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تخالف فعمي الشرط والجواب في القرآن الكريم
الداللة الزمنية لمماضي والمضارع أنموذجا

أ.م.د .عماد محمد محمود

م.د .محمد جاسم عبود

جامعة بغداد  -كمية اآلداب

لمعموـ اإلسالمية الجامعة  -كمية اإلماـ
الكاظـ 

ممخص

التخالؼ بيف األفعاؿ أمر ظاىر في المغة العربية عموماً وفي القرآف الكريـ بشكؿ أخص ,

وىو يأتي ألغراض داللية وأسموبية مختمفة  ,ويرتبط بيذه الظاىرة تخالؼ فعمي الشرط

والجواب مف الناحية الزمنية .فقد قرر النحويوف أف أفضؿ األساليب في الشرط ىي أف يأتي

فعال الشرط والجواب مضارعيف  ,ثـ ماضييف  ,وما جاء خالؼ ذلؾ حاولوا تأويمو .

وىذا البحث أثبت أف القواعد التي وضعيا النحويوف ال تصمد كثي اًر أماـ ما ورد مف

أمثمة ليذه الظاىرة في القرآف الكريـ  ,و َّ
أف سبب التخالؼ الزمني بيف فعمي الشرط والجواب

 والسيما في حالة كوف فعؿ الشرط ماضياً وفعؿ الجواب مضارعاً – َّإنما يعود ألسبابداللية وسياقية تختص ٍّ
بكؿ مورد جاء النص القرآني لمحديث عنو أو لتبيينو .

الـمقـدمـة

امتازت الدراسات المغوية القديمة بالبناء المحكـ والدقيؽ  ,فمـ يدخر المغويوف القدامى والسيما
النحويوف منيـ جيداً في رصد مختمؼ الظواىر التي امتازت بيا العربية وتفسيرىا  .وعمى
الرغـ مف ذلؾ بقيت ظواىر أخرى بال تفسير أو َّأنيـ فسروىا تفسيرات غير واضحة أو غير
مقنعة  ,فقدموا رؤى ال تنسجـ وروح المغة أو َّأنيا ال تطّرد لتعـ جميع تفاصيؿ الظاىرة

المغوية موضوع البحث  .وأسموب الشرط واحد مف األساليب المغوية التي كثر البحث فييا
نظ اًر ألىميتو مف جية  ,وتميزه بأسموب خاص مف جية أخرى ,إالَّ َّ
أف ىذا االىتماـ أبقى

خمفو أسئمة بال أجوبة ,ومف تمؾ األسئمة األثر الداللي الذي يحممو تخالؼ فعمي الشرط

والجواب مف الناحية الزمنية  ,ونعني بو أف يكوف الشرط ماضياً والجواب مضارعاً أحياناً ,

أو العكس  ,أو يكوف الشرط ماضياً أو مضارعاً وجوابو أم اًر .وبحسب اطالعنا َّ
فإف النحوييف
والمفسريف لـ يتعرضوا ليذه المسألة بشكؿ مفصؿ وواضح و مستقؿ يبيف المغزى الداللي

الذي يقؼ خمفو  ,واكتفى النحويوف بوضع قواعد عامة  -اتبعيـ فييا المفسروف  -ال تصمد
أماـ التدقيؽ ,وكاف المجاؿ الرحب لبروز تمؾ الظاىرة ىو القرآف الكريـ  .وحاوؿ البحث
إيجاد تفسيرات داللية واضحة ليذا التخالؼ  ,واكتفينا بدراسة ظاىرة واحدة ىي كوف فعؿ

الشرط ماضياً والجواب مضارعاً نظ اًر لسعة الموضوع مما يضيؽ بو المقاـ ىنا  ,آمميف أف
نعود إلى بقية الظواىر في مستقبؿ األياـ إف اعطانا سبحانو عم اًر.
ٔٔٔ

جمةل الآداب  /العدد ( 212حزيران)

 1027م  2418 /هـ

وقسمنا البحث عمى تمييد ّبينا فيو مفيوـ الشرط وخمسة مباحث  ,درسنا في ٍّ
كؿ مبحث
تخالؼ فعمي الشرط والجواب انطالقاً مف األداة الشرطية الداخمة عمى الجممة الشرطية ,وىي

خمس أدوات وردت في القرآف الكريـ وكاف فعؿ الجممة الداخمة عمييا ماضياً وجوابيا

لما  ,وما ) .
مضارعاً  ( :إذا ْ ,
إف  ,و َم ْف  ,و ّ
التمهيد  :مفهوم الشرط

الشرط لغةً ,جاء في لساف العرب  (( :الشرط معروؼ وكذلؾ الشريطة والجمع ُشروط
و َشرائط  ,و َّ
الشرط إلزاـ الشيء و ِ
امو في البيع ونحوه والجمع شروط ))ٔ .قاؿ ابف يعيش :
التز ُ

َّ
فكأف وجود الشرط عالمة لوجود جوابو  ,ومنو أشراط
ومعنى الشرط العالمة واإلمارة ,

الساعة أي عالماتيا  ٕ.والشرط اصطالحاً عند النحوييف ىو  :وقوع الشيء لوقوع غيره ,
ؼ} ( األنفاؿ  )ٖٛ :فمعنى الشرط عندىـ إذا
كقولو تعالى ِ{ :إ ْف َي ْنتَيُوا ُي ْغفَ ْر لَيُ ْـ َما قَ ْد َسمَ َ
وقع األوؿ وقع الثاني  ٖ.وقاؿ فاضؿ السامرائي  (( :ىذا ىو األصؿ وقد خرج الشرط عف
مسب َباً عف األوؿ ومتوقفاً عميو  ,وذلؾ نحو قولو تعالى { :فَ َمثَمُوُ َك َمثَ ِؿ
ذلؾ فال يكوف الثاني َ
يث الكمب ليس متوقفاً
ث أ َْو تَتُْرْكوُ َيْميَ ْ
اْل َكْم ِب إِ ْف تَ ْح ِم ْؿ َعمَْي ِو َيْميَ ْ
ث} (األعراؼ  , )ٔٚٙ :فمَ ُ
ٗ
عمى الحمؿ عميو أو تركو فيو يميث عمى ٍّ
كؿ حاؿ واَّنما ذكر صفتو )) .
والشرط أسموب لغوي متكوف مف جزءيف  ,يتحقؽ الثاني بتحقؽ األوؿ  ,وال يمتنع –

ضرورة – بامتناعو  ,ويجب تأكيد االرتباط بيف جممة الشرط وجممة الجواب خالفاً لمف قاؿ

بإمكانية استقالؿ الثانية عف األولى ؛ َّ
ألف معنى الثانية مرتبط باألولى  ,ففي قولؾ  ( :إف
٘

ومعنى .
تعمؿ خي اًر تُجز بو ) ُ ,يمحظ أف عبارة ( تُجز بو ) غير مستقمة عف األولى تركيباً
ً
إذف يمكف أف نقوؿ َّ
معنى محدد  ,ال يؤدى بإحداىما ,
إف الشرط ىو تعالؽ جممتيف لتأدية
ً

وقد يكوف حضور إحدى الجممتيف ممفوظاً أو مقد اًر  ,مف طريؽ أداة ممفوظةً أو مقدرةً .
وتتكوف الجممة الشرطية مف أربعة أركاف ىي  :فعؿ الشرط وجواب الشرط  ,وأداة الشرط ,
والجزاء الذي ىو ركف داللي متضمف في جواب الشرط .

ولفعؿ الشرط ضوابط ومحددات وضعيا النحويوف يمكف إجماليا باآلتي.ٙ

ٔ -أال يكوف ماضياً في المعنى  ,فال يجوز  ( :إف قاـ زيد أمس أقـ معو ) .
ٕ -أال يكوف طمباً فال يجوز  ( :إف قُـ  ,وال إف ليقـ  ,أو إف ال يقـ ) .
ٖ -أال يكوف جامداً فال يجوز  ( :إف عسى وال إف ليس ) .
ٗ -أال يكوف مقروناً بتنفيس فال يجوز  ( :إف سوؼ يقـ ).
٘ -أال يكوف مقروناً بقد فال يجوز ( :إف قد قاـ زيد ) .
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 -ٙأال يكوف مقروناً بحرؼ نفي فال يجوز  ( :إف لف يقـ )  ,ويستثنى مف ذلؾ (لـ  ,وال )
ت ِر َسالَتَوُ} ( المائدة :
فيجوز اقترانو بيما  ,نحو قولو تعالى َ { :وِا ْف لَ ْـ تَ ْف َع ْؿ فَ َما َبمَّ ْغ َ
 , )ٙٚوقولو تعالى { :إِ َّال تَ ْف َعمُوهُ تَ ُك ْف ِفتَْنةٌ ِفي ْاأل َْر ِ
ض} (األنفاؿ . ) ٖٚ :
ٚ

أما محددات جواب الشرط فذكروا منيا :

ٔ -أصؿ الجواب أف تكوف أفعالو مضارعة ؛ ألنو يعربيا وال ُيعرب إال المضارع  ,فإذا قمت
 :إف تأتني آتؾ  ,فػ ( تأتني ) مجزومة بػ ( إف )  ,وآتؾ مجزومة بػ (إف)  ..وتأتني  ,ونظير
منطمؽ ( ,فزيد) مرفوع باالبتداء  ,والخبر ُرٍفع باالبتداء .
يد
ٌ
ذلؾ مف األسماء قولؾ  :ز ٌ
ٕ -ال تكوف المجازاة إال بالفعؿ؛ ألف الجزاء َّإنما يقع بالفعؿ أو بالفاء ألف معنى الفعؿ فييا.

ٖ -يجوز أف تقع األفعاؿ الماضية في الجزاء عمى معنى المستقبمية ؛ َّ
ألف الشرط ال يقع إال
عمى ٍ
فعؿ لـ يقع فتكوف مواضعو مجزومة  ,واف لـ يتبيف فييا اإلعراب ؛ وذلؾ قولؾ ( :إف
أتيتني أكرمتؾ) ( ,واف جئتني جئتؾ) .

وما يقوـ بوظيفة التعميؽ بيف فعؿ الشرط وجوابو ىي أداة الشرط  ,التي قسَّميا أغمب

النحوييف عمى قسميف ىما :األدوات األسمية وىي  :مف  ,وما  ,وميما  ,وأي  ,ومتى  ,و

إف  ,و إذما  ,ولو .
أياف  ,وأيف  ,وحيثما  ,و ّأنى  .والقسـ الثاني األدوات الحرفية وىي ْ :
وىناؾ تقسيـ آخر إلى أدوات جازمة وأخرى غير جازمة  ,و األدوات الجازمة ىي  :إف ,
وم ْف  ,وما  ,وميما  ,ومتى  ,وأيف  ,وأينما  .و أما غير الجازمة فيي  :إذا  ,ولو  ,ولوما ,
َ
ٛ
ولما  ,وكمّما  ,و أما  .ومف شروط أدوات الشرط اآلتي :
ولوال ّ ,
ٔ -أدوات الشرط الجازمة ال تدخؿ عمى األسماء  ,و إنما تحتاج إلى مضارعيف أو ما يحؿ

(إف) أو
محميما أو محؿ أحدىما  ,فإذا وقع بعدىا اسـ والغالب أف تكوف األداة ىي ْ
(إذا) وجب تقدير فعؿ مناسب يفصؿ بينيما إذ تكوف األداة داخمة عمى الفعؿ المقدر ال
عمى االسـ الظاىر .

ٕ -ألداة الشرط الصدارة في جممتيا فال يصح أف يسبقيا شيء مف جممة الشرط  ,و ال مف

جممة الجواب  ,وال مف متعمقاتيا  ,وال يجوز أيضا أف تكوف أداة الشرط معمولة لعامؿ
قبميا إالَّ إذا كانت األداة الشرطية اسماً  ,والعامؿ السابؽ عمييا حرؼ جر أو مضافاً ,
نحو ( :إلى مف تذىب أذىب)  ,و (عند مف تجمس أجمس) .

ٖ -يصح أف يسبقيا حرؼ عطؼ أو استدراؾ أو نحوىما مما يقتضيو المعنى بشرط أالّ
يخرجيا عف الصدارة في جممتيا ,وال يصح أف تقع أداة الشرط الجازمة أو غير الجازمة

بعد (ىؿ) االستفيامية  ,ولكف يصح وقوعيا بعد ىمزة االستفياـ دوف باقي أدواتو .

ٗ -ال يصح حذؼ األداة في الرأي األرجح  ,وال تدخؿ إف الشرطية وال غيرىا مف أدوات
الشرط عمى ( ال ) الناىية  ,فإذا دخمت عمييا أداة تفيد معنى (ال) الناىية وحكميا ,
ٖٔٔ
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تصير حرؼ نفي بعد أف كانت حرؼ نيي  ,وتصير ميممة بعد أف كانت جازمة .

وأىـ ما يميز الجممة الشرطية ارتباط عبارتي الشرط والجواب فييا  ,ويكوف ىذا االرتباط
ٜ

عمى ثالثة أوجو :

مسب َبة عف عبارة الشرط والزمة ليا  ,نحو :
ٔ -ارتباط سببي  :وفيو تكوف عبارة الجواب َ
(إف تفُز تنؿ جائزةً) ؛ َّ
فإف نيؿ الجائزة سببو الفوز  ,ويتحقؽ بتحققو وينعدـ بانعدامو .
تالزمي  :وفيو يقتصر ارتباط عبارة الجواب بعبارة الشرط عمى التالزـ ,
ٕ -ارتباط
ٌّ
َّ ِ
ِ
َج َؿ المَّ ِو َآلَ ٍت}
اء المو فَِإ َّف أ َ
وتنعدـ السببية  ,ومنو قولو تعالى َ { :م ْف َك َ
اف َي ْرُجو لقَ َ
(العنكبوت  . )٘ :فإتياف أجؿ اهلل تعالى ال يكوف سبباً عف رجاء لقائو ’ فميس ثمة
سببية في ىذه اآلية الكريمة  ,واالرتباط بيف عبارتي الشرط والجواب يقوـ عمى وجو

المالزمة َّ ,
فإف مجيء أجمو تعالى ولقاءه أمراف متالزماف .

تقابمي  :وفيو يكوف الربط بيف عبارتي الشرط والجواب عمى سبيؿ المقابمة
ٖ -ارتباط
ٌّ
َخفَى} (طو ,)ٚ :فاالرتباط
بينيما  ,كقولو تعالى َ { :وِا ْف تَ ْجيَ ْر بِاْلقَ ْو ِؿ فَِإَّنوُ َي ْعمَ ُـ الس َّ
ٍّر َوأ ْ
َخفَى} قائـ عمى وجو
بيف عبارة الشرط (تجير بالقوؿ) وعبارة الجواب {فَِإَّنوُ َي ْعمَ ُـ الس َّ
ٍّر َوأ ْ
السر ؛ فالجير صفة بشرية تشير إلى ضعؼ المخموؽ إزاء عظمة
المقابمة بيف الجير و ٍّ
الخالؽ وعممو الممتد إلى خفايا األشياء .

ويرى أحمد عبد الستار الجواري أف الشرط ىو صيغة فعمية مستقمة تخالؼ باقي الصيغ في

مدلوؿ الفعؿ  ,وىو الحدث والزمف ؛ ألف الفعؿ في جممة الشرط معمؽ حدوثو أو وقوعو ,

فيو إذف ليس تاـ الداللة  ,ففي قولؾ ( :إف تذىب أذىب)  ,تعمؽ ذىابؾ عمى ذىاب
المخاطب  ,فأنت لـ يقع منؾ الذىاب  ,والمخاطب أيضاً لـ يقع منو ذلؾ  ,وانما عمَّقت
ذىابؾ عمى ذىابو بأداة الشرط  ,وىذا التعميؽ وما يتبعو مف نقص في الداللة يجعؿ الفعؿ

غير مستحؽ لمعنى الرفع أو النصب  ,فيقتضي ذلؾ قطع الحركة عف آخره وذلؾ ىو الجزـ
ٓٔ

.

ويسعى الباحث إلى تأييد رأيو بقولو َّ
إف الشرط إف كاف ماضياً جاز في جزائو أو جوابو

الرفع إف كاف مضارعاً  ,ولعؿ السبب في ذلؾ َّ
أف فعؿ الشرط الماضي قد أُخبر بحدوثو
ووقوعو قبؿ زمف التكمـ  ,فيو محقؽ الوقوع أو بمنزلة المحقؽ  ,و إذا تعمؽ وقوع الجواب أو

الجزاء بفعؿ محقؽ الوقوع فقد اكتسب الجواب صفة الشرط  ,واستكمؿ الفعؿ المضارع الواقع
ٍ
ٍ
ماض داللتو عمى معناه  ,فزاؿ بذلؾ السبب الذي يقطع عنو عالمة
شرط
جواباً لفعؿ

اإلعراب وحركتو  ,فاستحؽ أف يعود إلى حالو الطبيعية وىي حالة الرفع  ٔٔ.ولكف ىذا الكالـ

يسري عمى ٍّ
كؿ فعؿ يقع مستقبالً  ,كفعؿ األمر مطمقاً والفعؿ المضارع المتعيف لالستقباؿ ,
وال أظف صاحب الرأي يمتزـ بذلؾ بؿ المضارع المرفوع المعمؽ عمى الشرط بغير األداة

تكرمني )  ,فيذا مضارع
أكرمؾ بشرط أف َ
ينطبؽ عميو الكالـ نفسو  ,كما لو قاؿ قائؿ ُ ( :
ٗٔٔ
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معمؽ عمى الشرط  ,ولكنو مرفوع وال يمكف االلتزاـ بنقض داللتو  .وقد عمؿ السيرافي وتبعو

لما اقتضت جممتيف طاؿ
غيره كابف األنباري جزـ المضارع بأداة الشرط بالتخفيؼ ؛ و أنيا ّ
الكالـ فحسف التخفيؼٕٔ ,وىو تعميؿ مقبوؿ في الجممة  .أما ما تشبث بو صاحب الرأي مف
رفع المضارع في الجواب إذا كاف الشرط ماضياً فضعيؼ ؛ ألف تعميؽ الماضي بأداة الشرط
ال يجدي معو كوف الصيغة الصرفية تدؿ عمى الوقوعَّ ,
فإف ىذه الداللة انتفت بالتعميؽ فيو

عمى رأيو الذي التزمو فعؿ ناقص الداللة ,فضال عف َّ
أف ىناؾ قوالً بجواز رفع المضارع
ٍ
لشرط مضارع واف قصره بعضيـ عمى الضرورة  ,فما يقوؿ صاحب ىذا الرأي
اآلتي جواباً

في توجيو ذلؾ ؟  .ويذىب الجواري إلى أف الشرط أسموب مستقؿ  ,ليس ٍ
بخبر وال إنشاء,
وىو ينفرد بيذا الرأي مف دوف النحوييف ,الذيف ذىبوا إلى أف جممة الشرط ما لـ تتضمف طمباً

فيي خبر  ,أي إخبار بتعميؽ الجزاء عمى الشرط  ,وىذا ال يمنع مف كوف الجزاء طمبياً  ,فما
مف مشكمة في اإلخبار عف تعميؽ الطمب عمى شيء  ,واذا عسر فيـ ذلؾ مف جممة جوابيا

طمب  ,فأوجو ما يقاؿ فييا إنيا طمبية مشروطة ؛ فيكوف الشرط قيداً لمطمب كما لو قيؿ :
يد فأكرمو )  .وعمى ٍ
كؿ ال
(أكرـ زيداً حيف يأتيؾ) فيذه ال تفرؽ عف قولنا  ( :إذا أتاؾ ز ٌ
إنشاء وال معنى ألف تكوف ال ىذا وال ذاؾ .
تخرج الجممة الشرطية عف أف تكوف خب اًر أو
ً
وبسبب صيغتو المتفردة َّ
فإف أسموب الشرط يحتمؿ التأويالت التي تحاوؿ تفسير ىذا التفرد

مف جيتي الصيغة والداللة  ,لكف ما ينقص تمؾ المحاوالت ىو افتقارىا إلى قاعدة كمية يمكف

أف تعمـ عمى جميع الصور التي تأتي مع أسموب الشرط  ,ومع ذلؾ َّ
فإف الدراسات المتعددة
التي تصدت لمموضوع تشي بحاجتو إلى مزيد مف الوقفات وال سيما في استعمالو القرآني .

