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 ِإَذا
 طيَّةفيَّة والشَّر  ن الظَّر  َبي  

 دةاولة لقراءة َجدي  محَ 
 صل إبراهيم َصفاَفي  تور ك  لدَّ ل

 اليرموكجامعة 

 تقديم:

وشرررطيت ا حيرررة فررن تعيررين المررراد م  ررا إن  فررن  *يثيررر القررول بظرفيررة  إذا 
التركيبررررال التررررن تبررررر  في ررررا التركيبرررال التررررن تتصرررردر في ررررا هررررذ  ا داء   و فرررن 

فررن ت ررمن  إذا  هررذ  لمع يررين  ن ال حرراة ي يرررون  رريرا  إة. ومررذ ذلررك فررمتوسررط
   ي: الظرفية والشرطية  فن وقل واحد.

 علررررن ال ظررررر فررررن  إذا  مررررن حيرررر  هررررن ظررررر  يت ررررمن  ةلقررررد درن ال حررررا
 في رررررا. وهرررررذا يع رررررن   مع رررررن الشررررررط  حترررررن فرررررن التركيبرررررال الترررررن تتصررررردر  إذا

ذكرر  إذ    ظرفرا  لمرا م رن  وذكرر   صالة الظرفية في ا ع دهم. ولقد د بوا علن
 . ويبرررررردو  ن مررررررا حمررررررل ال حرررررراة  علررررررن هررررررذ  المقابلررررررة إذا  ظرفررررررا  لمررررررا اسررررررتقبل

                                                           

  إلرن 99-78دراسرة لوويرة    –يشير مالك يوس  المطلبن فن كتابه: السياب و ا ك والبياتن  *  
لصرراقه بررر إذا   ويالرر  إلررن  ن  إذا   يررر ذال ديلررة علررن  ا ررطراب ال حرراة فررن تعيررين الرر من واإ

 ال من.
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فن حّي ها مستقبال . فإذا كا ل  إذ   لما  بين  إذا  و إذ     ن  إذا  تجعل ما كان
م ن  فر إذا  لما استقبل. وعليه  فإن هذا البح  يقدم محاولة لقراءة جديدة فن 

القررول بشرررطيت ا فقررط تحلرريالل ت يررد   إذا  وشرررطيت ا  ويج جررن بررين يررديظرفيررة 
 ذلك  وعلن ا اّ  فن التركيبال التن تت من ما يصلح  ن يكون شرطا  متلّوا  

كررذلك مرردة صررحة عرررّد  بشرررط. هررذ  التحلرريالل ت رراق  متلررّوا   بجررواب   و جوابررا  
لر  هرذا البحر  إلرن  إذا  ظرفا  فقرط   و ظرفرا  وشررطا  فرن السرياا الواحرد. ويا

شررط  و   را باعتبارهرا  داة  ن  إذا  ليسل ظرفا  مال مرا  لض رافة  ولك  را  داة لل
 رره يجررو  لجواب ررا  ن يتقرردم علي ررا وعلررن شرررط ا. هررذ  ال تيجررة ا ايرررة شرررط فإ

 تصدا بالطبذ علن سائر  دوال الشرط.

 بين )إذا( و)حين(

لل مران  برر حين   ع ردما تكرون   را ظرر  ما تكون مقابلة  إذا   التن قيرل إرب
 كل م  ما م افة  معي ة  فن تقرير ظرفية  إذا    و عدم صالحيت ا لذلك.

ن استادام  حين  ظرر   مران م رافا  ي ي رير   ن يكرون تاليرا  لمرا هرو إ
 ظر  له  و سابقا  عليه. فللظر  فن العربية  صيب كبير من حرية الحركة فن

ا قبلرره  وهررو فررن تقدمرره ظررر  كررذلك لمررا هررو التركيررب  ف ررو فررن ترر ار  ظررر  لمرر
 متقدم عليه. ولو رح ا  ت مل اآليال التالية:

ن  تس لوا ع  ا -   0   . 0 يج ّ ل القرآن تجب َد لكم عفا الله ع  ا" حين   "واإ

 . 9 إليه نبين  ظ ركم يوح فن  مان الوحن  وهو ما دام الرسول ي: 

                                                           

 .5/010المائدة     0  
 .0/476ال ماشري  الكشا      9  
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 . 3 ..." حين الوصية اث ان ح ر  حَدكم المولج  "ش ادةج بيِ ِكم  إذا -ب

 . 6 ..." وسو  يعلمون حين يرون العذاب من   ّل سبيال  " -ن

  ومررا بعرردها يتفررا وقررو   حرردهما مررذ اآلاررر فررن ال مرران حييينلوجررد ا  ّن مررا قبررل  
/   موافررا فررن  مرران وقوعرره 0سررواء  كرران الحرردثان متمثلررين  م ماتلفررين  فالسرر ال فررن  

 حَدهم متفا ال من مذ وقو  الوصية مرن المح رور فرن  لت  يل القرآن  وح ورج المول
 /جر .0/ب   والعلم المستقبل مواقذ لر ية العذاب فن  0 

طررالا إاررالي  ب رررورة   ظرفررا  م ررافا   ي يع ررن علررن اإنحييين تقررديم  إ
اتفررراا  مررران حررردو  مرررا   ررريفل إليررره  مرررن ج رررة  و مررران الحرررد  فرررن الجملرررة 

 فيما يلن: ا صلية  من ج ة  ارة  كما يت ح

 . 5 ثياب م يعلم ما يسرون وما يعل ون" يستوشون حين  " ي 9 

ف مان وقو  استوشاء الثياب مطابا  من حي  واقذ التركيب  ل مان العلم 
 بالسر والعلن  علن الر م من  ن العقيدة تقول بقيام العلم م ذ ا  ل.

