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ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ

 يِّ دِ املَهْ مامِ  اإلِ تِ  لامَ كَ يفِ  طِ  ْ الرشَّ مسارات  رصدِ  إىل  البحث  ا  ذَ هَ فُ  هيدِ
كونه  يثُ  حَ منْ  ووظيفته  املعنوية  دالالته  عند  والوقوف   ، الثَّاينِ ريِ  فِ السَّ  ِ رصْ عَ يفِ 
، باإلضافة إىل ما حتمله هذه الدالالت من حكمة  ِّ لبنة حمكمةً يفِ بناء النصِّ الكيلِّ
مقامات  يستعمل يف  طِيّ  ْ الرشَّ كيب  ْ الرتَّ أنَّ  واملعروف  وعذوبة وصدق وموعظة، 
قد بدأ البحث بلمحة موجزة  هُ منْ أقسام الكلم، وَ حمددة وحيسن حيث ال حيسن غريُ
سة لد املسلمني، من ثمّ توقّف البحث  ة حول مكانة اإلمام املهدياملقدّ ومهمّ
ا استعامل اإلمام عند املعاين اللغوية واالصطالحية للرشط. ورصد البحث أيضً
ا ملعاين األدوات، فكان هناك حديث عن مسارات  ملسارات الرشط، ودالالته وفقً
(إذا)  األداة  (من) ودالالهتا، ومسارات  األداة  ) ودالالهتا، ومسارات  (إنْ األداة 
وصل  ثم  ودالالهتا،  (لوال)  األداة  ومسارات  (لو)،  األداة  ومسارات  ودالالهتا، 

البحث إىل نتائج عامة من الدراسة. 

الكلامت املفتاحيّة: مسارات الرشط، اإلمام املهدي ، عرص السفري الثاين.
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Abstract:
This research aims to monitor the paths of the condition in the 

words of Imam Al-Mahdi, peace be upon him, in the era of the sec-
ond ambassador, and focuses on its moral implications and function 
in terms of being a main topic of the overall text . In addition , there 
are wisdom, sweetness, sincerity, and sapience  in these connota-
tions, it is known that the conditional construction is used in specific 
places and improves other sections of speech . The research begins 
with a brief and important overview of the sacred status of Imam 
Mahdi, peace be upon him, among Muslims, then ponders over 
some linguistic and idiomatic meanings of the condition. Moreover 
, the study traces the use of the imam, peace be upon him, for the 
paths of the condition, and its indications according to the meanings 
of the tools, so there was a talk about the paths of the device “ an” 
and their implications, the paths of the device “man” their connota-
tions, the paths of the tool “ atha” and their connotations, the paths 
of the tool “ law” and the paths of the device “lola” and their con-
notations, then the research reached general results from the study.

Keywords: Paths of the condition, Imam Mahdi, peace be upon 
him, the era of the second ambassador.
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 : توطِئَةٌ
وءِ البُحوثِ  فرداهتا وكلامهتا عىل ضَ مام املَهدي بكلّ مُ ة اإلِ فنا عند قصّ إذا توقّ
ة، وال بدّ من االلتزام واإليامن هبا، ألن مجيع املخلوقات هي  همّ األكاديميّةِ لرأيناها مُ
فيض عن اهللا الواحد األحد، أو مصدر واحد من غري أن يكون يف فعل هذا املصدر 
أو اخلالق عشوائيّة أو خلل، فالكون يصدر عن اهللا كام أنّ نور الشمس يفيض عىل 
الفيض، فقد  للعيان، فالصدور نظري  الكائنات فيغمرها، ويكون سبباً يف ظهورها 
أفاض اهللا عىل الوجود بعد العدم، وخلق البرش بأحسن تقويم وفضلهم عىل كثري 
هم  مس والقمر، وأمدّ ر هلم الشَّ من خلقه، وأمر مالئكته بالسجود ألبيهم آدم، وسخَّ

بجميع ما حيتاجون إليه.
اللة والفوىض،  ة عنايته وحكمته تعاىل عىل عباده ختليصهم من الضّ وإنَّ من دقّ
لوات اهللا  د، صّ فقد  بعث إليهم أنبياءه الكرام، من مثل إبراهيم ونوح وموسى وحممّ
ةٍ  رَ فْ فا حُ ىلَ شَ نْتُمْ عَ ة غارقة يف اآلثام و، يقول تعاىل: ((وكُ عليهم، يف وقت كانت البرشيّ
ا))١، ووصف اإلمام أمري املؤمنني الظُّروف العصيّبَة التي  نْهَ م مِّ كُ ذَ من النَّارِ فأنَقَ
سل، وطول  الرُّ دبقوله: ((أرسله عىل حنيِ فرتة من  بعثة رسول اهللا حممّ رافقت 
نيا  هجعة من األُمم، وانتقاض من املُربم، وانتشار من األمور وتلظٍّ من احلروب والدُّ

كاسفة النور ظاهرة الغرور عىل حني اصفرار من ورقها وإياس  من ثمرها ....))٢.
العصبيَّة  الظُّروف  الم يف  السَّ عليه  د  آل حممّ قائم  اإلمام  يكون خروج  وكذلك 
التي جتتازها اإلنسانيّة، وهي ممزوجة بالفجائع واآلالم، فينقذها اهللا باملصلح العظيم 
الذي يشيع يف أرجائها األمن والسالم، وينرش العدل واملساواة  وغريها من القيم 

الكريمة التي تتطلع إليها اإلنسانيّة. 
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ل اهللا تعاىل  ومن الصفات الكثرية التي أشار هبا اإلمام عيللإلمام املهدي عجّ
هداية  إىل  الناس  سريجع  وأنه  الباطل،  وسيزهق  احلق  سيحق  أنه  الرشيف:  فرجه 
النبوية الرشيفة بعد أن تراجعوا عن االلتزام هبام.. وسيثبت  الكريم والسنة  القرآن 
يف  الناس  حكمتا  اللتني  نة  والسّ القرآن  أنّ  يف-  الرشّ فرجه  تعاىل  اهللا  ل  -عجّ هلا 
رهم احلضاري  ة تطوّ جاهليتهم األوىل ستحكامن النّاس يف آخر الزمان، وهم يف قمّ
نة لكلّ عرص وزمان، فقد قال اهللا  الكريم والسّ القرآن  أنّ  ل عىل  يدّ والتقني، وهذا 
)٣، فام هذا إالّ دليل عىل  ةً لِيفَ ضِ خَ لٌ يفِ األَرْ اعِ ةِ إِينِّ جَ الَئِكَ بُّكَ لِلْمَ الَ رَ إِذْ قَ تعاىل: (وَ
أنّ احلكمة يف اخلليفة أبلغ من احلكمة يف اخلليقة، فاحلكمة أن يبدأ بام هو األهم دون 
ة قبيل اخللق ومع  ادق، أن احلجّ د الصّ ، وهذا ما يؤيّده اإلمام جعفر بن حممّ املهمّ

