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 خالصة القول

جيري توسيع اجلملة الشرطية بتوايل شرطني اثنني يف تركيب شرطي واحد إما بعطف أو بدونه. توارد الشرطني على 

من اهتمام النحاة واألصوليني ومفسري الذكر احلكيم  جواب واحد هو من القضايا الشرطية اليت أخذت جانباً

 مهم على تبيني آرائهم يف الكشف عن اجلانب النحوي والداليل للجملة الشرطية املوسَّعة. ومعربيه، فانصب جلّ اهتما

البحث إىل دراسة العالقات الداللية والوظيفية بني أجزاء اجلملة يف التركيب  هذاهذا يهدف ى بناء عل

 تدخل يف هذا اإلطارجواب واحد، وذلك عرب استقصاء األمثلة القرآنية اليت ى الشرطان عل الشرطي إذا تواىل

معريب القرآن . وقد حاول البحث يف هذه العجالة أن يناقش رؤية النحاة واملفسرين وباتباع املنهج الوصفي التحليلي

اليت على أساسها حدث االرتباط والتآلف بني عناصر اجلملة عند توارد  نهجية الفكريةمعايري وامللل الكرمي

توصل إليه البحث من خالل تقصي اآلراء أن اجلانب الداليل للتركيب من أهم ما  .جواب واحدى الشرطني عل

 جواب واحد بعطف أو دون عطف سواء تقدم اجلواب أو تأخر. ىالشرطي يتشابك ويترابط عند توارد الشرطني عل
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 ةمقدم

ى اجلملة الشرطية بتعدّد العبارات الشرطية إما بعطف عبارة شرطية أو أكثر عل تتوسع

باستخدام أداة من أدوات العطف أو بتوايل عبارتني شرطيتني فأكثر ى ة أخرعبارة شرطي

جواب واحد ى بدون عطف. والذي نقصد دراسته يف هذا املختصر هو توارد شرطني عل

جواب ى أن العبارتني الشرطيتني تتواليان بعطف أو دون عطف يف تركيب واحد وعل مبعىن

لقرآنية اليت تدخل يف هذا احليز أوال مث اإلتيان واحد، وذلك باستقصاء األمثلة والنماذج ا

 بأقوال املفسرين واملعربني والنحويني يف ما ذكر من اآليات الكرمية.

دون إما بعطف أو  جواب واحدى توسّع التركيب الشرطي إن حصل بتوارد الشرطني عل إنّ

ض الشرط الشرط، ويدخل فيه ما عرف مبسألة اعتراى يعبَّر عنه بدخول الشرط عل عطف

اجتماع شرطني يف تركيب شرطي واحد دون ى أطلقه النحاة علوهو مصطلح  الشرطى عل

 .واحداً عطف، حبيث يتنازع فيه فعال الشرط جواباً

واألصوليني ومفسري الذكر احلكيم اختلفت رؤية النحاة قد أمّا بالنسبة خللفية البحث فو

يف ثنايا شرطني على جواب واحد، فتناولوها حول اجلملة الشرطية بركنيها عند توارد الومعربيه 

اعتراض الشرط على الشرط كما أسهبوا القول يف أهم فروعه وأشهرها وهو مسألة  كتبهم،

قسما خاصا من كتبهم هبذه املسألة ألمهيتها الداللية والوظيفية يف علم األصول  فخصّصوا

بيان منها كتاب  ؛فيها من اآلراءا وتوضح ما هلأفرد البعض كتبا مستقلة تتعرض والتفسري. وقد 

لتقي الدين السبكي وهو من أقدم الكتب اليت حكم الربط يف اعتراض الشرط على الشرط 

أفردت مسألة اعتراض الشرط على الشرط حبديث مفصل، ويأيت بعده ابن هشام يف كتابه 

يتعلق مآخذ الضبط فيما مث يأيت بعدمها الزيلعي يف كتابه  ،اعتراض الشرط على الشرط

فقد ذكرت يف هذه الكتب اآلراء املتباينة . (445ص، دون تا)السبكي، باعتراض الشرط على الشرط 

 اليت تتعلق هبذه املسألة وحاول كل باحث أن يلقي الضوء عليها جبميع قواعدها وضوابطها.

نظرا ألمهية اجلملة الشرطية املوسَّعة من اجلانب النحوي والداليل يهدف هذا البحث 

الشرط يف القرآن الكرمي وما ميكن أن يدخل حتت ما ى دراسة مواضع دخول الشرط عل إىل

الشرط يف اآليات القرآنية الشريفة، وذلك بعرض أقوال ى عرف مبسألة اعتراض الشرط عل

يم وآرائهم النقدية لتتبيّن من خالهلا أمهية الشروط كر احلكالنحاة واملفسرين ومعريب الذ

  .حبسب ما تدل عليه القرائن يف السياق لنحوية والدالليةاملتداخلة وقيمتها ا
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 الشروط املتداخلة يف القرآن الكرمي

أو بغري ى أخرى دراسة توسيع التركيب الشرطي بعطف مجلة شرطية علميكن اإلفادة من 

عطف يف القضايا السياقية لعالقاهتا الداللية يف بنية اللغة العربية ويزداد األمر أمهية إن 

ذلك، يقوم ى بناء علدرجات الفصاحة والبالغة. ى صلة بالذكر احلكيم وهو يف أعلى لكان ع

وذلك مبعاجلة البحث بدراسة مواضع التوسيع يف التركيب الشرطي يف القرآن الكرمي، 

اآليات الشريفة اليت تدخل يف هذا احليز يف قسمني رئيسني: أحدمها توايل الشرطني 

 بال عاطف.بعاطف، واآلخر توايل الشرطني 

فيها الشرطان حبرف عطف وقد  فالقسم األول ينحصر يف األمثلة القرآنية اليت يتواىل

ثالثة أقسام حسب موضع اجلزاء عن ى تأخر اجلزاء عنهما؛ أمّا القسم الثاين فهو عل

 الشرطني:

 توايل الشرطني مع تأخر اجلزاء عن الشرطني؛ (أ 

 اجلزاء؛ ىتوايل الشرطني مع تقدم اجلزاء أو ما يدلّ عل (ب 

 توايل الشرطني مع توسط اجلزاء بينهما. (ج 

 وهذه األقسام الثالثة كلها متوفرة يف الذكر احلكيم. 

 توايل الشرطني بعاطف 

«، بل«، »ال«، »أو«، »مثّ«، »واو»الشرطان باستخدام أداة من أدوات العطف، وهي:  يتواىل

وتارة «، خرجتِ فأنتِ طالقإن لبستِ و»فعل الشرط وحده، حنو: ى فتارة يُعطف عل«، لكن»و

 «.    إن لبستِ وإن خرجتِ فأنتِ طالق»الفعل مع األداة، حنو: ى يعطف عل

)درويش، إذا تواىل الشرطان بعاطف فقد أطلق ابن مالك أن اجلواب ألوهلما لسبقه 

 ــ حسب رأيهم ــفإن كان العطف ، وفصل غريه بني حروف العطف، (420ص ،3ج، 1999

إن آتك وإن »ملطلق اجلمع، حنو: « الواو»أداة الشرط فاجلواب هلما ألن  وتكررت« الواو»بـ

فوقع العتق بالفعلني كليهما، وهذا ما قاله أبو حيان. وإن كان «، أدخل دارك فعبدي حر

إن جئتين أو إن »ألحد الشيئني، حنو: « أو»فاجلواب ألحدمها دون تعيني ألن « أو»العطف بـ

« الفاء»قع اإلحسان بالفعلني أو بأحدمها. وإن كان العطف بـفي«، أكرمت زيدا أحسنت إليك

 ،12ج، ون تالوسي، د)اآلعن العطف « الفاء»فاجلواب للثاين وهو وجوابه جواب األول فتخرج 

إن دخلت الدار فإن كلمت زيداً فأنت »، حنو قولك: (419-418صص، 1981الشمسان،  ؛46ص
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كان اجلواب املذكور له وجواب الشرط األول هو ف «الفاء»حيث اقترن الشرط الثاين بـ« طالق

ال يقع الطالق هذا ى فعل«، الفاء»القترانة بـ ألنه يصح أن يكون جواباً ؛الشرط الثاين وجوابه

 إال إذا دخلت الدار أوال مث كلّمت زيدا.

شرط فإن قصدت أن يكون ى اعلم أن الشرط إذا دخل عل»ويف ذلك يقول الرضي: 

إن دخلت »يف األداة الثانية، تقول: « الفاء»ائه جزاءً لألول فالبد من الشرط الثاين مع جز

؛ ألن اإلعطاء بعد السؤال، وإن «إن سألت فإن أعطيتك فعليّ كذا»و«، فإن سلّمت فلك كذا

أعين  قصدت إلغاء أداة الشرط الثاين لتخللها بني أجزاء الكالم الذي هو جزاؤها معىن

، األسترآباذي الرضي) ««فاء»فال يكون يف أداة الشرط الثاين  الشرط األول مع اجلواب األخري،

 . (395ص ،2ج، 1366

إذا »يف هذه املسألة بقوله:  بعض النحاة الضابط الذي ذكره وقد أشار الزركشي إىل

فاجلواب املذكور جوابه، وهو وجوابه « الفاء»دخل الشرط على الشرط فإن كان الثاين بـ

 .(373ص ،2ج ،1957ي، )الزركش «جواب الشرط األول

إن آتك مث إن أدخل دارك فعبدي »حنو: «، مث»بـإن كان فعل الشرط ى علأمّا العطف 

حنو: «، ال»بـ وإن كان العطففيقع العتق بالفعلني إذا بدأ باألول كما ذكره أبو حيان. «، حر

روج فيحتمل هذا التعليق أمرين أحدمها أن جيعل اخل«، إن خرجت ال إن لبست فأنت طالق»

شرطا وينفي أن يكون اللبس شرطا، والثاين أن جيعل الشرط هو اخلروج اجملرد عن اللبس 

هذا التقدير حنث يف األول باخلروج ى أي: غري البسة، فعل«، إن خرجت ال البسة» واملعىن

 .(1237ص ،3ج، ون تا)ابن قيم اجلوزية، دالثاين ال حينث إال خبروجٍ ال لبس معه ى وحده وعل

فكذلك حيتمل هذا التعليق «، إن خرجت بل إن لبست فأنت طالق»حنو: «، بل»العطف بـ وإن كان

أمرين أحدمها أن يكون الشرط هو اللبس دون اخلروج فيختص احلنث به ألجل اإلضراب، والثاين 

أن يكون كل منهما شرطا فيحنث بأيهما وُجد فيكون إضراب اقتصار ال إضراب إلغاء، فكأنه يقول 

أعطه درمها بل درمها »جعل األول وحده شرطا بل أيهما وُجد فهو شرط، كما تقول: ى لال أقتصر ع

فالشرط الثاين إن وقع لغا «، إن لبست لكن إن خرجت فأنت طالق»حنو: «، لكن»والعطف بـ«. آخر

 .(1238 ص ،3ج، ون تا)ابن قيم اجلوزية، د «لكن»األول ألجل االستدراك بـ

ة اليت توارد فيها الشرطان بعاطف، جند أن أداة الشرط األول إذا تتبعنا األمثلة القرآني

« الفاء»حرف ى الشرطان عل يتواىلوالثاين قد تكون متشاهبة أو متباينة ويف مجيع احلاالت 
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حينئذ رابطة جلواب الشرط فالشرط الثاين « الفاء»تأخر اجلزاء عن الشرطني، فتكون مع 

ملفسرون ومعربوا الذكر احلكيم. فمن اآليات وجوابه جوابٌ للشرط األول وفق ما قال ا

 الشريفة اليت ميكن دراستها يف هذا القسم ما يلي:

 : إن ... فإن األوىل

األداة الثانية، ى عل« الفاء»الشرطية مع دخول « إن»قد يتوارد الشرطان بأداة متشاهبة وهي 

َر ِض َأو  ُسلًَّما  نِ فَإِ َكاَن َكبُ َر َعَليَك ِإع َراُضُهم    َوِإن  ﴿: حنو قوله تعاىل َتَطع َت َأن  تَ ب َتِغي نَ َفًقا ِفي األ  اس 
َماِء فَ َتأ تِيُهم  بِآيٍة َوَلو  َشاَء اهلُل َلَجَمَعُهم  َعَلى ال ُهَدى َفال َتُكوَننَّ ِمَن ال َجاِهِليَن﴾ )األنعام:  ِفي السَّ

تطعت أن تبتغي نفقا يف فإن اس»جواب الشرط الثاين وهو قوله: رمية ك. يف هذه اآلية ال(35

:  كما تقول«، فافعل»حمذوفٌ لداللة الكالم عليه ومعرفة السامعني مبعناه وتقديره: « األرض

. (119ص ،4ج، 2001حيان األندلسي،  )أبو فافعل ، أي: » إن شئت تقوم بنا إىل فالنٍ نزوره»

 ،2ج، 1999)درويش، ل لشرط األومع جوابه املقدَّر يف حمل جزمٍ جوابٌ ل« فإن استطعت»ومجلة 

حيث مل تطلق املرأة «، إن خرجتِ فإن كلّمتِ أحدا فأنتِ طالق». وهذا ميثال قولك: (358ص

 .(103ص ،1ج، دون تا)ابن قيم اجلوزية، خترج وتكلّم أحدا  حىت

 الثانية: إمّا ... فمَن

قوله تعاىل: و الربط على األداة الثانية، حن« فاء»قد يتوارد الشرطان بأداة متباينة مع دخول 

زائدة للتأكيد دخلت « ما» ،(38)البقرة:  تَِبَع ُهَداَي َفاَل َخو ٌف َعَلي ِهم ﴾ َفَمنيَأ تِي َنَُّكم مِّنِّي ُهًدى  ِإمَّا﴿فَ 

جوابه. قال سيبويه: الشرط « فال خوف»يف موضع جزم بالشرط، « تَبِعَ»الشرطية، و« إن»على 

مع ما دخلت عليه جواب « فمن تَبِع»يف « الفاء»مبعىن أن الثاين وجوابه مها جواب الشرط األول 

)القرطيب،  جواب الشرطني مجيعاً« فاَل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ»وقال الكسائي: «، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم»لقوله: 

. وتابع الزخمشري سيبويه يف أنّ جواب الشرط األول هو الشرط الثاين مع (329ص ،1ج، 2003

 .(158ص ،1ج دون تا، ،الزخمشري)« ئتين فإن قدرت أحسنت إليكإن ج»جوابه كقولك: 

واملختار أن يكون «. فاتبعوه»وقال السجاوندي: جواب الشرط األول حمذوف، تقديره: 

الشرط الثاين مع جوابه جوابا للشرط األول كما ذهب اجلمهور. وقد تضافرت نصوص 

أهنا جيوز ى شرطية، لكنّ أبا حيان ير« فمن تبع»يف قوله: « مَن»املفسرين واملعربني على أن 

فأتى « وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ»يف قسيمه:  أن تكون موصولة بل يترجح عنده ذلك لقوله تعاىل
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يف اجلملة « الفاء»مجلة يف موضع اخلرب وأما دخول « فاَلَ خَوْفٌ»به موصوالً ويكون قوله: 

 . (322ص ،1ج، 2001)أبو حيان األندلسي، دة هنا موجوالواقعة خرباً فإن الشروط املسوّغة لذلك 

َقى﴾ َفَمنِ يَأ تِيَ نَُّكم مِّنِّي ُهًدى  ِإمَّا﴿فَ  :وكذلك يف قوله تعاىل )طـه:  ات ََّبَع ُهَداَي َفال َيِضلُّ َوال َيش 

طية الشر« إنْ»يف حمل جزم جواب « من اتّبع»ومجلة « مَن»فعل الشرط وجوابه خرب  ،(123

 .(735ص ،4ج، 1999)درويش، 

 الثالثة: إذا ... فمَن

تَ ي َسَر  َفَمنَأِمنُتم   ِإَذا﴿فَ : من قوله تعاىل« فمن متتّع»يف « الفاء»و َرِة ِإَلى ال َحجِّ َفَما اس  َتَمتََّع بِال ُعم 
ِي﴾ رابطة « فما استيسر»تكون رابطة جلواب الشرط األول، ويف ، (196)البقرة:  ِمَن ال َهد 

إن دخلتِ »ثاين، ويقع الشرط الثاين وجوابه جواباً للشرط األول، حنو: جلواب الشرط ال

 .  (85ص ،2ج، 2001)أبو حيان األندلسي، « طالق الدار فإن كلمتِ زيداً فأنت

 الرابعة: إذا ... فإن

ِصنَّ  ِإَذا﴿فَ : يف قوله تعاىل َصَناِت ِمَن ال َعَذاِب﴾أَتَ ي َن بَِفاِحَشٍة فَ َعَلي ِهنَّ ِنص ُف َما َعَلى ال مُ  فَِإن  ُأح   ح 

، »  فإن أتني بفاحشة فعليهن: » شرطٌ وجوابه هو قوله« فإذا أحصنَّ»يف قوله: « إذا». (25)النساء: 

، ولذلك ترتَّب الثاين وجوابه على  العطف« فاء»ال   اجلواب« فاء»هي « فإن أتني«  يف« الفاء»فـ

إن دخلت الدار فإن كلمت »ود، وهو نظري وجود األول ألنّ اجلواب مترتب على الشرط يف الوج

؛ فال يقع الطالق إال إذا دخلت الدار أوال مث كلمت زيدا ثانيا، ولو أسقطت «زيداً فأنت طالق

 . (234ص ،3ج، 2001حيان األندلسي،   )أبومن الشرط الثاين لكان له حكم غري هذا « الفاء»

ًدا فَاد فَ ُعوا   فَِإن  بَ َلُغوا  النَِّكاَح  ِإَذاتََّى ﴿َواب  ت َُلوا  ال َيَتاَمى حَ : وكذلك يف قوله تعاىل ُهم  ُرش  ُتم مِّن   آَنس 
فإن »شرط وجوابه هو قوله: «، إذا بلغوا النكاح»يف قوله: « إذا»، (6)النساء:  ِإلَي ِهم  َأم َواَلُهم ﴾

ن أن يكو وإيناس الرشد مترتب على بلوغ النكاح فيلزم«، فادفعوا«: »إن آنستم»، وجواب «آنستم

« إذا». وهذا ما نصّ عليه الزخمشري بقوله: (179ص ،3ج، 2001)أبو حيان األندلسي، بعده 

مجلة من شرط « فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم»متضمنة معىن الشرط وقوله: 

إىل وابتلوا اليتامى »فكأنه قيل: « إذا بلغوا النكاح»وجزاء واقعة جوابا للشرط األول الذي هو 

، ون تادالزخمشري، )« وقت بلوغهم فاستحقاقهم دفع أمواهلم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم

 «وقت بلوغهم ... إىلى وكأنه قيل: وابتلوا اليتام». لكن الزخمشري أشار يف قوله: (505ص ،1ج

 الظرفية دون الشرطية، فخلط يف كالمه بني الشرطية والظرفية. « إذا» إىل
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 فلو اخلامسة: إذا ...

ًرا لَُّهم ﴾والظاهر يف قوله تعاىل:  ُر فَ َلو  َصَدُقوا اللََّه َلَكاَن َخي   ٌل مَّع ُروٌف فَِإَذا َعَزَم األَم   ﴿طَاَعٌة َوقَ و 

« الفاء»وهو العامل فيها وال يضرّ اقترانه بـ« فلو صدقوا اهلل»قوله: « إذا»أن جواب  ،(21)حممد: 

إذا جاء الشتاء فلو »ا يف مثله كما صرّحوا به وهذا حنو: وال متنع من عمل ما بعدها فيما قبله

فعلى هذا يكون مما حنن فيه من توارد الشرطني. وقيل: اجلواب حمذوف « جئتين لكسوتك

 أبو حيان األندلسي، ؛68ص ،26ج، اتون لوسي، د)اآلأو حنو ذلك « فإذا عزم األمر كرهوا»تقديره: 

  ، فعلى هذا التقدير ليس مما حنن نقصده.(237ص ،2ج، ون تاالعكربي، د ؛81ص ،8ج ،2001

من األساليب الشرطية املتداولة يف « الفاء»يتبيّن مما ذُكر أن توارد الشرطني حبرف 

القرآن الكرمي، ومل يتوال الشرطان يف الذكر احلكيم بغريها من أدوات العطف اليت مثَّل هبا 

 ولية.النحاة واألصوليون يف تبيني آرائهم النحوية واألص

 توايل الشرطني بال عاطف 

ثالثة أقسام حسب ى فيها الشرطان من غري عطف عل رنا آنفا إن اآليات اليت يتواىلكما ذك

 موضع اجلزاء عن الشرطني: 

 توايل الشرطني مع تأخر اجلزاء عن الشرطني؛ (أ 

 اجلزاء؛ى توايل الشرطني مع تقدم اجلزاء أو ما يدل عل (ب 

 بينهما. توايل الشرطني مع توسط اجلزاء (ج 

وقد وقع اخلالف بني النحاة واملفسرين يف إعراب اآليات املذكورة يف القسمني األول 

والداللية؛ فمنهم من اعتربها من باب االعتراض ومنهم من  وتفسريها النحويةوالثاين 

 آرائهم املتباينة من خالل تعرضنا هلذه اآليات يف موضعها.  خالف ذلك، وسنشري إىل

 مع تأخر اجلزاء عن الشرطني توايل الشرطني 

اعتراض  مصطلحتركيب شرطي واحد دون عطف أطلق عليه النحاة اجتمع شرطان يف  إذا

مهمة تكلّم فيها وهو مسألة يتنازع فيه فعال الشرط جوابا واحدا الشرط حبيث ى الشرط عل

تق يف قضايا الطالق والعومفسروا القرآن الكرمي ومعربوه ألمهيتها  الفقهاء والنحاة

 وغريمها يف مواضع من الكتاب العزيز ولسان العرب.

وقد وقع اخلالف بني العلماء يف جواب الشرط األول والثاين، كما وقع اخلالف يف موضع 

املراد باملعترض ما اعترض بني أن ى اجلواب. وفيما يتعلق مبوضع اجلواب فمنهم من رأ
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ى ، فإن تقدم اجلواب عل«طالق إن دخلتِ الدار إن أكلتِ فأنتِ»الشرط وجوابه، حنو: 

﴿َواَل يَنَفُعُكم  ُنص ِحي ِإن  َأَردتُّ َأن  أَنَصَح َلُكم  ِإن َكاَن الّلُه يُرِيُد َأن : الشرطني حنو قوله تعاىل
جعل اآلية الكرمية من من باب االعتراض ومنهم من فال يكون ، (34)هود: يُ غ ِوَيُكم ﴾ 

« أن أنصح لكم مرادا ذلك منكم ال ينفعكم نصحي إن أردت»هذا التقدير: ى االعتراض عل

 هذه اآلية الشريفة يف موضعها. وسنتناول، (371-370صص ،2ج، 1957)الزركشي، 

املسائل اليت ليست من باب  الشرطى اعتراض الشرط علحصر ابن هشام يف كتابه وقد 

  االعتراض يف مخس مسائل تتلخص فيما يأيت: 

جبوابه مث يأيت الشرط الثاين بعد ذلك كقوله سبحانه أن يكون الشرط األول مقترنا  .1

ِلِميَن﴾: وتعاىل ِم ِإن ُكنُتم  آَمنُتم بِالّلِه فَ َعَلي ِه تَ وَكَُّلوا  ِإن ُكنُتم مُّس   .(84)يونس:  ﴿يَا قَ و 

إن تكلم زيد فإن أجاد فأحسن »اجلواب لفظا، حنو: « فاء»أن يقترن الشرط الثاين بـ .2

ين وجوابه جواب األول، وحتدثنا عنه يف مبحث "توايل ألن الشرط الثا«، إليه

  الشرطني بعاطف".

