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   مها: ،رييأن الفعل يعرتيه نوعان من التغاألفعال يف اللغة العربية، يرى  الراصد الستعمال إنّ      

أو تعويضه بصائت أو  و تطويلهأو حذفه أ بصامت صامتإبدال ري صويت يتمثل يف يتغ النوع األول:
ة يف الكالم، ودفع ري، هو طلب اخلفّ يوالباعث على هذا النوع من التغ ،صائت بصائت أو تقصريه إبدال

   .على اللسان االستثقال
داللة  ، حبيث يصبح الفعل املاضي يؤديري داللة الفعل الزمنيةري داليل، يتمثل يف تغييتغ :النوع اآلخرو

 املاضي أو لزمنيؤدي داللة ا "املضارع"احلال فعل ، ويصري الزمن العامأو  الزمن احلاضر أو املستقبل
أو الزمن احلاضر أو  داللة الزمن املاضيفيؤدي  "األمر" ويتحّول فعل املستقبل الزمن العام، املستقبل أو
جهات الزمن هو حاجة اللغة العربية إىل التعبري عن  يريوالباعث على هذا النوع من التغ الزمن العام،

  .متعددة يف سياقاتاملختلفة 

 يأيت عليها، وله فروع حمّولة عن ذلك الفعل العريب له أصل، وهو الصورة الذهنية اّردة اليتإذن      
غوي العريب، تقابلها لوهذه الثنائية (األصل والفرع) يف الدرس ال الستعمال الفعلي للكالم.األصل ترد يف ا

ثنائية البنية العميقة والبنية السطحية يف املدرسة التوليدية التحويلية، فالبنية العميقة يف املدرسة التوليدية 
يف الغالب األصل املقّدر يف الدرس اللغوي العريب، والُبىن السطحية احملّولة عنها عند التحويلية هي 

  التحوليني، هي يف الغالب الُبىن الفرعية املتفرعة عن ذلك األصل عند اللغويني العرب. 

 رغبة يف أن أدرس هذا املوضوع، من وانطالقا من نقطة االلتقاء هذه بني املدرستني، تولدت لديّ      
احلديث، باعتبار أن الفعل له  تضيات الدرس اللساينمنظور ميزج بني معطيات الدرس اللغوي القدمي ومق

 ، وإن كان زمنيّاً فغرضهالودفع االستثقه لغرض معني؛ فإن كان صوتيّاً فغرضه اخلفة وقد يتحّول عن أصل
  التنوع الزمين يف سياقات معينة.

نة املنوطة ، ليكون املدوّ رضي اهللا عنهين من ج البالغة لإلمام علي وقد وقع اختياري على اجلزء الثا     
ذه الدراسة قصد الوقوف على الصور التحويلية لألفعال املوظفة فيها، ذلك أين مل أعثر على حبث 

هذه املدونة تعّد من  باإلضافة إىل أنّ ل من هذا املنظور يف هذه املدونة، تناول ظاهرة التحويل يف األفعا
"الصور التحويلية لألفعال دراسة  بـ: ومن مث جاء هذا البحث موسوماً  ،اللغة العربية يف الراقيةلنصوص ا

  ."هرضي اهللا عنلإلمام علي  بالغةصوتية زمنية في الجزء الثاني من نهج ال

  مقدمة ومدخل وفصلني وخامتة.إىل  اقتضت منهجية البحث أن يُقّسمقد و      
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الدرس اللغوي املدرسة التوليدية التحويلية و مفهوم التحويل بني  ثت فيه عنفتحدّ  المدخلفأّما      
يف الدرس اللغوي  وكذا، املدرسة التوليدية التحويلية يف، وذلك من خالل عرض مفهوم التحويل العريب

 عرض موقف اللغويني العرب احملدثني من قضية األصلية والفرعية. مثالعريب، 

اجلزء الثاين من ج التحويلية لألفعال يف الصوتية  للكالم عن الصور فخّصصته الفصل األولوأّما      
وأمهية احلركات  ،واملماثلة واملخالفة ،واملقطع الصويت ،تناولت فيه الوزن الصويت وبدأته بتمهيد، البالغة

ال من إبدال األفعصور التحويل الصويت يف  تمث تناول ،"الواو" و"الياء" و"األلف"يف العربية، وطبيعة 
وكذا  ،بصائت إبدال صائت، و صائتالتقصري و ، وحذفه، وتطويله، وتعويضه بصائت، بصامت صامت

  ."ج البالغة" اجلزء الثاين من التحويلية لألفعال يفالصوتية إحصاء الصور 

من ج  التحويلية لألفعال يف اجلزء الثاينالزمنية فخّصصته للكالم عن الصور الفصل الثاني وأّما      
وأصلية الفعل يف العربية، والداللة الزمنية  ،تناولت فيه الزمن يف اللغة العربية البالغة، وبدأته بتمهيد

حتويل يف األفعال من  زمينصور التحويل ال تمث تناول واملصطلح الزمين للفعل،األصلية للفعل املضارع، 
والزمن العام، ومن حتويل فعل احلاضر "املضارع" وزمن املستقبل إىل الداللة على زمن احلال  الفعل املاضي

إىل الداللة  زمن املستقبل والزمن العام، ومن حتويل فعل املستقبل "األمر"الإىل الداللة على الزمن املاضي و 
اجلزء الثاين التحويلية لألفعال يف الزمنية وكذا إحصاء الصور  ،على الزمن املاضي وزمن احلال والزمن العام

  ."البالغةج " من

  البحث. هذا يف من نتائجها أهم ما توّصلُت إليه تضّمنقد ف الخاتمةوأما      

الذي يعتمد  التحويلي، الدراسة، هو املنهج  حث أن يكون املنهج املعتمد يفواقتضت طبيعة الب     
اللغوية  هرةصف الظاالذي ي ،االستعانة باملنهج الوصفيمع  على حتويل البنية العميقة إىل بىن سطحية،

  اإلحصاء. يعتمد علىاملنهج اإلحصائي، الذي وكذا  لها،وحيل

 يهماوذلك حلاجة املوضوع إل ، وأخرى حديثة؛أصيلةعلى مصادر ومراجع هذا يف حبثي  تعتمداو      
من  لـ"ابن جين"، الخصائصلـ"ابن يعيش"،  شرح المفصل لـ"سيبويه"، الكتاب :أمههامن ، معاً 

 منهج الصوتي للبنية العربيةال ،لـ"حممد محاسة عبد اللطيف" في النحو العربي األنماط التحويلية
لـ"عبد املقصود  دور علم األصوات في تفسير  قضايا اإلعالل في العربية "،عبد الصبور شاهنيلـ"
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"، التعبير الزمني عند النحاة العرب عبد اهلادي الفضليلـ" "، دراسات في الفعلحممد عبد املقصود

   البحث من قريب أو بعيد. اليت ختدموغريها من املصادر واملراجع ، "د اهللا بوخلخاللـ"عب

ومنها ما يعود إىل منها ما يعود إىل طبيعة البحث،  ؛يف إجناز هذا البحثصعوبات واجهتين  وقد
  :ما يأيتتلخيصها فيالظروف اليت حتيط بالباحث، وميكن 

   العملية.و  العلمية للبحث قيمته التطبيقية اليت تعطياملراجع املصادر و قلة  .1

 واللغويني يف تفسري وتعليل الظاهرة اللغوية الواحدة. كثرة اخلالف بني النحاة .2

 .والتوفيق بينها ،صعوبة التعامل مع بعض املصادر واملراجع القدمية منها واحلديثة .3

 .ةالصوتي الدراسةاج البحث إىل تركيز معّمق ونفس طويل، وخاصة يف يحتا .4

البيئـة الـيت أعـيش بينهمـا وبـني متطلبـات و العلمي مـن جهـة،  التوفيق بني النشاط املهين والبحثصعوبة  .5
 فيها من جهة أخرى.

 واملساعدة التقدير لكل من مّد يل يد العونوافر تام ال يسعين إّال أن أسجل عظيم الشكر و اخلويف      
الذي أوالين رعاية  "،رابح بومعزة" :أستاذي املشرف الدكتور يف إجناز هذا البحث، وأخّص بالذكر

، فله هذا البحث كان هلا األثر الكبري يف إجنازعلمية عالية،   وعاملين بأخالقصادقة، وتوجيهًا سديداً، 
  مّين فائق التقدير واالحرتام.

وسأكون سعيدًا بتصحيح أّي خطٍإ وقعُت  ،جناز هذا البحثُوّفقت يف إ قد وأخريًا آمل أن أكون     
منه ُيستمّد العون  ،هللا وحده الكمالو ، أّين مل أّدخر ُجهداً حسيب و  ،تدارك أّي نقٍص غفلُت عنهفيه، و 

  .السدادو  وبه التوفيق

  

  

 2010 أفريل  25الوادي يف: 
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مفهوم التحويل بين المدرسة التوليدية التحويلية                                                                                
  والدرس اللغوي العربي

     تمهيد:
) من املصطلحات املتداولة بكثرة يف الوقت Transformationمصطلح "التحويل" ( يُعدّ      

احلاضر؛ ملا له من األمهية يف الدرس اللغوي احلديث، حيث إنه يكشف لنا عن أصل الرتكيب وما يؤول 
  ، فيعطينا بذلك صورا متعددة .بعد التحويلإليه 
"التحويل" يف املدرسة التوليدية التحويلية ويف الدرس اللغوي العريب،  مفهوم وقبل أن نتعرف عن     
  .ر بنا أن نعّرف التحويل لغةجيد

  :  تعريف التحويل لغة     
، : ما ُعِدل به عن وجههاحملال من الكالم…  «: هـ)711(ت جاء يف لسان العرب البن منظور     
حال … : زال عنه إىل غريه ل عن الشيءوحتوّ … ه فُ رْ ه وصَ غري : تَ الدهر والُ وحَ … : جعله ُحمَاالٌ وحوله
جيري  لُ وَ واحلِ … ل و حتََ  :حال إىل مكان آخر أي… ل من موضع إىل موضع و مثل حتََ  ولُ حيَ  الرجلُ 

قال اهللا … لت و والتحويل مصدر حقيقي من حَ … ال وَ لوا عنها حتويال وحِ و : حَ ، يقالجمرى التحويل
َها بـُْغونَ يَـ  َال  [: عز وجل ل، وكذلك كل و حال الشخص حيول إذا حتَ  …حتويال  ي:، أ1] ِحَوًال  َعنـْ

   ، أي: تغيريا وتبديال.3] َحتْوِيًال  ِلُسنِتَنا جتَِدُ  َوَال  [: تعاىل  . وقال2» …ل عن حاله حو تَ مُ 
من حال إىل حال،  التغيري والتبديل :"التحويل" يف تعريفه اللغوي يعينالكالم أن  ذايفهم من ه     

  .  ل، حتويالً وّ ل، حيُ وّ والتنقل والتحرك من موضع إىل آخر، وهو من حَ 
سنستشفه من تبيان مفهومه يف املدرسة فذا عن تعريفه اللغوي، أما عن تعريفه االصطالحي، ه     

  غوي العريب.لالتوليدية التحويلية، مث يف الدرس ال
  " يف املدرسة التوليدية التحويلية.ونبدأ اآلن بتبيان مفهوم "التحويل     

                                                           
  .108الكهف:  1
، 2/190، 1997، 01صادر، بريوت، لبنان، ط:  لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، دار 2

  مادة (حول).
  .77اإلسراء:  3
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  أوال: مفهوم التحويل في المدرسة التوليدية التحويلية:
) كتابه Chomsky oamN( *م أصدر العامل اللغوي الشهري"نوعم تشومسكي"1957يف سنة     

)، معلنا بذلك عن منهج جديد لدراسة اللغة امسه: Syntactic structures( "البىن الرتكيبية"
)، وقد أحدث Transformational generative grammarعد التوليدية التحويلية" ("القوا

وية؛ الوصفية البنهذا التيار العقالين ثورة يف عامل اللسانيات، فأخذ " تشومسكي" حيارب اللسانيات 
 اً ماهتماألا اكتفت بوصف الرتاكيب اللغوية وحتليلها بطريقة شكلية دون مراعاة املعىن، فهي مل تعر 

عرتفون بالعقل، للكفاءة اللغوية. وألا أيضا تبنت املذهب التجرييب املستمد من احلواس، فهم ال ي
خارجية. ومل  أن اإلنسان كائن طيع غري حر، وما يفعله هو جمرد ردود أفعال ملثرياتفالسلوكيون يرون 
  ط.ألا اهتمت بالبنية السطحية فق وية النجاح الالزم؛تلق اللسانيات البن

مل تتوقف عند وصف اللغة، بل تعدته إىل ن "القواعد التوليدية التحويلية"أأما "تشومسكي" فريى      
فهو يرى أن العقل مصدر كل معرفة،  ومن مثَّ  حتليلها وتفسريها واستنباط القواعد العامة اليت حتكمها،

) Inbom knowledge( "وهو أمسى احلواس، ومستقل عنها، وأن الطفل يولد مزودا بـ"معرفة فطرية
أن )، ويرى Language acquisition device( جمسدة فيما أمساه بـ"جهاز اكتساب اللغة"

  . 1اإلنسان له قدرات خالقة
  وهي كاآليت: ،وقد مرت املدرسة التوليدية التحويلية بثالث مراحل رئيسة     

                                                           
، يف فيالدلفيا، وهو يهودي 1928ديسمرب  07) يف oam ChomskyN Avramولد اللساين األمريكي "أفرام نوعم تشومسكي" ( *

، ببحث عنوانه: دراسة مورفوفونيمية للعربية احلديثة 1951سنة  األصل، درس املرحلة اجلامعية األوىل يف بنسلفانيا، مث حصل على درجة املاجستري
)Morphonemics of modern hebrew ببحث عنوانه: البنية املنطقية للنظرية اللغوية 1955)، مث حصل على درجة الدكتوراه سنة ،

 )The logical structure of linguistic theory يد أبيه، الذي كان أستاذا للعربية. ). وقد كانت دراسته العربية وتاريخ اللغات على
)، واجلدير بالذكر أن " تشومسكي" اطلع على اللغة العربية وحنوها، فقد اطلع على Harrisوكان من بني العلماء الذين تأثر م، أستاذه "هاريس" (

بنسلفانيا، وهو أحد املستشرقني الذين كانوا يعرفون  منت األجرومية ملا كان طالبا يف املرحلة اجلامعية مع أستاذه "فرانزروزنتال" (أستاذ يف جامعة
 Aspects of the، ومظاهر النظرية الرتكيبية (1957) سنة Syntactic structuresالعربية). من أهم مؤلفاته: البىن الرتكيبية (

theory of syntax ودراسات الداللة يف القواعد التوليدية (1965) سنة ،Studies on semantics in generative 

grammar ودراسات يف الشكل والتفسري (1972) سنة ،Essays on form and interpretation وبعيدا عن 1977) سنة .
للغة احلديث) جمال اللسانيات، فقد ُعِرف بآرائه السياسية، وهذه اآلراء بدورها أكسبته شهرة واسعة تضاف إىل شهرته اللغوية. ينظر: األلسنية (علم ا

. وينظر: األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة 260، ص: 1983، 02ئ واألعالم، زكريا ميشال، املؤسسة اجلامعية، بريوت، لبنان، ط: املباد
...  وينظر: تشومسكيوما بعدها.  09، ص: 1982، 01العربية (النظرية األلسنية)، زكريا ميشال، املؤسسة اجلامعية، بريوت، لبنان، ط: 

  .109 - 108، ص: 1985، السنة الثامنة، 96ه اللغوية، خليل أمحد عمايرة، جملة الفيصل، الرياض، اململكة العربية السعودية، العدد ومدرست
 وما بعدها. 202، ص: 2005ينظر: اللسانيات النشأة والتطور، أمحد مومن، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر،(د ط)،  1
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 "البىن الرتكيبية" ه: ظهرت بظهور كتاب)Calssical theory( مرحلة النظرية الكالسيكية -1
)Cyntactic structures م.1957) سنة  
"مظاهر النظرية  ه: ظهرت بظهور كتاب)Standard theoryمرحلة النظرية النموذجية ( -2

  م.1965) سنة Aspects of the theory of syntax ( الرتكيبية"
ور  : ظهرت بظه)Extended standard theory  مرحلة النظرية النموذجية الموسعة ( -3

 Studies on semantics in generative( "دراسات الداللة يف القواعد التوليدية" هكتاب

rammarg 1م1972) سنة .  
كة) (املل الكفاية اللغوية تشومسكي" أنه لفهم اللغة اإلنسانية هناك جانبان مهمان مها:يرى "     

  .*األداء الكالمي (التأدية)و 
                                                           

. وينظر: مباحث يف النظرية األلسنية وتعليم اللغة، زكريا ميشال، املؤسسة اجلامعية، 205ات النشأة والتطور، أمحد مومن، ص: ينظر: اللساني 1
مبحث داليل،  -مبحث تركييب  -وما بعدها. وينظر: مباحث يف اللسانيات  مبحث صويت  101، ص: 1985، 02بريوت، لبنان، ط: 

  وما بعدها. 120، ص: 1999امعية، بن عكنون، اجلزائر، (د ط)، أمحد حساين، ديوان املطبوعات اجل
فرديناند دي سوسري" ) عند "Parole) والكالم (Languageتشومسكي" يشبه التمييز بني اللغة (تمييز بني الكفاية واألداء عند "ال *
)Ferdinand De Saussureغة هي جمموعة من القواعد املرسخة يف الدماغ سوسري" يرى أن اللمثة فرقا بينهما يف املنهج؛ فـ" )، إال أن

تصنيفي. و"تشومسكي" يرفض بكيفية ال شعورية، أو هي كنز مجاعي وضعته ممارسة الكالم يف ذهن األفراد الذين يستعملونه، فهي لذلك جرد 
دي ومعىن ذلك أن " ا الشخص الكالم.دي سوسري" القائلة أن اللغة قائمة من املفردات (الئحة منظمة من العناصر)، اليت ينتقي منهفكرة "

ستودع سوسري" يرى أنه لو كان هناك مستودع من املالبس اجلاهزة فيه كل األنواع القياسات، فيأخذ كل واحد ما حيتاج، مث يعيد ذلك إىل امل
قه يكون على غرار ما هو تشومسكي" فريى أنه كلما احتاج أحد إىل ثوب يقوم بصناعته وخلقه من جديد، وخلالستعماله من جديد. أما "

  موجود يف املستودع أو خمالفا ، ولكنه خلق جديد.
تشومسكي" يكمن يف أن اللغة ال تظهر بصورة واضحة وحمسوسة إال من خالل الكالم الذي يعد الشكل والتشابه بني "دي سوسري" و"     
 من خالل الكالم، خمالفا كة)، واعتبارها مظهرا إبداعيا ال ينجلي إالسوسري" اجلملة من حيز اللغة (امللي هلا. والتباين يكمن يف إخراج "املاد

  .اجلملة (الرتكيب) أهم مكون النحوتشومسكي" الذي يعد بذلك "
وأهم فرق مييزمها عن بعضهما بعض هو تشديد الكفاية على وجود قدرة نفسانية خالقة (إبداعية) عند الشخص الناطق، والكفاية ال      

 - 1    دي سوسري" مها:ية إىل نوعني نكاد نعدمهما عند "ودع يف الدماغ، بل تشكل يف الواقع عملية ابتكار. وتنقسم اإلبداعتشكل جمرد مست
كة هذا إبداعية تغري نظام اللغة وحملها األداء، فكل االحنرافات االجتماعية والنفسية اليت تتباين من فرد إىل آخر، قد تؤدي إىل تغيري يف مل

إبداعية حتكمها القواعد وتوجهها وحملها امللكة، وهي اليت تسمح لنا بتوليد الالائي، بفضل الطاقة الرتددية لقواعده. ينظر:  -2املتكلم. 
ينظر: األلسنية (علم اللغة احلديث) وما بعدها. و  25زكريا ميشال، ص: األلسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرية األلسنية)، 

وما بعدها. و ينظر:  74وما بعدها، وص:  55، ص: 1985، 02اءات متهيدية، زكريا ميشال، املؤسسة اجلامعية، بريوت، لبنان، ط: قر 
. وينظر: من األمناط التحويلية يف النحو العريب، حممد محاسة عبد 261األلسنية (علم اللغة احلديث) املبادئ واألعالم، زكريا ميشال، ص: 

. وينظر: حماضرات يف املدارس اللسانية املعاصرة، شفيقة العلوي، 16 - 15، ص: 2006يب، القاهرة، مصر، (د ط)، اللطيف، دار غر 
وما بعدها. وينظر: يف اللغة دراسة متهيدية منهجية متخصصة يف مستويات البنية اللغوية،  45، ص: 2004، 01أحباث، بريوت، لبنان، ط: 

 .21، ص: 2002، 01ط:  أمحد شامية، دار البالغ، اجلزائر،
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هي معرفة املتكلم السامع للغته، فهي املعرفة الضمنية الالواعية : )Competence( اللغوية فالكفاية
بقواعد اللغة اليت اكتسبها، وهي عامة ومشرتكة بني أبناء اتمع اللغوي الواحد املتجانس، ومنه فالكفاية 

  هي نظام عقلي، وهي عند "تشومسكي" موضوع الدراسة اللسانية.
، وهي ذات معينةالستعمال الفعلي للغة يف مواقف : فهو ا)Performance( الكالمي أما األداء

  .1طابع فردي تتمايز من شخص آلخر
تشومسكي" يف كتابه "مظاهر بطريقة جلية عند " ندداحيُ  -األداء الكفاية و  - وهذان املصطلحان      

  م.1965النظرية الرتكيبية" الذي نشر سنة 
يشبه ما حبثه اللغويون   الكفاية واألداء،يز بنيعندما م ؛احب املدرسة التوليدية التحويليةصإّن      

  .2لك حتت عنوان:"السليقة اللغوية"؛ فهي نظام اللغة الكامن يف ذهن أبناء اللغةالعرب، وذ
مسكي" للجملة األداء الكالمي أن جعل "تشو التمييز بني الكفاية اللغوية و  وانطالقًا من هذا     

البناء السطحي، وعلى اللغوي أن يعرف كيف يتحول ر أمساه واآلخالبناء العميق، مها أمساه بناءين؛ أحد
  .3البناء العميق إىل بناء سطحي

 ب الباطين ارد للجملة املوجودتشومسكي" هي الرتكيعند " )Structure Deep(*فالبنية العميقة
مجيع  شرتك فيهاالبنية العميقة ي ُيستمّد التفسري الداليل للجملة، وهذه منهيف ذهن املتكلم فطريا، و 

  البشر.   
فهي الرتكيب التسلسلي السطحي للوحدات  )Surface Structure( أما البنية السطحية

التفسري الصويت للجملة، وهي خمتلفة بني  وعليها يستندالكالمية املادية املنطوقة أو املكتوبة؛ 
  .1األشخاص

                                                           
. وينظر: األلسنية التوليدية 58 - 57، ص: 1974ينظر: يف حنو اللغة العربية وتراكيبها، خليل أمحد عمايرة، عامل املعرفة، جدة، (د ط)،  1

 وما بعدها.  32والتحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرية األلسنية)، زكريا ميشال، ص: 

، السنة احلادية 124والقياس، صالح الدين صاحل حسنني، جملة الفيصل، الرياض، اململكة العربية السعودية، العدد: ينظر: املنهج التوليدي  2
. وينظر: أصول النظرية التوليدية التحويلية والنحو العريب، حممد بوعمامة، رسالة ماجستري (خمطوط)، كلية اآلداب، 33، ص: 1987عشرة، 

 .83، ص: 1989جامعة عني مشس، قسم اللغة العربية وآداا، 

  .29ينظر: املرجع نفسه، صالح الدين صاحل حسنني، ص:  3
فهوم شاع استخدام مصطلح "البنية العميقة" يف السنوات األخرية، فنجد العديد من املقاالت والدراسات اليت تنشر هنا وهناك، تكتب عن هذا امل *

اللغوي العريب منها: مفهوم البنية العميقة بني جومسكي والدرس النحوي العريب، لـ: مرتضى جواد باقر. باعتباره واحدا من املنطلقات النظرية يف الدرس 
  والبنية التحتية بني عبد القادر اجلرجاين وتشومسكي، لـ: خليل أمحد عمايرة... اخل.
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قوانني ية السطحية تقاس بة اللغوية، والبنالكفايقوانني وعلى هذا األساس فالبنية العميقة تقاس ب     
الكفاية اللغوية ختص البنية العميقة، واألداء الكالمي خيص البنية  :وبعبارة أخرى ،األداء الكالمي

  .2السطحية
تشومسكي" يف  بصفة جلية عند " - البنية العميقة والبنية السطحية - حتدد هذان املصطلحانو      

  م.1965كيبية" الذي نشر سنة كتابه "مظاهر النظرية الرت 
فاملدرسة التوليدية التحويلية تعترب البنية العميقة أحد األجزاء النظرية األساسية؛ ألا من نتائج نظرة      

  هذه املدرسة إىل نظام القواعد.
 ،*تشومسكي" له جهتان: بنية سطحية وبنية عميقةن الوصف النحوي للجمل كما قدمه "إ     

 Grammatical( تعرب عن العالقة بني البنيتني تسمى التحويالت النحوية والقواعد اليت

Tronsformations(3.  
يكشف لنا بطريقة جلية كيف تتحول اجلملة النواة إىل عدد من اجلمل احملولة،  ومن ّمث فـ"التحويل"     

البىن العميقة إىل بىن  فهو عالقة تربط بني البنية العميقة والبنية السطحية، ومهمة التحويالت هي حتويل
  .                                                            4سطحية

  اجلملة املنجزة يف احلدث الكالمي حتلل وفق مستويني:ف وعلى هذا     
 : الذي ميثل التفسري الداليل للجملة.مستوى البنية العميقةأ) 

 .5املادي للجملة: الذي ميثل الشكل مستوى البنية السطحيةب) 

  
  (الشكل املستعمل يف التواصل)                                     (املعىن)                            

                                                                                                                                                                                           
نية التحتية بني عبد القادر اجلرجاين وتشومسكي، خليل . وينظر: الب53 - 52ينظر: حماضرات يف املدارس اللسانية املعاصرة، شفيقة العلوي، ص:  1

  . 58، ص: 1983، السنة السادسة، 70أمحد عمايرة، جملة الفيصل، الرياض، اململكة العربية السعودية، العدد: 
 .41ينظر: أصول النظرية التوليدية التحويلية والنحو العريب، حممد بوعمامة، ص:  2

... اخل.  ة: بالرتكيب الظاهري، أو البناء السطحي، أو ظاهر اللفظ، أو تركيب مسطح، أو البنية اخلارجيةهناك من يسمي البنية السطحي *
  ... اخل.   وهناك من يسمي البنية العميقة: بالرتكيب الباطين، أو البناء العميق، أو البنية األساسية،  أو البنية التحتية، أو البنية الداخلية

   .15 - 14ويلية يف النحو العريب، حممد محاسة عبد اللطيف، ص: ينظر: من األمناط التح 3
  .207ينظر: اللسانيات النشأة والتطور، أمحد مومن، ص:  4
  .56ينظر: حماضرات يف املدارس اللسانية املعاصرة، شفيقة العلوي، ص:  5

 ا���ــو�ـــــــــ�ت    ا���ـ�ـــ�  ا��ـطـ�ــ�ــــ� �ــــ�ــ�ـ�ـا��  �ـــ�ـا���
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البنية العميقة متثل ف ؛غري حمدودة متنوعة ولكنها تنتج مجالً دة، و إن قواعد اللغة تعد ثابتة وحمد     
  هي اليت  )TransformationalRules( التحويلية  والقواعد املتغري، والبنية السطحية متثل   بتاالث
  

  .1حتول الثابت إىل متغري
  .*(اختيارية) والقواعد التحويلية عند التحويليني تنقسم إىل قسمني: قواعد وجوبية وقواعد جوازية     

يد "لوال ز  : وذلك مثل حذف املسند يف اجلملة اآلتية:)Obligatory( قواعد تحويلية وجوبية  - 1
؛ ألن توزيع "لوال" وتوزيع املسند حذف وجوباً قد ألتيتك"، فاملسند مقدر يف البنية العميقة بـ"موجود"، و 

 إليه "زيد" بعد "لوال" يؤدي بالضرورة إىل حذف املسند.