اخللق وبعد اخللق ولو خلق اهللا اخلليقة خلواً من اخلليفة لكان قد عرضهم للتّلف.
وقد ورد عن رسول اهللاأنّه سيكون بعده خلفاء، ومن بعد اخللفاء أمراء، ومن 
ا. بعد األمراء ملوك جبابرة، ثم خيرج املهدي من آل بيتي يمألها عدالً كام ملئت جورً
عن  ذكرت  فرجه-  تعاىل  اهللا  ل  -عجَّ املهدي  اإلمام  صفات  بعض  هي  هذه 
عليهم  بيته  أهل  سولوعن  الرّ عن  الواردة  وايات  الرّ ذكرتِ  كام   .سول الرّ
رية، وحييي  السّ وأنّه سرييكم عدلَ  اإلمام ويتمثّل ألوامره،  يُطيع  الكلَّ  أنّ  الم  السّ

نة. ميت الكتاب والسّ
ولة  اإلمام املهديّ ذات سرية عادلة بإحقاق احلقّ وإزهاق الباطل، إذ يعيد  إنّ دّ
ة بعد أن  نة النبويّ ل اهللا تعاىل فرجه- النّاس إىل هداية القرآن الكريم والسّ اإلمام -عجّ
درست آثارمها، وسيأخذ البرشيّة حتت راية واحدة ويدبّر شؤوهنا يف دولة واحدة، 
فتسود الفضائل واألخالق بني النّاس، وينرش اخلري واملحبة بينهم وختتفي الرذائل 

واملفاسد. 
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 : طِ ْ انُ الرشّ يْدَ مَ
امَ  كَ املعنوية   املهدي اإلمام  ارُ  أَفْكَ فِيهِ  تْ  ارَ دَ ا  عً اسِ وَ انًا  يْدَ مَ طِ  ْ الرشَّ بَابُ  دُّ  عَ يُ
نَ  مِ فَاختَارَ   ، الكِبَارِ نِيَّةُ  ذِهْ فِيهِ  تْهُ  فَ عَ أَسْ وَ  ، ارِ األَفْكَ نَّةَ  أَعِ فِيهِ  أَطْلَقَ  فَ  ، ورَ تَدُ أَنْ  َا  هلَ اءَ  شَ
وع  بلَ الرشّ نَا قَ دَّ لَ الَ بُ ، وَ ارَ يْثُ دَ تْ حَ ارَ تُهُ فَدَ غَ تْهُ فِيهِ لُ عَ ، وطَاوَ تَارَ ا اخْ املسارات فِيهِ مَ
فَ  نُعرِّ أَن  ن  مِ  املهدي اإلمام  لغة  يف  طي  الرشّ كيب  الرتَّ مسارات  نْ  عَ يثِ  باحلَدِ

، عىل نطاق اللغة واالصطالح. طِ ْ صطَلحِ الرشَّ بِمُ
ط معروف، وكذلك  ط: "الرشّ َ : جاء يف لسان العرب يف مادة رشَ ةً طُ لغَ ١- الرشَّ
ط إلزام اليشء والتزامه يف البيع و نحـوه،  يطة، واجلمع رشوط و رشائط. والرشّ الرشّ
أعالمها،  الساعة  وأرشاط  ط،  أرشُ واجلمع  العالمة،  بالتحريك  ط  َ والرشّ واجلمع. 

ومنه التنزيل العزيز: (فقد جاء أرشاطها)"٤. 
ويف املعجم الوسيط جاء الرشط بمعنى (( ... ما يوضع ليلتزم به يف بيع ونحوه، 
ويف الفقه ما ال يتم اليشء إال به، وال يكون داخال يف حقيقته. وعند النحاة ترتيب 
أمر عىل أمر بأداة من أدوات الرشط و هي األلفاظ التي تستعمل يف هذا الرتتيب 
مثل إن ومهام - ومجعه رشوط))٥. ويالحظ أن التعريف الثاين أشمل ألنه اشتمل 

عىل املفهوم اللغوي والفقهي النحوي للرشط. 
ط  ة والرصفيّة أنّ الرشّ ط اصطالحاً: ورد يف معجم املصطلحات النحويّ ٢- الرشَّ
له  أسلوب  وهو  الثاين،  وجد  األول  وجد  إذا  حيث  بيشء،  يشء  ((تعليق  بمعنى  
مكوناته و أركانه وهي: األداة وفعالن، وحصول الثاين منهام مرتتب عىل حصول 

األول، فهـو جـوابـه وجزاؤه))٦.
ط يتكون من أداء تتصدر األسلوب،  ويظهر من هذا التعريف أنّ أسلوب الرشّ
ثم من جزأين؛ األول الرشط، و ال يكون يف احلقيقة إال فعالً، والثاين جوابه وجزاؤه 
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الذي قد يكون فعال، و الرشط هو أساس األسلوب، و بدونه ال يقع الرتتيب . 
مدخوهلا  عىل  يطلق  وقد  رشط.  أداة  فيقال  األداة  عىل  يطلق  اسم  والرشط 
األول، فيقال فعل الرشط، و قد يطلق عىل األسلوب كله بجميع مكوناته فيقال 

ط. أسلوب الرشّ
اسة الرتكيب الرشطي يف لغة اإلمام املهدي رَ وقد جاءت فكرة هذا البحث، لِدِ

لُوب ومساراته ذلكَ أَنَّ  ِ السفري الثاين، لنقفَ عىل دَالالتِ األُسْ تِهِ يفِ عرصْ لِامَ يف كَ
ا  يه يف اجلملة، وخيتلف الرتكيب معنويً ا تنهضُ به وتؤدّ اصً لكل أداة رشطية معنًى خَ
ا)  وكِ يف وقوعه أصالً و(إِذَ يل املشكُ لُ يف الرشط االحتِامَ ) تُستَعمَ باختالف األداة فـ(إِنْ

عنى الرشطِ املتحقق ويكثر استعامهلا بمعنى التكرار... وهكذا. تُستَعل يف مَ
ةَ  اللغَ متلكتِ  ةٍ  فَذَّ شخصيةٍ  عن  صادرة   املهدي اإلمام  كلامت  انت  كَ ملََّا  وَ
يف  أداة  بكل  جاء  بحيث  متقناً  األسلوب  هلذا  استعامله  كان  َا  هلِ تِعامَ اسْ يفِ  دَتْ  دِّ سُ وُ
ا  يرً ا جدِ المً ياق الذي يناسب معناها ويف املقام الذي يقتيضِ فحواها فكان بحقٍ كَ السّ

 : ي عليه السالم، وإليك تفصيل ذلكَ مام املهدِ : كالمُ اإلِ نْهُ الَ عَ قَ بِأَنْ يُ
ا:  ) ودَالالهتَ اة (إِنْ ١- مسارات األدَ

