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 :أدوات الشرط غیر الجازمة
 لما ذكرت أدوات الشرط الجازمة كان ال بد أن تذكر أدوات الشرط غیر الجازمة -1

استكماال لفھم أسالیب الشرط والربط في الكالم وتتمیما للفائدة بذكر معانیھا وطرق 
 .استخدامھا

 أدوات الشرط غیر الجازمة تفید الشرط كما تفیده األدوات الجازمة ومعنى إفادتھا -2
الشرط أن بعدھا جملتین وأن حصول مضمون األولى شرط في حصول مضمون 

وتختلف عن أدوات الشرط الجازمة في أنھا ال . الثانیة، فاألولى شرط والثانیة جواب
 .لو، ولوال، ولوما، وكلما، وأما، ولماإذا و: تجزم وھي سبع أدوات ھي

 : لكل أداة من أدوات الشرط غیر الجازمة معناھا واستعمالھا وذلك كما یلي-3
  إذا-1

ظرف لما یستقبل من الزمان : وھي اسم شرط یفید الظرفیة وھي كما یقول النحاة
خافض لشرطھ منصوب بجوابھ، فھي ظرف بمعنى حین أو وقت، ویكون معنى 

لجواب بعدھا مستقبال، ویكون شرطھا في محل جر مضافا إلیھ وإذا ھي الشرط وا
 المضاف، وتكون ھي في محل نصب على الظرفیة والذي عمل فیھا النصب ھو 

إذا ظرف لما یستقبل من الزمان خافض لشرطھ ) إذا جئَت أكرمُتك(جوابھا مثل 
نصبھ منصوب بجوابھ وھو مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان وعامل 

 الجواب أكرمتك،  جئت فعل الشرط ال محل لھ من اإلعراب والتاء فاعل والجملة من 
أكرمتك جواب الشرط ال محل لھ من . الفعل والفاعل في محل جر مضاف إلیھ

وإذا أذقنا الناَس (ومثل ) إذا أتقنَت عمَلك ُفْزَت(ومثلھ . اإلعراب وھو عامل النصب
 ).رحمًة فرحوا بھا

 :ملحوظتان
جملة الشرط بعد إذا ال تكون إال فعلیة ألن إذا مختصة باألفعال فإذا ورد بعد : ولىاأل

إذا ما ظاھره أن الذي بعدھا اسم فإنھ ال بد أن یقدر أن ھناك فعال محذوفا ھو فعل 
إذا (فإن التقدیر فیھا ) إذا السماُء انشقْت(الشرط وأن الفعل المذكور مفسر لھ مثل 

فالفعل األول محذوف ویفسره المذكور وتعرب كلمة السماء ) انشقِت السماُء انشقْت
فاعال لفعل محذوف یفسره المذكور تقدیره انشقت، وتكون جملة انشقت السماء في 

 ).إذا السماُء انفطرْت) (إذا الشمُس ُكوَِّرْت(محل جر مضافا إلیھ ومثل 
 ھ بالفاء إذا كان  جواب إذا كالجواب في سائر أدوات الشرط في وجوب اقتران: الثانیة

إذا سألَت فاسأِل (جملة طلبیة أو اسمیة أو مقترنة بأحد الحروف التي مر ذكرھا، مثل 
 فإذا (،  وبإذا الفجائیة بدل الفاء إذا كان جملة اسمیة مثل )اَهللا وإذا استعنَت فاستعْن باهللا

 ).أصاب بھ من یشاُء من عباده إذا ھم یستبشرون
  لو -2
ر جازم، وھي غیر لو الموصولة  المصدریة التي تكون ھي  وھي حرف شرط غی-أ

أي وددت قیام زید وقد سبق ) وِددُت لو قام زیٌد(والفعل بعدھا في موقع المصدر مثل 
 .ذكرھا في باب الموصول

 لو الشرطیة تفید أن جوابھا لم یقع ألن الشرط لم یقع وقد فسر سیبویھ معناھا بأنھا -ب
 یره،  وفسرھا غیره بالعبارة المشھورة بأنھا حرف حرف لما كان سیقع لوقوع غ

) لو قام زیٌد لقمُت(امتناع المتناع والتفسیر األول أصح وإن كان الثاني أشھر ومثالھا 
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فإن قیام المتكلم لم یقع ألن قیام زید لم یقع، أو امتنع قیام المتكلم المتناع قیام زید ومثل 
ومثل ) لو خرجوا فیكم ما زادوكم إال َخباال(ثل وم) ولو علم اُهللا فیھم خیرا ألسَمَعھم(
 ).لو اطلعتم على الغیب الخترُتُم الواقَع(
 : فعل الشرط بعد لو یأتي على ثالث صور-ج
) ولو كنُت أعلُم الغیَب الستكثرُت من الخیر( أن یكون ماضیا في اللفظ والمعنى مثل -1

