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 : جزم الفعل المضارع-3
 حرف جازم أو اسم جازم وتكون عالمة : یجزم الفعل المضارع إذا سبقھ جازم-1

 :جزم الفعل المضارع واحدة مما یلي
 یجزم بالسكون إذا كان صحیح اآلخر ولم یتصل بھ من الضمائر ما یجعلھ من -أ

.  النسوة أو نون التوكیدما یكون سببا في بنائھ وھو نون بھ ولم یتصل الخمسة، األفعال
یطع فعل ) ومن ُیطِع اَهللا ورسوَلھ ُیدخْلھ جناٍت تجري من تحِتھا األنھاُر(مثال ذلك 

مضارع مجزوم بمن وھو فعل شرط وعالمة جزمھ السكون وحرك بالكسر اللتقاء 
 . یدخلھ فعل مضارع مجزوم بمن وھو جواب الشرط وعالمة جزمھ السكون،الساكنین

حرف العلة إذا كان معتل اآلخر باأللف أو بالواو أو بالیاء وتبقى  یجزم بحذف -ب
مثال المعتل . الفتحة أو الضمة أو الكسرة دلیال على األلف أو الواو أو الیاء المحذوفة

إنما َیْعُمُر مساجَد اِهللا من آمن باِهللا والیوِم اآلخِر وأقام الصالَة وآتى الزكاَة ولم (باأللف 
َش فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمھ حذف حرف العلة وھو یخ) یخَش إال اهللا

 .األلف والفتحة قبلھا دلیل علیھا
یھِد فعل مضارع مجزوم بمن وعالمة ) من یھِد اهللا فھو المھتِد(مثال المعتل بالیاء 

 .جزمھ حذف حرف العلة وھو الیاء والكسرة قبلھا دلیل علیھا
تدُع فعل مضارع )  ما ال ینفُعك وال یضرُّكوال تدُع من دون اهللا(مثال المعتل بالواو 

مجزوم بال الناھیة وعالمة جزمھ حذف حرف العلة وھو الواو والضمة قبلھا دلیل 
 .علیھا

اذھب أنت وأخوك بآیاتي وال ( یجزم بحذف النون إذا كان من األفعال الخمسة مثل -ج
جزمھ حذف النون ألنھ تنیا فعل مضارع مجزوم بال الناھیة وعالمة ) َتِنَیا في ِذكري

تتوبا فعل مضارع ) إن تتوبا إلى اهللا فقد َصَغْت قلوُبكما(من األفعال الخمسة ، ومثل 
َأْوُفوا الكیَل (مجزوم بإن وعالمة جزمھ حذف النون ألنھ من األفعال الخمسة، ومثل 

تكونوا فعل مضارع مجزوم بال الناھیة وعالمة جزمھ ) وال تكونوا من المخسرین
والذین إذا أنفقوا لم ُیسرفوا ولم َیْقُتُروا (ومثل . نون ألنھ من األفعال الخمسةحذف ال

یسرفوا فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمھ حذف النون ألنھ ) وكان بیَن ذلك َقواما
وال تخافي وال تحزني إنا رادُّوه إلیك وجاعلوه (ومثل . من األفعال الخمسة ویقتروا مثلھ

فعل مضارع مجزوم بال الناھیة وعالمة جزمھ حذف النون ألنھ تخافي ) من المرسلین
 .من األفعال الخمسة

 إذا كان الفعل المضارع  مضعف اآلخر مثل یشتدُّ، یمتدُّ، یضلُّ، یحلُّ، یرتدُّ فإنھ ال -د
یجزم بالسكون ألن الحرف المضعف عبارة عن حرفین أولھما ساكن والثاني متحرك،  

 سبب عامل الجزم فسیكون ھناك ساكنان متتابعانفإذا سكن الحرف األخیر ب
 وذلك غیر سائغ في لغة العرب ولذلك فإن ھناك ثالث طرق في جزم الفعل المضعف 

 :وھي
َمْن َیِشذُّ عن ( یبقى الفعل مضعفا ویضم آخره على األصل كما كان قبل الجزم مثل -1

ن وھو فعل الشرط یشذُّ فعل مضارع مجزوم بم) قومھ یضُعْف وَیطمْع فیھ أعداُؤه
 .وعالمة جزمھ سكون مقدر بسبب ضم آخره تجنبا اللتقاء الساكنین

 یبقى الفعل مضعفا ویفتح آخره لتجنب اجتماع الساكنین وذلك لخفة الفتحة، وھذه -2
الطریق أكثر ورودا من ضم آخر الفعل، وقد وردت في القرآن الكریم في قولھ تعالى 
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یرتد ) منكم عن دیِنھ فسوف یأتي اُهللا بقوٍم ُیِحبُّھم وُیحبونھیأیھا الذین آمنوا من َیرتدَّ (
فعل مضارع مجزوم بمن وھو فعل الشرط وعالمة جزمھ سكون مقدر بسبب فتح آخره 

 .تجنبا اللتقاء الساكنین
  یفك تضعیف الحرفین وتظھر عالمة الجزم السكون على الحرف األخیر ویحرك -3

 وقد تكرر ورود ذلك في القرآن الكریم وفي كالم الحرف السابق لھ بالكسر أو بالضم
ومن َیْرَتِدْد منكم عن دیِنھ فیُمْت وھو كافٌر فأولئك َحِبَطْت أعماُلھم في (العرب، مثل 
إن َتْمَسْسُكْم (، )فلیمِلْل ولیُُّھ بالعدِل(، )فلیكتْب ولُیمِلِل الذي علیھ الحقُّ(، )الدنیا واآلخرة
من َیشِأ اُهللا ُیضِلْلُھ ومن َیَشْأ (، )غُلْل یأِت بما َغلَّ یوم القیامةومن ی(، )حسنٌة َتُسْؤُھْم

ومن یضِلْل فلن تجَد لھ (، )من ُیضِلِل اُهللا فال ھادَي لھ(، )یجعْلُھ على صراٍط مستقیٍم
، )فلیمُدْد بسبٍب إلى السماِء ثم ْلیقطْع(، )ومن َیحِلْل علیھ غضبي فقد َھَوى(، )ولیا ُمرِشدا

 ، ومثل )یَننا بالحقِّ وال ُتْشِطْطفاحكم ب(
 على قوِمِھ ُیْسَتْغَن عنھ وُیْذَمِم   ومن یُك ذا ماٍل فیبخْل بماِلِھ

 یبنى ویكون في محل جزم إذا اتصلت بھ نون النسوة أو نون التوكید فیبنى على -ھـ
 .السكون مع نون النسوة ویبنى على الفتح مع نون التوكید

تخضْعن ) فال تخضْعن بالقوِل فیطمَع الذي في قلِبھ مرٌض(ة مثال المبني مع نون النسو
 .فعل مضارع مبني على السكون التصالھ بنون النسوة وھو في محل جزم بال الناھیة

تقولنَّ فعل مضارع ) وال تقوَلنَّ لشيٍء إني فاعٌل ذلك غدا(مثال المبني مع نون التوكید 
 . محل جزم بال الناھیةمبني على الفتح التصالھ بنون التوكید وھو في

 

، وھناك من النحاة من یعترض  عوامل جزم المضارع أو أدوات جزم المضارع-2
على استخدام كلمة أدوات ویرى إطالق كلمة عوامل فقط علیھا، والصحیح أنھا تسمى 

قسم یجزم فعال : وھذه العوامل قسمان. عوامل أو أدوات وجمھور النحاة على ذلك
 .ینواحدا وقسم یجزم فعل

  األدوات أو العوامل التي تجزم فعال واحدا خمسة ھي الطلب ولم ولما والم األمر-أ
 . وال الناھیة

 ومعنى أن الطلب أداة جزم ھو انھ إذا تقدم لفظ یدل على الطلب وجاء بعده  الطلب-1
فعل مضارع مجرد من الفاء وقصد بھ الجزاء فإنھ یجزم بذلك الطلب لما فیھ من معنى 

قیل یجزم بھ ألنھ ینوب عن الشرط وقیل یجزم بأداة مقدرة، وشاع عند الشرط، و
إنھ مجزوم في جواب الطلب أو في جواب األمر، واللفظ الذي یدل : المعربین قولھم

