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  الممخص:

نصوص رسالة ىذه األىمية في تجّسدت ، وقد الشرط دور ىاـّ في لغتنا العربيةإّف ألسموب       
فإفَّ أسموب الشرط كاف أكثر ورودًا في واضح فييا ،  ظيورمتراكيب الشرطية  الحقوؽ ، فقد كاف ل

تفاوت مجيء لو ، وقد دالالت كثيرة متنّوعة رسالة الحقوؽ مف األساليب النحوية األخرى ، وُوجدت 
إذا ، َمْف ، لو ، لوال ،  : إْف ، يا االدواتة )أّما( ىي األكثر ظيورًا ، وتمتأدوات الشرط ، فكانت األدا

أوحت بيا أدوات ، وىناؾ دالالت وفرعية متعددة  دالالت رئيسية  ميما ، وتفّرعت الدالالت إلى
ف اش الشرط ، فمكؿ    .تركت فيما بينيا في بعض الجوانب منيا معنى خاص وا 

 (.الحقوق ، الشرط ، أداة الشرط ، فعل الشرط )الكممات المفتاحية : 

The implications of the conditional style in the Letter of Rights of Imam 

al-Sajjad  

Researcher: Shaima Shaker Ghali Janani Supervisor: Prof. Dr. Mortada 

Abbas Faleh Al-Salmi 

University of Basra / College of Education for Human Sciences 

the department of Arabic language 

Abstracts: 

      The conditional style has an important role in our Arabic language, and 

this importance was embodied in the texts of the Letter of Rights. The 

condition, the tool (ma) was the most visible, followed by the tools: if, if, 

who, if, if not, whatever, and the semantics were divided into multiple main 

and sub signifiers, and there are signs inspired by the condition tools, each of 

them has a special meaning and if they share among them in some aspects. 
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 :المقدمة

إفَّ لمشرِط مكانة ميّمة في الدرس المغوي ؛ فيو أّحد أىـ وسائؿ التخاطب في       
عممية التواصؿ بيف المتكمميف ، وقد قيؿ فيو َأّنو تعميؽ شيء بشيء إذا ُوِجَد األّوؿ ُوِجَد 
الثاني ، وقيَؿ : الشرط ىو ما يتوّقؼ عميو وجود الشيء ، ويكوف خارجًا عف ماىيتو ، 

 . (ٔ)ّثرًا في وجوده ، وقيؿ : الشرط ىو ما يتوّقؼ ثبوت الحكـ عميو وال يكوف مؤ 

، فيو ))أسموب ينبني  (ٕ)فالثابت أّف ))معنى الشرط وقوع الشرط لوقوع غيره((       
بالتحميؿ العقمي عمى جزأيف ، األّوؿ منزؿ منزلة السبب ، والثاني منزؿ منزلة المسّبب 

، وينعِدـ الثاني إذا انعَدـ األّوؿ ، ألّف وجود الثاني معّمؽ يتحّقؽ الثاني إذا تحّقؽ األّوؿ 
 . (ٖ)عمى وجود األّوؿ(( 

نة مف جممتيف ، لكّنيما ُيعتبراف جممة واحدة ال يجوز        إف جممة الشرط متكوِّ
ىػ( : ))إّف الشرط والجزاء ٔٚٗفصميما ، وقد قاؿ فييما عبد القاىر الجرجاني )ت 

حكميما حكـ جممة واحدة مف حيث دخؿ في الكالـ معنى يربط  جممتاف لكّنا نقوؿ إفّ 
أحداىما باألخرى حّتى صارت الجممة لذلَؾ بمنزلة االسـ المفرد في امتناع أف تحصؿ 
ـْ تُِفْد ، كما ال تفيُد إذا قمَت : زيد ، وسكتَّ  بو الفائدة ، فمو قمت : إْف تأتني ، وسكتَّ ل

ـْ تذكْر اسمًا آخر وال فعالً   .  (ٗ)وال كاف منوّيًا في النفس معمومًا مف دليؿ الحاؿ((  ، فم

تختّص جممتي الشرط وجواب الشرط باألفعاؿ ، فإّف ))الشرط والجزاء ال يصمحاف       
إاّل باألفعاؿ ، أّما الشرط  فألّنو عّمة وسبب لوجود الثاني  واألسباب ال تكوف بالجوامد 

الجزاء فأصمُو أْف يكوف الفعؿ أيضًا ألّنو شيء  إّنما تكوف باألعراض واألفعاؿ ، وأّما
َوَقَؼ دخولُو في الوجود عمى دخوؿ شرطو واألفعاؿ ىي التي تحدُث وتنقضي ويتوّقُؼ 

 . (٘)وجود بعضيا عمى وجود بعض وال سَيما والفعُؿ مجزوـ(( 
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داة أّما أدوات الشرط فقد تشترُؾ في الدخوؿ عمى األفعاؿ واألسماء ، كما في األ      
 .   (ٚ)، وقد تختّص بدخوليا عمى األفعاؿ فقط ، كما في أداة الشرط )إذا(  (ٙ))لوال( 

ورد التركيب الشرطي في رسالة الحقوؽ في سّتة وتسعيف مورد ، وبيذا العدد       
يكوف أسموب الشرط  أكثر ورودًا مف األساليب األخرى ، وليذا وجَب أْف نبدأ بدراستو ، 

ت الكامنة وراء تراكيبو ، وقد تعددت ىذه الدالالت ، فمنيا ما يتعّمؽ ونستشّؼ الدالال
بجممة الشرط ، ومنيا ما يتعّمؽ بجممة الجزاء )جواب الشرط( ، ومنيا ما تعّمؽ بيما معًا 
يحاء تتفّرد  ، ومنيا دالالت تتمحور حوؿ أداة الشرط ، فمكؿ أداة معنى خاّص بيا ، وا 

د اشتراؾ بيف بعض أدوات الشرط ، وقد تفاوت بو وتختمؼ عف غيرىا ، رغـ وجو 
ظيور أدوات الشرط في رسالة الحقوؽ ، ويمكننا ترتيبيا حسب األكثر ورودًا :  )أّما ، 

الت عّدة ، إْف ، إذا ، َمْف ، لو ، لوال ، ميما( ، قد ظيرت بالدراسة والبحث دال
  سنذكرىا حسب كثرتيا .

  المطمب األول : دالالت الشرط : -

وىي مف الدالالت الرئيسية في أسموب الشرط ؛ فإّف وظيفة :  (ٛ)داللة التعّمق  -
الشرط األساسية أّنو يبّيف أو يعّبر عف تعميؽ المسّبب بالسبب ، وتوّقؼ أحدىما عمى 

،  (ٜ)يقـو عمى تعميؽ جممة جواب الشرط عمى جممة الشرط  اآلخر ؛  فإّف معنى الشرط
...َفَأْن َتْصَحَبُو ِباْلَفْضِل َما َوَجْدَت ِإَلْيِو : )) (و )كما في )حؽ الصاحب( في قول

ْنَصاِف...َواَل َيْسِبَقَك ِفيَما َبْيَنَك َوَبْيَنُو ِإَلى َمْكُرَمٍة َفِإْن َسَبَقكَ  اّل َفًَل َأَقّل ِمَن اإلِْ  َسِبيًًل َواِ 
، يجب عمى الصاحب أف  (ٓٔ) ((اْلَمَوّدِة...َكاَفْأَتُو َواَل تَُقّصَر ِبِو َعّما َيْسَتِحّق ِمَن 

يحافظ عمى العالقة المعنوية بينو وبيف صاحبو ، واالبتعاد عف المصالح المادية ، 
فيصحبو بالفضؿ متى احتاجو ، فإْف لـ يكف مستطيعًا ، فميكف منصفًا عاداًل ، ويتبادؿ 

في مكرمٍة  ويتسابؽ معو نحو الخير والكـر والحفظ ، فإْف سبؽ الصاحب صاحبو
استحؽَّ مكافأة ، واالبتعاد عف التقصير في مودتو مف العطاء والتيادي والمكافأة ، فإّف 
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اسموب الشرط وّضح تعّمؽ استحقاؽ المكافأة مف الصاحب في حالة وقوع سْبِقِو لو في 
 فعؿ كريـ .

شرط أي أّف أسموب الشرط قد يرُد دوف أف يتعّمؽ جواب ال :( ٔٔ)داللة عدم التعّمق  -
ّنما مجّرد اقتراف فعؿ الشرط بجوابو ال أكثر، ))وقد يخرج الشرط عف  بفعؿ الشرط ، وا 

، كما في )حؽ  (ٕٔ)ذلؾ فال يكوف الثاني سببًا عف األوؿ وال متوّقفًا عميو...(( 
َوَأّما َحّق اْلَمْسؤوِل َفَحّقُو ِإْن َأْعَطى ُقِبَل ِمْنُو َما َأْعَطى ( : ))المسؤوؿ( في قولو )

 ِبالّشْكِر َلُو َواْلَمْعِرَفِة ِلَفْضِمِو َوَطَمِب َوْجِو اْلُعْذِر ِفي َمْنِعِو َوَأْحِسْن ِبِو الّظّن َواْعَمْم َأّنُو ِإنْ 
ْنساَن َلَظُموٌم َكّفار ْن َكاَن َظاِلمًا َفِإّن اإلِْ (( َمَنَع َفَماَلُو َمَنَع َوَأْن َلْيَس الّتْثِريُب ِفي َماِلِو َواِ 

، نمحظ في ىذا النص حثٌّ المسؤوؿ عمى التصدُّؽ واإلعانة ، وىو عمؿ طوعي  (ٖٔ)
مستحّب ، وقد ظيرت داللة التقسيـ في البداية مع )أّما( ، فإّنو إْف أعطى ُقِبَؿ منو 
ْف منَع ماَلو فيو حّقو في االختيار  ميما كاف قمياًل ، والشكر لو واالعتراؼ بفضمو ، وا 

و ، فبيذا وضحت الصورتيف ، ثـّ ظير أسموب الشرط مّرة والتصّرؼ وال مالمة عمي
رابعة في )إْف كاَف ظالمًا( أي تعّمَد ظمـ السائؿ ، فاهلل أدرى بو ، ونجد أّف جممة 
الجواب ال تتوّقؼ أو تتعّمؽ بفعؿ الشرط ، فعبارة )إّف اإلنساف لظموـ كّفار( ىي حقيقة 

ورة إبراىيـ( ، رغـ عدـ تصريح اإلماـ مف س ٖٗثابتة ، وىي آية قرآنية كريمة )اآلية 
(. بذلؾ ) 

وذلؾ في  (ٗٔ)داللة االستئناف وتتجسَّد في النص السابؽ نفسو داللة أخرى وىي       
)إْف كاَف ظالمًا( ، فإفَّ الكالـ المذكور قبمو يوحي بالشكر لممسؤوؿ واالعتراؼ قولو: 

َـّ يستأنؼ بذكر الظمـ وال كفر بأسموب الشرط ، وقد ُأِكدت بفضمو ، وحسف الظف بو ، ث
 جممة جواب الشرط بػحرؼ التوكيد )إّف( وبصيغتي المبالغة في معنى الظمـ والكفر .

وىي مف الدالالت الرئيسية في أسموب الشرط ؛ فإّف :  (٘ٔ)داللة التقييد واالشتراط  -
، كما في ( ٙٔ)في الشرط تقييد لمفعؿ في )جممة جواب الشرط( ، فيي التي تكوف مقّيدة 
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َوَأّما َحّق َرِعّيِتَك ِبِمْمِك اْلَيِميِن َفَأْن َتْعَمَم َأّنُو َخْمُق ( : )))حؽ الممموؾ( في قولو )
 َرّبَك َوَلْحُمَك َوَدُمَك َوَأّنَك َتْمِمُكُو اَل َأْنَت َصَنْعَتُو ُدوَن الّمِو...َواْسَتْوَدَعَك ِإّياُه ِلَتْحَفَظُو ِفيوِ 

ِسيَرِتِو َفُتْطِعَمُو ِمّما تَْأُكُل َوُتْمِبَسُو ِمّما َتْمَبُس َواَل ُتَكّمَفُو َما اَل ُيِطيُق َفِإْن َوَتِسيَر ِفيِو بِ 
، إّف الممموؾ مخموؽ هلل تعالى مف  (ٚٔ)(( َكرِْىَتُو َخَرْجَت ِإَلى الّمِو ِمْنُو َواْسَتْبَدْلَت ِبِو...

