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 :تمهيد

 

  واقرأه، عُد إلى النّص التواصلي للّدكتور شوقي ضيف،عزيزي الّدارس
 :قراءة  عميقة، ثم أعد  قراءة الفقرة اآلتية 

 أّماأصبحت الّصحافة في هذا العصر من أهّم وسائل المعرفة لسببين مهّمين، 
السبُب األوُل، فَُهَو أنَّ ماّدتها تنّوعت تنّوعا واسعا حتّى غدت أشبه بمائدة 

، وفيها حياة حافلة بما لذَّ وطاب من صنوف الغذاء، ففيها غذاء عقلّي وروحّي
فأنت .النّاس الجاّرية بأطعمتها المختلفة، وفيها كّل ما يهّمهم من شؤون الحياة

تقرأ فيها أخبار الّسياسة الداخلّية و الخارجّية، وأحدثَ النّظريات االقتصادّية  
 ...و االجتماعية و العلمّية

 لرخص أسعارها، فكلُّ هذه الّسبُب الثاني فَإقْباُل القّرَّاِء عليها إقباالً شديداً،أّما 
 .المائدة تقدَّم إليك بأزهد األثمان

 :تأّمل هذين المثالين الواردين في النّص 
 ... أّما السبُب األوُل، فهَو أنَّ مادَّتَها تنّوعت تنّوًعا واسًعا- 1
 ... أّما السبُب الثّاني، فإِقَباُل القُّراِء َعلَْيها إقباالً شديداً-2

 

 : َأّما -أ
"       َمْهَما"في المثالين السابقين شرطّية؛ ألنّها وقعت موقع اسم الشّرط " اأّم"

َمْهَما :َمْهَما َيكُْن شيٌئ، أو(ووضع " أّما"و جملته الشرطّية؛ حيث يصّح حذف 
 :موقعها، فال يفسد المعنى، ففي المثال األول يصّح أن تقول ) َيكُْن ِمْن شيٍء

 ...ُل هو أّن مادتها تنوعت مهما يكن من شيء فالّسبب األّو
 :ويصح في المثال الثاني أن تقول 

 
 



 
 ...مهما يكن من شيء فالّسبب الثاني  ِإقباُل القُّراِء عليها

وهي حرف شرط و تفصيل و توكيد، و دليل كونها حرف شرط ارتباط 
 لًا َما َبُعوَضةًِإنَّ اللََّه الَ َيْستَْحِيي َأْن َيْضِرَب َمثَ : "جوابها بالفاء، كقوله تعالى

 الَِّذيَن كَفَُروا َأمَّاَيْعلَُموَن َأنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربِِّهْم َوفََمنُوا  الَِّذيَن آفََأمَّا فَْوقََها فََما
َيقُولُوَن َماذَا َأَراَد اللَُّه ِبَهذَا َمثَلًا ُيِضلُّ ِبِه كَِثيًرا َوَيْهِدي ِبِه كَِثيًرا َوَما ُيِضلُّ ِبِه فَ
        .1"ا الْفَاِسِقيَنِإلَّ

 . أّما كونُها للتّفصيل فهو األصُل فيها كما تقّدم في اآلية السابقة
فَأّماَ الشّريفُ فَمْن شَُرفَتْ أعمالُُه، وكُملَتْ ِخصالُُه، ... النّاس طبقات: "ومثل 

وأّما .  كَاَن غَِنّياوأّما الدَِّنيُء فََمْن قَُبَح َصنُْعُه، وساَء طبُعُه،وإْن. وِإْن كاَن فَقيراًً
.   العزيُز فََمْن تَرفَّع َعِن الّدنايا و أَبى المهانَةَ، وإْن كان قليَل األهِل واألتباع

 .2"و أّما الذّليُل فَمْن رِضَي الهواَن، وإْن كان كثيَر األهِل و األعوان
رطية، و الجملة الشّ" َمْهما"دالّة على الشرطية؛ ألنّها وقعت موقع " َأّما"فكلمة 

و َمْهَما َيكُْن ... َمْن شَُرفَتْ أفَْعالُُه فالشّريفُمهماَ َيكُْن ِمْن شيء: إذ المراد (
 ...ِمْن  شيٍء فالّدنيُء َمْن قَُبَح َصنُْعُه

