
رطي وسماته في أقوال اإلمام المهدياألسلوب الش
Style of Condition and Its Characteristics

 in Speeches of Imam Al-Mahdi 

د كنجو د إسامعيل حممّ م.م. حممّ
Asst. Lect. Muhammad Isma`ael Muhammad Kingo  

سوريا- جامعة حلب
ية اآلداب والعلوم اإلنسانيّة- قسم اللغة العربيّة وآداهبا  كلّ

Syria- University of Aleppo
Dept of Arabic and Literature   College of Arts and  

Humani�es

Fa8288425@gmail.com

خضع البحث لبرنامج االستالل العلمي
Turnitin - passed research

""يف التسليم للعرتة الطاهرةيف التسليم للعرتة الطاهرة" " 



٢٢٢

 رطي ومساته يف أقوال اإلمام املهدياألسلوب الش

ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ
التَّركيبية  أنماطه  وهو  رطيِّ  الشَّ األسلوب  في  ما  أهمِّ  بدراسة  البحث  هذا  يهتم     
هيئة  آخرَ  وبتعبيرٍ  رطي،  الشَّ التَّركيب  بنية  التَّركيبية  باألنماط  ويقصد  وسماته، 
لها  العناصر  وهذه  رطي،  الشَّ التَّركيب  مجموعها  في  تؤلّف  التي  اللغوية  العناصر 
وقد  ماضيان،  فعالن  يليها  وقد  مضارعان،  فعالن  األداة  يلي  فقد   ، حالةٍ من  أكثر 
وهكذا.  جملةً  جوابها  يكون  وقد   ، فعلٌ ال  اسمٌ  يليها  وقد  مختلفان،  فعالن  يليها 
رطية الواردة في أقوال  . ، وسأتتبع في هذا البحث مجموعة األنماطِ للجملة الشَّ
اإلمام المهدي، وسأتكلّم على هذه األنماط حسب أشهر األدوات المذكورة 
رطيَّة   ، لوال، إذا، كلّما). وسأعمل على دراسة األدوات الشَّ عنده، وهي أربع: (منْ
ةٍ عن كلِّ أداةٍ ثمَّ  مةٍ نظريَّ المذكورة آنفاً كالً على حدةٍ، وذلك من خالل تقديم مقدّ
االنتقال إلى أبرز األنماط التَّركيبية، فأذكرُ النَّمط ثمَّ أنتقل إلى المقولة التي ذكرها 
اإلمام المهدي ، ثمَّ أعلّق على هذه الجملِ بالتعليقات العلميّة المضبوطة ألصل 
ن أهمَّ النتائج التي وصل إليها هذا البحث من  في النّهاية إلى الخاتمة التي ستتضمَّ

رط.  حيث المستو اللغوي في أقوال اإلمام  المهدي  متمثّلةً بأسلوب الشَّ

الكلمات المفتاحية: األسلوب الشرط، اإلمام المهدي ، األنماط التركيبية. 
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Abstract: 
This research is concerned with the study of the most important 

of the conditional style: its compositional patterns and features, the 
structure of the conditional structure, and the body of the linguistic 
elements that compose the conditional structure as a whole. These 
elements have more than one case. Perhaps , two present or past 
verbs or different verbs come after the conditional indicator. The 
current study is to focus on the above-mentioned conditional 
instruments separately, by providing a theoretical introduction to 
each instrument and then on the syntactic patterns as a pattern. 
Tackling , explicating the pattern  and commenting on the saying 
of the Imam Al-Mahdi  with the exact scientific comments. Finally, 
the conclusion comes to the fore with the findings that show the 
linguistic level of the manner of the condition in the words of the 
Imam Al-Mahdi Al-Salam. . 

Keywords: conditional style, Imam Mahdi, structural patterns. 
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املقّدمة: 
العربية  اللغة  ط يف  التَّعرفِ إىل معنى الرشَّ البحثِ من  خول يف  الدُّ لنا قبل  البدَّ 

اً ثمَّ معناها يف اصطالح النَّحويني.  نبدأه ببيانِ معنى الكلمة لغويَّ
 : ط لغةً الرشَّ

واجلمع  ونحوه،  البيع  يف  ه  والتزامُ ءِ  اليشَّ إلزامُ   : طُ (الرشَّ اللغة:  أصحاب  قال 
ط: العالمة، واجلمع أرشاط، وأرشاط الساعة أعالمها. . . )١،  . . . والرشَّ رشوطٌ
فاملعنى اللغوي للكلمة حمصورٌ يف معنيني اثنني األول هو التزام أمرٍ ما. . . . والثاين 

هو العالمة عىل أمرٍ ما. 
ط اصطالحاً:  الرشَّ

(هو كالمٌ يقتيض وجود مجلتني، ال يتمُّ املعنى إال هبام معاً، فكأنَّ أوالمها مبتدأٌ، 
، (. . . )وهو  ط أيضاً هو تعليقُ حدثٍ عىل حدثٍ ، (. . . )والرشَّ وكأنَّ ثانيتهام خربٌ
ببية بحيث يكون األول سبباً للثاين ويكون الثاين مسبباً  ربطٌ بني حدثني برابط السَّ
ببية تستلزم، عقالً، أنْ يُوجدَ الثاين يف حال وجود  عن األول(. . . )وهذه الرابطة السَّ

األول، وأنْ يمتنع الثاين يف حال امتناع األول)٢. 
ط تكمن يف  ط عند النُّحاة يعدو هذا التَّعريف، فحقيقة الرشَّ ال يكاد تعريف الرشَّ
بط بني حدثني أو بني مجلتني ربطاً سببيَّاً فريتبط حدوث  أنَّه أسلوبٌ يعتمد عىل الرَّ
ط)، فإذا امتنع احلدث األول  احلدث الثاين (اجلواب) بحدوث احلدث األول (الرشَّ
ورة، إال أنَّ هذا التعليق سواءٌ أكان سببياً أم امتناعيَّاً ملْ يكنْ عىل  امتنع الثاين بالرضَّ
، بل وردتْ مجلٌ مل يكنْ هذا  هذه الصورةِ يف مجيع ما ورد يف العربية من مجلٍ رشطيةٍ

بطُ فيها متحققاً ما دفع النُّحاة إىل تأويلها.  الرَّ
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طي تركيباً خمتلفاً من حيث البنية واالستعامل  كيب الرشَّ كلُّ ذلك جيعل من الرتَّ
أنَّ   أر هنا  من  راسة،  والدِّ التَّوضيح  إىل  حاجةً  األساليب  أكثر  من  فهو  لذلك 
طي ميدانٌ فيه الكثري من القضايا اجلديرة بالدراسة – عىل الرغم من  كيب الرشَّ الرتَّ
ط بالدراسة – ومن هنا جاءت فكرة هذا  ةٍ كثريةٍ تناولتْ الرشَّ وجود دراسات نظريَّ