 :على الطلب أمر أو نھي أو استفھام وأمثلة ذلك
واب األمر أتل فعل مضارع مجزوم في ج) قل تعاَلْوا أتُل ما َحرََّم ربُّكم علیكم( األمر -

 .وعالمة جزمھ حذف حرف العلة وھو الواو والضمة قبلھا دلیل علیھا
 )بِسْقِط اللَِّوى بیَن الدَُّخول فَحْوَمِل  قفا َنْبِك من ِذكَرى حبیٍب ومنزِل( ومثل

نبِك فعل مضارع مجزوم في جواب األمر وعالمة جزمھ حذف حرف العلة وھو الیاء 
 ).ائتني أكرْمك (ومثل. والكسرة قبلھا دلیل علیھا

تدخل فعل مضارع مجزوم في جواب النھي وعالمة ) ال تكفْر تدخِل الجنة( النھي -
 ).ال ترتكِب المحرماِت تنُج من الناِر. (جزمھ السكون وحرك بالكسر اللتقاء الساكنین

أحدْثك فعل مضارع مجزوم في جواب االستفھام ) ھل تأتیني أحدْثك؟( االستفھام -
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 ).أتزوُرني أكرْمك؟. (لسكونوعالمة جزمھ ا
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 : ملحوظات
 معنى قصد الجزاء بالفعل المضارع أنھ یقدر مسببا عن الطلب المتقدم، كما أن :األولى

جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط، فإن قولھ تعالى تعالوا أتل تقدم فیھ الطلب وھو 
لوا فإن تأتوا أتُل تعالوا وتأخر بعده المضارع وھو أتُل وقصد بھ الجزاء ألن المعنى تعا

 .علیكم فالتالوة مسببة عن المجيء ولذلك جزم
خذ من أمواِلھم (فإن لم یقصد بالمضارع الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمھ مثل 

فالفعل تطھرھم وقع بعد الطلب ولكنھ لم یقصد بھ الجزاء ) صدقًة تطھُرھم وتزكیھم بھا
دقة تطھرھم، وإنما المعنى خذ من أموالھم فلذلك رفع ألنھ لیس المعنى إن تأخذ منھم ص

ائتني برجٍل (ومثل . صدقة مطھرة لھم فجملة تطھرھم في محل نصب صفة لصدقة
فإنھ یجب رفع الفعل یحُب وال یجوز جزمھ ألنھ لیس  المراد أن ) یحُب اَهللا ورسوَلھ

 محبة الرجل هللا ورسولھ مسببة عن اإلتیان بھ كما یكون اإلكرام مسببا عن 
فإن اإلكرام ھناك مسبب عن اإلتیان، ولكن المراد في ) ائتني ُأكرْمك(تیان في مثل اإل

 .یحب ائتني برجل محب هللا أي موصوف بھذه الصفة
) ما تأتینا تحدُثنا( ال یجزم الفعل المضارع إذا تقدمھ نفي أو خبر مثبت فإذا قیل :الثانیة

أنت تأتینا (وجواب وإذا قیل فیجب رفع تحدثنا وال یجوز جزمھ ألنھ لیس ھناك طلب 
فیجب رفع تحدثنا أیضا وال یجوز جزمھ، وما ورد فیھ جزم المضارع بعد ) تحدُثنا

 اتقى اَهللا امُرٌؤ َفَعَل (الخبر فإن الخبر فیھ بمعنى األمر مثل قول العرب 
فإن اتقى وفعل مع أنھما فعالن ماضیان ظاھرھما الخبر إال أن ) خیرا ُیَثْب علیھ

ومثل قولھ تعالى ) لیتِق اَهللا امُرٌؤ وْلیفعْل خیرا ُیَثْب علیھ(الطلب، والتقدیر معناھما 
تؤمنون بالِلھ ورسوِلھ وتجاھدون في سبیِل اِهللا بأمواِلكم وأنفِسكم ذلكم خیٌر لكم إن كنتم (

جزم فیھ الفعل یغفر ألنھ جواب لقولھ تعالى تؤمنون ) تعلمون، َیغفْر لكم ذنوَبكم
 .ھما مع أنھما مضارعان لكنھما في معنى األمر آمنوا وجاھدواوتجاھدون لكون

 الجزم في جواب الطلب بال الناھیة ال یجوز إال بشرط أن یصح تقدیر شرط في :الثالثة
ال تدُن (ومثل ) ال تكفْر تدخِل الجنَة(موضعھ مقرون بال النافیة مع صحة المعنى مثل 

إن ال (و ) إن ال تكفْر تدخِل الجنَة(عھما فإنھ یصح أن یقال في موض) مْن األسِد تسلْم
) ال تدُن من األسِد یأكُلك(و) ال تكفْر تدخُل الناَر(بخالف ما لو قیل ) تدُن مْن األسِد تسلْم

إن ال تكفْر تدخِل الناَر و : فإنھ یجب الرفع فیھما وال یجوز الجزم ألنھ ال یصح أن یقال
 .إن ال تدُن من األسِد یأكْلك

ا كان الفعل المضارع الواقع بعد الطلب الذي یقصد بھ الجزاء مقترنا بالفاء إذ: الرابعة
فإنھ ال یجزم بل یكون منصوبا وتكون الفاء المقترنة بھ ھي فاء السببیة التي ینصب 

 .المضارع بعدھا بأن المضمرة وجوبا وقد سبق ذكر ذلك في نصب الفعل المضارع
دا ھو لم وھي حرف نفي ینفي الفعل المضارع الجازم الثاني مما یجزم فعال واح:  لم-2

ولم َیْمَسْسني (ویقلب معناه إلى الماضي ولذلك تسمى لم حرف نفي وجزم وقلب مثل 
یمسسني فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمھ السكون، أك فعل ) بشٌر ولم أُك َبِغیا

یف، مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمھ السكون الظاھر على النون المحذوفة للتخف
لم یكِن الذین كفروا من أھِل الكتاِب (ومثل )لم یلْد ولم یولْد ولم یكْن لھ ُكُفوا أحد(ومثل 

یكن فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمھ ) والمشركین ُمنفكین حتى تأتَیھُم البینة
وقد تدخل ھمزة االستفھام على لم ویبقى عملھا .السكون وحرك بالكسر اللتقاء الساكنین
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 ).ألم نشرْح لك صدَرك؟(ل كما ھو مث
الجازم الثالث لما وھي حرف یفید النفي مثل لم ولكنھا تفید استمرار النفي مثل :  لما-3
یقض فعل مضارع مجزوم بلما وعالمة جزمھ حذف حرف ) كال لّما یقِض ما َأَمَره(

 .العلة الیاء والكسرة قبلھا دلیل علیھا
 منھما حرف، وأنھ مختص بالمضارع، وتشترك لم ولما في أربعة أمور وھي أن كال

 .وأنھ یعمل الجزم، وأنھ یقلب الزمان إلى الماضي
 :ویفترقان في أربعة أمور

 لمَّا یحضِر (أن المنفي بلمَّا مستمر االنتفاء إلى زمن الحال أو زمن التكلم مثل : األول
مرا بل یكون وقد ال یكون مست) لم یلْد(والمنفي بلم قد یكون مستمرا مثل ) الرجُل بعُد

فإن معناه أنھ ) ھل أتى على اإلنساِن حیٌن من الدھِر لم یكْن شیئا مذكورا(منقطعا مثل 
وال یجوز أن ) لم یقْم ثم قام(لم یكن شیئا مذكورا ثم كان بعد ذلك، ولھذا یجوز أن تقول 

 ).لّما یقْم ثم قام(نقول 
أي إلى اآلن لم )  یذوقوا عذاِببل لمَّا(أن لّما تؤذن بتوقع حصول ما بعدھا مثل : الثاني

 .یذوقوه وسوف یذوقونھ، ولم ال تقتضي ذلك
 ) قاربُتھا ولّما: ھل دخلَت البلَد؟ فتقوُل(أنھ یجوز أن یحذف الفعل بعد لما مثل : الثالث

 .قاربتھا ولم: أي ولما أدخلھا وال یجوز ذلك مع لم فال یقال
فإن لم (ومثل ) إن لم تقْم ُقمُت(أنھ یجوز أن تقترن لم بحرف الشرط مثل : الرابع
 .إن لمَّا تقْم قمُت: وال یجوز ذلك في لّما فال یقال) تفعلوا

