د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

أدالوبى(إمّا)ىالذرطوةىالجازمةىفيىالقرآنىالكروم،ى
وأثرهاىفيىتوجوهىالتفدور

د .مطر عبد اهلل إسحاؽ ()
مدتخلصىالبحث:

تهدؼ ىذه الدراسة إلى تسليط الضوء حوؿ ٍ
بعض من أساليب النحو العربي
ُ
(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم وأثرىا في توجيو
أال وىي( :أساليب ً

التفسير)؛ وذلك الستكشاؼ المعاني المختبئة وراء ىذه األساليب ،وأجالء
غوامضها ،وإظهار قوانينها ،وما تدؿ عليو من ٍ
معاف ،وما تبديو من أغراض ،وكل ما
يتعلق بو .فهو بحق وحقيقة ،ذو جانب كبير من النحو العربي ،لو شواىده الكثيرة،

من القرآف الكريم ،ذروة الفصاحة ،وقمة البالغة.

ػ(إما) الشرطية يُ ُّ
عد من أوسع األساليب العربية المتداولة في الكالـ،
والجزـ ب ً
ويظهر ذلك في كونو يتسع في االستعماؿ من الزماف والمكاف ،ومن حيث المعاني
ثم كاف البحث فيها أمراً مهماً للوصوؿ إلى معرفة سعة اللغة،
التي يتوارد عليها ،ومن َّ
وتعابيرىا ،وحسن تصوير المعاني التي تجيش في صدر المتكلم.

( )أستاذ النحو والصرف المساعد ،كمية اآلداب ،جامعة إفريقيا العالمية ،الخرطوم ،السُّـودان.
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د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

فموضوع ىذه الدراسة يتعلق بالقرآف الكريم؛ َّ
ألف من نظر في القرآف الكريم

يتضح لو أف الجزـ وأساليبو فيو (خصوصاً الشرطية) قد بلغ من الروعة والجدة،
مدى ال يدانيو الجزـ وأساليبو في كالـ آخرَّ ،
وأف إعجاز ىذا الكتاب العزيز
والتنوعً ،
ليبدو حقيقة جلية لمن يعيش معو ويتأملو ،ويدرس أساليبو أسلوباً أسلوباً ،كما ظهر لي

ػ(إما) الشرطية وأساليبها فيو ،فإذا كاف
(بفضل اهلل تعالى وعونو) بعد دراسة الجزـ ب ً
الجزـ في اللغة العربية بصفة عامة يقتضي إمعاف النظر فيما في كتب النَّحو؛ َّ
فإف
معالجتو في القرآف الكريم تقتضي الرجوع إلى ما جاء متفرعاً في كتب اللغة ،وإعراب

القرآف ومعانيو ،والتفسير ،والبالغة ،واإلعجاز ،واألصوؿ؛ لالستفادة منها مع
اإلنصاؼ في محاكمة التخريجات النحوية ،والمذىبية ،والفردية التي خلَّفها العلماء
السابقوف .ولقد كاف االلتفات إلى إقامة المعنى ،وبياف البالغة في أساليب الجزـ
َّ
المختلفة (بعد استكماؿ الحكم النحوي) مما يقتضيو النظر في كتاب اهلل العزيز

الذي أفصح الكالـ العربي المبين ،من أجل ذلك عرضت المعاني في غضوف

البحثُّ ،
توجز أىم ما ورد فيو،
أنهيت
البحث .وبعد أف
َ
ُ
أثبت في نهايتو خاتمة ُ
وألحقتو بِقائمة المصادر والمراجع التي اعتمدتُها.
ى
ى
ى
ى
ى
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مقدمـة :ى

الحمد هلل رافع الدرجات لمن انخفض لجاللو ،وفاتح البركات لمن انتصب
لشكر أفضالو ،والصالة والسالـ على سيدنا محمد(صلى اهلل عليو وسلم) المبعوث
باآليات الباىرة والحجج ،المنزؿ عليو قرآف عربي غير ذي عوج ،وعلى آلو الهادين،

كرـ .وبعد..
وشرؼ و َّ
وأصحابو الذين شادوا الدينَّ ،

َّ
(إما) الشرطية الجازمة في القرآف
فإف موضوع ىذا البحث موسوـ بػ(أساليب ً
الكريم ،وأثرىا في توجيو التفسير) ،ىذا الموضوع عمي ٌق بحره ،ال يتسنَّى لي حصره
في مثل ىذا الوقت القصير ،ولكن ال نبتعد عن المحاولة فيو ،لعل اهلل يهب لنا
ٍ
بشيء (ﭣﭤﭥﭦﭧ)(ٔ).
التوفيق؛ لنخرج
(إما) الشرطية في القرآف الكريم) من المواضيع المهمة؛ ألنَّو
فظاىرة الجزـ بػ( ً
ذو جانب كبير من النحو العربي ،ولو شواىده الكثيرة في القرآف الكريم؛ وألني كنت
(إما) الشرطية فيو تراكيب نحوية عالية النسج ،متينة
أقرأ القرآف الكريم ،وأجد للجزـ بػ ً
السبك ،محكمة النسق ،ذات تأثير يهزني ،ويحرؾ وجداني ،وكنت أقف لدى ىذه

األساليب مستفهماً متفهماً مستبحثاً باحثاً ،عن سر حالوتها ،وكنو طالوتها،
وخواصها ،ومعانيها البالغية التي تعقب صحة .وألنو من حق اللغة العربية على طالبها
الدارس ،أف يدرسها في أعلى أساليبها التي تضمنها القرآف الكريم ،ومن حق القرآف
الكريم على المسلم ،أف يدرس أساليبو ،ويتفحص موازينو ،ويتبين تراكيبو ،ومن حق
نفسو عليو أف يتفهم لغة دينو ،لغة القرآف الكريم ،والحديث النبوي الشريفَّ .
فإف
( )1سورة البقرة ،اآلية (.)265
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بي ،وأصدؽ مأثور لغوي لم تنلو
القرآف الكريم أمتن كالـ عرفو البشر ،وأفصح ٍّ
نص عر ٍّ
يد تحريف ،أو يتطرؽ إليو تبديل أو تغيير؛ إذ ليس ثمة كتاب في الوجود على وجو

اإلطالؽ وصل إلى ذروة التوفيق ،مثل القرآف الكريم( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ)(ٔ) ،وىو سر عظمة وجوده ،ومفتاح خلوده .وقد كاف
يحتوي مع ما يحتويو من األساليب والتراكيب (على ثروة ضخمة من الجزـ وأساليبو

ومعنى ،وما إلى ذلك) التي تدعو إلى الدرس
المتنوعة ،طبيعةً ،وصيغاً ،وتركيباً ،وزمناً
ً

والعيش معها ،وتبعث على التأمل فيها ،والتبيّن منها ،واإلظهار لحقائقها ،واإلبراز
لمعانيها المختلفة من خالؿ النص القرآني ،وتحليلها ،بأسلوب يحمل شموالً في
ٍ
التناوؿ ،يستطيع بموجبو االستدالؿ على ما في النص القرآني من ٍ
سامية
معاف
ٍ
،وألفاظ ر ٍ
اقية .فهذا مما دفعني إلى التفكير في الكتابة عن ىذه الظاىرة .وكما
دفعتني (أيضاً) الحاجة إلى تصحيح األساليب في حياتنا العلمية والعملية ،وذلك َّ
أف

القرآف الكريم ىو المنبع األوؿ للغة العربية ،واألصل الثابت في ذلك ،وإقامة الدراسة
اسخ ٍ
على ٍ
ثابت يُ ْش ِعر الدارس باالطمئناف والثقة واليقين؛ بأنو يقوـ بعمل علمي
أصل ر ٍ

متين ،يمكن أف ينتهي إلى نتائج قوية ال مماراة فيها ،ويصل إلى قواعد ثابتة ال مجاؿ

موحد مقطوع بصحتو ،والقرآف الكريم
للطعن فيها ،كونها ثمرة التطبيق على نص َّ
بطريقتو المميزة باألداء قادر على تطويع اللساف ،حيث تنتقل الكلمة من بنائها
القرآني ،وتصبح موظفة في حاجات المجتمع ومطالب اللغة .وألجل الخروج بفكرة

واضحة واالستفادة ،حصرنا موضوع ىذا البحث في (أساليب (إ ًما) الشرطية الجازمة

في القرآف الكريم).

وقد اقتضت طبيعة البحث بحسب المادة المدروسة أف يتألف ىيكلها من
مبحثين تسبقهما مقدمة وتقفوىما خاتمة ،وخصصت المبحث األوؿ للحديث عن
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ػ(إما)
مفهوـ الشرط في اللُّغة وفي االصطالح ،وخصصت المبحث الثاني للجزـ ب ً

الشرطية( :أساليبها ،وأنواعها ،وصورىا ،ومواردىا ،في القرآف الكريم) ،ىذا وقد
خلصت الدراسة بخاتمة أشرت فيها إلى أىم المعالم البارزة لنتائج البحث من خالؿ

دراستي لهذا الموضوع ،وكما قمت بتزويد البحث بفهرس للمصادر والمراجع .وما

توفيقي إالّ باهلل عليو توكلت وإليو أنيب.
المبحثىاألول ى
مفكومىالذرطىفيىاللُّغةىوفيىاالصطالح ى
المطلبىاألول:ىمفكومىالذرطىفيىاللُّغة،ىوبوـانىمعـانوه :ى

َّ
إف الوقوؼ على معاني الشرط اللغوية ،يكشف لنا ما ىو منها حقيقي ،وما ىو

منها مجازي؛ ليسهل علينا فهم معناه النحوي الذي سنذكره بعد ،كما يكشف كيفية
انتقالو من المعنى اللغوي إلى النحوي ،والعالقة بين المعنيين ،فمن تتبَّع مدلوالت
مادة (الشرط) اللغوي؛ اتضح َّ
أف أصل تلك المدلوالت :العالمة(ٔ) ،وىي كما قاؿ
ابن فارسَّ :
أصل يدؿ على علم وعالمة ،وما قارب من
"إف الشين ،والراء ،والطاء؛ ٌ

(ٕ)
َّ
نى حقيقي االستعماؿ ،ثم طرأت
معنى
ّ
حسي دوف ريب ،كما أنو مع ً
علم"  ،وىو ً
الحسي (أيضاً) والمعنوي ،والحقيقي كذلك
على اللفظ معاني أخرى منها:
ّ

( )1كتاب العين ،لمخميل بن أحمد الفراىيدي ،تحقيق الدكتور :عبد الحميد ىنداوي ،مادة (ش ر ط).235/6 ،
( )2مقاييس المُّغة ،ألب الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ،ط1412 ،2/ىـ1981 ،م (شرط).201/3 ،
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والتطور .كما يتضح لنا ذلك في العرض
التوسع في االستعماؿ
والمجازي ،عن طريق ُّ
ُّ
اآلتي لبعض المدلوالت اللغوية للفظ الشرط.

فالشرط :مصدر فعل شرط يشرط شرطاً(ٔ) ،بمعنى :جعل عالمةً ّما على شيٍء

معنى حسي وأصلي لمادتو ،والمقصود من المعنى األصلي :المعنى
يُعرؼ بو ،وىو ً
الذي ترجع إليو سائر المعاني األخرى ،أو تتفرع عنو(ٕ) ،وشرط يشرط :على معنى،
ألزـ الشيء والتزمو في البيع والمعاىدة وغيرىما من سائر العقود ،بمعنى :أف الشرط

اللغوي مدلولو :عالمة حسية على شيء ،أنو يدؿ على مدلوؿ معنوي وىو اإللزاـ
وااللتزاـ واألخذ والعطاء فهذا يقتضي وجود طرفين متعاقدين ملزـ وملتزـ؛ ليتم العقد
للحصوؿ على الوجو الذي يرغب فيو الطرفاف المتعاقداف ،وىو إما على الملزـ وإما

لو(ٖ).

ومن ىذه الحصيلة المعجمية يتضح لنا َّ
أف الشرط قيد رابط متعاقد طرفاه في
البيع ،وفي حاالت العقد األخرى ،وصلة الشرط في عقد البيع؛ َّ
ألف عقد البيع أىم

عقود المعاوضات جميعاً دوف منازع ،فما يسري على البيع ،يسري على غيره من
العقود .فذلك ىو الشرط في مفهوـ اللغة ،وما ذكرت من معاني الشرط ،وما اشتق
من مادتو األصلية ،قليل من كثير مما ذكرتو المعاجم اللغوية إالَّ َّ
أف ىذا القليل؛
ليكفي توضيح الشرط لغوياً ،لذا أكتفي بو عن ذكر جميع معاني الشرط ومشتقاتو،
( )1إصالح المنطق ،البن السكيت؛ أب يوسف يعقوب بن إسحاق ،دار المعارف ،القاىرة ،ط ،4/ص.68 :
محمد بن مكرم األنصاري ،دار صادر ،بيروت ،مادة (شرط)،
( )2لسان العرب ،البن منظور ،جمال الدين َّ
.329/7

محمد عبد الرازق الحسين  ،الممقب بـ(مرتضى الزبيدي) ،دار اليداية.404/19 ،
( )3تاج العروسّ ،
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

فقد عرفنا بهذا العرض الموجز لمدلوالت الشرط ومشتقاتو ،أنَّها كلها تدور حوؿ
َّ
معنى حسي استعمل فيو استعماالً
معنى الشرط األصلي ،وىو العالمة ،وال ريب أنو ً
حقيقياً وىذا الدوراف لمعاني المادة اللُّغوية للشرط حوؿ المعنى األصلي لها ،ىو ما
يعرؼ في علم اللغة بػ(دوراف المادة حوؿ معنى واحد ،أو ٍ
معاف تشترؾ فيها المفردات
ً
المتولدة من مادة واحدة).
المطلبىالثاني:ىمفكومىالذرطىفيىاالصطالحىالنحوي :ى

للشرط عند النحويين تعريفات كثيرة في علمهم ،ولم تكد تقتصر كلمتهم على
تعريف واحد معيَّن جامع مانع ،بل ذىبوا في ذلك إلى مذاىب شتى ،كلٌّ حسب
فهمو وتصويره لمدلوؿ المصطلح النحوي المهم .وفيما يأتي نذكر بعض تعريفات
الشرط لدى النحويين ،ثم نر ِّجح فيما بعد التعريف الجامع المانع ،وإليكم تعريفات

الشرط النحوي:

التعريف األوؿَّ :
أف الشرط معناه :تعليق حصوؿ مضموف جملة بحصوؿ

مضموف جملة أخرى(ٔ) .بمعنى :ربط ما تضمنتو جملة ما ،من مدلوؿ وجوداً ،بوجود
ٍ
مضموف.
ما احتوتو جملة أخرى من
التعريف الثاني :ترتيب أمر على أمر آخر بأداة من أدوات الشرط ،وىي
األلفاظ التي تستعمل في ىذا الترتيب ،مثل (إ ْف ،ومن ،ومهما..الخ) .وىو التعريف
الذي أوضحو أبو حباف ،بقولو " :فأما في االصطالح؛ فإنَّو عبارة عن مجموع الجملة
محمد ىارون2009 ،م،
( )1الكتاب ،لسيبويو ،أب بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،تحقيق وشرح :عبد السالم ّ
.421/1
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المصدر بإحدى األدوات المذكورة"(ٔ) .وىذا التعريف للشرط النحوي ،يعني :أنَّو

تكوناف أسلوب الشرط ،وال ىو
ليس ىو بالتعليق الناتج عن مضموني الجملتين اللتين ِّ
الجملة األخيرة التي ىي جملة الجواب ،وال األداة التي تسمى أداة الشرط ،بل

المقصود منو حاصل مجموع الجملة التي صدرت بإحدى أدوات الشرط (أي جملة

دخلت عليها أداة الشرط) وىو أحد األوجو التي يطلق عليها الشرط(ٕ).

التعريف الثالث :الشرط النحوي :عبارة عن وقوع الشيء لوقوع غيره ،وىو
الحد الذي أبداه أبو العباس المبرد ،بقولو أوؿ (باب الجزاء) من َّ
أف معنى الشرط:
"وقوع الشيء لوقوع غيره"(ٖ) .أيَّ :
أف حصوؿ الشيء الذي ترتب وجوده لوجود شيء

آخر ،ىو الشرط النحوي عنده .ويفهم من ىذا التعريف َّ
أف المقصود بالوقوع ىو
الجواب؛ ألنَّو الذي يعلق ويترتب وقوعو على وقوع غيره .والمراد بغيره :الجملة
األولى ،من جملتي الشرط التي اصطلح على إطالؽ الشرط عليها(ٗ).

