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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المقدمة
كنا لنهتدي لو ال أن هدانا اهللا، والصالة والـسالم األتمـان    الحمد هللا الذي هدانا لهذا وما 

  .األكمالن على سيدنا وموالنا رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله
 ذلـك العلـم،     أما بعد فإن علم العربية تجب معرفته على كل طالب علم مهما كان نوع             

ألن اللغة أداة البيان، وهي على المتخصص أوجب، إذ كيف يفهم ما ينقـل مـن كتـب         
  .العلماء وهو ال يجيد فهم لغتهم، وكيف يكتب للقراء وهو جاهل بأساليب الكتابة

إذن فعلم العربية ال يستغني عنه كاتب وال قاريء، ولـيس هـو للمبتـدئين بـل هـو                   
 العلماء يغوصون في معنـى حـرف وداللـة كلمـة            للمتخصصين المتبحرين، ومازال  

  .ويؤلفون فيها الكتب القيمة
وهو حرف له أحـوال متعـددة ومعـان كثيـرة          ) لو(وها نحن اليوم نغوص في معنى       

في القرآن الكريم أكثر من مئتي مـرة،  ) لو(نستطيع أن نمأل به مجلدا كبيرا، فقد ذكرت    
ذلك في الحديث النبوي، والشعر العربـي،       واستعملها بكل استعماالتها وكل معانيها، وك     

  .ولكننا هنا ال نملك إال االختصار لزاما
) لـو ( يقولـون إن  - وهم جاهلون في كل شيء    -على أننا نجد بعض الجاهلين بالنحو       

مكروهة فال يجوز الكتابة فيها وال الحديث عتها، وقد صرح النبي صلى اهللا عليه وسلم               

 
 


 

 
 جامعة العلوم والتقنية

  اإلمارات العربية المتحدة-الفجيرة
  



– 

  )١٠٨٨(

 " بل هي من عمل الشيطان كما في الحديث النبوي         )١" (للو  إياكم وا : " بالنهي عنها فقال  
  )٢( "إن لو تفتح عمل الشيطان

وليت شعري أي كالم هذا وبأي وصف يوصف وأي مفهوم هذا؟ فإن النبي صلى اهللا 
نفسها بل قصد التحسر والندم على أمر قد قدر كما هو نص ) لو(عليه وسلم لم يقصد 

رآن وأمر اهللا تعالى نبيه أن يقولها مصدرا اآلية بقل، فقال الحديث، وإال فقد استعملها الق
قُْل لَا َأمِلك ِلنَفِْسي نَفْعا ولَا ضرا ِإلَّا ما شَاء اللَّه ولَو كُنْتُ َأعلَم الْغَيب لَاستَكْثَرتُ {تعالى 

بو َأنَا ِإلَّا نَِذير ِإن وءالس ِنيسا ممِر والْخَي ِمن ْؤِمنُونٍم يِلقَو بل ] ١٨٨: األعراف[} ِشير
قُْل لَو كُنْتُم ِفي بيوِتكُم لَبرز الَِّذين كُِتب {كثيرا في القرآن، قال تعالى ) قل(ب) لو(قرنت 

اِجِعِهمضالْقَتُْل ِإلَى م ِهملَيا {وقال أيضا ] ١٥٤: آل عمران[} عِعنِْدي م َأن قُْل لَو
قُْل لَو شَاء اللَّه ما تَلَوتُه {وقال ] ٥٨: األنعام[} عِجلُون ِبِه لَقُِضي الَْأمر بيِني وبينَكُم تَستَ

كُملَيِش {وقال ] ١٦: يونس[} عرا ِإلَى ِذي الْعتَغَوِإذًا لَاب قُولُونا يةٌ كَمآِله هعم كَان قُْل لَو
قُْل لَو كَان ِفي الَْأرِض ملَاِئكَةٌ يمشُون مطْمِئنِّين لَنَزلْنَا علَيِهم {وقال ] ٤٢: اإلسراء[} سِبيلًا

قُْل لَو َأنْتُم تَمِلكُون خَزاِئن رحمِة ربي {وقال ] ٩٥: اإلسراء[} ِمن السماِء ملَكًا رسولًا 
قُْل لَو كَان الْبحر ِمدادا ِلكَِلماِت ربي {وقال ] ١٠٠: سراءاإل[} ِإذًا لََأمسكْتُم خَشْيةَ الِْإنْفَاِق

  ]١٠٩: الكهف[} لَنَِفد الْبحر قَبَل َأن تَنْفَد كَِلماتُ ربي
اخذ ثواب ما تمناه ولو كان مـلء الـسموات واألرض،           ) لو(بل إن المسلم لو تمنى ب       

الصادق األمين الذي ال ينطق عن الهوى،       وال نقول هذا تسرعا أو تخرصا بل هو كالم          
لو أن لي ماال لعملت بعمل فـالن فهـو          " إذ قال صلى اهللا عليه وسلم في التمني الجائز        

  )٣" (بنيته فأجرهما سواء

                                         
قدر اهللا وما شاء صنع، : ز، فإن غلبك أمر، فقلالمؤمن القوي خير أو أفضل وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، وال تعج     " اصل الحديث بلفظه    )  ١(

  ٤١٦٨رقم ) ٢٦٨/ ٥(وابن ماجه "  وإياك واللو، فإن اللو، تفتح عمل الشيطان ٨٧٩١أخرجه أحمد " وإياك واللو، فإن اللو تفتح من الشيطان 
   ٥٧٢١رقم ) ٢٨/ ١٣( حبان في صحيحه  وابن٦٣٤٦رقم ) ٢٣٠/ ١١( وأبو يعلى في مسنده ١٠٣٨٢رقم ) ٢٣٠/ ٩(والنسائي في السنن الكبرى 

المؤمن القوى خير وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعيف وفى كل خير احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز وإن أصابك شىء فال تقل "وهو قريب من لفظ الحديث السابق ولفظه ) ٢(
 "[ تفتح عمل الشيطان لو أنى فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر اهللا وما شاء فعل فإن لو

 ، رقـم  ٦/١٥٩(، والنسائى في الكبرى ) ١١١٤ ، رقم ٢/٤٧٤(والحميدى ) ٤١٦٨ ، رقم ٢/١٣٩٥(، وابن ماجه ) ٢٦٦٤ ، رقم ٤/٢٠٥٢(، ومسلم ) ٨٧٧٧ ، رقم  ٢/٣٦٦(أخرجه أحمد   
  ) ٥٧٢١ ، رقم ١٣/٢٨(، وابن حبان ) ٦٢٥١ ، رقم ١١/١٢٤(، وأبو يعلى ) ١٠٤٥٧

فإنه ما نقص مال عبد صدقة، وال ظلم عبد بمظلمة : فأما الثالث التي أقسم عليهن: " ، قال"ثالث أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه " ديث قوله صلى اهللا عليه وسلم أصل الح)  ٣(
عبد رزقه اهللا ماال وعلما، فهو : إنما الدنيا ألربعة نفر: " ، فإنه قال"ثا فاحفظوه فيصبر عليها إال زاده اهللا بها عزا، وال يفتح عبد باب مسألة إال فتح اهللا له باب فقر، وأما الذي أحدثكم حدي

: قال" لو كان لي مال عملت بعمل فالن : فهو يقول: " قال" وعبد رزقه اهللا علما ولم يرزقه ماال؟ : " قال" فهذا بأفضل المنازل : " ، قال"يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم هللا فيه حقه 
وعبد : " قال" وعبد رزقه اهللا ماال ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، ال يتقي فيه ربه، وال يصل فيه رحمه، وال يعلم هللا فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل : " ، قال"فأجرهما سواء " 

 " نيته، فوزرهما فيه سواء هي : لو كان لي مال لعملت بعمل فالن، قال: لم يرزقه اهللا ماال، وال علما فهو يقول
، ) ٤٢٢٨ ، رقم ٢/١٤١٣(وابن ماجه . حسن صحيح : وقال) ٢٣٢٥ ، رقم ٤/٥٦٢(، والترمذى ) ٥٨٦ ، رقم ١/٣٢٣(وهناد في الزهد ) ١٨٠٦٠ ، رقم ٤/٢٣١(أخرجه أحمد 

  ) ٨٦٧ ، رقم ٢٢/٣٤٥(والطبرانى 



 

 )١٠٨٩(

وهـي مـشهورة   ) لو(وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر من قول جملة فيها       
تدبرت ما أهـديت، ولـوال أن معـي         لو استقبلت من أمري ما اس     "عنه حيث كان يقول     

  ) ١"  (الهدي ألحللت
  )٢"(لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما صنعت الذي صنعت"وفي لفظ آخر 

تمني فإن كانت في التحسر تفتح عمل الشيطان فإنها في ال) لو(فهذه وجوه التلفظ ب 
  .هايتفتح أبواب الجنة على مصراع

الْمحذَِّر ِمنْها ِفي هذَا الْحِديِث " لَو "  بان لَنَا معنَى ثُم: قال الطحاوي وهو من المحدثين
 لَى َأنقُوِفنَا عو دعب " ِفي ِكتَاِبِه " لَو ذَكَر اُهللا قَد اِء إذْ كَانةً ِفي كُلِّ الَْأشْيوهكْرتْ مسلَي

نَِبيِه ِفيما ذَكَر ِمن جواِبِه ِلمن سَألَه عِن وهو قَولُه ِل، إباحتَها ِفي شَيٍء ذَكَرها ِفيِه 
: األعراف[} ولَو كُنْتُ َأعلَم الْغَيب لَاستَكْثَرتُ ِمن الْخَيِر وما مسِني السوء{: الساعِة
  ) ٣. (إذْ قَد كَان رسولُه ذَكَرها ِفيما ذَكَرها ِفيِه] ١٨٨

  :وضوعسبب اختيار الم
إن علم التفسير : والذي دعاني إلى الكتابة في هذا البحث مقولة عن أصول العلوم تقول

لم يستو وال ينتهي، وأن علم الفقه واألصول انتهى واستوى، وأن علم النحو استوى 
إذا كنا مازلنا نؤلف في : واحترق، وإني لمعترض على ذلك منذ سمعته، وكنت أقول

ها فما بالنا لو تكلمنا عليها وهي جزء في جملة، وما بالنا الحروف ونرى حالوة معاني
التي نريد ) لو(لو تكلمنا على بالغتها وهي في تلك الجملة، وخير مثال على ذلك 

تلك المقولة، ويثبت أن حرفا واحدا من ) لو(البحث فيها، حيث يتحدى البحث في 
مجلد كما أزعم ليأتين من حروف المعاني لم يستو ولم يحترق، ولو تكلمت فيها ولو في 

بعدي من يزيد علي ويتهمني بالتقصير، ثم ليأتين من بعده من يستدرك عليه ويصحح 
له خطأ أو يبين له وهما، ومن هنا آليتً على نفسي أن أكتب في هذا الحرف وأغوص 
في معانيه، متحديا تلك اللجج، ومعي من السفن ما يبلغني الساحل اآلخر، إن شاء اهللا 

                                         
قبـل  » لو استقبلت من أمري ما استدبرت«: باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم  :  مبوبا فقال  وفي كتاب التمني ساقه    ١٦٥١رقم  ) ١٥٩/ ٢(أخرجه البخاري   )  ١(

 )٢٥٦/ ٣( والطيالـسي    ٩٦٠رقـم    )٣٧٢/ ١( ترتيـب الـسندي      - والشافعي   ٢٧١٢رقم  ) ١٤٣/ ٥( والنسائي   ١٧٨٤رقم  ) ١٥٤/ ٢(وأبو داود    .٧٢٢٩ الرقم
  ١٨٩٢رقم ) ١١٦٧/ ٢( والدارمي ٢٣٤٨رقم ) ١٨١/ ٤( وأحمد ١٧٨١رقم

  ١٣٣٠رقم ) ٣٥٢/ ٢(أخرجه الحميدي )  ٢(

  )٢٣٨/ ١(شرح مشكل اآلثار )  ٣(



– 

  )١٠٩٠(

، وال أبالي ما تكسر منها فال يهمني إال الوصول ولو بفائدة يتيمة هي خير من تعالى
  .دنيا الناس أجمعين

  أهمية البحث
ال شك أن اللغة العربية لها أهمية قصوى، وفي هذا البحث تظهر معنا أهمية اللغة 
العربية، التي نجد فيها المعنى األصيل لكل شيء فيها، وسوف نجد في هذا الحرف 

 الذي نتكلم عنه من غزارة معانيه وفخامتها، وبالغة مواضعه وأحوالها، مما يجعله )لو(
الشرطية لكنها ال تحل محلها ) إن(أجمل حروف المعاني وأهمها، صحيح أنها بمعنى 

) أال(و) هالّ(وهي تأتي بمعنى ) إن(فلها مع الشرط معنى آخر ال تعطيه 
 مع التحضيض مدلول آخر غير ما يدالن التحضيضيتين، ولكنهما ال تحالن محلها فلها

عليه، وهي تأتي بمعنى التقليل لكنها تعطي مدلوال آخر زائدا على ما في معنى التقليل، 
حتى في التمني والترجي فهي مختلفة عن ليت ولعل، وقد تحل محلهما وال يحالن 

إكراه محلها، وكأنها في الحروف عروس في ليلتها وكل الحسناوات تخدمنها برضى أو 
  .أو مجاملة

  األبحاث السابقة
منذ زمن طويل وهذا البحث في ذاكرتي أتقدم فيه خطوة وأتراجع خطوات، وكنت أظن              
أن بحثا كهذا ال شك أنه لفت أنظار العلماء قديما وحديثا، فأتصفح كتب الفهارس حينـا                

كثيرة وابعثر في مفردات البحث لدى الحاسوب وما لديه من إمكانيات ثم أعرض أحيانا              
لـو  (وال أجد شيئا كثيرا يحفز الباحث على الكتابة، وأخيرا وجدت كتابا فـي معـاني                

ضمن مجموعة رسائل ألحد المتأخرين، وهو ابن كيران الفاسي مـن القـرن         ) الشرطية
وحاولت كثيرا القراءة فيه ولكنه ناقص من أوله وساقط منـه           ) ١(الثالث عشر الهجري    

لف الناتج عن سوء الحفظ وتصويره سيء للغايـة، ممـا           بعض األوراق، وعليه آثار الت    
يصعب النقل منه والعزو إليه، عالوة على أنه خط مغربي تصعب قراءته على الكثيـر               

  .من الباحثين، فانتابني حزن شديد ، وأحسست بحافز شديد يدفعني إلى الكتابة

                                         
توفي سنة :  هـ وهكذا كتب على ظهر الكتاب، وقال في معجم المؤلفين١٢٢٧هو أبو عبد اهللا محمد الطيب بن عيد المجيد بن عبد السالم بن كيران الفاسي مولدا ووفاة )  ١(

وكرره في أماكن كثيرة، وفي مكان واحد ذكره كاألول، وهو الصواب ، وهو المثبت على كتابه أجوبة وتقاييد في تفسير الكتاب العزيز، ) ١٠٨/ ١٠( معجم المؤلفين ١٣١٤
  ..وهو مطبوع محقق



 

 )١٠٩١(

   منهجية البحث
صائيا ومنهجا تحليليا، ولكننا ال منهجا استق: يتبع الباحثون منهجين في كتابة أبحاثهم

نستطيع أن نستغني عن واحد منهما، فهنا ال بد لنا من استقصاء المادة العلمية حسب 
الجهد، ثم نبني البحث كله على التحليل واالستنباط وبيان النتائج التي يخرج بها الباحث 

مد إال على كتب ويقول ما يريد أن يقوله من خالل ذلك، على أننا في استقصائنا ال نعت
المتقدمين فهي المنهل األصيل الذي يرد عليه أصحاب الفهم ويستقون منه، وال شك أن 

  .الكتاب والسنة وأقوال العرب وأشعارهم على رأس ذلك كله
وفي التحليل ننحو منحى أسالفنا من كبار العلماء ومتقدميهم، ممن كتب في أصول 

  .النحو وعلله، وفقه اللغة وأسرارها
  البحثخطة 

  .تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث
 وتشتمل على االستهالل وأهمية البحث وسبب اختياره ، ومن كتب فيه :المقدمة

  .ومنهجيته
  ومسمياتها) لو(وفيه بيان معاني : التمهيد

  . وفيه ثالثة مطالب.الشرطية وحكمها) لو(موقع  :المبحث األول
  .يةالشرط) لو  (:المطلب األول
  .االمتناعية أو االفتراضية) لو (:المطلب الثاني
  .المضافة) لو (:المطلب الثالث
  .وفيه أربعة مطالب. الطلبية) لو: (المبحث الثاني
  .التمني) لو(: المطلب األول
  التحضيض) لو(: المطلب الثاني
  العرضية) لو (:المطلب الثالث
  التحسرية) لو: (المطلب الرابع
  المصدرية) لو: (المبحث الثالث
  .التقليلية) لو: (المبحث الرابع

  
  