ره لمخدمة ، فيجب عمى المالؾ أْف لحـ ودـ ، واإلنساف يممكو فقط ؛ فاهلل ىو الذي س خَّ
يرعاه ويطعمو مف طعامو ويمبسو مف لباسو،فيو أمانة عنده، وتقّيد خروجو إلى اهلل مف 
: مسؤوليتو واستبدالو ، بكرىو لو ، وىذا نظير ما قالو رسوؿ اهلل )صّمى اهلل عميو وآلو( 

ميطعمو مّما يأكؿ ، ))إخوانكـ، جعميـ اهلل تحت أيديكـ، فَمف كاف أخوه تحت يده، ف
 . (ٛٔ)وليمبسُو مّما يمبس ، وال يكّمفو ما يغِمُبُو فإْف َكمَّفو ما َيغِمُبو فْميبْعُو(( 

َفَأّما ( : ))في )حؽ اهلل األكبر( في قولو ) نجد ىذه الداللة: ( ٜٔ)داللة األمر  -
َفِإَذا َفَعْمَت َذِلَك ِبِإْخًَلٍص َجَعَل َلَك َعَمى َحّق الّمِو اأْلَْكَبُر َفِإّنَك َتْعُبُدُه اَل ُتْشِرُك ِبِو َشْيئًا 

، فإفَّ أسموب  (ٕٓ)(( َنْفِسِو َأْن َيْكِفَيَك َأْمَر الّدْنَيا َواآْلِخَرِة َوَيْحَفَظ َلَك َما ُتِحّب ِمْنَيما
الشرط )إذا فعمت ذلؾ( يوحي بداللة األمر؛ بدليؿ ما ُسِبَؽ بو ، فعبارة )فإّنؾ تعبده ال 

و شيئًا( بدأت بػ)إّف( المصدرية والفعؿ المضارع ، وىي تدؿُّ عمى األمر )طمب تشرْؾ ب
داللة العبادة( أي )أعبْدُه( ، و)ال تشرْؾ( ىي )طمب النيي عف الشرؾ( ، ونجد ىنا 

، فإفَّ وعَد اهلل بالكفاية في الدنيا واآلخرة والحفظ لما يحبُّ العبد منيما ،  (ٕٔ)الوعد 
  سبحانو وحده بإخالص وعدـ اإلشراؾ بو .مشروط بفعؿ العبادة هلل

َوَأّما َحّق الّصَدَقِة َفَأْن : ))( ونجد داللة األمر في )حؽ الصدقة( في قولو )      
ْشَياِد َفِإَذا َعِمْمَت َذِلَك ُكْنَت  َتْعَمَم َأّنَيا ُذْخُرَك ِعْنَد َرّبَك َوَوِديَعُتَك اّلِتي اَل َتْحتَاُج ِإَلى اإلِْ

اْسَتْوَدْعَتُو ِسرًّا َأْوَثَق ِبَما اْسَتْوَدْعَتُو َعًَلِنَيًة َوُكْنَت َجِديرًا َأْن َتُكوَن َأْسَرْرَت ِإَلْيِو َأْمرًا ِبَما 
َأْعَمْنَتُو َوَكاَن اأْلَْمُر َبْيَنَك َوَبْيَنُو ِفيَيا ِسرًّا َعَمى ُكّل َحاٍل َوَلْم َتْسَتْظِيْر َعَمْيِو ِفيَما 

، ففي ىذا النص أيضًا  (ٕٕ)(( ُو ِمْنَيا ِبِإْشَياِد اأْلَْسَماِع َواأْلَْبَصاِر َعَمْيِو ِبَيااْسَتْوَدْعتَ 



 هـ4443-و  2022. نسُح  2انثاَي يهحك  انعدد /راتع انًجهد ان / راتعحيجهح اندراساخ انًستدايح . انسُح ان

 

 
628 

ُسِبَؽ أسموب الشرط بػ)أف( المصدرية والفعؿ المضارع ، وىو كما أسمفنا أسموب طمبي 
فَّ  يدؿُّ عمى األمر ، فيجب أف يكوف العبد عمى عمـٍ بأفَّ الصدقَة ىي ذخره ووديعتو ، وا 

 ممو بذلؾ ىو شرط لثقتو باستيداع الصدقة سّرًا وبجدارة .ع

( في )حؽ الرعية( في قولو ) توّضحت ىذه الداللة: ( ٖٕ)داللة الحث والتنشيط  -
 َوَما : ))

وَن َأْواَلَك ِإَذا َعَرْفَت َما َأْعَطاَك الّمُو ِمْن َفْضِل َىِذِه اْلِعّزِة َواْلُقّوِة اّلِتي َقَيْرَت ِبَيا َأْن َتكُ 
، فنممُح في ىذا النص حثٌّ  (ٕٗ)(( ِلّمِو َشاِكرًا َوَمْن َشَكَر الّمَو َأْعَطاُه ِفيَما َأْنَعَم َعَمْيِو...

، فالبدء بصيغة التعجب )ما  -المعني بالخطاب  –وبعٌث لمنشاط في نفس المخاطب 
أوالَؾ( توحي بالتعظيـ والتكريـ لمعبد إذا كاف عمى معرفة بعطاء اهلل لو ِمف عّزة وقّوة 

صيغة اسـ  قاىرة ، فيجُب أْف يكوَف شاكرًا هلل ، فإّف القياـ بفعؿ قد حدَث بالفعؿ ألفّ 
َـّ بانت داللة الحثِّ أكثر في التركيب الشرطي التالي ( ٕ٘)الفاعؿ تدؿُّ عمى الحدوث  ، ث

لو )َمْف شكَر اهلل أعطاه...( ، فيذا بعٌث لمرغبة والنشاط والحّث عمى الشكر ؛ كي يناؿ 
 النتيجة المرجّوة وىي عطايا اهلل وِنَعِمو التي ال تعدُّ وال ُتحصى .

( بانت ىذه الداللة في )حؽ المولى( في قولو ):  (ٕٙ)داللة التيويل والتخويف  -
َوَأّما َحّق َمْواَلَك اْلَجاِرَيِة َعَمْيِو ِنْعَمُتَك َفَأْن َتْعَمَم َأّن الّمَو َجَعَمَك َحاِمَيًة َعَمْيِو َوَواِقَيًة : ))

َببًا َبْيَنَك َوَبْيَنُو َفِباْلَحِرّي َأْن َيْحُجَبَك َعِن الّناِر َوَناِصرًا َوَمْعِقًًل َوَجَعَمُو َلَك َوِسيَمًة َوسَ 
َفَيُكوُن ِفي َذِلَك َثَواٌب ِمْنُو ِفي اآْلِجِل َوَيْحُكُم َلَك ِبِميرَاِثِو ِفي اْلَعاِجِل ِإَذا َلْم َيُكْن َلُو َرِحٌم 

َتُقْم ِبَحّقِو   ِو ِمْن َحّقِو َبْعَد ِإْنَفاِق َماِلَك َفِإْن َلمْ ُمَكاَفَأًة ِلَما َأْنَفْقَتُو ِمْن َماِلَك َعَمْيِو َوُقْمَت بِ 
، فإفَّ داللة التخويؼ تمثّمت  (ٕٚ)(( ِخيَف َعَمْيَك َأْن اَل َيِطيَب َلَك ِميرَاُثُو َوال ُقّوَة ِإاّل ِبالّموِ 

 في أسموب الشرط ؛ بدليؿ جممة جوابو ، فالفعؿ )ِخْيَؼ( ورَد بصيغة المبني لممجيوؿ
لتعظيـ الفاعؿ وىو اهلل سبحانو وتعالى ، الظاىر في بداية الحّؽ ، فاهلل ىو الذي جعمَؾ 
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، ( ٕٛ)الحامي والواقي والناصر لو ، وقد ُسِكَت عنو في أسموب الشرط تعظيمًا لو 
 ولمتخويؼ والتيويؿ في حاؿ عدـ القياـ بحؽ المولى .

َوَأّما َحّق الّصْوِم (: ))قولو )ونممُح ىذه الداللة أيضًا في )حؽ الصوـ( في       
َفَأْن َتْعَمَم َأّنُو ِحَجاٌب َضَرَبُو الّمُو َعَمى ِلَساِنَك َوَسْمِعَك َوَبَصِرَك َوَفْرِجَك َوَبْطِنَك ِلَيْسُتَرَك 

َك ِفي ِبِو ِمَن الّناِر َو َكَذا َجاَء ِفي اْلَحِديِث الّصْوُم ُجّنٌة ِمَن الّناِر َفِإْن َسَكَنْت َأْطَرافُ 
ْن َأْنَت َتَرْكَتَيا َتْضَطِرُب ِفي ِحَجاِبَيا َوَتْرَفُع َجَنَباِت  َحَجَبِتَيا َرَجْوَت َأْن َتُكوَن َمْحُجوبًا َواِ 
ِة اْلِحَجاِب َفَتّطِمُع ِإَلى َما َلْيَس َلَيا ِبالّنْظَرِة الّداِعَيِة ِلمّشْيَوِة َواْلُقّوِة اْلَخاِرَجِة َعْن َحّد الّتِقيّ 

( تكميؼ الصـو ، صوََّر اإلماـ ) (ٜٕ)(( ِو َلْم تَْأَمْن َأْن َتْخِرَق اْلِحَجاَب َوَتْخُرَج ِمْنوُ ِلمّ 
بعادًا عف العذاب والنار ، وجاء  بأّنو حجاٌب يضعو اهلل عمى جوارح اإلنساف سترًا ليا وا 
أسموب الشرط ليدؿَّ عمى الخوؼ والتيويؿ لما ينتج عف ترؾ اإلنساف لنفسو وجوارحيا 
مضطربة ال ساكنة في حجابيا )صوميا( ، فال أماف ليا في خرِؽ صوميا وخروجيا 

ّف عف حدود الط اعة ، وبالتالي سوؼ تخرج عف َستِرىا مف النار فتناؿ العذاب فييا ، وا 
اإلنساف ىو السبب في حدوث ذلؾ ؛ بدليؿ تقديـ الضمير )أنت( لمتأكيد عمى ىذا 
األمر، فاإلنساف ))مخموؽ مكمَّؼ ، بأمانة التكميؼ قابؿ لمصعود إلى قمة الخميقة ، 

 . (ٖٓ)فميف(( واإلنساف بالتكميؼ قابؿ لميبوط أسفؿ سا

ظيرت ىذه الداللة بكثرة في رسالة الحقوؽ ، ففييا نجد : ( ٖٔ)داللة السبر والتقسيم  -
تقسيـ حاؿ المتحدَّث عنو باحتماليف شرطييف يؤدي كؿٌّ منيما إلى نتيجة مختمفة ، وقد 

 َوَأّما َحّق اْلَغِريمِ ( : ))لمحنا ىذا في أكثر مف حّؽ ، فمنيا )حؽ الغريـ( في قولو )
الّمِو الّطاِلِب َلَك َفِإْن ُكْنَت ُموِسرًا َأْوَفْيَتُو َوَكَفْيَتُو َوَأْغَنْيَتُو َوَلْم َتْرُدْدُه َوَتْمُطْمُو َفِإّن َرُسوَل 

ْن ُكْنَت ُمْعِسرًا َأْرَضْيَتُو ِبُحْسِن اْلَقْوِل  )صّمى اهلل عميو وآلو( َقاَل َمْطُل اْلَغِنّي ُظْمٌم َواِ 
ْيِو َطَمبًا َجِميًًل َوَرَدْدَتُو َعْن َنْفِسَك َرّدًا َلِطيفًا َوَلْم َتْجَمْع َعَمْيِو َذَىاَب َماِلِو َوَطَمْبَت ِإلَ 

، فواضٌح تقسيـ حاؿ المخاطب إلى ( ٕٖ)(( َوُسوَء ُمَعاَمَمِتِو َفِإّن َذِلَك ُلْؤٌم َوال ُقّوَة ِإاّل ِبالّموِ 
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نتيجة معّينة ومؤّكدة ومختمفة عف األخرى ؛ احتمالي: الُيسر ، أو الُعسر ،ولكؿ  منيما 
 بما ُعِطَؼ عمييا مّما يكمُِّؿ معناىا .

َوَأّما َحّق اْلَخْصِم اْلُمّدِعي َعَمْيَك (:))ومثمو في )حؽ المدَِّعي عميؾ( في قولو )    
ِفي ِإْبَطاِل َدْعَوِتِو َوُكْنَت َفِإْن َكاَن َما َيّدِعي َعَمْيَك َحّقًا َلْم َتْنَفِسْخ ِفي ُحّجِتِو َوَلْم َتْعَمْل 

َخْصَم َنْفِسَك َلُو َواْلَحاِكَم َعَمْيَيا َوالّشاِىَد َلُو ِبَحّقِو ُدوَن َشَياَدِة الّشُيوِد َفِإّن َذِلَك َحّق 
ْن َكاَن َما َيّدِعيِو َباِطًًل َرَفْقَت ِبِو َوَرّوْعَتُو َوَناَشْدَتُو ِبِديِنِو َوكَ  َسْرَت ِحّدَتُو الّمِو َعَمْيَك َواِ 

،فإّف الدعوى التي يقدميا المّدعي عمى خصمو تحتمُؿ أحد (ٖٖ)((َعْنَك ِبِذْكِر الّمِو...
أمريف: الحؽ أو الباطؿ ، فإْف كانت في الحّؽ ُنِيَي عف االنفساخ  فييا أو العمؿ في 

ف كانت باطمة فبالرفؽ تارة وبالترويع بذكر اهلل تارة أخرى .   إبطاليا...، وا 

لقد ظيرت  داللة السبر والتقسيـ في )حؽ المدَِّعي عميؾ( دوف )حؽ المدََّعى        
َوَأّما ( : ))عميو( ، فقد ورد الشرط في األخير منيما مرَّة واحدة ، وذلؾ في قولو )
َمْخَرِج الّدْعَوى َحّق اْلَخْصِم اْلُمّدَعى َعَمْيِو َفِإْن َكاَن َما َتّدِعيِو َحّقًا َأْجَمْمَت ِفي ُمَقاَوَلِتِو بِ 

َفِإّن ِلمّدْعَوى ِغْمَظًة ِفي َسْمِع اْلُمّدَعى َعَمْيِو َوَقَصْدَت َقْصَد ُحّجِتَك ِبالّرْفِق َوَأْمَيِل اْلُمْيَمِة 
، يمفت انتباىنا في ىذا النص أفَّ الشرط قد ورَد  (ٖٗ)(( َوَأْبَيِن اْلَبَياِن َوأَْلَطِف الّمْطِف...