: وذلك مثل حذف املسند يف اجلملة اآلتية: )Optionl(" اختيارية" قواعد تحويلية جوازية  - 2
ملسند مقدر يف البنية العميقة بـ"حاضر"، وحذف املسند هنا كان جوازا "خرجت فإذا السبع"، فا

  .   2واختيارا
  وتعتمد القواعد التحويلية إلخراج اجلملة يف شكلها النهائي على:      

 اليت حتول اجلمل األصولية يف اللغة إىل شكل منطوق. وهي : فونولوجية -قواعد مورفو )أ

 .    3ول اجلمل األصولية املنطوقة إىل شكل مكتوباليت حتوهي : غرافية -قواعد مورفو )ب

ومن أهم عناصر التحويل يف املدرسة التوليدية التحويلية: التحويل بالزيادة، والتحويل باحلذف،      
  والتحويل بالرتتيب، والتحويل باالستبدال، وتفصيلها كاآليت:

 اجلملة النواة من عناصر جديدة ما يضاف إىل : واملقصود بالزيادة)Addition( التحويل بالزيادة -1
، أي أن (أ) تتحول 5أ            أ + ب   ، ويعرب عنها رياضيا بالقانون اآليت4زيادة يف املعىنال بغرض

  .  1(أ) (ب) غري متضمنة يف (أ + ب)، حيث إىل
                                                           

 .87 -  86. ص: 1985، 01عية، اإلسكندرية، ط: ينظر: نظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز، ترمجة: حلمي خليل، دار املعرفة اجلام 1
  .80وينظر: من األمناط التحويلية يف النحو العريب، حممد محاسة عبد اللطيف، ص: 

   ويعرف هذا يف الرتاث النحوي العريب بالوجوب واجلواز، وجوب أو جواز تقدمي عنصر أو حذف عنصر. *
  .125 - 124ينظر: مباحث يف اللسانيات، أمحد حساين، ص:  2
، ص: 2000ينظر: دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، أمحد حساين، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر،  3

 .125. وينظر: مباحث يف اللسانيات، أمحد حساين، ص: 28

، 24، طه اجلندي، جملة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، العدد: ينظر: صيغ األمر يف العربية حبث يف ضوء نظرية القواعد التوليدية والتحويلية 4
 .122، ص: 1999

 .141 ، ص:1986النحو العريب والدرس احلديث، حبث يف املنهج، عبده الراجحي، دار النهضة العربية، بريوت،(د ط)، ينظر:  5
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لونا من ألوان  قد تعدّ ه يف البنية العميقة، و فالزيادة عند التحويليني هي زيادة يف املنطوق على نظري      
يف البنية السطحية للجملة ) There( يف االجنليزية يضيفون كلمة مثالً  ).Trappings( الزخارف

 is a hippotamus in that cornfield                                                    Thereاآلتية:

فاعل سطحي للفعل املوجود يف اجلملة،  ال تقدم داللة يف البنية العميقة، وإمنا هي )There( فكلمة 
  فهي نوع من الزيادة، ومن مث فإن الرتكيب األصلي للجملة هو:

                                                             2 Ahippotamus is in that cornfield  
من السياق،  : وهو حذف عنصر من عناصر اجلملة ميكن فهمه)Deletion( التحويل بالحذف  -2

(أ + ب)  ، فالبنية العميقة اليت تتكون من3التحويليون باملعادلة اآلتية: أ + ب           ب  ويعرب عنه
 :اجلملةوميكن توضيح ذلك ذه  .*أصبحت يف البنية السطحية (ب) فقط

                                                our father is Richard is as stubborn as      
ذة من البنية العميقة:                                   هي بنية سطحية مأخو  )our father is( أنيقول التحويليون      

)our father is stubborn  وذلك بقاعدة حتويلية تقوم حبذف الصفة املكررة ،()stubborn(4.  
نصرا من عناصر التحويل يف اجلملة، ع *: يعترب الرتتيب)Permutation( التحويل بالترتيب  -3

 الرياضية اآلتية:   عنه التحويليون باملعادلةوذلك بإحالل عنصر مكان عنصر آخر فيها، وقد عّرب 

  :وميكن توضيح ذلك ذه اجلملة .5أ + ب         ب + أ 
              the killer                                                 downAdetective hunted  

                                                                                                                                                                                           
، 01عاصرة، حليمة أمحد عمايرة، دار وائل، عمان، األردن، ط: دراسة حتليلية يف ضوء املناهج امل : االجتاهات النحوية لدى القدماءينظر 1

 .230، ص: 2006

 .152النحو العريب والدرس احلديث، عبده الراجحي، ص: ينظر:  2

ص:  . وينظر: االجتاهات النحوية لدى القدماء، حليمة أمحد عمايرة، 32ينظر: املنهج التوليدي والقياس، صالح الدين صاحل حسنني، ص: 3
223. 

وما  150 النحو العريب والدرس احلديث، عبده الراجحي، ص:وهذه القاعدة تشبه قواعد احلذف اليت نص عليها النحاة العرب. ينظر:  *
وينظر: املعىن والنحو، عبد اهللا أمحد جاد الكرمي، مكتبة . 32بعدها. و ينظر: املنهج التوليدي والقياس، صالح الدين صاحل حسنني، ص:

ر: ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي، طاهر سليمان محودة، الدار وما بعدها. و ينظ 71، ص: 2002، 01هرة، مصر، ط: اآلداب، القا
  .14اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، (د ط)، (د ت)، ص: 

 .150 -  149 النحو العريب والدرس احلديث، عبده الراجحي، ص:ينظر:  4

 التقدمي والتأخري. حبث اللغويون العرب هذه القضية حتت عنوان: *

 .220ينظر: االجتاهات النحوية لدى القدماء، حليمة أمحد عمايرة، ص:  5
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، وميكن حتويلها بالرتتيب نفسه إىل بنية السطح، وميكن كذلك أن هي البنية العميقة للجملة هذهف     
  ) فتصبح اجلملة كاآليت:down( يتغري الرتتيب وذلك بنقل كلمة

                                                              downAdetective hunted the killer   
فاملهم هو معرفة ترتيب اجلملة يف البنية العميقة أوال، وبعد ذلك نبحث عن القوانني اليت حتكم هذا      

  .1الرتتيب إىل أمناط خمتلفة يف الكالم الفعلي على السطح
: ويكون هذا التحويل باستبدال صيغة )Remplacement( التحويل باالستبدال أو اإلحالل  -4

 ، فاستبدلنا الرمزأ            ب ، وميكن التعبري عنه بالقانون الرياضي اآليت:2أخرىلغوية بصيغة لغوية 
  .3(ب) (أ) برمز آخر

سطحية؛ إىل جمموعة من البىن الالوظيفة الرئيسة للقواعد التحويلية هي حتويل البنية العميقة إذن ف     
و"التحويل" يف  بنية سطحية متكاملة.ألن البنية العميقة متر بسلسلة من قواعد التحويل قبل أن تصبح 

النحو، وال خيرج عن النظام النحوي للغة، ليحقق يف كل مرة معىن  ما يسمح بهاجلملة يتم يف حدود 
  .4دالليا خيتلف عنه يف األخرى

بدأوا  مث)، kernel sentence( فالتحويليون حبثوا عن اجلزء األساس أو املركزي يف اجلملة     
  . 5حاللاإل وأ ،زيادةال وأ ،ذفاحل وأ ،رتتيببال لٍ حتويالرتكيب، من هذا أ على يبحثون فيما يطر 

فأية قواعد تعطي لكل مجلة يف اللغة تركيبا باطنيا وتركيبا ظاهريا، وتربط الرتكيبني بنظام خاص، «      
والباطين  ميكن أن تكون قواعد حتويلية، ولو مل تصف نفسها ذا الوصف، فالربط بني الرتكيب الظاهري

والنحو التحويلي يقوم على فكرة حماولة جتاوز البنية السطحية إىل البنية العميقة، ، 6» هو التحويل
  .7وكشف العالقات اليت تربط بينهما من خالل قواعد تكتشف بعدد من اإلجراءات

  
  

                                                           
  .155 -  154 النحو العريب والدرس احلديث، عبده الراجحي، ص:ينظر:  1
   .122ينظر: صيغ األمر يف العربية، طه اجلندي، ص:  2
 .38، ص: 1981، 01املريخ، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط: ينظر: قواعد حتويلية للغة العربية، حممد علي اخلويل، دار  3

 .59ينظر: البنية التحتية بني عبد القادر اجلرجاين وتشومسكي، خليل أمحد عمايرة، ص: 4

 .235ينظر: االجتاهات النحوية لدى القدماء، حليمة أمحد عمايرة، ص:  5

 .22ص: قواعد حتويلية للغة العربية، حممد علي اخلويل،  6

 .59، ص: 1999ينظر: من أصول التحويل يف حنو العربية، ممدوح عبد الرمحان، دار املعرفة اجلامعية، األزاريطة، مصر، (د ط)،  7
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بيق قانون بتطتغيري تركيب لغوي إىل آخر وذلك  عند "تشومسكي" هو عملية *ومنه فـ"التحويل"     

  .1حتويلي واحد أو أكثر، فهو وصف العالقة بني البنية العميقة والبنية السطحية
): وهو اجلانب اإلبداعي يف Generation( إن املصطلح التوأم ملصطلح "التحويل" هو "التوليد"     

من  لغة أيّ يف  - حمصور من القواعدغري احملدود للجمل انطالقا من عدد  اللغة، وهو القدرة على اإلنتاج
  .2مث متييزها عما هو غري سليم حنويا - اللغات

  و"النحو التوليدي" خيتلف عن "النحو التقليدي" و"البنيوية" يف نقطتني مهمتني مها:      
(اليت وردت، واليت مل  أن النحو التوليدي مل يهتم باجلمل الفعلية أو احلقيقية، ولكن باجلمل املمكنة أ)

ة عند "تشومسكي" مهما كان حجمها ال تضم إال عددا حمدودا من اجلمل، يف حني ترد)؛ ألن املدون
 أن اللغة تتكون من عدد ال متناه من اجلمل.

 .1أن النحو التوليدي يبني بدقة اجلمل املمكنة يف لغة ما ب)

                                                           
von Wilhelm ( ) ومهبولدتJespersenمفهوم التحويل ليس وليد "تشومسكي"، فجذوره األوىل مرتبطة باللغويني: جسربسن ( *

humboldtاستخدمه من قبله شيخه "زيليغ هاريس" ( )، وغريمها. كماZellig Harris إال مثة فرقا بني املنهجني، إذ التحويل عند ،(
) distributionalism"هاريس" هو عالقة ثنائية تظم زوجا من اجلمل أي هو عالقة بني بنيتني سطحيتني، فإذا تشات القرائن التوزيعية (

)، Paraphraseقة حتويلية بينهما، وعليه فإن "التحويل اهلاريسي" حتكمه عالقة الرتادف (هلذا الزوج، فإن ذلك دليل على وجود عال
  ) ولذلك فهو ال يغري املعىن.Equivalence( والتساوي

صف إن "التوزيع" مبدأ أساسي عند "هاريس"، إذ إن العالقات التوزيعية املتشاة هي الدالة على وجود حتويل، والتحويل عنده وسيلة لو      
فإذا كان "التحويل اهلاريسي" حتليال توزيعيا للبىن السطحية، فإن هذه العالقة التوزيعية  اللغة، ال إلنتاج وتوليد العدد الالائي من اجلمل النحوية.

أسس حنو توليدي كانت املشكل الذي أعاق تلميذه "تشومسكي" يف منوذجه التحليلي املقرتح يف النحو التوليدي التحويلي، مما دفعه إىل وضع 
تسمح حتويلي مباين لألول. وتكمن االختالفات اجلوهرية بني املنهجني، يف أن "التحويل التشومسكي" يهتم بالقواعد النحوية (التحويلية) اليت 

ة املرتبة اليت تؤدي إىل باملرور من مستوى البنية العميقة إىل مستوى البنية السطحية، وحتديد الوصف البنيوي هلا، وكذا جممل العمليات التحويلي
دة ذهنية تغيري التمثيل ارد هلذه البنية العميقة حنو متثيل ائي سطحي (البنية السطحية)، وهكذا يبدو أن "التحويل" عنده جيري على بىن جمر 

  وليس على اجلملة املادية نفسها (كما عند شيخه "هاريس").
الكلمات واستبداهلا ويتم باشتقاق مجلة من مجلة أخرى منفصلة عنها متاما، أما  فالتحويل عند "هاريس" مشروط بإجراء توزيع     

. "التحويل"عند "تشومسكي" مشروط باجلانب الذهين للمقوالت النحوية، فهو ينظم اجلمل إىل جمموعات فرعية ويصلها بصورها املنطقية التحتية
بثنائية (التحويل/املعىن)، فيؤكد رسوخ داللة اجلملة بعد تطبيق التحويالت، ألن  ورغم هذا التمايز إال أن "تشومسكي" جياري شيخه فيما يتعلق

. وينظر: األلسنية (علم 59 - 58اجلملة تعرب دوما عن بنية عميقة واحدة. ينظر: حماضرات يف املدارس اللسانية املعاصرة، شفيقة العلوي، ص: 
. وينظر: األلسنية (علم اللغة احلديث) املبادئ واألعالم، زكريا ميشال، ص: ما بعدهاو  245، زكريا ميشال، ص: اللغة احلديث) قراءات متهيدية

259.  
 .13 – 12ينظر: من األمناط التحويلية يف النحو العريب، حممد محاسة عبد اللطيف، ص:  1

  .42 – 41ينظر: حماضرات يف املدارس اللسانية املعاصرة، شفيقة العلوي، ص:  2
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كن أن فـ"التوليد" يعين أن نتنبأ مبا ميكن أن يكون مجال صحيحة يف اللغة، أو حندد بوضوح ما مي     
  .  2يكون مجال يف اللغة، فالنحو إذن جيب أن يولد ويتنبأ وحيدد باجلمل

"، واهتموا ا، خاصة يف لتحويلي" لقضية "األصل والفرعن بدراسات "علم اللغة اوعرض املنشغلو      
)، فاأللفاظ اليت بال Unmarked( )، وتلك اليت بال عالمةMarked( حبثهم لأللفاظ ذات العالمة

ة هي األصل؛ ألا أكثر جتردا، وأكثر دورانا يف االستعمال، ومن مث فهي أقرب إىل البنية العميقة. عالم
 )؛ ألنه غري معلم، بينما املاضيJump, Love( فالفعل يف الزمن احلاضر يف االجنليزية أصل، مثل

)Jumped, Lovedفرع؛ ألنه تلحقه عالمة ( )-edواملفرد يف مثل .( )Boy, Book؛ ألنه ) أصل
  .s(*3( ) فرع؛ ألنه تلحقه عالمة اجلمعBoys, Books( غري معلم، بينما اجلمع

السطحية كيفما  فاألصل فكرة والفرع كيفية إخراج هذه الفكرة، واألصل بنية عميقة وفرعها البنية     
  . 4تكون. و"التحويل" انتقال من أصل ذهين جمرد إىل فرع منطوق جمسد

الذين "، فإن علم اللغة التحويلي" قد اهتموا بقضية "األصل والفرعن بدراسات "و وإذا كان املنشغل     
من أصحاب "علم اللغة الوصفي" يرون يف ذلك حبثا ميتافيزيقيا ال يعتمد على مبدأ سليم. غري  سبقوهم

عميقة أن أصحاب "علم اللغة التحويلي" يرون أن قضية "األصلية والفرعية" قضية أساسية يف فهم البنية ال
يقتضي التسليم مببدأ  اخل…  . فاحلديث مثال عن احلذف والزيادة والرتتيب5وحتوهلا إىل بنية السطح

من وجود تركيب أصلي أو صيغة أصلية اعرتاها حذف  ة" يف اللغة. معىن هذا أنه ال بد"األصلية والفرعي
ولون الوقوف عليه من خالل حياو أو زيادة أو تغيري يف الرتتيب، وهذا األصل يسمى البنية العميقة، 

  .    6عناصر البنية السطحية

                                                                                                                                                                                           
 .206لنشأة والتطور، أمحد مومن، ص: ينظر: اللسانيات ا 1

  .17ينظر: من األمناط التحويلية يف النحو العريب، حممد محاسة عبد اللطيف، ص:  2
  هذا يشبه ما تطرق إليه "سيبويه" وغريه، يف أن النكرة أصل واملعرفة فرع ، واملذكر أصل واملؤنث فرع، واملفرد أصل واجلمع فرع. *
  .144رس احلديث، عبده الراجحي، ص: النحو العريب والدينظر:  3
ألردن، ينظر: املسافة بني التنظري النحوي والتطبيق اللغوي(حبوث يف التفكري النحوي والتحليل اللغوي)، خليل أمحد عمايرة، دار وائل، عمان، ا 4

 .255، ص: 2004، 01ط: 

  .144النحو العريب والدرس احلديث، عبده الراجحي، ص: ينظر:  5
  .17هرة احلذف يف الدرس اللغوي، طاهر سليمان محودة، ص: ينظر: ظا 6
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فـ"تشومسكي" يرى خالفا ملا رآه اللسانيون قبله يف أن مهمة اللساين احلقيقي ليس وصف الكالم      
فقط، ولكن تفسريه، وذلك من خالل قوانني اللغة الكامنة يف ذهن املتكلم منذ طفولته، ومتكنه من 

  .1اجلملالنطق بعدد ال ائي من 
، ومن ّمث فإن الوصف احملض للبىن على اللغة إذن على اللغوي أن يضع يف حسبانه قدرة اإلنسان     

السطحية ال يقدم شيئا مهما، بل ال يعّد علما؛ ألنه ال يفسر شيئا. فاملهم هو أن نصل إىل البنية 
  . 2قفنا على قوانني الطبيعة البشريةو العميقة؛ ألا هي اليت ت

  مفهوم التحويل في الدرس اللغوي العربي: ثانيا:
ي به العريب مل حيظ باالهتمام الذي حظ ) يف النحوTransformation( إن مصطلح "التحويل"     

مسّيه يف النحو التوليدي التحويلي، لكن حناتنا العرب قد تعاملوا مبفهومه يف تفسري كثري من الصيغ 
  . 3حمدودة والرتاكيب دون التصريح به إال يف تراكيب

ومصطلح "التحويل" يكاد يكون مصطلحا صرفيا خالصا؛ ألن اللغويني العرب يكثرون من      
استعماله واإلشارة إليه يف دراسة التغريات اليت تطرأ على بنية الكلمة. لكن يف الوقت احلاضر أصبح من 

سنة اليت نشر فيها  ، ال4م1957املصطلحات اليت أخذت مكاا يف الدرس اللغوي احلديث منذ عام 
 ) للعامل اللغوي الشهري "نوعم تشومسكي"Syntactic structures( كتاب "البىن الرتكيبية"

)Noam Chomsky.زعيم املدرسة التوليدية التحويلية ،(  
لكل مجلة بنيتني، إحدامها عميقة  و"التحويل" يف املدرسة التوليدية التحويلية يقوم على أساس أن     

 Surface( إىل البنية السطحية )Deep structure( ية. ولنقل البنية العميقةواألخرى سطح

structure ،(ردة إىل عامل التحقق الصويت، كان البد من "التحويل" بقواعده  أو نقلالفكرة ا
  . 5املختلفة

معيار  وهذه الفكرة وجدت يف الدرس اللغوي العريب القدمي بشكل أو بآخر، فهناك دائما منوذج أو     
هذا يعين أن الدرس  .6الوجود تنفيذه وإخراجه إىل -يف الغالب  -أو أصل جتريدي حياول الكالم احلي 

                                                           
 .228، ص: 2000، 03ينظر: أصول تراثية يف اللسانيات احلديثة، كرمي زكي حسام الدين، الرشاد للطباعة، ط:  1

 .119 - 113النحو العريب والدرس احلديث، عبده الراجحي، ص: ينظر:  2

  .09لعريب، حممد محاسة عبد اللطيف، ص: ينظر: من األمناط التحويلية يف النحو ا 3
  .94  – 93، ص: 2005ينظر: ظاهرة التحويل يف الصيغ الصرفية، حممود سليمان ياقوت، دار املعرفة اجلامعية، األزاريطة، مصر، (د ط)،  4
  .22ينظر: من األمناط التحويلية يف النحو العريب، حممد محاسة عبد اللطيف، ص:  5
  .22، حممد محاسة عبد اللطيف، ص: ينظر: املرجع نفسه 6
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(باطين)،  قيعم :واآلخر ،(سطحي) ظاهري :مهاأحد ؛النحوي العريب يقوم على افرتاض مستويني
    . 1ويكون بالنسبة لألول مبثابة األصل الذي ينبثق منه

عربوا عنه مبا يفيد هذا  إمناسطحية كان موجودا ولكن مل يعربوا عنه ذا املصطلح، و فمفهوم البنية ال     
ق . ومفهوم البنية العميقة كان موجودا أيضا يف معاجلة النحاة القدامى، وقد عربوا عنه بطر 2املفهوم

وهذه . اخل … خمتلفة، كقوهلم: أصله كذا، قياسه كذا، تأويله كذا، على تقدير كذا، على بنية كذا
  . 3فرع)( (أصل) وراء السطح املنطوق التعبريات تعين شيئا واحدا، وهو أن هناك بنية عميقة

 واألصل الذي قد يعد بنية عميقة، والفرع الذي قد يعد بنية سطحية من مصطلحات "سيبويه"     
وفرع يف هـ) اليت وردت يف الصفحات األوىل من الكتاب وفيما بعدها، لإلشارة إىل وجود أصل 180(ت

  .4بعض أبواب النحو
وإمنا كان املؤنث ذه املنزلة ومل يكن كاملذكر ألن األشياء كلها أصلها التذكري مث «  يقول "سيبويه":     

ختتص بعد، فكل مؤنث شيء والشيء يذكر، فالتذكري أول، وهو أشد متكنا. كما أن النكرة هي أشد 
رة مث تعرف. فالتذكري قبل، وهو أشد متكنا عندهم. فاألول متكنا من املعرفة، ألن األشياء إمنا تكون نك

هو أشد متكنا عندهم. فالنكرة تعرف باأللف والالم واإلضافة، وبأن يكون علما والشيء خيتص 
 واعلم أن الواحد «ويقول يف موضع آخر: .5» بالتأنيث فيخرج من التذكري، كما خيرج املنكور إىل املعرفة

  .6» … األول الواحد نألاشد متكنا من اجلميع، 
(قبل)،  ؛ ألا أشد متكنا، وهي األوائلصولأفـ"سيبويه" يرى بأن"النكرة" و"املذكر" و"املفرد"       

) ختتص ا، بينما "املعرفة" و"التأنيث" و"اجلمع" تعترب فروعا؛ Unmarked( وألا ليست هلا عالمة
  .*تص ا) ختMarked( (بعد)، وهلا عالمة ألا تأيت الثواين

  
                                                           

، 34ينظر: مفهوم البنية العميقة بني جومسكي والدرس النحوي العريب، مرتضى جواد باقر، جملة اللسان العريب، الرباط، املغرب، العدد:  1
 .18، ص: 1990

  .38ينظر: من األمناط التحويلية يف النحو العريب، حممد محاسة عبد اللطيف، ص:  2
 .22 - 21ملرجع نفسه، حممد محاسة عبد اللطيف، ص: ينظر: ا 3

  .175ينظر: ظاهرة التحويل يف الصيغ الصرفية، حممود سليمان ياقوت، ص:  4
      ،1991، 01: عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط: قيق(سيبويه)، حت الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب 5
3 /241 - 242 .  
  .22/ 1ملصدر نفسه، سيبويه، ا 6
  هذا يشبه ما ذكرناه عند التحويليني، حيث جعلوا األلفاظ اليت ليست هلا عالمة أصول، واليت هلا عالمة فروع.  *
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العرب اهتموا بظاهرة "األصلية  يف الدرس اللغوي، فالنحاة النيمصطلحان أصفاألصل والفرع      

يات، والصرف، والنحو (الرتكيب)، الصوتيف علوم اللغة العربية؛ يف  كثرياً ، ومها يدوران  1والفرعية"
  . وهي كاآليت:2والداللة، والبالغة، والعروض

القدامى أصوال،  اعتربها اللغويون هناك يف اللغة العربية حروف ألصوات:األصلية والفرعية في ا -1
) حرفا، 29( نتسعة وعشري وأخرى اعتربوها فروعا، فنجد مثال "سيبويه" جيعل أصل احلروف العربية

اهلمزة، واأللف، واهلاء، والعني، واحلاء، والغني، واخلاء، والكاف، والقاف، والضاد، واجليم،  «:وهي
والطاء، والدال، والتاء، والصاد، والزاي، والسني، والظاء، والذال،  والياء، والالم، والراء، والنون، والشني،

  .3» والواو وامليم، والثاء، والفاء، والباء،
خمارج كل من هذه األصول، وبينوا صفاا، دون اعتبار لكيفية خروجه عند ارتباطه  وحدد اللغويون     

  . 4بغريه
يسمى بـ"أصل وضع احلرف"، ومدخل النحاة إىل إنشاء هذا األصل هو فكرة "ذوق هذا ما و      

يف حالة إفراده، املخرج، والصفات اليت حتدد نطق احلرف  اختبارالغرض منها يف البداية وكان احلروف"، 
  .5والطريق إىل ذلك أن تشكل احلرف بالسكون وتأيت به منطوقا بعد مهزة مكسورة

ورا مرققا"، وهذا طبعا يف حالة نطقه هأنفيا جم"النون" مثال أن يكون " لثويا فاألصل يف صوت      
منفردا، ولكن هذا الصوت خيرج إىل فروع عندما يقع يف السياق الذي يتغري فيه نطقه، فقد تنطق 

(ينبغي)، أو تنطق بإخراج  يف "امليمـ"(ينفع)، أو تنطق بضم الشفتني ك "النون" شفوية أسنانية كما يف
كان عدوال عن أصل وضع النون، وفروعا هلذا األصل   ذلك. كل اخل…  (ينظر) لسان مفخمة كما يفال

                                                           
ينظر: ظاهرة التحويل يف الصيغ الصرفية، حممود سليمان ياقوت، و  .71ينظر: من أصول التحويل يف حنو العربية، ممدوح عبد الرمحان، ص:  1

  .94ص: 
وينظر: ظاهرة  .17 ، ص:2001 ،01 األردن، ط: عمان، ينظر: نظرية األصل والفرع يف النحو العريب، حسن مخيس امللخ، دار الشروق، 2

  وما بعدها. 169، ص: 1996، 01التخفيف يف النحو العريب، أمحد عفيفي، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ط: 
  .431/ 4الكتاب، سيبويه،  3
  .257ينظر: املسافة بني التنظري النحوي والتطبيق اللغوي، خليل أمحد عمايرة، ص:  4
، 2000البالغة، متام حسان، عامل الكتب، (د ط)،  -فقه اللغة  -ينظر: األصول دراسة إستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، النحو  5

  .109ص: 
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ق إال صورة فمقتضى ااورة يف السياق بني األصوات ال حيق ،1اللثوي الذي كان عند "ذوق احلرف"
  .   *املتعددةفرعية من صور "النون" 

(األصل)  )Phoneme( يق بني "الفونيم"هذا ما يذهب إليه علم اللغة احلديث يف التفر      
(الفرع)؛ و"األلوفون": هو الكيفية الصوتية اليت يأيت عليها "الفونيم" إذا  )Allophone( و"األلوفون"

ما دخل يف تركيب صريف، فهو عنصر من عناصر "الفونيم" وتغيريه ال يغري املعىن. فـ"الفونيم": له صورة 
  .2على رغم اختالف النطق حبسب املواقع يف لسانه نفسية يسعى املتكلم الوصول إليها

ف)  (ص ر  : إن الداللة احملورية أو املعىن اللغوي ملادةاألصلية والفرعية في الصرف العربي - 2
أساسها التحويل أو التغيري أو التقليب، وهذا يلتقي مع املفهوم االصطالحي لعلم الصرف، الذي يدور 

  .3أبنية خمتلفة يف إطار حتويل األصل الواحد إىل
التحويالت الطارئة على وميكن تبيانه يف ثالثة أنواع من  والصرف يف العربية متعدد اجلوانب واألبعاد،     

  صيغة من الصيغ: 
املعاين، من  : وهو خاص بتحويل الكلمة أو الصيغة إىل أبنية خمتلفة لضروب منتحول صرفي بحت )أ

مكتوب، كتابة، مكتب،  ، مثل: كتب، كاتب،اخل…  اسم فاعل، إىل اسم مفعول، إىل صفة مشبهة
  .4(تصريف األمساء واألفعال) مكتبة. فهو حتويل يتعلق أساسا باالشتقاق

                                                           
، 01االت يف اللغة واألدب، متام حسان، عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط: . وينظر: مق118 - 117، متام حسان، ص: األصولينظر:  1

2006 ،2 /120.  
حدس نفسي بأصل وضع احلرف، يؤدي إىل االعتقاد باستصحابه عندما ينطق املتكلم الفروع، وهو يعتقد أنه ينطق األصل، فال فرق  للمتكلم *

هو يسمع الفرع، والكاتب يف هذا احلدس كاملتكلم والسامع، يكتب األصل والفرع يظن أنه مسع األصل، و  ه بني األصل والفرع، والسامع عند
بصورة، فالكاتب ال يرمز يف الكتابة إىل األصوات املنطوقة وهي متشعبة، وإمنا يرمز إىل أصول احلروف، فهو يفعل ذلك اقتصادا جلهده يف 

فإن عمل الكاتب رد ما عدل به املتكلم من األصل ليؤول به إىل الكتابة. مبعىن: إذا كان عمل املتكلم السامع عدوال عن األصل، 
  . 2/121. وينظر: مقاالت يف اللغة واألدب، متام حسان، 139 - 138وص: ، 128االستصحاب. ينظر: األصول، متام حسان، ص: 

. وينظر: 139ول، متام حسان، ص: . وينظر: األص158ينظر: املسافة بني التنظري النحوي والتطبيق اللغوي، خليل أمحد عمايرة، ص:  2
وينظر: علم اللغة العام القسم  .105 - 104، ص: 1999، 02مبادئ اللسانيات، أمحد حممد قدور، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط: 

  .159 - 158، ص: 1975الثاين:األصوات، كمال حممد بشر، دار املعارف، مصر،(د ط)، 
  .17ة، حممود سليمان ياقوت، ص: ينظر: ظاهرة التحويل يف الصيغ الصرفي  3
، 1983، 05: فخر الدين قباوة، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، ط: قيقينظر: املمتع يف التصريف، ابن عصفور اإلشبيلي، حت 4
، 1973(د ط)، . وينظر: التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث، الطيب البكوش، الشركة التونسية لفنون الرسم، تونس، 1/31

  .161، ص: 2001(د ط)،  داود، دار غريب، القاهرة، مصر، . و ينظر: العربية وعلم اللغة احلديث، حممد حممد14ص: 
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: وهو خاص بتغري الكلمة لغري معىن طارئ عليها، وذلك مثل اإلعالل تحول صرفي صوتي )ب
. فهو مثال أصلها "قوم""قام" فـواإلدغام، فالصرفيون يرون بأن املعتل فرع والصحيح أصل يقاس عليه، 

  .1) … (يشّد، بقوا حتويل يتعلق بتأثري التغري الصويت يف بنية الصيغة صرفيا
: وهو خاص بتغري الكلمة لغري معىن طارئ عليها، وذلك مثل اإلبدال، فمثال: تحول صوتي بحت -ج

  .2) … (ازدهر، اتصل "اصطرب" أصلها "اصترب". فهو حتويل يتعلق بتعامل األصوات
(التحول  "رتبط باملعىنالتغري امل" هذا يعين أن الصرف يشمل كل ما يندرج يف نطاق االشتقاق     

التحول الثاين ( 3"التغري الصويت" ، وكذالك ما يندرج يف نطاق اإلعالل واإلبدال وما إليهاألول)
  .*)والثالث

شتقاق، حيث يعد "حممد محاسة عبد اللطيف" أن فكرة "التحويل" واضحة يف قضية االويرى      
"املصدر" أصال تتفرع عنه املشتقات املختلفة، وهي فكرة جتمع عددا من الكلمات حول معىن أصلي 