 ﴿فََأمَّا ِإن  كاَن ِمَن ال ُمَقرَّبِيَن اجلواب تقديرا، حنو: « فاء»أن يقترن الشرط الثاين بـ .3
، خالفا ملن استدل بذلك على تعارض (89-88)الواقعة:  فَ َرو ٌح َورَي حاٌن َوَجنَُّة نَِعيٍم﴾

 وسيأيت احلديث عنه فيما بعد. الشرطني، 

﴿َوِإن : أن يعطف على فعل الشرط شرط آخر من غري تكرار األداة، كقوله تعاىل .4
َواَلُكم   أَل ُكم  َأم  ِتُكم  ُأُجورَُكم  َواَل َيس  ِمُنوا َوتَ ت َُّقوا يُ ؤ  ِفُكم  تَ ب َخُلوا  تُ ؤ  أَل ُكُموَها فَ ُيح  ِإن َيس 

غَاَنُكم ﴾ ِرج  َأض   ، خالفا البن مالك. (37-36د: )حمم َوُيخ 

ِحي ِإن  أن يكون جواب الشرطني حمذوفا فليس من االعتراض، حنو:  .5 ﴿َواَل يَنَفُعُكم  ُنص 
ِمَنًة ِإن ، وكذلك (34)هود:  َأَردتُّ َأن  أَنَصَح َلُكم  ِإن َكاَن الّلُه يُرِيُد َأن يُ غ ِوَيُكم ﴾ َرَأًة مُّؤ  ﴿َوام 

َسَها ِللنَّبِ  َتنِكَحَها﴾َوَهَبت  نَ ف  جلماعة من  ، خالفاً(50)األحزاب:  يِّ ِإن  َأرَاَد النَِّبيُّ َأن َيس 

 . (2-1صص، 1986ابن هشام، )النحويني منهم ابن مالك 

﴿فََأمَّا ِإن  كاَن ِمَن ال ُمَقرَّبِيَن : وقد اختلف السبكي وابن هشام حول االستشهاد بقوله تعاىل
  ُالسبكي أن هذه اآلية هي العمدة ى ، حيث ير(89-88)الواقعة:  نَِعيٍم﴾ فَ َرو ٌح َورَي حاٌن َوَجنَّة

عدم صحة ى الشرط، لكنهما اتفقا على مسألة اعتراض الشرط على يف االستشهاد عل
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ِلِميَن﴾: االستشهاد بقوله تعاىل ِم ِإن ُكنُتم  آَمنُتم بِالّلِه فَ َعَلي ِه تَ وَكَُّلوا  ِإن ُكنُتم مُّس  : )يونس ﴿يَا قَ و 

)هود:  ﴿َواَل يَنَفُعُكم  ُنص ِحي ِإن  َأَردتُّ َأن  أَنَصَح َلُكم  ِإن َكاَن الّلُه يُرِيُد َأن يُ غ ِوَيُكم ﴾، وقوله: (84

َتنِكَحَها﴾وكذلك قوله: ، (34 َسَها لِلنَِّبيِّ ِإن  َأرَاَد النَِّبيُّ َأن َيس  ِمَنًة ِإن َوَهَبت  نَ ف  َرَأًة مُّؤ   ﴿َوام 

الشرط، وسنفصل ى أن هذه اآليات ليست من اعتراض الشرط على ، عل(50)األحزاب: 

 احلديث عنها يف مكاهنا.

جواب الشرط األول  الشرط فاختلفوا يفى أمّا اجمليزون ملسألة اعتراض الشرط عل

 على ثالثة مذاهب: والثاين

اً سواء أن يكون اجلواب املذكور للشرطني معا مبعىن أنه يقع حبصول الشرطني مطلق األول:

إن »، ففي قولك: (3ص، 1986)ابن هشام، أوقعا على ترتيبهما يف الكالم أم متعاكسني أم جمتمعني 

 يقع العتق حبصول الشرطني مطلقاً من غري الترتيب. « دخلت الدار إن كلّمت زيدا فأنت حر

 أن يكون اجلواب املذكور للشرط الثاين ألنه جماور له وصار حائال بني الشرط الثاين:

فيقع اجلواب األول واجلواب املذكور فيكون اجلواب له وجواب األول هو الشرط الثاين وجوابه. 

بوقوع الشرطني على الترتيب بأن يكون الترتيب يف الوجود كالترتيب يف اللفظ، بعبارة أخرى 

إن ركبتِ إن أكلتِ فأنتِ »يكون الشرط األول متقدما يف الوجود والثاين متأخرا، ففي قولك: 

يقع الطالق إذا ركبت أوالً مث أكلت وعلى هذا جواب الشرط الثاين مذكور وجواب «، طالق

يف الشرط الثاين « الفاء»الشرط األول هو الشرط الثاين وجوابه. وهذا الوجه مستنده تقدير 

 .  (3ص، 1986ابن هشام، )فيكون جوابا لألول واملشهور أنه ال جيوز إال يف الضرورة 

هذا املذهب يف كون اجلواب للشرط الثاين وهو وجوابه جوابا  ي إىلوقد ذهب العكرب

املقصود من اجلملة الشرطية حيث يقول:  لألول لكنه خالف أصحاب املذهب يف املعىن

الشرط أن يكون الشرط الثاين واجلواب جوابا للشرط األول، ى وحكم الشرط إذا دخل عل»

وإذا «. إن أتيتين»جواب « إن كلمتين أكرمتك» فقولك:«، إن أتيتين إن كلمتين أكرمتك»تقول: 

لو أتاه مث كلّمه مل جيب  حىت كان كذلك صار الشرط األول يف الذكر مؤخرا يف املعىن

اإلكرام، ولكن إن كلّمه مث أتاه وجب اإلكرام، وعلّة ذلك أن اجلواب صار معوقا بالشرط 

 .(697-696صص ،2ج، ون تا)العكربي، د «الثاين

 مذهبني: األول: مذهب اجلمهور، والثاين: مذهب ابن مالك. ى علوهو  الثالث:
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أن اجلواب املذكور للشرط األول وجواب الثاين حمذوف  أما اجلمهور فقد ذهبوا إىل

الثاين ى للشرط األول لتقدمه عل لداللة األول وجوابه عليه. يقول ابن الشجري إن اجلواب

شرطان فاحلكم أن يكون اجلواب  تواىلمسألة اجتماع الشرط والقسم. فإن ى قياسا عل

ألوهلما ويكون الشرط األول وجوابه للشرط الثاين. وإذا كان اجلواب للشرط األول فإنه يف 

 جانب جوابه ويكون الشرط الثاين يف نية التقدمي فهو األول يف املعىن نية التأخري ليكون إىل

 .(367ص، اتون )ابن الشجري، د

أن اجلواب للشرط األول لكنه صرّح بأن جواب الشرط  تابع الرضي ابن الشجري يف

الثاين حمذوف يدل عليه املذكور وليس الشرط األول وجوابه جوابا للثاين كما اتضح من 

ظاهر كالم ابن الشجري، وذلك لتوسط الشرط الثاين بني أجزاء الدليل، ودليل اجلواب يف 

مميزا بني املذهبني « الفاء»الرضي  جيعلالشرط الثاين هو الشرط األول وجوابه املتأخر. و

الشرط ى تدخل عل« الفاء»فإذا أريد جعل الشرط الثاين وجوابه جوابا لألول فالبد من ذكر 

 «.فاء»أن يكون واجلواب جوابا للشرط الثاين فال ى الثاين، أما إذا جعل اجلواب لألول عل

أجزاء الكالم الذي هو  وإن قصدت إلغاء أداة الشرط الثاين لتخللها بني»يقول الرضي: 

وثاين «، فاء»أعين الشرط األول مع اجلواب فال يكون يف أداة الشرط الثاين  جزاؤها معىن

« إن تذنب فإن تبت ترحم»أي: «، إن تُبتَ إن تُذنب تُرحم»، حنو: الشرطني لفظا أوهلما معىن

إن »أي: «، عطكإن سألتَ إن لقيتين إن دخلت الدار أ»وكذا إن كان أكثر من شرطني، حنو: 

فإن »مع اجلزاء جواب « فإن سألتين»فقوله: «، دخلت الدار فإن لقيتين فإن سألتين أعطك

 «هذا فقس إن كان أكثرى وعل«، إن دخلت»مع جزائه جواب « فإن لقيتين»وقولك «، لقيتين

 .(395ص ،2ج، 1366الرضي، )

 لشرط الثاين حمذوفحيان تابع الرضي يف اعتبار اجلواب للشرط األول، وجواب ا وأبو

: أن يكون الفعل بصيغة املاضي، والشرط شرطنيذلك ى عل يدل عليه املذكور. وقد اشترط

تقييده باحلال الواقعة موقعه، فالشرط األول يصري  ــعند بعض النحويني كما يذكر  ــالثاين 

إن »وله: املترتبة هو قى أخريا سواء أكانت مترتبة يف الوجود أم غري مترتبة، فاملثال عل

فهذه أمور مترتبة: السؤال مث الوعد مث اإلعطاء، « أعطيتك إن وعدتك إن سألتين فعبدي حر

فهذه ليست مترتبة «، إن جاء زيد إن أكل إن ضحك فعبدي حر»أما مثال غري املترتبة فقوله: 

 .(424-423صص، 1981)الشمسان، األكل مث اجمليء  يف الواقع ولكن ترتيبها يكون: الضحك مث
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ى إذا اعترض شرط عل»ابن هشام أن اجلواب املذكور للشرط األول بقوله: ى وكذلك ير

فإن اجلواب املذكور للسابق منهما وجواب الثاين « إن أكلتِ إن شربتِ فأنتِ طالق»آخر حنو: 

حمذوف مدلول عليه بالشرط األول وجوابه، كما قالوا يف اجلواب املتأخر عن القسم 

تقدّم املؤخر وتؤخّر  و الفقهاء يف املثال املذكور إهنا ال تطلق حىتوالشرط وهلذا قال حمقق

)ابن  «وهذا كله حسن«، إن شربتِ إن أكلتِ فأنتِ طالق»املقدم، وذلك ألن التقدير حينئذ 

 . (571ص، 2007هشام، 

أنه إذا  تسهيل الفوائدى املساعد علوابن عقيل ذهب مذهب اجلمهور، فجاء يف كتابه 

فاجلواب لألول واستغىن به عن « إن جئتين إن وعدتك أحسنت إليك»قولك: تواىل شرطان ك

إن »جواب الثاين. فجواب الثاين حمذوف لداللة الشرط األول وجوابه عليه، فإذا قلت: 

وهو « إن دخلت»جواب « فأنت حر«، »دخلت الدار إن كلمت زيدا إن جاء إليك فأنت حر

والدليل على « إن جاء»وجوابه دليل جواب « إن كلمت»و« إن كلمت»وجوابه دليل جواب 

إن »اجلواب جوابٌ يف املعىن واجلواب متأخر فالشرط الثالث مقدم وكذا الثاين فكأنه قيل: 

فال يعتق إال إذا وقع هكذا جميء مث كالم مث دخول وهو « جاء فإن كلمت فإن دخلت فأنت حر

 .(46ص ،12ج، اتون )األلوسي، دمذهب الشافعي عليه الرمحة 

أن اجلواب املذكور لألول كما يقول اجلمهور ولكن الشرط  أما ابن مالك فقد ذهب إىل

الثاين ال جواب له ال مذكور وال مقدر، ألنه مقيد لألول كتقييد احلال الواقعة موقعه، فإن قيل: 