التعريف الرابعَّ :
عما يقع بعد(إ ْف) ونحوىا من
أف الشرط النحوي عبارة َّ
األدوات ،معلقاً مضموف جملة أخرى .وبعبارة أخرى الشرط النحوي :إطالؽ الشرط
حيان األندلس  ،تحقيق :دكتور حسن ىنداوي1418 ،ىـ،
( )1التّذييل والتّكميل ف شرح كتاب التسييل ،ألب
ّ
.147/5
الضامن ،بيروت1407 ،ىـ،384/1 ،
( )2مشكل إعراب القرآن ،لم ّك بن أب طالب ،تحقيق :دكتور حاتم ّ
ص.147 :
( )3األُصول ف النحو ،ألب بكر محمد بن سيل بن السراج النحوي البغدادي ،تحقيق :عبد الحسين الفتم ،
بيروت1988 ،م.
( )4المقتضب ،المبرد أب

العباس محمد بن يزيد ،تحقيق :عبد الخالق عضيمة ،المجمس األعمى لمشؤون

اإلسالمية ،القاىرة.46/2 ،

مجلة الدراسات اإلسالمية ،العدد األوؿ 711

ربيع الثاني ٖٔٗٛىػ يناير ٕٓٔٚـ

(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

على مجموع األداة وفعل الشرط .كما يؤخذ من تعريف أبي حياف السابق للشرط.
وقد قاؿ الدسوقي في ىذا اإلطالؽَّ :
"إف إطالؽ الشرط على مجموع األداة وفعل
الشرط فقط ،غير معهود"(ٔ).

التعريف الخامس :ويطلق الشرط اصطالحاً :على جملة الجزاء وحدىا :فإنَّها
يصدؽ عليها؛ ألنَّها جملة منسوقة إلى الشرطية.
التعريف السادس :الشرط النحوي :ربط حدثين برابطة السببية ،بحيث يكوف
األوؿ سبباً للثاني ،ويكوف الثاني مسبّباً عن األوؿ.
فتلك ىي تعريفات العلماء للشرط النحوي ،وإنَّما ذكرناىا جميعاً؛ ليقف
الباحث على مدى اختالؼ النحويين في بياف مفهوـ ىذا المصطلح النحوي ،وكذا
ليقف على اختالفهم فيو؛ ليعود على فهم كل واحد منهم لمدلولو ،وكما َّ
أف اختالفهم
في فهم معنى الشرط النحوي مما يدؿ على أىمية ىذا األسلوب ومكانتو من مباحث

النحو العربي(ٕ).

وأرجح ىذه التعريفات (فيما يبدو لي) التعريف األوؿ ،وىو َّ
أف الشرط
النحوي( :عبارة عن تعليق حصوؿ مضموف جملة على حصوؿ مضموف جملة أخرى)
وذلك َّ
ألف ىذا التعريف جامع ومانع ،فجامع من حيث شمولو لكل عناصر التعريف،
ومانع من حيث دخوؿ عنصر خارجي في التعريف ،وىو ما يطلب أف يكوف عليو كل
( )1حاشية الدسوق عمى شذور الذىب.102/2 ،
محمد
محمد آدم أبو نظيفة ،إشراف الدكتور ّ
( )2أساليب الشرط ف القرآن الكريم ،لألستاذ الدكتور عبد اهلل ّ
رفعت محمود فتح اهلل ،نسخ وطبع وتجميد الجريس  ،القاىرة ،مصر1399 ،ىـ1979 ،م.16/1 ،
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

المعرؼ على مدلولو الصادؽ؛ ألنَّو يشخص الشرط الذي سيق لو ىذا
تعريف لحصر ّ
التعريف من أجلو ،ويحصره على مفهوـ محدد يمكن أف يصار على ىديو.

وبعد العرض لمعنى الشرط االصطالحي عند النحويين ،وبياف التعريف الراجح
لمعنى الشرط االصطالحي من تلك التعريفات الستة ،نخرج باألمور اآلتية:
[ٔ] َّ
أف الشرط االصطالحي ىو التعليق.
[ٕ] أنَّو ال ب ّد للشرط النحوي من وجود طرفين يجري بينهما ىذا التعليق؛ لربط
أحدىما باآلخر.
[ٖ] َّ
أف كل طرؼ من طرفي التعليق ،يسمى عندىم جملة أو فعالً.
[ٗ] َّ
أف ىذا التعليق بين الفعلين ،أو الجملتين؛ لسببية األوؿ ،ولمسببية اآلخر.
[٘] َّ
أف ىذا التعليق يحصل بواسطة أداة من أدوات تسمى أدوات الشرط ،أو كلم

الشرط ،أو كلم المجازاة.

[ ]ٙأنَّو من اشتراط حصوؿ التعليق إلحدى األدوات يبعد مفهوـ الشرط النحوي عن
الشرط اللغوي؛ إذ ليس في الشرط اللغوي أي ٍ
تعليق البتة.
[ ]ٚأنَّو يُفهم مما سبق َّ
أف ىذا التعليق معنى اصطالحي خاص بالنحويين ،فإنَّو متى
وجد في الكالـ العربي؛ أمكن وصفو بأسلوب شرطي.
ى
ى
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العالقةىبونىالذرطىاللُّغويىوالنحويّ :ى

َّ
إف كل التعريفات التي سبق ذكرىا في االصطالح النحوي ،تخبر عن المناسبة
والعالقة بين الشرط اللغوي الذي ىو العالمة ،والشرط النحوي الذي ىو التعليق؛
َّ
ألف الجواب في الشرط النحوي ،مترتب على الجملة األولى ،والترتيب عالمة

الترتيب ،وقد أشار إلى ذلك أبو حياف بقولو.." :ومناسبة نقلو (الشرط) من اللغة إلى
االصطالح ظاىرة؛ ألنَّو لما كانت الجملة الثانية منسوقة على الجملة األولى ،صارت
دخلت الجنة ،فقد صار
أسلمت
الجملة عالمة الحصوؿ المترتب نحو قولك :إف
َ
َ
اإلسالـ عالمة ،لدخوؿ الجنة ،دليالً على الدخوؿ"(ٔ) .ويقوؿ الخليل بن أحمد
الفراىيدي" :والشرط بمعنى :العالمة واألمارة ،فكأ ّف وجود الشرط عالمة ،لوجود
جوابو"(ٕ).
المقصود بالشرط النحوي :قد اتضح لنا فيما تقدـ ،مفهوـ الشرط عند
النحويين ،ومعناه ،وبياف أنسب تعريف لو ،وأرجحو من تلك التعريفات المتعددة،
فالسؤاؿ ىنا :ما المقصود بالشرط النحوي الذي ينطبق عليو مراد النحويين؟ فلم

تكن كلمة النحويين قد اتفقت فيما المقصود من الشرط عندما يطلقوف ىذا اللفظ

االصطالحي (ال سيّما عند المتقدمين منهم) لما كانت كلمتهم من االختالؼ في بياف
مفهومو نحوياً ،لذلك نراىم يعبروف الشرط النحوي كثيراً ،ومقصودىم غير محصور،

( )1التذييل والتكميل.145/5 ،
( )2كتاب العين ،مادة (ش ر ط).
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

ومرادىم منو غير محدد ،بل يقصدوف بو التعليق حيناً ،واألداة حيناً آخر(ٔ) .وفيما
يأتي توضيح إطالقات النحويين في المقصود بالشرط النحوي:
أوالً :إطالؽ الشرط ،ومرادىم بو التعليق ،أي :تعليق حصوؿ مضموف جملة
بحصوؿ مضموف جملة أخرى (كما تق ّدـ في التعريف) وىو أفضل إطالقاتهم على ما
يطلقوف عليو االصطالح الشرطي الذي ال ينبغي الحياد عنو؛ ذلك أنَّهم يضيفوف كل
شيء إليو ،حيث يقولوف :أداة الشرط ،وفعل الشرط ،أو جملة الشرط ،وجواب

الشرط ،والقاعدة :أف يكوف المضاؼ إليو غير المضاؼ أو العكس.

ثانياً :إطالؽ الشرط ،ويريدوف بو الجملة المصدَّرة بأداة الشرط ،أو الفعل
المصدَّر بها ،والسبب في تسمية الجملة المصدرة بأداة الشرط عند النحويين؛ أنَّها
بمنزلة العلة والباعث ،والسبب من جملة جواب الشرط التي تترتب عليها ،وىي

مسبّبة ومعللة عنها ،والعلة والسبب يرادفاف الشرط بوجو عاـ.

ثالثاً :إطالقو على مجموع األداة وفعل الشرط ،كما يؤخذ من تعريف أبي حياف

السابق للشرط .ولكن إطالؽ الشرط على مجموع األداة وفعل الشرط فقط؛ غير
معهود.

رابعاً :إطالؽ الشرط ،ومراده بو لفظ األداة نفسها التي تربط بين ركني
مصرحاً بذلك" :الشرط يطلق
األسلوب لتحدث بينهما التعليق ،وقد قاؿ العدوي ّ

على األداة"(ٕ) .وقد قاؿ بهذا ابن خالويو قبلو في إعراب قوؿ اهلل عز وجل( :ﯓ
( )1إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم ،ألب عبد اهلل الحسين بن أحمد المعروف ،ص .110 :وينظر أيضاً
لمصفحات.161 ،153 ،79 ،40 :

( )2حاشية العدوي عمى شذور الذىب.102/2 ،
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ
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(ٔ)
و(من) شرط(ٕ) .ومثل
ﯔ ﯕ ﯖ ﯘ ﯙ ﯛ ﯜ) ( ،أما) إخبارَ ،

صح بهذا اإلطالؽ قبلهما ،أبو العباس ثعلب حيث قاؿ:
ىذا كثير عنده ،وقد ّ
"والشروط كلها يتقدمها المستقبل ،والماضي ،والدائم ،و(إ ْف) ال يتقدمها إال
مستقبل"(ٖ).

خامساً :قد يُطلق الشرط اصطالحاً ،ويُراد بو جملة الجزاء وحدىا؛ فإنَّها
الفراء في
يصدؽ عليها أنَّها جملة منسوبة إلى الشرطية ،ويُؤخذ ىذا اإلطالؽ من قوؿ ّ

تفسير قولو تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ)(ٗ) قاؿ" :ثم جزـ ثالثة أفاعيل بعده ،يجوز في كلهن النصب،
والجزـ ،والرفع ،ورفع قولو( :ويتوب)؛ ألف معناه :ليس من شروط الجزاء ،إنَّما ىو
استئناؼ كقوؿ الرجل :ليتني أعطك ،وأحبك بعد ،وأكرمك ،استئناؼ  ،ليس بشرط

للجزاء"(٘) .فتلك ىي المعاني التي يُطلق عليها لفظ الشرط النحوي الموجود في
كتب النحويين (متأخرين ومتقدمين) ومن تعريفاتهم لو .فنأمل أف نكوف قد قمنا ببياف
رجحنا فيما تقدـ من
مفهوـ الشرط وتوضيح المقصود منو عند إطالؽ لفظو ،وقد ّ

( )1اآليات 10 ،9 ،8 :من سورة الميل.
( )2إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم :ألب عبد اهلل الحسين بن أحمد المعروف ،مرجع سابق.
( )3مجالس ثعمب ،ألب العباس أحمد بن يحيى ثعمب ،تحقيق :عبد السالم ىارون ،ط1956 ،2/م.231/5 ،
( )4سورة التوبة ،اآليتان (.)15 ،14
الفراء ،دار المصرية لمتأليف والترجمة ،مصر.236/1 ،
( )5معان القرآن ،ألب زكريا يحيى بن زياد ّ
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

مفاىيمو وإطالقات التعليق بين ركني األسلوب؛ ألنَّو ما ينتج من تضاـ ىذين الركنين
لألسلوب بسبب األداة ،وألنو الغرض المقصود من استعماؿ ىذا األسلوب ،ال األداة
وحدىا ،وال ىي والجملة األولى ،وال ىي وحدىا ،وال جملة الجواب وحدىا ،ىو

الشرط.

أركاف الجملة الشرطية :الشرط أسلوب لغوي قائم على ثالثة أركاف ،يقوـ عليها
بناؤه ،وىي أداة الشرط ويليها جملتاف ،فال بد من توافرىما في الكالـ لفظاً أو
ٍ
بشيء من
تقديراً؛ لكي يصح أسلوباً شرطياً .وفيما يأتي نتناوؿ أركاف الجملة الشرطية
التفصيل:

الركنىاألول:ىاألداة :ى

تقوـ األداة بتحويل طبيعة الجملة التي تدخل عليها ،كما أنَّها تقوـ بربط ىذه
الجملة بغيرىا ،وتكوف جملة أخرى جديدة فيها سمتاف ىما (التحويل والربط

والسببية) ،وما تؤدي ىذه الوظيفة المزدوجة الطبيعة ىي أدوات الشرط ،وبعض
أدوات أخر .فإذا قيل :كيف فهم علماء أصوؿ اللغة العرب ىذه الوظيفة؟ ولإلجابة
عن ىذا السؤاؿ :عقد ابن جني باباً بعنواف" :قد يزاد على الكالـ التاـ فيعود ناقصاً"،
يقوؿ" :وذلك قولك :قاـ زيد ،كالـ تاـ ،فإف زدت عليو ،فقلت :إف قاـ زيد ،صار
شرطاً واحتاج إلى جواب ،وكذلك قولك :زيد منطلق ،فإف زدت عليو (أف) المفتوح،

احتاج إلى عامل يعمل في (أف) وصلتها ،فنقوؿ :بلغني أف زيداً منطلق ،ونحو
ذلك"(ٔ) .وجماع ىذا أف كل كالـ مستقل زدت عليو شيئاً غير مقصود بغيره ،وال
( )1الخصائص ،ألب الفتح عثمان بن جن  ،تحقيق :محمد عم النجار ،مصر1913 ،م.272/2 ،
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

ٍ
قائم ،وما زي ٌد قائماً ،فإف زادت شرطاً
مقتضى بسواه ،فالكالـ باؽ بحالة ،نحو :زي ٌد ٌ
ً
(ٔ)
مقتضياً لغيره ،مقصوداً لو ،عاد الكالـ ناقصاً  .فابن جني يوازف بين نوعين من
األدوات ،نوع يدخل على الكالـ ،فال يستدعي تغييراً في التركيب ،ومنو أدوات
النفي ،ويلحق بها أدوات االستفهاـ (ولكن أدوات النفي تستدعي تغييراً لمعنى

مهم وأساس في
التركيب) ونوع يدخلو فيتطلب مقداراً كالمياً معيناً ،كل عنصر فيو ّ
أداء المعنى ،ومنو :أدوات الشرط.
عمل أداة الشرط :من مفهوـ أداة الشرط المشار إليو ،يعلم َّ
أف ألداة الشرط
عمالً معنوياً ،وىو تأثيرىا في الجملتين ،يجعل إحداىما تتوقف على األخرى وجوداً
وعدماً ،توقف المعلوؿ على العلة ،ومن حيث تصبح أخراىما مسببة عن أوالىما،
على الحد الذي سبق في التعريف عليو ،وىذا العمل المعنوي ،في الجملتين اللتين
استحالتا جملة واحدة؛ َّ
ألف كل واحدة منهما صارت اآلف مثل اللفظ المفرد في
الجملة ،فمن ىنا اكتسب األسلوب التسمية بإضافة إليو ،فقالوا :أسلوب الشرط ،أو

األسلوب الشرطي ،أو الجملة الشرطية .وىذا العمل المعنوي تشترؾ فيو جميع
أدوات الشرط؛ أحرفاً كانت أـ أسماء ،فبعض األدوات تعمل الجزـ جامعة بين العمل

المعنوي واللفظي.

