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ABSTRACT
The language of prayer used by Imam Sajjad (AS) in creating culture is in
fact one of the common and important elements between all human beings and
cultures and has a special place in Shiite culture. The truth of the language of
prayer has given it characteristics distinguishing it from other languages. The
condition sentence is one of the syntactic styles used in Sahifa Sajjadieh. Due
to the frequency of conditional sentences in Sahifa Sajjadieh, such sentences
have been considered by scholars of religious texts. In this article, conditional
sentences are investigated. Because understanding this type of sentences
helps to understand and comprehend the text of Sahifa Sajjadieh. Examining
conditional sentences is the key point that lie behind such sentences and every
researcher should pay attention to them in his studies. This article identifies
and examines these points as much as possible by referring to Sahifa
Sajjadieh and tries to answer the following questions: Are conditional words
used only for the ambiguous? What conditional styles are used in the Holy
Quran and what do they mean? Part of the result of the present study shows
that the meaning of condition sentences varies depending on the conditional
word. The condition " "أنis not always used in the meaning of doubt and
ambiguity, and it is also used in the sense of certainty by considering goals.
Key words: Sahifa Sajjadieh, Conditional word, Conditional verb,
Conditional response, Meaning of conditional sentences.
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الملخص
تعد اللغة وسيلة أساسية للتواصل اإلنساني ،فهي تمثل اجتماعية اإلنسان وتجسد تفاعله مع غيره ،مما
يساعده على التعبير والتأثر ،وباعتبار طبيعتها التواصلية والتبليغية كانت وال تزال مدار اهتمام الباحثين في شتى
االختصاصات .ومما ال شك فيه ان لغتنا تزخر بأساليب متعددة لكل أسلوب طريقته وأغراضه ،ومن بين هذه
األساليب أسلوب الشرط والذي يعتبر من أساليب اللغة العربية ذات األهمية الكبيرة ،لدورانه على األسن بكثرة
فيما يعبر به الناس عن أغراضهم  ،فهو وحدة لغوية لها طرفان :الشرط والجواب ،والجواب معلق على الشرط،
واألسلوب الشرطي مثل بعض األساليب اللغوية لم ينل حظه كامال عند النحاة القدماء والمتأخيرين بدراسة
جامعة ننظر إليه بوصفه أسلوبا خاصا ولكنه متفرقا في كتبهم.
وقد يكون تحديد عنوان البحث أحد األسباب التي دفعتنا إلى الكتابة فيه ،فما زلنا نختلف على تسميته:
أهو أسلوب شرط أم جملة شرط؟ وقد تكون كثرة األحكام واآلراء هي السبب الثاني ،وربما الخالف بين
العلماء في جوانب متعددة من البحث هو السبب الثالث وهذه األسباب دفعتنا إلى الكتابة في الشرط أسلوبا
وجملة.
الکلمات الرئیسة :صحیفة سجادية ،كلمة شرطیة ،فعل شرطی ،استجابة شرطیة ،معنى الجمل الشرطیة
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المقدمة
وإن كتاب (الصحيفة السجادية) هو من ذخائر التراث اإلسالمي ،ومن مناجم المباحث البالغية واألخالقية
والتربوية واألدبية في اإلسالم ونظرا ألهميتها فقد سماها كبار رجال الفكر والعلم ،بأخت القرآن ،وإنجيل أهل
البيت ،وزبور آل محمد.
وإن اإلمام السجاد توفر على نتاج فني ضخم يجيء ـ من حيث الكم ـ بعد اإلمام علي كما يجيء ـ من
حيث الكيف ـ متميزا بسمات خاصة ،وفي مقدمة ذلك أدب الدعاء الذي منحه السجاد خصائص فكرية وفنية
تفرد بها.
وألهمية هذا الكتاب ومكانته في الفصاحة والبيان ،حدا بي األمر إلى أن اتخذه ميدانا تطبيقيا ألسلوب
الشرط ..واسأل اهلل أن يجعل جهدي هذا قربة ومرضاة له سبحانه وتعالى ،وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ،إنه
على كل شيء قدير ،وباإلجابة جدير .وصلى اهلل على محمد وآله أجمعين.
ترجمة حیاة اإلمام زين العابدين
اإلمام علي بن الحسين رابع أئمة أهل ال بيت وجده اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول
اهلل’  ،وأول من أسلم وآمن برسالته.
وجدته فاطمة الزهراء بنت رسول اهلل’ وبضعته.
وأبوه اإلمام الحسين أحد سيدي شباب أهل الجنة سبط الرسول وريحانته ومن قال فيه جده’ :حسين مني
وأنا من حسين.
والدته السيدة شاه زنان بنت يزدجر بن شهريار بن كسرى أبرويز بن أبرويز بن
هرمز انو شروان ،اسرت في إحدى الحروب وعرض عليها الزواج فأختارت اإلمام فتزوجها تكريما لها.
وجاء في (ربيع األبرار) للزمخشري :إن اهلل في عباده خيرتان :فخيرته من العرب بنو هاشم ،وخيرته من
العجم فارس.
وفي ذلك قال أبو األسود الدؤلي:
وان وليدا بين كسرى وهاشم