إن » كان اجلواب لألول والثاين مقيد لألول كاحلال، واملعىن« إن ركبتِ إن لبستِ فأنتِ طالق»

تقديره: «، من أجابين إن دعوته أحسنت إليه» وكذلك يف قول القائل:«. كبت البسة فأنت طالقر

 .(59ص ،22ج، اتون األلوسي، د ؛4ص، 1986)ابن هشام،  «من أجابين داعيا أحسنت إليه»

شرطان دون عطف فالثاين مقيد لألول كتقييده حبال واقعة  إذا تواىل»يقول ابن مالك: 

ملذكور أو املدلول عليه لألول والثاين مستغن عن جوابه لقيامه مقام ما ال موقعه، واجلواب ا

. واختار السيوطي واألمشوين ما ذهب إليه ابن (288ص، 2004)كريري،  «جواب له وهو احلال

عدم صحة ما ذهب إليه ابن مالك ى . وقد نصَّ ابن هشام عل(487ص، اتون )السبكي، دمالك 

 .(5-4صص، 1986)ابن هشام،  الشرطى اعتراض الشرط عل ألسباب عدة ذكرها يف كتابه

جيعل اجلمهور الشرط الثاين شرطا يف األول فال  فإذا اجتمع يف الكالم شرطان وجواب،

إن »يقع اجلواب إال إذا حصل الشرط الثاين ووجد يف اخلارج قبل وجود األول، كقول القائل: 



12   1436ربيع ، األول، العدد الحادية عشرا، السنة عربية وآدابهمجلة اللغة ال 

 

، واملختار ما ذهب إليه اجلمهور (486ص، ات ون)السبكي، د« دخلتِ الدار إن أكلتِ فأنتِ طالق

يقول  وجواب الثاين حمذوف لداللة الشرط األول وجوابه عليه. بأن اجلواب للشرط األول

يعترب لوقوع الطالق أن ال يتأخر الشرط الثاين يف الوجود عن األول، بل إما أن »السبكي: 

 .(487ص، اتون ، د)السبكي «خالف ذلكى يقارنه أو يتقدم عليه إال أن يدل عل

فيها الشرطان وليس بعدمها  دراسة التركيب الشرطي يف اآليات الشريفة اليت يتواىل

غري جواب واحد تبيّن لنا اخلالف الذي وقع فيه النحاة واملفسرون يف إدخال اآليات 

الشرط. ومن اآليات الكرمية اليت ى املدروسة حتت ما يعرب عنه مبسألة اعتراض الشرط عل

جلواب فيها بعد الشرطني وميكن وضعها من باب االعتراض ما يلي وقد تباينت فيها يأيت ا

رها النحاة مما كوالثانية وليس يف القرآن الكرمي مثال من األمثلة اليت ذ أداة الشرط األوىل

 تتشابه فيه أدوات الشرط يف اجلملة الشرطية املوسعَّة لبعدها عن الفصاحة:

 : إذا ... إناألوىل

ُت  ِإَذا﴿ُكِتَب َعَليُكم   :له تعاىلففي قو تَ َرَك َخيًرا ال َوِصيُة لِل َواِلَديِن  ِإن  َحَضَر َأَحدَُكُم ال َمو 
َربِيَن﴾ َق   «، الفاء»على تقدير « الوصية»أن قوله:  األخفش زعم أبو احلسن ،(180)البقرة:  َواأل 

من االعتراض وأما إذا رفعت باالبتداء فعلى مذهبه يكون مما حنن فيه « فالوصيةُ»أي: 

 (. 3ص ،1986)ابن هشام، يف حذف اجلوابني فتكون اآلية « كُتِبَ»بـ« الوصية»رفعت 

كتب على أحدكم إذا حضر املوت إن ترك خريا »: يكون املعىنالتقدير األول ى فعل

فحذف جواب الشرط األول لداللة السياق عليه وحذف جواب الشرط الثاين لداللة «، فليوص

، فيكون احملذوف دل على احملذوف والشرط الثاين شرط يف األول  ألول وجوابه عليهالشرط ا

فلذلك يقتضي أن يكون متقدّماً يف الوجود وإن كان متأخراً لفظاً. والشرط الثاين عند ابن 

حيان  )أبو « إذا حضر أحدكم املوت تاركا للخري فليوص»مالك مقيد لألول كأنه قيل: 

 .(53ص ،2ج، اتون لوسي، داآل ؛23ص ،2ج، 2001األندلسي، 

باالبتداء وأن ترفعها على ما مل يسم فاعله، « الوصية»جاز أن ترفع « الفاء»وإن مل تقدر 

. فإذا مل (259-258صص ،2ج ،2003)القرطيب،  وفق ما قال األخفش« كُتِبَ عليكم الوصيةُ»أي: 

وهو « كُتب»ئبا لفاعل نا« الوصيةُ»الشرط، وجعلت  للظرفية وتضمنت معىن« إذا»متحض 

كأنك قلت: « كُتِب عليكم الوصيةُ»الوجه، فحينئذ جواب الشرطني حمذوف ويقدّر من معىن 

ال : »فتصري مثل قوله تعاىل« كُتِبَ عليكم الوصيةُ إن حضر أحدكم املوت إن ترك خريا»
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« كتب الوصية»الذي سيأيت احلديث عنه فيما بعد، واجلواب ما دل عليه « ينفعكم نصحي

رأي ى عنه عل رأي، ومستغىنى وهو جواب ألول الشرطني، وجواب الثاين حمذوف عل

ظرفا حمضا ال شرطا « إذا». وعلى هذا التقدير جيوز أن يكون (537ص، اتون )السبكي، د

 .(23ص ،2ج، 2001حيان األندلسي،  )أبو « بكت»حمذوفاً يدل عليه « إن ترك خريا»ويكون جواب 

ه اآلية الكرمية من اآليات اليت اتفق السبكي وابن هشام يف واجلدير بالذكر أن هذ

 الشرط. ى مسألة اعتراض الشرط على االستشهاد هبا عل

 الثانية: لوال ... لو

ُهم مَّعَ  َلو ال﴿وَ : يف قوله تعاىل ِمَناٌت لَّم  تَ ع َلُموُهم  َأن َتَطُؤوُهم  فَ ُتِصيَبُكم مِّن   ِمُنوَن َوِنَساء مُّؤ  رٌَّة رَِجاٌل مُّؤ 
َمِتِه َمن َيَشاء  ِخَل اللَُّه ِفي رَح  ُهم ﴾ َلو  بَِغي ِر ِعل ٍم لُِيد  ب  َنا الَِّذيَن َكَفُروا ِمن   مجلة ، (25)الفتح:  تَ َزي َُّلوا َلَعذَّ

حمذوف لداللة الكالم عليه والتقدير: « لوال»وجواب  «لو تزيّلوا»ال حملّ هلا جواب « لعذّبنا»

، والوجه الثاين يف (98، ص8ج، 2001)أبو حيان األندلسي، و حنو ذلك أ« ملا كفّ أيديكم عنهم»

قد اعترضا وليس معهما إال جواب واحد « لو»و« لوال»إعراب اآلية الكرمية أن الشرطان ومها 

الرأي الثاين تكون اآلية من ى ، فعل(3ص، 1986)ابن هشام، « لعذّبنا»وهو متأخر عنهما وهو 

 باب االعترض. 

فيها الشرطان وبعدمها  اآليات اليت يتواىل ذا القسم جتدر بنا اإلشارة إىلويف هناية ه

اليت ختص الشرط األول. هذه « الفاء»جواب واحد لكنه جواب للشرط األول القترانه بـ

الشرط بأن اجلواب املذكور ى اآليات ختتلف عما عبّر عنه مبسألة اعتراض الشرط عل

رينة لفظية تتعلق بالشرط األول وال يتنازع الشرط األول للشرط األول دون الثاين القترانه بق

 الرأي الراجح. ومن هذه اآليات ما يلي:ى اجلواب املذكور على والثاين عل

 ْأمّا إن 

-88)الواقعة:  فَ َرو ٌح َورَي حاٌن َوَجنَُّة نَِعيٍم﴾ كاَن ِمَن ال ُمَقرَّبِيَن   ِإن   َأمَّا﴿فَ  يف قوله سبحانه:

ن وجواب واحد وقد وقع اخلالف بني النحاة يف جواب الشرطني، فقال اجتمع شرطا ،(89

وال جيوز أن يكون جوابا هلما ألنا مل نر «، إن»أو لـ« أمّا»الفارسي: ال خيلو أن يكون اجلواب لـ

مل تستعمل « أمّا»ألن « أمّا»دون « إن»شرطني هلما جواب واحد وال جيوز أن يكون جوابا لـ

وتابعه ابن مالك يف كون «. إن»وما بعدها جوابا لـ« أمّا»وتكون « أمّا»لـبغري جواب فجعل جوابا 

 .   (369، ص2ج، 1957)الزركشي، وقد سبقهما إليه إمام الصناعة سيبويه « أمّا»اجلواب لـ
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ألنه  ؛عن جواهبا« أمّا»فاستغىن جبواب « إن»وأما « فروح«، »أمّا»وقال أبو البقاء: جواب 

يف « أمّا»أن األداة  البحر احمليط. وجاء يف (159ص ،27ج، اتون دلوسي، )اآلحيذف كثريا 

شرط، فإذا اجتمع شرطان كان اجلواب للسابق « إن كان من املقربني»تقدير الشرط، و

هذا مذهب سيبويه وذهب أبو عليّ «، أمّا»منهما وجواب الثاين حمذوف وأغىن عنه جواب 

حمذوف، وله قول آخر موافق ملذهب « اأمّ»وجواب « إن»جواب  املذكورالفارسي إىل أن 

والشرط معاً، وليس املذهبان األخريان « أمّا»جواب لـ« الفاء»سيبويه وذهب األخفش إىل أن 

 .(215ص ،8ج، 2001)أبو حيان األندلسي، الصحة  وجه منى عل

وقد نصّ ابن هشام بأن هذه اآلية ليست من اعتراض الشرط على الشرط ألن األصل عند 

ومجلة « مهما»فحذفت « مهما يكن من شيء فإن كان املتوىف من املقربني فجزاؤه روح» النحاة:

ومل حيسن أن يلي « أما فإن كان»فصار مقامها « أما»)مهما يكن من شيء( وأقيم شرطها 

لتحسني  ﴿ِإن  َكاَن ِمَن ال ُمَقرَّبِيَن﴾بقوله سبحانه: « الفاء»و« أما»فأوقع الفصل بني «، أما« »الفاء»

﴾اللفظ كما يقع الفصل بينهما بالظرف واملفعول حنو قوله تعاىل:   ﴿فََأمَّا ال َيِتيَم َفال تَ ق َهر 

فال اعتراض « الفاء»بل مقدما بعضه على  ليس حمذوفاً« أما»، فتخلص أن جواب (9)الضحى: 

 .(2-1صص، 1986ابن هشام، )« إن»دون « أما»جواب « فروح»يف « الفاء»و

اجلواب تقديرا، كما ذكر ذلك يف « فاء»الشرط الثاين اقترن بـابن هشام أن ى ير

. وتأثر الزركشي (2-1صص، 1986ابن هشام، )املسائل اخلمس اليت ليست من باب االعتراض 

اجلواب لفظا، « فاء»مبا قال ابن هشام حيث يقول: ليس من االعتراض أن يقرن الثاين بـ

ن الشرط الثاين وجوابه جواب األول أو يقرن أل« إن تكلم زيد فإن أجاد فأحسن إليه»حنو: 