ىو الحؽ فقط ، فال يجوُز لممّدِعي أف تكوف دعواه محتممة  باحتماؿ واحد لممخاطب
لمباطؿ ، وقد أّكَد ىذا بأفَّ دعوى الحؽ ليا غمظة في سمع الخصـ المقابؿ ، وحجة 
الحؽ تُقَصُد بأفضؿ الرفؽ والمطؼ والبياف، أّمأ في )حؽ المدَِّعي عميؾ( فكاف الكالـُ 

، فيو يحتِمُؿ في دعواه إّما الحّؽ  عف الخصـ اآلخر ال المخاطب )المقصود بالخطاب(
 . (ٖ٘)أو الباطؿ ، وقد ظيرت ىذه الداللة في تراكيب شرطية متعددة في حقوؽ عّدة 

وقد تّتضح داللة السبر والتقسيـ بوساطة أداة الشرط وحدىا ، دوف التركيب       
الشرطي ككؿ ، فإفَّ لكؿ أداة مف أدوات الشرط داللة مختمفة ، فقد تؤدي أداة منيا تغّيرًا 
داللّيًا في الموضع الذي توّظُؼ فيو ، فإفَّ األداة )أمَّا( تحمؿ داللة التقسيـ ، فيي أداة 
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مّية تتضّمف في داخميا أداة الشرط وفعؿ الشرط ، فمعناىا ىو : ميما يُكف شرط تفصي
 . (ٖٚ)، وكذا ُعرَِّفت بأّنيا :   ))حرؼ شرط وتفصيؿ وتوكيد((  (ٖٙ)مف شيء 

إفَّ األداة )أمَّا( ليا الصدارة واالكثرية بيف أدوات الشرط الواردة في رسالة الحقوؽ ،      
، فيي تتصّدر بداية كؿ ِّ حؽ  ، ماعدا )حؽ األـ(  فقد وردت في واحد وخمسيف موردٍ 

فقط ، وىي تحمؿ داللة التوكيد لمحّؽ الذي ُيذكُر عنوانو قبميا وبعدىا ، إضافة إلى 
داللتيا عمى السبر والتقسيـ ، فيقسَّـ الكالـُ بعدىا إلى أقساـ تتضمَّف أكثر مف تكميؼ 

ف منظورًا إسال ميًا لحؽ  معيٍَّف مف الحقوؽ ، كما في وأفكار تتجّمع في مجموعة لتكوِّ
َوَأّما َحّق َنْفِسَك َعَمْيَك َفَأْن َتْسَتْوِفَيَيا ِفي َطاَعِة الّمِو ( : )))حؽ النفس( في قولو )

َلى ِرْجمِ  َلى َيِدَك َحّقَيا َواِ  َلى َبَصِرَك َحّقُو َواِ  َلى َسْمِعَك َحّقُو َواِ  َك َفُتَؤّدَي ِإَلى ِلَساِنَك َحّقُو َواِ 
َلى َفْرِجَك َحّقُو َوَتْسَتِعيَن ِبالّمِو َعَمى َذِلكَ  َلى َبْطِنَك َحّقُو َواِ  ، استفتح اإلماـ  (ٖٛ)(( َحّقَيا َواِ 

( ( ىذا الحؽ وغيره مف الحقوؽ باألداة )أّما( ليشترَط ويؤّكَد أّف الحّؽ )محور
مة واحدة  تمَو األخرى ، فحّؽ النفس الحديث عنو( ال ُيَؤّدى إاّل بأموٍر ميّمة مقّسمة مفصَّ

ُمؤّكٌد أّنو ال ُيوّفى إاّل باستيفاء النفس عينيا في الطاعة هلِل بجميِع حواسِّيا ، وقد قسَّميا 
عمى )المساف ، السمع ، البصر، اليد ، الرجؿ ، البطف ، الفرج( ، مع طمب العوِف مف 

))إذا قمَت بطاعة اهلل  اهلل عّز وجؿ واالستعانة بو ، فتستطيع أف تفي بحّؽ نفسَؾ عميؾَ 
 .( ٜٖ)كما أمرَؾ ، عبر بوابات العبور إلى العمؿ الصالح وىي الجوارح(( 

فإْف بانت داللة خاّصة لألداة )أّما( ، فكذا حاؿ أدوات الشرط األخرى ، أوحت       
 كؿَّ واحدة منيا بداللة أو أكثر ، مف ىذه الدالالت :

ذه الداللة مع أداة الشرط )إْف( ، وىي أقوى داللة نجد ى:  (ٓٗ)داللة احتمالية الوقوع  -
، وتدخؿ  (ٔٗ)عمى الشرط مف باقي أدوات الشرط لبساطتيا ؛ ولذا ُسمِّيت بػ)أـ الباب( 

ْف كاف ماضيًا ، وتوحي بعدـ  عمى الجممة الفعمية ، وتجعؿ الفعؿ دااّلً عمى االستقباؿ وا 
، وقد  (ٕٗ)حتمية حدوث الشرط ، ))فال ُتستعَمؿ إاّل في المعاني المشكوؾ في كونيا(( 
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وردت األداة )إْف( في خمسة وعشريف مورد في رسالة الحقوؽ ، منيا : في )حؽ األخ( 
َوَأّما َحّق َأِخيَك َفَتْعَمُم َأّنُو َيُدَك اّلِتي َتْبُسُطَيا َوَظْيُرَك اّلِذي َتْمَتِجُئ ( : ))في قولو )

ِإَلْيِو َوِعّزَك اّلِذي َتْعَتِمُد َعَمْيِو َوُقّوُتَك اّلِتي َتُصوُل ِبَيا َفًَل َتّتِخْذُه ِسًَلحًا َعَمى َمْعِصَيِة 
الّمِو َواَل َتَدْع ُنْصَرَتُو َعَمى َنْفِسِو َوَمُعوَنَتُو َعَمى َعُدّوِه َواْلَحْوَل  الّمِو َواَل ُعّدًة ِلمّظْمِم ِبَحقّ 

ْقَباَل َعَمْيِو ِفي الّمِو َفِإِن اْنَقاَد ِلَرّبِو  َبْيَنُو َوَبْيَن َشَياِطيِنِو َوتَْأِدَيَة الّنِصيَحِة ِإَلْيِو َواإلِْ
اّل َفْميَ  َجاَبَة َلُو َواِ  ، بدَأ اإلماـ  (ٖٗ)(( ُكِن الّمُو آَثَر ِعْنَدَك َوَأْكَرَم َعَمْيَك ِمْنوُ َوَأْحَسَن اإلِْ

( ، بوصؼ أىمية العالقة األخوّية ، فاألخ ىو اليد ، والظير ، والممجأ ، والِعّز )
والقّوة ، ونيى عف أمور ميّمة ، منيا عدـ ترؾ المعونة والنصيحة لألخ إلبعاده عف 

ُيحتَمُؿ أف ينقاد األخ لرّبو ويحسف إجابتو سبحانو ، وُيحتَمُؿ  شياطينو ، وبعد ىذا كّمو ،
عكُس ذلؾ ، فإْف كاف العكس فاهلل أفضؿ وآثر وأكـر عند األخ مف أخيو العاصي هلل 

 جّؿ وعال . 

ويستوقفنا فعؿ الشرط )إنقاَد( فيو بصيغة الفعؿ الماضي ، وىذا ما نجده مع       
عؿ الشرط بعد األداة )إْف( بالزمف الماضي يوحي أغمب أدوات الشرط ، لكّف مجيء ف

، فيجب عمى األخ أف  (ٗٗ)بداللة ميّمة وىي ))إظيار الرغبة مف المتكمـ بوقوعو(( 
يحفظ حّؽ أخيو عميو بالنصرة والعوف والنصح لو لطاعة اهلل فيحبُّ ألخيو ما يحبُّ 

( : ))ال ُتضيِّعفَّ حؽَّ لنفسو ، وال يضّيَع حّقو عميو لمشكمة ما ، لقوؿ اإلماـ عمي )
 . (٘ٗ)أخيَؾ إشكااًل بينَؾ وبينُو ، فإنَُّو ليس بأٍخ َمْف أضعَت حّقو(( 

إفَّ النص السابؽ يبّيُف طبيعة العالقة األخوّية وما تشممو ىذه العالقة مف أبعاد       
ـّ اليائؿ مف العاطفة الذي  يتدّفُؽ مصيرّية ، وترمُز إلى المحمة والتماُسؾ فضاًل عف الَك

(( )سورة الحجرات إّنما المؤمنوَن إخوةمنيا ، لذا اختارىا اهلل جّؿ عاله في قولو : ))
( في قولو : ))إّف الناَس صنفاف : إّما أٌخ لَؾ في الديِف ( ، وكذا اإلماـ عمي )ٓٔ
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، فإّف ىذا القوؿ فيو إشارة واضحة جّدًا لمدى االرتباط  (ٙٗ)أو نظيٌر لَؾ في الخمِؽ(( 
 .  (ٚٗ)ني بيف المؤمنيف ، وما كممة )أخ( إاّل مصداٌؽ ليذه اإلشارة اليامَّة الدي

َوَأّما ( : ))وتتجّسد ىذه الداللة في )حؽ اإلماـ في الصالة( أيضًا في قولو )      
الّمِو َواْلِوَفاَدَة ِإَلى  َحّق ِإَماِمَك ِفي َصًَلِتَك َفَأْن َتْعَمَم َأّنُو َقْد َتَقّمَد الّسَفاَرَة ِفيَما َبْيَنَك َوَبْينَ 

اَك َرّبَك َوَتَكّمَم َعْنَك َوَلْم َتَتَكّمْم َعْنُو َوَدَعا َلَك َوَلْم َتْدُع َلُو َوَطَمَب ِفيَك َوَلْم َتْطُمْب ِفيِو َوَكفَ 
َن ِفي َشْيٍء ِمْن َذِلَك َىّم اْلَمَقاِم َبْيَن َيَدِي الّمِو َواْلُمَساَءَلِة َلُو ِفيَك َوَلْم َتْكِفِو َذِلَك َفِإْن َكا

ْن َكاَن آِثمًا َلْم َتُكْن َشِريَكُو ِفيوِ  ـَ في الصالِة  (ٛٗ)(( َتْقِصيٌر َكاَن ِبِو ُدوَنَك َواِ  ، إّف اإلما
ىو سفير بيف المصميَف وربِّيـ سبحانو وتعالى ، وىو وفدىـ الذي يتكّمـ عنيـ ، ويدعو 

عظيـ والمحاسبة مف اهلل عزَّ وجؿ ، فبعد ليـ ، ويطمب فييـ ، فيكفييـ صعوبة المقاـ ال
كؿِّ ىذه األمور ال قطعية بأف يكوف منو تقصير ، أو أف يوَصَؼ باإلثـِ ، فإّف ىذيف 
الشرطيف ىما محتمال الوقوع ، إضافة إلى أفَّ الفعؿ الماضي الناقص )كاف( ىنا داؿٌّ 

 .( ٜٗ)عمى االستقباؿ 

الداللة مع التركيب الشرطي المبدوء بأداة تتوّضح ىذه : ( ٓ٘)داللة حتمّية الوقوع  -
الشرط )إذا( ، وىي تشترؾ مع )ِإْف( في الدخوؿ عمى جممة الشرط المبدوءة بفعؿ ، 

، والداللة عمى االستقباؿ ، إاّل أّنيا تمتاُز  (ٔ٘)ويكوف ماضيًا في األكثر ال مضارعًا 
ىػ( : ))إذا قمَت : ٕٙٛت عنيا في داللة الحتمية في وقوع معنى الشرط ، لقوؿ المبرِّد )

إْف تأتني آتَؾ فأنَت ال تدري أيقُع منو إتياف أـ ال ، وكذلَؾ َمف أتاني أتيتو ، إّنما معناه 
: إف يأتني واحٌد مف الناس آتو ، فإذا قمَت إذا أتيتني َوجَب أف يكوف اإلتياف معمومًا ، 

 . (ٕ٘)ذا واقع ال محالة(( أال ترى إلى قوؿ اهلل عّز وجؿ : )إذا السماء انفطرت( ،... ى

وقد وردت أداة الشرط )إذا( في رسالة الحقوؽ في عشر موارد ، منيا : في )حؽ       
َفَأّما َحّق الّصًَلِة َفَأْن َتْعَمَم َأّنَيا ِوَفاَدٌة ِإَلى الّمِو َوَأّنَك َقاِئٌم ( : ))الصالة( في قولو )