مكاف األداة من أسلوب الشرط :أوجب البصريوف ألداة الشرط ،لزوـ صدور
أسلوب الشرط ،وال يجوز عندىم تقديم شيء لو صلة بأسلوب الشرط ،إالَّ أف تكوف
األداة مبنية على ذي خبر ،أو صفة ،أو نحوىما .وقد ترتب على ىذا الحكم منع

تقديم األمور اآلتية:
( )1الخصائص.272/2 ،
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أساليب ّ

د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

األمر األوؿ :تقديم المفعوؿ بجواب الشرط ،نحو قولك :خيراً إف أتيتني
والفراء ،والكوفيوف(ٔ)؛ َّ
ألف األصل عندىم في جواب
تصب ،فأجازه الكسائي ّ

الشرط ،أف يكوف متقدِّماً على أداة الشرط .إذف فال مانع من تقديم مفعوؿ جواب
الشرط.
األمر الثاني :تقديم المفعوؿ بفعل الشرط ،نحو قولك( :خيراً إف تعمل يثبك اهلل)
أجازه الكسائي وحده ،وقاؿ أبو حياف" :وتحتاج إجازة ىذا التركيب إلى سماع من
لساف العرب"(ٕ) ،وكذلك التركيب السابق لو ،غير َّ
أف السمين الحلبي أجاز في قولو
(ٖ)
تعالى( :ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) أف يعرب (ملعونين) حاالً

من نائب فاعل (أخذوا) (واو) :الجماعة ،قاؿ بعد سرد أوجو من اإلعرابات .ويجوز
أف يكوف (ملعونين) منصوباً بػ(أخذوا) الذي ىو جواب الشرط ،وىذا عند الكسائي
والفراء فإنهما يجيزاف تقديم معموؿ الجواب على أداة الشرط"(ٗ) .ونقل ابن ىشاـ
ّ
األنصاري ،عن بعض العربيين إجازة ىذا اإلعراب ،وإجازة كونو حاالً من الفاعل في
فعل الشرط (ثقفوا) ،وىو (واو) الجماعة ،تأبيداً لما انفرد بو الكسائي في جواز
( )1اإلنصاف ف

مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين ،لألنباري ،كمال الدين عبد الرحمن بن محمد،

القاىرة.602/2 ،
( )2التذييل والتكميل.156/5 ،
( )3سورة األحزاب ،اآليتان (.)61 ،60
(ُّ )4
الدر المصون ف عموم الكتاب المكنون ،ألحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحمب  ،دار القمم ،دمشق،
1406ىـ.59/12 ،
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

تقديم المعموؿ على عاملو وىو فعل الشرط ىذا اإلعراب :أعني جعل (ملعونين)
حاالً مما بعد (أينما) غير مقبوؿ عند البصريين ونصرائهم؛ ألنَّو يخرج أداة الشرط عن

الصدر ،وىو حكم منظور فيو إلى اللفظ دوف المعنى ،وإالَّ َّ
فإف األليق بالمعنى كوف

(ملعونين) حاالً مما بعد (أينما)؛ َّ
ألف ىذا يدؿ على مالزمة اللعنة لهؤالء المنافقين
أينما حلوا وىو أمر مطلوب في تصوير بشاعة حالهم ،وتجلية إحاطة غضب اهلل
ولعنتو بهم ،مما كسبت أيديهم.
األمر الثالث :وترتب على ذلك أيضاً َّ
أف منع جمهور البصريين تقديم جواب
الشرط على األداة؛ ألنو ثاف أبداً عن األوؿ وتوقف عليو ،وىو حكم يخالفو التطبيق

اللغوي.

الركنىالثاني:ىجملةىالذرط :ى

أسلوب الشرط يتألف من جزأين أساسيين (كما ىو معلوـ) يسمى كل جزء
منهما ،جملة اصطالحاً ،مضافاً إليها ألفاظ (الشرط والجواب والجزاء) أي :جملة
الشرط وجملة الجواب والجزاء ،فإطالؽ (جملة الشرط) على ركني الجملة الشرطية،
مجاز باعتبار ما كانا عليو من إفادة معنى ٍ
ثاف .
ً
شروط جملة الشرط :لجملة الشرط شروط وأحكاـ خاصة مع األدوات

الجازمة لفعلين ،حيث اشترط لجملة الشرط ستة شروط:
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

األوؿ :أف يكوف فعالً غير ماضي المعنى ،كقولك( :إف قاـ خالد أمس
قمت)(ٔ) .وتقييد فعل الشرط بأف يكوف غير ماضي المعنى ،ليس مطلقاً؛ لتظاىر
النصوص الدالة عليو:

[ٔ] َّإما لقصد إخبار المخاطب بما حدث من االشتراط.
وإما اللتزاـ المتكلم جانب األدب مع المخاطب ،نحو قوؿ سيدنا عيسى (عليو
[ٕ] َّ
السالـ) مجيباً الحق سبحانو وتعالى( :ﮘ ﮙﮚﮛﮜ)(ٕ) .فالقرائن تدؿ
على َّ
أف المراد :إف يثبت أني قلتو فقد علمتو ،يدؿ على ىذا سياؽ الكالـ(ٖ) ،ونصو:
( ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟﮠ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮨﮩﮪﮫ)(ٗ) ،ويؤكده كذلك معنى فعل الشرط
الماضي تأكيد الجواب ،ذي الفعل الماضي بػ(قد) التي تأتي عادة لتحقيق وقوع
الحدث ،ويوـ القيامة الذي سوؼ يقع فيو الحوار ،ال مستقبل لو؛ ألنو ال يوـ بعده،
وال زماف عقبو.
محمد البقاع  ،بدون طبعة.184/4 ،
( )1أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،تحقيق :يوسف الشيخ ّ
( )2سورة المائدة ،اآلية (.)116
( )3شرح شذور الذىب ف معرفة كالم العرب ،لعبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل
بن ىشام ،تحقيق :عبد الغن الدقر ،الشركة المتحدة لمتوزيع ،دمشق ،ط1984 ،1/م ،ص.356 :
( )4سورة المائدة ،اآلية (.)116
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

وإما لغرض تعجيز المخاطب :مثل قوؿ فرعوف لموسى (عليو السالـ)( :ﭥ
[ٖ] َّ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯ)(ٔ)،غير َّ
أف أسلوب الشرط في ىذه
اآلية وأمثالها ،مستقبل بالنظر إلى جواب الشرط الذي ىو مناط الفائدة في أسلوب
الشرط .وىنا الجواب طلب أمري ،واألمر مستقبل الوقوع.
الثاني :أالَّ يكوف فعل الشرط طلبياً ،كاألمر والنهي والدعاء..الخ ،من أنواع
اإلنشاء الطلبي؛ ألنَّو ال يتضمن نسبة يصح أف يقاؿ إنها صادقة أو كاذبة ،وال يحتمل

الوقوع أو عدـ الوقوع حتى يتسنى التعليق ،وجعلو سبباً في غيره ،وعليو فال يقاؿ:
تقم) على أف (ال) ناىية ،وأما إف كاف (ال) نافية ،فإنو يصح(ٕ)،
قم) وال (إف ال ْ
(إف ْ
نحو قولك (إف ال تؤد واجبك تندـ).

الثالث :أالَّ يكوف فعالً جامداً؛ ألنَّو إف كاف إنشاء غير طلبي؛ فإنَّو يمنع أف
يكوف شرطاً ،وذلك مثل فعلي المدح والذـ (نعم ،وبئس)؛ َّ
ألف مضموف ذلك
حاصل ،وىو ينافي تعليقو ،وجعلو محتمالً حصولو .وإف كاف غير طلبي مثل( :عسى
وليس) الذي لنفي الحاؿ ،فال يأتي فعالً للشرط؛ َّ
ألف الحاؿ يناقض زمن أسلوب

الشرط ،وعليو فال يقاؿ( :إف ليس زيد قائماً) وال (إف عسى زيد).

الرابع :أالّ يكوف الفعل مقترناً بحرؼ تنفيس (السين ،وسوؼ) نحو (سيقوـ
زيد) و(سوؼ يقوـ خالد) ،فال يصح أف يقاؿ( :إف سيقوـ خالد) أو (إف سوؼ يقوـ
زيد)؛ ألف الفعل المقترف بحرؼ تنفيس ال يقع في موضع الشرط؛ ألنَّو يدؿ على أف
( )1سورة األعراف ،اآلية (.)106
( )2شرح شذور الذىب ،ص.356 :
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الحدث سيتحقق فيما يأتي من الزماف ،وليس ثمة احتماؿ آخر؛ ألنَّو وعد أو شبيو

بو ،فهذا يتنافى مع ما يجب أف يكوف عليو فعل الشرط من احتماؿ الحدوث أو

عدمو.
الخامس :أالّ يقترف الفعل بػ(قد) نحو (قد سافر خالد) ونحو (قد يسافر
خالد)؛ َّ
ألف (قد) تدؿ على تحقق وقوع ما بعدىا ،ووضع الشرط على أف يكوف
محتمل الوقوع وعدـ الوقوع .وبعبارة أخرىَّ :
أف (قد) تدؿ على تحقق الحدث أو
تقريب الماضي من الحاضر ،وكال المعنيين ليسا من معاني فعل الشرط.

السادس :أالّ يكوف فعل الشرط مقترناً بأداة نفي غير (لم ،وال) فإف كاف منفياً بػ(ما)
نافية أو (لن) أو (لما) ،لم يجز ،فال يصح أف تقوؿ( :إ ْف لن يقوـ عمرو) وال (إ ْف ما
قاـ زيد )على أف (ما) نافية .ويصح أف تقوؿ( :إ ْف لم تفعل ما آمرؾ بو أعاقبك) ،قاؿ
اهلل تعالى( :ﯷ ﯸ ﯹ)(ٔ) ،وقولو تعالى( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ)(ٕ).
فالسبب في ىذا المنع:
{أ} أف (لما) يتوقع ثبوت منفيها ،ويتوقف نفيها إلى الحاؿ ويتضح ذلك جلياً في
قولو تعالى( :ﮗﮘ ﮙ ﮚﮛ)(ٖ) ،والمعنى :أنَّو إلى اآلف ما دخل
قلوبكم ،وسوؼ يدخل ،والتوقع والحاؿ يناقضاف مضموف أداة الشرط.
( )1سورة البقرة ،اآلية (.)24
( )2سورة المائدة ،اآلية (.)63
( )3سورة الحجرات ،اآلية (.)14
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{ب} َّ
وأف (ما) لنفي وقوع الحدث في الحاؿ :ولتنصيص عدـ حصولو في

الوقت الحاضر الذي ىو وقت التكلم ،وىذا كلو ينافي مضموف فعل الشرط الذي
ىو سبب في وقوع الجواب أو عدـ وقوعو في الزمن المستقبل.
{ج} َّ
(لن) يدؿ على نفي مدخولها في الزمن المستقبل ،وربما أفادت
وأف ْ
تأكيد النفي(ٔ) ،أو تأبيده كما ارتضاه الزمخشري(ٕ) ،وكل ىذه المعاني تتجافى مع
مضامين أدوات الشرط ،وىذه الشروط جميعاً مما يجب ربطها بجملة الشرط بالفاء،
أو غيره حين تقع أجوبة الشرط؛ ألنَّها ال تقع فعالً للشرط لهذه األساليب التي

أظهرت ،وىذه األسباب نفسها التي تمنع من وقوعها جواباً للشرط.
الركنىالثالث:ىجوابىالذرطىوجزاؤه :ى

إطالؽ الجواب على الجزء الثاني من جزئي أسلوب الشرط المسبب عن
الجزء األوؿ لفعل الشرط ،مجاز؛ ألف الشيء ،ال يسمى جواباً في عرؼ لساف العرب
إالَّ بعد الطلب ،وىنا ال طلب أي :جملة الشرط ليست طلباً ،حتى يكوف ذلك جواباً

على وجو الحقيقة ،ولكنو لما كاف مترتباً على جملة الشرط وسبباً عنها كترتب
الجواب على الطلب ،وتسببو عنو ،سمي بذلك .وكما َّ
أف إطالؽ لفظ الجزاء عليو
مجاز أيضاً؛ ألنو لما كانت الجملة الثانية مترتبة على جملة أخرى شبهت بالجزاء

( )1الكشاف ،ألب

القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزم  ،تحقيق :عبد الرزاق الميدي ،بيروت،

.248/1
( )2مغن

المبيب عن كتب األعاريب ،لجمال الدين أب

محمد عبد اهلل بن يوسف بن ىشام األنصاري،

.221/1
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الذي ىو الفعل المترتب على فعل آخر ،ثواباً عليو ،أو عقاباً عنو .وعليو يشترط في
جملة الجواب والجزاء ما يأتي:

معنى جديداً ال يفهم من
األوؿ :ال ب ّد لجملة الجواب والجزاء من إفادتها ً
جملة الشرط.
والثاني :يجب تأخيرىا ،فال يجوز تقديمها ،وال تقديم شيء من أجزائها،

ومعموالتها على أداة الشرط ،وال على الجملة الشرطية (عند البصريين) وذلك لكوف
الجواب مسبباً عن الشرط ،والمسبب ال يتقدـ على السبب ،وال يوجد قبلو ،وىذا
استنتاج عقلي منطقي ،ولكن الواقع اللغوي الملموس يخالف المنع.
والثالث :أف يكوف جواب الشرط والجزاء فعالً ،وال تكوف المجازاة إال بفعل؛

َّ
ألف الجزاء إنما يقع بالفعل ،وإذا كانت جملة الشرط ذات شكل من األشكاؿ
الممنوعة في جملة الشرط (التي تقدـ ذكرىا) وجب اقترانها بالفاء؛ َّ
ألف معنى الفعل
فيها ،قاؿ ابن ىشاـ األنصاري" :وكل جواب يمنع جعلو شرطاً ،فإف الفاء تجب
فيو"(ٔ).
ى
ى
ى

( )1أوضح المسالك.182/4 ،
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الربطىفيىالجملةىالذرطوة :ى

يفهم الدارسوف من كالـ النحويين ،أف الربط ىو عقد الصلة بين وحدات
الجملة العربية ،بعضها بعضاً ،حيث أطلقوا مصطلحات أوضحت مرادىم ،فقالوا:
بالبناء(ٔ) والتالزـ ،والعقد ،والتالؤـ ،والتضاـ(ٕ) ،وىذه كلها تشير إلى معنى الربط.
فهذا سيبويو (إماـ النحويين) يُفاد من عباراتو َّ
أف أجزاء الكالـ تتضاـ في بناء
التراكيب كاللّبنات في البناء(ٖ) ،ولهذا يكوف الربط ىو أىم وظائف األدوات ،فهي:
تماـ:
"الروابط بين جملتين ،يجعل بينها تالزماً ،لم يفهم قبل دخولها .ويقوؿ الدكتور ّ
"الربط قرينة لفظية (دالة) على اتصاؿ أحد المترابطين باآلخر ،والمعروؼ َّ
أف الربط،

ينبغي أف يتم بين الشرط وجوابو"(ٗ).

ولوال ىذا الربط بين الجمل التي تمثل صوراً ذىنية معهودة بعضها بعضاً ،لما
عما تؤديو ىذه الجمل التي يتمم بعضها بعضاً ،ويفسر بعضها
استطاع المتكلم التعبير َّ

بعضاً .والنحويوف متفقوف جميعاً على ترابط أجزاء الجملة التي اشتهر تشبيو الجملة
الشرطية ،بالمبتدأ والخبر ،وربما شبهت بشكل تفصيلي باسم موصوؿ (مبتدأ وخبره)،

( )1الكتاب 21/1 ،و 84و.263
( )2التوقيف عمى ميمات التعاريف ،لمحمد عبد الرؤوف المناوي ،تحقيق :محمد رضوان الداية ،بيروت،
دمشق1410 ،ىـ .273/
( )3الكتاب.269/1 ،
( )4المُّغة العربية معناىا ومبناىا.213/ ،
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أساليب ّ

د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

فاالسم الموصوؿ يقابل األداة ،والصلة تقابل الشرط ،والخبر يقابل جملة جواب

الشرط.

أدواتىالربط :ى

وأدوات الربط التي يجب تحقيقها في الجملة الشرطية الجازمة؛ ثالث ،ىي:
الجزـ ،والفاء ،وإذا (الفجائية) ،بشرط ال مطلقاً.
أوالً :الربط بالجزـ :تنبَّو إلى ذلك الجرجاني ،حيث قاؿ" :كما َّ
أف الجواب إذا
ِ
ِ
تابع للشرط ،وغير منقطع عنو ،فلم يفتقر إلى الفاء" .وقاؿ في
ُوج َد مجزوماً؛ ُعل َم أنَّو ٌ
موضع آخر" :فينبغي أف يعلم أف الفاء يدخل حيث ال يقدر فيو على الجزـ فعالً كاف

ما بعده أو أسماء"(ٔ) .ويقوؿ أبو حياف" :ولو قيل :ربط الجملة الشرطية بالمضارع لو

طريقاف :أحدىما :بجزمو واألخرى :بالفاء ،ورفعو لكاف قوالً"(ٕ).