ألكرم من نيطت عليه التمائم

وهو أحد األئمة االثني عشر الذين نص عليهم النبي’ كما جاء في صحيحي البخاري ومسلم وغيرها ؛ إذ
قال :الخلفاء بعدي اثنا عشر كلهم من قريش.
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ولد اإلمام علي بن الحسين في السنة الثامنة والثالثون للهجرة النبوية الشريفة في شهر شعبان ،واختلف
المؤرخين في يوم والدته ومكانتها ،فبعضهم قال :انه ولد في الكوفة ،فيما قال آخرون :إن والدته كانت في
يثرب ،ومن كناه :أبو الحسن وأبو محمد وأبو الحسين وأبو عبداهلل.
ومن ألقابه :زين العابدين  ،السجاد ،ذو الثفنات ،البكاء والعابد ،ومن أشهرها زين العابدين ،وبه كان يعرف
كما يعرف بأسمه ،جاء في المرويات عن الزهري أنه كان يقول :ينادي مناد يوم القيامة ليقم سيد العابدين في
زمانه ،فيقوم علي بن الحسين.
وجاء في تسميته بذي الثفنات  ،أن اإلمامالباقر قال :كان ألبي في موضع سجوده آثار ثابتة وكان يقطعها
في كل سنة من طول سجوده وكثرته....
وجاء في (تذكرة الخواص) البن الجوزي ،أن رسول اهلل’ هو الذي سماه بهذا االسم.
ويروي الرواة عن سبب تسميته (البكاء) عن اإلمام جعفر الصادق أنه قال :بكى جدي علي بن الحسين
على أبيه عشرين سنة ،ما وضع خاللها طعام أو ماء إال بكى فقال له أحد مواليه يوما :جعلت فداك  ،يا ابن
رسول اهلل ،أني أخاف أن تكون من الهالكين ،فقال :إنما أشكو بثي وحزني إلى اهلل ،واعلم ما ال تعلمون....
وجاء عن أبي عبداهلل الصادق أنه قال :البكاؤون خمسة :آدم ويعقوب ،ويوسف ،وفاطمة بنت محمد ،وعلي
بن الحسين.
الحديث عن الصحیفة السجادية
أوال :تعريف الصحيفة لغة واصطالحا
الصحيفة في اللغة :التي يكتب فيها ،والجمع صحائف وصحف وصحف.
وفي التنزيل{ :إن هذا لفي الصحف الأولى* صحف إبراهيم وموسى} [سورة األعلى ،]81 :يعني الكتب
المنزلة عليها.
قال األزهري :الصحف :جمع الصحيفة من النوادر وهو أن تجمع فعلية على فعل ،قال :ومثله سفينة وسفن،
قال :وكان قياسها صحائف وسفائن.
الصحف :جمع الصحيفة ،يخفف ويثقل ،مثل سفينة وسفن ،وقياسه صحائف وسفائن ،وصحيفة الوجه :بشرة
جلده ،قال :إذا بدا من وجهك الصحيف.
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أما ما يصطلح ـ الصحيفة السجادية ـ فيطلق على اآلثار التي نسبت علي بن الحسين ،تحتوي على
عبارات عبادية وتأتي في المرتبة الثانية عند المذهب الشيعي بعد كتاب نهج البالغة لعلي بن أبي طالب.
وهي من ذخائر التراث اإلسالمي ،ومن مناجم المباحث البالغية واألخالقية والتربوية واألدبية في األسالم،
ونظرا ألهميتها فقد سماها كبار رجال الفكر والعلم ،بأخت القرآن ،وإنجيل أهل البيت ،وزبور آل محمد.
ويعرفها الشيخ أقا بزرك الطهراني بقوله( :الصحيفة األولى المنتهي سندها إلى االمام زين العابدين علي بن
الحسين بن علي بن أبي طالب).
وقد عرفها آية اهلل العظمى السيد المرعشي في مقدمة الصحيفة السجادية( :على أنها كتاب يحوي على
األدعية التي يطلب فيها العفو من اهلل تعالى وكرمه والتوسل إليه).
وقد قال الشيخ الطنطاوي صاحب التفسير المعروف( :ومن الشقاء إنا إلى اآلن لم نقف على هذا األثر القيم
الخالد في مواريث النبوة وأهل البيت ،وأني كلما تأملتها رأيتها فوق كالم المخلوق ودون كالم الخالق) .
وان اإلمام السجاد توفر على نتاج فني ضخم يجيء ـ من حيث الكم ـ بعد اإلمام علي كما يجيء ـ من
حيث الكيف ـ متميزا بسمات خاصة ،وفي مقدمة ذلك أدب الدعاء الذي منحه السجاد خصائص فكرية وفنية
تفرد بها .
لقد نظر اإلمام بعمق وشمول لإلنسان ،ودرس جميع أبعاد حياته وعالقاته مع خالقه ونفسه واسرته
ومجتمعه وحكومته ومعلمه.
ثانيا :سند الصحيفة السجادية
ينتهي سند الصحيفة السجادية إلى اإلمام أبي جعفر محمد الباقر وإلى أخيه الشهيد زيد بن علي بن
الحسين ،وقد ذكرت سلسلة السند في مقدمة الصحيفة السجادية ،وحظي هذا السند بالتواتر وما زال العلماء
يتلقونها موصولة االسناد باالسناد.
وقد بلغت الصحيفة السجادية حد التواتر من حيث السند  ،يقول الشيخ آغا بزرك الطهراني( :هي الصحيفة
األولى التي يرجع سندها إلى اإلمام زين العابدين والتي خصها األصحاب بالذكر في اجازاتهم واهتموا بروايتها
منذ القديم وتوارث ذلك الخلف عن السلف وطبقة عن طبقة ،وتنتهي روايتها إلى اإلمام الباقر وزيد الشهيد
ابني اإلمام زين العابدين.
وعن الشيخ محمد تقي المجلسي ،أن أسانيدها تزيد على ألف ألف سند  ،وقد نقلها الشيخ المفيد أيضا في
اإلرشاد وكذلك علي بن محمد الخراز القمي تلميذ الشيخ الصدوق ،وأحمد العياشي وأبو الفضل الشيباني و، ...
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ومن علماء السنة روى مقاطع منها كل من ابن الجوزي في خصائص األئمة والحافظ سليمان بن إبراهيم
القندوزي في ينابيع المودة.
وقد أكد العلماء والمحققون نسبتها إلى اإلمام السجاد وتواتر روايتها عنه ،قال السيد محمد باقر الداماد (ت
 8408هـ) :إن (الصحيفة السجادية المسماة بإنجيل أهل البيت وزبور آل محمد متواترة كما سائر الكتب في
نسبتها إلى مصنفيها) .
قال السيد محسن أمين العاملي( :وبالغة ألفاظها ـ أي الصحيفة ـ وفصاحتها التي ال تبارى ،وعلو مضامينها
وما فيها من أنواع التذلل هلل تعالى والثناء عليه ،واألساليب العجيبة في طلب عفوه وكرمه والتوسل إليه أقوى
شاهد على صحة نسبتها ،وان هذا الدر من ذلك البحر ،وهذا الجوهر من ذلك المعدن ،وهذا الثمر من ذلك
الشجر ،مضافا إلى اشتهارها شهرة ال تقبل الريب ،وتعدد أسانيها المتصلة إلى منشئها صلوات اهلل عليه وعلى
آبائه وابنائه الطاهرين ،فقد رواها الثقات بأسانيدهم المتعددة المتصلة إلى زين العابدين ،وقد كانت منها نسخة
عند زيد الشهيد  ،ثم انتقلت إلى أوالده ،وإلى أوالد عبداهلل بن الحسن المثنى ،كما هو مذكور في أولها ،مضافا
إلى ما كان عند الباقر من نسختها ،وقد اعتنى بها عامة الناس فضال عن العلماء اعتناء بروايتها وضبط ألفاظها
ونسخها ،وواظبوا على الدعاء بأدعيتها في الليل والنهار والعشي واإلبكار) .
يقول المجلسي مشيرا إلى عدد األسانيد ( :والحاصل أنه ال شك في أن الصحيفة  ،عن موالنا سيد
الساجدين بذاتها وفصاحتها وبالغتها ،واشتمالها على العلوم اإللهية التي ال يمكن لغير المعصوم اإلتيان بها
والحمد هلل رب العالمين على هذه النعمة الجليلة العظيمة التي اختصت بنا معشر الشيعة.
أدوات الشرط الجازمة
هي إحدى عشرة أداة:
واجزم بإن ومن وما ومهما
وحيثما أنى وحرف إذ ما