– 

  )١٠٩٢(

  ومعانيها ومسمياتها) لو(بيان موقع : التمهيد
  :موقع لو

حرف بإجماع أهل اللغة، وهي حرف شرط وامتناع، فَِإن سميتْ ِبِه الْكَِلمةُ شُددتْ ) لو (
من اللو، وقَاَل قد أكثرت : ويقال) ١"(إياكم واللو"كما في الحديث المتقدم ) لو(ت وقل

  :الشاعر
 ها قُدارِم عالجوَل اليكَِثيراً        وقَب لَكَتْ لَوماً َأه٢(وِقد(  

  )٣(. لؤء، كَما يهمز النَُّؤور: وَأما الْخَِليُل فِإنه يهمز ِإذَا سمي ِبِه ويقول
اءقَاَل الْفَرلْتَ: وعاِو ِإذَا جاِكنَةَ الْوس لَو تَ تَكُوندا َأداةً، فِإذا َأخرجتها ِإلى اَألسماء شَده

لُهقَو ِمنْها وَأعربتها؛ وهاوو:  
  )٤(ا ـــإن لَوا ذاك َأعيانوا تُكَرره       ـــعِلقَت لَ

يتُ، قَاَل وابن اَألعرابي قَاَل لَولَ: الويتُ َأي قُلْتُ لَوال، قَاَل: وروى ثَعلَب عِن الفراء قال
  )٥(. وهو َأقيس: َأبو منْصوٍر

قَد َأكثرت ِمن اللَّو، َألن : وِإن جعلْتَ لَِو اسما شَددتَه فَقُلْتَ: وقال الفراء في موضع آخر
يها َأو حروفَ المعاني واَألسماء الناقصةَ ِإذَا صيرتْ َأسماء تَامةً ِبِإدخَاِل اَأللف واللَّاِم علَ

 ِجنِْسِه فَتُدغَم فٌ ِمنرِفي آِخِرِه ح ادزِن، َألنه يفَيرلَى حا عِمنْه وا هم دراِبها شُدِبِإع
وتُصرفُ، إال اَأللف فِإنك تَزيد علَيها ِمثْلَها فتمدها َألنها تَنْقَِلب ِعنْد التَّحِريِك ِلاجِتماِع 

مِن هاِكنَينةً؛ وفي السسح تُ لَاءةً فَتَقُوُل ِفي لَا كَتَبٍد) لو(زيبا، قَاَل َأبو زكتبت لو:  
  )٦(ِإن لَيتاً وِإن لَوا عناء ... لَيتَ ِشعِري وَأين ِمنِّي لَيت؟ 

طاً، وِإذا  وتَمنِّياً وشَر- أي امتناعا -لَو تَكُون جحداً: ولخص الْفَراء الكالم فيها فقال
ِتمطاً لَا يثيلًا وشَرطًا كَانَتْ تَخِْويفًا وتَشِْويقاً وتمأي ألنه يكون في الماضي . كَانَتْ شَر

  .والماضي فات

                                         
 في أول المقدمة)  ١(

                  وبال نسبة في المـذكر والمؤنـث لألنبـاري       ) ١٨٥/ ٣(بية  ، وكذا في المعجم المفصل في شواهد العر       ١٩٢/ ٥البيت منسوب للقطامي في األشباه والنظائر       )  ٢(
 ) ٨٦: ص(وعمدة الكتاب للنحاس ) ٤٨٤/ ٤٠(تاج العروس  و)٤٦٩/ ١٥(ولسان العرب ) ٣٩٨/ ١٠(والمحكم والمحيط األعظم ) ٥١٣/ ١(

 ٤٧١ -٤٦٩/ ١٥لسان العرب )  ٣(

المعجـم  )   ٢٧٧/ ٢٢(األغاني ألبـي الفـرج األصـبهاني        و) ١١٤/ ١(وونسبه له في شرح كتاب سيبويه        ٣٩٣البيت للنمر بن تولب كما في ديوانه ص         )  ٤(
  )٢٣٥/ ١(وبال نسبة في المقتضب ) ٣٦/ ٨(المفصل في شواهد العربية 

 ٤٧١ -٤٦٩/ ١٥لسان العرب )  ٥(

) ٢٤٥/ ٣(المقتـضب للمبـرد    ) ٢٦١/ ٣(الكتاب لسيبويه   ) ٥٠/ ١(عين  وهو بال نسبة في ال    ) ١٩٥/ ٢(البيت منسوب ألبي زبيد كما في شرح أبيات سيبويه          ) ٦(
 )٢٢/ ٤(شرح المفصل البن يعيش ) ١٢١/ ٣(شرح الرضي على الكافية ) ٣٢٧/ ٣(األصول في النحو 



 

 )١٠٩٣(

ولَولَا ِإذَا كَانَتْ مع اَألسماء فَِهي شَرط، وِإذَا كَانَتْ مع اَألفعال فَِهي ِبمعنَى هلّا، لَوم علَى 
  )١(حِضيض ِلما يْأتي، ما مضى وتَ

  :معاني لو ومسمياتها 
ومسمياتها يتوصل إلى أنها تتمتع بتسعة ) لو(كل من يتعمق في البحث في معاني 

وتقليلية، ) أن(وهي امتناعية، ومصدرية بمعنى) إن(شرطية بمعنى : معان، فهي 
  . وطلبية أي للتمني والعرض والتحضيض والتحسر واالستفهام

فتكون امتناعا لوجود، وتكون للطلب بأنواعه غالبا، وإلى هذا ذهب ) ال(وإذا لحقتها 
  .ولكن تتداخل هذه في بعضها فتكون أربعة) ٢(كثير من النحاة 

، وهي التي  أي ربط السببية والمسببية بين الجملتين بعدهاالشرطية االمتناعية، :أوال
وليها الماضي صرفته إلى  فهذه مثل إن الشرطية ، ويليها المستقبل، وإن )إن(بمعنى 

} ولْيخْشَ الَِّذين لَو تَركُوا ِمن خَلِْفِهم ذُريةً ِضعافًا خَافُوا علَيِهم{كقوله تعالى . االستقبال
  لو يتركون في المستقبل،: أي] ٩: النساء[

وكونها شرطية هو قول الجمهور، صرح بذلك الزمخشري وابن مالك وابن عصفور 
ى آخرون تسميتها حرف شرط، ألن حقيقة الشرط إنما تكون وتتصور في وغيرهم، وأب

االستقبال، ولو إنما هي للتعليق في المضي، والماضي قد مضى فال يمكن تحقيق 
  )٣. (الشرط فيه، فليست من أدوات الشرط

ولكن برغم كونها شرطية فإنها ال تجزم المضارع، وهذا القول أيضا لم يسلم من 
لفوا في الجزم بها هل تجزم أم ال ؟ فذهب الجمهور إلى أنها ال تجزم، الخالف، فقد اخت

  .تجزم في الشعر: تجزم، وقال بعضهم كابن الشجري: وقال آخرون
  :معنى االمتناع

لَو ِجْئتَني : وأما معنى كونها حرف امتناع المتناع أي امتناع الثاني المتناع األول، تَقُوُل
  .لَِّتي ِللْجزاِء َألنها تُوقع الثَّاِني ِمن َأجل وقُوِع اَألولَألكْرمتُك، بِخلَاف ِإِن ا

                                         
  )٢٩٨/ ١٥( اللغة  تهذيب٤٧١ -٤٦٩/ ١٥لسان العرب )  ١(

) ١٠١/ ١(التبيان في إعراب القرآن للعكبري ) ٧٢/ ١(إعراب القرآن للنحاس ) ٢٧٢: ص(الجنى الداني في حروف المعاني ) ٣٤٢: ص(مغني اللبيب )  ٢(
 ) ٤٧٩/ ٤٠(تاج العروس ) ٤٦٩/ ١٥(لسان العرب ) ٢٦٦/ ٢(إمالء ما من به الرحمن ) ٧٧٧: ص(الكليات للكفوي 

  ٢٨٦والخنى الداني ) ١٨٩٨/ ٤(ارتشاف الضرب ألبي حيان األندلسي )  ٣(



– 

  )١٠٩٤(

وَأما لَوال فَمركَّبةٌ ِمن معنَى ِإن ولَو، وذَِلك َأن لَولَا تَمنَع الثَّاِني ِمن َأجـل وجـوِد اَألول؛                
ع الهـالك لوجـود     امتنع وقو : لوال زيد لهلكنا، أي   : فتكونان حرف امتناع لوجود، تقول    

  )١. (زيد
  :لها أربعة أحوال) لو: (وقال بعض النحويين

لو قام زيد : وذلك إذا دخلت على موجبين، نحو.  أن تكون حرف امتناع المتناع:األول
  .لقام عمرو

لو لم يقم : وذلك إذا دخلت على منفيين، نحو.  أن تكون حرف وجوب لوجوب:والثاني
  .زيد لم يقم عمرو

وذلك إذا دخلت على موجب، وبعده منفي، . تكون حرف وجوب المتناع أن :والثالث
  .لو قام زيد لم يقم عمرو: نحو

وذلك إذا دخلت على منفي، بعده موجب، .  أن تكون حرف امتناع لوجوب:والرابع
  )٢(. لو لم يقم زيد قام عمرو: نحو

} اِئكَِة ِإن كُنْـتَ ِمـن الـصاِدِقين       لَو ما تَْأِتينَا ِبالْملَ   {كما في قوله تعالى     ) لوما(ويلحق بها   
  .فهي بمعنى لوال وهي قريبة من معنى هالّ وأال وكلها للتحضيض) ٣] (٧: الحجر[

لَو ما َأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نَهانَا َأن نَدعو ِبالْموِت دعـوت               : وفي الحديث 
  )٥(َأي لَولَا )  ٤(ِبِه،

  : وقال الشاعر
  )٦(الحياء ولو ما الدين عبتكما    ببعض ما فيكما إذ عبتما عوريلو ما 

يكَـاد  {، وتكون بمعنى إن غالبا كما في قوله تعالى ) لولم(كما يلحق بها أيضا لم فتصير   
نَار هسستَم لَم لَوو ِضيءا يتُهي٧] (٣٥: النور[} ز(  

يود َأحدهم لَو { أن، كقوله تعالى  وعالمتها أن يصلح في موضعها.لو المصدرية: ثانيا
تكون ) لو(ولم يذكر الجمهور أن . وال تحتاج إلى جواب] ٩٦: البقرة[} يعمر َألْفَ سنٍَة

                                         
 )٢١١/ ٢(حو األصول في الن)  ١(

 ) ٢٧٨: ص(الجنى الداني )  ٢(

 ) ٧٢/ ٢(إمالء ما من به الرحمن )  ٣(

 ) ٢٧٨/ ٤(والنهاية في غريب الحديث واألثر ) ٣٦٥/ ١(بلفظه و ينظر مشارق األنوار على صحاح اآلثار ).٢٦٨١(أخرجه مسلم )  ٤(

 ) ٣٦٤: ص(مغني اللبيب )  ٥(

والجنـى  ) ١٩٠/ ٤(وغير منسوب في اإلبانة في اللغـة العربيـة   ) ١٢٠/ ٧(ولسان العرب ) ٣١٠/ ١(وفي تهذيب اللغة  ٧٦البيت البن مقبل كما في ديوانه       ) ٦(
 ) ٥٩٨: ص(الداني 

 أي ألضاء : وقال) ٧) (٦٠٦/ ٦(إعراب القرآن وبيانه )  ٧(



 

 )١٠٩٥(

. وذكر ذلك الفراء، وأبو علي، والتبريزي، وأبو البقاء، وتبعهم ابن مالك. مصدرية
يود أحدهم : أي) لو(جواب ومن أنكرها تأول اآلية ونحوها، على حذف مفعول يود، و

  )١(. طول العمر، لو يعمر ألف سنة لسر بذلك
وقل وقوعها بعد غير ذلك، . يود: وال تقع لو المصدرية غالباً إال بعد مفهوم تمن، نحو

كقول قتيلة بنت النضر لما قتل النبي صلى اهللا عليه وسلم أباها النضر بن الحارث 
  :وكان من أسرى بدر
  ) ٢(ت، وربما      من الفتى وهو المغيظ المحنَق ما كان ضرك لو منن

  ما كان ضرك منّك: أي
والعرض، ، وهي خمسة أنواع، للتمني، والتحسر، والتحضيضالطلبية، ) لو(ثالثا 

  .واالستفهام
 فهي بمعنى ليت، ويبينها السياق، وغالبا ما - والتمني طلب –التي للتمني ) لو(أما 

وِمن الَِّذين َأشْركُوا يود َأحدهم {تمني، مثل يود، كقوله تعالى يأتي قبلها فعل يدل على ال
  ] ٩٦: البقرة[} لَو يعمر َألْفَ سنٍَة

قَاَل لَو {وقد يكون التمني واضحا بغير ذلك نحو قوله تعالى حكاية عن لوط عليه السالم 
  ] ٨٠: هود[} َأن ِلي ِبكُم قُوةً َأو آِوي ِإلَى ركٍْن شَِديٍد

  )٣(. في نصب الفعل بعدها مقروناً بالفاء) ليت(ولو هذه ك
وقَاَل الَِّذين اتَّبعوا لَو َأن لَنَا كَرةً فَنَتَبرَأ ِمنْهم كَما تَبرءوا ِمنَّا { نحو قوله تعالى والتحسر

 ِهملَياٍت عرسح مالَهمَأع اللَّه ِريِهمي النَّاِركَذَِلك ِمن ِبخَاِرِجين ما هم١٦٧: البقرة[} و[  
  . فهي هنا للتحسر ، والتحسر منصوص عليه

لَولَا { وهو طلب الشيء بشدة وإلحاح، وهي بمعنى هالّ، نحو قوله تعالى والتحضيض
  ]١٥: الكهف[} يْأتُون علَيِهم ِبسلْطَاٍن بيٍن

لو تنزل عندنا : معنى أال، نحو قولك وهو طلب النظر في الشيء وهي بوالعرض
  )٤(. فتحدثنا

                                         
 ) ٢٨٨: ص(الجنى الداني في حروف المعاني )  ١(

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابـن الحاجـب    ) ٨٧٤/ ٣( والميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي        ٢٨٢٦رقم  ) ٣٨٤/ ٣(السنن الصغير للبيهقي    )  ٢(
  .٢٨٥/ ٢في سيرة ابن هشام ) ٤٠١: ص(

  . ٦٥/ ١وزهر اآلداب ، ٤٧٨، ٤٧٧/ ١والحماسة ألبي تمام ، ١٩٠٥، ١٩٠٤/ ٤واالستيعاب ، ٨٠/ ٨واإلصابة ، ٢٤٢، ٢٤١/ ٧وانظر األبيات في أسد الغابة 
 ) ٢٨٩: ص(الجنى الداني )  ٣(

 ) ٧٢/ ٤(حاشية الصبان )  ٤(



– 

  )١٠٩٦(

  . والعرض كالتحضيض، إال أن العرض طلب بلين ورفق، والتحضيض طلب بإلحاح
الحجر [}لَو ما تَْأِتينَا ِبالْملَاِئكَِة {  ولكن عند بعضهم، ومثلوا له بقوله تعالىواالستفهام،

  )١.(صلة زائدة) ما(لالستفهام و) لو(وجعلوا ] ٧
أعط : كقولك.  وهو أن تكون للتقليل، أي المطلوب أقل شيء.التقليلية) لو: (ابعار

كُونُوا قَواِمين {ومنه قوله تعالى : قال. وصل ولو الفريضة. المساكين ولو درهما واحداً
لَى َأنْفُِسكُمع لَوِللَِّه و اءدِط شُهفي وقوله صلى اهللا عليه وسلم ] ١٣٥: النساء[} ِبالِْقس

  )٢"  (التمس ولو خاتما من حديد" الصحيح 

                                         
 ) ٤٧٠/ ١٥(ولسان العرب ) ٢٥١: ص(فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ) ١(

 ) .٢١١١ ، رقـم  ٢/٢٣٦(، وأبـو داود  ) ١٤٢٥ ، رقـم  ٢/١٠٤٠(، ومسلم ) ٤٨٤٢ ، رقم   ٥/١٩٧٣(، والبخارى   ) ٢٢٩٠١ ، رقم    ٥/٣٣٦(أخرجه أحمد   ) ٢(
 ،) ٣٣٥٩ ، رقم ٦/١٢٣( والنسائى ١١١٧رقم ) ٣٣/ ٣( ترتيب سنجر -، والشافعى  ) ١٠٩٦ ، رقم ٢/٥٢٦(مالك : وأخرجه أيضاً 



 

 )١٠٩٧(

  الشرطية) لو( :المبحث األول
  .وفيه ثالثة مطالب

  الشرطية االمتناعية وحكمها) لو(موقع : المطلب األول
  :وفيه ثالثة فروع

  .وحكمها) لو( موقع :الفرع األول
  )لو( جواب :الفرع الثاني
  .ما، ولمال، و: ويغير معناها) لو( ما يلحق :الفرع الثالث
  .وحكمها) لو(موقع : الفرع األول