ثانياً :الربط بالفاء :يكاد يجمع النحويوف على متابعة سيبويو في قولو الذي يذىب فيو

إلى" :أنَّو ال يكوف جواب الجزاء إالَّ بالفعل أو بالفاء"(ٖ) .فاستعماؿ سيبويو كلمة (أو)
الدالة للتخيير ،فهو ال يقصد باستعمالو مطلق التنويع ،فثمة ترتيب ما ،فالفعل إمكانية
أولى ،والفاء إمكانية ثانية ،ويمكن فهم ىذا النص ،بنص آخر ،يتحدث فيو عن الربط
( )1المقتصد .1044/
الضرب من لسان العرب ،ألب
( )2ارتشاف ّ
القاىرة ،ط1998 ،1/م ،ص.810 :

حيان األندلس  ،تحقيق :رجب عثمان محمد ،مكتبة الخانج ،
ّ

( )3الكتاب.63/3 ،
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أساليب ّ

د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

جل( :ﭾﭿ ﮀﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
بػ(إذا)" :وسألت الخليل عن قولو عز و ّ

ﮆ)(ٔ) فقاؿ" :ىذا كالـ معلق بالكالـ األوؿ ،كما كانت الفاء معلقة بالكالـ
األوؿ ،وىذا ىاىنا في موضع قنطوا ،كما كانت الجواب بالفاء في موضع الفعل"(ٕ).
ونتيجة ذلك كلو َّ
أف ىناؾ ثالث إمكانيات لربط الجواب بالشرط :الفعل ،والفاء ،وإذا
(الفجائية) .ونالحظ تأصيل ىذه المسألة عند المبرد أكثر وضوحاً ،فيقوؿ في موضع:
ألف الجزاء إنَّما يقع بالفعل ،أو بالفاء؛ َّ
"وال تكوف المجازاة إال بفعل؛ َّ
ألف معنى الفعل

فيها" .ويقوؿ في موضع آخر" :فاألصل الفعل ،والفاء داخلة عليو ،وذلك ألنها تؤدِّي
معناه؛ ألنَّها ال يقع إالَّ ومعنى الجزاء فيها موجود"(ٖ).
نص عليها
لماذا الربط بالفاء :الفاء ترد مع جواب الشرط في مواضع معينة ّ
النحويوف ولم يغفل النحويوف القدامى ،بياف الفلسفة التي توجد وراء استعماؿ الفاء

في جواب الشرط ،فهذا سيبويو يقوؿ" :ولو أدخلت الواو وثم ،في ىذا الموضع،
أف الذي أحوج إلى الربط بالفاءَّ ،
تريد الجواب؛ لم يجز"(ٗ) .ويطلق السيرافي إلى َّ
أف
أصل الجواب :أف يكوف فعالً مستقبالً و(إف) ىي التي تربط فعل الشرط ،وفعل
جواب الشرط ثم عرض أف ينوب عن الجواب االبتداء والخبر ،و(إف) ال تعمل
( )1سورة الروم ،اآلية (.)36
( )2الكتاب.64/3 ،
( )3المقتضب.49/2 ،
( )4الكتاب.435/1 ،

مجلة الدراسات اإلسالمية ،العدد األوؿ 717

ربيع الثاني ٖٔٗٛىػ يناير ٕٓٔٚـ
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أساليب ّ

د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

فيهما ،لذا أتى بحرؼ يقع بعده االبتداء والخبر .واختيرت (الفاء) دوف (الواو)
و(ثم)؛ َّ
ألف حق الجواب أف يكوف عقيب (الشرط) .ونالحظ تفصيل ىذه القضية
عند ابن جني ،فيبدأ بالسؤاؿ" :وما كانت الحاجة إلى الفاء في جواب الشرط؟
توصالً إلى المجازاة
ويجيب عن السؤاؿ" :إنَّما دخلت الفاء في جواب الشرطُّ ،

بالجملة المركبة من المبتدأ والخبر ،أو الكالـ الذي يجوز أف يبتدأ بو ،فالجملة في
إلى فاهلل يكافئك .لوال الفاء لم يرتبط أوؿ الكالـ بآخره" .ثم
نحو قولك :إف تحسن ّ
يحاوؿ تفصيل فكرتو فيقوؿَّ :
"إف الشرط والجزاء :ال يصحاف إال باألفعاؿ؛ ألنَّو إنما

يقصد وقوع فعل لوقوع فعل غيره"(ٔ) .ويقوؿ (أيضاً)َّ :
"إف ىذا المعنى الذي يعقد
فلما لم يرتبط أوؿ الكالـ
بوقوع األفعاؿ ،ال يوجد في األسماء وال في (الحروؼ)َّ ،
بآخره؛ َّ
ألف أولو فعل وآخره اسماف ،واألسماء ال يعادؿ بها األفعاؿ ،أدخلوا ىناؾ

حرفاً يدؿ على َّ
أف ما بعده مسبب عما قبلو ،ال معنى للعطف فيو ،فلم يجدوا ىذا
المعنى إالَّ في الفاء وحدىا).
والزركشي يتجاوز مرحلة توضيح المصطلح إلى مرحلة التعليل؛ فهو يبين
"وأما الفاء التي تلحق التالي
السبب الذي من أجلو استعملت ىذه الفاء ،يقوؿَّ :
معقبة ،فلالحتياج إليها ،حيث ال يمكن أف يرتبط التالي بذاتو ارتباطاً" .وفي موضع
آخر يوضِّح الزركشي عن طريق الموازنة بين التراكيب المختلفة ،مدى ضرورة
استعماؿ ىذه الفاء ألداء وظيفة الربط ،يقوؿَّ :
"إف الجواب ىو جملة تامة ،يجوز
استقاللها ،فال بُ َّد من شيء يدؿ على ارتباطها بالشرط ،وكونها جواباً لو ،فإذا كانت
الجملة فعلية صالحة؛ كأف تكوف جزاء؛ ا ْكتُ ِفي بداللة الحاؿ على كونها جواباً؛ َّ
ألف
َ
الشرط يقتضي جواباً ،وىذه الجملة تصلح جواباً ،ولم يؤت بغيرىا ،فلزـ كونها جواباً،
( )1سر صناعة اإلعراب ،ألب الفتح عثمان بن جن  ،تحقيق دكتور حسن ىنداوي1985 ،م.254/1 ،
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

فإذا تعقبت الجواب الفاء ،امتنع دخوؿ الفاء لالستغناء عنها ،فإف كانت الجملة غير
فعلية ،لم تكن صالحة للجواب بنفسها؛ َّ
ألف الشرط يقتضي فعلين :شرطاً وجزاء ،فما

ليس فعالً ،ليس من مقتضيات أداة الشرط ،حتى يدؿ اقتضاؤىا على أنَّو الجزاء ،فال
بُ َّد من رابطة ،فجعلوا الفاء رابطة؛ ألنَّها للتعقيب ،فيدؿ تعقيبها الشرط بتلك الجملة

على أنَّها الجزاء ،فهذا ىو السبب في تعاقب الفعل والفاء في باب الجزاء"(ٔ) .وىذا
تعليل مقنع تسنده موازنة صائبة للعالمة الزركشي ،وىذه الفكرة تتخذ صورة واضحة
عند ابن يعيش في قولوَّ :
"إف الشرط والجواب ال يصلحاف إالَّ باألفعاؿَّ ،أما الشرط؛
فألنَّو علة وسبب لوجود الثاني ،واألسباب ال تكوف بالجوامد ،وإنَّما تكوف باألعراض
وأما الجزاء ،فأصلو أف يكوف بالفعل (أيضاً)؛ ألنَّو شيء موقوؼ دخولو في
واألفعاؿَّ ،

الوجود على دخوؿ شرطو ،واألفعاؿ ىي التي تحدث وتنقضي ويتوقف وجود بعضها
على وجود بعض ،ال سيما والفعل مجزوـ؛ َّ
ألف المجزوـ ال يكوف إالَّ مرتبطاً بما قبلو،
وال يصح االبتداء بو من غير تقدـ حرؼ الجزـ عليو ،وأما إذا كاف الجزاء بشيء

يصلح االبتداء بو ،كاألمر والنهي واالبتداء والخبر ،فكأنو ال يرتبط بما قبلو ،وبما أذف
ٍ
حينئذ يفتقر إلى ما يربطو بما قبلو ،فأتوا
بأنَّو كالـ مستأنف غير جزاء لما قبلو ،فإنَّو
بالفاء؛ ألنها تفيد اإلتباع ،وتؤذف َّ
بأف ما بعدىا سبب لما قبلها ،إذ ليس في حروؼ
خصوىا من حروؼ
العطف حرؼ يوجد فيو ىذا المعنى سوى الفاء ،فلذلك ُّ

العطف"(ٕ) .ففكرة استعماؿ الفاء الرابطة لجواب الشرط ،دوف حروؼ العطف

( )1البرىان ف عموم القرآن ،لبدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركش  ،تحقيق :محمد أب الفضل إبراىيم .القاىرة،
 299/4ـ.300
المفصل ،ل موفق الدين يعيش بن عم بن يعيش النحوي ،إدارة الطباعة المنيرية.2/9 ،
( )2شرح
َّ
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

األخرى التي تشاركها في إفادة اإلتباع ،أجمع عليها سيبويو(ٔ) ،فالسيرافي(ٕ) فابن
(٘)

جني(ٖ) ،فابن يعيش(ٗ) ،فالزركشي ،كذلك نقلها السيوطي
األنصاري .وقد ُوفِّق األستاذ الكبير /عبد السالـ ىاروف في تتبُّع الفاء عند النحويين
عن ابن ىشاـ

بدء بسيبويو ،وانتهاءً بابن ىشاـ األنصاري ،موضِّحاً مراحل تطورىا ،ونظراتهم إليها
ً
في ىذه المراحل ،وقد َّ
تصدرت ىذه الدراسة عبارتو ذات الداللة االستقرائية للغة،
للتطور النحوي الناجح(.)ٙ
اقتراف جواب الشرط اإلنشائية بالفاء ،وىذه المسألة مثاؿ ُّ

فصلها فقهاء النحو
مواضع اقتراف جواب الشرط بالفاء :القاعدة العامة التي َّ
في جميع صوره ىيَّ :
أف كل ما ال يصلح للشرط من جمل الجواب ،يجب اقترانو
بالفاء وعدـ الصالحية يتحقق في الجملة االسمية ،واإلنشائية ،وجامدة الفعل لذاتها،
وفي الجمل المسبوقة بػ(ما) و(لن) و(إ ْف) النافيات ،كما اقترف بها من تلك الحروؼ،

وفي الجملة المسبوقة بػ(قد) لفظاً ،أو تقديراً أو (السين) ،أو (سوؼ) ،لما تفيد ىذه
الحروؼ من إثبات يتنافى مع الشرط ،فإف كاف الجزاء مما يصلح أف يقع شرطاً ،فال

( )1الكتاب 63/3 ،ـ.64
( )2شرح كتاب سيبويو ،لمسيراف  ،تحقيق :دكتور رمضان عبد التواب ،الييئة المصرية لمكتاب1990 ،م،
.230/3
( )3سر صناعة اإلعراب 254/1 ،ـ.255
المفصل.2/9 ،
( )4شرح
َّ
( )5األشباه والنظائر ف النحو ،لإلمام السيوط  ،تحقيق :عبد العال سالم مكرم ،ط1406 ،1/ىـ1985 ،م،
.120/2
( )6األَساليب اإلنشائية ف النحو العرب  ،لعبد السالم محمد ىارون ،ط ،3/مكتبة الخانج  ،القاىرة1981 ،م،
ص.168 :
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أساليب ّ
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حاجة إلى رابط بينو وبين الشرط؛ َّ
ألف بينهما مناسبة لفظية من حيث صالحية وقوعو

موقعو ،وإف لم يصلح لو ،فال ب ّد من رابط بينهما وأولى األشياء بو (الفاء) ،فالفاء
أشيع أدوات الربط استعماالً ،وفي ىذا الشأف يقوؿ ابن مالك(ٔ):
َواقػ ُْر ْف بَِفا َح ْت ًما َج َواباً لَ ْو ُج ِع ْل ** َش ْرطاً ِإل ْف أ َْو غَْي ِرَىا لَ ْم يَػ ْن َج ِع ْل
المبحثىالثاني ى
الجزمىىبـ(إمًا)ىالذرطوةىفيىالقرآنىالكرومىوأثرهىفيىتوجوهىالتفدور ى
المطلبىاألول(:إمَّا):حقوقتكا،ىوتكوونكا :ى

(إما) المكسورة الهمزة المشددة الميم ،حرؼ من حروؼ
أوالً :حقيقتهاَّ :
المعاني في اللساف العربي ،ذات ٍ
معاف متباينة ،ومدلوالت مختلفة ،قد تناولها

النحويوف(ٕ) بشرحها وتوضيح جوانبها في كتبهم.

(إما) من حيث التركيب والبساطة،
ثانياً :تكوينها :اختلف النحويوف في حقيقة َّ

وينحصر ذلك في رأيين:

الرأي األوؿ :رأي الخليل وسيبويو :وىو َّ
(إما) مركبة(ٔ) من (إف وما) أي :من
أف َّ
(إف) الشرطية و(ما) الزائدة ،وأدغمت الميم في النوف للتقارب ،ثم إنَّها تجردت عن
( )1ألفية ابن مالك ف
1997م ،ص.58 :

محمد بن عبد اهلل بن مالك األندلس  ،بيروت ،ط1418 ،1/ىـ،
النحو و َّ
الصرف ،ل ّ
األزىية ف

عمم الحروف ،143/39 ،ورصف المعان  100 ،ـ ،103والجن

(إما) ف
( )2انظرّ :
522ـ ـ ،528وحروف المعان 63 ،ـ ،64وموسوعة الحروف122 ،ـ ـ ،131ومغن المبيب 125/1 ،ـ.131

مجلة الدراسات اإلسالمية ،العدد األوؿ 711

الدان ،

ربيع الثاني ٖٔٗٛىػ يناير ٕٓٔٚـ

(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

الشرطية .ىذا والذي يدؿ على َّ
(إما)( :إف) الشرطية ضمت إليها (ما)،
أف أصل َّ
ولزمتها للداللة على المعنى (عند سيبويو) َّ
أف الشاعر لما اضطر إلى إلغاء (ما) منها
عادت إلى أصلها (إف) ،كما جاء في قوؿ الشاعر(ٕ):

ص ْب ِر
نفسك فاكذبَػ ْنها ** فِإ ْف َج َزعاً وإ ْف إِ ْج َ
لَقد َك َذبَ َ
ماؿ َ
تك ُ
(إما) ،وليس على (أف) الجزاء،
قاؿ سيبويو معلقاً على ىذا البيت" :فهذا على َّ
كقولك :إف حقاً وإف كذباً ،أال ترى أنَّك تدخل الفاء ،ولو كانت على (إف) الجزاء،
وقد استقبلت الكالـ الحتجت إلى الجواب ،فليس قولو :إف جزعاً ،كقولو :إف حقاً
وإف كذبا"(ٖ) .ولكنو على قولو تعالى( :ﮍ ﮎ ﮏﮐﮑ)(ٗ) .ولو قلت :فإف جزع
وإف أجماؿ صبر ،كاف جائزاً ،كأنك قلت :فأما أمري جزع ،وإما إجماؿ صبر؛ ألنَّك
لو صححتها ،فقلتَّ :إما ،جاز ذلك(٘)" .يعني :أنَّو لو جعلنا (إف) ىاىنا للجزاء،
الحتجنا إلى جواب؛ َّ
ألف جواب (إف) يكوف فيما بعدىا ،وقد يكوف ما قبلها مغنياً عن
الجواب إذا لم يدخل عليها شيء من حروؼ العطف كقولك :أكرمك إف جئتني ،فإف
( )1الكتاب ،266/1 ،ومغن المبيب.126/1 ،
( )2البيت ،لدريد بن الصمة ،وىو ف الكتاب ،266/1 ،خزانة األدب ،115/11 ،واألغان .95/15 ،
( )3توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ،لبدر الدين الحسن بن قاسم بن عبد اهلل بن عم المرادي،
.1016/2
( )4سورة محمد ،اآلية (.)4
( )5الكتاب 134 ،ـ.135
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

أدخلت عليها فاء أو ثم ،بطل أف يكوف ما قبلها مغنياً؛ َّ
ألف ما تقدـ ال يصح أف يسد
مسد الجواب ،بعد دخوؿ الفاء مثالً؛ َّ
ألف الشرط ال يتعقب الجزاء ،إنَّما الجزاء الذي

يتعقب الشرط ،وليس كذلك (إف حقاً وإف كذباً)؛ فإنَّو ال فاء فيو ،فلذلك بطل أف

(ٔ)
(إما) فانفصلت عنها (ما) المرَّكبة معها،
تكوف (إف) في البيت للمجازاة  .وثبت أنَّها َّ

وىو دليل تركيبو .وقاؿ في مكاف آخر" :وسألت الخليل عن :إنَّما وأنَّما وكأنَّما،
وإما أف ال تفعل ،فقاؿ :ىن حكايات؛ َّ
ألف (ما)
وإما ،في قولكَّ :إما أف تفعل َّ
وحينماَّ ،
ىذه لم تجعل بمنزلة (موت) في (حضرموت) ،أال ترى أنَّها لم تغيِّر(حيث) عن أف
يكوف منها اللغتاف :الضم والفتح ،وإنَّما تدخل لتمنع (أف) من النصب ،ولتدخل
(حيث) في الجزاء ،فجاءت مغايرة ،ولم تجيء كػ(موت) في (حضرموت) وال لغواً،

والدليل على َّ
نفسك)...
أف (ما) مضمومة إلى (إف)؛ قوؿ الشاعر( :لَقد َك َذبَ َ
تك ُ
(إما) وىي بمنزلة (ما) ،مع َّ
(إف) في قولك (أما أنت
البيت السابق ،وإنَّما يريدوف َّ
منطلقاً انطلقت معك)"(ٕ) .وكقوؿ الشاعر(ٖ):
سقتو الرواعد من صيف ** وإف من خريف فلن يعدما
والشاىد فيو :قولو (إف من) حيث حذؼ (ما) في الشطر الثاني ،وكاف قد

حذؼ (إما) من الشرط األوؿ ،و(إما) تتكرر ،والحذؼ ضرورة ،والصواب قولو:
المفصل.101/8 ،
( )1شرح
َّ
( )2الكتاب331/3 ،ـ.332
( )3البيت ،لمنمر ف ديوانو ،ص.381 :
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

