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ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ
بي  رَ يَهدفُ هذا البحثُ إلى رصدِ التركيبِ النحوي الذي كان مستعمالً في تراثنا العَ
من  والبدّ  الراهن،  وقتنا  في  ة  التعبيريّ األساليب  ر  تطوّ نتيجة  ر  تطوّ وقد  اإلسالمي، 
ة من حيث إنّها حافظت  ة والمهمّ تأكيد فكرة أنّ هذه األشكال من األدوات الضروريّ
اللغة  استمرار  على  ساعدت  و  ألقه،  على  وأبقت  اللغوي،  االستعمال  أصالة  على 

مان.  وتطورها، وبقائها وسيلة تواصل بين الناطقين بها مهما اختلف المكان والزَّ
 إلى هشام بن الحكم، وأخذت  الباحثة عند وصيّة اإلمام الكاظم  توقفت 
 ( ة أسست فكرة هذا البحث، وتمَّ اختيار دراسة (إنْ منها نماذج من أدوات نحويّ
و (لو) الشرطيتين في وصية اإلمام الكاظم  إلى هشام بن الحكم، وقد كانت 
اللغوي  االستعمال  في  إليه  آلت  ما  توضيح  هي  األداتين  هاتين  رصد  من  الغاية 
يؤثر  ما  إطار  الرؤية نحوها في  نعرف تحول  بها كي  التذكير  الحديث، وضرورة 

على اللغة من انزياح في الذائقة االجتماعيّة والثقافيّة للغة. 

الكلمات المفتاحية: اإلمام الكاظم ، األدوات، التركيب النحوي، وصية. 
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Abstract: 
The purpose of this research is to monitor the forms of grammatical 

combination that was a linguistic tradition used in our Arabic-Islamic 
heritage. They take the evolution of expressionistic methods of our 
time and are important and essential in preserving and maintaining 
the authenticity of linguistic use, helping the continuation and 
development of language and being  a means of communication 
between speakers regardless of time and place. 

The researcher scrutinizes the recommendation of Imam Al-
Kadhim  to Hisham Ibn Al-Hakam and focuses on certain examples 
of grammatical patterns that established the idea of the current 
research. Therefore, the cognitive and scientific necessity stipulates 
tackling the language of an Imam , so the study traces the conditional 
clauses , if and since , in the recommendation of Imam Al-Kadhim  to 
fathom their development and modern manifestations. 

Keywords: Imam Al-Kadhim, devices , grammatical structure, 
recommendation. 
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مة:  مقدّ
كيب االسمي  كيب النَّحوي يف اللغة العربيَّة إىل ثالثة أقسامٍ رئيسةٍ هي الرتَّ يقسم الرتَّ
اكيب عنارصه التي  طي، ولكلِّ تركيبٍ من هذه الرتَّ كيب الرشَّ كيب الفعيل والرتَّ والرتَّ
كيب االسمي يتكون أساساً من املبتدأ  ون منها ووظيفته املعنوية التي يؤدّهيا، فالرتَّ يتكّ
كيب الفعيل فيتكون أساساً  ا الرتَّ واخلرب وتدلُّ مجلته أساساً عىل الثبات واالستمرار، أمَّ
من الفعل والفاعل وتدلُّ مجلته عىل احلدث احلاصل يف زمنٍ حمددٍ حتدده صيغة الفعل 

املستعملة، فقد يكون ماضياً وقد يكون حارضاً وقد يكون مستقبالً. 
بط بني أجزائه التي يتكون منها، وقد  طي فيقوم أساساً عىل الرَّ كيب الرشَّ ا الرتَّ أمَّ
ن بنيته من  اً وقد يكون امتناعيَّاً، وتتكوَّ بط احتامليَّاً وقد يكون وجوديَّ يكون هذا الرَّ

ط.  ط، جواب الرشّ ط، فعل الرشَّ ثالثة أركانٍ هي: أداة الرشَّ
أدواتٌ  فهناك  األداة،  باختالف  ختتلف  كثريةٌ  حاالتٌ  طي  الرشَّ كيب  وللرتَّ
تستعمل مع األحداث املحتملة املشكوك يف حتققها، وأدواتٌ تستعمل مع األحداث 

املتيقن حدوثها، وأخر تستعمل مع األحداث املمتنعة. . . . . إلخ. 
 ، ط حروفٌ ا من حيث االشتقاق فإنَّ بعض أدوات الرشَّ هذا من حيث املعنى، أمَّ
لفعلني  جازمٌ  عاملٌ  احلروف  هذه  فبعض  العمل  حيث  من  ا  أمَّ أسامء،  وبعضها 

 . مضارعني، وبعضها مهملٌ غري عاملٍ
ط  الرشَّ فعل  واملعنى خيتلف كلٌّ من  العمل  ط يف  الرشَّ أدوات  وتبعاً الختالف 
وجوابه من حالةٍ إىل أخر، فقد يردان مرتبطني سببيَّاً وقد يردان مرتبطنيِ امتناعيَّاً، 

وقد يكونانِ مضارعني جمزومني وقد يكونان ماضيني مبنيني. 
وقد فرضت طبيعة البحث التطبيقيَّة عليه أنْ يتَّخذَ من املنهجِ الوصفيِّ اإلحصائيِّ 
ا من الوصيّة، ثمَّ وصفَتْ  هَ منهجاً له، إذْ بدأ البحثُ باستقراءِ املادةِ العلميَّةِ واستخراجِ
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، وهذا النوع من  هذه املادة، وهذا الوصفُ يتمُّ من خالل عرض املادةِ عىل قواعدِ النَّحوِ
ُ أقوال النحاة يف هذه  ، تبنيِّ ةٍ مةٍ نظريَّ الوصف حتَّم عىل البحث أن يبدأ كلَّ فكرةٍ فيه بمقدِّ
الفكرة ثمَّ االنتقال إىل األمثلة املوافقة للفكرة والتي تمَّ استخراجها من وصيّة اإلمام 

دُ قدرٌ منها ثمَّ يعلَّقُ عليه، وهذا التَّعليق بمنزلة وصف هلذه املادة.  الكاظم فيُرسَ
 :وصية اإلمام الكاظم

يقول اإلمام الكاظم  يف وصيّته إىل هشام بن احلكم: 
َا  لَمُ أَهنَّ عْ أَنْتَ تَ كَ وَ عُ نْفَ انَ يَ ا كَ ةٌ مَ ؤَ لُ ؤْ الَ النَّاسُ لُ قَ ةٌ وَ زَ وْ كَ جَ دِ انَ يفِ يَ وْ كَ امُ لَ شَ ا هِ ((يَ
ة.  ؤَ لُ ؤْ َا لُ لَمُ أَهنَّ عْ أَنْتَ تَ كَ وَ َّ ا رضَ ةٌ مَ زَ وْ َا جَ الَ النَّاسُ إِهنَّ قَ ةٌ وَ ؤَ لُ ؤْ كَ لُ دِ انَ يفِ يَ وْ كَ لَ ةٌ وَ زَ وْ جَ
لْمُ  عِ الْ وَ لْمِ  عِ بِالْ ةُ  الطَّاعَ وَ ةِ  بِالطَّاعَ إِالَّ  اةَ  نَجَ الَ  وَ اهللا  ةِ  لِطَاعَ َلْقُ  اخلْ بَ  نُصِ امُ  شَ هِ ا  يَ

ل .  قْ عَ ِ بِالْ املِ عَ ةُ الْ فَ رِ عْ مَ ٍّ وَ بَّاينِ ٍ رَ املِ نْ عَ لْمَ إِالَّ مِ الَ عِ دُ وَ تَقَ عْ لِ يُ قْ عَ لُّمُ بِالْ التَّعَ لُّمِ وَ بِالتَّعَ
نَ  مِ ونِ  بِالدُّ ضَ  يَرْ  ْ ملَ وَ ةِ  مَ كْ احلِْ عَ  مَ يَا  نْ الدُّ نَ  مِ ونِ  بِالدُّ  َ يضِ رَ اقِلَ  عَ الْ إِنَّ  امُ  شَ هِ ا  يَ