الجازم الرابع الم الطلب وتسمى أیضا الم األمر وھي الم مكسورة :  الم الطلب-4
ینفق فعل ) ِلینفْق ذو َسَعٍة من َسَعِتِھ(تختص بالدخول على الفعل المضارع فتجزمھ مثل 

زوم بالم األمر وعالمة جزمھ السكون، وقد تنطق الالم ساكنة مثل مضارع مج
وْلیحكْم أھُل (ومثل ) وْلتكْن منكم أمٌة یدعون إلى الخیر(ومثل ) وْلیعفوا وْلیصفحوا(

فْلتقْم (والطلب إن كان من أعلى إلى أدنى یسمى أمرا مثل ).اإلنجیِل بما أنزل اُهللا فیھ
َتھم فإذا سجدوا فْلیكونوا من وراِئكم وْلتأِت طائفٌة أخرى لم طائفٌة منھم َمَعك ولیأخذوا أسلح

، وإن كان من أدنى إلى أعلى سمي دعاء )یصلوا فْلیصلوا معك وْلیأخذوا ِحْذَرُھْم وأسلحَتھم
وھي تسمیة بالغیة، یقض فعل مضارع مجزوم بالم األمر ) لیقِض علینا ربَُّك(مثل 

 .والكسرة قبلھا دلیل علیھاوعالمة جزمھ حذف حرف العلة وھو الیاء 
وتدخل الالم على فعل الغائب كثیرا، وتدخل على فعل المتكلم بأقل من الغائب مثل 

ویندر دخولھا على فعل ) وقال الذین كفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیَلنا وْلنحمْل خطایاكم(
یقال ألن فعل األمر للمخاطب یغني عنھا ) ِلتحرْص على أداِء واجِبك(المخاطب مثل 

 ).احرص على أداِء واجِبك(
الجازم الخامس ال الطلبیة وتسمى ال الناھیة وھي التي یطلب فیھا الكف :  ال الطلبیة-5

تشرك فعل مضارع ) یا ُبَنيَّ ال ُتشرْك باِهللا(عن فعل ویجزم المضارع بعدھا مثل 
ویكون الطلب ) ال تحزْن إن اَهللا َمَعَنا(مجزوم بال الناھیة وعالمة جزمھ السكون، ومثل 

ویكون دعاء إذا كان من ) ال تدُع مع اِهللا إلھا آخر(بال نھیا إذا كان من أعلى ألدنى مثل 
 ).ربَّنا ال تؤاخْذنا إن نسینا أو أخطأنا(أدنى ألعلى مثل 

وتدخل ال على فعل المخاطب وعلى فعل الغائب وال تدخل على فعل المتكلم مثال 
) وال تبِغ الفساَد في األرِض) (ِش في األرِض َمَرحاوال تم(دخولھا على فعل المخاطب 
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ال (، )ال یكْن أحُدكم ِإمََّعة(، )وال یغتْب بعُضكم بعضا(ومثال دخولھا على فعل الغائب 
 ).َیِبْع بعُضكم على بیِع بعض

 العوامل أو األدوات التي تجزم فعلین ھي إحدى عشرة أداة وھي إن وإذما، ومن، -ب
وأین، وأیان، وحیثما، وأنَّى، وأي، وتسمى ھذه األدوات أدوات وما، ومھما، ومتى، 

فالنجاح معلق ) إن تدرْس تنجْح(الشرط الجازمة وھي تفید تعلیق أمر على أمر مثل 
إن األول : على الدراسة ویسمى األول شرطا والثاني جوابا وجزاء ویقال في اإلعراب

ن ھناك جملتان إحداھما وھي وذلك یقتضي أن یكو. فعل الشرط والثاني جواب الشرط
المتقدمة تسمى الشرط والثانیة وھي المتأخرة تسمى الجواب والجزاء وال بد أن تكون 
الجملة األولى فعلیة ولذلك فھذه األدوات كلھا مختصة باألفعال، أما الجملة الثانیة 
فاألصل فیھا أن تكون فعلیة ولكنھا قد تأتي جملة اسمیة وتحتاج حینئذ إلى رابط 

 .وسیأتي بیان ذلك
: تقسم األدوات التي تجزم فعلین إلى قسمین:  تقسیم األدوات التي تجزم فعلین-ج

 .حروف وأسماء
 :ھي إن وإذما وفیما یلي أمثلتھاالحروف التي تجزم فعلین  -
إن حرف شرط جازم یجزم فعلین األول ) إن یشْأ ُیذھْبكم ویأِت بخلٍق جدیٍد( مثال إن -1

ني جوابھ وجزاؤه، یشأ فعل الشرط مجزوم بإن وعالمة جزمھ فعل الشرط والثا
السكون، یذھبكم جواب الشرط مجزوم وعالمة جزمھ السكون،  ویأت معطوف على 

ومثل . یذھبكم مجزوم وعالمة جزمھ حذف حرف العلة الیاء والكسرة قبلھا دلیل علیھا
 ).إن ُتحسْن إلى المحتاجین ُتْحَمْد(، )إن یشْأ یسكِن الریَح(
إذما حرف شرط جازم یجزم فعلین األول فعل الشرط ) إذما تأِتني َتْلَقني( مثال إذما -2

والثاني جوابھ وجزاؤه، تأتني تأت فعل الشرط مجزوم بإذما وعالمة جزمھ حذف 
حرف العلة الیاء والكسرة قبلھا دلیل علیھا، تلقني تلق جواب الشرط مجزوم وعالمة 

 .فتحة قبلھا دلیل علیھاجزمھ حذف حرف العلة األلف وال
إذما أداة الشرط، ) بھ ُتْلِف من إّیاُه تأمُر آتیا  وإنك إذما تأِت ما أنت آمٌر(ومثل 

 .تأت فعل الشرط، تلف جواب الشرط
 ھي من، وما، ومھما، ومتى، وأین، وأیان، وحیثما، وَأنَّى، األسماء التي تجزم فعلین -

ا فإن فیھا اختالفا حیث رأى بعضھم أنھا حرف وأي، وكلھا أسماء باتفاق النحاة إال مھم
 :والراجح أنھا اسم وفیما یلي أمثلتھا ومعانیھا

من اسم شرط جازم یجزم ) َمْن َیعمْل سوءا ُیْجَز بھ( وھي تستعمل للعاقل مثل َمْن -1
فعلین األول فعل الشرط والثاني جوابھ وجزاؤه وھو مبني على السكون في محل رفع 

 الشرط مجزوم بمن وعالمة جزمھ السكون، یجز جواب الشرط مبتدأ، یعمل فعل
مجزوم وعالمة جزمھ حذف حرف العلة األلف والفتحة قبلھا دلیل علیھا، وجملة 

 .الشرط في محل رفع خبر المبتدأ َمْن
ما اسم شرط ) وما تفعلوا من خیٍر یعلْمھ اهللا( وھي تستعمل لغیر العاقل مثل ما -2

نیة على السكون في محل نصب مفعول بھ مقدم لفعل جازم یجزم فعلین وھي مب
الشرط، تفعلوا فعل الشرط مجزوم بما وعالمة جزمھ حذف النون ألنھ من األفعال 

 .الخمسة، یعلمھ یعلم جواب الشرط مجزوم وعالمة جزمھ السكون
  وھي لغیر العاقل مثل ما وھي أعم من ما ومثالھامھما -3
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 )وإن خالھا َتْخَفى على الناِس ُتعلِم  قٍة ومھما تكْن عنَد امِرٍئ من خلی(
مھما اسم شرط جازم یجزم فعلین مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، تكن فعل 
الشرط مجزوم بمھما وعالمة جزمھ السكون، تعلم جواب الشرط مجزوم وعالمة 

 .جزمھ السكون وحرك بالكسر ألجل الروّي
أ إذا كان فعل الشرط فعال الزما أو كان  من وما ومھما یعرب كل منھا مبتد:ملحوظة