 .وھذا ھو الغالب
وْلَیْخَش الذین لو (في المعنى وھو قلیل ومنھ  أن یكون ماضیا في اللفظ مستقبال -2

 ).تركوا من خلِفھم ذریًة ِضعافا خافوا علیھم
لو ُیطیُعكم في كثیر من األمر ( أن یكون مضارعا في اللفظ ماضیا في المعنى مثل -3

 :ومنھ قول الشاعر. أي لو أطاعكم) َلَعِنتُّْم
 ) ُركَّعا وُسجوداَخرُّوا ِلَعزََّة  لو َیسمعون كما سمعُت كالَمھا(
 : جواب لو یأتي على ثالث صور-د
ولو شئنا (ومثل ) لو نشاُء لجعلناُه ُحطاما( یكون ماضیا مثبتا فیقترن بالالم غالبا مثل -1

 ).لو نشاُء جعلناُه ُأجاجا(، وقد یرد دون الالم مثل )آلتینا كلَّ نفٍس ُھداھا
وقد ) ولو شاء ربُّك ما فعلوه(ل  یكون ماضیا منفیا بما فیغلب تجرده من الالم مث-2

 ).لو تأنَّى العامُل َلَما َنِدم(یقترن بالالم مثل 
ولو اجتمعوا على أن َیُضرُّوك بشيء ( یكون مضارعا منفیا بلم فال یقترن بالالم مثل -3

 ).لم َیُضرُّوك إال بشيٍء قد كتبھ اهللا علیك
دخل على االسم مثل إن تختص لو بالفعل فال ت:  اختصاص لو بالجملة الفعلیة-ھـ

لو أن زیدا (الشرطیة التي تختص بالفعل، لكن لو تدخل على أن واسمھا وخبرھا مثل 
وقد اختلف في مثل ھذه الجملة فقیل إن لو فیھا باقیة على اختصاصھا وأن ) قائٌم َلُقْمُت

ھناك فعال محذوفا وأنَّ أنَّ وما دخلت علیھ في تأویل مصدر فاعل للفعل المحذوف 
وقیل إن لو زالت عن . لتقدیر لو ثبت أن زیدا قائم لقمت أي لو ثبت قیام زید لقمتوا

اختصاصھا بالفعل في مثل ھذه الجملة وإنَّ أنَّ وما دخلت علیھ في تأویل مصدر مبتدأ 
 .وخبره محذوف والتقدیر لو أن زیدا قائم ثابت لقمت أي لو قیام زید ثابت لقمت

لو أنتم َتْمِلكون (لھ فعل محذوف یفسره المذكور مثل وإذا ورد بعد لو اسم فیقدر قب
فھناك فعل محذوف تقدیره تملكون ) خزائَن رحمِة ربي إذا ألمسكُتْم َخشیَة اإلنفاِق

 أي ولو كان الملتمس خاتما ) اْلَتِمْس ولو خاَتما من حدیٍد(یفسره الفعل المذكور،  ومثل 
 .من حدید

  لوال-3
لوال المنِقُذ (ھي تفید امتناع الشيء لوجود غیره مثل  لوال حرف شرط غیر جازم و-أ

 .أي امتنع ھالك الغریق لوجود المنقذ) َلَھَلَك الغریُق
 تختص لوال بالجملة االسمیة ویكون ما بعدھا مبتدأ ویكون خبره محذوفا وجوبا -ب

 لوال حرف شرط غیر جازم یفید االمتناع للوجود مبني) لوال أنتم لُكنَّا مؤمنین(مثل 
على السكون ال محل لھ من اإلعراب، أنتم مبتدأ مبني على الضم في محل رفع والمیم 

 .عالمة الجمع والخبر محذوف وجوبا تقدیره موجودون، لكنا جواب الشرط
 : جواب لوال مثل جواب لو أي یكون فعال وعلى صورة من الصور الثالث-ج
ال دفُع اِهللا الناَس بعَضھم ببعٍض ولو( إذا كان ماضیا مثبتا یقترن بالالم غالبا مثل -1
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 ).لوال ُزَھْیٌر جفاني كنُت منتِصرا(وقد یتجرد منھا مثل ). َلَفَسَدِت األرُض
ولوال فضُل اِهللا علیكم ورحمُتھ ( إذا كان ماضیا منفیا بما یتجرد من الالم غالبا مثل -2

  وقد یقترن بالالم )واِهللا لوال اُهللا ما اھتدینا(ومثل ) ما َزَكى منكم من أحٍد أبدا
 ).َأْبَقْت َنَواُھْم لنا ُروحا وال َجَسدا  لوال رجاُء لقاِء الظاِعِنین َلَما(مثل 

