشراب العذب الذي تتوق إلي
  ).201شرف محمد نجا، قصيدة المديح في األندلس، صأ" (سراب خادع
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        : : : : األداة مناألداة مناألداة مناألداة من

  من يفعل الخير ال يعدم جوازيه ومحلها اإلعرابي : تستعمل للعاقل نحو " َمنْ " 

 من يصبر ينل مراده: إذا كان فعل الشرط الزما نحو: مبتدأ  ) أ

 من يعمل سواء يجزيه: نحو: إذا كان فعل الشرط متعديا واستوفى مفعوله: مبتدأ  ) ب

 من يكن ذا إرادة فلن يستسلم: إذا كان فعل الشرط ناقصا نحو: مبتدأ  ) ج

 من نكافئ من التالميذ فسيفرح: إذا كان فعل الشرط متعديا ولم يستوف مفعوله نحو: معول به  ) د

، 112محمود مطرجي في النحو وتطبيقاته، ص (على من تلق التحية ألق : جر بحرف جر  ) ه
113.( 

) الذي(وتكون بمنزلة  ي، ويكون بها الجزاء لألناسيوهي للمسألة عن األناس: منْ " قال سبيويه  ) و
الء، فقد ي من العقولو قال للعقالء، أو لذوي العلم لكان أجود، فإنها تستعمل لغير األناس) يلألناس

 " (09الجن " َهاًبا َرَصًداشِ َفَمْن َيْسَتِمْع اآلَن َيِجْد َلها : " في قوله تعالى كة، واستعملها للجنتستعمل للمالئ
  ). 75معاني النحو، ص 
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        ::::في ديوان طرفة بن العبدفي ديوان طرفة بن العبدفي ديوان طرفة بن العبدفي ديوان طرفة بن العبد    األداة مناألداة مناألداة مناألداة من

  فعل ماض+ فعل ماضي +  منْ  ::::1111الصورة الصورة الصورة الصورة 

  ةُ قُ ائِ عَ  رُ هْ فالد  وهَ رُ كْ المَ  نَ مَ آ نْ مَ وَ    ∴  هُ امُ هَ سِ  تْ اشَ طَ  امَ األيَ  بَ ارَ حَ  نْ مَ 

  

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط      

  

  ن                            حارب األيام                    طاشت سهامهم       

                                     

   )اضم(فعلية      )           ماض(فعلية                                        

  اسمية جملة+ فعل ماض +  منْ  ::::2222الصورة الصورة الصورة الصورة 

   الجملة الشرطية

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط      

  

  عائقه ن                            أمن المكروه                    فالدهرم       

                                     

  اسمية )                       ماض(فعلية                                      

  

 الجملة الشرطية

 الجملة الشرطية
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  :في البيت أسلوبان شرطيان

جملة الشرط + اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ) منْ (األداة : الشطر األول
ال محل ) طاشت سهامه(جملة جواب الشرط " + من"في محل رفع خبر  فعلية فعلها ماض) حارب األيام(

  .لها من اإلعراب

في محل رفع خبر ) أمن المكروه(فعلية فعلها ماض  جملة الشرط) + منْ (األداة : الشطر الثاني
  .من، جملة جواب الشرط اسمية مقترنة بالفاء في محل جزم

فصرح بالمشبه به ، " إلى األيام" "حارب"حيث أسند الشاعر الفعل : في البيت استعارة تصريحية
ن ي يد الزمان يلعب بها الريح من دو ه بورقة ف، فاإلنسان أشب)مصائب الدهر(مشبه وحذف ال) أيام(

ذا الدهر الزائل التحكم في قوتها، مدركا تقلب الدهر في هذه الحياة القاسية، ولم يجد سوى أن يتخذ من ه
يقتحمه من هذه الحياة أو النهب من كل ما تعطيه له، قبل أن  االنتحاربإرادته، وذلك في بذل طاقته في 
  .هاجس الموت الذي ال حياة بعده

        ::::2222البيت البيت البيت البيت 

  تيهِ أْ يَ  تُ وْ المَ فَ  رِ ضْ في حَ  انَ كَ  وْ أَ    ∴    هُ بُ احِ صَ  تُ وْ فالمَ  رٍ فَ في سَ  انَ كَ  نْ مَ 

  

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط      

  

  من                            كان في سفر                    فالموت صاحبه       

                                     

  اسمية )                       ماض(فعلية                                      

  اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ: منْ 

 الجملة الشرطية
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جملة جواب الشرط " من"فعلية فعلها ماض ناقص في محل رفع خبر ) كان في السفر(جملة الشرط 
  .اسمية مقترنة بالفاء في محل جزم) فالموت صاحبه(

ن، وهي فكرة در هذه الحياة المرصود أينما كاحتمية الموت، فالموت هي ق بر عنالشاعر يع
وتفكير الشاعر في فكرة  .بين أن اإلنسان مهما طال به العمر فهو الق مصيرهتجسدت في شعره بحيث ي

الموت شكلت له قلقا حيث أدرك أن وجوده في مخاطرة فعاش بذلك حياة مضطربة نتيجة تمزقه الداخلي 
ا تمسك بالحياة وحرص دائما على االستمرار في البقاء، وسعى لشعوره بالفناء، وأكد أن اإلنسان مهم

  .جاهدا في سبيل الخلود البد له من أن يجد في الموت تهديدا خطيرا لرغبته العارمة في البقاء

من خاللها " من"وفي جملة إسناد الموت إلى كلمة الصاحب استعارة مكنية، حيث شبه الشاعر 
ال يستطيع القضاء ه، ومهما حاول بدوره إخفاء تلك الحقيقة إال أنه الموت باإلنسان، وجعلها مالزمة ل

  .على هذه الواقعة الجوهرية، وهي صورة تبين لنا أن كل نفس البد لها من ورود الموت

  فعل مضارع+ فعل ماض+  منْ  ::::3333الصورة الصورة الصورة الصورة 

  يهُ اعِ فَ أَ  منْ أْ تَ  مْ لَ وَ  ديقِ ى الص لَ عَ    ∴   هُ بُ ارِ قَ عَ  نْ مَ أْ تَ  مْ لَ  اسِ في الن  مَ نَ  نْ مَ 

  

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط      

  

  من                            نم في الناس                    لم تأمن عقاربه       

                                     

  ) مضارع(فعلية )                    ماض(فعلية                                        

 الجملة الشرطية
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فعلية ) نم في الناس( جملة الشرط + اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ  :منْ 
فعلية فعلها مضارع ) لم تأمن عقاربه( جملة جواب الشرط " + من" فعلها ماض في محل رفع خبر 

  .، ال محل لها من اإلعراب"لم"بنفي  ةسبوقم

الشاعر يدعو إلى قيمة حفظ اللسان ومراعاة اإلهتمام بما يقوله حتى ال يقع المرء فيما ال تحمد 
عقباه، ألن اإلنسان يعرف بلسانه وال يصدق عمله إال من خالل صدق لسانه، واإلنسان الحكيم عند 

أموره وتحكم في نفسه وال ينطق إال بما يفيده وتوقف عن كل حديث ال فائدة  الشاعر هو من تردى في
  .ترجى منه، أما من تحدث من غير تفكير وتأمل فإن ذلك يكلفه مشقة في عدم االستجابة واالنسجام

استعارة مكنية، وذلك بإثبات الزم ) لم تأمن أفاعيه(، ) لم تأمن عقاربه(في الشطرين األول والثاني 
، وذلك من خالل ما يطلقه لسانه من )العقارب واألفاعي(به للمشبه ) اإلنسان النمام( لمتناساه المشب

مال  وامتلكهيرمي بصاحبه إلى مفاوز الندم، وأكد أن المرء متى حفظ لسانه  أقوال في أعراض الناس ما
  .موثوق بهعالنه إلى غيره كان غير الناس إليه، ومتى أطلق لسانه في القول وٕافضاء الخبر وإ 

        ::::األداة مْن في ديوان ابن زيدون األداة مْن في ديوان ابن زيدون األداة مْن في ديوان ابن زيدون األداة مْن في ديوان ابن زيدون 

  اسمية+فعل مضارع +  منْ : 1الصورة الصورة الصورة الصورة 

  رُ فْ الوَ  الكَ بَ ا وٕاقْ يَ نْ الد  ريكَ تقَ فَ      ∴    هُ يُ عْ سَ  رِ فْ للوَ ا وَ يَ نْ للد  كُ يَ  نْ مَ وَ 

  

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط            

  

  من                        يكن للدنيا وللوفر سعيه           فتقريك الدنيا وٕاقبالك الوفر             

  

  اسمية             )             ماض(فعلية                                           

 الجملة الشرطية



 الفصل ا�ول أدوات الشرط الجازمة
 

 
29 

وهي اسم شرط مبني على السكون في محل رفع " من" في البيت أسلوب شرطي مكون من األداة  •
جملة " + من" فعلية فعلها مضارع في محل رفع خبر ) يكن للدنيا وللوفر سعيه(جملة الشرط + مبتدأ 

 .اسمية في محل جزم) فتقريك الدنيا وٕاقبالك الوفر(جواب الشرط 

، فهو يمدح أبا الوليد محمد بن جهور، ويرثي أبا الحزم )المدح، الرثاء(عر بين غرضين مزج الشا •
 .أباه، إذ يقول من كان طامعا في الدنيا وفي الغنى يجد في تقريبك له الدنيا، وفي إقبالك عليه الغنى

  .الدنيا ، الدنيا، الوفر ، الوفر تكرار وذلك تأكيدا لكالمه: وفي قوله
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        : : : : ىىىىتَ تَ تَ تَ األداة مَ األداة مَ األداة مَ األداة مَ 

  :متى أوجه كثيرة ذكرها ابن هشام في المغنى

 أن تكون استفهامية - 

 أن تكون شرطية - 

 أن تكون اسما مرادفا للوسط - 

 ).366مغنى اللبيب، ص ) (في(أو ) من(أن تكون بمعنى  - 

اسم من أسماء الزمان ستفهم بها عن جميعها نحو " متى" وقد وصفها ابن يعيش في قوله أما «
  .)45ابن يعيش، شرح المفصل، ص (   »قمقولك متى ت

همع الهوامع ( »وتابعه السيوضي في اعتبارها ظرف زمان للعموم إذا ستفهم بها فانه يليها «
  .)564السيوفي، ص 

للوقت المحدود، ومتى للوقت المبهم، وهذا التفريق ) إذ(إن : ويفرق النحاة بين إذا ومتى، فيقولون «
معني ( »مضافة إلى شرطها فهي معينة ومتى غبر مضافة، فهي إذن مبهمة) إذ(ناتج عن قولهم إن 

  .)73النحو، ص 
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        ::::بدبدبدبدمتى في ديوان طرفة بن العمتى في ديوان طرفة بن العمتى في ديوان طرفة بن العمتى في ديوان طرفة بن العاألداة األداة األداة األداة 

  فعل مضارع+ فعل مضارع +ى تَ مَ : األولىاألولىاألولىاألولى    الصورةالصورةالصورةالصورة

   ::::1111لبيت لبيت لبيت لبيت ا

  دُ هَ أشْ  ةِ كيثَ للن  رٌ مْ أَ  كُ ى يَ تَ مَ     ∴ي    نِ إن  كَ دَ جَ ى وَ بَ رْ بالقُ  تَ بْ رَ وقَ 

  

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط     

  

  يك أمر للنكيثة                      أشهد                           تىم       

                                     

  ) مضارع(فعلية )                 مضارع(فعلية                                       

        ::::شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  ) 35ديوان طرفة بن العبد، ص " ( المبالغة في الطاقة والجهد: النكيثة"

) يك أمر للنكيثة( جملة الشرط+ على السكون في محل نصب مفعول فيه  اسم شرط مبني: متى
  .فعليتين فعلهما مضارع) أشهد( وجملة جواب الشرط

  .جملة جواب الشرط ال محل لها من اإلعراب 

بن عمي بالقرابة فتقربت إلى ا: لث أقسم بالحظ فيقو في سياق فخره بنفسه حي"  أورد الشاعر القسم
اقة والجهد أقوم بنصره التي بيننا، فلم يزدد إال نفورا وتباعدا، علما أنه متى حدث له أمر شاق يبلغ فيه الط

  .) 117مفيد قميحة، شرح المعلقات العشر، ص " (وال أخذله

  .قربى - قربت: كما أن في البيت جناس االشتقاق

 الجملة الشرطية



 الفصل ا�ول أدوات الشرط الجازمة
 

 
32 

        : : : : 2222البيت البيت البيت البيت 

  دُ عُ بْ يَ ي وَ نّ عَ  أَ نْ يَ  هُ منْ  نُ دْ ى أَ تَ مَ     ∴ا  كً الِ ي مَ مّ عَ  نَ ي وابْ انِ رَ ي أَ الِ مَ فَ 

  

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط      

  

  ينأ عني ويبعد  متى                             أدن منه                          

                                     

  ) مضارع(فعلية )                 مضارع(فعلية                                        

        ::::شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  لهما المعنى ذاته: ينأ عني"

  .)35ديوان طرفة بن العبد، ص" ( أي اقترب: أدنو

اسم شرط جازم مبني على السكون في محل ) متى(ة في البيت أسلوب شرطي مركب من األدا
  .نصب على الظرفية

  .فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون، وحركة الضمة للضرورة الشعرية) أدن: (وفعل الشرط

  .ال محل له من اإلعراب ) ينأ عيني ويبعد(وجواب الشرط 

معبرا بتلك الطريقة عن مدى أساه وحزنه  التعجب جاء أسلوب االستفهام خارج إلى معنى": المعنى
عبد اهللا خضر، " (من تصرفه معه ألنه ال يستحق منه ذلكالئما إياه ومتعجبا ومن معاملة ابن عمه له 

  ) 97أسلوبية االترياح في شرح المعلقات، ص 

 الشرطيةالجملة 
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ليؤدي دوره في تجسيد هذا التحول وتأكيد » طباق اإليجاب« يبعد  ≠كما وظف الشاعر الطباق ينأ 
  .واقع الفراق

        : : : : 3333البيت البيت البيت البيت 

  دْ دَ زْ تَ  ُض األرْ  هِ بِ  مَ جَ رْ ى تَ تَ مَ  يقٌ تِ عَ    ∴   نٌ ارِ مَ  فِ األنْ  نْ مِ  وتٌ رُ خمَ  مُ لَ أعْ وَ 

  

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط      

  

  متى                        ترجم به األرض                       تردد       

                                     

  ) مضارع(فعلية    )              مضارع(فعلية                                       

        : : : : شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  الذي شقت شفته العليا: األعلم"

  من الخرت، وهو الثقب: خروتمال

  .)31ديوان طرفة بن العبد، ص " (األنف اللين: المارن

وهي أداة شرط جازم لفعلين مضارعين مبني على السكون في محل نصب على الظرفية  :متى
  .الزمانية

فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون، وفعل جواب الشرط ) ترجم( وجاء كل من فعل الشرط
  .فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون) تزدد(

  .وجملة جواب الشرط ال محل لها من اإلعراب

 الجملة الشرطية
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أن لها مشفرا مشقوقا وهي عندما تدني رأسها من األرض تزداد : الشاعر يسترسل في وصف الناقة
ل يتراءاه طرفة لحياة بهذه الصفات تملؤها القوة من كل جانب مازجا وعدوها، فهي مثا سرعة في سيرها

  بتلك صفات معنوية وجسدية

        : : : : 4444البيت البيت البيت البيت 

  دُ فِ أرْ  مِ وْ القَ  دْ فِ رْ تَ سْ ى يَ تَ مَ  نْ كِ لَ وَ     ∴    ةً افَ خَ مَ  العِ الت  اللٍ حَ بِ  تُ سْ لَ وَ 

  

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط      

  

  متى                        يسترفد القوم                           أرفد       

                                     

  ) مضارع(فعلية       )           مضارع(فعلية                                       

        : : : : شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  مبالغة الحال من الحلول: الحالل"

   وانخفض عن الجبال ما ارتفع من مسيل الماء: التلعة

  )32ديوان طرفة بن العبد، ص" (اإلعانة: د واألرفادالف

لفعلين مضارعين مبني على السكون في محل  اسم جازم: التركيب يعتمد على أداة الشرط متى
  .نصب على الظرفية الزمانية

  .فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون الظاهر): يسترقد( وفعل الشرط

 الجملة الشرطية
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ة ر فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون وحركة الكسرة للضرو ): أرفد( وفعل جواب الشرط
  .الشعرية

  .جملة جواب الشرط ال محل لها من اإلعراب

) خبري طلبي(  أسلوب النفي في جملة لست بحالل التالع مخافة، مؤكدا بالباء الزائدةوجاء 
  .قيمة سلبية بينما الذي بعده قيمة ايجابية" لكن"والمالحظ من خالل البيت أن ما قبل 

لقيمة االيجابية، إضافة إلى ذلك حضور للقيمة السلبية عن ذاته وترسيخه لالذي يؤكد نفي الشاعر 
) الشاعر(واألنا ] حذف المبتدأ بعد لكن وتقديرها لكن أنا متى يسترفد القوم أرفد[نا في البيت الشعري األ

  .]يسترفد القوم[اعة القوم تقوم بالطلب لنفسها وفائدتها محاضر متى طلب منه القوم تواجده، فالج

وبالتالي يعكس " القوم"ألجلهم بينما يقوم الشاعر بالفعل لنفسه ولفائدة غيره ما يعني نكرانه لذاته 
  .أفضليتهم عليهم

  .تم بحماهانة كل من استعان به ونجده لكل محوغاية الشاعر من كل هذا هو إع

        ::::األداة متى في ديوان ابن زيدوناألداة متى في ديوان ابن زيدوناألداة متى في ديوان ابن زيدوناألداة متى في ديوان ابن زيدون

  فعل مضارع+ فعل مضارع + ى تَ مَ : األولىاألولىاألولىاألولىالصورة الصورة الصورة الصورة 

  احِ صَ الفِ  منَ  ر ى الخُ نَ ة الض نَ سِ ألْ بِ     ∴ي   مِ سْ جِ  هُ فُ صِ يَ  امَ رَ الغَ  فِ خْ ى أُ تَ مَ 

  

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط       

  

  متى                            أخف الغرام                     يصفه جسمي               

                                     

  )مضارع(فعلية )                   مضارع(فعلية                                       

 الجملة الشرطية
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فعلية ) أخف الغرام(جملة الشرط + اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه : متى
جملة جواب ) + الغرام(، مفعول به ")اأن"ضمير مستتر تقديرده (، فاعل )أخف(فعل ماض : مركبة من 

 .فعلية فعلها مضارع ال محل لها من اإلعراب لعدم إقترانها بالفاء أو إذا الفجائية) يصفه جسمي(الشرط 

الشاعر يصور حرمانه من قلب محبوبته القاسي الذي صم السمع عن أهاته وصبابته المكبوتة، فقد 
الضالل بل جحيما إكتوى من لظي نيرانه فلم تنصف األيام خاض حبا عاصفا، فلم يكن عالمه جنة وارفة 

 .مهجته العاشقة، كما وظف الشاعر صورة استعارية في قوله ألسنة الضنى

  فعل ماض+ فعل مضارع + ى تَ مَ : الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةالصورة الصورة الصورة الصورة 

  اعَ دَ أبْ  يلَ ى إذا قِ تَ حَ  لٌ لَ جَ : لْ قَ يُ    ∴ها   لُ ثْ مِ  مَ عِ أنْ : يلَ مي قِ عَ نِ  دِ سْ ى تُ تَ مَ 

  

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط       

  

  أنعم مثلها        : متى                               تسد نعمي                     قيل       

                                     

  )ماض(فعلية )                   مضارع(فعلية                                         

        ::::شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  .)289ديوان ابن زيدون، ص ( "أتى بما ال مثيل له: عظيم، أبدعال: الجلل" 

فعلية ) تسد نعمي(جملة الشرط + اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه : متى
جملة جواب ) + نعمي(ومفعول به ") أنت"ضمير مستتر تقديره (وفاعل ) تسد(فعل مضارع : مركبة من

 .فعلية فعلها ماض مركبة من مقول القول) أنعم مثلها: قيل(الشرط 

 الجملة الشرطية
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الوصف فالشاعر يصف إحساس أبا الوليد بأنه بلغ الغاية، حتى : الغرض البالغي من البيت هو
 .أجابهم بإحسان أخر أعظم من اإلحسان األول وأبدع منه أثر إذا فزعوا من تذبيح وصفهم ومدائحهم

  .إذا قيل أبدعا تأكيد لكالمه.... كما استخدم الشاعر التكرار في كلمة قيل
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 ::::االداة ما االداة ما االداة ما االداة ما 
 : هي نوعان

  ) 110بقرةال( " اهللا دَ نْ عِ  وهُ دُ جِ تَ  رٍ يْ خَ  نْ مِ  مْ سكُ فِ نُ وا ألْ مُ د قَ ا تَ ومَ : " غير زمانية نحو" 
 .ل عمرانآ" اهللا  نِ ذْ إبِ فَ  انِ عَ مْ ى الجَ قَ إلتَ  مَ وْ يَ  مْ كُ بَ اصَ أا ومَ : " وقوله 

ي استقيموا لهم مدة استقماتهم لكم ، أ )7التوبة (" م هُ و لَ قمُ تَ ا اسْ فمَ " نحو قوله تعالى: وزمانية
 .اي ما تجلس من الزمان اجلس) ما تجلس اجلس( ونحوها قولنا 