البحث. 
 :( نْ األداة (مَ

يف  تعملُ  التي  اجلازمة  األدواتِ  من  وهي   ، اسمٌ ال حرفٌ أهنا  النحاة عىل  أمجع 
الفعل املضارع، فتجزم بعدها فعلني مضارعني، ثم إنَّ داللتها تنصبُّ عىل من يعقل 
 . وينجح(.  وسعيدٌ   خالدٌ  جيتهد  (إن  املعنى  يف  يساوي  ينجح)  جيتهد  (من  فقولنا: 
اإلهبامَ  وأفادتْ  العاقلِ  دلَّت عىل  وهم عقالء،  ذكر هؤالء  ) عن  نْ (مَ نابت  فلامَّ   ،(
) ال حيدد فاعالً حمدداً بل تدلُّ عىل مجيع من يتصد هلذا الفعل.  والعمومَ فقولك(منْ
بمنزلة  تكون  التي  االسميَّةِ  األدواتِ  عن  حديثه  بدايةِ  يف  ذكرها  قد  سيبويه  وكان 
ه(باب األسامء التي جياز هبا وتكون بمنزلة الذي) ثم رشح  (الذي)، فعنون باباً سامّ
تلك األسامء فقال: (وتلك األسامء: من، وما، وأهيم. )، نستطيعُ أنْ نحدد من قوله: 
د  املربِّ أنَّ  إال  فيه،  وليستْ أصالً  ط  الرشَّ باب  فرعٌ يف  ا  أهنَّ يقصد  أنَّه  الذي)  (بمنزلة 
) من  نْ ط معها بمنْ يعقل فقال: (تقول يف (مَ ح بحرص الرشَّ ح بذلك ورصَّ بعده رصَّ
. )، ففي هذا  يأتني آته، فال يكون ذلك إال ملا يعقل فإنْ أردت هبا غريَ ذلك ملْ يكنْ
) بل حرصها بمن يعقل  نْ د داللةٌ واضحةٌ عىل أمرين مها: داللة (مَ النَّص عن املربِّ
د حديثاً حول الغايةِ من املجيءِ  ط، ومل حيمل نصُّ املربِّ ا ليست أصالً يف الرشَّ وكوهنُ
، يف حني نجد عند غريه أنَّ الغاية من استعامل األسامءِ يف  طيَّةِ ) يف اجلملة الرشَّ نْ بـ (مَ
ملا   ، االختصارُ األسامء  (وفائدة  ائغ(٧٢٠هـ):  الصَّ ابن  قال   ، االختصارُ هي  طِ  الرشَّ
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) يعمُّ ذوي العلم(. . . ) و(ما) تعمُّ غري ذوي  نْ فيها من العمومِ ملا وضعتْ له فـ (مَ
له  وضعت  الذي  املجال  يف  االختصار  هي:  ط  الرشَّ يف  األسامء  وظيفة  إذاً  العلم)، 
) بداللتها عىل عمومِ العقالء تغنينا عن ذكرِ ماال هنايةَ له من أسامئهم. وقد  نْ فــ (مَ
ا اسمٌ من فصيلة األسامء التي هي ليست بالظروف،  اكتفى ابنُ مالكٍ باإلشارة إىل أهنَّ
) ضمن األدوات  نْ يف حني اكتفى ابنُ عقيلٍ يف رشحه عىل ألفيَّة ابنِ مالكٍ بذكر (مَ
اجلازمة لفعلني مضارعني. ، وهكذا فعل ابنُ هشامٍ فقال يف نوع الرشطيَّة: (ورشطية 

} *النساء: ١٣٣*). وملْ يضفْ شيئاً عىل ذلك.  ْزَ بِهِ اً جيُ ءَ وْ لْ سُ مَ عْ نْ يَ نحو{مَ
وقد رشح حممد األنطاكي معناها بقوله: (هي اسم مبهمٌ للعاقل(. . . )ومعنى 
جيتهد  (إنْ  قولك:  يعدلُ  ينجح)  جيتهد  (من  فقولك:   ، عاقلٍ كلَّ  تعني  ا  أهنَّ اإلهبام 
) أغنت عن ذكر ألوفِ  سعيدٌ أو بكرٌ أو زيدٌ أو خالد(. . . )إلخ ينجح) فكأنَّ (منْ
أسامء العقالء)، إذاً فهي تفيد العموم فتشملُ مجيع أسامء العقالء، وتغني عن ذكرهم 
ومن ثمَّ فإنَّ هلا وظيفةً هي: االختصار، ومل يكتفِ األنطاكي هبذا القولِ عن األداة 
ف  ط)، ويعرِّ (من)، بل عاد وذكرها يف موضعٍ آخرَ من كتابه حتتَ عنوان(شبه الرشَّ
، كام  ط هو: ربطٌ بني حدثنيِ ولكنْ ال برابط السببيَّةِ ط بقوله: ) شبه الرشَّ شبه الرشَّ
ط بلْ برابطٍ آخرَ من الروابط اآلتية: الذات العاقلة- الذات غري العاقلة- رأينا يف الرشَّ

 .( ) وأداته منْ الزمان- املكان-الكيفية. . . فمثال الذات العاقلة (منْ جيتهدْ ينجحْ
ا ال تربط اجلملتني  ط ألهنَّ ط إىل حيِّز شبه الرشَّ ) خترج من باب الرشَّ نْ إذاً فاألداة (مَ
) وإنَّام تربط بني اجلملتني برابطِ الذاتِ العاقلة، واملعروف  برابط السببية  كاألداة(إنْ
ط) يطلق عىل الرتاكيب التي تشبهُ قولنا: (الذي  عند النَّحاة أنَّ مصطلحَ (شبه الرشَّ
بربطها مجلةً بجملةٍ وتعليقها  ط وذلك  الرشَّ تشبه  فهذه اجلملة   ،( فله درهمٌ يأتيني 
رهم يف هذه اجلملة متوقفٌ عىل اإلتيان،  ، فاستحقاق الدِّ حدثاً بحدثٍ ومسبَّباً بسببٍ
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ولذلك جاز جلملة اخلرب(فله درهم) أن تسبقَ بالفاء، وال جيوز دخول الفاء يف اجلملة 
ط، هذا ما  الواقعة خرباً يف غري هذا املوضع، وإنَّام جاز هنا ملا يف اجلملة من معنى الرشَّ

ه النحاة (شبه رشط).  عدَّ
ال  ط  الرشَّ دائرة  من  وإخراجها  ط،  الرشَّ أدوات   إحد فهي   ( نْ (مَ األداة  ا  أمَّ
) -ويف كثري  نْ ط هو الربط السببيّ فإنَّ (مَ ، فإنْ كان الرشَّ يستند إىل حجةٍ واضحةٍ
نَاً  مِ ؤْ مُ تُلْ  قْ يَ نْ  مَ {وَ تعاىل:  كقوله  سببيَّاً،  ربطاً  اجلملتني  بني  تربط  أحواهلا-  من 
 *{ ً ظِيْامَ اً عَ ابَ ذَ هُ عَ دَّ لَ أَعَ نَهُ وَ عَ لَ يْهِ وَ لَ بَ اهللاُ عَ ضِ غَ اْ وَ اً فِيْهَ الِدَ نَّمُ خَ هَ هُ جَ اؤُ زَ اً فَجَ دَ مِّ تَعَ مُ
ط (القتل العمد)، وإنْ  النساء٩٣*فإنَّ استحقاق العذاب هنا مسبَّبٌ عن فعل الرشَّ
بط عىل أتمِّ وجهٍ وأكملِه،  ) تقوم هبذا الرَّ نْ ط جمرد ربطٍ بني حدثني، فإنَّ (مَ كان الرشَّ
بعدها  جتزم  التي  العاملةِ  األدواتِ  من  (من)  فإنَّ  العمل  هو  ط  الرشَّ كان  إنْ  ا  وأمَّ
من  أحدٌ  يذكر  ومل  ط،  الرشَّ باب  من  إلخراجها  إذاً  رضورة  فال  مضارعني،  فعلني 
اسمُ   ( (منْ أنَّ  من  اشتهر  ملا  خمالفاً  رأياً  وآرائِهم،  هم  مدارسِ اختالف  عىل  النحاة، 
م األسامء إىل ظروف وغري  ها اجلميع يف فصيلة األسامء، ومن قسّ ، وعدَّ رشطٍ جازمٌ

ها من فصيلة األسامء غريِ الظروف.  ظروف، عدَّ
ط يف دخوهلا عىل  ) يقال يف (من) وغريمها من أدواتِ الرشَّ هذا وما يقالُ يف (إنْ
اجلمل الفعلية، ويف أنَّ أصل استعامهلا أنْ يلحقها فعالن مضارعان جمزومان، ولكن 
فجاء  اختلفا  وربَّام  ماضيني،  الفعالن  جاء  فربَّام   ، دائامً حمفوظٍ  غري  االستعامل  هذا 

أحدمها ماضيًا واآلخر مضارعاً. 
بعدها  الفعالن  يأيتَ  أنْ   ( (منْ األداة  مع  ورودها  يكثر  تي  الَّ كيبيَّة  الرتَّ األنامط  من 
ماضيني، وذلك حيسنُ ملا يف ذلك من تناسبٍ يف اللفظ، وقد جاءتْ هذه الصيغة من 
حيثُ احلسنُ يف املرتبة الثانية عند من فاضل بني هذه االستعامالت، وقد كثر هذا النَّمطُ 



٢٢٨

 رطي ومساته يف أقوال اإلمام املهدياألسلوب الش

ها، وصيغت وفقه أمثالٌ تناقلتْها ألسنُ الناس يف  ها ونثرِ الرتكيبي يف اللغة العربية شعرِ
كلِّ مكانٍ كقوهلم: (من جدَّ وجدَ ومن سار عىل الدرب وصل) وغريه الكثري. 

