بسم اهلل الرحمن الرحيم

أسلوب الشرط

السبب

جملة جواب الشرط
المقترنة بالفاء

من يعصوا اهلل فأولئك هم الكافرون

أولئك هم الكافرون

جملة أسمية

إن تظلمني فإن اهلل معي .

إن اهلل معي

جملة أسمية

" من يضلل اهلل فال هادي له "

ال هادي له

جملة أسمية

إن كنت تحب اهلل فاتبع هديه

اتبع هديه

جملة فعلية طلبـية ( أمر )

من يتوان فال تنتظر له فالحا

ال تنتظر له فالحا

جملة فعلية طلبـية ( نهي )

إن تكذب فمن يثق بك ؟

من يثق بك

جملة فعلية طلبية ( استفهام )

إن تفش السر فبئس الرجل أنت

فبئس الرجل

جملة فعلية فعلها جامد ( بئس )

إن تسامح المظلوم فنعم ما تفعل .

فنعم ما تفعل

جملة فعلية فعلها جامد ( نعم )

من يفش س ار فليس أهال بالثقة

ليس أهال بالثقة

جملة فعلية فعلها جامد ( ليس )

" ومن تولى فما أرسلناك عليهم

ما أرسلناك عليهم

جملة فعلية مسبوقة بـ ( ما )

" من يطع الرسول فقد أطاع اهلل "

فقد أطاع اهلل

جملة فعلية مسبوقة بـ ( قد )

" وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا

لن يضروك شيئا

جملة فعلية مسبوقة بـ ( لن )

إن تتقوا فسوف يغـنيكم اهلل

فسوف يغنيكم اهلل

جملة فعلية مسبوقة بـ ( سوف )

إن ترع األمانة فسينمو مالك

فسينمو مالك

جملة فعلية مسبوقة بـ (السين )

إن تعف عني فأنت الكريم

حفيظا "

"

أنت الكريم

حفيظا

1ـ إذا كان جملة أسمية  .مثل ( من يضلل اهلل فال هادي له " )

2ـ أو جملة فعلية فعلها طلبي  ( :أمر  ،نهي  ،استفهام  ،تمني ) .... ،
3ـ أو جملة فعلية فعلها جامد مثل :
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جملة أسمية

( نعم  ،بئس  ،ليس  ،عسى  ،حبذا  ،ال حبذا ) .

4ـ أو جملة فعلية مسبوقة بـ ( ما ـ قد ـ لن ـ سوف ـ السين ) .

 .5يجب ان يقترن جواب اما بالفاء مطلقا مثل ( أما بنعمة ربك فحدث )

تمرين (: )1

م

سبب اقتران جواب الشرط باللفاء

أسلوب الشرط

 1إن تنصروا اهلل فاهلل ناصركم .
 2إن حدثتك بالسر فهل تكتمه ؟
 3إن تعاونتم فنعم ما تصنعون .
 4إن تضبط نفسك فلن تخسر .
 5إن ُوعدت فما أخلف الوعد .
 6إن تتصدق فال تبطل صدقتك بالمن و األذى .
 7من يرتحل فسوف يكتسب خبرة .
" 8واذا قريء القرآن فاستمعوا له . " ...
 9من يهمل الصالة فقد قطع صلته باهلل .
تمرين ()2

المثال

رقم
-1

قال تعالى  ﴿:من يطع الرسول فقد أطاع اهلل ﴾

-2

قال تعالى  ﴿:وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فآتوا بسورة من مثله ﴾....

-3

فإما يأتينكم منـي هـد ً فمـن تبـع هـداخ فـع يـوف علـيهم ...
قال تعالى  ﴿:قلنا اهبطوا منها جميعاً َّ
﴾

-4

قال "ص"  (:من ديل المسجد فهو آمن ومن ديل بيت أبي سفيان فهو آمن ) ...

-5

علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)
قال "ص"  (:من كذب َّ

-6

وان هو لم يحمل على النفس ضيمها

** فليس إلى حسن الثناء سبيل

-7

من سره كرم الحياة فع يزل **

في مقنب صالحي األنصار
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-8

وهم إذا يوت النجوم فإنهم

**

للطائفين السائـلين مقارخ

**

صروف الليالي فابقيا لي ناعيا

يليلي إن دارت على ام مالك
-9
ّ
 -11قال تعالى  ﴿:ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً ﴾

فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ﴾....
 -11قال تعالى َّ ﴿:
 -12قال تعالى  ﴿:ومن يتبع غير اإلسعم ديناً فلن يقبل منه ﴾

 -13قال تعالى  ﴿:وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطا اًر فع تأيذوا منه شيئاً ﴾
 -14قال تعالى  ﴿:ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً﴾

 -15قال تعالى  ﴿:ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه نا اًر﴾

 -16قال تعالى  ﴿:فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل اهلل فيه يي ار كثي ار ﴾
 -17إذا الجود لم يرزق يعصاً من األذ

 -18إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه

**
**

فع الحمد مكسوباً وال المال باقيا

فصدر الذخ يستودع السر أضيق

 -19ومن لم يقيد لفظه متجمعً ** فسيطلق فيه كل ما ليس يجمل
 -21إذا شئت أن تحيا سعيداً ُمسلَّماً ** فدبِّر وميِّز ما تقول وتفعل
 -21قال تعالى ﴿ فإن انتهوا فع عدوان إال على الظالمين ﴾
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