(سقتو الرواعد إما من صيف وإما من خريف ،ىذا تقدير سيبويو وتخريجو(ٔ) .وقد
خالفو في ذلك األصمعي وغيره ،وقالوا :إنَّما ىي (إف) التي للشرط ،حذؼ الفعل
بعدىا ،لما جرى من ذكره قبلها ،والتقدير عندىم :وإف سقتو الرواعد من ٍ
صيف وإف

ٍ
الري .قاؿ ابن ىشاـ األنصاري" :وليس بشيء؛ َّ
ألف المراد
من خريف قبلو؛ فلن يعدـ ّ
وصف ىذا الوعل بالري على كل حاؿ ،ومع الشرط ال يلزـ ذلك"(ٕ) .وقاؿ أبو

عبيدة" :وتقدير سيبويو أولى ،لما فيو من عموـ الري في كل وقت من صيف وخريف،
وال يصح ىذا المعنى على قوؿ األصمعي وأصحابو؛ ألنَّهم جعلوا ربّو لسقي الخريف

لو خاصة"(ٖ) .قاؿ سيبويو" :وال يجوز طرح (ما) من (إما) إالَّ في الشعر ،قاؿ النمر
بن تولب" :سقتو الرواعد...البيت) وإنَّما يريد" :وإما من خريف" ،ومن أجاز ذلك في
الكالـ؛ دخل عليو أف يقوؿ :مررت برجل إف صالح وإف طالح ،يريدَّ :إما(ٗ)" .وقد
وافق أبو العباس المبرد سيبويو على أف (إف) في بيت (دريد) ليست شرطية(٘)،

وخاصة في بيت (النمر بن تولب) ،فقاؿ" :إف فيو شرطية"( .)ٙوبهذا يوافق األصمعي.
(إما) ،فقاؿ..." :وىي
ىذا وقد صحح جالؿ الدين السيوطي رأي سيبويو في تركيب َّ

( )1الكتاب.267/1 ،
( )2مغن المبيب.126/1 ،
( )3مجاز القرآن ،ألب عبيدة معمر بن المثنى التيم  ،تحقيق :محمد فؤاد سزكين ،بيروت ،ط1981 ،2/م،
.231/2
( )4الكتاب.168/2 ،
( )5المقتضب ،28/3 ،والكامل ف المُّغة واألدب.155/3 ،
المفصل.102/8 ،
( )6شرح
َّ
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

مركبة من (إف) و(ما) الزائدة على األصح"(ٔ) .وقبلو ابن ىشاـ األنصاري(ٕ) ،على َّ
أف

(إما) مركبة وليست بسيطة.
َّ

الرأي اآلخر :ذىب كثير من النحويين :إلى َّ
(إما) ليست مركبة( ،أي
أف َّ
بسيطة) ،فاختاره أبو حيّاف ،فقاؿ في ذلك" :ومذىب سيبويو َّ
(إما) مركبة من (إف)
أف َّ

(إما) ،ولما اعتقد َّ
أف أصلها (إف ما)
و(ما) ،وأدغمت نوف (إف) في (ما) ،فصارت َّ
قالوا :قد جاء في الشعر (إف) دوف (ما) ،وأنشدوا(ٖ):
ٍ
الما
َ
قتلت بو أخاؾ وخير سعد ** فإ ْف حرباً حذيف وإ ْف َس َ

(إما) مركبة من (إف وما) وال
وإما .وقاؿ غير سيبويو :ليست َّ
فإما َّ
قالوا :يريدَّ :
معنى لػ(إف) ىنا ،وىذا الرأي عندي أولى؛ َّ
ألف األصل :البساطة ال التركيب"(ٗ).
(:إما) الشرطية :الخالؼ الذي تقدَّـ بيانو ،وترجيح رأي سيبويو على رأي
ثالثاً َّ

(إما) حين
وأما َّ
(إما) التي تفيد معاني غير الشرط ،وتستعمل استعماالً آخرَّ ،
غيره في َّ

تدؿ معنى الشرط؛ فهي أداة مركبة إجماعاً من (إف) الشرطية ،و(ما) الزائدة ،لتوكيد
(٘)
وصرح بتركيبها سيبويو في قولو" :وكاف يقوؿ (يعني الخليل) إالَّ
أسلوب الشرط َّ ،

( )1ىمع اليوامع شرح جمع الجوامع ف عمم العربية ،لإلمام جالل الدين عبد الرحمن بن أب بكر السيوط ،
.125/2
( )2مغن المبيب.126/1 ،
( )3البيت ،لقيس بن زىير ف مالك بن زىير بن بدر ،وىو ف أمثال العرب ،ص.130 :
( )4ارتشاف الضرب ،308 ،وحاشية الدسوق عمى مغن المبيب.62/1 ،
( )5مغن المبيب.126/1 ،
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

وإما في الجزاء؛ فحكاية"(ٔ)،
وأما وإالَّ َّ
التي لالستثناء بمنزلة (دفْلى) وكذلك (حتى)َّ .

ويريد بالحكاية؛ التركيب المزجي .وذكر اإلربلي االتفاؽ على ذلك ،فهي في التقدير،
حرفاف (إف وما) .ومن ىذا ،ومما تقدَّـ يعلم َّ
(إما) مركبة من (إف) الشرطية ،و(ما)
أف َّ
ػ(إما) المكسورة
التي وسموىا بالمزيدة أو الزائدة ،سواء أكانت شرطية أـ غيرىا؟ ف َّ
المشددة ،ليست في العربية أداتاف بهذه الصورة اللفظية ،وإنَّما ىي أداة واحدة ذات
دالالت متباينةَّ ،
وألف نصوص النحويين واللُّغويين المتقدمين (البصريين والكوفيين
على السواء)ُّ ،
تدؿ بوضوح على َّ
(إما) في النحو العربي بصورتها ىذه أداة واحدة،
أف َّ

وإنَّما تتنوع في القصد واالستعماؿ ،ليس غير .فهذه بعض النصوص التي تبيِّن ما
تقدَّـ ذكره:
وإما :إذا كنت آمراً ،أو ناىياً،
الفراء" :قاؿ الكسائي في باب َّأما َّ
األوؿ :قاؿ ّ
أو مخبراً؛ فهو َّأما المفتوحة ،وإذا كنت مشترطاً ،أو شكاً ،أو مخيراً ،أو مختاراً ،فهي
وأما الخمر فال
(أما اهلل فأعبدهَّ ،
(إما) بكسر األلف ،وتقوؿ من ذلك في األولىَّ :
َّ

وأما زيد فقد خرج) .قاؿ وتقوؿ في النوع الثاني :إذا كنت مشترطاً( :إما
تشربهاَّ ،
وإما عمرو)،
تشتمن فإنَّو يحلم عليك) ،وتقوؿ في الشك( :ال أدري من قاـ َّإما زيد َّ
وإما النحو) ،وتقوؿ في المختار( :لي دار
وتقوؿ في التخيير( :تعلَّ ْم َّإما الفقوَّ ،
وإما أف أبيعها"(ٕ).
فإما أف أسكنهاَّ ،
بالكوفة فأنا خارج إليهاَّ ،

( )1الكتاب.67/2 ،
( )2انظر :لسان العرب ،مادة (إما) ،44/4 ،واألصول ف النحو.56/2 ،
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

وإما) ،فافتحها مع األسماء،
ػ(أما َّ
الثاني :قاؿ أبو العباس المبرد" :إذا أتيت ب َّ

وأكسرىا مع األفعاؿ وأنشد(ٔ):

ظ ما تأْتي وما تَ َذ ُر
ت وأ َّما أَنت ْمرتَ ِحالَ ** فاهللُ يَ ْح َف ُ
إِ َّما أَقَ ْم َ
و(أما أنت)؛ ألنَّها وليت االسم"(ٕ).
(إما أقمت) مع الفعل ،وفتحتَّ :
كسرت َّ
وللزجاج مثل ىذا القوؿ ،ونسبو إلى جميع البصريين وأنَّهم قالوا تعليقاً
الثالثّ :
على البيت السابق قريباً :فإف ولي ىذه المكسورة فعل مستقبل أحدثت فيو النوف،
تذىبن فإني معك ،فإف حذفت النوف جزمت ،فقلتَّ :إما يأكلك الذئب
فقلتَّ :إما
َّ
فال أبكيك.
ابع؛ وىو
(إما)
َّ
الرابع :قاؿ ابن الشجري بعد ذكر بعض معاني َّ
"...وإلما وجوٌ ر ٌ

أف تكوف مرّكبة من (إف) الشرطية و(ما) ،يلزمها في أكثر األحواؿ نوف التوكيد ،وال
تكوف مكررة ،وكما ال يكوف حرؼ الشرط مكرراً(ٖ).

وإما
"وإما أف تكوف تخييراً ،وإباحة ،نحو :إما ماَّ ،
الخامس :قاؿ ابن فارسَّ :
ليناً ،وقد يكوف بمعنى الشرط...الخ"(ٔ).

( )1البيت ،لم ينسب إلى قائل ،وىو ف

شرح الرض  ،150/2 ،وخزانة األدب ،18/4 ،وشرح ابن عقيل،

.298/1
( )2انظر :لسان العرب ،مادة (إما).44/4 ،
( )3األمال النحوية ،البن الحاجب ،تحقيق :ىادى حسن حمودي ،عالم الكتب ،ط1405 ،1/ىـ1985 ،م،
.345/2

مجلة الدراسات اإلسالمية ،العدد األوؿ 117

ربيع الثاني ٖٔٗٛىػ يناير ٕٓٔٚـ

(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

السادس :قاؿ الهروي" :وإنَّما أدخلت نوف التوكيد في الجزاء ،بػ(إف) إذا

أوصلت بػ(ما)؛ للفرؽ بين (أما) إذا كانت للجزاء ،وبينها إذا كانت للتخيير"(ٕ).

السابع :قوؿ سيبويو السابق في التركيب" :سألت الخليل عن َّإما...الخ،
وإما في الجزاء فحكاية"(ٖ) .قد أفاد بهذا َّ
(إما) مرَّكبة في الشرط
أف َّ
"وأما إالَّ َّ
وقولوَّ :
وغيره ،وإنَّها بهذه الصورة تستعمل للشرط ولغيره من اإلباحة والتخيير وسواىما ،وىي
أداة واحدة لكل تلك المعاني في لساف العرب؛ فتلك النصوص (وغيرىا) تنطق
تدؿ على ٍ
(إما) في النحو العربي أداة واحدةُّ ،
وتجعل َّ
معاف ع ّدة من الشرط
بأف َّ
واإلباحة والتخيير وما إلى ذلك من مدلوالتها ،ويساعده على ذلك سمات لفظية
توجو المعنى المطلوب مثل التكرار للداللة على اإلباحة ،وما ذكر معها ،ومثل نوف
ِّ
ػ(إما) ،للداللة على المعنى الشرطي.
التوكيد تلحق المضارع الواقع فعالً ل َّ
(إما) :قد علمنا مما تقدَّـ ذكره َّ
(إما) من حيث
أف َّ
اإلفراد والتركيب في داللة َّ
وأما من حيث معناىا ،فإنَّها كذلك حيث تجيء للشرط،
مبناىا مرَّكبة من أمرينَّ ،
آف ٍ
وتفيد التعليق والتوكيد في ٍ
وأما إذا استعملت لغير الشرط ،فداللتها مفردة
واحدَّ ،

بسيطة.

( )1الصاحب ف فقو المُّغة العربية وسنن العرب ف كالميا ،البن فارس ،تحقيق :السيد أحمد صقر،
2003م ،ص.35 :
اليروي ،تحقيق عبد المعين الممّوح ّ  ،مجمع المُّغة
النحوي
ىية ف عمم الحروف ،لعم ّ بن
محمد ّ
( )2األز ّ
ّ
ّ
العربية ،دمشق.152/ ،
( )3الكتاب.67/2 ،
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

المطلبىالثانيى(إمَّا)ىالذرطوة :ىأدالوبكا،ىوصورها،ىومواردها،ىفيىالقرآنى
الكروم :ى

(إما) الشرطية واحدة من األدوات الثماني الجازمة فعلياً في القرآف الكريم،
َّ
ػ(إما) الشرطية حرؼ باتفاؽ ،وىي
والتي حظيت باستعماؿ الكتاب العزيز إيَّاىا .ف َّ
مرَّكبة من (إف) الشرطية و(ما) الزائدة للتوكيد ،وىي ثانية الحرفين (بعد (إف)
(إما) الشرطية ست
الشرطية) اللتين حظيتا باستعماؿ القرآف الكريم إيَّاىما .وردت َّ
عشرة مرة في القرآف الكريم ،وفيما يأتي بياف مواردىا ،وأساليبها ،وصورىا ،من حيث
فعل الشرط وجوابو ،واستعماالتها في القرآف الكريم.

(إما)
أوالً :أسلوب فعل الشرط من حيث فاعلو :تتبع أساليب فعل الشرط مع َّ

الشرطية ،من حيث إسناده إلى الفاعل ،إلى ثالثة أنواع:

النوع األوؿ :إسناد الفعل إلى المتكلم المعظم نفسو :ورد ىذا األسلوب أربع مرات
في القرآف الكريم ،وىي قولو تعالى( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ)(ٔ).
وبقية موارد ىذا النوع تجدىا في أرقاـ ىذه اآليات( :اآلية ٓٗ من سورة

الرعد ،واآلية  ٚٚمن سورة غافر ،واآليتاف ٔٗ ػٕٗ من سورة الزخرؼ).

النوع الثاني :إسناد الفعل إلى المخاطب :ورد إسناد الفعل إلى المخاطب خمس
مرات في القرآف الكريم ،وىن قولو تعالى( :ﮒ ﮓﮔﮕ ﮖ ﮗﮘ
( )1سورة يونس ،اآلية (.)46
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ﮙ)(ٔ) .وبقية موارد ىذا النوع تجدىا في أرقاـ ىذه اآليات( :اآلية  ٘ٛمن
سورة األنفاؿ ،واآلية  ٕٛمن سورة اإلسراء ،واآلية  ٕٙمن سورة مريم ،واآليتاف
ٖ ٜػٗ ٜمن سورة المؤمنوف).
النوع الثالث :إسناد الفعل إلى الغائب :جاء إسناد الفعل إلى الغائب في ىذا النوع
سبع مرات في القرآف الكريم ،وىن قولو تعالى( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)(ٕ).
وبقية موارد ىذا النوع تجدىا في أرقاـ ىذه اآليات( :اآلية  ٚٛمن سورة
األنعاـ ،واآلية ٖ٘ من سورة األعراؼ ،واآلية ٕٓٓ من سورة األعراؼ ،واآلية ٖٕ،
من سورة اإلسراء ،واآلية ٖٕٔ من سورة طو ،واآلية  ٖٙمن سورة فصلت).
(إما) وفعل شرط مسند إلى
(إما) الشرطية في القرآف الكريمَّ ،
فتلك ىي موارد َّ

الضمائر المختلفة.

فأما صور جواب (إما) الشرطية ،فقد جاءت
(إما) الشرطيةَّ :
ثانياً :صور جواب َّ

أنواعاً مختلفة في القرآف الكريم ،فجاء جوابها جملة فعلية خبرية ،وإنشائية ،واسمية،
وشرطية...الخ ،ففي جميع تلك الصور جاءت الفاء رابطة ،وإليك بياف وتفصيل تلك

الصور:

( )1سورة األنفال ،اآلية (.)57
( )2سورة البقرة ،اآلية (.)38
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(إما) الشرطية ،جملة شرطية ،ورد
الصورة األولى :الجملة الشرطية :جاء جواب َّ

ذلك ثالث مرات في القرآف الكريم ،وىن قولو تعالى:

[ٔ] (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ)(ٔ)( .ﭖﭗﭘﭙ) :لترتيب ما بعدىا على الهبوط المفهوـ من
(ٕ)
و(إما) :حرؼ شرط مرَّكب من (إف) الشرطية ،و(ما) الزائدة ،دالة على
األمر بو َّ .