ُم .  هتُ ارَ َ تْ جتِ بِحَ لِكَ رَ لِذَ يَا فَ نْ عَ الدُّ ةِ مَ مَ كْ احلِْ
  َوَ لِ اهلْ أَهْ نْ  لِ مِ مَ عَ الْ ثِريُ  كَ فٌ وَ اعَ ضَ بُولٌ مُ قْ اقِلِ مَ عَ الْ نَ  لِ مِ مَ عَ الْ لِيلُ  قَ امُ  ِهشَ ا  يَ

دُود.  رْ لِ مَ َهْ اجلْ وَ
لٌ فِيهِ  جُ لِسِ إِالَّ رَ رِ املَْجْ دْ ْلِسُ يفِ صَ ولُ الَ جيَ قُ انَ يَ  كَ نِنيَ مِ ريَ املُْؤْ امُ إِنَّ أَمِ شَ ا هِ يَ
أْيِ  بِالرَّ ريُ  يُشِ وَ  مِ  الَ الْكَ نِ  مُ عَ وْ قَ الْ زَ  جَ ا عَ إِذَ نْطِقُ  يَ وَ  ئِلَ  ا سُ إِذَ ِيبُ  الٍ جيُ صَ ثُ خِ ثَالَ
نُ  َسَ الَ احلْ قَ َقُ وَ وَ أَمحْ هُ لَسَ فَ نَّ فَجَ نْهُ نْ فِيهِ يشءٌ مِ ْ يَكُ نْ ملَ لِهِ فَمَ حُ أَهْ الَ ي فِيهِ صَ ذِ الَّ
ا  لُهَ نْ أَهْ ولِ اهللا وَ مَ سُ ا ابْنَ رَ ا قِيلَ يَ لِهَ نْ أَهْ ا مِ بُوهَ لُ ائِجَ فَاطْ َوَ بْتُمُ احلْ لَ ا طَ  إِذَ ٍّ يلِ بْنُ عَ

ينَ قَصَّ اهللا يفِ كِتَابِهِ  ذِ الَ الَّ قَ
بْنُ   ُّ يلِ عَ الَ  قَ وَ  ، ولِ قُ عُ الْ و  أُولُ مْ  هُ الَ  قَ بابِ  َلْ األْ وا  أُولُ رُ  كَّ تَذَ يَ إِنَّام  الَ  قَ فَ مْ  هُ رَ كَ ذَ وَ
ةُ  طَاعَ لِ وَ قْ عَ ةٌ يفِ الْ ادَ يَ ءِ زِ لَامَ عُ أَدَبُ الْ حِ وَ الَ يَةٌ إِىلَ الصَّ اعِ نيَ دَ احلِِ ةُ الصَّ َالَسَ  جمُ ِ نيْ ُسَ احلْ
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ةِ  مَ َقِّ النِّعْ اءٌ حلِ ريِ قَضَ تَشِ ادُ املُْسْ شَ إِرْ ةِ وَ وءَ َامُ املُْرُ مُ املَْالِ متَ تِتْامَ اسْ زِّ وَ عِ َامُ الْ لِ متَ قْ عَ ةِ الْ الَ وُ
ال.  الً وَ آجِ اجِ نِ عَ بَدَ ةُ الْ احَ فِيهِ رَ لِ وَ قْ عَ لِ الْ امَ نْ كَ َذَ مِ فُّ األْ كَ وَ

وَ    وَ حَ ا  مَ وَ أْسَ  الرَّ ظَ  فِ فَحَ َيَاءِ  احلْ قَّ  حَ اهللا  نَ  مِ يَا  تَحْ اسْ نِ  مَ اهللا  مَ  حِ رَ امُ  شَ هِ ا  يَ
ةٌ  وفَ ْفُ هِ وَ النَّارَ حمَ ارِ ةٌ بِاملَْكَ وفَ ْفُ َنَّةَ حمَ لِمَ أَنَّ اجلْ عَ بِىلَ وَ تَ وَ الْ رَ املَْوْ كَ ذَ ى وَ عَ ا وَ مَ بَطْنَ وَ الْ

ات.   وَ هَ بِالشَّ
فَّ  نْ كَ مَ ةِ وَ يَامَ قِ مَ الْ وْ هُ يَ تَ ثْرَ الَ اهللا عَ اضِ النَّاسِ أَقَ رَ نْ أَعْ هُ عَ سَ فَّ نَفْ نْ كَ امُ مَ شَ ا هِ يَ

ة.  يَامَ قِ مَ الْ وْ بَهُ يَ ضَ نْهُ غَ فَّ اهللا عَ نِ النَّاسِ كَ بَهُ عَ ضَ غَ
ا  نِيكَ مَ غْ انَ الَ يُ إِنْ كَ يكَ وَ فِ كْ يَا يَ نْ ا يفِ الدُّ نَى مَ أَدْ يكَ فَ فِ كْ ا يَ نِيكَ مَ غْ انَ يُ امُ إِنْ كَ شَ ا هِ يَ
يْفَ  يَا فَكَ نْ ولَ الدُّ وا فُضُ كُ رَ ءَ تَ الَ قَ عُ امُ إِنَّ الْ شَ ا هِ نِيكَ يَ غْ يَا يُ نْ نَ الدُّ لَيْسَ يشءٌ مِ يكَ فَ فِ كْ يَ
ءَ  الَ قَ عُ الْ إِنَّ  امُ  شَ هِ ا  يَ ضِ  رْ فَ الْ نَ  مِ نُوبِ  الذُّ كُ  تَرْ وَ لِ  ضْ فَ الْ نَ  مِ يَا  نْ الدُّ كُ  تَرْ وَ نُوبُ  الذُّ
نْ طَلَبَ  ةٌ فَمَ طْلُوبَ مَ يَا طَالِبَةٌ وَ نْ وا أَنَّ الدُّ لِمُ ُمْ عَ َهنَّ ةِ ألِ رَ خِ بُوا يفِ اآلْ غِ رَ يَا وَ نْ وا يفِ الدُّ دُ هِ زَ
يَأْتِيهِ  فَ ةُ  رَ خِ بَتْهُ اآلْ لَ يَا طَ نْ الدُّ نْ طَلَبَ  مَ هُ وَ قَ زْ رِ ا  نْهَ مِ  َ يفِ تَوْ سْ يَ تَّى  يَا حَ نْ الدُّ بَتْهُ  لَ ةَ طَ رَ خِ اآلْ

تَه .  رَ آخِ يَاهُ وَ نْ يْهِ دُ لَ دُ عَ سِ يُفْ تُ فَ املَْوْ
لِ  قْ عَ نَ الْ لَ مِ بِدَ اهللا بِهِ أَفْضَ نْ يشءٍ عُ ا مِ ولُ مَ قُ   يَ نِنيَ مِ ريُ املُْؤْ انَ أَمِ امُ كَ شَ ا هِ يَ