" ما"يدة ان من مختصة بالعقالء واما كما سبق ان ذكرنا فانها مطلقة، ومن مق" من" وهي اعم من 
  )115ل عمران آ( ه وُ فُ كْ يَ  نْ لَ فَ  رٍ يْ خَ  نْ و مِ لُ عَ فْ ا يَ ومَ : " ما تصنع اصنع، قال تعالى: فهي لغير العاقل نحو

نحو ما تركب اركب، وما تصنع اصنع، فان قلت  اآلدميينتكون لغير " وما: " وجاء في المقتضب
تقول من عندك؟ فتقول زيد : اآلدميينتريد الناس لم يصلح الن ما تكون لذوات غير العاقل ) أته يأتنيما (

 .اآلدميينت نعاو بخيل او ، فانما هو سؤال عن  اد و فتقول ج

معاني النحو، ( "ع على كل شيءمبهمة تق" ما" أن إالثلها يعني مثل من ا مومَ : " وجاء في الكتاب
  ).72،73ص 
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        ::::األداة ما في ديوان طرفة بن العبداألداة ما في ديوان طرفة بن العبداألداة ما في ديوان طرفة بن العبداألداة ما في ديوان طرفة بن العبد

        جملة جواب الشرطجملة جواب الشرطجملة جواب الشرطجملة جواب الشرط+ + + + جملة الشرط جملة الشرط جملة الشرط جملة الشرط + + + + ما ما ما ما : : : : النمط األولالنمط األولالنمط األولالنمط األول

  فعل ماض+ فعل ماض + ما : األولىاألولىاألولىاألولى    الصورةالصورةالصورةالصورة

  هُ قُ حِ ا اهللا مَ فَ  مُ لْ الظ  اهُ نَ بَ  دْ ا قَ مَ وَ      ∴    هُ اؤُ نَ بِ  مَ اهللا تَ  اهُ نَ بَ  دْ ا قَ مَ 

  

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط      

  

  ما                              قد بناه اهللا                       تم بناؤه       

                                     

  )ماض(فعلية)                     ماض(فعلية                                      

  جملة اسمية+ فعل ماض + ما ::::الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةالصورة الصورة الصورة الصورة 

   الجملة الشرطية

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط         

  

  ما                              قد بناه الظلم                    فاهللا ما حقه      

                                     

  اسمية)                        ماض(فعلية                                     

  

 الجملة الشرطية

 الجملة الشرطية
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 :في البيت أسلوبان شرطيان

) تم بناؤه(جملة جواب الشرط + فعلية فعلها ماض ) بناه اهللاقد (جملة الشرط) + ما(األداة : الصدر
  .فعلية ا فعلها ماض ال محل لها من اإلعراب

فاهللا (جملة جواب الشرط + فعلية فعلها ماض ) قد بناه الظلم(جملة الشرط ) + ما(األداة : العجز
  .اسمية مقترنة بالفاء في محل جزم) ما حقه

  .تفيد التحقيقعلى فعال الشرط وهي " قد" دخلت 

، وذلك بإثبات الزم المشبه به المتناسى ]ما قد بناه الظلم[وظف الشاعر االستعارة المكنية في قوله 
، وأراد من خالل ذلك تجسيد صورة الموت، وبأن هناك قوة الهية تتحكم في »الظلم«للمشبه » اإلنسان«

ى إنشاء قيم إنسانية فاضلة والعناية بهذه مصيرهم، مبنيا دواعي الظلم ألن اهللا مبطلة، ولو بذلك يهدف إل
القيم واضحة في شعره، وقد دفعه اإلحساس بالفناء والنهاية إلى أن يعيش حياة متأزمة، ولعله حاول 

 .الخالص من هذه األزمة بالتماسه اللذة في جميع مظائها

  .) قد بناه(كما إستعمل التكرار في قوله 

  )فعل أمر(جملة طلبية + فعل ماض + ما  ::::الثالثةالثالثةالثالثةالثالثةالصورة الصورة الصورة الصورة 

  زودُ تَ ا فَ هَ وفِ رُ عْ مَ  نْ مَ  تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ فَ     ∴   ةً ارَ عَ مَ  إال  امُ ا األيَ مَ  كَ رُ مْ عُ لَ 

   

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط     

  

  استطعت من معروفها                    فتزود               ما               

                               

  )أمر(فعلية          )              ماض(فعلية                                   

 الجملة الشرطية
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        : : : : شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  أي دين: معارة"

  .الكريم نآالتاء للتخفيف، وبمثلها جاء القر أي استطعت، حذفت : طعتتاس

  .)41ديوان طرفة بن العبد، ص " (أي اتخذه زادا لك فيما بعد: تزود

اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ): ما(في البيت أسلوب شرطي مكون من األداة 
، اختلفا فعل )فتزود(جملة جواب الشرط ) + استطعت من معروفها+ (جملة الشرط + مفعول به مقدم 

 .لزمان حيث جاء أحدهما ماضيا واألخر أمراالشرط وفعل الجواب في ا

  . جملة جواب الشرط في محل جزم

يقول الشاعر إذ كانت هذه الحياة، فما للعاقل إال أن  يستفيد من عمره، ويحصل منه كل ما 
يستطيع من معروف، فاإلنسان كأنه معارف في هذه الدنيا وأيامه مستعارة فعلية قبل أن تنهيه موته أن 

ف بقدر ما يستطيع، ولم يكن اللجوء إلى أسلوب اللذة عند الشاعر وتمسكه بالوسائل المادية يصنع المعرو 
إال تعبيرا عن خوفه من المصير وجزعه من المستقبل الذي يوصله من الوجود إلى الالوجود، أو إلى 

ع يشوبها القضاء على كل األزمنة واالنحدار إلى العدم ولذلك كانت عالقة الشاعر بالحياة عالقة خدا
  قلق نفسي الزم الشاعر حياته وهو ما دفعه إلى إغتنام لحظة العيش ما دامت الحياة زائلة [القلق 

وجاء القسم ليؤكد حقيقة ال يجعلها أحد، وٕان تجاهلها الكثيرون فالشاعر يركنون الدعة الحياة وكأن "
ياة القاسية، مناشدا لهم أن تكون الموت ال يالحقهم، ولهذا فإنه يتوجه اليهم مؤكدا لهم حقيقة هذه الح

حسني عبد الجليل يوسف، األدب الجاهلي " (حياتهم مليئة بالفعل، فهو فقط الممكن الوحيد لهذه الحياة
  .)286فنون ونصوص، ص 

وانطالقا من مقام الحكمة استخدم الشاعر األسلوب الخبري غير أنه رصد المقطع بعبارات إنشائية 
وهي أساليب إنشائية ساقها على سبيل تأكيد مضمون الخبر، كما وظف ) األمر( ، فتزود) القسم" (لعمرك"

  .الشاعر أسلوب اإلثبات وذلك في قوله ما األيام وذلك على سبيل التشبيه البليغ
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  جملة الشرط+ ما + جملة جواب الشرط : النمط الثانيالنمط الثانيالنمط الثانيالنمط الثاني

  فعل مضارع+ ما + فعل ماض : الصورة األولىالصورة األولىالصورة األولىالصورة األولى

  قذنْ يَ  رُ هْ والد  امُ األي  ُص قُ نْ ا تَ مَ وَ     ∴ا     صً اقِ نَ ا زً نْ كَ  َش يْ ى العَ رَ أَ 

   

  

  األداة جملة الشرط                       األداة                       جواب الشرط  

  

  أرى العيش كنزا ناقصا                       ما                    تنقص األيام والدهر ينقذ             

                       

  )مضارع(فعلية )                                                     ماض(فعلية     

 مفعول به مقدم للفعل تنقصاسم شرط مبني على السكون في محل نصب ": ما" أداة الشرط 

، حيث )أرى العيش كنزا ناقصا( وفعل جواب الشرط) تنقص األيام والدهر ينفذ(اختلف فعل الشرط 
  .جاء أحدهما مضارعا واألخر ماضيا

عدم (إلنتقاء الشرط الثاني ) ال محل لها من اإلعراب(تقدمت جملة جواب الشرط على جملة الشرط 
  .)اقترانها بالفاء

اعر إلى صروف الدهر في إحساسه بالزمان، فيجد صائرا إلى الفناء، فشبه البقاء بكنزا  ينظر الش
ينقص كل ليلة إلى أن يفنى كاإلنسان في حياته وموته نتيجة شعوره بالزمان، وكأن الشاعر في نظرته هذا 

الحياة  يعيش في صراع مع الزمن في إحساسه بأن العمر فان ال محالة، وهذا تعبير عن خوفه من قصر
وهو بذلك يريد لحياته أن تكون طويلة متناسيا وأن العبرة ليس بطول الحياة أو قصرها بل بعمقها وثرائها، 
فحاول الشاعر من خالل ذلك أن يحقق لحياته كل ما تظفر به متاع قبل أن تدركه حتمية المصير، وهي 

  .ففناء  فارتفاعسنة الحياة، نشوء 
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    : : : : االداة مهمااالداة مهمااالداة مهمااالداة مهما
واينما  على وزن كيفما" ما"وقد ذكر أن اصلها ما الحقت بها قالوا هي بمعنى ما قيل أعم منها، " 

" mama" لتأدية معنى االبهام والتنكير فتصير مهما بدل " ما"وجاء في التطور النحوي وقد تضاعف 
 .وتلحق ما مثل أيما، كيفما، اينما، وحيثما

ما متى : اذا قلتمتى مع  لغوا، بمنزلتها" ما"ادخلت منها هي ما : ، فقال"مهما" وسألت الخليل عن
و ونُ كُ ا تَ مَ نَ يْ أ" ، كما قوله تعالى "اين"تك، وبمنزلتها مع آإذا قلت إذ ما  تأتني  "إنْ "لتها مع نز تك، وبمآتأتني 

االسراء (" ىنَ سْ الحُ  اءُ مَ سْ األ هُ لَ وا فَ عُ دْ ا تَ مَ  ي أ:" إذ قلت "أيُ "منزلتها مع و ،  )78 نساءال(" وتُ مْ الَ  ُكمْ كُ رِ دْ يُ 
وقد يجوز ان يكون  ا ،من االلف النفي االولى،امَ مَ : ، ولكنهم استقبحوا ان يكرر لفظا واحدا فيقولو)110

  ).75السامرائي، ص " (ما ضم اليها "إذْ "ـ ك" هْ مَ "
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        ::::األداة مهما في ديوان ابن زيدوناألداة مهما في ديوان ابن زيدوناألداة مهما في ديوان ابن زيدوناألداة مهما في ديوان ابن زيدون

  ماضفعل + فعل ماض + مهما : األولىاألولىاألولىاألولىالصورة الصورة الصورة الصورة 

 لَ فَ غَ  دْ قَ اتي، وَ هَ    ∴  هُ ولُ طُ  رَ صُ قَ  الَ ا طَ مَ هْ مَ  لُ يْ الل  اكِ هَ ، وَ قيبُ الر  

  

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط     

  

  مهما                                 طال                       قصر طوله      

                                     

  )ماض(فعلية)                     ماض(فعلية                                       

فعلية في محل رفع ) طال(جملة الشرط + اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ : مهما
فعلية فعلها ماض ال محل لها من اإلعراب ألنها لم تقترن ) قصر طوله(جملة جواب الشرط + خبر 
 .بالفاء

تناول فيه الشاعر موضوع الشوق المميت الذي يعاني منه نتيجة إبتعاده عن : أسلوب البيت خبري
 .الحبيبة

) 108ديوان ابن زيدون، ص( "الوصالاب و كناية عن تعاطي متعة الشر "وفي الجملة هاتي وهاك 
يؤكد أن الوصال هو الذي يقصر الليل مهما طال، فإن الليلة التي يقضيها مع الحبيبة هي تلك الليالي 

  .القصيرة التي تمر سريعا بما فيها من ساعات الهناء التي تمر كلحظات قليلة

قا للفظ، والطباق بين الطول تزينا وتنمي) طال وطوله: (ويوظف الشاعر جناس االشتقاق بين لفظي
  .والقصر الذي أدى دوره في تجسيد وتأكيد المعنى

  جملة اسمية+ فعل ماض + مهما : الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةالصورة الصورة الصورة الصورة 
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        ::::1111البيت البيت البيت البيت 

  ادُ رَ طْ تِ اسْ  كَ ي لَ حِ دْ ى مَ ي إلَ حِ دْ مَ      ∴ا     مَ فإن  لُ بْ ، قَ اكَ وَ سِ  تَ حْ دَ تَ ا امْ مَ هْ مَ 

   

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط     

  

  مهما                      امتدحت سواك، قبل        فإنما مدحي إلى مدحي لك استطراد            

                                     

  اسمية)                        ماض(فعلية                                     

فعلية ) امتدحت سواك قبل(جملة الشرط + اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ : مهما
اسمية مقترنة ) فإنما مدحي إلى مدحي لك استطراد(جملة جواب الشرط + فعلها ماض في محل رفع خبر 

 .بالفاء في محل جزم 

مهما مدحت : فكانت مدحة خالصة له، إذ يقول" أبو بكر بن القصيرة"اتب الشاعر يمدح الوزير الك
 .من قبل فإن ذلك المدح كان تمهيدا واستطرادا لمدحك

  . مدحي إلى مدحي تكرار وذلك تأكيدا لكالمه: في قوله
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        : : : : 2222البيتالبيتالبيتالبيت

  يمِ مِ بالذ  كَ امِ مَ ي في ذِ نِ     ∴ا     مَ ا زَ مَ فَ  تَ مْ مَ ا ذَ مَ هْ مَ 

  

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط     

  

  مهما                                ذممت                 فما زماني في ذمامك بالذميم              

                                     

  اسمية)                        ماض(فعلية                                      

        ::::شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  )186ديوان ابن زيدون، ص "  (في عهدك: في ذمامك" 

وهي اسم شرط مبني على السكون في محل رفع " مهما" في البيت أسلوب شرطي مكون من األداة 
فما زماني في (جملة جواب الشرط + ماض في محل رفع خبر فعلية فعلها ) ذممت(جملة الشرط + مبتدأ 

 .اسمية مقترنة بالفاء في محل جزم) ذمامك بالذميم

المدح فالشاعر يمدح أبا عبد اهللا بن عبد العزيز، الذي لقي منه : الغرض البالغي من البيت هو
 .حفاوة وتقديرا فكانت مدحة خالصة واصفا إياه بأنه سخي كريم يطوف السائلون

  .)جناس االشتقاق(ذممت، الذميم : كما وظف الشاعر محسنا بديعيا وذلك في قوله

 الشرطيةالجملة 



        

        

        ::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        أدوات الشرط أدوات الشرط أدوات الشرط أدوات الشرط 

    غير الجازمةغير الجازمةغير الجازمةغير الجازمة
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        تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

حيث قمنا بتتبع ) واالمتناعية اإلمكانية(خصص هذا الفصل لدراسة أدوات الشرط الغير جازمة 

أنماطها وصورها مع التحليل الذي يقوم على تفكيك للبنية الشرطية من أجل مالحظة مكونات األسلوب 

  .ومن ثم تحديد الوظائف النحوية لكل جزء منها، ونوع األسلوب من الوجهة البالغية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        

 

        ::::ةةةةاإلمكانياإلمكانياإلمكانياإلمكاني
    ....االداة إَذااالداة إَذااالداة إَذااالداة إَذا - - - - 

    ....األداة أمااألداة أمااألداة أمااألداة أما - - - - 

    ....األداة لمااألداة لمااألداة لمااألداة لما - - - - 

    ....كلَماكلَماكلَماكلَما    األداةاألداةاألداةاألداة - - - - 
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 : : : : االداة إذااالداة إذااالداة إذااالداة إذا
بين يتم التميز : دي نهر كيفية التمييز بينهما، فتقولها ويذكرمعنية الظرفية الشرطية،  اتحمل إذ"

سافر زيد فيسافر  اإذا حصدت زرعت، وٕاذ :لى جواب فأن تالها من نحواوالشرطية بالنظر  الظرفية اإذ
 فهي األولفال يخلو ان يكون فعال ماض او مضارعا فان كان  محمد فهي شرطية ، وٕاذا انعدم الجواب 

تكون  إنجاز ) افر زيدمسافر إذ س أنا(فان تقدمتها جملة كقولك  ،ظرفيةشرطية وان كان الثاني فهي 
 ).201التراكيب اللغوية، ص " (طرفا او شر ض

" أتذكر إذ نقول: " الفعل في إذا بمنزلته في إذ قلت: ان يجازوا بها؟ فقال عن اذا ما منعهم وسألته"
 اتيك إذا حمر : "انك لو قلت ويبين هذا  أن إذا تجئ وقتا للمعلوم،أال ترىفما مضى " إذ" وٕاذا فيما بمنزلة 

ابدا مبهمة وكذلك حروف الجزاء،  "نْ إ" ـكان قبيحا، ف" اتيك ان احمر البسر" كان حسنا، ولو قلت " البسر
 .)68كتاب ص ( "الحين الذي تأتيني فيه اتيك فيه: واذا توصل بالفعل في إذا بمنزلة حين كأنما قلت

 بَ تَ كَ :" فمن المقطوع بحصوله قوله تعالى وللكثير الوقوع، تكون للمقطوع بحصولهان  إذافي  واألصل
من يقع كثيرا نحو  ، فإن واحد من سيحضر الموت، واما)180البقرة (" تُ وْ المَ  مْ كُ دُ حَ أ رَ ضَ حَ  اذَ اِ  مْ كُ يْ لَ عَ 

 .) 282ةالبقر (" وهُ بُ تُ فاكْ  ىمَ سَ مُ  لٍ جَ ألى إ نٍ يْ دَ بِ  مْ تُ نْ ايَ دَ تَ  ذْ إ" قوله تعالى 

ترى  إالوانما منع اذا من ان يجازى بها ، النها مؤقتة، وحروف الجزاء مبهمة "وجاء في المقتضب 
 ).61ص  معاني النحو"(ال؟  أم إتيانفانت ال تدري ايقع منه ) اتك يتأتن إن( اذا قلت
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        ::::األداة إذا في ديوان طرفة بن العبداألداة إذا في ديوان طرفة بن العبداألداة إذا في ديوان طرفة بن العبداألداة إذا في ديوان طرفة بن العبد

  .فعل ماض+ فعل ماض + إذا : األولىاألولىاألولىاألولىالصورة الصورة الصورة الصورة 

        : : : : 1111البيت البيت البيت البيت 

  دِ ر وَ تَ المُ  هُ تْ بهَ ا نَ ضَ الغَ  يدٍ سِ كَ    ∴ا   بً ن حَ مُ  افُ ضَ ى المُ ادَ ا نَ ا مَ ي إذَ رِ كَ وَ 

  

  

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط     

  

  ببهته المتورد           ما نادى المضاف محنبا                      ذا    إ       

                                     

  )ماض(فعلية                  )ماض(فعلية                                            

        ::::شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  هنا بمعنى العطف والحنو: الكر"

  لسبب ما فاجأههو المذعور : المضاف

  الذي في يده إنحاء: المحنب

  اسم من أسماء الذئب: السيد

  .)34ديوان طرفة، ص " (من األشجار نوع: الغضا

الفعلية ) ما نادى المضاف محنبا(المضاف إلى جملة الشرط ) إذ(الظرف المتضمن معنى الشرط
المتعلق بجملة ) محنبا(مفعول به )+ المضاف(فاعل ) + ما(مسبوق بنفي ) نادى(المؤلفة من فعل ماض 

 الجملة الشرطية
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) هاءال(وفاعل ضمير متصل ) نبهت(الفعلية أيضا المؤلفة من فعل ماض ) نبهته المتورد(جواب الشرط
  .ال محل لها من اإلعراب) المتورد(ومفعول به 

الفخر، فالشاعر شبه سرعة فرس وعدوه بسرعة ذئب عطشان : الغرض البالغي من البيت هو
يسكن بين األشجار الملتفة، ليفتخر بشهامة وسرعة نجدته للمستغيث، فهو يلبي نداء كل مستغيث، إذ 

  .ة كالمذعوريلوي عنان فرسه ويحثه على السير بسرعة فائق

        : : : : 2222البيت البيت البيت البيت 

  امَ ضَ أهْ  امَ ا قَ ا إذَ حً شْ كَ  هُ ا لَ أنَ وَ     ∴ى     نَ غِ  هُ لَ  أن  رَ يْ غَ  يهِ فِ  رَ يْ  خَ َال وَ 

   

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط     

  

  قام                           أهضما             ذا                     إ       

                                     

  )ماض(فعلية)                   ماض(فعلية                                       

        ::::شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  الخصر: الكشح"

  )80ديوان طرفة بن العبد، ص " ( النخيل الهزيل كحضور النساء: األهضم

ظرف ): إذا(وظف الشاعر أسلوب الشرط والجزاء ليضع السامع في موضع التخيير بأداة الشرط
الفعليتين، فعلهما ماض، ) أهضما(متعلق بجواب الشرط ) قام(الزمان المستقبل مضاف إلى جملة الشرط 

  .وجملة جواب الشرط ال محل لها من اإلعراب 
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، فهو ينفي صفة الخير عن "ال"البيت بحرف نفي حيث استهل : وظف الشاعر أسلوبا خبريا طلبيا
فأوهم أنه سيذكر صفة للرجل لكنه ذكر صفة زائلة وهي الغنى، ثم ثني بذكر " بغير"المهجو، ثم استثنى 