تأكيد التعليق(ٖ)؛ َّ
ألف (إف) بمجردىا دالة على الشرط ،فلم يكن دخوؿ (ما) الزائدة
أي ،وأياف ،وما ،ومن ،ومهما) على القوؿ بأف أصلها
عليها ،كدخولها على (متى ،و ّ
ألف تلك كانت زيادتها لجعلها مقيَّدة معنى الشرط؛ َّ
(ماما)َّ ،
فإف ىذه الكلمات لم
(إما) بنوف التوكيد
توضع لو ،بخالؼ (إف) .وقد التزمت العرب تأكيد فعل الشرط مع َّ
الثقيلة أو الخفيفة (في الغالب) وقد يكوف بغير نوف .قاؿ األخفش" :وإنَّما حسنت
فيو النوف لما دخلتو (ما)؛ َّ
ألف (ما) نفي وىو ما ليس بواجب ،وىي من الحروؼ التي
تنفي الواجب ،فحسنت فيو ،نحو قولهم( :بعين ما أريّنك) حيث أدخلت (ما)
حسنت النوف ،ومثل (إما) ىاىنا قولو تعالى( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)(ٗ) فهو تأكيد ال
( )1سورة البقرة ،اآلية (.)38
محمد أب السعود،
محمد بن ّ
( )2تفسير أب السعود المعروف بـ(إرشاد العقل السميم إلى مزايا القرآن الكريم) ،ل ّ
.92/1
( )3انظر :تفسير البيضاوي ،302/1 ،والدر المصون.427/1 ،
( )4سورة مريم ،اآلية (.)26
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يفيد تحقيق حصوؿ الجواب؛ ألنَّو ٍ
مناؼ للتعليق ،ولذلك لم يؤكد جواب الشرط
بالنوف ،بل يفيد تحقيق الربط ،أي :أف يكوف حصوؿ الجواب متوقفاً على حصوؿ
الشرط أمر محقق ال محالة؛ َّ
فإف التعليق ما ىو إالَّ خبر من األخبار ،حاصلو اإلخبار،
يتوقف حصوؿ الجزاء على حصوؿ الشرط ،فال جرـ كاف كغيره من األخبار ،قابالً
(إما) عن نوف التوكيد .فقولو( :ﭗ) في
للتوكيد ،وقلَّما خال فعل الشرط مع َّ
ػ(إما) فعل الشرط ،ولذلك حسن تأكيد الفعل ،وإف لم يكن فيو معنى
محل جزـ ب َّ
الطلب .والمعنى :إف يأتيكم مني ىدى بإنزاؿ أو بإرساؿ ،فمن تبعو منكم؛ نجا
(ٔ)
(إما)
وفاز  .قاؿ أبو البقاء العكبري" :وما جاء في القرآف من أفعاؿ الشرط عقيب َّ

كلو مؤكد بالنوف ،وىو القياس؛ َّ
ألف زيادة (ما) تؤذف بإرادة شدة التوكيد ،وقد جاء في
الشعر غير مؤكد بالنوف"

(ٕ)

وقولو( :ﭚﭛﭜ ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢ):

الفاء :رابطة للجواب و(من) شرطية مبنية ،وموضعها رفع؛ ألنَّها مبتدأ ،و(تبع) خبره،
وىو (الجملة) في محل جزـ بػ(من) الشرطية ،وفيها ضمير فاعل يعود على(من)
خوؼ عليهم وال ىم يحزنوف) .وجملة الشرط
وجواب( ،فمن تبع ىداي) قولو( :فال ٌ
الثاني وجوابو جواب الشرط األوؿ( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) ،وىذا اإلعراب على

محمد الشيرازي البيضاوي.302/1 ،
( )1تفسير البيضاوي ،لناصر الدين بن سعيد بن عبد اهلل بن عمر ّ
( )2التبيان ف إعراب القرآن ،ألب البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري.50/1 ،
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

رأي سيبويو :الذي يجعل في مثل ىذا مضموف أسلوب الشرط الثاني مسبقاً عن

مضموف الشرط األوؿ(ٔ) .ومثل ىذا يُقاؿ في بقية اآليات.

َّأما الكسائي فيعرب (ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) في آيتي البقرة
واألعراؼ ،و(ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) في سورة طو؛ جواب الشرطية كليهما .قاؿ ابن
يتوجو أف يخالف سيبويو ىنا ،وإنَّما الخالؼ في نحو قولو
عطية" :وفيو :نظر ،وال َّ
تعالى( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)(ٕ) (كما تقدـ في أساليب
(فروح)
(إف الشرطية) ،فيقوؿ سيبويو" :جواب أحد الشرطين محذوؼ لداللة قولو
ٌ

(فروح) جواب الشرطينَّ .أما في ىذه اآلية الكريمة :فالمعنى
عليو ،ويقوؿ الكوفيوف
ٌ

يمنع ،أف يكوف (ﭝ ﭞ ﭟ) جواباً للشرطين"(ٖ) .قولو (ﭖ ﭗ)..

وإنَّما جيء بحرؼ الشك ،وإتياف الهدى كائن ال محالة؛ ألنَّو محتمل في نفسو ،غير
(ٗ)
أعم من األوؿ،
واجب عقالً  ،وكرر لفظ (الهدى) ولم يضمر؛ ألنَّو أراد بالثانيّ ،
وىو ما أتى بو الرسل ،واقتضاه العقل ،أي :فمن تبع ما آتاه مراعياً فيو ما يشهد بو
خوؼ عليهم فضالً عن أف يحل بهم مكروه.
العقل ،فال ٌ

( )1تفسير الطبري (جامع البيان ف تأويل القرآن) ،ل محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلمم  ،أب
جعفر الطبري ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1/ىـ2000 ،م.158 ،23 ،
( )2سورة الواقعة ،اآليتان (.)89 ،88
( )3المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز ،ألب محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلس  ،تحقيق:
عبد السالم عبد الشاف محمد ،دار الكتب العممية ،لبنان ،ط1413 ،1/ىـ1993 ،م.114/1 ،
( )4تفسير البيضاوي ،302/1 ،والكشاف.158/1 ،
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[ٕ] (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

﮼ ﮽ ﮾)(ٔ).
[ٖ] (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)(ٕ).
فجواب الشرط في جميع تلك الموارد (الثالثة) الجملة الشرطية بعدىا ،والفاء رابطة
لتلك الجملة الشرطية الجوابية بشرطها(ٖ) .وجعل السجاوندي جواب الشرط
محذوفاً تقديره :فاتبعوه(ٗ) .وقاؿ كلٌّ من القرطبي(٘) ،والسمين الحلبي( ،)ٙوابن
فإما
عادؿ ،وغيرىم (بصيغة التمريض) وقيل :جواب الشرط األوؿ :محذوؼ تقديره َّ
يأتيكم من ىدى فاتبعوه ،وقولو( :ﯫ ﯬ ﯭ) جملة مستقلة وقاؿ ابن عادؿ:

( )1سورة األعراف ،اآلية (.)35
( )2سورة طو ،اآلية (.)123
( )3البيان ف غريب إعراب القرآن ،ألب البركات األنباري ،تحقيق :دكتور طو عبد الحميد طو1400 ،ىـ.
.76/1
( )4البحر المحيط ،322/1 ،وروح المعان .329/1 ،
( )5تفسير القرطب
1387ىـ.329/1 ،

المسمى (الجامع ألحكام القرآن) ،ألب
َّ

محمد بن أحمد األنصاري القرطب ،
عبد اهلل
ّ

( )6الدر المصون.223/1 ،
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

وىو بعيد أيضاً(ٔ) فما قدروه (كما نرى) من معنى (ﯫ ﯬ ﯭ) الذي جعلو
الجمهور الجواب ،فال جديد ،إذف في تقديرىم ذاؾ ال يؤدِّيو المذكور ،غير إخراجو
من الخبر إلى اإلنشاء ،وىو رأي ثالث في توجيو ىذا األسلوب .قاؿ أبو حياف:
"ذىب بعض الناس إلى جواب الشرط األوؿ محذوؼ ،تقديره :فاتبعوه ،والصحيح َّ
أف
(إما) التي يعتبرونها أداة
الشرط الثاني بجوابو ،ىو جواب الشرط األوؿ ،واستعماؿ َّ
للشك بالنظر إلى الشرط اآلخر الذي تركبت منو وىو (إف) وإتياف الهدى ،وابتعاث
الرسل ،وإتيانهم كائن محالة؛ ألمور:
األوؿ :ألنَّو محتمل في نفسو غير واجب عقالً ،أيَّ :
أف الفعل لم يستقبل
بالعلم بوقوعو.
الثاني :وألنَّو ال قطع بوقوع مضموف الشرط من إتياف الهدى والرسلَّ ،
فإف اهلل
تعالى ال يجب عليو شيء ،بل إف شاء ىدى ،وأرسل رسالً منهم ،وإف شاء ترؾ ذلك

كلو(ٕ).

والثالث :قاؿ األلوسي" :وقيل :بالقطع ،واستعماؿ (إف) في مقامو ،ال يخلو عن
نكتة كتنزيل العالم منزلة غيره ،بعدـ جريو على موجب العلم ،يحسنو ما سبق وقوعو

من آدـ (عليو السالـ)"(ٔ).
( )1المباب ف

عموم الكتاب ،ألب

أحمد عبد الموجود ،والشيخ عم
.581/1

حفص عمر بن عم

بن عادل الدمشق

الحنبم  ،تحقيق :الشيخ عادل

محمد معوض ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط1419 ،1/ىـ1998 ،م،
ّ

( )2البحر المحيط ،لمحمد بن يوسف الشيير بأب حيان األندلس  ،لبنان ،بيروت ،ط1422 ،1/ىـ.321/1 ،
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والرابعَّ :
أف زيادة (ما) والتأكيد بالثقيلة ،ال يتقاعد في إفادة القطع عن إذا،
نعم ،ال ينظر فيو إلى اإلتياف ،بل إلى أنَّو محقق الوقوع ،أُبهم وقتو.
(إما) جملة أمرية ،ست مرات في
الصورة الثانية :الجملة األمرية :جاء جواب َّ

القرآف الكريم ،وىن في أرقاـ ىذه اآليات( :اآلية ٕٓٓ من سورة األعراؼ ،واآلية

 ،٘ٚمن سورة األنفاؿ ،واآلية  ٘ٛمن سورة األنفاؿ ،واآلية  ٕٛمن سورة اإلسراء،
واآلية  ٕٙمن سورة مريم ،واآلية  ٖٙمن سورة فصلت) .فجواب الشرط في تلك
األساليب جميعها الجملة؛ األمرية المرتبطة بالفاء.

(إما) الشرطية جملة نهيية في مرتين
الصورة الثالثة :الجملة النهيية :جاء جواب َّ

اثنتين ،وىما قولو تعالى:

[ٔ] (ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ)(ٕ).
[ٕ] (ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ)(ٖ).
وأما عن المقصود
ػ(إما) الشرطية ،فهي جملة نهييةَّ ،
فقولو( :فال تقعد) جواب ل َّ

بهذا األسلوب الشرطي ،فقاؿ الزمخشري فيو" :يجوز أف يُراد إف كاف الشيطاف
( )1روح المعان ف تفسير القرآن العظيم والسبع المثان  ،لمحمود األلوس أب الفضل ،بيروت.239/1 ،
( )2سورة اإلسراء ،اآلية (.)23
( )3سورة األنعام ،اآلية (.)68
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ينسينك قبل النهي قبح مجالسة المستهزئين؛ ألنَّها مما تنكره العقوؿ؛ (فال تقعد)
بعد الذكرى ،بعد أف َّ
ذكرناؾ قبحها ،ونبَّهناؾ عليو ،معهم"(ٔ) .وقاؿ أبو حياف" :وىذا
التوجيو خالؼ الظاىر ،ألنَّو قد نهى عن القعود معهم قبل ،ثم عطف على الشرط
السابق ىذا الشرط ،فكلو مستقبل"(ٕ).

(إما) الشرطية
الصورة الرابعة :الجملة الدعائية :جاء جواب الشرط ألسلوب َّ
جملة دعائية مرًة واحدة في القرآف الكريم ،وىي قولو تعالى( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ)(ٖ) .فقولو( :تريني) فعل الشرط
و(ما) مفعولو ،و(رأى) ىنا بصرية ،تعدَّت إلى مفعولين بواسطة الهمزة؛ ألنَّو من (أرى)
الرباعي ،فياء المتكلم مفعوؿ بو األوؿ و(ما) الموصولة المفعوؿ الثاني(ٗ) ،وجملة:

و(رب) نداء معترض بين الشرط
(فال تجعلني) جواب الشرط ،فهي جملة دعائية
ّ
(رب) مرتين ،قبل الشرط ،وقيل الجواب ،وىو حث على
وجزائو ،وذكر الدعاء بلفظ ّ
فضل تضرع ،وجؤار ،ومبالغة في االبتهاؿ إلى اهلل تعالى.

ػ(إما)
الصورة الخامسة :الجملة االسمية المؤَّكدة بػ(إف) :جاء جواب الشرط ل َّ
الشرطية جملة اسمية قد أ ِّ
ُكدت بػ(إف) ،وردت مرة واحدة في القرآف الكريم ،في

( )1الكشاف.283/2 ،
( )2البحر المحيط.381/6 ،
( )3سورة المؤمنون ،اآليتان (.)94 ،93
( )4الفتوحات اإلليية بتوضيح تفسير الجاللين لمدقائق الخفية ،سميمان عمر العجيم الشافع الشيير بالجمل،
طبعة مصطفى محمد الباب الحمب وشركائو ،مصر1352 ،ىـ ،ـ1933م.201/3 ،
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

قولو تعالى( :ﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ)(ٔ) ،فقولو( :ﮟﮠ ﮡ)

ػ(إما) ،واقترف بالفاء؛ ألنَّها اسمية ،وإنَّما
جملة اسمية مؤَّكدة بػ(إف) جواب الشرط ل َّ

صيغ كذلك للداللة على ثبات االنتقاـ ودوامو .وقد اشتمل ىذا الشرط وجوابو على
خمسة مؤِّكدات ،ىن( :ما) الزائدة ،ونوف التوكيد ،و(إف) التوكيد ،والجملة االسمية،
وتقديم المعموؿ (منهم) على العامل (منتقموف) .وفائدة الترديد في ىذا الشرط؛

تعميم الحالين :حاؿ حياة النبي (صلى اهلل عليو وسلم) وحاؿ وفاتو ،والمقصود:
وقت ذينك الحالين؛ َّ
ألف المقصود توقيت االنتقاـ منهم(ٕ).
(إما) محذوفة :قد استعمل القرآف الكريم
الصورة السادسة :قياـ (أو) مقاـ َّ

(إما) محذوفة مع بقاء معمولها لقياـ (أو) العاطفة مقامها ،ورد ذلك أربع مرات ،وىي
َّ
على قسمين من حيث ذكر جواب الشرط ،وعدمو ،وإليك بيانهما:

القسم األوؿ :ما ذكر جواب شرط مستقل :في ىذا القسم ذكر جواب شرط

مستقل لكل من أداني الشرط المذكورة المعطوفة عليها ،والمحذوفة المعطوفة بػ(أو).
ورد ذلك في موضع واحد ،ىو قولو تعالى( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙ ﮚ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)(ٖ) .قولو:

(فإما) المذكورة (كما تقدـ آنفاً) ،وقولو:
(ﮟﮠﮡ) جواب
َّ

( )1سورة الزخرف ،اآلية (.)41
( )2التحرير والتنوير ،لمحمد الطاىر بن محمد بن محمد الطاىر بن عاشور التونس 1984 ،ىـ.258/25 ،
( )3سورة الزخرف ،اآليتان (.)41 ،40
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

(إما) الثانية المحذوفة ،والتي نابت (أو) منابها(ٔ).
(ﮟﮠﮡ) جواب َّ
فجواب الشرط في الموضعين جملة اسمية مؤَّكدة بػ(إف) ،وتقدـ المعنى قريباً،
والمؤِّكدات الخمسة يقاؿ (أيضاً) ىنا.