، وهي التي الشرطية هي ربط السببية والمسببية بين الجملتين بعدها) لو(تقدم معنا أن 
، ومن حكمها أن يليها المضارع، فإذا وليها الماضي صرفته إلى وحكمها) إن(بمعنى 

: والمراد] ١٧: يوسف[} نَّا صاِدِقينوما َأنْتَ ِبمْؤِمٍن لَنَا ولَو كُ{كقوله تعالى . المضارع
ولْيخْشَ الَِّذين لَو تَركُوا ِمن خَلِْفِهم ذُريةً ِضعافًا {ولو نكون صادقين اآلن، وكقوله تعالى 

 ِهملَيلو يتركون في المستقبل، وقوله صلى اهللا عليه وسلم : أي] ٩: النساء[} خَافُوا ع "
  :أي ولو يجيء ، وقول الشاعر)  ١"(فرسأعطوا السائل ولو جاء على 

  )٢(قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم     دون النساء، ولو باتت بأطهار 
  .أي ولو تبيت

وهي شرطية امتناعية، وكونها شرطية امتناعية هو قول الجمهور، صرح بذلك 
الزمخشري وابن مالك وابن عصفور وغيرهم، ومنع آخرون تسميتها حرف شرط، ألن 

إنما هي للتعليق في المضي، والماضي قد ) لو(لشرط إنما تكون في االستقبال، وحقيقة ا
  )٣. (مضى فال يمكن تحقيق الشرط فيه، فليست من أدوات الشرط

ولكن برغم كونها شرطية فإنها ال تجزم المضارع، وهذا القول أيضا لم يسلم من 
جمهور إلى أنها ال تجزم، الخالف، فقد اختلفوا في الجزم بها هل تجزم أم ال ؟ فذهب ال

                                         
 وابن خزيمـة  ١٧٦٧رقم ) ٢٨٧/ ٢(وتمام في فوائده    ) ١٧٣٠(و أحمد في المسند رقم      ) ١٦٦٥( وأبو داود  رقم       ٩٩٦ / ٢أخرجه مالك في الموطأ مرسالً      )  ١(
  ٢٠٠١٧رقـم  ) ٩٣/ ١١) (جامع معمر ( وعبد الرزاق    ٣٦٥٣رقم  ) ١٤٥٠/ ٥) (تحقيق األعظمي (أخرجه مالك في الموطأ     " وِإن جاء علَى فَرسٍ   "وبلفظ  ) ٢٤٦٨(

البحـر  = البـزار    و٢٠٨٨رقـم  ) ١١٢٥/ ٣( وابن زنجويه في األمـوال  ٧٨٩رقم ) ٢٩١/ ٢( وفي المسند ٩٨٢٣رقم  ) ٣٥٣/ ٢(وابن أبي شيبة في المصنف      
  ٦٧٨٤رقم ) ١٥٤/ ١٢( وأبو يعلى في مسنده ٢٨٩٣رقم ) ١٣٠/ ٣(المعجم الكبير  في  والطبراني الطبراني١٣٤٣رقم ) ١٨٦/ ٤(الزخار 

هيل البـن  شرح التس) ٣٤٨: ص(مغني اللبيب ) ٤٠/ ١(الفائق في غريب الحديث ) ٢٢٧/ ١(البيت لألخطل من قصيدة يمدح يزيد بن معاوية، الكامل للمبرد          )  ٢(
 ) ٤٧١/ ١(شرح الشواهد الشعرية ) ١٨٩٨/ ٤(ارتشاف الضرب ألبي حيان األندلسي ) ٣٣٢/ ٣(مالك 

                   أوضح المسالك ) ١٢٩٩/ ٣(توضيح المقاصد  ٢٨٦والخنى الداني ) ١٠٥/ ١(التذييل والتكميل له ) ١٨٩٨/ ٤(ارتشاف الضرب ألبي حيان األندلسي )  ٣(
  )٢٠٨/ ١(هيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد تم) ٢٥٦/ ١(



– 

  )١٠٩٨(

تجزم في الشعر، كما في : تجزم على قلة، وقال بعضهم كابن الشجري: وقال آخرون
  :قول الشاعر

  )١(لو يشْأ طار به ذو ميعٍة           الحقُ اآلطال نهد ذو خُصْل 
  :وقول اآلخر

  ) ٢(تامت فؤادك ىلو يحزنْك ما صنعت    إحدى نساء بني ذهل بن شيبانا 
ألن ) ٣. (وقال ابن مالك في شرح الكافية هذان البيتان من الضرورة، وال حجة فيهمـا             

  .يشا: الرواية بترك الهمزة، أي
  :حكم االمتناع
هي حرف امتناع المتناع، ومعنى كونها حرف امتناع المتناع أي ) لو(أصل وضع 

، فامتنع األمران المجيء لَو ِجْئتَني َألكْرمتُك: امتناع الثاني المتناع األول، تَقُوُل
واإلكرام، ولم يحصال، بِخلَاف ِإِن الَِّتي ِللْجزاِء َألنها تُوقع الثَّاِني ِمن َأجل وقُوِع 

  .كما تقدم في أول التمهيد.اَألول
تَمنَـع  ) لَولَـا (فمركَّبةٌ ِمن معنَى ِإن ولَو، وذَِلك َأن        ) لَوال(وأصبحت  ) ال(وَأما إذا لحقتها  

: لوال زيد لهلكنـا، أي : الثَّاِني ِمن َأجل وجوِد اَألول؛ فتكونان حرف امتناع لوجود، تقول  
  ) ٤( .امتنع وقوع الهالك لوجود زيد

                                         
 :البيت نسب لعلقمة الفحل وليس في ديوانه، ونسبه أبو تمام في الحماسة المرأة من بني الحارث ترثي فارسا من قومها ضمن ثالثة أبيات، تقول)  ١(

  غير زميٍل ولَا نكس وكل.         فَاِرسا ما غادروه ملحماً 
  ذُو ميعٍة           لَاحق اآلطال نهد ذُو خصل لَو يشَْأ طَار به 

  وصروف الدهر تجِري باألجل .         غير َأن الْبْأس ِمنْه شيمةٌ 
وكـل، بكـسر الكـاف أي    : ومعنى ملحما يعني بطل ذو مالحم، والزميل الجبان، والنكس الذي ينكسر بسرعة، والكل الضعيف، وجعل بعضهو الواو أصلية فقال           

ل، ذو ميعة أي ذو نشاط وهو وصف للفرس، والهق أي ضامر واآلطال جمع أطل وهي الخواصر، ونهد أي مرتفع مشرف، وذو خصل جمع خصلة وهي                   متواك
ـ                ى خصلة الشعر، والبأس الشدة في الحرب، ومعنى ذلك كله أن هذا الفارس البطل ذو المالحم معه فرس قوي عال سريع يستطيع أن يهرب عليه طائرا ولكنه حم

  .قومه ولم يفر
، مغني اللبيب عن كتب األعاريـب  ٦٥، سر صناعة اإلعراب    ١١٠٨ شرح ديوان الحماسة للمزروقي      ٣٣٣/ ١األمالي الشجرية   ) ١٦٣٣/ ٣(شرح الكافية الشافية    

  )٢١/ ٤(حاشية الصبان ) ٣٠٠/ ١١( خزانة األدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي ٦٤/ ٢همع الهوامع ) ٣٥٧: ص(
؛ وشرح ٦٠٤، ٥٨٤/ ٣؛ وبال نسبة في شرح األشموني ٨٤/ ٦ والعقد الفريد ٧٥/ ١٢؛ ولسان العرب ٤١١لبيت للقيط بن زرارة في جمهرة اللغة ص ا)  ٢(

 )٢٣٦/ ٣(؛ وشرح الشواهد الشعرية ٦٦٥/ ٢شواهد المغني 

  )٣٠: ص(ولفظه في طبائع النساء 
ى نسداء بني ذهل بن شيبانا تامت فَُؤادك لم تقض الَِّتي وعدت       ِإح  

  .وعليه قال شاهد فيه) ٨٤/ ٤(وكذا في شرح ديوان المتنبي للعكبري 
  ) ٢٠/ ٨(تمهيد القواعد ) ٣٥٧: ص(مغني اللبيب ) ٢٨٧: ص(وينظر الجنى الداني 

  ٢٨٦والخنى الداني) ١٨٩٨/ ٤(ارتشاف الضرب ) ١٦٣٣/ ٣(شرح الكافية الشافية )  ٣(

تمهيد القواعد ) ١٨٩٨/ ٤(ارتشاف الضرب ألبي حيان ) ٥٦٨/ ٢(همع الهوامع ) ٤٤٦: ص(الحدود في علم النحو ) ٦٦/ ٣(حواشي المقتضب للمبرد بال)  ٤(
 ) ٤٤٤٠/ ٩(لناظر الجيش 



 

 )١٠٩٩(

لو : كونها حرف امتناع المتناع غير مطرد فيها بدليل قولنا: لكن قال كثير من النحويين
من انتفاء اإلنسانية انتفاء الحيوانية، وإذا جعلنا كان هذا إنسانا لكان حيوانا، فإنه ال يلزم 

   )١(. ألن ثبوت اإلنسانية يلزم منه ثبوت الحيوانية باتفاق: ثبوتيا اطرد ذلك) لو(مدلول 
على الحالين فقطـ بل عند التحقيق لها أربعة أحوال، كما ) لو(ال تقتصر : وقال آخرون

  )٢(مر 
ففي . بل هي في ذلك كله حرف امتناع المتناع. إن هذا ال تحقيق فيه وهو تكلف: وقيل

المثال األول دلت على امتناع قيام عمرو المتناع قيام زيد، وفي الثاني دلت على امتناع 
ويلزم من امتناع عدم قيامهما وجود قيامهما، . عدم قيام عمرو المتناع عدم قيام زيد

في الرابع، دلت على امتناع وفي الثالث دلت على امتناع قيام عمرو المتناع قيام زيد، و
  . قيام عمرو المتناع عدم قيام زيد

ولكن لفظ االمتناع هذا لم يرتضه كثير من النحاة وعلى رأسهم شيخ النحـاة سـيبويه،                
حرف امتنـاع  ) لو(وأكثر المناصرين له ابن هشام في المغني، فقد خطأ كل من قال بأن  

  :ثة أقوالالمتناع، وأطال الكالم كثيرا وبين أن فيها ثال
أنها ال تفيده بوجه، وهو قول جماعة، فهي عندهم ال تدل على امتنـاع الـشرط                : أحدها

وال على امتناع الجواب بل على التعليق في الماضي كما دلت إن علـى التعليـق فـي                 
  .المستقبل ولم تدل باإلجماع على امتناع وال ثبوت

عا وهذا هو القول الجـاري علـى       أنها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جمي       :والثاني
ألسنة النحويين ونص عليه أكثر النحويين، وهو باطل بمواضع كثيرة منها قوله تعـالى              

ولَو َأنَّنَا نَزلْنَا ِإلَيِهم الْملَاِئكَةَ وكَلَّمهم الْموتَى وحشَرنَا علَيِهم كُلَّ شَيٍء قُبلًـا مـا كَـانُوا                 {
ولَو َأنَّما ِفي الَْأرِض ِمن شَجرٍة َأقْلَـام والْبحـر          { وقوله تعالى   ] ١١١: ألنعاما[} ِليْؤِمنُوا

: وقول عمر رضي اهللا عنه    ] ٢٧: لقمان[} يمده ِمن بعِدِه سبعةُ َأبحٍر ما نَِفدتْ كَِلماتُ اللَّهِ        
  )٣. (نعم العبد صهيب لو لم يخف اهللا لم يعصه

                                         
 ) ٤٤٤٠/ ٩(تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ) ٢٧٨: ص(الجنى الداني )  ١(

  ١٠صفحة )  ٢(
ن وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمر، وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم، وليس موجودا عند المحدثين؛ لكـن نقـل فـي    هذا األثر مشهور في كالم األصوليي   )  ٣(
 )٣٩١/ ٢(كشف الخفاء . عن الحافظ ابن حجر أنه ظفر به في مشكل الحديث البن قتيبة من غير إسناد" المقاصد"

سمعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم    : "حضرت عمر عند وفاته مع ابن عباس والمسور بن مخرمة فقال عمر: عن عبد اهللا بن األرقم أنه قالوروى أبو نعيم في الحلية بسند ضعيف        
ن جبل إمام العلماء يوم القيامة ال يحجبه من إن معاذ ب"، وفي لفظ عند الديلمي"لو لم يخف اهللا ما عصاه: "وفي لفظ". إن سالما شديد الحب هللا عز وجل، لو كان ال يخاف اهللا ما عصاه          : يقول

  ٢٤٩٦رقم ) ١٥٦/ ٦(المجالسة للدينوري) ٨٩٦ ، رقم ١/٢٣٤(أخرجه الديلمى " اهللا إال المرسلون وإن سالما مولى أبى حذيفة شديد الحب له لو لم يخف اهللا ما عصاه 



– 

  )١١٠٠(

ها تفيد امتناع الشرط خاصة، وال داللة لها على امتناع الجواب وال على أن: والثالث
لو كانت الشمس طالعة : ثبوته، ولكنه إن كان مساويا للشرط في العموم كما في قولك

كان النهار موجودا لزم انتفاؤه، ألنه يلزم من انتفاء السبب المساوي انتفاء مسببه، وإن 
لشمس طالعة كان الضوء موجودا فال يلزم انتفاؤه لو كانت ا: كان أعم كما في قولك

  .وإنما يلزم انتفاء القدر المساوي منه للشرط ، وهذا قول المحققين
قول من قـال  ) لو (وقد اتضح أن أفسد تفسير ل: ثم ساق ابن هشام كل أدلته بقوة ثم قال    

كان سـيقع   حرف لما   : حرف امتناع المتناع، وأن العبارة الجيدة قول سيبويه رحمه اهللا         
  .لوقوع غيره، وقول ابن مالك حرف يدل على انتفاء تال ويلزم لثبوته ثبوت تاليه

لو ليست موضوعة للداللة على االمتناع، بل موضوعها : وأيده أبو علي الشلوبين فقال
وفيها مع ذلك : قلت. ما نص عليه سيبويه، من أنها تقتضي لزوم جوابها لشرطها فقط

فإنه نص على . وذلك مفهوم من عبارة سيبويه، رحمه اهللا. اداللة على امتناع شرطه
ومن ضرورة كونها للتعليق في الماضي أن . أنها للتعليق في الماضي بقوله لما كان

فتكون حينئذ حرف . يكون شرطها منفي الوقوع، ألنه لو كان ثابتاً لكان الجواب كذلك
  )١(. وليس ذلك معناها. إيجاب إليجاب
: األولى. بثالث عبارات) لو(د عبر ابن مالك رحمه اهللا عن معنى ق: وقال المرادي

: والثانية. لو حرف شرط يقتضي نفي ما يلزم لثبوته ثبوت غيره: قوله في التسهيل
 .لو حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه: قوله في بعض نسخ التسهيل

متناع تال يلزم لثبوته ثبوت لو حرف يدل على ا :قوله في شرح الكافية: والثالثة
  )٢(.تاليه

أحسن وأدل ) لو( في تفسير -  يعني أباه - وقال ابنه، رحمهما اهللا، وال شك أن ما قال 
  )٣(. على معنى لو

حرف يدل على تعليق ) لو( في ذلك عند جمهور النحاة أن والتحقيق: ثم قال المرادي
ول جوابها، ويلزم كون فيلزم من تقدير حصول شرطها حص. فعل بفعل، فيما مضى

شرطها محكوماً بامتناعه، إذ لو قدر حصوله لكان الجواب كذلك، فتصير حرف وجوب 
وأما جوابها فال يلزم كونه ممتنعاً، . لوجوب، وتخرج عن كونها للتعليق في الماضي

                                         
 )٣٦٤: ص(مغني اللبيب )  ١(

 ) ٢٤٠: ص(تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ) ١٦٢٨/ ٣( الشافية شرح الكافية) ٢٧٥: ص(الجنى الداني )  ٢(

 ) ٩٥/ ٤(شرح التسهيل البن الناظم )  ٣(



 

 )١١٠١(

ولكن األكثر أن يكون . على كل تقدير، ألنه قد يكون ثابتاً مع امتناع الشرط، كما تقدم
  .اًممتنع

أحدهما امتناع شرطها، واآلخر كونه : تدل على أمرين) لو(فقد اتضح بذلك أن 
: فإذا قلت. وال تدل على امتناع الجواب، في نفس األمر، وال ثبوته. مستلزماً لجوابها

لو قام زيد لقام عمرو، فقيام زيد محكوم بانتفائه فيما مضى، وبكونه مستلزماً ثبوته 
مرو قيام آخر غير الالزم عن قيام زيد، أو ليس له؟ ال وهل لع. لثبوت قيام عمرو

  )١. (ولكن األكثر كون األول والثاني غير واقعين. في الكالم لذلكتعرض 
وهو . غير أن ما قالوه عندي هو تفسير صحيح واف بشرح معنى لو: وقال المرادي