َذِلَك ُكْنَت َخِميقًا َأْن َتُقوَم ِفيَيا َمَقاَم الّذِليِل الرّاِغِب الرّاِىِب  ِبَيا َبْيَن َيَدِي الّمِو َفِإَذا َعِمْمتَ 
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ْطرَاِق  اْلَخاِئِف الرّاِجي اْلِمْسِكيِن اْلُمَتَضّرِع اْلُمَعّظِم َمْن َقاَم َبْيَن َيَدْيِو ِبالّسُكوِن َواإلِْ
، بدأ النص  (ٖ٘)(( اِة َلُو ِفي َنْفِسوِ َوُخُشوِع اأْلَْطرَاِف َوِليِن اْلَجَناِح َوُحْسِن اْلُمَناجَ 

ـَ َفَأّما َحّؽ الّصاَلِة َفَأْف َتْعَمـَ بالتركيب الشرطي ) ( ، وىو تأكيد عمى ضرورة أف يعم
المصمى أّف صالتو وفادة وقياـ بيف يدّي اهلل سبحانو وتعالى لمصالة ، فيو ))يتحّدُث 
ويخاطُب ويناجي رّبو ، ومعنى الُقربة إلى اهلل تعالى ىو التقرُّب واإلقباؿ وابتغاء العالقة 

تستعدَّ لمحضور والمثوؿ أمامو باهلل تعالى ، إذًا أنت في محضر اهلل تعالى ، وعميَؾ أْف 
َفِإَذا ، ثَـّ جاء التركيب الشرطي الثاني )(  ٗ٘)، ال أْف يكوف قدومَؾ عادّيًا أو ال مباليًا(( 

( ، واستعماؿ أداة الشرط َعِمْمَت َذِلَؾ ُكْنَت َخِميقاً  ـَ ...(، وىو تأكيد وتكرار لقولو )أْف تعم
ـَ المصّمي ذلَؾ األمر ويدركو  )إذا( أعطى داللة الحتمّية في وقوع العمـ ، فال بدَّ أْف يعم

إدراكًا تاّمًا ليتحقؽ ىدفو المنشود مف الصالة ، وعندئٍذ سيكوف مقامو موصوفًا بصفات 
 مؤثرة في إقامة صالتو منيا : التذّلؿ والرغبة والرىبة والخوؼ والرجاء وغيرىا .

َوَأّما َحّق ( : ))و )ويقارُب ىذا المعنى ما جاء في )حؽ الصدقة( في قول      
ْشَياِد َفِإَذا  الّصَدَقِة َفَأْن َتْعَمَم َأّنَيا ُذْخُرَك ِعْنَد َرّبَك َوَوِديَعُتَك اّلِتي اَل َتْحتَاُج ِإَلى اإلِْ

َأْن َتُكوَن َعِمْمَت َذِلَك ُكْنَت ِبَما اْسَتْوَدْعَتُو ِسرًّا َأْوَثَق ِبَما اْسَتْوَدْعَتُو َعًَلِنَيًة َوُكْنَت َجِديرًا 
ِيْر َأْسَرْرَت ِإَلْيِو َأْمرًا َأْعَمْنَتُو َوَكاَن اأْلَْمُر َبْيَنَك َوَبْيَنُو ِفيَيا ِسرًّا َعَمى ُكّل َحاٍل َوَلْم َتْسَتظْ 

، إفَّ الصدقة  (٘٘)(( َعَمْيِو ِفيَما اْسَتْوَدْعَتُو ِمْنَيا ِبِإْشَياِد اأْلَْسَماِع َواأْلَْبَصاِر َعَمْيوِ 
ستحّبة( ىي ذخيرة لممتصدِّؽ بيا عند اهلل تبارَؾ وتعالى ، وىي وديعة وأمانة ال )الم

ـَ  تحتاج إلى إثباٍت أو شيود ، فال تضيُع وال تغيُب عند اهلل سبحانو ، فال بدَّ أْف يعم
العبُد ذلَؾ حتمًا ، ليكوف مستغنيًا عف معرفة الناس بما أعطى ؛ ألّف سرَُّه محفوظ عند 

فضؿ مّما لو عرَؼ الناس بو ، وىذا ما نصَّ عميو اهلل جّؿ وعال في القرآف رّبو ، وذلؾ أ
إْن ُتبُدوا الصدَقات فِنعّما ىَي أو ُتخفوىا وُتعطوىا الفقراَء الكريـ في قولو تعالى : ))

( ، ٕٔٚ(( )سورة البقرةفيو خيٌر لكْم وُيكفُِّر عنُكم ِمن سّيئاتكم واهلُل بما تعمموَن خبير
( : صّمى اهلل عميو وآلوؤّكدًا في السنة النبوّية أيضًا ، كما في قولو )ونجُد ىذا م
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صّمى اهلل عميو ، وقولو ) (ٙ٘)))الصدقُة واهلِل في السرِّ أفضؿ مف الصدقِة في العالنية(( 
 . (ٚ٘)( : ))صدقُة السرِّ ُتطِفئ غضب الرّب(( وآلو

فنمحظ في ىذا النص حتمية وقوع معنى الشرط والقطع بأنو حاصٌؿ ال محالة ،       
فَّ مف الممفت لمنظر أننا نرى في ىذا النص وفي غيره أفَّ الفعؿ الماضي لو الغمبة  وا 

 . ( ٛ٘)في المجيء بعد أداة الشرط )إذا( ؛ وذلَؾ ))لكونو أقرب إلى القطع بالوقوع (( 

)لو( ، وىي حرؼ  ظيرت ىذه الداللة مع أداة الشرط: ( ٜ٘)ع داللة استحالة الوقو  -
( ٓٙ) داللة االمتناعيدؿُّ عمى امتناع وقوع الجواب المتناع وقوع الشرط ، لذا فيو يحمُؿ 

، وقد كاف ورود األداة ( ٔٙ)، كما قاؿ سيبويو : ))وأّما لو فِمما كاف سيقُع لوقوِع غيره(( 
َوَأّما َحّق ( : ))في )حؽ المستشير( في قولو ) )لو( قمياًل في رسالة الحقوؽ ، كما

اْلُمْسَتِشيِر َفِإْن َحَضَرَك َلُو َوْجُو رَْأٍي َجَيْدَت َلُو ِفي الّنِصيَحِة َوَأَشْرَت َعَمْيِو ِبَما َتْعَمُم َأّنَك 
الّميَن ُيْؤِنُس اْلَوْحَشَة  َلْو ُكْنَت َمَكاَنُو َعِمْمَت ِبِو َوَذِلَك ِلَيُكْن ِمْنَك ِفي َرْحَمٍة َوِليٍن َفِإنّ 

ّن اْلِغَمَظ ُيوِحُش َمْوِضَع اأْلُْنسِ  ، إّف مف الواجب عمى المشير أْف يكوف  (ٕٙ)(( َواِ 
صاحب رأي في المسألة ، وبذؿ الجيد في النصيحة ، وال يتسّرع في المشورة ، فيي 

ْر ما تعمؿ ، حّتى كأّنيا لَؾ ، فأحبَّ لو ما تحّبو لنفسؾ ، وَضْع نفسَؾ في مكانو وانظُ 
ْف امتنَع وقوع ىذا الشرط حقيقًة .  وا 

...ُثّم َلْم َتْمَتّن ِبَيا َعَمى ( : ))ومثمو ما جاء في )حؽ الصدقة( في قولو )      
ى َمْن َأَحٍد أِلَّنَيا َلَك َفِإَذا اْمَتَنْنَت ِبَيا َلْم تَْأَمْن َأْن َتُكوَن ِبَيا ِمْثَل َتْيِجيِن َحاِلَك ِمْنَيا ِإلَ 

 َمَنْنَت ِبَيا َعَمْيِو أِلَّن ِفي َذِلَك َدِليًًل َعَمى َأّنَك َلْم ُتِرْد َنْفَسَك ِبَيا َوَلْو َأَرْدَت َنْفَسَك ِبَيا َلمْ 
، نممُح ىنا معادلة واضحة ، فإّما أف تمنف ( ٖٙ)(( َتْمَتّن ِبَيا َعَمى َأَحٍد َوال ُقّوَة ِإاّل ِبالّموِ 

عمى استحالة إرادة الصدقة لنفسَؾ ، فمـ تعْد لَؾ ، وقد سقطت بالصدقة وىذا دليؿ 
ّما أّنَؾ ال تمنف بيا عمى أحٍد ، فتريُدىا وديعة عند اهلل  قيمتيا وكأّنَؾ لـ تعِطيا ، وا 

ـْ ُتِرْد َنْفَسَؾ( ، وورَد تبارؾ اسمو ، وقد ُذكَر أسموب الشرط بػ)لو( بعد نفي إرادة النفس ) َل
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ػ)لـ( مّرتيف ، وىذا تأكيد عمى أّف قيمة الصدقة بأالَّ تكوف فييا ِمّنة ، الجـز بعدـ المّنة ب
الذين ينفقون فيي إحساف وُقربة إلى اهلل سبحانو ، ونجُد نظير ىذا في قولو تعالى : ))

أمواليم في سبيل اهلل ثمَّ ال يتبعون ما أنفقوا مّنًا وال أذًى ليم أجرىم عند رّبيم وال 
 ( .ٕٕٙ(( )سورة البقرة زنونخوف عمييم وال ىم يح

بانت ىذه الداللة مع أداة الشرط )َمْف( ، وىي اسـ شرط جاـز : ( ٗٙ)داللة العموم  -
، فتكوف الداللة مطمقة عمى ( ٘ٙ)يدؿُّ عمى العاقؿ ، ))ويكوف بيا الجزاء لألناسي(( 

ط )َمْف( عموـ العاقؿ المفرد والمثنى والجمع ، وقد يحددىا السياؽ ، وقد ورَد اسـ الشر 
وَأّما ( : ))في رسالة الحقوؽ بقمة قميمة ، منيا : في )حؽ أىؿ المّمة( في قولو )

َحّق َأْىِل ِمّمِتَك َعاّمًة َفِإْضَماُر الّسًَلَمِة َوَنْشُر َجَناِح الّرْحَمِة َوالّرْفُق ِبُمِسيِئِيْم َوتَأَّلُفُيْم 
َلْيَك َفِإّن ِإْحَساَنُو ِإَلى َنْفِسِو ِإْحَساُنُو ِإَلْيَك َواْسِتْصًَلُحُيْم َوُشْكُر ُمْحِسِنِيْم ِإَلى نَ  ْفِسِو َواِ 

ِإَذا َكّف َعْنَك َأَذاُه َوَكَفاَك َمؤوَنَتُو َوَحَبَس َعْنَك َنْفَسُو َفُعّمُيْم َجِميعًا ِبَدْعَوِتَك َواْنُصْرُىْم 
ُيْم َكِبيَرُىْم ِبَمْنِزَلِة اْلَواِلِد َوَصِغيَرُىْم ِبَمْنِزَلِة َجِميعًا ِبُنْصَرِتَك َوَأْنَزْلَتُيْم َجِميعًا ِمْنَك َمَناِزلَ 

، إّف الكالـ في  (ٙٙ)(( اْلَوَلِد َوَأْوَسَطُيْم ِبَمْنِزَلِة اأْلَِخ َفَمْن َأتَاَك َتَعاَىْدَتُو ِبُمْطٍف َوَرْحَمٍة...
الناس في ىذا النص عف أىؿ المّمة عاّمة ، فنمحظ ىنا تعميـ السموؾ اإليجابي بيف 

المجتمع ، بإضمار السالمة مف كؿِّ إثـ ، ونشر الّرحمة والرفؽ والتآلؼ واإلصالح 
( َمْف َأَتاَؾ َتَعاَىْدَتُو...واإلحساف ، وتعميـ الدعاء وشمولو لمجميع ، فإّف أسموب الشرط )

يدؿُّ عمييـ جميعًا ، وىـ بيف والد وولد وأخ ، وىذا التوجيو يحاكي ما جاء في القرآف 
ربِّ اغفْر لي ولوالديَّ وِلَمْن دخَل بيتي مؤمنًا الكريـ ، في قولو تعالى :     ))

 ( .ٕٛ...(( )سورة نوح ولممؤمنين والمؤمنات

َفَأّما ُحُقوُق َرِعّيِتَك ( : ))ونجُد ىذه الداللة في )حؽ الرعية(  في قولو )      
 ِبالّسْمَطاِن َفَأْن َتْعَمَم َأّنَك ِإّنَما اْسَتْرَعْيَتُيْم ِبَفْضِل ُقّوِتَك َعَمْيِيْم َفِإّنُو ِإّنَما َأَحّمُيْم َمَحلّ 

ِل َىِذِه اْلِعّزِة الّرِعّيِة َلَك َضْعُفُيْم َوُذّلُيْم ...َوَما َأْواَلَك ِإَذا َعَرْفَت َما َأْعَطاَك الّمُو ِمْن َفضْ 
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َواْلُقّوِة اّلِتي َقَيْرَت ِبَيا َأْن َتُكوَن ِلّمِو َشاِكرًا َوَمْن َشَكَر الّمَو َأْعَطاُه ِفيَما َأْنَعَم َعَمْيِو َوال 
( ، َمْف َشَكَر الّمَو َأْعَطاهُ ، فمف الواضِح ورود التركيب الشرطي ) ( ٚٙ)(( ُقّوَة ِإاّل ِبالّموِ 