 .(369ص ،2ج، 1957)الزركشي، اجلواب تقديرا كهذه اآلية الشريفة « فاء»بـ

ولكن يبدو أن هذه التقادير اليت ذكرها ابن هشام مبعزل عن الصواب وفيها تعسف، 

مهما يكن من »والتقدير: فهناك تفسري آخر أقل تعسفا وهو أن يكون يف الكالم تقدمي وتأخري، 

 ، وسيأيت احلديث عنه يف اآلية التالية.«شيء فروح ورحيان وجنة نعيم إن كان من املقربني

مهما يكن من شيء فإن كان املتوىف من »التقدير األول الذي ذكره ابن هشام وهو: ى فعل

هما م»التقدير الثاين، أي: ى ال يصح أن تكون اآلية من االعتراض وعل«، املقربني فجزاؤه روح

، ستكون اآلية من اعتراض «يكن من شيء فروح ورحيان وجنة نعيم إن كان من املقربني

الشرط إذ إن الشرط الثاين اعترض بني الشرط األول وجوابه. وقد استشهد ى الشرط عل



  15 الشروط المتداخلة في القرآن الكريم ووظيفتها الداللية

 

أهنا هي ى الشرط على السبكي هبذه اآلية يف بداية احلديث عن مسألة اعتراض الشرط عل

بقوله: "وأبدأ باآليات الكرمية تربكا وأدبا وهي ثالث منها واحدة  العمدة يف هذه املسألة،

 . (488ص، اتون )السبكي، دأراها هي العمدة يف ذلك وداللتها صحيحة عليه 

ويف هذا عموم «، إن كان من املقربني فمهما يكن من شيء فرَوح»مث قال إن تقدير اآلية: 

ملقربني، وهذا أفخم وأحسن من أن لو قلنا: كل تقدير بعد ثبوت كونه من اى ثبوت الرَّوح عل

ألن هذا ليس فيه عموم ثبوت الروح بل هو «، مهما يكن من شيء فإن كان من املقربني فروح»

ى تقدير هذا دون تقدير كونه من املقربني، والعموم يف حصول تلك الشرطية على مطلق عل

 .  (491ص ،السبكي، دون تا) األول

َحاِب ال َيِميِن   ِإن اَأمَّ ﴿وَ  ويف قوله عز وجل:  َفَسالٌم َلَك ِمن  َأص حاِب ال َيِميِن﴾ َكاَن ِمَن َأص 

شرط. « إن كان من أصحاب اليمني»يف تقدير الشرط كسابقتها و« أمّا» ،(91-90 :)الواقعة

وإعراهبا كإعراب اآلية السابقة بأن اجلواب للسابق من الشرطني وجواب الشرط الثاين 

ليس حمذوفا بل مقدما « أما»حاول يف اآلية السابقة أن يثبت أنّ جواب  حمذوف. وابن هشام

مهما يكن من شيء فإن كان املتوىف من املقربني »فصرّح بأن األصل فيها: « الفاء»بعضه على 

« فاءان»لتلتقي « فإن كان املتويف من املقربني»يف اآلية يف قوله: « فاء»فأضاف « فجزاؤه روح

 وقد رأينا يف هذه التقادير تعسفا ال طائل له.«. إن»يف جواب اليت « الفاء»وحتذف 

مهما يكن من شيء فسالم »ومن النحاة من نصّ بأنّ يف الكالم تقدمي وتأخري والتقدير: 

إال هذا املوضع ألنَّه لو « إن كان»، وال ينبغي أن يكون موضع «لك إن كان من أصحاب اليمني

مهما يكن من شيء فإن كان من أصحاب اليمني : »لكان التقدير« الفاء»كان موضعه بعد 

جوابا له يف اللفظ، ولو كان جوابا له يف اللفظ لوجب « فسالم لك»وكان قوله: «، سالمٌ له

« إن كان من أصحاب اليمني سالمٌ له»عليه ألنّه ال جيوز يف سعة الكالم: « الفاء»إدخال 

 .(423، ص1ج، 1995)األصبهاين، 

فمهما يكن من شيء فسالم لك من أصحاب اليمني إن »التقدير:  ويف ذلك قال زجاج إن

مقدم يف املعىن ألنه ملا حذف « إن كان من أصحاب اليمني»، فقوله: «كان من أصحاب اليمني

« أمّا»و« الفاء»قدّم الشرط وفصّل به بني « أمّا« »الفاء»وكانت تلي « مهما»فعل الشرط بعد 

 .(165، ص1ج ،)زجاج

بِيَن الضَّالِّينَ   ِإن   َأمَّا﴿وَ  شريفة:وكذلك اآلية ال )الواقعة:  فَ نُ ُزٌل ِمن  َحِميٍم﴾  كاَن ِمَن ال ُمَكذِّ

 ، واإلعراب هو نفسه فجدّد به عهدا. «فأما إن كان: »عطف على قوله تعاىل ،(92-93
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   أمّا ... إذا 

َرَمِن﴾َما اب  َتالُه رَبُُّه فََأك   ِإَذااإِلنَساُن  َأمَّا﴿فَ : يف قوله تعاىل )الفجر:  َرَمُه َونَ عََّمُه فَ يَ ُقوُل رَبِّي َأك 

جواهبا واجلملة الشرطية « فيقول»شرطية وقوله تعاىل: « إذا»ذهب أبو البقاء إىل أن  ،(15

. ولكن وفق املذكور آنفا ليس بصحيح أن تكون (126ص ،30ج، اتون ، ديلوس)اآلخرب اإلنسان 

يف حمل رفع خرب املبتدأ « يقول»والصحيح أن تكون مجلة: «. أمّا»دون « إذا»جوابا لـ« الفاء»

وهو خرب املبتدأ « أمّا»شرطية وجواب الشرط حمذوف دلّ عليه جواب « إذا»و«، اإلنسان»وهو 

 .    (324ص ،15ج، 1995)صايف، نية التأخري ى والشرط وجوابه ال حمل هلا اعتراضية عل

« يقول»من معىن الشرط ومجلة « أمّا»طة ملا يف راب« الفاء»ظرفية و« إذا»والوجه الثاين أنّ 

الواقعة خربا، ألن الظرف يف نيّة التأخري « يقول»خرب اإلنسان وال ميتنع تعلق الظرف بـ

 ، وهذا ليس مما حنن فيه من مباحث توارد الشرطني.(475ص ،10ج، 1999)درويش، والتقدير 

 أمّا إذا 

، (16)الفجر:  ب  َتاَلُه فَ َقَدَر َعَلي ِه ِرز َقُه فَ يَ ُقوُل َربِّي َأَهاَنِن﴾َما ا ِإَذا َأمَّا﴿وَ وهذه اآلية الكرمية: 

 عطف على اآلية السابقة وإعراهبا كإعراهبا. 

 الشرطنيى توايل الشرطني مع تقدم اجلزاء أو دليله عل

الشرطني ى وقع اخلالف بني النحاة واملفسرين فيما يتعلق بتقدم اجلواب أو دليله عل

إذا اجتمع شرطان مع تقدم اجلزاء أو دليله عليهما، فالشرط ، فهناك من يقول: املتواليني

ما مل تدل قرينة على الترتيب، حنو:  متقدم يف املعىن  متأخر يف اللفظ  الثاين شرط يف األول

« الفاء»فهو من حيث املعىن كالشرط إذا كان بـ«، أنت طالق إن دخلت الدار إن كلّمت زيدا»

فإن دخلت مث كلمت زيدا مل تطلق. « كلّمت زيدا فإن دخلت الدار فأنت طالق إن»والتقدير: 

أن اجلواب قد اقترن بأول الشرطني والثاين مقيدٌ له مستغنٍ عن  وقد ذهب ابن مالك إىل

 جواب، فقدَّر الشرط الثاين باحلال. 

شريفة وسنفصل احلديث عن اآلراء املتباينة اليت تتعلق هبذا القسم بدراسة اآليات ال

 اليت تدخله كما يلي: 

 َكاَن الّلُه يُرِيُد َأن يُ غ ِوَيُكم ﴾  ِإنَأَردتُّ َأن  أَنَصَح َلُكم   ِإن  ﴿َواَل يَنَفُعُكم  ُنص ِحي  :ففي قوله تعاىل

شرطٌ حُذِف جوابه لداللة ما سبق عليه « إن أردت أن أنصح لكم»ورد شرطان؛  ،(34)هود: 

إن أردت أن »واب على الشرط على مذهب البصريني؛ أي: وليس جوابا له المتناع تقدم اجل
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وال ينفعكم »والشرط الثاين جوابه أيضاً ما دل عليه قوله: «، أنصح لكم فال ينفعكم نصحي

وصار الشرط الثاين «. إن كان اهلل يريد أن يغويكم فال ينفعكم نصحي»، تقديره: «نصحي

إن أردت أن أنصح »متقدّماً، وكأن التركيب  شرطاً يف األول، وصار املتقدم متأخراً واملتأخر

 «.لكم إن كان اهلل يريد أن يغويكم فال ينفعكم نصحي

إن كان اهلل يريد أن يغويكم »والتقدير: « الفاء»وهو من حيث املعىن كالشرط إذا كان بـ

فاملقدم دليل اجلزاء على مذهب البصريني «، فإن أردت أن أنصح لكم ال ينفعكم نصحي

عليه حمذوف يُقدَّر بعد شرطه. أما على مذهب الكوفيني فمن شرط مؤخَّر وجزاء واملدلول 

جزاء للشرط األول واجلملة جزاء «، وال ينفعكم نصحي»أن قوله عز وجل:  مقدَّم مبعىن

 ؛46ص ،12ج، اتون لوسي، داآل ؛220-219صص ،5ج، 2001)أبو حيان األندلسي، للشرط الثاين 

  .(370ص ،2ج، 1957الزركشي، 

وقد قرّر املفسرون يف اآلية الشريفة إذا اجتمع شرطان مع تقدم اجلزاء أو دليله عليهما 

)أبو ما مل تدل قرينة على الترتيب  متقدم يف املعىن  متأخر يف اللفظ  فالثاين شرط يف األول

إن كان الشرط الثاين متقدما يف الوجود ى ، بعبارة أخر(233، ص7ج، 2001حيان األندلسي،  

هذا ى مقدرة فيه كما ذكرنا آنفا، وعل« الفاء»األول فهو يف نية التقدمي وما قبله جوابه و على

إن أراد اهلل أن يغويكم فإن أردت أن «: »وال ينفعكم نصحي»يكون التقدير يف قوله تعاىل: 

 ،2ج، 1957الزركشي،  ؛104ص ،1ج، اتون )ابن قيم اجلوزية، د« أنصح لكم ال ينفعكم نصحي

يريد أن يغويكم فإن  اهللإن كان »يف ذلك يقول البيضاوي: هكذا تقدير الكالم: . و(373ص

أنت طالق إن دخلت الدار إن »لذلك ولو قال: «، أردت أن أنصح لكم فال ينفعكم نصحي

 . (419ص ،3ج، 1999)درويش، فدخلت مث كلمت زيدا مل تطلق « كلّمت زيدا

وإن »الشرط األول وجوابه، والتقدير:  : وجواب الشرط الثاين هواجلمل حاشيةوجاء يف 

وذلك ألنه إذا اجتمع « يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم فال ينفعكم نصحي اهللكان 

يف الكالم شرطان وجواب جيعل الشرط الثاين شرطا يف األول فال يقع اجلواب إال إذا حصل 

م على املشروط يف اخلارج الشرط الثاين ووجد يف اخلارج قبل وجود األول ألن الشرط مقدّ

أنت حرّ إن كلّمت زيدا إن »فلو انعكس األمر بأن وجد األول أوال مل يقع املعلّق، فلو قال لعبده: 

 .(261، ص6ج، 1995)صايف، مل يعتق إال إذا وجد دخول الدار قبل كالم زيد «، دخلت داره

خر وقد جعل فالكالم على ما تقدَّم متضمِّن لشرطني خمتلفني: أحدمها جواب لآل

أمّا الزخمشري فقد جعل املتأخر يف الذكر متقدما يف املعىن على ما هو املعهود يف املسألة 
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وجعل « إن كان اهلل»دليل اجلواب لـ« ال ينفعكم»حيث جعل  الكالم متضمّنا لشرط واحد مقيد

ندلسي، أبو حيان األ)« إن أحسنت إيلّ أحسنت إليك إن أمكنين»قيدا لذلك، نظري: « إن أردت»

 .(46، ص12ج، اتون لوسي، داآل ؛220، ص5ج، 2001
ى وقد وقع اخلالف بني النحاة يف جعل هذه اآلية الكرمية من باب اعتراض الشرط عل

فمن النحويني من جعل الشرط الثاين معترضا بني الشرط االول وجوابه املقدر الشرط؛ 

ال »: أن قوله تعاىلى دل علوقد است ووضع اآلية من غري االعتراضومنهم من خالف ذلك 

مجلة تامة ومل يقع الشرط الثاين معترضا ألن املراد « ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم

ال  ؛باملعترض ما اعترض بني الشرط وجوابه وهنا ليس كذلك فإنه على مذهب الكوفيني

رطني ما احلذف بني الشرطني وتقدَّم على الشوعلى قول البصريني؛  ،حذف واجلواب مقدَّم

وقد أحسن الزخمشري فلم يأت بلفظ االعتراض يف اآلية، لكن ابن  هو جواب يف املعىن.