ي فعالً يعني أنها تقتض. لو لما كان سيقع لوقوع غيره: الذي قصد سيبويه من قوله
لو حرف يقتضي : فكأنه قال. ماضياً، كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره، والمتوقع غير واقع

  )٢(. فعالً، امتنع المتناع ما كان يثبت لثبوته
حرف يدل على امتناع الثاني المتناع ) لو: (قولهم: ثم حاول التقريب بين األقوال فقال

ممتنع المتناع الشرط، ) لو( أن جواب األول أن يكون المراد: األول يستقيم على وجهين
غير ثابت لثبوت غيره، بناء منهم على مفهوم الشرط، في حكم اللغة، ال في حكم 

ممتنع المتناع شرطه، وقد يكون ثابتاً ) لو(والثاني أن يكون المراد أن جواب . العقل
لى امتناع لثبوت غيره، ألنها إذا كانت تقتضي نفي تاليها واستلزامه لتاليه فقد دلت ع

الثاني المتناع األول، ألنه متى انتفى شيء انتفى مساويه في اللزوم، مع احتمال أن 
لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجوداً، : فإذا قلت. يكون ثابتاً، لثبوت أمر آخر

لو حرف يدل على : فصح إذاً أن يقال. فال بد من انتفاء القدر المساوي منه للشرط
  . متناع األولامتناع الثاني ال

حرف امتناع المتناع هذه عبارة شيوخنا في ابتداء ) لو: (يانوالصحيح كما قال أبوح
ألنها أسهل في الفهم للمبتدئين، بعيدا عن التعقيد اللفظي الذي يصعب : أي) ٣(التعلم،
  .عليهم

ِلَأنَّه حرف فَِإنَّه لَا يكون أبدا ) لَو(كل شَيء ِفي الْقُرآن : وبدون تعقيد قال ابن عباس
  )٤(. امتنَاع ينَبه على اسِتحالَة وقُوع ما قرن ذكره ِبِه، وكَذَا حيثُ ما ورد ِفي السنة

                                         
 ) ٢٧٥: ص(الجنى الداني )  ١(

 ) ٢٧٥: ص(الجنى الداني )  ٢(

 ) ١٨٩٨/ ٤(ارتشاف الضرب )  ٣(

  )٧٧٨: ص(الكليات )  ٤(



– 

  )١١٠٢(

  وما يقترن بها) لو(جواب : الفرع الثاني
وجوابها، وغالبا ) لو(للشرط وامتناِع المتناع فال بد أن يوجد رابط بين ) لو(مادام أن و

ويأتي بعدها فعل ماض وال يأتي . ادرا ما تدخل إذ وإذا وقدما تكون الالم والفاء، ون
المضارع إال إذا كان منفيا، ومتى يحذف الجواب؟ لتفصيل ذلك يكون البحث في خمس 

  .مسائل
  بالالم،) لو(اقتران جواب : أوال

على الماضي دون المضارع، ألنها تقلب ) لوال(و) لو(وتدخل الالم في جواب 
فإن دخلت . ال تدخل على المضارع إال إذا كان مجزوما بلمالمضارع إلى الماضي، و

لَِو اطَّلَعتَ علَيِهم لَولَّيتَ ِمنْهم {  فمثال دخول الالم قوله تعالى)١(على غير ذلك فيأول 
] ٥٨: الكهف[} لَو يَؤاِخذُهم ِبما كَسبوا لَعجَل لَهم الْعذَاب{وقوله ] ١٨: الكهف[} ِفرارا

  ]٧٧: الكهف[} لَو ِشْئتَ لَاتَّخَذْتَ علَيِه َأجرا{ وقوله 
زائدة مؤكدة، واستدلوا ) لوال(و) لو(ويسمي بعض النحاة هذه الالم الواقعة في جواب 

  . على ذلك بجواز سقوطها
ةٌ ِمن ِعنِْد ولَو َأنَّهم آمنُوا واتَّقَوا لَمثُوب{ وإذا وليها اسم فيعتبرونه جملة نحو قوله تعالى 

ر٢( وقيل هي جواب لقسم مقدر،] ١٠٣: البقرة[} اللَِّه خَي(  
لَو نَشَاء { وقوله ] ٧٠: الواقعة[} لَو نَشَاء جعلْنَاه ُأجاجا{ وقد تحذف الالم كقوله تعالى 

ِبذُنُوِبِهم منَاهب{وقوله ] ١٠٠: األعراف[} َأص ِمن ملَكْتَهِشْئتَ َأه لَوايِإيُل واألعراف[} قَب :
  وقول الشاعر] ١٥٥

  )٣(أدركه مالِعب الرماح ... لو أن حيا مدِرك النجاح 
لَو َأطَاعونَا ما {وكثيرا ما تحذف من جوابها إذا كان منفيا بما، نحو قوله سبحانه وتعالى

لَو شَاء {وقوله ] ١٤٨: األنعام[} كْنَالَو شَاء اللَّه ما َأشْر{وقوله ] ١٦٨: آل عمران[} قُِتلُوا
كُملَيع تُها تَلَوم ٍء {وقوله ] ١٦: يونس[} اللَّهشَي وِنِه ِمند نَا ِمندبا عم اللَّه شَاء لَو {

  )٤(] ٣٥: النحل[

                                         
 )٢٨٣-٢٧٨: ص(الجنى الداني ) ١٤٤/ ٥(ن يعيش شرح المفصل الب) ٧٣/ ٢(سر صناعة اإلعراب البن جني )  ١(

  )٣٥٩: ص(مغني اللبيب عن كتب األعاريب )  ٢(

 ) ٢٨٢: ص(الجنى الداني ) ٩٩/ ٤(شرح التسهيل البن مالك و) ١٧٩: ص(والبديع البن منقذ ) ٣٠: ص(البيت للبيد بن ربيعة العامري كما في ديوانه ) ٣(

 ونص على األكثرية) ١٠٠/ ٤(هيل البن مالك شرح التس )٨١٢/ ٢(إرشاد السالك )  ٤(



 

 )١١٠٣(

: القلم[} ودوا لَو تُدِهن فَيدِهنُون{ وذلك نحو قوله تعالى بالفاء،) لو(اقتران جواب : ثانيا
ولَولَا {وقوله تعالى ] ٥٨: الزمر[} لَو َأن ِلي كَرةً فََأكُون ِمن الْمحِسِنين{وقوله تعالى ] ٩

} فَنَتَِّبع آياِتك َأن تُِصيبهم مِصيبةٌ ِبما قَدمتْ َأيِديِهم فَيقُولُوا ربنَا لَولَا َأرسلْتَ ِإلَينَا رسولًا
  ]٤٧: صصالق[

  : وقول الشاعر
  قالت سالمة لم يكن لك عادة      أن تترك األعداء حتى تعذرا

  )١(لو كان قتٌل يا سالم فراحة        لكن فررت مخافة أن أوسرا 
: النساء[} ولَو شَاء اللَّه لَسلَّطَهم علَيكُم فَلَقَاتَلُوكُم{وقد تجتمع الفاء مع الالم كقوله تعالى 

  :وكقول الشاعر) ٢(أي لسلطهم عليكم فقاتلوكم ] ٩٠
  فلو نشر المقابر عن كليب       فتخبر بالذنائب أي زير

  )٣(بيوم الشعثمين لقر عينا          وكيف لقاء من تحت القبور 
وقيل إنما نصب فتخبر؛ ألنه معطوف على مصدر متوهم فالمعنى لو حصل نبش 

   )٤(يس تخبر جوابا فإخبار لقر عينا، وإذا كان كذلك فل
  .بإذ وإذن وقد ) لو(اقتران جواب : ثالثا

إذا سبقته إذ حذف الجواب في مثل فوله ) لو(أدعى سيبويه اإلجماع على أن جواب 
في ] ١٦٥: البقرة[} ولَو يرى الَِّذين ظَلَموا ِإذْ يرون الْعذَاب َأن الْقُوةَ ِللَِّه جِميعا{تعالى

  )يرى(رأ قراءة من ق
إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبِر الجواب في كالمهم، لعلم المخبر ألي : وقال

} ولَو تَرى ِإذْ وِقفُوا علَى النَّاِر{شيٍء وضع هذا الكالم، وذكر خالفا في مثل قوله تعالى 
ولَو تَرى ِإِذ {وقوله ] ٣٠: األنعام[} ولَو تَرى ِإذْ وِقفُوا علَى ربِهم{وقوله ] ٢٧: األنعام[

ولَو تَرى ِإذْ يتَوفَّى الَِّذين كَفَروا {وقوله ] ٩٣: األنعام[} الظَّاِلمون ِفي غَمراِت الْموِت
  )٥(. ونحو ذلك] ٥٠: األنفال[} الْملَاِئكَةُ 

                                         
تمهيـد القواعـد    )١٩٠٢/ ٤(ارتشاف الـضرب   )١٧٥: ص(الصاحبي في فقه اللغة . البيتان لعامر بن الطفيل، يقولهما في االعتذار من فراره من المعركة،  )  ١(
 ) ٤٤٧/ ١(شرح الشواهد الشعرية  )٤٤٤٦/ ٩(

 ) ١٧٥: ص(الصاحبي في فقه اللغة )  ٢(

               والكليـات  ) ٢٦٩/ ١(المزهـر فـي علـوم اللغـة     )  ٢٨٩: ص(الداني  الجنى )٤٨٨/ ١(الكامل للمبرد بالحواشي ، كما في البيتان للزير المهلهل بن ربيعة    )  ٣(
 يام العرب بين تغلب وبكروالذنائب مكان دفن فيه كليب والشعثمان يوم من أ). ٣٠٥/ ١١(خزانة األدب )  ١٩٦١/ ٤(المقاصد النحوية ) ٨٥٦: ص(

  )٣٥٩: ص(مغني اللبيب ) ٧٧٢/ ٢(تمهيد القواعد )  ٤(

 ) ٣٤٨/ ٨(العين ) ٧٣/ ٢(سر صناعة اإلعراب ) ٣١١/ ٣(شرح كتاب سيبويه ) ١٠٣/ ٣(يبويه الكتاب لس)  ٥(



– 

  )١١٠٤(

: قالوا هو في تقدير] ٦٤: نساءال[} ولَو َأنَّهم ِإذْ ظَلَموا َأنْفُسهم جاءوك{ وفي قوله تعالى 
  )١(لو ثبت أنهم، 

  ] ١٠٠: اإلسراء[} لَو َأنْتُم تَمِلكُون خَزاِئن رحمِة ربي ِإذًا لََأمسكْتُم{وفي قوله تعالى 
يرفع بفعل يفسره ما :  أي)٢(لو تملكون أنتم، فهذا الذي رفع أنتم،: وكذا قدروا هنا

  .بعده
وقوله ] ٣٩: الكهف[} ولَولَا ِإذْ دخَلْتَ جنَّتَك قُلْتَ ما شَاء اللَّه {ومثله في قوله تعالى

  ]١٢: النور[} لَولَا ِإذْ سِمعتُموه ظَن الْمْؤِمنُون{تعالى 
أي إذا وليها الظرف فهو منتصب بالفعل الذي بعده، ال بمقدر قبله، ألن  :قال الرضي

هال زيدا ضربت : فاصل منصوبا غير الظرف، نحوالظرف يتسع فيه، وأما إذا كان ال
  )٣(فهو على الخالف الذي مضى، ولزومها صدر الكالم لما مر قبل، 

ال تجيء إالّ وفيها ) لو(إن هذا وأشباه ذلك يكْتَفَى بالكالم بها دون جوابها، ألن : وقيل
نسه فكُلٌّ حأو لم تُظِْهر جوابها، فِإن أظهرتَ الجواب ٤(. ضمير(  

  :كقول الشاعر) ٥(وأما ورود قد بعدها فاعتبروه نادرا وغريبا 
  )٦(لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة           تدع الصوادي الَ يجدن غَليال 

  وقوله أيضا 
  )٧(كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية          لَوالَ رجاؤك قَد قَتَّلْتُ َأوالَِدي  

غير معتد بها، لضعفها وعدم نظيرها ومخالفتها لما عليه  فهذا كله عندهم لغة شاذة 
  )٨. (الجمهور

                                         
 ) ٢٣٣/ ١(إرشاد السالك )  ١(

 )٦٤/ ٣(المقتضب للمبرد بالحواشي )  ٢٣٠/ ١(الكامل للمبرد )  ٢(

 ) ٤٤٣/ ٤(شرح الرضي على الكافية )  ٣(

 ) ٣٤٨/ ٨(العين للخليل )  ٤(

 )٣٥٨: ص(مغني اللبيب ) ٥٦/ ٤( للرضي األستراباذي - شرح شافية ابن الحاجب )  ٥(

ومغني ) ٧٠٧٨/ ١١(لحميري  وأبياتها تدل على ذلك فهو بهجو الفرزدق، وقد نسبه له في شمس العلوم لنشوان ا٤٥٥ – ٤٥٣البيت لجرير كما في ديوانه )  ٦(
) ٢٤٤/ ٢(وهو منسوب للبيد وهو عامري كما قالوا، سر صناعة اإلعراب ) ٦٦٦/ ٢(شرح شواهد المغني ) ٨١/ ٥(الحيوان للجاحظ ) ٣٥٨: ص(اللبيب 

وتاج ) ٢٣٠/ ١(والمحكم :  جِريرقَاَل) ٣٦١/ ٨(لسان العرب ) ٤٤٥/ ٣(ونسب لالثنين في لسان العرب ) ٥٤٧/ ٢(والصحاح ) ٢٤٨/ ٣(ومعجم ديوان األدب 
 ) ٥٦/ ٤و) ٥٥/ ٤(و ) ١٣٢/ ١(وشرح شافية ابن الحاجب الرضي ) ٢٨٣/ ٢٢(و ) ٢٥٣/ ٩(و ) ٨٢/ ١(العروس 

/ ٤(ضي وشرح شافية ابن الحاجب للر) ١٢٢١/ ٣(وشرح الكافية الشافية ) ١٦٣٠/ ٤(وهو في  المقاصد النحوية  ) ٧٤٢(البيت لجرير كما في ديوانه  )  ٧(
 ) ٢٤٤/ ٢(وسر صناعة اإلعراب ) ٣٤٦٩/ ٧(وتمهيد القواعد ) ٣٥٩: ص(ومغني اللبيب ) ٥٦

 ينظر المراجع السابقة)  ٨(



 

 )١١٠٥(

  )لو(وجوب مجيء الفعل بعد : رابعا
لَو {الفعل الماضي المثبت، وهو األصل وهو كثير جدا، كقوله تعالى ) لو(يأتي بعد 

ولَو ردوا لَعادوا ِلما {وله وق]  ٢١: الحشر[} َأنْزلْنَا هذَا الْقُرآن علَى جبٍل لَرَأيتَه خَاِشعا 
نْهوا عوغالبا ما تكون مع الماضي بمعنى إن، وعمم ذلك أبو البقاء ] ٢٨: األنعام[} نُه

  )١ ()ِإن(ِبمعنى ) لَو(الِْفعل الْماِضي ف ) لَو(وكل موِضع ولي :   فقالفي الكليات
  .ولزوم كونه ماضيا عندهم ألنه مغٍن عن جواب لو ولوال

ِإن الَِّذين كَفَروا لَو َأن لَهم ما ِفي الَْأرِض {ويجوز أن يكون ماضيا منفيا بما كقوله تعالى 
مَل ِمنْها تُقُبِة مامِم الِْقيوذَاِب يع وا ِبِه ِمنفْتَدِلي هعم ِمثْلَها وِميع٣٦: المائدة[} ج[  

ولَو يرى الَِّذين {ى المضي، كقوله تعالى معناه إل) لو(فإن جاء فعل مضارع تقلب 
ِميعةَ ِللَِّه جالْقُو َأن ذَابالْع نوروا ِإذْ يى ِإذْ {وقوله تعالى ] ١٦٥: البقرة[} ظَلَمتَر لَوو

نَكُوننَا وباِت رِبآي لَا نُكَذِّبو دتَنَا نُرا لَيلَى النَّاِر فَقَالُوا يِقفُوا عوْؤِمِنينالْم األنعام[}  ِمن :
] ١٠٠: األعراف[} لَو نَشَاء َأصبنَاهم ِبذُنُوِبِهم{  وقوله تعالى )٢(. وست آيات مثلها] ٢٧

لَو يعلَم الَِّذين كَفَروا ِحين لَا يكُفُّون عن وجوِهِهم {وقوله تعالى ) ٣(وثمان آيات مثلها
٤ (]٣٩: األنبياء[} النَّار(  

يكَاد زيتُها يِضيء ولَو لَم {كما يجوز أن يكون مضارعا مجزوما بلم نحو قوله تعالى 
نَار هسس٣٥: النور[} تَم[  

: البقرة[} وقَاَل الَِّذين لَا يعلَمون لَولَا يكَلِّمنَا اللَّه َأو تَْأِتينَا آيةٌ { كقوله تعالى) لو ال(ومثلها 
  .في ست آيات مثلها] ٦٣: المائدة[} لَولَا ينْهاهم الرباِنيون والَْأحبار {له وقو] ١١٨

