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Abstract:
The Research deals with studies the conditional (IDA) as one of

conditional in Holly Quran and it’s meaning grammatical from (present ,

put.ect..) and the linking or dislinking it with (FAA) and the resean for

that .

The research also deals with (IDA) which doesn’t imply any

conditional meaning and finally (IDA) which occurs temporally which

also either linked or dislinked with (faa) and pointing as difference in

both cases .
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بسم اهللا ، والحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى اله وصحبه اما بعد فقد ذكر 

تاتي شرطیة غیر جازمة ، وظرفیة وترد لمعنى المفاجأة ، والجدیر بالذكر ان ابن  )إذا(النحاة ان 

دوات الشرط غیر الجازمة في باب الظرف ، ولم یتطرق الى أ )إذا(مالك في الفیته لم یتطرق الى 

الفجائیة اال في حالة وقوعها جوابا للشرط عوضا عن الفاء  )إذا(وال الى  )إذا(التي من ضمنها 

وذكرت في موضوع اضافة الظرف الى الجملة . 

وكذلك لم یتطرق الیها شراح هذه االلفیة كابن هشام وابن عقیل واالشموني وغیرهم إذ 

یستحق الذكر في كتب  )إذا(اهملوا ما اهملته ولم أجد كالما على تناولوا بالشرح ما تضمنته و 

في القرآن الكریم في  )إذا(المعاني كمعاني القرآن للفراء ومعاني القرآن لالخفش ، وقد وردت 

ثالثة معان : ظرفیة مضمنة معنى الشرط ، وظرفیة غیر مضمنة معنى الشرط وفجائیة ، وقد 

بمعناها األول لذلك كان كل من المبحث الثاني  )إذا(لیقاتهم على كثر كالم النحاة والمعربین وتع

والثالث قصیرا بالقیاس الى المبحث األول .

الظرفیة المضمنة معنى الشرط)إذا(:المبحث األول
.)١(نالسكو من أدوات الشرط غیر الجازمة ، وهي ظرف مبهم مبني على )إذا(: تعد تعریفها-

ال یعمل فیها الفعل الذي یلیها ، ألنها مضاف والمضاف الیه  )إذا(اة ان یذكر النحعاملها :-

وقیل ان العامل فعل )٢(الجواب حیث وقع)إذا(ال یعمل في المضاف شیئا بال خالف ویعمل في 

.)٣(الشرط

داللتها :-

بل ذكر ابن قیم الجوزیة ان المشهور عند النحاة ان الشرط والجزاء ال یتعلقان اال بالمستق

ان كنت قلته فقد (فان كان ماضي اللفظ كان مستقبل المعنى ورد على النحاة بقوله تعالى : (

))دخل على ماضي اللفظ وهو ماضي المعنى قطعا(" واكد ان الشرط (١١٦) "المائدة :)علمته

واستبعد تأویالت النحاة في تخریج هذه اآلیة ووصفها بأنها ضعیفة جدا وبین ان فیها تحریفا 

انتصارا لقاعدة نحویة انتهى كالم ابن یة ال یقول به عاقل وانه ال یجوز تحریف كالم اهللا .لآل

ان كنت قلته فقد (القیم والتأویل الذي انتقده مدون في بعض كتب النحو فقد قیل في قوله تعالى 

ال " وهذا جواب عیسى علیه السالم یوم القیامة حین خاطبه اهللا جل وع١١٦" المائدة :)علمته

فالشرط والجواب هنا فعل ماض لفظا )أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهین(في هذه االیة : 

ومعنى اال انه أول على ان المراد ان یتبین في المستقبل اني قلته في الماضي فانا اعلم انك قد 

" أول بمعنى : ان ٧٧"یوسف : )ان یسرق فقد سرق أخ له من قبل(علمته وكذلك قوله تعالى 

یسرق في المستقبل فاخبركم انه سرق أخوه وقیل بان الجواب محذوف والمذكور تعلیل له ، أي : 

بنیامین فلنتأّس النه قد سرق أخ له من قبل وهو یوسف علیه السالم ، وقوله تعالى : ان یسرق
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" والمعنى : ان یتبین قّد قمیصه من دبر ١٧"یوسف :)وان كان قمیصه قد من دبر فكذبت(

ا أنها كذبت ، وقیل ایضا بان الجواب محذوف والمذكور تعلیل له ، أي : وان یتبین قد فاعلمو 

" فاطر  )وان یكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك(قمیصه من دبر فهو بریئ النها كذبت ، ونظیره 

ومما الشك فیه ان ابن القیم قد وجد مثل هذا التاویل وكذلك احتج )٤(" أي : فتسل بمن قبلك٤:

حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت انه ال (فاضل السامرائي في هذا الباب بقوله تعالى : الدكتور

)حتى إذا ركبا في السفینة خرقها(" وقوله تعالى  ٩٠" یونس :)اله اال الذي آمنت به بنوا إسرائیل

، فاني لم أجد أحدا من النحاة غم مما قاله ابن القیم رحمه اهللاوعلى الر  )٥("٧١"الكهف : 

هـ) واألخفش األوسط ٢٠٧هـ) والفراء من الكوفیین (ت:١٨٠المشهورین كسیبویه (ت:

هـ) وابن جني ٣٤٠هـ) والزجاجي (ت:٣٣٨هـ) والنحاس (ت:٢٨٥ت:(هـ) والمبرد ٢١٥(ت:

هـ) وغیرهم من النحاة فاني لم أجد أحدا من هؤالء حسب اطالعي من حصر داللة ٣٩٢(ت:

داللته على الزمن الماضي بید انهم عرفوا الشرط كإذا المستقبل ومنع)٦(الشرط على الزمن

لذلك فان النحاة )٧(الشرطیة بأنها تستعمل ظرفا لما یستقبل من الزمان واكدوا ان األصل فیها ذلك

وال على الذین إذا ما (قد بینوا ان الشرط قد یخرج عن االستقبال ویجيء للماضي كقوله تعالى 

واذا رأوا تجارة او لهوا (" وقوله تعالة : ٩٢"التوبة:)حملكم علیهاتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أ

حتى إذا بلغ بین السدین وجد من دونها قوما ال (" وقوله تعالى ١١" الجمعة : )انفضوا الیها

.)٨("٩٣" الكهف :  )یكادون یفقهون قوال

الت بل قد جعل النحاة داللة جواب الشرط على الزمن الماضي لفظا ومعنى من الحا

"  ١٨٧یوسف : )ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل(التي توجب اقترانه بالفاء " اما حقیقة نحو 

ان كان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین . وان كان قمیصه قد من دبر (ونحو 

ومن جاء (وقد هنا مقدرة واما مجازا نحو " ٢٧- ٢٦" یوسف : )فكذبت وهو من الصادقین

"وجوههم بالناربالسیئة فكبت .)٩(" نزل هذا الفعل لتحقق وقوعه منزلة ما وقع "  ٩٠النمل : )

الشرطیة ظرفا للزمن الماضي وظرفا للزمن المستقبل على حد سواء  )إذا(فقد استعملت 

على النحو االتي : 

حتى إذا استیأس الرسل (استعملت ظرفا للزمن الماضي تكرر فیه الشرط وجوابه كقوله تعالى .١

" فهذه سنة اهللا مع رسله فیما مضـى مـن ١٠١" یوسف : )ظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرناو 

" النحــل : )كظــیمواذا بشــر احــدهم بــاألنثى ظــل وجهــه مســودا وهــو(الزمــان . وكقولــه تعــالى 

إذا (" ، هكــذا كــان العــرب فــي الجاهلیــة كــانوا مســتمرین فــي احتقــار االنثــى وقولــه تعــالى : ٥٨

" وقــد ١٧" الكهــف : )الشــمالكهفهــم ذات الیمــین واذا غربــت تقرضــهم ذاتطلعــت تــزاور عــن

استمرت هذه الحالة ثالث مئة سنة وتسع سنوات قمریة كما اخبر بذلك القرآن الكریم . 
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استعملت ظرفا للزمن الماضي وقع فیه الشرط وجوابه مرة واحدة ، ورد هذا في قصة الخضـر .٢

"  ٧١" الكهــف :  )حتــى إذا ركبــا فــي الســفینة خرقهــا(مــع موســى علیــه الســالم كقولــه تعــالى 

")حتى إذا لقیا غالما فقتله قال اقتلت نفسا زكیة بغیر نفس لقد جئت شیئا نكـرا(وقوله تعالى 

" وقولـه  ٧٧" الكهـف :  )حتى إذا اتیا اهل قریة اسـتطعما أهلهـا(" وقوله تعالى  ٧٤الكهف : 

" الكهـف :  )الشمس وجدها تغرب في عین حمئـهحتى إذا بلغ مغرب (تعالى عن ذي القرنین 

حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها (" وقوله تعالى  ٨٦

حتى إذا ساوى بین الصدفین قال انفخـوا حتـى إذا جعلـه (" وقوله تعالى  ٩٠" الكهف :  )سترا

حتــى إذا اتــوا علــى وادي (تعــالى  " وقولــه ٩٦" الكهــف :  )نــارا قــال ءاتــوني افــرغ علیــه قطــرا

لقـد جـاءكم یوسـف مـن قبـل بالبینـات فمـا زلـتم (" وقوله تعالى ١٨" النمل : )النمل قالت نملة

  " .  ٣٤" غافر :  )به حتى إذا هلك قلتم لن یبعث اهللا من بعده رسوالفي شك مما جاءكم

مـن هنـا یتبـین ان والجواب في هذه االیات واالیات التـي سـبقتها فعـل مـاض لفظـا ومعنـى

كون الجواب فعال ماضیا لفظا ومعنى ال یعد من الحاالت التي یجب ربطه بالفاء وانما یجب ذلك 

في حالتین احداهما اذا ارید تاكید وقوع ما وقع او تحقیقه ویكون ذلك عند سبقه بقـد ظـاهرة كقولـه 

ان كــان (لــه كقولــه تعــالى قب )قــد(" او بتقــدیر  ١١٦"المائــدة : )ان كنــت قلــت فقــد علمتــه(تعــالى 

" وكـذلك الجـواب الـذي لـم یقـع بعـد ٢٧" یوسـف :)قمیصه قد مـن دبـر فكـذبت وهـو مـن الصـادقین

فانه یقترن بالفاء اذا ارید انزاله لتحقق وقوعه منزلة الفعل الماضي المسبوق بقد ولیس عنـدما یـراد 

جــوههم فــي النــار) " النحــل ومــن جــاء بالســیئة فكبــت و (انزالــه منزلــة مــا وقــع فحســب كقولــه تعــالى 

" أي فقد كبت والشرط في هذه االیات كان سـببا لوقـوع الجـواب لـذلك اقتضـى ان یكـون زمـان ٩٠:

الثاني حاصال بعد زمان االول وهو الغالب في اسلوب الشرط . 