اتٍ عديدة يف أقوال اإلمام املهدي، كقوله:  كيبي مرَّ وقد ورد هذا النَّمط الرتَّ
(من كان يف حاجة اهللا، كان اهللا يف حاجته)٣، فالواضح من هذا املثال أن كالً من فعل 

ط وجوابه جاء ماضياً.  الرشَّ
اجلواب  امتناعَ  يربط  أيْ  لوجودٍ،  امتناعٍ  حرف   : احلرفُ هذا  ى  ويسمَّ (لوال)، 
هُ  ط، وخيتصُّ هذا احلرفُ بالدخولِ عىل اجلملةِ االسميَّةِ فال يدخلُ غريُ بوجودِ الرشَّ

ط عىل اجلملة االسمية.  من أدواتِ الرشَّ
لثبوتِ  اليشءِ  امتناعُ  لَ معنًى هلا ولـ (لوما) شقيقتِها هو  أوَّ أنَّ  النُّحاةُ  وقد ذكر 
ا: يدالنِ بهِ عىل امتناعِ  مهُ : (لـ(لوال)و(لوما) استعامالن: أحدُ ه فقدْ قال ابنُ مالكٍ غريِ
ه ويقتضيانِ حينئذٍ مبتدأً ملتزماً حذف خربه وجواباً مصدراً بفعل  يشءٍ لثبوتِ غريِ

ماضٍ لفظاً ومعنى أو بمضارع جمزوم بـ (مل))٤. 
ففي هذا النَّصِ املنقولِ عن ابنِ مالكٍ نصٌ رصيحٌ عىل معناها واستعامهلا فهي تعني 

 . ا تدخل عىل مجلةٍ اسميةٍ ه حمذوفٌ أي إهنَّ ها مبتدأٌ خربُ حرف امتناعٍ لوجودٍ، ويلحقُ
ها باجلملة االسمية  م عىل معناها واختصاصِ وقدْ دار حديثُ النُّحاة بعد اتفاقِهِ

حول ثالثة أمور ختتص هبا (لوال) وهي: 
بساطتها وتركيبها: 

ا  أهنَّ دُ عىل  املربِّ ، فقد نصَّ  بةٌ أم مركَّ ل هو يف أصلِها وهل هي بسيطةٌ  األمر األوَّ
علتا شيئاً واحداً وأُوقعتا  بةٌ من (لو) و(ال) وقال: (ولوال: إنَّام هي (لو)و(ال) جُ مركَّ
احلاجب(٦٤٦هـ)  ابن  عند  تفصيالً  واجه  االدِّعاء  وهذا   ،٥(  .  . املعنى.  هذا  عىل 
خلُص منه أنَّه إذا بني عىل املساحمة يف أنَّ (لو) تدلُ عىل امتناعِ الثاين المتناعِ األولِ 
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ا بغري ذلك فال يصحُّ هذا  صحَّ ألنَّ (لوال) تدل عىل امتناع الثاين لوجود األول أمَّ
ا إذْ  (لوال) أداةً بسيطةَ هلا خصوصيتُها واستعامهلُ ٦، ونر أنَّ األسلم أنْ نعدَّ االدِّعاءُ

خول يف متاهة أصلها وتركيبها.  نا هذا االدعاءُ من الدُّ خيلصُ
خرب املبتدأ الواقع بعدها: 

األمر الثَّاين الذي أكثر النَّحاةُ احلديثَ فيه هو خربُ املبتدأ الواقعِ بعد (لوال)، فقد 
، حذفَ اخلرب أمراً الزماً هلا وقد  ، حسب النَّص املنقول عنه قبل قليلٍ عدَّ ابن مالكٍ
اً وجبَ حذفُه  ، فإنْ كان كوناً عامَّ النُّحاة املسألةَ حسبَ حالةِ اخلربِ ه من  ل غريُ فصَّ
اينُّ  وإال ذكر، وقد نقل ابن هشام هذا القول عن أكثر من نحويٍ فقال: (ذهب الرمَّ
أنَّه يكون كوناً مطلقاً. . . فيجب حذفُه  لوبنيُ وابنُ مالكٍ إىل  جريِّ والشَّ وابنُ الشَّ
باإلسالم  قومُك حديثو عهدٍ  يُعلمْ نحو(لوال  ملْ  إنْ  ه  ذكرُ فيجب   .  . مقيَّداً.  وكوناً 

)٧ وجيوزُ األمران إنْ علم). ٨ هلدمتُ الكعبةَ
وهذه اآلراء هي خالصةُ آراء النُّحاةِ يف املسألة فإنْ كان اخلربُ كوناً مطلقاً وجب 

 : حذفُه كقولِ جريرٍ

كِ واحلبيبُ يزارُ لوال احلياءُ هلاجني استعبارُ           ولزرتُ قربَ  
ه كي يُفهمَ املرادُ فلو حذفت مثالً (حديثو)  اً وجب ذكرُ وإنْ كان اخلربُ كوناً خاصَّ
ابق ملا بقي للحديث معنًى، وقد عدَّ خالد األزهري وجوبَ حذفِ  من احلديث السَّ

اخلربِ غالباً ال واجباً ثمَّ ذكر مثاالً ذكر فيه اخلرب وقال عنه من غري الغالب٩. 
 : دخوهلا عىل ضمري جرٍّ

 ، ه هو دخولُ (لوال) عىل ضمريِ جرٍّ األمرُ الثَّالثُ الذي دار حديثُ النُّحاة حولَ
والكاف)،  (اهلاء  أيْ  جرٍ  ضمريِ  عىل  (لوال)  فيها  دخلتْ  شواهدَ  النُّحاةُ  واجه  إذْ 
(لوال)  تعدَّ  أنْ  وهو  وافقه،  ومن  سيبويه  به  قال  هلام  أوَّ وجهني  عىل  ذلك  جوا  فخرَّ
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رَّ وإذا  من حروفِ اجلرِّ الزائدة، فقال عن املسألة: (. . . إذا أضمرت االسم  فيه جُ
ليل عىل ذلك أنَّ الياءَ والكافَ ال تكونان عالمةَ مضمرٍ  . . . والدَّ فعَ أظهرتَ فيه رُ

اعر يزيد بن احلكم١٠:  مرفوعٍ  قال الشَّ
ةِ النِّيقِ منهوي هِ من قلَّ بأجرامِ  وكم موطنٍ لواليَ طحت كام هو

وهذا قول اخلليل، رمحه اهللا، ويونس)١١. 
ا  فالواضح أنَّ سيبويه يطلقُ ذلك يف كلِّ اسمٍ أردتَ إضامره بعد (لوال)، أمَّ
ال  وْ مريُ مرفوعاً كام يف قوله تعاىل: {لَ ابن هشام فري أنَّ األصل أنْ يكونَ الضَّ
مع قليالً(لوالي، لوالك، لواله)  ثم  }*سبأ٣١*، ثمَّ قال وسُ َ نِنيْ مِ ؤْ نَّاْ مُ كُ تُمْ لَ أَنْ

ذكر ختريج املسألة١٢. 
كيب عليه هو أنْ نعدَّ ضمري اجلرِّ نائباً عن  ج هذا الرتَّ رِّ والوجهُ الثَّاين الذي خُ
 .) فقال:  ابنُ هشامٍ عن األخفش  الوجهَ  نقل هذا  مبتدأٌ، وقد  الرفع فهو  ضمريِ 
مريَ  الضَّ أنابُوا  ولكنَّهم  جارةٍ  غريُ  و(لوال)  مبتدأٌ  الضمري  األخفش:  وقال   .  .