وَ  ونَانِ  أْمُ مَ نْهُ  مِ  ُّ الرشَّ وَ رُ  فْ كُ الْ تَّى  شَ الٌ  صَ خِ فِيهِ  ونَ  يَكُ تَّى  حَ ئٍ  رِ امْ لُ  قْ عَ تَمَّ  ا  مَ وَ
نَ  يبُهُ مِ نَصِ وفٌ وَ فُ كْ لِهِ مَ وْ قَ لُ  ولٌ وَ فَضْ بْذُ الِهِ مَ لُ مَ فَضْ نِ وَ والَ أْمُ نْهُ مَ مِ  ُ َريْ اخلْ دُ وَ شْ الرُّ
هِ   ِ ريْ عَ غَ زِّ مَ عِ الْ نَ  عَ اهللا مِ يْهِ مَ إِلَ بُّ  أَحَ لُّ  الذُّ هُ  رَ هْ لْمِ دَ عِ الْ نَ  بَعُ مِ شْ يَ وتُ وَ الَ  قُ الْ يَا  نْ الدُّ
ثِريَ  كَ لُّ  تَقِ سْ يَ وَ  هِ  ِ ريْ غَ نْ  مِ وفِ  رُ املَْعْ لِيلَ  قَ ثِرُ  تَكْ سْ يَ فِ  َ الرشَّ نَ  مِ يْهِ  إِلَ بُّ  أَحَ عُ  اضُ التَّوَ وَ
ر.  َمْ َامُ األْ وَ متَ هُ هِ وَ سِ مْ يفِ نَفْ هُ ُّ نْهُ وَ أَنَّهُ رشَ اً مِ ريْ مْ خَ لَّهُ  النَّاسَ كُ رَ يَ هِ وَ سِ نْ نَفْ وفِ مِ رُ املَْعْ
ي  ذِ راً الَّ دْ ظَمَ النَّاسِ قَ إِنَّ أَعْ هُ وَ لَ لَ قْ ةَ ملَِنْ الَ عَ وءَ رُ الَ مُ هُ وَ ةَ لَ وءَ رُ امُ الَ دِينَ ملَِنْ الَ مُ شَ ا هِ يَ
ا))١.  هَ ِ ريْ ا بِغَ وهَ بِيعُ َنَّةُ فَالَ تَ نٌ إِالَّ اجلْ َا ثَمَ يْسَ هلَ مْ لَ انَكُ دَ ا إِنَّ أَبْ طَراً أَمَ هِ خَ سِ يَا لِنَفْ نْ  الدُّ رَ الَ يَ
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طيَّة ذات األداة اجلازمة (إيضاح نظري):  - اجلملة الرشَّ
 : األداة إنْ

قائمة احلروف ال  إىل  تنتمي إىل  ا حرفٌ أي  أهنَّ ، فمعنى  هي حرف رشطٍ جازمٌ
ا تقومُ بربط مجلةٍ بجملةٍ ربطاً سببيَّاً، فتكون  ا للرشط، أي أهنَّ قائمة األسامء ومعنى أهنّ
اجلملة األوىل (فعل الرشط) سبباً يف وقوعِ اجلملةِ الثانيةِ (جواب الرشط)، ومعنى 
فعلني مضارعني  التي جتزم  العاملةِ  األدوات  قائمة  إىل  تنتمي  أي  ا حرفٌ جازمٌ  أهنَّ
ط،  ه يف ذلك حالُ فعل الرشَّ بعدها عىل الرأي القائل إنَّ اجلواب جمزومٌ باألداة حالُ
وهو أبسط اآلراء واألخذُ به من شأنه أن جيعل القواعد أسهل مأخذاً وأقل تكلفاً إذ 
إنّ الغوص يف البحث عن عاملٍ نحوي ال يفيد اللغة املنطوقة كثرياً من وجهة نظري. 
عند  باكراً  ذلك  ورد  وقد  اجلزاءِ  بابِ  وأمُّ  ط  الرشَّ أدوات  أصلُ  ا  إهنَّ ثم 
) هي أمُّ حروف اجلزاء فسألتُه مل  سيبويه(١٨٠هـ) إذْ قال: ((وزعم اخلليلُ أنَّ (إنْ
قلتَ ذلك فقال من قبل أينَّ أر حروفَ اجلزاء قد يترصفْنَ فيكنَّ استفهاماً ومنها ما 

ه (ما) فال يكون فيه اجلزاء وهذه عىل حالٍ واحدةٍ أبداً ال تفارق املجازاة))١.  يفارقُ
ط إذْ إنَّ غريها من األدوات  ) يف الرشَّ ويكشف النَّصُ عن تعليل ادعاء أصالة (إنْ
يفارق الرشط فيستعمل يف باب االستفهام، وهي األدوات (من – ما – متى – أين 
ط وهي (إذما  –الخ) ومنها ما يعتمد عىل الرتكيب مع (ما) ليكون من أدوات الرشَّ
ا ال تفارق  ) فإهنّ ا (إنْ ط كام سيأيت، أمَّ – حيثام)، فبغري(ما) ال يستعمالن يف بابِ الرشَّ
اً للباب. وال خيفى أنَّ النَّص  ها اخلليل، كام ينقل سيبويه، أمّ طِ فلذلك عدَّ بابَ الرشَّ
ةً حروفاً وأسامءً وقد تابع سيبويهِ  ط عامَّ استعمل (احلروف) للداللة عىل أدوات الرشَّ

) املكسورة اخلفيفة هي أم أدوات اجلزاء٢ هُ من النحاة يف ادعاء أن (إنْ غريُ
فهو  مضارعٌ  فعلٌ   ( (إنْ بعد  ما  أنَّ  يعني  فهذا  جازمٌ  رشطٍ  حرفُ   ( (إنْ أنَّ  وبام 
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طيَّةِ من صيغةٍ أساسيةٍ  الفعل املعرب لذلك فقد انطلق النحاة يف دراسة اجلملةِ الرشَّ
هلذه اجلملة وهي (إنْ + فعل مضارع جمزوم + فعل مضارع جمزوم)3. 

وكلُّ تغيريٍ يف هذا الشكل حيتاج إىل تقديرٍ أو تأويلٍ فإذا جاء أحد الفعلني ماضياً 
م األداة مضارعٌ مرفوعٌ فهو دليل اجلواب إلخ.  فهو يف حملِّ جزمٍ وإذا تقدَّ

ط وفقها وهي أن يكونَ الفعالن  وهيمنا من األمر احلاالت التي ترتكب مجلةُ الرشَّ
يأتيا  أن  وجيوز   ، حسنٌ وهو  ماضيني  يكونا  أن  وجيوز   ، األصلُ وهو  مضارعني 
نا عن ذلك فيقول: ((أصلُ  ثُ مضارعاً فامضياً أو بالعكس وهذا املربد(٢٨٥ هـ) حيدِّ
إذا  ا  اجلزاء أنْ تكون أفعاله مضارعةً ألنَّه يعرهبا وال يعرب إال املضارع. ))٤، وأمَّ
ط إنَّام يكون  ط فهذا يعني أنَّ معناه املستقبل ألنَّ الرشَّ جاء الفعل املايض يف مجلة الرشَّ
يف املستقبل، ويتابع املربدُ فيقول: ((وقد جيوز أن تقع األفعال املاضية يف اجلزاء عىل 
ط ال يقع إال عىل فعلٍ مل يقعْ فتكون مواضعها جمزومةً وإنْ  معنى املستقبلية ألنَّ الرشَّ

ملْ يتبنيْ فيها اإلعراب))٥. 
ط واجلواب أنْ يأتيا وفقها،  ومل يكتفِ النُّحاة بنقل احلاالت الَّتي جيوز لفعيل الرشَّ
وبعضُ  االستعامل،  يف  أصلٌ  ه  فبعضُ درجاتٍ  حسب  الكالم  يصنِّفون  ذهبوا  بل 
وط  : (اعلمْ أنَّ األصل يف باب الرشَّ اق إذْ يقولُ ، وآخر قبيحٌ كام ذكر ابن الورّ حسنٌ
ط باالستقبال، وجيوز أن يقعا ماضيني  واجلزاء أن يكونا مضارعني ألنَّ حقيقة الرشَّ
كانتْ حروفُ  إذْ  اللبس  وأمنوا  ته،  فاستعملوه خلفَّ املضارع  من  أخفُّ  املايض  ألنَّ 
مضارعاً  واجلواب  ماضياً  األول  يكون  أنْ  وجيوز  االستقبال،  عىل  تدلُّ  ط  الرشَّ
يف  متساويان  ومها  واجلواب  ط  الرشَّ بني  خالفتَ  ألنَّك  األولني  كحسن  وليستْ 