إن أردت أن أنصح لكم مرادا ذلك منكم ال »مالك جعلها من باب االعتراض، تقديرها: 

 .(371-370صص ،2ج، 1957 ،الزركشي ؛499ص، ون تا)السبكي، د« ينفعكم نصحي

« وال ينفعكم نصحي: »شرح الكافية الشافيةقال يف . وه باحلالفقدَّر الشرط الثاين على عادت

دليلٌ للجواب احملذوف وقد اقترن اجلواب بأول الشرطني والثاين مقيدٌ له مستغنٍ عن جواب، 

 . (501ص، اتون )السبكي، د« إن أردت أن أنصح لكم مرادا غيكم ال ينفعكم نصحي»والتقدير: 

كورة من باب االعتراض بقوله: ولكنهم جعلوا من وقد خالف ابن هشام جعل اآلية املذ

َفُعُكم  ُنص ِحي ِإن  َأَرد ُت َأن  أَن َصُح َلُكم  ِإن  َكاَن اعتراض الشرط على الشرط قوله تعاىل:  ﴿َواَل يَ ن  
إن »يف هذا املثال: ، وفيه نظر إذ مل يتوال شرطان وبعدمها جواب، كما اهلُل يُرِيُد َأن  يُ غ وَِيُكم ﴾

إذ اآلية الكرمية مل يذكر فيها جواب وإمنا تقدم على الشرطني «، إن أكلتِ فأنتِ طالق شربتِ

إن أردت أن »ما هو جواب يف املعىن للشرط األول فينبغي أن يقدر إىل جانبه ويكون األصل: 

وأما أن يقدر اجلواب بعدمها مث « أنصح لكم فال ينفعكم نصحي إن كان اللّه يريد أن يغويكم

 . (572-571صص ،2007ابن هشام، ) ذلك مقدما إىل جانب الشرط فال وجه له  يقدر بعد

أن هذه اآلية ليست من ى عل الشرطى اعتراض الشرط علذلك نصّ يف كتابه كو

الشرط، وضابط املسألة عنده: إذا كان جواب الشرطني حمذوفا فليس ى اعتراض الشرط عل

 من االعتراض ومثّل هبذه اآلية واليت بعدها. 

الثانية شرطا وأن تكون نافية كما أشار إليه بعض « إن»اآلية حتتمل أن تكون فيها و

مذهب من جعل اهلل ى أن اآلية من توايل الشرطني ال يكون إال على املفسرين، فاجلزم عل
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إرادة اهلل للغواية ى زعمه ونفى مريدا للشر كما جعله مريدا للخري، وأما من نزّه اهلل عل

 . (501-500صص، ون تا)السبكي، دهذا ال تكون اآلية من توايل الشرطني ى عنه ذلك فعلى فنف

﴿َوام َرَأًة وأمّا اآلية الثانية اليت تناوهلا النحاة واملفسرون يف هذا القسم فهي قوله تعاىل: 
ِمَنًة  َسَها لِلنَِّبيِّ  ِإنمُّؤ  َتنِكَحَها﴾ ِإن  َوَهَبت  نَ ف  هذه اآلية نظري قوله  .(50اب: )األحز َأرَاَد النَِّبيُّ َأن َيس 

، ورد (34)هود:  ﴿َواَل يَنَفُعُكم  ُنص ِحي ِإن  َأَردتُّ َأن  أَنَصَح َلُكم  ِإن َكاَن الّلُه يُرِيُد َأن يُ غ ِوَيُكم ﴾تعاىل: 

لكنه مل يكن أحد الشرطني متقدما يف الوجود وكان كل واحد منهما صاحلا ألن فيها شرطان 

خر متأخرا لذلك كان احلكم راجعا إىل التقدير والنية فأيهما قدَّرته يكون هو املتقدم واآل

« اهلبة»تقدَّم لفظه أو تأخَّر. فإن قدَّرنا « الفاء»الشرط كان اآلخر جوابا له وكان مقدرا بـ

إن وهبت نفسها للنيب فإن أراد النيب أن »جوابا له ويكون التقدير: « اإلرادة»شرطا كانت 

إن أراد النيب أن »جزاء وكان التقدير: « اهلبة»شرطا كانت « اإلرادة» وإن قدرنا« يستنكحها

وعلى كال التقديرين فجواب الشرط الذي هو اجلواب «، يستنكحها فإن وهبت نفسها للنيب

 . (374-373صص ،3ج، 1957)الزركشي، « أحللنا»أو « فهي حالل لك»حمذوف والتقدير: 

تكون اهلبة شرطا ويكون فعل اإلرادة جوابا  ويف ذلك قال ابن قيم اجلوزية: حيتمل أن

«، إن وهبت نفسها للنيب فإن أراد النيب أن يستنكحها فخالصة له»له، ويكون التقدير: 

إن أراد النيب أن يستنكحها، فإن »وحيتمل أن تكون اإلرادة شرطا واهلبة جوابا له، والتقدير: 

 .(106-105صص ،1ج، ون تاداجلوزية، ابن قيم )حيتمل األمرين «، وهبت نفسها فهي خالصة له

اهلبة من حيث اللفظ ى اإلرادة، وال اإلرادة على وال جيب يف هذه اآلية أن تتقدم اهلبة عل

إال أنه البدّ من وجود اإلرادة بعد اهلبة ليقارهنا اإلحالل وهذا ليس من  وال من حيث املعىن

دين إن ظاهر اآلية حسب . قال شهاب ال(504-503صص، اتون )السبكي، داللفظ ى مقتض

القصة املروية يدلُّ على عدم اشتراط تقدُّم الشرط الثاين على األول، وذلك أن إرادته 

للنكاح إمنا هو مرتَّب على هبة املرأة نفسها له وكذا الواقع يف القصة ومل يُروَ أنه أراد  

 . (477ص ،10ج، 1998)ابن عادل الدمشقي، نكاحها فوهبت 

اآلية السابقة إن الشرط الثاين يف هذه اآلية حيتمل أن يكون مقيدا لألول وكما ذكرنا يف 

 يعىن يف معىن احلال، شرط يف اإلحالل هبتها نفسها ويف اهلبة إرادة استنكاح النيب 

نكاحها، كأنه قال:  ال توجب له حلّها إال بإرادته  أن هبةَ املرأة نفسها من النيب 

وقيل إن الشرط الثاين حيتمل «، سها وأنت تريد أن تستنكحهاأحللناها لك إن وهبتْ لك نف»
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فيكون جوابا « إن وهبت نفسها إن أراد النيب أحللناها»أن يكون من االعتراض كأنه قال: 

، ون تاالزخمشري، د ؛233ص ،7ج، 2001حيان األندلسي،  )أبو لألول ويقدر جواب الثاين حمذوفا 

 .  (371، ص2ج، 1957زركشي، ال ؛501ص، دون تاالسبكي،  ؛559ص ،3ج

الشرط، وضابط ى أن هذه اآلية ليست من اعتراض الشرط على وقد نصَّ ابن هشام عل

ابن )املسألة عنده: إذا كان جواب الشرطني حمذوفا فليس من االعتراض ومثّل هبذه اآلية 

 . (2ص، 1986هشام، 

 إذا ... إن 

ُت ِحيَن ال َوِصيَِّة اث  َناِن  ِإَذاَشَهاَدُة بَ ي ِنُكم   ﴿يِا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا  يف قوله تعاىل:  َحَضَر َأَحدَُكُم ال َمو 
ٍل مِّنُكم  َأو  آَخَراِن ِمن  َغي رُِكم   )املائدة:  أَنُتم  َضَرب  ُتم  ِفي اأَلر ِض فََأَصابَ ت ُكم مُِّصيَبُة ال َمو ِت﴾ ِإن  َذَوا َعد 

أي: ليشهد وقت حضور « شهادة»عن الشرط متعلق بـظرف للزمن املستقبل جمرد « إذا، »(106

ظرف متضمن معىن الشرط متعلق باجلواب  . وقيل إهنا(38ص ،7ج، 1995)صايف، امليت 

وجواب الشرط الثاين حمذوف دل عليه ما قبله، أي: «، فشهادة اثنني»احملذوف، أي: 

وذلك إن كان ، (38-37صص ،3ج، 1999)درويش، فالشاهدان آخران أو فاستشهدوا آخرين 

الشرط الثاين قيدا يف العدول إىل آخرين من غري امللة أو القرابة وحينئذ تفيد اآلية أنه ال 

يعدل يف الشهادة إىل غري املسلمني إال بشرط الضرب يف األرض، وإن كان الشرط الثاين قيدا 

يشهد اثنان إن أنتم ضربتم يف األرض فأصابتكم مصيبة املوت فل»يف أصل الشهادة، فالتقدير: 

 .(47-46، صص4ج، 2001أبو حيان األندلسي،  ؛48ص ،7ج، ون تالوسي، د)اآل« منكم أو من غريكم

 توايل الشرطني مع توسط اجلزاء بينهما 

مىت مل يترتب الشرطان يف الوجود وتواىل الشرطان مع اقتران الشرط األول جبوابه فالشرط 

ى األول وقد بىن الفقهاء على ذلك حكما الثاين شرط يف األول ولذلك مل جيب تقدميه عل

فمجموع قوله: « إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق إن كلّمتِ زيدا»طريفا وهو أن يقول الرجل المرأته: 

واملشروط متأخر عن الشرط « إن كلّمتِ زيدا»مشروط بقوله: « إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق»

عىن وأن يكون املتقدم يف اللفظ متأخرا وذلك يقتضي أن يكون املتأخر يف اللفظ متقدما يف امل

فلو حصل هذا « حاملا كلّمتِ زيدا إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق»يف املعىن، فكأنه يقول المرأته: 

 .(368ص ،3ج، 1999)درويش، مل يقع الطالق « إن كلّمتِ زيدا»املعلّق قبل 

ن الشرط الشرط، ألى السبكي أن هذه التراكيب ليست من اعتراض الشرط على ير

توسط اجلزاء بني »األول مذكور جوابه مث يأيت الشرط الثاين بعد ذلك وهو عبّر عنه بقوله: 
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الشرط ما إذا ى وجعل هلا ابن هشام ضابط وهو: ليس من اعتراض الشرط عل« الشرطني

 . (535-534صص، اتون )السبكي، دكان الشرط األول مقرونا جبوابه مث يأيت الشرط الثاين 

ينا اآليات اليت ورد فيها الشرط األول مقترنا جبوابه مث وليه الشرط الثاين إذا استقص

أن الشرط الثاين حمذوف جوابه ى أهنم جيتمعون على وتناولنا كالم املفسرين واملعربني نر

ى عليف القرآن الكرمي ما يلي من اآليات اليت تكون  ة هذا الشرطومن أمثلدلّ عليه ما قبله. 