ودخولها على الْمضارع قد يكون لقصد اسِتمرار الِْفعل، َأو لتنزيل الْمضارع منزلَة 
اللة على الْماِضي لصدوره عمن لَا خالف ِفي إخْباره، َأو الستحضار الصورة، َأو للد

َأن الِْفعل بلغ من الفصاحة ِبحيثُ يحتَرز عن َأن يعبر عنه ِبلَفْظ الْماِضي لكَونه ِمما يدل 
  )٥(. على الْوقُوع ِفي الْجملَة

                                         
 ) ١٢٩٢/ ٣(توضيح المقاصد ) ٧٨٧: ص(الكليات )  ١(

 }ولو ترى{أي ست آيات مبتدأة بقوله تعالى )  ٢(

 }لو يشاء{وأربعا } شاءولو ن} {لو نشاء{أي خمس آيات مبتدأة بقوله تعالى )  ٣(

 ) ٣٥٧/ ١(عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح ) ٤٣١/ ٢(البديع في علم العربية )  ٤(

 ) ٧٨٧: ص(الكليات )  ٥(



– 

  )١١٠٦(

لو ذات سوار لطمتني : كقولهموإن جاء اسم أو جملة اسمية وجب تأويل فعل قبلها، 
لوغيرك قالها :  وقول عمر رضي اهللا عنه)١(. لو لطمتني ذات سوار لطمتني: فالتقدير

: اإلسراء[} قُْل لَو َأنْتُم تَمِلكُون خَزاِئن رحمِة ربي{ومنه قوله تعالى ) ٢(يا أبا عبيدة 
: الحجرات[} ولَو َأنَّهم صبروا حتَّى تَخْرج ِإلَيِهم لَكَان خَيرا لَهم{ونحو قوله تعالى ] ١٠٠

لو ثبت : كثير جدا في القرآن، لكن على تقدير فعل يفسره الظاهر، أو تقديروهو ] ٥
  )٤(والتقدير واجب عند الزمخشري ) ٣(أنهم أو صح 

والظاهر أن ذلك ال يختص بالضرورة والنادر، بل يكون في فصيح : لكن قال المرادي
  )٥(الكالم، 

) ٦"(لو خاتما من حديدالتمس و"كما في الحديث ) لو(وكذلك تحذف كان مع اسمها بعد 
  )٧(. ولو كان الملتمس خاتما: أي

عليها، فذهب الكثير إلى ) لو(اختلف النحاة في تقديم جواب ) لو(تقديم جواب : خامسا
  )٨(دم عليها،ولكن يقدر لها جواب يناسب المعنى المتق)لوال(ه ال يتقدم عليها وال علىأن

ألنها بمعنى ) لو(جوز تقديم جواب ونستطيع أن نفهم من كالم بعض المتقدمين أنه ي
يجوز ) إن(الشرطية التي بمعنى ) لو(الشرط والشرط له الصدارة، ويناء على هذا فإن 

ولَعذَاب {كقوله تعالى ) ٩() لو(تقدم جوابها، خاصة إذا تقدمت الالم الواقعة في جواب 
ونلَمعكَانُوا ي لَو رِة َأكْب{ وقوله ] ٣٣: قلمال[و ] ٢٦: الزمر[} الْآِخر رِة َأكْبالْآِخر رلََأجو

ونلَمعكَانُوا ي ١٠(لو كانوا يعلمون أن أجر اآلخرة أكبر : والتقدير] ٤١: النحل[} لَو(  
بمعنى إن ) لو(ولكني أرجح التقدير الذي درج عليه الجمهور، ألن هذا ال يطرد في 

] ٣٢: التوبة[} ا َأن يِتم نُوره ولَو كَِره الْكَاِفرونويْأبى اللَّه ِإلَّ{الشرطية، ففي قوله تعالى 
فهذا ال يستقيم جعله ] ٣٣: التوبة[} ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِْركُون{وقوله 

                                         
 ) ٣٥٣: ص(مغني اللبيب ) ٢٧٤/ ١(شرح الرضي على الكافية ) ٢٦٩/ ١(األصول في النحو ) ٢٣٠/ ١(والكامل له ) ٦٥/ ٣(المقتضب للمبرد )  ١(

  ١٨٦٧رقم ) ٦٥/ ٢(موطأ مالك رواية أبي مصعب   و٢٢١٩رقم ) ١٧٤٠/ ٤( ومسلم ٥٧٢٩رقم ) ١٣٠/ ٧(صحيح البخاري )  ٢(

 ) ٢٠٠/ ١(شرح الرضي على الكافية ) ٤٩/ ٤(شرح ابن عقيل  )٣٥١: ص(مغني اللبيب )  ٣(

 ) ١٠٤٥: ص(نه أبو البقاء في الكليات ونقله علو صح لوثبت، :  وقال)٢٢٠/ ١(شرح المفصل البن يعيش ) ٤٢: ص(المفصل )  ٤(

  )١٤٠: ص(اللباب في قواعد اللغة  )٢٧٩: ص(الجنى الداني )  ٥(

) . ٢١١١ ، رقـم   ٢/٢٣٦(، وأبـو داود     ) ١٤٢٥ ، رقم    ٢/١٠٤٠(، ومسلم   ) ٤٨٤٢ ، رقم    ٥/١٩٧٣(، والبخارى   ) ٢٢٩٠١ ، رقم    ٥/٣٣٦(أخرجه أحمد   )  ٦(
 ،) ٣٣٥٩ ، رقم ٦/١٢٣(، والنسائى ) ١/٢٣١(، والشافعى ) ١٠٩٦ ، رقم ٢/٥٢٦(مالك : وأخرجه أيضاً 

 ) ٨١٥/ ٢(إرشاد السالك ) ١٤٢: ص(شرح قطر الندى وبل الصدى ) ٢٤٤: ص(شرح شذور الذهب البن هشام ) ٤١٧/ ١(شرح الكافية الشافية )  ٧(

 كما في التعليق قبل السابق)  ٨(

 ) ٤٧/ ٢ -٤٦/ ٢(الكشكول للبهاء العاملي )  ٩(

 ) ٣٤٥/ ١(عروس األفراح )  ١٠(



 

 )١١٠٧(

جوابا متقدما، ألن اهللا سيظهر دينه ولو كرهوا أو رضوا هم وغيرهم من المشركين 
  . والمنافقينوالكافرين

فقد ذهب كثيرون إلى أنه يجوز تقديم الجواب عليها في مثل قوله تعالى ) لوال(وأما 
ِإن كَادتْ {وقوله تعالى ] ٢٤: يوسف[} ولَقَد همتْ ِبِه وهم ِبها لَولَا َأن رَأى برهان ربِه{

ِإن كَاد { وقوله ] ١٠: القصص[} ِلتَكُون ِمن الْمْؤِمِنينلَتُبِدي ِبِه لَولَا َأن ربطْنَا علَى قَلِْبها 
  )١(] ٤٢: الفرقان[} لَيِضلُّنَا عن آِلهِتنَا لَولَا َأن صبرنَا علَيها

محذوفا وبين َأن ) لَولَا(وِإذا تعارض بين َأن يكون جواب : بل جعلها أبو البقاء قاعدة فقال
هلَيَأن التَّقِْديم أولىيكون مقدما ع الَى ا فَلَا شكِله تَعلَا َأن {: كَقَوا لَومت ِبِه وهم بهلَقَد هو
فالتقدير فَلَقَد همت ِبِه لَولَا َأن رأى برهان ربه لَهم بها، يدل علَيِه قَوله } رأى برهان ربه

ِإن كَاد ليضلنا عن آِلهتنَا لَولَا {وقوله } اِإن كَادت لتبدي ِبِه لَولَا َأن ربطنا على قَلبه{: تَعالَى
  )٢(] ِفي مثله تَقِْييد للْحكم الْمطلق من حيثُ الْمعنى دون اللَّفْظ) لَولَا(ِإذْ } َأن صبرنَا

، والذي نختاره جوازه، وهو ظاهر )لوال(وقد منع قوم تقدم جواب : وقال أبو حيان
تك، وهلكت لوال أن تخلصني، وإن لم يكن وقع هلكت لوال أن تدارك: اآليتين فيجوز
  )٣. (هالك وال قتل

وأما ما ذكره بعض المفسرين من أن جواب لوال ال يتقدم عليها : وقال البهاء العاملي
محتجاً بأنها في حكم الشرط، وللشرط صدر الكالم وأن الشرط مع ما في حيزه من 

عض أجزاء الكلمة على بعض فكالم الجملتين في حكم الكلمة الواحدة وال يجوز تقديم ب
ظاهري ال مستند له في كالم المتقدمين من أئمة العربية، وحجته المذكورة ال يخفى 
ضعفها، والصحيح أنه ال مانع من تقديم جواب لوال عليها، وإذا ضويقنا في ذلك قدرنا 

  )٤. (لها جواباً آخر بحيث يكون المذكور مفسراً له كما في نحو أقوم إن قام زيد
  ) لو(حذف جواب : سادسا

إذا كان المحذوف معلوما بما يدّل عليه من متقدم خبر أو ) لو(يجوز حذف جواب 
  . لفَعلت كَذَا: لَو كَان لي مال وتسكت، تُِريد: وهو كثير في الكالم، تقول. مشاهدة حال

                                         
 )٣٠٥/ ١(مشارق األنوار على صحاح اآلثار ) ٥١/ ٢(إمالء ما من به الرحمن ) ١٩٠٦/ ٤(ارتشاف الضرب )  ١(

 ) ٧٨٩: ص(الكليات )  ٢(

 ) ١٩٠٦/ ٤(ارتشاف الضرب )  ٣(

 )٤٧/ ٢ -٤٦/ ٢(الكشكول للبهاء العاملي )  ٤(



– 

  )١١٠٨(

 َأو قُطِّعتْ ِبِه الَْأرض َأو كُلِّم ِبِه ولَو َأن قُرآنًا سيرتْ ِبِه الِْجباُل{ : وعلى هذا قوله تعالى
 وكقول )١(.لكان هذا القرآن: فتقدير المحذوف] ٣١:الرعد[} ِه الَْأمر جِميعاالْموتَى بْل ِللَّ

  الشاعر
ويبرجز مسحنفر الر         لو قد حداهن أبو الجودي  

 ٢(                  مستويات كنوى البرني(  
ومثل هذا . فلم يأت بخبر لعلم المخاطب.  ألسرعن، وال لقطعن، ونحو ذلك:ولم يقل

  )٣(. الكالم كثير
وِإذا جاء ِفيما يشوق ِإلَيِه َأو يخوف ِمنْه قَلما يوصل ِبجواب ليذْهب الْقلب ِفيِه كل 

  )٤(. مذْهب، ويترك للخيال فيه مجال
وسيأتي الحديث عن . الصفحة قبل السابقةفي ) لو(وقد تقدم الكالم عن حذف الفعل بعد 

  .حذف الجواب بعد لوال في الفقرة التالية إن شاء اهللا تعالى
والحذف عند النحاة والبالغيين له باب كبير وهو ليس مجرد حرف حذف أو كلمة أو 

  )٥(جملة 

                                         
 )٣٨٣/ ٢(لمبرد المقتضب ل) ٧٨٧ و٣٨٧: ص(الكليات )  ١(

المحكم ) ٢٩٢/ ٢(سر صناعة اإلعراب ) ٣٨٣/ ٢(المقتضب للمبرد واستشهد به في ) ٤٢/ ٧(هذا الرجز ألبي الجودي نفسه رواه عنه األصمعي كما في خزانة األدب للبغدادي )  ٢(
 ) ٢١٨/ ٣(االقتضاب في شرح أدب الكتاب ) ٣١٢/ ٣(شرح كتاب سيبويه للسيرافي ) ٥٣٢/ ٧(والمحيط األعظم 

 ) ٤٣١/ ٢(والبديع في علم العربية ) ٣٧٧/ ٢( واإلنصاف في مسائل الخالف ٢٨٤- ٢٨٣الجنى الداني )  ٣(
 ) ٧٨٧: ص(الكليات )  ٤(
 والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر،: قال الشيخ عبد القاهرعن الحذف)  ٥(

وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن، وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر، وتدفعها حتى تنظر، وأنا أكتب لك بديئا أمثلة مما عرض فيه الحذف، ثم أنبهك على 
 .صحة ما أشرت إليه، وأقيم الحجة من ذلك عليه

  :ما من اسم حذف فى الحالة التى ينبغى أن يحذف فيها إال وحذفه أحسن من ذكره، وهللا در القائل: يما نقل عنه الزركشيوقال أيضا ف
  وإن سكتت جاءت بكل مليح… إذا نطقت جاءت بكل مليحة 

ه مناف لغرض وضع الكالم من اإلفادة واإلفهام، وفائدة الحذف تقليل الكالم، والعرب ال يحذفون ما ال داللة عليه وال وصلة إليه، ألن حذف ما ال داللة علي: وقال العز بن عبد السالم
  .وتقريب معانيه إلى األفهام

 ويكتفى إنما يحسن الحذف ما لم يشكل به المعنى، لقوة الداللة عليه، أو يقصد به تعديد أشياء، فيكون فى تعدادها طول وسآمة، فيحذف: وقال حازم القرطاجنّى، فيما حكى عنه الزركشى
  .بداللة الحال عليه، وتترك النفس تجول فى األشياء المكتفى بالحال عن ذكرها على الحال

وقد تنازع مبحث الحذف علماء إعجاز القرآن، والبالغة والنحو، لكن علماء اإلعجاز والبالغة عالجوا الحذف فى أبواب خاصة أفردوها له ووقفوها عليه، ثم تكلموا عليه مرة واحدة، 
  لطوا مباحث البيان بمباحث النحو، وخ

. أما النحويون فقد فرقوا الكالم على الحذف، على أبواب النحو المختلفة، كحذف المبتدأ والخبر، وحذف المفعول والحال والتمييز والصلة والعطف والموصوف والصفة، ثم حذف األدوات
شروطه وأنواعه وأمثلته، لكنه عالج أيضا مسائل من الحذف، فى مباحث : على الكالم على الحذف) المغنى(الخامس من وقّل من رأيناه أفرد للحذف بابا، نعم وقف ابن هشام بعض الباب 

  .الكتاب المختلفة، شأنه شأن النحاة السابقين والالحقين
  :هذا وقد حدد ابن هشام مجال البحث النحوى فى الحذف، فقال

قتضته الصناعة، وذلك بأن يجد خبرا بدون مبتدأ أو بالعكس، أو شرطا بدون جزاء أو بالعكس، أو معطوفا بدون معطوف عليه، أو معموال الحذف الذى يلزم النحوى النّظر فيه هو ما ا«
  :}سراِبيَل تَِقيكُم الْحر{، وأما قولهم فى نحو »خير عافاك اهللا«: ، ونحو}قالُوا خَيراً{: ونحو} لَيقُولُن اُهللا{: بدون عامل، نحو

  :ولم تعبدنى، ففضول فى فن النحو، وإنما ذلك للمفسر، وكذا قولهم: إن التقدير: }وِتلْك ِنعمةٌ تَمنُّها علَي َأن عبدتَ بِني ِإسراِئيَل{: والبرد، ونحو: إن التقدير
  .»حو ذلك، فإنه تطفل منهم على صناعة البيانيحذف الفاعل لعظمته، وحقارة المفعول، أو بالعكس، أو للجهل به، أو للخوف عليه أو منه، ون

  .والبحث النحوى يتناول حذف الجملة والمفرد والحرف والحركة، وهذان األخيران مما اختص بهما علم الصرف
ذكر ابن الشجرى كل ذلك وضرب له األمثال . ير والبيانلكل أنواع هذه الحذوف، ثم تناول أيضا تلك الحذوف التى أشار ابن هشام إلى أنها من علمى التفس» أماليه«وقد أفسح ابن الشجرى 

  ) ٨٤/ المقدمة(أمالي ابن الشجري . »فحذوف القرآن كثيرة عجيبة«: من الكتاب العزيز، ومن كالم العرب وأشعارها، ثم اعتنى عناية خاصة بذكر حذوف القرآن الكريم، ويقول فى ذلك



 

 )١١٠٩(

  .ال، وما، ولم) لو(ما يلحق : الفرع الثالث
  بال) لو( اقتران :أوال

امتناع لوجود وما بعدها مبتدأ عند البصريين، فاعل عند الكسائى، فحرف ) لوال(وأما 
  )لو( وهي تحتاج إلى الالم في جوابها مثل )١(. ومرفوع بها عند الفراء وابن كيسان

  ] ٨٣: النساء[} ولَولَا فَضُل اللَِّه علَيكُم ورحمتُه لَاتَّبعتُم الشَّيطَان ِإلَّا قَِليلًا{كقوله تعالى 
لوال : وقول عمر رضي اهللا عنه المشهور] ٣١: سبأ[} لَولَا َأنْتُم لَكُنَّا مْؤِمِنين {وقوله 

  )٢(. لوال علي موجود لهلك عمر: والتقدير. علي لهلك عمر
فخبره محذوف وجوبا لحصول شرطي وجوب الحذف، أحدهما القرينة الدالة على 