٦(( ط مضارعاً واجلواب ماضياً فهو قبيحٌ ا إن جعلتَ الرشَّ احلكم(. . . ) وأمّ
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هييلُّ (٥٨١ هـ) كذلك الكالمَ إىل حسنٍ وقبيحٍ حسب حاالت تركيبه  م السُّ وقسَّ
نا هنا هو احلاالت  هُ من النحاة يف ذلك٨، وما هيمُّ وتقديم بعضه عىل بعض٧، وتابعه غريُ
تي ذكرها بعضُ  ا أحكامُ القيمة الَّ طية وفقها، أمَّ ) الرشَّ كيبية التي ترتكب مجلة(إنْ الرتَّ
النُّحاة فهي ال تفيد كثرياً يف بحثٍ تطبيقيٍّ كهذا فام دام االستعاملُ ال يكرسُ قاعدةً 
فهو استعاملٌ جائزٌ وله داللةٌ ولعلَّ البحث عن الداللةِ املختلفةِ للرتاكيب املختلفة 

 . خريٌ من تصنيف الكالم وإعطائه أحكاماً قيميَّةً ال تستند إىل دليلٍ
) الرشطية:  - حاالت استعامل (إنْ

 : ط االحتاميلّ أ- مع الرشَّ
ط  للرشَّ أو  للفعل  فيمكن  حمتمالً  ا  حصوهلُ يكون  أن   ( (إنْ استعامل  يف  األصل 
، فقولك: (إن أستيقظْ باكراً أتصلْ بك)) رشطٌ  قَ قَ ويمكن أال يتحقَّ بعدها أنْ يتحقَّ

احتاميلٌّ فقد يتحقق وقد ال يتحقق والغالب أنَّه مشكوكٌ يف حصوله. 
أال   .  .  .)) فقال:  قبيحاً  الوقوع  املتحققة  األفعال  مع  استعامهلا  سيبويه  عدّ  لذلك 
: آتيك إذا امحرّ البرسُ كان حسناً ولو قلتَ آتيك إنْ امحرّ البرسُ كان  تر أنَّك لو قلتَ
طي فقال:  ) و(إذا) يف الربط الرشَّ ق السيوطي(٩١١ هـ) بني (إنْ قبيحاً. )٩، وكذلك فرّ
ا تكونُ للمحتمل واملشكوك  ) فإهنَّ ((وختتصُّ (إذا) بام يتعنيَّ وجوده أو رجح بخالف (إنْ
ها  . . . .}*الزخرف٨*. . ))١٠، وعدَّ دٌ لَ محَنِ وَ اْنَ للرّ فيه واملستحيل كقوله {قُلْ إِنْ كَ

ط االحتاميل لكنّ الالفت أنَّه ضم إليها (إذا)١١ األنطاكي من أدوات الرشَّ
 :( ) ومعنى (إذْ ب- بمعنى (قدْ

ط االحتاميلِّ املشكوك  ) يف غري الرشَّ واهد تدلُّ عىل استعامل (إنْ ورد عددٌ من الشَّ
، وقد نقل لنا ابن هشام(٧٦١هـ)  واهد مواقفَ خمتلفةً فيه فوقف النُّحاة من تلك الشَّ
ا قد  ) الرشطية فقال: ((زعم قطرب أهنَّ عدداً من تلك اآلراء واالستعامالت لـ (إنْ
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}*األعىل٩* كرَ تِ الذِّ عَ ) كام تقدم يف {إِنْ نَفَ تكون بمعنى (قدْ
نتُم  كُ إِنْ  اهللاَ  وا  قُ اتَّ {وَ منه  وجعلوا   ( (إذْ بمعنى  تكون  ا  أهنَّ الكوفيون  وزعم 
} *الفتح ٢٧*..  نِنيَ آمِ اهللاُ  اءَ  إِنْ شَ دَ  جِ املَسْ لُنَّ  تَدخُ {لَ }*املائدة ٥٧*،  نِنيَ مِ ؤْ مُ
قُ الوقوع. . . . ))١٢، ويذكر أنَّ اجلمهور رفض مثل  ونحو ذلك مما الفعلُ فيه حمقَّ
واهد بام حيافظُ عىل سالمة القاعدة األساسيَّة  هُ الشَّ ج أعالمُ هذه االستعامالت وخرّ
فقالوا عن آية املشيئة إنّ مثل هذه االستعامالت تعليمٌ للعباد كيف يتحدثون إذا ما 
ط يؤتى به عادةً  أخربوا عن املستقبل، وأجابوا عن اآلية األوىل بأنَّ مثل هذا الرشَّ

لإلهلاب كقول الرجل البنه: إن كنت ابني فأطعني١٣. 
ج-  دخوهلا عىل املتيقن وجوده: 

مع  واستعملتْ  ذلك  جتاوز  وإنَّام  ابقة  السَّ احلدود  عىل   ( (إنْ استعامل  يتوقفْ  مل 
}*األنبياء٣٤* فقال  ونَ مُ اخلَالِدُ تَّ فَهُ إِنْ مِ فعل متيقن بوجوده كقوله تعاىل: {أَفَ
عنه السيوطي: ((وقد تدخل عىل املتيقن لكونه مبهم الزمان))١٤، فالواضح من اآلية 
) استعملتْ مع فعلٍ مقطوعٍ بوقوعه وملْ يكنْ هذا االستعامل قبيحاً.  ابقة أنَّ (إنْ السَّ

د- دخوهلا عىل املقطوع بانتفائه: 
ولعلَّ  ما  معنويٍّ  لغرضٍ  وذلك  بانتفائه  مقطوعٍ  فعلٍ  عىل   ( (إنْ تدخل  قد 
لُ  أَوَّ ا  أَنَ فَ دٌ  لَ وَ َنِ  محْ لِلرَّ اْنَ  كَ إِنْ  {قُلْ  تعاىل  قوله  النَّوع  هلذا  املعروف  اهد  الشَّ
هذه  عىل  تعليقاً  املهذري-  عيل  نارش  حممد  وذكر  }*الزخرف٨*،  نَ يْ ابِدِ عَ الْ
املقطوع  عىل  تدخل  وقد   )) فقال:  هنا،   ( (إنْ استعامل  من  الغرضَ  اآلية- 
اْ  أَنَ فَ دٌ  لَ وَ َنِ  محْ لِلرَّ اْنَ  كَ إِنْ  {قُلْ  تعاىل:  قوله  نحو  للتَّبكيت  واستحالته  بانتقائه 
) بوضعٍ  }*الزخرف٨*))١٥، فالواضح مما سبق أنَّ استعامل (إنْ نَ يْ اْبِدِ عَ لُ الْ أَوَّ
خيتلف عن وضعها األصيل له داللةٌ معنويةٌ ختتلف باختالف السياق، وهذه حالُ 
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أي داللة  نظميةً  كان، وظيفةً  اً   أيَّ نحوي،  لكل عنرص  إنَّ  إذ  نحويٍّ  كلِّ عنرصٍ 
ختتلف باختالف السياق. 
- اختصاصها بالفعل: 

األفعال  عىل  بالدخول   ( (إنْ ط  الرشَّ أداة  اختصاص  عليه  النُّحاة  اتَّفق  مما  إنَّ 
) ويف غريها  وبعضهم خص بذلك األداة (إن) فحسب وجعل بعض ذلك يف (إنْ
من األدوات، فإذا دخلت األداة عىل اسم مبارشةً فإنَّه يعرب فاعالً لفعلٍ حمذوفٍ 
دٌ  إِنْ أَحَ يفرسه الفعل املذكور بعد االسم عىل الرأي األرجح ومنه قوله تعاىل:{وَ
لفعلٍ  مرفوعٌ  فاعلٌ   :( (أحدٌ فـــ   ،*٦ }*التوبة  هُ رْ أَجِ فَ كَ  اْرَ تَجَ اسْ  َ كِنيْ ِ املُْرشْ نَ  مِ
حمذوفٍ يفرسه الفعل (استجارك) املذكور والتقدير: إنْ استجارك أحدٌ من املرشكني 
األنباري  ابن  قال  رضورةً  أو   ( (إنْ غري  يف  ضعيفاً  ذلك   ير والبعض  استجارك، 

((وأما قول عدي١٦: 
ــاقي ليه كأسُ السّ فمــــتى واغـــلٌ ينبْهـــم حييـــو      ه وتُعطف عَ  