ا عند  ط وأمّ بابِ اجلزاءِ وقد ورد ذلك باكرً ) أصل أدوات الرشَّ اةُ (إِنْ دُّ األَدَ تُعَ
) هي أمُّ حروف اجلزاء فسألتُه  سيبويه(١٨٠هـ) حيث قال: ((وزعم اخلليلُ أنَّ (إنْ
مل قلتَ ذلك فقال من قبل أينَّ أر حروفَ اجلزاء قد يترصفْنَ فيكنَّ استفهاماً ومنها 
ما يفارقُه (ما) فال يكون فيه اجلزاء وهذه عىل حالٍ واحدةٍ أبداً ال تفارق املجازاة))٧. 
ط إذْ إنَّ غريها من األدوات  ) يف الرشَّ ويكشف النَّصُ عن تعليل ادعاء أصالة (إنْ
طِ  الرشَّ بابَ  تفارق  ا ال  فإهنّ  ( (إنْ ا  أمَّ االستفهام،  باب  فيستعمل يف  الرشط  يفارق 
استعمل  النَّص  أنَّ  خيفى  وال  للباب.  اً  أمّ سيبويه   ينقل  كام  اخلليل  ها  عدَّ فلذلك 
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هُ  ةً حروفاً وأسامءً وقد تابع سيبويهِ غريُ ط عامَّ (احلروف) للداللة عىل أدوات الرشَّ
 ( ) املكسورة اخلفيفة هي أم أدوات اجلزاء٨ وبام أنَّ (إنْ من النحاة يف ادعاء أن (إنْ
) فعلٌ مضارعٌ فهو الفعل املعرب لذلك  حرفُ رشطٍ جازمٌ فهذا يعني أنَّ ما بعد (إنْ
طيَّةِ من صيغةٍ أساسيةٍ هلذه اجلملة وهي (إنْ  فقد انطلق النحاة يف دراسة اجلملةِ الرشَّ
الشكل حيتاج  تغيريٍ يف هذا  فعل مضارع جمزوم)٩. وكلُّ  فعل مضارع جمزوم +   +
م األداة  إىل تقديرٍ أو تأويلٍ فإذا جاء أحد الفعلني ماضياً فهو يف حملِّ جزمٍ وإذا تقدَّ

مضارعٌ مرفوعٌ فهو دليل اجلواب.... إلخ.
ط وفقها وهي أن يكونَ الفعالن  نا من األمر احلاالت التي ترتكب مجلةُ الرشَّ وهيمّ
، وجيوز أن يأتيا مضارعاً  ، وجيوز أن يكونا ماضيني وهو حسنٌ مضارعني وهو األصلُ
ط فهذا يعني أنَّ معناه  ا إذا جاء الفعل املايض يف مجلة الرشَّ فامضياً أو بالعكس١٠، وأمَّ
ط إنَّام يكون يف املستقبل، ويتابع املربدُ فيقول: ((وقد جيوز أن تقع  املستقبل ألنَّ الرشَّ
ط ال يقع إال عىل فعلٍ مل يقعْ  األفعال املاضية يف اجلزاء عىل معنى املستقبلية ألنَّ الرشَّ

فتكون مواضعها جمزومةً وإنْ ملْ يتبنيْ فيها اإلعراب))١١.
هييلُّ (٥٨١ هـ) كذلك الكالمَ إىل حسنٍ وقبيحٍ حسب حاالت تركيبه  م السُّ وقسَّ
هنا هو  نا  وما هيمُّ النحاة يف ذلك١٣،  هُ من  وتابعه غريُ بعضه عىل بعض١٢،  وتقديم 
تي  الَّ القيمة  أحكامُ  ا  أمَّ وفقها،  طية  الرشَّ  ( مجلة(إنْ ترتكب  التي  كيبية  الرتَّ احلاالت 
االستعاملُ  دام  فام  كهذا  تطبيقيٍّ  بحثٍ  يف  كثرياً  تفيد  ال  فهي  النُّحاة  بعضُ  ذكرها 
املختلفةِ  الداللةِ  عن  البحث  ولعلَّ  داللةٌ  وله  جائزٌ  استعاملٌ  فهو  قاعدةً  يكرسُ  ال 
. للرتاكيب املختلفة خريٌ من تصنيف الكالم وإعطائه أحكاماً قيميَّةً ال تستند إىل دليلٍ
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) الرشطية:  حاالت استعامل (إنْ
ط االحتاميل:  أ- مع الرشَّ

ط  للرشَّ أو  للفعل  فيمكن  حمتمالً  ا  حصوهلُ يكون  أن   ( (إنْ استعامل  يف  األصل 
، فقولك (إن أستيقظْ باكراً أتصلْ بك)) رشطٌ  قَ قَ ويمكن أال يتحقَّ بعدها أنْ يتحقَّ
احتاميلٌّ فقد يتحقق وقد ال يتحقق والغالب أنَّه مشكوكٌ يف حصوله. لذلك عدّ سيبويه 
 : استعامهلا مع األفعال املتحققة الوقوع قبيحاً حيث قال ((... أال تر أنَّك لو قلتَ
قبيحاً.....)١٤،  كان  البرسُ  امحرّ  إنْ  آتيك  قلتَ  ولو  حسناً  كان  البرسُ  امحرّ  إذا  آتيك 
قال:  حيث  طي  الرشَّ الربط  يف  و(إذا)   ( (إنْ بني  هـ)  السيوطي(٩١١  ق  فرّ وكذلك 
ا تكون للمحتمل  ) فإهنَّ ((وختتصُّ (إذا) بام يتعنيَّ وجوده... أو رجح.... بخالف (إنْ
لَدٌ ....))الزخرف٨..))١٥. َٰنِ وَ محْ انَ لِلرَّ لْ إِن كَ واملشكوك فيه واملستحيل كقوله ((قُ

 :( ) ومعنى (إذْ ب- بمعنى (قدْ
ط االحتاميلِّ املشكوك  ) يف غري الرشَّ واهد تدلُّ عىل استعامل (إنْ  ورد عددٌ من الشَّ
واهد مواقفَ خمتلفةً وقد نقل لنا ابن هشام(٧٦١هـ)  فيه فوقف النُّحاة من تلك الشَّ
ا قد  ) الرشطية فقال: ((زعم قطرب أهنَّ عدداً من تلك اآلراء واالستعامالت لـ (إنْ

))*األعىل٩*. كرَ عَتِ الذِّ فَ ) كام تقدم يف ((إِنْ نَ تكون بمعنى (قدْ
نتُم  كُ إِن  اهللاَ  وا  قُ اتَّ وَ  )) منه  وجعلوا   ( (إذْ بمعنى  تكون  ا  أهنَّ الكوفيون  وزعم 
*الفتح   (( نِنيَ  آمِ اهللاُ  اءَ  شَ إِنْ  امَ  رَ احلَْ دَ  جِ املَْسْ لُنَّ  خُ ((تَدْ  ،*٥٧ *املائدة   (( نِنيَ مِ ؤْ مُّ
قُ الوقوع....))١٦، ويذكر أنَّ اجلمهور رفض  ٢٧*.. ونحو ذلك مما الفعلُ فيه حمقَّ
القاعدة  سالمة  عىل  حيافظُ  بام  واهد  الشَّ هُ  أعالمُ ج  وخرّ االستعامالت  هذه  مثل 
كيف  للعباد  تعليمٌ  االستعامالت  هذه  مثل  إنّ  املشيئة  آية  عن  فقالوا  األساسيَّة 
ط  يتحدثون إذا ما أخربوا عن املستقبل، وأجابوا عن اآلية األوىل بأنَّ مثل هذا الرشَّ
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يؤتى به عادةً لإلهلاب كقول الرجل البنه: إن كنت ابني فأطعني١٧.
السفري  كلامته يف عرص  األداة يف  ملسارات هذه   اإلمام استعامل  وإذا رصدنا 
ا وهي املجيءُ بِاألداة أوالً ثم فعل الرشط  الثاين وجدناه يلتزم بأكثر املسارات شيوعً
هِ  ذِ ىل أن فعل الرشط يف مجيع احلاالت كان ماضيًا لفظًا، ويفِ هَ ثم جواب الرشط، عَ
ا  ورً طُ دَ ْ اةِ مما أدَّ فيه الرشَّ هِ األَدَ ذِ منْ مجَلِ هَ عنًى، وَ احلالة كام أرشنا يكون مستقبالً مَ
وحلظَةَ  مسِ  الشَّ وق  رشُ ظَةَ  حلَ الصالةِ  نِ  عَ ئِلَ  سُ دْ  قَ وَ مامِ اإلِ قولُ  املعنى  يفِ  مهامًّ 
فلئنْ  "  : فقالَ لِكَ  ذَ كَ ربُ  الشيطَانِ وتغْ قَرين  قُ منْ بنيِ  تُرشِ َا  أَهنَّ َا، وقد شاعَ  وهبِ رُ غُ
انَ كام يقولونَ ( إنَّ الشمس تطلع بني قرين الشيطان وتغرب بني قرين الشيطان) فام  كَ