القسم اآلخر :ما لم يذكر إالَّ جواب واحد :لم يذكر في ىذا القسم إالَّ جواب
واحد وجاء ىذا الجواب بعد فعل الشرط الثاني الذي مع (أو) ،وذلك في ثالث

آيات ،ىن قولو تعالى:

[ٔ] (ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ)(ٕ).
[ٕ] (ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ)(ٖ).
[ٖ] (ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ)(ٗ).
وقد جاءت صور الجواب في ىذا القسم ،في اآليات الثالث ،مختلفة على
النحو اآلتي:
األوؿ :جملة اسمية محصورة بػ(إنَّما) ،تقدـ فيها الخبر على المبتدأ وىو شبو
جملة ،فهي( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ).
( )1تفسير القرطب .92/16 ،
( )2سورة يونس ،اآليتان (.)46 ،45
( )3سورة الرعد ،اآليتان (.)40 ،39
( )4سورة غافر ،اآلية (.)77
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

الثاني :جملة اسمية مدخوؿ الفاء فيها شيو جملة في (فإلينا مرجعهم) اآليتاف:

٘ٗ ٗٙ ،سورة يونس .الثالث :جملة فعلية مضارعية ،وقد دخلت الفاء على شبو
الجملة في قولو( :ﰄﰅ) .وىذا قد اختلف النحويوف في ذلك( :فأي
الشرطين يستحق ىذا الجواب) ،إلى مذىبين:

األوؿ :ذىب الزمخشري(ٔ) ،وتبعو البيضاوي(ٕ) ،وجالؿ الدين المحلي(ٖ) ،إلى

جعل الجواب المذكور للشرط الثاني في الجملة (من ىذا القسم) وذلك لقربو منو،
(فما قارب الشيء أحق بو) .وتقدير الجواب لفعل الشرط األوؿ ،فقاؿ الزمخشري

في تعليقو على قولو( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆﮇﮈ ﮉ ﮊﮋ
(ٗ)
وإما
ﮌ ﮍ)  ،جواب (نتوفينك) وجواب (نرينك) محذوؼ ،كأنَّو قيلَّ :

(نرينك) بعض الذي نعدىم في الدنيا فذاؾ ،أو نتوفينك قبل أف (نرينك) ،فنحن

نريكو في اآلخرة"(٘) .أوضح من ىذا قولو في توضيحو آلية (غافر)( :فإف قلت :ال
يخلو َّإما أف تعطف (أو نتوفينك) على (نرينك) وتشركهما في جزاء واحد ،وىو قولو

فإما نرينك بعض الذي نعدىم فإلينا يرجعوف غير صحيح،
(فإلينا يرجعوف) ،فقولكَّ :
وإف جعلت (فإلينا مرجعهم) مختصاً بالمعطوؼ الذي ىو(نتوفينك) بقي المعطوؼ
( )1الكشاف.393/2 ،
( )2تفسير البيضاوي.201/3 ،
( )3تفسير الجاللين ،لجالل الدين محمد بن أحمد المحم  ،وجالل الدين عبد الرحمن بن أب بكر السيوط ،
.273
( )4سورة يونس ،اآليتان (.)46 ،45
( )5الكشاف .393/2
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

عليو بغير جزاء؟ قلت( :فإلينا يرجعوف) ،يتعلق بنتوفينك ،وجزاء (نرينك) محذوؼ

فإما نرينك بعض الذي نعدىم من العذاب ،وىو القتل ،واألسر يوـ بدر ،وإف
تقديرهَّ :
نتوفينك قبل يوـ بدر ،فإلينا يرجعوف يوـ القيامة ،فننتقم منهم أشد االنتقاـ .ونحو

قولو تعالى( :ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)(ٔ)(ٕ) .وإنَّما حذؼ جواب
األوؿ ،دوف الثاني؛ َّ
ألف األوؿ إف وقع ،فذاؾ غاية األصل في إنكاثهم ،فالثابت على
وأما إف لم يقع ،ووقع الثاني وىو توفيو
تقدير وقوعو معلوـ ،وىو حصوؿ المراد التاـَّ ،

قبل حلوؿ المجازاة بهم ،فهذا ىو الذي يحتاج إلى ذكره للتسلية ،وتطمين النفس
حتم في اآلخرة ،وال ب ّد منو"(ٖ) .قاؿ:
على أنَّو وإف تأخر جزاؤىم عن الدنيا ،فهو ٌ
(فإما تذىبن ..الخ اآلية) كأنَّو :يستشهد على َّ
أف جزاء األوؿ
نحو قولو تعالىَّ :
محذوؼ بذكر ىذه اآلية الكريمة"(ٗ) .وذلك ألنَّو في الكالـ شرطاف اشتركا في جزاء

واحد ،وىو (فإلينا مرجعهم) ،فليلزـ أف يكوف كل واحد من الشرطين سبباً للجزاء

المذكور (وىو انتقامو تعالى منهم في اآلخرة) ،وكوف الشرط األوؿ سبباً لو غير
معقوؿ؛ َّ
ألف تعذيبهم في الدنيا بمرأى من النبي (صلى اهلل عليو وسلم) كيف يكوف
سبباً النتقامو تعالى منهم؟ وتقدير الزمخشري ظاىر في ذلك ،وىو ينطبق على اآليات

الثالث.

( )1تفسير الطبري ،348/8 ،والكشاف 184/4 ،ـ ،185والبحر المحيط.456/7 ،
( )2سورة الزخرف ،اآلية (.)41
تضمنو الكشاف من االعتزال ،لناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير السكندري المتوف
( )3االنتصاف فيما
َّ
سنة 683ىـ.437/3 ،

( )4المرجع السابق.
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أساليب ّ

د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

المذىب اآلخر ما ذىب إليو الحوفي(ٔ) وابن عطية(ٕ) العتبار الجواب المذكور

للشرطين؛ المعطوؼ والمعطوؼ عليو ،وتبعهما في ذلك أبو حياف في اآلية  ٗٙمن
سورة يونس ،فاستظهر كوف األمر ما قالو ،وقاؿ" :الظاىر َّ
أف جواب الشرط ىو قولو
تعالى( :فإلينا مرجعهم)(ٖ) ،وكذا قالو الحوفي وابن عطية ،والكالـ وعيد لهم(ٗ).

والمعنى :إف أريناؾ عقوبتهم ،أو لم نركها منهم ،على كل حاؿ راجعوف إلينا ،إلى

الحساب والعذاب(٘) .وخالفهما أبو حياف في (آية الرعد) ،فقدَّر جواباً لكل واحد
المقدرين .ودليلو على ذلك َّ
من الشرطين ،وجعل المذكور بمثابة التعليل للجوابين َّ
أف

وإما نرينك
كونو جواباً للشرط األوؿ ليس بظاىر؛ ألنَّو يترتب عليو إذ يصير المعنىَّ :
بعض ما نعدىم من العذاب ،فإنَّما عليك البالغ ،وكونو جواباً للشرط الثاني كذلك؛
ألنَّو يصير التقديرَّ :إما نتوفينك؛ فإنَّما عليك البالغ ،وال يترتب وجوب التبليغ على
وفاتو (عليو الصالة والسالـ)َّ ،
ألف التبليغ ينقطع بعد الوفاة ،فيحتاج إلى تأويل ،وىو
أف يُقدَّر لكل شرط منهما ما يناسب أف يكوف جزاء مترتباً عليو ،وذلك أف يكوف
وإما نرينك بعض الذي نعدىم بو من العذاب ،فذلك شافيك من
التقدير (واهلل أعلم) َّ
أعدائك ،ودليل على صدقك ،إذا أخبرت بما يحل بهم ،ولم يحين زماف حلولو بهم،

فاحتمل أف يقع ذلك في حياتك ،واحتمل أف يقع بهم بعد وفاتك .أو نتوفينك ،أي
( )1البحر المحيط.164/5 ،
( )2المحرر الوجيز.139/3 ،
( )3البحر المحيط ،مرجع سابق.
( )4المحرر الوجيز ،مرجع سابق.
( )5البحر المحيط ،مرجع سابق.

مجلة الدراسات اإلسالمية ،العدد األوؿ 176

ربيع الثاني ٖٔٗٛىػ يناير ٕٓٔٚـ

د .مطر عبد اهلل إسحاؽ

(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

(أو أف نتوفينك قبل حلولو بهم) ،فال لوـ عليك ،وال عيب ،إذ قد حل بهم بعض ما
وعد اهلل بو لسانك من عذابهم ،فإنَّما عليك البالغ ،ال حلوؿ العذاب بهم ،إذ ذاؾ
إلي ،وعلينا جزاؤىم في تكذيبهم إياؾ ،وكفرىم بما جئت بو .ولم يرتض أبو
ر ٌ
اجع ّ
حياف (أيضاً) إعراب( :فإلينا مرجعهم) من (اآلية  ٚٚمن سورة غافر) جواباً للشرطين
معاً؛ َّ
ألف تركيب فإنَّما نرينك بعض الوعيد في حياتك ،فإلينا يرجعوف (ليس بظاىر

عند أبي حياف) ،ولكن أجاز صحة أف يكوف جواباً (أو نتوفينك) .والمعنىَّ :إما
وأما جواب
نتوفينك فإلينا يرجعوف ،فننتقم منهم ،ونعذبهم لكونهم لم يتبعوؾَّ .
(ﯟﯠﯡ) (الشرط األوؿ) فمحذوؼ لداللة المعنى عليو ،أي (فتقر عينك).
فيتَّضح مما تقدَّـ ذكرهَّ ،
أف ألبي حياف مواقف ثالثة لهذا األسلوب الذي لم يذكر في
ىذا القسم إالَّ جواب واحد:

األوؿ :موقف وافق فيو الحوفي وغيره ،من إعراب المذكور جواباً للشرطين،

كما يدؿ على ذلك استظهاره في اآلية  ٗٙمن سورة يونس.

صحح فيو كونو جواباً للشرط
والثاني :موقف وافق فيو الزمخشري ،حيث َّ
الثاني فقط وجواب الشرط األوؿ محذوؼ؛ لداللة المعنى عليو.
والثالث :موقف أبداه (كما في آية الرعد) من َّ
أف المذكور ىو الجملة
المحصورة (ﯧﯨﯩ ﯪﯫ) ليس جواباً ألحد الشرطين ،وإنَّما ىو
تعليل لجوابهما المحذوفين ،وقد انفرد أبو حياف بهذا اإلعراب ولم يُسبق إليو ،وىو
مبني على َّ
أف ىذا وأمثالو مما ال يظهر فيو ترتبو على الشرط بوضوح ،فال يكوف
ٌّ
جواباً ،وإنَّما يصبح علة لجواب مقدَّر(ٔ) ،والتقدير" :وإما نرينك بعض الذي نعدىم

( )1البحر المحيط.456/7 ،
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

وإما نتوفينك قبل حلولو بهم ،فال
فذلك شافيك من أعدائك،
ودليل على صدقكَّ ،
ٌ
(ٔ)
لوـ عليك وال عتب"  .ويكوف قولو( :ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ) دليالً
عليهما ،والواقع من الشرطين ىو األوؿ كما في بدر .والرأي الراجح من تلك

اإلعرابات (كما يبدو لي) رأي الزمخشري ومن تبعو لتلك األسباب المذكورة ،واهلل
أعلم.
ثالثاً:نظرة النحويين في آية اإلنساف :قاؿ تعالى( :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ)(ٕ).

(إما) ىذه من حيث نوعها إلى رأيين:
لقد اختلفت نظرة النحويين إلى َّ
الرأي األوؿ :يرى البصريوف أنَّها ليست التي للشرط ،ثم اختلفوا فيما بينهم في
المقصود بها:
ففسر بعض منهم بأنَّها للتخيير ،أي تخيير من اهلل عبده في أحد الطريقين؛
{أ} َّ

وإما طريق الشقاوة،
الخير أو الشر .والمعنى :ىديناه الطريقَّ ،إما طريق السعادةَّ ،
وثمة وجو آخر ،وىو َّ
أف التخيير ىاىنا إعالـ من
وىذا وجو في بياف من لو الخيرةَّ .

اهلل أنَّو يختار ما يشاء ،ويفعل ما يشاء ،وليس التخيير لإلنساف(ٖ).

( )1روح المعان  ،173/13 ،والبحر المحيط.389/5 ،
( )2سورة اإلنسان ،اآلية (.)3
( )3المقتضب ،11/1 ،وتفسير أب السعود ،71/9 ،وتفسير الخازن.190/7 ،
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{ب} وحملها آخروف منهم على التفضيل ،ومن ىؤالء أبو البقاء العكبري(ٔ)،

وابن ىشاـ األنصاري ،والمفصل بها ىنا الضمير المجمل العائد على اإلنساف في
وإما كفوراً) حالين منو ،وىو الظاىر،
(ىديناه السبيل) وىو مفعوؿ بو لهدينا و(شاكراُ َّ

(ٕ)
وإما أف يحدث منو عند
كما قالو الدماميني  .والمعنى :بيَّنا لو الطريق وأوضحناهَّ ،
وإما أف يحدث منو الكفر؛ فهو عالمة
فهمو الشكر؛ فهو عالمة السعادةَّ ،

الشقاوة(ٖ) ،فالحاؿ على ىذا مقدرة.

(إما) في اآلية الكريمة ،ىي الشرطية(ٗ)،
الرأي الثاني :يرى الكوفيوف أف تكوف َّ

مع إجازتهم إياىا أف تكوف غيرىا ونجد ىذه موضحة في قوؿ الفراء" :وىديناه:
و(إما) ىاىنا تكوف جزاء ،أي :إف شكر وإف كفر،
عرفناه السبيل :شكر أو كفرَّ .
َّ

(إما) التي مثل قولو( :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ)(٘) ،فكأنَّو قاؿ:
وتكوف على َّ
(خلقناه شقياً أو سعيداً)"( .)ٙوكالـ الفراء ىذا ُّ
(إما)
يدؿ على أنَّو لم يقطع بأف تكوف َّ
ّ

شرطية فقط في ىذه اآلية ،بل أجاز أف تكوف غير الشرطية بخالؼ ما أفاده كالـ ابن
(ٔ)
()ٚ
الشجري من أنَّو يلزـ كونها شرطية  ،ولم يذكر فعل الشرط ،إالَّ أنَّو قدَّر فعالً

( )1التبيان ف إعراب القرآن.480/2 ،
( )2مغن المبيب ،128/1 ،وحاشية الدسوق  ،64/1 ،وشرح الدمامين .133 /1 ،
( )3األمال الشجرية.345/2 ،
لمفراء.214/3 ،
( )4مغن المبيب ،128/1 ،ومعان القرآن ّ
( )5سورة التوبة ،اآلية (.)106
لمفراء.214/3 ،
( )6معان القرآن ّ
( )7األمال الشجرية.34/2 ،
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وكفوراً) ،ولم
قولو (ىديناه

ماضياً للشرط من معنى االسمين المنصوبين بعد أداة الشرط (شاكراً
يذكرىما بعد ذلك الفعل ،ولم يُقدِّر للشرط جواباً .ويلحظ أيضاً َّ
أف
وأما على
السبيل) ىو الجواب ،أي :المتقدِّـ عليو على طريقتهم (أي الكوفيين)َّ ،
طريقة البصريين ،فما َّ
دؿ عليو ىو الجواب ،إذف فهو محذوؼ .وجعل ابن الشجري

فعل الشرط (كاف) محذوفاً ،والمعنى :إنَّا ىديناه السبيل؛ إف كاف شاكراً أُثيب ،وإف
كاف كفوراً عوقب(ٕ) .وسهَّل لو ىذا المسلك عدـ االحتياج في جواز حذؼ (كاف)
فسر يقع بعده ،وإنَّما ذلك لغيره من األفعاؿ؛ ذلك
(وىو فعل الشرط) إلى فعل م ِّ
لكثرة دوره في الكالـ ،وتقدير (كاف) فعالً للشرط في مثل ىذا المقاـ معروؼ لدى

(إما) خبر ذلك الفعل المقدَّر
النحويين ،وغير متكرر أيضاً ،واالسماف المنصوباف بعد َّ

بػ(كاف).

(إما) الشرطية :لقد تبيَّن لنا في اإلحصاء السابق،
رابعاً :صور فعل الشرط بعد َّ

َّ
(إما) الشرطية أخذت في استعماؿ القرآف الكريم إيَّاىا؛ شكلين:
أف َّ

(إما) الشرطية مذكورة في ست عشرة آية ،التي سبق
الشكل األوؿ :جاءت َّ

إثبات لفظها ،وىي كل ما في القرآف الكريم.

والشكل الثاني :أنَّها جاءت محذوفة مرة واحدة ،لقياـ (أو) مقامها ،وقد

(إما) مذكورة قبل ،فذلك في أربعة مواضع من اإلحصاء
عطفت معمولها على َّ

المذكور.

( )1دراسات ألسموب القرآن الكريم ،لمحمد عبد الخالق عضيمة ،القاىرة ،ط1392 ،1/ىـ1972 ،م.34/1/1 ،
( )2األمال الشجرية.3445/1 ،
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(إما) مع ركني الجملة ،فإنَّها
فأما حاؿ َّ
(إما) مع ركني الجملة الشرطيةَّ :
حاؿ َّ

استعملت استعمالين:

االستعماؿ األوؿ :ذُكِ َر لها فعل الشرط (وىو فعل مضارع مؤَّكد بنوف التوكيد
الثقيلة) في جميع مواردىا في القرآف الكريم ،في حالتي استخدامها؛ مذكورة ،أو

محذوفة.

ِ
منصوب
اسم
ٌ
واالستعماؿ اآلخر :لم يُذكر لها فعل الشرط ،وإنَّما ُوض َع بعدىا ٌ
منكر ،دليالً على الفعل ،وذلك في (اآلية ٖ من سورة اإلنساف) ،على حد تخريج
الكوفيين.
َّأما الركن الثاني (وىو جواب الشرط) فقد وضح تفصيلو فيما تقدَّـ من بياف،
فال حاجة إلى عودة مرة أخرىَّ .أما دخولها على اسم مرفوع؛ فلم يرد في القرآف،

ولكن ورد في غيره ،وكذا لم يُذكر فعل الشرط ماضياً في القرآف الكريم ،وورد في
.
غير القرآف الكريم كثيراً ،فليُراجع في مظانِّو
الخاتمة :ى

الح ْم ُد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات ،وبتوفيقو تُقضى الحوائج ،وتُناؿ
َ
الرغائب ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء والمرسلين ،سيدنا محمد ،وعلى آلو
وصحبو أجمعين .فبعوف اهلل وتوفيقو فها ىو البحث قد أتى إلى مرافئ الختاـ ،وأرجو
أف يكوف قد َّ
حقق أىدافو التي عرضتها في المقدمة ،بعد تلك الجولة الواسعة في
رحاب (أساليب الجزـ في جواب الطلب في القرآف الكريم ،وأثره في توجيو

التفسير).
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

النتائج :ى

وبناء على ىذا العرض وتلك الصور التي تبدَّت؛ فقد برزت أماـ الدارس جملة
ً

من النتائج المهمة المتعلقة ِّ
بالدراسة ،وىي كاآلتي:

[ٔ] كشف البحث َّ
(إما) المكسورة الهمزة المشدَّدة الميم أداة مستقلة،
بأف َّ

واستعمالها في لساف العرب ،وليست جزءاً لػ(إف) الشرطية.