والحالة الثانیة انه یجب سبق الفعـل الماضـي بقـد واقترانـه بالفـاء اذا كـان زمانـه قبـل زمـان 

" والمعنـى ان یسـرق بنیـامین ٧٧"یوسـف :)ان سرق فقد سرق اخ له مـن قبـل(وله تعالى الشرط كق

صواع الملك فان اخاه یوسف قد سرق من قبـل وفـي كتـب التفاسـیر ان یوسـف علیـه السـالم سـرق 

صــنما البــي امــه مــن ذهــب وكســره لــئال یعبــده وقــد قــال اخــوة یوســف هــذا مــن بــاب تســویغ ســرقة 

ب التأسي وال من باب حذف الجواب وجعل المـذكور تعلـیال لـه ویقـال بنیامین ان صحت ال من با

" والمعنــى : ان ٤" فــاطر : )وان یكــذبوك فقــد كــذبت رســل مــن قبلــك(الكــالم نفســه فــي قولــه تعــالى 

یكذبك قومك فقد كذب االقوام رسلهم من قبل فال تحزن وال یضیق صبرك ولم یرد جـواب اذا فعـال 

بالفاء .ماضیا مسبوقا بقد او مقترنا 

اســتعملت ظرفــا للــزمن المســتقبل وقــع فیــه الشــرط وجوابــه مــرة واحــدة ولكــن فــي زمــن قــد مضــى .٣

فـاذا سـویته ونفخـت فیـه مـن روحـي فقفـوا لـه (وانقضى كقوله تعالى عن خلق ادم علیه السـالم 

واوحینــا الــى ام موســى ان ارضــعیه فــاذا (. وقولــه تعــالى  ٧٢" ص: ٢٩" الحجــر : )ســاجدین
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ـــیم وال تخـــافي وال تحزنـــي انـــا رادوه الیـــك وجـــاعلوه مـــن المرســـلینخفـــت علیـــه  ")فالقیـــه فـــي ال

ووقوعهما . قد تم حصولهما" فالشرط وجوابه في هاتین االیتین الكریمتین ٧القصص : 

استعملت ظرفا لزمن معین من ازمنة المستقبل یقع فیه الشـرط وجوابـه مـرة واحـدة فالشـرط بعـد .٤

حتــى اذا جــاء احــدكم (الحــالتین الســابقتین ال یفیــد التكــرار كقولــه تعــالى فــي هــذه الحالــة ك )اذا(

" فـالموت مسـتقبل كـل حـي ، وال یقـع لكـل  ٦" االنعـام : )الموت توفته رسـلنا وهـم ال یفرطـون

" االنعـام )حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا(مخلوق اال مرة واحدة ، وقوله تعالى 

 :٣١  . "  

وتـرى االرض خاشـعة فـاذا انزلنـا علیهـا (ظرفا للزمن الحالي والمستقبل كقولـه تعـالى استعملت .٥

ـــا یتكـــرران مـــا بقیـــت االرض )" فشـــرط (اذا ٣٩" قصـــلت : )المـــاء اهتـــزت وربـــت ـــه هن وجواب

" البقرة : )یا ایها الذین امنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه(والسماء ، وقوله تعالى 

یـا ایهـا النبـي اذا طلقـتم (مـا ینبغـي العمـل بـه االن وفـي المسـتقبل ، وقولـه تعـالى " فهذا  ٢٨٢

" فهـــذا شـــرع اهللا مـــأمور بـــه المســـلم فـــي كـــل زمـــان  ١" الطـــالق :  )النســـاء فطلقـــوهن لعـــدتهن

ومكان . 

دخولها على الجملة االسمیة : -

اال ان  " ١تكــویر :" ال )اذا الشــمس كــورت(قــد تــدخل (اذا) علــى االســماء كقولــه تعــالى : 

النحاة یعربون االسم بعدها فاعال لفعل محذوف یفسره المذكور بعده والتقـدیر : اذا كـورت الشـمس 

فـاذا عنـدهم ال )١٠(السـماء " اذا انشـقت ١" االنشقاق : )اذا السماء انشقت(وتقدیر قوله تعالى : 

)١٢(خــول (اذا) علــى االســماء هــذا هــو المشــهور وفــي ذلــك خــالف لكثــرة د)١١(تقــع االعلــى االفعــال

وقد اجاز الكوفیون وقوع المبتدا والخبر بعدها ، النها لیست شرطا فـي الحقیقـة وزعـم السـیرافي ان 

ســیبویه واالخفــش اجــازا دخــول (اذا) علــى المبتــدا واختلفــا فــي خبــره فاوجــب االول ان یكــون فعــال 

دخـول اذا علـى االسـم كقولـه تعـالى فـي . ومن امثلة ذلك )١٣(واجاز الثاني ان یكون اسما او فعال 

واذا (واتقادهــا والقیــت مــن فلكهــا لفــت فــذهب ضــوؤها)اذا الشــمس كــورت( ١٤-١ســورة التكــویر 

فســبحان مــن )واذا الجبــال ســیرت(اظلمــت وتنــاثرت وهــوى بعضــها علــى بعــض )النجــوم انكــدرت

ب والطیـور والوحـوش ، مـن الـدوا)واذا الوحـوش حشـرت(سیرها بعد ان كانت ثابتة راسخة مسـتقرة 

وهـي  )واذا العشـار عطلـت(ثـم تكـون ترابـا بـامر اهللا ماج بعضها الى بعض ، او جمعت لتحاسب

مـر علـى حملهـا عشـرة اشـهر ، فتكـون محبوبـة عزیـزة علـى مالكهـا ، یتركهـا اصـحابها النـوق التـي

یرانــا تلتهــب اصــبحت ن)واذا البحــار ســجرت(وتهمــل الشــتغالهم عنهــا بانفســهم فــي الیــوم العصــیب 

)واذا المـوؤودة سـتلت . بـاي ذنـب قتلـت(بابدانها منذ ان فارقتها عند الموت )واذا النفوس زوجت(

صــحف )واذا الصــحف نشــرت(سـالت لــم دفنــت وهــي حیــة فقتلــت مــن غیــر ذنــب ، فطالبــت بــدمها 
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الجحــیم )واذا(قلعــت مــن مكانهــا )واذا الســماء كشــطت(اعمــال كــل انســان بعــد ان كانــت مطویــة 

اذا الســماء (الجنــة ازلفــت قربــت مــن اهلهــا، ومــن ذلــك قولــه تعــالى  )واذا(زادهــا اهللا ســعیرا )ســعرت

"  ٤-١" االنفطــــار :)انفطــــرت ، واذا الكواكــــب انتثــــرت واذا البحــــار فجــــرت ، واذا القبــــور بعثــــرت

وتهم فتفجر البحار بعضها الى بعض ، ویبعث الناس من قبورهم احیاء كما كانوا في الدنیا قبل مـ

فاذا النجوم طمست ، واذا السماء فرجت واذا الجبال نسـفت . واذا الرسـل (، ومن ذلك قوله تعالى 

والـــذي یلحـــظ فـــي هـــذه األیـــات الكریمـــة تكـــرار (اذا) وتكـــرار عطفهـــا  )١٠–٧(المرســـالت )أقتـــت

عـل وانتهاء كل أیة تضمنتها بفعل ماض اتصل بتاء التأنیـث السـاكنة وفـي غیـر ذلـك لـم یتقـدم الفا

اذا ارجـت األرض (وقولـه تعـالى  )١الزلـزال :( اذا زلزلـت األرض زلزالهـا(على الفعـل كقولـه تعـالى 

وقوله ) ٢١(الفجر : )وقوله تعلى (اذا دكت األرض دكا )٥-٤الواقعة: )(رجا. وبست الجبال ّبسا

فــر) فــاذا بــرق البصــر وخســف القمــر وجمــع الشــمس والقمــر . یقــول االنســان یومئــذ ایــن الم(تعلــى 

والــذي یبــدو أن المشــاهد فــي مثــل هــذه األیــات الكریمــة تختلــف عمــا ســبقتها فــي  )١٠-٧: القیامــة(

أنها تتعلق بما یحدث في المجموعة الشمسیة التـي مـن ضـمنها االرض التـي نعـیش علیهـا واعظـم 

ما یحدث فیهـا مـن مشـاهد جمـع الشـمس مـع احـد أحفادهـا وهـو القمـر التـابع لـألرض فـي حـین أن 

شــملت كــل منهمــا تهــاوي النجــوم )مــثال (واذا الكواكــب انتثــرت) واالیــة (واذا النجــوم انكــدرتاألیــة 

والكواكب بعضها على بعض في السماء الدنیا هذه السماء التي تضم مالیین المجرات التي تضـم 

كل منها مالیین النجوم مع كواكبها واقمار كواكبها لذلك تقـدم فیهـا الفاعـل علـى فعلـه لتعظـیم امـر 

الحدث الذي سلط علیه .

:عدم ارتباط جوابها بالفاء-

یجيء جواب (اذا) غیر مرتبط بالفاء في المواضع األتیة :

 ٦(البقـرة : )وأذا قیل له اتق اهللا اخذته الغرة باألثم(اذا كان الجواب فعال ماضیًا كقوله تعالى .١

ــیهم قــاموا(وقولــه تعــالى  )٢ ٠ فــاذا جــاء امــر اهللا (وقولــه تعــالى  )٢٠البقــرة : ))(واذا أظلــم عل

  . )٧٨فاطر: ( )قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون

واذا ســمعوا مــا أنــزل الــى الرســول تــرى اعیــنهم(اذا كــان الجــواب فعــال مضــارعًا كقولــه تعــالى .٢

حتـــى اذا جـــاءوك (وقولـــه تعـــالى : ) ٨٣المائـــدة : ()تفـــیض مـــن الـــدمع ممـــا عرفـــوا مـــن الحـــق

واذا (" وقولـه تعـالى :  ٢٥" االنعام :)روا ان هذا اال اساطیر االولینیجادلونك یقول الذین كف

  " .  ٧٢" الحج : )تتلى علیهم ایاتنا تعرف في وجوه الذین كفروا المنكر

والـذین اذا ذكـروا بایـات ربهـم (اذا كان الجواب فعال مضارعا مجزوما بلـم النافیـة كقولـه تعـالى .٣

" . قیـل بـان جـواب (اذا) محـذوف والـراجح ان  ٧٣قـان : " الفر  )لم یخروا علیها صما وعمیانـا
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نافیــة انــتقض نفیهــا بــاال فهــو  )ان(ولــم یــرتبط بالفــاء الن )ان یتخــذونك اال هــزوا(الجــواب هــو 

.)١٤(بتقدیر یتخذونك 

فــاذا جــاء اجلهــم الیســتاخرون (تعــالى اذا كــان الجــواب فعــال مضــارعا مقترنــا بــال النافیــة كقولــه.٤