 من (متعدیا واستوفى مفعولھ وتكون جملة فعل الشرط في محل رفع خبر المبتدأ مثل 
فمن في المثالین تعرب مبتدأ ألن الفعل ) من یفعْل خیرا َیْلَق جزاَءه(ومثل ) یجتھْد ینجْح

تعد وقد استوفى مفعولھ یجتھد في المثال األول الزم والفعل یفعل في المثال الثاني م
ما تفعْلُھ من خیٍر (و) ما َیْحُدْث من أمٍر یعلْمھ اهللا(ومثل . وھو خیرا فتكون من مبتدأ

فما في المثالین مبتدأ ألن الفعل یحدث في المثال األول الزم والفعل تفعلھ ) تجْد جزاَءه
. تكون ما مبتدأفي المثال الثاني متعد وقد استوفى مفعولھ وھو الضمیر المتصل الھاء ف

فمھما في المثالین مبتدأ ألن ) مھما تفعْلھ ُتحاَسْب علیھ(، و)مھما َتَنْم تشُعْر براحة(ومثل 
الفعل تنم في المثال األول الزم والفعل تفعلھ في المثال الثاني متعد وقد استوفى مفعولھ 

 وإذا كان الفعل متعدیا ولم یستوف مفعولھ فإن .  فتكون مھما مبتدأ
َمْن َتصَحْب من (ِمْن َمْن و ما ومھما تعرب مفعوال مقدما لفعل الشرط مثل كال 

فمن تعرب مفعوال مقدما لفعل الشرط تصحب ألنھ متعد ولم ) الصالحین َتْسَتِفْد منھ
فما تعرب مفعوال مقدما ) ما تثَقدِّْم في الدنیا ینفْعك في اآلخرة(یستوف مفعولھ، ومثل 

فمھما تعرب ) مھما تطلْب تجْده(ومثل .  ولم یستوف مفعولھلفعل الشرط تقدم ألنھ متعد
 .مفعوال مقدما لفعل الشرط تطلب ألنھ متعد ولم یستوف مفعولھ

 وھي للزمان وتعرب في محل نصب على الظرفیة ویكون عامل النصب فیھا متى -4
ن وھو متى اسم شرط جازم یجزم فعلی) متى َتْدُعنا ُنَلبِّ دعوَتك: (جواب الشرط ومثالھا

مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان وعامل النصب فیھ نلب، تدعنا تدع 
فعل الشرط مجزوم بمتى وعالمة جزمھ حذف حرف العلة الواو والضمة قبلھا دلیل 
علیھا، نلب جواب الشرط مجزوم وعالمة جزمھ حذف حرف العلة الیاء والكسرة قبلھا 

 دلیل علیھا ومثل 
 )متى أضِع الِعمامَة تعرفوني   الثَّناَیاأنا ابُن َجال وَطالُع(

متى اسم شرط جازم، وھو في محل نصب ظرف زمان، أضع فعل الشرط مجزوم 
بالسكون وحرك بالكسر اللتقاء الساكنین، تعرفوني جواب الشرط مجزوم بحذف النون 

قبل ألنھ من األفعال الخمسة، والنون التي فیھ ھي نون الوقایة قبل یاء المتكلم وأصلھ 
 .الجزم تعرفونني

) أین تذھْب أذھْب: ( وھي للمكان وتعرب في محل نصب على الظرفیة ومثالھاأین -5
أین اسم شرط جازم وھو مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان، تذھْب فعل 

أین اسم شرط جازم ) أینما تكونوا یدركّكُم الموُت(الشرط، أذھب جواب الشرط ومثل 
 في محل نصب ظرف مكان،  تكونوا فعل الشرط مجزوم وھو مبني على الفتح 

 .بحذف النون ألنھ من األفعال الخمسة، یدرككم جواب الشرط مجزوم بالسكون
) أیَّاَن تجتھْد تنجْح( وھي للزمان وتعرب في محل نصب على الظرفیة مثل أیَّاَن -6

فعل أیان اسم شرط جازم وھو مبني على الفتح في محل نصب ظرف زمان، تجتھد 
 الشرط، تنجح جواب الشرط ومنھ



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 219

 )لم تدرِك األمَن منا لم َتَزْل َحِذرا  أیَّاَن ُنَؤمِّْنك تأَمْن غیَرنا وإذا(
 أیان اسم شرط جازم وھو مبني على الفتح في محل نصب ظرف زمان،  نؤمنك فعل 

 .الشرط، تأمن جواب الشرط
م شرط جازم وھو مبني على الفتح في أیان اس) فأیَّاَن ما َتْعِدْل بھ الریُح َتنزِل(ومثل 

محل نصب ظرف زمان، ما زائدة، تعدل فعل الشرط، تنزل جواب الشرط مجزوم 
 .بالسكون وحرك بالكسر ألجل الروي

حیُثما تذھْب تجْد ( وھي للمكان وتعرب في محل نصب على الظرفیة مثل حیثما -7
 ظرف مكان، ما حیث اسم شرط جازم وھو مبني على الضم في محل نصب ) صدیقا

 .زائدة، تذھب فعل الشرط، تجد جواب الشرط
حیث اسم شرط جازم وھو ) حیثما تستقْم ُیقدِّْر لك اُهللا نجاحا في غابِر األزماِن(ومثل 

مبني على الضم في محل نصب ظرف مكان، ما زائدة، تستقم فعل الشرط، یقدر جواب 
 .الشرط

أنَّى تأِتِھ تأِت رجال (الظرفیة مثل  وھي للمكان وتعرب في محل نصب على أنَّى -8
أنى اسم شرط جازم وھو مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان، تأتھ ) كریما

تأت فعل الشرط مجزوم بأنى وعالمة جزمھ حذف حرف العلة وھو الیاء والكسرة 
 قبلھا دلیل علیھا، تأت جواب الشرط مجزوم، ومثل 

 )ًخا غیَر ما ُیْرضیكما ال ُیحاِوُلأ  َخلیَليَّ أنَّى تأتیاِني تأِتیا(
أنى اسم شرط جازم وھو في محل نصب ظرف مكان، تأتیاني تأتیا فعل الشرط مجزوم 
بأنى وعالمة جزمھ حذف النون ألنھ من األفعال الخمسة، والنون التي قبل یاء المتكلم 

 .ھي نون الوقایة، تأتیا جواب الشرط مجزوم بحذف النون
لنحاة بحسب ما تضاف إلیھ أي أن المعنى الذي تفیده یؤخذ مما  وھي كما قال اأي -9

أضیفت إلیھ فإن أضیفت لعاقل فھي للعاقل وإن أضیفت لغیر العاقل فھي لغیر العاقل 
أيَّ عاِلٍم (وإن أضیفت لزمان فھي للزمان وإن أضیفت لمكان فھي للمكان مثال العاقل 

ل مقدم لفعل الشرط تصحب أي اسم شرط جازم وھو مفعو) تصَحْب تستِفْد منھ
منصوب بالفتحة، عالم مضاف إلیھ، تصحب فعل الشرط مجزوم بأي وعالمة جزمھ 

أيُّ (مثال غیر العاقل . السكون، تستفد جواب الشرط مجزوم وعالمة جزمھ السكون
أي اسم شرط جازم وھو مبتدأ مرفوع بالضمة، كتاب مضاف ) كتاٍب تقرْأُه یزْدك ِعلما

أ فعل الشرط مجزوم بأي وعالمة جزمھ السكون، یزدك یزد جواب إلیھ، تقرأه تقر
أي ) أيَّ وقٍت  َتُزْرِني فیھ ُأكرْمك(مثال الزمان . الشرط مجزوم وعالمة جزمھ السكون

اسم شرط جازم وھي ظرف زمان منصوب، وقت مضاف إلیھ، تزرني تزر فعل 
ء المتكلم، أكرمك أكرم الشرط مجزوم بأي وعالمة جزمھ السكون والنون للوقایة قبل یا

أيَّ بستاٍن تدخْلھ تجْد فیھ (جواب الشرط مجزوم وعالمة جزمھ السكون، مثال المكان 
أي اسم شرط وھو ظرف مكان منصوب، تدخلھ فعل الشرط، تجد جواب ) شجرا وثمرا