صفة أنثوية الذعة، حيث شبع المهجو بخصر المرأة، فعبد عمرو ضامر البطن كالمرأة، وهذا لون بديعي 
  .ا يشبه المدحيسمى في البالغة تأكيد الذم بم

        : : : : 3333البيت البيت البيت البيت 

  يدِ ع رَ بْ ى رُ لَ عَ  ظارِ آ بَ و اجَ تَ     ∴ا    هَ تُ وْ صَ  تَ لْ ا خِ تهَ وْ في صَ  تَ عْ جَ ا رَ إذَ 

    

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط     

  

  ب أظار على ربع رديو في صوتها       خلت صوتها تجاعت رج          إذا                

                                     

  )ماض(فعلية)                   ماض(فعلية                                   

        ::::شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  ترديد الصوت وتغريده: الترجيع"

  التي لها ولد وجمع اآلظار: الظئر

  النتاج ما ولد في أول: الربع

  )86شرح المعلقات السبع، ص " (الهالك: الردي

في محل جر مضاف إليه ألنها وقعت ] رجعت في صوتها[جملة جواب الشرط ] + إذا[أداة الشرط 
  .ال محل لها من اإلعراب ) خلت صوتها(جملة جواب الشرط + بعد إذا الظرفية 

 الجملة الشرطية
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  :معنى البيت 

نغمتها حسبت صوتها أصوات فوق تصيح عند إذا طربت في صوتها ورددت : يقول الشاعر"
جؤارها على هالك، وشبه صوتها بصوتهن في التخزين، ويجوز أن يكون األظار النساء، والربع مستعار 

شرح " ( لولد اإلنسان فشبه بذلك صوتها في التخزين والتدقيق بأصوات النوادب والنوائع على صبي هالك
  ).86المعلقات السبع، 

  .جملة اسمية+ فعل ماض + إذا  :الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةالصورة الصورة الصورة الصورة 

  دِ عَ صْ ة مَ لَ جْ دَ به بِ ي ِ وصِ يُ  انِ كَ سُ كَ     ∴    هِ بِ  تْ دَ عَ ا أصَ إذَ  اٌض هَ نِ  عَ لَ وأتْ 

   

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط     

  

  بدجلة مصعد                     صعدت به         إذا                             

                                     

  اسمية)                   ماض(فعلية                                          

        ::::شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  ذو العنق الطويل: األتلع"

  مبالغة من ناهض : النهاض

  ) 30ديوان طرفة بن العبد، ص " (نوع من السفن: البوصي

ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون في محل نصب، اختلفت جملة الشرط : إذا
  .حيث جاءت إحداهما فعلية واألخرى اسمية) بدجلة مصعد(وجملة جواب الشرط   )صعدت به(
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لناقة فهو طويل إذا رفعه شابه ذنب الوصف فالشاعر يصف عنق ا: الغرض البالغي من البيت هو
السفينة تصعد في نهر دجلة، وتوجد هنا صورة بيانية تمثلت في التشبيه التام ، كما استخدم الشاعر 

  .صيغة المبالغة نهاض لتأكيد طول الناقة

        ::::إذا في ديوان ابن زيدونإذا في ديوان ابن زيدونإذا في ديوان ابن زيدونإذا في ديوان ابن زيدون    األداةاألداةاألداةاألداة

        جملة جواب الشرط+ جملة الشرط+ إذا     ::::ط األولط األولط األولط األولالنمالنمالنمالنم

  اضفعل م+ فعل ماض + إذا : األولىاألولىاألولىاألولىالصورة الصورة الصورة الصورة 

        : : : : 1111البيت البيت البيت البيت 

  لَ حَ تَ كْ إ اهْ وَ سِ بِ  رَ اظَ ا نَ إذَ       ∴      ونِ يُ العُ  ءُ  جَال ال إِ  كَ نُ ا إبْ مَ وَ 

  

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط     

  

  اكتحل                     إذا                               ناظر بسواه       

                                     

  )ماض(فعلية)                     ماض(فعلية                                         

ومتعلق بالجواب ) بسواه ناظر(ظرف للزمان المستقبل مضاف إلى جملة الشرط ) إذا(أداة الشرط 
  .الفعليتين) اكتحل(

  .جاء كل من فعل الشرط وفعل الجواب ماضيين

فالشاعر يمدح ابن األمير المظفرين بن األفطس، حيث "المدح : الغرض البالغي من البيت هو
من قبيل قصر الموصوف على صفة إدعاء أن ] جالء[ على معنى هو ] إينك[قصر الشاعر ذاتك هي 
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أشرف ......."(ممدوحه هو الذي يجلو العيون ويسرها لحسن منظره على حين ينتفي ذلك عن غيرهابن 
  )287محمد نجا، قصيدة المديح األندلسية، ص 

        ::::2222البيت البيت البيت البيت 

  رِ دْ ة البَ احَ رَ  نْ مِ  رِ هْ الز  ومُ جُ نُ  تْ ذَ أخَ     ∴   هِ فِ كَ بِ  مينَ اسَ ى اليَ دَ أهْ  وَ ا هُ إذَ 

  

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط     

  

  ه         أخذت نجوم الزهر من راحة البدرإذا                    هو أهدى الياسمين بكف      

                                     

  )ماض(فعلية)                     ضما(فعلية                                       

ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون في محل نصب، تفيد الربط بين جملة الشرط : إذا
، جملة الشرط وجملة )أخذت نجوم الزهر من راحة البدر(وجملة جواب الشرط ) هو أهدى الياسمين بكفه(

  .جواب الشرط فعليتين فعلهما ماض

بوب بالبدر وأزهار الياسمين بالنجوم، فتتألف بذلك صورة جديدة قوامها عناصر الشاعر يشبه المح
الطبيعة من صورة مألوفة للعين المجردة قوامها الواقع، لكنه في ذلك يبالغ في إفتراع جديدة لوجه 

  .المحبوب
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        : : : : 3333البيت البيت البيت البيت 

  اٌس نَ  ل ذَ  ناٌس  زَ عَ     ∴ا      ا مَ ر، إذَ هُ دْ ا ال ذَ وكَ 

  

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط     

  

  ذل ناس                         إذا                             ما عز ناس      

                                     

  )ماض(فعلية)                     ماض(فعلية                                     

الفعليتين فعلهما ) ما عز ناس(المضاف إلى الجملة الشرط ) إذا(الظرف المتضمن معنى الشرط 
  .ماض

  جملة جواب الشرط ال محل لها من اإلعراب 

 ، فهو يشكي من غدر الزمان)طباق اإليجاب(عز ناس وذل ناس : وظف الشاعر الطباق في قوله
وظلمه وانقالب الدهر، وتغير مجراه، فقد ذاق منه حلوه ومره وقاس من األلم ما يزلزل الصم الصالب، 

  .فألهب األلم قلبه وشعوره وهو في سجنه مكبل بسالسل الحرمان التي تعوقه على ممارسة الحرية
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  فعل مضارع+ فعل ماض + إذا : الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةالصورة الصورة الصورة الصورة 

  اينَ نِ غْ ا مُ انَ نَ غَ وَ  ولُ مُ ا الش ينَ فِ     ∴ة    عَ شَ عْ شَ مُ  تْ ثّ ا حَ إذَ  كَ يْ لَ ى عَ أسَ نَ 

  

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط      

  

  نأسى عليك                إذا                             حثت مشعشعة            

                                     

  )مضارع(فعلية)                     ماض(فعلية                                     

        ::::شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  الخمر الباردة الطيبة: الشمول"

  .) 232ديوان ابن زيدون، ص " (الممزوجة بالماء: الخمر المشعشعة

ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون في محل ): إذا(الظرف المتضمن معنى الشرط 
  .نصب

، واختلف فعل الشرط )حثت مشعشعة(على جملة الشرط ) نأسى عليك(تقدمت جملة جواب الشرط 
  .وفعل الجواب في الزمان حيث جاء احدهما ماضيا واألخر مضارعا

لجأ إلى شرب الخمر  الشاعر يعيش حالة نفسية تملؤها الحزن واألسى بسبب فراق حبيبته، لذلك
ظنا منه أنه سينساها، لكن حبه وعشقه لها باق قي كل لحظة من لحظات حياته في حال الوعي أو 

كما يعتمد الشاعر الفعن تأسى بحرف االستعالء على في . الالوعي، وأنه ال يفارقه ولو لبرهة قصيرة
كناية عن : د بـ إذا حثت مشعشعةالجار والمجرور عليك وكأنه يفرغ في نفسه حزنا على المحبوبة ويقي

  ).كناية عن صفة(تمكن األسى من نفسه وتغلغلها في كناية كله
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  فعل ماض + فعل مضارع + إذا : لثةلثةلثةلثةالثاالثاالثاالثاالصورة الصورة الصورة الصورة 

  اينَ ى لِ رَ البُ  هُ تْ مَ وأدْ  ودِ قُ العُ  ومَ تُ      ∴ة     يَ اهِ فَ رَ  هُ تْ أدَ  دَ أو ا تَ إذَ 

  

  

  جملة الشرط                 جملة جواب الشرط                       األداة         

  

  أدته رفاهية                   إذا                                   تأود          

                                     

  )ماض(فعلية)                     مضارع(فعلية                                    

        ::::شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  تمايل وتثنى: تأود"

  أثقلته: أدته

  أللىء العقود المزدوجة: توم العقود

  ) 389ديوان ابن زيدون، ص " (ج برة وهي الخلخال: البرى

إلى المضاف " إذا"وظف الشاعر أسلوب الشرط ليضع السامع في موضع التخيير بأداة الشرط 
ال : مفعول به+ فاعل + فعل ماض ]: أدته رفاهية[فعل مضارع، المتعلق بالجواب ]: تأود[جملة الشرط 

  .محل لها من اإلعراب

الشاعر يقطع بأن تأوده وتثنيه أمر مقطوع مجزوم به، ألنه ربيب ملك تثقله األلىء المزدوجة 
ية عن أصالة التدلل والتثني في المحبوبة، والعقود النفيسة المتكاثرة، وجاء تضعيف عين الفعل تأود كنا

فالحبيب يتمايل ويتثنى لثقل حبات اللؤلؤ، وتدميه الخالخل لشدة لينه، فاستطرد من رفاهية وتنعم إلى رقه 
أدمته البرى : ولين وفي هذا تصوير لرطوبة جسد المحبوبة وتثني لحمها وراء أعضائها ثم تأتي الجملة 
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النعيم الذي تعيش فيه المحبوبة، ونرى بين تأود وأدته جناس خادعا لما بينها  كناية عن وفرة أسباب" لينا
 .من تشابه وتداخل لفظا وتباعدا واختالفا في المعنى
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        ::::األداة أمااألداة أمااألداة أمااألداة أما

  : الجواب بعدها بالفاء على األفصحالشرط والتأكيد والتفصيل ويقترن حرف يدل على 

  )423التصنيف النحوي، ص عبد الراحجي (أما زيد فعالم  

عبد اهللا مهما يكن من أمره فمنطلق أال ترى أن : بمعنى الجزاء كأنه يقول: ووردت في كتاب سبيويه
  )235الكتاب، ص  " ( أبداالفاء الزمة لها 

شرطية، ألنها لو كانت شرطية لكان ما بعدها " أما"أورد السيوطي أن بعض النحاة أنكر مجئ "
إن قام زيد قام عمر، فقيام : أما علما فعالم فهو عالم ذكرته ولم لتنكره بخالف: تقولمتوقفا عليها، وأنت 

  ).478، ص  الهوامع معه"  ( د متوقف على قيام عمروزي

ما من أحب فالمؤمن، أما معناها تفصيل المجمل كقولك أنا أحب وأبغض فأ: أما الخوارزمي فقال" 
ا يكن من شيء، فزيد خارجان، فيقول المخاطب الكالم مهمفالكافر، وكقولك زيد وبكر  وأما من ـأبغض
م مقامه هذه الجملة فحصل أما زيد فمنطلق فكر هو أن تكون الفاء التي من شأنها أن منطلق، ثم أقي

الخوارزمي، شرح "  (أما زيد فمنطلق: تكون متبعة شيئا فشيئا في أول الكالم فأخروها إلى الخبر فقالوا
  ).153المفصل، ص 

أما ابن هشام فيرى أنه ال يلزم أن تقدر مهما يكن من شيء بدال من أما بل يجوز أن يقدر غيره،  
أما العلم فعالم، بنصب كلمة العلم : مما يليق بالمحل إذ التقدير هنا مهما ذكرت وعلى ذلك يتخرج قولهم

      ).67، ص مغنى اللبيب(ذكرت العلم ففالن عالم  مهما : معالما على تقدير
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        : : : : في ديوان طرفة بن العبدفي ديوان طرفة بن العبدفي ديوان طرفة بن العبدفي ديوان طرفة بن العبدأما أما أما أما األداة األداة األداة األداة 

  )اسمية( جملة) + اسمية( جملة+  أّما: األولىاألولىاألولىاألولى    الصورةالصورةالصورةالصورة

        ::::1111    البيتالبيتالبيتالبيت

 اخٍ بَ طَ  الُ بَ رْ سِ  مْ هُ ضُ يَ ا وأبْ مً ؤْ لُ      ∴    مْ هُ مُ م ألألوَ يْ الَ  تَ فأنْ  وكُ لُ ا المُ أم  

  

  

  

  جملة الشرط                 جملة جواب الشرط  األداة                              

  

  مهم لؤمافأنت اليوم ألأل                 الملوك                             أما        

                                     

  اسمية                           اسمية                                          

        ::::المفرداتالمفرداتالمفرداتالمفرداتشرح شرح شرح شرح ****

  هم خبثا الخبث، وألألمهم أي أشد: لؤملا"

  . )23ديوان طرفة بن العبد، ص" (القميص أو كل ما يلبس: السربال

جملة جواب الشرط  ) +الملوك(جملة الشرط + حرف شرط غير جازم ال محل له من اإلعراب : أما
  .اسميتين) مهم لؤمفأنت اليوم ألأل(

  .اإلعرابجملة جواب الشرط ال محل لها من 
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لؤما وأشدهم خبثا، ) بهالمش(الشاعر يهجو عمرو بن هند وذلك من خالل وصفه بأنه أكثر الملوك 
إلى أنه بخيل ال وفي هذه إشارة  )تشبيه بليغ( طباخه أبيض لكون سربال) المشبه به( فشبهه بسربال طباخ

    .يكرم ضيوفه 

        ::::2222البيت البيت البيت البيت 

  وٕاَفاَدًة وٕاَناَقًة وَجَماالً       ∴ثَرَيا َنْصُبُه     أما الثَرَيا فال                      

  الجملة الشرطية  

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط            

  

  أما                                الثريا                        فالثريا نصبه             

    

  اسمية                        اسمية                                                 

        : : : : شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  .)258زيدون، ص ديوان ابن (إشراقا : رفعه، إناقة: قصر أحد الملوك، نصبه: الثريا

وهي حرف شرط غير جازم يفيد التفصيل ال محل " أما" في البيت أسلوب شرطي مكون من األداة 
  .اسميتين) فالثريا نصبه(جملة جواب الشرط ) + الثريا(جملة الشرط + له من اإلعراب 

 .جملة جواب الشرط جاءت مقترنة بالفاء ال محل لها من االعراب

ضد يدعوه إلى العيش الهنئ في قصريه الثريا المبارك، فاستخدم التشبيه توجه الشاعر إلى المعت"
تشبيه مؤكد ألن (فالثريا نصبة، حيث شبه ثريا الملك بثريا الفلك في علوها وجمالها " أما الثريا" في قوله

  ).258ديوان ابن زيدون، ص " ()األداة محذوفة
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        ::::األداة أما في ديوان ابن زيدوناألداة أما في ديوان ابن زيدوناألداة أما في ديوان ابن زيدوناألداة أما في ديوان ابن زيدون

  ) فعلية( جملة) + اسمية( جملة+  أّما: الصورة األولىالصورة األولىالصورة األولىالصورة األولى

        : : : : 1111البيت البيت البيت البيت 

 اينَ مِ ظْ يَ ا فَ وينَ رْ يَ  انَ كَ  ا وٕانْ بً رْ شُ     ∴     هِ لِ هَ نْ بمَ  لْ دَ عْ نَ  مْ لَ فَ  اكَ ا هوَ أم  

   

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط     

  

  أما                               هواك                فلم نعدل بمنهله شربا       

                                     

  ) مضارع منفي(اسمية                    فعلية                                                 

+ اسمية ) هواك( جملة الشرط+ من اإلعراب حرف شرط غير جازم يفيد التفصيل ال محل له  :أما
ال محل لها " لم"فعلية، فعلها مضارع مسبوق بأداة نفي وجزم ) فلم نعدل بمنهله شربا( جملة جواب الشرط

  .من اإلعراب 

بادر الشاعر إلى نفي مورد المحبة، فقد خشي أن "مثل في النفي تاستعمل الشاعر أسلوب خبري 
وتصبر بعد أن ذكر أنه تلقى الصبر تلقينا، وأكد أنه ال يعدل بمنهله شربا،  يتبادر إلى الذهن أنه تسلى

شراب العذب الذي ال يمكن أن ينهل منه لشاعر يرى أن هوى محبوبته كالوقد أدت االستعارة المعنى، فا
، كما وظف الشاعر الطباق )بالم نعدل بمنهله شر ( ويراه أطيب المناهل على سبيل التشبيه بذكر الشراب

وكلما إرتوت  ائمادليكشف عن ذلك الذات التي تعاني أزمة ما، فتشعر بالحرمان " يظمينا"و" نايروي"بن 
فوزي عيسى، االدب ......" (العاطفي طامحة إلى المزيد أحست بالظمأ، فتظل ظامئة ابدا إلى اإلرتواء

  .) 169األندلسي، ص 
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        جملة اسمية+جملة اسمية + أما : : : : الثانيةالثانيةالثانيةالثانية    الصورةالصورةالصورةالصورة

        : : : : 1111البيت البيت البيت البيت 

 اكَ نَ مُ  َض عْ بَ  تُ حْ بَ ني أصْ تَ يْ الَ يَ     ∴ا  هَ يعُ مِ جَ  تَ ي فأنْ سِ فْ نَ  ىنُ ا مُ أم  

  

  

  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط     

  

  نفسي                      فأنت جميعها ىأما                             من       

                                     

  اسمية                           اسمية                                         

وهي حرف شرط غير جازم يفيد التفصيل ال محل ) أما( في البيت أسلوب شرطي مكون من األداة
  .اسميتين) فأنت جميعها( جملة جواب الشرط)+ من نفسي(الشرط  جملة+ له من اإلعراب 

فالشاعر يتوجه بالحديث إلى حبيبته، فهو يراها  )ياليتني( الغرض البالغي من البيت هو التمني
صارت كل ما يتمناه نفسه في هذه الحياة، أي أنها تمتلك أماله وأمنياته فهي سكنت روحه وامتلكت 

  .جوارحه

        : : : : 2222البيت البيت البيت البيت 

 صْ ني في وَ حَ امَ سَ  انَ كَ  وْ لَ    ∴   نٌ مَ ثَ  هُ ا لَ مَ  قٌ لْ عَ فَ  اكَ ضَ رِ  اأم نِ مَ لة الز  
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  األداة                           جملة الشرط                 جملة جواب الشرط     

  

  أما                               رضاك                     فعلق ما له ثمن       

                                     

  اسمية                           اسمية                                         

        ::::شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  .)472ديوان ابن زيدون، ص " (النفيس من كل شيء: العلق"

اسميتين، جاءت ) فعلق ماله ثمن(جملة جواب الشرط) + رضاك(جملة الشرط ) + أما( أداة الشرط
  .جملة جواب الشرط مقترنة بالفاء إال أنها ال محل لها من اإلعراب ألن األداة غير جازمة

فالشاعر أراد من خالله أن يبين أن رضا محبوبته شيء : أسلوب البيت إنشاء طلبي غرضه التمني
س ال يقاس بثمن، ويتمنى لو كان الزمن قد سامحه في وصله، فهذه الصورة تتكئ على عنصر الزمن نفي

  . الذي يحول بينه وبين أمانيه، فهو يمنع الوصال وبينه وبين رضا حبيبته

  

  

  

  

  

 

 الجملة الشرطية
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        : : : : األداة لمااألداة لمااألداة لمااألداة لما

األولى كما  ظرف زمان بمعنى حين يربط بين جملتين تكون الجملة الثانية منهما متعلقة على وقوع الجملة
في اآلية " فلّما" "ولما رجع موسى إلى قومه غضبن أسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي" في قوله تعالى

ونالحظ أن . أداة شرط بمعنى حين وجملة قال بئسما خلفتموني من بعدي جاءت جوابا لجملة رجع موسى
محسن على القضية الواضع في . (ألولىوقوع الجملة الثانية ترتب على وقوع األولى فكانت الثانية جوابا ا

  ).191القواعد النحوية، ص 

فازدادت في معناها أنها تضمنت معنى التوقع " ما " ضمت إليها " لم"وهي مركبة عند الزمخشري من 
  ).299الزمخشري الكشاف، ص . (واالنتظار واستطال زمان فعلها

وال تتبعها شيء وال " لما"لوما ونحوها فتقول  المركبة تغير حالها كما غيرت" لما"ويرى بعض النحاة أن 
نفيا في بعض المواضع " لما" وصارت " لما يفعل"نقول في لم، وجواب لما قد فعل حيث يقول القائل 