ر إلررررن  ررررافة  فإ رررره يتبررررادوحررررين يقررررال إن  إذا  ظررررر  لل مرررران مررررال م لض
ا ذهران علرن الفرور  ن  إذا  هرذ  بم  لرة  حرين  الترن تسرتادم م رافة  لكرن ي 

ن  إذا  قد يكون التركيب مبدوءا  ب را  كمرا قرد تكرون م رم ة  علن الل وم. ذلك 
 كما تستادم  حين   من ال احية الشكلية علن ا قّل  هكذا: فيه تماما  

 . 4   آتيك إذا احمّر البسر3 
                                                           

 .5/014دة ئالما    3  
 .95/69الفرقان     6  
 .00/55هود     5  
 .3/41سيبويه  الكتاب     4  
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 . 8 "وبكّيا   علي م آيال الرحمن اّروا سّجدا     "إذا تتلن6 

 ره ي برّد  ن يكرون  مران وقرو  إفإذا ك ا  قول بوقوع ا ظرفية فيما سبا  ف
تيان يوافرا ايحمررار فرن  مرن الوقرو   الحدثين  قبل ا وبعدها  واحدا    ي  ن اإ

 ا إذن تالوة اآليال توافا الارور فن  مان الوقو  كذلك. وعليه يكون تركيب  و 
   مرن حير  وبكيرا   تتلن علي م آيال الررحمن  ظرفرا  مقردما  لتركيرب  ارروا سرجدا  

كرران موقررذ الظررر  فررن العررادة تاليررا  للمظرررو   ولجرروا  تقرردم الظرررو  علررن مررا 
يظر  في ا. فرإذا ك را  إ رافة إلرن مرا سربا   قرول بر ن  إذا  ظرر  لمرا يسرتقبل 

لحدثين فن  مان الوقو  يجب  ن من ال مان  فإن وقوع ا ظرفا  يع ن  ن اتفاا ا
 يكون فن ج ء من  ج اء المستقبل.

بج  إذا   يكررون ال ظررر إلررن  إذا  فررن إ هكررذا  رر فادت ررا الظرفيررة ال ما يررة  َحس 
كر حين .  ّما  ّن  إذا  تستادم لالشرتراط  ف رذا قرد يع رن ااتالفرا   مرن ج رة مرن 

 يلن:ذلك يحسن ت ّمل ما  الج ال  بي  ا وبين  حين . ولتبّين

 . 7 ... فبايع ن" "إذا جاءك الم م ال يبايع ك -   5 
ذا تتلن علي م آيات ا بي ال قال الذين كفروا -ب     . 9 ..." "واإ

يبررّد   رره يالحررظ ه ررا   رره علررن الررر م مررن  ن مررا بعررد  إذا  محصررور فررن 
   فررررررإن  مرررررران مجررررررنء الم م ررررررال للبيعررررررة فررررررن كرررررران  م قريبررررررا   المسررررررتقبل  بعيرررررردا  

 علررررن  مرررران وقررررو  بيعررررة ال بررررن ل ررررن. ومثررررل هررررذا   ن يكررررون سررررابقا   /   ي برررردّ 5 
 /ب    ي  ن  مرررررران وقررررررو  القررررررول مررررررن الكررررررافرين ماتلرررررر  عررررررن 5يقررررررال فررررررن  

 علرررررن ن وقرررررو  الشررررررط سرررررابا  ما يرررررا  إ مررررران وقرررررو  الرررررتالوة. وبعبرررررارة  اررررررة  فررررر
                                                           

 .09/57مريم     8  
 .41/09الممتح ة     7  
 .09/83مريم     9  
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وقرو  الجررواب. وال تيجررة هررن  ن  إذا   فيمررا سرربا  تررربط بررين  مرررين علررن سرربيل 
جرررر  ين ماتلفررررين مررررن  جرررر اء  ن حرررردهما علررررن اآلاررررر  ا مررررر الررررذي يع ررررترتيررررب 

المسرررتقبل  وهرررذا بحرررّد ذاتررره مارررال  للكيفيرررة الترررن تسرررتادم ب رررا  حرررين  الظرفيرررة 
 و إذا  الظرفية كذلك  إذا افتر  ا مع ن الظرفية فن  إذا  هذ .

 زعم تمّحض )إذا( للظرفية:
قرآ ية التن وقعل في ا للظرفية فن الشواهد ال لكن هل تمح ل  إذا  حقا  

 فن مثل:  01 يمة ستاذ ع إذا  بعد  كي    كما يرة ا 

 ؟ 00   "فكي  إذا جمع اهم ليوم ي ريب فيه"4 
ن  إذا  في ررا اإ ن  إذا  ومررا   رريفل إليرره ظررر  ل ررا  و إفررر كي    ثررر لجملررة قيررل 
 ِال و من مع ن ايشتراط.

 : 09 وهل تمح ل  إذا  كذلك للظرفية فيما يلن من شواهد

  03 "فمن لم يجد فصيام ثالثة  يام فن الحج وسبعة إذا رجعتم" -   8 

 علن  ن  إذا  ظر  لر صيام .

  06 "إذا تراضوا بينهم بالمعروفي كحن   واج ن   ن"فال تع لوهن  -ب
 علن  ن  إذا  ظر  لر ي كحن .

   05 حين الوصية اث ان" إذا حضر أحدكم الموت"ش ادة بي كم  -جر
   ظر  لر ش ادة .علن  ن  إذا

                                                           

 .0/79ن  0دراسال  قسم     01  
 .3/95آل عمران     00  
 .يال علن ال سا  فسههن ممثلة لعدد  ير قليل من اآل    09  

 .90-0/79سم ني ظر: ع يمة  دراسال ق 
 .5/014   المائدة 05     9/939   البقرة 06    9/094البقرة     03  
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   04 "إذا أخذ القرى وهي ظالمة"وكذلك  اذ ربك  -د
 علن  ن  إذا  ظر  لر  اذ ربك .