توصل البحث كذلك إلى َّ
أف الشرط مفروض الحصوؿ في المستقبل ،فيمتنع
[ٕ] َّ

ثبوتو ومضيّو ،والجزاء معلق عليو ،وال يعدؿ عن االستقباؿ في اللفظ والمعنى إلى
المعنى فقط ،إالَّ لنكتة ،كإبراز غير الحاصل في معرض ما ىو حاصل ،وذلك َّإما:
للتفاؤؿ ،أو لقوة األسباب وتوافرىا ،أو إلظهار الرغبة في وقوعو ،أو للتعريض.

أف من مظاىر الشرط القرآني ومميزاتوَّ ،
[ٖ] كشف البحث َّ
أف وجوب ربط الجواب

بالفاء ،كثر من جواز ربطو بها ،وجواز الربط بها أكثر من امتناع الربط بها ،وأكثر ما
ربط بو الجواب في القرآف الكريم من الروابط اللفظية ،الفاء ،ثم (إذا) الفجائية ،ثم
ىما معاً.
الدراسة َّ
[ٗ] من نتائج ىذه ِّ
التمسك
أمر ال يمكن
ُّ
أف الحكم بصدارة أدوات الشرط ٌ
بو على جعلو قاعدة عامة مضطردة ،بدليل وقوع الجملة الشرطية خبراً لمبتدأ ،وصفة

لنكرة ،وحاالً ومفعوالً بفعل داؿ على الحكاية ،وغير ذلك.

[٘] االىتماـ بدراسة كل أداة من أدوات الجزـ التي وردت في القرآف الكريم ،وذكر
خصائصها ،ومزاياىا ،وأصلها ،وتكوينها ،ومواردىا في القرآف الكريم.
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(إما) الشرطية الجازمة في القرآف الكريم
أساليب ّ

وأخيراً أقوؿ وبكثير من الثقة واإليمافَّ ،
واسع ِّ
للدراسات
أف لغة القرآف ٌ
باب ٌ
والبحوث اللُّغوية ،وأنَّو ينبغي أف تتوجو لو القلوب والجهود ،لتقدِّـ للناس ما فيو من
مظاىر الفصاحة ،وصنوؼ البياف ،وعلوـ اللُّغة وأساليب التعبير؛ تقديماً يتناسب

وجالؿ القرآف ،وما ينبغي لو من واجب البحث والتحليل والكشف ،والبحث في
القرآف الكريم لن يتوقف؛ ألنَّو يفتح في قلب الدارس ووجدانو أبواباً وموضوعات
يتمنى لو طاؿ بو العمر ،أو تساىلت معو مطالب الحياة ،لكي يواصل البحث فيو

بهمة عالية وعزيمة قوية.
ّ
فللو الحمد والشكر قبالً وبعداً،،،
ٍ
محمد ،وعلى آلو وصحبو وسلم،،،
وصلى اهلل على سيدنا وموالنا
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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المصادرىوالمراجع:

[ٔ] القرآف الكريم.
ضرب من لساف العرب ،ألبي حيّاف األندلسي ،تحقيق :رجب عثماف
[ٕ] ارتشاؼ ال ّ
محمد ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،طٜٜٔٛ ،ٔ/ـ.

الهروي ،تحقيق :عبد المعين
محمد النّحوي
لعلي بن ّ
ّ
[ٖ] األزىيّة في علم الحروؼّ ،

ّوحئٖٗٔ ،ىػ.
المل ّ

محمد آدـ أبو نظيفة ،إشراؼ
[ٗ] أساليب الشرط في القرآف الكريم ،د .عبد اهلل ّ
محمد رفعت محمود فتح اهلل ،نسخ وطبع وتجليد الجريسي ،القاىرة ،مصر،
الدكتور ّ

ٖٜٜٔىػٜٜٔٚ ،ـ.

[٘] األَساليب اإلنشائية في النحو العربي ،لعبد السالـ محمد ىاروف ،ط،ٖ/
القاىرةٕٔٗٓ ،ىػ.
[ ]ٙاألشباه والنظائر فى النحو ،لإلماـ السيوطى ،تحقيق :عبد العاؿ سالم مكرـ،

طٔٗٓٙ ،ٔ/ىػ.

[ ]ٚإصالح المنطق البن السكيت ،تأليف أبي يوسف يعقوب بن إسحاؽ ،تحقيق:
محمد ىاروف ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ط.ٗ/
محمد شاكر ،وعبد السالـ َّ
أحمد ّ
[ ]ٛاألُصوؿ في النحو ،ألبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي،
تحقيق :عبد الحسين الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،طٔٗٓٛ ،ٖ/ىػٜٔٛٛ ،ـ.
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محمد بن عبد اهلل بن مالك
[ ]ٜألفية ابن مالك في النحو َّ
والصرؼ ،تأليف ّ
األندلسي ،دار الفكر ،بيروتٔٗٔٛ ،ٔ/ ،ىػٜٜٔٚ ،ـ.
شاؼ من االعتزاؿ ،لناصر الدين أحمد بن محمد
تضمنو الك ّ
[ٓٔ] االنتصاؼ فيما ّ

بن المنير السكندري.

[ٔٔ] اإلنصاؼ في مسائل الخالؼ بين البصريين والكوفيين ،األنباري ،كماؿ الدين
عبد الرحمن ابن محمد ،تحػقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،القاىرة.

[ٕٔ] إعراب ثالثين سورة من القرآف الكريم ،ألبي عبد اهلل الحسين بن أحمد
المعروؼ بابن خالويو ،دار التربية للطباعة والنشر والتوزيع ،بغداد ،بدوف طبعة ،بدوف

تاريخ.

[ٖٔ] األمالي النحوية ،البن الحاجب ،تحقيق :ىادي حسن حمودي ،عالم الكتب،
مكتبة النهضةٜٔٛ٘ ،ـ.
محمد البقاعي،
[ٗٔ] أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،تحقيق :يوسف الشيخ ّ

بدوف طبعة.

[٘ٔ] البحر المحيط ،تأليف :محمد بن يوسف الشهير بأبي حياف األندلسي ،شارؾ
في التحقيق :الشيخ عادؿ أحمد عبد الموجود ،والشيخ علي محمد معوض ،ود.

زكريا عبد المجيد النوقي ،ود .أحمد النجولي ،دار الكتب العلمية ،لبناف ،بيروت،
طٕٕٔٗ ،ٔ/ىػٕٓٓٔ ،ـ.
األنباري ،تحقيق د .طو عبد
[ ]ٔٙالبياف في غريب إعراب القرآف ،ألبي البركات
ّ
الحميد طؤٗٓٓ ،ىػ.
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[ ]ٔٚالبرىاف في علوـ القرآف ،بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي (ٜٗٚىػ)،

تحقيق :محمد أبي الفضل إبراىيم ،دار إحياء الكتب العربية ،القاىرةٜٔ٘ٛ ،ـ.

محمد عبد الرازؽ الحسيني ،الملقب بػ(مرتضى
[ ]ٔٛتاج العروس ،تأليفّ :
الزبيدي) ،دار الهداية.
[ ]ٜٔالتبياف في إعراب القرآف ،تأليف :أبي البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل

العكبري (ٙٔٙىػ) ،تحقيق :علي محمد البجاوي ،عيسى البابي الحلبي وشركاه،
بدوف تاريخ.
[ٕٓ] التحرير والتنوير ،المسمى (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من
تفسير الكتاب المجيد) ،تأليف :محمد الطاىر بن محمد بن محمد الطاىر بن

عاشور التونسي ،تونسٜٔٛٗ ،ـ.
[ٕٔ] التصريح بمضموف التوضيح ،الشيخ :خالد بن عبد اهلل األزىري ،مطبعة عيسى
البابي الحلبي ،مصر ،الفكر المعاصر ،دار الفكر ،بيروت ،لبنافٔٗٔٓ ،ىػ.

[ٕٕ] التّذييل والتّكميل في شرح كتاب التسهيل ،ألبي حيّاف األندلسي ،تحقيق :د.
حسن ىنداوي ،دار القلم ،دمشق ،طٔٗٔٛ ،ٔ/ىػ.

[ٖٕ] تفسير البيضاوي ،المعروؼ بػ(أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ،تأليف :ناصر

محمد الشيرازي البيضاوي ،دار الفكر ،بيروت،
الدين بن سعيد بن عبد اهلل بن عمر ّ

بدوف تاريخ.

[ٕٗ] تفسير الجاللين ،تأليف :جالؿ الدين محمد بن أحمد المحلي ،وجالؿ الدين
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،دار الحديث ،القاىرة ،ط ،ٔ/بدوف تاريخ.
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[ٕ٘] تفسير الطبري (جامع البياف في تأويل القرآف) ،تأليف :محمد بن جرير بن

يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبي جعفر الطبري ،تحقيق :أحمد محمد شاكر،

مؤسسة الرسالة ،طٕٔٗٓ ،ٔ/ىػ.
[ ]ٕٙتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ،لبدر الدين الحسن بن

قاسم بن عبد اهلل بن علي المرادي ،تحقيق :عبد الرحمن علي سليماف ،المكتبة
العربية ،بيروت ،لبناف ،طٜٔٚٙ ،ٔ/ـ.

[ ]ٕٚالتوقيف على مهمات التعاريف ،لمحمد عبدالرؤوؼ المناوي ،تحقيق :محمد
رضواف الداية.

[ ]ٕٛتفسير أبي السعود ،المعروؼ بػ(إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآف الكريم)،
محمد العمادي أبي السعود ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،
محمد بن ّ
تأليفّ :
بدوف طبعة ،وبدوف تاريخ.
المسمى (الجامع ألحكاـ القرآف) ،تأليف :أبي عبد اهلل
[ ]ٕٜتفسير القرطبي،
َّ
محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ،دار الكتاب العربي ،القاىرة ،بدوف طبعة،
ّ
ٖٔٛٚىػ.
[ٖٓ] خزانة األدب ولب لباب لساف العرب ،تأليف :عبد القادر بن عمر البغدادي،
تحقيق :محمد نبيل طريفي ،وإميل بديع اليعقوب ،دار الكتب العلمية ،بيروت،ٔ/ ،
ٜٜٔٛـ.
[ٖٔ] الخصائص ،تأليف :أبي الفتح عثماف بن جني ،تحقيق :محمد علي النّجار،
مصرٜٖٔٔ ،ـ.
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[ٕٖ] الدر المصوف في علوـ الكتاب المكنوف ،ألحمد بن يوسف المعروؼ
بالسمين الحلبي ،تحقيق :أحمد محمد الخراط ،دار القلم للطباعة والنشر ،دمشق،

ٔٗٓٙىػ.
[ٖٖ] دراسات ألسلوب القرآف الكريم ،لمحمد عبد الخالق عضيمة ،القاىرة،

ٕٖٜٔىػٜٕٔٚ ،ـ.

[ٖٗ] روح المعاني في تفسير القرآف العظيم والسبع المثاني ،تأليف :محمود
األلوسي أبي الفضل.
[ٖ٘] سر صناعة اإلعراب ،تأليف :أبي الفتح عثماف بن جني ،تحقيق د .حسن

ىنداوئٜٛ٘ ،ـ.

المفصل ،موفَّق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي ،إدارة الطباعة
[ ]ٖٙشرح
ّ
المنيرية.
[ ]ٖٚشرح شذور الذىب في معرفة كالـ العرب ،تأليف :عبد اهلل بن يوسف بن

عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل بن ىشاـ ،تحقيق :عبد الغني الدقر ،الشركة
المتحدة للتوزيع ،دمشقٜٔٛٗ ،ـ.
[ ]ٖٛشرح كتاب سيبويو ،السيرافي ،تحقيق د .رمضاف عبد التواب ،الهيئة المصرية

للكتابٜٜٔٓ ،ـ.

[ ]ٖٜالصاحبي في فقو اللغة العربية وسنن العرب في كالمها ،البن فارس ،تحقيق:
السيد أحمد صقر ،عيسى البابي الحلبي وشركاه ،القاىرة ،الهيئة العامة لقصور

الثقافةٕٖٓٓ ،ـ.
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[ٓٗ] الفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير الجاللين للدقائق الخفية ،سليماف عمر

العجيلي الشافعي الشهير بالجمل ،طبعة مصطفى محمد البابي الحلبي وشركائو،

مصرٖٕٔ٘ ،ىػٜٖٖٔ ،ـ.
[ٔٗ] الكشاؼ عن حقائق التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل ،تأليف :أبي
القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ،تحقيق :عبد الرزاؽ المهدي ،دار

إحياء التراث العربي ،بيروت.
[ٕٗ] الكتاب ،لسيبويو :تأليف أبي بشر عمرو بن عثماف بن قنبر (ٓٔٛىػ) ،تحقيق

محمد ىاروف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،طٖٔٗٓ ،٘/ىػ،
وشرح :عبد السالـ ّ
ٕٜٓٓـ.
[ٖٗ] كتاب العين ،تأليف الخليل بن أحمد الفراىيدي ،تحقيق د .عبد الحميد
ىنداوي ،دار الكتب ،بيروت ،طٕٔٗٗ ،ٔ/ىػٕٕٓٓ ،ـ.

محمد بن مكرـ األنصاري ،دار
[ٗٗ] لساف العرب ،البن منظور ،جماؿ الدين َّ
صادر ،بيروت.
[٘ٗ] اللباب في علوـ الكتاب ،تأليف :أبي حفص عمر بن علي بن عادؿ الدمشقي

محمد معوض ،دار
الحنبلي ،تحقيق :الشيخ عادؿ أحمد عبد الموجود ،والشيخ علي ّ
الكتب العلمية ،بيروت ،طٜٔٗٔ ،ٔ/ىػٜٜٔٛ ،ـ.

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :تأليف أبي محمد عبد الحق بن
[]ٗٙ
ّ
غالب بن عطية األندلسي ،تحقيق :عبد السالـ عبد الشافي محمد ،دار الكتب
العلمية ،لبناف ،طٖٔٗٔ ،ٔ/ىػٜٜٖٔ ،ـ.
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الفراء (ٕٓٚىػ) ،تحقيق
[ ]ٗٚمعاني القرآف للف َّػراء ،تأليف أبي زكريا يحيى بن زياد َّ

محمد علي النجار ،الدار المصرية ،القاىرة ،بدوف تاريخ.
ومراجعة األستاذّ :

[ ]ٗٛمجاز القرآف ،ألبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي ،تحقيق :محمد فؤاد
سزكين ،بيروتٜٔٛٔ ،ـ.
[ ]ٜٗمجالس ثعلب ،ألبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ،تحقيق :عبد السالـ
ىاروف ،طٜٔ٘ٙ ،ٕ/ـ.

ضامن ،بيروت،
[ٓ٘] مشكل إعراب القرآف ،لم ّكي بن أبي طالب ،تحقيق :حاتم ال ّ

ٔٗٓٚىػ.

الفراء ،تحقيق :أحمد يوسف
[ٔ٘] معاني القرآف ،تأليف أبي زكريا يحيى بن زياد ّ
نجاتى ،ومحمد على نجار ،وعبد الفتاح إسماعيل شلبي ،دار المصرية للتأليف
والترجمة ،مصر.
[ٕ٘] مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،تأليف :جماؿ الدين أبي محمد عبد اهلل بن
يوسف بن ىشاـ األنصاري ،تحقيق :د .مازف المبارؾ ،ومحمد علي حمد اهلل ،دار

الفكر بيروت ،طٜٔٛ٘ ،ٙ/ـ.
[ٖ٘] مقاييس اللُّغة ،تأليف :أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ٖٜ٘ىػ) ،تحقيق

محمد ىاروف ،مكتبة الخانجي ،مصر ،طٕٔٗٔ ،ٕ/ىػ،
وضبط :عبد السالـ ّ
ٜٔٔٛـ.
[ٗ٘] المقتضب ،المبرد أبي العباس محمد بن يزيد (ٕ٘ٛىػ) ،تحقيق :عبد الخالق

عضيمة.
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[٘٘] ىمع الهوامع ،شرح جمع الجوامع في علم العربية لإلماـ جالؿ الدين عبد
الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،عني بتصحيحو السيد محمد بدر الدين النعساني ،دار

المعرفة للطباعة والنشر ،بيروت ،لبناف.
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