وقول اآلخر١٧: 
عا فمنْ نحنُ نؤمنْه يبتْ وهو آمنٌ       ومنْ ال نجزه يُمسِ منَّا مفزَ  

) وهي فرعٌ  ر الفعل بعد (متى) و (منْ  فهو ضعيفٌ ال جيوز يف الكالم ألنَّه قدَّ
) يف  ) وألنَّه فعلٌ مضارعٌ يظهر فيه عمل حرف اجلزم وذلك ضعيف يف (إنْ عىل (إنْ
) وهي األصل ففيام هو فرعٌ  عر وإذا كان ذلك ضعيفاً يف (إنْ الكالم فإنَّام جيوز يف الشِّ
عليه أوىل ولو كان فعالً ماضياً لكان يف هذه املواضع أسهل إذ كان ذلك جائزاً يف 

) يف الكالم))١٨.  (إنْ
هلا التَّفريق بني كون الفعل ماضياً وبني كونه  ، أوَّ ويتضح من هذا النَّص عدة أمورٍ
مضارعاً إذ إنّ الفعل املضارع ملَّا كان معرباً وحركة اإلعراب تظهر عىل آخره كان 
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مها  مستويني  إىل  الكالمِ  تقسيمُ  النص  من  املستفادة  األمور  وثاين  ضعيفاً.  إضامره 
(الشعر – و الكالم) فام جيوز يف الشعر يضعف أو ال جيوز يف الكالم أي النثر وتفسري 
ذلك أنّ الشاعر قد يضطر لوزنٍ أو قافيةٍ وال يشء جيعل املتحدث بالكالم العادي 
 ( ه عىل وجهٍ حمددٍ، واألمر الثَّالث هو التفريق بني األداة (إنْ مضطراً إىل إخراج كالمِ
وما جيوز معها وبني غريها من األدوات وذلك ألنّ األداة (إن) أمُّ باب اجلزاء وهي 
أصلٌ يف هذا الباب وما كان أصالً فهو خيتص بأمورٍ متيزه من غريه فغريه فرعٌ عنه 

والفرع ال يتحىل بخصائص األصل. 
ط  الرشَّ أداة  بعد  املرفوع  االسم  إلعراب  وط  الرشُّ هذه  النحاة  بعض  ر  كرَّ وقد 
 ( يوطي تلك اآلراء فعدّ ذلك رضورةً يف غري (إنْ ، وأمجل السُّ فاعالً لفعلٍ حمذوفٍ
زه بعض الكوفيني  ) وإخوهتن، وجوَّ نْ ونقل جتويز الكسائي (٣٧٥هـ) لذلك مع (مَ

يف املنصوب واملجرور دون املرفوع. 
هذا وملْ يعدّ املتأخرون هذه الرشوط ملزمةً وإنْ كانتْ غالبةً فهذا عبَّاس حسن 
) أو  يرشح املسألة فيقول: (( فإذا وقع بعدها اسمٌ والغالب أن تكون األداة هي (إنْ
(إذا) وجب تقدير فعلٍ مناسبٍ يفصل بينهام بحيث تكون األداة داخلةً عىل الفعلِ 
ة  املعياريَّ ة األحكام  الكالم خفَّ الظَّاهر))١٩، ويالحظ من هذا  ر ال عىل االسمِ  املقدَّ
ا   أيضً ويالحظ  ذلك،  ونحو  إجازة  وعدمِ  تضعيفٍ  من  سابقاً  تالحظ  كانت  التي 
الفعل  تقدير  بأنَّ  بعيد  من  توحي  وهي  فعل)  (كلمة  بعد  (مناسب)  كلمة  وجود 
 ، ال ينبغي أن يكون بالصيغة نفسها التي عليها الفعل الالحق لالسم يف كلِّ سياقٍ
وتوجد أيضاً كلمة (الغالب) إذ ليس األمر حمتَّامً وقطعيَّاً وإنَّام هو من قبيل الغالب 

) يف هذا احلكم.  كام يالحظ إضافة األداة (إذا) إىل األداة (إنْ
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ط فاعالً لفعلٍ  وأر أن نأخذ هبذا الرأي فنعرب االسم املرفوع بعد أداة الرشَّ
 آخر،   معنيٍ من الكالم ومستوً حمذوفٍ دون تفريقٍ بني أداةٍ وأخر وبني مستوً
إذ إنَّ األخذ بمثل هذا الرأي من شأنه التخفيف من تشعب قواعد النحو وختصيص 
حكمٍ نحويٍّ ببابٍ كاملٍ من أبواب النحو ال بأداةٍ واحدةٍ من هذا الباب ويف ذلك 

تسهيل عىل داريس النحو. 
أننا نعرب  الرتكيب وهو  ثانوي يف هذا  أمرٍ  إىل  أن نشري  القول  نافلة  ولعلّ من 
االسم الظاهر املرفوع بعد األداة نائب فاعل إذا كان الفعل املفرسِّ له مبنياً للمجهول 
إمتامِ  قبل  اإلعراب  بإطالق  الستعجاهلم  الدارسني  بعض  عنه  يغفل  قد  أمرٌ  وهو 

قراءةِ اجلمل وقد رأيت ذلك عند بعض الدارسني. ٢٠
إنْ + فعل ماض + فعل ماض بحسب ما ورد يف الوصيّة: 

اإلمام  وصيّة  يف  وفقها   ( (إنْ تركبتْ  التي  الرتكيبية  األشكال  من  الشكل  هذا 
الكاظم هو أنْ يلحقها فعالن ماضيان لفظاً ومعنًى، أيْ أنْ يردا بصيغة املايض، 
ا  نِيكَ مَ غْ انَ يُ وهذان الفعالن املاضيان وردا يف الوصيّة، فكانتْ يف قوله: ((إِنْ كَ
نَ  لَيْسَ يشءٌ مِ يكَ فَ فِ كْ ا يَ نِيكَ مَ غْ انَ الَ يُ إِنْ كَ )) ((وَ يكَ فِ كْ يَا يَ نْ ا يفِ الدُّ نَى مَ أَدْ يكَ فَ فِ كْ يَ

(( نِيكَ غْ يَا يُ نْ الدُّ
جمزومةٍ  لفظاً  ماضيةٍ  أفعالٍ  -عىل  رشطيَّةٍ  مجلٍ  يف   -( (إنْ دخول  هنا  فالواضح 
حمالً، ففعل الرشط يف مجيعها فعلٌ ماض ناقص مبنيٌّ عىل الفتحة يف حمل جزم ألنه 
فعل الرشط، وجواب الرشط: فعلٌ ماضٍ مبني عىل الفتحة يف حمل جزم ألنه جواب 

الرشط، وذلك عىل اختالف أنواع األفعال حيث الحظنا تنوعها يف هذه اجلمل. 
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طيَّة ذات األداة غري اجلازمة (رشح نظري):  - اجلملة الرشَّ
األداة ((لو)): 

ط غري اجلازمة باحلديث عن احلروف منها، إذ إنّ  نبدأ  حديثنا عن أدوات الرشَّ
ط غري اجلازمة تقسم إىل قسمني: (حروف وأسامء) فاحلروف منها(لو  أدوات الرشَّ

ا)، وهذا القول يف األداة (لو).  ولوال وأمَّ
ط  لو: حرف رشط غري جازم يفيد االمتناع، وتسمى (لو) املستعملة يف باب الرشَّ

ط االمتناعي.  ط معها بالرشَّ باالمتناعيَّة، ويسمى الرشَّ
جاجي فقال عنها: ))يمتنع  ومن النَّحاة من أطلق هذا االمتناع كأيب القاسم الزَّ
هبا اليشء المتناع غريه كقولك: لو جاء زيدٌ ألكرمته، معناه امتنعت الكرامة المتناع 
امتناع  عىل  ((لو))  داللة  إىل  رصاحةً  يشري  النَّص  هذا  يف  جاجي  فالزَّ املجيء))٢١، 
إليه سيبويه يف  أملح  ، وقد  بداهةً يفهم منه  ط ومعنى االمتناع  اجلواب المتناع الرشَّ