  ).157ابن السراج، األصول، ص . (وظرف في مواضع أخرى

  :لما وأقسامها

  :فإنها في العربية على ثالثة أقسام" لما" وأما 

 .لم يقض ما أمره: ، أي23عيسى " لّما يقض ما أمره: " قوله تعالى: نحو" لم  "نافية بمنزله  - 1

إال فعلت كذا، أي ما أطلب : غرمت عليك لما فعلت كذا، أي: نحو قولهم" أال" وٕايجابية بمنزلة  - 2
 .منك إال فعل كذا

  .وهي في هذين القسمين حرف باتفاق

لما جاءني أكرمته، فإنها ربطت وجود : أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره، نحو: والثالث - 3
ورد بقوله " حين: " إنها ظرف بمعنى: اإلكرام بوجود المجيء، واختلف في هذه، فقال سبويه

جت إلى عامل يعمل اوذلك أنها لو كانت ظرف الحت 14سبأ  »فلما قضينا عليه الموت«: تعالى
 ا سواهما، وكون العامل يس معنإذ ل" همدل" أو " قضينا" وذلك العامل إما  في محلها النصب،

يعمل في مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ماليها والمضاف إليه ال " قضينا
التائية ال يعمل ما بعدها فيما قبلها، وٕاذا بطل أن يكون " ما"بأن " همدل" المضاف، وكون العامل 
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قتضي الحرفية، وجميع الحروف مبنية، لما لها عامل تعين أن ال موضع لها من اإلعراب، وذلك ي
فرغت من ذكر عالمات الحرف، وبيان ما أختلف فيه منه، ذكريات حكمة، وأنه مبني الحظ 

  .)52،53وبل الصدى، ص  قطر الندى ،ابن هشام األنصاري(. لشيء من كلماته في اإلعراب
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        ::::األداة لما في ديوان ابن زيدوناألداة لما في ديوان ابن زيدوناألداة لما في ديوان ابن زيدوناألداة لما في ديوان ابن زيدون

  جملة جواب الشرط+ جملة الشرط + لما  ::::النمط األولالنمط األولالنمط األولالنمط األول

  فعل ماض+ فعل ماض + لما : الصورةالصورةالصورةالصورة

  فُ جَ رْ حَ  كَ شِ طْ ار لبَ صَ إعْ  اهُ قٌ لْ تَ     ∴   هُ يمُ سِ نَ  بَ هَ  رِ دْ الغَ  تُ أيْ ا رَ م ولَ 

  

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط            

  

  لما                      رأيت الغدر هب نسيمه          تلقاه إعصار لبطشك حرجف             

                                     

  )ماض(فعلية )                   ماض(فعلية                                         

        ::::شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  ) 261ديوان ابن زيدون، ص (  "الريح الباردة الشديدة الهبوب: الحرجف"

جملة ) + رأيت الغدر هب بنسيمه( ظرف زمان مبني على السكون مضاف إلى جملة الشرط: لما
 .، كلتا الجملتين فعليتين فعلهما ماض)لقاه إعصار لبطشك حرجفت(جواب الشرط 

   .جملة جواب الشرط ال محل لها من اإلعراب

الوصف، فالشاعر يصف حالته وما أل إليه من غدر الزمن وقسوة : الغرض البالغي من البيت هو
حالته بأن الهموم  األيام فيصور بذلك مشاعر الحصرة واأللم، ويتسّيدها األسى والجرح والخيبة مبينا

 .رعان ما يجد نفسه في خضم أحداثهاعصفت به وأنه تناساها فكرا، فس

 الجملة الشرطية
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وترك الزم من " الرياح" ، فحذف المشبه به )الغدر هب نسيمه(كما أن في البيت استعارة مكنية 
 ).الهبوب(لوازمه 

  جملة الشرط+لما  +جملة جواب الشرط : النمط الثانيالنمط الثانيالنمط الثانيالنمط الثاني

  جملة فعلية+ لما+ جملة اسمية  ::::الصورةالصورةالصورةالصورة

  كَ دُ بْ عَ  بِ في الحُ  تُ حْ بَ أصْ      ∴ا    م ي لَ دِ بْ عَ  رُ هْ الدّ 

  

  

  جملة جواب الشرط                          األداة                     جملة الشرط        

  

  الدهر عبدي                               لما                     أصبحت في الحب عبدك       

                                     

  )ماض(اسمية                                                         فعلية             

التي جاء  )أصبحت في الحب عبدك(الشرط ظرف زمان مبني على السكون مضاف إلى جملة: لما
تقدمت على األداة وجملة الشرط لغرض بالغي  )الدهر عبدي(جملة جواب الشرط +  فعلها ماضيا ناقصا

 .هو تأكيد وتقوية المعنى

، فهو يسترخص حياته ]الدهر عبدي، أصبحت في الحب عبدك[استخدم الشاعر التضاد السياقي 
يكون إزاءها ذلك اإلنسان السوي الراضي بالعبودية، إذا رفضها تضيع عهودها إذا طلبتها الحبيبة، بل أن 

 .ألنه أضحى في الحب عبدها

تشبيه بليغ، فهو يؤكد معاني الحب وخفقات الصبابة، بحيث تبقى " الدهر عبدي" وفي جملة 
منظومة التحكم عواطفه وأحاسيسه أسيرة القلب، فحين تسمو حالة الحب لحالة عبادة الحبيب وعشقه تنهار 

 .في ذاته

 الجملة الشرطية
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  .كناية عن شدة التعلق" الحب عبدك" كما بنى صورة كنائية في الشطر الثاني 

  جملة الشرط+ جملة جواب الشرط + الم : النمط الثالثالنمط الثالثالنمط الثالثالنمط الثالث

  فعل ماض+ فعل ماض + الم :  الصورةالصورةالصورةالصورة

 عَ     ∴ي    رِ فْ غَ  الَ طَ وَ  تْ رَ جَ هَ  ا أنْ ولم راِ قَ العُ ي بِ سِ فْ نَ  ومَ مُ هُ  تُ رْ ق  

  

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط            

  

  لما                      عقرت هموم نفسي بالعقار          هجرت وطال غفري             

                                     

  )ماض(فعلية )                        ماض(فعلية                                         

        : : : : شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

ديوان ابن زيدون، ص "  ( أي قتلت وقضيت عليها بشرب خمر: غفرت هموم نفسي بالعقار"
210(.  

) + قارعقرت هموم نفسي بالع(ظرف زمان مبني على السكون مضاف إلى جملة الشرط : لما
 ) .هجرت وطال غفري(جملة جواب الشرط 

 وكل من فعل الشرط وجوابه ماضيين

، فالشاعر يصور لنا القاه )رت هموم نفسي بالعقارعق(لثاني من البيت صورة استعارية في الشطر ا
فراق من معاناة واالم بسبب الحب، فهو يعاني من الهجر والتباعد األليم ويعلن أنه ال سعادة وال هناء في 

الحبيبة، فيذرف على صخرة حبها الدموع والشوق والحرمان من قلبها القاسي الذي صم السمع عن أهاته 
  .وصبابته المكبوتة

 الجملة الشرطية
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لتقوية ) جناس االشتقاق(عقرت، العقار : كما أن في البيت محسننا بديعيا تمثل في الجناس
  .المعنى
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 : : : : االداة كلمااالداة كلمااالداة كلمااالداة كلما
االدوات الشرطية التي لم ترد عند النحاة أثناء تقسيمهم الدوات الشرط  لكن تعتبر األداة كلما من 

كلما ظرف يقتضي " ي، طعريفات مفصلة منها ما ذكره السيو نجد البعض قد أوفاها حقها، وقدم لها ت
همع (" المصدرية او النكرة التي بمعنى الوقت ومن هنا جاءتها الظرفية" ما " و " كل" التكرار مركب من 

 ).299لهوامع، ص ا

البرهان في علوم  يالزركش" (صارت اداة تكرار" ما "  ـان كل إذا وصلت ب: ركشيز ويقول ال"
 ).324القرآن، ص 

ب ان ما المصدرية التوقيتية شرط من حيث المعنى فمن هنا احتيج " وذكر ابن هشام األنصاري "
) ما تفعل افعل( شرطية في مثل " ما " الى جملتين، احدهما مرتبة على االخرى وال يجوز ان تكون 

مغني اللبيب، (" لك عامة فال تدخل عليها اداة العموم وانها ال ترد بمعنى الزمان على االصحتأن  نألمري
  ).324ص 
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        ::::األداة كلما في ديوان ابن زيدوناألداة كلما في ديوان ابن زيدوناألداة كلما في ديوان ابن زيدوناألداة كلما في ديوان ابن زيدون

  فعل ماض+ فعل ماض + كلما : الصورة األولىالصورة األولىالصورة األولىالصورة األولى

        : : : : 1البيت البيت البيت البيت 

  َنَهَسْتني ِمْنه َعَقارُب َتْسِري     ∴فيه َمَالمي     ُكلَما ُقْلُت َحاكَ 

  الجملة الشرطية                                            

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط            

  

  كلما                      قلت حاك فيه مالمي          نهستني منه عقارب تسري             

                                     

  )ماض(فعلية )                        ماض(فعلية                                         

  :شرح المفردات*

  هأثر فيه وأالن: حاك فيه مالمي" 

  ).168ديوان ابن زيدون، ص " (نهشتي: نهستني

جملة + مصدرية ظرفية : ظرف زمان منصوب، ما: كل: كلما: في البيت أسلوب شرطي مكون من
نهستني منه عقارب (جملة جواب الشرط + فعلية مركبة فيها مقول القول ) قلت حاك فيه مالمي( الشرط
 .فعلية فعلها ماض) تسري

، فهو يستعير من صفات "ارب تسرينهستني منه عق" له رية في قو وظف الشاعر صورة استعا
العقرب النهس، ليرسم بذلك صورة الظلم الواقعة عليه حيث طوى شطرا من حياته متشردا عن وطنه 
مفارقا أحبابه، فامزج فيه الحنين بالشجن، والنفي باألمل وتزاحمت في نفسه الذكريات مرددة هذه 

 .االنات
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        : : : : 2البيت البيت البيت البيت 

  َمْعَبٌد إْذ َشَدا أَجاَب الَغريُض     ∴ُكلَما َغّنت الَحَماِئُم ُقْلَنا   

  الجملة الشرطية                                            

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط            

  

  كلما                            غنت الحمائم          قلنا معبد إذ شدا أجاب الغريض             

  

  )ماض(فعلية )                        ماض(فعلية                                         

        : : : : شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

ديوان ابن زيدون، ص ". (المدينة ثم رحلنابغة الغناء العربي في العهد األموي، نشأ في : معبد"
280(  

جملة الشرط + مصدرية ظرفية : ظرف زمان منصوب، ما: ، كل" ما"و " كل" مركبة من : كلما
جملة فعلية مركبة فيها مقول القول وكلتا الجملتين ) قلنا معبد(جملة جواب الشرط )+ غنت الحمائم(

 .فعليتين فعلهما ماض

د بمقدمة طبيعية، يصف فيها إحدى الحدائق التي أباح له المعتضد الشاعر يمدح المعتضد عبا
النزهة فيها، منوها بثمارها ونسيمها العليل ومياهها الذهبية، حتى بلغ إحساسه بروعة منظرها وجمالها 

 .الفتان إذ خالها جبة عدن

، فحذف باإلنسان" الحمائم" ب، حيث شبه الشاعر غنت إلى الحمائم خيال خصوفي إسناد الفعل 
لوحة  هاعلى سبيل اإلستعارة المكنية، فرسم الشاعر من خالل) الغناء(المشبه به وترك الزم من لوازمه 

ناصر الطبيعة عكس فيها حالته النفسية والعاطفية، إتخذ فيها عشعرية نابضة بالحياة والحيوية ضمت 
  .األلحان يغنى عليها أعذب) مسكنه(الحمام من األغصان وطن شدوه 
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        : : : : 3ت ت ت ت البيالبيالبيالبي

  ُخْلق اَلْبرِجيِس في َخْلِق الَقَمرِ     ∴ُكلَما َشاَء َتأِتي أن يرى   

  الجملة الشرطية                                           

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط            

  

  كلما                                شاء       تأتي أن يرى خلق البرجيس في خلق القمر             

  

  )ماض(فعلية )                        ماض(فعلية                                         

        ::::شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  )343ديوان ابن زيدون، ص ("  نجم هو المشتري وطالعه سعد عند المنجمين: البرجيس" 

مصدرية ظرفية وجاء كل : ظرف زمان منصوب، ما: كلما: في البيت أسلوب الشرطي مكون من
  .ماضيتين) شاء، تأتي(من فعل الشرط وجوابه 

البرجيس، وهي كناية عن أخالق الممدوح الموحية بحسن الحظ : بنى الشاعر صورة كنائية في قوله
قول كلما شاء تهيأ لرؤية صاحب األخالق النبيلة الموحية بالسعد في وجهه يهنئه بالقدوم من سفر، إذ ي

  .كالبدر جماال
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  جملة اسمية+ فعل ماض + كلما : الصورة الثانيةالصورة الثانيةالصورة الثانيةالصورة الثانية

  ارُ وَ ر دَ هْ الدَ  الي، فإن الليَ  هِ بِ     ∴    تْ بْ عِ َفاْذُكْر أَخاَك ِبَخْير ُكّلَما لَ 

  الجملة الشرطية                                            

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط             

  

  كلما                          لعبت به الليالي                   فإن الدهر دوار             

  

  اسمية)                        ماض(فعلية                                                

) لعبت به الليالي(جملة الشرط + ظرفية مصدرية : ظرف زمان منصوب، ما : كل: األداة كلما
 .اسمية ال محل لها من اإلعراب) فإن الدهر دوار(جملة جواب الشرط + فعلية فعلها ماض 

فالشاعر هنا يأتي بتصوير جميل لم يضح ) فاذكر(البيت إنشائي طلبي جاء بصيغة األمر أسلوب 
به الليالي فإن الدهر دوار، هنا صورة  فاذكر أخاك بخير كلما لعبت: لبالتكلف والتصنع في المعنى إذ يقو 

الدهر عذبة صور فيها الشاعر إحساسه بالمعاناة إذ يعيش في لوعة يشكو من غدر الزمان وانقالب 
 .وتغير مجراه، فقد ذاق حلوه ومره

" وفي إسناد الفعل لعب إلى الليالي إستعارة مكنية، حيث شبه الليالي بطفل يلعب فحذف المشبه به 
 "اللعب"وترك الزم من لوازمه " الطفل

  .كناية عن دوام الحال من المحال: كما بنى صورة كنائية الدهر دوار
  
  
  

  



  

  

  

  

  

    اإلمتناعيةاإلمتناعيةاإلمتناعيةاإلمتناعية
    ....األداة لواألداة لواألداة لواألداة لو - - - - 

    ....األداة لوالاألداة لوالاألداة لوالاألداة لوال - - - - 

    

 

 

  

 

 

 



 الفصل الثاني أدوات الشرط غير الجازمة
 

 
79 

 : : : : االداة لواالداة لواالداة لواالداة لو
 : في االستعمال على وجوه عدة" لو "ترد 

 )153عمران آل  ("كَ لِ وْ حَ  وا منْ ضُ فَ نْ ال  بِ ا القلْ ا غليظَ ظً فَ  كانَ  وْ لَ " امتناعية كقوله تعالى  .1

" لو زرتني ال اكرمتك" حرف امتناع المتناع، ومعناه امتناع وقوع الجزاء المتناع الشرط، نحو  هيو 
 .فامتنع االكرام المتناع ال زيارة

 ) 23االنفال (" ونَ ضُ رِ عْ مُ  مْ هُ وا وَ لُ وَ تَ لَ  مْ هُ عَ مَ اسْ  وْ ولَ " نحو قوله تعالى: غير امتناعية شرطية. 2

" انَ و مِ رؤُ بَ ا تَ مَ كَ  مْ هُ نْ ا مِ رَ بَ تَ تَ ة فَ ر ا كَ نَ لَ  ان  وْ وا لَ عُ بَ اتَ  ينَ الذِ  الَ قَ وَ  "نحو قوله تعالى : بمعنى التمني. 3
 .)178البقرة (

  )18يوسف (" ينَ قِ ادِ ا صَ ن و كُ لَ ا وَ نَ لَ  منٍ ؤْ مُ بِ  تَ ا انْ ومَ " نحو قوله تعالى ": إن"وقد تاتى بمعنى . 4

في " لو " ويصنف المالقي  ) 76،77،78النحو، ص معاني (نحو تصدقوا : وبعنى التقليل. 5
قول شرطية امتناعية على اعتبار االصل فيقول انها تكون حرف امتناع المتناع اذ دخلت على جملتين 

لو : وحرف وجوب لوجوب، اذ دخلت على جملتين منفيتين نحو موجيتين نحو قام زيد الحسنت اليك،
لو يقم زيد : جملة موجبة وجملة منفية نحو وجوب اذا دخلت علىلميقم زيد لم يقم عمروا، وحرف امتناع ل

المالقي  وصف المباني في  ( المتناع اذا دخلت على جملة منفية ثم موجبة لما قام عمرو، وحرف وجوب
  .)358شرح حروف المعاني، ص
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        ::::في ديوان ابن زيدونفي ديوان ابن زيدونفي ديوان ابن زيدونفي ديوان ابن زيدون    األداة لواألداة لواألداة لواألداة لو

  فعل ماض+ فعل ماض +  لو: الصورة األولىالصورة األولىالصورة األولىالصورة األولى

        : : : : 1البيت البيت البيت البيت 

  لٌ بَ ذَ لَ  هُ نْ عَ  ياكَ قْ سُ  أتْ طَ أبْ     ∴  وْ ا، لَ ي لِ ا العُ يرْ ، في ثَ ٌس ا َغرْ أنَ 

  الجملة الشرطية                                     

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط      

  

  للذبلو                         أبطأت سقياك عنه                              

                                     

  )ماض(فعلية )                         ماض(فعلية                                 

اب المتناع حرف شرط يفيد إمتناع الجو ": لو" في هذا البيت تركيب شرطي مكون من األداة 
وجملة جواب الشرط أيضا فعلية ) أبطأت سقياك عنه(وردت فعلية فعلها ماض   الشرط، وجملة الشرط

الزمخشري، (" دخولها لتأكيد ارتباط إحدى الجملتين باألخرى"جاءت مقترنة بالالم ) لذبل(فعلها ماض 
 )424المفصل في علم العربية، ص 

بالغرس في ثريا العليا، فيستخدم عنصر محسوس هو الشاعر يشبه نفسه مفتخرا : معنى البيت
قصد ممدوحه، ومحسوس هو ماء نفسه، وعنصر غير محسوس هو ثريا العليا بمحسوس هو الغيمة، وي

  )تشبيه مؤكد ألن األداة محذوفة(ويقصد به العطاء  السقي

        : : : : 2البيت البيت البيت البيت 

  ايينَ حَ يُ  انَ ا كَ ي حَ  بِ رْ القُ  ىلَ عَ  وْ لَ  نْ مَ     ∴ا    نَ تَ يَ حِ تَ  غْ لَ ا، بَ بَ الص  يمَ سِ نَ  اويَ 
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  الجملة الشرطية                                      

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط         

  

  لو                         على القرب حيا                       كان يحيينا        

                                     

  )ماض(فعلية )                         ماض(فعلية                                 

على القرب (الشرط  وجاء كل من فعل الشرط وفعل جواب الشرط ماضيين جملة) لو(أدات الشرط 
 )حيا

  .ال محل لها من اإلعراب ألن األداة غير جازمة) كان يحيينا(جملة جواب الشرط 

يسترسل الشاعر في تخيله، فجعل الطبيعة تشاطر أحزانه وتنقل مشاعره، ويتحد أسلوب النداء بما 
ألمر بلغ وتنفيذه، يحمله من رجاء وتمني، فغرضه من ذلك استهالة نسيم الصبا، وينطلق إليه بقبول ا

إحساس بأن النسيم الصبا الالئق يحمل التحية إلى األحبة إيحاءا بقوة أثر التحية " يا"فاستعمل أداة البعد 
من المحبوب مهما ضعفت أو بعدت ويرى الشاعر أثر السعادة في نفسه لمجرد التحية من الممدوح على 

 )يحيينا(سبيل االستعارة التصريحية 

حيث شبه نسيم ) بلغ تحيتنا(صورة بيانية أخرى تتمثل في االستعارة المكنية  كما أن في البيت
  .الصبا باإلنسان وهو المشبه به وجيء بالزمة من لوازمه أال وهي تبليغ التحية

تزيينا للفظ وخداعا لمعنى يريدها إشراقا حين " يحيينا"و " حيا" ويوظف الشاعر جناس االشتقاق بين 
لمة يحيينا من التحية، فيدرك أنها من الحياة، فلو أنه حيا من بعده ألعاد لنا ينصرف الذهن إلى أن ك

 .  الحياة، فرد لنا الروح بتحيته، فزاد المعنى زيادة لطيفة بهذا التشبيه، فقد شبه اللقاء بالحياة والبعد بالموت
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        : : : : 3البيت البيت البيت البيت 

  واشا خَ مَ  دِ جْ م الوَ وْ يَ  دِ جْ الوَ  نْ ى مِ تَ وْ مَ     ∴    مْ هُ اق أن شَ العُ  فَ لَ حَ  وْ اهللا لَ تَ 

  الجملة الشرطية                                     

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط      

  

  لو                         حلف العشاق                         ما خنثوا        

                 

  )ماض(فعلية )                    ماض(فعلية                                 

جملة جواب ) + حلف العشاق(جملة الشرط + حرف شرط يفيد امتناع الجواب المتناع الشرط : لو
  .منفية، وكلتا الجملتين فعليتين فعلهما ماض) ما خنثوا(الشرط 

