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  النّص
  

  :عد إلى النص التواصلي و اقرأُه قراءة متأنية، ثم أعد قراءة الفقرة اآلتية 
من يتعّمق ما يدركه، و يحسُُّه من ذات نفسه، أو ما يبصرُه و يشاهده في الكون من و في الشعراء 

حوله تعّمقًا يصل إلى باطنه وخفايا داخله فنقرأ شعره، ونحسُّ كأنَّنا في حلم سحرّي، و نشعر بشيء من 
 بما يجري على لسانه التسرّية عن أنفسنا  و الّراحة و المتعة الحقيقّية، ألّن الشاعر ينفِّس عّما في داخلنا

   من أبياته، أو قُْل مشاعره وإحساساته، فنحن عنده نستقبل أنفسنا وَعالَمنَا بكّل ما فيه من اضطراب، 
  . العالم ليس كماالً خالًصا و الَ نقًصا خالًصا، بل هو مزيج منهماإذْو قلق وكماٍل ونقص، 

  .التي وردت في نهاية الفقرة" إذْ " الحظ 
تقبُل أنفسنا و عالمنا بكلِّ ما فيه من اضطراب، وقلق وكمال و نقص، ِإذْ العالُم ليس كماالً فنحن عنده نس

  .خالًصا و ال نقًصا خالًصا، بل هو مزيج منهما
  :تأتي على عّدة أوجه : ِإذْ ./ أ

  .حيَن غروبها: جئتُ ِإذْ غربِت الشّمُس، أي : ظرف للزمان الماضي، كقولك ./ 1
 :محّل جّر باإلضافة، و تضاف للجملة بنوعيها كقول الشاعر و الجملة بعدها في 

  َوإذْ ُرْؤَياَك في اَأليَّاِم ِعيُد           فَِرْحنَا ِإذْ قَِدْمتَ قُُدوَم َسْعٍد
  .جملة فعلية وقعت في محّل جّر باإلضافة ) قَِدْمتَ قُُدوَم َسْعٍد ( 
  .ي محّل جّر باإلضافةجملة اسمية وقعت ف) ُرْؤَياَك في اَأليَّاِم ِعيُد ( 

َو ِإذْ غََدْوتَ ِمْن : ( لجملة فعلية وجب أن يكون الفعل ماضًيا لفظَا ومعنى كقوله تعالى" ِإذْ " إذا ُأضيفت 
  1)َأْهِلَك تَُبوُِّئ الُْمْؤِمِنيَن َمقَاِعَد ِللِْقتَاِل َو اللَُّه َسِميٌع َعِليٌم
َو إذْ َيْرفَُع إْبَرِهيُم : ( ماضًيا في زمنه، كقوله تعالىأو معنى فقط، أْي يكون الفعل مضارعاً في لفظه 

  2)الْقََواِعَد ِمَن الَبْيِت َو اْسَماَعيُل َربَّنَا تَقََبْل ِمنَّا ِإنََّك أنتَ السَِّميُع الَْعِليُم
 فلو وضع الفعل الماضي مكان الفعل المضارع ما تغّير المعنى؛ ألّن الزمن الذي ُرفعت فيه القواعد كان

  .سابقًا على نزول اآلية
الَِّذيَن كَذَُّبوا ِبالِْكتَاِب َو ِبَما َأْرَسلْنَا ِبِه ُرُسلَنَا (  :ظرفًا للّزمن المستقبل، كقوله تعالى" ِإذْ " و قد تكون ./ 2

  3) ِإِذ الَْأغْلَاُل ِفي َأْعنَاِقِهْم َو السَّلَاِسُل ُيْسَحُبوَن )70(فََسْوفَ َيْعلَُموَن 

                                                 
121 سورة آل عمران، اآلية  1  

  2 127 سورة البقرة، اآلية 
71، 70  سورة غافر، اآليتان 3  



 

 

من حيث الّداللة على الّزمن المستقبل، وليس الماضي، لكنّها بقيت على " إذَا " أفادت معنىِإذْ هنا 
ال تدخل إالّ على جملة فعلية، فعلها ظاهر " إذا " خصائصها، و منها دخولها على الجملة األسمية بينما 