أرغم أنف الشيطان مثل الصالة"١٨.
ا  ا، ويصحح مفهومً طأً شائِعً بَ خَ وِّ يُصَ أن  الكالم  املهدي من هذا  اإلمام  أراد 
الرتاكيب  بدالالت  بصريٌ  ألنه  غرضه  يناسب  ما  كل  كالمه  يف  فحشد  مغلوطًا، 
ىلَ  هُ عَ لَ ، فأَدخَ كِّ ال عىل االحتاملِ والشَّ ) الدَّ (إِنْ بـِ وخصائصها، ومنه استعامل الرشط 
أن  أراد  فكأنه  الشيطان،  قرين  بني  الشيطان وغروهبا  قرين  بني  الشمس  معنى رشوق 
ريُ  ا االعتقاد مشكوكٌ فِيهِ غَ يشكك بالفكرة أصالً فهو يقول بطريقة غري مبارشة إن هذَ
ىل فرض حتقق املعنى أو  )، وعَ الً األداة (إِنْ ، مستَعمِ ٍّ يلِ طٍ احتِامَ ْ ضهُ برشَ رَ لكَ عَ ، لِذَ ثابتٍ
و الصالة  ا وإِن قل احتِامله فالعاقل يعرف أنَّ أكثر ما يرغم أنف الشيطانِ هُ كونه صحيحً
يل لكن  ) يفِ املعنى االحتامَ نْ أشكال األَداة (إِنْ مِ ةٍ؟ وَ ائِزَ فعالمَ تكونُ مكروهة أو غري جَ
لغرضٍ توجيهي تعليمي قوله يف رضورة سرت مكانه وعدم البوح به ألحد، فقدْ قالَ 
هُ إىل تالميذه يوصيهم برضورة كتم اسمه ومكانه" إِنْ وقفوا عىل االسم  المَ ا كَ هً جِّ وَ مُ
اإلمام  أنَّ  يتوهم  الكالم  هلذا  فالناظر  عليه"١٩.  دلوا  املكان  عىل  وقفوا  وإنْ  أذاعوه، 
إِذْ إِنَّ معرفة حساده ملكانه أو السمه  ) يفِ غري معنى االحتامل والتقليل،  استعمل (إِنْ
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ما  التعمية  إىل  هَ  يُوجِّ أَنْ  أرادَ  لك  لذَ متوقعٌ  هوَ  بل   ، بِهِ ا  وكً كُ مشْ ليسَ  بذلك  وبوحهم 
، فكأنه يقول هلم قللوا من احتامل معرفتهم ما استطعتم  بيالً استطاع التالميذ إىل ذلكَ سَ
أو  التقليل من احتامل معرفة اسمه  و  أن يكونَ وهُ ِبُ  ذا معنًى جيَ ، وهَ إىل ذلك سبيالً
مكانه، وملا كان بمنزلة ما جيب أن يكون نزل منزلة ما كان فبناه اإلمام بقالب الرشطِ 

ا إىل كونه معنى جيب التقليل من احتامله قدر االستطاعة. االحتاميل تنبيهً
ا قول اإلمام جميبًا عن سؤال الصالة يف جلد بعض احليوانات:  ومن ذلك أيضً
" إن مل يكنْ لك بدٌّ فصل فيه"٢٠. وكأنه يقلل من احتامل حدوث ذلك، فلامذا يقوم 
عن  السؤال  ثم  اجللود  بعض  بارتداء  اإلغراب  أو  نفسه  عىل  بالتضييق  اإلنسان 
ا، هذا أمرٌ ال يليقُ فلامذا يضطَّرُّ  اإلنسان إىل فعله، فاألحر أالَّ يُضطَّرَّ  الصالة فيهَ
و احتاملٌ ضعيف إن مل يكن لإلنسان بد من سرت نفسه إال بيشءٍ  ولكن إن حدثَ وهُ
ةُ نادرة قليلة احتامهلا ضعيفٌ مشكوكٌ فيه ناسبها  ملََّا كانت هذه احلالَ ، وَ منه فال بأسٍ

 . ِّ ) ذات املعنى التقلييل االحتاميلِ من أسلوب الرشط نمطُ األداة (إنْ
) كام قدمنا  واستعمل اإلمام املهدي هذا النمط ملعنى تعليم العباد أو بمعنى (إِذْ
ستحج  " : اتِ نَوَ  السَّ بِسَ عنِ احلجِّ يفِ إحدَ ا منْ حُ ، فقالَ مبرشً يف العرضِ النَّظَريِّ
هذه السنة وتنرصف إىل أهلك ساملًا إن شاءَ اهللاُ"٢١. هذا النوع من الرشط يستعمل 
كام قدمنا ملعنى تعليم العباد كيف يتحدثون إذا ما أخربوا عن املستقبل، واإلمام أحق 
الناس بتعليم العباد كيف يتحدثون عن املستقبل، فلام هنض بدور املعلم ومر به أمر 
لزمَ  يُ أن  باملتعلم  ا  تأثريً الطرق  أكثر  أن  واملعروف  و  هُ التزمه  الناس  يعلم  أن  حيتاج 
كذا فعل اإلمام، فقد استعمل الرشط باألداة  ءِ الذي يعلمه، وهَ املعلم نفسهُ باليشَّ
(إن) يف النمط الذي يعلم العباد تنوهياً إىل طريقة حديثٍ جيب أن يأخذ املتكلم نفسه 

 . هبا إذا حتدث عن املستقبلِ
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ا:  ) ودَالالهتَ نْ اة (مَ ٢- مسارات األدَ
من: اسم وضع يف األصل للداللة عىل يشء يعقل غالبًا٢٢، فإذا ضمن إىل ذلك 
زمن معنى الرشط صار باتفاق أداة رشط للعاقل جازمة، وال يدل بذاته عىل زمن 

وءاً جيز به))٢٣ . معني، ويربط اجلواب بالرشط، نحو قوله تعاىل: ((من يعملْ سُ
وباإلضافة إىل تضمنها معنى الرشط فإن (من) تأيت عىل أوجه أخر، فتكون 

استفهامية، وموصولة، ونكرة موصوفة، وزائدة٢٤.
ا  قيودً تكون  الدالالت  هذه  فإن  ومعانيها،  دالالهتا  الرشط  ألدوات  كان  وإذا 
ا، وعليه فإذا أراد املتكلم أن يقيد الرشط واجلواب بذات مبهمة  للرشط واجلواب معً