  .4مع اشرتاكها يف املعىن األول واحد، وتتنوع املعاين بتنوع الصيغ املأخوذة عن هذا األصل
. واألصل **مضارع، وأمر يقسمون الفعل من حيث الزمن إىل ثالثة أقسام: ماض، و وجند الصرفيني     

يف كل صيغة الداللة على زمن معني، فصيغة "فعل" للداللة على زمن املاضي، وصيغة "يفعل" للداللة 
، وصيغة "افعل" للداللة على املستقبل، وهذا الزمن "صريف" خاص بالصيغة ***على احلال أو االستقبال

لصيغة إىل دالالت زمنية أخرى، فيسمى يتحول زمن افعندما تكون خارج السياق، أما داخل السياق 

                                                           
. وينظر: اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني، كمال الدين 32 - 1/31ينظر: املمتع يف التصريف، ابن عصفور،  1

الرمحان بن حممد بن أيب سعيد األنباري النحوي، ومعه كتاب: االنتصاف عن اإلنصاف، حممد حمي الدين عبد احلميد، دار أيب الربكات عبد 
  .14. وينظر: التصريف العريب، الطيب البكوش، ص: 2/96، 72، املسألة: 2005الطالئع، القاهرة، مصر، (د ط)، 

  .14التصريف العريب، الطيب البكوش، ص:  . وينظر:31 - 1/32ينظر: املرجع نفسه، ابن عصفور،  2
  .11ينظر: التصريف العريب، الطيب البكوش، ص:  3
أحسب أن التحويل الثاين والثالث يدرس دراسة صوتية باعتباره له صلة وثيقة بعلم األصوات؛ ألن هذين التحويلني يدالن على متانة الصلة  *

املسائل يف ميدان الصرف يف رؤيتها العميقة حباجة إىل خصب الرتبة الصوتية للتالقح وحسن  بني نظام اللغة الصريف ونظامها الصويت، فكثري من
. وينظر: التنوعات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، دار صفاء، عمان، 15 - 14اإلنبات. ينظر: التصريف العريب، الطيب البكوش، ص: 

  . 164، ص: 1997، 01األردن، ط: 
  .44لتحويلية يف النحو العريب، حممد محاسة عبد اللطيف، ص: ينظر: من األمناط ا  4
 سنناقش مصطلح املضارع واألمر يف الفصل الثاين، فالقدامى مل يلتزموا منهجا معينا يف حتديد املصطلح. **

ال فقط، وهذا ما ذهب إليه يرى مجهور النحاة بأن املضارع يف جترده من القرائن يدل على احلال أو االستقبال، وأحسب أنه يدل على احل ***
أيب بكر "ابن الطراوة" و"الفارسي"، سنناقش هذه الفكرة يف الفصل الثاين. ينظر: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، جالل الدين عبد الرمحان بن 

وينظر: ابن الطراوة حتقيق  وما بعدها. 36/  1السيوطي، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، املكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، (د ط)، (دت)، 
  .  231 - 230، ص: 1983، 01ط:ودراسة، عياد عبد الثبييت، مطبوعات نادي الطائف العريب، الطائف، اململكة العربية السعودية، 
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"الزمن النحوي"؛ ألن صيغة "فعل" مثال قد تدل على املستقبل، كما قد تدل صيغة "يفعل" على 
ل مضارع الصيغة يدل على احلال أو الصيغة يدل على املضي، وليس ك املاضي، فليس كل ماضي

  .1اخل…  االستقبال
أن بعض واضع كثرية على قضية "األصلية والفرعية"، ويرى هـ) يؤكد يف م392(ت وجند "ابن جين"     

 يعلمون أن فالنحاةباألصالة ال يعين أن العرب قد نطقت به على هذه األصول،  ما ينعت عند النحاة
وينبغي أن يعلم أنه ليس معىن قولنا: إنه كان  « معظم الصور اليت افرتضوها مل ترد، يقول"ابن جين":

أننا نريد به أم قد كانوا نطقوا مدة من الزمان "بَقَوَم وبـََيَع" وحنومها … قـََوَم وبـََيَع"األصل يف " قام وباع: 
مما هو ُمغّري. مث أم أضربوا عن ذلك يف ما بعُد. وإمنا نريد بذلك أن هذا لو نُِطق به على ما يُوِجبُه 

وإمنا معىن قولنا: إنه كان أصله كذا:  «. ويقول أيضا: 2» قـََوَم، وبـََيَع"أمثاله لقيل: " القياس باحلمل على
أنه لو جاء جميء الصحيح ومل يـَُعلل لوجب أن يكون جميئه على ما ذكرنا، فأما أن يكون اسُتعِمل وقتا 

  .  3» أحد من النظر عد إىل هذا اللفظ، فخطأ ال يعتقدهمن الزمان كذلك، مث انُصِرف عنه يف ما ب
  ، بأا قد ترد شذوذا أو للضرورة، كقول الشاعر:وحيتج لصحة هذه األصول املفرتضة     

  صددت فأطولت الصدود وقلما *** وصال على طول الصدود يدوم
  .*فلما جاءت كلمة "أطول" على أصلها، دل على أن "أقام" وحنوها أصلها "أقوم"

  أني أجود ألقوام وإن ضننوا             وكذلك قول الشاعر:

                                                           
نيات، وينظر: مبادئ اللسا .241، ص: 1998، 03عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط:  ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها، متام حسان، 1

. وينظر: أقسام الكالم العريب من حيث الشكل والوظيفة، فاضل مصطفى الساقي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 201أمحد حممد قدور، ص: 
  .168، ص: 1977مصر، (د ط)، 

عبد اهللا مصطفى و  قيق: إبراهيمأيب عثمان املازين النحوي البصري، حت، لكتاب التصريف، شرح أيب الفتح عثمان بن جين النحوي نصف،امل 2
 .1/190، 1954، 01أمني، شركة مصطفى اليايب احلليب، مصر، ط: 

  .214 /1، 2006، 01ب، بريوت، لبنان، ط: : حممد علي النجار، عامل الكتقيقاخلصائص، أبو الفتح عثمان بن جين، حت 3
هم حدس بأصل وضع الكلمة، فهم يعرفون الفرع دون إذا كان للمتكلم والسامع والكاتب حدس بأصول األصوات دون فروعها، فإنه ليس لدي *

ه على قاساألصل؛ فإذا نطق املتكلم بكلمة "باع" مل يفكر فيما جرده النحاة من أن أصلها "بيع"؛ ألن املتكلم إذا ارجتل لفظا ثالثيا معتل العني 
ضر الفرع الذي هو بدوره أصل القياس، فهذه ، ومل يقسه على أصل وضعها، ومن هنا يغيب األصل عن حدسه، وحي"باع" و "قال" و "قام"

األصول إذن من اخرتاع النحاة، بنوها على عالقة التقاطع بني "أصل االشتقاق" و"أصل الصيغة"، فهي أطر من أطر اللغة، ال عمل من نشاط 
ل الوضع، أما "امليزان" فيمثله إما الكالم، فاجتماع االشتقاق إىل الصيغة يكون منهما "أصل الوضع"، فاملعيار الذي حيدد الصيغة هو أص

 - 116ص: ينظر: األصول، متام حسان، …). االستصحاب (البقاء على األصل)، أو العدول (التحول حبسب القلب أو احلذف أو النقل
وصف  ينظر: دور البنية الصرفية يف. وينظر: 121، 114 -  2/113وينظر: مقاالت يف اللغة واألدب، متام حسان، .140، 128، 117

     .127 - 126، ص: 1994، 01الظاهرة النحوية وتقعيدها، لطيفة إبراهيم حممد النجار، دار البشري، عمان، األردن، ط: 
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 دل على أن "شّلت يده" أصلها "شِلَلت"، أي أنه لو جاء جميءفلما جاءت "ضننوا" على أصلها 
  .1(إظهار التضعيف) الصحيح لوجب فيه فك اإلدغام

إن مقولة األصل مبدأ مهم قامت عليه الدراسات الصرفية عند العرب، وفائدا تتمثل يف أا «      
ل عن مطابقته، مبا أصاا من تغيري أو معيار اقتصادي، ترد إليه الكلمة وتقاس به، إذا جتاىف ا االستعما

  .2» تأثري
وعلى ضوء املدرسة التوليدية التحويلية ميكن أن نقول: إن هذه األصول املفرتضة متثل البنية العميقة،      

يقول  .3وال يصح أن تظهر على السطح، وظهورها شذوذا يف بعض التعبريات يدل على صحة تقديرها
قد يستعمل الفرع، وإن مل يستعمل األصل، وال خيرج األصل بذلك عن «  هـ):577(ت األنباري" ابن"

  . 4»كونه أصال وال الفرع عن كونه فرعا 
إن فكرة األصل لدى الصرفيني قائمة على أصول سليمة، إذ لو رفضنا أن يكون أصل"اصطرب" هو      

(طاء) يف "اصطرب"  ه، وتلفظوحنو  (تاء) يف "احرتم" "اصترب"، لوجب علينا أن نفسر ملاذا تلفظ العرب
  . 5وحنوه
فمنهج الصرفيني يتفق مع منهج النحو التوليدي التحويلي، الذي يؤمن بأن للبحث اللغوي وجهني:      

  .6وجه تفسريي، ووجه وصفي، وكفايته تتوقف على سداده بالنظر إىل هذين الوجهني
لكن فروعها  ارة عن شجرة ثابتة األصل،يرى اللغويون أن الكلمة عب: األصلية والفرعية في الداللة - 3

  .7متغرية، فهي تنمو وتكرب مبرور األيام
أن كلمة "قضى" يف أصلها كتابه "تأويل مشكل القرآن"، يرى هـ) يف  276(ت فمثال "ابن قتيبة"     

َها َقَضى الِيت  فـَُيْمِسكُ  [ ى معىن "حتم"، كما يف قوله تعاىل:تدل عل : حتمه عليها، ، أي 8] اْلَمْوتَ  َعَليـْ

                                                           
  .214 /1ينظر: اخلصائص، ابن جين،  1
  .81، ص: 1998، 01املغين يف علم الصرف، عبد احلميد مصطفى السيد، دار صفاء، عمان، األردن، ط:  2
 .22ذف يف الدرس اللغوي، طاهر سليمان محودة، ص: ينظر: ظاهرة احل 3

  . 209/ 1، 28اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ابن األنباري، املسألة:  4
. و ينظر: نظرية األصل والفرع يف النحو 15، ص: 1973ينظر: أحباث يف اللغة العربية، داود عبده، مكتبة لبنان، بريوت، لبنان، (د ط)،  5

  .21خ، ص: العريب، حسن مخيس املل
 .47ينظر: من أصول التحويل يف حنو العربية، ممدوح عبد الرمحان، ص:  6

  .17ينظر: نظرية األصل والفرع يف النحو العريب، حسن مخيس امللخ، ص:  7
  .42الزمر:  8
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، أي: 1] ِإياهُ  ِإال  تـَْعُبُدوا َأال  َربكَ  َوَقَضى [ مث يتحول معناها من احلتم إىل معان أخرى، كقوله عز وجل:
 [ أي: صنعهن، وكقوله تعاىل: 2]َمسََواتٍ  َسْبعَ  فـََقَضاُهن  [ :أمر، ألنه ملا أمر حتم باألمر، وكقوله تعاىل

َنا أي: أعلمناهم ألنه ملا خربهم أم سيفسدون يف األرض، حتم  ،3] اْلِكَتابِ  ِيف  ِإْسرَائِيلَ  َبِين  ِإَىل  َوَقَضيـْ
ألنه يقطع على الناس األمور وحيتم، وقالوا للميت: قد قضى، أي:  بوقوع اخلرب. وقيل للحاكم قاض:

  .4. وهذه كلها فروع ترجع إىل أصل واحداخل…  فرغ
بقرية علماء املعجمات على تصنيف املعاجم، إذ ربطوا بني اجلذر وقد ساعدت هذه الفكرة الع«       

، فإذا نظرنا إىل املعاجم العربية املختلفة، فإننا جند مؤلفيها يبدؤون بذكر الكلمات 5» وفروعه املتعددة
معجمه هـ) قد بىن 395. مثال جند "أمحد بن فارس" (ت6املفردة، مث استعماهلا يف السياق الكالمي

لغة" على فكرة األصل والفرع، إذ كان يعرض املعىن األصل للمادة اللغوية، مث يذكر بعضا من "مقاييس ال
د): إن اجليم واحلاء والدال أصل على قلة اخلري، يقال عام  ح عن مادة (ج مثالً فروعها اللغوية، يقول 

وذهب ماله. َجِحٌد، أي: قليل املطر. ورجل َجِحٌد، أي: فقري. وأجحد الرجل وَجِحد، إذا أنفض 
 َِا َوَجَحُدوا [   قال تعاىل:إال مع علم اجلاحد به أنه صحيح،  اجلحود، وهو ضد اإلقرار، وال يكونو 

َها َقَنتـْ   . 8، وما جاء جاحد خبري قط7] َوُعُلوا ظُْلًما أَنـُْفُسُهمْ  َواْستَـيـْ
ففي "علم ل والفرع.  جوهرها على فكرة األصتقوم "البالغة" يف األصلية والفرعية في البالغة: - 4

. فاالستفهام 9عنه مبقتضى احلال املعاين" مثال، جند األصل الكبري فيه مناسبة املقال للمقام، أو ما يعّرب 
األصل فيه: طلب فهم شيء مل يتقدم لك علم به، ولكنه قد خيرج إىل معان أخرى، فيصبح يدل على 

                                                           
  .23اإلسراء:  1
  .12فصلت:  2
 .04اإلسراء:  3

، 1981، 03يبة،  شرحه: أمحد صقر، املكتبة العلمية، املدينة املنورة، ط: ينظر: تأويل مشكل القرآن، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قت 4
  .442 – 441ص: 

  .44من األمناط التحويلية يف النحو العريب، حممد محاسة عبد اللطيف، ص:  5

 .19 - 18ينظر: أصول تراثية يف اللسانيات احلديثة، كرمي زكي حسام الدين، ص:  6

 .14النمل:  7

، 01: شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط: قيقملقاييس يف اللغة، أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا، حتينظر: معجم ا 8
  .202،  ص: 1994

 .25 - 24ينظر: نظرية األصل والفرع يف النحو العريب، حسن مخيس امللخ، ص:  9
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، أي: انتهوا، أو يدل على التوبيخ أو التعجب أو 1]وَن ُمْنتَـهُ  أَنـُْتمْ  فـََهلْ  [ األمر، كما يف قوله تعاىل:
. وكذلك النهي األصل فيه: طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء، لكنه قد خيرج اخل…  التهكم

ْلَنا َوَال  َربـَنا [ :تعاىل إىل معان فرعية أخرى، كالدعاء، كما يف قوله صح ، أو الن2 ] ِبه لََنا طَاَقةَ  َال  َما ُحتَم
    تبعا ملقتضى حال الكالم.  . هذا كله3اخل…  أو االلتماس أو التهديد

و"علم البيان" كذلك يقوم يف جوهره على ااز، وااز فرع احلقيقة؛ ألن ما ُعِدل به عما يوجبه      
  .4أصل اللغة ُوِصف أنه جماز

إلبانة، مثال ذلك قوله فرع بغرض ا من أصل إىلارة" مثال جند أن اللفظ املستعار ينقل ففي "االستع     
، فاملستعار: هو "االشتعال"، وقد نقل من األصل الذي هو "النار" إىل 5] َشْيًبا الرْأسُ  َواْشتَـَعلَ  [ تعاىل:

االشتعال هلا حقيقة، وأما "النار" فأما املستعار منه هو "الشيب"، وذلك قصدا لإلبانة، فالفرع الذي 
  .6شتعال له جمازاالفاملستعار له "الشيب" 

ويف "الكناية" أيضا عدول عن ظاهر معىن اللفظ إىل معىن آخر مقصود، كقوهلم عن املضياف "هو       
كثري الرماد"، فإنه ينقل الذهن من كثرة الرماد إىل كثرة الطبائع، ومنها إىل كثرة الضيفان، مث إىل املضايفة 

  .7وهي املقصودة
ازي إىل أصله حيفظ اللغة العربية متاسكها ألفاظا وتراكيب، فيبقى رّد الفرع ا« هذا يعين أن      

  .8»األصل شجرة ثابتة تتشبث ا الفروع مهما علت وطالت 
صناعة يُعرف ا صحيح أوزان الشعر العريب وفاسدها،  "العروض" األصلية والفرعية في العروض: - 5

 من حيث صحة وزنه ومسعه، ويقوم الشعر وما يعرتيها من الزحافات والعلل، وموضوعه الشعر العريب

                                                           
 .91املائدة:  1

  .286البقرة:  2
وما بعدها، ص:  61أمحد مصطفى املراغي، دار القلم، بريوت، لبنان، (د ط)، (د ت)، ص:  واملعاين والبديع،علوم البالغة البيان ينظر:  3

  .249ينظر: ظاهرة التحويل يف الصيغ الصرفية، حممود سليمان ياقوت، ص:  . و315 - 314 ص:. و ينظر: األصول، متام حسان، 74
 .23ن مخيس امللخ، ص: ينظر: نظرية األصل والفرع يف النحو العريب، حس 4

 .04مرمي:  5

        ينظر: اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم، ابن األثري، حتقيق: مصطفى جواد ومجيل سعيد، امع العلمي العراقي، بغداد،  6
 .24. نقًال عن: نظرية األصل والفرع يف النحو العريب، حسن مخيس امللخ، ص: 84 - 83ص: 

  .281البالغة البيان واملعاين والبديع، أمحد مصطفى املراغي، ص:  ينظر: علوم 7
  .34نظرية األصل والفرع يف النحو العريب، حسن مخيس امللخ، ص:  8
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تن، مستفعلن، مفاعلنت، فاع التن، فاعلن، فاعال (فعولن، مفاعيلن، العريب على عشر تفعيالت هي:
  ولكل واحد من هذه التفعيالت األصول فروع.، 1مستفع لن)متفاعلن، مفعوالت، 

مثال أصله  *يالت، فالبحر "الكامل"إن كل حبر يف الدائرة العروضية يتكون من أصل نظري من التفع     
   متفاعلن متفاعلن متفاعلن  *** متفاعلن متفاعلن متفاعلن       العروضي: 

    وهذا األصل العروضي للبحر "الكامل" ميكن أن يأيت عليه البيت الشعري، وذلك كقول الشاعر: 
  2*** وكما علمت شمائلي وتكرمي وإذا صحوت فما أقصر عن ندى

  أصله النظري يف الدائرة العروضية هو: *اهلزج"وكذلك حبر "
  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن ***مفاعيلن مفاعيلن  مفاعيلن 

فهو يف الواقع حبر جمزؤ، أي يتكون  ،3لكن هذا الوجه األصل املتصور نظريا ال وجود له يف الواقع العملي
  لنمفاعيلن مفاعي ***مفاعيلن  مفاعيلن    ) تفعيالت فقط:04( من أربع

  4وشاقتنا معانيكم ***هجزنا في أغانيكم                    وذلك كقول الشاعر: 
  أصل مهمل، وعارض مستعمل. فربّ 

يقوم "التحويل" يف املدرسة التوليدية التحويلية على أساس أن لكل  األصلية والفرعية في التركيب: -6
الفرع. وكان البد من  ة، وهيسطحي ىخر واألاألصل،  ة، وهيبنيتني: إحدامها عميق منطوقتركيب 

الفكرة اردة إىل السطحي؛ أو نقل  ة العميقة إىل البىننقل البنيبقواعده املختلفة، حىت يقوم بالتحويل 
  .5يف الدرس النحوي القدمي بشكل أو بآخركذلك   ودةوجم وهيعامل التحقق الصويت. 

لفة، وبناء على ذلك حددوا منط اجلملة، فكل القدماء أحكموا البىن العميقة للرتاكيب املخت فالنحاة     
 حتتكل اجلمل أو الرتاكيب املنطوقة   إدراجفعلية، وحاولوا  ق إما أن يكون مجلة امسية أوتركيب منطو 

  .6اخل…  هاتني البنيتني الكبريتني، وذلك بوسائل شىت كاحلذف والرتتيب والزيادة

                                                           
  .07، ص: 1995، 02فية،بريوت، لبنان، ط: ينظر: ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب، أمحد اهلامشي، مؤسسة الكتب الثقا 1
  .56ينظر: ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب، أمحد اهلامشي، ص: *** علن وسّت عّدها قد ُعِرِ◌ِ◌فا.  أجزاء كامل البحور متفا *
  وما بعدها. 50ينظر: املرجع نفسه، أمحد اهلامشي، ص:  2
 .58ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب،أمحد اهلامشي،ص: ينظر:والجزء فيه واجب كما انبلج.  *** سّتا مفاعيلن تفاعيل الهزج*

 .22ينظر: نظرية األصل والفرع يف النحو العريب، حسن مخيس امللخ، ص:  3

  .56ينظر: ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب، أمحد اهلامشي، ص:  4
 .21ينظر: من األمناط التحويلية يف النحو العريب، حممد محاسة عبد اللطيف، ص:  5

  .81ينظر: املرجع نفسه، حممد محاسة عبد اللطيف، ص:  6
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تكون أيضا من تكون مفرتضة ال يتكلم ا، بل قد واجلملة احملولة عن األصل ليس من الالزم أن      
  لف وكثرة واإل  االستخفافك  اجلمل اليت ميكن استعماهلا، ولكن قد يُعَدل عنها لغرض من األغراض،

  
  .1.. اخل. االستعمال

قائم على مراعاة البنية العميقة، والتحويل منها إىل البنية السطحية، وخالفات  إذن النحو العريبف     
ول البنية حتُ  مبوجبها حويني كثري منها كان حول حتديد البنية العميقة، أو حول القواعد التحويلية اليتالن

  .  2العميقة إىل بنية سطحية
(فرع): التحويل  (األصل) إىل تركيب ظاهري ومن أهم عناصر التحويل اليت حتول الرتكيب الباطين     

   ، وهي كاآليت:3التحويل باالستبدالتيب، و التحويل بالرت التحويل باحلذف، و و بالزيادة، 
تعترب "الزيادة" عنصرا من عناصر التحويل، وهي ما  :)Addition( التحويل بالزيادة أو اإلقحام -1

فكل زيادة يف املبىن تؤدي إىل  (األصل) من كلمات، لتحقيق زيادة يف املعىن؛ يضاف إىل اجلملة النواة
كلما زدت شيئا وجدت املعىن قد صار   « هـ):471(ت اجلرجاين" "عبد القاهر ، يقول4زيادة يف املعىن

  . 5»غري الذي كان 
، حيث أخواا، إن وأخوااكان و ة اليت تدخل على اجلملة االمسية:  فمن عناصر التحويل بالزياد      

ما تدخل (أصل)، ولكن عند حتوهلا إىل مجل امسية حتويلية، فمثال مجلة: "زيد أخوك"، هي مجلة امسية نواة
عليها عنصر الزيادة "كان"، تصبح: "كان زيد أخاك"، فهي مجلة امسية حمولة بزيادة العنصر"كان"، 

  .6ومعناها حمول إىل الزمن املاضي
، حيث اخل…  ناصر التحويلية اليت تدخل على اجلملة الفعلية: قد، السني، سوف، مل، لنعومن ال     

  .حتوهلا إىل مجلة فعلية حمولة
                                                           

ينظر: من أصول التحويل يف حنو العربية، ممدوح  . و29 - 28 ينظر: من األمناط التحويلية يف النحو العريب، حممد محاسة عبد اللطيف، ص: 1
 .181عبد الرمحان، ص: 

ذكرة ماجستري (خمطوط)، ينظر: صور التحويل باحلذف يف الرتاكيب اإلسنادية ج البالغة لإلمام علي رضي اهللا عنه أمنوذجا، عمار زربيط، م 2
 .58، ص: 2007/  2006قسم األدب العريب، جامعة بسكرة، 

يف النحو العريب مفهومه أنواعه صوره البنية العميقة للصيغ والرتاكيب احملّولة، رابح بومعزة، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن،  ينظر: التحويل 3
  وما بعدها.   62ويل باحلذف يف الرتاكيب اإلسنادية، عمار زربيط، ص: وما بعدها. وينظر: صور التح 60، ص: 2008، 01ط: 

 .96ينظر: يف حنو اللغة العربية وتراكيبها، خليل أمحد عمايرة، ص:  4

 .465، ص: 1991دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين، موفم للنشر، الرغاية، اجلزائر، (د ط)،  5

  .102ا، خليل أمحد عمايرة، ص: ينظر: يف حنو اللغة العربية وتراكيبه 6
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: يعترب "احلذف" عنصرا من عناصر التحويل، وهو يعين أي نقص )Deletion( بالحذف التحويل -2
 .1السكوت عليه حيسن حتمل معىن بعده (التوليدية)، االمسية أو الفعلية، وتبقى اجلملة يف اجلملة األصلية

يف معظم  تكون "احلذف" من الظواهر اللغوية املشهورة يف الدرس النحوي العريب، وهذه الظاهرة تكادفـ
  .    2أبواب النحو، فهي ظاهرة مهمة يف اللغة العربية

هو باب دقيق املسلك، لطيف املأخذ، عجيب  « :عن احلذف يقول "عبد القاهر اجلرجاين"      
األمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، فالصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، 

  . 3» وأّمت ما تكون بيانا إذا مل تنب  تنطق،وجتدك ألطف ما تكون إذا مل
قد  هفذكروا أن ، وحاولوا الوقوف على أسباا،"احلذف" يف اللغة العربيةإن النحاة أدركوا ظاهرة      
ألن أما  …  ألنه من املضمر املرتوك إظهاره« لكثرة االستعمال: حنو حذف الفعل بعد "أما"،  يكون

وقد يكون "احلذف" واجبا، كحذف  .4»  صارت كاملثل املستعملكثرت يف كالمهم، واستعملت حىت
 اْألَْرض َلَفَسَدتِ  بِبَـْعضٍ  بـَْعَضُهمْ  الناسَ  اللهِ  َدْفعُ  َوَلْوَال  [اخلرب بعد "لوال" االمتناعية، يف حنو قوله تعاىل: 

جائزا، كحذف وقد يكون "احلذف"  ، فاخلرب حمذوف، يتضح من البنية العميقة، فتقديره "موجود".5]
للجملة  العميقة فالبنية : دنف.فتجيب ،كيف زيد؟  يف مجلة جواب االستفهام، كأن ُتسأل:  املبتدأ يف

 يقول "ابن مالك" هي: "زيد دنف"، ولكن حذف املبتدأ "زيد"، ألنه معروف من سياق الكالم.
  ):هـ672(ت

  6فزيد استغني عنه إذ عرف وفي جواب "كيف زيد" قل "دنف" ***
ناتج عن أن املعىن املفهوم يف كل موضع زائد على عناصر اللفظ املذكورة، « هذا يعين أن "احلذف"     

وبعبارة التحويليني: البنية العميقة يف كل موضع حتمل عنصرا أو أكثر من العناصر اليت ّمت حذفها يف بنية 
  .7» السطح

                                                           
  .134، خليل أمحد عمايرة، ص: يف حنو اللغة العربية وتراكيبهاينظر:  1
  .71ينظر: املعىن و النحو، عبد اهللا جاد أمحد الكرمي، ص:  2
 .149دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين، ص:  3

  .294/ 1الكتاب، سيبويه،  4
  .251البقرة:  5
ى ألفية ابن مالك، اء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي اهلمداين املصري، ومعه كتاب: نسخة اجلليل بتحقيق شرح بن شرح ابن عقيل عل 6

  .220/ 1، 2004عقيل، تأليف: حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الطالئع، القاهرة، مصر، (د ط)، 
 .25ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي، طاهر سليمان محودة، ص:   7
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فكرة البنية العميقة عند املدرسة التوليدية من يقرتب إن كالم النحاة عن "احلذف" يف العربية، يكاد      
  .1التحويلية

: يعترب"الرتتيب" عنصرا من عناصر التحويل، وهو نقل لفظ )Permutation( التحويل بالترتيب -3
فرتبة املبتدأ قبل اخلرب، ورتبة  ؛إىل موضع آخر يف نظام اجلملة العربية األصلية رتبته من موضع تقتضيه
   .2فيه تقدميا وتأخريا ولكن إذا جاء الكالم على عكس ذلك قيل: إنّ  ،به الفاعل قبل املفعول

إن "الرتتيب" فن من الفنون اليت يأخذ ا الفصحاء وأصحاب البيان يف األساليب، وأولئك الذين      
جييدون التصرف يف القول، ووضعه املوضع الذي يقتضيه املعىن، فـ "الرتتيب" إذن يعّد من أبرز عناصر 

حيدث وي والبالغي، وال النحالدرس املشهورة يف ، وهو من الظواهر اللغوية 3ل وأكثرها وضوحاالتحوي
  .4الرتكيب واضحا جليا التقدمي أو التأخري إال إذا كان معىن

الغاية،  بعيد هو باب كثري الفوائد، جّم احملاسن، واسع التصرف، :«يقول "عبد القاهر اجلرجاين"       
ن بديعة، ويفضي بك إىل لطيفة، وال تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك ال يزال يفّرت لك ع

موقعه، مث تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن ُقدم فيه شيء وُحول اللفظ من مكان إىل 
   .5»مكان 
«      ورة: (الرتتيب) له أمهية كبرية، يقول "سيبويه" يف هذا الشأن مقولته املشه فالتقدمي والتأخري     

مثال تقدمي ف. 6»ويعنيام  إمنا يقّدمون الذي بيانه أهّم هلم، وهم ببيانه أَْعَىن، وإن كانا مجيعا يُهّماِم
 علىهنا للتأكيد  )(اليتيمَ  ، فقدم املفعول به7] تـَْقَهرْ  َفَال  اْلَيِتيمَ  َفَأما [ املفعول به، كما يف قوله تعاىل:

  . 8أفة باليتيمالرمحة والرّ ة حرص اهللا تعاىل على شدّ 
  وجيوز تقدمي اخلرب إذا مل حيدث لبس، يقول "ابن مالك":      