  .أو مقّدر
وا ِإذْ كُنْتُْم قَِليلًا فَكَثََّركُْم َو انْظُُروا كَْيفَ َو اذْكُُر(  :موقع المفعول به، كقوله تعالى " ِإذْ " و قد تقع ./ 3

   4)كَاَن َعاِقَبةُ الُْمفِْسِديَن 
  .اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به ال ذْكُُروا" ِإذْ " فهنا 

 :هذه التي في أوائل القصص في التنزيل أن تكون مفعوال به لفعل محذوف تقديره " ِإذْ "  والغالب على 
  5) َو ِإذْ قَاَل َربَُّك ِللَْملَاِئكَِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي الَْأْرِض خَِليفَةً(  :اذكُْر، كقوله تعالى 

  ِإذْ اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف 
  .اذكُْر: تقديره 

ِكتَاِب َمْرَيَم ِإِذ انْتََبذَتْ ِمْن َأْهِلَها َو اذْكُْر ِفي الْ(  :بدالً من المفعول به، كقوله تعالى " ِإذْ " و قد تكون ./ 4
  6)َمكَانًا شَْرِقيا

  .مفعول به منصوب بالفتحة: مريَم 
  : و اذكر مريم وقت انتباذها، أْي : هنا بدل اشتمال من مريم، و التقدير : ِإذْ 

  .و اذكر وقت انتباذ مريم
فَلَْولَا ِإذَا َبلَغَِت الُْحلْقُوَم ( :اء عنه، كقوله تعالىاسم زمان صالح لالستغن" ِإذْ "أن يكون مضافًا إلى ./ 5
  7))84( َوَأنْتُْم ِحينَِئٍذ تَنْظُُروَن )83(

 .ظرف زمان منصوب بالفتحة صالح لالستغناء عنه" ِحيَن : " حينَِئٍذ

مضاف إليه مجرور بالكسرة، و التنوين في آخره تنوين عوض عن الجملة المحذوفة التي هي : ِإٍذ 
  .وأنتُْم حيَن َبلَغِت الروُّح الحلقوَم تنظروَن: و التقدير " إذْ " حلُّ جرٍّ باإلضافة للظرف م
َربَّنَا لَا تُِزغْ : (اسُم زمان غير صالح لالستغناء عنه، كقوله تعالى" ِإذْ " أو أن يكون مضافًا إلى ./6

 8)َرْحَمةً ِإنََّك َأنْتَ الَْوهَّاُبقُلُوَبنَا َبْعَد ِإذْ َهَدْيتَنَا َوَهْب لَنَا ِمْن لَُدنَْك 

  .ِ ظرف زمان غير صالح لالستغناء عنه:َبْعَد 
  .اسم مبني على السكون في محّل جر مضاف إليه: ِإذْ
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، ويجيء )وهو الجملة(عن اإلضافة لفظًا ال معنًى، فيحذف المضاف إليه " ِإذْ "  يجوز قَطُْع :فائدة 
 ِفي َأْدنَى الَْأْرِض َو ُهْم ِمْن )2(غُِلَبِت الرُّوُم ( :وفة كقوله تعالى التنوين عوًضا عن هذه الجملة المحذ

  9) ِفي ِبْضِع ِسِنيَن ِللَِّه الَْأْمُر ِمْن قَْبُل َو ِمْن َبْعُد َو َيْوَمِئٍذ َيفَْرُح الُْمْؤِمنُوَن)3(َبْعِد غَلَِبِهْم َسَيغِْلُبوَن 
  .فَْرُح المؤمنوَنو يوم إذْ يغِلبوَن َي: و األصل قبل الحذف 

يومئٍذ، : مضافًا إليه والمضاف اسم زمان، مثل " إذْ"عن اإلضافة لفظًا إنّما يقع حين تقع " ِإذْ "و قطُع 
  ...حينئٍذ، بعدئٍذ

  :للتعليل، كقول الشّنفري " ِإذْ "و قد تكون ./ 7
  ْجشَُع الْقَْوِم َأْعَجُلِبَأْعَجِلِهْم ِإذْ َأ  َو ِإْن ُمدَِّت اَأليِدي إلى الزَّاِد لَْم َأكُْن

