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درب نفسك على معرفة األسماء؛ لتستخرجها من أي نص

األسماء المبنية

مبنيةمعربة

)5(  أسماء الشرط

أسماء الشرط المبنية

« الشـــرطية تعـــرب بعالمـــات أصليـــة، فترفـــع بالضمـــة، وتنصـــب بالفتحـــة،  - »أيُّ
وتجـــر بالكســـرة.

ـــِه الفـــرج(  يتحـــدد معناهـــا بمـــا أضيفـــت إليـــه، فـــإن قلـــت: )أيُّ رجـــٍل يســـتغفر يأِت
كانـــت للعاقـــل، كأنـــك قلـــت: )َمـــن يســـتغفر يأِتـــِه الفـــرج(، وإن قلـــت: )أيُّ خيـــٍر 
ـــُه تجـــْد جـــزاَءه( كانـــت لغيـــر العاقـــل، كأنـــك قلـــت: )مـــا تعمـــْل مـــن خيـــٍر تجـــْد  تعمْل
ــك  ــان، كأنـ ــت للزمـ ــك( كانـ ــا أكرْمـ ــي فيهـ ــاعٍة تلقنـ ــت: )أيُّ سـ ــزاَءه(، وإن قلـ جـ
ـــَه َأِو  قلـــت: )متـــى تلقنـــي أكرْمـــك( ...وهكـــذا، قـــال تعالـــى:   }ُقـــِل اْدُعـــوا اللَّ

ْســـَماُء اْلُحْســـَنٰى{   ـــا َتْدُعـــوا َفَلـــُه اأْلَ ـــا مَّ ـــَن ۖ َأيًّ ْحَمٰ اْدُعـــوا الرَّ

اسم الشرط ما عدا »أّي«

)8( )٧( )6( )5( )٤( )3( )2( )1(

الزمان والمكان والحال مًعا الحال المكان الزمان غير 
العاقل العاقل

ى أنَّ كيفما حيثما أين إذما ان أيَّ متى ما َمن
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تفصيل

َه َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا{ ِق اللَّ 1. )َمن(: يفيد ترتيب حدوث جواب الشرط على حدوث الشرط، للعاقل، قال تعالى: }َوَمْن َيتَّ

ـــه{ وقـــال  ـــْن َخْيـــٍر َتِجـــُدوُه ِعنـــَد اللَّ نُفِســـُكم مِّ ُمـــوا أِلَ 2. )مـــا( و)مهمـــا(: يفيـــدان ترتيـــب حـــدوث جـــواب الشـــرط علـــى حـــدوث الشـــرط لغيـــر العاقـــل، قـــال تعالـــى: }َوَمـــا ُتَقدِّ

ـــَن{    ـــَك ِبُمْؤِمِني ـــُن َل ـــا َنْح ـــا َفَم ـــَحَرَنا ِبَه َتْس ـــٍة لِّ ـــْن آَي ـــِه ِم ـــا ِب ـــا َتْأِتَن ـــوا َمْهَم ـــى:  }َوَقاُل تعال

ان( و)إذما(: تفيد ارتباط جواب الشرط بالشرط في زمان الحدوث:  3. )متى( و)أيَّ

قال الحطيئة: 

متى تأِتِه تعشو إلى ضـوِء نارِِه        تجــــد خيـر ناٍر عندها خيُر موقِد

وقال ابن ُزمرك: 

با           وَمراُدها بالروضِة الـِمخضـــــاِل والداُر حاليُة المعاطِف والــــــرُّ

أياَن ما لعـَبت بها أيــدي النوى          وتراهَنت في الحلِّ والترحـاِل

اِل دعني أطارْحها الحــنيَن فإنني           ال أنثني لـمـقـالِة الُعـــــــــــــــذَّ

وقال العباس بن مرداس: 

ا عليك إذا اطمــــــــأنَّ المجلُس: إذما أتيت على النبي فقــــــــــــــــــل له        حقَّ

راِب إذا ُتعــــدُّ األنُفــــــــــــُس يا خيَر َمن ركب المطيَّ وَمن مشى        فوَق التُّ

ُه َجِميًعا{   و قال تعالى: }َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر  ٤. )أينما( و)حيثما(: يفيدان ارتباط جواب الشرط بالشرط في مكان الحدوث، قال تعالى: }َأْيَن َما َتُكوُنوا َيْأِت ِبُكُم اللَّ

وا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه{     اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ۖ َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّ

5. )كيفما(: يفيد ارتباط جواب الشرط بالشرط في الحال، نحو: )كيفما تكونوا يولَّ عليكم(.