 ١٣: " الصافات)واذا ذكروا ال یذكرون(" وقوله تعالى  ٣٤" االعراف : )ونساعة وال یستقدم

" وقــد جــاء الجــواب مقترنــا  ٨" المرســالت : )واذا قیــل لهــم اركعــوا ال یركعــون(" وقولــه تعــالى 

"وال یســـتقدموناذا جـــاء اجلهـــم فـــال یســـتأخرون ســـاعة(بالفـــاء فـــي قولـــه تعـــالى  "  ٤٩: یـــونس)

.)١٥(لى تقدیر مبتدأ محذوف ، أي : فهم ال یستاخرونویذكرا النحاة ان هذا ع

ارتباط جوابها بالفاء : 

یجيء جواب (اذا) مرتبطا بالفاء في المواضع االتیة :

اذا كــان الجــواب داال علــى الطلــب وقــد ورد بــثالث صــیغ االولــى : صــیغة فعــل االمــر كقولــه .١

فــاذا عزمــت (" وقولــه تعــالى :  ٢٣٩: " البقــرة )فــاذا امنــتم فــاذكروا اهللا كمــا علمكــم(تعــالى : 

واذا حییـتم بتحیــة فحیـوا باحسـن منهــا (" وقولــه تعـالى :  ١٥٩" ال عمـران : )فتوكـل علـى اهللا

" . الثانیـــة : صـــیغة الفعـــل المضـــارع المجـــزوم بـــال الناهیـــة كقولـــه  ٨٦" النســـاء :  )او ردوهـــا

"  ١٥" االنفـال : )ال تولـوهم االدبـاریا ایها الذین امنو اذا لقیـتم الـذین كفـروا زحفـا فـ(تعالى : 

فــاذا ســجدوا فلیكونــوا مــن (الثالثــة : صــیغة الفعــل المضــارع المجــزوم بــالم االمــر كقولــه تعــالى 

  " .  ١٠٢" النساء : )ورائكم

اذا كـــان الجـــواب جملـــة اســـمیة وقـــد ورد بالصـــیغ االتیـــة االولـــى : جملـــة مركبـــة مـــن ال النافیـــة .٢

فـــاذا بلغـــن اجلهـــن فـــال جنـــاح علـــیكم فیمـــا فعلـــن فـــي (تعـــالى : للجـــنس واســـمها وخبرهـــا كقولـــه 

")واذا اراد اهللا بقــوم ســوءا فــال مــرد لــه(" وقولــه تعــالى :  ٢٣٤" البقــرة : )انفســهن بــالمعروف

")فــاذا نفـــخ فــي الصــور فـــال انســاب بیـــنهم یومئــذ وال یتســـاءلون(" وقولــه تعـــالى  ١١الرعــد : 

واذا (ركبــــة مــــن لــــیس واســــمها وخبرهــــا كقولــــه تعــــالى : " الثانیــــة : جملــــة م ١٠١المؤمنــــون : 

" الثالثــة :  ١٠١" النســاء : )ضــربتم فــي االرض فلــیس علــیكم جنــاح ان تقصــروا مــن الصــالة

:" المائــدة)فــاذا دخلتمــوه فــانكم غــالبون(:واســمها وخبرهــا كقولــه تعــالى)إنّ (جملــة مركبــة مــن 

واذا ما انزلت سـورة فمـنهم (ة كقوله تعالى : جملة تقدم فیها الخبر وهو شبه جمل" الرابعة ٢٣

النافیــة )مــا(" الخامســة : جملــة مركبــة مــن  ١٢٥" التوبــة : )مــن یقــول ایكــم زادتــه هــذه ایمانــا

اذا نكحـــتم المؤمنـــات ثـــم طلقتـــوهن مـــن قبـــل ان (الداخلـــة علـــى الجملـــة االســـمیة كقولـــه تعـــالى 

  " .  ٤٩ " االحزاب :)تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها

حتى اذا رأوا ما یوعدون (اذا كان الجواب فعال مضارعا مقترنا بسین االستقبال كقوله تعالى : .٣

  " .  ٢٤" الجن : )فسیعملون من اضعف ناصرا واقل عددا
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فـــاذا نـــزل بســـاحتهم فســـاء صـــباح (كقولـــه تعـــالى )بـــئس(اذا كـــان الجـــواب فعـــال جامـــدا بمعنـــى .٤

  " .  ١٧٧" الصافات : )المنذرین

واذا لقیــتم الــذین كفــروا فضــرب (اذا كــان الجــواب مصــدرا نــاب عــن فعــل االمــر كقولــه تعــالى .٥

وقع جواب الشرط ووجب اقترانـه بالفـاء النـه بتقـدیر  )ظرب(" فالمصدر  ٤" محمد :  )الركاب

.)١٦(: فاضربوا ضرب الرقاب 

")ول لــه كــن فیكــونواذا قضــى امــرا فانمــا یقــ(كقولــه تعــالى )انمــا(اذا كــان الجــواب مصــدرا بـــ .٦

  " .  ١١٧البقرة : 

ومـــا بكـــم مـــن نعمـــة فمـــن اهللا ثـــم اذا مســـكم (ورد جـــواب (اذا) مقترنـــا بالفـــاء فـــي قولـــه تعـــالى : .٧

والمجــرور علیــه الجــارهنــا فعــل مضــارع تقــدم )اذا(فجــواب ".٥٣"النحــل:)الضـر فالیــه تجــأرون

.هم الضر اال ایاهال یدعون اذا مسوقد افاد تقدمه التخصیص أي انهم المتعلق به،

حتــى اذا بلغــوا النكــاح فــان انســتم مــنهم رشــدا (اذا كــان الجــواب جملــة شــرطیة كقولــه تعــالى : .٨

فــــاذا ( وكقولـــه تعـــالى :)١٧(فـــان انســـتم  )اذا(" فجــــواب  ٦" النســـاء : )فـــادفعوا الـــیهم امـــوالهم

  ".  ٢٥ " النساء :)احصن فان اتین بفاحشة فعلیهن نصف ما على المحصنات من العذاب

)فاما االنسان اذا ما ابتاله ربه فاكرمه ونعمـه فیقـول ربـي اكـرمن(وذكر في قوله تعالى : 

لما یاتي : جواب (اما))فیقول(. والذي یبدو ان )١٨(فیقول )اذا(" بان جواب ١٥"الفجر:

المشــهور فــي كتــب النحــو ان جــواب امــا قلمــا یحــذف وهــذا حالــه فــي القــرآن الكــریم امــا جــواب .١

) فكثیرا ما یحذف في كتاب اهللا .(اذا

جواب (اما) یجب اقترانه بالفاء اما جواب (اذا) فیجب عدم اقترانه بالفاء فـي مواضـع منهـا ان .٢

: یقـول ولـم یـرد بالسـین وسـوف او لـن او قـد كالفعـلیكون الجواب فعال مضارعا عبر مسـبوق

.یة وفي موضع واحدنافجواب (اذا) فعال مضارعا مقترنا بالفاء اال عند سبقه بال ال

في كتب النحو ان (اذا) ترد شرطیة وترد غیر شرطیة التحتاج الى جواب . .٣

استنادا الى ذلك فانه من الشذوذ القول بان جـواب (امـا) محـذوف ، كمـا انـه یتعـذر تقـدیره 

في هـذه االیـة الكریمـة ، لكـن لـیس مـن الشـذوذ ، بـل مـن الـوارد كثیـرا القـول بـان (اذا) هنـا شـرطیة 

ذف جوابها لداللة جواب (اما) علیه ، او ظرفیة غیر مضمنة معنى الشرط ال تحتاج الى جواب ح

.
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علة الربط بالفاء : 

لم یذكر النحاة علة هـذا الـربط وقـد تبـین ان الشـرط ال یكـون اال فعـال ماضـیا او مضـارعا 

الداللــة ، فــال یحتــاج داال علــى الحــال واالســتقبال ، فــاذا كــان الجــواب كــذلك او قریبــا منــه فــي هــذه 

الى ربطه بالفاء الرتباطهما بوحدة الزمن ، ویكـون ذلـك اذا كـان الجـواب فعـال ماضـیا او مضـارعا 

مثبتــا او منفیــا ، فــاذا اختصــت داللــة الجــواب بالمســتقبل القترانــه بلــن او الســین او ســوف اختلفــت 

لجـــواب داال علـــى تحقیـــق الداللـــة الزمانیـــة فاحتـــاج الجـــواب الـــى ربطـــه بالفـــاء وكـــذلك عنـــد جعـــل ا

حصــوله ، وكــذلك اذا كــان الجــواب فعــل امــر او فعــال مضــارعا مســبوقا بــال الناهیــة او بــالم االمــر 

وهي صیغ تدل على الطلب فیؤتى بالفاء لربط الجواب االنشائي بالشرط الخبري ، وكذلك اذا كان 

ى التجدد والحدوث . الجواب جملة اسمیة فیؤتى بالفاء لربط ما یدل على الثبات بما یدل عل

)حذف جواب (اذا

فــي القــرآن الكــریم فــي مواضــع كثیــرة وكثیــرا مــا اختلفــت المعربــون فــي )حــذف جــواب (اذا

مـن االمـور تحدید هذا الجواب وجواب الشرط لم یحذف في القرآن الكریم عبثا ، وانما حذف المـر

یمكن اجمالها فیما یاتي : 

  :ه حذف الجواب لوجود ما یدل علی. ١

وان اردتــــم ان تسترصــــفوا اوالدكــــم فــــال جنــــاح علــــیكم اذا ســــلمتم مــــا اتیــــتم (كقولــــه تعــــالى 

" وجـــواب (اذا) فـــي هـــذه االیـــة محـــذوف لداللـــة الشـــرط االول وجوابـــه  ٢٣٣" البقـــرة : )بـــالمعروف

ـــه  ـــه تعـــالى )١٩(علی ـــبلغن احلهـــن فـــال تعضـــلوهن ان یـــنكحن (ومـــن ذلـــك قول ـــتم النســـاء ف فـــاذا طلق

والیاب الشهداء اذا (" ومن ذلك قوله تعالى  ٢٣٢" البقرة : )ا تراضوا بینهم بالمعروفازواجهن اذ

" وقولــــه تعــــالى  ٢٨٢" البقــــرة : )واشــــهدوا اذا تبــــایعتم(" وقولــــه تعــــالى  ٢٨٢البقــــرة : )مــــا دعــــوا

")ذلـــك كفـــارة ایمـــانكم اذا حلقـــتم(" وقولـــه تعـــالى  ١٧٧" البقـــرة : )والموفـــون بعهـــدهم اذا عاهـــدوا(

)فقـد حـذف جـواب (اذا " ٩٩" االنعـام : )انظـروا الـى ثمـرة اذا اثمـر(" وقوله تعـالى  ٨٩المائدة : 