واألصؿ في فعؿ الشرط وجوابو أف يتغاي ار  ,وأالّ يتماثال مف الناحيتيف الداللية والمفظية ,
العال َس ِي َر الميالي ) وىو الكثير الشائع  ,ولكف ىذا األصؿ تخمؼ أحياناً
نحو َ ( :مف طمب ُ
 ,ألسباب منيا  :اختالؼ الداللة  ,أو اختالؼ المتعمؽ  ,أو بياف الشيرة  ٖٔ.أما التغاير
واالختالؼ بيف فعؿ الشرط وجوابو مف الناحية الزمنية والسيما في القرآف الكريـ فمـ يتعرض

لو النحويوف والمفسروف – بحسب ما اطمعت عميو – وىو ما نحاوؿ الوقوؼ عمى أسبابو في
ىذا البحث  .ويختص ىذا البحث بدراسة الجمؿ الشرطية في القرآف الكريـ الفعمية منيا فقط

 ,ال تي يتنوع شرطيا وجوابيا بيف المضي والمضارعة  ,وال يعتني بما سوى ذلؾ أي إذا تال
أداة الشرط اسـ وكاف فعؿ الشرط مقد اًر  ,أو كاف فعؿ الشرط ظاى اًر وجوابو اسـ ظاىر أو

فعؿ مقدر  .وسنتخذ الجمؿ الشرطية في القرآف التي يكوف فعؿ الشرط فييا ماضياً وجوابو

مضارعاً أنموذجاً ؛ لتعذر دراسة جميع األساليب في ىذا البحث  ,ولقناعتنا أف أسموباً واحداً
وتبيف
سيكوف كافياً لتبياف النكتة الداللية التي تقؼ وراء تغاير فعمي الشرط والجواب زمناً ّ .
لنا بعد االستقراء أف ىذا األسموب ورد مع خمس أدوات شرطية  ,ىف ( إذا ) التي ورد معيا
٘ٔٔ
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ٍ
ثالثة وعشريف آيةً  ,و ( َمف ) التي ورد معيا
في ثالثيف آيةً  ,و ( إف ) التي ورد معيا في
ٍّ
لما ) و ( ما ) .
في أربعة عشر آيةً  ,فيما ورد مرة واحدة مع كؿ مف ( ّ
ٗٔ

المبحث األول  :إذا  :تكوف إذا عمى ثالثة أوجو :

األوؿ  :أف تكوف لممفاجأة  ,فتختص بالجمؿ االسمية  ,وال تحتاج لجواب  ,وال تقع في
اىا فَِإ َذا ِى َي َحَّيةٌ تَ ْس َعى} ( طو
االبتداء  ,ومعناىا الحاؿ واالستقباؿ  ,نحو قولو تعالى { :فَأَْلقَ َ
.) ٕٓ :
والثاني  :أف تجيء لمحاؿ  ,كقولو تعالى َ { :و َّ
الن ْجِـ إِ َذا َى َوى} ( النجـ  , ) ٔ :و{ َوالمَّْي ِؿ إِ َذا
َي ْغ َشى َ و َّ
النيَ ِار إِ َذا تَ َجمَّى} ( الميؿ ٔ :وٕ)  ,والتقدير  :والنجـ ىاوياً  ,والميؿ غاشياً ,
٘ٔ
والنيار متجمياً .
والثالث :أف تكوف ظرفاً لممستقبؿ مضمنة معنى الشرط  ,وتختص بالدخوؿ عمى الجمؿ

الفعمية وتحتاج لجواب  ,وتقع في االبتداء  ,عكس الفجائية  ,والفعؿ بعدىا إما ظاىر نحو :
َّ ِ
ِ
ت} ( االنشقاؽ
اء ْان َشقَّ ْ
اء َن ْ
َّم ُ
{إِ َذا َج َ
ص ُر المو َواْلفَتْ ُح} (النصر  , )ٔ :أو مقدر ,نحو { :إ َذا الس َ
َّ ِ ِ
ضي بِاْل َح ٍّ
ؽ} ( غافر , ) ٚٛ :أو جممة
 ) ٔ :وجوابيا إما فعؿ  ,نحو { :فَِإ َذا َج َ
اء أ َْم ُر المو قُ َ
الناقُ ِ
اسمية مقرونةً بالفاء  ,نحو { :فَِإ َذا ُن ِق َر ِفي َّ
ور  فَ َذلِ َؾ َي ْو َمئٍِذ َي ْوٌـ َع ِس ٌير} ( المدثرٛ :
ٍّؾ} (الحجر  , ) ٜٛ :أو اسمية مقرونةً بػ (
ٍّح بِ َح ْمِد َرب َ
و , )ٜأو فعمية طمبية  ,نحو { :فَ َسب ْ
إذا ) الفجائية  ,نحو { :إِ َذا َد َعا ُك ْـ َد ْعوةً ِم َف ْاأل َْر ِ
وف}( الروـ  ,) ٕ٘ :أو
ض إِ َذا أ َْنتُ ْـ تَ ْخ ُرُج َ
َ
يكوف جوابيا مقد اًر لداللة ما قبمو عميو .

َِّ
َمُنوا َال
وقد تستعمؿ لمماضي مف الزماف كػ ( إذ ) كما في قولو تعالى َ { :يا أَيُّيَا الذ َ
يف آ َ
ِ ِ
تَ ُك ُ َِّ
ض َرُبوا ِفي ْاأل َْر ِ
ض} ( آؿ عمراف  ) ٔ٘ٙ :؛ َّ
ألف (
يف َكفَُروا َوقَالُوا ِإل ْخ َوان ِي ْـ إِ َذا َ
ونوا َكالذ َ
ٍ
ماض فيستحيؿ أف يكوف زمانو مستقبالً  ٔٙ.مما تقدـ يتضح َّ
أف ىناؾ داللتيف
قالوا )
تتنازعاف ىذا األسموب  ,األولى  :داللة ( إذا ) التي يرى النحويوف أنيا تدؿ عمى المستقبؿ ,

وفي ىذا األسموب جاءت مع الماضي  ,والثانية  :داللة الفعؿ الماضي  ,وكيؼ اجتمعت

داللة األداة عمى االستقباؿ مع داللة الفعؿ الماضي الذي ىو فعؿ الشرط  ,ولماذا كاف

جواب الشرط مضارعاً وليس ماضياً كما يستدعيو التوافؽ الداللي  .يرى ابف األثير َّ
أف الفعؿ
الماضي إذا أُخبر بو عف الفعؿ المستقبؿ الذي لـ يوجد بعد كاف ذلؾ أبمغ و أوكد في تحقيؽ

الفعؿ و إيجاده ؛ ألف الفعؿ الماضي يعطي معنى َّأنو قد كاف ِ
وج َد  ,و َّإنما يفعؿ ذلؾ إذا
كاف الفعؿ المستقبؿ مف األشياء العظيمة التي يستعظـ وجودىا  ٔٚ.وىذا ما أكده السبكي
الذي ذىب إلى أف الفائدة مف اإلخبار بالفعؿ الماضي عف المستقبؿ الذي لـ يوجد ٍ
متأت مف
َّ
أف ىذا التعبير يكوف أبمغ و أعظـ موقعاً لتنزلو منزلة الواقع استحضا اًر لتحقؽ الفعؿ .

ٔٛ

ويرفض السييمي العمة التي ذكرىا النحويوف مف َّ
أف وقوع األفعاؿ المستقبمة بمفظ الماضي
ٔٔٙ
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بعد حروؼ المجازاة بسبب َّ
أف تمؾ الحروؼ تدؿ عمى االستقباؿ لذا جرى االستغناء عف

صيغة المستقبؿ إيثا اًر لمخفة  .ويرجح حجةً أخرى ىي َّ
أف الفعؿ بعد حروؼ المجازاة – و إف
ٍ
كاف مستقبالً – َّ
ماض باإلضافة إلى جوابو ؛ َّ
ألف الجواب ال يقع إالَّ بعده مترتباً عميو ,
فإنو

يد غداً قاـ عمرو بعده)  ,فصار (قياـ ز ٍيد غداً) باإلضافة إلى (قياـ
نحو قولؾ ( :إف قاـ ز ٌ
عمرو) ماضياً  ,فأتوا بمفظ الماضي تأكيداً لمجزاء وتحقيقاً ؛ ألف الثاني ال يقع إالَّ بعد األوؿ
ٜٔ

 ,مع ما أمنوا مف المبس حيث حصنت حروؼ المجازاة المعنى  ,وقطعت اإلشكاؿ .

ويمكف أف يرد عمى السييمي َّ
بأنو خمط بيف الزمف النحوي المتأتي مف مجمؿ التركيب والزماف
الذي تدؿ عميو الصيغة الصرفية لمفعؿ الماضي  .وسنحاوؿ فيما يأتي أف نختبر ىذه

النظريات  ,ومدى انطباقيا عمى النص القرآني .

ورد الفعؿ الماضي ( رأى) فعالً لمشرط خمس مرات مع ( إذا )  ,وذلؾ في قولو تعالى :
{وِا َذا آر َ َِّ
الر ْح َم ِف ُى ْـ
َى َذا الَِّذي َي ْذ ُك ُر آَلِيَتَ ُك ْـ َو ُى ْـ بِِذ ْك ِر َّ
يف َكفَُروا إِ ْف َيتَّ ِخ ُذ َ
ون َؾ إِ َّال ُى ُزًوا أ َ
َؾ الذ َ
َ َ
ِ
ِ
َّ
ون َؾ إِال ُى ُزًوا} (الفرقاف :
وف} ( األنبياء  , ) ٖٙ :وقولو سبحانو َ { :وِا َذا َأر َْو َؾ إِ ْف َيتَّخ ُذ َ
َكاف ُر َ
ِ
وف} ( الصافات  , ) ٔٗ :وقولو َ { :وِا َذا َأرَْيتَيُ ْـ
ٔٗ)  ,وقولو تعالى َ { :وِا َذا َأر َْوا آ ََيةً َي ْستَ ْسخ ُر َ
َِّ
ِ
يف ظَمَ ُموا
تُ ْع ِجُب َؾ أ ْ
اميُ ْـ َوِا ْف َيقُولُوا تَ ْس َم ْع لقَ ْولِ ِي ْـ} (المنافقوف  , )ٗ :وقولو َ { :وِا َذا َأرَى الذ َ
َج َس ُ
وف} ( النحؿ . ) ٛ٘ :
ؼ َع ْنيُ ْـ َوَال ُى ْـ ُي ْن َ
اب فَ َال ُي َخفَّ ُ
اْل َع َذ َ
ظ ُر َ
والرؤية تكوف في غالبيتيا ناشئة عف النظر  ,لكف ليست ك ّؿ رؤية مف النظر  ,فقد تكوف
الرؤية غير إرادية  ,كما في مشاىدة اإلنساف رؤيا منامية  ,وىنا تكوف رؤية إدراكية مف
دوف نظر ومف دوف بصر ,وقد تكوف الرؤية إرادية مف دوف نظر ؛ وذلؾ حيف يستدعي

اإلنساف مشيداً في ذىنو فيعيده عمى نفسو كي يراه  ,وقد يصاحب الرؤية إدراؾ وقد ال
ٕٓ
ٍ
استعداد لترجمة المرئي .
يصاحبيا وعمى وفؽ الحالة التي يكوف عمييا العقؿ مف

وبما َّ
أف الرؤية في اآليات األربعة ىي رؤية بصرية استمزـ ذلؾ استعماؿ الفعؿ الماضي

مع ( إذا ) َّ
ألف الرؤية البصرية قطعية التحقؽ  ,فيما كاف جواب الشرط مضارعاً لتأكيد
استم اررية وقوع الفعؿ منيـ  ,وأنو لـ ينتو بانتياء زمف التكمـ وكما حصؿ في فعؿ الرؤية .

وجاء جواب الشرط مع ( إذا ) منفياً بػ ( لـ ) في أربعة آيات كريمات  ,وىي قولو تعالى :
اىا} ( النور  , ) ٗٓ :وقولو سبحانو َ { :وِا َذا َك ُانوا َم َعوُ َعمَى أ َْم ٍر
{إِ َذا أ ْ
َخ َرَج َي َدهُ لَ ْـ َي َك ْد َي َر َ

َِّ
ِ
ِ
يف ِإ َذا أ َْنفَقُوا لَ ْـ ُي ْس ِرفُوا}
َجام ٍع لَ ْـ َي ْذ َىُبوا َحتَّى َي ْستَأْذُنوهُ} ( النور  , ) ٕٙ :وقولو َ { :والذ َ
ِ
ِ
َِّ
ٍّ
ص ًّما َو ُع ْم َي ًانا}
(الفرقاف  , ) ٙٚ :وقولو َ { :والذ َ
يف إِ َذا ُذك ُروا بِآ ََيات َرٍّب ِي ْـ لَ ْـ َيخ ُّروا َعمَ ْييَا ُ
(الفرقاف . ) ٖٚ :
ٕٔ

أي َّإنيا تختص

وبما َّ
يعرفوف ( لـ ) بأنيا  (( :حرؼ نفي وجزـ وقمب ))
أف النحوييف ّ
بالدخوؿ عمى المضارع فتجزمو وتقمب داللتو إلى الماضي  ,وبعبارة أخرى َّ
أف الزمف الذي
ٔٔٚ
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نفتو ( لـ ) ىو الزمف الماضي  ,تكوف اآليات الكريمات التي تقدمت متسقة داللياً  ,ففعؿ
ٍ
ٍ
معنى .
وماض
الشرط
ومعنى  ,وجواب الشرط مضارع لفظاً
ماض لفظاً
ً
ً
اىا } ىو  (( :مبالغة في لـ يرىا أي  :لـ يقرب أف يراىا
فقولو سبحانو  { :لَ ْـ َي َك ْد َي َر َ

فضالً عف أف يراىا ))ٕٕ ,واألداة ( لـ ) أحدثت اتساقاً داللياً بيف فعؿ الشرط وجوابو ؛ َّ
ألف
إخراج اليد يجب أف يكوف متوافقاً مع عدـ الرؤية مف الناحية الزمنية ؛ لضماف حصوؿ
المشيد الذي أرادت اآلية الكريمة إب ارزه  ,وىو الظممات التي سيقع بيا الكافروف  ,فاستعماؿ

التشبيو التمثيمي والصور الذىنية المتالحقة جعؿ المتمقي يعيش الموقؼ كأنو يراه .
أما قولو تعالى { :وِا َذا َك ُانوا معو عمَى أَم ٍر ج ِ
ام ٍع لَ ْـ َي ْذ َىُبوا َحتَّى َي ْستَأِْذُنوهُ}فالتوافؽ بيف
ْ َ
ََُ َ
َ
ٍّف وواضح ؛ ألف فعؿ (الكوف) ال يدؿ
الفعؿ الماضي ( كانوا ) والفعؿ المضارع (يذىبوا ) بي ٌ

عمى المضي حقيقة في ىذا المورد  ,وانما ىو يشير إلى واقعة متزامنة مع غيرىا  ,لكنيا
وقعت في زمف قبؿ زمف التكمـ بيا  ,وأدى ارتباطيا التزامني مع فعؿ الشرط المنقمب الداللة

مف المضي إلى المضارعة إلى ارتباط زمني دالليُ ,يشعر َّ
بأف الذيف يغادروف مجمس
الرسوؿ األكرـ (صمى اهلل عميو وآلو) مف دوف استئذاف إنما ىـ يمارسوف فعالً تخاذلياً يتجسد
في التخمي عف الجماعة عند الحاجة لمتوحد ألمر ميـ .
َِّ
يف إِ َذا أ َْنفَقُوا لَ ْـ ُي ْس ِرفُوا} يربط بيف فعميف شديدي التالزـ  ,فاإلسراؼ
وقولو سبحانو َ { :والذ َ
ىو صفة لإلنفاؽ  ,والصفة ال تفارؽ الموصوؼ  ,فكاف الترابط الداللي أمارة عمى الترابط

الزمني بيف فعؿ الشرط وجوابو ؛ َّ
الف ىذه القضية حقيقية – بحسب االصطالح المنطقي –
يراد بيا بياف حقيقة صفتيـ بمعزؿ عف التحقؽ خارجاً .
ونجد في قولو تعالى { :والَِّذيف إِ َذا ُذ ٍّكروا بِآَي ِ
ات َرٍّب ِي ْـ لَ ْـ
َ
َ َ
ُ
إثبات لمخرور وليس نفياً لو  ,إذ يشير سبحانو إلى بعض خمقو

ِ
ص ًّما َو ُع ْم َي ًانا}
َيخ ُّروا َعمَْييَا ُ
مف المنافقيف الذي إذا ذ ّكروا

بآيات ربيـ تراىـ مكبيف عمييا  ,ومقبميف عمى مف يذكر بيا  ,مظيريف الحرص الشديد
ٖٕ

عمى استماعيا  ,وىـ كالصـ والعمياف إذ ال يعونيا وال يتبصروف ما فييا .