ُكْم َفْأُتوا  ى(: يفيد ارتباط جواب الشرط بالشرط في الحال والمكان والزمان، ففيها معاني )كيفما، وأينما، ومتى( مجتمعة، نحو قوله تعالى:  }ِنَساُؤُكْم َحْرٌث لَّ 6. )أنَّ

ٰى ِشْئُتْم{، أي: كيفما شئتم، وِمن أيَن شئتم، ومتى شئتم فأتوا موضَع الحرِث من المرأة. َحْرَثُكْم َأنَّ

ـــب بهـــا حـــدوث شـــيء علـــى حـــدوث شـــيء آخـــر، فيرتبـــط حـــدوث  ـــق بهـــا شـــيٌء علـــى شـــيٍء، )أي: ُيرتَّ أســـماء الشـــرط: أســـماٌء يعلَّ
الثانـــي بحـــدوث األول(، وهـــي:  
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ال يقال في إعرابها )مرفوع( وال)منصوب( وال )مجرور( بل يقال:

طريقة إعراب أسماء الشرط المبنية:

اسم 
استفهام 
مبني على

في محل
الفتح

رفــــــع ...............................................................

نصب ...............................................................

جـــــــر ...............................................................
السكون
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ُبني ما بني من أسماء الشرط ألنه يشبه الحروف، وأوجه الشبه بينهما، هي:

سبب بناء أسماء الشرط المبنية:

ُيــَدلَّ عليهــا بالحــروف، مثــل: )االســتفهام، التوكيــد، النفــي، النــداء، التنبيــه، النهــي، االبتــداء،  األصــل فــي المعانــي أن 
ــكان،  ــان، الم ــل، الزم ــر العاق ــل، غي ــه )العاق ــه أو في ــروط ل ــى المش ــرط عل ــماء الش ــة أس ــل ...( ودالل ــض، التعلي ــاء، التبعي االنته
الحــال( مخلوطــة بمعنــى )الشــرط(، فُجعلــت أســماء لمــا فيهــا مــن الداللــة علــى المشــروط لــه أو فيــه، وُبنيــت لمــا فيهــا مــن 

الداللــة علــى معنــى الشــرط، تشــبيًها بحــرف الشــرط الخالــص: »ِإْن«

عدد الحروف: 
األصــل فــي حــروف المعانــي أن توضــع علــى حــرف واحــد أو حرفيــن، كحــروف الجــر 

أو(  الفــاء،  )الــواو،  العطــف  وحــروف  فــي(  عــن،  مــن،  التشــبيه،  كاف  الــالم،  )البــاء، 

وحــروف النفــي )ال، لــم، لــن( وغيرهــا، وبعــض أســماء الشــرط موضــوع علــى حرفيــن، 

فبنيــت لهــذا الشــبه، وعــمَّ هــذا الحكــم أســماء الشــرط الموضوعــة علــى أكثــر مــن 

حرفيــن طــرًدا للبــاب، كمــا عــمَّ الحــروف التــي علــى أكثــر مــن حرفيــن مثــل: )إلــى، علــى، 

، لــوال( وغيرهــا. ، كأنَّ ، ليــت، لعــل، لكــنَّ إنَّ

- الجمود:
الحــروف جامــدة ال تتصــرف، فهــي لــم ُتشــتق مــن غيرهــا، وال يشــتق منهــا شــيء، 

وأســماء الشــرط المبنيــة كذلــك.

المبنيــة  األســماء  تشــابه  وهــو 
الحالــة  فــي  المعانــي  وحــروف 
األولــى التــي وضعــت عليهــا فــي 

حيــث: مــن  اللغــة،  أصــل 

2 . الشبه الوضعي:1. الشبه المعنوي:
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وقد خرجت »أي« الشرطية عن حكم البناء؛ ألنها مالزمة لإلضافة.