عاقلة فإنه يستخدم األداة (من)، مثل: (( من يقرصّ يعرض نفسه للخطر))٢٥. 
مجلة  من  كان  نَا  ظلَمَ نْ  مَ  " قوله:  األَداة  هِ  ذِ املهديهلِ امِ  مَ اإلِ لِ  استِعامَ نِ  مِ وَ
]"٢٦ أَراد اإلمام  َ ىلَ الظَّاملِِنيْ نَةُ اهللا عَ الظاملني، وكان عليه لعنة اهللا لقوله تعاىل: [أَالَ لَعْ
، والبناء العمومي يقتيض لفظاً من  و عامٌّ دٍ بل هُ أن يبنِي معنًى عىل شخص غري حمدَّ
ن ألفاظ العموم، وتستعمل عندما يريد املتكلم أن  ) مِ نْ ألفاظ العموم، واألداة (مَ
ا اجلزاء، وهكذا استعملها اإلمام  ذَ انَ يستَحقّ هَ ن كَ يقول إنَّ من يفعل ذلك كائنًا مَ
ةُ مرتَبطة  ا بل املسألَ ا أوأنسابً أيْ إن من ظلمنا كائناً من كان فلسنا نصنف أشخاصً
، من فعلها استحق اللعنة، ثم دعم حكمه بآية من آيات القرآن ليقوي  بأفعاهلم همْ

وجهة نظره واستنباطه.
هُ  بيلُ سَ لَيسَ منِّي وَ ينِ فَ رَ نْ أَنكَ ا قول اإلمام يف الرباءة ممن أنكره: " مَ ومن ذلك أيضً
"٢٧. ال خيرج معنى هذا النمط عن نحو ما تقدم يف نظريه السابق حيث  بيلُ ابْنِ نوحٍ سَ
أراد اإلمام أن يبني معنى عىل آخر دون اهتامم بالفاعل، فرتتب هذا احلدث عىل ذلك 
القرابة مثالً  أن نسبَ  الناس  يتوهم بعضُ  ا  مَ ا  إِذ كثريً خص،  الشَّ بنوع  غري مدفوعٍ 
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هُ بِغَض  أُ ممنْ ينكرُ يسمح بنوعٍ منَ التجاوز غري املسموح به لآلخرين، فاإلمام يتربَّ
ا ال ريب  ةُ اتضاحً تِه، ويرضبُ مثاالً من القرآن كي تتضح املسألَ ةِ قرابَ جَ رَ النَّظَرِ عنْ دَ
 ،[ لِكَ نْ أَهْ يْسَ مِ هُ لَ أَ منه [إِنَّ فيه وهو ابن نوح، إذْ ملا عاند يف اتباع نوح أمره اهللا أن يتربَّ
ةٌ فَمن أنكر اإلمام خرج عن قرابته كام خرج ابن نوح عن نوح،  شاهبِ يَّةُ مُ ضِ وهنَا القَ

وهذا كله بيان أن رابطة االنتامء أقو من رابطة النسب.
ىل ماله  دوانِ عَ ا من العُ رً هُ حمذِّ ) قَولُ نْ اةِ (مَ نِ استعامل اإلمام املقصود لنمط األدَ مِ وَ
نِ استحلَّ منها شيئًا فأكله فإنام يأكل النريان.... "٢٨. ملا كان تركيز  ومال ذويه: " مَ
اإلمام منصبًا عىل احلدث دون النظر إىل الفاعل وجد خري تركيب نحويٍ يربط بني 
الً األداة (من) التي تفيد العموم أي  األحداث بشكلٍ عامٍ الرتكيب الرشطي مستعمِ
من فعل ذلك كائنًا من كان فحقق بذلك عموم املعنى وهو مراده، إذْ تنفريه منصبٌ 
عىل فعل عىل امتداد العصور ودون النظر إىل مكانة الفاعل أو شخصيته، وال ننسى 
النار عىل سبيل  يأكل  أموالنا  بأكل  إنه  أيْ  ) عىل احلرص  (إِنَّامَ نُشريَ إىل داللة  أَن  هنَا 
ا  احلقيقة بل ال يأكل إالَّ النار، ألن املال احلرام املأكول ظلامً سيستحيل يف القيامة نارً
يف بطن آكله فنزل اإلمام ما سيكونُ يفِ القيامة منزلة ما هو كائنٌ يفِ الدنيا للداللة عىل 
تأكيد وقوعه وأنه واقع ال حمالة، أضفْ إىل ذلك استعامله الفعلَ املضارع للتعبري عن 
أكل النار (يأكل) إلحضار الصورة العجيبة املخيفة ألكل النار أمام ذهن املخاطب 
فتصبح صورة النار متقدةً يف نفسه فترصفه عن الفعل املستوجب هلا، وهذا من معامل 

ي إىل الغاية. التأثري يف املتلقّ
ا:  َ ا) ودَالالهتُ اةِ (إِذَ ٣- مسارات األدَ

وغري  استعامالهتا،  أكثر  يف  رشطية  هي  و  الزمان،  من  يستقبل  ملا  ظرف  (إذا) 
جازمة إال للرضورة الشعرية كام يف قول الشاعر٢٩: 
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استغن ما أغناك ربك بالغنى                   و إذا تصبك خصاصة فتجمل
ا )٣٠ وا إليْهَ ْوا انفضُّ ةً أوْ هلَ ارَ ا جتِ ا رأوْ وقد جتيء للاميض بقرينة نحو قوله تعاىل: (وإذَ
فاآلية خطاب للرسوليف حادثة مضت وقت النزول٣١، وتكون  (إذا) أيضا فجائية 

و ظرفية حمضة.
ولتضمنها معنى الرشط فإهنا كغريها من أدوات الرشط حتتاج إىل مجلتني: مجلة 
ما  كثريا  و  بجواهبا،  منصوبة  لرشطها  خافضة  تكون  و  اجلوابية،  اجلملة  و  الرشط 
كَ املُنافِقونَ  اءَ يكون فعلها ماضيا و يقل أن يكون مضارعا، مثل قوله تعاىل: (إذا جَ

ولُ اهللاِ)٣٢. قالوا نشهدُ إنَّكَ لرسُ
األخرية  بأن  ا)  بـ(إِذَ والرشطِ  بـ(إن)  الرشط  بني  والبالغة  اللغة  فرق علامء  لقد 
املشكوك  املحتمل  الرشط  ففي  األوىل  أما  الوقوع،  املتحقق  الرشط  يف  تستعمل 
فيه، وهذا تنويه رضوري ينبني عليه رصد استعامهلا يف كلامت اإلمام املهدي عليه 
ا  مقصودً كان  معناها  أن  ذلك  ويبدو   ، استعامالً األدوات  أكثر  كانت  فقد  السالم، 
استعامهلا يف سياق  اإلمام من حدوثها، ومن  تيقن  أحداث مستقبلية  للحديث عن 
التبشري والطمأنينة قول اإلمام ملستفتٍ سأله الدعاء باملغفرة" فإذا استغفرت اهللا عزَّ 
تيقن من وقوعه، وهو غفران  يبني عىل فعل مستقبيل  "٣٣. فاإلمام  وجلَّ يغفر لكَ
هُ من معنى حتقق وقوع  ا) ملا تفيدُ اهللا للمستغفر لذلك بنى هذا املعنى عىل األداة (إذَ
الفعل ال حمالة فآل  بإيقاع  السامع  يلزم  الرشط بعدها، وحتقق اجلواب هنا وتأكده 
حتقق  معنى  ا  قاصدً النمط  هلذا  اإلمام  استعامل  ومن   ، مجلَةً الوقوع  حتقق  إىل  املعنى 
ا  عفوً فدخلته  إليه  متوجه  أنت  الذي  املوضع  إىل  مضيت  إذا  "  : هُ قولُ ا  أيضً الوقوع 