اذا كانــت داللتــه مــذكورة ضــمنا فــي العبــارة التــي حلــت النــه تقــدمها مــا یــدل علیــه . وكــذلك یحــذف

دل رجــع ،" وتقــدیر الجــواب : ن ٣" ق: )اءاذا متنــا وكنــا ترابــا ذلــك رجــع بعیــد(محلــه كقولــه تعــالى 

")ایعــدكم انكــم اذا مــتم وكنــتم ترابــا وعظامــا انكــم مخرجــون(وقولــه تعــالى)ذلــك رجــع بعیــد(علیــه 

")اءاذا كنا ترابـا اءنـالفي خلـق جدیـد(" وتقدیر الجواب : تخرجون ، وقوله تعالى  ٣٥المؤمنون : 

")وعظاما اءنا لمبعوثوناءذا متنا وكنا ترابا (" والتقدیر : نخلق من جدید وقوله تعالى  ٥الرعد : 
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واذا تتلى علـیهم ایاتنـا بینـات مـا كـان حجـتهم اال (" والتقدیر : نبعث وقوله تعالى  ٨٢المؤمنون : 

  "  ٢٥" الجاثیة : )ان قالوا ائتوا بابائنا ان كنتم صادقین

جاز ان یكون (اذا) هنا ظرفیة الشرطیة فال تحتـاج الـى جـواب ، وجـاز ان تكـون شـرطیة 

علیه ومـن ذلـك قولـه )ما كان حجتهم(لداللة  )٢٠(ها وتقدیره : عمدوا الى الحج الباطلة حذف جواب

" والتقـدیر : فـاذا عـزم االمـر  ٢١" محمد : )فاذا عزم االمر فلو صدقوا اهللا لكان خیرا لهم(تعالى 

فحـذف الجـواب فـي هـذه)فلـو صـدقوا اهللا(فقد حذف الجواب اذ دل علیـه قولـه تعـالى)٢١(فاصدق 

به ، النه اغنى عن ذكره وجود ما یدل علیه . االیة وفي االیات التي سبقتها ابلغ من التصریح

حذف الجواب للعلم به : . ٢

حتــى اذا فشــلتم وتنــازعتم فــي االمــر وعصــیتم مــن بعــد مــا اراكــم مــا (مــن ذلــك قولــه تعــالى 

" فشـلتم  ١٥٢ال عمـران : ")تحبون منكم من یرید الدنیا ومنكم من یرید االخرة ثم صـرفكم عـنهم

: جبنــتم وضــعفتم واختلــف فــي جــواب اذا فقــد قیــل انــه محــذوف تقــدیره : بــان امــركم او امتحنــتم او 

صرفكم عـنهم وقیـل جوابهـا : وتنـازعتم ، وقیـل : وعصـیتم ، والـواو مقحمـة زائـدة ، وقیـل ال جـواب 

.)٢٢(لها 

قــد  م بــه ، الن الصــحابة والــذي یبــدو ان اذا ظرفیــة شــرطیة وقــد حــذف جوابهــا للعلــ

منكم من یرید الـدنیا (عاشوا معاناة هذا الفشل ونتائجه بل الذي یبدو ان الجواب هو قوله تعالى :

ـــم یقتـــرن بالفـــاء الن هـــذا هـــو الـــذي حصـــل بعـــد فشـــلهم وتنـــازعهم )ومـــنكم مـــن یریـــد االخـــرة وان ل

في معركة احد . وعصیانهم المر رسول اهللا 

لجعلة امرا هاما : حذف الجواب. ٣

:" قیــل ان جوابهــا ٧٣) " الزمــر : حتــى اذا جاءوهــا وفتحــت ابوابهـا(مـن ذلــك قولــه تعـالى 

)٢٣(وفتحت والواو زائدة وقیل محذوف تقدیره : سعدوا او صاروا الى السعادة وقیل تقدیره : دخلوهـا

.)٢٤(وقیل تقدیره : كان كیت وكیت 

انشقت واذنت لربها وحقت . واذا االرض مدت . والقت اذا السماء (ومن ذلك قوله تعالى 

. فامـا مـن ن انك كادح الى ربك كدحا فمالقیه. یا ایها االنساا فیها وتخلت . واذنت لربها وحقتم

، وقیــل ان والــواو زائــدةقیــل ان الجــواب : واذنــت لربهــا " ٧– ١" االنشــقاق : )اؤتــي كتابــه بیمینــه 

، أي : اذا الســماء انشــقت فمــن اؤتــي كتابــه بیمینــه )اوتــى كتابیــهفامــا مــن (جوابهــا : قولــه تعــالى 

أي اذا الســماء انشــقت القــى االنســان )فمالقیــه(فحكمــه كــذا وكــذا ، وقیــل ان جوابهــا مــا دل علیــه 

عمله وقیل الجواب فاء مضمرة كانه قال اذا السماء انشقت فیا ایها االنسان انك كادح الى ربك ، 

علم المخاطبین به ، أي : اذا كانت هذه االمـور علـم المكـذبون بالبعـث وقیل ان الجواب محذوف ل
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" قیـل : ان جوابهـا ،  ٨" المرسـالت : )فـاذا النجـوم طمسـت(وقولـه تعـالى )٢٥(ضاللهم وخسـارتهم

وقولـــه  )٢٦(" وقیـــل بانـــه محـــذوف والتقـــدیر : بـــان امـــركم ١٥" المرســـالت :)ویـــل یومئـــذ للمكـــذبین(

"  ٢٤" الفجـر :)فیومئـذ ال یعـذب(" قیل بان جوابهـا  ٢١" الفجر :  )دكااذا دكت االرض (تعالى 

حتـى اذا فتحـت یـاجوج ومـاجوج (وقولـه تعـالى )٢٧(وقیل بانه محذوف وتقـدیره : بـان االمـر ونحـوه 

وهم من كل حدب ینسلون واقترب الوعـد الحـق فـاذا هـي شاخصـة ابصـار الـذین كفـروا یـا ویلنـا قـد 

" في جواب (اذا) ثالثة اقوال  ٩٧– ٩٦" االنبیاء : )كنا ظالمینكنا في غفلة من هذا بل

قال الكسائي والفراء : حتى اذا فتحت یاجوج وماجوج اقترب الوعد الحق ، والـواو عنـدهما 

والقـول الثالـث )فاذا هي شاخصة ابصـار الـذین كفـروا(زائدة . واجاز الكسائي ان یكون جواب اذا 

)٢٨(نا ، ثم حذف ، قالوا وهذا الحدث كثیر في القرآن الكریم : ان المعنى ، قالوا یا ویل

وال یصح ما اجازه الكسائي الن اذا الفجائیة اذا وقعت جوابا للشرط ال تقترن بالفاء والذي 

یبـدو بـان جـواب (اذا) فـي االیـات التـي تقـدم ذكرهـا لـم یحـدد بلفـظ او عبـارة بصـیغة جـواب مـذكور 

ذلك لتعظیمه واعمام امره . 

حذف الجواب لمعنى معین یقتضیه المقام : . ٤

وعلى الثالثة الذین خلفوا حتى اذا ضاقت علیهم االرض بمـا رحبـت (من ذلك قوله تعالى 

"  ١١٨" التوبـة : )وضاقت علیهم انفسهم وظنوا ان الملجأ من اهللا اال الیه ثم تـاب علـیهم لیتوبـوا

علیه ، وكان ذلك فیما )ثم تاب علیهم(لداللة محذوف تقدیره : تاب علیهم ، وحذف )وجواب (اذا

یفهــم مــن الســیاق لالشــارة الــى ان التوبــة ، علــیهم تــاخرت المتحــان هــذه الصــفوة المختــارة ولیكونــوا 

قدوة لمن بعدهم في الصبر وعدم الیاس من رحمته . 

ســألك  واذا(ذكــر المعربــون ان جــواب (اذا) حــذف لكونــه مفهومــا مــن الســیاق فــي قولــه تعــالى . ٥

.)٢٩(: " والتقدیر : فقل اني قریب  ١٨٦" البقرة : )عبادي عني فاني قریب

، ذلـك ان القـرآن )ویبدو انه الیجوز هذا التقدیر وان الجواب هو قوله تعـالى (فـاني قریـب

فــي كــل ســیاق فیــه ســؤال الكــریم اســتعمل صــیغة فعــل االمــر (قــل) أي : قــل لهــم یــا محمــد 

" وقولـه  ١٨٩" البقـرة : )سالونك عـن االهـل قـل هـي مواقیـت للنـاس والحـجی(وجواب كقوله تعالى 

" وقولـــه تعـــالى  ١١٥" البقـــرة : )فللوالـــدینیســـالونك مـــاذا ینفقـــون قـــل مـــا انفقـــتم مـــن خیـــر(تعـــالى 

یسـالونك (" وقولـه تعـالى  ١٢٧" البقـرة : )یسالونك عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه كبیـر(

ویسـالونك (" وقولـه تعـالى  ٢١٩سر قـل فیهمـا اثـم كبیـر ومنـافع للنـاس) " البقـرة : عن الخمر والمی

ویســالونك عــن الیتــامى قــل اصــالح لهــم (" وقولــه تعــالى  ٢١٩" البقــرة : )مــاذا ینفقــون قــل العفــو

 ٤" المائـدة : )یسالونك ماذا احل لهم قل احل لكـم الطیبـات(" وقوله تعالى ٢٢٠" البقرة : )خیر
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"  ١٨٧" االعـراف :  )قـل انمـا علمهـا عنـد ربـيیسالونك عن الساعة ایان مرساها(تعالى  " وقوله

" وقولـه تعـالى ١٨٧: " االعـراف )یسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عنـد اهللا(وقوله تعالى

ح ویسـالونك عـن الـرو (" وقوله تعـالى  ١" االنفال : )یسالونك عن االنفال قل االنفال هللا والرسول(

ویســالونك عــن ذي القــرنین قــل ســاتلوا (" وقولــه تعــالى  ٨٥" االســراء : )قــل الــروح مــن امــر ربــي

")ویسـالونك عــن الجبـال فقــل ینسـفها ربــي نســفا(" وقولـه تعــالى  ٨٣علـیكم منــه ذكـرا) " الكهــف : 

" فقـد اتخـذ اهللا  ٢٢٢" البقـرة : )ویسالونك عن المحـیض قـل هـو اذى(" وقوله تعالى  ١٠٥طه : 

واســطة بــین الســائلین الــذین هــم النــاس وبــین اهللا المجیــب عــن ســؤالهم فــي ســبحانه محمــد 

االمــور التــي تتعلــق بقضــایا الــدنیا واالخــرة اال فــي قضــیة الــدعاء فلــیس ثمــة ایــة وســاطة بــین العبــد 

، وفـي ایـة حالـة هـو علیهـا فـان وربه فایما عبد سـال اهللا فـي أي مكـان كـان ، وفـي أي وقـت شـاء 

اهللا سبحانه قریب منه یسمع سؤاله ودعاءه . 