 ...ومهما َيكُْن ِمْن شيء فالعزيز َمْن تََرفََّع َعِن الدَّنايا
 ).وهكذا...و مهما َيكُْن ِمْن شيء فالذّليُل َمْن َرِضَي الهوان

 
 :إعراب نموذجي 
 .أّما خالٌد فَشٌجاٌع

َمْهَما َيكُْن شَْيٌء، أو َمْهَما َيكْن "حرف شرط و تفصيل وتوكيد، نائبة عن: أّما 
 ".ِمْن شَْيء
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 .مبتدأ مرفوع بالّضمة  الظاهرة: خالٌد 

خبر المبتدأ مرفوع بالّضمة : الفاء رابطة لجواب الشّرط، شجاع : فشجاٌع 
" أّما" الجملة االسمية من المبتدأ و الخبر في محّل جزم جواب الظاهرة، و
 ".َمْهَما"النائبة عن 

 "مهَما َيكُْن من شيٍء، أو مهماَ َيكُْن شيٌء فخالٌد شجاٌع:  "إعراب 
 .اسم شرط مبني على السكون في محّل رفع مبتدأ: َمْهَما 
 .فعل مضارع تاّم ؛ مجزوم، ألنّه فعل الشرط: َيكُْن 
 .حرف جّر زائد: ِمْن 

فاعل مرفوع بالضمة المقّدرة منع من ظهورها حركة حرف الجّر : شيٍء 
 .مرفوع بالضمة الظاهرة" شيٌء"فالفاعل " ِمْن"فاْن لم يوجد الحرف . الزائد
 مبتدأ مرفوع بالضمة : الفاء رابطة لجواب الشرط، خالٌد : فخالٌد 

لجملة االسمية من المبتدأ    خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وا: شجاٌع 
 " َمْهَما"و خبره في محّل جزم جواب الشرط 

 
 :وجوب الفصل بينها و بين جوابها 

 
 : بواحد من أمور ستة هي " الفاء" وبين "  أّما" يفصل بين 

فَكَاَن َأَبَواُه ُمْؤِمنَْيِن فَخَِشينَا َأْن الْغُالَُم َو َأّما : (  المبتدأ، كقوله تعالى -1
 .3)ْرِهقَُهَما طُغْياَنًا َو كُفًْراُي

 .مبتدأ: الغالُم 
 .خبر مقّدم : رحيٌم.  فاُهللا عّز وجلَّرحيٌمأّماَ :  الخبر، مثل -2

                                                 
 .80سورة الكهف، اآلية -1



 
جاّر م مجرور متعلقان " في البادية."  فالكرُم و الشجاعةفي الباديةأّما : ومثل 

 .بخبر محذوف
  فََرْوٌح َوَرْيَحاٌن اَن ِمَن الُْمقَرَِّبيَنِإْن كََمَّا فََأ :" جملة الشّرط، كقوله تعالى -3

 فَسالم لََك ِمْن َأْصَحاِب الَْيِميِن  ِإْن كَاَن ِمْن َأْصَحاِب الَْيِميِن َوَجنَّةُ نَِعيٍم َوَأمَّا 
 .4" َحِميٍم  فَنُُزٌل ِمْنْن كَاَن ِمَن الُْمكَذِِّبيَن الضَّالِّيَنَوَأمَّا ِإ

 : بالجواب،كقول الشّاعر اسم منصوب لفظاً أو محالّ-4
  الّصالِحيَن فََيأتَِميِبِفْعِل فََيتَِّقي     َوَأّما اإللَهنَُزوُر  اْمَرًأ؛َ ّما 

 . فَُأقَّدُسُهالقُرآَنَأّما : ، مثل "الفاء" االسم المعمول ِلمحذوف يفسرُه ما بعد - 5
ابت عنه       لما فيها من معنى الفعل الذي ن" َأّما" شبه الجملة المعمول لـ- 6