وكسبت ما كسبته حتمل مخسه إىل مستحقه"٣٤. 
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من  بشارةٌ  ألنه  ال حمالة  الوقوع  متحقق  عليه  اجلملة  بنيت  الذي  املعنى  كان  ملا 
من  حتمله  ملا  (إذا)  األداة  ذات  الرشطية  اجلملة  بقالب  عرضه  ذلك  ناسب  اإلمام 
ا وخربة  داللة عىل حتقق وقوع الرشط، ونر يف استعامل اإلمام هلذا األسلوب برصً
بأساليب العرب، إذْ ملا كان فعل الرشط بعد إذا يغلب عليه أن يتحقق عرضه بالفعل 
بمرادك،  فزت  فقد  أبرش  يقولَ ملخاطبه  أن  يريد  فكأنه  اجلزئية،  تنوهيا هبذه  املايض 
، وهكذا هنض الرشط يف  ونلت مبتغاك لكن عليك أن تؤدِّيَ ما عليك من حقوقٍ
ودٍ، وفائدة مرجوة. وقدْ تكرر استعامل اإلمام هلذا النمط  هذه اجلملة بمعنًى مقصُ

ةٍ يف كلامته للداللة عىل حتقق وقوع الرشط٣٥. أكثر من مرَّ
٤- مسارات األداة (لو) ودالالهتا: 

ط  لو: حرف رشط غري جازم يفيد االمتناع، وتسمى (لو) املستعملة يف باب الرشَّ
هذا  أطلق  من  النَّحاة  ومن  االمتناعي.  ط  بالرشَّ معها  ط  الرشَّ ويسمى  باالمتناعيَّة، 
االمتناع٣٦، وقد أملح إليه سيبويه يف حديثه عن (لو) حيث قال عنها: "وأما لو: فلام 

كان سيقع لوقوعِ غريه"٣٧.
 وقد بنيّ ابنُ مالكٍ  قصد سيبويه من هذا التعريف فقال: "يعني أنَّك إذا قلت لو 
قام زيدٌ لقام عمرو فمقتضاه أنَّ القيام من عمروٍ كان متوقعاً حلصول قيامٍ من زيد 
عىل تقديرِ حصولِه"٣٨، ومل يكتف ابنُ مالكٍ برسد األقوال عن ((لو)) بل ذكر هلا 
تعريفاً خاصاً به يمثلُ عمل ((لو)) ومعناها أصدق متثيل من وجهة نظره لذلك عربَّ 
عن تعريفه بقوله العبارة اجليدة فقال: " والعبارة اجليِّدة يف ((لو)) أنْ يقال: حرفٌ 
يدلُّ عىل انتفاء تالٍ يلزم لثبوته ثبوتُ تاليه"٣٩، أي فلامَّ مل يثبت تاليه مل يثبت، ومن ثم 

يلزم من امتناعه امتناع تاليه.
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وملَّا   ،(( المتناعٍ امتناعٍ  ((حرف  قوهلم  وهي  (لو)  هبا  تتصف  عبارةٌ  واشتهرت 
ا ال تنطبقُ  عىل مجيع استعامالت  ة فقد رفضها أكثر النُّحاة  ألهنَّ كانت هذه العبارة عامَّ
((لو)) فقد ذكر ابنُ عقيلٍ عبارة سيبويه ثم أردفها بقوله: ((وفرسها غريه بأهنا حرف 
وبسط  أصح...))٤٠،  واألوىل  املشهورة  هي  األخرية  العبارة  وهذه  المتناعٍ  امتناعٍ 
ابنُ هشامٍ مسألة داللتها عىل االمتناع فقال: ((... االمتناع: وقد اختلف النحاة يف 
ا تفيد امتناع  ا ال تفيده بوجه...الثاين: أهنَّ داللتها عليه عىل ثالثة أقوال: أحدها: أهنَّ
ط وامتناع اجلواب مجيعاً، وهذا القول هو اجلاري عىل ألسنة املعربني ونصّ عليه  الرشَّ
مُ  لْنَاْ إِلَيْهِ زَّ نَا نَ نَّ لَوْ أَ مجاعةٌ من النَّحويني وهو باطلٌ بمواضعَ كثريةٍ منها قوله تعاىل: ((وَ
ا)) *األنعام:  نُوْ مِ اْ لِيُؤْ وْ اْنُ اْ كَ بُالً مَ ءٍ قُ ْ لَّ يشَ مْ كُ يْهِ لَ اْ عَ نَ ْ رشَ حَ تَىْ وَ مْ املَْوْ هُ لَّمَ كَ ةَ وَ املَْالئِكَ
ط خاصةً وال داللة هلا عىل امتناع اجلواب وال  ا تفيد امتناع الرشَّ ١١١*....الثالث: أهنَّ
 ... ط يف العموم... لزم انتفاؤه... وإن كان أعمّ عىل ثبوته ولكنَّه إنْ كان مساوياً للرشَّ

ط وهذا قولُ املحققني...))٤١. فال يلزم وإنَّام يلزم انتفاء القدر املساوي منه للرشَّ
تدلُّ عىل   (( ((إنْ ((لو)) فجعل  طية وبني  الرشَّ  ( (إنْ بني  ق  فرّ من  النُّحاة  ومن 
كلٌّ  نصَّ  فقد  اين(٣٨٤هـ)  والرمّ خمرشي  كالزَّ املايض  عىل  تدل  و((لو))  املستقبل 

منهام أنّ (لو) للاميض وإنْ دخلت عىل مستقبل قلبتْ زمنه إىل املايض٤٢.
" : هُ ويُذكرُ أن استعامل اإلمام هلذه األداة كان قليالً فقد ورد يف مرة واحدة هيَ قولُ

لو مل يثبتك  اهللا ملا رأيتني"٤٣، وواضح أن اإلمام أراد أن يمنع وقوع أمرٍ المتناع غريه، 
الرجل  التثبيت، وهذا  التثبيت، وعليه فالرؤية مبنية عىل  الرؤية مبنية عىل عدم  فعدم 
ة، ولو أنه امتنع  ؤيَ الذي رأ اإلمام حظي بتثبيت اهللا له، وهذا التثبيت أوصله إىل الرُّ
المتنعت الرؤية، وهذا الربط بني حدثني يمتنع الثاين المتناع األول ويثبت لثباته حيتاج 

. ا هبذا املعنى عىل أتم وجهٍ تركيبًا حيمل هذه الداللة فكان الرتكيب الرشطي ناهضً
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٥- مسارات األداة (لوال) ودالالهتا: 
وقد ذكره أسالفنا النّحاة عىل أنه: حرف امتناعٍ لوجودٍ أيْ يربط امتناعَ اجلواب 
هُ  ط وخيتصُّ هذا احلرفُ بالدخولِ عىل اجلملةِ االسميَّةِ فال يدخلُ غريُ بوجودِ الرشَّ