عة لتدل على انتفاء الملزوم، فلوال دالة إذ هي موضو) لوال(الخبر المعين، وهي لفظة 
ال قائم، وال قاعد، وال غير ذلك من أنواع الخبر، " موجود " على أن الخبر الذي بعدها 

  .اللفظ الساد مسد الخبر وهو جواب لوال: والثاني
}  اللَّهولَولَا ِإذْ دخَلْتَ جنَّتَك قُلْتَ ما شَاء{كقوله تعالى ) لو(وقد تحذف الالم كما في 

ولَولَا ِإذْ {أيضا كما في هذه اآلية، وكما في قوله تعالى) إذ(وتلحقها ] ٣٩: الكهف[
 قُلْتُم وهتُمِمع١٦: النور[} س[  

ويقُولُون لَولَا ُأنِْزَل علَيِه آيةٌ ِمن ربِه فَقُْل ِإنَّما {وتدخل الفاء على جوابها نحو قوله تعالى
} لَولَا ُأنِْزَل ِإلَيِه ملَك فَيكُون معه نَِذيرا{وقوله ] ٢٠: يونس[} ِه فَانْتَِظرواالْغَيب ِللَّ

  ]٧: الفرقان[
} وقَاَل الَِّذين لَا يعلَمون لَولَا يكَلِّمنَا اللَّه َأو تَْأِتينَا آيةٌ {ويحذف جوابها كما في قوله تعالى

ا لَولَا ُأنِْزَل علَيِه ملَك ولَو َأنْزلْنَا ملَكًا لَقُِضي الَْأمر ثُم لَا وقَالُو{وقوله ] ١١٨: البقرة[
وننْظَر٨: األنعام[} ي[  

وإذا حذف جوابها فتكون بمعنى هال وأال غالبا، وكما في اآليات السابقة، إال إذا تقدم 
} تَِدي لَولَا َأن هدانَا اللَّهوما كُنَّا ِلنَه{عليها جوابها، كما في قوله سبحانه وتعالى

ولَولَا فَضُل اللَِّه علَيكُم {أو كان محذوفا للعلم به، كما في قوله تعالى ] ٤٣: األعراف[
ِكيمح ابتَو اللَّه َأنو تُهمحر{وقوله ] ١٠: النور[} و َأنو تُهمحرو كُملَيُل اللَِّه علَا فَضلَوو

  ] ٢٠: النور[} للَّه رءوفٌ رِحيما

                                         
 ) ٣٦١/ ١(عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح )  ١(

 )  ٤٤١: ص(المفصل للزمخشري ) ٢٧٥/ ١(شرح الرضي على الكافية )  ٢(



– 

  )١١١٠(

  اقتران لو بما: ثانيا
: وتأتي بمعنى االمتناع لوجود، كما في الحديثفتكون مثل لوال، ) لو(بعد ) ما(وتأتي 

َأي )  ١(لَو ما َأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نَهانَا َأن نَدعو ِبالْموِت دعوت ِبِه، 
  : شاعروقال ال) ٢(لَولَا 

  )٣(لو ما الحياء ولو ما الدين عبتكما    ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري
  وقول الشاعر 

  )٤(من بعد سخطك في رضاك رجاء    لو ما اإلضافة للوشاة لكان لي    
 لَو ما تَْأِتينَا ِبالْملَاِئكَِة ِإن كُنْتَ ِمن      {وتأتي مثل لوال التي بمعنى هال ، كما في قوله تعالى            

اِدِقينفهي بمعنى لوال وهي قريبـة مـن معنـى هـالّ وأال وكلهـا               ] ٧: الحجر[} الص
  ) ٥. (للتحضيض

   بلم) لو(اقتران : ثالثا
يكَاد زيتُها {وتكون بمعنى إن غالبا كما في قوله تعالى ) لولم(وتأتي لم بعد لو فتصير 
نَار هسستَم لَم لَوو ِضيء٦(هنا الجواب محذوف أي ألضاء  لكن ] ٣٥: النور[} ي (  

  وقد تأتي لوال ومعناها لولم، كقول الشاعر
  )٧(أال زعمت أسماء أن ال أحبها        فقلت بلى لوال ينازعني شغلي 

  .ألن هذه كلمتان بمنزلة قولك لو لم والجواب محذوف أي لو لم ينازعني شغلي لزرتك
تسمع : ى إضمار أن على حد قولهمبل هي لوال االمتناعية والفعل بعدها عل: وقيل

  )٨(بالمعيدي خير من أن تراه 
الركْن ِمن الْجنَِّة، ولَو لَم يكُن ِمن "واالمتناعية أيضا مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم 

نَِّة لَفَِنياٍس) ٩(" الْجبِن عوقول اب :اِنيثَم نْهع اللَّه ِضير ِليكَانَتْ ِلع ةً، لَقَدنْقَبةَ مشْرع 

                                         
 ) ٢٧٨/ ٤(النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٣٦٥/ ١(بلفظه و مشارق األنوار على صحاح اآلثار ).٢٦٨١(أخرجه مسلم )  ١(
 ) ٣٦٤: ص(مغني اللبيب )  ٢(

 ) ٥٩٨: ص(والجنى الداني ) ١٩٠/ ٤(وغير منسوب في اإلبانة في اللغة العربية ) ١٢٠/ ٧(ولسان العرب ) ٣١٠/ ١(ة  وفي تهذيب اللغ٧٦البيت البن مقبل كما في ديوانه ) ٣(
ة  المعجم المفصل في شواهد العربي٢٧٦؛ ومغني اللبيب ص ٣١٦؛ وشرح عمدة الحافظ ص ٢٦٣/ ١؛ وشرح التصريح    ٦٠٨/ ٣البيت من الكامل، وهو بال نسبة في شرح األشموني          )  ٤(
)٢٦/ ١( 
 ) ٣٦٤: ص(ومغني اللبيب ) ٧٢/ ٢(إمالء ما من به الرحمن )  ٥(

 )٧٨٧: ص(أي ألضاء الكليات : وقال) ٦) (٦٠٦/ ٦(إعراب القرآن وبيانه )  ٦(
؛ والمقاصـد  ٦٧١/ ٢    شـواهد المغنـي   وشرح ) ٩٠/ ٥(؛ وشرح المفصل البن يعيش ٨٨/ ١؛ وشرح أشعار الهذليين ٢٤٧، ٢٤٦/ ١١لبيت ألبي ذؤيب الهذلي في خزانة األدب       )  ٧(

؛ المعجـم  ١ ٠٥/ ١؛ وهمع الهوامع ٢٧٧/ ١ومغني اللبيب )  ٤٤٤/ ٤(شرح الرضي على الكافية  ؛ و٢٨/ ٢؛ والدرر ٦٠٧؛ وبال نسبة في الجني الداني ص     ٣٨٩٢/ ٢،  ٤٥٥/ ١النحوية  
 )٥٢٧/ ٦(المفصل في شواهد العربية 

 )٣٥٠/ ٨(ه قال الخليل كما في العين وبنحو) ٣٦٤: ص(مغني اللبيب )  ٨(

 ) ٣٢٨/ ١(أخبار مكة لألزرقي )  ٩(



 

 )١١١١(

لَهٍد قَبا كَانَتْ ِلَأحةَ مشْرثَلَاثَ ع كَانَتْ لَه لَقَدا، وا ِبها نَجةٌ ِمنْهاِحدِإلَّا و لَه كُني لَم ١(. لَو(  
  لو المصدرية: المبحث الثاني

يود {وعالمتها أن يصلح في موضعها أن، فال يفسد المعنى وال األسلوب، كقوله تعالى 
  )٢ (.وال تحتاج إلى جواب وال تنصب] ٩٦: البقرة[} َأحدهم لَو يعمر َألْفَ سنٍَة

ولكن ذكر ذلك الفراء، وأبو علي، . تكون مصدرية) لو( ولم يذكر الجمهور أن 
ومن أنكرها تأول اآلية ونحوها، على حذف . والتبريزي، وأبو البقاء، وتبعهم ابن مالك

يود أحدهم طول العمر، لو يعمر ألف سنة : محذوف تقديره) لو(وجواب مفعول يود، 
  )٣(. لسر بذلك

ود يود وما بمعناهما، كأحب، : وال تقع لو المصدرية غالباً إال بعد مفهوم تمن، نحو
 وقل وقوعها بعد غير ذلك، كقول قتيلة بنت النضر لما )٤(. ورغب واختار، كما قالوا
  :سلم أباها النضر بن الحارث وكان من أسرى بدرقتل النبي صلى اهللا عليه و

  ) ٥(ما كان ضرك لو مننت، وربما      من الفتى، وهو المغيظ، المحنَق 
  ما كان ضرك المن: أي

: لو المصدرية أغنت عن فعل التمني، وذلك أنه أورد قول الزمخشري: وقال ابن مالك 
إن أراد أن األصل : فقال. دثنيوقد تجيء لو في معنى التمني في نحو لو تأتيني فتح

وددت لو تأتيني فتحدثني فحذف فعل التمني لداللة لو عليه، فأشبهت ليت في اإلشعار 
بمعنى التمني فكان لها جواب كجوابها فصحيح، أو أنها حرف وضع للتمني كليت 

 وهذا. فممنوع الستلزامه منع الجمع بينها وبين فعل التمني كما ال يجمع بينه وبين ليت
  )٦(كالم ابن هشام 

المصدرية على أن التي تفيد المصدر مع ما بعدها في نحو " لو"كيف دخلت : فإن قيل
مقدرا رافعا ) ثبت( أن لو داخلة على :أحدهما: ؟ فالجواب من وجهين)فلو أن لنا كرة(

  .ألن، فال يلزم من ذلك مباشرة حرف مصدري لحرف مصدري

                                         
 ١٤٨٩رقم ) ٢٠٢٣/ ٤(الشريعة لآلجري )  ١(
 ) ١٤١: ص(واللباب في قواعد اللغة ) ٥: ص(تسهيل الفوائد ) ٢٨٨: ص(الجنى الداني ) ٤٤٣٣/ ٩(تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد )  ٢(

 )٣٠٤/ ١(شرح الكافية الشافية ) ٢٨٨: ص(الجنى الداني )  ٣(
  )٤١٣/ ١(النحو الوافي ) ٤٨/ ٤(حاشية الصبان )  ٤(
وسـيرة ابـن   ) ٤٠١: ص(تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب       )٨٧٤/ ٣( والميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي        ٢٨٢٦رقم  ) ٣٨٤/ ٣(السنن الصغير للبيهقي    )  ٥(

  .٢٨٥/ ٢هشام 
  ) ١١٧٦/ ٣(الصحاح  و. ٦٥/ ١وزهر اآلداب ، ٤٧٨، ٤٧٧/ ١والحماسة ألبي تمام ، ١٩٠٥، ١٩٠٤/ ٤واالستيعاب ، ٨٠/ ٨واإلصابة ، ٢٤٢، ٢٤١/ ٧بيات في أسد الغابة وانظر األ

 )٣٥٢: ص(مغني اللبيب )  ٦(



– 

  )١١١٢(

كيد اللفظي، وهو من أحسنه، ألنه توكيد كلمة بما  أن يكون هذا من باب التو:الثاني
  )١(. يوافقها معنى دون لفظ، وهو أجود من التوكيد بإعادة اللفظ بعينه

                                         
  )١٦٠/ ٣(التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ) ٢٣٠/ ١(شرح التسهيل البن مالك )  ١(



 

 )١١١٣(

  الطلبية) لو (:المبحث الثالث
  .والعرض، واالستفهام، وهي خمسة أنواع، للتمني، والتحسر، والتحضيض 

، ويبينها السياق، وغالبا ما  فهي بمعنى ليت- والتمني طلب –التي للتمني ) لو(أما 
وِمن الَِّذين َأشْركُوا يود َأحدهم {يأتي قبلها فعل يدل على التمني، مثل يود، كقوله تعالى 

  ] ٩٦: البقرة[} لَو يعمر َألْفَ سنٍَة
قَاَل لَو {وقد يكون التمني واضحا بغير ذلك نحو قوله تعالى حكاية عن لوط عليه السالم 

  ] ٨٠: هود[} ن ِلي ِبكُم قُوةً َأو آِوي ِإلَى ركٍْن شَِديٍدَأ
  )١(. في نصب الفعل بعدها مقروناً بالفاء) ليت(ولو هذه ك

  .}لَو َأن ِعنِدي ما تَستَعِجلُون ِبِه لَقُِضي اَألمر{:ويكتفي بالتمني عن الجواب؛قال اهللا تعالى
  .لوال أكرمتني، أي لم تكرمني: منية، كقولكموقوفة بين نفي وأ) لو(وقد تكون 

  )٢. (فالمعنى تمن ولكن المتوقع المطلوب لم يحصل
وقَاَل الَِّذين اتَّبعوا لَو َأن لَنَا كَرةً فَنَتَبرَأ ِمنْهم كَما تَبرءوا ِمنَّا { نحو قوله تعالى والتحسر

ح مالَهمَأع اللَّه ِريِهمي النَّاِركَذَِلك ِمن ِبخَاِرِجين ما همو ِهملَياٍت عر١٦٧: البقرة[} س [  
لَولَا يْأتُون { وهو طلب الشيء بشدة وهي بمعنى هالّ، نحو قوله تعالى والتحضيض

  .وهو كثير في القرآن] ١٥: الكهف[} علَيِهم ِبسلْطَاٍن بيٍن
لو تنزل عندنا :ال ، نحو قولك  وهو طلب النظر في الشيء وهي بمعنى أوالعرض

  )٣(. فتحدثنا
  . والعرض كالتحضيض، إال أن العرض طلب بلين ورفق، والتحضيض طلب بحث

الصافات " فَِهي ِبمعنى هال ِإلَّا الَِّتي ِفي       ) لَولَا(ونقل عن الْخَِليل َأن كل ما ِفي الْقُرآن من          
} فلوال كَانَت قَرية آمنت فنفعها إيمانهـا      {" نُس  يو" وِفي  } فلوال َأنه كَان من المسبحين    {" 

  )٤. (يعِني المقترنة ِبالْفَاِء 
  هذا ما نقله أبو البقاء، ويستدرك عليه قوله تعالى في موضعين متواليين

}     لْقُوملَغَِت الْحلَا ِإذَا ب٨٣(فَلَو (    ونِحينَِئٍذ تَنْظُر َأنْتُمو)ِإلَ  ) ٨٤ بَأقْر ننَحلَا    و لَِكنو ِه ِمنْكُمي
  ونِصر٨٥(تُب (      ِديِنينم رغَي كُنْتُم لَا ِإنفَلَو)٨٦ (   اِدِقينص كُنْتُم ا ِإنونَهِجعالواقعـة [} تَر :

٨٧ - ٨٣[  

                                         
 ) ٢٨٩: ص(  الجنى الداني )١(

 )٢٩٨/ ١٥(تهذيب اللغة ) ٣٤٨/ ٨(العين ) ١٨٨/ ٤(اإلبانة في اللغة العربية )  ٢(
 ) ٧٢/ ٤(حاشية الصبان )  ٣(

 ) ٧٧٧: ص(الكليات )  ٤(



– 

  )١١١٤(

] ٧: الحجر[}ا تَْأِتينَا ِبالْملَاِئكَِةلَو م{ ولكن عند بعضهم، ومثلوا له بقوله تعالىواالستفهام،
 وهذا رأي قد يكون قابال للمناقشة ولكن )١(.صلة زائدة) ما(لالستفهام و) لو (وجعلوا

عن عبيد اهللا بن عبد  جاء في الحديث أنه استفهام صريح وله جواب، فقد روى النسائي
 خرجت أنا وعثمان بن حنيف نعود أبا طلحة في شكوى فدخلنا عليه :اهللا بن عتبة قال

 لو ما سمعت يا أبا : فقال له عثمان،ا هذا من تحتي انزعو: قال،وتحته بسط فيها صور
إال رقما في ثوب أو "طلحة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين نهى عن الصور يقول 

  )٢. (، فنزعه تقشفا ولكنه أطيب لنفسي أن أنزعه من تحتي، بلى: قال"ثوب فيه رقم
  التقليلية) لو(: المبحث الرابع

أعط المساكين ولو درهما : كقولك.د أن المطلوب أقل شيءيل، أي تفيوهو أن تكون للتقل
 كُونُوا قَواِمين ِبالِْقسِط شُهداء ِللَِّه ولَو{ومنه قوله تعالى : قال. وصل ولو الفريضة. واحداً

لَى َأنْفُِسكُم٣("التمس ولو خاتما من حديد"وقوله صلى اهللا عليه وسلم ]١٣٥:النساء[}ع(  
  )٤(. واهللا أعلم. ، ليس بخارج عن المعاني المتقدمةوهذا عند التحقيق

  )٥("اتقوا النار ولو بشق تمرة" والتقليل كما جاء في الحديث من قَوله صلى اهللا عليه وسلم 
  )٦(يعِني ظلف الشاة المشوي الذي ال يكاد ينتفع ِبِه "ا الساِئل ولَو بظلف محرقردو"وقوله 