  9وجوزوا التقديم إذ ال ضررا ***واألصل في األخبار أن تؤخرا 
                                                           

 .152النحو العريب والدرس احلديث، عبده الراجحي، ص: ينظر:   1

  .91ينظر: املعىن و النحو، عبد اهللا جاد أمحد الكرمي، ص:   2
  .88ينظر: يف حنو اللغة العربية وتراكيبها، خليل أمحد عمايرة، ص:  3
  .91ينظر: املعىن و النحو، عبد اهللا جاد أمحد الكرمي، ص:  4
  .117د القاهر اجلرجاين، ص: دالئل اإلعجاز، عب 5
  .34/ 1الكتاب، سيبويه،  6
  .09الضحى:  7
  .92ينظر: املعىن و النحو، عبد اهللا جاد أمحد الكرمي، ص:  8
 .205/ 1شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل،  9
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  قدم اخلرب، واألصل: "زيد يف الدار". فتُ كما تقول مثال: "يف الدار زيد"، 
الستبدال" أو اإلحالل عنصرا من عناصر : يعترب "ا)Remplacement( التحويل باالستبدال -4

 ، متضمنا معناه، مع إضافة داللة جديدة،يف اجلملة عنصر مكان عنصر آخر أن حيلّ  هوالتحويل، و 
  . 1وذا ميكن أن نفسر بعض الرتاكيب يف اللغة العربية

 [قوله تعاىل:  ا يفففي اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب، جند مثال: اجلملة الواقعة موقع النعت كم     
بنيتها العميقة هي: ى" هي يف حمل رفع نعت لـ"حية"، و ، فاجلملة "تسع 2]َتْسَعى  َحيةٌ  ِهيَ  فَِإَذا

  ، فاستبدل االسم املفرد "ساعية" باجلملة الفعلية "تسعى". 3"ساعية"
ن فيه َأن وَأْن مع هذا باب ما تكو « جنده حيل حمل املفرد، يقول "سيبويه":  واملصدر املؤول كذلك     

صلتهما مبنزلة غريمها من األمساء، وذلك قوهلم: ما أتاين إال أم قالوا كذا وكذا، فَأن يف موضع اسم 
تقول: َأْن تأتيين خري لك،  « . ويقول يف موضع آخر: 4»مرفوع، كأنه قال: ما أتاين إال قوهلم كذا وكذا 

، يعين 5] َلُكمْ        َخيـْرٌ  َتُصوُموا َوَأنْ  [ بارك وتعاىل:كأنك قلت: اإلتيان خري لك. ومثل ذلك قوله ت
  . 6»الصوم خري لكم 

فالتحويل بـ"االستبدال" له أغرض يتوخاها املتكلم، فاملتكلم البليغ ال يعدل عن تعبري إىل تعبري إال      
  . 7صللغرض؛ ألن اجلمل احملولة بـ"االستبدال" تؤدي أغراضا ومعاين ال تؤديها اجلمل األ

النحاة العرب كانوا  نّ يتبّني من خالهلا أهذه إشارة موجزة إىل أهم عناصر التحويل يف الرتكيب، ف     
  أصل الرتاكيب، والفروع اليت تنتج عنها.بواعني أّمت الوعي 

وقد يراد به  بعد هذه املسرية نرى أن األصل كان يطلق على غري معىن، فقد يراد به الكثري الغالب،     
قيقة، وقد يراد به الوجه املتصور نظريا وال وجود له يف الواقع املستعمل، وقد يراد به املعيار الذي تقوم احل

                                                           
  .238ينظر: االجتاهات النحوية لدى القدماء، حليمة أمحد عمايرة، ص:  1
  .20طه:  2
ردن، التحويل يف النحو العريب مفهومه أنواعه صوره، البنية العميقة للصيغ والرتاكيب احملّولة، رابح بومعزة، عامل الكتب احلديث، إربد، األر: ينظ 3

 .89، ص: 2008، 01ط: 

  .329/ 2الكتاب، سيبويه،  4
  .184البقرة:  5
 .153/ 3، سيبويه، املصدر نفسه 6

وينظر: صور التحويل باحلذف يف الرتاكيب وما بعدها.  52 النحو العريب، حممد محاسة عبد اللطيف، ص: ينظر: من األمناط التحويلية يف 7
 .74 - 73اإلسنادية، عمار زربيط، ص: 
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من خالل  الظواهر اللغوية دار طّ ارض منه الوصول إىل وما ُأصل من أصول كان الغ. 1عليه قواعد اللغة
  .2املستعملد يف ار طّ مفارق لالستعمال، بعد أن عز عليهم حتقيق اال نظام جمرد

 جعلوا فكرة األصل والفرع منهجاً سواء كانوا صرفيني أم حنويني أم بالغيني أم عروضيني فعلماء اللغة      
من مناهجهم يف دراسة اللغة، مما يدل على أن املنهج الذي سلكوه، هو منهج شامل معتمد يف علوم 

  .3اللغة كافة
للمبدأ الذي قرره النحويون يف معاجلتهم وتعاملهم  إن "التحويل" يف الدرس اللغوي العريب خيضع     

معه، وهو اعتبار األصل والفرع يف أمور كثرية، وهذا األصل قد يعد "بنية عميقة"، وهذا الفرع قد يعد 
  .4"بنية سطحية"، ويقوم عدد من القواعد التحويلية بتحويل األصل إىل الفرع

ي العريب، قبل وجودها يف املدرسة التوليدية التحولية إن فكرة "التحويل" موجودة يف الدرس اللغو      
التحويل  -  مبئات السنني، ولعل مفهومه يف الدرس العريب القدمي يقرتب من املفهوم احلديث للمصطلح

  .5نوعا ما من االقرتاب، غري أن كل مدلول منهما تشكل حسب النظرية اليت نشأ فيها -
  من قضية األصلية والفرعية: ثالثا: موقف اللغويين العرب المحدثين

سم ال يؤمن ن يف موقفهم من قضية "األصلية والفرعية" إىل قسمني: قانقسم اللغويون العرب احملدثو      
أن هناك بفكرة "األصلية والفرعية"، ويرى أن كل كلمة أصل قائم بذاته. وقسم يؤمن ذه الثنائية، ويرى 

  ة سطحية).  (بني (بنية عميقة) إىل فرع حتويل من أصل
وية، م من أنصار املدرسة الوصفية البن، وهاً وفرع بفكرة أن هناك أصالً  الذي ال يؤمنالقسم األول:  •

أن هذه الفكرة دفعت النحاة إىل يرفض ثنائية األصل والفرع، ويرى الذي إبراهيم أنيس الدكتور: منهم: 
يزان" هو ل"، وأصل: "مِ اوِ هو "قَ  مثال افرتضوا أن أصل: "قائل"فافرتاض أصول مل يقل ا العرب. 

  .6اخل اصطرب" هو "اصترب" ..." ان"، وأصل: "خاف" هو "خوف"، وأصل:زَ وْ "مِ 

                                                           
  .26ينظر: نظرية األصل والفرع يف النحو العريب، حسن مخيس امللخ، ص:  1
  .112/ 2ينظر: مقاالت يف اللغة واألدب، متام حسان،  2
  .25ظرية األصل والفرع يف النحو العريب، حسن مخيس امللخ، ص: ينظر: ن 3
 .41ينظر: من األمناط التحويلية يف النحو العريب، حممد محاسة عبد اللطيف، ص:  4

  .09ينظر: املرجع نفسه، حممد محاسة عبد اللطيف، ص:  5
   .71ص: ، 1978، 06صر، ط: ينظر: من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، م 6
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و"باع" مها  يرى أن "قال"فكرة "األصلية والفرعية"، و يرفض  إبراهيم السامرائيالدكتور:  أيضا جندو    
 -النحاة  فما ذهب إليه"، وعلى هذا عَ يَ " و"بَـ لَ وَ "قَـ  نكما يقول النحاة ع  فرعاً  أصًال بذاما، و ليسا

  . 1غري صحيح - حسب رأيه 
أا فكرة مزعومة مل يرفض فكرة األصل، ويرى  أحمد الحمووكذلك جند من احملدثني الدكتور:     

(قام أصلها قوم مثال) مل تعرفه اللغة العربية، وأن  ولقد رأينا أن هذا األصل املزعوم« تعرفها العربية، يقول:
. ويرى 2»(فَـَعَل) الذي كان أيضا من وضعهم حاة قد ابتدعوه من لدن أنفسهم ملطابقة امليزان الصريفالن

رأينا أن احلل األمثل  ويف«  ، حيث يقول:ما مل يوجد أن ننطلق مما هو موجود، دون افرتاضأّن الصواب 
.. 3» ومزاعم ال أساس هلا افرتاضات ينبغي أن ينطلق مما هو موجود يف اللغة فعال، دون اللجوء إىل

  وغريهم كثري. 
يرون أن كل كلمة أصل قائم بذاته وال يرتبط بأي اشتقاق غري ظاهري، تأثرا  « نفهؤالء الباحثو     

باملنهج التجريدي الذي ال يصف إال الواقع املوجود فعال، ولذا تراهم يرفضون قضية األصل غري 
لوصفي، الذي يرى بأن أي حبث خيرج عن وصف ما هو ن باملنهج ا، فهم متأثرو 4»املستعمل متاما

أن كل شيء يف الوصف اللساين « موجود؛ هو حبث ميتافيزيقي، ال يعتمد على مبدأ علمي سليم، أي 
جيري على السطح املنطوق أو املكتوب، وكل حماولة تسعى إىل البحث عن أشياء خلف السطح هي 

  . 5» وهم منهجي عقيم
، وهم من أنصار املدرسة التوليدية التحويلية، اً وفرع ن بفكرة أن هناك أصالً الذي يؤم القسم اآلخر: •

بعض اللغويني احملدثني قد أساءوا فهم ما قاله القدماء، بصدد  أنّ يرى  الذي داود عبدهالدكتور:  منهم:
احلديث عن أصل الفعل األجوف، والفعل املضاعف، ويرى أنه إذا مل نأخذ بفكرة األصل والفرع، 

لطاء) يف "اصطرب"، لو ف نفسر (الواو) يف "يقول"، لو فصلناها عن "قال"؟، وكيف نفسر (افكي
أصلية يف  (التاء) ألصل والفرع هي اليت تؤكد لنا أن(التاء) يف "احرتم"؟. أمل تكن فكرة ا فصلناها عن

أن لغويينا  وليس من شك 6(طاء) يف "اصترب" اورا حرفا مطبقا هو الصاد "احرتم"، مث حتولت إىل
                                                           

  . 111 - 110، ص: 1966ينظر: الفعل زمانه وأبنيته، إبراهيم السامرائي، مطبعة العاين، بغداد، (د ط)،  1
 .171، ص: 1989حماولة ألسنية يف اإلعالل، أمحد احلمو، جملة عامل الفكر، الكويت، الد عشرون، العدد الثالث،  2

 .171ص: املرجع نفسه، أمحد احلمو،  3

  .18، ص: 2002، 01دار الشروق، عمان، األردن، ط: دراسة يف بنية الكلمة العربية، رانيا سامل سالمة الصرايرة،  صراع األمناط اللغوية 4
  .105 ص:مباحث يف اللسانيات، أمحد حساين،  5
  وما بعدها. 13ينظر: أحباث يف اللغة العربية، داود عبده، ص:  6
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وإمنا « القدماء و النحاة كانوا يعلمون أن معظم الصور اليت افرتضوها مل ترد، ألنه كما يقول "ابن جين":
، 1»…"يُوِجُبه القياس باحلمل على أمثاله لقيل: " قـََوَم، وبـََيعَ  نريد بذلك أن هذا لو نُِطق به على ما

ذا: أنه لو جاء جميء الصحيح ومل يـَُعلل لوجب أن إنه كان أصله ك وإمنا معىن قولنا:«… ويقول أيضا: 
  .  3» عتل فرع عليهألن الصحيح أصل، وامل «ويقول "ابن األنباري":  .2» يكون جميئه على ما ذكرنا

أا قضية أساسية يف ويرى بفكرة" األصلية والفرعية"،  ، يقرّ عبده الراجحي وكذلك جند الدكتور:    
احملض عند  *أنه ليس من العلم أن يقف الدرس الوصفيو إىل بنية سطحية.  فهم البنية العميقة وحتوهلا

فمثال، ال . 4حّد وصف الظاهرة كما هي، دون أن جيد تفسريا هلا، ومن هذا التفسري البحث عن األصل
نستطيع أن نقول بأن "باع" أصلها "باع"، مع وجود " يبيع"، وأن "قال" أصلها "قال"، مع وجود 

(األلف) فيهما. وال نستطيع أن نغفل عن أن (الطاء) يف "اضطرب"  نا أن نعرف أصل"يقول"، بل علي
  ليست (طاء)، وإمنا أصلها (تاء). 

(بنية  الذي يؤمن بالتحويل، وأن هناك أصالً  خليل أحمد عمايرة من احملدثني الدكتور: وأيضا جند     
الرتكيب، من تركيب باطين إىل تركيب  يف (بنية سطحية). فكما أن هناك حتويالً  اً عميقة) وهناك فرع

ظاهري منطوق، فكذلك هناك حتويل يف اجلانب الصويت والصريف؛ فهما ال يقالن عن النحو يف اعتماد 

                                                           
 .1/190يف، ابن جين، املنصف لكتاب التصر  1

  . 214 /1اخلصائص، ابن جين،  2
  .2/96، 72اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ابن األنباري، املسألة:  3
إذا كانت غاية "علم اللغة" الوصف فحسب، فألي علم ننسب تفسري الظواهر اللغوية املختلفة؟. فبعض احملدثني يرون أن أي أمر يتعدى جمرد  *

ولتوضيح هذا األمر نأخذ مثاال من خارج اللغة: يرى عامل من علماء الطبيعة  لفلسفة، وهذا ليس صحيحا بالضرورة.الوصف يدخل يف نطاق ا
وهذا الوصف يستطيع أن يقدمه أي إنسان. أما تفاحة تسقط من شجرة، فيصف الظاهرة فيقول: "إن التفاحة تسقط عموديا و إىل األسفل"، 

، ال جمرد الوصف، عليه أن يفسر ملاذا سقطت التفاحة عموديا إىل أسفل، ومل تتجه أفقيا،أو إىل أعلى؟. العامل فنتوقع منه أن يفسر ملا حدث
تفسري عدد  وكذلك يف اللغة ال حنتاج إىل عامل لغوي يذكر لنا مثال: أن الفعل الثالثي يف العربية يأيت على أوزان خمتلفة، ولكن ما حنتاج إليه هو

"يبيع"، ومصدرها "بيع"؟. األفعال، فمثال: ملاذا مضارع "قال": "يقول"، ومصدرها "قول"؟، وملاذا يكون مضارع "باع": من الظواهر املتعلقة ذه 
طويلة (الواو) يف مضارع طائفة من  فالعامل اللغوي الذي ُيِصر على أن أصل "قام"، "قام"، وأصل "باع"، "باع"، عليه أن يقدم تفسريا لوجود ضمة

يفسر وجود ( الواو) يف مصادر الطائفة األوىل،  يقوم"، وكسرة طويلة (الياء) يف مضارع طائفة أخرى من بينها "يبيع"، وعليه كذلك أناألفعال منها "
ة وط التفاحو(الياء) يف مصادر الطائفة الثانية، وال يكتفي بأن يقول:"هكذا قالت العرب"؛ ألنه ذا يكون كعامل الطبيعة الذي يكتفي يف تفسريه سق

 وما بعدها. 09إىل أسفل بقوله: "هكذا حيدث السقوط".  ينظر: أحباث يف اللغة العربية، داود عبده، ص: 

  .144ينظر: النحو العريب والدرس احلديث، عبده الراجحي، ص:  4
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علمائهما الفكرة الذهنية اردة القائمة على األصل والفرع يف بناء قواعد الصرف وقوانني األصوات، 
  .1عن املتخصصنيوهذا ال خيفى على أحد من املثقفني فضال 

أنه من أجل احملافظة على فكرة األصل الذي يرى  محمد حماسة عبد اللطيفوكذلك الدكتور:     
ويرى أن النحويني  اللغة العربية، توالفرع، قامت نظرية "اإلعالل واإلبدال" و"القلب املكاين" يف مفردا

اب، كما امهم بذلك كثري من الباحثني فني فيما ذهبوا إليه، ومل يكونوا جمانيني للصو مل يكونوا متكلّ 
  الذين ال يقروم على فكرة "األصلية والفرعية"، فهم متأثرون 

  .2لشيء آخر بآراء املدرسة الوصفية، اليت تعتقد أنه ال يعّد شيء أصالً 
علوم اللغة العربية قائمة على ثنائية األصل والفرع، أن يرى  حسن خميس الملخالدكتور:  أيضاو     
ما يدوران دورانا ظاهرا يف علوم اللغة العربية من جهة الصوت، والصرف، والنحو، والداللة، والبالغة، فه

والعروض، فعلماؤنا اختذوا فكرة األصل والفرع منهجا من مناهجهم يف دراسة اللغة، وهو منهج شامل 
  وغريهم كثري.… 3يف علوم اللغة كافة

التحويلي على البحث عن أصل الصيغ، وخاصة الصيغ  هكذا تساعدنا نظرية النحو التوليدي    
املعتلة. فاالجتاه التوليدي التحويلي جاء موافقا للنحو العريب، وللقياس الذي اعتمد عليه النحاة يف وضع 

  .5اة العربعدم صواب رأي النح من، ولذلك رجع بعض الباحثني عما كان يعتقده 4قواعدهم
دراسة، هو أن املدرسة التوليدية التحويلية والدرس اللغوي العريب  ما خنلص إليه من خالل هذه ال     

ن العرب مل يعربوا ذين ، و"بنية سطحية"، وإن كان النحويو كانا يقومان على افرتاض "بنية عميقة"
فت لالنتباه هو أّن واملل املصطلحني، ولكن عربوا عنهما باصطالحات خمتلفة تفيد هذين املفهومني.

  تشومسكي" ميس الرتكيب، أّما عند اللغويني العرب فهو ميس بنية الكلمة والرتكيب. التحويل عند "
وقد تعامل املنهجان مع عدد من القوانني التحويلية، اليت حتكم حتول البنية العميقة إىل بنية      

أنه حتويل النحاة القدماء ب هو الربط بني البنيتني، وميكن أن نطلق على "التحويل" لدى وحاولواسطحية، 

                                                           
  وما بعدها. 255ينظر: املسافة بني التنظري النحوي والتطبيق اللغوي، خليل أمحد عمايرة، ص:  1

 . 45 - 44ألمناط التحويلية يف النحو العريب، حممد محاسة عبد اللطيف، ص: ينظر: من ا 2

  وما بعدها. 17ينظر: نظرية األصل والفرع يف النحو العريب، حسن مخيس امللخ، ص:   3
  .34ينظر: املنهج التوليدي والقياس، صالح الدين صاحل حسنني، ص:   4
  . 81، 45، حممد محاسة عبد اللطيف، ص: ينظر: من األمناط التحويلية يف النحو العريب 5
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 جديداً  هناك منهجاً  ج، واستواء الطريق، وليس ذلك ألنعفوي، قائم على دقة النظر، واستقامة املنه
  .*لكذ ، ولسنا نريد أن نقول ذا إم سبقوا إىل1يفعل ذلك

أدوات البحث وتفاصيله؛ فـ"تشومسكي" أسس رؤيته  يفوهذا ال يعين حبال أن املنهجني يشرتكان       
ى أسس رياضية، وتقدم افرتاضاته وصفا قواعديا بأدوات رياضية، وهذا مل يكن من مسات للنحو عل

أكثر منطقية  (املدرسة التوليدية التحويلية)، وهذا ال يعين أيضا أن املنهج األول **الدرس اللغوي العريب
   .2، وليس يف هذا ما يؤخذ على النحاة العرب(الدرس اللغوي العريب)من املنهج الثاين 

صاحب  بأن يف النحو العريب، فإنه ال نستطيع أن جنزم دية التحويلية أصولوإذا كان للنظرية التولي     
الكالم الذي  قد أخذ عنه أو تأثر به، ألنه ليس هناك دليل كاف، سوى ذلك -تشومسكي  -النظرية 

  .3صرح به، وخالصته أنه قد اطلع على األجرومية
املنهج، وشيئا من ع أن نأخذ من املدرسة التوليدية التحويلية شيئا من نستطي«  والذي نراه أننا     

فالنحو العريب القدمي ، 4» معىن املصطلحات وداللتها، لتنطبق على اللغة العربيةيف ر املصطلحات، وحنوّ 
فليس  .5مبا يقوم عليه من أسس لغوية وإنسانية صحيحة صاحل ألن ميدنا بأصول املنهج الذي نبتغيه

بأس يف العودة إىل مناهج القدامى، وإعادة النظر فيها من جديد بعيون معاصرة، من غري أن نكون هناك 
مفتونني باحلديث، أو متعصبني للقدمي؛ ألن الفتنة باحلديث، أو التعصب للقدمي، يعصب العني عن 

  .6الرؤية الدقيقة الواضحة، والنظرة املوضوعية املنصفة

                                                           
  .38ينظر: من األمناط التحويلية يف النحو العريب، حممد محاسة عبد اللطيف، ص:  1
كما أشار   -وغين عن البيان أننا ال نريد أن ننسب إىل النحو العريب سبقه إىل هذا املنهج، ولكننا نقصد  « "عبده الراجحي": يقول *

يف  -ما مسي بالنحو التقليدي، كان أكثر اقرتابا من الطبيعة اإلنسانية يف دراسة اللغة، وأن ما حنتاجه اآلن قد يكون أن نؤكد أن  -تشومسكي 
   .143النحو العريب والدرس احلديث، عبده الراجحي، ص:». إعادة أصوله على أسس أكثر علمية - األغلب 

ات اللغوية عند علمائنا األوائل جند فيها حقائق علمية مل يكتشفها علم اللغة احلديث وإذا نظرنا يف الدراس «يقول الدكتور "حممد بوعمامة":  **
ا سوى إال يف النصف الثاين من القرن العشرين، وذلك عند ظهور النظرية التوليدية التحويلية، وهذه النظرية مل تضف إىل الدراسة اللغوية جديد

أصول النظرية التوليدية التحويلية والنحو العريب، حممد بوعمامة،  ».يف كثري من األحيان ذلك املنطق الرياضي، الذي خيرج عن جادة الصواب 
  ص: ب، جـ (من املقدمة).

  .33 - 32ينظر: مفهوم البنية العميقة بني جومسكي والدرس النحوي العريب، مرتضى جواد باقر، ص:  2
  .118مد بوعمامة، ص: ينظر: أصول النظرية التوليدية التحويلية والنحو العريب، حم 3
  .262املسافة بني التنظري النحوي والتطبيق اللغوي، خليل أمحد عمايرة، ص:  4
 .161ينظر: النحو العريب والدرس احلديث، عبده الراجحي، ص:  5

  .95ينظر: من األمناط التحويلية يف النحو العريب، حممد محاسة عبد اللطيف، ص:  6
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ملدرسة التوليدية يف الدرس اللغوي القدمي ويف ا *د تطرق لظاهرة "التحويل"وإذا كان بعض الباحثني ق     
، ومن جوانب خمتلفة، فكل فكر حديث متميز ما زلنا يف حاجة إىل الطرق على أبواا التحويلية، فإننا

  .1يفيد يف فتح زاوية جديدة من زوايا النظر إىل ذلك اهلرم القدمي الشامخ
بصدد  مل نكنوم "التحويل" يف املدرسة التوليدية التحويلية والدرس اللغوي العريب إننا يف بياننا ملفه     

دراسة دعوة إىل التأين يف وإمنا جاءت هذه الاملقارنة بينهما، لنستخلص حكما بأفضلية واحد على آخر، 
حضارتني عقد املقابالت واملقارنات قبل أن تتضح املفاهيم واملصطلحات، فهما وليدا ظرفني خمتلفني، و 

الثاين، وهذا يوجب  إطار فكري خيتلف كلية عن هما صدر عنل منين، فكتباعدتني، وزمانني ممتغاير 
  .2التعميمات، وافرتاض املشرتكات رد أن يلوح لنا وجه تشابه إطالق علينا احلذر من

ة بتوقيع القدامى ومن خمتومة خبامت األصالة مرة، وخبامت احلداثة مرة أخرى، أو مبارك وستكون دراستنا      
ج جهم، وتوقيع احملدثني ومن التحق بركبهم؛ ألن البحث الذي ال خيتم ذين اخلامتني، أو ال يبارك 
ذين التوقيعني، يبقى حبثا ناقصا، وال يبلغ الكمال الذي منين النفس به، ومينيها الساعون إىل التجديد 

  .3يف البحث اللغوي
يف دراستنا للتحويل يف األفعال يف اجلانب الصويت، مث التحويل يف  -هللا إن شاء ا -وسنبدأ       

 .رضي اهللا عنهيف اجلزء الثاين من "ج البالغة" لإلمام علي مث تطبيق ذلك األفعال يف اجلانب الزمين، 

                                                           
تحويل يف النحو التوليدي التحويلي والنحو العريب القدمي، جند: الدكتور "حممد محاسة عبد اللطيف"، يف كتابه: من الباحثني الذين اهتموا بال *

تور "عبده من األمناط التحويلية يف النحو العريب. والدكتور"خليل أمحد عمايرة"، يف كتابه: يف حنو اللغة العربية وتراكيبها منهج وتطبيق. والدك
. والدكتور "اد املوسى"، يف كتابه: نظرية النحو العريب يف ضوء مناهج النظر : النحو العريب والدرس احلديث حبث يف املنهجالراجحي"، يف كتابه

     اخل. ... النظرية التوليدية التحويلية والنحو العريب اللغوي احلديث. والدكتور "حممد بوعمامة"، يف رسالته: أصول
  .07، 05، حممد محاسة عبد اللطيف، ص:  النحو العريبمن األمناط التحويلية يفينظر:  1
  .06 - 05ينظر: مفهوم البنية العميقة بني جومسكي والدرس النحوي العريب، مرتضى جواد باقر، ص:  2
ص:    ، 2001 ،02ينظر: بني األصالة واحلداثة قسمات لغوية يف مرآة األلسنية، عبد الفتاح الزين، املؤسسة اجلامعية، بريوت، لبنان، ط:  3

10 - 11.  
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  تمهيد:
وليس هناك مانع، بل هو ضروري، أن نتناول علم « "عبد الصبور شاهني": الدكتور يقول      

"الصرف" باملفهوم احلديث، وباملنهج احلديث الذي يربط بني فروع علم اللغة، فليس من املمكن دراسة 
ت؛ ألّن كل تغيري بنية الكلمة، دون دراسة أصواا، ومقاطعها، وعالقة الصوامت "السواكن" باحلركا

تتعرض له هذه البنية ينشأ عن تفاعل عناصرها الصوتية يف املمارسة الكالمية، على مستوى األفراد 
. وهو األمر الذي دفع "عبد الصبور 1»الناطقني باللغة، ولذلك نبدأ بدراسة الكلمة يف عناصرها األولية 
اسات الصوتية، من خالل كتابه: "املنهج شاهني" إىل حماولة وضع منهج للصرف العريب على أساس الدر 

  الصويت للبنية العربية".
واألقيسة والنظريات اليت اعتمدها علماء الصرف التقليديون يف طرح املسائل الصرفية ومعاجلتها،       

كان من املمكن أن تصري أبسط وأسهل، لو نظروا إىل الكلمة وحركاا نظرة خمتلفة، وميزوا بني الرسم 
؛ ألّن الربط بني الصرف والكتابة أّدى إىل إمهال 2ال النطق، الذي قد خيتلف عما هو مكتوباخلطي وح

العالقة الكلية اليت تربط علم الصرف باملنهج الصويت، وأكد اللسانيون ونبهوا على ضرورة دراسة الظواهر 
  . 3الصرفية يف العربية من وجهة النظر الصوتية

وحنن نؤمن اآلن أّن كل دراسة صرفية أو حنوية ال تقوم « ين اجلندي": "أمحد علم الدالدكتور يقول      
على أساس صويت، مصريها الفشل؛ ألن العالقة وثيقة بني علم وظائف األصوات 

)Phonology فكثري من املسائل يف الدرس الصريف،  .4»)، وبني الدرس الصريف النحوي
  .5، وذلك للتالقح وحسن اإلنباتحباجة يف رؤيتها العميقة إىل خصب الرتبة الصوتية

                                                           

  .25ويت للبنية العربية، عبد الصبور شاهني، ص: املنهج الص 1
. وينظر: 19ص: ، و 15، ص: 1996، 01ينظر: الصرف وعلم األصوات، سقال ديزيره، دار الصداقة العربية، بريوت، لبنان، ط:  2

، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، التعاقب واملعاقبة من اجلانب الصويت الصريف، أمحد علم الدين اجلندي، جملة جممع اللغة العربية، دار الكتب
  .109، ص: 1977، 40اجلزء: 

ر، ينظر: نشأة الدرس اللساين العريب احلديث دراسة يف النشاط اللساين العريب، فاطمة اهلامشي بكوش، إيرتاك للطباعة والنشر، القاهرة، مص 3
  .123، ص: 2004، 01ط: 

  .108ريف، أمحد علم الدين اجلندي، ص: التعاقب واملعاقبة من اجلانب الصويت الص 4
  .164ينظر: التنوعات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، ص:  5
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ة، وسنتحدث اآلن عن امليزان الصويت، واملقطع الصويت، واملماثلة واملخالفة، وأمهية احلركات يف العربي     
ألا تعيننا على فهم التحويالت الطارئة على الصيغ، وسبب حتّوهلا عن  وكذلك عن األلف والواو والياء؛

  األصل.
  تي:الميزان أو الوزن الصو   -1

ملعرفة أصول الكلمة وما يطرأ عليها من زيادة أو حذف أو إبدال، البد أن يوضع هلا مقياس لفظي،      
يعرف به وزا وتكوينها، وقد جعل أهل اللغة امليزان الثالثي (فعل) مقياسًا لزنة الكلمات؛ ألّن بناء 

  .1الكلمة يف األغلب ثالثي أو راجع إىل الثالثي
صل الصيغة، وما دامت لغويون أصًال ال يكون أصل الوضع إّال به، وهو ما يعرف بأوقد اكتشف ال     