لكف السياؽ

يممح إلى أف الحديث عف المؤمنيف وليس عف المنافقيف ؛ ألنيا تثبت الخرور لممؤمنيف وتنفي

حاؿ الصمـ والعمى عنيـ  ,أي َّ
إف النفي مسمط عمى القيد ال عمى المقيَّد .

واالستجابة سواء أكانت واعية أـ غير واعية ترتبط ارتباطاً مباش اًر بفعؿ (التذكير)  ,واف

قاؿ قائؿ بإمكانية االفتراؽ الزمني بيف الفعميف  ,بمعنى أنو يمكف تأخير االستجابة لتحصؿ

في المستقبؿ ,قمنا إف استعماؿ الفعؿ (يخروا) يشير إلى زمف االستجابة  ,وىي استجابة

فورية يستدعييا تأثر السامعيف بما يسمعونو ّ ,أياً كاف التأثر و ّأياً كانت حدوده وصفاتو .
ثـ نمتقي بمجموعة مف اآليات الكريمات ُ ,يسبؽ فييا جواب الشرط (المضارع) بػ ( ال ) ,
النساء فَبمَ ْغف أَجمَي َّف فَ َال تَعضمُوى َّف أ ِ
مف ذلؾ قولو تعالى { :وِا َذا ََّ
اجيُ َّف إِ َذا
ْ ُ ُ ْ
َف َي ْنك ْح َف أ َْزَو َ
طم ْقتُُـ ٍّ َ َ َ َ َ ُ
َ
ٔٔٛ
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ِ
ِ
وف
اء أ َ
تََر َ
َجمُيُ ْـ َال َي ْستَأْخ ُر َ
اض ْوا َب ْي َنيُ ْـ بِاْل َم ْع ُروؼ} ( البقرة  , ) ٕٖٕ :وقولو سبحانو { :فَِإ َذا َج َ
ِ
وف} ( الضافات :
َس َ
وف} ( النحؿ  , ) ٙٔ :وقولو تعالى َ { :وِا َذا ُذ ٍّك ُروا َال َي ْذ ُك ُر َ
اعةً َوَال َي ْستَ ْقد ُم َ
وف} (المرسالت . ) ٗٛ :
ٖٔ )  ,وقولو أيضاً َ { :وِا َذا ِق َ
يؿ لَيُ ُـ ْارَك ُعوا َال َي ْرَك ُع َ
ففي اآلية األولى تدؿ أداة الشرط والسياؽ َّ
أف فعؿ الشرط يحمؿ داللة المستقبؿ  ,واف
كاف بصيغة الماضي ؛ ليذا ناسبو أف يكوف الجواب فعالً مضارعاً مسبوقاً بػ ( ال ) الناىية ؛
َّ
ألف الحديث عف فعؿ الطالؽ الذي سيحدث بعد زمف التكمـ  ,وقد عززت ( ال ) الناىية تمؾ
الداللة كونيا تمحض الفعؿ المضارع لالستقباؿ  .فالخطاب في اآلية الكريمة خطاب :
ٕٗ

((لمناس  :أي ال يوجد فيما بينكـ العاضميف ))

 ,أي الذيف يمنعوف النساء مف العودة إلى

أزواجيف السابقيف حيف التراضي .أما الالءات في اآليات الثالث األخرى فيي لمنفي  ,و(ال)
ٕ٘

مع المضارع ىي لنفي الحاؿ واالستقباؿ كما يرى النحويوف .

فيؿ مف تطاب ٍ
ؽ داللي

وزمني بيف فعؿ الشرط وجوابو ؟.

ِ
ِ
وف} يدؿ السياؽ عمى
وف َس َ
اء أ َ
اعةً َوَال َي ْستَ ْقد ُم َ
َجمُيُ ْـ َال َي ْستَأْخ ُر َ
في قولو تعالى { :فَِإ َذا َج َ
أف فعؿ الشرط ( الماضي ) يحمؿ داللة الزمف المطمؽ ؛ ألف األجؿ قد يأتي في الحاؿ أو

أف أداة الشرط ( إذا ) توحي َّ
في المستقبؿ  ,أو َّأنو أتى فعالً قبؿ زمف التكمـ  ,مع َّ
بأف داللة
الفعؿ ىو المستقبؿ  ,وسواء أكانت الداللة مطمقة أو مقيدة باالستقباؿ فإنيا توافؽ جواب

الشرط الذي نفى فعؿ تأخير األجؿ بصيغة المضارع المسبوؽ بػ ( ال ) النافية  ,وىي صيغة

توافؽ األزمنة الثالث التي ذكرناىا ؛ لتقييد فعمي التأخير والتقدـ َّ
ألنو يمي فعؿ األجؿ زمناً
يؿ لَيُ ُـ ْارَك ُعوا َال
وف}  ,وقولو سبحانو َ { :وِا َذا ِق َ
بالضرورة  .وقولو تعالى َ { :وِا َذا ُذ ٍّك ُروا َال َي ْذ ُك ُر َ
وف} يشتركاف بمشتركات لغوية وجمالية عدة  ,منيا َّ
أف فعؿ الشرط مبني لممجيوؿ مف
َي ْرَك ُع َ

الماضي  ,وورد التجانس الصوتي بيف األفعاؿ ( ُذ ّكروا ) و ( ال يذكروف ) ,و ( أركعوا ) و
( ال يركعوف )  ,أي بيف الفعؿ ومنفيو  ,و السياؽ يوحي َّ
بأف استعماؿ فعمي الشرط بصيغة

المبني لممجيوؿ لإليحاء َّ
بأف ( التذكير ) وطمب ( الركوع ) يتجاوزاف حدود زمف معيف  ,و
َّإنما ىما يتكرراف ٍّ
بكؿ زمف عمى مسامع المعانديف ,و َّ
أف اإلجابة أو االستجابة تكوف واحدة
منيـ  ,فالزمف المطمؽ لفعؿ الشرط يقابؿ المستقبؿ المنفي الجواب  ,الذي ىو مستقبؿ لفظاً

معنى مف حيث الزمف ؛ لينشأ توافؽ داللي يتسـ بالتكرار بيف الطمب واالستجابة .
مطمقاً
ً
واستعمؿ سبحانو ( إذا ) الشرطية مع فعؿ ٍ
ماض وجو ٍ
اب مضارٍع مسبو ٍ
ٍ
ؽ بػ (الالـ)
شرط
ِ ِ
وى ُك ْـ َولِ َي ْد ُخمُوا
وءوا ُو ُج َ
اء َو ْع ُد ْاآلَخ َ ِرة ل َي ُس ُ
في آيتيف كريمتيف  ,األولى في قولو تعالى { :فَِإ َذا َج َ
ِ
وءوا} لمتعميؿ  ,والمعنى :
اْل َم ْس ِج َد َك َما َد َخمُوهُ أ ََّو َؿ َم َّرٍة} ( اإلسراء  , ) ٚ :والالـ في {ل َي ُس ُ
اء َو ْع ُد ْاآلَ ِخ َرِة  ,أي المرة اآلخرة  ,أي  :إذا أفسدتـ المرة الثانية وجاء أعداؤكـ
((فَِإ َذا َج َ
ِ
وى ُك ْـ}أي  :ييينوكـ ويقيروكـ )) ,ٕٙوانما نسب اإلساءة إلى الوجو َّ (( :
ألف
وءوا ُو ُج َ
{ل َي ُس ُ
ٜٔٔ

جمةل الآداب  /العدد ( 212حزيران)

 1027م  2418 /هـ

الوجو ىو السمة المعبرة عف نوازع النفس اإلنسانية  ,وعميو تبدو االنفعاالت و المشاعر ,

وىو أشرؼ ما في المرء  ,واساءتو أبمغ أنواع اإلساءة ))ٕٚ؛ و َّ
ألف دخوؿ المسجد األقصى
سيتكرر أكثر مف مرة ناسب ذلؾ استعماؿ الفعؿ المضارع مع الشرط لما يتضمنو مف داللة
تكرار المضموف واستم ارره ,وبما أف الدخوؿ األخير لممسجد األقصى سينتيي بيزيمة الييود
وستظير آثار اليزيمة عمى وجوىيـ ناسب ذلؾ استعماؿ ( الـ ) التعميؿ ؛ ألنيا ربطت

السوء الذي سيبدو عمى ووجييـ بيزيمتيـ المنكرة .

وفي اآلية الثانية استعمؿ سبحانو ( الـ ) االبتداء في قولو { :وَيقُو ُؿ ِْ
اف أَئِ َذا َما ِم ُّ
ت
اإل ْن َس ُ
َ
ٕٛ
ُخ َرُج َحيًّا} ( مريـ  , ) ٙٙ :ويرى المفسروف َّ
أف المقصود باإلنساف ىو الكافر ؛
ؼ أْ
لَ َس ْو َ
َّ
ألنو ىو منكر البعث والنشور  ,وجاء استعماؿ ( الـ ) االبتداء التي تفيد معنى التوكيد
لترسيخ اعتقاده ىذا  ,واستعماؿ الػ ( الـ ) و ( سوؼ ) قبؿ الفعؿ المضارع المبني لممجيوؿ

يدؿ عمى استبعاد حصوؿ البعث  ,أوالً :العتقاد ىذا اإلنساف َّأنو سيعيش طويالً  ,وثانياً :

َّ
أف إسناد الفعؿ لممجيوؿ يؤكد إنكاره وجود اهلل تعالى  ,ويبدو لي مف سياؽ اآلية الكريمة

وتركيبيا َّ
أف استعماؿ الشرط مع الماضي والمضارع  ,وبأدوات االستقباؿ وبالبناء لممجيوؿ
يفيد السخرية مف ىذا االدعاء  .ومف الجمؿ الشرطية المتناظرة في استعماؿ األدوات النحوية

في جوابيا نجد جمالً شرطيةً يكوف جوابيا فعالً مضارعاً مسبوقاً بػ ( َّإنما )  ,وقد ورد ذلؾ
في ثالثة آيات كريمات  ,األولى قولو تعالى { :ما َك ِ ِ
َف َيتَّ ِخ َذ ِم ْف َولٍَد ُس ْب َح َانوُ إِ َذا
اف لمَّو أ ْ
َ
َ
وف} ( مريـ  , ) ٖ٘ :ومع أ َّف النحوييف اختمفوا في داللة
قَ َ
ضى أ َْم ًار فَِإَّن َما َيقُو ُؿ لَوُ ُك ْف فََي ُك ُ

َّ
(إنما) بيف أف تكوف لمحصر أو لمتوكيد فقطَّ ,ٕٜ
فإف سياؽ اآلية واضح الداللة بأنيا لمحصر
فقط  ,فالقدرة عمى خمؽ األشياء مف العدـ ميما كبرت أو صغرت بمجرد القوؿ ليا كوني

َّإنما ىي قدرةٌ تنحصر بو سبحانو تعالى .
وجاء الشرط بػ ( إذا ) والفعؿ الماضي لمداللة عمى ثبات أوامره ونفاذيتيا سبحانو  ,وكاف

الجواب بالفعؿ المضارع المسبوؽ بػ ( َّإنما ) المفيدة لمحصر لمداللة عمى َّ
أف قدرة الخمؽ عمى
غير مثاؿ سابؽ َّإنما ىي قدرة متجددة و متواصمة  ,وقد تكرر ىذا التعبير في اآلية مئة

وسبعة عشر مف سورة البقرة  ,واآلية ثمانية وستوف مف سورة غافر .
َّ
ُّـ ُّ
يف}
أما في قولو تعالى { :فَِإَّن َؾ َال تُ ْس ِمعُ اْل َم ْوتَى َوَال تُ ْس ِمعُ الص َّ
اء إِ َذا َول ْوا ُم ْدبِ ِر َ
الد َع َ
(الروـ  ) ٕ٘ :فقد جاء تأخير أداة الشرط ( إذا ) وفعؿ الشرط عف جممة الجواب ليمنح
النص قوة تعبيرية ممفتة  ,لـ تكف لتتحقؽ لو جاءت أداة الشرط وفعؿ الشرط متقدميف عمى
الجواب  .فأموات القموب مف البشر ال يؤثر فييـ أي كالـ أو أية دعوة إذا أعطوا ظيورىـ

ألف اإلنساف حتى لو كاف ميت القمب َّ
لمحؽ  ,فاإلدبار شرط في عدـ التأثر ؛ َّ
فإف إصغاءه
لمحؽ قد يؤثر فيو مع طوؿ التكرار  ,وكثرة التدبر  ,أما المدبروف والرافضوف لسماع الحؽ
ٕٓٔ
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فيـ موتى القموب وصـ اآلذاف  .وما بقي مف اآليات التي يكوف فعؿ الشرط فييا ماضياً بعد

أي مف األدوات النحوية فيي تخضع لما قرره النحويوف
( إذا ) وجوابيا مضارعاً مجرداً مف ٍ
 ,وىو َّ
معنى  ,فقولو تعالى َ { :وِا َذا َس ِم ُعوا
أف فعؿ الشرط إذا كاف ماضياً لفظاً فيو مستقبؿ
ً
ِ
الرس ِ
يض ِم َف َّ
الد ْم ِع} ( المائدة ) ٖٛ :نجد أف فعؿ الشرط
وؿ تََرى أ ْ
َعُي َنيُ ْـ تَف ُ
َما أ ُْن ِز َؿ إِلَى َّ ُ
ٍ
ماض لفظاً َّ
ألف اآلية الكريمة تدؿ عمى َّ
لكنو مستقبؿ داللةً ؛ َّ
أف  (( :النفوس المستعدة
أمر ز ٍ
والقابمة لتمقي الفيض ينيضيا مجرد سماع الحؽ  ,وال تحتاج إلى ٍ
ائد عمى ذلؾ  ,فترى

َّ
أف القوـ سمعوا القرآف الكريـ فتأثروا بو  ,و أوؿ أثر خارجي شوىد فييـ ىو فيض أعينيـ
مف الدمع الكاشؼ عف رقة القموب وابتياجيا بعرفاف الحؽ ))ٖٓ ,وىذا التأثر الحاصؿ مف

سماع الحؽ مرةً واحدةً يناسبو استعماؿ الفعؿ الماضي الذي يدؿ عمى عدـ تكرار الفعؿ .

ويمكف انطباؽ الرؤية التي تقدمت عمى ما تبقى مف آيات قرآنية تندرج تحت ىذا العنواف

 ,وأعني بو أف يكوف فعؿ الشرط ماضياً وجوابو مضارعاً ومجرداً مف األدوات النحوية .

ٖٔ

المبحث الثاني  ( :إن )

( إف ) مف أدوات الشرط التي تجزـ فعميف عند أغمب النحوييف لفظاً ومحالً إذا كانا
مضارعيف ,ومحالً فقط إذا كانا غير مضارعيف  ,غير َّأنو قد يأتي بعدىا اسـ  ,وفي ىذه

الحالة ُيقدر بعدىا فعؿ محذوؼ يفسره الفعؿ المذكور  ٖٕ.ويكثر مجيء ( ما ) الزائدة بعدىا
 ,فتدغـ فييا النوف  ,كقولو تعالى { :وِا َّما َي ْن َزَغَّن َؾ ِم َف َّ
طِ
استَ ِع ْذ بِالمَّ ِو} ( األعراؼ
الش ْي َ
اف َن ْزغٌ فَ ْ
َ
 , )ٕٓٓ :وقد يأتي بعدىا فعؿ مضارع منفي بػ ( ال ) النافية التي ال عمؿ ليا  ,فتدغـ (ال)
ٖ
ِ
ِ َّ ِ
ٍّ
يما} ( التوبة ٖ.) ٖٜ :
في النوف  ,كقولو تعالى { :إال تَْنف ُروا ُي َعذ ْب ُك ْـ َع َذ ًابا أَل ً
ويفرؽ النحويوف بيف استعماؿ ( إف ) و ( إذا ) الشرطيتيف  ,فػ ( إف ) تستعمؿ غالباً في
ٍ
لشخص ( :إف أخطأت
األمور غير المؤكد وقوعيا أو غير المحبب حصوليا  ,كأف تقوؿ

فاستغفر)  .وأما ( إذا ) فتستعمؿ غالباً في األمور المؤكد وقوعيا أو المحبب حصوليا ,
ٖٗ

كأف تقوؿ  ( :إذا زرتني أكرمتؾ) .