   08 "اجعلوا ب اعت م فن رحال م لعل م يعرفو  ا إذا ا قلبوا إلن  هل م" -اه
 ؟ يعرفو  اعلن  ن  إذا  ظر  لر 

لمررا  علررن   رره قررد يافرر  مررن حرردة اي رردفا  إلررن القررول بوقررو   إذا  ظرفررا  
قررد   07 قبل ررا  فيمررا سرربا وفررن  يررر  ممررا شرراكل   ن يلفررل اي تبررا  إلررن  ن ال حرراة

تحدثوا عن وقو  ايشتراط بر إن   مذ حذ  جواب ا المدلول عليه. ولذلك فقد قال 
ِبا   09 بعض ال حاة المفّسرين ب ن جواب  إن   محذو    ه مردلول عليره بمرا سجر

 به الشرط  كما فن اآليال التالية:
إْن كيّن يينمّن "وي يحّل ل ن  ن يكتمن ما الا الله فن  رحام ن  -   7 

 . 91 "بالله واليوم اآلخر
 . 90 "إْن كنتم منمنين"وي ت  وا وي تح  وا و  تم ا علون  -ب
 . 99 "إْن نفعت الذكرى"فذّكر  -جر

   ومرررا 8   ومررا شرراكل ا  والشررواهد فررن  7لررو قابل ررا بررين الشررواهد فررن  
َ ن فرن هرذ  التركيبرال. فلرم اإكل ا  ي را  اشر صرررار    لكران حكم را بتطرابا السَّرر
علررررن القررررول بظرفيررررة  إذا  في ررررا؟  ذلررررك  ن  إذا  تصررررلح  ن تقررررذ ظرفررررا  ذا   إ

 كا ررررررررررل اإجابررررررررررة علررررررررررن هررررررررررذا السرررررررررر ال باإيجرررررررررراب  فررررررررررإن هررررررررررذا  صررررررررررال ؟ إذا
                                                           

 .00/019هود     04  
 .09/49يوس      08  
 .371-9/389: ابن عقيل  شرحه ي ظر مثال      07  
 .0/558ن 0ي ظر: ع يمة  دراسال قسم    09  
 .9/078  وي ظر  بو حيان  البحر 9/997البقرة     91  
 .3/49 بو حيان  البحر    وي ظر:3/039مران عآل     90  
 .7/659  وي ظر:  بو حيان  البحر 78/9ا علن     99  
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و  وقرر مررذ  مرران ن  إذا    رريفل إليرره متفقررا  إيقت ررن  ن يكررون  مرران وقررو  مررا يقررال 
 ذاع د إرادة التعليا الشرطن. فإ الحد  المظرو   وا مر يكون علن العكس تماما  

/ب   علررن سرربيل المثررال  يكررون المع ررن  ن  الع ررل  7فررن   مررا عرردد ا  إذا  ظرفررا  
م  ن ع ه ساعة وقو  الترا ن  وهذا يف م جوا   الع ل  فرن  يرر سراعة وقوعره 

ل  رن مقيرد بوقرل الوقرو  ي بقيرام الترا رن ا ولو استمّر الترا ن بحّد ذاته؟ ذلرك  ن
 ذا  يكرون ال  رن عرن  الع رل  معلقرا  من حي  هو. وع د إرادة التعليا الشرطن برر إ

 علن قيام الترا ن ي علن ساعة قيامه.

  8 رررورة القطررذ برر ن  إذا  فررن شررواهد   علررن  ن هررذا التحليررل ي يع ررن حقررا  
   الترررن قيرررل في رررا بحرررذ  7اهد  التطرررابا برررين شرررو ليسرررل للظرفيرررة.  يرررر  ن قيرررام 

يج ررع  افتررراض الظرفيررة   التررن قيررل في ررا بوقررو   إذا  ظرفررا   8الجررواب  وشررواهد  
 ا إلرن التسرا ل كراآلتن: اط. برل قرد يردعو هرذا التطراباج  حردَ كو  ا لالشتر  في ا ويقّوي

ع  ن ممرا ي رلمرا قبل را  كمرا فجِعرل برر إذا ؟ واإ    ظرفرا  7لم ي  عرّد  إن   فرن شرواهد  
العامررل في رررا حرررين تقرررذ  فرررن  93 ن ال حررراة ااتلفرررواترررراض الظرفيرررة فررن  إذا   كررذلك اف

 شرطا  وقد سبقل جملتا الشرط والجواب ب ا  كما فن مثل:

 . 96 ..."   "إذا قمتم إلن الصالة فا سلوا وجوهكم9 
م مررررن عررررّد  الجررررواب. هررررذا ن العامررررل هررررو الشرررررط  ومرررر  فمرررر  م مررررن قررررال إ

لرره. هررذا  وقعررل  إذا  ظرفررا   اتالفررا  فررن تعيررين الكررالم الررذي مررا يع ررن ااياررتال  إ
ن المجال إمن حي   مسلما   ليس  مرا   اياتال  بحّد ذاته يع ن  ن عّد  إذا  ظرفا  

  بعردم ت رمن  إذا   صرال  لمع رن الظرفيررة مرا  ال يسرمح برر ي آارر كرالقول  مرثال  
 ع د إرادة ايشتراط ب ا  علن ا قّل.

                                                           

 .033-031: ابن هشام  المو ن  ي ظر مثال      93  
 .5/4المائدة     96  
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ا كرررران ال  حرررراة يقولررررون برررر ن  إذا  هررررذ  ظررررر  لمررررا يسررررتقبل  كرررران هررررذا  ولّمرررر
  9باإمكان إحالل  حين  محّل  إذا  مذ تويير صيوة الفعل التالن  قمرتم  فرن  

ذافرررادة اإلرررن  تقومرررون  إ مرررا صررررف ا ال ظرررر عرررن  يسرررتقبال  وهرررذا يع رررن قطعرررا   واإ
ي  مسرر لة إ رررافة  حرررين  إلرررن مرررا بعرردها   ن  حرررين  ليسرررل ظرفرررا  للقيرررام. وعليررره 

للجرواب  فر مر وارد مرن حير  كران  تكون  إذا  ظرفا  للقيرام  ي را .  مرا    را ظرر 
الظررر  كثيررر التقرردم علررن مظروفرره. لكررن يرردفذ كررون  إذا  الشرررطية ظرفررا  محررتمال  

 ن هررذا يع ررن افتررراض موقررذ  صررلن  للشرررط و داترره   للجررواب  علررن سرربيل التقرردم 
جم ور ال حاة عليره  وهرو  ن الجرواب ي تاٍل للجواب  وهذا ياال  تماما  ما اتفا 

يسبا الشرط  فيسمح للشرط بعد ذلك بالتقدم علن الجرواب لمرا فرن  إذا  الشررطية 
 من مع ن الظرفية.