املخفوضَ عن املرفوع)١٣. 
هذه  من  املخلِّصَ  ولعلَّ  بابِهِ  غريِ  عىل  نحويٍّ  لعنرصٍ  محلٌ  التَّخرجيني  كال  ويف 
مريَ يف حملِّ جرٍّ باإلضافةِ إىل املبتدأ املحذوفِ فالتقدير يف (لوالك)  املسألة أنْ نعدَّ الضَّ
مع حذفُ املضاف مع بقاءِ عملهِ إذْ محلوا عىل  لوال شأنُك أو لوال وجودُك، وقد سُ
ةِ) فيمن قرأ بجرِّ اآلخرة، إذْ قدر، فاهللا يريد ثواب  رَ دُ اآلخَ يْ رِ اهللاُ يُ ذلك قوله تعاىل: (وَ

اآلخرة فال مانع من وجهة نظري من احلمل عليه يف هذا الرتكيب. 
جواب لوال: 

معنًى  ماضٍ  بفعلٍ  أو  ومعنًى  لفظاً  ماضٍ  بفعلٍ  راً  مصدَّ جواباً  لوال  تقتيض 
نَّاْ  كُ لَ تُمْ  أَنْ ال  وْ {لَ املفتوحة  بالالم  املايض  الفعلُ  ويقرتنُ  (مل)}  بــ  مسبوق  {مضارع 
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ا إنْ كان منفياً بــ(ما)، فال يقرتنُ بالالم غالباً  }*سبأ: ٣١* إنْ كان مثبتاً أمَّ َ نِنيْ مِ ؤْ مُ
مسموعةٌ  احلاالت  هذه  فكلُّ   ١٤ منها،  داً  جمرَّ املثبتُ  يردُ  قد  كام  هبا  مقرتناً  يردُ  وقد 
جواب  أنَّ  عىل  بعضٍ  من  أكثر  الصيغ  بعض  استعاملُ  كان  وإنْ  عليها،  منصوصٌ 

(لوال) مل يرد دون الالم يف القرآن الكريم وهو ماض مثبت١٥. 
حذف جواهبا: 

هذا  حذفَ  ط  الرشَّ جواب  عىل  دليلٌ  دلَّ  متى  أنَّه  ط  الرشَّ باب  يف  معروفاً  أصبح 
القرآنِ  ا حمذوفاً يف  (لوال) عن غريها يف ذلك، ومن ورودِ جواهبِ اجلوابُ وال ختتلفُ
} *النور: ١٠*١٦.  كِيْمٌ اْبٌ حَ أَنَّ اهللاَ تَوَّ َتُهُ وَ محْ رَ مْ وَ يْكُ لَ لُ اهللاَِّْ عَ ال فَضْ وْ لَ ه تعاىل: {وَ قولُ

دخول لوال عىل اسمٍ وجوابه ماض مقرتن بالالم: 
طية ذاتِ األداة (لوال)،  كيبيُّ الصورةَ األساسيَّة للجملة الرشَّ يعدُّ هذا النَّمطُ الرتَّ
، ثمَّ يأيت بعد ذلك جوابُ  ه حمذوفٌ ا أنْ تدخل عىل مبتدأ خربُ إذْ إنَّ أصلَ استعامهلِ
ا من هذه الالم،  دً ا بالالم كام جيوز أنْ يأيتَ جمرَّ ط الذي جيوز فيه أن يكونَ مقرتنً الرشَّ
 ،إال أنَّ اجلوابَ  جاء يف هذا النَّمط مقرتنًا بالالم يف كثري من أقوال اإلمام املهدي
نا  ندَ كيبيُّ كثرياً، كقوله: (لوال ما عِ د من (ما) النَّافية، وقد ورد هذا النَّمط الرتَّ وهو جمرّ
٢٢ .( غُلٍ م ورمحتِكم، واإلشفاق عليكم، لكنّا عن خماطبتكم يف شُ كُ من حمبّةِ صالحِ
بكم  لنزل  ذلك  ولوال   . لذكركم.  ناسني  وال  ملراعاتكم،  مهملني  غريُ  (إنّا  وقوله: 

الألواء- أي الشدائد_ واصطلمكم األعداء، فاتقوا اهللا جلّ جالله وظاهرونا). ٢٣
ه حمذوفًا يف حني كان اجلوابُ فعالً  أنَّه جاء بعد لوال مبتدأٌ كان خربُ والواضحُ 

ماضيًا مقرتنًا بالالم (لكنّا، لنزل). 
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األداة إذا: 
فيها  قال  التي  (إذا)  عن  باحلديثِ  اجلازمةِ  غريِ  ط  الرشَّ أسامءِ  عن  حديثي  أبدأُ 
 ، النُّحاة: هي ظروفٌ ملا يستقبلُ من الزمانِ خافضٌ لرشطِهِ منصوبُ املحلِّ بجوابِهِ
ظرفيَّةٌ  اسميَّةٌ  هي  أيْ  األداة  نوعَ  يبنيُ  إذْ   ، املكثَّفُ التَّعريفُ  هو  التَّعريف  فهذا 
ا، وتكونُ  َا إذْ يعملُ بنصبها جواهبُ من املستقبل وإعراهبَ ا إذْ تستعملُ يف الزَّ واستعامهلَ

ط بعدها يف حملِّ جرٍّ مضافاً إليه.  مضافةً إىل رشطها أي تكونُ مجلةُ الرشَّ
ر فيها أموراً منها أنَّه ملْ  ، وقرَّ طِ   وكان سيبويه قد حتدثَ عن (إذا) يف باب الرشَّ
ا للمستقبل، وتفيدُ الداللةَ عىل وقتٍ  عرية، وأهنَّ ورة الشِّ جيز املجازاة فيها إال يف الرضَّ
) وذكر املثال املعروف (. . . أال تر أنَّك لو قلت: آتيكَ إذا امحرَّ  معلومٍ بعكس (إنْ

البرسُ كان حسناً ولو قلت: آتيك إن امحرّ البرسُ كان قبيحاً)٢٤. 
عر مضطرين شبَّهوها  الشِّ فقال: (وقد جازوا هبا يف  تابع حديثَه عن عملها  ثم 
اخلطيم  بن  قيس  وقال  جواب  من  هلا  البد  ا  وأهنَّ يستقبلُ  ملَا  رأوها  حيثُ   ( بـ(إنْ

األنصاري٢٥: 
٢٦( ضاربِ ا إلـى أعـدائِنَا فنـُ ـطانَ خُ نَا كـانَ وصـلُها   إذا قرصتْ أسـيافُ

أنَّه يقصدُ باملجازاة (العمل) أي اجلزم إذْ عدَّ ذلك  والواضحُ من كالمِ سيبويهِ 
، فالفعل (نضارب) جمزومٌ ألنَّه معطوفٌ عىل جواب (إذا)، هذا هو  ةً رضورةً شعريَّ
املفهوم من كالم سيبويه، ومل خيتلفْ كالمُ كثريٍ من النُّحاة عن كالم سيبويه، فقد ذكر 
هؤالء أنَّ (إذا) حتتاجُ إىل جوابٍ وهي مؤقتةٌ تفيدُ وقتاً معلوماً، وال جياز هبا أي 
٢٧، ومن النُّحاة من اكتفى باإلشارة إىل أنّ (إذا) ظرفٌ  ال جيزمُ إال يف رضورةٍ شعريةٍ