أي متى أيان أين إذ مـــــا
كإن وباقي األدوات إسما

أدوات الشرط الجازمة كلها أسماء ،ما عدا (إن) و(إذ ما) فإنهما حرفان ،وهي (من  ،وما  ،ومتى  ،وأي ،
وأين  ،وأيان ،وأنى ،وحيثما ،ومهما) ،وكل هذه األدوات يقتضي فعلين ،يسمى األول :فعل الشرط ،ويسمى
الثاني جواب الشرط.
وهذه األدوات وردت كلها في القرآن الكريم ما عدا (متى ،أيان ،إذ ما) .
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(كل أدوات الشرط مبنية ،عد (أي) ،فإنها معرفة ،وسبب إعرابها لزومها اإلضافة).
أدوات الشرط الواردة فی الصحیفة السجادية
وردت أدوات الشرط في أدعية الصحيفة السجادية ( )861مائة واثنتا وستون مرة بنوعيها الجازمة وغير
الجازمة  ،أما الجازمة فقد وردت ( )840مائة وأربع مرة ،وأما غير الجازمة فقد وردت ( )81ثمان وخمسون
مرة ،وإذا تأملنا القراءة في أدعية الصحيفة السجادية وجدنا إن اإلمام قد انتهج نهج القرآن الكريم في أدعيته،
وكان هذا التأثر واضحا حتى من خالل ورود األداة وعدم ورودها ،وقد نظم الباحث جدول بياني يوضح فيه
عدد المواضع التي وردت فيها األداة في أدعية الصحيفة السجادية.
المبحث األول( :أن ،إذ ما ،أي)
أوال( :إن)
يقول سيبويه :زعم الخليل أن) هي أم حروف الجزاء ،فسألته :لم قلت ذلك؟ فقال :من قبل أني أرى
حروف الجزاء ،قد يتصرفن ،فيكن إستفهاما ،ومنها ما يفارقه ما فال يكون فيه الجزاء ،وهذه على حال واحدة
أبدا ال تفارق المجازات.
وهذا ال يعني أن األداة اختصت بالشرط فقط ولكن الشرط عملها األصلي وقد تخرج من معنى الشرط الى
معنى النفي أو غيره.
يقول المبرد (إن (إن) أصل الجزاء ،ألنك تجازي بها كل ضرب منه ،وتقول :إن تأتني آتك ،وإن تركب
حمارا أركبه ،ثم يصرفها منه في كل شيء ،وليس هكذا سائرها.
وذكر بعض النحاة أن (إن) أم الباب ،وغيرها مما يجزم فعلين إنما جزمهما لتضمنه معناها ،فإن قلت( :من
يزرني أكرمه) فالمعنى (إن يزرني أكرمه) ولذلك بنيت أدوات الشرط لتضمنها معناها .وإن تدخل على
المشكوك  ،أو المعلوم المبهم زمانه.
وذكر السيوطي  :بأن (إن) أصل أدوات الشرط ،ألنها حرف وأصل المعاني للحروف ،وألن الشرط بها يعم
ما كان عينا أو زمانا أو مكانا ،وصارت أم الجزاء ،ومن ثم أختصت بأمور منها :حذف الفعلين ،وال يعرف ذلك
في غيرها من حروف الشرط.
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وإن الشرطية تجزم فعلين مضارعين ،أحدهما هو الشرط ،والثاني هو الجزاء ،هذا هو األصل فيها ،ثم يجوز
أن تدخل على ماضيين فال تؤثر في بنائهما وهما في المعنى مستقبالن ،ويجوز أن تدخل على ماض ومضارع
فيبقى الماضي مبنيا ،وقال أكثر النحويين :ويكون المضارع إذ ذاك مرفوعا فال تؤثر فيه إذا لم تؤثر في الذي
يليها.
وذكر الرضي :أن (إن) أم الكلمات الشرطية فيحذف بعدها الشرط والجزاء في الشعر خاصة مع القرينة،
ويحذف في السعة شرطها وحده إذا كان منفيا بال مع إبقاء ال ،وبحذف إما الشرطية مع بقاء ال.
وألصالة هذه األداة فإن هناك من كان ال يعد بعض األدوات شرطا إال إذا كانت بمعناها فـ (المغاربة) ال
يسمون (لوال) شرطا وال (ولو) إال إذا كانت بمعنى (إن) .
لذلك تعد من أكثر األدوات الشرطية استعماال ،ففي النص القرآني ،نجد هذه األداة احتلت المرتبة األولى
من بين األدوات الشرطية التي ذكرت في القرآن الكريم؛ إذ جاءت نحو ( )871خمس مئة واثنتين وسبعين مرة
من مجموع ( )8771ألف وثالث مئة وتسع وسبعين مرة.
وقد تعمل (إن) ظاهرة أو مقدرة ،فأما عملها ظاهرة نحو قوله تعالى{ :إن تنصروا الله ينصركم}[سورة
محمد ،]7 :أما عملها مضمرة فبعد خمسة أشياء:
 8ـ األمر ،نحو (أنصفني انصفك).
 1ـ النهي :نحو (ال تفعل الشر يكن خيرا).
 7ـ االستفهام :نحو (هل عندكم ماء أشربه).
 0ـ العرض :نحو (إال تعمل خير تصب مثله).
 8ـ التمني :نحو (ليت لي ماال أنفقه في عمل الخير).
وتستعمل (إن) في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولها ،والموهومة والنادرة ،والمستحيلة
وسائر االفتراضات األخرى ،فهي لتعليق أمر بغيره عموما ،فمن المعاني المحتملة الوقوع  ،قوله تعالى{ :فإن
قاتلوكم فاقتلوهم}[سورة البقرة.]818 :
ومن المعاني المشكوك في حصولها نحو قوله تعالى{ :قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر
مكانه فسوف تراني}[سورة األعراف.]807 :
ومن المعاني المفترضة التي ال وقوع لها في المشاهدة نحو قوله تعالى{ :قل أرأيتم إن جعل الله عليكم
الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء}[سورة القصص.]78 :
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ومن المعاني المستحيلة نحو قوله تعالى{ :قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين}[سورة الزخرف]18 :
ولمكانة (إن) الشرطية بين أدوات الشرط الجازمة فقد اختصت بأمور لم تختص بها أداة أخرى منها:
 8ـ جواز حذفها عند بعض النحويين كما ذكر السيوطي.
ولم يذكر من الذي أجاز ذلك ،والجمهور ال يجيز حذفها ،وال حذف غيرها من األدوات وهناك من يعلل
منع ذلك بما يلي:
أ ـ إذا حذفت األداة لم يعد هناك أسلوب شرط ،ألن من وظيفة األداة أن تربط بين جملتين ،وأصبحت
الجملتان منفصلتين ال رابط بينهما.
ب ـ أداة الشرط تعمل في الشرط وجوابه ،فإذا حذفت األداة لم يعد هناك عامل فيهما ،ولكن جوز حذف
الشرط وجوابه بعدها في الشعر خاصة مع القرينة كقول الراجز:
قالت بنات العم يا سلمى وإن

كان فقيرا معدما قالت :وإن

ويجوز حذف كان مع اسمها ،وإبقاء خبرها بعد (إن) و(لو) الشرطيتين كقوله عليه الصالة والسالم :الناس
مجزيون بأعمالهم ،إن خيرا فخير ،وإن شرا فشر)...
والتقدير :إن كان خيرا فخير ،وإن كان شرا فشر.
 1ـ مرونة التركيب الشرطي بها ،فهي تتشكل في صور متنوعة ،منها أنها تزدوج مع الم اإلبتداء التي تضفي
على التركيب شحنة من التأكيد فتصبح (لئن)  ،وتسمى الم الشرط ،أو الالم الموطئة لجواب القسم ،وتسمى
أيضا :المؤذنة ،وذلك نحو قوله تعالى{ :لئن أخرجوا ال يخرجون معهم ولئن قوتلوا ال ينصرونهم ولئن
نصروهم ليولن الأدبار ثم ال ينصرون}[سورة الحشر.]81 :
ومن الصور التي تتشكل بها (إن) ازدواجها مع (ما) في آخرها للتأكيد ،كقوله تعالى{ :فإما يأتينكم مني
هدى}[سورة البقرة ،]71 :على أن بعض المحدثين يميل إلى اعتبار أن إلحاق (ما) بـ (إن) يولد أداة جديدة
تفيد التخيير.
 7ـ يجوز أن يليها اإلسم على إضمار يفسره ما بعده ،نحو قوله تعالى{ :وإن أحد من المشركين
استجارك}[سورة التوبة.]6 :
فاإلسم المرفوع بعد (إن) مرفوع باالبتداء ،كما يجيز ذلك األخفش والكوفيين ،أما سيبويه والرماني
ويونس فيرون أنه ارتفع بفعل مضمر.
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وتعد (إن) في الجزاء مبهمة  ،ال تستعمل إال فيما كان مشكوكا في وجوه ،وللك كان باألفعال المستقبلة،
ألن األفعال المستقبلة قد توجد  ،وقد ال توجد ،ولذلك ال تقع المجازات بـ (إذا) ،وإن كانت لالستقبال  ،ألن
الذاكر لها كالمعترف بوجود ذلك األمر ،كقولك :إذا طلعت الشمس فأئتني  ،لم يحسن إال في اليوم المغيم.
األنماط الشرطية مع (إن) الواردة في الصحيفة السجادية
وردت (إن) الشرطية في أدعية الصحيفة السجادية ( )67سبع وستون مرة وقد تنوع مجيئها في عدة أنماط
وكما يلي:
 8ـ النمط األول :إن ،فعل ماضي ،فعل ماض
ومنه ما ورد في دعاؤه عند الصباح والمساء:
إن أحسنا ودعنا بحمد.
فعل الشرط (أحسنا) ،وجواب الشرط (ودعنا) جاءا فعلين ماضيين في موضع جزم.
وفي موضع آخر من دعاؤه عند الشدة والجهد وتعسر األمور:
وإن ألجأتني إلى قرابتي حرموني .
كذلك جاء فعل الشرط (ألجأتني) فعل ماضي وجواب الشرط ماضي أيضا (حرموني) في موضع جزم.
النمط الثاني :إن ،فعل ماض ،جملة فعلية( ،فعل أمر)
كما جاء في دعاؤه بخواتيم الخير:
فإن قدرت لنا فراغا من شغل ،فاجعله فراغ سالمة.
جاء فعل الشرط (قدرت) ماض في موضع جزم ،وجواب الشرط جملة فعلية فعلها طلبي أمر (فاجعله)
مقترن بالفاء وفي هذا الموضع تكون الجملة الفعلية (فأجعله) في محل جزم جواب الشرط.
النمط الثالث :إن  ،فعل ماض ،لم  +فعل.
كما ورد في دعاؤه إذا أحزنه أمر وأهمته الخطايا:
اللهم إنك إن صرفت عني وجهك الكريم ،أو منعتني فضلك الجسيم ،أو أحظرت على رزقك ،أو قطعت
عني سببك ،لم أجد السبيل إلى شىء من أملي غيرك.
جاء فعل الشرط (صرفت) فعل ماض ،أما جواب الشرط جملة فعلية فعلها مسبوق بـ (لم) (لم أجد).
النمط الرابع :إن  ،فعل ماض ،جملة فعلية (فعلها ناقص)
فقد ورد في دعاؤه في ذكر التوبة وطلبها:
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وإن شفعت فلست بأهل الشفاعة.
جاء فعل الشرط (شفعت) فعل ماض في موضع جزم ،وجواب الشرط جملة فعلية فعلها ناقص مقترن بـ
(الفاء) (فلست بأهل الشفاعة).
النمط الخامس :إن  ،فعل ماض ،جملة إسمية
كما جاء في دعاؤه في يوم األضحى:
إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني.
جاء فعل الشرط ماض (رفعتني) وجواب الشرط جملة إسمية مقترنة بـ (الفاء) (فمن ذا الذي يضعني).
النمط السادس :إن  ،فعل ماض ،جواب الشرط محذوف
كما جاء في دعاؤه في الرهبة:
اللهم إنك طالبـي إن أنا هربت ،و مدركي إن أنا فررت.
فقد جاء فعل الشرط فعال ماضيا في الجملتين وهما (هربت ،فررت) أما جملتا جواب الشرط محذوفتان
يفسرها المذكور (فإنك طالبي) و(فإنك مدركي).
النمط السابع :إن  ،ماض ناقص ،جملة فعلية فعلها (أمر)
كما جاء في دعاؤه إذا اعتدي عليه أو رأى من الظالمين ما ال يحب:
اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك في تأخير االخذ لي ،وترك االنتقام ممن ظلمني ،إلى يوم الفصل،
ومجمع الخصم ،فصل على محمد وآله.
جاء فعل الشرط (كانت) فعل ماض ناقص ،أما جواب الشرط جملة فعلية فعلها طلبي أمر (فصل) مقترن بـ
(الفاء) في محل جزم جواب الشرط.
النمط الثامن :إن  ،مضارع  ،مضارع.
كما ورد في دعاؤه في طلب العفو والرحمة:
إنك إن تفعل ذلك ياإلهي تفعله بمن اليجحد استحقاق عقوبتك.
جاء فعل الشرط (تفعل) فعل مضارع مجزوم ،وجواب الشرط (تفعله) فعل مضارع مجزوم.
النمط التاسع :إن ،مضارع ،جملة فعلية مقترنة بـ (الفاء).
كما جاء في دعاؤه في يوم عرفة:
وإني وإن لم أقدم ما قدموه من الصالحات ،فقد قدمت توحيدك ،ونفى االضداد واالنداد واالشباه عنك .
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فعل الشرط (أقدم) فعل مضارع ،وجواب الشرط جملة فعلية (فقد قدمت توحيدك) في محل جزم.
النمط العاشر :إن ،مضارع ،جملة اسمية مقترنة بـ (الفاء).
كما جاء في دعاؤه في التضرع واإلستكانه:
إن تعذب فأنا الظالم المفرط ،المضيع اآلثم ،المقصر المضجع ،المغفل حظ نفسي.
فعل الشرط (تعذب) فعل مضارع مجزوم ،والجملة اإلسلمية (أنا الظالم )...في محل جزم جواب الشرط.
ثانيا( :إذ ما):
(إذ) حرف عند سيبويه في باب الشرط والجزاء بشرط أن تقترن بها (ما) .وقيل :حرف بمعنى (إن) وجاء
في المغني( :أن تكون اسما للزمن الماضي مضافة أبدا للجملة ،نحو :قمت إذا قام عمر ،وقيل حقها أن تكون
في كل موضع حرفا إذ هي متوغلة في البناء ال تخرج عنه أصال وهذا شيء حقه في الحروف وهو أصل فيها
ولكن حكم بإسميتها ألنها بمعنى حين).
ورأي المبرد أنه إسم كما كانت قبل النقل ،ألن دخول ما عليها اليخرجها عن حقيقتها.
(إذ ما)  :حرف شرط جازم ،أصلها إذا الظرفية ،أضيفت لها (ما) ،فسلبت معناها األصلي ،وأصبحت حرف
شرط بمعنى (إن)  ،مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.
معنى (إذ ما) :قبل دخول (ما) على (إذ) كانت لما مضى من الزمان ،فلما دخلت عليها صارتا حرفا واحدا،
فهي مركب مبهم بمعنى (متى)  ،يفيد الشرط ويدل على ما يستقبل
من الزمان.
وأما داللتها على المستقبل ،فلتركها مع (ما) ألن الشيء يجوز أن يحصل له بالتركيب حكم ال يكون في
حالة اإلفراد .وهي تجزم فعلين كباقي أدوات الشرط بدخول (ما) عليها نحو قول الشاعر:
إذ ما أتيت على الرسول فقل له