، وذلك تأكيد كالمه على أنه تحمل من الحبيب "تاهللا" سم في قوله استخدم الشاعر أسلوب الق
المستحيل وأنه عليه التمسك بالعهد وٕان انقطعت الصالت، وأن ال يفسد الود بالظن فهو من ثمة تابت في 

  .حبه حافظ للعهد رغم تهاون المحبوب
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  فعل مضارع+ فعل ماض + لو ::::الصورة الثانيةالصورة الثانيةالصورة الثانيةالصورة الثانية

  انَ بُ يصِ يُ  شاكَ اَ حَ  نْ كُ يَ  مْ ى، لَ جَ الدُ  ْدرُ بَ    ∴   هِ عِ لَ طِ مُ  وٍ لُ عُ  نْ ا، مِ نَ وَ حْ ا نَ بَ صَ  وْ لَ وَ 

  الجملة الشرطية                                     

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط      

  

  لو              صبا نحونا، من علو مطلعه برد الدجى     لم يكن حاشاك يصبينا        

                 

  )مضارع(فعلية منفية )              ماض(فعلية                                 

        ::::شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  )393ديوانه، ص " (أثار صيانة وحبه: أصباه يصيبه- مال أشد الميل: صبا إليه" 

+ فعلها ماض  ]صبا نحونا[جملة الشرط + حرف شرط يفيد امتناع الجواب المتناع الشرط : و ل
لم [عليه " لم " جاء فعلها مضارعا بمعنى الماضي لدخول الحرف  ]لم يكن حاشاك يصيبنا[جملة الجواب 

  ]يكن

تحقق ذلك،  في قوله لو صبا نحونا وقوفا عند حدود من بعد" لو"الشاعر يعلق صبوة بدر الدجى بـ 
بدر : وفي إيثار مادة صبا ما يدعم فكرة الشاعر على حبه لوالدة، إذ أن الذي يصبو إلى الشاعر هو

 .ويحاول لفته وٕايقاعه في شباك هواه ومع ذلك ال يعيره الشاعر اهتماما: الدجى

مرأة إلى البدر مجاز إسنادي يهيء لخيال ممتع، أو يكون قدر أي ال ]صبا[وفي إسناد فعل الصبو 
الفاتنة بدر الدجى على سبيل استعارة للمرأة المتكاملة الحسن وهي كناية عن تكامل الحسن والجمال، 

  .ا وجماال وبهاءابوبة بـ البدر، بل تفوت البدر ألقفالشاعر شبه المح
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إلى ما بينهما من  ]صبا، يصبينا[وقد تفوق الشاعر في أثبات المعنى حيث رد العجز على الصدر 
  .جناس اشتقاق

  ماضفعل + فعل مضارع +  لو: الثالثةالثالثةالثالثةالثالثةالصورة الصورة الصورة الصورة 

  ؟احِ الجنَ  صوُص قْ مَ  طيرُ يَ  كيفَ وَ     ∴ا    قً وْ شَ  إليكَ  تُ رْ طِ لَ  عْ طِ تَ أسْ  وْ لَ فَ 

  الجملة الشرطية                                     

  

  جملة الشرط                    جواب الشرطاألداة                                 

  

  لو                               استطع                   لطرت إليك شوقا        

                 

  )ماض(فعلية )              مضارع(فعلية                                 

فعلها مضارع، فاعلها  ]استطع[جملة الشرط + حرف شرط يفيد امتناع الجواب المتناع الشرط : لو
فعلها ماض، جاءت مقترنة بالالم، ال محل  ]لطرت إليك شوقا[جملة الجواب ) + أنا(ضمير مستتر تقديره 

  .لها من اإلعراب، ألن األداة غير جازمة

سية فالشاعر يصور حالته النف) استفهام إنكاري(أسلوب البيت إنشائي طلبي جاء بصيغة االستفهام 
وتجريبية الذاتية بغيض من األلفاظ التي تشير إلى مشاعره وانفعاالته الطاغية على روحه الحزينة، فكنى 
بمقصوص الجناح فأراد من خالل ذلك أن يصف استحالة الوصول إلى الحبيب الفتقاده إلى ما يوصله 

  .إليه
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 : : : : األداة لوالاألداة لوالاألداة لوالاألداة لوال
سماء وذلك أنها تمنع األ هابعد ىتدإن ولو، وتبوهي مركبة من معنى “ ال" و" لو" لوال مركبة من "

 )221االصول ص(."وجود االولالثاني من 

لوال زيد : الثانية بوجود االولى نحوتدخل لوال االمتناعية على جملتين اسمية وفعلية لربط امتناع "
بعدها  نتفسر بحسب الجمل التي تدخل عليها، فان كانت الجملتا" لوال" أن : كرمتك، ويرى المالقيأل

اليك، وان كانت منفية موجبة، فهي  ألحسنتلوال زيد " فهي حرف امتناع لوجوب نحو قولك  موجبتين
 )361المالقي رصف المباني ص( "لوال عدم قيام زيد الحسنت اليك: نحو: حرف امتناع المتناع

قرن  بتامث وٕان كان الجواب: ذكر ابن عقيل"لم يدخل عليه نفي،  اويختص جواب لوال بالالم إذ
  )55شرح ابن عقيل الفية بن مالك ص(" منفيا بلم لم يقترن بهاكان  بالالم وغالبا  إن 

 :بها حاالت ثالثقذي يعال سموذكر النحويون لال"

 .لوال زيد الكرمتك، الن تقدير موجود أو نحو: يد نحوقمحذوف وتشرط أن يكون مطلقا غير م) أ

 لوال زيد قائم ال كرمتك فالخبر ظاهر وهو قائم: يدل عليه يدا وال دليلقمثبتا في حالة ما كان م) ب

لهلك أي  أنصارلوال : جواب اثباته أو حذفه وذلك إن كان مفيدا وله دليل يدل عليه مثال) ج
المرادي الجني الداني في حروف المعاني (."نصروه، فهذا يجوز اثباته لكونه مفيدا وحذفه لدليل الدال عليه

  .)599ص
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        ::::ألداة لوال في ديوان طرفة بن العبدألداة لوال في ديوان طرفة بن العبدألداة لوال في ديوان طرفة بن العبدألداة لوال في ديوان طرفة بن العبداااا
  فعل مضارع+ اسمية + لوال: الصورة األولىالصورة األولىالصورة األولىالصورة األولى

  َوَجَدَك َلْم أْحَفْل َمَتى َقاَم ُعوِدي   ∴َلْوَال َثَالُث ُهن َمْن ِعيَشِة الَفَتى   

  الجملة الشرطية                                     

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط      

  

  لوال             ثالث هن من عيشة الفتى وجدك                  لم أحفل        

  )مضارع(اسمية                 فعلية منفية                                              

        ::::رداترداترداترداتشرح المفشرح المفشرح المفشرح المف****

  هو لحظ من األمر، وهو قسم هنا: الجد" 

  أي لم أبل: لم أحفل

  )33ديوان طرفة بن العبد، ص " ( جمع عائد، وهو اسم فاعل من عاد يعود إذا زار مريضا: العود

ثالث هن من  استطع[حرف شرط غير جازم يفيد امتناع الجواب لوجوب الشرط ، جملة الشرط : لو
  .فعلية ال محل لها من اإلعراب ]لم أحفل[اسمية، جملة الجواب  ]عيشة الفتى وجدك

  .وفي هذه الجملة جاء فعل جواب الشرط مضارعا منفيا لم يقترن بالالم

وذلك تأكيدا لكالمه، فلجأ بذلك إلى اللذة بوصفها " وجدك: " استخدم الشاعر أسلوب القسم في قوله
: عقيدة وجدانية، لذلك أقام حياته على أمور ثالث هيوسيلة للحياة أو ضروبا من حياته، مؤمنا بها ك

الهمزة، المرأة الفتوة، انغمس فيها فكون لنفسه مبدأ قائم على السعادة التي تمكن في اللذة، وقد دفع الشك 
  . والقلق طرفة إلى اإلقبال إلى الحياة واالستمتاع قبل أن يدركه المصير الذي يطارد كل إنسان
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        ::::ان ابن زيدونان ابن زيدونان ابن زيدونان ابن زيدوناألداة لوال في ديو األداة لوال في ديو األداة لوال في ديو األداة لوال في ديو 

  فعل ماض+ اسمية +  لوال: األولىاألولىاألولىاألولىالصورة الصورة الصورة الصورة 

  ا الدرعُ هَ ونَ الي دُ الليَ  يضِ بَ  لِ ثْ مَ كَ   ∴ي  مِ مَ هِ  تْ قَ رَ ا أشْ مَ  ْر وَ هْ و جَ نُ بَ  الَ وْ لَ 

  الجملة الشرطية                                     

  

  جواب الشرط                 األداة                           جملة الشرط        

  

  لوال                              بنو جهور                   ما أشرقت هممي       

  )ماض(اسمية                        فعلية                                          

        ::::شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

ئلها وابيض من سائرها، وقيل هي السوداد أواثالث ليكل من الشهر تلي البيض : الدرع والدرع" 
  )135ديوان ابن زيدون، ص "  (ليلة ست عشرة وسبع عشرة ثماني عشرة

وهي حرف شرط غير جازم يفيد امتناع الجواب ": لو" في البيت أسلوب شرطي مركب من األداة 
فعلية فعلها ) ميما أشقت هم( جملة جواب الشرط + اسمية ) بنو جهور(جملة الشرط + لوجود الشرط 

 .ال محل لها من اإلعراب" ما" ماض مسبوقة بنفي 

أن لواله  لوليد بن جهور وقومه، ويؤكدالمدح، فالشاعر يمدح أبا ا: الغرض البالغي من البيت هو
حيث شبه حاله بالليالي البيض التي  ]كمثل بعض الليالي[لما أشرقت عزائمه، وقد وظف التشبيه في قوله 

 .المفصل لك على سبيل التشبيه المرسلتعقب السود وذ

  فعل مضارع+ اسمية +  لوال: الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةالصورة الصورة الصورة الصورة 

        : : : : 1البيت البيت البيت البيت 

  اينَ أسّ  تَ َال وْ ى لَ نا األسَ يْ لَ ي عَ ضِ قْ يَ      ∴ا    نَ رُ ائِ مَ ضَ  مْ يكُ اجِ نَ تُ  ينَ حِ  ادُ كَ نَ 
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  الجملة الشرطية                                     

  

  جملة الشرط                    جواب الشرط                   األداة         

  

  لوال                              تأسينا                   يقضي علينا األسى       

                 

  )مضارع(اسمية                        فعلية                                         

        ::::المفرداتالمفرداتالمفرداتالمفرداتشرح شرح شرح شرح ****

  )388ديوان ابن زيدون ص "  (التعازي: الحزن، التأسي: األسى" 

في البيت أسلوب شرطي وبالضبط في الشطر الثاني، تقدمت فيه جملة جواب الشرط على األداة 
 .وجملة الشرط لغرض بالغي هو تأكيد المعنى

 متأخرة) تأسينا(ة الشرط حرف شرط غير جازم يفيد امتناع الجواب لوجود الشرط، جمل" لوال"األداة 

 .ال محل لها من اإلعراب، ألن األدلة غير جازمة) يقضي علينا األسى(جملة جواب الشرط 

والدة، يصف فيها الصورة الحزينة التي وصل  ال يزال الشاعر يبعث برسائل استماله أماله إلي
يكاد الشوق إليكم يؤدي بحياتنا لوال التصبر والتسلى واألمل في اللقاء حينما تعود به الذكرى : إليها، فيقول

  .إلى األيام الخوالي، فيتصور الجمال والفتنة والحب والبهجة واألمل ويعلق الشاعر والسعادة

الذي يشعر بمقاربة الحدث ومباشرة أسبابه ويقرر الشاعر سحرا " تكاد"ويعلق الشاعر الهالك بالفعل 
يأخذ بمجامع القلوب فجرد من ضمير شخصا يناجي المحبوبة ألنها قرينة روحه، وصفو نفسه، وٕان 
اللسان لم يعد وسيلة للتناجي والتواصل، وٕانما هو الضمير المستكن والروح الكامنة ففيه مجاز عقلي 

إلى الضمائر دون األلسنة، كما فيه استعارة مكنية وذلك من خالل تشبيه الضمائر بأناس  بزحزحة المناجاة
تناجي مما يزيد الصورة جماال وبهاء، استخدامه للنجوى فيما يتعلق بالضمائر تناجيكم ضمائرنا وهي كناية 

  . عن قسوة ولوعته وشدة مرارته التي يكابدها جراء ذلك



 الفصل الثاني أدوات الشرط غير الجازمة
 

 
89 

واالستعارة  ]األسى وتأسينا[محسنات المعنى، فجناس اإلشتقاق وقد التحمت محسنات اللفظ مع 
حيث عبرت كلها عن الصراع القاتل بينه وبين الحزن الذي يمأل  ]يقضي علينا األسى[التشخيصية 

  .جوانحه لوال أنه يمني نفسه باألمل ويعزي روحه من المحنة والتصبر

        : : : : 2البيت البيت البيت البيت 

  طُ قْ ا سِ ارهَ نَ  نْ مِ  اءُ مَ الظلْ  تهبُ نَ فَ     ∴تي  قريحَ  ادُ نَ زَ  تثقبْ  مْ لَ  الكِ وْ ولَ 

  الجملة الشرطية                                     

  

  األداة                           جملة الشرط                    جواب الشرط     

  

  لم تثقب زناد قريحتيلوال                              الكاف                           

                 

  )مضارع(اسمية                        فعلية                                           

        ::::شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفردات****

  العود األسفل: ج زند وهو العود األعلى الذي يقترح به النار، والزندة: الزناد" 

  ) 63ديوان ابن زيدون، ص " (ام الوريما سقط من النار بين الزندين قبل استحك: السقط

في ) الكاف(جملة جواب الشرط + حرف شرط غير جازم يفيد امتناع الجواب لوجود الشرط : لوال
) لم تثقب زناد قريحتي+ (جملة جواب الشرط + محل رفع مبتدأ أو الخبر محذوف وجوبا تقديره موجود 

 "لم" فعلية فعلها مضارع مسبوق بنفي 

وما تساقط منه من  خبري، شبه فيه الشاعر قريحته وما يصدر عنها من شعر بالزنادأسلوب البيت 
  .الشرر، جاعال ذلك نعمة من نعم ممدوحه وفضال من أفضاله

  



 

        

        خاتمةخاتمةخاتمةخاتمةالالالال
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هذه رحلة علمية بحثنا خاللها عن أسلوب الشرط ومكوناته في المصادر والمراجع، وبّينا فيها أدوات 

الشرط الجازمة وغير الجازمة وأحكامها، ثم أجرينا تطبيقها الدوانين، وقد بذلنا مجهودا ممزوجا بالمشقة 

عاب ووفقنا إلى ما وصلنا وبعد طول المطاف وصلنا إلى خاتمة المطاف، فالحمد هللا الذي ذّلل لنا الص

  : إليه من النتائج التالية

يلتزم فيه شيء بشيء آخر فاألول عبارة عن سبب والثاني عن ترتيبي الشرط أسلوب لغوي  )1

 .مسبب

 .وعدوها من أصناف الجملة العربيةأطلق النحاة عن أسلوب الشرط اسم الجملة الشرطية  )2

في دراستهم  يفردوا لها أبوابن ال من الدراسة كأأن النحاة لم يعطوا الجملة الشرطية حقها كام )3

 .النحوية أو مؤلفاتهم بل وجدت في كتب متفرقة

 .الجزاء، المجازاة، الشرط، مصطلحات تدل على الجملة الشرطية )4

 .تقوم أداة الشرط بوظيفة الربط بين جملة الشرط وجملة جواب الشرط )5

 .ن الحرفية واالسمية والظرفيةيم األدوات الشرطية بياختالف معايير النحاة في تقس )6

 .دخول بعض األدوات على الجمل االسمية والفعلية )7

في األمور المشكوك في وقوعها والتي قد تكون مستحيلة، بينما األداة إذا " إن"استخدام األداة  )8

 .الشرطية في األمور المحتمل وقوعها

الل تقديم جملة جواب الشرط يرات من خإن القضايا التركيبية في الجمل الشرطية تطرأ عليها تغ )9

 .على األداة وجملة الشرط، واقتران الجزاء بالفاء

المتدفقة ولتعبر  مفي تراكيب لتستوعب انفعاالته استخدام الشعراء أدوات الشرط بعد أن شكلوها )10

 .هاو أن يصور  واعن الفكرة التي أراد

 .أيان، كيفما، أينما :لم يوظف كل من ابن زيدون وطرفه ابن العبد أدوات الشرطية التالية )11

 .ما، كّلما، لّما، مهما، من، متى: ورود بعض أدوات الشرط بقلة مثل )12

 .ورود الجمل الشرطية في الديوانين على أنماط مختلفة وبصور شتى )13

تضمن كل من ديوان طرفة بن العبد وابن زيدون على بعض الجمل الشرطية بمعناها الحقيقي  )14

 .األمر الذي استدعى إلى عدم دراستنا لهادون خروجها إلى أغراض بالغية، 
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بالزخرفة فقد أكثر من الصنعة وجاءت أبياته غنية بالصور البيانية كان ابن زيدون مولًعا  )15

 .والمحسنات البديعية

 .في كتاباته وشكواهتتراءى مالمح شخصيته بروز شخصيته ووضوح نفسيته بحيث  )16

 .المفردات ودقة اختيارهاتميز شعر طرفة بن العبد بحسن الصياغة وغنى  )17

  ...كّلما، لّما، حيثما، مهما، كيفما: لم يوظف طرفة بن العبد كل من األداوت التالية )18



 

        

        

        

        حقحقحقحقململململالالالال
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 صطالحااتعريف األسلوب لغة و  •

 الجملة الشرطية ومصطلحاتها •

 أسلوب الشرط في المباحث اللغوية قديما وحديثا •

 عناصر الجملة الشرطية •

 أحوال الشرط والجزاء •

 التعريف بالشعراء •

 طرفة بن العبد  ) أ

 ابن زيدون  ) ب

 .المختارةالنماذج  •
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 : األسلوباألسلوباألسلوباألسلوب )1

يجب أوال اإلقرار بصعوبة تحديد مفهوم األسلوب، إذ يختلف هذا المفهوم من ": ماهية األسلوب

  ).13،14حسن ناظم، البنى االسلوبية، ص ( ."وجهة نظر إلى أخرى ومن زمن إلى أخر

الشيء، يسلبه، سلبا وسلبا كتحديد لغوي جاء في لسان العرب البن منظور مادة سلب، سلبه ": لغةلغةلغةلغة

ال حمل عليه وشجر سلب ال : ونخل سلب السبر الخفيف السريع،: وامرأة سالبة، والسلب ةبورجل سالّ 

  ...رهاسيأسرعت : البعير، وانسلبت الناقة حظيم خيط يشد عليه: ورق عليه والسلبة

في األسلوب يعني  وكلمة أسلوب في العربية مجازا أيضا مأخوذة من معناها اللغوي، إذ األصل

هو الطريق والوجه والمذهب  الطريق الممتد أو السطر من النخيل وكل طريق ممتد فهو أسلوب، واألسلوب

محمد ( ".أي أفانين منه: أنتم في أسلوب سواء، واألسلوب الفن، يقال أخذ فالن في أساليب القول: يقال

  ).09رمضان الجربي، األسلوب واألسلوبية، ص 

فألسلوب هو الطريق الممتد ويقال سلكته أسلوب فالن في كذا طريقة في هبة ": لوسيطأما المعجم ا

  ).14البنى األسلوبية، ص( ".ا في أساليب من القول فنون متنوعةنوطريقة الكاتب، والفن يقال أخذ

  .من كل هذه التعاريف نجد أن التفسير األسلوب يبقى واحد هو الطريق وفن القول حديثا وقديما
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        : : : : األسلوبية كمصطلحاألسلوبية كمصطلحاألسلوبية كمصطلحاألسلوبية كمصطلح

يعرف األسلوب عامة هو طريقة الكاتب في التعبير عن الموافقة واإلبانة عن شخصية بإختيار "

". اإليضاح والتأثير: ألفاظه، وصياغة جملة وعباراته والتأليف بينهما للتعبير عن معاني القصد منها

  .)11، ص طيةيس العجأيوب جر (

كما يرتبط مفهوم الجرجاني لألسلوب بمفهومه للنظم من حيث هو نظم للمعاني وترتيب لها، فهو "

، من حيث إمكانية هذه في واختياريطابق بينهما من حيث كان يمثالن تنوعا لغويا فرديا يصدر عن وعي 

ء بالكل وهكذا أن تضع نسقا وترتيب يعتمد على إمكانات النحو، وعالقة النظم باألسلوب هي عالقة الجز 

 االختيارهذا اإلدراك في حسن  واستغاللالجرجاني عن طريق المعاني النحوية  دفإن النظم يتحقق عن

  ).16يوسف أبو العدوس، أسلوب الرؤيا والتطبيق، ص ( ".والتأليف

كما نجد ابن خلدون تجاوز المفهوم اللغوي األسلوب وقام بتقديم مفهوم جديد إجرائي داللي يعد 

عبارة عن : "، فاألسلوب لدى ابن خلدونالغرب اليومجد متقدم بما وصلت إليه األسلوبية في تصورا 

المنوال الذي تنسج فيه التركيب أو القالب الذي يفرغ فيه وال يرجع الكالم باعتبار إفادته أصل المعنى 