 .الشرط
 :ملحوظتان

مْل ُتْجَز أيَّ عمٍل تع(قد تضاف أي إلى مصدر فتعرب حینئذ مفعوال مطلقا مثل : األولى
أي اسم شرط جازم وھي مفعول مطلق منصوب، عمل مضاف إلیھ تعمل فعل ) بھ

 .الشرط، تجز جواب الشرط
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تعرب أي مبتدأ إذا كان فعل الشرط بعدھا الزما أو متعدیا واستوفى مفعولھ : الثانیة
 فتكون أي فالفعل تقرأه استوفى مفعولھ وھو الھاء) أيُّ كتاٍب تقرْأُه َیِزْدك ِعلما(كالمثال 

وتعرب مفعوال مقدما إذا كان فعل الشرط متعدیا ولم یستوف مفعولھ فتكون أي . مبتدأ
 .ھي المفعول بھ وھو مقدم

 

كثیر من النحاة لم یعتبروا كیف أداة شرط ولو ربطت :  عند البعض كیف أداة شرط-3
 إنھا ال :بین معنیین وبعضھم اعتبرھا أداة شرط إذا ربطت بین معنیین، ومنھم من قال

تكون أداة شرط إال إذا اقترنت بما فتكون كیفما على رأیھم أداة الشرط، وھي مبنیة 
) كیَف َتْلَعْب َیْلَعْب أخوك(على الفتح وتعرب في محل نصب حاال مثال كیف دون ما 

كیف اسم شرط جازم وھو مبني على الفتح في محل نصب حال، تلعب فعل الشرط، 
كیفما كیف اسم شرط ) كیَفما َتْجِلْس َأْجِلْس(ف مقترنة بما یلعب جواب الشرط، مثال كی

جازم مبني على الفتح في محل نصب حال، ما زائدة، تجلس فعل الشرط، أجلس جواب 
 .الشرط

 

 : فعل الشرط وجوابھ یردان على أكثر من وضع: فعل الشرط وجوابھ-4
َمْن َجدَّ َوَجَد وَمْن َزَرَع (ثل وم) إن أحسنُتم أحسنُتم ألنُفِسكم( قد یكونان ماضیین مثل -1

 .ویكون كل من الفعلین في محل جزم) َحَصَد
ویكون ) إن ُتبدوا ما في أنُفِسُكم أو ُتخفوه یحاِسْبُكم بھ اُهللا( قد یكونان مضارعین مثل -2

 .كل منھما مجزوما
 قد یكون األول مضارعا والثاني ماضیا وھو قلیل حتى إن بعضھم ذھب إلى أنھ -3

 : بالضرورة الشعریة، وقد وردت منھ عدة أمثلة منھاخاص
 )كالشََّجا بیَن َحْلِقِھ والَوریِد  َمْن َیِكْدِني ِبَسیٍِّئ كنَت منھ(

 ).َمْن َیُقْم لیلَة القدِر ُغِفَر لھ ما َتَقدََّم من ذنِبِھ(ومنھا قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
 ). رجٌل َأِسیٌف متى َیُقْم َمقاَمك َرقَّإن أبا بكٍر(ومنھا قول عائشة رضي اهللا عنھا 

 )منِّي وما سِمُعوا من صالٍح َدَفُنوا  إن یسمعوا ِریَبًة طاروا بھا َفَرحا(ومنھا 
 .وفي ھذه الحالة یكون المضارع مجزوما ویكون الماضي مبنیا في محل جزم

لدنیا وزیَنَتھا َمْن كان ُیریُد الحیاَة ا( قد یكون األول ماضیا والثاني مضارعا مثل -4
 ).إن قام زیٌد َیُقْم عمٌرو(ومثل ) ُنَوفِّ إلیھم أعماَلھم فیھا

 وفي ھذه الحالة یكون فعل الشرط الماضي مبنیا في محل جزم  ویكون جواب الشرط 
وقد وردت ) یقوُم عمٌرو(أو ) إن قام زیٌد یقْم عمٌرو(المضارع مجزوما أو مرفوعا مثل 

 فِّ، وورد بالرفع قول الشاعراآلیة السابقة بالجزم ُنَو
 )یقوُل ال غاِئٌب ماِلي وال َحِرُم  وإن أتاُه خلیٌل یوَم مسألٍة(
 قد یكون األول ماضیا أو مضارعا ویكون الجواب جملة اسمیة أو فعلیة فعلھا فعل -5

أمر أو مسبوقا بأداة معینة وفي ھذه الحاالت یلزم اقتران الجواب بالفاء كما سیوضح 
 .فیما بعد

 

  : اقتران جواب الشرط بالفاء-5
 یقترن جواب الشرط بالفاء وجوبا أو جوازا ومعنى اقتران جواب الشرط بالفاء -أ

وجوبا أنھ ال بد أن ترد الفاء في أول الجواب وال یجوز أن یخلو منھا، ومعنى اقترانھ 
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تران وعند اق. بالفاء جوازا أنھ یجوز دخول الفاء في أول الجواب ویجوز عدم دخولھا
الجواب بالفاء تكون جملة الجواب التي دخلت علیھا الفاء في محل جزم جواب الشرط، 
واالقتران بالفاء لیحصل بھا الربط بین الشرط والجزاء ألنھ بدونھا ال ربط لعدم صلوح 
الجواب لمباشرة األداة لھ، وقد اختصت الفاء بھذا الربط لما فیھا من السببیة والتعقیب 

 .واب والجزاء المسبب عن الشرط والعاقب لھفھي تناسب الج
 یكون اقتران جواب الشرط بالفاء واجبا إذا لم یصلح الجواب ألن یكون شرطا -ب

وذلك إذا كان جملة اسمیة، أو فعلیة فعلھا طلبي، أو فعلیة فعلھا جامد، أو فعلیة فعلھا 
و فعلیة فعلھا مقترن مقترن بقد، أو فعلیة فعلھا منفي بما، أو فعلیة فعلھا منفي بلن، أ
 بالسین أو سوف ویعبر عنھما بالتنفیس وقد نظمھا بعضھم في قولھ

 وبما وقد وبلن وبالتنفیس طلبیة واسمیة وبجامد 
 .ویكون االقتران جائزا في غیر ھذه الحاالت

  أمثلة اقتران الجواب بالفاء وجوبا -ج
 ).شيٍء قدیٌروإن َیْمَسْسك بخیٍر فُھَو على كلِّ ( الجملة االسمیة -1
  الجملة الطلبیة وھي التي فیھا أمر أو نھي أو استفھام-2

 )قل إن كنتم ُتِحبُّوَن اَهللا فاتَِّبُعوني(مثال األمر 
 )إمَّا َیْبُلَغنَّ عنَدك الكبَر أحُدھما أو كالھما فال تقْل لھما ُأفٍّ(مثال النھي 

وإن َیْخُذْلُكم فَمْن ذا الذي َیْنُصُركم َمْن ) (إن كنَت ُتِحبُِّني أفال ُتطیُعِني؟(مثال االستفھام 
ٌ فأیُُّكم ) (إن جاء زیٌد َفَمْن ُیْكِرُمُھ؟) (إن جاء زیٌد فھل ُتْكِرُمُھ؟) (َبْعدِِه؟ إن جاء زید
 ).ُیْكِرُمُھ؟
إذا كان االستفھام بالھمزة وجب تقدیمھا على الفاء لقوة تصدرھا بعراقتھا في : ملحوظة

وإن كان بغیر ) ْن َحقَّ علیھ كلمُة العذاِب أفأنَت ُتْنِقُذ َمْن في النار؟َأَفَم(االستفھام مثل 
 .الھمزة أخر عن الفاء كاألمثلة التي سبقت

) إن َتَرِن أنا أقلَّ ِمْنَك ماال وولدا َفَعَسى َربِّي أن ُیْؤِتَیِن خیرا من َجنَِّتَك( الفعل الجامد -3
 ). لكإن َتْسَتْغِفْر َفَعَسى أن َیْغِفَر اُهللا(
وما أفاَء اُهللا على رسوِلِھ منھم فما َأْوَجْفُتْم علیھ ِمن َخْیٍل وال ( الفعل المنفي بما -4

 ).ِركاٍب
 ).وما یفعلوا من خیٍر فلن ُیْكَفُرُوه( الفعل المنفي بلن -5
 فقد َمْن ُیْصَرْف عنھ یوَمِئٍذ) (إن َیْسِرْق فقد َسَرَق أٌخ لھ من َقْبُل( الفعل المسبوق بقد -6