العموـ عمى الشاكريف لنعـ اهلل ، وىنا نممُس داللتيف ىما: الحّث عمى وىو يوحي بداللة 
العمؿ الصالح والشكر ، والوعد لو بالحسنى واستمرار العطاء لمنعـ وكثرتيا  ، ووردت 

 .  (ٛٙ)األداة )َمْف( في )حؽ أىؿ الذّمة( 

ا لغير العاقؿ وىم،  تتجسَّد ىذه الداللة مع األداتيف )ما ، ميما(: ( ٜٙ)داللة اإلطًلق  -
ظيرت األداة )ميما( في رسالة الحقوؽ ، دوف )ما( ، كما في )حؽ األب(  ، وقد (ٓٚ)

...َفَمْيَما رََأْيَت ِفي َنْفِسَك ِمّما ُيْعِجُبَك َفاْعَمْم َأّن َأَباَك َأْصُل الّنْعَمِة (: ))في قولو )
، أّف اإلنساف إذا  (ٔٚ)(( ِلَك َوال ُقّوَة ِإاّل ِبالّموِ َعَمْيَك ِفيِو َواْحَمِد الّمَو َواْشُكْرُه َعَمى َقْدِر ذَ 

رأى في نفسو أي صفة عمى اإلطالؽ مف قّوة أو ُقدرة أو غيرىا ، فإّف األصؿ والفضؿ 
فييا يرجع لألب ، فيجُب عمى االبف أف يدرَؾ أّف كؿَّ ما يراه في شخصو وبدنو وقّوتو 

لفضؿ  (ٕٚ)داللة التعظيم وصّحتو ، فالفضؿ لألب فيو األساس واألصؿ ، ونممُح ىنا 
 عمى االبف وحّقو عميو .األب 

نجد ىذه الداللة مع األداة )لوال( ، وىي تشترؾ مع أدوات الشرط :  (ٖٚ)داللة اإلقرار  -
َوَأّما َحّق ))( : وردت في )حؽ األب( في قولو )، ( ٗٚ)في دخوليا عمى األفعاؿ 

، فيجُب عمى اإلنساف أْف (٘ٚ)(( َتُكْن... َأِبيَك َفَتْعَمُم َأّنُو َأْصُمَك َوَأّنَك َفْرُعُو َوَأّنَك َلْواَلُه َلمْ 
يفيـ بأّنو َمديٌف ألبيو، فيو السبب المباشر لوجوده في الحياة ، وىذه المسألة مسمَّـٌ بيا 
ونقرُّ بيا جميعنا ، وىنا تركيز عمى أصؿ وجود اإلنساف ، وال يخفى أّف أصؿ الخمؽ 

في مسببات )العالقة الزوجية( مف اهلل سبحانو وتعالى ، لكّنو عزَّ وجؿ أجرى األسباب 
وىي طريقة خمؽ اإلنساف ، فاألب ىو المصدر األساس فييا ، أّما في )حؽ االـ( فرّكَز 

 ( عمى رعاية االـ ألبنائيا وعطائيا الالمحدود ليـ .اإلماـ )

 الفصل بين جممة الشرط وجواب الشرط :المطمب الثاني : دالالت  -
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تظير في أسموب الشرط عالقة وطيدة بيف الشرط والجواب ، وىي تشبو إلى حّد       
كبير عالقة المبتدأ بالخبر ، ))فكما أّف المبتدأ ال يستقؿ إاّل بذكِر الخبر كذلَؾ الشرط ال 

، فإّف كاّلً مف جممتي الشرط والجزاء تفتقر إحداىما إلى ( ٙٚ)يستقؿ إاّل بذكِر الجزاء(( 
 . (ٚٚ)الشرط بمثابة المبتدأ ، وجممة الجزاء بمثابة الخبر االخرى ، فجممة 

إذف األصؿ أف يعِقَب الجواُب الشرط  دوف فاصؿ بينيما ؛ وذلؾ ميٌـّ لتحقؽ       
معنى السببية والترتب ، وقد ورد الفصؿ بيف جممتي الشرط وجوابو في رسالة الحقوؽ ، 

 يأتي :  بعناصَر متنّوعة ، موحيًا بدالالت متعّددة ، كما 

 الفصل بجممة معطوفة عمى جممة الشرط :  -

إّف مسألة العطؼ عمى جممة الشرط يترّتُب عمييا أْف تكوَف جممة الجواب داّلًة       
عمييما معًا ، فالجممتاف أصبحتا جممة واحدة ، كما في قوؿ عبد القاىر الجرجاني 

ي واحدة منيما عمى ىػ( : ))الشرط كما ال يخفى في مجموع الجممتيف ال فٔٚٗ)ت
االنفراد ، وال في واحدة دوف االخرى ، ألّنا إْف قمنا إّنو في كؿِّ واحدة منيما عمى االنفراد 
ذا جعمناىما شرطيف اقتضتا جزاءيف ، وليس معنا إاّل جزاء  ، جعمناىما شرطيف ، وا 

ْف قمنا إّنو في واحدة منيما دوف االخرى َلِزـَ منو إشراؾ ما ليس ب شرط في واحد ، وا 
 . (ٛٚ)الجـز والشرط ، وذلَؾ ما ال يخفى فساده(( 

وقد وردت الجمؿ المعطوفة الفاصمة بيف جممة الشرط وجواب الشرط في رسالة       
 الحقوؽ ، ودّلت عمى دالالت عّدة ، منيا : 

( : ظيرت ىذه الداللة في )حؽ السائؿ( في قولو ): ( ٜٚ)داللة اإليضاح  -
ْن َشَكْكتَ ...)) ِفي ِصْدِقِو َوَسَبَقْت ِإَلْيِو الّتَيَمُة َلُو َوَلْم َتْعِزْم َعَمى َذِلَك َلْم تَْأَمْن َأْن  َواِ 

َيُكوَن ِمْن َكْيِد الّشْيَطاِن َأرَاَد َأْن َيُصّدَك َعْن َحّظَك َوَيُحوَل َبْيَنَك َوَبْيَن الّتَقّرِب ِإَلى َرّبَك 
ْن َغَمْبَت َنْفَسَك ِفي َأْمرِِه َوَأْعَطْيَتُو َعَمى َما َعَرَض ِفي  ًا َجِميًًل َفَتَرْكَتُو ِبَسْترِِه َوَرَدْدَتُو َردّ  َواِ 
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( ِإْف َشَكْكَت ِفي ِصْدِقوِ ، فإّف جممة الشرط ) ( ٓٛ)(( َنْفِسَك ِمْنُو َفِإّن ذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُمور
ـْ َتْأَمْف َأْف َيُكوفَ ُفِصمت عف جوابيا ) عطوفتيف عمى جممة الشرط ...( ، بالجممتيف المَل

ـْ َتْعِزـْ َعَمى َذِلؾَ ( )َوَسَبَقْت ِإَلْيِو الّتَيَمُة َلوُ ) ( ، وقد دّلتا عمى اإليضاح لجممة الشرط ، َوَل
فإذا شككَت في صدؽ السائؿ ، فستسبقُو بتيمتِو بينَؾ وبيف نفسؾ في أصؿ حاجتو ، 

 .وبيذا لف تعزـَ عمى مدِّ يد المساعدة لو وتمبية طمبو 

ْف َغَمْبَت َنْفَسَؾ ِفي َأْمِرهِ وكذا في آخر ىذا النص ُفِصَؿ بيف جممة الشرط )        ( ، َواِ 
َوَأْعَطْيَتُو َعَمى َما َعَرَض ِفي ( ، بجممة العطؼ )َفِإّف ذِلَؾ ِمْف َعْزـِ اأْلُُموروجممة جوابو )

ائؿ ، فقّرر إعطاءه رغـ ( ، فوضَّحت أّف اإلنساف إف غمَب نفسو في امر السَنْفِسَؾ ِمْنوُ 
ما استقرَّ في نفسو ، فيذا موقؼ إنساني بحت ، وىو مف عـز االمور ، وىذا تشجيع 

 عمى إعطاء السائؿ عند الشّؾ فيو ، وعدـ رّده ، بترجيح احتماؿ حاجتو .

( : بانت ىذه الداللة في )حؽ المتعمـ( في قولو ):  (ٔٛ)داللة بموغ الكمال  -
َوَأّما َحّق َرِعّيِتَك ِباْلِعْمِم َفَأْن َتْعَمَم َأّن الّمَو َقْد َجَعَمَك َلُيْم ِفيَما آتَاَك ِمَن اْلِعْمِم َوَواّلَك ))

ِمْن ِخزَاَنِة اْلِحْكَمِة َفِإْن َأْحَسْنَت ِفيَما َواّلَك الّمُو ِمْن َذِلَك َوُقْمَت ِبِو َلُيْم َمَقاَم اْلَخاِزِن 
اِصِح ِلَمْواَلُه ِفي َعِبيِدِه الّصاِبِر اْلُمْحَتِسِب اّلِذي ِإَذا َرَأى َذا َحاَجٍة َأْخَرَج َلُو الّشِفيِق النّ 

اّل ُكْنَت َلُو َخاِئنًا  ِمَن اأْلَْمَواِل اّلِتي ِفي َيَدْيِو ُكْنَت رَاِشدًا َوُكْنَت ِلَذِلَك آِمًًل ُمْعَتِقدًا َواِ 
َفِإْف َأْحَسْنَت ، فصمت بيف جممة الشرط )( ٕٛ)(( َوِعزِّه ُمَتَعّرضاً  َوِلَخْمِقِو َظاِلمًا َوِلَسَمِبوِ 

ِفيَما َواّلَؾ الّمُو ِمْف َذِلَؾ( وجممة جوابيا )ُكْنَت َراِشدًا( الجممة المعطوفة الطويمة )َوُقْمَت 
ـَ اْلَخاِزِف الّشِفيِؽ الّناِصِح ِلَمْواَلُه ِفي َعِبيِدِه الّصاِبِر  ـْ َمَقا اْلُمْحَتِسِب اّلِذي ِإَذا َرَأى َذا ِبِو َلُي

َحاَجٍة َأْخَرَج َلُو ِمَف اأْلَْمَواِؿ اّلِتي ِفي َيَدْيو( ، وىي توّضح بموغ غاية الكماؿ في وصؼ 
المعمـ ، فمسؤولية التعميـ تحتاج إلى جيد كي ُيحِسف المعمـ فيما أعطاه اهلل وواّله بأف 

وياتيـ واحتياجاتيـ ، ويكوف خزانة لمعمـ يقوـ بو ليـ فيحّدد أعمار المتعمميف ومست
ويفيض شفقة ونصحًا وتوجييًا لعبيد اهلل صبورًا محتسبًا أجره عمى اهلل سبحانو ، وخضـّ 
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ىذه الوصوؼ نجد تركيبًا شرطيًا آخر ضمف التركيب الشرطي األوؿ وىو )ِإَذا َرَأى َذا 
ْيِو( فيصؼ المعمـ بأّنو يؤمف كمفة التعميـ لطالب َحاَجٍة َأْخَرَج َلُو ِمَف اأْلَْمَواِؿ اّلِتي ِفي َيدَ 

محتاج إف امتمؾ مااًل أو سمطة ، فإف توّفرت ىذه األوصاؼ كميا في المعمـ ، وىي 
معّبرة بأجمعيا عف كماؿ الحسف في أداء حؽ المتعمـ ، تأتي جممة جواب الشرط لتعّبر 

اعتقاده بأّنو ُمثاب عمى ىي األخرى عف ُرشد المعمـ ووعيو وأممو بعطاء اهلل تعالى و 
خالصو في اآلخرة .  عممو وا 

َوَأّما َحّق َيِدَك َفَأْن اَل َتْبُسَطَيا ِإَلى َما اَل ( : ))وكذا في )حؽ اليد( في قولو )      
ِن الًّلِئَمِة َيِحّل َلَك َفَتَناَل ِبَما َتْبُسُطَيا ِإَلْيِو ِمَن الّمِو اْلُعُقوَبَة ِفي اأْلََجِل َوِمَن الّناِس ِبِمَسا

ِفي اْلَعاِجِل...َفِإَذا ِىَي َقْد ُعِقَمْت َوُشّرَفْت ِفي اْلَعاِجِل َوَجَب َلَيا ُحْسُن الّثَواِب ِفي 
، فجممة الشرط )َفِإَذا ِىَي َقْد ُعِقَمْت( فصمتيا عف جممة جوابيا )َوَجَب َلَيا  (ٖٛ)(( اآْلِجل

ُحْسُف الّثَواِب ِفي اآْلِجؿ( الجممة المعطوفة عمى جممة الشرط )َوُشّرَفْت ِفي اْلَعاِجِؿ( ، 
وىي توحي ببموغ اليد الكماؿ في إبعادىا ومنعيا مف المحّرمات وتنزيييا عّما ال يحؿُّ 

وتوجيو تصرفاتيا بالعقؿ السميـ واختياره الصائب وتشريفيا في الدنيا لتصمح حياة ليا 
 الفرد والناس ، ليناؿ صاحُبيا المثابة والمكافأة  في اآلخرة .