ب الذي هو وظيفة الذي هو وظيفة اإلعراب أي النحو، وال باعتبار إفادته كمال المعنى من خواص التركي

نطباقها على تركيب خاص وتلك الصورة التي لتراكيب المنتظمة االعروض، وٕانما يرجع إلى صورة ذهنية ل

من أعيان التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار اإلعراب والبيان فيرصدها رصدا كما  الذهن ينتزعها

بحصول التراكيب الوافية بمقصود الكالم، يفعل البناء في القالب والنساج في المنوال حتى يتسع القالب 

ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه فإنه لكل فن من كالم أساليب تختص به، 

  ).27، 26، ص الرواية وري، أسلوبيةقض إدريس( ".وتوجد فيه أنحاء مختلفة
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        ::::الجملة الشرطية ومصطلحاتهاالجملة الشرطية ومصطلحاتهاالجملة الشرطية ومصطلحاتهاالجملة الشرطية ومصطلحاتها

مستقل من جملة  النحوي إلى أن الجملة الشرطية لم تخص ببابتوصل الباحثون في التراث 

ولهم لقضايا الشرط تنا وجاء....اإلعراب، البناء، المبتدأ، الخبر: األبواب التي أفردت للمسائل النحوية مثل

وداللية، وجاء تعريفهم للشرط مبثوثا في ثنايا  كيبيةوالجزاء في سياق نظرتهم لموضوعات إعرابية وتر 

  .التي تعرضوا فيها للشرط ومتعلقاته من عناصر الجملة الشرطية المباحث

ة عن لغوي وداللي، وٕاعطاء لمحة مقتضب: تحديد مصطلح الشرط من منظارين نا أن نتناولأثر و 

تناول النحاة القدامى للجملة الشرطية، وأهم المصطلحات التي أطلقت على هذا النوع من التركيب 

  .النحوي

        : : : : أسلوب الشرطأسلوب الشرطأسلوب الشرطأسلوب الشرط

ة يطالشرط معروف، وكذلك الشر : دة شرطتحديد لغوي في لسان العرب البن منظور من ما :لغةلغةلغةلغة""""

والجمع شروط وشرائط، والشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحو والجمع شروط، وفي الحديث ال يجوز 

شرط  اشريطة كالشرط وقد شارطه وشرط له في صيغتهو كقولك بعتك هذا الثوب بدينارا شرطان في بيع ه

  .ويشرط وشرط األجير يشرط شرطا

  .)56ابن منظور، لسان العرب، ص( ".بالتحريك العالمة والجمع أشرطة: الشرط

  .الجلد ونحوه شرطا شقه شقا وله أمرا التزمه: شرط"

جعل له عالمة ويقال أشرط نفسه لكذا أعلمها : فالن شرطا وقع في أمر عظيم، أشرطه: شرط

  ).478،479الوسيط، ص  معجم ،مصطفى وآخرون إبراهيم( ".ق فيهتأن: وأعدها، تشرط في عمله

هو الذي يتوقف عليه الشيء ولم يدخل في : ةطيالشر : ما يتركب من قضيتين وقيل: طيةالشر "

". وقوف عليه بالشرط كالوضوء للصالةمماهية الشيء ولم يؤثر فيه، ويسمى الموقوف بالمشروط، وال

  .)129الجرجاني، التعريفات، ص (

ن خالل هذه التعاريف نجد أن التفسير للشرط هو العالمة واألمارة فكأن وجود الشرط عالمة م

  .لوجود جوابه
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        ::::الشرط إصطالحاالشرط إصطالحاالشرط إصطالحاالشرط إصطالحا

  ).46، ص المبرد، المقتضب"( معنى الشرط وقوع الشرط لوقوع غيره: "يعرف المبرد الشرط بقوله

وتعليق الشيء على شرط " الثانيأما الشرط فألنه علة وسبب لوجود : ".....ويقول عنه ابن يعيش"

  ).09مفصل، صال، شرح يعيشابن ( ."إنما هو وقف دخوله في الوجود على دخول غيره في الوجود

تعليق شيء بشيء، حيث إذا : رفية أن الشرط بمعنىد في معجم المصطلحات النحوية والصوور "

وفعالن وحصول الثاني منهما مترتب األداة : ركانه وهيالثاني، وهو أسلوب له مكوناته وأوجد األول وجد 

، معجم المصطلحات النحوية اللبدي ير نجيبسممحمد ( ."على حصول األول فهو جوابه وجزاؤه

  ).114والصرفية، ص

صناف الجملة وعدها البعض من أ) الجملة الشرطية(وقد أطلق النحاة على أسلوب الشرط اسم "

 بنية، محمد كركبي. ("ها تتركب أصال من جملتين فعليتينخرون بالجملة الفعلية ألنالعربية، وألحقها اآل

  .)103، ص في األدب الكبير البن المفقع الجملة وداللتها
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        ::::مصطلحات الجملة الشرطيةمصطلحات الجملة الشرطيةمصطلحات الجملة الشرطيةمصطلحات الجملة الشرطية

على اتساع الرؤى الفكرية في نوع ينبئ تعدد مصطلحات الجملة الشرطية عند النحاة العرب  إن"

الشرط وتركيبه وأسلوبه، وهذا ما دفع بعض اللغويين العرب المحدثين إلى توضيح األسلوب الشرطي، ألنه 

 واالسميةيشكل نظاما لغويا متميزا في اللغة العربية، بحيث ال يمكن إدراجه في النوعين المشهورين الفعلية 

ما، والمالحظ أن منهم من تناول المصطلحات القديمة بداللتها ومنهم داللته وتركيبه عنه الختالفوذلك 

  ).105، صفي األدب الكبير الجملة وداللتها بنية( ".من استعملها بدالالت مختلفة

  :المتعلقة بدراسة الجملة الشرطية تطرق إلى أهم النتائجنومن خالل هذا س

 :مجموعة المصطلحات المطلقة على التركيب" - 1

جازاة، الشرط، شرط المجازاة، الشرط والجزاء، الجملة الشرطية، جملة الشرط والجزاء، الجزاء، الم

  .الشرط وجوابه

 :على الركن الشرطي المطلقة مجموعة المصطلحات - 2

  .الجزاء ، الشرط، شرط جزاء، الجملة الشرطية، جملة الشرط

 :مجموعة المصطلحات المطلقة على الركن الجوابي - 3

اب، جواب الجزاء، جواب المجازاة، جواب الشرط، جملة الشرط، جملة الجزاء، المجازاة، الجو 

  .الجزاء، جملة الجواب

 : مجموعة المصطلحات المطلقة على الفعل الشرطي - 4

  .الشرط، فعل شرط، الفعل المشروط، الفعل الشرطي

 : مجموعة المصطلحات أطلقت على ركن فعل جواب الشرط - 5

  .الجزاء، فعل الجواب، فعل جواب الشرطالجزاء، الجواب، جواب الجزاء، فعل 
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 :مصطلحات أطلقت على األدوات - 6

حرف الجزاء، حروف الجزاء، حروف المجازة، حرف المجازاة، حروف الشرط، اسم المجازاة، اسم 

المجازاة،  أداة الجزاء، كلمات الجزاء ، كلمالشرط،  أدواتالشرط،  أداةالشرط،  أسماءشرط، الالجزاء، اسم 

الشمسان،  إبراهيم( ".كلمة الشرط، كلمات الشرط، كلمة الشرط، الكلمات الشرطية، حروف الشرط والجزاء

  ).132، 131الجملة الشرطية عند النحاة العرب، ص 

        ::::أسلوب الشرط في المباحث اللغوية قديما وحديثاأسلوب الشرط في المباحث اللغوية قديما وحديثاأسلوب الشرط في المباحث اللغوية قديما وحديثاأسلوب الشرط في المباحث اللغوية قديما وحديثا

تكلم كالما واضحا ومباشرا، ذلك كر بالجملة الشرطية، رغم أنه لم يظهر منذ البداية اإلحساس المب"

الجملة كالما قد عمل بعض في بعض، ورغم هذا فإن الجملة لم تعامل على أنها جملة مركبة  اعتبارمن 

الجواب وهو ركنها  ين ولكن نظر إلى الشرط وهو ركنها األول على أنه التركيب األساسي، أمانمن رك

  .الثاني فهو مكمل له وليس نظيرا له في التركيب

ويكون بهذا أقدم " الجزاء"استخدم مصطلح أخر هو  وٕانماه مصطلح الشرط ولم يستخدم سبوي

ستخدم األداة للجزاء، ا: أي" وجازوا" "يجازى بها: "استخداما من الشرط، ومن هذا المصطلح أخذت األفعال

نى ضيق وهو مصطلح المجازاة، وهو مرادف من حيث المعمنه مصطلح أخر أستخدم على نطاق  وأخذ

  .)54، 53الجملة الشرطية عند النحاة العرب، ص ( ."المصطلح الجزاء

النحوية  ةالنظر كالم ال يستغنى بعضه عن بعض وهذه ينظر المبرد إلى الجملة الشرطية على أنها "

مثال " المجازاة"أنها جملة واحدة، ذكر المبرد  اعتبارعلى  إليهامنذ سيوله لم تتخلف وهذا ال يعنى أنه نظرا 

إال بوجوب أوله، ويفسر  هخر آلى المسند والمسند إليه، وقال في موضع أخر ألن الجزاء غير واجب ع

  ]وقوع الشيء لوقوع غيره[المبرد الشرط على أنه 

والخبر  لالستفهامنظيرا  "المجازاة" عنده، فقد أستخدمت  در هذه المصطلحات بمطّ  استخداموليس 

لمصطلحات قد يتصرف إلى جملة التركيب كله أي إلى األداة ويفهم منه كما يفهم من موضوع أخر أن ا

  ).66الجملة الشرطية عند النحاة العرب ، ص (" والجمليتين معا

لمن سبقه من حيث النظرة إلى طبيعة الجملة، فهي ليست جملة وٕانما هي  استمراراويعتبر الزجاج "

  ..الزجاج، مصطلح الشرط ليطلقه على الركن الشرطي من الجملة الشرطية واختارجملتان متالزمتان، 
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ن السراج أهميته كبيرة من حيث أنه أول من تناول نجده يتحدث عن طبيعة الجملة الشرطية البو ...

ة التركيب، فهو لم يكتف بمحاولة وصفه يد أيضا عنده النظرة التحليلية لطبيعومن الجد...... حديثا مباشرا

أن ثمة جملتين ال عالقة بينهما ثم جاء الحرف وربط بينهما بحيث  راح يبين لنا كيفية تركيبية، فيبين وٕانما

  ).70،75الجملة الشرطية عند النحاة العرب، ص(. "جعل األول شرطا والثانية وجوابا

ولكن  نجد عند الزجاجي إشارة مباشرة إلى متابعة النحاة في نظرتهم إلى صيغة الجملة الشرطية الو "

بين الجزاء وجوابه فعل  عوٕاذا وق : "استخدامه للمصطلحات يفصح عن متابعته لهم، وذلك في قوله

وبالجواب على الركن  ، فدل بالجزاء على الركن األول من التركيب،"مستقبل في معنى الحال كان مرفوعا

  ...ادفان حروف الجزاء، حروف الشرط، وهما متر : الثاني ونجد لديه من مصطلحات األدوات

اسم واحد وال  كشيء واحد، ولكن هذا ال يشمله) جوابه(و ) الشرط(ويتابع النحاس النحاة في أن 

  .كالم  هيطلق عليه جملة ولكن

وفضل النحاس استخدام مصطلح الشرط بدال من الجزاء، فلم يرد المصطلح األخير عنده إال في 

للداللة على  طرادمصطلح الشرط فقد استخدمه با أربعة مواضيع وجميعها اقتباسات من كتب متقدمة، أما

الركن الشرطي من الجملة الشرطية، وربما اجتزى بها للداللة على األداة ويكون المصطلح في هذه الحالة 

  ).83، 82 ،81ص الجملة الشرطية عند النحاة العرب،( ".عاطال عنه

: النحاة في هذه النظرة يقول افي نصيب عنده كما يبين متابعة لمن سبقه منصير ونجد عند ال "

والشرط والجواب هما في األصل جملتان متباينتان ربطهما حرف المجازاة فصارتا كشيء واحد، فمن "

أدخل الم القسم في األول فألنهما كجملة واحدة صدرها شرط ثم تصير في جواب اليمين الحذف الذي 

  يوجبه اليمين

ملة مبناها على فعل وفاعل، والجواب جملة ألن الشرط في األصل ج: ويقول في موضع أخر

الجملة الشرطية عند ( ."نإأخرى ثانية مبناها على مبتدأ وخبر وفعل وفاعل، وٕانما ربط أحداهما باألخرى 

  ).89النحاة العرب، ص
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يات حيث يقسمها إلى ركنين الشرط والجواب، وهو لنحاس في إعرابه آلابع مكي بن أبي طالب اتوي"

مطبقا للنظرة النحوية العامة إلى صيغة الجملة الشرطية، واستخدم ما يدور من المصطلحات بهذا يكون 

، ولكن هذا األخير أكثرها شيوعا وكلها "الشرط"و" المجازاة" "الجزاء: "عند سابقيه فاستخدم المصطلحات

  .تطلق على التركيب أو على الركن األول من الجملة الشرطية

رسي وتلميذه ابن جنى وعمقه، حيث نجد لديه مزيدا من اإللحاق على ويمثل الجرجاني مذهب الفا

يصرح بأن الشرط نه جملة فهو ال يتم إال بالجواب و ، فالشرط رغم أ"الجواب"و " الشرط" فكرة التكامل بين 

ووازن هذا أن الشرط ": جملة غير مفيدة وحدها ولذلك اعتبرت جملتا الشرط والجواب كالجملة الواحدة يقول

لجزاء جملتان ولكنا نقول إن حكمهما حكم جملة واحدة من حيث دخل في الكالم معنى يربط أحداهما وا

" إن تأتني" باألخر حتى صارت الجملة لذلك منزلة االسم المفرد في امتناع أن تحصل به الفائدة فلو قلت

ن منويا في النفس وسكت لم تفد كما ال تفيد إذ قلت زيد وسكت فلم تذكر اسما أخر وال فعال وال كا

  .معلومات من دليل الحال

ونجد الزمخشري يتابع من سبقه من جمهور النحويين في النظرة إلى الجملة وهو يذكر أن األداة 

  .الشرط تدخل على جملتين فتجعل األول شرطا والثانية جزاءا

الشرطي ومصطلحاته كما نجد ما في المفصل محدودة استخدم مصطلح الشرط للداللة على الركن 

 »حرف الجزاء«: ومصطلحي الجزاء والجواب للداللة على الركن الجوابي، ومن مصطلحات األدوات

 ).104، 103، 102، 100، 99جملة الشرطية عند النحاة العرب،ص ال( »حرف شرط«و

: وفي العصر الحديث تناولت المباحث اللغوية شرط وقدمت له تعريفات، تعريف مهدي المخزومي

أين، األول منزل منزلة السبب، الجز الشرط أسلوب لغوي، يبنى بالتحليل على ": فقد عرف الشرط بقوله

، وينعدم الثاني إذا والثاني منزل منزلة مسبب، تحقق األول إذا تحقق الثاني، وينعدم األول إذا انعدم الثاني

فجملة الشرط إذن تتألف من عبارتين ال  .....انعدم األول، ألن وجود الثاني معلق على وجود األول

في النحو ". (استقالل ألحدهما عن األخرى، تسمى العبارة األولى شرطا والعبارة الثانية جوابا وجزاء

  ).284العربي، ص 
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أسلوب الشرط يتكون من مركبين  :هذا األسلوببيف تعر الأما محمد إبراهيم عبادة فيقول في 

إسنادين أحدهما معتمد على األخر فهما معا يكونان جملة واحدة وقد سميا المركب األول صدر الجملة 

  ).156ابراهيم عبادة، الجملة العربية، ص ( ."والمركب الثاني عجز صدر الجملة

سلوب لغوي يتركب جزأين مرتبطين ال وتجمع هذه التعريفات على فكرة واحدة هي أن الشرط أ

  .يستغنى أحدهما عن األخر

        ::::عناصر الجملة الشرطيةعناصر الجملة الشرطيةعناصر الجملة الشرطيةعناصر الجملة الشرطية

يعد أسلوب الشرطي نظام لغوي منفرد في اللغة العربية، وجب فصله عن التطبيق النوعي المشهور "

شرط للجملة العربية، ليكون نوعا قائما بذاته، جدير بالوصف والدراسة يتكون من أداة الشرط، وجملة ال

وجملة جواب الشرط تقوم بوظيفة الربط وتأتي جملة الشرط لبيان أن غيرها معلق عليها وترد جملة الجواب 

الفاء، الالم، إذا كل ذلك : في الوضع األول لبيان أنها تقع بوقوع غيرها، وقد تصدر بإحدى األدوات التالية

هذه  اإلسنادوجة أو متعددة دمز حسب نوع األداة وقد تتجزأ عنها وقد تكون بسيطة أو مركبة أو 

  )108بنية الجملة وداللتها، ص ( ".الخصائص غالبا  ما يتميز بها أسلوب الشرط

  :وسنوضح ذلك من خالل دراسة لهذه العناصر

ثم دراستها على ثالث  ماهيتهاتدرس فيها األداة دراسة تفصيلية محاولين التوصل إلى : األولى

  .مستويات

  ]جملة الشرط، جملة جواب الشرط [ين دراسة الجملت: الثانية

        ::::ماهية األداةماهية األداةماهية األداةماهية األداة: : : : أوالأوالأوالأوال

والحرفية واألخرى البساطة والتركيب، ويعتمد  االسمية: قسمت أدوات الشرط وفقا لمعيارين أحدهما" 

سيم ير التقثالمعيار األول على جانب المعنى من األداة ويعتمد المعيار الثاني على جانب المبني منها، وي

  فية سوف نشير إليها ونعالجها في موضعهاصر الالقضايا الصيرفية و األول بعض 

اسم : أداة الشرط كلمة، والكلمة في النحو العربي مقسمة على ثالث أقسام: االسمية والحرفية  ) أ

النحويون من بعده،  هوهو ما ردد سيبويه وفعل وحرف، والحرف جاء لمعنى ليس باسم وال فعل هذا تقسيم
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حرف يأتي لمعنى " إن"ء له الحرف هو المعنى الذي يلتزم بأدائه في الجملة، ووهذا المعنى الذي جا

الجملة الشرطية عند النحاة العرب، ( ".الشرط وحده أما غيرها من األدوات الشرطية فيكون للشرط وغيره

 ).154ص 

ت وقد عمد إلى ذلك بإيجاز شديد مستخدما أقل قدر من المصطلحا سيبويه وأول من قسم األدوات"

أي، : وما يجازى به من الظروف" أيهم"و " ما" و" من" ما يجازى به من األسماء غير الظروف : فقال

   ).63الكتاب، ص " (ماإن وٕاذ: ومن غيرهماحين، متى، أين، أنى، حيثما، وحين 

وقد استعار المبرد من تقسيمه إلى الكالم وتأثر بقسمته ألدوات غير أنه أحدث بعض التغيرات "

  :القسمةعلى 

  جاءت لمعنىأسماء وحروف ظروف : جعلها ثالثية

  من الظروف وذكر مهما في األسماء/ حذف أي ، حين 

وليس بفعليتين، فهما  سيبويه ألنهما ليست باسميتين عند) إن، إذما(أطلق مصطلح الحروف على 

وهي جاءت خر بدون صفتها الكالم وقد ذكرت الحروف في موضع آإذن من القسم الثالث من أقسام 

ويجد التقسيم شكال جديدا عند ابن السراج حيث ينطلق من المقولة " اإلصطالحيةلمعنى وهذا يقر للداللة 

  :أصال لألدوات وقسمت األدوات كاألتي" إن"التي تعتبر 

  إن: حرف الجزاء: 1

  ما ينوب عنه: 2

  من، ما، أيهم:أسماء غير الظروف: أ

  ذماإحيثما، متى، أين، أنى، أي، حيث، : الظروف: ب

 لسيبويه موافقا) أي، حين(أفرد ابن السراج للشرط حرف واحد، وحذف مهما من األسماء وذكر 

  ).157- 156الجملة الشرطية عند النحاة العرب، ص ( ".في الظرف "إذما"د، وخالفها بذكر ومخالفا للمبر 
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صرفت األذهان عن  ةوابن السراج شديد لسيبويه متابعةالمن خالل ما مر من تقسيم ال حظنا أن 

أو طرح مشروع تقسيم جديد ويبدوا أنه لم يبق ألصحاب المصنفات النحوية  إلغائه محاولة التفكير في

الواسع يحاولون الوصول إلى تفريعات أصغر وهذا ما يظهر جليا في تقسيم عمل إال في دائرة التقسيم 

  .وابن عصفورالشليبوني 

  :تقسيم أبن عصفور

  الجازم       

  لفعل                  لفعلينا                                  

  اسم              إن إذما                                     

  ظرف                غير ظرف                                            

                                       

  مكاني             زماني        من ما مهما أي                                 

  أي               متى                                  

  أنى              أي                                   

  أيان)       مكان(أي                                   

العرب،  الجملة الشرطية عند النحاة(حيث           إذا للشعر                                  

  )159،160ص 

  .في اعتبار إذما حرفا وزاد من األدوات أي مكان سيبويه نالحظ أن ابن عصفور يتابع
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  :كما وضح تمام حسان مخططا لتقسيم األدوات"

  الجملة البسيطة

  