حقا عليك إذا اطمأن المجلس

والشاهد فيه الجزم بـإذ متصلة بـ (ما) للفعل المضارع والماضي في محل جزم حكمها في ذلك حكم (إن)
الشرطية.
رأي سيبويه بحرفيتها هو الصائب لتوفر خواص الحرف فيها لبنائها وطلبها الفعل وتأثيرها فيه واختصاصها
به.
ومنه قول الشاعر في راقصة:
إذ ما تغنت قلت سكري صبابة
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ال يوجد لحرف الشرط (إذ ما) مثال واحد في القرآن الكريم وكذلك في أدعية الصحيفة السجادية.
ثالثا( :أي):
أي ظرف مبهم ،بل هي من أكثر أدوات الشرط إبهاما ،فإذا اضيفت إليها (ما) زاد إبهامها ،وهي عاملة في
ذوي العلم وغيرهم ،قال تعالى{ :أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى}[سورة اإلسراء.]884 :
وقد وردت (أي) الشرطية بقلة في الشعر الجاهلي ،ومنه قول الشاعر الحارث بن حلزة اليشكري:
أيما خطة أردتم فأدو

ها إلينا تمشي بها األمالء

وهي بحسب ما تضاف إليه ،فإن أضيفت الى ظرف مكان ،فظرف مكان أو زمان ،أو مفعول أو مصدر
فكذلك ،وهي لعموم األوصاف ،ولها أحوال منها:
أ ـ للعاقل  ،كـ (من) في وجودها  ،تقول مستفهما :أيهم حضر؟
ومجازيا :أيهم يأتني أكرمه.
ب ـ لغير العاقل ،نحو :أي كتاب تقرأ أقرأ.
ج ـ للزمان ،نحو :أي يوم تصوم أصوم.
د ـ للمكان ،نحو :أي مجلس خير تجلس اجلس.
وتأتي (أي)  :شرطا واستفهاما ،وموصوال ،وصفة لنكرة ،وصلة إلى نداء ـ
ما فيه ألـ.
وقال الرضي في أضافتها :إن المضاف إليه ال يحذف إال مع قيامة قرينة تدل عليه ،كقوله تعالى{ :أيا ما
تدعوا فله الأسماء الحسنى}[سورة اإلسراء ،]884 :فيقدر المضاف إليه في اآلية الكريمة:
أي اسم ،وقد ذكر الزمخشري أن التنوين في (أيا) عوض عن المضاف إليه ،و(ما) صلة لإلبهام المؤكد في
(أي) أي :أي هذين االسمين سميتم وذكرتم.
وتتكيف (أي) نحويا مع مقتضيات التركيب الوظائفي للسياق ،فتكون (أي) مرفوعة على اإلبتداء  ،وتكون
منصوبة بما بعدها ،وتكون مجرورة.
فإذا كانت (أي) استفهاما أو جزاء كانت تامة ال تحتاج إلى صلة وال يعمل فيها ما قبلها ،ألن االستفهام
والجزاء لهما صدر الكالم.
(أي) في أدعية الصحيفة السجادية
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وردت (أي) في أدعية الصحيفة السجادية ( )6ست مرات مركبة مع (ما) واختلفت جملتي الشرط والجواب
معها من حيث نوع الفعل منها:
النمط األول :أيما ،فعل ماض ،الفاء  +جملة فعلية( ،فعلها طلبي أمر).
ومن ذلك قوله في دعائه في طلب العفو والرحمة:
اللهم وأيما عبد من عبيدك أدركه مني درك ،أو مسه من ناحيتي أذى ،أو لحقه بي أو بسببي ظلم ،ففته
بحقه ،أو سبقته بمظلمته؛ فصل على محمد وآله.
ورد فعل الشرط (أدركه) فعل ماض في موضع جزم ،والفعل (فصل) فعل أمر مقترن بـ (الفاء) الجملة الفعلية
في محل جزم جواب الشرط.
النمط الثاني :أيما ،فعل ماض ،الفاء  +جملة اسمية
ومن ذلك قول اإلمام في دعائه في ذكر التوبة وطلبها:
اللهم أيما عبد تاب إليك وهو في علم الغيب عندك فاسخ لتوبته ،وعائد في ذنبه وخطيئته ،فإني أعوذ
بك أن أكون كذلك.
ورد فعل الشرط (تاب) فعل ماض في موضع جزم ،والجملة اإلسمية (فإني أعوذ) في محل جزم جواب
الشرط.
المبحث الثاني( :من ،ما ،مهما ،متى)
أوال( :من)
تدرج (من) في أسرة األسماء ،وتعرف بأن لفظها واحد مذكر ،ومعناه الجنس إلبهامها ،تقع على الواحد
واالثنين والجماعة والمذكر والمؤنث ،ولكي يفرق بين هذه المعاني يالحظ الضمير الذي يعود عليها.
واألصل في (من) وقوعها على العاقل ،معنى (من)  :تستعمل شرطا للعاقل ،من الثقلين والمالئكة  ،كقوله
تعالى{ :ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا}[سورة الشورى .]17 :وال تقع على غير العاقل إال في مواضع:
األول :أن تنزل منزلته نحو قوله تعالى{ :ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من ال يستجيب له}[سورة
األحقاف ،]8 :عبر عن األصنام بـ (من) لتنزيلها منزلة العاقل حيث عبدوها.
الثاني والثالث :أن يقترن مع العاقل في شمول أو تفصيل نحو قوله تعالى{ :ألم تر أن الله يسبح له من في
السماوات والأرض}[سورة النور.]08 :
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والرابع :نحو قوله تعالى{ :فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على
أربع}[سورة النور.]08 :
وال تدل (من) بذاتها على زمن معين معروف البداية والمقدار ،لربطها الجواب بالشرط.
ويحكم عليها بالرفع والنصب والجر ،فالرفع كقوله تعالى{ :ومن يفعل ذلك يلق أثاما}[سورة الفرقان،]61 :
(من) هنا في محل رفع مبتدأ ،والنصب كقولك( :من تحب أحب) فـ (من) في محل نصب مفعول به ،والجر
يكون بحرف جر ،وبإضافة اسم إليها ،ومثال ذلك( :إلى من تنظر أنظر).
وترد (من)  :شرطية واستفهامية وموصوفة ،وزائدة مؤكدة.
وقد فرق النحاة بين (من) الموصولة والشرطية ،فذهب أبو حيان إلى أن (من) تكون شرطية إذا وقع بعدها
الفعل الماضي بشرط أن يكون مستقل المعنى ،فإن كان ماضي اللفظ والمعنى كانت (من) موصولة ،وال يصح أن
تكون شرطية ،وذلك نحو قوله تعالى{ :ولقد علموا لمن اشتراه ما له في االخرة من خالق}[سورة البقرة:
 ،]841فـ (من) في هذه اآلية اسم موصول ،وهي مرفوعة باالبتداء ،وقوله تعالى{ :ما له في االخرة من
خالق} في موضع رفع خبر.
ذهب العكبري إلى جواز الوجهين ،أي جواز كون (من) موصولة وشرطية ،إذا جاء بعدها الفعل لفظا
ومعنى ،وأورد على ذلك قوله تعالى{ :فمن شهد منكم الشهر فليصمه}[سورة البقرة.]818 :
(من) في أدعية الصحيفة السجادية
تأتي (من) الشرطية في المرتبة الثانية من حيث كثرة ورودها في أدعية الصحيفة السجادية وقد تكرر
ورودها ( )14عشرون مرة في أنماط مختلفة (ومن) تجزم الفعلين في تركيب الجملة الشرطية إذا كان فعل
الشرط وجوابه فعلين مضارعين ،ويكون الفعالن في محل جزم إذا كانا ماضيين ،وقد تنوعت (من) الشرطية
في ستة أنماط لغوية  ،يتوزع كثير منها.
النمط األول :من ،فعل ماض ،فعل ماض.
ومن ذلك قوله اإلمام في دعائه في يوم عرفة:
سبحانك بسطت بالخيرات يدك ،وعرفت الهداية من عندك ،فمن التـمسك لدين أو دنيا وجدك .
الشاهد هو مجيء فعل الشرط (التمسك) فعل ماض في موضع جزم ،وجواب الشرط (وجدك) فعل ماض
في موضع جزم.
النمط الثاني :من ،فعل ماض ،فاء  +جملة فعلية (فعلها طلبي)
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ومن ذلك قول اإلمام في دعاؤه إذا سأل اهلل العافية وشكرها:
اللهم صل على محمد وآله ،ومن أرادني بسوء فاصرفه عني ،وادحر عني مكره.
الشاهد هو مجيء فعل الشرط (أرادني) فعل ماضي في موضع جزم ،وجواب الشرط جملة فعلية فعلها
طلبي (فاصرفه) فعل أمر مقترن بالفاء.
النمط الثالث :من ،فعل ماض ،فاء  +جملة اسمية
ومن ذلك قول اإلمام في دعاؤه إذا إعترف بالتقصير عن تأدية الشكر:
فمن غفرت له فبطولك.
الشاهد هو مجيء فعل الشرط (غفرت) فعل ماض في موضع جزم ،وجواب الشرط (فبطولك) جملة
اسمية مقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط.
النمط الرابع :من  ،فعل ماض ،لم  +فعل مضارع
ومن ذلك قول اإلمم في دعائه لنفسه وأهل واليته:
اللهم إنك من واليت لم يضرره خذالن الخاذلين.
الشاهد هو مجيء فعل الشرط (واليت) فعل ماض في موضع جزم ،وجواب الشرط فعل مضارع (يضرره)
مجزوم مسبوق بـ (لم).
النمط الخامس :من ،فعل مضارع ،فعل مضارع
ومن ذلك قول اإلمام في دعائه لنفسه وأهل واليته:
وال تباعدنا عنك ،إن من تقه يسلم .
الشاهد هو مجيء فعل الشرط (تقه) فعل مضارع مجزوم ،وجواب الشرط (يسلم) فعل مضارع مجزوم.
ويرى الدكتور إسماعيل عمايرة أن( :تغلب االستعمال الماضي في واقع االستعمال اللغوي ،مرده سهولة
استعماله التي ال يحتاج معها إلى تحرز من مغبة الوقوع في خطأ الرفع أو النصب أو الجزم ،وما يترتب على
ذلك من مالبسات صرفية أخرى) .
هذا من الناحية البنائية ،أما من الناحية الداللية لهذا التركيب ،فقد لمسها ابن جني حين قال( :ألن الشرط
معلوم أنه ال يصح إال مع االستقبال (يعني الفعل المضارع) جئت فيه بلفظ الماضي الواجب ،تحقيقا لألمر
وتثبيتا له ،أي أنه وعد موفى به ال محالة ،كما أن الماضي واجب ال محالة) .
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(وصيغة الماضي دالة على القطع لكونهامحققة الوقوع وهي الداللة التي يحملها إلى السياق).
واجتهد النحاة المعاصرون في توضيح داللة التركيب السابق ،ومنهم الدكتور مصطفى جواد ،فقال( :إن الفعل
المعبر عنه بفعل الشرط ،إذا أكثر حدوثه ،استعمل الماضي ،وإذا قل حدوثه استعمل المضارع ،فالماضي أولى
بالكثير ألنه كالحادث  ،والمضارع أولى بالقليل ألنه لم يحدث) .
ويقرب من هذا الرأي الدكتور مهدي المخزومي  ،بقوله( :إن المتكلم باستعماله صيغة الماضي ،يوهم السامع
برجحان أحد الطرفين على اآلخر) .
صيغ األفعال التي وردت في أدعية الصحيفة السجادية ومدى تأثيرها في الكالم
أن أفعال الشرط التي ذكرت بصيغة الماضي ال يختص الجزاء المذكور بعدها بما وقع منها قبل إخباره بها،
بل الحكم منسحب على الحاضر والمستقبل ،ويعني هذا أن مدلولها الزمني غير مقصود ،فهي مطلقة من الماضي
مخالفة لظاهر الوضع ،وسر العدول عن التعبير بفعل الحاضر أو المستقبل هو تأكد حصول الجزاء المترتب على
الفعل في مقام الترهيب أو الترغيب ،تصويرا له صورة الواقع ليتجنب أو ليلتزم ،ولذا كانت القرينة على إطالق
الفعل من زمنه الماضي عقلية ،مرجعها النصوص األخرى او القواعد األصولية.
وشاع في األدعية الشريفة إطالق فعلي الشرط والجواب ،بلفظ الماضي ،كما عرفنا في األنماط التركيبية،
بل عد القدماء هذا النمط التركيبي من الترايكب األساسية لبناء التركيب الشرطي في العربية.
يقول الصبان( :األحسن أن يكونا مضارعين  ،لظهور تأثير العمل فيهما ،ثم ماضيين في عدم التأثير).
ويسند إبراهيم بركات في رسالته ،داللة خاصة لهذا النمط:
(التعبير بهذا النمط أما عن حدث مضى أو عادة من العادات التي ال يشك في كونها).
ثانيا( :ما)
ما :إسم شرط جازم ،وهي مبهمة تقع على كل شيء ،وتعرب حسب موقعها من الجملة ،نحو قوله تعالى:
{وما تفعلوا من خير يعلمه الله}[سورة البقرة. ]817 :
معنى (ما) مثل معنى (من) إال أنها أعم منها ،حيث تستعمل لغير العاقل ،فهي اسم مبهم يقع على كل شيء.
وتأتي على وجهين :حرفية واسمية ،وأوجه الحرفية ثالثة ،هي :أن تكون نافية ،أو مصدرية زمانية وغيرها،
أو زائدة ،وأما أوجه اإلسمية فهي أربعة:
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موصولة ،ونكرة مجردة ،ونكرة مضمنة معنى الحرف (استفاهمية) وشرطية وكونها شرطية ،فتتفرع إلى
فرعين:
أ ـ زمانية :نحو قوله تعالى{ :فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم}[سورة التوبة ،]7 :أي  :استقيموا لهم مدة
استقامتهم لكم.
ب ـ غير زمانية :نحو قوله تعالى{ :وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند الله}[سورة البقرة، ]884 :
أي :إن تقديم الخير للنفس ال يتعلق بزمن ،فمتى قدم اإلنسان الخير وجده عند اهلل.
وقد جوز سيبويه أن تكون (ما) موصولة وشرطية ،إذ جاء بعدها فعل ماض ،وإن جاء بعدها فعل مضارع،
فيجوز جعلها شرطية على قبح ،فينجزم المضارع ،نحو قوله تعالى{ :فما استمتعتم به منهن فآتوهن
أجورهن}[سورة النساء.]10 :
وتختص (ما) بما ال يعقل كونها اسما ،وتدل على العموم واإلبهام ،فتقع على كل شيء على ذوات غير
اآلدميين ،وعلى صفات اآلدميين وقد تقام الصفة مقام الموصوف،
كما في قوله تعالى{ :إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين}[سورة المؤمنون.]6 :
وتقع (ما) أيضا على المبهم إنسانيته ،كأن ترى شبحا ظهر لك من بعيد ،ال تشعر به ما ذاك ،فإذا شعرت
أنه إنسان قلت :من هو؟
(ما) في أدعية الصحيفة السجادية
وردت (ما) في أدعية الصحيفة السجادية ( )1تسع مرات وقد كان ورودها في نمطين فقط وهما:
النمط األول :فعل ماض ،فاء  +جملة فعلية (فعلها ماض)
ومن ذلك قول اإلمام في دعائه إذا ذكر الشيطان فاستعاذ منه ومن عداوته وكيده:
اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه ،وإذا عرفتناه فقناه.
فقد ورد فعل الشرط (سول) فعل ماض في موضع جزم ،وجواب الشرط (فعرفناه) جملة فعلية فعلها ماض
مقترن بالفاء في محل جزم جواب الشرط.
النمط الثاني :فعل ماض ،فاء  +جملة فعلية (فعلها طلبي فعل أمر)
ومن ذلك قول اإلمام إذا اعتدي عليه أو رأى من الظالمين ما ال يحب:
اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم ،فقني من أن أظلم.
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فقد ورد فعل الشرط (كرهت) فعل ماضي في موضع جزم ،وجواب الشرط (فقني) جملة فعلية فعلها طلبي
فعل أمر مقترن بالفاء في محل جزم جواب الشرط.
ومن المالحظ على (ما) في أدعية الصحيفة السجادية أنها وردت في أغلب الجمل مسبوقة بـ (الفاء،
والكاف) معا أو (الواو) نحو:
في دعائه عند ختم القرآن:

اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملة ،وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله ; فصل على محمد الخطيب به.
فقد سبقت (ما) بـ (الفاء) و(الكاف) معا.
في دعائه في المعونة على قضاء الدين:
وما زويت عني من متاع الدنيا الفانية ،فاذخره لي في خزائنك الباقية.
فقد سبقت (ما) بـ (واو).
ثالثا( :مهما)
مهما :اسم شرط جازم ،ويختلف اعراب (مهما) ،عن باقي أسماء الشرط ،فهي ال تعرب إال في االبتداء أو
المفعولية ،وال ترتبط بحرف جر ،وال إضافة.
أما معناها فتأتي :بمعنى (ما) ،وال تخرج عن اإلسمية خالفا لمن زعم أنها تكون حرفا ،وال عن الشرطية
خالفا لمن زعم أنها تكون استفهاما ،وال تجر بإضافة أو حرف جر ،بخالف (من) و(ما) ،ومنه قوله تعالى:
{وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين}[سورة األعراف.]871 :
وهناك من يرى أن (مهما) استفهامية ،ومنهم إبن مالك ،واستدل على ذلك بقول :عمرو بن ملقط الطائي.
(رجز):
مهما لي الليلة مهما ليه
أودي بنعلي وسر باليه
اختلف النحاة حولها :أهي بسيطة أم مركبة؟ أهي اسم أم حرف؟ لكن إجماعهم على أنها للجزاء.
قال سيبويه( :وسألت الخليل (مهما) فقال :هي (ما) أدخلت معها (ما) لغوا بمنزلتها مع حتى إذا قلت متى ما
تأتيني آتك ..ولكن إستقبحوا أن يكرروا لفظا واحدا فيقولوا ماما فأبدلو الهاء من األلف التي في األولى).
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وقد ذهب البعض الى أنها مركبة من (مه) بمعنى اسكت و(ما) الشرطية قالوا وقد تستعمل (مه) مع (من)
التي هي شرط فيقال مهمن.
وقد ذهب الزمخشري إلى اتجاه آخر في التعريف فذكر (أنها ما المضمنة معنى الجزاء ..إال أن األلف قلبت
هاء استثقاال لتكرير المتجانسين.
قال ببساطتها ابن هشام وبعض النحاة وأنها على وزن (فعلى وألفها إما
للتأنيث وأما لإللحاق وزال التنوين للبناء فهي على هذا من باب (سلس) أو (سلمي) واهلل أعلم.
(مهما) في أدعية الصحيفة السجادية
تعتبر (مهما) من أدوات الشرط القليلة االستعمال في اللغة العربية فقد وردت في القرآن الكريم في
موضعين فقط ،أما في أدعية الصحيفة السجادية فقد وردت في موضع واحد وهو في دعائه يوم األضحى ويوم
الجمعة:
ال إله إال أنت الحليم الكريم ،الحنان المنان ،ذو الجالل واالكرام ،بديع السماوات واالرض ،مهما قسمت
بين عبادك المؤمنين.
رابعا( :متى)
(متى) :اسم شرط جازم ،فضال عن كونه ظرفا زمنيا.
ومعناها :ظرف يدل على الزمان ،تقول :متى تأتيني آتك ،مبهمة تفيد العموم ،تتصل بها (ما) فتزيدها إبهاما
وعموما ،نحو قولك :متى ما ذكرت اهلل ذكرك اهلل ،وتقع شرطا لما يحتمل الوجود والعدم ،تقول  :متى تخرج
أخرج  ،لمن يتيقن أنه خارج.
ولها خمسة أوجه :إسم إستفهام عن الزمن ،إسم شرط ،إسم مرادف للوسط ،وحرف بمعنى (في) ،وحرف
بمعنى (من)  .ومن أمثلتها نحو قول أبي ذؤيب الهذلي( :الطويل)
شربن بماء البحر ثم ترفعت