ووردت ( إف ) في القرآف الكريـ بثالثة تشكيالت

أسموبية  ,األولى  :مسبوقة بػ ( الالـ ) الموطئة لمقسـ ( لئف )  ,والثانية  :جاءت مع فعؿ

الشرط متأخرةً عمى جواب الشرط  ,والثالثة  :جاء جوابيا مقروناً بالفاء .ففي الصورة األولى
ٍّ
الموطئة لمقسـ متموةً بالفعؿ الماضي (سألتَيُـ)  ,وجواب الشرط
جاءت ( إف ) مسبوقة بالالـ
معيا جاء بالفعؿ المضارع ( ليقُولُ َّف ) في خمس آيات .
ووردت ثالث آيات منيف بصيغة واحدة قبؿ فعؿ الجواب  ,وىي قولو تعالى َ { :ولَئِ ْف
ؽ الس ِ
ض لََيقُولُ َّف المَّوُ} ( لقماف  , ) ٕ٘ :وقولو سبحانو َ { :ولَئِ ْف
َسأَْلتَيُ ْـ َم ْف َخمَ َ
َّم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ
ؽ الس ِ
ض لََيقُولُ َّف المَّوُ} ( الزمر , ) ٖٛ :وقولو تعالى َ { :ولَئِ ْف
َسأَْلتَيُ ْـ َم ْف َخمَ َ
َّم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ
ِ
ؽ الس ِ
يـ} ( الزخرؼ . ) ٜ :
َّم َاوات َو ْاأل َْر َ
َسأَْلتَيُ ْـ َم ْف َخمَ َ َ
ض لََيقُولُ َّف َخمَقَيُ َّف اْل َع ِز ُيز اْل َعم ُ
ٕٔٔ
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عز َّ
بأف اهلل َّ
والخطاب موجو إلى المشركيف الذيف كانوا يعترفوف َّ
وجؿ ىو الخالؽ لألشياء

كمٍّيا  ,ومع ذلؾ يعبدوف معو غيره  ,مما ال يممؾ ليـ ض اًر وال نفعاً  ٖ٘.وىـ  (( :ال َّ
بد أف
يقولوا اهلل  ,واهلل وحده ألنيـ أداروا فكرىـ فمـ يجدوا أحداً َّادعى ىذا الخمؽ  ,ولـ ِ
يأت ِ
بباؿ
ٍ
أحد مف الكافريف أو المعانديف لوجود اهلل أف َّ
يدعي ىذا االدعاء )).ٖٙ
وفي النصوص المتقدمة اجتمع الشرط والقسـ  ,ويرى النحويوف أنَّو  (( :إذا تقدـ القَ َسـ

معنى  ,وكاف الجواب لمقسـ لفظاً )) .ٖٚوقد
ّأوؿ الكالـ عمى الشرط لزمو الماضي لفظاً أو
ً
جاءت األفعاؿ كمُّيا بصيغة الماضي وعمى وفؽ القاعدة َّ ,
لكف الجواب جاء بصيغة المضارع
؛ َّ
ألنو مقترف بالالـ الواقعة في جواب القسـ وىي بالضرورة تستدعي الزمف المضارع

والمستقبؿ ٖٛ.والسؤاؿ في تمؾ اآليات الكريمات وما يترتب عمييا مف جو ٍ
اب تُ ُّ
عد مف األجوبة
المسكتة ,التي تغني السامع عف طمب المزيد مف التوضيح  ,أو تحممو عمى الرد أو

المفاصمة في الكالـ  .ومع َّ
أف اآليات الكريمة المتقدمة وردت بصيغة واحدة و أحياناً متقاربة
إالَّ َّ
أف ىناؾ فروقاً دقيقة بيف بعضيا في التعبير و دالالتو  ,فعمى سبيؿ المثاؿ لو قارنا بيف

ؽ الس ِ
ِ
ض لََيقُولُ َّف المَّوُ ُق ِؿ اْل َح ْم ُد ِلمَّ ِو َب ْؿ أَ ْكثَُرُى ْـ
َّم َاوات َو ْاأل َْر َ
قولو تعالى َ { :ولَئ ْف َسأَْلتَيُ ْـ َم ْف َخمَ َ َ
ؽ الس ِ
ض
وف} ( لقماف  ) ٕ٘ :وقولو سبحانو َ { :ولَئِ ْف َسأَْلتَيُ ْـ َم ْف َخمَ َ
َّم َاوات َو ْاأل َْر َ
َال َي ْعمَ ُم َ
َ
لََيقُولُ َّف َخمَقَي َّف اْل َع ِز ُيز اْل َعِميـ} ( الزخرؼ  ) ٜ :لوجدنا َّأنو في ٍّ
كؿ اآليات التي سأليـ فييا
ُ
ُ
تعالى ىذا السؤاؿ وأعني بو  :مف خمؽ السماوات واألرض أو مف خمقَيـ ؟ يجيبوف بقوليـ :
َّ
خمقيف اهلل ) أو ( خمقنا اهلل )  ,إالَّ في آية سورة الزخرؼ إذ قاؿ
( اهلل )  ,مف دوف ذكر (
ِ
يـ} ,والمعنى معموـ سواء أذكر فعؿ الخمؽ أـ لـ يذكر ,
سبحانو { :لََيقُولُ َّف َخمَقَيُ َّف اْل َع ِز ُيز اْل َعم ُ
َّ
ولكف قولو {لََيقُولُ َّف المَّوُ}أوجز  ,وىذا اإليجاز مناسب لممقاـ الذي وردت فيو اآليات الكريمات
ِ
يـ} فيو إطناب  ,وىو يناسب
بيذه الصيغة  ,وقولو سبحانو { :لََيقُولُ َّف َخمَقَيُ َّف اْل َع ِز ُيز اْل َعم ُ
المقاـ الذي وردت فيو اآلية الكريمة  ,إذ تالىا عدة آيات توسع فييا بذكر الخمؽ  ,فناسب
اإلطناب الذي وردت عميو اآلية التوسع الذي ورد بما تالىا مف آيات .

َّ
ليقولف ) واقعة في جواب قسـ  ,ووجودىا الزـ في االثبات ( أي حتى
و( الالـ ) في (

يكوف الفعؿ مثبتاً )  ,فإذا قمنا  ( :لئف سألتيـ مف خمؽ السماوات واألرض يقولوف )...
يصبح الفعؿ منفياً  ,ففي جواب القسـ ال َّ
بد مف أف نأتي بػ ( الالـ ) إذا أجبنا القسـ بفعؿ

مضارع مثبت  ,سواء أكاف معو نوف أـ لـ يكف معو نوف  ,كأف تقوؿ مثالً  ( :واهلل ألذىب

َّ
ألذىبف ) فمو حذفت الالـ
اآلف  ,أو واهلل
أذىب  ,كما في قولو تعالى { :قَالُوا تَالمَّ ِو
ِِ
يف} ( يوسؼ  ) ٛ٘ :بمعنى ال تفتأ
اْليَالك َ
ِ
وف} َّ
فألف في األولى ىـ يعمموف بوجود اهلل سبحانو وتعالى ولكف ال
سورة العنكبوت َ { :ال َي ْعقمُ َ
أذىب ) فتعني النفي قطعاً أي ال
وقمت  ( :واهلل َ
وف ِم َف
وس َ
وف َح َر ً
ضا أَ ْو تَ ُك َ
ؼ َحتَّى تَ ُك َ
تَ ْفتَأُ تَ ْذ ُك ُر ُي ُ
ٖٜ
وف} ,وفي
 .أما قولو في سورة لقماف َ { :ال َي ْعمَ ُم َ
ٕٕٔ
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يعرفوف ما الذي يترتب عمى ىذا العمـ  ,في حيف َّ
أف في الثانية قد نفى عنيـ العقؿ  ,وىو
وصؼ ُّ
أشد مف األوؿ؛ ألنَّو ساواىـ بالبيائـ  ,إذ دلَّت اآليات التي وردت في سياؽ ىذه
أف اهلل سبحانو قد سأليـ أكثر مف سؤ ٍ
السورة َّ
اؿ استمزـ جواباً منيـ  ,وتعدد األسئمة تدؿ عمى
ٓٗ

النكراف المرتبط بعدـ التعقؿ  ,فيما سأؿ سؤاالً واحداً في سورة لقماف .

وما تبقى مف آيات ُسبقت فييا ( إف ) بػ ( الالـ ) الموطئة لمقسـ ىي قولو تعالى { :لَئِ ْف
ت َعَّنا ٍّ
الر ْج َز لَُن ْؤ ِم َن َّف لَ َؾ ( }...األعراؼ  , ) ٖٔٗ :وقولو سبحانو َ { :ولَئِ ْف َمسَّتْيُ ْـ َن ْف َحةٌ
َك َش ْف َ
ِِ
ِم ْف َع َذ ِ
ت
اب َرب َ
يف}( األنبياء  , ) ٗٙ :وقولو  { :لَئِ ْف أَ ْش َرْك َ
ٍّؾ لََيقُولُ َّف َي َاوْيمََنا إِنَّا ُكَّنا ظَالم َ
ِ
ِ ِ
ِ
اء
لََي ْح َبطَ َّف َع َممُ َؾ  ( }...الزمر  ,) ٙ٘ :وقولو أيضاً َ { :ولَئ ْف أَ َذ ْق َناهُ َر ْح َمةً مَّنا م ْف َب ْعد َ
ض َّر َ
ُخ ِر ْجتُ ْـ لََن ْخ ُر َج َّف َم َع ُك ْـ َوَال ُن ِطيعُ ِفي ُك ْـ
َمسَّتْوُ لََيقُولَ َّف  ( } ...فصمت  , ) ٘ٓ :وقولو { :لَئِ ْف أ ْ
وف َم َعيُ ْـ
ص َرنَّ ُك ْـ} ( الحشر  , ) ٔٔ :وقولو { :لَئِ ْف أ ْ
أَ
ُخ ِرُجوا َال َي ْخ ُرُج َ
َح ًدا أ ََب ًدا َوِا ْف قُوتِْمتُ ْـ لََن ْن ُ
ِ
ِ
ُّ
وف} ( الحشر , ) ٕٔ :
ص ُر َ
ص ُر ُ
ص ُر َ
وى ْـ لَُي َول َّف ْاأل َْد َب َار ثَُّـ َال ُي ْن َ
ونيُ ْـ َولَئ ْف َن َ
َولَئ ْف قُوتِمُوا َال َي ْن ُ
ِ ِ
وقولو  { :يقُولُ ِ
َع ُّز ِم ْنيَا ْاألَ َذ َّؿ  ( }...المنافقوف , ) ٛ :
وف لَئ ْف َر َج ْع َنا إِلَى اْل َمد َينة لَُي ْخ ِر َج َّف ْاأل َ
َ َ
ِِ ِ
ِ َّ ِ
َم ْرتَيُ ْـ لََي ْخ ُرُج َّف} ( النور . ) ٖ٘ :
وقولو َ { :وأَ ْق َس ُموا بالمو َج ْي َد أ َْي َماني ْـ لَئ ْف أ َ
عما تقدـ ذكره مف تناسب بيف صيغة الماضي و ( الالـ) الموطئة لمقسـ التي
ففضالً َّ

سبقت ( إف ) مف جية  ,وبيف ( الالـ ) الواقعة في جواب القسـ والفعؿ المضارع مف جية
أخرى  ,يمكف أف نزيد في ىذه اآليات الكريمات التناسب الحاصؿ بيف جممة القسـ والشرط
بعد ( إف ) وجممة الجواب المسبوقة بػ ( الالـ ) والمتموة بفعؿ مضارع مؤكد بػ ( نوف )

التوكيد الثقيمة  ,األمر الذي أظير انسجاماً فريداً بيف مؤكدات طرفي الجممة وداللة الكالـ

ستثف مف ذلؾ سوى آية واحدة ىي قولو تعالى :
الذي استدعى أشد عبارات التوكيد  .ولـ ُي َ
ِ
ِ
وى ْـ لَُي َولُّ َّف ْاأل َْد َب َار ثَُّـ َال
{لَئِ ْف أ ْ
ص ُر َ
ص ُر ُ
ُخ ِرُجوا َال َي ْخ ُرُج َ
ونيُ ْـ َولَئ ْف َن َ
وف َم َعيُ ْـ َولَئ ْف قُوتِمُوا َال َي ْن ُ
وف} ( الحشر  , ) ٕٔ :ولعؿ السبب في ذلؾ يعود إلى َّ
أف البنية الداللية ليذه اآلية
ص ُر َ
ُي ْن َ
الكريمة تختمؼ عما تقدميا مف آيات  ,واالختالؼ ناشئ مف أنيا جاءت بصيغة الحكاية عف

حاؿ المنافقيف مف تخاذؿ وعدـ نصرة لممؤمنيف  ,أما اآليات األخرى فيي إجماالً ترتبط
بالقوؿ وارتباطاتو  ,وىو ما استدعى استعماؿ المؤكدات التي تثبت صدقية صاحب القوؿ و

إص ارره عمى جعؿ القوؿ يقترف بالفعؿ .

متأخريف عف
أما المجموعة الثالثة مف اآليات فامتازت بمجيئ ( إف ) مع فعؿ الشرط
َ
ِِ
ِ ِ
ِِ
جواب الشرط  ,كقولو تعالى { :لِي ْج ِز َّ
اء أ َْو
يف بِص ْدق ِي ْـ َوُي َع ٍّذ َ
ب اْل ُم َنافق َ
ي الموُ الصَّادق َ
يف إِ ْف َش َ
َ َ
َّ ِ ِ
يف
َيتُ َ
اء الموُ آَمن َ
وب َعمَ ْي ِي ْـ} ( األحزاب  ,) ٕٗ :وقولو { :لَتَ ْد ُخمُ َّف اْل َم ْس ِج َد اْل َح َر َاـ إِ ْف َش َ
ِ ِ
ٍِّ
ونيَا إِ ْف ُك ْنتُ ْـ
يف  تَْرِج ُع َ
يف} ( الفتح  , ) ٕٚ :وقولو َ { :فمَ ْوَال إِ ْف ُك ْنتُ ْـ َغ ْي َر َمدين َ
ُم َحمق َ
ِِ
يف} ( الواقعة  ٛٙ :و . ) ٛٚ
صادق َ
َ
ٖٕٔ
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ويتضح مف التمعف باآليات الكريمات َّ
اع أسموبية والسيما في
أف ىذا التأخير إنما جاء لدو ٍ

اآليتيف األولييف  ,إذ جاء الشرط فييا بنحو الجممة االعتراضية ,التي أفادت الكالـ تنبييا

وتقري اًر بأف مجازاة الصادقيف وتعذيب المنافقيف ودخوؿ المسجد الحراـ مرتبطة بمشيئتو

سبحانو  ,وىو تنبيو جاء في مكانو ألف اإلنساف يجني ثمار ما قدـ مف عمؿ لكف ىذا العمؿ

ليس كافياً وحده لتحقيؽ اليدؼ المنشود إال إذا اقترف بالمشيئة اإلليية  ,وىي مشيئة مبنية
عمى أمور قمبية وروحية لمف قاـ بالعمؿ كالنية والقصد والقربة وغيرىا  .أما اآلية الثالثة فقد

يكوف جواب الشرط فييا ليس متقدماً ؛ َّ
ألف جواب (إف كنتـ صادقيف) محذوؼ لداللة جواب

( لوال ) وىو ( أي كنتـ غير مدينيف )  ,أو َّ
أف ( ترجعونيا ) مدخوؿ ( لوال )  ,فيكوف جواب
الشرطييف محذوفاً لداللة مدخوؿ ( لوال ) عميو  .وعف مجيئ الفعؿ الماضي مع ( إف ) في
تمؾ اآليات فيو ال يحتاج إلى تأوؿ ؛ َّ
ألف فعؿ المشيئة اإلليية ال يرتبط بزمف دوف آخر ,

بؿ ىو مطمؽ الزمنية والحدود  ,والفعؿ ( كاف ) في اآلية الثالثة يتمتع أيضاً بسعة المساحة

الزمنية الواقعية  ,التي مف الصعب ربطيا بالصيغة الشكمية لمفعؿ  ,فضالً عف اتساقو

الداللي مع التراكيب السابقة والالحقة لو .

أما المجموعة األخيرة مف اآليات في مبحث ( إف ) فتمتاز بمجيئ جوابيا المضارع
ِ
َِّ
ِ
َم َانتَوُ
ض ُك ْـ َب ْع ً
مقروناً بػ ( الفاء )  ,وىي قولو تعالى { :فَِإ ْف أَم َف َب ْع ُ
ضا َفْمُي َؤٍّد الذي ْاؤتُم َف أ َ
وْليتَّ ِ َّ
اف َزْو ٍج َوآَتَْيتُ ْـ
استِ ْب َد َ
ََ
اؿ َزْو ٍج َم َك َ
ؽ الموَ َربَّوُ} ( البقرة  ,) ٕٖٛ :وقولو سبحانو َ { :وِا ْف أ ََرْدتُُـ ْ
ْخ ُذوا ِم ْنوُ َش ْيًئا} ( النساء  , ) ٕٓ :وىاتاف اآليتاف تتسقاف مع القاعدة
اى َّف ِق ْنطَ ًا
ار فَ َال تَأ ُ
إِ ْح َد ُ
التي وضعيا النحويوف  ,وىي َّأنو يجب اقتراف جواب الشرط بػ ( الفاء ) إذا كاف الشرط جممة

فعمية فعميا طمبئٗ ,فاآلية األولى جاء جوابيا بالفعؿ المضارع المقترف بػ ( الـ ) األمر

(فميؤد)  ,واآلية الثانية جاء جوابيا بالفعؿ المضارع المسبوؽ بػ ( ال ) الناىية (فال تأخذوا) ,

وتمؾ القاعدة منطمقة مف قاعدة عامة ىي  :أ َّف اقتراف ( الفاء ) بجواب الشرط َّإنما يجري إذا

كاف الجواب عمى غير الوصؿ  ,ويتجرد منيا إذا كاف الفعؿ صالحاً ألف يكوف جواباً

لمشرطٕٗ .وفي اآليتيف جاء (األمر والنيي) متسقاً مع مقاـ الكالـ الذي اقتضى أف يجري
فعؿ الشرط بالماضي ويجاب عنو بالمضارع الحامؿ داللة األمر والمضارع المنيي عنو

أيضاً  .وبخصوص مجيئ ( الفاء ) في جواب المضارع المنفي بػ ( ال )  ,يرى النحويوف َّ
أف
الم َّ
صدر بػ ( ال ) النافية يرد متصالً بػ ( الفاء ) ومجردا عنيا  ,وقد عمؿ الرضي
المضارع ُ

بأف ( الفاء ) تصحبو مع ( ال ) ؛ َّ
ذلؾ َّ
ألنو قبؿ دخوؿ أداة الشرط صالح لالستقباؿ فال
تؤثر فيو األداة تأثي اًر ظاى اًر كما أثَّرت في الفعؿ الماضي والفعؿ المسبوؽ بػ ( لـ )  .وأما

تجرده مف ( الفاء ) فعمى تقدير تأثير األداة فيو  .وقد ورد الفعؿ المضارع جواباً لمشرط

متصالً بػ ( الفاء ) في قولو تعالى  (( :أـ يقولوف افتراه قؿ إف افتريتوُ فال تممكوف لي مف اهلل
ٕٗٔ
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شيئاً  ()) ...األحقاؼ  , ) ٛ :عمى تقدير عدـ تأثير األداة فيو تأثي اًر ظاى اًر .