توّضحت ىذه الداللة في )حؽ السائؿ( في :  (ٗٛ)داللة التأكيد عمى قّوة العًلقة  -
اُؤُه ِإَذا َتَيّقْنَت ِصْدَقُو َوَقَدْرَت َعَمى َسّد َحاَجِتِو َوَأّما َحّق الّساِئِل َفِإْعطَ ( : ))قولو )

ِإَذا ، فإّف جممة الشرط ) ( ٘ٛ)(( َوالّدَعاُء َلُو ِفيَما َنَزَل ِبِو َواْلُمَعاَوَنُة َلُو َعَمى َطِمَبِتِو...
ومؤكٌد أّف العالقة ( ، َوَقَدْرَت َعَمى َسّد َحاَجِتوِ ( ، تبعتيا جممة العطؼ )َتَيّقْنَت ِصْدَقوُ 

بيف الجممتيف واضحة ، فالعالقة قوّية بيف تيُقف صدؽ السائؿ أواًل ، والقدرة عمى قضاء 
 حاجتو ثانيًا ، فإْف توافَر األمراف وجَب إعطاء السائؿ .

ْف أمعّنا النظر في النص بحثًا عف جممة جواب الشرط ، تستوقفنا جممة        وا 
( ، فػجممة )إعطاؤه( قيؿ فييا أّنيا ْنَت ِصْدَقُو َوَقَدْرَت َعَمى َسّد َحاَجِتوِ َفِإْعَطاُؤُه ِإَذا َتَيقّ )
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جممة جواب الشرط متقدِّمة عمى الشرط ، وقيؿ عكس ىذا باعتبار الشرط كاالستفياـ ال 
ىػ( بأفَّ الجممة ليست ٖٛ٘، وقد صرَّح الزمخشري )ت (ٙٛ)يتقّدمو شيء مّما في حيِّزه 

،  (ٚٛ)ىو كالـ وارد عمى سبيؿ اإلخبار فقط ، وجممة الجزاء محذوفة جزاًء مقّدمًا ، بؿ 
أنَّيا جممة جواب الشرط مقّدمة لمتأكيد عمى إعطاء السائؿ ، فيي  -واهلل أعمـ-ونرى 

بصيغة المصدر النائب عف فعؿ االمر )إعِطو( ، وقد ُسبقْت بالفاء المؤكدة الرابطة 
( عمى وجوب ة ، وىذا تأكيد مف اإلماـ )الواقعة في جواب الشرط ؛ ألنو جممة طمبيّ 

إعطاء السائؿ في كمتا الحالتيف ، اليقيف بصدقو والقدرة عمى قضاء حاجتو ، أو الشّؾ 
في صدقو واّتيامو ووسوسة الشيطاف في نفسؾ لمنعؾ عنو وعف ثواب الصدقة عند 

 رّبؾ عّز وجؿ .

لكمتا الجممتيف التاليتيف ليا ، إفَّ جممة جواب الشرط المقّدمة )إعطاؤه( ىي جواب       
ِإَذا َتَيّقْنَت ِصْدَقُو َوَقَدْرَت َعَمى َسّد أي أف جممة الشرط والجممة المعطوفة عمييا )

َحاَجِتِو(، باعتبار جممة واحدة ، كجممة الخبر أو جممة الصفة أو جممة الحاؿ ؛ لقوؿ 
ـَ غالمو ، وزيُد أبوه كري ـ ، ومررُت برجٍؿ أبوه كريـ ، عبد القاىر الجرجاني : ))زيٌد قا

وجاءني زيٌد يعدو بو فرسو ، فكما يكوف الخبر والصفة والحاؿ ال محالة في مجموع 
 ( ٛٛ)الجزأيف ال في أحدىما ، كذلَؾ يكوُف الشرط في مجموع الجممتيف ال في إحداىما(( 

ونرى تقديـ جممة جواب الشرط عمى جممة الشرط في )حؽ أىؿ المّمة( في قولو       
((( : ) وَأّما َحّق َأْىِل ِمّمِتَك َعاّمًة َفِإْضَماُر الّسًَلَمِة َوَنْشُر َجَناِح الّرْحَمِة َوالّرْفُق

َلْيَك َفِإّن ِإْحَساَنُو ِإَلى ِبُمِسيِئِيْم َوتَأَّلُفُيْم َواْسِتْصًَلُحُيْم َوُشْكُر ُمْحِسِنِيْم ِإلَ  ى َنْفِسِو َواِ 
،  (ٜٛ)(( َنْفِسِو ِإْحَساُنُو ِإَلْيَك ِإَذا َكّف َعْنَك َأَذاُه َوَكَفاَك َمؤوَنَتُو َوَحَبَس َعْنَك َنْفَسُو...

 ( ، عمى جممة الشرطَفِإّف ِإْحَساَنُو ِإَلى َنْفِسِو ِإْحَساُنُو ِإَلْيؾَ تقّدمت جممة جواب الشرط )
( ، لمتأكيد عمى أّف اإلحساف الذي يقـو بو الُمحِسف مف أىؿ المّمة ِإَذا َكّؼ َعْنَؾ َأَذاهُ )

يكوف لنفسو ولغيره في آف واحد ، فيو محسف لنفسو بعممو الصالح المثاب عميو ، وىذا 
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( ، ومحِسف لغيره ٘ٔ(( )سورة الجاثية َمْن َعِمَل صالحًا فمنفِسوِ نظير قولو تعالى : ))
َوَكَفاَؾ ئو السميـ الذي يريح اآلخريف ، وقد ُعطؼ عمى جممة الشرط بجممتي )بأدا

( ، لمتأكيد عمى عالقتيما القوّية بجممة الشرط ، فالجمؿ َمؤوَنَتُو َوَحَبَس َعْنَؾ َنْفَسوُ 
الثالث بمنزلة جممة شرط واحدة ، فإْف كؼَّ أذاه ، وكفى حاجتو ومطالبو بنفسو ، 

 ف اإلساءة إليؾ ، فيو محسُف لنفسو ولمغير .وَحْبس نفسو ومنعيا ع

( تجّسدت ىذه الداللة في )حؽ الرعية( في قولو ):  (ٜٓ)داللة التعظيم والتيويل  -
...اَل َيْمَتِنُع ِمْنَك ِبِعّزٍة َواَل ُقّوٍة َواَل َيْسَتْنِصُر ِفيَما َتَعاَظَمُو ِمْنَك ِإاّل ِبالّمِو ِبالّرْحَمِة : ))

َواأْلََناِة َوَما َأْواَلَك ِإَذا َعَرْفَت َما َأْعَطاَك الّمُو ِمْن َفْضِل َىِذِه اْلِعّزِة َواْلُقّوِة اّلِتي  َواْلِحَياَطةِ 
ِإَذا ، في ىذا النص ُفِصَؿ بيف جممة الشرط ) (ٜٔ)(( َقَيْرَت ِبَيا َأْن َتُكوَن ِلّمِو َشاِكرًا ...

َواْلُقّوِة اّلِتي ( بالجممة المعطوفة )َأْف َتُكوَف ِلّمِو َشاِكراً ( وجوابو )َعَرْفَت َما َأْعَطاَؾ الّمُو...
( ، ينبغي عمى الراعي أف يعرؼ ويعترؼ بعطايا اهلل لو مف العّزة وفضميا ، َقَيْرَت ِبَيا

ـْ يكتِؼ بذكر القّوة وحدىا مع العّزة وقد ُعِطَؼ عمييا بذكر القّوة ، لكّنو ) كما  -( ل
فينا تكرار لذكرىما معًا لكف بوصؼ أعظـ فيي قّوة قاىرة   -نفسو ذكرىا قبُؿ في الحّؽ 

 يقير بيا رعّيتو ، وىذا يوحي بتعظيـ القّوة والعّزة لدى الراعي .

( في قولو )       َوَأّما َحّق الّصْوِم َفَأْن َتْعَمَم َأّنُو ِحَجاٌب ( : ))وكذا في )حؽ الصـو
ِعَك َوَبَصِرَك َوَفْرِجَك َوَبْطِنَك ِلَيْسُتَرَك ِبِو ِمَن الّناِر...َفِإْن َضَرَبُو الّمُو َعَمى ِلَساِنَك َوَسمْ 

ْن َأْنَت َتَرْكَتَيا َتْضَطِرُب ِفي  َسَكَنْت َأْطرَاُفَك ِفي َحَجَبِتَيا َرَجْوَت َأْن َتُكوَن َمْحُجوبًا َواِ 
َس َلَيا ِبالّنْظَرِة الّداِعَيِة ِلمّشْيَوِة َواْلُقّوِة ِحَجاِبَيا َوَتْرَفُع َجَنَباِت اْلِحَجاِب َفَتّطِمُع ِإَلى َما َليْ 

(( اْلَخاِرَجِة َعْن َحّد الّتِقّيِة ِلّمِو َلْم تَْأَمْن َأْن َتْخِرَق اْلِحَجاَب َوَتْخُرَج ِمْنُو َوال ُقّوَة ِإاّل ِبالّموِ 
( ، وجممة ِحَجاِبَيا ِإْف َأْنَت َتَرْكَتَيا َتْضَطِرُب ِفي، إف الفْصؿ بيف جممة الشرط )( ٕٜ)

ـْ َتْأَمْف َأْف َتْخِرَؽ اْلِحَجاَب َوَتْخُرَج ِمْنوُ جوابو ) ( كاف بأكثر مف جممة معطوفة عمى َل
َوَتْرَفُع َجَنَباِت اْلِحَجاِب َفَتّطِمُع ِإَلى َما َلْيَس َلَيا ِبالّنْظَرِة الّداِعَيِة ِلمّشْيَوِة جممة الشرط )
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ْف َحّد التِّقّيِة ِلّمِو( ، فإْف اضطربت اطرافؾ في بداية األمر وتركتيا َواْلُقّوِة اْلَخاِرَجِة عَ 
فسيعظـ األمر برفعيا أطراؼ حجابيا ويعظـ أكثر باطالعيا بنظرة شيوانية ويعظـ أكثر 
فأكثر بخروجيا بقّوة عف حدود التقوى هلل ، فيذه الجمؿ المتتالية توحي بالتعظيـ 

ا بخْرؽ الصوـ والخروج عف ألفعاؿ المتتابعة ال أماف ليفبعد ىذه امر،والتيويؿ ليذا األ
 .الطاعة

 الفصل بشبو الجممة :  -

فيناؾ نوع آخر لمفصؿ بيف جممة الشرط وجوابو ، وىو بػ)شبو الجممة( ، وقد ورد       
في رسالة الحقوؽ الفصؿ بيف جممة الشرط وجواب الشرط بشبو الجممة )الجار 

...َفَمْيَما رََأْيَت ِفي َنْفِسَك ِمّما ( : ))ب( في قولو )والمجرور( ، كما في )حؽ األ
، نرى ىنا الفصؿ بيف جممة  (ٖٜ)(( ُيْعِجُبَك َفاْعَمْم َأّن َأَباَك َأْصُل الّنْعَمِة َعَمْيَك ِفيِو...

ـْ َأّف َأَباَؾ َأْصُؿ الّنْعَمِة َعَمْيَؾ( بشبو  الشرط )َمْيَما َرَأْيَت ِفي َنْفِسَؾ( وجممة الجواب )َفاْعَم
، فقد   (ٜٗ)( داللة االختصاصالجممة )ِمّما ُيْعِجُبَؾ( ، وقد أوحت جممة الفصؿ بػ)

 خّصت الرؤية في النفس لما ُيعِجُب فقط . 

( : وأوحت بالداللة نفسيا شبو الجممة في )حؽ اإلماـ في الصالة( في قولو )      
...َوَتَكّمَم َعْنَك َوَلْم َتَتَكّمْم َعْنُو َوَدَعا َلَك َوَلْم َتْدُع َلُو َوَطَمَب ِفيَك َوَلْم َتْطُمْب ِفيِو َوَكَفاَك ))

ٍء ِمْن َذِلَك  ُو ِفيَك َوَلْم َتْكِفِو َذِلَك َفِإْن َكاَن ِفي َشيْ َىّم اْلَمَقاِم َبْيَن َيَدِي الّمِو َواْلُمَساَءَلِة لَ 
، فإّف الجار والمجرور )مف ذلؾ( فصؿ بيف جممة  (ٜ٘)(( َتْقِصيٌر َكاَن ِبِو ُدوَنك...
ٍء( والجواب )َكاَف ِبِو ُدوَنؾ( ، وقد أفاد أّف التقصير يكوف في  الشرط )ِإْف َكاَف ِفي َشيْ 

 قبؿ الشرط خاّصة .األمور المذكورة 

 الفصل بين أداة الشرط ومدخوليا :  -
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إّف االصؿ في عناصر التركيب الشرطي مف أداة الشرط وجممة الشرط وجممة       
الجواب أف تكوف متتالية في الذكر متتابعة ، إاّل أّنو قد يفصُؿ بينيا في االستعماؿ ، 

ونجُد الفصؿ بيف أداة الشرط  -كما أسمفنا  -فيناؾ الفصؿ بيف جممة الشرط وجوابو 
 وما تدخؿ عميو )فعؿ الشرط( ، وحمؿ ىذا الفصؿ دالالت ، منيا : 

ظيرت ىذه الداللة مع الفصؿ بػ)قد( ، ويشترؾ بيف االسـ :  (ٜٙ)داللة التحقيق  -
،  (ٜٚ)والحرؼ ، وىو حرؼ لو معاٍف عّدة : التقميؿ والتكثير والتقريب والتوّقع والتحقيؽ 

...َواَل َتْقِبَضَيا ِمّما اْفَتَرَض الّمُو ( : ))اللة في )حؽ اليد( في قولو )نجُد ىذه الد
َعَمْيَيا َوَلِكْن ُتَوّقَرَىا ِبَقْبِضَيا َعْن َكِثيٍر ِمّما َيِحّل َلَيا َوَبْسِطَيا ِإَلى َكِثيٍر ِمّما َلْيَس َعَمْيَيا 

،  (ٜٛ)(( َجَب َلَيا ُحْسُن الّثَواِب ِفي اآْلِجلَفِإَذا ِىَي َقْد ُعِقَمْت َوُشّرَفْت ِفي اْلَعاِجِل وَ 
جاءت )قد( فاصمة بيف أداة الشرط وبيف فعؿ الشرط ، ونمحظ أّف فعؿ الشرط ورد 
بصيغة الزمف الماضي وُسِبَؽ بػ)قد( ، فأوحت بتحقيؽ فعمي )التصرؼ باليد بعقؿ ، 

 والتشريؼ ليا( ، وُسِبقت )قد( بالضمير )ىي( لمتأكيد عمى اليد .