  بسيطة                                   مركبة                       

  إن، من، ما، متى، أيان، أني، أي         مركبة من المبهمات وما الشرطية، مهما،            

تمام حسان، خالصة ( "أينما، حيثما، إذما                                                  

  )141النحوية، ص 

  :مي بتقسيم مغايروجاء مهدي المخزو "

  إذ، إذا، لو: أدوات دالة على الشرط أصالة: 1

  )292في النحو العربي، ص( "مامن، أي، متى، أيان، كيف، أنى، حيث ما، مهما،: كنايات: 2

 :البساطة والتركيب  ) ب

تتعلق جملة األفكار المقدمة في هذه القضية بالبناء الداخلي لألداة، فاألداة إما أن تكون بسيطة أي "

مؤلفة من وحدة صرفية واحدة، أو تكون مركبة مؤلفة من ضميمتين أي أداة تضاف لها فتصبح دالة على 

  .شرط

  :وقد صنف النحاة أدوات الشرط من حيث معيار البساطة والتركيب إلى

ال يكون الجزاء في حيث وال في إذ حتى " يقول سبويه  ]حيثما إذما[مايجب أن يكون وهي : 1

بلغو، ولكن كل واحد  إنما كأنما وليس ما فيها فتصير إذ مع ما بمنزلة  ]ما[يضم إلى كل واحد منها  

  بمنزلة حرف واحد عاً منهما م

دوات شكل وقد ذكر سبيويه هذه األ) أي، أين، نمتى، ا( مركبا  أوما يجوز ان يكون بسيطا : 2

 إلى) ما(  إضافةالخليل والشكل المركب لها فكانت بعد  إجابةالباب، ثم ذكرت في معرض  أولسيط في ب

 ) ما أياما،  أين، أذمامتى ،ما، : األتيكل منهما على النحو 



    المــــــــــلـــــــــــــحـــــــــــقالمــــــــــلـــــــــــــحـــــــــــقالمــــــــــلـــــــــــــحـــــــــــقالمــــــــــلـــــــــــــحـــــــــــق

 

 
107 

الجملة ( ".امَ فال يصح م ) ما(، ال يجوز أن تركب معها األخيرةهذه ) من(يكون بسيط وهي  ما :3

  .)184العرب، ص  اةالشرطية عند النح

 : العمل النحوي  ) ج

على نصيب كبير من اهتمام النحويين من حيث هي عامل، فجل العوامل لديهم  األداة حوذتاست" 

التي يعتمد عليها النحو العربي، وقد نالت األدوات أألهمية بقدر ما للعمل  األركانأداة والعمل من أهم 

النحوية، ولقد كانت نظرية العامل جيدة حيث فسرت والعامل من أهمية، وقد ظهرت جليا في المؤلفات 

مسألة الحركات المتغيرة التي تنتهي بها الكلمات ولكنها لم توفق حيثما جعل هذه الحركة الزمة من لوازم 

عاملة   وأدواتقسمت أدوات الشرط إلى أدوات جازمة وغير جازمة  دالنحو الوظيفة التي تؤديها الكلمة، وق

هذا التقسيم لم يظهر بشكل واضح إال في فترات متأخرة من الكتب التعليمية أما في وغير عاملة، ولكن 

يذكر قصد مباشرة إلى تقسيمها   أنكتب النحو المتقدمة فهو مفهوم من طريقتهم في دراسة األدوات دون 

  )189الجملة الشرطية عند النحاة العرب، ص (

) كيف(لة، ثم تحدث بعد ذلك على أدوات أخرى العام األدواتبدأ هذا التقسيم مع سبيويه إذ عدد 

ه الجزم فيها فهي ليست من حروف الجزاء ومخرجها عن ار ، أما كيف فانه يروى عن الخليل استنك)إذ(

  .الجزاء

  : واتخذت أدوات العوامل تقسيما داخليا" 

 )األداة إذا(في مستوى معين من االستخدام اللغوي وهو الشعر  يجزمما  )1

اللغوي، وهي ما عدد سبيويه من أدوات في بداية  لالستخداممستويات المختلفة الفي  يجزمما  )2

 .باب الجزاء

  :ونستطيع القول أننا أمام محورين من محاور التقسيم

 واإلهمال األعمالمحور  )1

 مستوى االستخدام )2

في الداللة على  األصالةالشرط وهو اعتبار  أدوات أساسهكما نجد معيار أخر صنفت على 

جانبها الداللي، وكز النحاة في حديثهم عن  األدواتالشرط، فمن ابزر ما يميز أداة الشرط عن غيرها من 

  :أمرينالداللي على  األداةجانب 
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 داللة عامة ومبهمة )1

الجملة الشرطية (  ".هذه المصطلحات المترادفة وكلان فيها معنى الشرط أو معنى المجازاة  )2

 )211، 200، 199، ص لعربعند النحاة ا

        جملة الشرط والجوابجملة الشرط والجوابجملة الشرط والجوابجملة الشرط والجواب

في هذا الموضع جملة الشرط وجوابها باعتبار هما عنصرين رئيسيين من عناصر  نتناول أنأثرنا 

التي تأتي عليها جملة  واألنماطوقد أجلنا عن الصورة  األداة األولالجملة الشرطية يضافان إلى العنصر 

  ةالشرط والجواب على الفصول التطبيقي

  هي الجملة التي تدل على كل أداة الشرط : جملة الشرط"

ية، طمحسن على الع( ".الذي يتعلق حدوث الجواب والجزاء األولهو الفعل : أما فعل الشرط

  )23النحوية، ص  األساليب

        ::::شروط فعل الشرطشروط فعل الشرطشروط فعل الشرطشروط فعل الشرط

 أن ال يكون طلبا" - 

 ان ال يكون جامدا - 

 بالتنفيسأن ال يكون مقترنا  - 

 أن ال يكون مقرونا بعد - 

في معرفة كالم  د، بركات يوسف هبود، شرح شذوذ الذهب(  ."أن ال يكون مقرونا بحرف نفي - 

  )450، 449، 448، ص العرب

  :قد عرفت ب: جملة جواب الشرط

الجملة التي يتعلق حصولها على الشرط وترتب كما يرتب السؤال على الجواب ويسمى الفعل "

وبجزاء األعمال وذلك لوقوعه بعد وقوع الشرط كما يقع  الثاني جوابا أو جزاء شبيها له بجواب السؤال

شرح شذوذ الذهب في معرفة كالم ". (الجواب بعد السؤال وكما يقع الجزاء بعد الفعل المجازي عليه

  .)356العرب، ص 
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        أحوال الشرط والجزاءأحوال الشرط والجزاءأحوال الشرط والجزاءأحوال الشرط والجزاء

الشرط والجزاء، التي شكلتا بها جملتا  األساسيةالتنويه بالصيغ الصرفية  إلىأثرنا في هذا الفصل "

والصور الفرعية التي تنبثق  األنماطن يتبيبالتفصيل في ذلك في الفصلين التطبيقين وذلك  على أن يأتي

االهتمام بالصور األساسية  يبينالرئيسية للتركيب الشرطي ولكن نجد من النصوص ما  األنماطعن 

بح قويقول في موضع أخر  فعالاألحروف الجزاء تجزم ( للجملة الشرطية من ذلك ما يقول عن وظيفة 

ال يكون لها جواب الكالم أن تعمل إن أو شيء من حروف الجزاء في االفعال حتى تجزمه في اللفظ ثم 

  :وهذا النص يفصح عن امرين )ينجزم بما قبله

 التركيز على تماسك الصورة االساسية للجملة الشرطية )1

 رد الصورة االخرى اليها )2

  :سبيويه هي االتيأما الصورة التي يذكرها 

 إن أتيتني أتيك: فعل الشرط ماض، فعل جواب الشرط مضارع مرفوع وقد تقول )1

 ال يحسن إن تاتيني أتيك( فعل الشرط مضارع مجزوم فعل جواب الشرط مضارع مرفوع  )2

لعرب، ص الجملة الشرطية عند النحاة ا( ".فعل الشرط ماضي وفعل الجواب مضارع مجزوم )3

143 ،144(. 

 )15ية اآل سورة هود" (ايهَ فِ  مْ هِ الِ مَ أعْ  فَ وْ ا نهَ تَ ينَ زِ ا وَ يَ نْ الد  اةَ يَ الحَ  يدُ رِ يُ  انَ كَ  نْ مَ "كقوله تعالى  

 :ويه وصورا لم نصادفها عندهيبفي بعض المواضع المتفرقة الذي وجدنها عند س دويذكر المبر "

 ماض مضارع مجزوم) 1

 مضارع مجزوم ماض)2

 .يبويهمرفوع ، هذه الصورة لم نصادفها عند سمضارع مجزوم، مضارع )3

  ويقول موضع أخر أن قد يجيزها في غير الشعر 

  :ويبدأ عند الجرجاني حصر االحتماالت التي تأتي عليها األفعال حيث يقول

  :واعلم أن الجزاء إن كان فعال لم يخل من ثالثة أوجه

 .الثاني على حاله وٕابقاءمضارعا لفظا و الثاني ماضيا ليس في األول الجزم،  األولأن يكون  .1
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يقصد االحتمال الذي يكون الفعل الثاني  وٕانماأن يكون مضارعين وال يقصد بها المجزومين  .2

ويه، وال يجوز هذا االحتمال في غير شعر على التقديم والتأخير عند سيبمرفوعا ويكون ضرورة في ال

 .الشعر

 ماضي والثاني مضارع فيجوز في المضارع الرفع والجزم  األول .3

  :نالحظ أن الجرجاني أغفل حالتين

 إذا كان فعالن مضارعين مجزومين  - 1

، 148 ، صالجملة الشرطية عند النحاة العرب. (إذا كان ماضين ولم يذكر سبب إغفاله - 2

149، 150 ،151(.  
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        ::::طرفة بن العبد طرفة بن العبد طرفة بن العبد طرفة بن العبد 

  :حياتهحياتهحياتهحياته

شاعر جاهلي عربي من الطبقة األولى، من إقليم البحرين التاريخي، وهو مصنف بين شعراء المعلقات 

بن ثعلبة من وقيل اسمه طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد أبو عمر ولقب بطرفة وهو من من بني قيس 

من أبوي شريفين وكان له من نسبه العالي ما يحقق له هذه الشاعرية  543بني بكر، ولد حوالي سنة 

  .فجده أبوه وعماه المرقشان وخاله الملتمس كلهم شعراء ، مات أبوه فكفله أعمامه إال أنهم أساؤوا تربيته

ا له نصيبه من إرث أبيه وظلموا حقه فنشأ سمو ية وعاش يتيما فأبى أعمامه أن يقولد طرفة في قرية المالك

هو، الذي أسلمه لمع أمه في بؤس، فعانى من أعمامه كثيرا وال يجد دفعا لظلمهم إال االنغماس في ال

في رعاية ما تبقى للعائلة من إبل، مما أغضب شقيقه معبد منه ضاقت القبيلة بتصرفات الالهية  لإلهمال

  .لك في معلقته بصورة تهكمية مستمدة من مالمح بيئته الصحراويةفحكمت عليه باالبتعاد عنها فصور ذ

        ::::أثارهأثارهأثارهأثاره

ديوان شعر أشهر ما فيه المعلقة نظمها بعد ما لقيه من ابن عمه من سوء معاملة وما لقية من ذوي قرباه 

  .من االضطهاد 

  :في المعلقة ثالثة أقسام كبرى

  ]10 – 1[القسم الغزلي من : 1

  ]44 – 11[ القسم الوصفي من : 2

  ] 92 – 45[ القسم اإلخباري من : 3
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        : : : : موته موته موته موته 

) جرير بن عبد المسيح(وجه طرفة إلى بالط الحيرة حيث الملك عمرو بن هند، وكان فيه خاله الملتمس 

كان طرفة في صباه معجبا بنفسه يخلج في مشيته، فمشى تلك المشية مرة بين يدي الملك عمرو بن هند 

يا طرفة إني : دت تبتلعه، وكان الملتمس حاضرا، فلما قام قال له الملتمسبن قنطر فنظر إليه نظرة كا

كال بعدها كتب عمرو بن هند لكل من طرفة والملتمس كتابا : أخاف عليك من نظرته إليك فقال طرفة

المكعبر عامله في البحرين وعمان، وٕاذا كان في الطريق بأرض بالقرب من الحيرة، رأيت شيخا دار بينهما 

ونبه الشيخ الملتمس إلى ما قد يكون في الرسالة، ولما لم يكن الملتمس يعرق القراءة فقد استدعى  حديث،

إذا أتاك هذا ...باسمك اللهم من عمرو بن هند إلى المكعبر "غالما من أهل الحيرة ليقرأ الرسالة فإذا فيها 

النهر ثم قال لطرفة أن يطلع من الملتمس فاقطع يديه ورجليه وأدفنه حيا فألقى الملتمس الصحيفة في 

على مضمون الرسالة التي يحلها هو أيضا فلم يفعل بل سار حتى قدم عامل البحرين ودفع اليه بها، فلما 

وقف المكعبر على ما جاء في الرسالة فأوعز إلى طرفة بالهرب لما كان بينه وبين الشاعر من نسب، 

بعث ملك الحيرة رجال من تغلب وجيء بطرفة إليه ف: فأبى فحبسه لوالي وكتب إلى عمرو بن هند قائال

  .فاختر لنفسك ميتة تهواها...إني قاتلك ال محالة : فقال له

 )http://ar.m.wikipedia.orgswiki(  
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        ابن زيدون ابن زيدون ابن زيدون ابن زيدون 

: هو أحمد بن عبد اهللا بن غالب، لقبه ابن زيدون المخزومي، كنيته أو الوليد، ذكره صاحب الجذوة وقال"

عبد اهللا ابن زيدون أبو الوليد من أهل قرطبة، شاعر مقدم، وبليغ مجود، كثير الشعر قبيح أحمد بن 

زعيم الفئة القرطبية الذي بهر نظامه، وظهر كالبدر ليلة تمامه، : "الهجاء، وقال عنه صاحب القالئد

سماء مؤنسات  أبهى فخر لم يصدفه إال بين ريحان وراح ولم يطلعه إال في دهفجاءه من القول بسحره، وقل

وأفراح ال تعدى به الرؤساء والملوك وال تردى منه إال خطوة كالشمس عند الملوك فشرف بضائعه وأرهف 

  )86سالم عبد الرزاق، ترسل الشعراء في األندلس، ص " ( بدائعه وروائعه

أخالقه  هـ من أب وأديب عرف بسعة روايته وغزارة معارفه وكرم 394ولد ابن زيدون بمدينة قرطبة سنة "

  ).15،16ابن زيدون، ص ديوان " (وقد توفي وابنه لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره فكفله ألمه

        ::::ثقافته وعلمه ثقافته وعلمه ثقافته وعلمه ثقافته وعلمه 

برع ابن زيدون في الفقه والتفسير والحديث واللغة والتاريخ كان من ألمع الشبان قرطبة حتى قال عنه "...

بديع غلب على قلوب الملك بفضل ما أوتيه من أنه فتى االداب وعمدة الظرف وال"ابن عباس في دخيرته 

  ).15،16ص ، ابن زيدونديوان " (اللسن والعارضة

أخذ يعالج فنون االدب حتى برع فيها فتم فضله وذاع صيته وارتفعت مكانته فعبر في أدبه وشعره ونثره "

خذ يترقى في عن حياته أصدق تعبير، اتصل بابن جوهر أحد ملوك الطوائف، فاتخذه كاتبا مشيرا ثم أ

دولة ابن جوهر حتى قلد منصب الوزراء واعتمد عليه في السفارات بينه وبين الملوك األندلس حتى لقب 

  بذوي الوزارتين وصار يعمل على تحسين الصالت بينهم بذكائه ودهائه 

        ::::كتابته وشعره كتابته وشعره كتابته وشعره كتابته وشعره 

  :البن زيدون طريقة في الكتابة متميزة جعلته في صدر الكتاب قوامها

  .االمثال والحكم واألشعار مع التآلف والتناسق تضمين كتابة •

إلى الحوادث التاريخية وأسماء الرجال المشهورين من الحكماء واألدباء والعلماء خالل اإلشارة  •

 .كتابته
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 .استخدام الصناعة اللفظية في كتابته محاكاة البن العميد الزعيم هذه الطريقة في الشرق •

  :أما شعره فيتميز بما يلي

أنيق الوشي، رقيق النسج، قليل التكلف، ينزع عن قوم الملكة السليمة، مشرق الديباجة، معسول شعره  - 1

األلفاظ، متجاوب العبارة، خلعت عليه المالحة أثوابها وأعارته البراعة، فجاء رشيقا طليا وأنيقا بهيا، يخلب 

األندلسي، ص  األدبخفاجي، محمد عبد المنعم ال" (العقول ويعجز الفحول، قد عدى من الغرابة والحوشية

470،471.(  

معاني سنية دانية القطوف قريبة المورد ال يكاد الذهن في فهما وال يعتاص على العقل أمرها، ألنها  - 2

معان منبعثة من أعماق الوجدان قبض بها أوتار المشاعر الملتهبة واألحاسيس الفياضة، وٕاذا اجلت في 

ريته تقرأ في شعره أجود ما خصت به الطبيعة ل عبقفؤادك جمارياض شعره نفحك عبير شاعريته، وفتن 

  .األندلسية من وصف خيال وتصوير دقيق وعرض أنيق

يتجلى في شعره خفة الروح والوزن الراقص المتجاوب مع المعاني العاطفية واألفكار الوجدانية، فهو  - 3

 لشعره وقع الزالل من ذي العلةيقى مما يجعل العذبة والجرس العالية الموس األوزانيتطلف باختيار 

  .الصادي

سهولة قوله وعذوبه ورقة كلماته التي تجي مساوقة للطبع متجاوبة مع السليقة، وقد تالءمت عباراته مع 

  ).471األدب األندلسي، ص..." (وة وشقاقوبعد فراق وجف واحتراق ولوعةأفكاره ومعانيه من شكوى وأنين 

        ::::أدبهأدبهأدبهأدبه

  :النثر أهمها البن زيدون عدة رسائل في 

 .الرسالة الهزلية أو التهكمية التي جعلها على لسان والدة وهاجم فيها ابن عبدوس •

..." بها ويطلب عفوه طفهي يستعبها من سجنه إلى أبي الحزم الجهو الرسالة الجدية التي بعث  •

 ).19ديوانه، ص (

عظم رسائله قد ضاعت ولم إلى الرسالتين المذكورتين، ولكن م باإلضافةكتب ابن زيدون رسائل أخرى 

  :يتبقى منها إال البعض الرسائل، وصلت إلينا هذه الرسالة التي كانت لوالدة األثر البين منها
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محاكمته وما لقيه  إجراءاتلهذه الرسالة أهمية تاريخية كبيرة شرح فيها ابن زيدون : كريةالبالرسالة  •

 .ومبررات فراره وٕارهاقفي السجن من تضييق 

سعيد بوقالقة، والدة بنت " (يلوس مشفعا ومتودداظفرية التي كتب فيها إلى مظفر بطالرسالة الم •

 ).95قى األميرة الشاعرة وأثرها في شعر ابن زيدون، ص المستك

        ::::ديوانهديوانهديوانهديوانه

اهتماما خاصا لما رأوا من تمثيل للحياة األندلسية في  واألدباءالبن زيدون ديوان كبير اهتم به العلماء 

وفي  تيموريةشتى نواحيها، وقد عثروا له على عدة مخططات في دار الكتب المصرية وفي المكتبة ال

  ).19ديوانه، ص ...(يةالمكتبة األزهر 
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        ديوان طرفة بن العبدديوان طرفة بن العبدديوان طرفة بن العبدديوان طرفة بن العبد    منمنمنمن    النماذج المختارةالنماذج المختارةالنماذج المختارةالنماذج المختارة

    الرقمالرقمالرقمالرقم    الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد    الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة
أما الملوك فأنت اليوم أالمهم                لؤما وأبيضهم سربال طباخ                     23232323 01010101    
وأتلع نهاض إذا صعدت به                 كسكان يوصي به بدجلة مصعد                         29292929 02020202    
وأعلم مخزوت من األنف مارن            عنيف متى ترجم به األرض تزدد                       30303030 03030303    
وٕان شئت سامي واسط الكور رأسها       وعامت بضيعيها نجاء الحقيدة                           30303030 04040404    
إن شئت لم ترقل وٕان شئت أرقلت         مخافة ملوى من الغد المحصد                            30303030 05050505    
ولست بجالل التالع مخافة                 ولكن متى يسترقد القوم أرفد                             31313131 06060606    
فإن تبغيني في حلقة القوم تلفني           وٕان تلتمسني في الحوانيت اصطد                      31313131 07070707    
إن يلتق الحي الجميع تالقني               إلى ذروة البيت الرفيع المصمد                           31313131 08080808    
إذا رجعت في صوتها خلت صوتها        تجارب أطار على ربع ردي                              32323232 09090909    
ي                         فإن كنت ال تستطيع دفع مثينتي            فدعني أبادرها بما ملكت يد    33333333 10101010    
لوال ثالث هم من عيشة الفتى              وجدك لم أحفل متى قام عودي                             33333333 11111111    
فما لي أراني وٕابن عمي مالكا              متى أدن منه ينأ عني ويبعد                              34343434 12121212    
وترى إذا ما نادى المضاف محنيا          كسيد العضا بنتهته المتورد                               34343434 13131313    
كريم يروي نفسه في حياته               ستعلم إن متناغدا أينا الضد؟                                34343434 14141414    
أرى العيش كنزا ناقصا                   وما تنقص األيام والدهر ينفذ                                34343434 15151515    
وقربت بالقربى، وجدك إنني              متى يك أمر للنكيثة أشهد                                   35353535 16161616    
إن يقذفوا بالقذع عرضك أسقهم           بكأس حياض الموت قبل التهدد                            35353535 17171717    
أرى الموت ال يرعى على ذي قرابة        وٕان كان في الدنيا عزيزا بمقعد             40404040 18181818    
لعمرك ما األيام إال معارة                  فما اسطعت من معروفها فتزود           40404040 19191919    
وال خير فيه غير أن له غنى               وأنا له كشحا إذا قام أهضما                   77777777 20202020    