  10)َولَْن َينْفََعكُُم الَْيْوَم إذْ ظَلَْمتُْم َأنَّكُْم ِفي الَْعذَاِب ُمشْتَِركُوَن( :و كقوله تعالى 
  .و لن ينفعكم اليوم إشراككم في العذاب ألجل ظلمكم في الّدنيا: أْي 
  :هذه فيها وجهان " ِإذْ " و 
  .هي حرف بمنزلة الم التعليل. أ
  .ي ظرف، و إنّما التعليل مستفاد من قّوة الكالم ال من اللّفظه. ب
  :للمفاجأة " ِإذْ " أن تكون ./ 8

  .بينما أنا في المكتبة ِإذْ حضر زميلي: ، مثل "َو َبْينَما" َبْينَا " و هي الواقعة بعد
  .لفظ مشترك يكون اسما، و يكون حرفًا: إذا . ب

  

  إذا كانت اسًما فلها أقسام: أوالً 
  

أن تكوَن ظرفًا لَما يستقبُل من الزمان متضمنة معنى الشّرط، و كثَر مجيء الماضي بعدها يراد به ./ 1
  :االستقبال، وقد تدخل على المضارع واجتمعت الحالتان في قول أبي ذُؤيب الهذلي 

 و إذَا تَُردُّ ِإلى قليٍل تَقْنَُع    و النَّفُس راغبةٌ ِإذَا َرغَّْبتََها
 :الظرفية بالّدخول على الجملة الفعلية، عكس الفجائية، و قد اجتمعتا في قوله تعالى " ا إذ" و تختصُّ

  .11)َوِمْن آَياِتِه َأْن تَقُوَم السََّماُء َوالَْأْرُض ِبَأْمِرِه ثُمَّ ِإذَا َدَعاكُْم َدْعَوةً ِمَن الَْأْرِض ِإذَا َأنْتُْم تَخُْرُجوَن(
  :إذا دعاكم 

عنى الشرط، مبني على السكون في محّل نصب مفعول فيه ظرف زمان ، متعلّق ظرف تضمََّن م: إذَا 
  .بالجواب
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  .في محّل جّر باإلضافة" دعاكم " جملة
  :إذا أنتم تخرجوَن 

  .حرف مفاجأٍة: إذَا 
  .ضمير منفصل مبني على السكون في محّل رفع مبتدأ : َأنتْم 

ر متصل مبني على السكون في محّل رفع فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، و الواو ضمي: تخرجون 
جملة " أنتم تخرجون " وجملة " أنتم " جملة فعلية في محّل رفع خبر المبتدأ " تخرجون " فاعل، و جملة 

  .اسمية ال محل لها من اإلعراب؛ ألنّها جواب شرط غير جازم
َواللَّْيِل ِإذَا ( :له تعالى كقو: و قد تقع ظرفًا للحال بعد القسم، و لكنّها ال تتضّمن معنى الشرط ./ 2

  12)َسَجى
جملة " َسَجى" ظرف زمان للحال مبني على السكون في محّل نصب؛ ألنّها وردت بعد القسم، وجملة :ِإذَا

 .فعلية في محل جر باإلضافة 

 لَْهًوا َو ِإذَا َرَأْوا ِتَجاَرةً َأْو( :كقوله تعالى " إذ " أن تكون ظرفًا لما مضى من الزمان واقعة موقع./ 3
  13)انْفَضُّوا ِإلَْيَها َو تََركُوَك قَاِئًما قُْل َما ِعنَْد اللَِّه خَْيٌر ِمَن اللَّْهِو َوِمَن التَِّجاَرِة َواللَُّه خَْيُر الرَّاِزِقيَن

ن حيث م" إذْ "ظرفً لما مضى من الزمان متضمنة معنى الشّرط، و قد جاءت هنا بمعنى : إذا ./ 3
 .الداللة على الزمان الماضي، ألّن اآلية نزلت بعد انفضاضهم

  .جملة فعلية في محّل جّر باإلضافة " رَأْوا "جملة 
َوِسيقَ الَِّذيَن كَفَُروا ِإلَى : (كقوله تعالى " َحتَّى " بـ " أن تخرج عن الظرفية فتكون اسًما مجروراً./4