المبحث الثالث َ ( :من )
ٗٗ
تستعمؿ ( َم ْف ) في العربية عمى أربعة أوجو  .فترد شرطية واستفيامية وموصولة ونكرةً
موصوفة  .وذكر بعض النحوييف استعماالً خامساً تدؿ فيو عمى النفي  ,والصحيح َّأنيا
االستفيامية المشربة معنى النفي٘ٗ .وىي في كؿ أقساميا تُستعمؿ فيمف يعقؿ عمى ٍّ
حد عبارة
جماعة مف النحوييف ,ٗٙوعبَّر غيرىـ بأنيا مختصة بأولي العمـ  .ٗٚو ُعمٍّؿ التعبير الثاني

َّ
إذف بوصفو بالعقؿ .ٗٛوقد
الم ٍّ
شرع ٌ
بأنو أولى الستعماليا في الذات اإلليية ,ولـ يرد مف ُ
تُستعمؿ فيما ال يعقؿ تشبيياً لو بمف يعقؿ أو تغميباً عميو في اختالط أو القترانو بو في عموـ
صؿ بحرؼ الجر ( ِمف ) ,ٜٗو ذلؾ تغميباً لألفضؿ أي العاقؿ عمى غير العاقؿٓ٘ ,وقد ُع َّد
فُ ٍّ
استعماليا فيما ال يعقؿ مجا اًز باالستعارة أو مرسالً لعالقة الجزئية أو المجاورةٔ٘ ,وال تُستعمؿ
فيما ال يعقؿ منفرداً خالفاً لقطربٕ٘ .وىؿ ىي في أقساميا ىذه مف المشترؾ المفظي أو َّ
أف
ليا معنى واحداً سارياً في ٍّ
كؿ األقساـ ؟ يبدو مف عبارة ابف مالؾ وغيره َّ
بأنيا (( :لتعميـ
ً
ٖ٘
ٍ
أولي العمـ ))  ,أي َّإنيا موضوعة لمعنى واحد ىو الفرد النكرة مف أولي العمـ  ,وىو ما

ذىب إليو المصطفوي  ,إذ يقوؿ  (( :أما كممة َم ْف فيي تدؿ عمى فرد نكرة ويختمؼ معناىا
باختالؼ المحف وكيفية التعبير في الكالـ ))ٗ٘.

ويتعمؽ مف معانييا ببحثنا ىذا ( الشرطية ) فػ ( َم ْف ) تتضمف معنى الشرط اختصا اًر
وتنوب مناب ( إف )  ,وىي في ذلؾ كسائر أسماء الشرط التي تنوب  (( :مناب إف لضرب

أضرب و إف تضرب َع ْم اًر
مف االختصار  ...وذلؾ َّأنو كاف يجب أف يقاؿ  :إف تضرب زيداً
ْ
أضرب  ...إلى ما يقدر عمى استيفائو  ...فأُتي باسـ عاـ يشتمؿ عمى الجميع وترؾ
ْ

تضرب أضرب ))٘٘ ,وقد سبؽ َّ
أف ( إف ) تفيد الربط والتعميؽ في
استعماؿ إف معو فقيؿ َم ْف
ْ
المستقبؿ ؛ لذلؾ يكوف الفعؿ الماضي بعدىا داالً عمى االستقباؿ  ,فيؿ يجري ذلؾ في غير

وفاء لتضمنيا معنى ( إف )  ,لكف الظاىر
( إف ) مف أدوات الشرط ؟  ,قد يجاب باإليجاب ً
أ َّنيا َّإنما تضمنت معنى الربط والتعميؽ فقط  ,ولـ تتضمف معناىا في زماف التعميؽ ,وىذا ما
صرح بو األشموني  ,إذ ذكر َّ
أف ( َم ْف )  (( :مبيمة في زماف الربط )) ,٘ٙوعمؽ عميو
الصباف َّ
بأنيا  (( :ال تدؿ عمى زمف معيف مف أزماف ربط الجواب بالشرط )) ,٘ٚومعنى ذلؾ

أننا ال نستفيد منيا زماف الجممة الشرطية ؛ فنرجع في ذلؾ إلى الشرط وجوابو وسائر القرائف
ٍ
محصؿ  ,وربما
زماف لغوي
السياقية في تحديد زماف الجممة الشرطية فيما لو دلَّت عمى
ّ
وجدناىا مجردة مف الزماف المغوي  ,واف كانت ال َّ
بد حاصمةً في الزماف بما ىو ظرؼ
الموجودات بمعناه الفمسفي المطمؽ عف التقيد بالمقادير المعينة  .في ضوء ما تقدـ نتناوؿ

ٍ
ماض وجوابيا مضارع  ,وىي أربع
اآليات التي وردت فييا ( َم ْف ) شرطية  ,شرطيا فعؿ
ٕ٘ٔ
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عشرة آية  ,ونختبر أيضاً ما ذكرناه في مبحث ( إذا ) مف أقواؿ نحوية في تعميؿ اختالؼ
ٍ
ماض وجوابيا
الشرط والجواب في الزماف  .وردت ( َم ْف ) شرطيةً في القرآف الكريـ فعميا

ٍ
صور .
مضارع في أربع

األولى  :جاء جوابيا طمبياً مقترناً بالفاء مع ( الـ ) األمر أو ( ال ) الناىية وذلؾ في
ير َفْمي ْأ ُك ْؿ بِاْلمعر ِ
ؼ ومف َك ِ
ِ
ِ
وؼ}
اف فَق ًا َ
اف َغنيًّا َفْم َي ْستَ ْعف ْ َ َ ْ َ
أربع آيات  ,وىي قولو تعالى َ { :و َم ْف َك َ
َ ُْ
اء َفْم َي ْكفُ ْر} (الكيؼ , ) ٕٜ :
اء َفْمُي ْؤ ِم ْف َو َم ْف َش َ
( النساء  , ) ٙ :وقولو تعالى { :فَ َم ْف َش َ
الد ْنيا و ْاآلَ ِخ ِرة َفْميم ُد ْد بِسب ٍب إِلَى السَّم ِ
َّ ِ
اء
اف َيظُ ُّف أ ْ
ََ
وقولو تعالى َ { :م ْف َك َ
َف لَ ْف َي ْن ُ
ص َرهُ الموُ في ُّ َ َ َ َ ْ
َ
ثَُّـ لَِي ْقطَ ْع َفْم َي ْنظُ ْر َى ْؿ ُي ْذ ِى َب َّف َك ْي ُدهُ َما َي ِغيظُ} ( الحج  , ) ٔ٘ :وقولو تعالى َ { :و َم ْف َكفَ َر فَ َال
أف مجيء الشرط ماضياً في اآلية األولى يرجع إلى َّ
َي ْح ُزْن َؾ ُك ْف ُرهُ} ( لقماف  .) ٕٖ :ويبدو َّ
أف
اآلية في مقاـ التشريع ,فيؤخذ فييا الموضوع متحققاً ويناسبو الفعؿ الماضي ؛ ألنَّو إما دا ٌؿ
عمى الزمف الماضي بصيغتو فيو مناسب لمتحقؽ  ,واما دا ٌؿ عمى التحقؽ واف قمنا بعدـ

داللتو عمى الزماف كما يرى ذلؾ بعض األصولييف .٘ٛوفي كؿ األحواؿ فالجممة الشرطية
في المقاـ متجردة مف الزماف المغوي المحصؿ ألنيا مسوقة بنحو القضية الحقيقية كما ىو

الشأف في صياغة األحكاـ والقوانيف الشرعية والوضعية.

وأما مجيء الشرط مضارعاً فعمى األصؿ كما يرى النحويوف  ,وما جاء عمى أصمو ال

يعمؿ  ,أو َّ
ألف المضارع يفيد التجدد االستمراري ,ٜ٘وىو مناسب إلطالؽ الحكـ في األفراد

واألزماف الممتدة المتجددة  .وقد اقترف الجواب بػ ( الـ ) األمر ليدؿ عمى الطمب وشأف

المشرع الطمب كما ىو واضح  ,واالقتراف بالفاء عمى القاعدة وسبقت اإلشارة إلى ذلؾ .
ٍّ

أما اآلية الثانية فتجردىا مف الزماف واضح  ,وىي إنما سيقت لمتيديد والوعيد َّ
فإف األمر
ٓٙ

فييا ال لمعنى الطمب كما ىو كثير في القرآف الكريـ

 ,فمجيء الشرط فييا ماضياً أما

ألخذ األمر مف إيماف أو كفر محققاً كما ىو الشأف في صياغة القضايا الحقيقية  ,أو لمخفة
كما عمؿ النحويوف وسبقت اإلشارة إليو  .ويحسف بنا قبؿ توجيو اآلية الثالثة أف نعرض

لتفسيرىا فقد ال يكوف المعنى واضحا منيا  .قاؿ المفسروف َّ (( :
إف الضمير في ( لف ينصره

أف مشركي مكة كانوا يظنوف َّ
اهلل) لمنبي (صمى اهلل عميو وآلو)  ,وذلؾ َّ
أف الذي جاء بو النبي

(صمى اهلل عميو وآلو) مف الديف أحدوثة كاذبة ال تبتني عمى أصؿ عريؽ فال يرتفع ذكره ,
وال ينتشر دينو  ,وليس لو عند اهلل منزلة حتى إذا ىاجر (صمى اهلل عميو وآلو) إلى المدينة

فقرعيـ اهلل سبحانو بيذه
فنصره اهلل سبحانو فبسط دينو ورفع ذكره غاظيـ ذلؾ غيظاً شديداً َّ
اآلية  ,وأشار بيا إلى أفَّ اهلل ناصره ولف يذىب غيظيـ ولو خنقوا أنفسيـ فمف يؤثر كيدىـ

أث اًر .والمعنى مف كاف يظف مف المشركيف أف لف ينصر اهلل تعالى نبيو (صمى اهلل عميو وآلو)
في الدنيا برفع الذكر  ,وفي اآلخرة بالمغفرة والرحمة لو ولممؤمنيف بو  ,ثـ غاظو ما يشاىد
ٕٔٙ
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جذع ٍ
ٍ
عاؿ أو
اليوـ مف نصر اهلل لو فميمدد
بحبؿ إلى السماء – كأف يربط طرؼ الحبؿ إلى ٍ
َّ
يذىبف كيده وحيمتو ىذه ما يغيظ أي غيظو ))ٔ .ٙوعمى
نحوه – ثـ ليختنؽ بو فمينظر ىؿ
ىذا التفسير فزماف الشرط يكوف ماضياً فجاء الشرط بصيغة الماضي ليوافؽ زماف الظف ,

وربَّما جيء بػ ( كاف ) لبياف َّ
أف الظف كاف حاصالً في الماضي ومستم اًر إلى زماف تبيَّف

فساده بتحقؽ نصر اهلل تعالى لرسولو (صمى اهلل عميو وآلو)  .وأما مجيء الجواب مضارعاً
مقترناً بالالـ فميدؿ عمى الطمب المقصود بو السخرية مف المشركيف  ,وبياف أَّنيـ ال حيمةَ ليـ
ٍّرت اآلية بتفسير آخر حاصمو َّ
أف الضمير في قولو ( لف ينصره )
في دفع غيظيـ  .وفُس ْ
يعود عمى ( َم ْف )  ,و َّ
أف عمى اإلنساف أف يرجو ربَّو في دنياه و آخرتو و رزقو  ,فإذا لـ
كيد و ٍ
أف اهلل لف ينصره و يرزقو و غاظو ذلؾ ؛ فميعمؿ ما شاء مف ٍ
حيمة َّ
يفعؿ وظف َّ
فإف

ذلؾ ال ينفعو ٕ .ٙوعمى ىذا التفسير تكوف ( كاف ) دالَّة عمى الوجود مطمقاً مف زمف محصَّؿ
ٍ
تجدد و استمرٍار في حصوؿ ىذا الظف مف أفراد
 ,وجيء بخبرىا مضارعاً داللةً عمى
المكمفيف في ىذه النشأة  ,وبعبارة أخرى َّأنيا قضية حقيقية ال تنحصر بفرد في الخارج
ٍ
حاصؿ في أحد األزمنة كما تقدـ نظيرىا فيما سبؽ .
واآلية الرابعة فييا تسمية لرسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وآلو) وتطييب لقمبو بأف ال يحزف

لكفر مف كفر ؛ فيحتمؿ داللة الشرط عمى المضي بالنسبة إلى الجواب  ,و َّ
أف حزنو (صمى

اهلل عميو وآلو) َّإنما ىو عمى مف وقع منو الكفر  ,واَّنما جاء الجواب مضارعاً لمقتضى
ٍ
بأف ذلؾ َّ
الطمب  ,فيتأتّى فيو ما وجَّو بو السييمي مجيء الشرط ماضياً َّ
ماض بالنسبة
ألنو
يؽ مساؽ القضية الحقيقية ,
لمجواب  .ويحتمؿ تجرد الشرط مف الداللة الزمنية  ,و َّأنو ِس َ
والخطاب واف ٍّ
وجو لمنبي (صمى اهلل وعميو وآلو) إالَّ أنَّو شامؿ لكؿ مصمح و داعية إلى اهلل

تعالى  ,أي َّإنو تقرير لحقيقة َّ
أف ُك ْف َر مف َكفَ َر ينبغي أف ال َيحزف لو المؤمنوف الداعوف إلى
اهلل .
الثانية  :جاء جوابيا محصو اًر بػ َّ
اىتَ َدى
(إنما) مقترناً بػ (الفاء)  ,وىي قولو تعالى { :فَ َم ِف ْ
فَِإَّنما ييتَِدي لِ َن ْف ِس ِو ومف ض َّؿ فَِإَّنما ي ِ
ض ُّؿ َعمَْييا وما أ ََنا َعمَ ْي ُكـ بِو ِك ٍ
يؿ} (يونس  ,)ٔٓٛ :وقولو
َ َ
ََْ َ
َ َْ
َ ََ
ْ َ
اىتَ َدى فَِإَّنما ييتَِدي لِ َن ْف ِس ِو ومف ض َّؿ فَِإَّنما ي ِ
ض ُّؿ َعمَ ْييَا} (اإلسراء , )ٔ٘ :وقولو
تعالى َ { :م ِف ْ
َ َ
ََْ َ
َ َْ
تعالى ...{ :ومف تََزَّكى فَِإَّنما يتََزَّكى لَِن ْف ِس ِو وِالَى المَّ ِو اْلم ِ
ص ُير} (فاطر , )ٔٛ :وقولو تعالى :
ََْ
َ َ
َ
َ
اىتَ َدى َفمِ َن ْف ِس ِو ومف ض َّؿ فَِإَّنما ي ِ
ت َعمَ ْي ِيـ بِو ِك ٍ
يؿ} (الزمر , )ٗٔ :
{فَ َم ِف ْ
ض ُّؿ َعمَْييَا َو َما أ َْن َ
َ َ
ََْ َ
ْ َ
َِّ
ث
ون َ
ث فَِإنَّ َما َي ْن ُك ُ
ؽ أ َْيِدي ِي ْـ فَ َم ْف َن َك َ
وف المَّوَ َي ُد المَّ ِو فَ ْو َ
يف ُي َبايِ ُع َ
ؾ إَِّن َما ُي َبايِ ُع َ
وقولو تعالى { :إِ َّف الذ َ
ِ
عمَى َن ْف ِس ِو ومف أَوفَى بِما عاى َد عمَ ْيو المَّو فَسيؤتِ ِ
يما} (الفتح  , )ٔٓ :فيذه خمس
يو أ ْ
َ
َ َ َ َ ُ َ َُْ
َج ًار َعظ ً
ََْ ْ
آيات جاءت عمى ىذه الصورة المذكورة إالَّ َّ
أف الرابعة جاء الجواب في شطرىا األوؿ جممة
اسمية إف قدرنا ليا مبتدأً محذوفاً والجواب ليس محصو اًر بػ ( َّإنما )  ,وجاء شطرىا الثاني
ٕٔٚ
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كبقية األدوات .وفي الشطر الثاني مف اآلية األخيرة صورة أخرى سنذكرىا بعد ىذه الصورة .

ويبدو َّ
أف اآلية األولى تقرر ُسَّنةً إليية عامة بإلزاـ اإلنساف بمقتضى اختياره  ,وأنَّو مسؤوؿ
عما يختار وال يقع تبعة ذلؾ عمى ٍ
أحد سواه  ,واف تذرع بإضالؿ أئمة الضالؿ لو َّ ,
فإف وزر
َّ
كؿ ٍ
ٍّ
وتحمؿ أئمة الضالؿ أوزار مف أضموىـ ال ينقص مف أوزار
أحد عميو دوف سواه ,
ّ
ٖٙ
السنف والقوانيف العامة – كما سبقت
الضاليف شيئاً  .وىذا المعنى يقتضي صياغتو صياغة ُ
ضي الشرط وأف يكوف الجواب مضارعاً  ,ويزيد عمى ذلؾ
اإلشارة إليو – و َّأنو يناسبو ُم ٍّ
اقتضاء المعنى ( الحصر ) كما ىو واضح فجاء الجواب عمى ىذه الصورة.