ط غالبا٢٨ً.  للمستقبل فيه معنى الرشَّ
الفرق بني (إذا) وبني (متى): 
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هم بني األداة  ق بعضُ النُّحاة عىل أنَّ (إذا) تستعملُ للوقتِ املعلومِ فرَّ ملّا اتفقت 
وإذا  متى  بني  والفصلُ   )  : خمرشيُّ الزَّ قال   ، االستعاملِ يف  (إذا)  األداة  وبني  (متى) 
 ، بحرفيتِهِ خمرشي  الزَّ قولَ  السيوطي  ونقلَ  للمعّني)٢٩،  وإذا  املبهم  للوقت  متى  أنّ 

وأضاف إليه قول غريه من العلامء هبذه الفائدة٣٠
ط:  خروج (إذا) عن الرشَّ

ط، فذكر ابنُ احلاجب أنّ مثل  ذكر عددٌ من النُّحاة أنَّ (إذا) قد خترجُ عن باب الرشَّ
ط  ) *الليل١-٢*، ال حيملُ معنى الرشَّ ْ َىلَّ اْ جتَ اْرِ إِذَ النَّهَ ىْ وَ شَ غْ اْ يَ يْلِ إِذَ اللَّ قوله تعاىل (وَ
ألنّ هذا املعنى يلزمُ أنْ يكونَ ما قبلها مرشوطها يف املعنى وال يستقيمُ أن يكونَ القسمُ 
اإلنشائي مرشوطاً ألنَّه ثابتٌ ال يقبلُ تعليقاً واملعلَّقُ هو خربٌ يف املعنى واإلنشاءُ ليس 

ا٣١.  ا ومعموهلَ ل املسألةَ يف ذلك وأوضحَ بعد ذلك عملَ إذا واستعامهلَ خرباً وفصَّ
ط ومحلَ  ث فيه عن خروجِ (إذا) عن الرشَّ وفتح ابنُ هشامٍ فصالً يف املغني حتدَّ
 ،*٣٧الشور*  { نَ وْ رُ فِ غْ يَ مْ  هُ اْ  بُوْ ضِ غَ اْ  مَ اْ  إِذَ {وَ تعاىل:  قوله  منها   ، آياتٍ عليها 

 .*٣٩الشور* { نَ وْ ُ نْتَرصِ مْ يَ يُ هُ بَغْ ُمُ الْ اْهبَ اْ أَصَ نَ إِذَ يْ ذِ الَّ وقوله تعاىل: {وَ
د ظرفٍ للخرب إذ لو كانت رشطاً لدخلتْ الفاءُ عىل اجلملة االسميَّة  ها جمرَّ  فعدّ
٣٢، وتبعه  وذكر بعد ذلك ما استشهدَ به ابنُ احلاجب من آيةِ قسمِ اهللاِ عزَّ وجلَّ باللَّيلِ

يف ذلك السيوطي٣٣. 
طِ لتكونَ ظرفاً فحسبُ إذا تقدم  هذا ويمكنُ لنا أن نخرجَ (إذا) عن دائرةِ الرشَّ
ا  ا فمن التيسريِ يف اإلعرابِ أنْ نقولَ عن (إذا) التي يتقدمُ عليها جواهبُ عليها جواهبُ
الذي هو  املتقدم  بالفعل  متعلقاً  فتكون ظرفاً  املعنى (إهنا فقدت معنى الرشط)  يف 

جوابٌ يف املعنى. 
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خروج (إذا) عن الظرفية: 
فتأيت  الظَّرفية  عن  (إذا)  خترجَ  أن  أجازوا  النُّحاة  من  عدداً  أنّ  هشامٍ  ابنُ  ذكر 
مفعوالً به أو مبتدأً أو اسامً جمروراً، ثم ذكر رأيَ اجلمهور فقال: ( واجلمهور عىل أنّ 
)٣٤، وهذا الرأيُ هو األصوبُ واألسهلُ ألن حرصَ أداةٍ  (إذا) ال خترجُ عن الظرفيةِ
بمعنًى واحدٍ هو أسهل وأبسط، ومن املعروف أنّ إرجاع كلّ أداة إىل معناها األصيل 

واهد هو األرجح عند النُّحاة.  حتى بتأويلِ بعض الشَّ
خروجها عن املستقبل: 

تكونَ  أن  األول   : استعاملنيِ يف  االستقبالِ  عن  خترجُ  (إذا)  أنّ  هشامٍ  ابنُ  ذكر 
الْ  ) للمستقبلِ أحياناً، ومحل عليه ابنُ هشامٍ قوله تعاىل: {وَ للاميض كام تستعملُ (إذْ
اْ. .} *التوبة  وْ لَّ وَ تَ يْهِ  لَ مْ عَ ِلُكُ أَمحْ اْ  دُ مَ أَجِ لْتَ الْ  مْ قُ لَهُ مِ لِتَحْ كَ  أَتَوْ اْ  اْ مَ إِذَ نَ  يْ ذِ الَّ  ْ ىلَ عَ

 . ه من الشواهدِ ٩٢*، وغريَ
اْ  يْلِ إِذَ اللَّ واالستعامل الثاين أنْ جتيءَ للحالِ وذلك بعد القسمِ كقوله تعاىل: {وَ
ا متعلقةٌ بحالٍ من الليل  ها عىل االستقبالِ مع أهنَّ }*الليل١*، ثمّ يرجحُ بقاءَ ىْ شَ غْ يَ

 .٣٥ رةً مستدالً بمجيءِ احلالِ مقدَّ
العامل فيها: 

ذكرتُ يف التعريفِ أنّ (إذا) ظرفٌ منصوبٌ بجوابه، وهذا هو قولُ األكثرين وبه 
، وذكر أنَّ العامل فيها هو رشطها قياساً عىل غريها من األدوات الظروف.  نأخذُ

اختصاصها بالفعل: 
خولِ عل اجلملةِ الفعليَّةِ إذْ نصَّ  تْ بالدُّ طِ اختصَّ ملّا كانتْ (إذا) من أدواتِ الرشَّ
خول عىل اجلملة الفعليَّة(. . . ) ويكونُ  عىل ذلك ابنُ هشامٍ فقال: ( وختتصُّ بالدُّ

 :٣٦ الفعلُ بعدها ماضياً كثرياً ومضارعاً دونَ ذلكَ وقد اجتمعتا يف قولِ أيب ذؤيبٍ
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 .٣٧( بتـها         وإذا تـردُّ إلـى قليلٍ تقنـعُ فسُ راغـبةٌ إذا رغّ والنـَّ
- فاعالً لفعلٍ  وملّا كانتْ خمتصةً بالفعل أعرب االسم الذي يليها- إن وليها اسمٌ
ه مبتدأ٣٨ً.  ا األخفش فهو يعدُّ حمذوفٍ عىل التَّفسري ونقل هذا الرأي عن سيبويه وأمّ

ط  ما) يف أدوات الرشَّ بقي أنْ أشريَ إىل أنّ حممد األنطاكي عدّ (إذا) مع (إنْ وإذْ
طيَّةُ التي تقومُ هبذا النوعِ من الربطِ وتعطي هذه  ا األدواتُ الرشَّ االحتاميلِّ فقال: (أمّ

الصورةَ من العالقة السببية فهي (إن- إذما- إذا)٣٩. 
أنّ بعضَ  إذْ وجدنا   ، ) و (إذا) يف االستعاملِ غريبٌ وهذا اجلمعُ بني األداتني (إنْ
ا األنطاكي فجمعَ بني األداتني يف استعاملٍ  قوا بني األداتني يف االستعامل، أمّ النحاة فرّ
، واألغربُ منه قولُ إبراهيم الشمسان عن ابن  ط االحتاميلُّ وهذا غريبٌ واحدٍ هو الرشَّ
ا (إذا) فلم يوردها يف املغني. . )٤٠.  هشامٍ إنَّه مل يوردْ إذا يف املغني حيثُ قال: (. . . أمّ