إن قول م بظرفية  إذا  وشرطيت ا فن السياا الواحد  وااصة حرين تتصردر 
تقت ن    إذا  هذ  الشرَط والجواَب  مت ا   من حي  إن الظرفية في ا وفن مثل ا

شررارة  التطررابَا فررن  مرران الحررد  بعرردها و مرران الحررد  المظرررو  كمررا سرربقل اإ
فرررن حرررين تقت رررن الشررررطية اارررتال   مرررا ن الشررررط والجرررواب فرررن  جررر اء   *في رررا

ا 9المسررتقبل. وب رراء علررن هررذا  فإمررا  ن تكررون  إذا  ظرفررا  فقررط للوسررل فررن   ّمرر    واإ
 ّما قيرام الظرفيرة والشررطية في را  .م ن تعّد شرطية فقط يعّلا الوسل ب ا علن القيا

 معا  فن السياا الواحد ف مر  ير مقبول لما سبا من بيان.

                                                           

ي بد من لفرل اي تبرا  ه را إلرن  ن  سرماء الشررط الدالرة علرن ال مران  تاتلر  عرن  إذا  المعردودة ظرفرا  * 
 افة. هذا من  احية  ومن  احية  ارة فان  سماء الشرط تلك ظرو  لجملة فعل الشرط  لض ا  مال م

 ثم قدمل لفرض التعليا الشرطن  وليسل ظروفا  للجواب.
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 فضل بيان في توكيد عدم ظرفية )إذا(:

علرررن الررررر م ممرررا م ررررن مرررن م اقشررررة وبيررران  تبقررررن احتمرررايل كررررون  إذا  
ان مكومذ  ن التحليالل السابقة  ق ل إ لالشتراط فقط   و للظرفية َحس بج قائمة.

مجنء  إذا  لألمرين   ي: الظرفيرة والشررطية  فرن سرياا واحرد  لمرا فرن ذلرك مرن 
ت ررا   فررإّن هررذا ي ي ررذ   ايررة للق ررية  وهررذا يع ررن    ررا مررا  ل ررا فررن حاجررة إلررن 

 ف ل بيان ي كد عدم جوا  استادام  إذا  ظرفا .

ن  إذا  ض الشواهد  التن قال بعرض ال حراة إقد يكون التوجه لل ظر فن بع
 ا ارجل عن الشرطية  مفيدا  فن جعل مثل هرذا التوجيره ممك را . فلقرد ر ة ابرن في

ل طررررفين  ن  إذا  فيمرررا يلرررن  وبرررالطبذ فيمرررا شررراكل مرررن شرررواهد ت رررم   95 هشرررام
 ا سلوب الشرطن : يصلح  ن يقال إ  ما طرفا

ذا ما   بوا هم يوفرون" -   01     94 "واإ

   98 "والذين إذا  صاب م البون هم ي تصرون" -ب

 وهررو ه ررا:  هررم  اارجررة عررن الشرررطية مررن حيرر  كرران التركيررب  المتوقررذج  ن يكررون جوابررا  
يوفرون  و هرم ي تصررون   علرن التروالن  جملرة  اسرمية   يرَر مقتر رة برر الفاء . فعردم وجرود 

 إذا  فرررن اآليترررين  ع رررد ابرررن   الفررراء  سرررلب عرررن  إذا  مع رررن ايشرررتراط  وعليررره فقرررد عرررّدل
   ي ظرفرررا  لرررر يوفرون  و ي تصررررون . ومرررذ  ن لمبترررد   هرررم  فرررن كرررل  ظرفرررا  لابرررر ا هشرررام 

بعررض الشررواهد قررد الررل مررن  الفرراء  متصررلة بجررواب إحرردة  ارروال  إن  الشرررطية  فررإن 
 ال حررررررررررررراة لرررررررررررررم ي فررررررررررررروا قيرررررررررررررام ايشرررررررررررررتراط ب رررررررررررررا  وكرررررررررررررل مرررررررررررررا فعلرررررررررررررو     رررررررررررررم قرررررررررررررالوا

                                                           

 .034-03المو ن      95  
 .69/38الشورة     94  
 .69/39الشورة     98  
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يرر ّول سرربب  ن بعررض ال حرراة م ررنإ. بررل  97 بحررذ   الفرراء  لل رررورة مررن الجررواب
 يّ للشررط لريس إ عدم وجود  الفاء   فن جواب  إن    علن  سراس  ن مرا يبردو جوابرا  

 فن اآلية:  99 لقسم محذو  جوابا  

ن   طعتموهم 00     31 "لمشركون منكإ  "واإ
شارة إلرن هرذا  إلرن ايعترراض علرن قرا ون وجروب اتصرال  الفراء  ليس يقصد باإ

لرن  ن يلفرل ال ظرر إلرن  ن عردم   ولكرن إبالجواب الذي يكرون جملرة اسرمية  مرثال  
ن تجرررررد  يِرهررررا مررررن مع ررررن التعليررررا الشرررررطن. إ الفرررراء  ي يع ررررن تجرررررد  إن    و 

مرررررررن  الفررررررراء  لرررررررم يم رررررررذ   للشررررررررط التركيرررررررب  الرررررررذي يصرررررررلح  ن يكرررررررون جوابرررررررا  
   مثال   من عّد    ي: التركيب  جواب الشرط فن اآلية: 30 ال ماشري

 . 39 الله تدعون؟" رَ ه  و  تتكم الساعة   يم عذاب اللإن   تاك   "قل  ر يتكم09 
 فرررن اآليرررة السرررابقة  ومرررا شررراكل ا  مرررن   33 بررره  برررو حيررران وحترررن لرررو قل رررا بمرررا قرررال