 ).َرِحَمھ
ومن ُیقاِتْل ) (إن فعلَت السُّوَء فستندُم( الفعل المسبوق بالتنفیس أي بالسین أو سوف -7

 ).في سبیِل اِهللا َفُیْقَتْل أو َیْغِلْب فسوف ُنؤتیِھ أجرا عظیما
 یكون اقتران جواب الشرط بالفاء جائزا أي أنھ یجوز دخول الفاء في أول الجواب -د

 :ا  في الحاالت اآلتیةویجوز عدم دخولھ
فإذا جاء أجُلھم ال َیْسَتأِخرون ساعًة وال ( في المضارع المقترن بال النافیة مثل -1

 ).إذا جاء أجُلھم فال َیْسَتأِخرون ساعًة وال َیْسَتْقِدمون) (َیْسَتْقِدمون
ما  ()ما أنفقَت من ماٍل في سبیِل اِهللا فلم َتْخَسْرُه( في المضارع المقترن بلم مثل -2

 ).أنفقَت من ماٍل في سبیِل اِهللا لم َتْخَسْرُه
ما ُتَقدِّْم من ) (ما ُتَقدِّْم من خیٍر َتِجْد جزاَءه( في المضارع المجرد من أدوات النفي -3
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 ).خیٍر َفَتِجُد جزاَءه
 في الماضي المتصرف المجرد من قد وما إذا كان معناه مستقبال وقصد بھ الوعد أو -4

 الوعید مثل 
 . على تقدیر قد فكأنھ قیل فقد أدخل)  َصَلَح عمُلُھ فُأْدِخَل الَجنََّةمن(
دون تقدیر قد ألنھ یدل على المستقبل فأشبھ المضارع فلم ) من َصَلَح عمُلُھ ُأْدِخَل الَجنََّة(

 .یحتج إلى الفاء
من جاء (: یجوز في غیر القرآن أن یقال) َمْن جاء بالسَِّیَئِة َفُكبَّْت وجوُھھم في النار(

 ).بالسیئِة ُكبَّْت وجوُھھم في النار
 :ملحوظات

إذا كان الماضي مستقبال في المعنى ولم یقصد بھ الوعد أو الوعید لم یجز : األولى
 ).إن قام زیٌد قام عمٌرو(دخول الفاء علیھ مثل 

قد یكون الفعل الماضي ماضیا في اللفظ والمعنى ویكون اقترانھ بالفاء واجبا : الثانیة
إن كان قمیُصُھ (أو تقدیرا مثل ) إن كنُت قلُتُھ فقد َعِلْمَتھ(كون مسبوقا بقد لفظا مثل وی

قثدَّ من ُقُبٍل َفَصَدَقْت وھو من الكاذبین، وإن كان قمیُصُھ ُقدَّ من ُدُبٍر َفَكَذَبْت وھو من 
 ).فقد كذبت) (فقد صدقت(فقد مقدرة ھنا والتقدیر ) الصادقین

 ء في الشعر للضرورة مثل قد تحذف الفا: الثالثة
 )َسُیْلَفى على ُطوِل السالمِة نادما  وَمْن ال َیَزْل ینقاُد للَغيِّ والصِّبا(

 )والشَّرُّ بالشَّرِّ عنَد اِهللا ِمْثالن  َمْن َیْفَعِل الحسناِت اُهللا یشُكُرھا( ومثل
ة اسمیة وكان إذا كان الجواب جمل:  حلول إذا الفجائیة محل الفاء في الجملة االسمیة-ھـ

وإن ُتِصْبُھْم (واجب االقتران بالفاء فقد تخلف إذا الفجائیة الفاء وتحل محلھا وذلك مثل 
فإذا تؤدي ما تؤدیھ الفاء من الربط ولذلك ال ) َسیَِّئٌة بما َقدََّمْت أیدیِھْم إذا ھم َیْقَنُطون

 .یجمع بینھما
 تكون اسمیة غیر طلبیة وال منفیة وجملة الجواب التي تدخل علیھا إذا الفجائیة ال بد أن

وال منسوخة ومعنى منسوخة أن الجواب فیھا مؤكد بإّن، فإن كانت الجملة واحدة من 
 .ھذه الثالث امتنعت إذا وتعینت الفاء لربطھا بالشرط

 ).إن َعَصى زیٌد َفَوْیٌل لھ(أو ) إن جاء زیٌد فسالٌم علیھ(الجملة الطلبیة مثل 
 ).إن قام زیٌد فما عمٌرو بقائٍم) ( ُیْھِمِل الولُد فما أنا ِبراٍض عنھإن(الجملة المنفیة مثل 

إن قام زیٌد فإّن َعْمًرا ) (إن تسافر فإّن قلبي معك(الجملة المنسوخة المؤكدة بإّن مثل 
 ).قائٌم

والربط بإذا الفجائیة إنما یكون بعد أداة الشرط إن ألن األمثلة الواردة لھا بعد إن،  وقد 
فإذا أصاب بھ َمْن یشاُء ِمْن عباِدِه إذا ھم ( بھا بعد إذا الشرطیة مثل جاء الربط
 .وھذا سماع ویقتصر فیھ على ما ورد سماعھ). َیْسَتْبِشُرون

 

 : العطف على جواب الشرط بالواو أو بالفاء-6
إذا جاء بعد جواب الشرط فعل مضارع :  العطف على جواب الشرط بالواو أو بالفاء-أ

الرفع والنصب والجزم وذلك مثل :  أو مقرون بالفاء جاز فیھ ثالثة أوجھمقرون بالواو
وإن ُتْبدوا ما في أنفِسُكم او ُتْخفوه یحاِسْبكم بھ اُهللا َفَیْغِفُر لمن یشاُء وُیعذُِّب (قولھ تعالى 

قرئ برفع یغفر على أن الفاء لالستئناف ویغفر فعل مضارع مرفوع ألنھ لم )  من یشاُء
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 .ال جازم، وھي قراءة حفص وھي المدونة في المصاحفیسبق بناصب و
وقرئ بنصب یغفر على أن الفاء ھي فاء السببیة والفعل المضارع بعدھا منصوب بأن 

وساغ النصب بعد الفاء لتقدم الشرط علیھا ألنھ بمنزلة االستفھام، ألن . المضمرة وجوبا
 .لواقع بعد االستفھاممضمون الجزاء لم یتحقق وقوعھ لكونھ معلقا بالشرط فأشبھ ا

وقرئ بجزم یغفر على أنَّ الفاء حرف عطف وأنَّ یغفر معطوف على یحاسبكم مجزوم 
 :ومنھ قول الشاعر. مثلھ

 ربیُع الناِس والبلُد الَحراُم  فإن َیْھِلْك أبو قاُبوَس َیْھِلْك
 َأَجبِّ الظَّھِر لیس لھ َسناُم  ونأُخْذ بعَدُه بِذناِب َعْیٍش 

الجزم على أن الواو حرف عطف، ونأخذ معطوف . خذ ورفعھ ونصبھروي بجزم نأ
على یھلك، والرفع على أن الواو لالستئناف ونأخذ فعل مضارع مرفوع ألنھ لم یسبق 
بناصب أو جازم، والنصب على أن الواو واو المعیة والفعل بعدھا منصوب بأن 

 االستفھام فكأنھا سبقت المضمرة وجوبا، وساغ اعتبار الواو للمعیة ألن الشرط بمنزلة
 .باستفھام

 وأبو قابوس المقصود في البیت األول ھو الملك النعمان بن المنذر 
إذا جاء بعد فعل الشرط فعل مضارع  : العطف على فعل الشرط بالواو أو الفاء-ب

مقرون بالواو أو الفاء وتوسط بینھ وبین الجواب جاز فیھ وجھان فقط الجزم والنصب 
الجزم على أنھ . یجوز جزم یخرج ونصبھ)  زیٌد وَیْخُرْج خالٌد ُأْكِرْمَكإن َیُقْم(مثل 

معطوف على فعل الشرط یقم، والنصب على أن الواو واو المعیة والفعل بعدھا 
وال یاتي الرفع ألن الجملة لم تستكمل ألن جواب الشرط . منصوب بأن المضمرة وجوبا