  وفعؿ الشرط يفصؿ بيف أداة الشرط تكوف ىذه الداللة بأف: ( ٜٜ)داللة التأكيد  -
( في قولو ) ْن َأْنَت َتَرْكَتَيا َتْضَطِرُب ِفي ( : ))بالضمير ، كما في )حؽ الصـو ...َواِ 

ّداِعَيِة ِلمّشْيَوِة َواْلُقّوِة ِحَجاِبَيا َوَتْرَفُع َجَنَباِت اْلِحَجاِب َفَتّطِمُع ِإَلى َما َلْيَس َلَيا ِبالّنْظَرِة ال
، فجاء  (ٓٓٔ) ((اْلَخاِرَجِة َعْن َحّد الّتِقّيِة ِلّمِو َلْم تَْأَمْن َأْن َتْخِرَق اْلِحَجاَب َوَتْخُرَج ِمْنُو...

الضمير فاصاًل بيف أداة الشرط )إْف( وبيف مدخوليا )تركتيا( ، تأكيدًا عمى المخاطب 
 يمتزـْ بفريضة الصوـ .بأنو ىو الُمالـ األّوؿ إف لـ 
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 الخاتمة

إّف ألسموب الشرط أىمية في لغة التخاطب والتحاور ، وقد امتّدت ىذه األىمية      
فييا ، وأغنى  واضحلتظيَر في رسالة الحقوؽ ، فقد كاف لمتراكيب الشرطية  دور 

 نصوص الحقوؽ بدالالت كثيرة متنّوعة ، ولوحظت بعض األمور ضمف إطاره ، منيا :

 إفَّ أسموب الشرط أكثر ورودًا في رسالة الحقوؽ مف األساليب النحوية األخرى . -ٔ

تفاوت مجيء أدوات الشرط في رسالة الحقوؽ ، فكانت األداة )أّما( ىي األكثر  -ٕ
 قي االدوات حسب عدد ورودىا : إْف ، إذا ، َمْف ، لو ، لوال ، ميما .ظيورًا ، وتمييا با

 .رطي ، وىناؾ دالالت فرعية متعددةظيرت دالالت رئيسية مف خالؿ التركيب الش -ٖ

ف  -ٗ بانت دالالت عّدة أوحت بيا أدوات الشرط ، فمكّؿ أداة منيا معنى خاص وا 
 اشتركت فيما بينيا في بعض الجوانب .

ورود الفصؿ بيف عناصر األسموب الشرطي في رسالة الحقوؽ ، وكانت لو نمحظ  -٘
 حّصة ال بأس بيا مف الدالالت الياّمة .

توّضح الفصؿ بيف جممة الشرط وجوابو ، فكاف بالجمؿ المعطوفة تارة ، وبشبو  -ٙ
 الجممة تارة أخرى ، وقد أوحى كؿٌّ مف النوعيف بدالالت خاّصة بو .

أداة الشرط ومدخوليا )فعؿ الشرط( بػ)قد( مّرة ، وبالضمير مّرة ، تبّيف الفصؿ بيف  -ٚ
 والحت مف خالليما دالالت مختمفة .

 اليوامش
                                                           

 . 434انتعريفاخ :  ( يُظر:4

 . 2/45انًمتضة :  2)
 . 56في انُحى انعرتي َمد وتىجيه :  3)
  . 246-245، ويُظر: دالئم اإلعجاز :  66أسرار انثالغح :  4)
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 .  9/2( شرح انًفصم : 5
 . 4/55، وشرح اتٍ عميم :  4/359يُظر: يغُي انهثية:  (6
 . 4/427انهثية : ، ويغُي  3/454يُظر: شرح انشافيح )انرضي(: (7
  . 56يُظر: في انُحى انعرتي َمد وتىجيه :  (6
 . 252يُظر: انهغح في اندرس انثالغي : ( 9

  . 225، وتفصيم انحمىق :  6/432، وفي رحاب رسانح انحمىق :469تحف انعمىل :  (40
  .  2/356يُظر: انثرهاٌ في عهىو انمرآٌ :  (44
  . 4/45يعاَي انُحى :  (42
 . 279، وتفصيم انحمىق :  7/406، وفي رحاب رسانح انحمىق : 492انعمىل : تحف ( 43
  . 447يُظر: انشرط في انمرآٌ :  (44
 . 259يُظر: انتىجيه اندالني نهظاهرج انُحىيح : ( 45
 .424: يُظر: انظىاهر انتركيثيح في انصحيفح انثالريح( 46
 . 475وتفصيم انحمىق : ، 6/62، وفي رحاب رسانح انحمىق : 467تحف انعمىل : ( 47
 . 45/456نىسائم : ايستدرن ( 46
 . 340/ 4يُظر: انثياٌ في روائع انمرآٌ : ( 49
  . 42، وتفصيم انحمىق : 6/45في رحاب رسانح انحمىق : ، و463تحف انعمىل : ( 20
 . 342/ 4يُظر: انثياٌ في روائع انمرآٌ : ( 24
 . 444، وتفصيم انحمىق : 3/63في رحاب رسانح انحمىق : ، و464تحف انعمىل : ( 22
 . 267:  ( يُظر: تجهياخ اندالنح اإليحائيح23
 . 453، وتفصيم انحمىق : 6/50في رحاب رسانح انحمىق :، و466تحف انعمىل :  (24
 . 49-46( يُظر: يعاَي األتُيح : 25
  . 444 : ( يُظر: دالنح انثُى انصرفيح في انسىر انمرآَيح انمصار26
 . 203، وتفصيم انحمىق : 6/76في رحاب رسانح انحمىق :، و466تحف انعمىل : ( 27
 . 97، وانثُاء نهًجهىل في انمرآٌ انكريى : 4/457( يُظر: انهثاب 26
 . 435، وتفصيم انحمىق : 3/39في رحاب رسانح انحمىق :، و464تحف انعمىل : ( 29
 . 43، ويُظر: رسانح انحمىق واإلعالٌ انعانًي : 404: ( وارث األَثياء30
 . 4/336انثياٌ في روائع انمرآٌ  : يُظر:  (34
 . 239، وتفصيم انحمىق : 7/39في رحاب رسانح انحمىق :، و490تحف انعمىل : ( 32
 . 247 ، وتفصيم انحمىق :7/46في رحاب رسانح انحمىق :، و490تحف انعمىل : ( 33
 . 254، وتفصيم انحمىق : 7/54في رحاب رسانح انحمىق :، و494تحف انعمىل : ( 34
  . 265،  255،  229، 247 ( يُظر: تفصيم انحمىق :35
 . 3/27، وانًمتضة :  4/235: سيثىيه كتاب ( يُظر: 36
 . 4/352( يغُي انهثية : 37
 . 49، وتفصيم انحمىق :  6/33في رحاب رسانح انحمىق :، و463تحف انعمىل : ( 36
 . 6/39 ( في رحاب رسانح انحمىق :39
 . 55-2/54يُظر: انًمتضة : ( 40
 . 2/54، وانًمتضة :  2/360( يُظر: انثرهاٌ في عهىو انمرآٌ : 44
 . 4/59، ويعاَي انُحى :  439( انًفصم :42
 . 493، وتفصيم انحمىق :  2/407في رحاب رسانح انحمىق :، و466تحف انعمىل : ( 43
 . 2/356( انثرهاٌ في عهىو انمرآٌ : 44
 . 634/ 2 ( َهج انثالغح45
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 . 64/ 3( َهج انثالغح : 46
 . 4: ( يصداق فمه األخىج رسائم انسّجاد ) ( يُظر:47
  . 243، وتفصيم انحمىق :  6/64في رحاب رسانح انحمىق :، و469تحف انعمىل : ( 46
 . 445/ 4( يُظر: شرح انكافيح )انرضي( : 49
 . 55-2/54( يُظر: انًمتضة : 50
 . 4/64( يُظر: يغُي انهثية : 54
 . 2/54انًمتضة :  (52
 . 424، وتفصيم انحمىق :  3/45في رحاب رسانح انحمىق :، و464تحف انعمىل : ( 53
 . 3/49( في رحاب رسانح انحمىق : 54
 . 444، وتفصيم انحمىق :  3/63في رحاب رسانح انحمىق :، و464تحف انعمىل : ( 55
 . 4/6:( انكافي 56
 . 4/7( انًصدر َفسه : 57
 . 60:  ( اإليضاح56
 . 6/456يُظر: شرح انًفصم :  (59
 . 4/339( يُظر: يغُي انهثية :60
 . 4/224: سيثىيه كتاب ( 64
 . 255، وتفصيم انحمىق :  7/57في رحاب رسانح انحمىق :، و494تحف انعمىل : ( 62
  . 444، وتفصيم انحمىق :  3/63في رحاب رسانح انحمىق :، و464تحف انعمىل : ( 63
 . 4/226: سيثىيه كتاب ( يُظر: 64
 ( انًصدر َفسه : انصفحح َفسها .65
 . 269، وتفصيم انحمىق :  7/446في رحاب رسانح انحمىق :، و493تحف انعمىل : ( 66
 . 453، وتفصيم انحمىق :  6/50في رحاب رسانح انحمىق : ، و466تحف انعمىل : ( 67
 . 294، وتفصيم انحمىق :  7/430( يُظر: في رحاب رسانح انحمىق : 66
 .  4/73يعاَي انُحى :( يُظر: 69
 . 2/54( يُظر: انًمتضة : 70
 . 463، وتفصيم انحمىق :  2/37في رحاب رسانح انحمىق : ، و467تحف انعمىل : ( 74
 .  260:  ( يُظر: انتىجيه اندالني نهظاهرج انُحىيح دراسح في شعر اتٍ زيدو72ٌ
 . 423ح : يظىاهر انصرفيح في انصحيفح انثالر( يُظر: ان73
 . 4/55، وشرح اتٍ عميم :  4/359يغُي انهثية : ( يُظر: 74
 . 463، وتفصيم انحمىق :  2/37في رحاب رسانح انحمىق : ، و467تحف انعمىل : ( 75
 . 4/69( شرح انًفصم : 76
 ( يُظر: انًصدر َفسه : انصفحح َفسها .77
 . 246: ( دالئم اإلعجاز 76
 . 330:  : انتىجيه اندالني نهظاهرج انُحىيح( يُظر79
 . 273، وتفصيم انحمىق :  7/402في رحاب رسانح انحمىق : ، و492تحف انعمىل : ( 60
 . 330( يُظر: انتىجيه اندالني نهظاهرج انُحىيح : 64
 . 455، وتفصيم انحمىق :  5/57في رحاب رسانح انحمىق : ، و466تحف انعمىل : ( 62
 . 64انحمىق : ، وتفصيم  4/64في رحاب رسانح انحمىق : ، و464تحف انعمىل : ( 63
 . 329( يُظر: انتىجيه اندالني نهظاهرج انُحىيح : 64
 . 273، وتفصيم انحمىق :  7/402في رحاب رسانح انحمىق : ، و492تحف انعمىل : ( 65
 .  2/255، وااليضاح:2/366، وانًغُي:2/466( يُظر: انًمتضة:66
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 . 440يُظر: انًفصم : ( 67
 . 247-246 :( دالئم اإلعجاز 66
 . 269، وتفصيم انحمىق :  7/446في رحاب رسانح انحمىق : ، و493انعمىل : تحف ( 69
 . 334( يُظر: انتىجيه اندالني نهظاهرج انُحىيح : 90
 . 453، وتفصيم انحمىق :  6/50في رحاب رسانح انحمىق : ، و466تحف انعمىل : ( 94
 . 435:  ، وتفصيم انحمىق 3/39في رحاب رسانح انحمىق : ، و464تحف انعمىل : ( 92
 . 463، وتفصيم انحمىق :  2/37في رحاب رسانح انحمىق : ، و467تحف انعمىل : ( 93
 . 334( يُظر: انتىجيه اندالني نهظاهرج انُحىيح : 94
 . 243، وتفصيم انحمىق :  6/64في رحاب رسانح انحمىق : ، و469تحف انعمىل : ( 95
 . 297-4/293يُظر: يغُي انهثية : ( 96
 . 259-256:  في حروف انًعاَي: انجُى انداَي ( يُظر97
 . 64، وتفصيم انحمىق :  4/64في رحاب رسانح انحمىق : ، و464تحف انعمىل : ( 96
 . 324( يُظر: انتىجيه اندالني نهظاهرج انُحىيح : 99