على مثال حبسب ما ختضع له الكلمة اليت  ) ختضع لطرق العدول عن األصلف ع ل( حروف الصيغة
هذه الصيغة، فقد نشأ مصطلح امليزان الصريف؛ الذي حيتمل أن خيتلف عن الصيغة، على حنو ما خيتلف 

 كلمة "ِق" عن صيغتها، فالصيغة "افـَْعْل" وامليزان "ِع"، ولكن عندما يستصحب أصل الصيغة امليزان يف
  .2فال يكون هناك فرق بني الصيغة وامليزان كما يف "ضرب"، فال عدول فيها وال ردّ 

فثمة اقرتاح صريف لقياس الكلمة على أساس ما هي عليه بعد احلذف أو الزيادة أو التحريك أو      
... اخل، معىن هذا أّن الكلمة توزن على ما هي عليه ال على ما كان أصلها وفقًا للمقاييس  ريالتغي

  .3الصرفية التقليدية، فيسهل بذلك ضبط قياسها الصويت ضبطاً دقيقاً 
ويرى الصرفيون أنه إذا تغريت صورة أصل من أصول الكلمة باإلبدال أو اإلعالل أو اإلدغام، مل      

أما "عبد الصبور شاهني" فريى  .4تغري يف امليزان، فحروف امليزان تبقى على حاهلا األوىلجير مثل هذا ال
، وهذا ما ذهب إليه "حممد 5» أن نزن الكلمة على ما هي عليه فعًال، ال على ما كانت عليه أصالً « 

                                                           
. وينظر: الصيغ الثالثية جمردة ومزيدة اشتقاقًا وداللًة، ناصر حسني علي، 13ينظر: يف النحو العريب قواعد وتطبيق، مهدي املخزومي، ص:  1

 .133 - 132، ص: 1989ط)، املطبعة التعاونية، دمشق، سوريا، (د 

  . 145 - 144وينظر: اللغة العربية معناها ومبناها، حسان متام، ص:  .114 - 113 /2ينظر: مقاالت يف اللغة، حسان متام،  2
  .27ينظر: الصرف وعلم األصوات، سقال ديزيره، ص:  3
  .14ينظر: يف النحو العريب قواعد وتطبيق، مهدي املخزومي، ص:  4
  .48صويت للبنية العربية، عبد الصبور شاهني، ص: املنهج ال 5
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نطقي، مهمة الوزن تقدير عناصر الكلمة على ما هي عليه يف الواقع ال« ؛ ألّن 1حممد داود" أيضا
  . 2» وتصوير كل تغيري يف أصواا، أو يف مواقعها

هذا يعين أنه البد من إضافة كل تغيري صويت يطرأ على الكلمة إىل الوزن، فمثًال: "استقام" على      
وزن "استفال" وليست على وزن "استفعل"، و"اصطرب" على وزن "افطعل" وليست على وزن "افتعل"، 

  .3وليست على وزن "افتعل"، و"اّتصل" على وزن "اتّعل"... اخل و"اذّكر" على وزن "اّفعل"
من أكثر املسائل الصرفية اعتباطية، وأكثرها إغراقًا يف املعيارية، وبعداً  «ويرى "فوزي الشايب" أّن      

عن الوصفية، قضية الوزن، فهناك فئات من األلفاظ يصّر القدماء على وزا حسب أصوهلا التارخيية، وال 
قون باًال إىل الواقع اللغوي احلقيقي، أي يزنون بعض األلفاظ حسب الصيغ األصلية هلا، وال يهتمون يل

  .4»بالصورة الصوتية النهائية هلا 
فالصرفيون علقوا اختالف الصيغة وامليزان على النقل واحلذف، أما مع اإلبدال واإلعالل، فلم حيفلوا      

، فمثًال: "باع" و"دعا" و"رمى"، بدًال من وزا يزنون "بـََيَع" 5لبالفروق بني شكل الصيغة وشكل املثا
ورها النهائية، وقد و"دعَو" و"رمَي"، ومن ّمث يزنوا على (فـََعَل)، فالقدامى يزنون أصوهلا التارخيية ال ص

الشايب" هذا احلكم التحكمي احملض، ويرى أّن إصرار القدماء على التعامل مع األصول استغرب "
جيب أن توزن على حسب صورا احلقيقية، كي يظهر الوزن  «، لذلك 6خيية لبس له ما يسّوغهالتار 

  .7»التغريات الصوتية اليت حلقت ا 
مبجٍد فتيالً  «ويرى "حسان متام" أيضا أّن إصرار علماء الصرف على وحدة الصيغة وامليزان ليس      

األجدى أن نلقي على عاتق الصيغة بيان املبىن بالنسبة لألغراض العملية للتحليل الصريف، بل من 
الصريف الذي ينتمي إليه املثال، وأن ننوط بامليزان أمر بيان الصورة الصوتية النهائية اليت آل إليها املثال، 

  .8»ولو اّحتد هذا وذاك لغاب من حتليلنا أحد هذين األمرين اهلامني 
                                                           

  .162ينظر: العربية وعلم اللغة احلديث، حممد حممد داود، ص:  1
  .47املنهج الصويت للبنية العربية، عبد الصبور شاهني، ص:  2
  .203ينظر: الصرف وعلم األصوات، سقال ديزيره، ص:  3
ن الشايب، جملة جممع اللغة العربية األردين، مطابع اجلمعية العلمية امللكية، عمان، األردن، من مظاهر املعيارية يف الصرف العريب، فوزي حس 4

  .91، ص: 1986، 10، السنة: 30العدد: 
  . 145ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها، حسان متام، ص:  5
  .92 - 91من مظاهر املعيارية يف الصرف العريب، فوزي حسن الشايب، ص:  6
  .92، فوزي حسن الشايب، ص: نفسه املرجع 7
  . 145اللغة العربية معناها ومبناها، حسان متام، ص:  8
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لة على حسب صورا النهائية، فقد سبق برأي يف هذا ومن القدماء من أجاز أن توزن األلفاظ املع     
وقال  «   : هـ)686(ت االجتاه "عبد القاهر اجلرجاين" الذي أجاز الوزن على املبدل، يقول "الرضي"

عبد القاهر يف املبدل عن احلرف األصلي: جيوز أن يعّرب عنه بالبدل، فيقال يف "قال": إنه على وزن 
  .1»*"فال"
يعّرب عنه  -وإن كان زائداً  -إىل أّن املبدل من "تاء" االفتعال ) هـ646 (تاحلاجب"  ويذهب "ابن     

بالتاء، وال يعّرب عنه بلفظه، وذلك إما لالستثقال أو للتنبيه عن األصل؛ لكّن "الرضي" يرفض أن يكون 
"اضطرب" على وهذا مما ال يسّلم به، بل تقول:  «وزن املبدل من "تاء" االفتعال بالتاء، حيث يقول: 

ا "فـَْعَل" وإن قلت: "َعد"، فوز  «. وكذلك يف وزن الفعل املضعف يقول "السقال": 2»وزن "افطعل" 
) ... وإن زدت حرفًا يف الكلمة زدت مثله يف الوزن، ويف املكان نفسه، حنو: (ألنك تلفظها َعْددَ 
  .3»"كّسر" على "فـَعَل" 

ليل الصريف كما راعى النقل واحلذف يف امليزان، ينبغي له أن أّن التح «لذلك يرى "حسان متام"      
  .4»يراعي اإلعالل واإلبدال أيضا 

إذًا أليس املفروض أن يكون الوزن على نسق املوزون أصوات وإيقاعاً؟، أليس الغرض من عملية      
للموزون إذا ّحنينا األلفاظ الوزن هو بيان الصورة الصوتية للموزون؟، وكيف يكون الوزن ممثًال صوتيًّا أمينًا 

املعّلة جانباً، ووزنّا أصوهلا بدًال منها؟، ما وجه اخلالف صوتيًّا وإيقاعيًّا بني "قال" و"طال" و"خاف" 
حىت ختتلف أوزاا؟، صحيح أا تطورت عن أصول خمتلفة، ولكنها آلت إىل اية صوتية واحدة، 

  .5فالواجب أن يكون وزا واحد أيضا

                                                           
ّن يرى "عبد القاهر اجلرجاين" أّن األلف يف "قال"، بدل من الواو يف األصل "قـََوَل"، لذلك رأى جواز الوزن على األصل، وعلى البدل، مع أ *

القدماء؛ لكن نرى ال صحة هلذا األساس الذي بين عليه اجلواز، فال إبدال يف الكلمة، ولكنه البدل واملبدل منه كالشيء الواحد على ما رأى 
  .48سقوط عينها أصًال، فيجب أن توزن على ما تبقى من عناصرها. ينظر: املنهج الصويت للبنية العربية، عبد الصبور شاهني، ص: 

: حممد حمي الدين عبد احلميد وآخرون، دار إحياء الرتاث العريب، قيقباذي، حتسرتااجب، رضي الدين حممد بن احلسن األشرح شافية ابن احل 1
  .  18/ 1، 2005، 01بريوت، لبنان، ط: 

  .  18/ 1سرتاباذي، ، رضي الدين األاملصدر نفسه 2
  .27الصرف وعلم األصوات، سقال ديزيره، ص:  3
  . 145اللغة العربية معناها ومبناها، حسان متام، ص:  4
  .92 - 91من مظاهر املعيارية يف الصرف العريب، فوزي حسن الشايب، ص:  ينظر: 5



ا	�زء ا	���� �ن "���  و���� 	����ل ��ا	��و�� ا	 ــــ ا	�ور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	��ل ا�ول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا	! ��"

 -41 -   

 

، وحنن ال نقول: جيوز، كما قال "عبد القاهر اجلرجاين" قدمياً، وال نقرتح« "فوزي الشايب": يقول     
مثل الدكتور "متام حسان"؛ وإمنا نقول: جيب أن توزن األلفاظ املعّلة على حسب صورا الصوتية النهائية 

«1.  
صويت، تفريق هام جّداً، له من الصيغة وهي مبىن صريف، وبني امليزان وهو مبىن  «فالتفريق إذًا بني      

، واملعيار الذي حيّدد الصيغة هو أصل 2»األمهية ما يكون منها للتفريق بني علمي الصرف واألصوات 
  .3الوضع، والذي ميثل امليزان هو إما االستصحاب (البقاء على األصل)، أو العدول (التحول)

عليه، لبيان الصورة النهائية هلا، وبعد ذلك  وما ميكن قوله أنه جيب أن توزن األلفاظ على ما هي     
نقارا بصيغها؛ فكلما كان املوزون موافقًا لصيغته، دّل على أّن الكلمة قد جاءت على أصلها، وكلما  

  كان املوزون خمالفاً لصيغتة، دّل على أّن الكلمة قد طرأ عليها تغري وعدول عن األصل.  
  المقطع الصوتي:  -2
) وحتديده، ويرجع ذلك إىل االختالف Syllabeلماء يف تعريف املقطع (اختلف العأ. تعريفه:  -2

)، والنطقية Physicalيف وجهات النظر اليت اختريت لتحديده: املادية (
)Articulatory) والوظيفية ، (Fumctional "وهلذا يرى "فندريس .(
)Vendrayes  4» تعريف املقطع أمر عسري« ) أن.  

املسافة بني احلدين  « ) يعرف املقطع بأنه: Jespersenجند "جسربسن" ( فمن الناحية املادية     
« املقطع فيقول: ) حيّدد Cantineau. ومن الناحية النطقية  جند مثال "كانتينو" (5»األدنيني  لإلمساع 

إّن الفرتة الفاصلة بني عمليتني من عمليات إغالق جهاز التصويت، سواء أكان اإلغالق كامًال أو 
الوظيفية جند "عبد التواب  ومن الناحية، فهو إذا أبسط وحدة نطقية. 6»، هي اليت متثل املقطع جزئياً 

                                                           
  .92، فوزي حسن الشايب، ص: املرجع نفسه 1
  . 145اللغة العربية معناها ومبناها، حسان متام، ص:  2
  . 66، ص: 2004، 02ينظر: اخلالصة النحوية، حسان متام، عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط:  3
  .85ص:  اللغة، فندريس، 4
5 .P: 66Phonetics, B. Malmberg, New York, 1963,   نقًال عن: أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، فوزي حسن

  . 98، ص: 2004، 01الشايب، عامل الكتب احلديث، أربد، األردن، ط: 

، نقًال عن: املدخل إىل علم اللغة ومناهج 191، ص: 6619دروس يف علم أصوات العربية، كانتينو جان، ترمجة: صاحل القرمادي، تونس،  6
. وينظر: التصريف العريب من 102 - 101، ص: 1997، 03البحث اللغوي، عبد التواب رمضان، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، ط: 

  .76خالل علم األصوات احلديث، الطيب البكوش، ص: 
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الوقوف حركة واحدة، ميكن االبتداء ا و كمية من األصوات حتتوي على « رمضان" يعرف املقطع بأنه: 
  .1»عليها 
  ية أو وظيفية.فاملقطع إذن ُعّرف حسب وجهة النظر اليت ختتار؛ إما مادية أو نطق     

  :2يتكون املقطع من نوعني من أنواع الفونيمات، ومهاب. مكوناته:  -2
 ): وهي حدود املقطع.Vowelsالصوامت "احلروف" ( -

 ): فكل حركة يف املقطع هي نواة له. Consonantsالصوائت "احلركات" ( -

صوات الصامتة، والذي ميثل هذا يعين أن للمقطع قمة متثلها األصوات الصائتة، وحدودًا متثلها األ     
   احلدود هو االنتقال من االنفجار الداخلي إىل االنفجار اخلارجي يف السلسلة الصوتية.

شكل من أشكال جتمع الفونيمات وتوزعها يف الكالم بني صامت وصائت، فهو « فاملقطع هو      
موقع املقطع الصويت يف الرتتيب ف ،3»ميثل درجة أعلى من الفونيم يف سلم الوحدات الصوتية الفونولوجية 

 اهلرمي لألصوات هو املرحلة الثانية بعد الفونيم. 

  :4) أشكال، وهي كاآليت06للمقطع العريب ستة (ج. أشكاله:  -2
، وهو من املقاطع الشائعة يف *: ويتكون من صامت وحركة قصرية (ص ح)مقطع قصري مفتوح /1

  ح، ص ح).العربية، ومثاله: مقاطع الفعل "خرج" (ص ح، ص 
، وهو من املقاطع اجلائزة يف *: ويتكون من صامت وحركة طويلة (ص ح ح)مقطع طويل مفتوح /2

  العربية، ومثاله: املقطع "ُقو" (ص ح ح) يف الفعل "يُقول".
: ويتكون من صامتني بينهما حركة قصرية (ص ح ص)، وهو مقطع كثري الشيوع مقطع قصري مغلق /3

  ل "ُكْن" (ص ح ص).يف العربية، ومثاله: الفع

                                                           
 .94، ص: 1997 ،03اب رمضان، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، ط: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، عبد التو  1

  .14، ص: 2000، 01ينظر: دراسات يف فقه اللغة والفنولوجيا العربية، حيىي عبابنة، دار الشروق، عمان، األردن، ط:  2
  .109مبادئ اللسانيات، أمحد حممد قدور، ص:  3
. وينظر: مبادئ اللسانيات، أمحد حممد قدور، 101 - 100عربية، فوزي حسن الشايب، ص: ينظر: أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة ال 4

. وينظر: املنهج الصويت للبنية 77. وينظر: التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث، الطيب البكوش، ص: 112 - 111ص: 
، 1998، 01صطفى حركات، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، ط: . وينظر: الصوتيات والفونولوجيا، م40العربية، عبد الصبور شاهني، ص: 

  وما بعدها.  16. وينظر: دراسات يف فقه اللغة والفنولوجيا العربية، حيىي عبابنة، ص: 70ص: 
  ترمز "ص" إىل الصامت، وترمز "ح" إىل احلركة القصرية. *
  ترمز "ح ح" إىل احلركة الطويلة. *
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: ويتكون من صامتني بينهما حركة طويلة (ص ح ح ص)، وهو مقطع قليل مقطع طويل مغلق /4
الشيوع يف العربية، وال جيوز إّال يف آخر الكلمة يف حال الوقف عليها، ومثاله: املقطع "ُقوْل" (ص ح ح 

مكّرراً  - لصوت الصحيح األخري وهو ا -ص) يف "يُقوْل". أو يف وسطها؛ بشرط أن يكون احلّد الثاين 
يف املقطع الذي يليه، ومثاله: املقطع "ضاْل" (ص ح ح ص) يف "الضاّلني"، وهو ما عّرب عنها اللغويون 

، وهو أن يكون األول حرف لني والثاين مدغمًا يف 1»بالتقاء الساكنني على حّدمها « العرب القدامى 
  مثله.

من صامت وحركة قصرية وصامت طويل (ص ح ص : ويتكون مقطع طويل مضاعف اإلغالق /5
، وهو مقطع نادر جّداً، ال يوجد إّال يف أواخر الكلمات الساكنة الوسط يف حالة الوقف عليها، *ص)

  ومثاله: االسم "ْمشْس" (ص ح ص ص).
ص ح ح ص ة طويلة وصامت طويل (: ويتكون من صامت وحركمقطع مديد مضاعف اإلغالق /6
" (وهو مقطع نادر أ)، ص   ).ص ح ح ص صيضا، وال يكون إالّ يف حالة الوقف، ومثاله: االسم "حارّْ
  :2عند تفحصنا ألشكال املقاطع العربية، نالحظ أا ختتّص باآليتد. خصائصه:  - 2
يتكون املقطع العريب من صوتني على األقل: صامت وحركة (ص ح)، وهو نواة املقطع األساسية، وأقل  .1

 ع واحد.ما ترتكب منه الكلمة هو مقط

 .ود ملقاطع تبتدئ حبركةتبتدئ املقاطع العربية بصامت، ومن مث فال وج .2
ال يلتقي صامتان يف مقطع واحد يف بداية الكلمة، وال يف حشوها، وال يف آخرها، إّال يف حالة  .3

 الوقف.

 كما ال يلتقي صامتان يف مقطع واحد، كذلك ال تلتقي حركتان أيضا يف مقطع واحد. .4

قطع اخلامس (ص ح ص ص)، واملقطع السادس (ص ح ح ص ص) يف صدر ال جيوز وقوع امل .5
 الكلمة، أو يف حشوها؛ ألنه خاص بالوقف.

 تكره العربية توايل املقاطع القصرية (ص ح)، والطويلة املفتوحة (ص ح ح). .6

                                                           
  .012/ 9شرح املفصل، ابن يعيش،  1
  ترمز "ص ص" إىل الصامت الطويل. *
. وينظر: مبادئ اللسانيات، أمحد حممد قدور، 103 - 102ينظر: أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، فوزي حسن الشايب، ص:  2

املقطع الصويت . وينظر: 77 - 76. وينظر: التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث، الطيب البكوش، ص: 115 - 114ص: 
، 2000، 14وبنية الكلمة، الشريف ميهويب، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، العدد: 

  .172 - 171ص: 
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متيل العربية إىل تقصري احلركات الطويلة يف املقاطع املغلقة، وذلك كرفض املقطع الرابع (ص ح ح  .7
  مقطع من النوع الثالث (ص ح ص).، وذلك بتحويله إىلص)

، 1إن دراسة املقطع العريب تكمن أمهيتها يف كوا تعرفنا بالصيغ اجلائزة وغري اجلائزة يف اللغة العربية     
، وذلك ألّن *وميكن أن يكون النظام املقطعي بديًال للميزان الصريف، كما رأت بعض الدراسات احلديثة

  قطعي أصلح للغة العربية من امليزان الصريف.امليزان امل
 المماثلة والمخالفة: -3

 إّن من أهم قوانني التغريات الصوتية قانوين املماثلة واملخالفة، أما األول فيدعو صوتني خمتلفني إىل     
فيدعو صوتني متماثلني إىل التباعد والتخالف، وميكن تفصيل ذلك   التماثل أو التقارب، وأما اآلخر

  آليت: كا
  ):Assimilationأ. المماثلة ( -3

حتّول الفونيمات املتخالفة إىل « تعّد املماثلة ظاهرة بارزة يف العربية، وقد عرّفها "أمحد خمتار" بأا       
هي عملية « ) بقوله: D.Gonesويعرفها "جونز دانيال" ( .2»متماثلة، إما متاثًال جزئّيًا أو كلّيًا 

  .3»ت تأثري صوت ثالث قريب منه، يف الكلمة أو يف اجلملة استبدال صوت بصوت آخر حت
التعبري عن االنتقال التكّيفي للفونيمات، حتت تأثري « فاملماثلة مصطلح أراد به علماء األصوات      

هي عملية حتويل صوت إىل صوت آخر يشاه أو يكون  «، أو 4»خصائصها يف التجاور أو التباعد 
      .5» له أو السابق له قريباً من الصوت التايل

يف آخر نتيجة جماورته له، تأثرياً يؤدي إىل التقارب  تأثري صوت« مصطلح املماثلة هو  هذا يعين أنّ      
  .6»يف الصفة واملخرج، تسهيالً لعملية النطق، واقتصاداً للجهد العضلي، لتحقيق االنسجام الصويت 

                                                           
  .168ينظر: املقطع الصويت وبنية الكلمة، الشريف ميهويب، ص:  1
   وما بعدها. 172ص: يت وبنية الكلمة، الشريف ميهويب، ن معرفتها بالرجوع إىل املقال: املقطع الصو وذلك انطالقاً من اعتبارات عّدة، ميك *
  .378ص: ، 1997 (د ط)، عامل الكتب، القاهرة،دراسة الصوت اللغوي، أمحد خمتار عمر،  2
3 .P: 217An Outline of English phonetics, D.Gones, London, 1972,  للغوي مظاهره وعلله نقًال عن: التطور ا

  . 30وقوانينه، عبد التواب رمضان، ص: 
  .154التنوعات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، ص:  4
 ،اهليئة العامة لشؤون املطابع األمرييةة جممع اللغة العربية، دار الكتب، إعالل الواو والياء يف اللغة العربية، صالح الدين صاحل حسنني، جمل 5

  .184ص: ، 1981، 48اجلزء: 
  .172أصول تراثية يف اللسانيات احلديثة، كرمي زكي حسام الدين، ص:  6
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 2، والتقريب عند "ابن جين"1ضارعة عند "سيبويه": املطلحات القدامى هلذه الظاهرةومن مص     
  اخل. ... هـ)643(ت 4، واملشاكلة عند "ابن يعيش"3، واملناسبة عند "ابن احلاجب"هـ)392(ت

  وقسم علماء اللغة املماثلة إىل أقسام متعّددة، وذلك تبعاً لألسس اآلتية:     
  قوة التأثري. /3أثري.  اجتاه الت /2 مدى التجاور بني األصوات املتماثلة.  /1 

فاملماثلة من حيث مدى التجاور بني األصوات املتماثلة تقسم إىل: مماثلة متصلة (مباشرة)، ومماثلة      
منفصلة (غري املباشرة)، ومن حيث اجتاه التأثري تقسم إىل: مماثلة تقدمية (مقبلة)، ومماثلة رجعية (مدبرة)، 

  .5 ة كلية (تامة)، ومماثلة جزئية (بعضية)ومن حيث قوة التأثري تقسم إىل: مماثل
  :6وميكن توضيح أنواع املماثلة  يف املخطط اآليت    

  املماثلة الصوتية
  

  رجعية                              تقدمية       
  

  جزئية             كلية                  جزئية             كلية        
  

  متصلة  منفصلة     متصلة  منفصلة      متصلة  منفصلة         متصلة  منفصلة
  ) أشكال لظاهرة املماثلة، وذلك على النحو اآليت:08ومنه ميكننا احلصول على مثانية (     

وتكون يف حالة تطابق الصوتني متام املطابقة، بأن يقلب أحدمها إىل  مماثلة كلية تقدمية متصلة: -1
خر، ويكون الصوت املؤثر سابقًا للصوت املتأثر، ويكون الصوتان متصلني يف السياق اتصاالً الصوت اآل

                                                           
  .477/ 4ينظر: الكتاب، سيبويه،  1
  .257 /1 ينظر: اخلصائص، ابن جين، 2
  .  04/ 3سرتاباذي، شافية ابن احلاجب، رضي الدين األ ينظر: شرح 3
  .318/ 10ينظر: شرح املفصل، ابن يعيش،  4
يف ثلة دراسة صوتية تشكيلية، رسالن بين ياسني، حوليات مجعية كليات اآلداب، منشورات مجعية كليات اآلداب يف اجلامعات األعضاء ينظر: املما 5

وما بعدها. وينظر: أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، فوزي  140، ص: 2004، 01، العدد: 01احتاد اجلامعات العربية، الد: 
 وينظر: .185 - 184ص:  وينظر: إعالل الواو والياء يف اللغة العربية، صالح الدين صاحل حسنني، .191 - 190ب، ص: حسن الشاي

  .144ظاهرة التخفيف يف النحو العريب، أمحد عفيفي، ص: 
كيلية، رسالن بين ياسني، ص: . وينظر: املماثلة دراسة صوتية تش31ينظر: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، عبد التواب رمضان، ص:  6

142.  
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. وذلك حنو كلمة: "اذتكر"، حيث قلبت "تاء" االفتعال فيها "ذاًال"، فأصبحت "اذّكر"، وذلك 1مباشراً 
  لتأثر "التاء" بـ"الذال" األوىل.

تها، ولكن ختالفها يف كون الصوتني منفصلني يف وهي مماثلة مثل سابق مماثلة كلية تقدمية منفصلة: -2
السياق، وذلك حنو حركة الضم يف ضمري النصب واجلر الغائب املفرد املذكر "ـُه"، فهي تتأثر مبا قبلها من  
كسرة قصرية أو طويلة أو ياء، فتقلب الضمة كسرة، مثل: برجِلِه (أصلها: برجِلُه)، وفيِه (أصلها: فيُه)، 

  .2ليُه)وعليِه (أصلها: ع
وتكون يف حالة تطابق الصوتني متام املطابقة، ويقلب أحدمها إىل  مماثلة كلية رجعية متصلة: -3

الصوت اآلخر، والصوت املؤثر يكون متأخرًا عن الصوت املتأثر، ويكونان متصلني يف السياق اتصاالً 
اكنة "طاًء" فتصبح "يّطّهر"، وذلك حنو كلمة: "يـََتطّهر" تصبح "يـَْتطّهر"، مث تقلب "التاء" الس .3مباشراً 

  .4وكذلك يف املاضي "اطّّهر"، وهذا لتأثر "التاء" بـ"الطاء"
وهي مماثلة لسابقتها، ولكن ختالفها يف كون الصوتني منفصلني، وذلك مماثلة كلية رجعية منفصلة:  -4

، يقول "ابن حنو صيغة "َفِعيل" اليت تتحول إىل "ِفِعيل"، بشرط أن يكون احلرف الثاين من حروف احللق
ومن ذلك تقريب الصوت من الصوت مع حروف احللق، حنو: "ِشِعري"، و"ِبِعري"، و"رِِغيف" « جين": 

«5.  
وهي مماثلة تكون يف حالة عدم التطابق بني الصوتني، وذلك بأن مماثلة جزئية تقدمية متصلة:  -5

سابقاً للمتأثر، والصوتان  يقرب أحدمها من اآلخر، مع وجود بعض الفروق بينهما، والصوت املؤثر يكون
، وذلك حنو كلمة: "ازجتر"، حيث قلبت "تاء" االفتعال فيها "داًال"، فأصبحت "ازدجر"، 6متصالن

  وذلك لتأثر "التاء" بـ"الزاي".
وتكون كسابقتها، ولكن ختالفها يف كون الصوتني منفصلني، وذلك مماثلة جزئية تقدمية منفصلة:  -6

  .1، وذلك لتأثر "الذال" بـ"القاف"*"الذال" فيها "ظاًء" فتصبح "وقيظ"حنو كلمة: "وقيذ"، حيث تقلب 

                                                           
  . 191 - 190ينظر: أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، فوزي حسن الشايب، ص:  1
  .34ينظر: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، عبد التواب رمضان، ص:  2
  . 191 - 190ص:  ينظر: أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، فوزي حسن الشايب، 3
  .39ينظر: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، عبد التواب رمضان، ص:  4
  .401 /2 اخلصائص، ابن جين، 5
  . 191 - 190ينظر: أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، فوزي حسن الشايب، ص:  6
 يقال للشاة اليت تضرب خبشبة حىت متوت: "وقيذ" و"وقيظ". *
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وفيها ال تتم املطابقة بني الصوتني، فيقرب أحدمها من اآلخر، مع مماثلة جزئية رجعية متصلة:  -7
، 2وجود بعض الفروق بينهما، ويكون الصوت املؤثر متأخرًا عن الصوت املتأثر، والصوتان متباشران

"الصاد" يف "يصدق" إىل "زاي"، فتصبح "يزدق"، فاتصال "الصاد" بـ"الدال" شرط وذلك حنو حتول 
  .3لتحقق التأثر

وهي كسابقتها، ولكن ختالفها يف كون الصوتني منفصلني، وذلك حنو  مماثلة جزئية رجعية منفصلة:  -8
 ".كلمة: "سراط"، حيث قلبت "السني" "صاداً"، فأصبحت "صراط"، وذلك لتأثر "السني" بـ"الطاء

  :4ما ميكن تسجيله عن املماثلة الصوتية ما يأيت     
 أّن األصوات تتأثر ببعضها البعض بنسب متفاوتة. -

 أّن جماورة األصوات لبعضها هو السر الكامن وراء هذه العدوى التأثرية. -

 أّن هذه الدرجة من التأثر ميكن أن نسميها بإمكانية التكيف واالنسجام الصويت اللغوي. -

الصويت وراء هذا التأثر هو حتقيق نوع من التشابه أو التماثل، بغية التقارب يف الصفة أّن اهلدف  -
  واملخرج، واقتصاداً يف اجلهد العضلي املبذول.