    

    الرقمالرقمالرقمالرقم    الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد    الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة
    01010101 ما قد بناه اهللا تم بناؤه                        وما قد بناه الظلم فاهللا ما حقه    95959595
    02020202 المكروه فالدهر عائقهمن حارب األيام طاش سهامه                ومن أمن     95959595
    03030303 من كان في سفر فالموت صاحبه            أو كان في حضر فالموت يأتيه    126126126126
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        ديوان ابن زيدونديوان ابن زيدونديوان ابن زيدونديوان ابن زيدون    منمنمنمنة ة ة ة النماذج المختار النماذج المختار النماذج المختار النماذج المختار 

        الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة        الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد        الرقمالرقمالرقمالرقم
        63636363َلْوَالَك َلْم تَْثَقِب ِزَنْاُد َقِريَحِتي      َفَيْنَتِهُب الَظْلَماِء ِمْن َنِرَها َسَقٌط                          01010101
        81818181َوإِْن َيُك ِفي َأْهِل الَزَماِن ُمْؤِمِل          َفَأْنَت الَشَراُب الَعْذُب َوُهَو َسَراُب                          02020202
        95959595َوَأَن الَحَيا، ِإْن َكاَن َأْقَلَع َصْوَبُه          َفَقْد َفاَض ِلْألََماِل ِفي ِإْثِرِه الَبْحُر                         03030303
        99999999َوَمْن َيُك الُدْنَيا َوِللوْفِر َسْعِيِه             َفتُْقِريَك الُدْنَيا، وٕاْقَباَلَك الَوْفُر                              04040404
        105105105105ى الَدْهَر ِإْن َيْبِطْش َفَأْنَت َيِمُنُه        َوإِْن َتْضَحْك الُدْنَيا َفَأْنَت َلَها َثْغٌر                 َأرَ         05050505
        108108108108الليُل َمْهَما َطاَل َقُصَر ُطوَلُه           َهاِتي، َوَقْد َغَفَل الَرِقيُب، وَهاَك                           06060606
        108108108108 َأَما َمَنى َنْفِسي َفَأْنَت َجِميَعَها           َياَلْيتَِني َأْصَبْحُت َبْعَض ُهَناَك                07070707
        125125125125َأَنا َغْرُس ِفي َثَرَيا الُعِلَيا، َلْم            َأْبَطَأُت ُسْقَياَك َعْنُه َلَذُبَل                                08080808
        135135135135َرَقْت َهَمِمي       َكَمَثِل ِبيٍض الَلَياِلي ُدوَنَها الِدْرُع                   َلْوَال َبُنو ُجُهوْر َما َأشْ         09090909
        146146146146َوَكَذا الَدْهُر، ِإَذا َما                    َعَز َناُس َذَل َناٌس                                        10101010
        176176176176ُكَلَما ُقْلُت َحاَك ِفيِه َمَالِمي             َتْمِشي ِمْنُه َعَقِارُب َتْسِري                                  11111111
        176176176176َفاْذُكْر َأَخاَك ِبَخْيٍر ُكَلَما َلِعَبْت          ِبِه الَلَياِلي، َفْإَن الَدْهَر َدَواٌر                               12121212
        179179179179ِباَألْمِس َنْجٌم ثَاِقْب           َفالَيوُم َأْقَلُع َعاِرٍض َهَطاٌل                        ِإَن تَْنَكِدْر         13131313
        186186186186َمْهَما َذَمْهت فمازما                    ِني ِفي ِذَماِمَك ِبالَنِميُم                                    14141414
        204204204204وما إبنَك ِإَال َجَالُء الُعُيوْن            ِإَذا َناَظَر ِبِسَواْه ِإْكَتَحَل                                     15151515
        210210210210َوَلَما َأْن َهَجَرْت وَطاَل َغْفِري         َعَقَرْت ُهُمٌوم َنْفِسي ِبالِعَقاِر                                 16161616
        232232232232نما     مدحي إلى مدحي لك استطراد                        مهما إمتدحت سواك، قبل فإ        17171717
        242242242242متى أخف الغرام يصفه جسمي           بألسنة الضنى الخرس الفصاح                        18181818
        261261261261ولما رأيت الغدر هب النسيم              تلقاه إعصار لبطشه حرجف                          19191919
        280280280280كلما غنت الحمائم قلنا                    معبد إذ شدا أجاب الغريض                          20202020
        289289289289جلل حتى إذا قيل أبدعا                  : أنعم مثلها            يقل: متى تسد نعمى قيل        21212121
        343343343343كلما شاء تأتي أن يرى                   خلق البرجيس في خلق القمر                          22222222
        358358358358أما الثريا فالثريا نصبه                   وٕافادة، وأناقة، وجمال                                   23232323
        388388388388تكاد حين تناجيكم ضمائرنا               يقضي علينا األسى لوال تأسينا                          24242424
        389389389389إذا تأود أدته رفاهية                      توم العقود وأدمته البرى لينا                             25252525
        389389389389يينا              ويا نسيم الصبا، بلغ تحشينا          من أو على القرب حيا كان يح        26262626
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        391391391391أما هواك فلم نعدل بمنهله                شربا، وٕان كان يروينا فيظمينا                          27272727
        392392392392نأسى عليك إذا حثت مشعشعة           فينا الشمول وغنانا مغنينا                                28282828
        393393393393ولو صبا نحونا، من علو مطلعه         بدر الدجى، لم يكن حاشاك يصيبنا                       29292929
        404404404404فلو أسطع لطرت إليك شوقا            وكيف يطير مقصوص الجناح؟                           30303030
        412412412412الدهر عبدي لما                        أصبحت في الحب عبدك                                31313131
        424424424424أما رضاك فعلق ما له ثمن             لو كان سامحني في وصلة الزمن                        32323232
        456456456456إذا هو أهدى الياسمين بكفه            أخذت النجوم الزهر من راحة البدر             33333333

        

        الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة        الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد        الرقمالرقمالرقمالرقم
        96969696تاهللا لو حلف العشاق أنهم             موتى من الوجد يوم الوجد ما خنثوا            00001111
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        الرقمالرقمالرقمالرقم  اآلية

  167البقرة   "وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتبرأ منهم كما تبرؤوا منا: "قال تعالى  

  180البقرة   "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت: "قال تعالى  

  191البقرة   "فإن قاتلوكم فاقتلوهم: "قال تعالى 

  110البقرة   "وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند اهللا: "قال تعالى 

  25آل عمران   "فكيف إذا جمعناهم ليوم ال ريب فيه: "قال تعالى 

  115آل عمران   "وما فعلوا من خير فلن يكفروه: "قال تعالى 

  159عمران آل   "ولو كنت فظا غليظا القلب النفضوا من حولك: "قال تعالى 

  166آل عمران   "وما أصبكم يوم التقى الجمعان فبإذن اهللا: "قال تعالى 

  08التوبة   "فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم: "قال تعالى 

  23األنفال   "ولو أسمعتم لتولوا وهم معرضون: "قال تعالى 

  143األعراف   "ولكن أنظر إلى الخيل فإن استقر مكانه فسوف تراني: "قال تعالى 

  81الزخرف   "قل إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين: "قال تعالى 

قل أرأيتم إن جعل اهللا عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير اهللا : "قال تعالى 

  "يأتيكم بضياء

  71القصص 

  18يوسف   "وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين: "قال تعالى 

  22الكهف   "ولكن أكثر الناس ال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا: "قال تعالى 

  35األنعام   "لو شاء اهللا لجعلهم على الهدى: "قال تعالى 

والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماال حتى إذا جاءه لم : قال تعالى 

  "يجده شيئا ووجد اهللا عنده فوفاه حسابه واهللا سريع الحساب

  39النور 

  09الجن   "فمن يستمع اآلن يجد لها شهابا رصدا:" قال تعالى
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        ::::المعاجمالمعاجمالمعاجمالمعاجم

إبراهيم مصطفى وآخرون، معجم الوسيط، المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، اسطنبول، تركيا، - 

  .، د،ت2ط

  الجرجاني سيد شريف أبي الحسين، - 

والصرفية، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، محمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النحوية - 

  .بيروت، لبنان، د،ط، د،ت

  .8، مج2003،2004، 3 2 1ابن منظور لسان العرب، دار صادر بيروت للطباعة والنشر والتوزيع، ط- 

        ::::المصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجع

، 1إبراهيم الشمسان، الجملة الشرطية عند النحاة العرب، مطابع الدجوى، القاهرة، مصر، ط- 

1411،1981.(  

  .2008 ،1ط األردن، أربد، الرواية أسلوبية قضورى، إدريس- 

أشرف محمد نجى، قصيدة المديح األندلسية، قضايا موضوعية وفنية عصر الطوائف، دار الوفاء لدنيا - 

  .2003، 1الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط

  .تبحاث، د،ط، د،إمام حسن الزنوني، شرح المعلقات السبع، اعتنى به محمد فاضل، دار األ- 

 ،1ط األردن، أربد، الحديث كتب عالم المعاصر، العربي النقد في األسلوبية العطية، جرجيس أيوب- 

2016.  

 دار البقاعي، محمد الشيخ يوسف تحقيق األنصاري، هشام البن الذهب شذوذ شرح هبود، يوسف بركات- 

  .1419،1998 ،2ط لبنان، بيروت، الفكر،

  .2008 ،1ط مصر، القاهرة، الكتب، عالم لنحوية،ا الخالصة حسان، تمام- 

  .د،ت د،ط، العلمية، الكتب دار التعريفات، الحسن، علي محمد بن علي الحسن أبي شريف السيد جرجاني- 
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  .1405،1985 د،ط، النهضة، مكتبة الكتب، عالم المؤمن، حامد تحقيق اللمع، شرح في البيان جني، ابن- 

  .د،ت د،ط، نصوص، فنون قضايا لي،الجاه األدب الجليل، عبد حسن- 

  .2002 ،1ط المغرب، البيضاء، دار األسلوبية، البنى ناظم حسن- 

 مكتبة العثمنين، سليمان الرحمان عبد بالتخمير، الموسوم المفصل شرح الحسين، بن القاسم الخوارزمي- 

  .1421،2000 د،ط، الرياض، العبيكان،

  .4ج د،ت، د،ط، القاهرة، التراث، دار مكتبة الفضل، أبو محمد تحقيق القرآن، علوم في البرهان ،الزركشي- 

  .1821 ،2ط مصر، القاهرة، المصرية، الطبعة دار الكشاف، عمر، بن محمد القاسم أبو الزمخشري- 

  .د،ت د،ط، الجيل، دار الفاخوري، حنا أبياته بالشكل وظبط وشرحه وبوبه حققه ديوانه زيدون ابن زيدون- 

  .1992 ،1412 ،1ط لبنان، بيروت، الجيل، دار األندلس، شعراء في ترسل الرزاق، عبد سالم- 

 بيروت، الرسالة، مؤسسة الفتلي، حسن تحقيق النحو، في األصول السهل، بن محمد بكر أبو السراج ابن- 

  .1985 ،1ط

  .2007 د،ط، زيدون، ابن شعر في وأثرها الشاعرة األميرة المستكفي بنت والدة بوقالقة، سعيد- 

  .4ج د،ت، د،ط، بيروت، الجيل، دار هارون، محمد السالم عبد وشرح تحقيق الكتاب، سيبويه،- 

  .3مج ،1420،1994 ،1ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار الكتاب، سيبويه،- 

 ،1418،1998 ،1ط لبنان، بيروتـ العلمية، الكتب دار الدين شمس أحمد تحقيق الهوامع، همع السيوطي،- 

  .2ج

 د،ط، لبنان، بيروت، المعرفة، دار مصطاوي، الرحمان عبد به اعتنى ديوانه العبد، نب طرفة- 

1424،2013.  

  .1991 ،2ط اإلسكندرية، الجامعية، المعرفة دار التطبيقي، النحو الراجحي، عبد- 

  .1431،2011 ،1ط والتوزيع، للنشر غيداء دار زيدون، ابن شعر في الفنية الصورة عيسى، اللطيف عبد- 
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 ،1ط األردن، اربد، الدين صالح جامعة العشر، المعلقات شرح في االنزياح أسلوبية خضر، اهللا دعب- 

2013.  

 د،ط، الطالئع، دار الحميد، عبد الدين محي محمد تحقيق مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح عقيل، ابن- 

2004.  

  .3ج ،1423،2011 ،5ط وموزعون، ناشرون الفكر دار النحو، معاني السمرائي، صالح فاضل- 

 دار الخراط، محمد أحمد تحقيق المعاني، حروف شرح في المباني رصف النور، عبد بن أحمد المالقي- 

  .1985 ،2ط دمشق، القلم،

  .د،ت ،1ط بيروت، الكتب، عالم عظيمة، الخالق عبد محمد تحقيق المقتضب، مبردمبردمبردمبرد- 

  .2008 ،1ط األردن، عمان، المناهج، دار النحوية، األساليب العطية، علي محسن- 

  .2002 ،2ط مصر، القاهرة، اآلداب، مكتبة العربية، الجملة عبادة، إبراهيم محمد- 

  .2002 د،ط، والنشر، للطباعة الهدى دار شركة واألسلوبية، األسلوب جربي، رمضان محمد- 

  .د،ت د،ط، والنوادر، واألقوال السيرة مع العبد بن طرفة ديوان الرحيم، عبد محمد- 

  .1412،1992 ،1ط لبنان، بيروت، الجيل، دار األندلسي، األدب الخفاجي، المنعم عبد محمد- 

 اربد، الحديثـ الكتب عالم المفقع، البن الكبير األدب في البالغية وداللتها الجملة بنية كراكبي، محمد- 

  .2008 ،1ط األردن،

 بيروت، الجديدة، اآلفاق دار رون،وآخ قباوة الدين فخر تحقيق المعاني، حروف في الداني الجني المرادي- 

  .1403،1983 ،2ط

  .2003 د،ط، لبنان، بيروت، الهالل، مكتبة دار السبع، المعلقات شرح قميحة مفيد- 

  .1986 ،2ط لبنان، بيروت، العربي، رائد دار وتوجيه، نقد العربي، النحو في المخزومي مهدي- 

  .2000 العربية، طبعة األردن، عمان، اليازوزي، دار اللغوية، التراكيب نهر، هادي- 
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  :ابن هشام األنصاري- 

 .2004شرح شذوذ الذهب في معرفة كالم العرب، دار الطالئع، القاهرة، مصر، د،ط،  •

مغنى البيب في كتب األعاريب، تحقيق محمد محي الدين، المكتبة العصرية، بيروت، د،ط،  •

1416،1996. 

 .1420،2000، 2بيروت ـلبنان، طشرح قدر الندى وبل الصدى، دار الكتب العلمية،  •

  .7ج د،ت، د،ط، لبنان، بيروت، الكتب، عالم المفصل، شرح  الدين، موفق البقاء أبو يعيش ابن- 

 ،1427،2007 ،1ط عمان، والتوزيع، للنشر المسيرة دار والتطبيق، الرؤية األسلوب العدوس، أبو يوسف- 

  .1430،2010 ،2ط

        ::::االلكترونيةااللكترونيةااللكترونيةااللكترونية    المواقعالمواقعالمواقعالمواقع
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 ::::فهرسفهرسفهرسفهرسالالالال

 

        صصصص        العنوانالعنوانالعنوانالعنوان

  ج –أ   مقدمة

          أدوات الشرط الجازمةأدوات الشرط الجازمةأدوات الشرط الجازمةأدوات الشرط الجازمة: : : : الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

  05  تمهيد

  06  داة إنْ األ

  24  األداة من

  30  األداة َمَتى

  38  ما األداة

  43  امهم األداة

          الجازمةالجازمةالجازمةالجازمةأدوات الشرط غير أدوات الشرط غير أدوات الشرط غير أدوات الشرط غير : : : : الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

  48  تمهيد

  49  اإلمكانية

  50  األداة إذا

  61  األداة أما

  66  األداة لما

  73  االداة كلما

  78  االمتناعية

  79  االداة لو

  85  األداة لوال

  91  الخاتمة



 الفھرس

 

 

  94  الملحق

  120  المصادر والمراجع

    الفهرس

    الملخص
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        ::::الملخصالملخصالملخصالملخص

عليها التراث اللغوي، وهي مع أهميتها لم  يقوميتناول هذا البحث قضية من القضايا الهامة التي 

يكن لها بابا مستقال في كتاب النحو، وٕانما بحثها النحاة في سياق عرضهم لموضوعات إعرابية وتركيبية 

، وأن يتأمل في حكمها الذي له أثر في بالذكرجملة الشرط تستحق أن تفرد ان وداللية شتى، والحق 

أسلوب الشرط في ديوان : الشرط ولهذا تناولنا البحث الموسوم بـإعراب طرفيها فعل الشرط وفعل جواب 

ى شيوع تحليلي، ولبيان أهمية شعرهما، ومدطرفة بن العبد وديوان ابن زيدون وفق المنهج الوصفي ال

  .الظاهرة في ديوانهما ألجل ايضاح األدوات التي استعملوها ومعانيها واألدوات التي هاجروها

  :وجاء البحث في فصلين

 أدوات الشرط الجازمة: الفصل األول )1

 أدوات الشرط غير الجازمة: الفصل الثاني )2

االختيار والصعوبات التي واجهتنا، وتلتهما  فيها أهمية الموضوع وأسباب بينا: مقدمة وسبقتهما

فيها إلى أهم النتائج المتوصل إليها وملحق قمنا من خالله بتعريف أسلوب الشرط،  تعرضناالخاتمة 

الجملة الشرطية ومصطلحاتها ووضحنا فيه أسلوب الشرط في المباحث اللغوية قديما وحديثا وتحديد 

  .المصادر والمراجعمنا البحث بقائمة أذيل  وأحوال الشرط والجزاء مع تعريف موجز بالشعراء كما

  : الكلمات المفتاحية

 .الشرط ، أسلوب الشرط، البالغة، ديوان طرفة بن العبد، ديوان ابن زيدون - 
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Résumé: 

Cette recherche porte sur la question des questions importantes Bthom le 

patrimoine linguistique, et son importance n'a pas eu un pape indépendant dans 

le livre, mais discuté grammairiens dans le cadre de leur offre aux sujets tag 

flexions et synthétiques différents, et le droit à l'état de gros mérite unique ne 

sont pas mentionnés, et de réfléchir sur sa décision, ce qui a pour effet de 

l'expression des deux extrémités a fait l'état et a fait la condition et ne répondre à 

la condition et cela nous avons eu affaire à la recherche est marquée par: état de 

style dans le Diwan Tarafa Diwan Ibn Zaidoun selon la méthode d'analyse 

descriptive, et la déclaration de l'importance de leurs cheveux, et la prévalence 

du phénomène dans Diwan afin de clarifier les outils qu'ils ont utilisés et leur 

signification les outils qui migraient Ici. 

La recherche en deux chapitres: 

1 ( Chapitre un: des outils Condition affirmées 

2 ( Chapitre II: outils Condition non assertif 

Et Prècèdè Introduction: ce qui montre l'importance du sujet et les raisons de la 

sélection et les difficultés rencontrées, et ont été suivies par la conclusion les 

expose aux résultats les plus importants obtenus à l'extension que nous avons 

dans laquelle la définition de l'état de style, déterminer la condamnation avec 

sursis et de la terminologie et clarifie la méthode de la condition dans le 

détective linguistique ancienne et moderne, et les conditions de la condition et 

de la surface de réparation avec un bref poètes définition la liste de recherche 

des sources et des références. 

Mots-clés: 

- état, le style de l'état, la rhétorique, Diwan Tarafa, Diwan Ibn Zaidoun. 
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Summary: 

This research deals with the important issues Bthom linguistic heritage, and its 

importance has not had an independent pope in the book, but discussed 

grammarians as part of their offer to flexion and synthetic different tag topics, 

and the right to The state of single merit unique are not mentioned, and reflect 

on its decision, which has the effect of the expression of both ends made the 

condition and made the condition and meet the condition and that we We have 

been dealing with the research is marked by: state of style in Diwan Tarafa 

Diwan Ibn Zaidoun according to descriptive analysis method, and declaration of 

the importance of their hair, and the prevalence of the phenomenon in Dioanhma 

to clarify the Tools they used and their meaning the tools that migrated Here. 

The research in two chapters: 

1 ( Chapter One: Asserted Condition Tools 

2 ( Chapter II: tools Non-Assertive Condition 

And preceded Introduction: what shows the importance of the subject and the 

reasons for the selection and the difficulties encountered, and were followed by 

the conclusion exposes them to the most important results obtained to the 

extension we have in which the definition of The state of style, determine 

conditional sentencing and terminology and Odhna the method of the condition 

in the old and modern linguistic detective, and conditions of the condition and 

surface repair with a brief poet definition list Search for sources and references. 

Keywords: 

- state, style of state, rhetoric, Diwan Tarafa, Diwan Ibn Zaidoun. 