حديثه عن (لو)، فقال عنها: ((وأما لو: فلام كان سيقع لوقوعِ غريه))٢٢. 
 . ومعنى نصِّ سيبويه أنَّ األمر مل يقع، وأنَّ ذلك الوقوع مرتبطٌ بوقوع حدثٍ آخرَ
وقد بنيّ ابنُ مالكٍ  قصد سيبويه من هذا التعريف فقال: ((يعني أنَّك إذا قلت لو 
قام زيدٌ لقام عمرو، فمقتضاه أنَّ القيام من عمروٍ كان متوقعاً حلصول قيامٍ من زيد 
عىل تقديرِ حصولِه))٢٣، ومل يكتف ابنُ مالكٍ برسد األقوال عن ((لو)) بل ذكر هلا 
تعريفاً خاصاً به يمثلُ عمل ((لو)) ومعناها أصدق متثيل من وجهة نظره لذلك عربَّ 
عن تعريفه بقوله العبارة اجليدة فقال: ((والعبارة اجليِّدة يف ((لو)) أنْ يقال: حرفٌ 
يدلُّ عىل انتفاء تالٍ يلزم لثبوته ثبوتُ تاليه))٢٤، أي فلامَّ مل يثبت تاليه مل يثبت، وبالتَّايل 

يلزم من امتناعه امتناع تاليه. 
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))، وملَّا كانت  واشتهرت عبارةٌ تتصف هبا (لو) وهي قوهلم ((حرف امتناعٍ المتناعٍ
ا ال تنطبقُ  عىل مجيع استعامالت ((لو))  ة فقد رفضها أكثر النُّحاة  ألهنَّ هذه العبارة عامَّ
فقد ذكر ابنُ عقيلٍ عبارة سيبويه ثم أردفها بقوله: ((وفرسها غريه بأهنا حرف امتناعٍ 
المتناعٍ وهذه العبارة األخرية هي املشهورة واألوىل أصح. . . ))٢٥، وبسط ابنُ هشامٍ 
داللتها  يف  النحاة  اختلف  وقد  االمتناع:   .  .  .)) فقال:  االمتناع  عىل  داللتها  مسألة 
ط  ا تفيد امتناع الرشَّ ا ال تفيده بوجه. . . الثاين: أهنَّ عليه عىل ثالثة أقوال: أحدها: أهنَّ
وامتناع اجلواب مجيعاً، وهذا القول هو اجلاري عىل ألسنة املعربني ونصّ عليه مجاعةٌ 
ةَ  مُ املَْالئِكَ يْهِ نَاْ إِلَ لْ زَّ نَا نَ نَّ وْ أَ لَ من النَّحويني وهو باطلٌ بمواضعَ كثريةٍ منها قوله تعاىل: {وَ
ا} *األنعام: ١١١*.  نُوْ مِ اْ لِيُؤْ اْنُوْ اْ كَ بُالً مَ ءٍ قُ ْ لَّ يشَ مْ كُ يْهِ لَ اْ عَ نَ ْ رشَ حَ تَىْ وَ مْ املَْوْ هُ لَّمَ كَ وَ
ط خاصةً وال داللة هلا عىل امتناع اجلواب وال عىل  ا تفيد امتناع الرشَّ . . . الثالث: أهنَّ
، فال  ط يف العموم(. . . ) لزم انتفاؤه وإن كان أعمّ ثبوته ولكنَّه إنْ كان مساوياً للرشَّ

ط وهذا قولُ املحققني. . . )). ٢٦ يلزم وإنَّام يلزم انتفاء القدر املساوي منه للرشَّ
ممتنعاً  يكون اجلواب  أي  ط واجلواب،  الرشَّ امتناع  ةً عىل  دالَّ تأيت ((لو))  قد  إذاً 
ط، وذلك كثريٌ  وقد ال يكون المتناع اجلواب عالقةٌ بامتناع الرشَّ ط، المتناع الرشَّ
حتقق  بعدم  يرتبط  ال   ، هشامٍ ابنُ  هبا  استشهد  التي  اآلية  يف  إيامهنم،  فعدم  اللغة  يف 
ط وإنام بيشءٍ آخر، ولعلّ ما دفع كثرياً من النَّحاة إىل رفض عبارة ((حرف  فعل الرشَّ

امتناع المتناع )) شواهدُ وقفوا عليها وهي كثرية ال جمال لذكرها هنا. 
طيَّة مع(لو) يفهم من تركيبها فقد تكون  وخالصة املسألة أنَّ معنى اجلملة الرشَّ
ط، وقد ال يكونُ امتناع اجلواب مرتبطاً  (لو) دالةً عىل امتناعِ اجلوابِ المتناعِ الرشَّ

ط بوجه من الوجوه.  بامتناع الرشَّ
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استعامهلا: 
تقييدها  هشامٍ  ابن  جعل  فقد  املايض،  يف  ط  للرشَّ تأيت  ا  أهنَّ استعامهلا  يف  األصل 
خترج  قد  ولكنها   ،٢٧ لو.  تفيدها  التي  األمور  من  واحداً  املايض  من  بالزَّ طية  الرشَّ
) وهو القسم الثاين من  ط يف املستقبل كـ (إنْ اللة عىل املايض فستعمل للرشَّ عن الدِّ
أقسامها التي ذكرها ابنُ هشامٍ حيث قال: ((. . . أن تكونَ حرفَ رشطٍ يف املستقبل 

ا ال جتزم كقوله:  إال أهنَّ
نا بعد موتِنا              ومنْ دونِ رمسينا من األرضِ سبسبُ     ولو تلتقي أصــــــداؤُ
٢٨((... ةً                 لصوتِ صد ليىل هيشُّ ويطربُ لظلَّ صد صويت وإنْ كنتُ رمَّ

عن  وخترج   ،(( ((إنْ بمعنى  تصبحُ  املستقبل  يف  تستعملُ  حني  ا  أهنَّ والواضح 
معناها األصيل االمتناعي وقد أشار ابن هشام إىل ذلك. ٢٩

يف  تستعمل  وقد  للاميض،  فهي  (لو)  لـ  االستعامل  هذا  إىل  النحاة  أشار  وقد 
املستقبل وقد تكرر هذان املعنيان هلا يف كتبهم. ٣٠

تدلُّ عىل   (( ((إنْ ((لو)) فجعل  طية وبني  الرشَّ  ( (إنْ بني  ق  فرّ من  النُّحاة  ومن 
كلٌّ  نصَّ  فقد  اين(٣٨٤هـ)  والرمّ خمرشي  كالزَّ املايض  عىل  تدل  و((لو))  املستقبل 

منهام أنّ (لو) للاميض وإنْ دخلت عىل مستقبل قلبتْ زمنه إىل املايض. ٣١
ط  ط االمتناعي، والرشَّ د األنطاكي جعل األداة (لو) للرشَّ بقي أنْ أشري إىل أنَّ حممَّ
ط،  الرشَّ يف  الزمن  مسألة  وناقش  االمتناع،  هو  واحدٌ  احتاملٌ  له  عنده  االمتناعي 
ذكر  ثم  ذلك  يف  النَّحاة  عىل  وردَّ  املايض  من  بالزَّ االمتناعي  ط  الرشَّ حرص  ورفض 

اختالف النحاة يف مسألة داللة (لو) عىل االمتناع. ٣٢
هشامٍ  ابنِ  عىل  معرتضاً  المتناع))  امتناع  ((حرف  عبارة  عن  األنطاكي  ودافع 
الرأي بيشءٍ ألنَّ  ابنِ هشامٍ هلذا  إبطال  (( وليس  قائالً:  العبارة  بسبب رفضه هلذه 
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ط االمتناعي الذي نحنُ بصدده بل هو من نوعٍ آخر من أنواع  شاهده ليس من الرشَّ
حة إذْ كان  ا قول املعربني ((حرف امتناع المتناع)) فهو صحيحٌ كلَّ الصِّ ط. ، أمَّ الرشَّ