 ِإنَّما من مدخولها لَا ِمنْها ِلـَأن الظلْـف والـشق يـشعران              وقد يدِعي أحدهم َأن التقليل    
  )٧(بالتقليل

  )٨( ال تكون لو إال شرطية: وقد أنكر جماعة من النحاة مجيء لو مصدرية ، ويقولون
» الْتَِمس ولَـو خَاتَمـا ِمـن حِديـدٍ    «ومن أغرب ما قيل أن لو بمعنى عسىَ ِفي الْحِديِث   

ِمس صداقًا فَِإن لَم تَِجد ما يكُون كَذَِلك فَعساك تَِجد خَاتَما ِمن حِديٍد فَهو ِلبيـاِن           والتَّقِْدير الْتَ 
   )٩. (َأدنَى ما يلْتَمس ِمما ينْتَفَع ِبِه

                                         
 ) ٤٧٠/ ١٥(ولسان العرب ) ٢٥١: ص(فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ) ١(
 ١٥٩٧٩رقـم  ) ٢٥٥٣( وأحمـد  ٢١٠٦ ومـسلم  ٥٩٥٨وعند البخاري ) ١٢٦٩٥٨رقم ( وهي إحدى النسخ كما في موسوعة أطراف الحديث ٩٧٦٥ رقم٥/٤٩٩السنن الكبرى للنسائي  ) ٢(

 بلفظ قريب
مالـك   : وأخرجـه أيـضاً  ) . ٢١١١ ، رقـم  ٢/٢٣٦(، وأبو داود ) ١٤٢٥ ، رقم   ٢/١٠٤٠(، ومسلم   ) ٤٨٤٢ ، رقم    ٥/١٩٧٣(، والبخارى   ) ٢٢٩٠١ ، رقم    ٥/٣٣٦(أخرجه أحمد   ) ٣(
 ،) ٣٣٥٩ ، رقم ٦/١٢٣( والنسائى ١١١٧رقم ) ٣٣/ ٣( ترتيب سنجر -، والشافعى  ) ١٠٩٦ ، رقم ٢/٥٢٦(
 )٧٨٦: ص(الكليات ) ٢٩٠: ص(الجنى الداني )  ٤(

 ١٢تقدم في صفحة )  ٥(
 ، رقم ٨/١٦٧(، وابن حبان ) ٢٥٦٥ ، رقم ٥/٨١(، والنسائى ) ٥/٢٦٢(فى التاريخ الكبير ، والبخارى ) ١٦٦٩٩ ، رقم ٤/٧٠(، وأحمد ) ١٦٤٦ ، رقم ٢/٩٢٣(أخرجه مالك )  ٦(

٣٣٧٤ (، 

 ) ١٣٥: ص(موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب )  ٧(
 ) ٢٢: ص(شرح ألفية ابن مالك )  ٨(

  )١٦٣/ ١(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )  ٩(



 

 )١١١٥(

  الخاتمة
نحمد اهللا تعالى على االنتهاء من هذا البحث الشيق الشائك، فهي نعمة من نعمه العظيمة               

ه على معونته وفتوحه، حيث فتح لنا مغاليق هذا البحث، صحيح أنه قد كتب فيـه     ونشكر
  .ولكن المخطوط لم نستطع أن ننتفع منه كما ينبغي

االمتناعية تشعب البحث فيها كثيرا السـتعماالتها الكثيـرة ومعانيهـا         ) لو(وقد رأينا أن    
لنا أن هذا الحرف يتحكم     المتعددة، التي أظهرناها من بطون الكتب وآراء النحاة، وتبين          

في مسار الجملة، ويقلب موازين الكالم من جائز إلى ممتنع، ومن ممتنع إلـى موجـود          
سياقا وسباقا، ومن موجود إلى مطلوب ومرغوب، ومن مرغوب إلى مستحيل فـات ال              

  .يمكن اإلمساك به
 فلم يمكـن، ولـم يـسلم لهـم      ) لو(ولقد حاول عباقرة النحاة أن يضعوا صفة ضابطة ل        

تسميتها بالشرطية مع شهرة ذلك، حيث وجدوها في جمـل ال يمكـن أن تكـون فيهـا                 
شرطية، ولم يسلم تسميتها باالمتناعية حيث وجدوها تأتي للتحضيض والطلـب وهمـا             
متنافران مع االمتناع، وهي تخبيء تحت جناحيها محذوفات وكأنها تغير جلدها تـارة،              

النحوي ليختلف مع أخيـه ويعارضـه فـي    وتارة أخرى تراها كالساحرة تقفز في وجه   
  .أحوالها، فال يستقران على رأي

وكيف يستقر الرأي فيها وهي شرطية امتناعية طلبية تقليلية، وأنى لنا أن نـصوغ مـن            
هذه األسماء معنى يتضمن هذه المعاني كلها، وقد رآها ابن جني فلم يقدر عليهـا الفـي       

األنباري في أضداده، ولو أخـذت حرفـا   خصائصه وال ابن فارس في مقاييسه وال ابن        
  .وما أراك إال وليت فرارا وقد ملئت رعبا) شاطت(من كل كلمة فتراها

وكيف تلزمها حدها وقد دخلت على الفعل ماضيه ومضارعه، ودخلـت علـى االسـم               
  .والحرف، بل دخلت على الجمل فغيرت معانيها

ن يـدي المتخـصص، ونلـم       حاولنا أن نجمعها بي   ) لو(ومهما يكن من أمر فإن مباحث       
شتاتها من بطون الكتب، لكي نقدمها مجموعة مرتبـة مبـسطة، بأمثلتهـا ووجوههـا               

  .ومعانيها



– 

  )١١١٦(

  :النتائج
  :إذا كان ال بد للبحث من نتائج فإن النتائج التي نستطيع أن نخرج منها هي

حرف بالغي أكثر منه نحوي، بحيث إنه يعتمد على الحـوار والـسياق             ) لو( أن   :أوال
سباق فال تستطيع أن تعربه وال تحدد شرطيته أو امتناعيته أو مصدريته حتى ينتهـي        وال

الحوار وتتنبه لمسار الجمل، ومع هذا فال يزال الخلف بين النحاة في تحديد ذلك، بعكس               
  .إن الشرطية مثال أو لم الجازمة، أو غير ذلك

بعدها، وهذا قلمـا يوجـد   تحمل أيضا بالغة في محذوفها وتقديراته قبلها و     ) لو( أن :ثانيا
لحرف سواها، ومازال النحاة يختلفون هل يقدر فعل قبلها أو محذوف بعدها، وهل يتقدم              

  .جوابها أم هل يقدر فعل يفسره المذكور
تعتمد على المعنى ال على اللفظ، بعكس الحروف التي تختص باألفعـال،            ) لو( أن   :ثالثا

  .زم، وإن كانت طلبية ال تنصبأو تختص باألسماء، فهي إن كانت شرطية ال تج
) لو(عندما تكون للتقليل فإن ذلك يأتي من المعنى واللفظ مشتركين، ألن            ) لو( أن   :رابعا

  .لم توضع أصال للتقليل، كما أنها لم توضع أصال للتمني والتحضيض
  .هذا واهللا أعلم بالصواب وهو المستعان وعليه التكالن

وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله 
  العالمين 
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: المتـوفى ( ديوان الحماسة ألبي تمام حبيب بن أوس بن الحارث الطـائي، الـشاعر، األديـب         -٤٤

  . م ١٩٩٨دار الكتب العلمية بيروت سنة: ط . تحقيق أحمد حسين بسج ) هـ٢٣١
               . مان محمـد أمـين طـه   نع: تحقيق د . بشرح محمد بن حبيب  .  ديوان جرير بن عطية الخطفي     -٤٥
   م١٩٣٤المكتبة التجارية بمصر سنة : ط

  .دار صادر بيروت-ط . ديوان لبيد بن ربيعة العامري 
أبو السِري هنَّاد بن السِري بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق بن عمرو      :  الزهد لهناد    -٤٦

عبد الرحمن عبـد    : المحقق)هـ٢٤٣: المتوفى(ي  بن زرارة بن عدس بن زيد التميمي الدارمي الكوف        
   .١٤٠٦ الكويت –دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي : ط. الجبار الفريوائي

أبو اسحاق إبراهيم بن علي المعروف بالحصري القيرواني :  زهر اآلداب وثمر األلباب للقيرواني-٤٧
   - هـ ١٤١٧ بيروت -لعلمية دار الكتب ا: ط. يوسف على طويل/ د . أ: تحقيق) هـ٤٥٣: المتوفى(

ـ ٣٩٢: المتـوفى (أبي الفتح عثمان بن جني الموصـلي        :  سر صناعة اإلعراب البن جني     -٤٨                 ) هـ
  م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الطبعة األولي .  لبنان -دار الكتب العلمية بيروت : ط



 

 )١١٢١(

ـ ٢٧٣: المتوفى(أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني        :  سنن ابن ماجه     -٤٩ شـعيب  : المحقـق ) هـ
   م ٢٠٠٩ هـ  ١٤٣٠األولى،: الطبعة.دار الرسالة العالمية : ط.  األرنؤوط وآخرون

سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِجستاني             :  سنن أبي داود     -٥٠
   م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠. دار الرسالة: ط. وآخرون -شعيب األرنؤوط : تحقيق) هـ٢٧٥: المتوفى(

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الـضحاك، الترمـذي، أبـو عيـسى                :  سنن الترمذي    -٥١
 –مصطفى البابي الحلبي    : ط. أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي        :تحقيق) هـ٢٧٩: المتوفى(

   م ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥مصر الطبعة الثانية، 
ن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي،         أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحم      :  سنن الدارمي  -٥٢

دار المغنـي للنـشر   : ط. حسين سليم أسد الـداراني   : تحقيق) هـ٢٥٥: المتوفى(التميمي السمرقندي   
   م٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢األولى، : والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة

أبي بكر أحمد بن الحسين ) : غرىالمنة الكبرى شرح وتخريج السنن الص( السنن الصغير للبيهقي -٥٣
  مكتبة الرشد بالرياض: ط .محمد ضياء الرحمن األعظمي : تحقيق . بن علي البيهقي

مجلس دائرة المعارف   : ط  .أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي         :  السنن الكبرى للبيهقي     -٥٤
   هـ١٣٤٤الطبعة األولى ـ . النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد 

: المتوفى(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي           :  السنن الكبرى للنسائي   -٥٥
مؤسـسة  : ط.شعيب األرناؤوط : أشرف عليه. حسن عبد المنعم شلبي: حققه وخرج أحاديثه  ) هـ٣٠٣

   م٢٠٠١ هـ  ١٤٢١ بيروت األولى –الرسالة 
.  حلب–مكتب المطبوعات اإلسالمية   : ط. لفتاح أبو غدة    عبد ا : تحقيق) المجتبى(  سنن النسائي    -٥٦

  ١٩٨٦ - ١٤٠٦الطبعة الثانية، 
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمـد، جمـال الـدين             :  سيرة ابن هشام   -٥٧

  شركة الطباعة الفنية المتحدة: ط.طه عبد الرءوف سعد : المحقق) هـ٢١٣: المتوفى(
عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال :  التصريف البن الحاجب الشافية في علم-٥٨

: المحقق) ومعها الوافية نظم الشافية للنيساري)  (هـ٦٤٦: المتوفى(الدين ابن الحاجب الكردي المالكي 
  م١٩٩٥هـ ١٤١٥الطبعة األولى، .  مكة–المكتبة المكية : الناشر. حسن أحمد العثمان

: المحقق) هـ١٣٥١: المتوفى(أحمد بن محمد الحمالوي :  فن الصرف للحمالوي شذا العرف في-٥٩
  .بدون تاريخ. مكتبة الرشد الرياض: الناشر. نصر اهللا عبد الرحمن نصر اهللا

                 بدر الدين محمد بن اإلمام جمال الدين محمد بـن مالـك   :  شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك    -٦٠
ـ ٦٨٦ت  (  هـ  ١٤٢٠األولى،  : دار الكتب العلمية الطبعة   : ط. محمد باسل عيون السود     : حقيقت)  ه
   م٢٠٠٠ -



– 

  )١١٢٢(

عبد اهللا بن عبد الرحمن العقيلـي الهمـداني         : ابن عقيل   .  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك         -٦١
  )هـ٧٦٩: المتوفى (المصري 

                . تحقيق محمـود شـاكر   . العتكيالحسن بن الحسين بن عبد اهللا  :  شرح أشعار الهذليين للسكري    -٦٢
  .بدون تاريخ. ط مكتبة اليسر 

علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين اُألشْموني ( شرح األشموني على ألفية ابن مالك        -٦٣
ـ ١٤١٩الطبعـة األولـى     .  لبنان   -دار الكتب العلمية بيروت   : ط  ) هـ٩٠٠: الشافعي المتوفى   -هـ

  مـ١٩٩٨
محمد بـدوي  . عبد الرحمن السيد، د. د: تحقيق ) شرح تسهيل الفوائد (شرح التسهيل البن مالك      -٦٤

 -هــ   ١٤١٠(الطبعة األولـى    . ط دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن بمصر       . المختون  
  )م١٩٩٠

ي للشيخ خالد األزهر  ) أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو     ( شرح التصريح على التوضيح      -٦٥
خالد بن عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي األزهري، زين الدين المصري، وكـان يعـرف                  : 

ـ ١٤٢١األولـى   :  لبنان الطبعـة   -بيروت-دار الكتب العلمية    : ط) هـ٩٠٥: المتوفى(بالوقاد    -هـ
  م٢٠٠٠

ي رضي الدين محمد بن الحسن االسـتراباذ      : شرح  .  شرح الرضي على الكافية البن الحاجب        -٦٦
 - ١٣٩٥:  ليبيـا سـنة  -جامعة قار يونس : ط. يوسف حسن عمر . د. أ: تحقيق. هـ  ٦٨٦النحوي  
  . م ١٩٧٥

                 . محمد بن محمـد حـسن شُـراب         : المؤلف.  شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية         -٦٧
   م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٧األولى، : الطبعة. لبنان –مؤسسة الرسالة بيروت : ط 
محمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي الجياني، أبو عبد اهللا، جمال      :  شرح الكافية الشافية البن مالك       -٦٨

 كلية الشريعة مكة -جامعة أم القرى : ط. عبد المنعم أحمد هريدي   : تحقيق) هـ٦٧٢: المتوفى(الدين  
  .األولى: المكرمة الطبعة

يعيش بن علي بن يعـيش بـن أبـي       : شارحال) المفصل للزمخشري ( شرح المفصل البن يعيش      -٦٩
: المتـوفى (السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين األسدي الموصلي، المعروف بابن يعـيش               

  . م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : ط) هـ٦٤٣
: المتوفى(بو زكريا يحيى بن علي بن محمد الشيباني التبريزي، أ:  شرح ديوان الحماسة للتبريزي-٧٠

   بيروت بدون تاريخ–دار القلم : ط) هـ٥٠٢
أبي على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقـي األصـفهاني           :  شرح ديوان الحماسة للمزروقي      -٧١

   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤دار الكتب العلمية، بيروت : ط . غريد الشيخ : تحقيق )  هـ٤٢١: المتوفى(



 

 )١١٢٣(

أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا العكبري البغدادي محب            :  شرح ديوان المتنبي للعكبري    -٧٢
  . بيروت–دار المعرفة : ط. مصطفى السقا وآخرون: المحقق) هـ٦١٦: المتوفى(الدين 

: المتوفى(محمد بن الحسن الرضي اإلستراباذي،   :  شرح شافية ابن الحاجب للرضي األستراباذي      -٧٣
   .محمد نور الحسن: تحقيق) هـ٦٨٦
عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللا ابن يوسف، أبو محمـد،  :  شرح شذور الذهب البن هشام  -٧٤

   سوريا-الشركة المتحدة : ط. عبد الغني الدقر: المحقق) هـ٧٦١: المتوفى(جمال الدين، ابن هشام 
                 :المتـوفى (الل الـدين الـسيوطي      عبد الرحمن بن أبي بكر، ج     :  شرح شواهد المغني للسيوطي    -٧٥

   م١٩٦٦ - هـ ١٣٨٦لجنة التراث العربي : ط. أحمد ظافر كوجان: تحقيق)  هـ٩١١
  .بدون تاريخ. ط دار الفكر العربي بيروت.  شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ البن هشام-٧٦
 عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللا ابن يوسف،          :  شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام         -٧٧

: الطبعة.محمد محيى الدين عبد الحميد: المحقق) هـ٧٦١: المتوفى(أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام   
   بمصر١٣٨٣الحادية عشرة، 

ـ  ٣٦٨: المتوفى(أبو سعيد الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان         : شرح كتاب سيبويه للسيرافي    -٧٨ )  هـ
:  لبنـان الطبعـة  –ب العلمية، بيـروت   دار الكت : الناشر. أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي     : المحقق