    09ت رررررررا ٍ  برررررررين   ر يرررررررل  وفعرررررررل الشررررررررط   تررررررراكم  فرررررررن  عرررررررذاب اللررررررره  فرررررررن  
 ن هرررررذا ي يسرررررّون القرررررول بررررر ّن تركيرررررب إعمررررراٍل لفعرررررل الشررررررط فرررررن  العرررررذاب   فررررراإ و 

 ن  هررررررررو المفعررررررررول الثررررررررا ن لررررررررر  ر يل   و ّن جررررررررواب الشرررررررررط    يررررررررر اللرررررررره ترررررررردعو 
ّن ايسرررررتابار تصرررررّور  بيسرررررر إذا  درك رررررا   ن مفعرررررول   ر يرررررل  يمكرررررنمحرررررذو . إ

 سررررررلوب الشرررررررط ب كملرررررره. وب ررررررذا  جررررررد  ن الررررررّو بررررررر  ر يل  هررررررذ  م صررررررّب علررررررن  
 للشرررط مررن  الفرراء   كمرررا فررن هررذ  اآليررة وفررن مررا شرراكل ا  وهرررو مررا يصررلح جوابررا  

                                                           

 .90-6/91مو ن  شرحه ي ظر مثال : ا ش    97  
 .6/91حاشيته  ي ظر: الصبان     99  
 .4/090 عام ا     31  
 .9/99الكشا      30  
 .4/61 عام ا     39  
 .097-6/095البحر     33  
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لرررم يعرررن ع ررردهم تجريرررد  إن   مرررن شررررطيت ا  فرررال يسرررون بالترررالن القرررول    36 ر يررركث
ا لررم يحكمرروا بتجرررد  إبحررذ   مررن مع ررن ن    و  يرهررا مررن  اوات ررا  جواب ررا. ولّمرر
التجرد مرررن هرررذا   لعررردم اتصرررال  الفررراء  بجواب رررا  َفِلرررَم يجحكرررم علرررن  إذا  برررالتعليرررا

ن  وعليه يبقن لر إذا  الحا   ه ليس فن ظ ن لذلك من مسوّ  المع ن للسبب  فسه؟
جواب ررا مررن  الفرراء . وب ررذا يقرروة القررول باسررتادام  إذا    مع ررن الشرررطية ولررو اررال

. وليس يافن  ن قوة القول بظرفيرة  فن هذا ال و  من التركيبال  لالشتراط  َحس بج
لمداومررة ال حرراة  علررن مررّر العصررور    إذا  وشرررطيت ا فررن السررياا الواحررد كرران  ثرررا  

 لك والحكم به.علن ترديد ذ

ذا كان ل ا  ن  اتم مس لة اتصال  و عدم اتصال جرواب  إذا  برر الفاء   فبمرا  واإ
مررن  ن بعررض ال حرراة ا تفررروا مررذ  إذا  ااصررة  عرردَم   35  شررار إليرره ا سررتاذ ع رريمة

 يمة  علن هذا من ا تفرار وكذلك  اتم بما  اد  هو   ي: ع اقتران جواب ا بر الفاء  
لرررن  ن  دوال اإ إلرررن المسرررمو   و   رررا فرررن كرررل الموا رررذ اسرررت ادا  عررردم اتصرررال  الفررراء  ب

 ياال  ا دوال الجا مة. الشرط  ير الجا مة ش  ا  

 
 معنى االستقبال في )إذا(:

إذا كّ ررررررررا   اررررررررذ بمقولررررررررة  ّن  إذا  ظررررررررر   لمررررررررا يسررررررررتقبل مت ررررررررمن  مع ررررررررن 
   ف ذا يجل م ا بال ظر إلن موقعية الظر  من حي  هرو قيرد ف رلة فرن 34 الشرطية

 الجملرررررررررررة. الظرررررررررررر   كمرررررررررررا هرررررررررررو معلررررررررررروم  يتارررررررررررذ موقعررررررررررره بعرررررررررررد الفعرررررررررررل   و 
 ذا كررران ثمرررة مرررن يقرررول بررر ّن  إذا  ظرررر   يررررره  علرررن ا قرررّل. فرررإِلررر ه  وفاعشررربي 

                                                           

 .551-0/569ن 0ي ظر: ع يمة  درسال قسم    36  
 .80السابا  فسه      35  
 .098ي ظر مثال : ابن هشام  المو ن      34  
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إلرررن بع ررر م ع رررد الحررردي  عرررن   38  رررافة  كمرررا  سررر د ذلرررك ابرررن هشررراممرررال م لض
ن العامررل فرررن  إذا   فكيرر  يكرررون بالترررالن تصررّور ا لرررر إذا   ررمن التركيرررب الشررررط

 الذي تقذ فيه عادة؟ فإذا ما ت ّمل ا اآلية التالية:

  فسرررو   37 ..."  رررك لرسرررول اللررره"إذا جررراءك الم رررافقون قرررالوا  شررر د إ  03 
 يكون تصّور ا ل ا   من التركيب وحسب المع ود من موقع ا  كالتالن:

 ...   * جاءك الم افقون إذا  قالوا06 

يرررون  ن العامررل في ررا   و علررن  حررو   ررافةالررذين يقولررون بعرردم مال مت ررا لض  نّ 
 فررررن هررررذ  اآليررررة. وهررررذا يع ررررن  نّ   39  دّا: مررررا جرررراءل لظرفرررره وقيررررد   هررررو  جرررراء 

ر يس ا مررررر كرررذلك بررردليل  ن  إذا    يرررر  تركيررررب  صرررولن  ولررر06التركيرررب فرررن  
ل ذا ي  بالشرط . وتبعا   مذ ما بعدها  المسمن  حيا ا   م و ة  مل مة بالتحرك دائما  

 . حيا ا   تكون  إذا  ظرفا  لما بعدها المسمن شرطا  

برررالجواب   ي قرررد يقرررال  حسرررب  ن  إذا  ظرررر  لمرررا يسرررمن  حيا رررا  قرررد يقرررال إ
  فرإذا مرا قرّدرل  إذا   يرر مال مرة  61 تعبير ال حاة  ب ن العامرل في را هرو الجرواب

  افة  كان تصّور التركيب ا صلن الذي هن فيه كالتالن:لض

 ررك لرسررول اللرره إذا  وحكررم ب صرروليته  إجرراءك الم ررافقون قررالوا  شرر د   05 
  افة و   ا ظر  لذلك المسرمن جوابرا   ّما إذا قّدر ا  إذا  مال مة لضوليس كذلك. 