متى لجج خضر لهن نئيج

الشاهد فيه جر (لجج) بـ (متى) باعتبار أنها حرف جر بمعنى (من).
وفي الجزاء نحو قول الشاعر ( :الطويل)
متى تأتنا  ،تلمم بنا في ديارنا
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الشاهد فيه جزم (متى) الشرطية للفعلين (تأتنا ...تجد).
ومتى لتعميم األزمنة ،وال تفارق الظرفية فتكون شرطا نحو( :متى تقم أقم) واستفهاما ،نحو( :متى القيام؟)،
ويليها الماضي والمستقبل ،وال تجيء بعد (متى) (ما) إال في الشرط ،وقيل تستعمل (متى) في األزمنة التي تقع
فيها األمور العظام.
وعدها سيبويه من الظروف التي يجازى بها.
وتستعمل في الجزاء مضموما إليها (ما) وغير مضموم إليها.
و(متى) من األدوات المركبة التي تلحق بها (ما) فتكسبها داللة الشمول والعموم ،إذ إن (متى ما) أعم من
ذلك وأشمل وربما يجري في (متى) من التخصيص ما ال يجري في (متى ما) لم تجيء شرطية في القرآن
الكريم ،وإنما جاءت استفهامية.
وقد فرق النحاة بين (إذا) و(متى) فيقولون:
إن (إذا) للوقت المحدد ،و(متى) للوقت المبهم.
أما من حيث التعليق فقد جاء في كتاب (النحو والنحاة):
إن قولنا( :إن أكرمتني أكرمتك) معناه تعليق اإلكرام على اإلكرام ،وقولنا( :متى أكرمتني أكرمتك) تعليق
اإلكرام على زمان يقع فيه اإلكرام فـ (متى) تدل على الزمان ،وإنما يصح أن يجاب بها إذا سئل عن الفعل
فقيل :هل أجيئك؟.
(متى) في أدعية الصحيفة السجادية
وردت (متى) في أدعية الصحيفة السجادية مرة واحدة دالة على الشرط في دعاء اإلمام في االشتياق إلى
طلب المغفرة من اهلل جل جالله:
اللهم ومتى وقفنا بين نقصين في دين أو دنيا ،فأوقع النقص بأسرعهما فناء.
فقد وردت (متى) اسم شرط وفعل الشرط فعل ماضي في موضع جزم (وقفنا) أما جواب الشرط (فأوقع)
جملة فعلية فعلها طلبي فعل أمر مقترن بالفاء ،والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط.
المبحث الثالث( :أينما ،حيثما ،أنى ،يان)
أوال( :أينما)
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(أينما) :ظرف من ظروف األمكنة ،مبهم ،يقع على الجهات الست ،وكل مكان يستفهم بها عنه ،والغرض منه
اإليجاز واالختصار ،ألن السائل إذا أراد أن يسأل عن مكان شخص ،فإنه يحتاج إلى تكرار ذلك في كل مرة،
فجيء بأين ،مشتملة على جميع األمكنة وضمنوها معنى االستفهام فتقول :أين كنت.
(أين) :اسم شرط جازم ،مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان ،وقد تتصل به (ما) الزائدة فتزيده
إبهاما وعموما ،نحو قوله تعالى{ :أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا}[سورة البقرة.]801 :
وتنقل إلى الجزاء فيقال :أين تكن أكن ،المراد :إن تكن في مكان كذا ،أكن فيه ،واألكثر في استعمالها ،أن
تكون مضمونة إليها (ما) للجزاء زائدة مؤكدة نحو قوله تعالى{ :أينما تكونوا يدرككم الموت}[سورة النساء:
 ]71فإذا دخلت عليها (ما) زادتها إيهاما ،وازدادت المجازاة بها حسنا ،وال تكن (أينما) استفهاما.
وكذلك ترد (أينما) مع الفعل الماضي مقترنة بـ (ما) ،من ذلك قول اإلمام علي بن أبي طالب في خطبة له
في نهج البالغة:
افترقوا بعد ألفتهم ،وتشتتوا عن أصلهم ،فمنهم آخذ بغصن أينما مال مال معه.
في النص نجد فعلي الشرط وجوابه متطابقين في اللفظ (مال)  ،والمعروف في أسلوب الشرط أن يكون
الجواب مختلفا عن فعل الشرط ،ألن فعل الشرط يكون سببا وجوابه متسببا.
أو نتيجة ،فكيف يكون السبب والنتيجة سواء؟ يقول الجرجاني( :ومن أجل ذلك صلح المجازاة بالفعل
الواحد ،إذا أتى به مطلقا في الشرط ومعدى إلى شيء في الجزاء ،كقوله تعالى{ :إن أحسنتم أحسنتم
ألنفسكم}[سورة اإلسراء ،]7 :مع العلم بأن الشرط ينبغي أن يكون غير الجزاء ،من حيث كان الشرط سببا
والجزاء مسببا وأنه محال أن يكون الشيء سببا لنفسه ،فلوال أن المعنى في (أحسنتم) الثانية ،غير المعنى في
األولى ،وأنها في حكم فعل ثان ،لما ساغ ذلك ،كما ال يسوغ أن تقول( :إن قمت قمت ،وإن خرجت خرجت)
ومثله في الكالم قولهم( :المرء بأصغريه ،إن قال قال ببيان ،وإن حال حال بجنان) .
* لم ترد (أينما) في أدعية الصحيفة السجادية.
ثانيا( :حيثما)
(حيثما) :أداة مركبة من (حيث وما) وحيث بإجماع النحاة ظرف مكان مبهم يقع على الجهات الست ،ولكي
يتمحض للشرط البد من اقترانه بما)  ،وقد بين النحاة أن سبب ذلك أن حيث (مبهمة تفتقر إلى جملة بعدها
توضحها وتبينها فلما رأوا المجازاة بها لزمهم أبهاما واسقاط ما يوضحها فالزموها (ما) كما ألزموا إنما وكإنما
وربما ،وجعلوا لزوم (ما) داللة على إبطال مذهبها األول فجعلوا (حيثما) بمنزلة أين في الجزاء ،واألصل اللغوي
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المبدئي في ذلك أن الشيئين (إذا ركبا قد يحدث لهما بالجمع والتركيب معنى ثالثا ويخرجان عن حكم ما لكل
واحد منهما إلى معنى مفرد) .
معنى (حيثما) :ظرف مكان مبهم  ،ضمن معنى الشرط.
وقد وردت جازمة في موضعين من القرآن هما:
قوله تعالى{ :وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره}[سورة البقرة]800 :
وقوله تعالى{ :ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام}[سورة البقرة.]801 :
وقد ذكر بعض النحاة أنها قد ترد للزمان ،ونحو ذلك قول الشاعر:
حيثما تستقم يقدر لك اهلل

نجاحا في غابر األزمان

وال تصير (حيث) بدخول (ما) عليها حرف كما صارت (ذا) عند سيبويه حرفا بدخول (ما) عليها ،وذلك
لقوة (حيث) ،وكثرة مواضعها  ،وتشعب لغاتها.
وذهب الفراء إلى أن يجوز الجزم بـ (حيث) دون (ما) فأجاز الكوفيون ،قياسا على (أين) وأخواتها.
وقد وافق الرضي الفراء في تجويزه المجازاة بـ (حيث) دون اقترانها بـ (ما) ومثل لذلك بقوله( :حيث لقيت
زيدا فأكرمه) ألنه يرى أن العامل في (حيث) ماهو في محل الجزاء ،ال الذي في محل الشرط وألنها تستعمل
في الفعل المقطوع بوقوعه.
وفي القرآن الكريم تعاقب مجيء (حيث وحيثما) في آيات تتطابق في شكل تراكيبها ،كما تتطابق في
المعاني التي خرجت اليها .كقوله تعالى{ :وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم
شطره}[سورة البقرة ،]800 :وقوله تعالى{ :ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام}[سورة
البقرة.]801 :
وهذا التطابق يشير إلى عدم وجود فرق أساسي بين (حيث) و(حيثما) كأداة شرط واحدة ،ضمت إليها (ما)
مرة ،وتجردت منها أخرى.
وقد ذهب (براجشتراسر) ،ويضيف هنا أن هذ الحرف المكاني يأتي في سياق ما أداة شرط ،فيؤدي وظيفتي
التعليق والمكانية في آن واحد.
* لم ترد (حيثما) في أدعية الصحيفة السجادية.
ثالثا( :أنى)
(أنى) :اسم شرط جازم ،مبني على السكون في محل نصب.
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معناها :ظرف يفيد العموم ،ضمن معنى الشرط ،وضع للداللة على المكان ،كقولك :أني تذهب أذهب،
وللداللة على الزمان ،كقولك :أنى تستغفر اهلل يغفر له ،تأتي استفهاما بمعنى (متى) ،نحو قوله تعالى{ :فأتوا
حرثكم أنى شئتم}[سورة البقرة ،]117 :واختار أبو حيان أنها شرطية ،جوابها محذوف تقديره (أنى شئتم
فأتوه).
وذكر سيبويه( :وما يجازى به من الظرف :أي حين ،ومتى ،وأين ،وحيثما) ،ويجازى بها ،فيقال (أنى تكن
أكن) .
ويقول سيبويه :ومما جاء من الجزاء بـ (أنى) قول لبيد:
كال مركبيها تحت رجليك شاجر

فأصبحت أنى تأتها تبتئس بها
وقال البغدادي :قال أبو الحسن الطوسي ،قال األصمعي:
لم أسمع أحدا يجازي بأنى ،وأظنه أراد :أيا تأتها.