ط عىل اجلملة االسمية٤٤. من أدواتِ الرشَّ
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
" ما   : ا حيثُ جاءت يف مرة واحدة يفِ قولِهِ انَ استعامل اإلمام هلا قليالً أيضً كَ وَ
"٤٥. وهنا يربط اإلمام بني رؤيته  القائلون أين هوَ كان لك أن تراين لوال املكذبون 
ليس أحسن من الرتكيب  وإنكار الناس له، فلوال اإلنكار ملا حتققت الرؤية ألحد، وَ

الرشطي ذي األداة (لوال) لعرضِ هذا املعنى. 
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اخلامتة والنتائج: 

١- كان استعامل مسارات األداة (إذا) أكثر من غريه يف لغة اإلمام ع ، وذلك ألنه 
يعرب عن معانٍ مستقبلية متحققة الوقوع، إذْ ملا عرف اإلمام املهدي من املستقبل 
ما عرف من املايض كثر تعبريه عن ذلك بالرتكيب الذي يؤدي معنى حتقق الوقوع 

يفِ األمور املستقبلية.
) بنسبة جيدة يف لغة اإلمام املهدي ألنه النمط  نْ ٢- وردت مسارات األداة (مَ
ا دون تعلقٍ بالفاعل، فلام أراد اإلمام املهديأن  املحتوي عىل ربط األحداث مطلقً
هُ  دُ ورِ جلأ إىل هذا األسلوبِ ملا يساعِ صُ لِّ العُ لَةً لكلِّ الناسِ ولكُ ةً شامِ َ عامَّ يبني معاينِ

فيه عىل أداء هذه الدالالت.
) ملعنيني األول (الشك) يف حتقق  ط االحتاميل بمسارات (إنْ ٣- استعمل الرشّ
وقوع بعضِ املعاين، والثاين تعليم العباد كيف يتحدثونَ عن املستقبل، وقلنا إنه أحقُّ 

. ) هلذا الغرضِ من استعملَ مسارات (إنْ
٤- قلَّ استعامل مسارات (لو) إذْ وردَتْ مرة واحدة للتعبري عن امتناعٍ مرتبطٍ 

ا. ، وهذا أصل معانيهَ بآخرَ
٥- قلَّ استعامل مسارات (لوال) إذْ وردَتْ مرة واحدة للتعبري عن امتناعٍ مرتبطٍ 

ا. بوجودٍ، وهذا أصل معانيهَ
قطعة  نسيج  ا يف  معنويً املهديخيطًا  اإلمام  لغة  الرشط يف  أسلوب  كان   -٦

. النص اللغوي نسجه حائكُ املعاين بإتقان فكان له من التأثري باملتلقي ما كانَ
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هوامش البحث:
١- سورة آل عمران: آية ١٠٣

٢- حياة اإلمام املهدي ، باقر رشيف القريش، من مصادر العقائد عند الشيعة اإلماميّة، ط١، 
مطبعة أمري، ١٩٩٦م، ص ١٣.

٣- (البقرة/٣٠) صفات اإلمام احلجة املنتظر كام وردت يف هنج البالغة؛ بقلم د. خليل املشاخيي، 
موقع الوالية ١٣: ٣٧| الثالثاء ١٥ مارس، ٢٠٢٢   

٤- لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بريوت، ط٣، ١٩٩٤م، ٧/ ٣٢٩
٥- املعجم الوسيط (مادة رشط)، إبراهيم مصطفى وآخرون، دار الدعوة، مرص، ١-  ٤٧٩

د  سمري نجيب اللبدي، مؤسسة الرسالة للنرش  ة والرصفيّة: حممّ ٦- معجم املصطلحات النحويّ
والتوزيع، بريوت، لبنان، د. ت: ص ١١٤

٧- الكتاب - سيبويه - تح -عبدالسالم هارون - ج٣/ ٦٣.
واللباب   ١٥٨/ ج٢  الرساج  ابن   - النحو  يف  األصول   ٥٠ ج٢/  املربد-   - املقتضب  انظر   -٨
- ج٥٤٥/٢، واملحيط  اهلوامع  -ج٥٠/٢، ومهع  العكربي  أبوالبقاء   - البناء واإلعراب  يف علل 

-األنطاكي -ج٣٣٦/١.    
٩- انظر اجلملة الرشطية عند النحاة العرب - إبراهيم الشمسان/ ٢٤٣ وما بعدها.

١٠- انظر املقتضب - املربد - ج٢ /٤٩.
١١-  املرجع السابق- ج٢/ ٥٠.

١٢ - انظر نتائج الفكر يف النحو - السهييل/ ١١٤.
١٣ - انظر مهع اهلوامع - ج٢ /٥٥١.

١٤ - الكتاب ج٣ /٦٠.والبرس: التمر قبل أن يرطب لغضاضته - لسان العرب -مادة برس- ج٤/ ٥٨.
١٥- مهع اهلوامع- ج١٧٩/٢-١٨٠.

١٦- مغني اللبيب - ابن هشام األنصاري ج١ /٤٨.         
  ١٧- انظر: املرجع السابق -ج٤٨/١.

  ١٨- كلامت اإلمام - ج٧/ ٧٩. 
  ١٩- املصدر السابق - ج٧/ ١٠٢ -١٠٣. 

  ٢٠- املصدر السابق - ج٧/ ١١٠. 
  ٢١- املصدر السابق - ج٧/ ١١٥. 

٢٢- انظر: النحو الوايف، عبّاس حسن، ٤/ ٤٢٨
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٢٣-  سورة النساء، اآلية ١٢٣
  ٢٤- انظر: مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام، ٢/ ١٨

  ٢٥- انظر: املعجم الوايف يف النحو العريب، عيل توفيق احلمد ويوسف مجيل الزغبي، ص ٣١٨، 
٣٢١، والنحو الوايف، عباس حسن، ٤/ ٤٢٨

  ٢٦- كلامت اإلمام - ج٧/ ٧٩. 
  ٢٧- املصدر نفسه - ج٧/ ١٠٠.

ا يف كلامت اإلمام ولغرضٍ مشابه  من ورود هذا النمط أيضً   ٢٨- املصدر نفسه -ج٧/ ١٠١. وَ
ين يف جممع من  : " منْ سامَّ هِ مِ رِ اسْ ا منْ ذكْ من إحلاق املعنى بالعموم لغرضِ التنفري قولُ اإلمام منفرً

الناس باسمي فعليه لعنة اهللا". 
دار  ط٦،  هارون،  السالم  وعبد  شاكر،  حممد  أمحد  حتقيق:  الضبي،  املفضل  املفضليات،   -٢٩

املعارف، مرص، ٣٨٥.
٣٠- سورة اجلمعة: اآلية ١١

٣١- عبّاس حسن: النحو الكايف، ٤/ ٤٤٠- ٤٤١
٣٢- سورة املنافقون: اآلية ١

٣٣ - كلامت اإلمام - ج٧/ ١١٤. 
  ٣٤- املصدر نفسه - ج١١٧/٧.