   علن ال حو التالن:03  كان تصّور  صل التركيب فن   حيا ا  
                                                           

 .030-031السابا  فسه      38  
 .43/0الم افقون     37  
 .030-031ابن هشام  المو ن      39  
 .030السابا  فسه      61  
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  علرن  ك لرسول الله إذا جاءوك  صروليا . لكرن  قال الم افقون  ش د إ04 
  رره فررن الحقيقررة مررا  ال يفتقررر    إيّ   يبرردو  صرروليا  04الرر م مررن  ن التركيررب فررن  

 إلن بعض تعديل حتن تكتمل  صوليته. هذا التعديل مستلَ م علن ال حو التالن:

 .جاءوك.. إذا  الم افقون يقول  08 
ن هررذا إل هررذا التصررّور للتركيررب ي رراقض  فررن  ظررر هررذ  الدراسررة  كررون  إذا  ظرفررا . قررد يقررا

ظر  لما يستقبل   يرر  ن هرذا  فيمرا يجررة   يررج دقيرا  ذلرك  ن التعديل اقت ا   ن  إذا  
الشررطن  بردليل  ايستقبال المف وم فن  إذا  إّ ما هو من كو  ا محمَّلة  كلّيا  بمع رن التعليرا

مررا وقررذ كثرررة تلررّو صرريوة الما ررن ل ررا. مررذ ذلررك يبقررن ايسررتقبال  م ررا   حويررا  وثيقررا  في ررا وفي
فن حّي ها. وعليره فإّ ره حرين اررن الفعرل  قرال  مرن هرذا الحّير . الرذي يجعرل ا فعرال الترن 
تقرررذ  رررم ه تفيرررد ايسرررتقبال  كررران ي برررّد مرررن اتاررراذ إجرررراء يمّكرررن الفعرررل مرررن  داء مع رررن 

فكا ررل الصرريوة الصرررفية  يفعررل  مجِعي ررة   وكرران  ن اسررتجادمل هررذ  الصرريوة  ايسررتقبال  
جرا هرررا  ك قرررل إ مّ باإ رررافة إلرررن تعرررديالل  اررررة قرررد يرررت . هرررذا 08  كمرررا هرررو وا رررح فرررن

 ررمار ل رذ  ا سررماء مرن جديررد فرن الشرررط   ي ّدم  واإقرسرماء الظرراهرة إلرن الجررواب الما 
 فعِل عكِس ما كان عليه التركيب الشرطن فن ا صل. 

ولت ييد مرا   عمره  مرن تعرديل فرن الجرواب المقرّدم ليفيرد ايسرتقبال  يحسرن 
 . 60 ل الشواهد التاليةت مّ 

   69   "فكي  إذا جئ ا من كّل  مة بش يد"07 
 إذا يقرررررررررررررّدرون  كيررررررررررررر   ااتصررررررررررررررار لجملرررررررررررررة اسررررررررررررررتابارية  هكرررررررررررررذا:  كيرررررررررررررر  

                                                           

  حيررر  يرررذكر  ن  إذا  في رررا 96-0/79ن 0ي ظرررر  لم يرررد مرررن الشرررواهد: ع ررريمة  دراسرررال قسرررم    60  
متمح ررة للظرفيررة  و محتملررة للشرررطية الظرفيررة   و للظرفيررة فقررط  ويارر  بالررذكر تلررك الشررواهد 

 .دما  للشرط مق التن بدئل بما يمكن عد  جوابا  
 .6/60ال ساء     69  
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 يص عون . و يص عون  بصيوة الم ار  التن تفيد الحال وايستقبال  كما يقولون

   63   "ي ي ّركم من  ّل إذا اهتديتم"09 
 بالم ار  الم فن بر ي  

 . 66   "ا ظروا إلن ثمر  إذا  ثمر وي عه"91 
 ّما إذا كا ل الجمل المتقّدمة علن  إذا  جمال  اسمية  كما يسمي ا ال حاة   ف ن 

بمثرررل هرررذ   صرررالحة للجرررواب حرررين تكرررون تاليرررة لرررر إذا   وقرررد كثرررر اقترررران  الفررراء 
الجمرررل متررر ارة. فرررإذا مررررا ظ رررر  ن الجرررواب  الجملررررة ايسرررمية  متقرررّدم  سررررقطل 

وك ّن البدء بالجواب ثّم إيالَء ج الشرَط وسيلة   قوة من  الفاء    و  فاء  وجوبا   ال
 بديلة  ع  ا  لربط الجواب  الجملة ايسمية  بشرطه  كما يلن:

ذج ربك إذا َ َاذ القرة وهن ظالمة"90     65   "وكذلك َ ا 
فرررن فالتقررردير  حسرررب التركيرررب المتصرررّور  صرررال  واسرررت ادا  إلرررن  ن موقرررذ الشررررط 

 مقدمة التركيب الشرطن  كالتالن:
ذا َ َاذ ربك القرة و 99  ذ . هن  واإ  ظالمة  فكذلك َ ا 

   ررررا متمح ررررة   64 سررررتاذ ع رررريمة  فسررررهن الشررررواهد القرآ يررررة  التررررن يرررررة ا حترررر
  ررره مرررتمحض  للظرفيرررة  يصررردا في رررا مرررا سررربا ذكرررر  مرررن ف رررم. فممرررا ذكرررر  علرررن

 للظرفية  ويبدو مشكال  ل ذ  الدراسة  ما يلن:
    68 ... ومرررررررن شرررررررّر  اسرررررررا إذا وقرررررررب"   "قرررررررل  عررررررروذ بررررررررب الفلرررررررا93 