والدلیل على ما تقدم ذكره انه لو قیل بان االیـة بتقـدیر : اذا سـالك عبـادي عنـي فقـل انـي 

، سبحانه . ولیس اهللاقریب لكان المعنى ان القریب من السائلین هو الرسول محمد 

ان اهللا (سمیة حذف احد وكنیها الخبر او المبتدا كقولـه تعـالى وقد یرد جواب (اذا) جملة ا

"  ٥٨" النسـاء : )یامركم ان تـؤدوا االمانـات الـى اهلهـا واذا حكمـتم بـین النـاس ان تحكمـوا بالعـدل

والتقدیر : فعلیكم ان تحكموا بالعدل ، وحذف شبه الجملة الـدال علـى االمـر النـه اغنـى عنـه قولـه 

واذا انعمنـــا علـــى االنســـان اعـــرض ونـــأى بجانبـــه واذا مســـه (وقولـــه تعـــالى  )مان اهللا یـــامرك(تعـــالى 

" أي : فهــو ذو دعــاء عــریض ، وحــذف لكونــه مفهومــا  ٥١" فصــلت : )الشــر فــذو دعــاء عــریض

ویقولون متى هذا الوعـد ان كنـتم صـادقین لكـل امـة اجـل اذا جـاء اجلهـم (من السباق وقوله تعالى 

، وحذف لفهمه من "أي فهم ال یستاخرون ٤٩-٤٨نس : " یو  )ونفال یستاخرون ساعة وال یستقدم

الســیاق الن المــراد مــن االجــل اجــل العــذاب الــذي سیصــیب الســاخرین المنكــرین لوقوعــه ومــن هــم 

على شاكلتهم . 

  (اذا) و (ان) : 

اذا ( تســتعمل فــي الشــرط المتحقــق الوقــوع بخــالف (إن) كقولــه تعــالى)ذكــر المبــرد ان (اذا

یـا ایهـا النبـي (لذلك قال تعـالى)٣٠(" یعني ان هذا واقع ال محالة  ١" االنشقاق :  )قتالسماء انش

فـان طلقهـا فـال (" الن الطـالق االول یكثـر وقوعـه ، وقـال تعـالى  ١" الطالق :  )اذا طلقتم النساء

" والمقصـــود طـــالق الرجـــل زوجتـــه بعـــد  ٢٣" البقـــرة : )تحـــل لـــه مـــن بعـــد حتـــى تـــنكح زوجـــا غیـــره

")اذا جـــاء نصـــر اهللا والفـــتح(ق االول والثـــاني ، وهـــذا نـــادر او قلیـــل مـــا یقـــع وقـــال تعـــالى الطـــال

یقینـــا بـــان نصـــر اهللا وفتحـــه المبـــین " وعنـــد نـــزول هـــذه الســـورة ازداد الرســـول  ١النصـــر : 



…(إذا) في القرآن الكریم  

١٤٩

ودخول الناس في دین اهللا افواجا قد تم وان عمله وجهاده قد اكمـل فعـادال مسـوغ لبقائـه ممـا جعلـه 

، لجعلت الرسول  )ان(بالرفیق االعلى ، ولو نزلت السورة باستعمال ر باقتراب التحاقه یشع

 یشعر بان طریق الرسالة ما زال طویال ، وفي التفسیر ان هذه السورة هي اخر سورة نزلت

وقـال )٣١(وقال : انه قـد نعیـت الـى نفسـي )رضي اهللا عنها(فاطمة وعندها دعا رسول اهللا 

" فنصــر اهللا الریــب فیــه ان نصــر النــاس دینــه بیــد  ٧" محمــد : )ان تنصــروا اهللا ینصــركم(لى تعــا

فاذا جاءتهم الحسـنة قـالوا لنـا هـذه وان تصـبهم سـیئة (انه قلما ینصر الناس دین اهللا ، وقال تعالى 

مـن بنـي اسـرائیل " هكـذا كـان قـوم موسـى  ١٣١" االعـراف :  )یطیروا بموسى ومـن معـه

رون اهللا علــى نعمــه ومــا كــان اكثرهــا فــي بدایــة ایمــانهم وان اصــابتهم ســیئة مــا یتشــاءمون ال یشــك

")واذا انعمنا على االنسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر كان بؤوسـا(بنبیهم ، وقال تعالى 

" فنعم اهللا سبحانه ال تعد وال تحصى تصـیب النـاس كافـة بیـد انـه مـن تصـدى لهـذه  ٨٣االسراء : 

عم باالعراض والتكبر فالبد من ان یمسه الشر لذلك استعملت (اذا) . الن

اذا) تستعمل في الشرط المتحقق وقوعـه كثـر ام قـل ، وقـع ام لـم یقـع بعـد لـذلك (أي : أن 

فیما یتعلق بعالمات الساعة الكبرى او مشاهد یوم القیامة التي البد منهـا )استعملت من دون (ان

نه وهو اصدق القائلین النها اخبار من اهللا سبحا

قال الزمخشري وللجهل بموقع (ان) و (اذا) یزیغ كثیر من النحاة عن الصواب فیغلطون

)فلـو عكـس الصـاب(ثـم قـال : )ان(واستشهد على ذلك ببیت الحـد الشـعراء اسـتعمل فیـه (اذا) و 
)٣٢( .

.)٣٣(في مقام القطع بوقوع الشرط لدواٍع بالغیة )وقد تستعمل (ان

ن هنــــا تبــــرز الحاجــــة الــــى ضــــرورة اســــتنباط القواعــــد النحویــــة مــــن القــــرآن الكــــریم قبــــل مــــ

اســتنباطها مـــن اشـــعار العـــرب التـــي ال تخلـــو ممــا ســـمي الضـــرورات الشـــعریة والســـیما فیمـــا یتعلـــق 

الختالف وزنهما . )باستعمال (اذا) و (ان

العالقة بین صیغة الشرط وداللته 

قوعـه فــي زمـن مضـى فـاذا جـاء بعـد (اذا) دل فـي الغالــب یفیـد الفعـل الماضـي فـي اللغـة و 

علــى التكــرار وانقلــب الــى زمــن الحــال واالســتقبال ، امــا المضــارع فهــو فــي اللغــة یــدل علــى الحــال 

دل ایضــا علــى التكــرار ، والن اذا تســتعمل فــي الشــرط المتحقــق )واالســتقبال ، فــاذا جــاء بعــد (اذا

اضــیا ، فــاذا جــاء الشــرط او الجــواب فعــال مضــارعا ، وقوعــه فــان شــرطها غالبــا مــا یكــون فعــال م

فالبد من ان یكون وروده بهذه الصیغة لداللة معینة ، فقد جاء الشرط فعال ماضـیا والجـواب فعـال 

" المائـدة )الـدمعواذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض مـن(مضارعا في قوله تعالى 

ینهم تفیض من الدمع لكان المراد حصول بكائهم بعد ان تـم " فلو قیل في الكالم : رایت اع ٨٣: 



عبد الجبار فتحي زیدان

١٥٠

ما تلي علیهم من القـرآن اال ان ورود الجـواب بصـیغة المضـارع یـدل علـى ان المـراد مـن االیـة ان 

تكون بمعنى ان بكاءهم یبدا من اول استماعهم لتالوته ویستمر ما بقي یتلى علیهم ویحصـل هـذا 

القسیسین والرهبان من نصارى الحبشة. في كل مرة ، وهذه االیة نزلت بحق 

واذا تتلـى علیـه ایاتنــا (وقـد جـاء الشـرط فعـال مضـارعا والجـواب فعــال ماضـیا كقولـه تعـالى 

" والمـــراد انـــه یـــولى مســـتكبرا مـــن اول ایـــة یســـمعها لشـــدة كفـــره وعلـــى  ٧" لقمـــان : )ولـــى مســـتكبرا

" انهـــم  ٥٣" القصـــص : )ا امنـــاواذا تتلـــى علـــیهم قـــالو (خـــالف ذلـــك حـــال المـــؤمنین كقولـــه تعـــالى 

واذا تلیـت علهـیم ایاتـه زادتهـم (یقولون ذلك من اول ایة تتلى علیهم لشدة ایمانهم ، اما قوله تعالى 

" والمعنى ان زیادة ایمانهم تكون بعد الفراغ مـن اسـتماعهم لمـا یتلـى علـیهم ،  ٢" االنفال :)ایمانا

ن االیـات والتـاثر باسـلوبها ومعانیهـا والیـتم ذلــك اال الن زیـادة االیمـان تحتـاج الـى تـدبر مـا یتلــى مـ

بعــد ان یــتم اصــغاؤهم الیهــا ، ویحصــل هــذا فــي كــل مــرة والن كــال مــن الشــرط والجــواب جــاء فعــال 

")واذا تتلــى علــیهم ایاتنــا بینــات تعــرف فــي وجــوه الــذین كفــروا المنكــر(مضــارعا فــي قولــه تعــالى 

نكار في وجوه الكافرین من اول ما یتلى علـیهم مـن " دل على ان المعنى : تعرف اال ٧٢الحج : 

االیات ثم یبقون في هذه الحالة وال یفرون بل یشتد غیضهم حتى یكادون ینقضون على المـؤمنین 

فیقتلونهم وهذا بخالف حال غیرهم حین یفرون مستكبرین . 

حوا بحمد ربهـم انما یؤمن بایاتنا الذین اذا ذكروا بها خروا سجدا وسب(وقد ورد قوله تعالى 

  " .  ١٥" السجدة :)وهم ال یستكبرون

مــن الســنة ان یهــوى المســلم ســاجدا مســبحا اذا تــال او اســتمع الــى هــذه االیــة الكریمــة او 

غیرها من ایات السجدة ، ولم یسن هذا فیمـا سـواها ، لـذلك جـاء الجـواب بصـیغة الماضـي ، ومـن 

" . هكــذا كــان  ٥٨" مــریم : )ا ســجدا وبكیــااذا تتلــى علــیهم ایــات الــرحمن خــرو (ذلــك قولــه تعــالى 

وورود الجـواب حال الصالحین المتمسكین بدینهم من اتباع الرسل قبـل مبعـث النبـي محمـد 

بصیغة الفعل الماضي یـدل علـى ان سـجودهم كـان عنـد اسـتماعهم الـى ایـات تقابـل ایـات السـجدة 

 ١٠٧" االسـراء : )یخـرون لالذقـان سـجدااذا یتلى علیهم (في القرآن الكریم . وقد ورد قوله تعالى 

ــیهم القــرآن یســقطون ســاجدین ،  " والمعنــى ان عــددا مــن اهــل العلــم مــن اهــل الكتــاب اذا یتلــى عل

والتعییر عن هذا المعنى بصیغة الفعل المضارع یدل على احد امرین : امـا اسـتمرار سـجودهم مـا 

لیهم ایات من القـرآن فیهـا ایـة السـجدة ام بقي القرآن یتلى علیهم ، واما انهم یسجدون كلما تلیت ع

ال الن سـجودهم هــذا كــان شــكرا هللا تعـالى الــذي انعــم علــیهم باالسـالم بعــد ان كــانوا مشــركین علــى 

دین ابائهم واجدادهم دهرا طویال . 