و ىذا األمر ينطبؽ عمى اآليتيف الثانية و الرابعة َّ
فإنيما باأللفاظ نفسيا تقريباً  ,و ينطبؽ

أيضاً عمى اآلية الثالثة و إف اختمؼ لفظ اليداية ,وتحدثت اآلية عف التزكية وىي فرع مف

فروع اليداية كما ىو واضح  .واألمر نفسو يمكف أف يقاؿ في اآلية الخامسة  ,وىي قولو
ث َعمَى َن ْف ِس ِو} ؛ فيحتمؿ أف يكوف الشرط داالً عمى االستقباؿ
ث فَِإَّن َما َي ْن ُك ُ
تعالى { :فَ َم ْف َن َك َ
في وقت مخاطبة النبي (صمى اهلل عميو وآلو) ؛ ألنَّيا نزلت بعد مبايعة المسمميف لمنبي
ِ
ألخذه متحققاً لترتيب النتيجة
أما
(صمى اهلل عميو وآلو)  ,وجاء التعبير عنو بمفظ الماضي ّ
عميو ويكوف السياؽ قرينة عمى إ اردة المستقبؿ  ,أو لما عمؿ بو السييمي مف كونو ماضياً
اىتَ َدى َفِم َن ْف ِس ِو }فيو خارج عف
بالنسبة لمجواب  .أما قولو تعالى في اآلية الرابعة { :فَ َم ِف ْ
نطاؽ بحثنا إذ جوابو ليس فعالً مضارعاً  .ويمكف أف يقاؿ َّ
إف الجواب في مثمو أيضاً فيو
داللة عمى االختصاص والتقوي و التأكيد  ,إذ الجممة االسمية مف جية داللتيا عمى الثبوت
تفيد ذلؾ  ,والػ ( الفاء ) ىنا  (( :أغنت عف إظيار المبتدأ فحصؿ التقوي مع اإليجاز ))ٗ.ٙ

ودخوؿ الػ ( الفاء ) في الجواب في اآليات المتقدمة جاء عمى القاعدة التي ذكرىا

النحويوف ؛ فالمشيور عندىـ وجواب اقتراف الجواب بيا في مثؿ ىذه الموارد٘ ,ٙويبدو َّ
أف

بناء عمى ما ورد بو االستعماؿ القرآني.ٙٙ
ذلؾ ليس بالزـ ً
الثالثة  :جاء الجواب مقترناً بػ ( الفاء ) وحدىا  ,أو ( الفاء ) و ( الالـ )  ,أو ( الفاء )

و( ال ) النافية  ,أو ( الالـ ) وحدىا  ,أو ( الفاء ) وحرؼ التنفيس  ,وذلؾ في خمس آيات
اد فََي ْنتَِق ُـ المَّوُ ِم ْنوُ َوالمَّوُ َع ِز ٌيز ُذو ْانتِقَ ٍاـ} ( المائدة
ؼ َو َم ْف َع َ
ىي قولو تعالىَ { :عفَا المَّوُ َع َّما َسمَ َ
ِ
صالِ ًحا ِم ْف َذ َك ٍر أ َْو أ ُْنثَى َو ُى َو ُم ْؤ ِم ٌف َفمَُن ْحيَِيَّنوُ َح َياةً طَي ٍَّبةً
 ,) ٜ٘ :وقولو تعالى َ { :م ْف َعم َؿ َ
 ( }...النحؿ  , ) ٜٚ :وقولو تعالى َ { :ذلِ َؾ ومف عاقَ ِ
ب بِ ِو ثَُّـ ُب ِغ َي َعمَ ْي ِو
ب بِم ْث ِؿ َما ُعوِق َ
ََْ َ َ
َّ
َّ
اى َد
ور} ( الحج  , ) ٙٓ :وقولو تعالى َ ...{ :و َم ْف أ َْوفَى بِ َما َع َ
لََي ْن ُ
ص َرنَّوُ الموُ إِ َّف الموَ لَ َعفُ ٌّو َغفُ ٌ
ِ
عمَ ْيو المَّو فَسيؤتِ ِ
يما} ( الفتح  , ) ٔٓ :وقولو تعالى َ { :م ْف َع ِم َؿ َسي ٍَّئةً فَ َال ُي ْج َزى
يو أ ْ
َ ُ َ َُْ
َج ًار َعظ ً
إِ َّال ِم ْثمَيَا  ( }...غافر  . ) ٗٓ :ففي اآلية األولى جاء الشرط ماضياً  ,وينطبؽ عمييا ما
ذكرناه مف َّأنيا في مقاـ التشريع يناسبيا الفعؿ الماضي كما تقدـ  ,فيي مجردة مف الزماف
ٕٔٛ
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المحصَّؿ ؛ وقد ورد فييا الجواب مقترناً بػ ( الفاء ) عمى خالؼ األَولى عند النحوييف ,ٙٚوىو
غريب منيـ َّ
ألف القرآف الكريـ في أعمى درجات الفصاحة  ,وقد ورد فيو اقتراف الجواب بػ

وتأوؿ ذلؾ خالؼ
(الفاء) في آيات كثيرة  ,عمى خالؼ ما ذكروه مف أولوية خموه منيا ّ
األصؿ وال ضرورة تدعو إليو  .فدخوؿ الػ ( الفاء ) عمى ما تأولوه يعني َّ (( :أنيـ يرموف بو
إلى كوف جممة الجواب اسمية تقدي اًر فيرمزوف بالفاء إلى مبتدأ محذوؼ ُج ِع َؿ الفعؿ خب اًر عنو
لقصد االختصاص أو التقوي فالتقدير فيو ينتقـ منو لقصد االختصاص لممبالغة في ِ
شدة ما
ينالو حتى كأنَّو ال يناؿ غيره أو لقصد التقوي أي تأكيد حصوؿ ىذا االنتقاـ ...فقد أغنت
الفاء عف إظيار المبتدأ فحصؿ التقوي مع اإليجاز  .ىذا قوؿ المحققيف مع توجييو  ,ومف

النحاة مف قاؿ دخوؿ الفاء وعدمو في مثؿ ىذا سواء و َّأنو جاء عمى خالؼ الغالب )).ٙٛ

وفي اآلية احتماؿ آخر أف تكوف ( َم ْف ) فييا موصولةً باقيةً عمى موصوليتيا َّ ,
لكنيا
تضمنت معنى الشرط و( الفاء ) دخمت في سياؽ الموصوؿ المضمف معنى الشرط ,ٜٙكالتي
في قولو تعالى َ { :و َما بِ ُك ْـ ِم ْف نِ ْع َم ٍة فَ ِم َف المَّ ِو } ( النحؿ  .) ٖ٘ :وعمى ىذا فيي خارجة
ٍ
َّ
ماض لقصد
فييف فع ٌؿ
عف نطاؽ بحثنا ىذا  .أما اآليات الثانية والثالثة والرابعة فالشرط
التحقؽ أو الخفة كما تقدـ  ,وجاء الجواب مستقبالً عمى األصؿ أو َّ
ألنو يكوف في اآلخرة كما
في اآلية الثانية والرابعة  ,أو َّ
ألنو وعد بالنصر كما في اآلية الثالثة  .ومجيء ( الفاء ) في
اآلية الثانية عمى الجواز  ,وىو خالؼ الغالب كما سبؽ  ,و( الالـ ) مؤكدة َّ
ألف المورد
يناسبو التوكيد كما ىو ظاىر  .واقتراف الجواب بػ ( الفاء ) في اآلية الرابعة عمى القاعدة .

أما اآلية الخامسة فينطبؽ عمييا ما ذكرناه مف َّأنيا تقرر ُسنة إليية عامة تصاغ صياغة
أخذ الموضوع محققاً فتنسجـ معو صيغة الماضي ,وجوابيا
القوانيف العامة  ,ويناسبيا ْ

مضارع عمى وفؽ ما يقتضيو يوـ الجزاء وىو مستقبؿ  ,و اقترانو بػ ( الفاء ) عمى خالؼ

الغالب  ,أو عمى تقدير مبتدأ محذوؼ أغنت عنو ( الفاء ) لقصد التقوي واالختصار لداللة
الجممة االسمية عمى الثبوت  ,أي فيو ال يجزي إالَّ مثميا .

يد
اف ُي ِر ُ
الرابعة  :جاء الجواب فييا مضارعاً في آية واحدة  ,ىي قولو تعالى َ { :م ْف َك َ
ِ
ِ
ِ
ث ُّ
الد ْن َيا ُن ْؤتِ ِو ِم ْنيَا َو َما لَوُ ِفي ْاآلَ ِخ َرِة ِم ْف
يد َح ْر َ
َح ْر َ
اف ُي ِر ُ
ث ْاآلَخ َرِة َن ِزْد لَوُ في َح ْرثِو َو َم ْف َك َ
َن ِ
ص ٍ
يب} ( الشورى . ) ٕٓ :
المضي كما
وينطبؽ عمى ىذه اآلية ما ذكرناه مف َّأنيا تقرر ُسنةً إليية عامة فناسبيا ُ
تقدـ  ,وقد جاءت ( كاف ) ِ
محققة ليذا الغرض  ,وجاء خبرىا فعالً مضارعاً لمداللة عمى

مر تاريخ اإلنساف حتى يرث اهلل
السنة عمى ٍّ
التجدد االستمراري  ,وىو المناسب لتكرار ىذه ُ
األرض ومف عمييا  .وجزـ الجواب مع كوف الشرط ماضياً عمى القاعدة  ,يقوؿ أبو حياف
االندلسي (ت ٘ٗ (( : ) ٚوال نعمـ خالفاً في جواز الجزـ َّ
فإنو فصيح مختار إالَّ ما ذكره
ٕٜٔ
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صاحب كتاب اإلعراب وىو أبو الحكـ بف عذرة عف بعض النحوييف أنو ال يجيء في الكالـ

الفصيح  ,واَّنما يجيء مع كاف ألنيا أصؿ األفعاؿ وال يجيء مع غيرىا مف األفعاؿ ونص

كالـ سيبويو والجماعة َّأنو ال يختص ذلؾ بكاف بؿ سائر األفعاؿ مثميا وأنشد سيبويو لمفرزدؽ
قائالً :

بأن القوم إن قدروا
دست رسوال َّ
ّ

عميك يشقوا صدو ار ذات توغير ))ٓ.ٚ

لما )
المبحث الرابع ّ ( :
لما حرفاً جازماُ لمفعؿ المضارع ,وبمعنى ( إالَّ ) بعد القسـ أو بعد نفي دوف قسـ ,
ترد ّ
وتكوف دالّة عمى وجوب شيء لوجوب غيره أو وجود شيء لوجود غيرهٔ .ٚوىي في
استعماليا الثالث حرؼ عند سيبويو وابف خروؼ  ,واسـ داؿ عمى الزماف بمعنى ( حيف )

عند ابف السراج وأبي عمي الفارسي وابف جنيٕ .ٚوعمى القوؿ بحرفيتيا بمعناىا ىذا تكوف

حرؼ شرط غير جازـ ,وأما عمى اسميتيا فيي متضمنة معنى الشرط وقيؿ غير متضمنةٖ,ٚ
ٍ
ماض  ,وتكوف مضافة إلى الجممة بعدىا عمى القوؿ بأسميتيا ,
وال تدخؿ إالَّ عمى فعؿ
واشترط النحويوف أف يكوف جوابيا فعالً ماضياً أيضاً وتأولوا ما ورد في القرآف مف مجيء

ٗٚ
لما ) في القرآف
جوابيا جممة اسمية
ّ
مصدرة بػ ( الفاء ) أو ( إذا ) الفجائية  .وقد وردت ( ّ
ٍ
ماض كما ىو مقتضاىا  ,و جوابيا مضارع عمى خالؼ ما اشترطو النحويوف
الكريـ شرطيا

فمما ذىب عف إبراىيـ الروع
؛ وذلؾ بحسب الظاىر في آية واحدة ىي قولو تعالى ّ (( :
وجاءتو البشرى يجادلنا في قوـ لوط ))( ىود  . ) ٚٗ :وأشار الدكتور خميؿ بنياف الحسوف
َّ ِ ِ
وف َى ْؿ إِلَى َم َرٍّد ِم ْف
يف لَ َّما َأرَُوا اْل َع َذ َ
اب َيقُولُ َ
إلى آية أخرى  ,ىي قولو تعالى َ { :وتََرى الظالم َ
سبِ ٍ
يؿ} ( الشورى َّ , ٚ٘)ٗٗ :
لكنيا في ىذه اآلية ال يتعيف كوف المضارع جواباً ليا كما
َ
أما الجواب فقد
لما ) عمى القاعدة ّ ,
سنذكر .أما اآلية األولى فمجيء الماضي فييا بعد ( ّ
تأولَّو أكثر النحوييف ؛ َّ
ألنو جاء مضارعاً وىو خالؼ القاعدة عندىـ  ,فذكر أبو البركات

األنباري َّ
أقب َؿ يجادلنا ويجادلنا جممة فعمية في موضع نصب
أف  (( :الجواب محذوؼ تقديره َ
عمى الحاؿ مف الضمير في أقبؿ وىو ضمير إبراىيـ (ع)  ...وقيؿ َّإنما أقيـ المضارع مقاـ
اسطٌ ِذراع ْي ِو بِاْلو ِ
الماضي عمى طريؽ حكاية الحاؿ كقولو تعالى { :و َكْمبيـ ب ِ
ص ِيد} )),ٚٙ
َ َ
َ ُ ُْ َ
َ
وذكر أبو الحسف الواحدي (( :المعنى ل ّما ذىب عنو الروع أخذ يجادلنا وأقبؿ يجادلنا فأضمر

ىذا الفعؿ قبؿ المستقبؿ َّ
لما تقتضيو وفي كؿ كالـ يخاطب بو معنى أخذ وأقبؿ إذا أردت
ألف ّ
ٚٚ
فمما
لما محذوؼ كما حذؼ في (( ّ
حكاية حاؿ))  ,وذكر أبو حياف األندلسي (( :وجواب ّ
ذىبوا بو)) وتقديره اجت أر عمى الخطاب إذ فطف لممجادلة أو قاؿ كيت وكيت و َّ
دؿ عمى ذلؾ
الجممة المستأنفة وىي يجادلنا  ,وقيؿ الجواب يجادلنا وضع المضارع موضع الماضي أي
ٖٓٔ
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جادلنا وجاز ذلؾ لوضوح المعنى وىذا أقرب األقواؿ  ,وقيؿ يجادلنا حاؿ مف إبراىيـ ( ع )

لما محذوؼ تقديره قمنا يا إبراىيـ أعرض عف ىذا واختار ىذا
وجاءتو حاؿ أيضاً  ...وجواب ّ
التوجيو أبو عمي  ,وقيؿ الجواب محذوؼ  ...اختصا اًر لداللة ظاىر الكالـ عميو )) ,ٚٛوىذه

األقواؿ تسمؾ مسمؾ التأويؿ َّ
ألنيا ترى ىذا االستعماؿ عمى خالؼ القاعدة المطّردة ,

ولمزمخشري توجيو ال يسمؾ ىذا المسمؾ فيقوؿ  (( :قيؿ َّ
لما ترد المضارع إلى معنى
إف ّ
الماضي كما ترد ( إف ) الماضي إلى معنى االستقباؿ )) ,ٜٚفيكوف ورود المضارع عمى

القاعدة كورود الماضي بعد ( إف )  ,ولعمو إلى ىذا القوؿ أيضاً يرمي الطبري إذ يقوؿ :
ماض إالَّ
ٍ
ٍ
لما قاـ قمت وال
لما ) إذا ولييا فعؿ
بماض يقولوف ّ
((والعرب ال تكاد تتمقى ( ّ
لما قاـ أقوـ وقد يجوز فيما كاف مف الفعؿ بو تطاوؿ مثؿ الجداؿ والخصومة
يكادوف يقولوف ّ
لما لقيتو أقاتمو بمعنى ُجعمت أقاتمو ))ٓ ,ٛوىذا إق ارر بورود جواب
والقتاؿ فيقولوف في ذلؾ ّ :

(جعمت أقاتمو) عمى معنى َّ
(لما)
(لما) مضارعاً وربَّما جعمو بمعنى الماضي حيف َّ
فسره بػ ُ
أف ّ
ّ
تقمب داللة المضارعَّ .
وعد الدكتور خميؿ بنياف الحسوف ىذه األقواؿ تأويالً بعيداً  ,و َّأنو يجب
لما ) مضارعأً ,ٛوما ذكره ىو الموافؽ
أف تُتَّخذ اآلية شاىداً عمى جواز أف يكوف جواب ( ّ
لما ذىب إليو بعض النحوييف ومنيـ ابف عصفورٕ .ٛثـ استدؿ الدكتور الحسوف بأننا إذا

وضعنا جادلنا موضع يجادلنا لكاف ىو الجواب وال نحتمؿ غيره جواباً  (( :فال يقصيو عف
ذلؾ مجيؤه مضارعاً في ىذا الموضع  ,وينظر إلى مجيئو مضارعاً ىينا عمى َّأنو أمر يتصؿ
لما مضارعاً ))ٖ.ٛ
بإعجاز لشأف شاءه اهلل وىو بذلؾ داؿ عمى جواز مجيء جواب ّ
تأولَو النحويوف َّ
ألف الحذؼ ليس بعزيز في القرآف الكريـ بؿ ىو
ويبدو لي أنَّو ال ُبعد فيما َّ
مف شواىد بالغتو  ,وكذا يقاؿ في حكاية الحاؿ الماضية وما ذكره الطبري وجيو ال غبار

عميو إذ فسَّر مجيء المضارع بما يناسب داللتو عمى االستمرار وعبَّر عنو بالمطاولة  ,نعـ
يرد عمى ما ذكره الزمخشري َّ
لما ) لو دلَّت عمى ما ذكره لوجدنا لذلؾ شواىده كثيرة .
أف ( ّ
أما استدالؿ الباحث بما ذكره فغريب ؛ َّ
ألنو جعؿ ما دفع النحوييف إلى التأويؿ دليالً عمى
تأولوه أصالً وال احتمموا جواباً غيره ,
عدـ التأويؿ  ,فالنحويوف لو جاء الجواب ماضياً لما َّ

فيذا االستدالؿ أشبو بالمصادرة  .أما مجيء الجواب مضارعاً يتصؿ بإعجاز القرآف فال أحد
ينكر ذلؾ َّ ,
لكنو ال ينافي القوؿ بحذؼ الجواب اختصا اًر أو َّأنو حكاية حاؿ ماضية .