ا ... فقد رصفناها  " إذا كانت عزيمتك وعقد نيتك أال حتدث فيها حدثً  : ٣٥ - من ذلك قولهُ
: " إذا دخلت الكوفة فأت أبا أبا طاهر الرازي فاقرع عليه  هُ ". كلامت املام - ج٧/ ١١٤. وقولُ عنكَ
: " إذا أمهَّكَ  هُ بابه ... فقلْ له: أعطِ هذا الرجل الرصة الدنانري". كلامت اإلمام - ج٧/ ١٢٤. وقولُ
: " إذا قدمت مرص  ". كلامت اإلمام - ج٧/ ١٣٢. وقولهُ أمرٌ أو غمٌّ فامسح هبذا املنديل  وجهكَ
 ." فيكون هذا كفنك وهذا حنوطكَ بعده  ثم متوت  أيامٍ  قبلك بعرشة  بن إسامعيل  يموت حممد 
اختيار  اإلمام يف  لتقف عند حذق  األخري  املثال  ونَاهيك عن هذا  -ج٧/ ١٣٢.   اإلمام  كلامت 
األساليب املناسبة للمعاين املعرب عنها، فاملعنى إخبارٌ باملوت وهذا اإلخبار قد يرفضه املتلقي ألنه 
مرتبط بإخبار غيبي، لذلك عزم اإلمام عىل عرض املعنى بأكثرِ األساليب داللة عىل حتقق هذا 

احلدث فاستعمل الرشط بـ(إذا) ألهنا اخلليقة هبذا املعنى. 
٣٦ - ينظر حروف املعاين والصفات- الزجاجي- ج٣/١.

٣٧ - الكتاب - سيبويه- ج٢٢٤/٤.
٣٨ - رشح الكافية- ابن مالك اجليَّاين- ج١٦٣٠/٣.



٢٦٥

أ.د. رائد حممد احلاج

٣٩ - املرجع نفسه: ج١٦٣٠/٣.
٤٠- رشح ابن عقيل عىل ألفيَّة ابن مالك- ج٣٥/٤.

٤١- مغني اللبيب - ابن هشام ج٢٧٤/١.
٤٢- انظر املفصل يف صفة اإلعراب - الزخمرشي ج٤٣٩/٣ ومنازل احلروف - الرماين/٦٠.

٤٣ - كلامت اإلمام - ج٧/ ١٢١.
٤٤ -  انظر: رشح الكافية الشافية: ابن مالك اجلبائي ج١٦٥٠/٣. وانظر رشح ابن عقيل عىل 

ألفية ابن مالك ج٤١/٤، ومهع اهلوامع: السيوطي ج٥٧٥/٢.
  ٤٥- كلامت اإلمام - ج٧/ ١٢١.
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مسارات الشرط ودَالَالُته في َكلمات اإلِماِم اَملهدي  عصر السفري الثَّاني اختيارا.

قائمةُ املصادر واملراجع: 
 القرآن الكريم.

اج. د.ت. األصول يف النحو: تح: *  ابن الرسَّ
عبد احلسني الفتيل. مؤسسة الرسالة، بريوت. 

١٩٨٩م. * عثامن.  عمرو  أبو  احلاجب،  ابن   
سليامن  صالح  فخر  تح:  احلاجب:  ابن  أمايل 

قدارة. دار اجليل، بريوت، لبنان.
جواهر * من  العروس  تاج  د.ت.  بيدي.  الزَّ  

القاموس: تح: جمموعة من املحققني. دار اهلداية.
طية * الشمسان، إبراهيم. ١٩٨١م. اجلملة الرشَّ

عند النحاة العرب. مطابع الدجوي. ط١.
أشعار * مجهرة  د.ت.  زيد.  أبو  القريش، 

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

حاشية * ١٩٩٧م.  عيل.  بن  حممد  الصبان، 
الكتب  دار  األشموين.  رشح  عىل  الصبان 

العلمية - بريوت. ط١.
حروف * ١٩٨٤م.  القاسم.  أبو  الزجاجي، 

دار  توفيق احلمد.  املعاين والصفات: تح: عيل 
الرسالة، بريوت - ط١.

القريش، باقر رشيف. ١٩٩٦م. حياة اإلمام *
الشيعة  عند  العقائد  مصادر  من   .املهدي

اإلماميّة. مطبعة أمري. ط١.
تح: * احلروف:  منازل  رسالة  د.ت.  الرماين. 

إبراهيم السامرائي. دار الفكر، عامن.
ابن * رشح  ٢٠٢٠م.  عقيل.  ابن  العقييل، 

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

رشح * ١٩٩٨م.  حممد.  بن  عيل  األشموين، 
الكتب  دار  مالك.  ابن  ألفية  عىل  األشموين 

العلمية، بريوت. ط١.
األزهري، خالد. ٢٠٠٠م. رشح الترصيح عىل *

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

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

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

بريوت. ط٨.
سيبويه. ١٩٨٨م. الكتاب: تح: عبد السالم *

هارون. مكتبة اخلانجي، القاهرة. ط٣.
يف * اللباب  ١٩٩٥م.  البقاء.  أبو  العكربي، 

علل البناء واإلعراب: تح: عبد اإلله النبهان. 
دار الفكر، دمشق. ط١.

لسان * ١٤١٤هـ.  منظور.  ابن  اإلفريقي، 
العرب. دار صادر، بريوت. ط٣.

 ابن الصائغ. ٢٠٠٤م. اللمحة يف رشح امللحة: *
تح: إبراهيم الصاعدي. املدينة املنورة. ط١.

املحكم * ٢٠٠٠م.  سيدة.  ابن  األندليس، 
هنداوي.  احلميد  عبد  تح:  األعظم:  واملحيط 

دار الكتب العلمية، بريوت. ط١.
أصوات * يف  املحيط  د.ت.  حممد.  األنطاكي، 

العريب،  الرشق  دار  العربية ونحوها ورصفها. 
بريوت. ط٣.

اللبيب * مغني  د.ت.  هشام.  ابن  األنصاري، 
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عبد  الدين  حمي  تح:  األعاريب:  كتب  عن 
احلميد. دار الطالئع، مرص.

صنعة * يف  املفصل  ١٩٩٣م.  الزخمرشي. 
اهلالل،  مكتبة  ملحم.  بو  عيل  تح:  اإلعراب: 

بريوت. ط١.
أمحد * حتقيق:  الضبي،  املفضل  املفضليات، 

دار  هارون.  السالم  وعبد  شاكر،  حممد 
املعارف، مرص. ط٦.

تح: * املقتضب:  د.ت.  العباس.  أبو  املربد، 
عبد اخلالق عضيمة. عامل الكتب، بريوت.

 موسوعة كلامت اإلمام عليه السالم. مؤسسة *
اإلمام اهلادي عليه السالم، قم املقدسة، ط١.

السهييل. ١٩٩٢م. نتائج الفكر يف النحو. دار *
الكتب العلمية، بريوت. ط١.

 السيوطي، جالل الدين. د.ت. مهع اهلوامع *
رشح مجع اجلوامع: تح: عبد احلميد هنداوي. 

املكتبة التوقيفية. 
قائمة الرسائل اجلامعية: 

أسلوب * ٢٠٠٦م.  حممد.  رسمية  الرشاونة، 
ط يف خطب العرب ووصاياهم يف كتاب  الرشَّ
صفوت.  زكي  ألمحد  العرب  خطب  مجهرة 

رسالة ماجستري. جامعة اخلليل.
أسلوبا * ٢٠١٠م.  داود.  مجلة  عيّاش،   

ولغة  اجلاهيل  الشعر  لغة  بني  والقسم  الرشط 
جامعة  ماجستري.  رسالة  النبوي.  احلديث 

الرشق األوسط.
 بركات، إبراهيم. ١٩٧٧م. اجلملة الرشطية *

عند اهلذليني. رسالة ماجستري. جامعة القاهرة.