…(إذا) في القرآن الكریم  

١٥١

(اذا) الظرفیة غیر المضمنة معنى الشرط:المبحث الثاني
:اذا مــا غضــبوا هــم یغفــرون " الشــورىو (ذكــر ان (اذا) ظرفیــة ال شــرطیة فــي قولــه تعــالى 

" لعدم اقتران الجـواب  ٣٩" الشورى :)والذین اذا اصابهم البغي هم ینتصرون(" وقوله تعالى  ٣٧

ـــــة )٣٤(بالفـــــاء ـــــي الثانی ـــــرون) وف ـــــى (یغف ـــــة االول ـــــدو ان (اذا) شـــــرطیة والجـــــواب فـــــي االی ـــــذي یب وال

االیتــین كاننــا فــي معــرض ثنــاء اهللا امــا الضــمیر المنفصــل (هــم) فقــد جــاء توكیــدا الن)(ینتصــرون

بــانهم هــم الغیــرهم الــذین یتصــفون ســبحانه علــى الصــفوة المختــارة مــن صــحابة رســول اهللا 

بهاتین الصفتین اللتین قلما یتصف بهما االخرون . 

واذا ذكـــر النحـــاة ان (اذا) تـــاتي ظرفیـــة غیـــر مضـــمنة معنـــى الشـــرط ، فمـــا الفـــرق اذن بینهـــا وبـــین 

  الظروف ؟ 

ال تــاتي بمعنــى الظــرف كحــین اال اذا اســتعملت ظرفــا للــزمن الماضــي  )اذا(الحقیقــة ان و 

حتى اذا ركبا (وقع شرطه وجوابه مرة واحدة ، وقد تقدم ذكر امثلتها في القرآن الكریم كقوله تعالى 

" فجـــاز ان یقـــال فـــي الكـــالم : حتـــى حـــین ركبـــا فـــي الســـفینة  ٧١" الكهـــف :  )فـــي الســـفینة خرقهـــا

، وحــین التفیــد غیــر الظرفیــة الزمانیــة ، والمعنــى ان الخــرق كــان زمــن ركوبهمــا الســفینة ، خرقهــا 

واالیــة باســتعمال (اذا) تفیــد ارتبــاط الجــواب بالشــرط بوقوعــه بعــده باشــره ام تــاخر عنــه ، ویحتمــل 

واذا رأوا تجـارة او(االمران في هذه االیـة او یتعـین االمـر االول مـن سـبب النـزول فـي قولـه تعـالى 

" والمعنـــى انهـــم تفرقـــوا عـــن رســـول اهللا  ١١" الجمعـــة : )لهـــوًا انفضـــوا الیهـــا وتركـــوك قائمـــا

فاذا التي سـمیت عنـد النحـاة ظرفیـة وتركوه یخطب وحده بعد ان رأوا تجارة وما صاحبها من اللهو

غیر مضمنة معنى الشرط انما هي في الحقیقة شـرطیة یـؤتى بهـا عنـدما یـراد شـرطها دون جوابهـا

واستعملت في القرآن الكریم للزمن الحالي وللزمن المستقبل على النحو االتي : 

" ویـذكر النحـاة  ١" الـنجم : )والنجم اذا هـوى(استعملت للزمن الحالي والمستقبل كقوله تعالى . ١

)٣٦(وان الدلیل على انها ظرفیـة غیـر شـرطیة وقوعهـا بعـد القسـم )٣٥()حین هوى(انها بتقدیر 

المــر كــذلك بــل المعنــى والــنجم كلمــا هــوى االن وفــي الــزمن المســتقبل ، فقــد افــاد الفعــل ولــیس ا

كون تكرار حدوثه وتحول داللته الزمانیة من الماضي الى الحال واالستقبال وهذا یقتضي ان ی

، دل الفعـــل علـــى قیـــل فـــي الكـــالم : والـــنجم حـــین هـــوى، واذاالمـــراد جـــنس النجـــوم التـــي تهـــوي

وفــي زمــن قــد مضــى واقتضــى هــذا االمــر ان یكــون المــراد نجمــا معینــا مــن وقوعــه مــرة واحــدة 

)وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمـة ان اخـذه الـیم شـدید(النجوم ومن ذلك قوله تعالى 

)شهادة بینكم اذا حضر احدكم المـوت حـین الوصـیة اثنـان(وقوله تعالى )٣٧("  ١١٢" هود : 

ان االنسان خلق هلوعا اذ امسه الشـر جزوعـا واذا مسـه (تعالى وقوله  )٣٨("  ١٠٦" المائدة : 

هنــــا ظرفیــــة غیــــر  )اذا(ویــــذكر النحــــاة ایضــــا ان )٣٩("  ٢١-١٩" المعــــارج : )الخیــــر منوعــــا

، وال یصح لمـا ذكرنـا ومـن ذلـك )حین(مضمنة معنى الشرط ، وهذا یقتضي ان تكون بتقدیر 
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")، والنهـــار اذا جالهـــا واللیـــل اذا یغشـــاهاوالشـــمس وضـــحاها والقمـــر اذا تالهـــا(قولـــه تعـــالى 

" وقد ورد الشرط فعال ماضـیا بعـد (اذا) االولـى والثانیـة ومضـارعا بعـد الثالثـة  ٤-١الشمس : 

، وفي كل افاد التكرار في الزمن الحالي والمستقبل اال انه فیمـا یبـدو قـد جـيء بالماضـي النـه 

ر او بضــیائها الــذي یــاتي بالنهــار وهــو مــا اریــد القســم بنــور الشــمس الــذي یكــون بوســاطة القمــ

یقابــل نــور االســالم وضـــیاءه ، والقســم باللیــل وظالمـــه وهــو مــا یقابـــل الكفــر والضــالل ، كمـــا 

یتضــح مــن ســیاق الســورة فكــان اخــتالف الفعلــین فــي الصــیغة اشــارة الخــتالف شــرع اهللا وشــرع 

یــد التكــرار المنقطــع وكــذلك الجاهلیــة ، والمضــارع یفیــد االســتمرار غیــر المنقطــع ، والماضــي یف

حال الحق والضالل ، فالحق ان ظهر في مكان اختفى في أمكنـة اخـرى وان ظهـر فـي زمـان 

اختفـــى فـــي ازمنـــة اخـــرى وقلمـــا ســـاد االرض او اســـتمر فـــي ارض معینـــة ، امـــا الضـــالل فهـــو 

ه بعــد االغلــب فــي اكثــر االمكنــة واالزمنــة فــالمراد فیمــا یبــدو القســم بــالقمر بــدرا كلمــا ظهــر نــور 

غیاب الشمس وبالنهـار وضـوئه اذا جلـى ظلمـة االرض بعـد كـل لیلـة غطتهـا بظالمهـا وكـذلك 

لو قیل : واللیل اذا غشاها لكان المراد القسم باللیل كلما حّل . بعد انقضاء كل نهار ، فالمراد 

، ال القسم باللیل وهو مستمر بضالمه ولیس ثمة ما ینیـره )واللیل اذا یغشاها(من قوله تعالى 

واللیــل اذا (بــدر وال نجــم وال مــا صــنع االنســان مــن وســائل االضــاءة ، ومــن ذلــك قولــه تعــالى 

" والمراد القسـم باللیـل وهـو یغطـي االرض بظالمـه  ٢-١" اللیل : )یغشى . والنهار اذا تجلى

 " ٤" الفجـر : )واللیـل اذا یسـر(وبالنهار كلما ظهر وازال ظلمة اللیل ، ومن ذلك قوله تعـالى 

فلیس المراد القسم باللیل كلما حل بعد النهار وانما المراد القسم باللیل وهو یمضي شـیئا فشـیئا 

" والمـراد  ١٨-١٧" التكـویر : )واللیل اذا عسعس . والصـبح اذا تـنفس(ومن ذلك قوله تعالى 

القسم باللیل كلما اقبل ظالمه او ادبر وبالصبح كلما اضاء . 

)فكیف اذا توفتهم المالئكة یضربون وجـوههم وادبـارهم(ل كقوله تعالى استعملت للزمن المستقب .٢

فكیــف اذا جمعنــاهم لیــوم ال (" والمــراد مســتقبل االحیــاء فــي الــدنیا وقولــه تعــالى  ٢٧" محمــد : 

فكیف اذا جئنا من كل امة بشـهید وجئنـا بـك علـى (" وقوله تعالى  ٢٥" االعراف :  )ریب فیه

  " .  ٤١" النساء : )هؤالء شهیدا

شــاهدا علــى والمــراد جمعهــم فــي المســتقبل یــوم القیامــة وكــذلك المجــيء برســول اهللا 

امته ، وهذا ما دل علیه الفعـل الماضـي لوقوعـه بعـد (اذا) وقـد یجـيء فعـال مضـارعا كقولـه تعـالى 

" أي : اذا شاء ذلك یوم القیامة ، ویتحقق هذا ٢٩" الشورى : )وهو على جمعهم اذا یشاء قدیر(

المعنــى باســتعمال الماضــي ، وجــيء بالمضــارع لیــدل علــى ان اهللا ســبحانه قــادر علــى ذلــك االن 

وفي المستقبل وفي كل زمان . 