  ):Dissimilaionب. المخالفة ( -3
حدوث اختالف بني صوتني متماثلني يف الكلمات املشتملة على « يعين مصطلح املخالفة      

ري أحد الصوتني املضعفني إىل أحد أصوات املد: األلف والواو والياء، أو أحد التضعيف، وذلك بأن يتغ
  .5»األصوات الشبيهة ا، وهي األصوات املتوسطة أو املائعة، الالم والراء والنون وامليم 

املخالفة ضد املماثلة، فإذا كانت املماثلة تعمل على التقريب بني  «يقول "فوزي الشايب":      
واملتناقضات، فإّن املخالفة تعمد إىل التفريق بني األمثال واملتقاربات، والغاية من عمل هذه  املتنافرات

املخالفة يسري عكس اجتاه قانون انون . فق6»وتلك هي تيسري النطق، وتقليل اجلهد بالنسبة ألعضائه 
  املماثلة.

                                                                                                                                                                                           
  .37ينظر: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، عبد التواب رمضان، ص:  1
  . 191 - 190ينظر: أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، فوزي حسن الشايب، ص:  2
  .45ينظر: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، عبد التواب رمضان، ص:  3
  .284 - 283، ص: 1998، 01در عبد اجلليل، دار صفاء، عمان، األردن، ط: ينظر: األصوات اللغوية، عبد القا 4
  .176أصول تراثية يف اللسانيات احلديثة، كرمي زكي حسام الدين، ص:  5
  .293. وينظر: األصوات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، ص: 298أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، فوزي حسن الشايب، ص:  6
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 أن يعمل املتكلم حركة ينحصر التخالف، وهو املسلك املضاد للتشابه، يف« ويقول "فندريس":      
  .1»نطقية مرّة واحدة، وكان من حّقها أن تعمل مرتني 

ومن مصطلحات القدامى لظاهرة املخالفة، جند مثالً: كراهية اجتماع املثلني، كراهية التضعيف،       
  .2كراهية توايل األمثال... اخل

  ن حيدث بينهما التغاير إىل قسمني مها:قسم اللغويون املخالفة الصوتية تبعاً لتجاور الصوتني الذيو      
وهو تغاير ااورة، وحيدث يف األصوات املشّددة، فمثًال كلمة: "يتمّطى"، أصلها مخالفة متصلة:  -1

"يتمّطط"، أي: يتبخرت، فاستثقل التضعيف؛ ألّن حتقيقه يتطلب جهدًا كبرياً، ولصعوبة ارتفاع اللسان، 
وت نفسه ثانية، يف اللحظة ذاا، فأبدل املضعف بصوت صائت، والعودة إىل النقطة نفسها إلنتاج الص

  .  3وذلك لسهولته ويسره يف التحقيق
وهو تغاير املباعدة، وحيدث إذا كان بني صوتني فارق، فهي تقع يف األصوات اليت  مخالفة منفصلة: -2

فأبدلت  يفصل بينها فاصل من صوت آخر غري مناظر، فمثالً كلمة: "اخضوضر"، أصلها: "اخضرضر"،
"الراء" األوىل "واواً" جلوار مثلها، وكذلك "اعشوشب"، أصلها: "اعشبشب"، فأبدلت "الباء" األوىل 

 .4"واواً" جلوار مثلها
، ويرى "عبد التواب رمضان" أّن السبب يف 5ويرى "برجشرتاسر" أّن العلة يف التخالف نفسية حمضة     

ني حيتاجان إىل جهد عضلي يف النطق ما، يف كلمة واحدة، هو أّن الصوتني املتماثل« املخالفة الصوتية 
ولتيسري هذا اهود العضلي، يقلب أحد الصوتني صوتاً آخر، من تلك األصوات اليت ال تتطلب جمهوداً 

  فاملخالفة حتقق للمتكلم سهولة النطق واالقتصاد يف اجلهد. .6»عضلّياً 
لفة، ميثالن مسربني متعاكسي االجتاه، جيذب كل واحد منهما ميكن القول إّن ظاهريت املماثلة واملخا     

 .7الرتكيب صوب النهاية اليت حيقق من خالهلا هدفه وغايته املرجّوة
                                                           

  .94اللغة، فندريس، ص:  1
. وينظر: أصول تراثية يف اللسانيات احلديثة، كرمي زكي حسام 62ينظر: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، عبد التواب رمضان، ص:  2

  .176الدين، ص: 
  .296وية، عبد القادر عبد اجلليل، ص: . وينظر: األصوات اللغ177ينظر: أصول تراثية يف اللسانيات احلديثة، كرمي زكي حسام الدين، ص:  3
  .297. وينظر: األصوات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، ص: 177ينظر: املرجع نفسه، كرمي زكي حسام الدين، ص:  4
  .34ينظر: التطور النحوي للغة العربية، برجشرتاسر، ص:  5
. وينظر: أصول تراثية يف اللسانيات احلديثة، كرمي زكي حسام الدين، 46التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، عبد التواب رمضان، ص:  6

  .176ص: 
  .292ينظر: األصوات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، ص:  7



ا	�زء ا	���� �ن "���  و���� 	����ل ��ا	��و�� ا	 ــــ ا	�ور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	��ل ا�ول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا	! ��"

 -49 -   

 

  أهمية الحركات في العربية: -4
  مل يول القدماء احلركات القصرية األمهية نفسها اليت أولوها للصوامت، « يقول "فوزي الشايب":     

جود رموز مستقلة للحركات القصرية، تكتب يف صلب الكلم، وإمنا توضع فوق ويرجع ذلك إىل عدم و 
  .1» الصامت أو حتته، وهذه التبعية اخلطية فرضتها رسوم الكتابة العربية والسامية عامة

، وتثبت رموزا ال *واللغة العربية كغريها من اللغات فكثرياً ما مل يف الرسم بعض األصوات املنطوقة     
باإلضافة إىل إمهاهلا رسم احلركات، وال سيما القصرية منها، وهذا ما أدى إىل االهتمام باحلرف  ،**تنطق

  . 2دون احلركة، بينما احلركة صوت ال يقل عن احلرف أمهية
ويعترب إمهال العرب للحركات القصرية يف كتابتهم من العوامل اليت جعلت القدماء يعتربوا صفة      

زما هلا، أو ملك ميينها، ولو أم كتبوا احلركات بعد الصوامت لتغري وضع للصوامت، أو شيء مال
  .3الكتابة، وألمكن التنبه إليها بالعني، بعد أن يفد االنتباه إليها باألذن

  : 4وقد دونت احلركات القصرية والطويلة بصفة خاصة     
قارئ بأا ترافق الصوامت مع مومهة ال -إن أثبتت  - احلركات القصرية: ودونت فوق احلرف أو حتته  - 1

 أا تأيت بعدها يف السلسلة اخلطية.

احلركات الطويلة (حروف املّد): ودونت كأا صوامت عادية هلا موقع يف السلسلة الصوتية، مع أا  - 2
 ال متلك أي موقع يف السلسلة، وهي ترافق احلركات وال تتلوها.

للغويني يتساءلون عن املوقع احلقيقي للحركات، فتدوين احلركات فوق أو حتت احلروف، جعل ا     
أما يف مذهب "سيبويه" فإن احلركة حتدث بعد احلرف، وقال غريه: معه، وذهب « يقول "ابن جين": 

                                                           
  .80 - 79من مظاهر املعيارية يف الصرف العريب، فوزي حسن الشايب، ص:  1
 و"لكن". ثل: نون التنوين، واملد يف "هذا"م *

  املاضي املسند إىل الغائبني، والالم يف الكلمات الشمسية. مثل: ألف الفعل **
  .31ينظر: التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث، الطيب البكوش، ص:  2
نجاح لينظر: األسباب واألوتاد والفواصل بني املقطع واحلركة والسكون، حممد العلمي، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس، مطبعة دار ا 3

. وينظر: علم اللغة العام القسم الثاين األصوات، كمال 260، ص: 1980 - 1979، السنة: 03، و02اجلديدة، الدار البيضاء، العدد: 
. وينظر: احلركات نقطة الضعف يف الدراسات الصوتية عند 139. وينظر: مناهج البحث يف اللغة، حسان متام، ص: 76حممد بشر، ص: 

ص: ، 2002، 20، السنة: 80شايب، الة العربية للعلوم اإلنسانية، جملس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد: العرب، فوزي حسن ال
65.  

  .29 - 28، ص: 1998، 01ينظر: اللسانيات العامة وقضايا العربية، مصطفى حركات، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، ط:  4
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 . أما تدوين احلركات الطويلة بطريقة مماثلة للصوامت، جعل اللغويني1» غريمها إىل أا حتدث قبله
 مما أجري جمرى احلركاتف« ملتوية أحيانا، يقول "ابن جين": يتعاملون مع بعض عناصر النحو بطرق 

  .2»، "أبوك" و"أخوك" وحنومها *األلف والواو، إذا أعرب ن يف تلك األمساء الستة
هذه التساؤالت كان باإلمكان أالّ تقع لو انتبه اللغويون القدماء إىل « ويرى "مصطفى حركات" أن      

؛ ألن احلركات هلا أمهية كبرية يف 3»أن األصل هو السلسلة الصوتية أن الكتابة ليست إال وسيلة، و 
تفسري بعض الظواهر اللغوية، كاإلعالل واإلدغام، ويتعقد األمر يف األفعال املعتلة خاصة، حيث تسقط 
حروف العلة حينا، وتثبت حينا آخر باختالف الصيغ، والصيغ ختتلف باختالف احلركات، إىل جانب 

      .4زيادة احلروف
  طول الحركة وقصرها: *

يطلق اسم حركات طويلة، على احلركات « يقول "كانتينو" يف املدى الذي يستغرقه طول احلركة:      
اليت ميتد فيها إخراج النفس امتدادا يصري معه مدى النطق ا، مساويا ملدى النطق حبركتني بسيطتني، 

  .5» وقد يتعدى ذلك
ولكين أعلم يقينا أن األلف املمدودة املصوتة تقع يف ضعف أو : « )ـه428(ت ويقول "ابن سينا"     

أضعاف زمان الفتحة، وأن الفتحة تقع يف أصغر األزمنة اليت يصح فيها االنتقال من حرف إىل حرف، 
  .6»وكذلك نسبة الواو املصوتة إىل الضمة، والياء املصوتة إىل الكسرة 

نسبة املصّوت الطويل إىل املصوت القصري، من حيث املدة فـ"ابن سينا" مل يقّرر بشكل ائي      
على أّن  -كما يرى "أمحد احلمو"   -الزمنية، أهي ضعف أم أضعاف؟، لكن الرأي قد استقّرر حاليًّا 

                                                           

  .17 /1، 1985، 01، دار القلم، دمشق، ط: ين، حتقيق: حسن هنداويأبو الفتح عثمان بن جسر صناعة اإلعراب،  1
والصواب يقتضي أن نقول: إن األمساء الستة ترفع بالضمة الطويلة، وليس بالواو، وتنصب بالفتحة الطويلة، وليس باأللف، وجتر بالكسرة  *

  .30ت، ص: الطويلة، وليس بالياء. ينظر: اللسانيات العامة وقضايا العربية، مصطفى حركا
  .515 /2 اخلصائص، ابن جين، 2
  .30اللسانيات العامة وقضايا العربية، مصطفى حركات، ص:  3
  .32ينظر: التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث، الطيب البكوش، ص:  4
ث اللغوي، عبد التواب رمضان، ص: نقًال عن: املدخل إىل علم اللغة ومناهج البح 145دروس يف علم أصوات العربية، كانتينو جان، ص:  5

96 .  
  .14، ص: 1915أسباب حدوث احلروف، أبو علي احلسني بن سينا، تصحيح: حمب الدين اخلطيب، مطبعة املؤيد، القاهرة، مصر،  6
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املصوت الطويل يعادل ضعف املصوت القصري؛ ألّن احلركة تعادل من حيث زمنها نصف زمن حرف 
  .1 املّد (احلركة الطويلة)

ذا يعين أّن الضمة الطويلة (الواو املدية) تساوي ضمتني، والكسرة الطويلة (الياء املدية) تساوي  ه     
كسرتني، والفتحة الطويلة (األلف املمدودة واملقصورة) تساوي فتحتني، ويعين من ناحية أخرى: أّن 

  .2الضمة نصف الواو، والكسرة نصف الياء، والفتحة نصف األلف
إىل أن الطول والقصر ليس أمرا خاصا باحلركات وحدها، بل إن الصوامت تطول ويبقى أن نشري      

، ليس صوتني من جنس واحد، ∗وتقصر كذلك، وما يعرف باسم الصوت املضعف أو احلرف املشدد
  .3األول ساكن والثاين متحرك، وإمنا هو صوت واحد طويل يساوي زمنه زمن صوتني اثنني

 طبيعة الواو والياء واأللف: -5

كان عالج اللغويني العرب القدامى وبعض احملدثني لأللف والواو والياء عالجا مضطربا؛ ألم       
خلطوا بني الرمز الكتايب والصوت من جهة، وركزوا على ما يصيبها من تغري يف مواقع خمتلفة من الكلمة، 

  .4من جهة ثانية *فأطلقوا عليها حروف علة
مسي عند الصرفيني علة ال غري، كما يف: "َوجد"، و"يَلد"، وإذا كان  **فإذا كان حرف العلة متحركاً      

  يف: "نُور"، و"ِعيد"، و"َدار"، وإن سكن انفتح   ساكنا وقبله حركة جمانسة، مسي علة ومدا، كما
  .5ما قبله ومسي لينا، كما يف: "ثْوب"، و"سْيف"

                                                           
  .169حماولة ألسنية يف اإلعالل، أمحد احلمو، ص:  1
. وينظر: الصرف وعلم األصوات، سقال ديزيره، ص: 20د الفتاح الزين ص: ينظر: بني األصالة واحلداثة قسمات لغوية يف مرآة األلسنية، عب 2

مصر، . وينظر: دور علم األصوات يف تفسري  قضايا اإلعالل يف العربية، عبد املقصود حممد عبد املقصود، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 22
  .45، ص: 2007، 01ط: 

 ر املشّدد حرفني، هو أنه يقوم يف اللغة العربية أحيانا، بوظيفة صوتني، فمثال: "يذّّكر"، الذال الطويلةلعل الذي دعا اللغويون القدامى إىل اعتبا ∗
 . 97فيه تنوب مناب التاء والذال يف "يتذّكر". ينظر: املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، عبد التواب رمضان، ص: 

   .39. وينظر: الصوتيات والفونولوجيا، مصطفى حركات، ص: 97للغوي، عبد التواب رمضان، ص: ينظر: املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث ا 3
  مسيت حروف علة، ألا مريضة وعليلة، فهي تتغري وال تثبت على حال، مثل املريض. *
  .98، ص: 1998ينظر: دراسات يف علم اللغة، كمال حممد بشر، دار غريب، القاهرة، مصر، (د ط)،  4
املتحرك ميثل احلرف وحركته؛ أي أنه يشمل الصامت والصائت  أنّ  امت ميثل احلرف وحده، يف حنيفرق بني الصامت واملتحرك؛ فالصهناك  **

  معاً.
  .110ينظر: التعاقب واملعاقبة من اجلانب الصويت الصريف، أمحد علم الدين اجلندي، ص:  5
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العربية حلروف العلة واملد واللني برمز  ومن بني األسباب اليت أوقعت يف اللبس واخللط، رمز علماء     
، والظاهر أن النظام الكتايب عقد األمور نوعا ما، 1واحد، ومل يفرقوا بني ما كان للعلة، وما كان للمد

  وطمس بعض احلقائق.
ألف املد وواوه وياءه أنواعا ثالثة تدخل كلها يف مفهوم احلركة الطويلة،  «واحملدثون حني يعتربون      
  . 2»القدماء هذه احلركة الطويلة إىل حركة (هي الفتحة أو الضمة أو الكسرة)، والسكون هو اللني جيزئ 
ال يقتصرون فيه على احلرف غري املتبوع حبركة، بل  «اللغويون القدامى حني يتحدثون عن السكون      

ما أن يكون لينا، يدخلون يف إطاره ألف املد وواوه ويائه، فالساكن عندهم إما أن يكون صحيحا، وإ
  .3»وعلى هذا األساس بنو جمموعة قواعد صوتية 

وعدم التمييز بني صويت املد (الواو والياء املديتني)، والصوتني غري املديني، أدى جزئيًا إىل معاجلات     
غري دقيقة، أو إىل غياب احلديث عن تغريات صوتية ليس غريها بأوىل منها، وعلى الرغم من إدراك 

ني النوعني من األصوات املعرب عنها كتابيًا برمزين مشرتكني، وأن احلركات ال تتميز عن حروف الفرق ب
  .4املد إالّ من حيث الزمن والكم، غري أّن آثار ذلك اإلدراك مل تظهر يف صعيد اإلجراء والتطبيق

إىل بعض  ويستند عدم التدقيق والغلط يف احلركات الطويلة وأشباه احلركات، وغياب اإلشارة     
  :5التحوالت الصوتية، إىل عاملني اثنني

خداع الرسم الكتايب: وذلك لتشابه رسم كل من الواو والياء املديتني، ورسم كل من الواو والياء غري  -1
 املديتني.

 تصور أّن حروف املّد سواكن، وأّن كل حرف مد تسبقه حركة من جنسه.  -2

«        حرف املد (احلركات الطويلة)، يقول "سيبويه":وأ بني احلركات أدرك القدماء قوة العالقة     
. ولكنهم عّدوها حروفًا مشكلة بالسكون، 6»فالفتحة من األلف، والكسرة من الياء، والضمة من الواو 

                                                           
  .110، أمحد علم الدين اجلندي، ص: املرجع نفسهينظر:  1
  .258األسباب واألوتاد والفواصل بني املقطع واحلركة والسكون، حممد العلمي، ص:  2
  .257، حممد العلمي، ص: املرجع نفسه 3
القدمي)، فيصل إبراهيم صفا،  ينظر: التحوالت الصوتية املقطعية للمزدوج احلركي (دراسة يف بعض التحوالت الغائبة واملغلوطة يف الدرس الصريف 4

  .10 - 09،  ص: 2006، 16االجتماعية واإلنسانية التواصل، جامعة باجي خمتار، عنابة، اجلزائر، العدد:  جملة العلوم
  .09، فيصل إبراهيم صفا، ص: املرجع نفسهينظر:  5
  .242/ 4الكتاب، سيبويه،  6
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إّال أّن هذه احلروف الالئي حيدثن إلشباع احلركات، ال يكّن إّال سواكن؛ ألّن  «يقول "ابن جين": 
  .1»يتحركن أبداً مّدات، واملّدات ال 

 «    ، فال شك أم2، خطأ صراح*هناك حركة قصرية قبل املدات جمانسة هلا فظنهم وتصورهم أن     
  .3» قد ضلوا الطريق السوي حني ظنوا أن هناك حركات قصرية قبل حروف املد

ذلك بوزا واخللط بني احلركات الطويلة والصوامت أدى إىل وزن املعتالت بطريقة غري سليمة، و      
على حسب أصلها، ال كما هي عليه يف الواقع، ومل جيدوا غضاضة يف ذلك، على الرغم من بعد املشقة 

  .4بني الوزن واملوزون أصواتا وإيقاعا
وقد فرق علم اللغة احلديث بني الواو كصامت والواو كمصوت، وفرق بني الياء كصامت والياء       

الياء مدلوالن خمتلفان، وقيمتان صوتيتان خمتلفتان، أما األلف كمصوت، وذا يكون لكل من الواو و 
  فلها قيمة واحدة، وهي كوا مصوت:

فالواو ليست إالّ رمزاً حلركة طويلة هي الضمة، كما يف "أدعو"، والياء هي األخرى  أوًال: كونها حركات:
حلركة طويلة هي الفتحة، كما  ليست إّال رمزاً حلركة طويلة هي الكسرة، كما يف "أرمي"، واأللف هي رمز

  .5يف "قال"
واللسانيات احلديثة ترفض أن ينظر إىل ما يسمى حبروف العلة (الواو والياء املديتني، واأللف) على      

أا حروف، بل أن ينظر إليها على أا مصوتات طويلة تعادل ضعف املصوتات القصرية، فال فرق بني 
  . 6 الطول أو الكميةاحلركة الطويلة والقصرية إالّ يف

                                                           
  .28/ 1سر صناعة اإلعراب، ابن جين،  1
درة على التحليل السليم لكثري من الظواهر، ويتجلى ذلك مثال: يف القول جبواز حتليالت خيالية، تدل على عجز واضح يف القجنم عن هذا  *

  التقاء الساكنني حشوا، فيما أمسوه "باب شابّة ودابّة".
  .68ينظر: احلركات نقطة الضعف يف الدراسات الصوتية عند العرب، فوزي حسن الشايب، ص:  2
  .39ص: ، 1975، 05ملصرية، القاهرة، ط: مكتبة األجنلو ااألصوات اللغوية، إبراهيم أنيس،  3
  .75ينظر: احلركات نقطة الضعف يف الدراسات الصوتية عند العرب، فوزي حسن الشايب، ص:  4
، 84. وينظر: دراسات يف علم اللغة، كمال حممد بشر، ص: 83ينظر: علم اللغة العام القسم الثاين األصوات، كمال حممد بشر، ص:  5
  .96 - 95ص: و 
. وينظر: دور علم األصوات يف تفسري قضايا اإلعالل يف العربية، عبد املقصود حممد 169: حماولة ألسنية يف اإلعالل، أمحد احلمو، ص: ينظر 6

، 09. وينظر: قضايا صرفية، أمحد حممد عبد العزيز كشك، حوليات كلية دار العلوم، مطبعة جامعة القاهرة، العدد: 40عبد املقصود، ص: 
  .65، ص: 1979
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أما األلف فليست حرف علة، بل هي فتحة طويلة، كما أّن الياء « يقول "عبد الصبور شاهني":      
املدية كسرة طويلة، والواو املدية ضمة طويلة، وقد جاء التباسهما بالواو والياء املعتلتني، نتيجة التماثل يف 

  .1»الرمز الكتايب 
كم على الواو والياء بأما صوامت، يرجع إىل أسباب نطقية، وأخرى وظيفية؛ احل ثانياً: كونها صوامت:

فالنطقية: لقلة وضوح الواو والياء يف السمع إذا قيسا باحلركات، والفراغ بني مقدم اللسان وبني احلنك 
األعلى يف نطق الياء، يكون أضيق منه حال النطق بالكسرة الطويلة، وكذلك احلال مع الواو؛ حيث 

ون الفراغ بني أقصى اللسان وأقصى احلنك حال النطق ا، أضيق منه حال النطق بالضمة الطويلة، يك
ومن مث نسمع حفيفًا بسيطًا مع النطق بالواو أو الياء. أما الوظيفية: فلقيام الواو والياء بدور الصوامت، 

فريق بني املعاين، وتكون متبوعة وتقع موقعها متامًا يف الرتكيب الصويت للغة العربية، وهي قادرة على الت
  .  2حبركات كاألصوات الصامتة متاماً 

  :3وما ميكن استخالصه عن األلف والواو والياء ما يأيت     
األلف حركة خالصة من الناحية النطقية والوظيفية، فهي ليست صامتة يف أي حال، وتسمى حرف   -1

  علة ومّد عند علماء العربية.
والياء يف حنو: "أرمي"، حركتان خالصتان من الناحية النطقية والوظيفية،  الواو يف حنو: "أدعو"،  -2

  وتسميان حريف علة ومّد عند علماء العربية.
الواو يف حنو:"َولد"، والياء يف حنو:"َيرتك"، من األصوات الصامتة، بناء على ما يقومان به من وظيفة   -3

اص النطقية اليت تقرما من األصوات الصامتة، يف الرتكيب الصويت للغة، باإلضافة إىل وجود بعض اخلو 
 والتسمية الصحيحة هلما عند علماء العربية أما حرفا علة.

الواو يف حنو: "حْوض"، والياء يف حنو: "بْيت"، من األصوات الصامتة أيضا، وذلك ألسباب نطقية   -4
 ووظيفية، وتسميان صويت لني عند علماء العربية.

  والياء من األصوات الصامتة يف سياقني صوتيني مها:معىن هذا أن الواو     
  إذا أتبعتا حبركة من أي نوع. )أ

                                                           
  .32املنهج الصويت للبنية العربية، عبد الصبور شاهني، ص:  1
ص:     . وينظر: دراسات يف علم اللغة، كمال حممد بشر،85 - 84ينظر: علم اللغة العام القسم الثاين األصوات، كمال حممد بشر، ص:  2

96 - 97.  
. وينظر: الصرف وعلم 97لغة، كمال حممد بشر، ص: . وينظر: دراسات يف علم ال85، كمال حممد بشر، ص: املرجع نفسهينظر:  3

  .22األصوات، سقال ديزيره، ص: 
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 إذا وقعتا ساكنتني وقبلهما فتحة. )ب

ويف هاتني احلالتني هلما شبه نطقي باحلركات، كما هلما شبه وظيفي باألصوات من جهة أخرى،      
 « . يقول "الطيب البكوش":*مت"وهلذا يطلق عليهما علماء اللغة "أنصاف احلركات" و"أنصاف الصوا

فحروف العلة احلقيقية اثنان: الواو والياء، وهو ما يقابل املفهوم الغريب: نصف حركة أو نصف حرف، 
  . 1»ومها امسان ملسّمى واحد 

أن العربية مل ختّصص لأللف رمزًا كتابيًا يف بادئ األمر، ولعّله اكتفاٌء باهلمزة، كما مل « ويالحظ       
  . 2»للواو والياء املصوتتني رمزين كتابيني، اكتفاًء برمزي الواو والياء الصامتتني ختّصص 

فالدارسون احملدثون يرون أن القدماء قد اخندعوا بالنظام الكتايب، وذلك بتومههم أن ما يكتب هو       
ن الكتابة ال نفسه ما ينطق، ولكن الرمز املكتوب ال ميثل يف الواقع الصوت املنطوق متثيال صادقا؛ أل

ترسم التفاعالت الصوتية يف الغالب، لذلك فمن الضروري الفصل بني التحليل الصويت للكلمة العربية 
  وبني كتابتها.

وعلى الرغم من هذا فإنه ال مناص من اإلقرار باهود الكبري الذي بذله القدامى، يقول " كمال      
ودهم يف خدمة العربية واحلفاظ عليها، بالطريق الذي ومع ذلك كله مازلنا حنمد ألسالفنا جه« بشر": 

وإذا كان األقدمون مل « . ويقول "عبد الصبور شاهني": 3»استطاعوا، وباملنهج املتواضع الذي اتبعوا 
بذلوا  - مع ذلك  - يعرفوا تشابك العالقة بني األصوات والنحو والصرف، فقد كانوا معذورين، وهم 

ل الكلمة والرتكيب العريب، وورّثونا علومًا ذات كيان مرتابط من وجهة غاية إخالصهم يف تقعيد أحوا
  .    4»نظرهم، فلهم مّنا غاية التقدير والتبجيل

                                                           
  ... اخل. وأطلق عليها أيضا: أشباه احلركات، واحلركات املزدوجة، واملزدوجات احلركية، وأنصاف الصوائت *
  .31التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث، الطيب البكوش، ص:  1
. وينظر: اللسانيات العامة وقضايا العربية، 40يف تفسري قضايا اإلعالل يف العربية، عبد املقصود حممد عبد املقصود، ص: دور علم األصوات  2

، ص: 2000، 01. وينظر: تطبيقات يف املناهج اللغوية، إمساعيل أمحد عمايرة، دار وائل، عمان، األردن، ط: 75مصطفى حركات، ص: 
180.  

  .99للغة، كمال حممد بشر، ص: ينظر: دراسات يف علم ا 3
وحسيب أن أقول هنا: حقًا لقد وّرثنا أسالفنا تراثاً « . ويقول يف موضع آخر: 09املنهج الصويت للبنية العربية، عبد الصبور شاهني، ص:  4

الصويت للبنية العربية، عبد الصبور  املنهج». عظيماً، ض بتفسري ظواهر اللغة طيلة القرون املاضية، فما أحقهم بالثناء، وما أجدرهم بالعرفان 
  .21شاهني، ص: 
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إّن املعرفة اإلنسانية والنظر يف املسائل املختلفة، البد أن يعرتيهما بعض اخلطأ أو عدم الدقة من      
مل بذلك املعرفة بالتصحيح والتدقيق، وال يعيب حني آلخر، مما ميكن أن يكشف عنه الالحقون، فتتكا

السابقني وال حيط من أقدارهم هذا اخلطأ  أو عدم الدقة، إذ الالحقون معرضون ملثل ما وقع فيه 
  .1السابقون

التحويل الصويت لألفعال يف  -إن شاء اهللا  - ة السريعة، سنتناول يف هذا الفصلوبعد هذه التوطئ     
" ج البالغة"، وذلك ابتداء بصيغة "فعل"، وتوسطًا بصيغة "يفعل"، وانتهاًء بصيغة اجلزء الثاين من

"افعل"، مبينني صور التحويل الطارئة على هذه الصيغ يف سياقات خمتلفة. ونكتفي بعرض مثال أو 
  مثالني لكل صورة، مث نقوم بإحصائها يف جداول، وحتديد نسبها، وأخرياً ذكر النتائج املتوصل إليها.

وللتوضيح سأستعمل رموز األجبدية الصوتية الدولية رامزًا ا إىل الصوامت والصوائت، وذلك      
  للوقوف بدّقة على التحّوالت الصوتية الطارئة على األفعال، وهذه الرموز قد ضّمنتها اجلداول اآلتية: 

  (الحروف) الصوامت

 ?  ء

  

 k  ك   d  ض   d  د

 l  ل   t  ط   d  ذ b  ب

 m  م   d  ظ   r  ر  t  ت

 n  ن   c  ع   z  ز  θ  ث

 h  هـ   g  غ   s  س j  ج

 w  و   f  ف   s  ش h  ح

 y  ي   q  ق   s  ص x  خ

  (الحركات) الصوائت

  الصائت الطويل    الصائت القصير

 aa  الفتحة الطويلة   a  الفتحة القصرية

 uu  الضمة الطويلة   u  الضمة القصرية

  ii  الكسرة الطويلة   i  الكسرة القصرية
                                                           

  .29ينظر: التحوالت الصوتية املقطعية للمزدوج احلركي، فيصل إبراهيم صفا، ص:  1
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  أوًال: صور التحويل الصوتي في صيغة "فعل":
  ميكن حصر الصور الصوتية التحويلية لصيغة "فعل" يف اآليت:     

 التحويل بإبدال صامت إلى صامت آخر: )1

 إّن أهم القوانني اليت تؤثر على تتابع األصوات قانونا املماثلة واملخالفة.     