وفعل الشرط في هذا البيت (تأتها) فعل مضارع مجزوم ،وجواب الشرط (تبتئس) فعل مضارع مجزوم.
وفي االستفهام في قوله تعالى{ :فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل
عليها زكريا المـحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من
يشاء بغير حساب}[سورة آل عمران]77 :
تأويله :من أين لك هو؟
وقد ذكر أبو حيان (أن) في (أنى) معنى يزيد على (أين) فأين لك هذا يقصر عن أنى لك هذا ،ألن المعنى:
من أين لك هذا فهو بمعناه مع حرف الجزاء ،أال ترى أنها أجابت (هو من عند اهلل) ولو قالت هو غير ذلك ،لم
يفد المعنى ،وجواب أين لك هذا غير جواب (أنى) .وهذا رأي صائب حيث (أنى) تدل على الكيفية مطلقا
بينما تدل (أين) على الظرفية المكانية فقط ،وقد فرق الكميت بينهما في قوله( :الطويل)
تذكر من أنى ومن أين شربه

يؤامر نفسيه كذي الهجمة اآلبل

* لم ترد (أنى) في أدعية الصحيفة السجادية.
رابعا( :أيان)
(أيان) :اسم شرط جازم ،مبني على الفتح في محل نصب دائما.
ومعناها( :كـ (متى)  ،وقد تستعمل في األزمنة التي تقع فيها األمور العظام).
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وأكثر ما تأتي استفهاما بمعنى (متى) نحو قوله تعالى{ :يسأل أيان يوم القيامة}[سورة القيامة ،]6 :وقوله
تعالى{ :يسألونك عن الساعة أيان مرساها}[سورة النازعات.]01 :
والمجازاة بها قليل ،قال بعض أهل العربية أصلها (أي أو أن) حذفت الياء الثانية من أي وهمزة أو للتحقيق
فأجتمعت الواو والياء وكانت األولى ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء األولى فأصبحت كلمة واحدة.
وقد استخدمها العرب في أشعارهم للداللة على الزمان نحو قول القائل( :الطويل)
إذا النعجة األدماء كانت بقفرة

فايان ما تعدل بها الريح تنزل

الشاهد فيه جزم الفعل (تعدل) فعال للشرط و(تنزل) جوابا له وهناك شاهد آخر هو زيادة (ما) بعد (أيان)
للتوكيد.
* لم ترد (أيان) في أدعية الصحيفة السجادية.
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حصاد البحث
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصالة والسالم على الرحمة المهداة ،نبينا محمد’ وعلى آله التقاة،
ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين ،أما بعد..
هذا ما توصلت إليه من خالل بحثي ،وقد استمتعت كثيرا خالل رحلتي بين دوح الخمائل الوارفة الظالل
وأنا أجوب أفياءها العطرة المتمثلة في أدعية اإلمام علي بن الحسين مما إنساني المشاق التي تحف بالمسيرة
وتواكبها أثناء محاولتي الجادة والمتعمقة ،من أجل الوصول إلى الهدف المنشود من قيامي بهذا البحث.
ويقينا فإن أدعية الصحيفة السجادية وسائر أدعية أئمة الهدى تشكل مجاال خصبا ،بل وافقا رحبا للبحث،
كما هو الحال بالنسبة للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف بما تضمنت من أسرار واعجاز وابداع  ،وسحر
البيان ،وقدسية األهداف ،وجزالة األلفاظ وعمق المعاني ...في حين نجد أن األدعية مازالت بحاجة إلى الكثير
من جهود الدارسين والباحثين .وإن أدعية الصحيفة السجادية قد استوعبت كل ما وضعه النحاة من قواعد
شرطية ،وإن الشواهد التي احتوتها هذه األدعية هي أمثلة حارة صادقة مستمدة من حياة حقيقية اخذت من
لغة منطوقة يتداولها الناس ،وليس أمثلة منطقية يصنعها النحاة.
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مصادر البحث
* القرآن الكريم.
* الصحيفة السجادية ،اإلمام علي بن الحسين ،تقديم :السيد محمد باقر الصدر ،منشورات الفجر ،بيروت،
لبنان ،ط 8011 ، ،8هـ ـ 1447م
8ـ االتقان في علوم القرآن ،عبدالرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت188 :هـ) ،تحقيق :سعيد
المندوب ،دار الفكر ،لبنان ،د .ط 8086 ،هـ ـ 8116م.
1ـ أدوات اإلعراب ،طاهر شوكت البياتي ،مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت،
لبنان ،ط 8018 ،8هـ ـ 1448م.
7ـ األزهية في علم الحروف ،الهروي ،علي بن محمد النحوي (ت 088 :هـ) ،تحقيق :عبدالمعين
الملوحي ،مطبوعات مجمع اللغة العربية ،دمشق ،د .ط 8087 .هـ ـ 8117م.
0ـ أساس البالغة ،الزمخشري ،أبي القاسم جار اهلل محمود بن عمر (ت 871 :هـ) ،تحقيق :محمد باسل
عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط 8081 ،8هـ ـ 8111م.
8ـ اإلسالم واألدب ،د :محمود بستاني ،مطبعة ستارة ،قم ،ط 8011 ،8هـ  .ق.
6ـ أسلوب الشرط بين التعقيد والتيسير ،قراءة نقدية معاصرة ،د :شوقي ضيف (ت8016 :هـ) ،دار
المعارف ،ط ،8القاهرة.
7ـ األسلوب واألسلوبية ،بيير جيرو ،تحقيق :منذر عباسي ،مركز اإلنماء القومي ،بيروت ،لبنان ،دز ط،
د.ت.
1ـ األسلوبية ـ الرؤيا والتطبيق ،يوسف أبو العدوس ،دار الميسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،ط8017 ،8
هـ ـ 1447م.
1ـ األسلوبية في النقد العربي المعاصر ،أيوب جرجيس العطية ،دار عالم الكتب ،أربد ،األردن ،ط،8
1440م.
84ـ اإلرشاد والتنبيهات ،ابن سينا ،أبو علي الحسين بن عبداهلل (ت 774 :هـ) ،تحقيق :سليمان دنيا،
مطبعة دار المعارف ،القاهرة ،د .ط8164 ،م.
88ـ األشباه والنظائر ،السيوطي ،عبدالرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي (ت 188 :هـ) ،دار الكتب
العلمية ،ط 8088 ،8هـ ـ 8114م.
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81ـ األصول ،دراسة استيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ،د :تمام حسان ،عالم الكتب ،القاهرة ،د .ط،
 8018هـ ـ 1440م.
87ـ إعراب القرآن ،النحاس ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (ت:
771هـ) وضع حواشيه وعلق عليه :عبدالمنعم خليل إبراهيم ،منشورات محمد علي بيضون ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ط 8018 ،8هـ .
80ـ إعراب القرآن وبيانه ،الدرويش ،محيي الدين بن أحمد مصطفى ،دار اإلرشاد للشؤون الجامعية،
حمص ـ سورية ،ط 8088 ،0هـ .
88ـ اإلعراب عن قواعد اإلعراب ،ابن هشام ،عبداهلل جمال الدين بن يوسف (ت768 :هـ) ،تحقيق :علي
فودة نيل ،منشورات جامعة الرياض ،ط 8011 ،8هـ ـ 1448م.
86ـ االعالم  ،قاموس تراجمن أشهر الرجال والنساء من العرب والمسعريين والمستشرقين ،خير الدين
الزركلي ،دار العلم للماليين ،بيروت ،لبنان ،ط1441 ،8م.
87ـ أعالم الهداية  ،6 /اإلمام علي بن الحسين زين العابدين ،لجنة التأليف في المعاونية الثقافية للمجمع
العالمي ألهل البيت ،ط 8018 ،8هـ .
81ـ األغاني ،أبو الفرج اإلصفهاني ،علي بن الحسين بن المحمد المرواني األموي (ت 786 :هـ) ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت ،د .ط ،د .ت.
81ـ إقبال األعمال ،ابن طاووس ،رضي الدين أبي القاسم الحسني الحسيني (ت660 :هـ) ،تحقيق :جواد
القيومي اإلصفهاني ،مكتبة اإلعالم اإلسالمي ،ط8080 ،8هـ .
أقسام لكالم العربي من حيث الشكل والوظيفية ،د :فاضل مصطفى الشقاقي ،تقديم :تمام حسان ،مكتبة
الخانجي ،القاهرة ،ط ،8د.ت.
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