 . واِجَبةٌ ةَُحصالَالُم فَ الَيْوَمَأّما : أو للفعل المحذوف، فمثال الفصل بالظّرف 
 . فإنَّ الطّفَل نائٌمفي الّسيارةأّما : ومثال الفصل بالجاّر و المجرور 

 

 "ِإمَّا"-ب
 

اقرْأ ِإمَّا نَّصاً نَثِْرياً و ِإمَّا  : الثانية حرف عطف في نحو قولك" اإمَّ"كلمة 
 .قَِصيَدةً شعريةً

 األولى ال تكون للعطف مطلقا، أّما الثانية فهي حرف عطف بمعنى "اإمَّ"
 .عند بعض النّحويين، وهناك من زعم أنّها غير عاطفة لمالزمتها الواو العاطفة"َأْو"
 

 : لها خمسة معان "اإمَّ"
 :، كقولك"الشّك "-1

 .ِإّما َأْرَبَع َعشَْرةَ آَيةً َوِإمَّا خَْمَس َعشَْرةَحفظتُ 
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ْمِر اللَِّه ِإمَّا ُيَعذُِّبُهْم َوِإمَّا َألخَُروَن ُمْرَجْوَن َوآ : "، كقوله تعالى 5"اإلبهام "-2

 .6"ٌ َيتُوُب َعلَْيِهْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيم
ا َأْن تُلِْقَي َوِإمَّا َأْن نَكُوَن َأوََّل قَالُوا َيا ُموَسى ِإمَّ : "كقوله تعالى " التّخيير "-3

 .7"َمْن َألْقَى
 . أْحَمَد"اإمَّ"وصاِحْب إمَّا ُعَمَر : ، مثل "اإلباحة "-4
  .8" ِإنَّا َهَدْينَاُه السَِّبيَل ِإمَّا شَاِكًرا َوِإمَّا كَفُوًرا" :، كقوله تعالى "التفصيل "-5
 

 

 :فائدة 
الشرطية التي تجزم فعلين     " إْن"المركّبة من " إمَّا "السابقة عن" إمَّا  "تختلف
. إمَّا َيْعِدْل رئيُس الَبلَِدّيِة تْجتَِمْع َحْولَُه قلوُب النّاِس: الزائدة، في مثل " َما"و من

 .الزائدة" َما"الشرطية، و" ِإْن"في هذا المثال مركّبة من " إمَّا"
 
 
 

 أسئلة التصحيح الذاتي
 

 

 .ه خط إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب جمل ما تحتعرب أ-أ
 : قال اهللا تعالى -

                                                 
.أن يخفي المتكّلم الحقيقة المعروفة له،و يكتمها عن المخاطب:االبهام- 5  
.106سورة التوبة،اآلية- 6  
.65اآلية:سورة طه- 7  
.3سورة اإلنسان،اآلية- 8  



 
 ِعنَْدَك الِْكَبَر ِإمَّا َيْبلُغَنَِّإيَّاُه َوِبالَْواِلَدْيِن ِإْحَسانًا إال َوقََضى َربَُّك َأالَّ تَْعُبُدوا "

  .9"قُْل لَُهَما قَْولًا كَِريًماَأَحُدُهَما َأْو ِكلَاُهَما فَلَا تَقُْل لَُهَما ُأفٍّ َولَا تَنَْهْرُهَما َو
 :قال أحد الشعراء 

 ، وأّما َوْجُهُه فََجميــــُلفَُحلٌْو     ُهــا ّمذاقُــأّمَولَْم أَر كالَْمْعُروِف، 
 )لْم َيِزْن ُحْسَن الُجُسوِم ُعقوُل(َوال خيَر في ُحْسِن الُجُسوِم و طُوِلهاَ     إذاَ

 : قال اهللا تعالى -3
 .10" ِإمَّا شَاِكًرا َوِإمَّا كَفُوًراْينَاُه السَِّبيَل ِإنَّا َهَد"

 : قال المتنبي -4
 )َصدَّقَ َما َيْعتَاُدُه ِمْن تََوهُِّم(َو  )َساءتْ ظُنُونُُه)(َساَء ِفِعُل الَْمْرء(ِإذَا
 : قال أحد الشعراء-5