 "التاء":أ) التحويل بإبدال الصامت "الواو" إلى الصامت  -1

 it ta sa?[ 1) مواضع، منها: "اتَسَع"05وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف مخسة (     

ca[ "ا "اتـَّعل(اْوَتَسَع) وبنيتها العميقة ، فوز]?iw ta sa ca[ ."تَـَعَل حيث حّولت  اليت صيغتها "افـْ
تاء" يف األول "الواو"، مث فين الصوت الثاين يف فاء "افتعل" الواو إىل تاٍء، وذلك ناتج عن تأثري الثاين "ال

يتسم مبالمح قّوة؛ وذلك  «" اْوَتَسعَ فصوت التاء يف ". باملماثلة الكلية الرجعيةاألول، وهو ما يسمى 
ألنه انفجاري عالوة على أنه حتّصن باحلركة، يف حني أّن الواو لبسه السكون، واحلرف الساكن حرف 

عمد الناطق إىل مثل هذا اإلبدال للتخلص من الضعف، وليكون نطقهم من مّيت كما نعته القدماء، ف
  .2»وجه واحد 

وهناك من يرى أنّه ليس هناك قرابة صوتية بني الواو والتاء تسوّغ حذف الواو، فالتحول ناتج عن      
هابطة،  ؛ ألّن ايته تنتهي بواو قبلها كسرة، وهي اية]iw?[رفض العربية للمقطع املتوسط املغلق 

وتعمد إىل ، ]iw[. فالعربية ترفض املزدوج 3فتحذف الواو وتعّوض بتاء مماثلة للصوت التايل هلذه الواو
 ض عنها مبّد التاء. يتعو الاملخالفة بينهما، وذلك عن طريق التخلص من الواو، و 

  ب) التحويل بإبدال الصامت "الهمزة" إلى الصامت "التاء": -1
 it ta xad?[ 4) مواضع، منها: "اختَْذمت"05يف "ج البالغة" يف مخسة (وقد وردت هذه الصورة      

tum[  (ائْـَتَخْذمت) َعْلُتم"، وبنيتها العميقةا "اتـاليت وز]?i? ta xad tum [ تَـَعْلُتم". فتتابع وصيغتها "افـْ
األصوات إخراجاً، ؛ وذلك ألّن اهلمزة تُعّد من أصعب العريبصويت ال ه النظامضيرفمهزتني يف فعل واحد 

فردة، امل، هذا بالنسبة إىل اهلمزة 5» ، وهي أبعد احلروف خمرجاً نربة يف الصدر خترج باجتهاد« فهي 

                                                           
  .2 /307ج البالغة، علي بن أيب طالب،  1
 .77ص: ، 2007، 01القواعد الصرف صوتية بني القدماء واحملدثني، سعيد حممد شواهنة، مؤسسة الوراق، عمان، األردن، ط:  2

  .19 - 18ينظر: التحوالت الصوتية املقطعية للمزدوج احلركي، فيصل إبراهيم الصفا، ص:  3
  .256/ 2البالغة، علي بن أيب طالب،  ج 4
  .548/ 3الكتاب، سيبويه،  5
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فكيف إذا اجتمعت مهزتان؟، هلذا تلجأ العربية إىل املخالفة بني اهلمزتني عن طريق إسقاط اهلمزة الثانية 
قيقًا للخفة والسهولة يف النطق، واقتصادًا للجهد وذلك حت والتعويض عنها بتاء مماثلة لتاء االفتعال.

 العضلي لدى املتكلم.

 ج) التحويل بإبدال الصامت "التاء" إلى الصامت "الطاء": -1

وزا  1) موضعاً، منها: "اْصطَنَـَعه"11وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف أحد عشر (     
تَـَعَله"وص (اْصتَـنَـَعه) وبنيتها العميقة ،"اْفطَعَله" أُبدلت التاُء طاًء، والسبب يرجع إىل تأثري حيث . يغتها "افـْ

أي أّن السمة احلامسة هي  ؛2الصاد املفخمة على التاء املرققة، فأُبدلت إىل نظريها املفخم وهو الطاء
واهلدف هو حتقيق االنسجام والتقارب بني احلرفني، وتسهيل النطق  الصاد، وذلك تبعًا لقانون املماثلة.

  فالتحّول الذي حدث يتلخص يف الصيغة اآلتية:  ،3وتقليل اجلهد العضلي
  (ص + ت) ـــــــــــــ (ص + ط)

 مطبق + غري مطبق                    مطبق + مطبق

 د) التحويل بإبدال الصامت "التاء" إلى الصامت "الدال": -1

اللذان وزما  ، فأصل "ازدهر" و"اذدكر"فعل ذاًال أو زاياً تبدل تاء االفتعال داًال إذا كانت فاء ال     
وما حدث من حتّول ميكن إيضاحه ببحث وصيغتهما "افتعل"، و"اذتكر"،  ، هو "ازر""افدعل"

، أّما التاء انجممهور  انصوتوالذال والدال والتاء، فالسمة احلامسة هي أّن الزاي والذال خصائص الزاي 
فهي صوت مهموس، فإذا أضفنا إىل التاء بكل خصائصها  "و"اذتكر اليت كنا نتوقعها قياسًا "ازر"

الصوتية توترًا يف الوترين الصوتيني مسعنا أو نطقنا داًال، وهذا ما حدث، فالتاء ال خيتلف عن الدال إالّ 
       .4يف اجلهر

                                                           
  .2 /275ج البالغة، علي بن أيب طالب،  1
اللغوية احلديثة وجذورها عند العرب، صالح الدين صاحل حسنني، جملة الفيصل، الرياض، اململكة العربية السعودية، العدد:  ينظر: الدراسات 2

  .60: . ص1982، السنة اخلامسة، 59
ن تصنيف وحتليل لصور اإلعالل واإلبدال الصريف يف املشتقات األحد عشر واملصادر وتيسري تعليم املربمج منها لتالمذة املرحلة الثانوية م ينظر: 3

عربية وآداا، جامعة خالل الربع الثاين من القرآن واملنهاج الوزاري دراسة وصفية حتليلية، رابح بومعزة، رسالة ماجستري (خمطوط)، معهد اللغة ال
  .218ص: ، 1999/ 1998اجلزائر، 

ينظر: دور و  .39ينظر: علم اللغة بني الرتاث واملناهج احلديثة، حممود فهمي حجازي، دار غريب، القاهرة، مصر، (د ط)، (د ت)، ص:  4
  .114 - 113البنية الصرفية يف وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها، لطيفة إبراهيم حممد النجار، ص: 
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ا اليت وز 1ازَدَمحُوا": ") مواضع، منها06وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف ستة (     
تَـَعُلوا" (ازَحتَُموا) وبنيتها العميقة ،"اْفدَعُلوا" حيث إّن التاء أُبدلت إىل أختها الدال، اليت  .وصيغتها "افـْ

أرادوا جتنيس الصوت، وأن يكون « ذلك أّن العرب ختتلف عنها يف صفة اجلهر، وهي مماثلة رجعية، و 
   تحّول يف الصيغة اآلتية: تلخيص هذا ال، وميكن 2»العمل من وجٍه بتّقرب حرٍف من حرٍف 

  ــ (ز + د)ــــ) ـــــ(ز + ت
  جمهور + جمهور       جمهور + مهموس               

 هـ) التحويل بإبدال الصامت "الواو" إلى الصامت "الياء": -1

 ra di[ "َرِضَيه" :) موضعاً، منها13وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف ثالثة عشر ( )1 -هـ

ya hu[ "ا "َفِعَيه(َرِضَوه) وبنيتها العميقة ،فوز ]ra di wa hu[ "تأثرت  فالواو. وصيغتها "َفِعَله
 «بالكسرة اليت قبلها فتحّولت إىل ياٍء، وذلك للمماثلة واالنسجام، وهي مماثلة تقّدمية. فوقوع الكسرة 

بني منطقة نطق الكسرة، وهي  يف اية مقطع متلّوة مبقطع آخر مبدوء بواو وهذا يتطلب انتقاًال مباشراً 
منطقة أمامية إىل منطقة نطق نصف احلركة (الواو) وهي منطقة خلفية، وهذا ما أّكده القدماء من 

 .3»صعوبة االنتقال من الكسرة إىل الواو 

 as fay?[ "َأْصَفْيتم": ، منها) مواضع10وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عشرة ( )2 -هـ

tum[ (َأْصَفْومت)وبنيتها العميقة ، ا "أَفـَْعْيُتم"فوز ]?as faw tum[ "فالقدامى  .وصيغتها "أَفـَْعْلُتم
يرون أّن الواو إذا وقعت رابعة أو خامسة تتحّول إىل ياٍء، ويرون أّن السبب هو اهلروب من الثقل؛ ألّن 

إىل الصوتية يبدو أّن  التحّول يعود من خالل الكتابة  ولكنالواو ثقيلة فقلبوها إىل ياٍء ألا أخف منها، 
الواو، فلجأ الناطق إىل االنتقال من الفتحة موضع من موضع الفتحة القصرية إىل  صعوبة االنتقال

 .4من الواو أكثر خّفةاليت هي القصرية إىل الياء 

 "الذال": الصامت"التاء" إلى  الصامتالتحويل بإبدال و)  -1

تَـَعَل"، فالتقاء التاء ومثاله الفعل: "اذكرَ       " الذي وزنه "افـعَل"، وبنيته العميقة (اْذَتَكَر) وصيغته "افـْ
املهموسة بالذال اهورة ثقيل يف النطق، فُعِدل عنه بإبدال التاء ذاًال جمهورة. وذلك ناتج عن تأثري األول 

                                                           
  .2 /187ج البالغة، علي بن أيب طالب،  1
  .325/ 2املنصف لكتاب التصريف، ابن جين،  2
 .120ص: واحملدثني، سعيد حممد شواهنة،  القواعد الصرف صوتية بني القدماء 3

 .128 - 127ص: ، سعيد حممد شواهنة، ينظر: املرجع نفسه 4
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ة. وميكن باملماثلة الكلية التقدميى "الذال" يف الثاين "التاء"، مث فين الصوت األول يف الثاين، وهو ما يسم
  تلخيصها كما يأيت:    

  
  (ت + ذ) ـــــــــــــ (ذ + ذ)

  مهموس + جمهور                             جمهور + جمهور 
 ويالحظ أّن هذه الصورة مل ترد يف "ج البالغة".    

 "التاء": الصامت"الياء" إلى  الصامتالتحويل بإبدال ) ز -1

احملدثون أّن من طرق التخلص من املقاطع املرفوضة يف العربية حذف الياء وتعويضها بصوت ى ير      
اليت وزا "اتـَعَل"،  ]it ta sa ra?[صامت يف وزن "افتعل" من الثالثي املعتل املثال كما يف "اتَسَر" 

تَـَعَل"، ]iy ta sa ra?[وبنيتها العميقة (ايـَْتَسَر)   ه ليس هناك قرابة صوتية بني الياءويرى أن وصيغتها "افـْ
؛ ]iy?[، فالتحول ناتج عن رفض العربية للمقطع املتوسط املغلق (ص ح ص) حذف الياء والتاء تسوّغ

وتعّوض بتاء مماثلة للصوت التايل  لياءقبلها كسرة، وهي اية هابطة، فتحذف ا ياءألّن ايته تنتهي ب
  .1ياءهلذه ال
 ة مل ترد يف "ج البالغة".ويالحظ أّن هذه الصور      

 التحويل بحذف الصامت وتعويضه بصائت قصير: )2

  أ) التحويل بحذف الصامت "الياء" وتعويضه بصائت قصير: -1
  ) التحويل بحذف  الصامت "الياء" وتعويضه بكسرة قصيرة:1 -أ

 ]i tuxa si[ 2َخِشيُت": ") مواضع، منها10وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عشرة (     
فحذفت الياء لوقوعها يف  .وصيغتها "َفِعْلُت" ]xa siy tu[(َخِشْيُت) وبنيتها العميقة ، ووزا "َفِعيُت"

، وهو مزدوج ال تقبله العربية مطلقاً؛ ألنه ]iy[، وتشّكل لدينا مزدوج مرفوض ]]siyاية مقطع هابط 
طريق التخلص من نصري املزدوج عن من تتابع األمثال، والذي حيدث هنا أّن العربية ختالف بني ع

  ، وتعوض عنه حبركة من جنس احلركة السابقة للياء. 3الياء
  ) التحويل بحذف الصامت "الياء" وتعويضه بفتحة قصيرة:2 -أ

                                                           
 .19 - 18ي، فيصل إبراهيم الصفا، ص: ينظر: التحوالت الصوتية املقطعية للمزدوج احلرك 1

  .2 /312ج البالغة، علي بن أيب طالب،  2
  .410ص:  أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، فوزي حسن الشايب،ينظر:  3



�� ا	�زء ا	���� �ن "��� ا	�و���� 	����ل �و�� ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	�ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	��ل ا�ول ـــــــــــــــــــ
 ا	! ��"

- 61-  

 

 a baa?[ 1أَباَن": ") موضعاً، منها11وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف أحد عشر (     

na[ ا "أَفاَل"، وهي البنية السطحية للفعل (أَبـَْنيَ) ووز]?ab ya na[  وصيغتها "أَفـَْعَل". فالناطق
حذف الياء وعّوضها بفتحة قصرية، وذلك تبعًا لقانون املماثلة، مث أعاد توزيع األصوات املتبقية يف 

طويلة، وتسمى هذه املماثلة باملماثلة  فتحة نمقاطع جديدة. وبالتايل تتواىل فتحتان قصريتان فتشكال
رجعية؛ أي أن الصوت الالحق أثر يف الصوت السابق فأّدى إىل مماثلته. فالياء سقطت الجتماعها مع ال

فتحة، وهو تركيب تكرهه اللغة، فتبقى الفتحة وحدها، فيختّل إيقاع الكلمة، ويعّوض احملذوف بطول 
  احلركة.

  ب) التحويل بحذف الصامت "الواو" وتعويضه بصائت قصير:
 لصامت "الواو" وتعويضه بكسرة قصيرة:) التحويل بحذف ا1 -أ

 u qii ma?[ 2أُِقيَمتا": ") مواضع، منها06وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف ستة (     

taa[  (أُْقِوَمتا) ا "أُِفيَلتا"، وهي البنية السطحية للفعلووز]?uq wi ma taa[  ."وصيغتها "أُْفِعَلتا
ا بكسرة قصرية، وذلك تبعًا لقانون املماثلة، مث أعاد توزيع األصوات فالناطق قام حبذف الواو وعّوضه

املتبقية يف مقاطع جديدة. وبالتايل تتواىل كسرتان قصريتان فتشكل كسرة طويلة، وتسمى هذه املماثلة 
  باملماثلة الرجعية؛ أي أن الصوت الالحق أثر يف الصوت السابق فأّدى إىل مماثلته. 

 مت "الواو" وتعويضه بفتحة قصيرة:) التحويل بحذف الصا2 -ب

 a?[ 3أَعاَم": ") موضعاً، منها77وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف سبعة وسبعني (     

caa na hum[  (مَأَْعَو) ا "أَفاَهلم"، وبيتها العميقةفوز]?ac wa na hum[  ."وصيغتها "أَفـَْعَلهم
وعّوضها بفتحة قصرية، وذلك تبعًا لقانون  واملتكلم حبذف الواقام فالنطق باألصل أمر مستثقل، لذلك 

 ناملماثلة مث أعاد توزيع األصوات املتبقية يف مقاطع جديدة. وبالتايل تتواىل فتحتان قصريتان فتشكال
هذه املماثلة باملماثلة الرجعية؛ أي أن الصوت الالحق أثر يف الصوت السابق فتحة طويلة، وتسمى 

  لته. فأّدى إىل مماث
 ج) التحويل بحذف الصامت "الهمزة" وتعويضه بصائت قصير: -2

  ) التحويل بحذف الصامت "الهمزة" وتعويضه بفتحة قصيرة:1 -ج
                                                           

  .2 /294ج البالغة، علي بن أيب طالب،  1
  .2 /186ج البالغة، علي بن أيب طالب،  2
  .222/ 2يب طالب، ، علي بن أاملصدر نفسه 3
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 a ra θ?aa[ 1آثـََرها": ") مواضع، منها10وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عشرة (     

haa[ "ا "آَعَلهاَرها) (أَْأثَـ وبيتها العميقة ، اليت وز]?a? θa ra haa[ "فاهلمزة  .وصيغتها "أَفـَْعَلها
، وعّوض منها حبركة من جنس احلركة قبلها؛ عّوض منها بفتحة 2الثانية حذفت لثقل توايل مهزتني

ُأضيفت إىل الفتحة بعد اهلمزة األوىل، فأصبحت فتحة طويلة، وذلك طلبًا للمخالفة اليت هي وسيلة 
  لتحقيق اخلفة.

  بحذف الصامت "الهمزة" وتعويضه بضمة قصيرة: ) التحويل2 -ج
 ]uu din tum?[ 3أُوِذنـُْتم": "وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف موضع واحٍد، وهي     

فالقدامى يرون أّن  .وصيغتها "أُْفِعْلُتم" ]u? din tum?[(أُْؤِذنـُْتم) وبنيتها العميقة ، اليت وزا "أُوِعْلُتم"
قلبت واواً ألّن ما قبلها مضموم، وتوّمهوا وجود ضمة قبل الواو، وهذا كالم مغلوط، ألم مل  اهلمزة الثانية

يعتّدوا باحلركة القصرية السابقة على اهلمزة الساكنة، وكل ما حدث هو أّن احلركة القصرية أثّرت يف اهلمزة 
الضمة القصرية أثرت يف . أي أّن 4فقلبتها حركة قصرية من جنسها، فكّونت مع سابقتها حركة طويلة

اهلمزة فقلبتها إىل ضمة قصرية، فشّكلتا بذلك ضمة طويلة، وذلك للمخالفة بني اهلمزتني، وحتقيقاً 
  للخفة.

  ) التحويل بحذف الصامت:3
  أ) التحويل بحذف الصامت "الياء": -3

، والتحليل الصويت ال التحويل باحلذف سببه يعود إىل ضعف الياء، وكذا إىل كراهية املقاطع املفتوحة     
يُؤيد ما ذهب إليه القدامى من جعل الياء منقلبة إىل ألف، ولعل الكتابة هي املسؤولة عن هذا اخللط، 

 .5لف فتحة طويلةأو لعدم االهتمام باحلركات القصرية، وعدم اعتبارهم األ

 ) التحويل بحذف الصامت "الياء" الواقع بين حركتين متماثلتين:1 -أ

  : ) موضٍع، منها149وأربعني ومائة ( تسعةوردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف  وقد     

                                                           
  .205/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 1
  .246/ 4سيبويه، ينظر: الكتاب،  2
  .2 /238ج البالغة، علي بن أيب طالب،  3
  .268، ص: القواعد الصرف صوتية بني القدماء واحملدثني، سعيد حممد شواهنةينظر:  4
 .024 - 239، سعيد حممد شواهنة، ص: املرجع نفسهينظر:  5
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(انـَْزَيَح) وبنيتها العميقة ، ووزا "اْنفاَل" ]in zaa ha?[ 1اْنزاَح"" مثلإذا كانت "الياء" عين فعل:  -
]?in za ya ha[ "اق الفتح، فالياء وقعت يف سياق صويت ال يناسبها وهو سي .وصيغتها "انـَْفَعَل

فحذفت من دون املّس بالفتحة بعد الزاي وال بالفتحة بعد الياء. واجتمعت هاتان الفتحتان فشّكلتا 
  فتحة طويلة، وذلك طلباً لالنسجام والتجانس بني أحرف الكلمة وحركاا.

 ا العميقةوبنيته ،واليت وزا "أَفـَْعى" ]ah saa?[ 2َأْحَصى""مثل: وذلك إذا كانت "الياء" الم فعل:  -
فكل ما حدث هو إسقاط الياء للتخلص من ثالثية املقطع  .وصيغتها "أَفـَْعَل" ]ah sa ya?[(َأْحَصَي) 

فالياء وقعت بني فتحتني فحذفت، فالتقت الفتحة القصرية مع مثيلتها، فامتزجتا معاً  إىل ثنائيته،
  الكلمة وحركاا.مشكلتني الفتحة الطويلة، وذلك طلباً لالنسجام والتجانس بني أحرف 

 ) التحويل بحذف الصامت "الياء" الواقع بين حركتين غير متماثلتين:2 -أ

  : ، منهااً ) موضع22( اثنني وعشرينوقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف      
وصيغتها  ]ca ni ya[اليت وزا "فـََعى"، وهي البنية السطحية للفعل (َعِينَ)  ]ca naa[ 3َعَىن"" -
َفِعَل". فاملتكلم حذف الياء بعد التماثل؛ ألّن الياء وقعت بني صائتني قصريين مها كسرة النون وفتحة "

الياء، فأُبدلت األوىل فتحة، وذلك للمماثلة، فوقعت الياء بني حركتني متماثلني، مما أدى إىل ضعفها، 
  فسقطت، فتشّكلت الفتحة الطويلة.

، وصيغتها "َفِعُلوا" ]la qi yuu[) َلِقُيواا "فـَُعوا"، وبيتها العميقة (اليت وز ]la quu[ 4"َلُقواومثل " -
فتقلب الكسرة ضمة ملماثلة الضمة  «فالفعل ُأسند إىل ضمري اجلماعة فوقعت الياء بني كسرة وضّمة، 

، ، وبذلك تقع الياء بني ضمتني5»بعد الياء، ومل تقلب الضمة كسرة؛ ألّن الضمة هنا متثل مورفيم اجلمع 
   فيصبح الفعل "َلُقُيوا"، فتسقط الياء لضعفها، فيتحّول البناء إىل "َلُقوا".

 bii[ حتذف الياء بني حركتني متماثلتني بعد متاثلهما، وذلك مثل: "بِيع" إذا بُني الفعل للمجهول: -

ca[ "ا "ِفيَل(بُِيَع) وبنيتها العميقة . اليت وز]bu yi ca[ "الضمة كسرة  حيث قلبت، وصيغتها "فُِعَل
فسقطت، وبسقوطها وهنا وقعت الياء بني حركيت الكسر ، ]bi yi ca[للمماثلة، فأصبح الفعل "بِِيَع" 

                                                           
  .2 /311ج البالغة، علي بن أيب طالب،  1
  .2 /242ج البالغة، علي بن أيب طالب،  2
  .242/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 3
  .236/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 4
  .130، ص: 2004، 01، األردن، ط: احلركات يف اللغة العربية دراسة يف التشكيل الصويت، زيد خليل القرالة، عامل الكتب احلديث، أربد 5
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، وذلك حتقيقًا للخفة واليسر 1تلتقي احلركتان املتماثلتان فتشكل كسرة طويلة، فيتحول البناء إىل "بِيَع"
  يف النطق.

  ويالحظ أا مل ترد يف "ج البالغة".     
نَـْوا"" وذلك مثل إذا اتصلت بضمير الجماعة: - ، وبنيتها العميقة ∗فوزا "أَفـَْعْوا" ]af naw?[ 2أَفـْ

نَـُيوا)  تكون من ياء وضّمة طويلة، واجتماع الياء ا "أَفـَْعُلوا"، فاملقطع األخري يوصيغته ]af na yuu?[(أَفـْ
، وهنا تتواىل حركتا الفتح والضم ]af nauu?[والضّم مستثقل، فحذف الياء فأصبح بناء الفعل "أَفـَْنوا" 

 ،3ذلك االنزالقالضم بسبب  وختتفي حركة ،فيحصل انزالق حركي فتتشكل الواو ،يف اية الفعل
  وحتقيقاً للسهولة يف النطق.

 ب) التحويل بحذف الصامت "الواو": - 3

توحة، والتحليل الصويت ال التحويل باحلذف سببه يعود إىل ضعف الواو، وكذا إىل كراهية املقاطع املف     
يُؤيد ما ذهب إليه القدامى من جعل الواو منقلبة إىل ألف، ولعل الكتابة هي املسؤولة عن هذا اخللط، 

 .4لف فتحة طويلةأو لعدم االهتمام باحلركات القصرية، وعدم اعتبارهم األ

 ) التحويل بحذف الصامت "الواو" الواقع بين حركتين متماثلتين:1 -ب

  :) موضٍع، منها277وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف سبعة وسبعني ومائيت (     
 da[(َذَوَد) وبيتها العميقة ، اليت وزا "فاَل" ]daa da[ 5ذاَد"" مثل:إذا كانت "الواو" عين فعل:  -

wa da[ "تحة الذال فسقطت الواو لوجودها بني حركتني قصريتني متماثلتني، مها ف .وصيغتها "فـََعَل
وفتحة الواو نفسها، مث تدغم هاتان احلركتان فتصبحان حركة طويلة وهي فتحة طويلة. وذلك طلباً 
لالنسجام والتجانس بني أحرف الكلمة وحركاا. فبعد أن كان الفعل مكّونًا من ثالثة مقاطع قصرية 

  أصبح مكّوناً من مقطعني فقط، أحدمها طويل مفتوح واآلخر قصري مفتوح.

                                                           
  .126ص: ، زيد خليل القرالة، املرجع نفسه: ينظر 1
  .306/ 2البالغة، علي بن أيب طالب، ج  2
أا  يرى "فوزي الشايب" أّن الواو املوجودة يف الفعل ليست ضمري اجلماعة املعروف تقليديًّا بـ"واو اجلماعة"، وإمنا هي ضمري بالوكالة؛ أي ∗

حوليات كلية اآلداب، جامعة تأمالت يف بعض ظواهر احلذف الصريف، فوزي حسن الشايب، ينظر: له.  ةجمانس امسّد الضمري، ألسّدت 
  .67وص:  .61ص: ، 1989، 62، الرسالة: 10الكويت، احلولية: 

  .130 - 129ص: : احلركات يف اللغة العربية دراسة يف التشكيل الصويت، زيد خليل القرالة، ينظر 3
 .240 - 239، سعيد حممد شواهنة، ص: القواعد الصرف صوتية بني القدماء واحملدثنيينظر:  4

  .2 /269ج البالغة، علي بن أيب طالب،  5
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اليت وزا "َفعا"، وهي البنية السطحية (َرَجَو)  ]ra jaa[ 1َرجا""مثل: إذا كانت "الواو" الم فعل:  -
]ra ja wa[  وصيغتها "فـََعَل". فاملتكلم أسقط الواو، ذلك أّن الواو تضعف عند وقوعها بني حركتني

كلمة وحركاا، فبعد أن  ، وتتشكل فتحة طويلة، وذلك طلباً لالنسجام والتجانس بني أحرف المتماثلتني
أصبح مكّونًا من  -العربية تكره توايل املقاطع القصرية و  - كان الفعل متكونًا من ثالثة مقاطع قصرية 

   مقطعني فقط، أحدمها طويل مفتوح واآلخر قصري مفتوح.
 بين حركتين غير متماثلتين:) التحويل بحذف الصامت "الواو" الواقع 2 -ب

  : ) موضعاً، منها17ورة يف "ج البالغة" يف سبعة عشر (وقد وردت هذه الص     
وصيغتها  ]xa wi fuu ka[(َخوِفُوَك) وبيتها العميقة ، وزا "فاُلوَك" ]xaa fuu ka[ 2خافُوَك"" -

الواو بني وبذلك يصبح بناء الفعل "َخَوُفوَك"، ويف هذه احلالة تقع  ،حيث قلبت الكسرة فتحة ."َفِعُلوَك"
  فتحة طويلة. حركتني متماثلتني مما يؤدي إىل سقوطها، فتلتقي الفتحتان القصريتان لتشكال

وصيغتها  ]du ci wuu[ )(ُدِعُووااليت وزا "فـُُعوا"، وبيتها العميقة  ]du cuu[ 3"ُدُعوا"ومثل  -
فتقلب الكسرة ضمة ملماثلة "فُِعُلوا"، فالفعل ُأسند إىل ضمري اجلماعة فوقعت الواو بني كسرة وضّمة، 

، وبذلك تقع الواو بني 4الضمة بعد الواو، ومل تقلب الضمة كسرة؛ ألّن الضمة هنا متثل مورفيم اجلمع
  ".ُدُعواضمتني، فيصبح الفعل "ُدُعُووا"، فتسقط الواو لضعفها، فيتحّول البناء إىل "

 qii[ 5قيَل""بعد متاثلهما، وذلك مثل: حتذف الواو بني حركتني متماثلتني  إذا بُني الفعل للمجهول: -

la[ "ا "ِفيَل(ُقِوَل)  وبيتها العميقة ،اليت وز]qu wi la[ "يرى "إبراهيم خليل" أّن الواو  ،وصيغتها "فُِعَل
أُبدلت ياًء يف الفعل املبين للمجهول، وما هو إّال حتويل فونولوجي، ينشأ عن جتّنب الثقل يف اجلمع بني 

لضمة  حيث قلبت ا، . والصواب هو حذف الواو بعد التماثل6و، واألمامي وهو الكسرةاخللفي وهو الوا
قلبت مماثلة للواو، وال نستطيع القول أا  -وهي مماثلة غري مباشرة  -كسرة مماثلة للكسرة الالحقة 

علوم أّن الواو ، وم]qi wi la[فالتنافر بني الكسرة والواو واضح يف بناء العربية، ومنه يصبح الفعل "ِقِوَل" 
وبسقوطها تتشكل الكسرة عند وقوعها بني حركتني متماثلتني تضعف ويؤدي ذلك إىل سقوطها، 

                                                           
  .204/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 1
  .2 /178ج البالغة، علي بن أيب طالب،  2
  .237/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 3
  .130ص:  اللغة العربية دراسة يف التشكيل الصويت، زيد خليل القرالة، احلركات يف 4
  .2 /292ج البالغة، علي بن أيب طالب،  5
  .71، ص: 2007، 01يف اللسانيات وحنو النص، إبراهيم خليل، دار املسرية، عمان، األردن، ط:  6
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، وذلك نزوعًا لالنسجام الصويت، وجتّنبًا للثقل يف qii la[1[الطويلة وتتشكل بنية جديدة هي "ِقيَل" 
  الكالم.