  .14)ا فُِتَحتْ َأْبَواُبَهاَجَهنََّم ُزَمًرا َحتَّى ِإذَا َجاُءوَه
 :هذه وجهان " إذاَ" يجوز في ./ 5

  .خارجة عن الظّرفية" حتّى " أن تكون مجرورة ب * 1
  .في محّل نصب على الظرفية" إذَا " ابتدائية و تكون " حتّى " أن تكون * 2
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  ثانيا 
  

ا، فتدخل وجوباً إما على الجمل للمفاجأة، و األحسن في هذه الحالة اعتبارها حرفً" إذا " وقد تكون 
اشتّدت الّرياح، فإذاَ البحرُ هائٌج، و إّما على الجمل الفعلية المقرونة بقد، ألّن قد تُقرُِّب : اإلسمية، مثل 

  .يضطرب البحر، فإذا قد يتألم ُركّاُب البواِخر: زمن الفعل من الحال، مثل 
  .هي حرف جواب و جزاء و نصب و استقبال: ِإذَْن ./ ج

وقوعها في كالم يكون مترتّباً على كالم قبله ترتُّب الجواب على : و المراد من داللتها على الجواب 
السؤال، سواء أكان الكالم السابق مشتمال على استفهام مذكور أم غير مشتمل عليه، ولكنّه بمنزلة 

 أعتذَر عنها، مخلًصا إذَْن : "فيقول اآلخر " سُأغضي عن هفوتك: " الملحوظ، كقول الّصديق لصديقه 
فهذه الجملة الثانية ليست ردا على سؤال سابق مذكور، بْل هي بمنزلة جواب عن سؤال خيالي " شاكًرا

  ...ما رأيك ؟  أو ما ذا تفعل؟ أو نحو ذلك: ناشئ من الجملة األولى، تقديره مثال 
: عل لو صادفت بائسا؟ فتجيب ماذا تف: ومثال اشتمال الكالم السابق على استفهام مذكور قول القائل 

والمراد من أنّها للجزاء . فهذه الجملة جواب عن االستفهام المذكور. إذن أبذَل طاقتي في تخفيف بؤسه
داللتها على أّن الجملة التي تحتويها تكون في الغالب مسّببة عّما قبلها كالمثالين السابقين، وقد تتمّحض 

إذَْن أظنَُك صادقًا، ألّن الصِّدق ال يصلُح هنا جزاء : حبَُّك، فتقول ُأ: للجواب فقط، بدليل أنّه يقال لك 
مناسًبا للمحّبة، و أيًضا فهذا الظّّن حالّي الّزمن، و الجزاء ال يكون إالّ مستقبالً، و بسبب الحالية في هذا 

  . المثال لم تنصب  المضارع
  :عملُها 

  :الفعل المضارع بثالث شروط" إذَْن " تنصب  
  :فال تنصب الفعل المضارع في نحو قولك :  تكزن مصدَّرةًأن./ 1

  .أنا إذَْن أكرُمَك، ألنَّها وقعت بين المبتدأ و الخبر 
رفعتَ؛ ألّن " ِإذَْن تصدقُ : " أن يكون الفعل بعدها مستقبالً؛ فلو حدَّثََك صديقَك بحديث فقُلْـتَ له ./ 2

فوقع التعارض بين الحال و بين ما يدل عليه نواصب الفعل تقتضي االستقبال،و أنت تريد الحال، 
  .الناصب من تخليص زمن المضارع  بعدُه للمستقبل

والثاني " إذْن أكرَمَك : " أن يكون الفعل إّما متصالً أو منفصالً بالقسم أو بال النافية، فاألول كقولك ./ 3
  .ي اِهللا لومةَ الئٍمِإذَْن ال أخافَ ف…: والثالث، مثل " إذَْن و اهللا ُأكِْرَمَك : " نحو

  " إذَْن ياصديقي  ُأكْرُمَك " … :فلو فُِصَل بغير ذلك لم تنصب، كقولك 
  .أنا، إذَْن، أساعُد الضعيفَ: و مثل

  
  



 

 