 فیھ بعد الجواب الستكمال الجملة ما زال متأخرا،  وإنما جاز فیما كان العطف 
 :وقد جاء بالنصب قول الشاعر. وجواز االستئناف

 )وال َیْخَش ُظْلما ما أقام وال َھْضما وَمْن َیْقَتِرْب ِمنَّا وَیْخَضَع ُنْؤوِِه(
 

یجوز حذف جواب الشرط :  جواز حذف الجواب أو الشرط إذا دل علیھ دلیل-7
ل علیھ، ویجوز حذف الشرط واالستغناء عنھ بالجواب واالكتفاء عنھ بالشرط إذا دل دلی

 .وھو قلیل، ویجوز حذفھما معا عند وجود الدلیل وھو نادر
الجواب محذوف لداللة أنت ظالم علیھ ) أنَت ظالٌم إن فعلَت السُّوَء(مثال حذف الجواب 

 .وتقدیره أنت ظالم إن فعلت السوء فأنت ظالم
 :مثال حذف الشرط قولھ

 )وإال َیْعُل َمْفَرَقَك الُحساُم   َفَلْسَت لھا بُكْفٍء َفَطلِّْقھا(
 .الشرط محذوف وتقدیره وإال تطلقھا یعل مفرقك الحسام

الشرط والجواب ) َمْن ُیساِعْدَك فساِعدُه وَمْن ال فال(مثال حذف الشرط والجواب معا 
 .محذوفان في قولنا ومن ال فال والتقدیر ومن ال یساعدك فال تساعده

الشرط والجواب محذوفان ) إن أتقنَت العمَل َحَصْلَت على المكافأِة وإال فال (ومثلھ
 .والتقدیر وإال تتقن العمل ال تحصل على المكافأة

 ) كان فقیرا ُمْعِدما قالْت وإِنْن قالت بناُت الَعمِّ یا َسْلَمى وإِنْن( ومنھ
 .یتھالشرط والجواب محذوفان والتقدیر وإنن كان فقیرا معدما فقد رض

أدوات الشرط حروفا أو أسماًء كلھا مختصة باألفعال ومعنى اختصاصھا : ملحوظة
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باألفعال أنھ ال یلیھا إال أفعال، فإذا ورد ما ظاھره أن االسم قد ولي أداة الشرط فإنھ 
 یقدر فعل الشرط محذوفا  ویكون مفسرا بالفعل المذكور واالسم الذي یلي أداة الشرط 

وإن أحٌد من المشركین استجارك (محذوف أو نائب فاعل لھ مثل یكون فاعال للفعل ال
إن أداة شرط جازمة تجزم فعلین، أحد فاعل لفعل الشرط ) َفَأِجْرُه حتى َیْسَمَع كالَم اِهللا

المحذوف الذي یفسره المذكور تقدیره استجارك وھو فعل ماض مبني على الفتح في 
ل بھ، من المشركین جار محل جزم، والكاف ضمیر متصل في محل نصب مفعو

ومجرور متعلق بالفعل المحذوف استجارك، استجارك المذكور فعل ماض مبني على 
الفتح ال محل لھ من اإلعراب مفسر للفعل المحذوف، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو 
یعود على أحد، الكاف ضمیر متصل في محل نصب مفعول بھ، فأجره الفاء واقعة في 

ني على الفتح ال محل لھ من اإلعراب، أجره فعل أمر والفاعل جواب الشرط حرف مب
ضمیر مستتر تقدیره أنت، والھاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل نصب 

 .والجملة من الفعل والفاعل والمفعول بھ في محل جزم جواب الشرط
 

 : اجتماع الشرط والقسم-8
أو مقرون بالفاء، وجواب  لكل من الشرط والقسم جواب فجواب الشرط إما مجزوم -1

 :القسم إما أن یكون جملة فعلیة أو اسمیة ویكون مؤكدا بحسب التفصیل اآلتي
) واِهللا ألْذَھَبنَّ َمَعَك( إذا كان جملة فعلیة فعلھا مضارع أكد بالالم والنون وجوبا مثل -أ
 ).عینَفَوَربَِّك َلَنسأَلنَُّھم أجم) (واِهللا َلُیْظِھَرنَّ اُهللا ھذا الدِّیَن(

واِهللا لقد : ( إذا كان جملة فعلیة فعلھا ماض مثبت متصرف أكد بالالم وقد غالبا مثل-ب
والسماِء ذاِت الُبروِج والیوِم (وقد یجرد من أحدھما أو منھما معا مثل ) َظَھَر الحقُّ

فجملة قتل جواب القسم وقد جرد الفعل من الالم ) ُقِتَل أصحاُب اُألْخدوِد…… الموعوِد
 .وقد
واِهللا : ( إذا كان جملة فعلیة فعلھا ماض جامد مثل عسى أو نعم أكد بالالم فقط مثل-ج

 ).واِهللا َلِنْعَم الصفُة العدُل) (َلَعَسى زیٌد أن یأِتَي
 ).واِهللا لیس الحقُّ ُمْنَھِزما(وإذا كان الفعل لیس فإنھ ال یقترن بشيء مثل 

 یؤكد بالالم وال بغیرھا سواء في ذلك  إذا كان جملة منفیة بما أو ال أو إْن فإنھ ال-د
 :الجملة الفعلیة أو االسمیة وسواء في الفعلیة التي فعلھا مضارع أو ماض وأمثلة ذلك

واِهللا ما یدوُم الباطُل، واِهللا ال یدوُم الباطُل، واِهللا إْن یدوُم (جملة فعلیة فعلھا مضارع 
 ).الباطُل

) واِهللا إْن جاء عليٌّ) (واِهللا ال جاء عليٌّ) (واِهللا ما جاء عليٌّ(جملة فعلیة فعلھا ماض 
 ).وَلِئْن زالتا إْن َأمَسكُھما ِمن أحٍد ِمن بعِدِه(ومنھ 

 ).واِهللا إْن ھو كاذٌب) (واِهللا ال ھو كاذٌب) (واِهللا ما ھو بكاذٍب(جملة اسمیة 
  معا إذا كان جملة اسمیة مثبتة فإنھ یؤكد بإّن وحدھا أو بالالم وحدھا أو بھما-ھـ

 ).واِهللا إنَّ األمَر َھیٌِّن(مثال التأكید بإّن 
 )واِهللا َلألْمُر َھیٌِّن(مثال التأكید بالالم 

 إنھ … فال ُأقسُم بالُخنَِّس، الَجواِر الُكنَِّس) (واِهللا إنَّ األمَر َلَھیٌِّن(مثال التأكید بإن والالم 
 ).َلقوُل رسوٍل كریٍم

حدة وجب حذف جواب المتأخر منھما لداللة  إذا اجتمع شرط وقسم في جملة وا-2
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إن قام زیٌد واِهللا َیُقْم (جواب المتقدم علیھ فإن تقدم الشرط حذف جواب القسم مثل 
إْن ُتِطْع (فجواب القسم محذوف یدل علیھ جواب الشرط وھو یقم عمرو، ومثلھ ) عمٌرو

واِهللا إْن َیُقْم زیٌد َلَیقوَمنَّ  (وإن تقدم القسم حذف جواب الشرط مثل) ُمَعلِّمیَك واِهللا َتْنَجْح
واِهللا (فحذف جواب الشرط لداللة جواب القسم علیھ وھو لیقومن عمرو، ومثلھ ) عمٌرو

وقد یكون القسم مقدرا قبل الشرط فیكون الجواب لھ ویحذف ) إِن اجتھَدت َلَتتفوََّقنَّ
لمشركون جواب قسم فجملة إنكم ) وإْن أطعُتموھم إنكم َلُمْشِركون: (جواب الشرط مثل

مقدر وجواب الشرط وھو إن أطعتموھم محذوف لداللة جواب القسم علیھ، ولو كانت 
 .جملة إنكم لمشركون جوابا للشرط لوجب اقترانھا بالفاء ألنھا جملة اسمیة

فإن تقدم على الشرط والقسم مبتدأ فإن الجواب في الجملة یكون للشرط ویحذف جواب 
 .تقدما أم متأخراالقسم سواء أكان الشرط م