مــن ذكــر هــذه االمثلــة یتبــین ان (اذا) التــي ذكــر النحــاة انهــا ظرفیــة غیــر مضــمنة معنــى 

، بــل الشـرط تختلـف عــن الظـروف ، فهـي لیســت ظرفیـة مجـردة مــن كـل معنـى مــن معـاني الشـرط
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فیها من الشـرط امـران ، االول : ان الفعـل الماضـي بعـدها یفیـد تكـرار حدوثـه والثـاني : انـه تتغیـر 

داللته من الزمن الماضي الى زمن الحال واالستقبال ولم تفقد من الشرط اال الجواب ، وهذا یعني 

صـرح بجوابهـا ، ان (اذا) الشرطیة فـي القـرآن الكـریم تـاتي علـى ثالثـة اقسـام : قسـم ذكـر شـرطها و 

وقسم ذكـر شـرطها وحـذف جوابهـا لوجـود مـا یـدل علیـه او لكونـه مفهومـا مـن السـیاق وقسـم اكتفـى 

بشرطها ولم یذكر جوابها لعدم الحاجة الیه ویجمـع النحـاة علـى ان (مـا) اذا وقعـت بعـد (اذا) فهـي 

عشــرة مواضــع كقولــه وقــد وردت (مــا بعــد (اذا) فــي القــرآن الكــریم فــي)٤٠(زائــده لالبهــام او للتوكیــد 

" فصـلت : )حتى اذا ما جاءوها شهد علیهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بمـا كـانوا یعملـون(تعالى 

  " .  ٦٦مریم : )ویقول االنسان اءاذا ما مت لسوف اخرج حیا(" وقوله تعالى  ٢٠

والحقیقــة ان (مــا) بعــد (اذا) لیســت زائــدة ، بــل هــي تــرد لمعنــى اساســي ، وقــد فصــلنا هــذه 

لقضیة في رسالتنا الموسومة بـ (وما) في القرآن الكریم دراسة نحویة . ا

(اذا) الفجائیة:المبحث الثالث
تعریفها :

وحــرف )٤٢(وظــرف اســم مكــان عنــد بعضــهم )٤١((اذا) الفجائیــة ظــرف زمــان عنــد النحــاة 

والراجح انها ظرفیة زمانیة . )٤٣(عند اخرین 

عاملها : 

ا) الفجائیة فمنهم من ذكر ان عاملها مشتق من لفظ المفاجاة ومنهم اختلفت في عامل (اذ

وقــد مــر ان الــراجح فــي (اذا) الفجائیــة انهــا ظــرف زمــان فهــي )٤٤(مــن ذكــر ان عاملهــا هــو الخبــر 

اذن منضوبة على الظرفیة الزمانیة . 

ارتباط (اذا) الفجائیة بالفاء : 

وقــد جــاءت مرتبطــة بالفــاء نحــو : خرجــت االصــل فــي (اذا) الفجائیــة ان ال تــرتبط بالفــاء

فاذا االسد ، وقد اختلف فیها فمنهم من قال بانها زائدة ومنهم من قال بانها عاطفة ومنهم من قال 

وقــد جــاءت فــي القــرآن الكــریم مرتبطــة بالفــاء فــي مواضــع وغیــر مرتبطــة فــي )٤٥(بانهــا فــاء الجــزاء 

بالفـاء عنـدما یـراد عـدم التاكیـد علـى ان حصـول مواضع اخرى . ویبـدو ان (اذا) الفجائیـة التـرتبط

)فلما انجا هم اذا هم یبغون في االرض بغیر الحق(ما بعدها باشر حصول ما قبلها كقوله تعالى 

، ومثـل ن بغـیهم فـي االرض حصـل بعـد نجـاتهم" فیظهر مـن عـدم اسـتعمال الفـاء ا ٢٣" یونس : 

" اما عندما یراد التاكیـد  ٥٠: ف" الزخر )ینكثونفلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم (ذلك قوله تعالى 
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فاصبح في المدینة (على ان حصول ما بعدها باشر حصول ما قبلها استعملت الفاء كقوله تعالى 

  " .  ١٨" القصص : )خائفا یترقب فاذا الذي استنصره باالمس یستصرخه

ك قولـه وحالـة االسـتنجاد بـه حصـلتا فـي وقـت واحـد ومـن ذلـفحالة خـوف موسـى 

" والذي یؤید هذه  ٤٤" االنعام : )حتى اذا فرحوا بما او توا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون(تعالى 

فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین ، ونزع یده فاذا (وقوله تعالى )االرادة في هذه االیة لفظة (بغتة

ر ان العصا تحولت " والمعروف في كتب التفاسی ١٠٨-١٠٧" االعراف :  )هي بیضاء للناظرین

الى ثعبان حال القائها والثعبان المبین : الحیة الذكر فتحولت حیة عظیمة فاغرة فاها مسرعة الـى 

وقـد تـم )٤٦(فرعون ، فلما رأهـا انهـا قاصـدة الیـه تحـول عـن سـریره واسـتغاث بموسـى ان یكفهـا عنـه

ومقام واحد ، ومثل ذلك حصول القاء العصا وتحولها الى افعى ونزع یده وبیاضها في وقت واحد 

"  ١١٧" االعــراف : )واوحینــا الــى موســى ان الــق عصــاك فــاذا هــي تلقــف مــا یــافكون(قولــه تعــالى 

"  ٦٦" طـه :  )وعصیهم یخیل الیه من سـحرهم انهـا تسـعىقال بل القوا فاذا حبالهم(وقوله تعالى 

" فاللیـل یعقـب النهـار  ٣٧:" یـس )وایة لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمـون(وقوله تعالى 

ومتصل به ، لذلك كثـر اقتـران (اذا) الفجائیـة بالفـاء فـي مشـاهد یـوم القیامـة لشـدة اهوالهـا واتصـال 

"  ٩٧" االنبیـــاء : )واقتـــرب الوعــد فــاذا هــي شاخصـــة ابصــار الــذین كفــروا(كرباتهــا كقولــه تعــالى

ونفـخ فـي (" وقولـه تعـالى  ٢٩:  " یـس)ان كانت اال صحبة واحدة فاذا هم خامدون(وقوله تعالى 

ونفــخ فــي الصــور (" وقولــه تعــالى  ٥١" یــس : )الصــور فــاذا هــم مــن االجــداث الــى ربهــم ینســلون

" وقوله  ٦٨" الزمز : )فصعق من في السماوات واالرض ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون

" ممـا تقـدم ذكـره یتبـین ان  ١٤-١٣" النازعـات : )فانما هي زجرة واحدة فـاذا هـم بالسـاهرة(تعالى 

(اذا) الفجائیة كثر استعمالها في االمور االتیة : 

فـــي االمـــور التـــي تبـــین ان االنســـان بصـــفته عامـــة ســـرعان مـــا یـــنقض العهـــد مـــع اهللا ســـبحانه .١

وتعالى وینكر نعمته علیه . 

مجيء نقمة اهللا على عباده بعد ان تطغیهم نعمة اهللا علیهم . .٢

التي اعطاها اهللا لرسله في امور المعجزات .٣

في االمور التي تتعلق بمشاهد القیامة ، وقل اسـتعمالها او نـدر فـي امـور الخیـر كقولـه تعـالى .٤

وال تسـتوي الحســنة وال الســیئة ادفــع بــالتي هــي احســن فـاذا الــذي بینــك وبینــه عــداوة كانــه ولــي (

أ بـه االنسـان لـذلك قــال فـاذا هنـا فجائیـة ، وهـذا الخیـر قلمـا یفاجـ)٤٧("  ٣٤" فصـلت : )حمـیم

  " .  ٣٥" فصلت : )وما یلقاها اال الذین صبروا وما یلقاها اال ذو حظ عظیم(سبحانه 
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وقوع (اذا) الفجائیة جوابا للشرط : 

ـــه تعـــالى  وان (یـــذكر النحـــاة ان (اذا) الفجائیـــة تقـــع جوابـــا للشـــرط عوضـــا عـــن الفـــاء كقول

" وقال ابن هشـام ان هـذا جـائز اذا  ٣٦" الروم :  )تصیبهم سیئة بما قدمت ایدیهم اذا هم یقنطون

فـــاذا اذقنـــا النـــاس (كقولـــه تعـــالى  )اذا(بـــل جـــاز ذلـــك ایضـــا ان كانـــت االداة )٤٨()ان(كانـــت االداة 

ثــم اذا (وقولــه تعــالى)٤٩("  ٢١" یــونس : )رحمــة مــن بعــد ضــراء مســتهم اذا لهــم مكــر فــي ایاتنــا

حتـى اذا اخـذنا (" وقولـه تعـالى ٥٤" النحـل :  )ركونكشف الضر عـنكم اذا فریـق مـنكم بـربهم یشـ

واذا ذكـــر اهللا وحـــده اشـــمأزت (" وقولـــه تعـــالى ٦٤" المؤمنـــون :)متـــرفیهم بالعـــذاب اذا هـــم یجـــأرون

  . "٤٥"الزمر:)قلوب الذین ال یؤمنون باالخرة واذا ذكر الذین من دونه اذا هم یستبشرون

الفـــاء ، وقـــد وقعـــت جوابـــا لــــ(ان) و (اذا) و(اذا) الفجائیـــة تقـــع جوابـــا للشـــرط عوضـــا عـــن 

ــــد اغنــــت عــــن (الفــــاء) ــــب الشــــرطیتین دون ســــواهما مــــن ادوات الشــــرط ، وق الن المفاجــــأة والتعقی

، لكن شروط ، ولم ترد في القرآن الكریموترد (اذن) في اللغة ناصبة للفعل المضارع ب)٥٠(متقاربان

ن ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما ما اتخذ اهللا م(وردت (اذا) بالتنوین كقوله تعالى 

" وهـي حـرف جـواب  ٩١" المؤمنـون : )خلق ولعال بعضهم على بعض سبحانه اهللا عمـا یصـفون

.)٥١(عند النحاة 
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:الخاتمة ونتائج البحث
تبین من البحث ما یاتي : 

تقبل بــل جــاء الفعــل ان (اذا) الشــرطیة فــي القــرآن الكــریم لــم تنحصــر داللتهــا علــى الــزمن المســ.١

بعدها ، الشرط والجواب في امثلة غیر قلیلة داال على الزمن الماضي لفظا ومعنى . 

لم یدل الشرط والجواب بعد (اذا) على التكرار دائما بل جاء في امثلة داال على االفراد . .٢

عملت ورد شرط (اذا) وجوابها في االغلب فعال ماضیا وقـل ورودهمـا فعـال مضـارعا النهـا اسـت.٣

.في الشرط المتحقق وقوعه

لـم یـرد جــواب (اذا) فعـال مضـارعا مقترنــا بقـد وهـو غیــر مسـبوق بحـرف ، ولــم یـرد ایضـا فعــال .٤

ماضیا مقترنا بالفاء او قد . 

جــاء جــواب (اذا) مرتبطــا بالفــاء عنــد اختالفــه عــن شــرطه فــي الداللــة الزمانیــة او الطلبیــة او .٥

تحاده او اقترابه مع شرطه في الداللة االولى . الثبوتیة وورد غیر مرتبط بها عند ا

ورد دخــول (اذا) علــى االســم فیمــا یتعلــق بمشــاهد القیامــة وفیمــا عظــم امــره مــن هــذه المشــاهد .٦

وافاد وقوعه اول مرة . 

كثیــرا مــا حــذف جــواب (اذا) لوجــود مــا یــدل علیــه او للعلــم بــه او العمامــه وتعظیمــه او لكونــه .٧

ى معین یقتضیه المقام . مفهوما من السیاق او لمعن

تبین ان (اذا) التي سمیت عند النحاة ظرفیة غیر مضمنة معنى الشـرط انمـا هـي فـي الحقیقـة .٨

(اذا) الشرطیة لكن اكتفي بشرطها دون جوابها . 