  أسئلة التصحيح الذاتي
  

  :أعرب ما تحته خط فيما يلي 
  :قال حّسان بن ثابت  .1
  قَْبِل الَْمِشيِبتُِشيُب الطِّفَل ِمْن    ِبَحْرٍبِإذَْن َو اِهللا نْرِمَيُهْم 
  : قال اهللا تعالى .2
  .15..) ثاني اثنين إذْ هَما في الْغَاِرإذْ أخَْرَجُه الَّذيَن كَفَُرواِإالَّ تَنُْصُروُه فقد نصرُه اُهللا (
  :قال أبو الطيب المتنبي .3

   مَن األذَى إذَا الُجوُد لَْم ُيْرَزقْ خالًصا
   َمكُْسوًبا، َو الَ الَْماُل َباِقَيا                          فَالَ الَْحْمُد

  :قال جميل صدقي الزهاوي ./ 4
  ِبالسَّبِّ قَاَل سالَما    إذا ُأِهيَن لَِبيٌب

  :قال أبو القاسم الشابي ./ 5
  .فَال ُبدَّ َأْن َيْستجيَب الْقََدْر   ِإذَا الشَّْعُب َيوًما َأَرَد الَحَياةَ
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  أجوبة  التصحيح الذاتي
  

 .حرف نصب وجواب وجزاء، ال محّل له من اإلعراب: إذَْن ./ 1

الواو حرف قسم وجّر، ولفظ الجاللة مقسم به مجرور، والجار والمجرور متعلقان بفعل قسم محذوف، : واهللا 
  .وجملة القسم ال محل لها من اإلعراب، ألنّها جملة اعتراضية 

في محل ) ُهْم(ر وجوًبا تقديره نحُن، وضمير الغائبين فعل مضارع منصوب، و الفاعل ضمير مستت: نرمَيُهْم 
 .نصب مفعول به

 .ظرف للزمن الماضي مبني على السكون في محّل نصب مفعول فيه: ِإذْ ./ 2

  .فعل ماض مبني على الفتح، والهاء  ضمير متصل مبني على الّضم  في محل نصب مفعول به مقّدم: أخرَجُه
  .في محل جّر باإلضافة) أخرجه الذين(فتح في محّل رفع فاعل مؤخر، وجملة اسم موصول مبني على ال: الذيَن 

       والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، و جملة  فعل ماض مبني على الّضم،: كَفَُروا 
 ). الذين(ال محّل لها من اإلعراب، ألنّها موصولة باسم الموصول ) كفروا( 

 .َن معنى الشرط مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف زمانظرف تضمَّ: إذَا ./ 3

  .إذا لَْم ُيرزق الجوُد، والجملة في محل جر باإلضافة: نائب فاعل لفعل محذوف ُيفّسرُه ما بعدُه، والتقدير : الجوُد 
  .حرف نفي و جزم و قلب، ال محّل له من اإلعراب: لَْم 

    جزوم بالّسكون، و نائب الفاعل ضمير مستتر جواًزا تقديره هو، والجملةفعل مضارع مبني للمجهول م: ُيرزق 
  .ال محل لها من اإلعراب ألنّها جملة تفسيرية

  .مفعول به ثان و المفعول األول هو نائب الفاعل: خالًصا
  .ظرف تضمَّن معنى الشرط مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان: إذَا./ 4

  .ل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح فع: ُأِهيَن 
  .في محل جّر باإلضافة ) ُأِهيَن لَِبيٌب (نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة ، و جملة : لَِبيٌب 

  .واقعة في جواب الشّرط : الفاء ./ 5
  .نافية للجنس: الَ 
  .اسم ال النافية للجنس مبني على الفتح في محّل نصب : ُبدَّ 
  .صبة للفعل المضارع مصدرّية نا: َأْن 

  .فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة : يستجيَب 
في محل ) أْن والفعل يستجيب(فاعل مرفوع بالضمة، والسكون للّضرورة الشعرية، والمصدر المؤول من : القَدر 

  .المحذوف) ال(جّر بِمْن المحذوفة، و الجار و المجرور متعلقان بخبر 
 جملة جـواب    اال محّل لَها من اإلعراب؛ ألنّه     ) فال ُبدَّ أن يستجيَب القدر    (جابِة القََدِر و جملة     الُبدَّ ِمْن اْستِ  : والتقدير  

  .الشرط غير الجازم

  
  