نخمص مما تقدـ َّ
أف مجيء الشرط ماضياً َّإنما ىو عمى مقتضى القاعدة  ,أما مجيؤه

مضارعاً فيو لحكاية الحاؿ الماضية إشارةً إلى َّ
أف إبراىيـ (عميو السالـ) كاف حالو الحمـ
واألناة  ,وأنَّو عمى ىذه الحاؿ حتى مع مثؿ قوـ لوط وكفرىـ وما ىـ عميو مف الفحشاء ؛
َّ
ألنو (عميو السالـ) كاف ال يعاجؿ بالعقوبة  ,ويرجو لممنحرفيف التوفيؽ إلى التوبة والصالح

واإليمافٗ.ٛ

ٖٔٔ
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أما اآلية الثانية فيقوؿ عنيا الدكتور الحسوف  (( :وقد وجدنا آية أخرى تصمح دليالً في
َّ ِ ِ
وف َى ْؿ إِلَى َم َرٍّد ِم ْف
يف لَ َّما َأرَُوا اْل َع َذ َ
اب َيقُولُ َ
ىذا الشأف  ,وىي قولو تعالى َ { :وتََرى الظالم َ
سبِ ٍ
وف} ىي المعموؿ لمفعؿ ( ترى ) كما جاءت
يؿ} ,إذا جعمنا جممة {لَ َّما َأرَُوا اْل َع َذ َ
اب َيقُولُ َ
َ
جممة ( إذا ) في قولو تعالى { :وتَرى َّ
ت تََزَاوُر َع ْف َك ْي ِف ِي ْـ} مفعوالً لمفعؿ
الش ْم َس إِ َذا طَمَ َع ْ
ََ
ٍ
لما )  ,وال يكوف ذلؾ إالَّ بتقدير فعؿ مضارع َّ
ألف
(ترى) ويمزمو حينئذ أف تقدر جواباً لػ ( ّ
داللة الحاؿ عند وقوفيـ عمى النار تقتضي ذلؾ فيقولوف ما يقولوف ))٘.ٛ

ولـ يتضح ما يريده مف كوف الجممة معموالً أىي مفعوؿ بو أـ ظرؼ ؟  ,فيو نظَّر بآية
{ :وتَرى َّ
ت }...
ت تََزَاوُر َع ْف َك ْي ِف ِي ْـ  }...وفي ىذه اآلية الجممة {إِ َذا طَمَ َع ْ
الش ْم َس إِ َذا طَمَ َع ْ
ََ
تعرب فييا ( إذا ) ظرفاً منصوباً بالجواب مضافاً إلى الشرط  ,فيكوف الموقع اإلعرابي لجممة
أما حاؿ مف الشمس أو مفعوؿ ٍ
ثاف إذا جعمنا ( ترى ) قمبية  ,ولكف جعميا قمبية بعيد
الجواب ّ
َّ
ألف المعنى عمى البصرية كما ىو واضح  .ويبدو َّأنو أراد المفعوؿ كما يدؿ عميو آخر كالمو

 ,ويرد عميو َّ
أف ( ترى ) بصرية أيضاً في اآلية مورد البحث ؛ ألنيا أريد بيا رسـ ذلؾ

المشيد الميوؿ أماـ الرائي ال التخيؿ والتصور القمبي ,ولعؿ التوجيو الصحيح أف يقاؿ َّ
إف
لما ) فيو المطموب  ,واف كانت حاالً مف الظالميف
جممة ( يقولوف ) إذا كانت جواباً لػ ( ّ
لما )  ,وكذا إذا جعمنا ( ترى )
بجعؿ ( ترى ) بصرية فيذا ال يخرجيا عف َّأنيا جواب ( ّ

قمبية فجممة ( يقولوف ) مفعوؿ ٍ
لما ) ؛ وذلؾ َّ
ألف المحؿ
ثاف وال تخرج عف َّأنيا جواب ( ّ
لما ) لمجواب الناصب ليا ؛ َّ
ألف شرطيا مضاؼ إليو وىي ظرؼ
اإلعرابي في جممة ( ّ
َّ
ولعؿ ىذا ىو مراد الباحث المذكور َّ
لكنو ال يتضح مف عبارتو والسيما مع
متعمؽ بالجواب ,
لما ) فقد اتضح أننا ال نحتاج
قولو إننا إذا جعمنا ( يقولوف ) مفعوالً يمزمنا تقدير جواب لػ ( ّ
لما ) وجيو  ,وىو بذلؾ يرجع إلى ما ذكره
إلى تقدير  ,وما ذكره مف تقدير لجواب ( ّ

النحويوف مف َّ
أف مجيء ( يجادلنا ) في اآلية األولى لقصد حكاية الحاؿ فقاؿ بما لـ يرتضو

لما ) وجوابيا فعؿ مضارع ,
مف النحوييف  .فاآلية الكريمة عمى ىذا تكوف مثاالً لمجيء ( ّ
ويصدؽ عمييا ما ذكرناه في اآلية األولى و التوجيو ىنا ىو التوجيو ىناؾ .
ولكف َّ
أف ذلؾ ليس بمتعيٍّف في ىذه اآلية ؛ َّ
البد مف اإلشارة إلى َّ
ألنو مف الممكف أف

لما ) حينية ال تتضمف معنى الشرط  ,فال تحتاج إلى جواب فتكوف شاىداً لمرأي
تكوف ( ّ
القائؿ َّ
بأنيا ممكف أف تأتي غير متضمنة معنى الشرط وتكوف ظرفاً فقط كما سبقت اإلشارة
َّ
ولعؿ ىذا ىو
إليو  ,فيكوف المعنى ( :وترى الظالميف حيف أروا العذاب يقولوف , ) ...
األقرب في توجيو اآلية المباركة .

ٕٖٔ
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المبحث الخامس  ( :ما )

تستعمؿ ( ما ) في المغة العربي حرفيةً واسميةً ,ٛٙوال ييمنا التعرض لمعانييا الحرفية ؛

َّ
ألنيا خارجة عف مورد بحثنا  .أما األسمية فتستعمؿ معرفةً ونكرةً  ,أما المعرفة فتكوف
ناقصةً وىي الموصولة التي تحتاج إلى صمة  ,وتكوف تامةً أي تقدر بكممة ( الشيء )  ,كما
ِ
في قولو تعالى { :إِف تُْب ُدوا الص َ ِ ِ ِ ِ
عـ الشيء ابداؤىا ,
ْ
َّدقَات فَنع َّما ى َي} ( البقرة  ) ٕٚٔ :أي فن َ
ِ
ِِ
عـ الغسؿ ,فاألولى عامة والثانية
أو تُقدر بما يناسب مثؿ َ ( :غسمتُو غسالً نع َّما ) أي ن َ

خاصة  .أما النكرة فيي أيضاً ناقصة وىي الموصوفة  ,وتامة وىي التعجبية  ,والواردة في
ِ
ِِ
عـ شيئاً ) فػ ( ما ) نصب عمى التمييز عند جماعة
مثؿ  ( :غسمتُو غسالً نع َّما ) بتقدير ( ن َ
مر َّأنيا معرفة تامة عند غيرىـ  .و( ما ) التي تكوف لممبالغة كمثؿ
مف النحوييف  ,وقد َّ
ٍ
كتابة َّ
كأنو مخموؽ منيا  .وتُستعمؿ ( ما ) األسمية
يد مما أف يكتب ) أي مف
قوليـ  ( :ز ٌ

أيضاً نكرةً تتضمف معنى الحرؼ  ,فتكوف استفيامية وشرطية مضمنة معنى ( إف ) الشرطية
 ,والشرطية تكوف تارة غير زمانية كما في قولو تعالى َ { :و َما تَ ْف َعمُوا ِم ْف َخ ْي ٍر َي ْعمَ ْموُ المَّوُ}
(البقرة  , )ٜٔٚ :وتارةً تكوف زمانية كما ذىب إلى ذلؾ جماعة مف النحوييف  ,كما في قولو
تعالى { :فَما استَقَاموا لَ ُكـ فَ ِ
يموا لَيُ ْـ} ( التوبة  , ) ٚ :أي استقيموا ليـ مدة استقامتيـ
ْ ْ
استَق ُ
َ ْ ُ
لكـ .ٛٚو( ما ) األسمية في معانييا المذكورة تستعمؿ فيما ال يعقؿ عمى ما ذكره جماعة مف
النحوييف .ٛٛويبدو مف قوؿ ابف مالؾ َّ
أف ( ما )  (( :صالحة لمصنفيف لكف أوالىما بو ما ال
النس ِ
ِ
ِ
اء}
يعقؿ والمبيـ أمره ومف ورود ما فيمف يعقؿ قولو تعالى { :فَ ْانك ُحوا َما طَ َ
اب لَ ُك ْـ م َف ٍّ َ
وقولو { :إِالَّ َعمَى أ َْزو ِ
ت أ َْي َم ُانيُ ْـ})) ,ٜٛويمكف أف يقاؿ في اآلية األولى َّأنيا
اج ِي ْـ ْأو َما َممَ َك ْ
َ
ليست لذات مف يعقؿ  ,بؿ لصفاتو وصفاتو مما ال يعقؿ ال ممف يعقؿٓ ,ٜأي فانكحوا ما

طاب لكـ مف النساء سواء كانت ثيباً أـ بك اًر أـ ...الخ  ,والكالـ نفسو يجري في اآلية
فرع ابف مالؾ عمى رأيو السابؽ َّأنيا إذا استعممت فيمف يعقؿ إذا اختمط بما ال
الثانية .وقد َّ
يعقؿ فذلؾ عمى األصؿ ؛ َّ
ألنيا في األصؿ عامةٔ , ٜوما قمناه في ( َمف ) مف َّأنيا تدؿ
عمى معنى و ٍ
سار في ٍّ
احد ٍ
كؿ أقساميا يجري في ( ما )  ,فذكر المصطفوي َّ
أف أصؿ ( ما )

األسمية  (( :ىو مطمؽ الشيء أما المفاىيـ والخصوصيات األُخر فإَّنما تستفاد مف كيفية
ٕٜ

التعبير ومف لحف الكالـ ))

 ,وما يعنينا مف أقساـ ( ما ) ىنا الشرطية  ,وىي المتضمنة

معنى الشرط اختصا اًر  ,وتنوب مناب ( إف ) كما تقدـ في ( َم ْف ) .وىي أيضاً  (( :مبيمة
في أزماف الربط))ٖ ,ٜأي َّإنيا (( :ال تدؿ عمى زمف معيف مف أزماف ربط الجواب
بالشرط))ٗ ,ٜوعميو ال ُيستفاد منيا في تحديد زمف الجممة الشرطية  ,فنرجع إلى زماف الشرط
ٍ
ماض وجوابيا
وجوابو وسائر القرائف عمى ما تقدـ  .وردت ( ما ) في القرآف الكريـ شرطيا
مضارع منفي بػ ( ال ) النافية ومقترف بػ ( الفاء ) في آية واحدة  ,وىي قولو تعالى َ { :و َما
ٖٖٔ
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آَتَْيتُـ ِم ْف ِرًبا لَِيرُبو ِفي أَمو ِ
الن ِ
اؿ َّ
وف َو ْجوَ المَّ ِو
اس فَ َال َي ْرُبو ِع ْن َد المَّ ِو َو َما آَتَْيتُ ْـ ِم ْف َزَك ٍاة تُِر ُ
يد َ
ْ
َْ
ْ َ
ِ
ِ
وف} (الروـ  , ) ٖٜ :واقتراف الجواب بػ ( الفاء ) ىينا مف غير الغالب ,
فَأُولَئ َؾ ُى ُـ اْل ُم ْ
ضعفُ َ
إذ ىو صالح أف يكوف جواباً مف دونيا  ,وقد تقدمت اإلشارة إلى َّ
أف ىذا الحكـ غالبي وليس
بالزـ  ,سواء في اقترانيا بالجواب في غير المواضع التي حددىا النحويوف  ,أو في عدـ

اقترانيا في المواضع التي قيؿ بمزوـ اقترانو بيا  .ومجيء الجواب مضارعاً عمى القاعدة أو
لمداللة عمى االستقباؿ  ,إذ كونو يربو أو ال يربو عند اهلل َّإنما ىو في عالـ الجزاء واآلخرة .
وأما مجيء الشرط ماضياً فيو أما لمخفة كما عمؿ النحويوف أو لكونو ماضياً بالنسبة لمجواب
كما عمؿ السييمي  (( :الجممة معترضة بعد جممة { فَآ ِ
َت َذا اْلقُ ْرَبى َحقَّوُ  }...والواو
اعتراضية  ,ومضموف ىذه الجممة بمنزلة االستدراؾ لمتنبيو عمى ايتاء ماؿ ىو ذميـ وجيء
بالجممة شرطية ألنيا أنسب بمعنى االستدراؾ عمى الكالـ السابؽ ))٘.ٜ

ويحتمؿ في اآلية أف تكوف ( ما ) موصولة  ,والعائد عمييا مف جممة (( َو َما آَتَْيتُ ْـ ِم ْف ِرًبا
 ))...محذوؼ  ,وقولو (( َف َال َي ْرُبو)) في موضع رفع َّ
بأنو خبر لمبتدأ ( ما )  ,والفاء دخمت
عمى الخبر كما دخمت عميو في قولو تعالى َ { :و َما بِ ُك ْـ ِم ْف نِ ْع َم ٍة فَ ِم َف المَّ ِو} ( النحؿ ,) ٖ٘ :
لكف الواحدي رجَّح َّأنيا شرطية لتتسؽ مع قولو تعالى في ذيؿ اآلية َ { :و َما آَتَْيتُ ْـ ِم ْف َزَك ٍاة
ؾ ىـ اْلم ْ ِ
ِ
َّ ِ
وف} ,فيي في ىذا المقطع شرطية ؛ َّ
ألنو ليس في جممة
تُِر ُ
ضعفُ َ
يد َ
وف َو ْجوَ المو فَأُولَئ َ ُ ُ ُ
{فَأُولَئِ َؾ ىـ اْلم ْ ِ
وف} ما يعود عمى ( ما ) ليكوف خب اًر ليا.ٜٙ
ضعفُ َ
ُُ ُ
الـخـاتـمـة

أف ما ذكره النحويوف مف َّ
ويجدر بنا أف ننبو في ختاـ بحثنا إلى َّ
أف أحسف الوجوه

لمتوافؽ بيف فعؿ الشرط وجوابو ىو أف يكونا مضارعيف ثـ ماضييف ال يبتني عمى استقراء

األكثر وروداً في كالـ العرب  ,واَّنما يبتني عمى قضية العامؿ ؛ َّ
ألف أدوات الشرط تجزـ
فعميف فاألحسف أف يؤتى بمقتضاىا أما بعمميا في االثنيف لفظاً أو محالً  ,والتخالؼ بالعمؿ
ؽو ٍ
تارةً لفظاً وأخرى محالً ال يجعؿ العمؿ عمى نس ٍ
احد .
وقد وجدنا َّ
أف كوف الشرط والجواب ماضييف ليس بأقؿ في االستعماؿ القرآني مف كونيما

مضارعيف فال وجو لتفضيؿ الثاني عمى األوؿ  .كما َّ
أف التخالؼ كثي اًر ما يأتي لمداللة عمى

يفوت الجانب
معنى ما فال وجو أيضاً لمعدوؿ عنو إلى التوافؽ في صيغة الفعميف مما ّ
ً
يفوت تمؾ
الداللي  ,ومف ثـ فمع وجود داللة التخالؼ يكوف ىو األحسف مف التوافؽ الذي ّ

الداللة .

ثـ َّ
أف وضع القواعد الكمية لمقضايا الداللية – وال سيما في القرآف – أمر تشوبو الكثير

مف المحاذير  ,إذ وجدنا َّ
أف التخالؼ الزمني بيف فعؿ الشرط وجوابو َّإنما يخضع لمسياؽ

القولي والمغزى الداللي مف وراء الكالـ  ,فال حاجة لوضع قاعدة عامة – كما فعؿ النحويوف
ٖٗٔ
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 مف قبيؿ َّ ( :أف الماضي إذا كاف فعال لمشرط فيو بمعنى االستقباؿ)  ,ويجب التدقيؽ

والبحث عف الدواعي ٍّ
لكؿ استعماؿ عمى حدة انطالقاً مف الغرض الداللي والسياؽ والموقؼ

الكالمي  ,وىذا ما يقرره عمـ الداللة الحديث .
الهوامش:

-----------------

ٔ -لساف العرب َ ( :ش َرطَ ) .٘ٚ / ٛ :
ٕ -شرح المفصؿ .ٗٔ /ٕ :
ٖ -المقتضب. ٗٙ / ٕ :
ٗ -معاني النحو .ٗ٘ / ٗ :

٘ -دالالت االرتباط في أسموب الشرط  ( ٖ :بحث ).
 -ٙينظر  :شرح شذور الذىب  , ٖٜٗ :و أسموب الشرط في سورة النساء  ( .ٖ :رسالة ماجستير ).
 -ٚينظر  :المقتضب  , ٜٗ /ٕ :والنحو الوافي  ,ٖٗ /ٗ :و أسموب الشرط في سورة النساء  ٗ :و ٘ .
 -ٛينظر  :النحو الوافي  , ٕٗ٘ / ٗ :و أسموب الشرط في سورة النساء . ٙ :

 -ٜينظر  :التركيب المغوي لمشعر العراقي المعاصر  , ٖٛٙ :و دالالت االرتباط في أسموب الشرط ٘ :
ٓٔ -ينظر  :نحو الفعؿ  ٘ٔ :و ٕ٘ .
ٔٔ -ينظر  :نحو التيسير .ٜٗ :
ٕٔ -ينظر :أسرار المغة .ٕٖٚ :
ٖٔ -ينظر  :أسموب الشرط في المغة العربية – دراسة تركيبية داللية – بحث منشور عمى الشبكة الدولية ,
الرابط http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/662:

ٗٔ -ينظر :اإلتقاف في عموـ القرآف .ٕٔٗ /ٔ :
٘ٔ -ينظر :البرىاف في عموـ القرآف .ٕٔٓٛ :
 – ٔٙالمصدر نفسو والصحيفة نفسيا .
 - ٔٚينظر  :المثؿ السائر .ٔ٘ /ٕ :

 – 81ينظر  :األفعاؿ في القرآف و آثارىا الداللية  ,بحث عمى الشبكة الدولية  ,الرابط:
http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=article&id=174155
 - ٜٔنتائج الفكر .ٖٔٔ :
 – 02ينظر  :الفرؽ بيف الرؤية والنظر والبصر  ,بحث عمى الشبكة الدولية  ,الرابط :
http://ahmed1maher1.blogspot.com/
ٕٔ – مغني المبيب .ٖٙ٘/ٔ :
ٕٕ  -الكشاؼ.ٖٕٚ :
ٖٕ  -ـ  ,ف .ٖٚ٘ :
ٕٗ  -ـ  ,ف .ٖٔ٘ :
ٕ٘  -تفسير ابف كثير .ٕٖٛ / :
 - ٕٙتفسير الشعراوي.ٕٙٛ /ٖ:

 - ٕٚتفسير التحرير والتنوير.ٖٔٔ / ٕٖ :
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 – ٕٛينظر  :تفسير الطبري .ٕٕٚ / ٔٛ :