 علرررررررن  سررررررراس  ن الجرررررررار والمجررررررررور  مرررررررن شرررررررر  اسرررررررا  متعلقررررررران برررررررر  عوذ 
                                                           

 .5/015المائدة     63  
 .4/99ا  عام     66  
 .5/014المائدة     65  
 .93-0/90ن 0دراسال  قسم    64  
 .3-003/0الفلا     68  
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لرررواو . وعليررره ي تكرررون  إذا المرررذكورة  و برررر  عوذ  المقررردرة بعرررد حرررر  العطررر   ا
 يبدو لر  اسا . لكن بمع ن  حين يقب   وبذلك يكون  إذا وقب   عتا   يّ وقب  إ

من التركيب الشرطن:  معّقدا   لن  ن كل ما فن ا مر  ن هذا الشاهد يمّثل  مطا  
ِمر فيره لالسرم الظراهر فرن ا ر فيه الشرط  الذي  ج   لجرواب المقرّدم   جرل  ن  جاِّ

ذ الفلررا  قبررل قولرره  مررن شررر  اسررا   إ مكرران حررذ   قررل  عرروذ بررربيكررون باإ
ة لما هو موجود فن المعطو  العادة  ن يحذ  من المعطو  الع اصرج المطابق

مررن المعطررو  والمعطررو   ل  عليرره  بشرررط التطررابا فررن ترتيررب المّكو ررال فررن كرر
عليه. فلو  ن التركيب جاء علن ما هو ا صرل فرن التركيرب الشررطن   ي وهرو 

 البدء بالشرط  لكان تّصور هذا التركيب كما يلن:
ذا وقب  اسا فقل  عوذ برب الفلا من شر .   96   ... واإ

وهرررررذا يع رررررن ااتالفرررررا  فرررررن ترتيرررررب مكو رررررال تركيرررررب المعطرررررو   إذا مرررررا قوبرررررل 
 بالمعطو  عليه الذي ترتيبج مكو اته كالتالن:

 ...   قل  عوذ برب الفلا من شر ما الا95 
فيمت رررذ بالترررالن حرررذ   قرررل  عررروذ بررررب الفلرررا  مرررن المعطرررو  المت رررمن 

ل سررا  وهررو  ن يحررذ  مررذ هررذا اياررتال   ي ارررم ا لررر إذا . ولررو افتر رر ا حررذفا  
ل فرررن     94مرررن المعطرررو  مرررا تطرررابا مرررذ شرررنء فرررن المعطرررو  عليررره . ل ت ّمررر

  :98و 
ذا وقرب  اسرا فقرل  عروذ 94    قل  عوذ برب الفلا من شرّر مرا الرا  واإ

 ... برب الفلا من شّر   ومن شّر ال فاثال فن العقد
 مذ ااتال  ترتيب مكو ال المعطو  عليه وع د الحذ  المفروض جدي  

    يكون التركيب ال اتج كالتالن:94فن  
ذا98  وقب  اسا فر ...  مرن    قل  عوذ برب الفلا من شّر ما الا  واإ

 ّر ال فاثال فن العقد...شر   ومن ش
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ا سررماء الظرراهرة التررن كرران يجفترررض  مررن تقررديم الجررواب م ررّم ا   دّ إذا   يبرر
ورد فررن اآليررة فررن   ررمار ل ررا مررن ثَررمَّ فررن الجررواب  كمررات ررمن الشرررط ل ررا  واإ

 93.  
 كذلك  اآلية التالية: ستاذ ع يمة  وقد يبدو مشكال  ومما ذكر  ا 

.  67 مررررن  طفرررة إذا تم ررررن"  ثرررن   "و  ررره الررررا الررر وجين الررررذكر وا 97 
  وحترن يرتّم إ رعا  93ل فن سابقت ا فرن  يقال فن هذ  اآلية ما قيوالحا   ه 

 عرررض لمسر لة وقوع ررا بعررد القسررم  يقررا   إذا  ظرفررا   آارر حجررة للقررول بإمكران إ
ظرفررا   و   رررا  هررذا السرررياا إيّ    ررا ي تكررون فرررن مثررل   69 فقررد ر ة بعررض ال حررراة

 اارجة عن ايستقبال  كما فن اآلية:
    51 ن سعيكم لشّتن"إ...    "والليل إذا يوشن99 

وفيمررا شرراكل ا. وقررد كا ررل حجررة ال حرراة علررن عرردم شرررطيت ا  ن مررا بعرردها  فررن 
اآليررة  ي يصررلح للجررواب    رره ي يصررلح تعليقرره علررن  إذا   فمع ررن الكررالم مثررل هررذ  

حرديثا  ااصرا    50 ليس متوقفرا  علرن الشررط بعرد  إذا . هرذا  وقرد  فررد ا سرتاذ ع ريمة
عرررض فيرره آلراء ال حرراة ولليررال التررن في ررا  قسررام متلررّوة بررر إذا . وعلررن الررر م مررن  ن 

ة بعررد القسررم بررالقول برر ن القسررم إ شرراء إيقرراعن مررن طيال حرراة عللرروا لالررّو  إذا  مررن الشررر 
ن  رره يقررذ بمجرررد  طقرره  فررال يصررلح بالتررالن  ن يعلررا علررن الشرررط بعررد   علررحيرر  إ

شرركال البحرر  عررن عامررل فررن  إذا  مررن حيرر  هررن الررر م مررن ذلررك  فررإ  م وقعرروا فررن إ
 قررررررررررد باذيايسررررررررررترا  ن الر ررررررررررن  59 ظررررررررررر  ع رررررررررردهم. ويرررررررررررة ا سررررررررررتاذ ع رررررررررريمة

فررن هررذا ا مررر بررالقول برر ن  إذا  ظررر  لمررا دّل عليرره القسررم مررن حسررم اررال  ال حرراة 
                                                           

 .53/64ال جم     67  
 .031: ابن هشام  المو ن  ي ظر مثال      69  
 .99/0الليل     51  
 .98-0/96ن 0دراسال  قسم    50  
 .95 فسه   السابا    59  