 )َسَياْتي َبْعَد ِشدَّتها َرخَاُء(   ِبقَْوٍم) نََزلَتْ(َوكُلُّ شديدٍة 
 .اشرح البيت اآلتي، ثم أعرب ما تحته خط، إعراًبا تفصيليا. ب

 :قال المتنبي 
 ُعْرَيانَاِإذَا نَضاَها َوَيكَْسى الُْحْسَن    ِمْن َمَحاِسِنِهأمَّا الثِّياُب فَتََعَرى
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 أجوبة التصحيح الذاتي

 
 

 .زائدةال" ّما"الشرطية الجازمة ُأدغمت في" إْن"مركّبة من :  إمَّا -1ج
فعل مضارع مبني على الفتح، التصاله بنون التوكيد الثقيلة في محّل : يبلغَنَّ 

 .جزم، ألنّه فعل الشرط
 "َمْهَما َيكُْنْ  شَْيٌء"أو " َمْهَما َيكُْن ِمْن شَْيٍء"شرطية نائبة عن :  أّما -2ج

مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وهو مضاف، و الهاء ضمير متصل : مذاقُهُ 
 .ي على الّضم في محّل جّر باإلضافةمبن
 ".َأّما"واقعة في جواب اسم الشرط المحذوف الذي نابت عنه:الفاء

خبر مرفوع بالضمة الظاهرة، والجملة االسمية المكّونة من المبتدأ    : ُحلٌْو 
مهما يكن : (، والتقدير"مهما"النائبة عن " أمَّا"و خبره في محّل جزم جواب 

 ).لٌْومن شيء فمذاقُُه ُح
 .جملة فعلية في محّل جّر باإلضافة) : لَْم َيِزْن ُحْسَن الُجُسوِم ُعقُوُل(
 .حرف تفصيل ال عمل لُه:  إمَّا – 3ج

 .منصوبة بالفتحة الظاهرة" هديناُه"حال من الهاء المتصلة في : شاِكراً 
 .حرف تفصيل ال عمل له: الواو حرف عطف، إّما : وإّما 

 .حرف عطف، والواو التي قبلها زائدة الزمة لها" إّما"و يجوز أن تكون 
 ".شاكراً"حال منصوبة بالفتحة الظاهرة، معطوفة على : كفوراً 

 .إليها" إذا"جملة فعلية في محّل جّر بإضافة ) : ساء فعُل المرِء (- 4ج
 .جملة جواب الشرط غير الجازم ال محّل لها من اإلعراب) : ساءتْ ظنونُُه(
جملة فعلية ال محّل لها من اإلعراب، ألنّها ) : ُه من توهمصّدق ما يعتاُد(

 .معطوفة على جملة ال محل لها من اإلعراب



 
جملة فعلية مكّونة من الفعل و الفاعل المستتر في محّل جّر ) : نََزلَتْ (- 5ج

 .نعت لشديدة
 .جملة فعلية في محّل رفع خبر المبتدأ) : سيأتي بعد شّدتها رخاُء(

 :ت  شرح البي-ب 
 .ألْقاها عنه: نَضاَها 
 بمعنى يكتِسي: َيكسى 

إذا خلع الممدوح ثيابه عريت من محاسنه، ألنّه يزيِّن الثّياب بحسنه، وإذا 
 .عري منها بقي مكتسّياً بالُحسن

 
 

 : اإلعراب
 "مهما يكن شيء"أو " مهما يكن من شيء"شرطية نائبة عن: أّما 

 .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة: الثياُب 
 " أمَّا"واقعة في جواب اسم الشرط المحذوف الذي نابت عنه : الفاء 

فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها التعذّر، : تَْعَرى 
من الفعل والفاعل المستتر )تعرى(، وجملة "هي"والفاعل ضمير مستتر تقديره 

زم جواب في محّل رفع خبر المبتدأ،والجملة من المبتدأ و خبره في محّل ج
 ).مهما يكن من شيء فالثياُب تعرى(و التقدير" مهما"النائبة عن " أما"

 .حال من فاعل يكسى منصوبة بالفتحة الظاهرة: ُعْرَيانا 
  
 
 