 )محموٌد إن حضر عندي واِهللا ُأْكِرْمُھ(مثال الشرط المتقدم بعد المبتدأ 
 ).محموٌد واِهللا إْن حضر عندي ُأكِرْمُھ(مثال القسم المتقدم بعد المبتدأ 

 :ملحوظة
الذي تقدم من أنَّ الجواب یكون للمتقدم من الشرط أو القسم إذا لم یسبقھما مبتدأ ھو رأي 

إن الجواب یكون للشرط مطلقا تقدم أو تأخر وجواب : ر، ومن النحاة من قالالجمھو
 :علیھ ومثلوا لذلك بقول الشاعر. القسم یكون محذوفا لداللة جواب الشرط

 )ال ُتْلِفنا عن دماِء القوِم َنْنَتِفُل  َلِئْن ُمِنیَت بنا عن ِغبِّ َمعَركٍة(
لتقدیر واهللا لئن، وإن منیت شرط جوابھ فقالوا إن الالم في لئن موطئة لقسم محذوف وا

 .والجمھور یرون أن ھذا للضرورة الشعریة فقط. ال تلفنا وقد حذف جواب القسم
 
 
 

 تطبیق
)1( 

 :بین فیما یأتي األفعال المجزومة أو التي في محل جزم مع بیان عامل الجزم وعالمة الجزم
  )من عمل صالحا فلنفسھ ومن أساء فعلیھا (-1
 )كروا یرضھ لكموإن تش (-2
 )ما ننسخ من آیة أو ننسھا نأت بخیر منھا أو مثلھا (-3
 )وال تكن كصاحب الحوت (-4
    )وقد خلقتك من قبل ولم تك شیئا (-5
 )لینفق ذو سعة من سعتھ (-6
     )كال لما یقض ما أمره (-7
 )وأوفوا بعھدي أوف بعھدكم (-8
    . مھما تخف من أمرك یعلم-9

 .ق البشاشة متى تأت تل-10
    . كیفما تعامل صدیقك یعاملك-11
 . إذ ما تكتم األسرار یثق بك الناس-12
   . أي مال تتصدق بھ یمح من خطایاك-13
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 . أنى تسافر تكسب معرفة وخبرة-14
 . أیان یسمع المؤمنون األذان یسارعون إلى المساجد-15
 . حیثما ینشأ شارع تزدحم المباني حولھ-16
 ).ما لم یحیطوا بعلمھ ولما یأتھم تأویلھبل كذبوا ب (-17

)2( 
فیما یلي أجوبة شرط اقترنت بھا الفاء وجوبا بینھا واذكر السبب الذي من أجلھ وجب 

 :اقترانھا بالفاء
 )إن تعذبھم فإنھم عبادك (-2 )إن یمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلھ (-1
 )أرسلناك علیھم حفیظاومن تولى فما  (-4  )وما أنفقتم من خیر فھو یخلفھ (-3
 )ومن یعمل من الصالحات وھو مؤمن فال یخاف ظلما وال ھضما (-5
 . إن تمارس الریاضة فسیخف وزنك-7 )ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا مرشدا (-6
 )إن اهللا مبتلیكم بنھر فمن شرب منھ فلیس مني (-8
   )فمن شھد منكم الشھر فلیصمھ (-9

 )ھ فسوف یحاسب حسابا یسیرافأما من أوتي كتابھ بیمین (-10
 )فإن علمتموھن مؤمنات فال ترجعوھن إلى الكفار (-11
قال یا قوم أرأیتم إن كنت على بینة من ربي وآتاني منھ رحمة فمن ینصرني من  (-12

 )اهللا إن عصیتھ
)3( 

بین فیما یأتي األدوات التي تجزم فعال واحدا والتي تجزم فعلین وبین ما ھو منھا 
 :و منھا أسماء ومعنى كل منھاحروف وما ھ

 )إن تقرضوا اهللا قرضا حسنا یضاعفھ لكم (-2 )فلم تقتلوھم ولكن اهللا قتلھم (-1
 )وال تقتلوا أوالدكم من إمالق (-4 )ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر (-3
 )أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما یأتكم مثل الذین خلوا من قبلكم (-5
 )وما تقدموا ألنفسكم من خیر تجدوه (-7   .اء أین تذھب تجد أصدق-6
 . إذما تخلص في عملك تكافأ-9  . متى تصدق العزم تصل لحقك-8

 )ومن یعش عن ذكر الرحمن نقیض لھ شیطانا فھو لھ قرین (-10
)4( 

 :أكمل الجمل اآلتیة بما یناسبھا من أدوات جزم المضارع
 .لفقیر إذا أحسنت إلیھتمن على ا…  ..-2 .یصل القطار……  حل الموعد و-1
 .قرش تدخر یفدك في المستقبل …… -4 .یبد غیر ما یبطن یكن منافقا …… -3
 .تجربة تقم بھا تستفد منھا …… -6 .تقبلوا الضیم تعیشوا أذالء …… -5
 .ینھ العمال تجھیز البناء……  انتھى الموعد و-7
 .یزرع الشر ال یحصد إال الندامة …… -8
 .تمش یتبعك ظلك …… -10 . یصفو لكتجامل عدوك فلن …… -9

)5( 
 :أكمل الجمل اآلتیة بأداة مناسبة وفعل شرط مناسب

 .تنج من شرھم …… -2   .ُتْرَحم ………… -1
 .تر نشاط الفالحین …… -4  .تضمن النجاح… .. ……-3
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 .فھو خارج عن الصواب …… -6  .یكن ذلك خطرا علیھا……  ..-5
 .س یسالموكالنا …… -8  .یقفوا خاشعین… . ……-7
 .تجد أھال كأھلك …… -10  .تبھرك ببالغتھا… . ……-9

)6( 
 :أكمل الجمل اآلتیة بجواب شرط مناسب

 .…… إن تسال البخیل -2   . …… من یظلم الناس -1
 .…… أیان تترك العناد -4   .…… إن أتقنت عملك -3
 .…… أین یجد البدوي مرعى خصیبا -6   .…… متى تبدأ العمل -5
 .…… حیثما تنظر في األفق -8   .……یق تسلك  أي طر-7
 .…… أي فتاة تتبذل -10  .…… من یثابر على عملھ -9
 

)7( 
 :فیما یلي جمل فیھا شرط وقسم بین جواب الشرط والقسم في كل منھا

 . من یتقن عملھ واهللا یكن مخلصا-2 . إن تطع والدیك واهللا تكن بارا بھما-1
 . مھما تبذل من جھد واهللا ینفعك-4 .نك واهللا إن تحترم الناس لیحترم-3
 . واهللا متى تأتني ألكرمنك-6  . محمد واهللا إن لقیتھ فأكرمھ-5
 . ھشام إن یحدثك واهللا فثق بھ-8 . واهللا إن صدقت لتكونن من الصالحین-7

)8( 
 :اجعل كل فعل مما یأتي فعل شرط مجزوما في جملة تامة

 . یقترب- تستقیمون- یدعو- تنأى-تتعاونان
)9( 

 :اجعل كل فعل مما یأتي جواب شرط مجزوما في جملة تامة
 . یھدي- تحظى- تحصد- تلقى- تفوزون-ینجو

)10( 
 :مثل لما یأتي في جمل تامة من عندك

 . أداة شرط للمكان-2  . مضارع مجزوم في جواب الطلب-1
 . مضارع مجزوم بلما-4  . جواب شرط مقترن بالفاء وجوبا-3
 جواب شرط مقترن بإذا -6 . لداللة ما قبلھ علیھ جواب شرط محذوف-5

 .الفجائیة
 . فعل شرط وجواب شرط محذوفین-8 . جواب شرط مقترن بالفاء جوازا-7
 . مضارع مقترن بالواو بعد الشرط والجواب-9

 . مضارع مقترن بالواو بین الشرط والجواب-10
)11( 

 :أعرب ما یأتي
 )ك بھ علم فال تطعھما وإن جاھداك على أن تشرك بي ما لیس ل-1
 فكل الذي یلقاه فیھا محبب  ومن تكن العلیاء ھمة نفسھ-2
 . متى تصف نیتك ویصلح عملك تفز برضا اهللا-3
 