وهذا افرتاءٌ عىل ابن هشام وعىل مغنيه ألنّ األداة (إذا) كانتْ من بني األدوات 
َا بخصوصِ  األكثر تفصيالً يف مغني اللبيب وقدْ أرشت إىل بعضِ الفصول التي عنوهنَ

األداةِ (إذا). 
ا وهي مضافةٌ إىل  وخالصة القول: إنّ (إذا) أداةٌ ظرفيةٌ زمانيةٌ يعملُ فيها جواهبُ
من املايض، وإذا دخلتْ  الزَّ ط، وتستعملُ أحياناً يف  فعلها، تفقدُ أحياناً معنى الرشَّ
ه الفعلُ الذي بعدها، وهي ال  ُ عىل اسمٍ كان هذا االسم فاعالً لفعلٍ حمذوفٍ يفرسِّ
تعملُ إال يف رضورةِ الشعر، هذه خالصة القول يف (إذا) وتنتقل اآلن للحديث عن 

 . ورود إذا يف أقوال اإلمام املهدي
د-أنامط اجلملة الرشطية ذات األداة (إذا): 

يف  ورودها  ات  مرّ عددُ  حيثُ  من  طِ  الرشَّ أدواتِ  قائمةَ  (إذا)  األداةُ  رت  تصدَّ
ةً وقد تنوعتْ من  اتِ ورودِها ثالثمئة مرّ أقوال اإلمام املهدي، فقد جتاوزَ عددُ مرّ
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، فقد تركبت وفق األنامط اآلتية:  حيثُ الرتكيبُ يف أنامطٍ خمتلفةٍ
 : ١- جميء إذا مع فعلٍ ماضٍ وجواب ماضٍ

ط واجلوابِ بعد (إذا) أن يأتيا ماضيني:  يمكنُ لفعيل الرشَّ
ال  املثال  سبيل  فعىل  كثرياً،    املهدي  اإلمام  أقوال  يف  النَّمط  هذا  ورد  وقد 

احلرص: (وإذا أَفَل نجمٌ طلع نجم)٤١. 
نا أوعيةٌ ملشيئة اهللا، فإذا شاء شئنا)٤٢ لُوبُ (قُ

َ عنكم)٤٣.  لَّ الباطلُ وانحرسَ حَ (إذا أَذِنَ اهللا لنا يف القول، ظَهرَ احلقُّ واضمَ
٢- جميء إذا مع فعل ماضٍ وجواب مجلة اسمية: 

ه سو يف كونِ اجلوابِ هنا مجلةً اسميَّةً  كيبيُّ عن سابِقِ ال خيتلفُ هذا النَّمطُ الرتَّ
، ويكثرُ أنْ يأيتَ جوابُ (إذا) مجلةً اسميةً كقول العرب:  يف حني كان هناك مجلةً فعليَّةً

ادٍ العبيسِّ يف معلقته٤٤:  لخ ال يؤملها). وكقول عنرتة بن شدَّ اةُ فالسَّ (إذا ذُبحت الشَّ
فـإذا ظلـمتُ فإنَّ ظلمـيَ باسـلٌ       مـرٌّ مـذاقته كطـعمِ العـلقـمِ

اتِ ورودِهِ  وقد كثر جميءُ هذا النَّمطِ يف أقوال اإلمام املهدي ، إذْ بلغَ عددُ مرّ
ط فيه  اتٍ يف األقوال وكان يف أكثر تلك احلاالت متَّصالً جوابُ الرشَّ مئةً وعرشَ مرَّ

بالفاء، ومن ذلك قوله: (إذا استغفرت اهللا (عزّ وجل) فاهللا يغفر لك). 
فقد ورد جوابُ (إذا) يف هذه اجلمل مجلةً اسميَّة متَّصلةً بالفاء موافقةً يف ذلك 
، فيام  ط بالفاء إذا كان مجلةً اسميَّةً تي توجبُ اقرتانَ جوابِ الرشَّ ة الَّ القاعدة النَّحويَّ

ط ماضياً.  كان فعل الرشَّ
 : األداة كلامّ

كلَّام  ا  جواهبِ حدوثِ  تكرار  تفيدُ  أيْ  للتَّكرار،  رشطيَّةٌ  ظرفيَّةٌ  اسميَّةٌ  أداةٌ  هي 
اً)*آل  قَ زْ اْ رِ هَ نْدَ دَ عِ جَ اْبَ وَ رَ ِحْ املْ اْ  يَّ رِ كَ اْ زَ يْهَ لَ لَ عَ ْ دَخَ لَّامَ ذكر فعلُها، فقوله تعاىل: (كُ
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، وإنَّام تفيدُ أنَّه  ةً واحدةً عمران٣٧*، ال يعني أنَّه دخل عليها فوجد عندها رزقاً مرّ
 . ر أنه جيدُ عندها الرزقَ ه تكرَّ ر دخولُ كلَّام تكرَّ

ط، عىل أنّ النُّحاة قديامً  ن أن تعدَّ من أدوات الرشَّ وملّا علَّقتْ حدثاً بحدثٍ آخرَ حسُ
) و(ما) بةٌ من (كلّ ا مركَّ ، وألهنَّ وها ظرفيَّةً زمانيَّةً ، وإنَّام عدُّ طِ ملْ يذكروها يف بابِ الرشَّ

 ، بتْ (كلام) من باب الرشطِ التي قرَّ الظرفية، وهي  التي منحتها  الـ(ما) هي  وهذه 
نْ  نْهُ مِ اْ مِ وْ قُ زِ ْ رُ لَّامَ : ( كلّ يف نحو (كُ ، يقولُ عنها ابنُ هشامٍ نَ أنْ تعدَّ رشطيَّةً لذلك حسُ
اْ)*البقرة٢٥*، منصوبةٌ عىل الظَّرفيَّةِ باتفاق، وناصبُها الفعلُ الذي  وْ اْلُ اً قَ قَ زْ ةٍ رِ رَ ثَمَ
ا حمتملة لوجهني: أحدمها:  (ما) فإهنَّ ا الظَّرفيَّةُ من جهةِ هو جوابٌ يف املعنى، وجاءهتْ
أن تكون حرفاً مصدرياً واجلملة بعدها صلةٌ فال حملَّ هلا. . . . الثاين: أنْ تكونَ اسامً 

نكرةً بمعنى وقت، واجلملةُ بعده يف موضعِ خفضٍ عىل الصفة)٤٥. 
املايض  ، األول كثرة جميءِ  أمرانِ لَ  األوَّ الوجهَ  بُ  يقرِّ ما  أنّ  بعد ذلك  يذكر  ثم 
بعدها والثاين أنّ (ما) املصدرية التوقيتية رشطٌ من حيثُ املعنى ومن هنا احتيج إىل 

٤٣مجلتني ترتتَّبُ إحدامها عىل األخر
، ويكثرُ  ا مركبةٌ من (كل وما)، وهي ظرفيَّةٌ زمانيَّةٌ إذاً فخالصة األداة (كلام) أهنَّ

أنْ يأيتَ املايض بعدها، هذا رأيُ القدماءِ فيها. 
عن  نقلَ  لكنّه   ، مركبةٌ ا  أهنَّ األنطاكي  حممد  ذكر  فقدْ  احلديثِ  العرصِ  يف  ا  أمّ
يليها إال  ا رشطيَّةٌ فقال: (كلام: مركبةٌ من (كل) و(ما) املصدرية وال  (البعض) أهنَّ
ها يف أدوات الرشطِ  هم عدَّ طِ بل لقد رأ بعضُ مجلتان وهلذا أشبهتْ أدواتِ الرشَّ

تسهيالً واختصاراً)٤٦. 
، ألنّه خيلصُ من  ط هو من قبيل التسهيلِ واالختصارِ ها بني أدوات الرشَّ إذاً عدّ
نْ  ط، وملْ يذكر األنطاكي مَ ها قريبةً من باب الرشَّ الدخول يف البحثِ عن أسبابِ عدِّ
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 . مْ هِ ها رشطيَّةً إنَّام اكتفى بنقل ذلك عن بعضِ نَ النُّحاة يعدُّ مِ
الزخمرشيَّ  إنّ  فقال  خمرشيِّ  الزَّ القولَ عن  نقلَ ذلك  فقد  مسان  الشَّ إبراهيم  ا  أمّ