   م٢٠٠٨األولى، 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي : شرح معاني اآلثار للطحاوي -٧٩

 محمد سيد   -محمد زهري النجار    : حققه) هـ٣٢١: المتوفى(الحجري المصري المعروف بالطحاوي     
   م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤ -األولى : لطبعةا. عالم الكتب بيروت: الناشر. جاد الحق

عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللا ابن يوسـف،      : شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام        -٨٠
. محمد محيى الـدين عبـد الحميـد      : المحقق) هـ٧٦١: المتوفى(أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام       

  ١٣٨٣الحادية عشرة، : الطبعة
ـ ٣٦٠: المتوفى(ر محمد بن الحسين بن عبد اهللا اآلجري البغدادي أبو بك : الشريعة لآلجري   -٨١ ) هـ

: السعودية الطبعة/  الرياض -دار الوطن : ط. الدكتور عبد اهللا بن عمر بن سليمان الدميجي     : المحقق
   م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الثانية، 

: المتـوفى  (نشوان بن سـعيد الحميـرى اليمنـي       : شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم        -٨٢
 د يوسف محمد عبد اهللا      - مطهر بن علي اإلرياني      -د حسين بن عبد اهللا العمري       : المحقق) هـ٥٧٣

 هـ  ١٤٢٠األولى،  : الطبعة)  سورية -دمشق  (، دار الفكر    ) لبنان -بيروت  (دار الفكر المعاصر    : ط.
   م١٩٩٩ -

زويني الرازي، أبـو الحـسين   أحمد بن فارس بن زكرياء الق: الصاحبي في فقه اللغة البن فارس     -٨٣
  م١٩٩٧-هـ١٤١٨الطبعة األولى : الطبعة: ط دار الكتب العلمية) .هـ٣٩٥: المتوفى(



– 

  )١١٢٤(

لألزهري أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي        ) تاج اللغة وصحاح العربية   (الصحاح  -٨٤
الرابعـة  : ت الطبعة دار العلم للماليين بيرو   : ط.أحمد عبد الغفور عطار     : تحقيق) هـ٣٩٣: المتوفى(

   م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبو حاتم، الدارمي            : صحيح ابن حبان  -٨٥

ـ  ٧٣٩: المتوفى(األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي        : ترتيب) هـ٣٥٤: المتوفى(البستي   )  هـ
   م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨األولى، : الطبعة. الة، بيروتمؤسسة الرس: الناشر.شعيب األرنؤوط : حققه
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر الـسلمي               : صحيح ابن خزيمة    -٨٦

 -المكتـب اإلسـالمي    : ط -محمد مصطفى األعظمـي   . د: المحقق) هـ٣١١: المتوفى(النيسابوري  
  بيروت

ن أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وسـننه         المسند الصحيح المختصر م   : (صحيح البخارى -٨٧
. محمد زهير بـن ناصـر الناصـر   : المحقق. محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي      ) وأيامه
األولى، : الطبعة) مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(دار طوق النجاة : الناشر
  هـ١٤٢٢

 المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صـلى اهللا عليـه              المسند الصحيح (صحيح مسلم   -٨٨
محمد فؤاد عبد   : المحقق) هـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري        ) وسلم
  . م١٩٥٤ بيروت –دار إحياء التراث العربي : ط. الباقي

مد بن عبد ربه ابن حبيـب ابـن        طبائع النساء البن عبد ربه أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن مح           -٨٩
طبائع النساء وما جاء فيها من      ) (هـ٣٢٨: المتوفى(حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه األندلسي         

   القاهرة-مكتبة القرآن : ط) عجائب وأخبار وأسرار
أحمد بن علي بن عبد الكافي، أبو حامد، بهاء :  عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح للسبكي-٩٠
ـ ٧٧٣: المتوفى(ن السبكي   الدي المكتبة العصرية للطباعة : ط الدكتور عبد الحميد هنداوي : المحقق)  ه

   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣األولى، : الطبعة. لبنان–والنشر، بيروت 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بـن يـونس المـرادي النحـوي               : عمدة الكتاب للنحاس    -٩١

 الجفان والجابي للطباعة    -دار ابن حزم    : ط.  الوهاب الجابي  بسام عبد : المحقق) هـ٣٣٨: المتوفى(
   م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥األولى : الطبعة. والنشر 

: المتوفى(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري             : العين للخليل   -٩٢
  تبة الهاللدار ومك: الناشر -د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي: المحقق) هـ١٧٠
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري        : الفائق في غريب الحديث واألثر للزمخشري       -٩٣

دار المعرفة : ط. محمد أبو الفضل إبراهيم-علي محمد البجاوي : المحقق) هـ٥٣٨: المتوفى(جار اهللا 
  الثانية:  لبنان الطبعة–



 

 )١١٢٥(

: المتوفى( بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي         عبد الملك : فقه اللغة وسر العربية للثعالبي    -٩٤
 - هـ ١٤٢٢الطبعة األولى : الطبعة. إحياء التراث العربي: ط. عبد الرزاق المهدي : تحقيق) هـ٤٢٩

  م٢٠٠٢
أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد اهللا بن جعفر بن عبد اهللا بن الجنيد البجلي الرازي ثم : فوائد تمام -٩٥

  ١٤١٢.  الرياض–مكتبة الرشد : ط. حمدي عبد المجيد السلفي: المحقق) هـ٤١٤: وفىالمت(الدمشقي 
محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي، أبو العباس، المعـروف بـالمبرد              : الكامل للمبرد   -٩٦

   ١٩٣٧مصطفى الحلبي بمصر سنة : ط.تحقيق زكي مبارك )  هـ٢٨٥: المتوفى(
: المتوفى(ن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب بسيبويه           عمرو ب : الكتاب لسيبويه   -٩٧

 هـ  ١٤٠٨الثالثة،  : الطبعة.مكتبة الخانجي، القاهرة    : ط. عبد السالم محمد هارون   : تحقيق) هـ١٨٠
   م١٩٨٨ -

ـ ١١٦٢: المتوفى(إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي      : كشف الخفاء للعجلوني  -٩٨ كـشف  ) (هـ
مكتبة القدسي، لصاحبها حسام    : ط) ل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس        الخفاء ومزي 

   هـ١٣٥١:  القاهرة –الدين القدسي 
محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي الهمذاني، بهاء الدين           : الكشكول للبهاء العاملي    -٩٩

 لبنـان   –دار الكتب العلمية، بيـروت      : ط. محمد عبد الكريم النمري   : المحقق) هـ١٠٣١: المتوفى(
  م١٩٩٨-هـ ١٤١٨األولى، : الطبعة
: المتـوفى (أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقـاء الحنفـي            : الكليات للكفوي   -١٠٠

 محمـد  -عـدنان درويـش   : المحقق.الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية     )  : هـ١٠٩٤
  . بيروت–لة مؤسسة الرسا: الناشر. المصري

أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن : الكناش في فني النحو والصرف للمؤيد       -١٠١
ـ ٧٣٢: المتـوفى (محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، الملك المؤيد، صاحب حماة           : تحقيـق )  هـ

   م٢٠٠٠: المكتبة العصرية بيروت لبنان سنة: ط. الدكتور رياض بن حسن الخوام 
أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا العكبـري           : اللباب في علل البناء واإلعراب للعكبري     -١٠٢

 دمـشق   –دار الفكر   : الناشر. عبد اإلله النبهان  . د: المحقق) هـ٦١٦: المتوفى(البغدادي محب الدين    
  م١٩٩٥هـ ١٤١٦
جمال الـدين ابـن منظـور    محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل،       : لسان العرب البن منظور     -١٠٣

                   -الثالثـة   :  بيـروت الطبعـة    –دار صـادر    : ط) هـ٧١١: المتوفى(األنصاري الرويفعى اإلفريقى    
   هـ١٤١٤
: المتـوفى (أبو بكر أحمد بن مروان الـدينوري المـالكي          : المجالسة وجواهر العلم للدينوري     -١٠٤
  األولى: م الطبعة٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ -دار ابن حزم بيروت : ط) هـ٣٣٣



– 

  )١١٢٦(

                    أبي الحسن علي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسـي             : المحكم والمحيط األعظم البن سيده      -١٠٥
                   بيـروت الطبعـة األولـى،    –دار الكتب العلميـة    : ط  . عبد الحميد هنداوي    : تحقيق] هـ٤٥٨: ت[

   م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١
أبو بكر، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيـان      : : نباري  المذكر والمؤنث لأل  -١٠٦

ـ ٣٢٨: المتوفى(بن سماعة بن فَروة بن قَطَن بن دعامة األنباري           محمد عبـد الخـالق     : المحقق)  ه
 - هــ    ١٤٠١: سـنة . لجنة إحياء التراث   -المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بمصر      : ط. عضيمة
   م١٩٨١
ـ ٩١١: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي :  علوم اللغة    المزهر في -١٠٧ ) هـ

  م١٩٩٨هـ ١٤١٨األولى، :  بيروت الطبعة–دار الكتب العلمية : ط. فؤاد علي منصور : المحقق
شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور األبـشيهي   : المستطرف في كل فن مستظرف لألبشيهي     -١٠٨

   هـ١٤١٩األولى، : الطبعة.  بيروت–عالم الكتب : الناشر) هـ٨٥٢ :المتوفى(أبو الفتح 
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي               : مسند ابن أبي شيبة   -١٠٩

دار : ط . عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريـد المزيـدي     : المحقق) هـ٢٣٥: المتوفى(العبسي  
  م١٩٩٧األولى، : ةالطبع.  الرياض–الوطن 

أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بـن هـالل التميمـي               : مسند أبي يعلى الموصلي   -١١٠
:  دمشق الطبعـة   –دار المأمون للتراث    : ط  . حسين سليم أسد  : تحقيق) هـ٣٠٧: المتوفى(الموصلي  

  ١٩٨٤ - ١٤٠٤األولى، 
 عـادل مرشـد، وآخـرون    -رنؤوط تحقيق شعيب األ. مسند أحمد بن حنبل ط مؤسسة الرسالة -١١١

   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، : د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي الطبعة: إشراف
أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد اهللا العتكي ) البحر الزخار(مسند البزار -١١٢

مكتبة العلوم  : ط.  ومجموعة محفوظ الرحمن زين اهللا،   : المحقق) هـ٢٩٢: المتوفى(المعروف بالبزار   
  )م٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨بدأت (الطبعة األولى .  المدينة المنورة-والحكم 

أبو بكر عبد اهللا بن الزبير بن عيسى بن عبيد اهللا القرشي األسـدي الحميـدي                : مسند الحميدي -١١٣
 – دمـشق    دار الـسقا،  : الناشـر . حسن سـليم أسـد الـداراني      : تحقيق) هـ٢١٩: المتوفى(المكي  
   م١٩٩٦األولى، : الطبعة.سوريا
أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن                : مسند الشافعي -١١٤

سنجر بن عبد اهللا الجاولي، أبو سـعيد،        : رتبه) هـ٢٠٤: المتوفى(عبد مناف المطلبي القرشي المكي      
شركة غـراس للنـشر والتوزيـع،    : الناشر. سين فحل ماهر يا : تحقيق) هـ٧٤٥: المتوفى(علم الدين   

   ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الطبعة األولى، . الكويت



 

 )١١٢٧(

) هـ٢٠٤: المتوفى(أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى          : مسند الطيالسي -١١٥
  ١٩٩٠ بيروت –دار المعرفة : الناشر
ن موسى بن عياض بن عمرون      عياض ب : مشارق األنوار على صحاح اآلثار للقاضي عياض        -١١٦

  المكتبة العتيقة ودار التراث: ط) هـ٥٤٤: المتوفى(اليحصبي السبتي، أبو الفضل 
أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي،        : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي      -١١٧

   بيروت-المكتبة العلمية : ط) هـ٧٧٠نحو : المتوفى(أبو العباس 
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد ) المصنف في األحاديث واآلثار (ن أبي شيبة   مصنف اب -١١٨

                      .كمـال يوسـف الحـوت       : تحقيـق ) هـ٢٣٥: المتوفى(بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي        
  ١٤٠٩األولى، :  الرياض الطبعة–مكتبة الرشد : ط

د الرزاق بن همام بن نـافع الحميـري اليمـاني الـصنعاني     أبو بكر عب: مصنف عبد الرزاق   -١١٩
الثانية، : الطبعة.  الهند-المجلس العلمي: الناشر. حبيب الرحمن األعظمي: المحقق) هـ٢١١: المتوفى(

١٤٠٣  
سعد بن عبد اهللا الحميد / د: فريق من الباحثين بإشراف وعناية: تحقيق. المعجم الكبير للطبراني -١٢٠
   م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧: الطبعة األولى.بد الرحمن الجريسي خالد بن ع/ و د

. دار الكتـب العلميـة    : ط. إميل بديع يعقوب  . د: المؤلف: المعجم المفصل في شواهد العربية      -١٢١
  م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧األولى، : الطبعة
: المتـوفى (عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق : معجم المؤلفين لكحالة  -١٢٢

   بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت-مكتبة المثنى : ط) هـ١٤٠٨
: المتـوفى (أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفـارابي،       : معجم ديوان األدب للفارابي   -١٢٣
مؤسسة دار الشعب للـصحافة والطباعـة والنـشر،         : ط. دكتور أحمد مختار عمر   : تحقيق) هـ٣٥٠

   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤عام . القاهرة
عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال             : مغني اللبيب البن هشام     -١٢٤

دار الفكر  : ط. محمد علي حمد اهللا   / مازن المبارك   . د: المحقق) هـ٧٦١: المتوفى(الدين، ابن هشام    
  ١٩٨٥السادسة، :  دمشق الطبعة–

القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخـشري        أبي  : المفصل في صنعة اإلعراب للزمخشري    -١٢٥
األولـى،  :  بيروت الطبعة–مكتبة الهالل : ط. علي بو ملحم  . د: تحقيق) هـ٥٣٨: المتوفى(جار اهللا   

١٩٩٣  
بدر الدين محمود بن أحمد بن موسـى      : المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية للعيني       -١٢٦

ـ ٨٥٥المتوفى  (العيني   ـ )  ه          علي محمـد فـاخر،     . د. أ: تحقيق» شرح الشواهد الكبرى   «المشهور ب



– 

  )١١٢٨(

دار الـسالم للطباعـة والنـشر    : ط. عبد العزيز محمد فـاخر . أحمد محمد توفيق السوداني، د    . د. أ
   م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١والتوزيع والترجمة، القاهرة 

اء القزويني الرازي، أبو أحمد بن فارس بن زكري) معجم مقاييس اللغة(مقاييس اللغة البن فارس -١٢٧
 -هــ   ١٣٩٩: دار الفكـر  : الناشر. عبد السالم محمد هارون   : المحقق) هـ٣٩٥: المتوفى(الحسين  
  .م١٩٧٩
المقتضب للمبرد محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي، أبو العباس، المعروف بـالمبرد       -١٢٨

  ١٩٦٣ بيروت –. لم الكتبعا: ط. محمد عبد الخالق عظيمة: تحقيق) هـ٢٨٥: المتوفى(
  ١٩٩٣سعيد زغلول ط دار الكتب العلمية بيروت : موسوعة أطراف الحديث -١٢٩
خالد بن عبد اهللا بن أبـي بكـر بـن محمـد             : موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب لألزهري     -١٣٠

عبـد  : المحقـق ) هـ٩٠٥: المتوفى(الجرجاوي األزهري، زين الدين المصري، وكان يعرف بالوقاد         
 م١٩٩٦هـ ١٤١٥األولى، :  بيروت الطبعة–دار الرسالة : ط. كريم مجاهدال

: المتـوفى (مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني  : موطأ مالك رواية أبي مصعب      -١٣١
   هـ١٤١٢: سنة مؤسسة الرسالة: ط. محمود خليل-بشار عواد معروف : المحقق) هـ١٧٩
فضل اهللا بن حسن بن حسين بن يوسف أبـو عبـد   : وربشتيالميسر في شرح مصابيح السنة للت  -١٣٢

ـ ٦٦١: المتوفى(اهللا، شهاب الدين التُّوِرِبشِْتي      مكتبة نـزار   : ط. عبد الحميد هنداوي  . د: المحقق)  ه
   هـ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الثانية، : الطبعة.مصطفى الباز

الطبعة الخامـسة   : ةالطبع. دار المعارف : ط) هـ١٣٩٨: المتوفى(عباس حسن   : النحو الوافي -١٣٣
  عشرة
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمـد بـن   : النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير    -١٣٤

طاهر أحمد  : تحقيق) هـ٦٠٦: المتوفى(محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير           
  م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت، -المكتبة العلمية : الزاوى ط

ـ ٩١١: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي         : همع الهوامع للسيوطي  -١٣٥ ) هـ
   مصر-المكتبة التوفيقية : ط. عبد الحميد هنداوي: المحقق

  



 

 )١١٢٩(

  