 . 435، وتفصيم انحمىق : 3/39في رحاب رسانح انحمىق :، و464تحف انعمىل : ( 400
 
 

 
 انًصادر 

 
 اٌمرآْ اٌىرٌُ -

أضرار اٌثالغح، أتٛ تىر عثذ اٌما٘ر تٓ عثذ اٌرزّٓ تٓ ِسّذ اٌدرخأً إٌسٛي  )خ  -

٘ـ( ، لراءج ٚذعٍٍك ، أتٛ فٙذ ِسّٛد ِسّذ شاور ، شروح اٌمذش ٌٍٕشر ٚاٌرٛزٌع 174

 َ . 4994،  4، دار اٌّذًٔ ، خذج ــ اٌطعٛدٌح ، ط 

اٌمسًٌٕٚ , ذسمٍك : إتراٍُ٘ شّص اٌذٌٓ , دار اإلٌضاذ فً عٍَٛ اٌثالغح ، اٌخغٍة  -

 َ . 4002 -٘ـ  4141,  4ٌثٕاْ , ط  -اٌىرة اٌعٍٍّح , تٍرٚخ 

اٌثر٘اْ فً عٍَٛ اٌمراْ، اٌسروشً , لذَ ٌٗ : ِظغفى عثذ اٌمادر عغا , دار اٌىرة  -

  َ . 4971 -٘ـ  4101,  4ٌثٕاْ , ط -اٌعٍٍّح، تٍرٚخ 

دراضح ٌغٌٛح ٚأضٍٛتٍح ٌٍٕض اٌمرآًٔ ، د . ذّاَ زطاْ ، اٌثٍاْ فً رٚائع اٌمرآْ  -

  َ .4992-٘ـ4142, 4عاٌُ اٌىرة ، اٌما٘رج, ط

ذدٍٍاخ اٌذالٌح اإلٌسائٍح فً اٌخغاب اٌمرآًٔ فً ضٛء اٌٍطأٍاخ اٌّعاطرج  ضٛرج  -

َ  4044، ط  -،د، فخرٌح غرٌة لادر ، عاٌُ اٌىرة اٌسذٌس ، األردْ  اٌرٛتح أّٔٛرخًا

. 
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اٌعمٛي عٓ آي اٌرضٛي، اٌشٍخ اٌثمح اٌدًٍٍ االلذَ اتٛ ِسّذ اٌسطٓ تٓ عًٍ تٓ  ذسف -

اٌسطٍٓ تٓ شعثٗ اٌسرأً, ., لذَ ٌٗ ٚعٍك عٍٍٗ اٌشٍخ زطٍٓ االعًٍّ ، ِؤضطح 

 َ .4041-٘ـ 4123،  7، طٌثٕاْ -االعًٍّ ٌٍّغثٛعاخ , تٍرٚخ

ٌثٕاْ,  -ٌعٍٍّح, تٍرٚخاٌرعرٌفاخ ، اتٛ اٌسطٓ عًٍ اٌشرٌف اٌدرخأً , دار اٌىرة ا -

 َ .4912 -٘ـ 4102, 4ط

( ، آٌح اهلل اٌساج ذفظًٍ اٌسمٛق شرذ رٚائً عٍى رضاٌح اٌسمٛق ٌألِاَ اٌطداد) -

ط  -داٌشٍخ ِسّذ زطٓ اٌرِسي اٌغثطً, اٌرظسٍر ٚاٌرٕظٍُ اتٕاء اٌّؤٌف , ِشٙذ, 

,4971. َ 

زٌذْٚ ، د. أٌّٓ ِسّٛد اٌرٛخٍٗ اٌذالًٌ ٌٍظا٘رج إٌسٌٛح دراضح فً شعر اتٓ  -

 َ .4041،  4، عاٌُ اٌىرة ، اٌما٘رج،ط ِٛضى

فً زرٚف اٌّعأً ،اٌسطٓ تٓ لاضُ اٌّرادي، دار اٌىرة اٌعٍٍّح، اٌدٕى اٌذأً  -

 َ . 4994، 4تٍرٚخ، ط

 َ .4939، 4دالئً اإلعداز ، عثذ اٌما٘ر اٌدرخأً ، ِىرثح اٌما٘رج ، ِظر ،ط -

ٌطٛر اٌمرآٍٔح اٌمظار، د. خالي اٌذٌٓ ٌٛضف اٌعٍذأً ، دالٌح اٌثٕى اٌظرفٍح فً ا -

 ٘ـ .4124، 4دار اٌراٌح ٌٍٕشر، األردْ ، ط

رضاٌح اٌسمٛق ٌإلِاَ اٌطّداد ٚاإلعالْ اٌعاًٌّ ٌسمٛق اإلٔطاْ دراضح ذرتٌٛح ِمارٔح  -

 َ .4041، 4،د.عًٍ فاخر اٌدسائري ، دار اٌىفًٍ ، ط

 ٘ـ .4124،  1اتٓ عمًٍ ، دار اٌغذٌر ، لُ، ط شرذ اتٓ عمًٍ عٍى أٌفٍح اتٓ ِاٌه ، -

, ذسمٍك : ِسّذ ٘ـ( 311)خ، رضً اٌذٌٓ االضرراتارياتٓ اٌساخة شافٍح شرذ  -

ٔٛر اٌسطٓ ِٚسّذ اٌسفساف ِٚسّذ ِسًٍ اٌذٌٓ عثذ اٌسٍّذ ، دار اٌىرة اٌعٍٍّح 

  َ . 4971 -٘ـ 4291ط،  -ٌثٕاْ ، د -,تٍرٚخ 

٘ـ( ، ذسمٍك: ٌٛضف 311اٌذٌٓ االضرراتاري)خ  شرذ اٌىافٍح فً اٌرظرٌف ،رضً -

 َ.4993,  4,ط زطٓ عّر, ِٕشٛراخ خاِعح لارٌٛٔص تٕغازي, ٌٍثٍا
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٘ـ( ذسمٍك 312شرذ اٌّفظً ، اتٛ اٌثماء ِٛفك اٌذٌٓ ٌعٍش تٓ عًٍ تٓ ٌعٍش)خ -

ٚضثظ ٚاخراج :ازّذ اٌطٍذ ازّذ ، راخعٗ ٚٚضع فٙارضٗ : اضّاعًٍ عثذ اٌدٛاد عثذ 

 . خ -ط , د -رثح اٌرٛلٍفٍح, اٌما٘رج, داٌغًٕ, اٌّى

، ذسمٍك : ِسّذ اٌٙادي اٌغراتٍطً ِٚسّذ  عثذ اٌطالَ اٌّطذيد.اٌشرط فً اٌمرآْ ،  -

 َ .4914 -٘ـ 4101ط ،  –اٌّخرار اٌعثٍذي ، زٌٍٛاخ اٌداِعح اٌرٛٔطٍح ،د 

ٔعٍُ ( اٌشٍخ شرذ رضاٌح اٌسمٛق ٌألِاَ زٌٓ اٌعاتذٌٓ) قفً رزاب رضاٌح اٌسمٛ -

 َ .4040-٘ـ4124, 4ط ٌثٕاْ ، -، تٍرٚخلاضُ, دار اٌّسدح اٌثٍضاء

فً إٌسٛ اٌعرتً ٔمذ ٚذٛخٍٗ ، د.ِٙذي اٌّخسًِٚ ، دار اٌرائذ اٌعرتً ، تٍرٚخ ،  -

 َ .4913 -٘ـ 4103،  4ط

٘ـ( ، دار 294اٌىافً ، اٌشٍخ أتٛ خعفر ِسّذ تٓ ٌعمٛب تٓ إضسك اٌىًٍٍٕ )خ -

 ٘ـ .4211، 2ْ ، طاٌىرة اإلضالٍِح، إٌرا

وراب ضٍثٌٛٗ ، اتٛ تشر عّرٚ تٓ عثّاْ تٓ لٕثر , ذسمٍك ٚشرذ : عثذ اٌطالَ  -

 َ .4911 -٘ـ 4101,  2ِسّذ ٘ارْٚ, عاٌُ اٌىرة , ِىرثح اٌخأدً ,  اٌما٘رج، ط

٘ـ( ، ذسمٍك: غازي 343)خ اٌٍثاب فً عًٍ اٌثٕاء ٚاالعراب ، اتٛ اٌثماء اٌعىثري -

  َ .4991 -٘ـ 4143, 4ٌثٕاْ, ط -, دار اٌفىر اٌّعاطر, تٍرٚخ ِخرار عٍٍّاخ

َ 4001،  4اٌٍغح فً اٌذرش اٌثالغً ، د. عثذ اٌىرٌُ خّعح ، دار اٌطٍاب، ٌٕذْ، ط -

. 

٘ـ( ذسمٍك ٚعثع: ِؤضطح آي اٌثٍد 4240ِطرذرن  اٌٛضائً ،  اٌٍّرزا إٌٛري )خ -

(إلزٍاء اٌرراز, ط )4917 -٘ـ 4101, 4. َ 

ً االتٍٕح فً اٌعرتٍح ،د. فاضً طاٌر اٌطاِرائً , خاِعح اٌىٌٛد ، ضاعذخ ِعأ -

 َ .4914 -٘ـ4104, 4خاِعح تغذاد عٍى ٔشرٖ, ط

 –ط ، د –ِعأً إٌسٛ ، د. فاضً اٌطاِرائً ، ِغثعح اٌرعٍٍُ اٌعاًٌ ، اٌّٛطً ،د  -

 خ .

، االِاَ اتٛ ِسّذ عثذاهلل خّاي اٌذٌٓ تٓ ٌٛضف تٓ  ِغًٕ اٌٍثٍة عٓ ورة األعارٌة -

٘ـ( خَرج آٌاذٗ ٚعٍك عٍٍٗ : اتٛ عثذاهلل 734ازّذ تٓ عثذ اهلل تٓ ٘شاَ االٔظاري )خ
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 -٘ـ4141, 4عًٍ عاشٛر اٌدٕٛتً, دار ازٍاء اٌرراز اٌعرتً اٌدٕٛتً, تٍرٚخ, ط

4001. َ 

عّر تٓ ِسّذ اٌخٛارزًِ ، ً فً طٕعح اإلعراب ، أتٛ اٌماضُ ِسّٛد تٓ اٌّفّظ -

 َ .4009 -٘ـ 4120،  4ِىرثح اَداب ، اٌما٘رج ، ط

٘ـ( , ذسمٍك: ِسّذ عثذ اٌخاٌك عظٍّٗ , 413اٌّمرضة ، اٌّثرِّد اتٛ اٌعثاش )خ  -

  َ .4991 -٘ـ4141,  4ٌدٕح ازٍاء اٌرراز اٌعرتً ، اٌما٘رج , ط

َ، 4002، 4، تٍرٚخ، ط ٔٙح اٌثالغح ، شرذ اٌطٍذ عثاش اٌّٛضٛي ، دار اٌٙادي -

، ِٓ اٌىرة 24( ، رلُ ( التٕٗ اإلِاَ اٌسطٓ )ِٓ ٚطٍح أٍِر اٌّؤٍِٕٓ )

 ٚاٌرضائً .

َ 4004،ط  -ٚارز األٔثٍاء ،رئٍطح عثذ اٌس٘رج زطٓ، دار اٌٙادي، تٍرٚخ ،د -

:401 .  

 

 اٌرضائً ٚاألعارٌر 

ِاخطرٍر ، وٍٍح  اٌثٕاء ٌٍّدٙٛي فً اٌمرآْ اٌىرٌُ ، زطٍٓ ِس٘ر زّادي، رضاٌح -

 َ .4991اَداب ، خاِعح اٌثظرج ، 

اٌظٛا٘ر اٌرروٍثٍح فً اٌظسٍفح اٌثالرٌح اٌداِعح ألدعٍح اإلِاَ ِسّذ تٓ عًٍ  -

( دراضح ٔسٌٛح دالٌٍح،ٔٛري عثذ اٌىرٌُ ٔعّح، رضاٌح ِاخطرٍر، وٍٍح اَداب اٌثالر)

 . 4043َ،خاِعح اٌثظرج ،

 

 اٌثسٛز إٌّشٛرج 

( ِظذاق فمٗ األخٛج ،إٌّاْ اٌسدًٍّ، ِدٍح ٚازح اٌّرأج ) رضائً اٌطّداد -

 . 4َ ، ص4041،اٌعرثح اٌسطٍٍٕح ، 

 

 

  