 .٤٧ يعتربُ اجلملةَ التي دخلتْ عليها (كلَّام) مجلةً رشطيةً
ط) يف العرص احلديثِ فقدْ ذُكرتْ (كلام) بني  ا يف الدراسات التي تناولتْ (الرشَّ أمّ
ط  طِ دونَ إشارةٍ إىل تركيبها، فقد قالتْ عنها مجلة داود عياش: (تفيدُ الرشَّ أدواتِ الرشَّ
وال جتزمُ وهي ظرفٌ يفيدُ التَّكرار وال يليها إال الفعلُ املايض)٤٨، وهذه خالصةُ القولِ 
فيها وإليه أشار بعضُ الدارسني٤٩، وفيها تسهيلٌ واختصارٌ إذْ تعدُّ (كلَّام) أداةً واحدةً 

ا اخلاصُّ هبا، وإىل ذلك نميلُ يف هذا البحث.  مركبةً هلا عملُها ومعناها واستعامهلُ
عددُ  جتاوز  إذْ   ، املهدي  اإلمام  ورايات  يف  جيِّداً  (كلَّام)  األداة  استعاملُ  كان 

ا فرتكبتْ يف أنامطٍ خمتلفةٍ أمهها:  ع استعامهلُ ، وقد تنوَّ ةً اتِ ورودِها اخلمسني مرّ مرَّ
 : - جميء كلّام عىل فعلٍ ماضٍ وجواب ماضٍ

يكثر أنْ يأيتَ الفعالن بعد (كلَّام) ماضيني، فمن ذلك قولُ املتنبي٥٠: 
بيلُ نَا وأنتِ السَّ دُ لَبٌ قَصْ حَ نَا      وض قلْ بتْ بنَا الرّ كلّامَ رحَّ

اتٍ يف أقوال اإلمام املهدي، كقوله: (كلامّ غاب  وقد ورد هذا النمط، عرشَ مرّ
طِ وجوابِهِ فعالً ماضياً يف  )٥١. فكام هو واضحٌ جاء كلٌّ من فعلِ الرشَّ مٌ لَ لَمٌ بدا عَ عَ

هذه اجلملة. 
 املهدي  اإلمام  استعملها  التي  اللغوية  األلفاظ  أن  إليه  اإلشارة  جتدر  وممّا 

كشف  فقد  وهبذا  معانيها،  عن  الكشف  عرب  روعتها  جتلّت  إنّام  الرشيفة  أقواله  يف 
األسلوب الرشطي مالمح تلك الصياغات البالغية، ودقة تعبريها، ومجال تراكيبها 
الظاهري واملضمر، وقد كانت األلفاظ يف أعىل درجات  املعنى  زت واقع  التي عزّ

الفصاحة والبالغة، واجلودة واالتقان يف الكشف عن تلك املعاين. 
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اخلامتة: 
اكيب  الرتَّ من  جمموعةٍ  من  يتألف  لغويٍّ  نصٍّ  أيَّ  أنَّ  سبق  ما  عىل  بناءً  نستنتج 
اكيب  ل من خالل تفاعلها فيام بينها بنية النَّص اللغوي، وهذه الرتَّ ة التي تشكّ النَّحويَّ
للنصِّ  النَّحوية  البنية  ترابطيَّةٍ بني عنارص  أو  ةٍ   ن من عالقاتٍ إسناديّ تتكوَّ النَّحوية 
يؤدهيا  ووظيفةً  داللةً  تركيبٍ  لكلِّ  ألنَّ  عشوائيَّاً  الكالم  يف  تأيت  ال  وهي  اللغوي، 
ته التوصيليّة التي وجدت  ليخدم املعنى العامَّ للنص اللغوي الذي يقوم بدوره بمهمَّ

اللغة من أجلها. 
(اجلملة الرشطية) يف أقوال اإلمام  وقد الحظت الدراسةُ تنوعاً كبرياً يف استعاملِ
املهدي . وقد وردت كثرياً وفق أدوات خمتلفة مل يستطع البحث اإلملام هبا كاملةً 
سن استعامهلا، لذلك جلأنا إىل أخذ عيّنات من هذا  نظراً لتفرعاهتا وجودة ذكرها وحُ

 .الفيض اللغوي الذاخر لإلمام املهدي
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هوامش البحث:
انظر املحكم والبحر األعظم – ابن سيدة األندليس، ج٨/ ١٣، ولسان العرب – ابن منظور )١

– – ج١/ ٦٧٣، وتاج العروس  أبادي  – الفريوز  – ج٧/ ٣٢٩، والقاموس املحيط  اإلفريقي 
الزبيدي – ج١٩/ ٤٠٤. 

د األنطاكي – ج٢/ ٥٢، ٥٣، )٢ انظر املحيط – حممَّ
بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار-  حممد باقر املجليس- ج١٢)٣

 رشح الكافية الشافية: ابن مالك اجلبائي ج١٦٥٠/٣. وانظر رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن ٤)
مالك ج٤١/٤، ومهع اهلوامع: السيوطي ج٥٧٥/٢. 

 املقتضب- املربد -ج٧٦/٣. ٥)
 انظر تفصيل ذلك أمايل ابن احلاجب -ج٣٠٩/١. ٦)
 رواه مسلم يف صحيحه باب نقض الكعبة وبنائها-ج٩٦٩/٢. ٧)
مغني اللبيب- ابن هشام ج٢٨٨/١. )٨
انظر الترصيح عىل التوضيح- خالد األزهري /١١٤. )٩

البيت من شواهد سيبويه –ج٢/ ٣٧٤، واخلصائص –ج٢٦١/٢، واملفصل –ج١٧٤/١، )١٠
واإلنصاف –ج٢/ ٥٦٦، واجلنى الداين –ج١/ ٦٠٣، ومهع اهلوامع –ج٢/ ٤٥٨. 

الكتاب - سيبويه -ج٣٧٣/٢، ٣٧٤. )١١
انظر مغني اللبيب- ابن هشام -ج٢٨٩/١. )١٢
 مغني اللبيب- ابن هشام- ج٢٩٨/١، وأمايل ابن احلاجب -ج٤٨١/٢. )١٣
السيوطي )١٤ اهلوامع-  ومهع  -ج١٦٥١/٣،  مالك  ابن   - الشافية  الكافية  رشح  انظر   

-ج٥٧٥/٢. 
 انظر األشباه والنظائر- السيوطي -ج٥١٦/٢، ٥١٧. )١٥
 انظر رشح الكافية الشافية - ابن مالك ج١٦٥١/٣ومهع اهلوامع- السيوطي ج٥٧٥/٢. )١٦
إله إال اهللا -ج٥٥/١، )١٧  رواه مسلم بلفظ لوال أن تعريين قريش- باب أول اإليامن قول ال 

)-ج١٧٤/١.  وأمحد يف مسنده مع أن - ج٣٧٤/١٥، وورد يف أمايل ابن برشان دون (أنْ
إعراب ما يشكل من ألفاظ احلديث النبوي- أبو البقاء العكربي/١٣٧. )١٨
 يرضب ملن خربه خري من رؤيته. )١٩
 انظر املحيط- حممد األنطاكي - ج٦٤/٢-٦٥. )٢٠
الرشاونة )٢١ رسمية  ماجستري-  رسالة   – ووصاياهم  العرب  خطب  يف  الرشط  أسلوب  انظر 
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– – ماجستري  الرشيف  الشعر اجلاهيل ولغة احلديث  لغة  ص٦٠، وأسلوبا الرشط والقسم بني 
مجلة داوود عياش ص١٨٩. - الكتاب- سيبويه- ج٦٠/٣. 

بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار-  حممد باقر املجليس- ط٣- ج١٢)٢٢
املرجع نفسه)٢٣
٦١، )٢٤ –ج٣/  سيبويه  شواهد  من  والبيت   ،٨١ –ج١/  للمرزوقي  احلامسة  ديوان  رشح 

وحروف املعاين والصفات –ج١/ ٦٣. 
 املرجع نفسه- ج٦١/٣. )٢٥
البقاء )٢٦ أبو  واإلعراب-  البناء  علل  يف  اللباب  ج٥٦/٢،  املربد-  املقتضب-  انظر   

العكربي-ج٥٦/٢، رشح الكافية الشافية- ابن مالك- ج١٥٨٣/٣، األصول يف النحو- ابن 
اج- ج١٦٠/٢، مهع اهلوامع- السيوطي- ج١٧٩/٢-١٨٠.  الرسّ

ائغ- ج٤٤٦/١، حروف املعاين والصفات- الزجاجي- )٢٧ انظر اللمحة رشح امللحة- ابن الصَّ
ج٦٣/١. 

املفصل يف صنعة اإلعراب- الزخمرشي- ق٢١٦/١. )٢٨
 انظر- األشباه والنظائر يف النحو- السيوطي- ج٥١٢/٢. )٢٩
 انظر تفصيل ذلك- أمايل ابن احلاجب- ج١٨٥/١-١٨٦. )٣٠
 انظر مغني اللبيب- ابن هشام- ج١٢١/١. )٣١
انظر- مهع اهلوامع- السيوطي- ج١٧٩/٢. )٣٢
مغني اللبيب- ابن هشام-ج١١٤/١-١١٥. )٣٣
 انظر- مغني اللبيب- ابن هشام- ج١١٦/١. )٣٤
املغني )٣٥ –ج١/ ٤٣٧، والبيت من شواهد  العرب  –ج٤٢٢/١، ومجهرة أشعار  املفضليَّات   

=ج١/ ١١٤، ومهع اهلوامع –ج٢/ ١٨١، وحاشية الصبان –ج٢ / ٣٨٩. 
 املغني- ج١١٤/١. ٦٣)
ج٢-/١٨١- )٣٧ السيوطي-  اهلوامع–  ومهع  ج١١٤/١،  هشام-  ابن  اللبيب-  مغني  انظر   

ط يف خطب العرب ووصياهم- ماجستري- رسمية حممد رشوانة/٦٥.  وأسلوب الرشَّ
 املحيط- حممد األنطاكي- ج٥٥/٢. )٣٨
مسان/٢٠٩. )٣٩  اجلملة الرشطية عند النحاة العرب- إبراهيم الشَّ
وزين/١٣٩، )٤٠ بع –الزَّ  مجهرة أشعار العرب – ج١/ ٣٦١، والواضح املبني يف رشح املعلقات السَّ

ومل يرد البيت يف كتب النحو. 
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 رطي ومساته يف أقوال اإلمام املهدياألسلوب الش

بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار-  حممد باقر املجليس- ط٣- ج١٢)٤١
املرجع نفسه)٤٢
املرجع نفسه)٤٣
مغني اللبيب- ابن هشام- ج٢١٩/١. )٤٤
انظر املرجع نفسه- ج٢٢٠/١. )٤٥
 املحيط- حممد األنطاكي- ج١٨٧/٣. )٤٦
انظر اجلملة الرشطية عند النحاة العرب- إبراهيم الشمسان/٢٢٨. )٤٧
 أسلوب الرشط والقسم بني لغة الشعر اجلاهيل ولغة احلديث النبوي الرشيف- مجلة داود )٤٨

عياش/١٤٩. 
املهذري- )٤٩ عيل  نارش  حممد  السبع-  املعلقات  شعراء  دواوين  يف  الرشطية  اجلملة  انظر-   

دكتوراه/٢٤. 

الصبح املنبي عن حيثية املتنبي –ج١٠٦/١، وانظر الوساطة –ج١/ ١٥٤. )٥٠
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قائمة املصادر واملراجع:
القرآن الكريم. *
أسلوب * ٢٠٠٦م.  زكي.  امحد  صفوت، 

ط يف خطب العرب ووصاياهم يف كتاب  الرشَّ
– ماجستري  رسالة  العرب–  خطب  مجهرة 

رسمية حممد الرشاونة – جامعة اخلليل. 
لغة * بني  والقسم  الرشط  أسلوبا  ٢٠١٠م. 

رسالة   – النبوي  احلديث  ولغة  اجلاهيل  الشعر 
الرشق  جامعة   – عيّاش  داود  مجلة   – ماجستري 

األوسط. 
ابن * عثامن  عمرو  أبو  أمايل.  احلاجب،  ابن 

سليامن  صالح  فخر  تح  ١٩٨٩م.  احلاجب. 
قدارة. بريوت – لبنان: دار اجليل. 

ما * إعراب  ١٩٩٩م.  البقاء.  أبو  العكربي، 
عبد  تح  النَّبوي:  احلديث  ألفاظ  من  يشكل 
مؤسسة  القاهرة:   – مرص  هنداوي.  احلميد 

املختار. ط١. 
األشباه * ١٩٨٢م.  ين.  الدِّ جالل  السيوطي، 

دمشق:  النبهان.  اإلله  عبد  تح  والنَّظائر: 
مطبوعات جممع اللغة العربية. 

املجليس، حممد باقر. ١٩٨٣م. بحار األنوار *
بريوت:  األطهار.  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة 

دار إحياء الرتاث العريب. ج١٢. ط٣. 
جواهر * من  العروس  تاج  ت.  د.  بيدي.  الزَّ

القاموس: تح جمموعة من املحققني. دار اهلداية. 
أشعار * مجهرة  ت.  د.  زيد.  أبو  القريش، 

مرص  هنضة  البجادي.  حممد  عيل  تح  العرب: 
للطباعة والنَّرش. 

ابن جني، أبو الفتح. د. ت. اخلصائص: تح: *
حممد عيل النجار. القاهرة: اهليئة العامة املرصية 

. ط٤. 
ابن * رشح  ٢٠٢٠م.  عقيل.  ابن  العقييل، 

عقيل عىل ألفية ابن مالك: تح: حمي الدين عبد 
احلميد. دمشق – بريوت: دار ابن كثري. ط١. 

الترصيح * رشح  ٢٠٠٠م.  خالد.  األزهري، 
عىل التوضيح. بريوت: 

 دار الكتب العلمية. ط١. *
الكافية * رشح  ت.  د.  مالك.  ابن  اجلياين، 

أم  جامعة  اهلريدي.  املنعم  عبد  تح  الشافية: 
القر: مركز البحث العلمي. ط١. 

آبادي، لفريوز. ٢٠٠٥م. القاموس املحيط: *
مؤسسة  بريوت:  الرتاث.  حتقيق  مكتب  تح 
مؤسسة  عرقسويس   نعيم  بإرشاف  الرسالة 

الرسالة. ط٨. 
األنصاري، ابن هشام. د. ت. مغني اللبيب *

عبد  الدين  حمي  تح  األعاريب:  كتب  عن 
احلميد. مرص: دار الطالئع. 

الضبي، املفضل. د. ت. املفضليات: تح  أمحد *
حممد شاكر وعبد السالم هارون. القاهرة: دار 

املعارف. ط٦. 
املربد، أبو العباس. د. ت. املقتضب: تح  عبد *

اخلالق عضيمة. بريوت: عامل الكتب. 
املحكم * ٢٠٠٠م.  سيدة.  ابن  األندليس، 

هنداوي.  احلميد  عبد  تح  األعظم:  واملحيط 
بريوت: دار الكتب العلمية . ط١. 

لسان * منظور١٤١٤هـ.  ابن  اإلفريقي، 
العرب. بريوت: دار صادر. ط٣. 

رشح * يف  اللمحة  ٢٠٠٤م.  الصائغ.  ابن 
املنورة.  املدينة  الصاعدي.  إبراهيم  تح  امللحة: 

ط١. 