 - ٕٜينظر  :مواىب الرحمف في تفسير القرآف .ٖٕٚ /ٕٔ :
ٖٓ  -وتمؾ اآليات ىي اآلية  ٔٚ :مف سورة الكيؼ  ,واآلية  ٖ٘ :مف سورة الصافات  ,واآليات مف –ٚ
ٓٔ مف سورة القيامة  ,واآليتاف  ٕ :وٖٓ مف سورة المطففيف  ,واآليتاف  ٔ٘ :و ٔٙمف سورة الفجر
ٖٔ  -ينظر :مغني المبيب .ٖٖ / ٔ /

ٕٖ  -ينظر  :النحو الوافي  ٖٜ٘ / ٗ:و .ٖٜٙ
ٖٖ

 -ينظر  :تفسير الرازي .ٕٙ /ٔٙ :

ٖٗ

 -ينظر  :شرح الرضي عمى الكافية.ٖٔ٘ /ٖ:

ٖ٘ – ينظر :تفسير الزمخشري.ٖٜٛ :

 - ٖٙينظر :تفسير الشعراوي.ٖٖٗٙ /ٙ :
 – ٖٚالنحو الوافي . ٗٔٚ /ٗ :
 - ٖٛينظر  :ـ  ,ف .ٗٔٛ :
 - ٖٜينظر :تفسير البغوي . ٕٜٙ/ٗ :
ٓٗ – إنكار وجود اهلل  ,بحث عمى الشبكة الدولية :
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=01-03-0054
ٔٗ  -ينظر  :شرح جمؿ الزجاجي .ٜٔٛ / ٕ :
ٕٗ  -ينظر  :شرح الكافية الشافية .ٜٔٛ /ٕ :
ٖٗ  -ينظر  :شرح الرضي عمى الكافية .ٕٕٔ / ٗ :
ٗٗ  -ينظر :األزىية في عمـ الحروؼ ,ٔٓٓ :ومغني المبيب .ٖٗٔ :
٘ٗ  -ينظر :حاشية الدسوقي .ٕٕٚ / ٕ :

 - ٗٙينظر  :شرح المقدمة المحسبة  ,ٔٛٓ / ٔ :وشرح الكافية الشافية  ,ٕٚٙ /ٔ :وشرح المفصؿ ٖ :
 ,ٔٗٗ /وشرح ابف الناظـ .ٖ٘ :
 - ٗٚينظر :شرح التسييؿ  ,ٖٛٚ / ٖ :وشرح الرضي  ,٘٘ /ٕ :وشرح األشموني .ٔ٘ٔ /ٔ :
 - ٗٛينظر  :حاشية الخضري .ٔ٘ٙ / ٔ :

 - ٜٗينظر  :شرح األشموني  ٔ٘ٔ /ٔ :و ٕ٘ٔ.
ٓ٘  -ينظر  :شرح الرضي  , ٘٘ / ٕ :وشح الكافية الشافية.ٕٚٚ / ٔ :
ٔ٘  -ينظر  :حاشية الصباف .ٔ٘ٔ /ٔ :
ٕ٘  -ينظر  :شرح الرضي . ٘٘ / ٕ :

ٖ٘  -التسييؿ  ,ٖٛٚ / ٖ :وشرح األشموني .ٔٔ / ٗ :
ٗ٘  -التحقيؽ في كممات القرآف الكريـ .ٜٔٗ /ٔٔ :
٘٘  -المقتصد في شرح اإليضاح  ,ٔٔٓٛ / ٕ :وينظر  :الغرة المخفية .ٔ٘٘ / ٔ :
 - ٘ٙشرح األشموني. ٔٔ / ٗ :

 - ٘ٚحاشية الصباف  ٔٔ / ٗ :و ٕٔ .
 - ٘ٛينظر  :البحث النحوي عند األصولييف .ٕٔٙ :
 - ٜ٘ينظر  :الصيغ الزمنية في المغة العربية . ٚٓ :
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ٓ - ٙينظر  :تفسير الفخر الرازي  , ٕٔٓ /ٕٔ :و الميزاف .ٖٓٔ /ٖٔ :
ٔ - ٙتفسير الميزاف .ٖٖ٘ / ٔٚ :

ٕ - ٙينظر  :المصدر نفسو والصحيفة نفسيا .
ٖ - ٙينظر  :ـ  ,ف .٘ٚ /ٔ٘ :
ٗ - ٙتفسير التحرير والتنوير .ٕٔٛ / ٘ :

٘ - ٙينظر  :النحويوف و القرآف .ٕٖٛ – ٕٖ٘ :
 - ٙٙينظر  :شرح التسييؿ .ٖٜٗ / ٖ :
 - ٙٚينظر  :ـ  ,ف .ٖٜ٘ / ٖ :
 - ٙٛتفسير التحرير و التنوير . ٕٔٛ / ٘ :

 - ٜٙينظر  :تفسير البحر المحيط . ٕ٘ / ٗ :
ٓ - ٚـ  ,ف .ٜٕٗ / ٚ :
ٔ - ٚينظر :شرح الرضي  , ٕٔٚ /ٕ:وشرح الكافية الشافية  ,ٔٙٗ٘ -ٖٔٙٗ /ٖ :و األزىية في عمـ
الحروؼ  , ٕٓٛ – ٕٓٙ :وشرح التسييؿ  ٗٔٚ / ٖ :و  , ٗٔٛومغني المبيب  , ٖٖٚ – ٖٙٚ:و
حاشية الدسوقي . ٔٚ٘ – ٔٙٔ / ٕ :

ٕ - ٚىمع اليوامع .ٕٔ٘ / ٔ :

ٖ - ٚينظر  :حاشية الدسوقي .ٜٔٙ / ٕ :
ٗ ٚينظر  :شرح الكافية الشافية  ,ٔٙٗٙ / ٖ :و شرح التسييؿ .ٗٔٚ / ٖ :
٘ - ٚينظر  :النحويوف و القرآف .ٕٙ :

 - ٚٙالبياف في غريب إعراب القرآف .ٕٖ /ٕ :
 - ٚٚالتفسير البسيط  ٜٗٛ /ٔٔ :و ٓ. ٜٗ
 - ٚٛتفسير البحر المحيط .ٕ٘ / ٗ :
 - ٜٚالكشاؼ .ٕٗٔ / ٕ :

ٓ - ٛتفسير الطبري  ٗٓ٘ / ٔ٘ :و . ٗٓٙ
ٔ - ٛينظر  :النحويوف و القرآف .ٕٙ :
ٕ – ٛينظر :ىمع اليوامع .ٕٔ٘ /ٔ :
ٖ - ٛينظر  :تفسير الميزاف . ٖٔٗ / ٔٓ :
ٗ – ٛينظر :تفسير الميزاف .ٖٔٗ /ٔٓ :
٘ - ٛالنحويوف والقرآف .ٕٙ :

 - ٛٙينظر  :األزىية في عمـ الحروؼ  , ٜٔ – ٚٔ :ومغني المبيب . ٗٔٗ – ٖٜٓ :
 - ٛٚينظر  :مغني المبيب . ٖٜٛ – ٖٜٓ :
 - ٛٛينظر :شرح المقدمة المحسبة  , ٔٛٓ / ٔ :وشرح المفصؿ  , ٔٗ٘ / ٖ :وشرح ابف الناظـ ٖ٘ :
 - ٜٛشرح الكافية الشافية .ٕٚٙ / ٔ :

ٓ - ٜينظر  :شرح ابف الناظـ  , ٖٙ :وحاشية الخضري .ٔ٘ٙ /ٔ :
ٔ - ٜشرح الكافية الشافية . ٕٚٚ / ٔ :
ٕ - ٜالتحقيؽ في كممات القرآف الكريـ . ٛ /ٔٔ :

ٖٔٚ

جمةل الآداب  /العدد ( 212حزيران)

 1027م  2418 /هـ

ٖ - ٜشرح األشموني . ٔٔ / ٗ :

ٗ - ٜحاشية الصباف  ٔٔ / ٗ :و ٕٔ .
٘ - ٜتفسير التحرير و التنوير . ٙٓ / ٕٔ :
 - ٜٙينظر  :التفسير البسيط  ٙ٘ / ٛ :و . ٙٙ
ثبت المصادر والمراجع :

----------------------

 -القرآف الكريـ :

 اإلتقاف في عموـ القرآف  :جالؿ الديف السيوطي ( ت ٜٔٔىػ)  ,تحقيؽ  :محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ,الييئة المصرية العامة لمكتاب .ٜٔٚٗ ,
 األزىية في عمـ الحروؼ :عمي بف محمد النحوي اليروي ( ت٘ٔٗ ىػ )  ,تحقيؽ  :عبد المعيف المموحي ,منشورات مجمع المغة العربية بدمشؽ  ,طٕ ٖ.ٜٜٔ

 -أسرار المغة  :أبو البركات األنباري ( ت  ٘ٚٚىػ )  ,تحقيؽ  :بركات يوسؼ ىبُّود  ,طٔ  ,بيروت

.ٜٜٜٔ
 أسموب الشرط في سورة النساء (دراسة نحوية)  :راوية عمي زكريا  ,رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعةالسوداف لمعموـ والتكنموجيا.ٕٓٔ٘ ,
 أسموب الشرط في المغة العربية – دراسة تركيبية داللية – بحث منشور عمى الشبكة الدولية  ,الرابط :http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/view/662
– األفعاؿ في القرآف و آثارىا الداللية  ,بحث عمى الشبكة الدولية  ,الرابط:
http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=article&id=174155
– إنكار وجود اهلل  ,بحث عمى الشبكة الدولية :
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=01-03-0054
 البرىاف في عموـ القرآف  :بدر الديف الزركشي (ت ٜٗٚىػ )  ,تحقيؽ  :أبو الفضؿ الدمياطي ,دارالحديث .ٕٓٓٙ ,

 البحث النحوي عند األصولييف  :مصطفى جماؿ الديف  ,بغداد ٓ.ٜٔٛ البياف في غريب إعراب القرآف  :أبو البركات األنباري  ,تحقيؽ :طو عبد الحميد طو  -مصطفى السقا ,الييئة المصرية العامة لمكتاب .ٜٔٛٓ ,
 -التحقيؽ في كممات القرآف الكريـ  :حسف المصطفوي  ,طٔ  ,طيراف ٔٗٔٙىػ.

 التركيب المغوي لمشعر العراقي المعاصر  :مالؾ يوسؼ المطمبي  ,بغداد ٔ.ٜٔٛ تفسير ابف كثير  :إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي ( ت ٗٚٚىػ ) ,تحقيؽ :سامي بفمحمد السالمة  ,دار طيبة .ٜٜٜٔ ,
 تفسير الشعراوي( الخواطر)  :محمد متولي الشعراوي (المتوفىٔٗٔٛ :ىػ)  ,القاىرة .ٜٜٔٚ -تفسير التحرير و التنوير :محمد الطاىر بف عاشور  ,الدار التونسية لمنشر  ( ,د – ت ) .

– تفسير الطبري( جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف )  :محمد ابف جرير الطبري ( ت ٖٓٔ ىػ ) ,

تحقيؽ  :بشار عواد معروؼ  -عصاـ فارس الحرستاني  ,مؤسسة الرسالة  ( ,د – ت ) .
 -تفسير الرازي ( مفاتيح الغيب ) :فخر الديف الرازي ( ت  ٙٓٙىػ )  ,دار الفكر  ,طٔ .ٜٔٛٔ ,
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– تفسير الكشاؼ  :جار اهلل الزمخشري ( ت  ٖ٘ٛىػ )  ,اعتنى بو  :خميؿ مأموف شيحا  ,طٔ  ,بيروت

ٕٕٓٓ.

 تفسير البغوي  :أبو محمد الحسيف بف مسعود البغوي ( ت ٓٔ٘ىػ)  ,تحقيؽ  :محمد عبد اهلل النمر -عثماف جمعة ضميرية  -سميماف مسمـ الحرش ,دار طيبة لمنشر والتوزيع ,طٗ .ٜٜٔٚ ,
 -تفسير البحر المحيط  :أبو حياف األندلسي ( ت ٘ٗٚىػ)  ,تحقيؽ  :صدقي محمد جميؿ  ,دار الفكر -

بيروت ٕٓٗٔ ىػ.

محمد بف صالح بف عبد اهلل
محمد الواحدي (ت  ٗٙٛىػ)  ,تحقيؽ َّ :
أحمد بف َّ
 التفسير البسيط َ :عمي بف َالفوزاف  ,الرياض ( د – ت ).
 -حاشية الخضري عمى شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ  :محمد بف عمي الخضري ( ت ٕٔٛٚىػ ) ,

بيروت ( د -ت ) .

 حاشية الدسوقي عمى مغني المبيب  :محمد بف أحمد عرفة الدسوقي ( ت ٖٕٓٔىػ )  ,مصر ( د –ت).
 حاشية الصباف عمى شرح األشموني عمى ألفية ابف مالؾ  :محمد بف عمي الصباف ( ت  ٕٔٓٙىػ ) ,القاىرة ( د -ت ) .

 -دالالت االرتباط في أسموب الشرط ( دراسة في نصوص مف صحيح البخاري )  :أبو بكر زروقي ,

بحث منشور في مجمة كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية واالجتماعية  ,الجزائر  ,العدد السادس ٕٓٔٓ.
 الصيغ الزمنية في المغة العربية  : :مالؾ يوسؼ المطمبي  ,بغداد ٕ.ٜٔٛ -الغرة المخفية في شرح الدرة األلفية  :أبو العباس بف الخباز ( ت  ٖٜٙىػ )  ,تحقيؽ  :حامد محمد

العبدلي  ,األنبار ٓ.ٜٜٔ

 شرح المفصؿ  :موفؽ الديف بف يعيش ( ت ٖٗٙىػ )  ,بيروت ( د -ت ) . شرح شذور الذىب في معرفة كالـ العرب :ابف ىشاـ األنصاري( ت ٔٚٙىػ )  ,تحقيؽ  :محمد أبوالفضؿ عاشور ,دار إحياء التراث العربي ٕٔٓٓ.

 شرح الرضي عمى الكافية :رضي الديف االسترابادي ( ٙٛٙىػ )  ,بيروت ( د -ت ) شرح جمؿ الزجاجي  :أبو الحسف ابف عصفور ( ت ٜٙٙىػ )  ,تحقيؽ  :صاحب جعفر أبو جناح ,الموصؿ ٕ.ٜٔٛ
 شرح الكافية الشافية  :جماؿ الديف بف مالؾ ( ت ٕٙٚىػ)  ,تحقيؽ  :عبد المنعـ أحمد ىريدي  ,طٔ ,مكة المكرمة ( د – ت ) .

 -شرح المقدمة المحسبة  :طاىر بف أحمد بف بابشاذ ( ت ٜٗٙىػ )  ,تحقيؽ  :ميدي عبيد جاسـ ,

بيروت .ٜٔٛٙ
 شرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾ  :بدر الديف بف مالؾ (ت  ٙٛٙىػ)  ,تحقيؽ  :محمد باسؿ عيوفالسود  ,طٔ  ,بيروت ٕٓٓٓ.

 -شرح التسييؿ  :جماؿ الديف بف مالؾ  ,تحقيؽ  :محمد عبد القادر عطا وطارؽ فتحي الزيف  ,بيروت

ٕٔٓٓ.
 شرح األشموني عمى ألفية ابف مالؾ  :نور الديف األشموني ( ت ٜٕٜىػ )  ,تحقيؽ  :محمد محييالديف عبد الحميد  ,بيروت ٘٘.ٜٔ
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:  الرابط,  بحث عمى الشبكة الدولية, – الفرؽ بيف الرؤية والنظر والبصر
/http://ahmed1maher1.blogspot.com
.ٜٔ٘ٙ  بيروت, ) ىػٚٔٔ  جماؿ الديف بف منظور ( ت:  لساف العرب)  ت- بيروت (د,  محمد عبد الخالؽ عضيمة:  تحقيؽ, ) ٕىػٛ٘ (  محمد بف يزيد المبرد:  المقتضب.ٜٜٔٛ  النجؼ األشرؼ,  عبد األعمى السبزواري:  مواىب الرحمف في تفسير القرآف.ٜٜٔٔ  بغداد,  فاضؿ السامرائي:  معاني النحو-

 محمد محيي:  تحقيؽ, ) ىػٖٙٚ  ضياء الديف ابف األثير ( ت: المثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعر.ٜٜٔ٘  بيروت, الديف عبدالحميد
,  مازف المبارؾ ومحمد عمي حمد:  تحقيؽ,  ابف ىشاـ األنصاري: – مغني المبيب عف كتب األعاريب
.ٜٔٛ٘  بيروت, ٙط

,  كاظـ بحر المرجاف:  تحقيؽ, ) ٗىػٚٔ  عبد القاىر الجرجاني ( ت:  المقتصد في شرح اإليضاح-

.ٜٕٔٛ بغداد
 حسيف: صححو واشرؼ عمى طباعتو,  السيد محمد حسيف الطباطبائي: الميزاف في تفسير القراف.ٜٜٔٚ  بيروت, ٔ ط, االعممي
.ٜٖٔٚ  مصر, ٗ  ط,  عباس حسف:  النحو الوافي-

.ٕٓٓٙ  بيروت,  أحمد عبد الستار الجواري:  نحو التيسير.ٕٓٓٙ  بيروت,  أحمد عبد الستار الجواري:  نحو الفعؿ:  النحويوف و القرآف- الرياض ( د,  محمد إبراىيـ البنا:  تحقيؽ, ) ٘ىػٛٔ  أبو القاسـ السييمي ( ت:  نتائج الفكر في النحو-

.. ) ت

 الكويت,  عبد العاؿ سالـ مكرـ:  تحقيؽ,  جالؿ الديف السيوطي:  ىمع اليوامع شرح جمع الجوامع.ٜٜٔٚ

Contrary to the actual condition
and the answer in the Koran
Abstract
Offset between the acts is displayed in the Arabic language in general and
more specifically the Holy Qur'an, which comes for the purposes of
semantic and stylistic different, and is linked to this phenomenon violates
the actual condition and the answer in time.
Grammarians have decided that the best method in the condition is that
really comes requirement and answer Madian, then Mdharaan, and what
was otherwise tried to be interpreted.
This research proved that the rules established by grammarians do not stand
too much in front of the reported examples of this phenomenon in the
Koran, and that the cause offset time between the actual condition and the
answer - especially in the event that the reaction condition past and did
answer Mdharaa - but due to reasons semantic and contextual responsible
for all resource Quranic text came to talk with him or Inh.
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