 ط أو تباينهما:أدايت الشرتشابه 

 أ( توسط اجلزاء مع تشابه األداة

 : إن ... إناألوىل

﴿َوقَاَل  :قد يتوارد الشرطان بأداة متشاهبة مع توسط اجلزاء بني الشرطني، حنو قوله تعاىل
ِم  ِلِميَن﴾  ِإنُكنُتم  آَمنُتم باهلِل فَ َعَلي ِه تَ وَكَُّلوا    ِإنُموَسى يَا قَ و  لّق التوكل على ع ،(84)يونس:  ُكنُتم مُّس 

ومىت كان «. إن كنتم مسلمني»ومتأخر وهو: « إن كنتم آمنتم»شرطني: متقدم وهو قوله: 

الشرطان ال يترتبان يف الوجود فالشرط الثاين شرط يف األول، فمن حيث هو شرط فيه 

جيب أن يكون متقدماً عليه، فيقتضي أن يكون كوهنم مسلمني شرطاً ألن يصريوا خماطبني، 

م هو االنقياد للتكاليف الصادرة من اهلل وإظهار اخلضوع وترك التمرّد، واإلميان فاإلسال

  .(184ص ،5ج، 2001)أبو حيان األندلسي، عرفان القلب باهلل تعاىل ووحدانيته وسائر صفاته 

وغلط من جعلها من االعتراض ألن الشرط األول اقترن جبوابه مث أتى بالثاين بعد ذلك 

ين تاليا له فأي اعتراض هنا هلذا قال اجملوزون هلذه املسألة: إن وإذا ذكر جواب الثا

اجلواب املذكور لألول وجواب الثاين حمذوف لداللة األول وجوابه عليه والتقدير يف اآلية: 

اللة السابق عليه فحذف اجلواب لد«، إن كنتم مسلمني فإن كنتم آمنتم باهلل فعليه توكلوا»

 . (372ص ،2ج، 1957)الزركشي، 

ُكن ُتم  ِفي رَيٍب ِممَّا نَ زَّل َنا َعَلى َعب ِدنَا فَأ ُتوا ِبُسورٍَة ِمن  ِمث ِلِه َواد ُعوا   ِإن  ﴿وَ ويف قوله سبحانه: 
« فأتوا»شرط وجوابه قوله: « إن كنتم»، (23)البقرة:  ُكن ُتم  َصاِدِقيَن﴾  ِإن  ُشَهَداءَُكم  ِمن  ُدوِن اهلِل 

فأتوا »حمذوف دلَّ عليه ما قبله، تقديره: « إن كنتم صادقني: »وجواب الشرط يف قوله تعاىل

 . (76ص ،1ج، 1995)صايف، « فافعلوا ذلك»أو « هبا

اُر اآَلِخَرُة ِعنَد الّلِه َخاِلَصًة مِّن ُدوِن النَّاِس فَ َتَمن َُّوا    ِإن﴿ُقل  : ويف قوله تعاىل َكاَنت  َلُكُم الدَّ
َت  «، فتمنوا املوت»شرط وجوابه: « إن كانت» (، مجلة94لبقرة: )اُكنُتم  َصاِدِقيَن﴾   ِإنال َمو 



22   1436ربيع ، األول، العدد الحادية عشرا، السنة عربية وآدابهمجلة اللغة ال 

 

فتمنوا »حمذوف دلَّ عليه اجلواب األول، تقديره: « إن كنتم صادقني»وجواب الشرط يف قوله 

قيد للشرط األول « إن كنتم صادقني». ومجلة (478ص ،1ج، 2001حيان األندلسي،   )أبو« املوت

 .(203ص ،1ج، 1995)صايف، 

 ظَنَّا َأن يُِقيَما ُحُدوَد اهلِل﴾ ِإنطَلََّقَها َفالَ ُجَناَح َعَلي ِهَما َأن يَ تَ َراَجَعا  ِإن﴿فَ  ية الشريفة:كما يف اآل

فال جناح »شرط وجوابه حمذوف لداللة ما قبله عليه، تقديره: « إن ظنا» ،(230)البقرة: 

طالق الزوج الثاين،  فيكون جواز التراجع موقوفاً على شرطني: أحدمها«، عليهما أن يتراجعا

 . (212ص ،2ج، 2001)أبو حيان األندلسي، واآلخر ظنهما إقامة حدود اهلل 

ٍء فَ ُردُّوُه ِإَلى اهللِ تَ َناَزع ُتم   ِإن﴿فَ  ويف اآلية الكرمية: ِمُنوَن بِالّلِه   ِإن َوالرَُّسوِل ِفي َشي  ُكنُتم  تُ ؤ 
ِم اآلِخِر﴾ فردوه إىل اهلل »شرط وجوابه حمذوف، أي: « ؤْمِنُونَإِن كُنتُمْ تُ» ،(59)النساء:  َوال يَ و 

 .(290ص ،3ج، 2001)أبو حيان األندلسي، « والرسول

أَتَاُكم  َعَذاُب الّلِه َأو  أَتَ ت ُكُم السَّاَعُة  ِإن  ﴿ُقل  َأرَأَي  ُتُكم : وجواب الشرط الثاين يف قوله تعاىل
ُعوَن  َر الّلِه َتد  ويف ، حمذوف دلّ عليه جواب الشرط األول، (40)األنعام:  ُكنُتم  َصاِدِقيَن﴾  ِإنَأَغي  

املتقدّم، واآلخر أنه مذكور وهو « أَرَأَيْتُكُم»جواب الشرط األول أقوال: أحدها: أنه مذكور وهو 

والرابع: أنه حمذوف تقديره «، من تدعون»والثالث: أنه حمذوف تقديره «، أَغَيْرَ اهللِ تَدْعُونَ»

عليه « أَرَأَيْتُكُم»ذهب إليه أبو حيان أن يكون اجلواب حمذوفاً لداللة  ، والذي«دعومت اهلل»

أخربين »، كما تقول: «إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اهللِ فأخربوين عنه أتدعون غري اهلل لكشفه»وتقديره: 

فحذف اجلواب لداللة ما « إن جاءك فأخربين»؟ التقدير: «عن زيد إن جاءك ما تصنع به

حيان  )أبو « إن فعلت فأنت ظامل»فالتقدير: « أنت ظامل إن فعلت» ذلك قبله عليه، ونظري

 .  (131-130صص ،4ج، 2001األندلسي، 

)األعراف: ُكن َت ِمَن الصَّاِدِقيَن﴾   ِإن  ُكن َت ِجئ َت بِآيٍة فَأ ِت بَِها   ِإن  ﴿قَاَل  ويف قوله عز وجل:

 ،3ج، 1999)درويش، « فأت هبا»تقديره: الثانية حمذوف لداللة ما قبله عليه، « إن»جواب  ،(106

﴿ِإن   . يقول السبكي إن هذه اآلية من قبيل توسط اجلزاء بني الشرطني إال أن قوله: (17ص
 .(535ص، اتون دالسبكي، ) ﴿ِإن  ُكن َت ِجئ َت بِآيٍة﴾يظهر أنه تأكيد لقوله:  ُكن َت ِمَن الصَّاِدِقيَن﴾

ُتم  َعي    ِإن  ﴿وَ : ويف قوله تعاىل ِلِه ِخف  َف يُ غ ِنيُكُم الّلُه ِمن َفض  َشاء ِإنَّ اهلل َعِليٌم  ِإنَلًة َفَسو 
، 1999)درويش، « فسوف يغنيكم»جواب الشرط الثاين حمذوف تقديره: ، (28)التوبة:  َحِكيٌم﴾

 .(205ص ،3ج
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ِم َأرَأَي  ُتم  ويف اآلية الشريفة:  َمًة َفَمن  ُكنُت َعَلى بَ ي َِّنًة مِّن رَّبِّي  ِإن﴿قَاَل يَا قَ و  َوآتَاِني ِمن ُه رَح 
األوىل، وجواب « إن»جواب « فمن ينصرين»مجلة ،  (63)هود:  َعَصي ُتُه﴾ ِإن  يَنُصُرِني ِمَن الّلِه 

)الطوسي، « إن عصيته فمن ينصرين»الثانية حمذوف دلَّ عليه جواب األوىل، وتقديره: « إن»

 . (452، ص3ج ،1999درويش،  ؛18ص ،6ج، ون تاد

َرُب ِإلَيِه  َوأَن  ُتم  ِحيَنِئٍذ تَ ن ظُُروَن  ﴿فَ َلو ال ِإَذا بَ َلَغِت ال ُحل ُقوَم : وله تعاىلويف ق ُن َأق   َوَنح 
َر َمِديِنيَن   ِإنفَ َلو ال  ِمن ُكم  َوَلِكن  اَل تُ ب ِصُروَن  )الواقعة:  ُكنُتم  َصاِدِقيَن﴾  ِإنتَ ر ِجُعونَ َها  ُكنُتم  َغي  

األوىل مع ما يف حيزها دليل جواب الشرط األول « لوال»انية تكرير للتأكيد والث« لوال»، (83-87

والشرط الثاين مؤكد لألول مبني له وقدّم أحد الشرطني على « إن كنتم غري مدينني»أعين: 

فلوال ترجعوهنا إذا بلغت احلقوم إن كنتم غري مدينني »لالهتمام والتقدير: « ترجعوهنا»

شرط دخل على شرط فيكون « إن كنتم»وقيل: «. إذا بلغت احللقومصادقني فلوال ترجعوهنا 

إن كنتم صادقني إن كنتم غري مربوبني فأرجعوا األرواح إىل »الثاين مقدما يف التقدير أي: 

 . (159، ص27ج، ون تالوسي، د)اآل« األبدان

حمذوف دلَّ عليه « إن كنتم غري مدينني: »جواب الشرط يف قوله تعاىلهذا ى فعل

إن كنتم غري مدينني فأرجعوا الروح »، وموضعه يف األصل متقدم أي: «رْجِعُونَهَاتَ»

حمذوف دلَّ عليه ما قبله أي: « إن كنتم صادقني: »وجواب الشرط يف قوله تعاىل«، احملتضرة

 .(132-131، صص14ج، 1995)صايف، « دقني فأرجعوا الروحإن كنتم صا»

َت  ِإنِذيَن َهاُدوا ﴿ُقل  يَا أَي َُّها الَّ ويف قوله تعاىل:  ُتم  أَنَُّكم  َأو لِيَاء لِلَِّه ِمن ُدوِن النَّاِس فَ َتَمن َُّوا ال َمو  زََعم 
حمذوف دلَّ عليه « إن كنتم صادقني»جواب الشرط يف قوله تعاىل ،  (6)اجلمعة:  ُكنُتم  َصاِدِقيَن﴾  ِإن

يب قيد يف الثاين وهو األصل أي: الشرط األول يف هذا التركو«. فتمنوا املوت»ما قبله، تقديره: 

 .(247، ص14ج، 1999)صايف، « إن كنتم صادقني إن زعمتم أنّكم أولياء فتمنّوا املوت»

 الثانية: لو ... لو

ومن اآليات اليت تتشابه فيها أداة الشرط وهي من قبيل توسط اجلزاء بني الشرطني قوله 

ا َلمَ  َلو  ﴿وَ : تعاىل ٌر أَن َُّهم  آَمُنوا  وات ََّقو  وأما  .(103)البقرة:  َكانُوا  يَ ع َلُموَن﴾  لَّو  ُثوبٌَة مِّن  ِعنِد اللَّه َخي  