 ).لوال العمُل لم یكن للعلِم فائدٌة( إذا كان مضارعا منفیا بلم لم یقترن بالالم مثل -3
ھ وأنَّ اَهللا ولوال فضُل اِهللا علیكم ورحمُت( قد یحذف جواب لوال إذا دل علیھ دلیل مثل -د

 .التقدیر لوال فضل اهللا علیكم لھلكتم) تواٌب حكیٌم
  لوما-4
 لوما حرف شرط غیر جازم وھي مثل لوال في معناھا أي امتناع لوجود، وفي -أ

اختصاصھا بالجملة االسمیة وكون ما بعدھا مبتدأ محذوف الخبر وجوبا، وكون جوابھا 
لوما التعُب ) (ْوَما الثواُب للعاِمِلین َلَفَتَرِت الِھَمُمَل(فعال مقترنا بالالم أو مجردا منھا مثل 

 ).لوما العالُج لم تتحسْن حالُة المریِض) (ما كانِت الراحُة
 . لوال ولوما ھي لو تزاد علیھا ال في لوال، وما في لوما-ب
 تستعمل لوال ولوما استعماال آخر غیر معنى الشرط وھو الداللة على التحضیض، -ج

لوال ) (لوما تأِتینا بالمالئكِة) (لوال ُأْنِزَل علینا المالئكُة(ختصان بالفعل مثل وحینئذ ی
 ).لوما َرِحْمَت َبْكرا) (زرَت َعْمًرا

والتحضیض ھو الطلب بحث وھو مبالغة الحض یقال حضھ على كذا أي رغبھ في 
ن فھو فعلھ فإذا أرید تأكید الترغیب والمبالغة فیھ قیل حضضھ، أما الطلب برفق ولی

 .عرض
ھّال (ویشارك لوال ولوما في معنى التحضیض ھّال وأّال بالتشدید وأَال بالتخفیف مثل 

 .ومثلھا أَال بالتخفیف) أالَّ بذلَت ُجھَدك في الدراسة) (ُتسافُر
 :والفعل بعد ھذه األدوات للتحضیض قد یكون على إحدى الحاالت التالیة

) لوال تستغِفرون اَهللا لعلكم ُتْرَحمون(ثل  إن كان مستقبال كان للحث على الفعل م-1
، وكذلك إن كان مستقبال )أال ُتقاِتلون قوما َنَكُثوا َأْیَماَنُھْم) (أال ُتْسِلُم) (ھّال ُتْسِلُم(ومثل 

 .أي لینفر من كل فرقة) فلوال نفَر من كل فرقٍة منھم طائفٌة لیتفقھوا في الدین(معنى مثل 
فلوال (ومثل ) لوال جاءوا علیھ بأربعِة ُشَھداَء( مثل  إن كان ماضیا كان للتوبیخ-2

 ).َنَصَرُھُم الذین اتََّخُذوا من دون اهللا ُقْربانا آِلَھًة
 إذا ورد بعد أدوات التحضیض اسم قدر لھ فعل محذوف یكون االسم مرفوعا بھ مثل -د
وقد . د التقدمفالتقدم مرفوع بفعل محذوف تقدیره ھّال وج) ھّال التقدُم والقلوُب ِصحاُح(

فزیدا ) لوال زیدا ضربُت(یكون االسم مفعوال لفعل مؤخر في جملة التحضیض مثل 
 .مفعول بھ مقدم للفعل ضربت

  : كلما-5
وھي اسم شرط غیر جازم، وھي ظرف یفید التكرار واالستمرار أي أنھ كلما تكرر 

ما رأیُت فقیرا كل(الشرط استمر وتكرر الجواب وال یلیھا إال الفعل الماضي ومثالھا 
َأَو كلما عاھدوا َعْھدا َنَبَذُه فریٌق ) (كلما أضاَء لھم َمَشْوا فیھ(ومن أمثلتھا ) عطفُت علیھ

كلما دخَل علیھا زكریا المحراَب وجد ) (كلما َأْوَقُدوا نارا للحرِب أطفأھا اُهللا) (منھم
 .وال تتكرر خالفا لما ھو شائع خطأ). عندھا ِرَزقا

  : أما-6
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ف شرط غیر جازم یفید التفصیل، ولذلك تسمى حرف شرط وتفصیل، وھي وھي حر
مفسرة بمھما أو نائبة عن مھما وفعل الشرط الذي بعدھا، وتقدیر ذلك مھما یكن من 

أما ) (أّما النوُر َفساِطٌع(شيء، والذي یلیھا جواب الشرط، ولذلك یجب اقترانھ بالفاء مثل 
 ).فأما الیتیَم فال َتْقَھْر، وأما السائَل فال َتْنَھْر(، ومنھ )أما زیٌد فمنطِلٌق) (الحقُّ فواِضٌح

 :وقد ورد حذف الفاء من جوابھا في الشعر للضرورة مثل
 )ولكنَّ َسْیًرا في ِعراِض الَمواِكِب  فأما القتاُل ال قتاَل َلَدیُكُم(