ط االمتناعي)). ٣٣ ال يقالُ إال يف الرشَّ
واملفهوم من كالمِ ابنِ هشامٍ أنَّه يرفضُ إطالقَ التسميةِ عىل((لو)) وهو حمقٌّ يف 
ذلك، وهو نفسه قد فرق بني استعامل ((لو)) يف الداللة عىل امتناعِ اجلوابِ المتناعِ 

، وبني غريه من استعامالت (لو).  الرشطِ
ق بعض النُّحاة بني دخوهلا عىل مثبتٍ وبني دخوهلا عىل منفيٍّ من حيثُ  هذا وقد فرَّ
املعنى فقد قال السيوطي وهو يتحدثُ عن معناها: (( وقيل حرف امتناعٍ المتناعٍ إنْ 
كان بعدها مثبتان وإال بأنْ كان بعدها منفيان فوجودٌ أي فحرف وجود لوجود فإنْ كان 

األول منفياً والثاين مثبتاً فحرف وجود المتناع أو عكسه فحرف امتناعٍ لوجودٍ)). ٣٤
بب يف ذلك –عند من ذهب إىل هذا الرأي- أنَّ معنى (لو) نفي ما بعدها  والسَّ

 . فإذا كان ما بعدها منفياً صار املعنى موجباً ألنَّ نفي النفي إجيابٌ
اختصاصها بالفعل: 

ط خمتصةٌ بالدخول عىل األفعال،  ط، وأدوات الرشَّ بام أنَّ (لو) من أدوات الرشَّ
، فإذا جاء بعدها اسمٌ  خول عىل األفعال وال يليها إال فعلٌ فإهنا كذلك خمتصةٌ بالدُّ
وقد  حمذوف،  لفعل  معموالً  يكون  أي   ،(( ((إنْ بعد  الواقع  االسم  معاملة  عومل 
أشار ابنُ هشامٍ إىل ذلك فقال: ((لو: خاصة بالفعل وقد يليها اسمٌ مرفوعٌ معمولٌ 
، أو اسمٌ هو  ملحذوفٍ يفرسه ما بعده أو اسمٌ منصوبٌ كذلك أو خربٌ لكان حمذوفةٍ

يف الظاهر مبتدأ وما بعده خرب)). ٣٥
وقد ذكر ابنُ هشامٍ مثاالً لكلِّ حالةٍ من هذه احلاالت فذكر مثاالً عىل احلالة األوىل 
قوهلم: ((لو ذات سوارٍ لطمتني))، وعىل احلالة الثانية: ((لو زيداً رأيته ألكرمته))، 
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قول  الرابعة  احلالة  وعىل  حديد))٣٦،  من  خامتاً  ولو  ((التمس  الثالثة:  احلالة  وعىل 
الشاعر: 

ا٣٧ ارَ تصَ انِ باملاءِ اعْ قٌ              كنتُ كالغصّ           لو بغريِ املاءِ حلقِي رشِ
كقوله  وذلك  منفصالً  رفعٍ  ضمري  يكون  أن  ((لو))  ييل  الذي  لالسم  ويمكن 
}*اإلرساء:  اْقِ فَ نْ يَةَ اإلِ شْ تُمْ خَ كْ سَ اً ألمْ إِذَ  ْ يبِّ َةِ رَ محْ اْئِنَ رَ زَ نَ خَ وْ ْلِكُ تُمْ متَ أَنْ وْ  تعاىل{لَ
لفعل  فاعلٌ  أنَّه  إىل  ((لو))  بعد  الفعل  إضامر  بجواز  ح  رصّ من  فذهب   ،*١٠٠
حمذوفٍ يفرسه الفعل (متلكون) الظاهر فقال أبو البقاء العكربي: ((يف موضع رفعٍ 
 (( ألنَّه فاعلٌ لفعلٍ حمذوفٍ وليس بمبتدأ ألنَّ ((لو)) تقتيض الفعل كام تقتضيه ((إنْ
منفصالً،  املتصل  الضمري  صار  الفعل  حذف  فلامَّ  متلكون،  لو  والتقدير  طيَّة  الرشَّ

(متلكون) الظاهرة: تفسري للمحذوف))٣٨. 
تْ (متلكون) املحذوفة، وكان السيوطي  ةٌ فرسَّ أي مجلة (متلكون) املذكورة تفسرييَّ
جوا  قد نقل وجه منع إضامر الفعل بعد((لو)) عىل رشيطة التَّفسري، ونقل أنَّ هؤالء خرّ
: لو كنتم متلكون فحذفت كان وانفصل الضمري٣٩، ولعلَّ القولَ  اآلية عىل أنَّ األصلَ
إنَّ هذا االسم، ظاهراً كان أم ضمرياً هو فاعلٌ لفعلٍ حمذوفٍ هو األصح واألبسط، 
ط  ) وبني غريها يف هذا األمر ألنَّ مجع باب الرشَّ وال داعي هلذا التَّفريق بني األداة(إنْ

كلِّه يف حكمٍ واحدٍ هو األسلم من كثرة التَّشعب يف الباب الواحد من  النحو. 
 :(( دخول ((لو)) عىل ((أنَّ

)) ومعموليها،  اكيب التي وقف عندها النُّحاة دخول((لو)) عىل ((أنَّ إنَّ من الرتَّ
ة أقوال نقلها لنا ابنُ هشامٍ فقال: ((تقع  ل عىل عدّ وقد اختلفوا حول إعراب املصدر املؤوَّ
{ اْ وْ ُ ربَ ُمْ صَ وْ أَهنَّ لَ } *البقرة: ١٠٤*، {وَ اْ نُوْ ُمْ آمَ وْ أَهنَّ )) بعدها كثرياً نحو {لَ ((أنَّ
*احلجرات: ٥* وموضعها عند اجلميع (رفع) فقال سيبويه: باالبتداء وال حتتاج إىل 
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 . . خرب الشتامل صلتها عىل املسند واملسند إليه. . . وقيل عىل االبتداء واخلرب حمذوفٌ
ر بعدها أي ولو  جاج والكوفيُّون إىل أنَّه عىل الفاعليَّة والفعل مقدّ د والزَّ . وذهب املربِّ

م آمنوا، ورجح بأنَّ فيه إبقاءً لـ (لو) عىل االختصاص بالفعل))٤٠.  ثبت أهنَّ
 ونفهمُ من قولِ ابنِ هشامٍ ((ورجح)) أنَّه يميل إىل هذا الرأي وهو الرأي األسلم 
خول  بني اآلراء -من وجهة نظري- إذ إنَّ فيه إبقاءً لـ((لو)) عىل اختصاصها بالدُّ

 . ، وختليصاً من إشكال تقدير اخلرب من جهةٍ ثانيةٍ عىل األفعال من جهةٍ
األداة((لو))  مع  وفقها  ط  الرشَّ فعل  يأيت  أن  يمكن  التي  احلاالت  هي  هذه   
أنْ يأيت مضارعاً،  أنَّه يمكن أنْ يكون فعالً ماضيًا وهو األصل وجيوز  وخالصتها 
أن حيذف غري  أم مضمراً، وجيوز  فاعله ظاهراً  كان  أنْ حيذف مفرساً سواء  وجيوز 
)) وما بعدها، هذه أشهر  ، وذلك عندما يكون فاعله مصدراً مؤوالً من ((أنَّ ٍ مفرسَّ

ط)) مع ((لو)) فامذا عن جواب ((لو)).  احلاالت التي يأيت وفقها((الرشَّ
جواب ((لو)): 

جيوزُ يف جواب ((لو)) أكثرُ من هيئة أمجلها ابنُ هشامٍ بقوله: ((جواب ((لو)) إما 
مضارعٌ منفيٌ بـ ((مل)) نحو (لو مل خيف اهللا مل يعصه) أو ماضٍ مثبتٌ أو منفيٌ بـ(ما) 
}*الواقعة:  اً اْمَ طَ حُ نَاْهُ  لْ َعَ جلَ اْءُ  نَشَ وْ  نحو{لَ عليه  الالم  دخولُ  املثبت  عىل  والغالبُ 
عىل  والغالبُ   *٧٠ *الواقعة:   { اً اْجَ أُجَ نَاْهُ  لْ عَ جَ اْءُ  نَشَ وْ  {لَ منها  جتردِهِ  ومن   *٦٧
} *األنعام: ١١٢* ومن اقرتانه  هُ لُوْ عَ فَ اْ  مَ بُّكَ  رَ اْءَ  وْ شَ لَ {وَ ه منها نحو:  دُ املنفيِّ جترُّ