فللنحويني فيه قوالن: فالبصريون يذهبون إىل أن جوابه حمذوف،  األوىل« لو»جواب 

موقعه لداللته عليه. وقال الفراء: اجلواب يف « ملثوبة من عند اهلل»وأوقع « ألثيبوا»وتقديره: 

من حيث كان كل واحد منهما جزاء، فلما أشبهتها أجيبت « لئن»أشبهت « لو»ألن « ملثوبة»
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الثانية « لو»، وجواب (385، ص1ج، ون تا)الطوسي، د« لئن آمنوا ملثوبة»جبواهبا فاملعىن: 

 .(152، ص1ج، 1999)درويش، حمذوف دلّ عليه ما قبله 

 الثالثة: إذا ... إذا

ُتُم النَِّساَء فَ بَ َلغ َن َأَجَلُهنَّ َفاَل تَ ع ُضُلوُهنَّ َأن   ِإَذا﴿وَ : وكذلك تشاهبت األداة يف قوله تعاىل طَلَّق 
َن َأز َواَجُهنَّ  ا بَينَ ُهم  بِال َمع ُروِف﴾ ِإَذاين ِكح  جواب « فَال تَعْضُلُوهُنَّ»مجلة ، و(232)البقرة:  تَ َراَضو 

وجوابه حمذوف يفسره الثانية ظرف مستقبل متضمن معىن الشرط « إذا»، واألوىل« إذا»

 .(486، ص1ج، 1995)صايف، عدم العضل 

اِع  الثانية يف قوله سبحانه: «إذا»أمّا  ﴿َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي فَِإنِّي َقرِيٌب ُأِجيُب َدع َوَة الدَّ
فإين »يف قوله: « الفاء»ظرف جمرد من الشرط، و فقيل إهنا ،(186)البقرة:  ِإَذا َدَعاِن﴾

، 2001حيان األندلسي،   )أبو، والظاهر تقييد اإلجابة بوقت الدعاء األوىل« إذا»اب جو« قريب

الشرط  ظرف متضمن معىن« إذا». وقد تكون (242، ص1ج، دون تادرويش،  ؛53-52صص ،2ج

 فتكون اآلية مما حنن فيه من توارد الشرطني.

 ب( توسط اجلزاء مع تباين األداة

 الرابعة: إذا ... إن

َضَرب  ُتم   ِإَذا﴿وَ الشرطان بأداة متباينة مع توسط اجلزاء بني الشرطني، حنو قوله تعاىل: قد يتوارد 
تَِنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا﴾ ِإن  ِفي األَر ِض فَ َلي َس َعَلي ُكم  ُجنَاٌح َأن تَ ق ُصُروا  ِمَن الصَّاَلِة  ُتم  َأن  يَ ف  )النساء:  ِخف 

يبح القصر من الصالة يف كتابه إال بشرطني: السفر  ذهب مجاعة إىل أن اهلل تعاىل مل، (101

إن »واخلوف فتدخل اآلية يف باب دخول الشرط على الشرط، وذهب آخرون إىل أن قوله تعاىل: 

إن خفتم أن »مث افتتح فقال: « من الصالة»ليس متصال مبا قبل وإن الكالم مت عند قوله: « خفتم

لكن ، (362ص ،5ج، 2003)القرطيب، مما حنن فيه  فعلى هذا ليست اآلية« يفتنكم الذين كفروا

السبكي يرى أن هذه اآلية من توسط اجلزاء ومقتضاها أنه البد يف القصر من اجتماع السفر 

جوابه حمذوف لداللة ما قبله « إن خفتم أن يفتنكم». وقوله: (534ص، السبكي، دون تا)واخلوف 

 .(133، ص5ج، تا ونلوسي، د)اآل« فليس عليكم جناح»عليه، تقديره: 

 اخلامسة: مَن ... إذا

َعٍة  َمن﴿فَ  :يف قوله تعاىل« إذا»أما  رََجع ُتم  تِل َك َعَشَرٌة   ِإَذالَّم  َيِجد  َفِصَياُم َثالثَِة أَيَّاٍم ِفي ال َحجِّ َوَسب  
، «صيام»فهي ظرف جمرد من الشرط متعلق مبا تعلق به خرب  ،(196)البقرة: َكاِمَلٌة﴾ 
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)أبو حيان « لرجوعيف وقت ا»فتكون معناه « وصيام سبعة أيام كائن عليه إذا رجع»والتقدير: 

« صيام»رابطة جلواب الشرط، و« فصيام»يف قوله:  «الفاء». و(87، ص2ج، 2001األندلسي، 

واجلملة يف حمل اجلزم جواب الشرط وهو قوله « فعليه صيام»مبتدأ حمذوف اخلرب، أي: 

 . (258ص ،1ج ،1999)درويش،  «فمَن مل جيد»

 السادسة: إن ... إذا

تَ ر ِضُعوا َأو الدَُكم  َفال ُجَناَح َعَليُكم   ِإن  ﴿وَ  :يف قوله تعاىل ُتم  َأن  َتس  ُتم  َما آتَيُتم   ِإَذاَأَرد  َسلَّم 
شرط « إذا سلمتم»و«، فال جناح عليكم»شرط وجوابه: « إن أردمت» ،(233)البقرة: بِال َمع ُروِف﴾ 

« إذا»تتمحّض وقد «. إذا سلمتم فال جناح عليكم»يدل عليه قبله، أي: وجوابه حمذوف 

)أبو فال تكون اآلية مما حنن فيه من توارد الشرطني « عليكم»للظرفية فتتعلق مبا تعلق به 

 .(228ص ،2ج، 2001حيان األندلسي،  

 السابعة: لو ... إن

نَاُه ِمن لَُّدنَّا َأَرد نَا أَ  َلو  ﴿ يف قوله تعاىل:شرطيةٌ « إن»والظاهر أن  ًوا التََّخذ   ُكنَّا فَاِعِليَن﴾  ِإنن ن َّتَِّخَذ َله 

إن كنا فاعلني اختذناه إن كنا »أي: «، لو»وجواب الشرط حمذوف يدل عليه جواب  ،(17)األنبياء: 

واجلملة كالنتيجة « ما»نافية مبعىن « إن»، وقيل: (280ص ،6ج، اتون )األلوسي، د« ممن يفعل ذلك

 . (17ص ،5ج، 1999)درويش، ، ولعل القول األول أوىل وأشبه الوجهني مبذهب العربية للشرطية

 الثامنة: إذا ... لو

ُر  ِإَذا﴿ِإنَّ َأَجَل اللَِّه  يف قوله سبحانه: ظرف « إذا» ،(4)نوح:  ُكن ُتم  تَ ع َلُموَن﴾  َلو  َجاَء ال يَؤخَّ

)صايف، « إنّ»ع شرطها وجواهبا خرب م« إذا»و«، ال يؤخَّر»الشرط وجوابه مجلة  متضمن معىن

« إذا جاء»وقيل: مجلة الشرط . (77-76صص ،8ج، 1999درويش،  ؛95-94صص ،15ج، 1995

 . (570ص ،1ج ، دون تا،)اخلراط« إنّ»معترضة وجواب الشرط األول حمذوف دلَّ عليه خرب 

ملا أمركم  يتعلق بأول الكالم، أي: لو كنتم من أهل العلم لسارعتم حمذوفٌ« لو»وجواب 

به أو آلمنتم، وجيوز أن يكون مما يتعلق بآخره، أي: لو كنتم من أهل العلم لعلمتم ذلك أي 

 .(71ص ،29ج، اتون لوسي، د)اآلعدم تأخري األجل إذا جاء وقته املقدر له 
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 ةجيالنت

 بدخولخلص البحث إىل أن هذه النماذج واألمثلة القرآنية اليت مت تناوهلا حتت ما عبّر عنه 

فإذا اجتمع هلا أمهية كربى يف معرفة اجلوانب الداللية للتركيب الشرطي.  الشرط على الشرط

فاجلواب املذكور جوابه وهو  تأخر اجلزاء عن الشرطني،و« الفاء»شرطان فإن كان الثاين بـ

فعلى هذا «، إن دخلت الدار فإن كلمت زيداً فأنت طالق»حنو قولك: وجوابه جواب الشرط األول، 

تركيب شرطي واحد اجتمع شرطان يف  يقع الطالق إال إذا دخلت الدار أوال مث كلّمت زيدا. وإذاال 

 دون عطف فتكون اجلملة الشرطية على ثالثة أقسام حسب موضع اجلزاء: 

اعتراض الشرط  مصطلحفإن كان اجلزاء متأخرا عن الشرطني أطلق عليه النحاة  -1

الرأي الراجح الذي ى ض بني الشرط وجوابه علما اعتر. واملراد باملعترض الشرطى عل

وقد وقع اخلالف بني العلماء يف جواب الشرط األول والثاين، فذهب اتبعناه يف دراستنا. 

أن اجلواب املذكور للشرط األول وجواب الشرط الثاين حمذوف لداللة األول  اجلمهور إىل

تقدّم  فهي ال تطلق حىت«، طالقإن دخلتِ الدار إن كلمتِ زيدا فأنتِ »حنو: وجوابه عليه، 

 «.إن كلمتِ زيدا إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق»املؤخر وتؤخّر املقدم، فيكون التقدير: 

األرجح ى الشرطني فيكون الشرط الثاين على فإن كان ما يصلح للجزاء متقدما عل -2

أنت »، حنو: ما مل تدل قرينة على الترتيب متقدم يف املعىن  متأخر يف اللفظشرط يف األول 

« الفاء»فهو من حيث املعىن كالشرط إذا كان بـ«، طالق إن دخلت الدار إن كلّمت زيدا

 فإن دخلت مث كلمت زيدا مل تطلق.   « إن كلّمت زيدا فإن دخلت الدار فأنت طالق»والتقدير: 

إن اقترن الشرط األول جبوابه ى فإن توسّط اجلزاء بني الشرطني وبعبارة أخر -3

لثاين شرط يف األول فمن حيث هو شرط فيه جيب أن يكون متقدماً عليه، حنو: فالشرط ا

وذلك يقتضي أن يكون املتأخر يف اللفظ «، إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق إن كلّمتِ زيدا»

إن كلّمتِ زيدا »متقدما يف املعىن وأن يكون املتقدم يف اللفظ متأخرا يف املعىن فكأن التقدير: 

 فإن دخلت الدار مث كلمت زيدا مل يقع الطالق. «، نتِ طالقإن دخلتِ الدار فأ

يبدو أن اجلانب الداليل للتركيب الشرطي يتشابك ويترابط يف كل هذه احلاالت املذكورة 

يدخل يف باب « إن دخلتِ الدار إن كلمتِ زيدا فأنتِ طالق»فقولك: من توارد الشرطني، 

«، تِ زيدا إن دخلتِ الدار فأنتِ طالقإن كلّم»: الشرط وهو مبعىنى اعتراض الشرط عل

فيها الشرطان مع توسط  والعبارة تتشابة دالليا مع العبارتني الشرطيتني؛ العبارة اليت يتواىل
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والعبارة اليت يتوارد فيها «، إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق إن كلّمتِ زيدا»اجلزاء كقولك: 

وهذه األخرية تتشابه «، دار فأنت طالقإن كلمت زيدا فإن دخلت ال»حنو: « الفاء»الشرطان بـ

أنت »الشرطني، حنو: ى فيها الشرطان مع تقدم اجلزاء عل دالليا مع العبارة اليت يتواىل

فبذلك حيدث متاثل داليل بني العبارات الشرطية إذا «. طالق إن دخلت الدار إن كلّمت زيدا

 واب أو تأخر.جواب واحد بعطف أو دون عطف سواء تقدم اجلى توارد الشرطان عل
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