 - 005 - 

ون  إذا  شررطا   وهرن: كرون مع ن العظمة والجالل. علن  ن الحجة التن دفعوا ب ا ك
  إذ كي  يعلا القسرم  وهرو يقا   إذا  ظرفا  إ  تصدا علن القول بيقاعيا  القسم إ شاء إ

القسرم  باسررتادام ن إيعّدو ره.  كمرا يقولرون  علرن ظرر  مسرتقبل  كمرا -يقراعنإإ شراء 
 الرواو  متلرروة بالمقسررم برره  ااترر ال  كمررا هررو معلرروم  لجملررة  ريررد ب ررا تعظرريم َمررن   و مررا 

  وهررو  فسرره يصررلح للقررول  53  جقسررم برره. ولعررّل هررذا هررو تفسررير مررا  شررار إليرره الر ررن
دام علرن ا عر  صريا      و يرهرا كثيرر  دلريال  99بشرطية  إذا   فال تعود هذ  اآليرة فرن  

 الشرطية فن  إذا  بعد القسم.
 ن ما م ن من تحليل وم اقشة يقود فن الحقيقة إلن ال تيجتين التاليتين:إ
  وي فرررن مرررا يشرررب ه  وي فرررن 08 إذا  هرررذ  ليسرررل ظرفرررا  ي فرررن التركيرررب   -0
 ثله  من باب  ولن.ا  وي فن ما م03التركيب  
لريس محرذوفا    -الشرتراطإذ عردد ا  مفيردا  ل –  08جواب الشرط فن مثل   -9

 ن  الشرطية  ولك ه مقّدم.فن جواب  إ  56 كما قال ال حاة
ا ال تيجرررة ا ولرررن  فرررإ   ن مرررا سررربا مرررن تحليرررل وم اقشرررة كرررا  لتقريرهرررا  ّمررر

 و مررررا الثا يررررة  فإ  ررررا ا ارررررة  تيجررررة تحليليررررة ت يرررردها كررررل الشررررواهد التررررن يقررررول 
ِذ  مررررردلوي  ال حررررراة إ ررررر  ل الشررررررط مرررررن الكرررررالم. عليررررره بمرررررا قبررررر ن الجرررررواب في رررررا حج

 والحرررا   ررره لررريس لررردة ال حررراة مرررن دليرررل علرررن مرررا يقولرررون بررره مرررن عررردم جرررروا  
   فحجررررت م  التررررن يوردو  ررررا  55 تقرررردم الجرررر اء علررررن ا داة التررررن هررررو فررررن حّي هررررا

 ع ررررد الحرررردي  عررررن  دوال الشرررررط الجا مررررة  هررررن  ن الجرررر اء بعررررد هررررذ  ا دوال
تتصررل بررره  الفرراء  إذا كررران جملرررة م ررارعا   و  ررره  يكررون مج ومرررا  إذا كرران فعرررال  
  ه ج اء  مقّدم   َير مج وم  إذا كان م ارعا    نّ اسمية  مثال   ولّما كان ما يظ

                                                           

 .9/015شرح الكافية     53  
 .370-9/389ابن عقيل  شرحه     56  
 .9/8: ابن يعي   شرح المفصل ي ظر مثال      55  
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ك ع ررردهم علرررن  ن هرررذا و َيرررر متصرررل برررر الفاء   إذا كررران جملرررة اسرررمية  دّل ذلررر
  ليس كذلك  ودّل علن   ه كرالم مسرتّل. والحرا  ن تقردم الجرواب المظ ون ج اء
تباط بالشرط   و ر عن الج م  مثال   من حي  هو عالمة علن اي هو الذي يو ن

  كعالمة  ارة. ف ذا التقرّدم يجعرل الجرواب معلقرا  بالشررط كمرا يتعلرا عن  الفاء
 بالشررط  هرو وسريلة الرربط الترن ت را  الكالم برالظر  الترالن. فرالجواب  متلرّوا  

ا  كذلك إلن وسيلة إلن وسيلتن الج م وتطابا الصيغ فن ا فعال  حيا ا   وت 
استادام  الفاء   ذلك   ه ي محي   بالتقدم  من ربط ما يرا  ال حراة داي  علرن 
الجواب بالشرط التالن. وهذا بحّد ذاته  قوة وسائل الربط برين الجرواب وشررطه  

ل  اررة  للرربط   يرر التقرديم. ومرن ئوعليه لم تكن ب ا حاجرة إلرن اسرتادام وسرا
  وسقطل  الفاء  رابطا . هرذا عرالوة لم ار  المقّدم جوابا  ه ا لم يقذ الج م فن ا

كما يرة ال حاة  علرن  -للشرط   و داي   علن   ه يفترض بالفعل  إذا كان جوابا  
الجواب    ن يجصان علن  حو ي يئه للديلة علن ايستقبال ما دام قبرل الشررط. 

 الجواب  فسه. وما يسميه ال حاة داي  علن جواب الشرط ليس فن حقيقته إيّ 

هررذ  ال تيجررة  اسررت ادا  إلررن هررذا التحليررل  تسررلم ا إلررن  تيجررة  ارررة  ت كررد 
  ي تكرون ال تيجة ا ولن  مفادها  ن  إذا   إذا ما ت ارل عما يمكن عّد  جوابا  

علي ررا  ولك  ررا تبقررن مفيرردة لالشررتراط  ومررا قبل ررا  إن  كرران  ظرفررا  لمررا وقررذ مقررّدما  
 لن ما بعدها  جواب ل ا.يصلح  ن يعّلا علي ا وع

 

 خاتمية:

فادت ا ايستقبال ليس من ن يق ن ب ن  إذا   داة شرط  و ن إكل ما م 
   ررا ظررر  لرره  ولكررن مررن كو  ررا لالشررتراط   إذا  هررذ  ليسررل  كمررا قرررر ال حرراة  
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ظرفررررا  للمسررررتقبل ت ررررمن مع ررررن الشرررررط  ولك  ررررا  داة للشرررررط ي تت ررررمن مع ررررن 
 الظرفية كر إن  .
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