كثر استعمال (اذا) الفجائیة فیما یحذر منه وقل بل ندر اسـتعمالها فیمـا یتفـاءل بـه ، لـذا فهـي .٩

غتة من معنى المفاجأة . اقرب الى معنى المبا

ذهـب النحــاة الـى ان االصــل فـي (اذا) الفجائیــة ان ال تـرتبط بالفــاء وقـد تبــین وجـوب ارتباطهــا .١٠

بالفاء عند ارادة معنى التعقیب . 

وتعقیبا . عدم ارتباط (اذا) الفجائیة بالفاء عند وقوعها جوابا للشرط لقیامها مقامها ربطا.١١
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الھوامش والمصادر والمراجع

ن،تحقیق الدكتور هادي هـ) علي بن سلیما٥٩٩(ت:ف الشكل في النحو للحیدرة الیمنيكش )١(

  . ٤٦٢- ٤٥٩/ ١م / ١٩٨٤- هـ١٤٠٤االولى، مطبعة االرشاد،بغداد، طبعة ، العطیة مطر

المصدر نفسه والصفحة نفسها . )٢(

هـ ) ابو عمرو عثمان بن ٦٤٦االمالي النحویة ، امالي القرآن الكریم البن الحاجب (ت: )٣(

ومغني  ١٣٨/ ٤م /١٩٨٥-هـ١٤٠٥عمر ، تحقیق هادي حسن حمودي ، الطبعة االولى 

) ابو محمد عبداهللا جمال الدین بن یوسف هـ٧٦١كتب االعاریب البن هشام (ت:اللبیب عن

: تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ، القاهرة بن احمد بن هشام االنصاري المصري

،١/٩٦  .  

ادارة  عبداهللا محمد بن ابي بكر الدمشقي،هـ) ابو ٧٥١(ت:بدائع الفوائد البن قیم الجوزي )٤(

، وحاشیة محمد الخضري على شرح ابن عقیل ٤٦- ١/٤٥ت) - ة،مصر (دنیریالطباعة الم

 ٢/١٢٢ت) -، مصر (د) مطبعة دار احیاء الكتب العربیةهـ١٢٨٧على الفیة ابن مالك (ت:

.

فعل الشرط وداللته وزمانه ، بحث للدكتور فاضل السامرائي ، منشور في مجلة الضاد ،  )٥(

  .  ١١٢-١٠٨م ص١٩٨٨شباط -هـ١٤٠٨الجزء االول جمادي االخرة 

هـ) ابو بشر عمرو بن عثمان ، تحقیق عبد السالم هرون ، ١٨٠الكتاب لسیبویه (ت: )٦(

 ١/٤٥٩وكشف المشكل في النحو ٤/٢٣٢م ، ١٩٦٦الطبعة االولى ، دار العلم ، القاهرة 

هـ) موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش النحوي ، ٦٤٣وشرح المفصل البن یعیش (ت:

  .  ٤/٩٦ـه١٣٨٦القاهرة 

هـ)محمد بن الحسن تحقیق یوسف ٦٨٦شرح الرضي على الكافیة ، الرضي االستربادي (ت: )٧(

  .  ٣/١٨٥م ١٩٧٨- هـ١٣٩٨حسن عمر ، بیروت 

  . ١/٩٥ومغني اللبیب  ٣/١٨٤شرح الرضي  )٨(

والجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ( ت  ٢٣- ١/٢٢االمالي النحویة البن الحاجب  )٩(

حسن بن قاسم ، تحقیق : طه محسن ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، هـ ) ٧٤٩

  .  ١/١٦٤. ومعني اللبیب ،  ١٢٥- ١٢٤م ، ص ١٩٧٦ –هـ ١٣٩٦جامعة الموصل ، 

هـ) محمد بن یزید ، تحقیق عبد الخالق عضیمة دار الكتب ٢٨٥المقتضب للمبرد (ت: )١٠(

هـ ) ابو جعفر احمد بن محمد بن ٣٣٨واعراب القرآن للنحاس (ت: ٢/٧٩م ١٩٥٥القاهرة 

  . ٣/٦٣٢اسماعیل ، تحقیق زهري غازي زاهد ، مطبعة العاني ، بغداد ، 

  . ٢/٤٠االمالي النحویة البن الحاجب  )١١(
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  . ٣/١٧٤شرح الرضي على الكافیة  )١٢(

هـ ٦٧٩وشرح ابن عقیل على الفیة ابن مالك المتوفى  ٤/٩٧شرح المفصل البن یعیش ،  )١٣(

، مطبعة السعادة ،  ١٤لدین عبد اهللا تحقیق : محمد محیي الدین عبد الحمید ، طبهاء ا

  . ٢/٦١م ، ١٩٦٥-هـ١٣٨٥مصر ، 

  .  ٢/٤٦٩اعراب القرآن للنحاس  )١٤(

  .  ١٢٤الجنى الداني ، ص )١٥(

هـ) ابو البقاء عبداهللا بن الحسین ، تحقیق ٦١٦التبیان في اعراب القرآن للعكبري (ت: )١٦(

  . ٢/١١٦٠، ١٩٧٦،البجاري،احیاء الكتب العربیة،عیسى البابي الحلبي،مصرحمد علي م

  . ١/١٣١المصدر نفسه ،  )١٧(

  .  ٢/١٢٨٦المصدر نفسه ،  )١٨(

  .  ١/١٨٦المصدر نفسه ،  )١٩(

  . ١/٩٨ومغني اللبیب  ٢٣-١/٢٢االمالي النحویة البن الحاجب  )٢٠(

  .  ٢/١١٦٣التبیان في اعراب القرآن  )٢١(

الدرایة من علم التفسیر . وفتح القدیر ، الجامع بین فني الروایة و  ١/٣٠١لمصدر نفسه ، ا )٢٢(

: الدكتور محمد عبد الرحمن هـ ، محمد بن علي محمد ، تحقیق ١٢٥٠: للشوكاني، ت

  . ١/٤٣١،  م ١٩٩٤ –هـ ١٤١٥،  ١، دار الوفاء للطباعة والنشر ، طعمیرة

هـ) ابو اسحاق بن ٣١١لقرآن واعرابه للزجاج (ت:، ومعاني ا ٢/٨١المقتضب للمبرد  )٢٣(

- هـ١٤٢٤ابراهیم السري ، تحقیق د.عبد الحلیل عبده شلبي ، دار الحدیث ، القاهرة ، 

هـ ، عبد بن محمد بن ٦٧١والجامع الحكام القرآن للقرطبي ت :  ٢٧٥– ٤/٢٧٤م ٢٠٠٥

لطبعة االولى ، احمد االنصاري ، دار احیاء التراث االسالمي والعربي ، بیروت ، ا

  .  ١/٤٣١، وفتح القدیر ،  ١٥/٨٥م ،  ١٩٩٦ –هـ ١٤١٦

  .  ٢/٣٦٢مغني اللبیب ،  )٢٤(

، والجامع الحكام القرآن ،  ٥/٢٣٤ ٨ومعاني القرآن واعرابه ،  ٨٠-٢/٧٩المقتضب  )٢٥(

٢٧١- ١٩/٢٧٠  .  

  .  ٢/١٢٦٢التبیان في اعراب القرأن  )٢٦(

ه هـ) تحقیق الدكتور ط٥٧٧البي البركات بن االنباري (ت:البیان في غریب اعراب القرآن )٢٧(

  . ٢/٥١٢،  ١٩٦٩- هـ١٣٨٩، عبد الحمید مراجعة مصطفى السقا،القاهرة

، والتبیان في اعراب القرآن  ٢/٣٨٤واعراب القرآن للنحاس  ٣/٣٢٩معاني القرآن واعرابه  )٢٨(

  .  ٢/١٢٤وحاشیة الخضري على شرح ابن عقیل  ٢/٩٢٧
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  .  ١/١٥٣ان في اعراب القرآن ،التبی )٢٩(

ـ ) جالل ه٧٣٩، واالیضاح في علوم البالغة للخطیب القزویني (ت: ٢/٥٦المقتضب  )٣٠(

  .  ٥٣ص م ،١٩٦٦-هـ١٣٨٥الدین ابو عبداهللا محمد،مطبعة محمد علي صبیح،مصر،

للطباعة هـ) عماد الدین ابو الفداء ، دار المعرفة ٧٧٤تفسیر القرآن العظیم البن كثیر (ت: )٣١(

  .  ٤/٥٦١،  ١٩٦٩-هـ١٣٨٨والنشر ، بیروت 

  . ٥٤االیضاح في علوم البالغة ،ص )٣٢(

  .  ٢٣٣- ٢٣٢والجنى الدائي ،ص٥٧-٥٤االیضاح ص )٣٣(

  .  ١/١٠٠ومغني اللبیب  ٢٣-١/٢٢االمالي النحویة البن الحاجب  )٣٤(

  .  ٣/٢٦١اعراب القرآن للنحاس ،  )٣٥(

  .  ١/٩٥غني اللبیب وم ١/٢٣االمال النحویة ،  )٣٦(

  .  ١/٧١٣التبیان في اعراب القرآن ،  )٣٧(

  .  ١/٤٦٦المصدر نفسه ،  )٣٨(

  .  ٢/١٢٤٠المصدر نفسه ،  )٣٩(

  .  ١/٤١٣، ومغني اللبیب ،  ٤/٩٨شرح المفصل البن یعیش ،  )٤٠(

  .  ٥٨– ٢/٥٧المقتضب ،  )٤١(

  .  ٤/٨٨شرح المفصل البن یعیش ،  )٤٢(

  .  ١/٨٧ مغني اللبیب ، )٤٣(

المصدر نفسه ، الصفحة نفسها .  )٤٤(

  . ١/١٦٧، ومغني اللبیب  ١٢٨الجنى الداني ،ص )٤٥(

  .  ٢/٢٣٦تفسیر القرآن العظیم البن كثیر ،  )٤٦(

  .  ٢/١١٢٧التبیان في اعراب القرآن ،  )٤٧(

ن واوضح المسالك على الفیة اب ٤/٩٩وشرح المفصل البن یعیش  ٣/٦٤الكتاب لسیبویه  )٤٨(

المكتبة العصریة للطباعة مالك البن هشام ، تحقیق : محمد محیي الدین عبد الحمید ،

  .  ٢/٣٧٦، وشرح ابن عقیل  ٤/١٩٢، م ١٩٩٨–هـ١٤١٨والنشر، بیروت، 

وشرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب البن هشام ،  ٢/٥٥اعراب القرآن للنحاس  )٤٩(

الطبعة التاسعة ، مطبعة السعادة ، مصر تحقیق : محمد محیي الدین عبد الحمید ، 

  .  ٣٤٢م ، ص ١٩٦٣–هـ  ١٣٨٢

  . ٤/٩٩شرح المفصل البن یعیش  )٥٠(

  .  ٢١- ١/٢٠مغني اللبیب ،  )٥١(