َودَّْت فأما الذین اْس(وورد حذفھا في النثر بكثرة عند تقدیر القول وحذفھ معھا مثل 
 .أي فیقال لھم أكفرتم بعد إیمانكم) وجوُھھم أكفرُتْم بعَد إیماِنكم

أما : (وورد حذفھا في النثر قلیال دون تقدیر القول مثل قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ویخرج ھذا الحدیث أیضا ) بعُد ما باُل رجاٍل یشتِرطون شروطا لیسْت في كتاِب اِهللا

ومما ورد دون الفاء … لتقدیر أما بعد فأقول ما بال رجال على تقدیر القول، ویكون ا
 ).أما الذین َجَمعوا بین الحجِّ والُعمرِة طاُفوا َطَوافا َواِحدا(قول عائشة رضي اهللا عنھا 

 :  لما-7
وھي اسم شرط غیر جازم وھي ظرف بمعنى حین وال یلیھا إال الفعل الماضي مثل 

ولما جاءْت رسُلنا ) (ولمَّا جاَء أمُرنا جعلنا عالَیھا ساِفَلھا) (وداوَلمَّا جاَء أمُرنا َنجَّْیَنا ُھ(
ولما جاءْت رسُلنا لوطا ِسيَء بھم ) (إبراھیَم بالُبشَرى قالوا إنا ُمْھِلكو أھِل ھذه القریِة

َلمَّا نزَل (ومثل ) فلما أن جاء البشیُر ألقاُه على وجِھھ فارتدَّ بصیرا) (وضاق بھم َذْرعا
 :ومنھ قول المتنبي) ا الزرُعالمطُر َرَب

 )َجَزْیُت على ابِتساٍم بابتساِم  ولما صاَر ُودُّ الناِس ِخبا(
 ومنھ قول الشاعر القدیم قس بن ساعدة اإلیادي

 للقوم لیس لھا َمصاِدْر  لما رأیُت مواردا 
 ..………یمِضي األصاغُر واألكاِبر   ورأیُت قوِمي نحَوھا 
 حیث صاَر القوُم صاِئر  أیقنُت أنِّي ال َمحالَة 

 

 تطبیق
)1( 

 :بین أدوات الشرط غیر الجازمة والشرط والجواب لكل منھا فیما یأتي
 )وإذا أراد اهللا بقوم سوءا فال مرد لھ وما لھم من دونھ من وال (-1
 )قالوا لو ھدانا اهللا لھدیناكم (-2
 )فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنیسره للیسرى (-3
 )جاءھم رسول بما ال تھوى أنفسھم فریقا كذبوا وفریقا یقتلونكلما  (-4
 )ولما ورد ماء مدین وجد علیھ أمة من الناس یسقون (-5
 )فلوال أنھ كان من المسبحین للبث في بطنھ إلى یوم یبعثون (-6
 . لوما المدارس الزدحمت السجون-7
 )إذا جاءك المنافقون قالوا نشھد إنك لرسول اهللا (-8
 . العلم ما تقدم العمران لوال-9

 )لو كانوا یعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المھین (-10
)2( 

 :أكمل الجمل اآلتیة بما یناسبھا من شرط وجواب
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 ..…… لو اشتغل كل إنسان بما یعنیھ -2 ……… إذا أقبلت الدنیا على إنسان-1
 .………… إذا عدل السلطان -4 .…… كلما أغرق الناس في الترف -3
 .زاد انتشار العلم…………  لما -6  .جرت األنھار………… وما  ل-5
 .زادت ثقة الناس…………  كلما -8  .………… إذا أردت أن تطاع -7
 .………… لوال القصاص -10 .…… لو تعنى كل أم بتھذیب أبنائھا -9

)3( 
 :ھات في جمل تامة من عندك ما یأتي

 . جملة شرطیة مبدوءة بإذا-1
 .الجواب المتناع الشرط جملة شرطیة یمتنع فیھا -2
 . جملة شرطیة فعل الشرط فیھا مقدر-3
 . جملة شرطیة أداتھا ظرف بمعنى حین-4
 . جملة شرطیة أداة الشرط فیھا تفید التفصیل-5
 . جملة شرطیة یمتنع فیھا الجواب لوجود الشرط-6
 . جملة شرطیة أداة الشرط فیھا تفید التكرار-7
 .یھا جملة شرطیة حذف جواب الشرط ف-8
 . جملة شرطیة مبدوءة بلما-9

 . جملة شرطیة فعلھا مضارع لفظا ماض معنى-10
)4( 

 :أعرب ما یأتي
 )وأن لو استقاموا على الطریقة ألسقیناھم ماء غدقا (-1
 فال تقنع بما دون النجوم   إذا غامرت في شرف مروم -2
 
 
 