هبا قوله٤١: 
 .٤٢(( نَا                   ولكنْ ال خيارَ معَ اللَّيايلِ وْ نُعطَى اخليارَ ملَا افرتقْ ولَ

ح بذلك السيوطي فقال: ((وقد يقرتن بإذاً  كقولك  بـ(إذاً) كام رصَّ وقد يقرتنُ 
(لو جئتني إذاً أكرمتُك)))٤٣. 
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هذه هي أشهرُ احلاالت التي جييء وفقها جواب ((لو))، وقد وردت حاالت غريها 
وصفت بالغرابة أو بالندور، ومن ذلك أنْ يقرتن بـ((قد)) وقال عنه ابنُ هشامٍ وهو 
غريب٤٤ ويكون اجلواب تعجباً مقروناً بالالم وقد قال عنه السيوطي هو من النادر، 

راً بـ((رب)) وقد وصفه السيوطي أيضاً بالندور٤٥.  ومن ذلك أيضاً أن يكون مصدَّ
ورود جواب((لو)) مجلة اسمية: 

((لو)) مجلةً اسميةً مقرتنةً بالالم مستدلِّني عىل  ز بعض النُّحاة جميءَ جوابِ جوَّ
}*البقرة: ١٠٣*،  ٌ ريْ نْدِ اهللاِ خَ نْ عِ ةٌ مِ بَ اْ ملََثُوْ وْ قَ اتَّ ا وَ نُوْ ُمْ آمَ وْ أَهنَّ لَ ذلك بقوله تعاىل{وَ
رٍ تقديره واهللا ملثوبة وجواب ((لو)) حمذوف  وهي عند اجلمهور جوابٌ لقسمٍ مقدّ
تقديره ألثيبوا٤٦، وقيل قد يأيت جواب (لو) مجلةً اسميَّةً مقرتنةً بالفاء وقد نقل ذلك 

اعر٤٨:  ٤٧مستدالً بقول الشَّ ابنُ هشامٍ
ا رَ أنْ ترتكَ األعداءَ حتَّى تُعذَ قالت سالمةُ ملْ يكنْ لكَ عادةٌ  
ا لكنْ فررتُ خمافةً أنْ أورسَ لوْ كـــــانَ قتلٌ يا سالمُ فراحةٌ  

والذي يظهر يل من األبيات أنَّ اجلواب حمذوفٌ تقديره ((ملا فررت)) أو ((هلان 
املعنى: ((لو  ) ألنَّ  بـ(لكنْ ليل عىل ذلك االستدراك  األمر)) أو ما شابه ذلك والدَّ

كان قتلٌ فراحةٌ ملا فررت ولكن فررت خمافة األرس)). 
حذف جواهبا: 

وْ أَنَّ  لَ  يكثرُ حذفُ جواهبا وحيسنُ وقد استدلَّ النُّحاة عىل ذلك بقوله تعاىل:{وَ
السيوطي عن  القرآن وقال  }*الرعد: ٣١* أي لكان هذا  بَاْلُ ِ اجلْ بِهِ  تْ  َ ريِّ اً سُ آنَ رْ قُ
مثل هذا احلذف: (الواقع لدليل)، قال وهو كثريٌ يف القرآنِ ثمَّ ذكرَ هذه اآليةَ ثمَّ نقلَ 
ابقني  عن أيب حيَّانَ استحسانَه هلذا احلذف يف طول الكالم٤٩ فال مانعَ يف البيتني السَّ

إذاً من عدِّ اجلواب حمذوفاً لدليل ما بعد االستدراك عليه. 
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ط بعد ((لو)):  حذف فعل الرشَّ
(كان)  حذف  ويكثر  للتَّعميم،  ائدة  الزَّ ((لو))  بعد  طِ  الرشَّ فعلِ  حذفُ  يكثرُ   
احلديث:  ذلك  ومن   ( (إنْ األداة  مع  ذلك  إىل  اإلشارة  سبقت  كام  املوضع  هذا  يف 

)) أي ولو كان امللتمس خامتاً من حديدٍ فالتمسه.  ((التمسْ ولو خامتاً من حديدٍ
 .ا يف وصيّة اإلمام الكاظم تعدُّ األداة ((لو)) من األدواتِ التي ورد استعامهلُ

األداة ((لو)) يف الوصية: 
- لو +فعل ماض+ فعل ماض: 

المتناعٍ  امتناعيَّةٌ  رشطيَّةٌ  فهي  املايض  يف  تكون  أنْ  ((لو))  استعامل  يف  األصلُ 
يف  جاء  فقد   ،,الكاظم وصيّة  يف  كل  الشّ هذا  وفق  وردت  وقد  غالباً،  املايض  يف 
ا(كان) يف حني جاء اجلوابُ ماضيًا  متَّصالً بــ ((ما  ط ماضيًا ناقصً الوصيّة فعل الرشَّ
أَنْتَ  كَ وَ عُ نْفَ انَ يَ ا كَ ةٌ مَ ؤَ لُ ؤْ الَ النَّاسُ لُ قَ ةٌ وَ زَ وْ كَ جَ دِ انَ يفِ يَ وْ كَ )) النَّافية، كقوله: ((لَ
))، فقد كانَ  كَ َّ ا رضَ ةٌ مَ زَ وْ َا جَ الَ النَّاسُ إِهنَّ قَ ةٌ وَ ؤَ لُ ؤْ كَ لُ دِ انَ يفِ يَ وْ كَ لَ ةٌ وَ زَ وْ َا جَ لَمُ أَهنَّ عْ تَ

 . طِ يف هذه اجلملةِ فعالً ماضيًا متَّصالً بـ (ما) النَّافيةِ جوابُ الرشَّ
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اخلامتة: 
العربيَّة ومها  اللغة  ة يف  املهمّ ة  النحويّ أداتني من األدوات  الدراسة عند  توقفّت 
إمكانيةَ  الدراسةُ  أثبتتْ  وقد  فيهام،  والتّفصيل  رشحهام  إىل  فعمدنا   ،( و(إنْ (لو) 
القليل من اإلقبال عليه،  فيه  أمرٌ نجد  الوصايا، وهذا  ةِ عىل  النحويَّ القضايا  تطبيقِ 
ر عىل القرآنِ الكريمِ أو احلديثِ النَّبويِّ أو اخلطب عند آل البيت  فالتطبيقُ كان جيُ
الم فلمْ يأخذْ  ا التَّطبيقُ عىل الوصايا والسيّام عند األئمة عليهم السّ الم. أمَّ عليهم السّ
ةِ املعارصةِ مع أنَّ لغةَ الوصيّة هي اللغةُ األقربُ إىل لغةِ  مكانَه بنيَ الدراساتِ اللغويَّ
، كام أنَّ مثل  ، وهي اللغةُ اجلديرةُ بالدراسةِ يف جماالتِ الدرسِ اللغويِّ كافةً النَّاسِ
هذه الدراساتِ يمكنُها أنْ تنهضَ باللغةِ العربيَّةِ املعارصةِ، فمنْ خاللِ النَّتائجِ التي 
لُ إليها يمكنُ حتديدُ األخطاء أو أهمّ األخطاءِ التي يقعُ فيها العرب املعارصونَ  يتوصَّ
فيةِ والدالليَّةِ يمكنُ هليئاتِ  يف نصوصهم، وباجلمعِ بنيَ الدراساتِ النَّحويةِ والرصَّ
التمكنيِ أو جممعِ اللغةِ أنْ يستخلصَ أبرزَ األخطاءِ والتنبيه عليها للوصولِ إىل لغةٍ 

معارصةٍ خاليةٍ من األخطاء. 
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