، وبنيتها العميقة ∗ليت وزا "فـََعْوا"] اta law[ 2تـََلْوا"" وذلك مثل إذا اتصلت بضمير الجماعة: -
وصيغتها "فـََعُلوا". فاملقطع األخري بتكون من واو وضّمة طويلة، واجتماع الواو  ]ta la wuu[(تـََلُووا) 
، وهنا تتواىل حركتا الفتح ]ta lauu[مستثقل، فحذف الواو فأصبح بناء الفعل "تـََلوا" أمر والضّم 

بسبب ذلك وختتفي حركة الضم،  ،نزالق حركي فتتشكل الواوفيحصل ا ،والضم يف اية الفعل
  .3االنزالق

 :بعد مقطع مغلق) التحويل بحذف الصامت "الواو" الواقع 3 -ب

 ]a hat tu?[ 4َأَحْطُت": ") مواضع، منها08وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف مثانية (     
وصيغتها "أَفـَْعْلُت".  ]ah wat tu?[لفعل (َأْحَوْطُت) اليت وزا "أَفـَْلُت"، وهي البنية السطحية ل

فاملتكلم أسقط الواو، وذلك لوقوعها يف بداية مقطع مغلق، وبداية النطق بالواو كان مستثقًال يف هذا 
  املوضع، ومن مثّ تشكلت مقاطع جديدة.

 ج) التحويل بحذف الصامت "الهمزة": -3

 ]a raa hum?[ 5أَراهم": ") مواضع، منها06غة" يف ستة (وقد وردت هذه الصورة يف "ج البال     
وصيغتها "أَفـَْعَلهم". فالذي حدث  ]ar ?a ya hum?[اليت وزا "أَفاهم"، وبنيتها العميقة (أَْرأَيَهم) 

هو أّن الياء وقعت بني حركتني متماثلتني، فتحة اهلمزة وفتحة الياء، فأّدى إىل ضعف الياء فسقطت، 
، فتشّكل بذلك مقطع طويل ]ar ?aa hum?[ْرأاهم" الطويلة، فأصبح البناء "أَ  فتشّكلت الفتحة

، فحذفت فأصبح البناء "أَراهم"، وذلك نطق اهلمزةبعد مقطع مغلق، أّدى إىل ثقل مبدوء مزة مفتوح 
  للخفة واليسر يف النطق.

  

                                                           
  .126، وص: 87 - 86ص: خليل القرالة، : احلركات يف اللغة العربية دراسة يف التشكيل الصويت، زيد ينظر 1
  .2 /237ج البالغة، علي بن أيب طالب،  2
أا  يرى "فوزي الشايب" أّن الواو املوجودة يف الفعل ليست ضمري اجلماعة املعروف تقليديًّا بـ"واو اجلماعة"، وإمنا هي ضمري بالوكالة؛ أي ∗

67وص:  .61يف بعض ظواهر احلذف الصريف، فوزي حسن الشايب، ص: تأمالت ينظر: له.  ةجمانس اسّدت مسّد الضمري، أل.  
  .130 - 129ص: : احلركات يف اللغة العربية دراسة يف التشكيل الصويت، زيد خليل القرالة، ينظر 3
  .2 /204ج البالغة، علي بن أيب طالب،  4
  .189/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 5
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  ) التحويل بتقصير الصائت الطويل بعد حذف الصامت: 4
  صير الصائت الطويل بعد حذف الصامت "الياء":أ) التحويل بتق -4
  ) التحويل بتقصير الفتحة الطويلة بعد حذف الصامت "الياء" الواقع عين فعل:1 -أ

اليت  ]ِ1 ]tih tumُْتم": ") مواضع، منها10وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عشرة (     
وصيغتها "فـََعْلُتم". وذلك بتقصري الفتحة  ]ta yah tum[العميقة (تـَيَـْهُتم) وبنيتها ، وزا "ِفْلُتم"

الطويلة واجتالب الكسرة. حيث حذفت الياء لوقوعها بني حركتني متماثلتني، فأصبح الفعل "تاْهُتم" 
]taah tum[  (ص ح ح ص) فيصبح لدينا مقطع مديد مفرد اإلغالق ،]taah[ ومثل هذا املقطع ،

ة الطويلة فيصبح الفعل "تـَْهُتم"، وهنا تقلب الفتحة بعد فاء الفعل  مرفوض يف العربية، فتقّصر الفتح
 .2ه ياءعني الفعل أصلكسرة، وذلك ملعرفة أّن 

 ) التحويل بتقصير الفتحة الطويلة بعد حذف الصامت "الياء" الواقع الم فعل:2 -أ

 ja[ 3َجَرْت"" :) موضعاً، منها21( واحد وعشرينوقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف      

rat[ "ا "فـََعْت(َجَرَيْت) وبنيتها العميقة ، اليت وز]ja ra yat[ "الياءفحذفت  .وصيغتها "فـََعَلْت 
، إذ إّن املقطع الثاين مغرق يف الطول، ]ja raat[" َجراتْ لوقوعها بني حركتني متماثلتني، فأصبح البناء "

مما استدعى الناطقني بالعربية التخلص منه عن طريق  وهو مقطع يرفضه النظام املقطعي للغة العربية «
 .4»تقصري نواته، حىت تغّري إىل النمط املقبول وهو الثالثي القصري املغلق الذي ال يرفضه نظامنا املقطعي 

انتهى الفعل مبقطع رمى" و"سعى" مثًال تاء التأنيث، يرى "حممود فهمي حجازي" أنّه إذا أضفنا إىل "و
(ص ح ح ص)، وهذا ما جتّنبته العربية بأن قّصرت هذا املقطع وحّولته إىل مقطع طويل مغرق يف الطول 

   .5(ص ح ص)، وبذلك ظهر الفعل "َرَمْت" و"َسَعْت"
                                                           

  .218/ 2الب، ج البالغة، علي بن أيب ط 1
  .59الشايب، ص: حسن تأمالت يف بعض ظواهر احلذف الصريف، فوزي  2
  .2 /290ج البالغة، علي بن أيب طالب،  3
 أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، فوزي حسن الشايب،وينظر:  .28دراسات يف فقه اللغة والفنولوجيا العربية، حيىي عبابنة، ص:  4

  .127ص: 
  .38نظر: علم اللغة بني الرتاث واملناهج احلديثة، حممود فهمي حجازي، ص: ي 5
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  ب) التحويل بتقصير الصائت الطويل بعد حذف الصامت "الواو": -4
  ل:) التحويل بتقصير الفتحة الطويلة بعد حذف الصامت "الواو" الواقع عين فع1 -ب

  : ) موضعاً، منها35وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف مخسة وثالثني (     
، ووزا "ِفْلُتم" ]xif ta hum[ 1ِخْفَتهم"" وذلك مثل:تقصير الفتحة الطويلة واجتالب الكسرة:  -

د الواو فتحة حيث قلبت الكسرة بع .وصيغتها "َفِعْلُتم" ]xa wif ta hum[(َخوِفـَْتهم) وبيتها العميقة 
وذلك للمماثلة، فأصبح الفعل "َخَوفـَْتهم"، مث حذفت الواو لوقوعها بني حركتني متماثلتني، فأصبح 

، ]xaaf[، فتشّكل لدينا مقطع مديد مفرد اإلغالق (ص ح ح ص) ]xaaf ta hum["خافـَْتهم" 
َتهم"، وهنا تقلب الفتحة ومثل هذا املقطع مرفوض يف العربية، فتقّصر الفتحة الطويلة فيصبح الفعل "َخفْ 

  .2بعد فاء الفعل كسرة، وذلك ملعرفة أّن أصل عني الفعل حمرّكة بالكسر
، اليت وزا "فـُْلتم" ]xud tum[ 3ُخْضتم"" وذلك مثل:تقصير الفتحة الطويلة واجتالب الضمة:  -

واو لوقوعها فما حدث هو حذف ال .وصيغتها "فـََعْلتم" ]xa wad tum[(َخَوْضتم) وبيتها العميقة 
بني حركتني متماثلتني، فأصبح الفعل "خاْضتم"، مث قّصرت الفتحة الطويلة فأصبح "َخْضتم"، مث قلبت 

  فتحة اخلاء إىل ضّمة لتدل على الواو الساقطة فهي من جنسها.
 ) التحويل بتقصير الفتحة الطويلة بعد حذف الصامت "الواو" الواقع عين فعل:2 -ب

اليت  ]sa fat[ 4َصَفْت"" :، منهااضع) مو 09( تسعةصورة يف "ج البالغة" يف وقد وردت هذه ال     
وصيغتها "فـََعَلْت". فحذفت الواو لوقوعها بني  ]sa fa wat[(َصَفَوْت) وبنيتها العميقة ، وزا "فـََعْت"

واللغة  «، ، إذ إّن املقطع الثاين مغرق يف الطول]sa faat[حركتني متماثلتني، فأصبح البناء "َصفاْت" 
ال تّدخر وسعًا يف التخلص منه كلما أُتيح هلا ذلك، وقد ختلصت من هذا املقطع املكروه بتقصري حركته 

  .5»الطويلة (مصّوته الطويل) فصار املقطع طويالً فقط 
  ) التحويل بإبدال الفتحة القصيرة إلى ضمة قصيرة:5

                                                           
  .2 /178ج البالغة، علي بن أيب طالب،  1
  .59الشايب، ص:  حسن تأمالت يف بعض ظواهر احلذف الصريف، فوزي 2
  .2 /231ج البالغة، علي بن أيب طالب،  3
  .230/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 4
  .85لم األصوات يف تفسري قضايا اإلعالل يف العربية، عبد املقصود حممد عبد املقصود، ص: دور ع 5
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 ]quu ti la[ 1ُقوِتَل": ") مواضع، منها50وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف مخسة (     
للمجهول يتم بضّم أّول  وصيغتها "فُاِعَل". فالبناء ]qua ti la[ووزا "ُفوِعَل"، وبنيتها العميقة (قُاِتَل) 

وهذا يؤدي إىل اقرتان ضمة بفتحة وهو مستثقل، فتعمد العربية إىل التجانس  الفعل وكسر ما قبل آخره،
ل الفتحة ضمة، فتتشكل ضمة طويلة، وليس كما يرى القدامى أّن األلف أبدلت والتماثل وذلك بإبدا

  . 2»وتكون بدالً من األلف يف ُضوِرَب وُتُضوِرَب وحنومها  «واواً، يقول "سيبويه": 
وجند من احملدثني من يرى أّن املبين للمجهول من (ضارب) وما شاها قد قلبت فيه الفتحة الطويلة      

قصرية كّونت مع الضمة اتلبة للصيغة ضمة طويلة وهي (الواو)، وُأسقط اجلزء الثاين من  (األلف) ضمة
  الفتحة الطويلة. وهذا كالم ليس له معىن وفيه من التكّلف ما يُرهق العقل.

  ) التحويل بتطويل الصامت:6
املماثلة  وجهًا من أوجه مظهر من مظاهر األصوات يف حالة التجاور، ولذلك كان ∗اإلدغام     

الرجعية، وهو ما يسمى بالصوت املضعف أو الصامت الطويل. ويتساءل "عبد الصبور" عن طبيعة 
الصوت املضعف، حني يكون من جنس الصوامت، أيكون حينئٍذ صامتًا طويًال، أم صامتًا مكّرراً؟. 

س اهلواء يف الفعل ويرى "شاهني" أنه ال فرق بني نطق الدال يف "َقِدَم" و"َقدْم" سوى قصر مّدة حب
األّول، وطوهلا وتوتر اللسان يف املخرج يف الفعل الثاين. فإذا نظرنا يف نطق الصامت املضّعف إىل طبيعة 
العملية النطقية؛ أي من الناحية الصوتية قلنا إنه صامت طويل يشبه احلركة الطويلة، وأما إذا نظرنا إىل 

ر؛ أي من حيث جواز تقسيمه إىل صامتني قصريين، كما أصله من الناحية الصرفية، قلنا إنه صامت مكرّ 
  .   3حيدث عندما تنقسم احلركة الطويلة إىل حركتني قصريتني

  أ) التحويل بتطويل الصامت بعد حذف الصائت: -6
 im?[ 4اْمَتد": ") موضعاً، منها98وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف مثانية وتسعني (     

tad da[ تَـْعَل"ووز تَـَعَل". ]im ta da da?[(اْمَتَدَد)  وبيتها العميقة ،ا "افـْ فالتقى احلرف  وصيغتها "افـْ
، وهو مقطع قصري مفتوح مع مثيله الثاين، فنتج عنه أّن العربية ختّلصت من حركة املقطع ]da[املتحرك 

                                                           
  .2 /223ج البالغة، علي بن أيب طالب،  1
  .241/ 4الكتاب، سيبويه،  2
 اإلدغام نوعان: إدغام املتماثلني، وإدغام املتقاربني. ∗

  .207، ص: ينظر: املنهج الصويت للبنية العربية، عبد الصبور شاهني 3
  .2 /207ج البالغة، علي بن أيب طالب،  4
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نان منها متماثالن، ويف هذا مقاطع مفتوحة، اث " ثالثةاْمَتَددَ األول عن طريق اإلدغام، وواضح أّن يف "
ثقل يف التتابع، تتخلص منه اللغة عن طريق حتويل املقاطع الثالثة املفتوحة إىل مقطعني: األول مغلق 

]tad[ والثاين مفتوح ،]da[حدث هو حذف للفتحة القصرية ، فالذي 1، فسّهل هذا نطق الفعل
  ل الدال.فأّدى إىل تطوي بني صوتني متماثلني مها الدالني، الواقعة

  ب) التحويل بتطويل الصامت بعد نقل الصائت: -6
 id?[ 2اْضَمَحل": ") موضعاً، منها33وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف ثالثة وثالثني (     

ma hal la[ (اْضَمْحَلَل) وأصله ،"جاء على وزن "افـَْعَلل ،]?id mah la la[ ،(افـَْعْلَلَل) أي أصله ،
ويدّل « ثالن متحركان، فاستثقال، فسكن األول ونقلت حركته إىل ما قبله. يقول "ابن جين": فاجتمع م

على أّن "اطمأّن" أصله "اطمْأَنَن" وأم إمنا فعلوا ذلك كراهة اجتماع مثلني متحركني، أنه إذا سكن 
األوىل ملا سكنت النون اآلخر منهما عاد البناء إىل أصله؛ أال ترى أنك تقول: "اطمْأنـَْنت"، فتبني النون 

اآلخرة، فجرى ذلك جمرى "شّد"، و"ضّن"، مث تسكن الالم فتظهر العني، فتقول: "شَدْدت"، 
  .3»و"ضنَـْنت" 

ذلك أّن اخلفة والسهولة يف نطق الكلمة،  هذا يعين أّن تطويل الصامت بعد نقل احلركة يؤّدي إىل     
  طق. متحركني يؤّدي إىل الثقل يف الناجتماع املثلني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .114ظاهرة التخفيف يف النحو العريب، أمحد عفيفي، ص:  1
  .2 /191ج البالغة، علي بن أيب طالب،  2
  .90/ 1املنصف لكتاب التصريف، ابن جين،  3
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 إحصاء الصور الصوتية التحويلية لصيغة "فعل" في الجزء الثاني من نهج البالغة

 التحويل بإبدال صامت إلى صامت آخر: )1

 التحويل بإبدال الصامت "الواو" إلى الصامت "التاء":أ)  – 1

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
  اتقى
  اتَكُلوا
  اتـُقوا
  اتقاه

 َسَع ات  

  و ق ي
  و ك ل
  و ق ي
  و ق ي

  و س ع 

  اْوتـََقيَ 
  اْوَتَكُلوا
  اْوَتِقُيوا
  اْوتـََقَيه
  اْوَتَسعَ 

178.  
192.  
266 .  
304 .  
307 .  

 التحويل بإبدال الصامت "الهمزة" إلى الصامت "التاء": ب) – 1

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
 اختَذَ 

  اختَْذمت
 َم اختَْذ  

  أ خ  ذ
  أ خ ذ

  أ خ ذ 

 ائْـَتَخذَ 

  ائْـَتَخْذمت
  ائْـَتَخَذْم

177 .189 .225.  
256 .  
261 .  

  التحويل بإبدال الصامت "التاء" إلى الصامت "الطاء": ج) -  1
  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 

 اصطََلحُتم

  اْضطََربَ 
  اْصطََفى
 اْصطَفاه

  ااْصطَنَـَعه
  اْضطَرها
  اْصطَفامها
 اْصطَنَـَعه

  اطَلُعوا

  ص ل ح
  ض ر ب
  ص ف و
  ص ف و
  ص ن ع
  ض ر ر
  ص ف و
  ص ن ع
  ط ل ع

 اْصتَـَلْحُتم

  اْضتَـَربَ 
  اْصتَـَفوَ 
 اْصتَـَفَوه

  اْصتَـنَـَعها
 اْضتَـَرَرها

  اْصتَـَفْومها
 اْصتَـنَـَعه

  اْطتَـَلُعوا

181.  
194.  
195.  
225 .275 .  
238 .  
240 .  
253 .  
275 .  
298 .  
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  . 299  اْطتَـَلعَ   ط ل ع   اطَلَع 
  بإبدال الصامت "التاء" إلى الصامت "الدال": د) التحويل -  1

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
 ازَدَمحُوا

  ادَعى
  ادَعْوا
  ادَعْيتَ 
  اْزدادَ 
  ادرََع 

  ز ح م
  د ع و

  د ع ي 
  د ع ي
  ز ي د
  د ر ع 

 ازَحتَُموا

  اْدتـََعيَ 
  اْدتـََعُيوا
  اْدتـََعْيتَ 
  اْزتـََيدَ 
  اْدتـَرَعَ 

187.  
223.  
241 .  
265 .  
291 .  
253 .  

  بإبدال الصامت "الواو" إلى الصامت "الياء": هـ) التحويل -  1
  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 

 َتصافَيُتم

  َتعاَديُتم
 تُِليَ 

  َرِضيَ 
  مسُيَ 

 َعِشَيتْ 

  ْصَفْيتمأَ 
  اسَتْحيَـْيتُ 
  َتزايـََلتْ 
  َغِشَيْتكم
  ُدِعَيتْ 
 َرِضَيه

  زُكيَ 
  نُوِديَ 

  ص ف و
  ع د و
  ت ل و
  ر ض ي
  س م و
  ع ش و
  ص ف و
  ح ي و

  ز و ل 
  غ ش ي
  د ع و
  ر ض و
  ز ك و
  ن د و

 َتصافـَْومتُ 

  َتعاَدْومتُ 
 تُِلوَ 

  َرِضوَ 
  ُمسِْموَ 

 َعِشَوتْ 

  َأْصَفْومت
  اسَتْحيَـْوتُ 
  َتزاَوَلتْ 

  َغِشَوْتكم
  ُدِعَوتْ 
 َرِضَوه

  زُْكِكوَ 
  نُاِدوَ 

181.  
181.  
189.  
196 .257 .299.  
197.  
198  
203.  
207 .  
208 .  
203 .  
199.  
238.  
267 .  
280 .  
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َتَديـُْته   اقـْ
  أَْعطَْيَتِين 
  أَْغَضْيتُ 
  بَِلَيتْ 
  أَْدنـَْيُتها
  َأْمحَْيتُ 

  َأْصَغْيُت 

  ق د و
  ع ط و
  غ ض و
  ب ل و
  د ن و
  ح م و

  ص غ و 

َتَدْوتُه   اقـْ
  أَْعَطْوَتِين 
  أَْغَضْوتُ 
  بَِلَوتْ 
  أَْدنـَْوُا
  َأْمحَْوتُ 
  َأْصَغْوتُ 

281 .  
289 .  
292 .  
295 .  
301 .  
301 .  
301 .  

  استنتاج أّول:
)، من أصل 50جمموع صيغ "فعل" احملّولة بإبدال الصامت يف "ج البالغة" يساوي: مخسني فعًال (     

  .% 01.94)، أي بنسبة 2576ٍل (ستة وسبعني ومخسمائة وألفي فع
 التحويل بحذف الصامت وتعويضه بصائت قصير:) 2

  أ) التحويل بحذف الصامت "الياء" وتعويضه بصائت قصير: -  2
 ) التحويل بحذف الصامت "الياء" وتعويضه بكسرة قصيرة:1 -أ

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
 أُتِيُتم 

  َلِقيتُ 
 يتُ ُول  

  ُكِفيتم
  َلِقيتَ 
  ُكِفيُته
  َولِيتُ 
  َولِيُته

  َعِميُت 
  َخِشيتُ 

  أ ت ي 
  ل ق ي
  و ل ي
  ك ف ي
  ل ق ي
  ك ف ي
  و ل ي
  و ل ي

  ع م ي 
  خ ش ي

 أُتِْيُتم

  َلِقْيتُ 
  ُوْلِلْيتُ 
 ُكِفْيتم

  َلِقْيتَ 
  ُكِفْيُته
  َولِْيتُ 
  َولِْيُته

  َعِمْيُت 
  َخِشْيتُ 

173.  
174.  
174.  
218.  
241.  
264.  
273.  
281.  
304.  
312.  
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 ) التحويل بحذف الصامت "الياء" وتعويضه بفتحة قصيرة:2 -أ

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
  َأجاَءْتنا
 أَفاَءها

  اْسَتفاضَ 
 َأضاُعوا

  َأضاَعها
 َأساَلتْ 

  اْسَتهامَ 
  أَماطَ 
  أَباَن 

  اْسَتماَحِين 

  ج ي أ
  ف ي أ

  ف ي ض
  ض ي ع
  ض ي ع

  لس ي 
  هـ ي م
  م ي ط
  ب ي ن
  م ي ح 

  َأْجَيأَْتنا
َيَأها   أَفـْ

  اْستَـْفَيضَ 
 َأْضيَـُعوا

  َأْضيَـَعها
 َأْسيَـَلتْ 

  اْستَـْهَيمَ 
  أَْمَيطَ 
  أَبـَْنيَ 

  اْسَتْمَيَحِين 

186.  
220.  
245.  
247.  
251.  
263.  
181 .283.  
288.  
294 .  
301 .  

  ب) التحويل بحذف الصامت "الواو" وتعويضه بصائت قصير: -  2
  ) التحويل بحذف الصامت "الواو" وتعويضه بكسرة قصيرة:1 -ب

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
 ُخليُتم 

  أُِقيَمتا
  ُدِعيتم
  أُِقيمَ 

  أُْعِطيتُ 

  خ ل و 
  ق و م
  د ع و
  ق و م
  ع ط و

 ُخْلِلْومتُ 

  أُْقِوَمتا
  ُدِعْومت
  أُْقِومَ 

  أُْعِطْوتُ 

171.  
186.  
223 .228 .248 .  
288 .  
302.  

 ) التحويل بحذف الصامت "الواو" وتعويضه بفتحة قصيرة:2 -ب

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
  أقامَ 
 أَماتَ 

  ق و م
  م و ت

  أقـَْومَ 
 أَْمَوتَ 

175 .211 .212 .240 .275 .304.  
175  .206  .212 .293.  
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 أنابَ 

  َأجابَ 
  َأطاَعتا
  اسَتقالَ 
  اسَتجابوا
  َأصابُوا
  اْسَرتاحَ 
 َأشاُلوا

  َأضاَءتْ 
  اْسَتطاعَ 
  أَنارَ 
  أَهانَه
  أَهانَ 

 قاَمهأَ  

  َأطالَ 
 أَراُدوا 

  أَعاَم
  أَرادَ 
  
  أَراحَ 
 أَنابَ 

  اسَتطاَعتْ 
  َأضاءَ 
 َأجابُوا

  أَماُتوا
  أَقاُموه

  ن و ب
  ج و ب

  و ع ط
  ق و ل
  ج و ب

  ص و ب 
  ر و ح
  ش و ل
  ض و أ
  ط و ع
  ن و ر

  هـ و ن 
  هـ و ن
  ق و م
  ط و ل
  ر و د
  ع و ن
  ر و د
  

  ر و ح
  ن و ب
  ط و ع
  ض و أ
  ج و ب
  م و ت
  ق و م

 نـَْوبَ أ

  َأْجَوبَ 
  َأْطَوَعتا
  استَـْقَولَ 
  اسَتْجَوبوا
  َأْصَوبُوا
  اْستَـْرَوحَ 
 َأْشَوُلوا

  َأْضَوَأتْ 
  اْسَتْطوَعَ 
  أَنـَْورَ 
  أَْهَونَه
  أَْهَونَ 

 أَقـَْوَمه 

  َأْطَولَ 
 أَْرَوُدوا 

  أَْعَوَم
  أَْرَودَ 
  
  أَْرَوحَ 
 أَنـَْوبَ 

  اسَتْطَوَعتْ 
  َأْضَوأَ 
 َأْجَوبُوا

  أَْمَوُتوا
  ُموهأَقـْوَ 

178.  
178 .198 .207.  
186.  
186.  
187.  
190.  
192.  
192.  
193.  
199 .228.  
202.  
207.  
207 .275.  
213.  
213 .286.  
220.  
222.  
224 .227 .237 .239 .244 .246 .
254 .257 .  
224 .268.  
233 .  
234 .  
235.  
237 .  
237 .  
237 .  
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 أَزاَرهم

  أَقاَمها
  َأصابَ 
  َأشارَ 

 أَناَختْ 

  أَعادَ 
  َأطاَعها
  َأطاَعه
 أَراَدْم

  اْسَتعانَ 
  َأساخَ 
  َأحاطَ 
  أَعانَ 
  َأطاعَ 
  أَعاَم
  َأصابُوا

  ز و ر
  ق و م

  ص و ب
  ش و ر
  ن و خ
  ع و د
  ط و ع
  ط و ع
  ر و د
  ع و ن
  س و خ
  ح و ط
  ع و ن
  ط و ع
  ع و ن

  ص و ب

 أَْزَوَرهم

  أَقـَْوَمها
  َأْصَوبَ 
  َأْشَورَ 

 أَنـَْوَختْ 

  أَْعَودَ 
  َأْطَوَعها
  َأْطَوَعه
 أَْرَوَدْم

  اْستَـْعَونَ 
  َأْسَوخَ 
  َأْحَوطَ 
  أَْعَونَ 
  َأْطوَعَ 
  أَْعَوَم
  َأْصَوبُوا

239 .  
241 .244.  
242 .256 .268 .288 .304.  
242 .  
249 .  
251 .  
251 .  
266 .  
267 .  
271 .  
275 .285.  
278 .  
281.  
288 .  
292 .  
306  .  

  ج) التحويل بحذف الصامت "الهمزة" وتعويضه بصائت قصير: - 2
  ) التحويل بحذف الصامت "الهمزة" وتعويضه بفتحة قصيرة:1 -ج

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
  . 238  أُْؤِذنـُْتم  أ ذ ن   أُوِذنـُْتم 

 ) التحويل بحذف الصامت "الهمزة" وتعويضه بضمة قصيرة:2 -ج

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
 آَسى

 آَتتْ 

  آتاهُ 

  أ س و
  أ ت ي
  أ ت ي

 أَْأَسوَ 

 أَْأتـََيتْ 

  أَْأتَيهُ 

172 .  
180 .  
185 .  
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  آثـَُروا
  آثـََرها
  آَمُنوا
  آَوْم
 آَنَسك

  آَذنـَْتكَ 
  آَنَسهم

  أ ث ر
  أ ث ر
  أ م ن
  أ و ي
  أ ن س
  أ ذ ن
  أ ن س

  أَْأثـَُروا
  أَْأثـََرها
  أَْأَمُنوا

  َويـَْتهمأَأْ 
 أَْأَنَسك

  أَْأَذنـَْتكَ 
  أَْأَنَسهم

187 .  
205 .  
258 .  
263 .  
299 .  
300 .  
304 .  

  استنتاج ثاٍن:
جمموع صيغ "فعل" احملّولة بتعويض صائت يف "ج البالغة" يساوي: ستة عشر ومائة فعٍل      

  .% 04.50أي بنسبة  )، 2576)، من أصل ستة وسبعني ومخسمائة وألفي فعٍل (116(
   التحويل بحذف الصامت:) 3

 أ) التحويل بحذف الصامت "الياء": -3

 ) التحويل بحذف الصامت "الياء" الواقع بين حركتين متماثلتين:1 -أ

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
 رََأى

  شاء
  زاَدهُ 
  َرَمى
  تَاَها
  سارَ 
 أَْغناكَ 

  صاَرتْ 
  تاهَ 
 ىأَبقَ 

  زاحَ 

  ر أ ي
  ش ي أ
  ز ي د
  ر م ي
  ت ي هـ
  س ي ر
  غ ن ي
  ص ي ر
  ت ي هـ
  ب ق ي
  ز ي ح

 رََأيَ 

  َشَيأَ 
  َزَيَدهُ 

  يَ َرمَ 
  تـَيَـَها
  َسيَـرَ 

 أَْغنَـَيكَ 

  َصيَـَرتْ 
  تـََيهَ 
 أَبَقيَ 

  َزَيحَ 

171 .261 .281 .283 .  
171 .185 .199 .212 .  
173 .  
175 .214 .  
175 .229 .  
175 .  
178 .  
179 .  
181 .  
182 .225 .  
183 .  
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  عسى
  عابَ 
  َعَصى
 َعصاه

  أََتى
  عابَهُ 
  آتاهُ 

  شاَبتْ 
  َمَضى
  
  أَراهم
  تَناساه
 َأَىب 

  دانُوا
  َسَعى
  بانَ 
  باَنتْ 
  َأْمحَى
  أَْرَعى
  جاَءكَ 
  َرَعى
  طابَ 
  أَتاها
  أَرانا

  صاُروا
 َوىل 

  ع س ي
  ع ي ب
  ع ص ي
  ع ص ي
  أ ت ي
  ع ي ب
  أ ت ي

  ب ش ي
  م ض ي

  
  ر أ ي

  ن س ي
  أ ب ي
  د ن ي
  س ع ي
  ب ي ن
  ب ي ن
  ح م ي
  ر ع ي
  ج ي أ
  ر ع ي
  ط ي ب
  أ ت ي
  ر أ ي

  ص ي ر
  و ل ي

  َعَسيَ 
  َعَيبَ 
  َعَصيَ 
 َعَصَيه

  َأيتََ 
  َعَيَبهُ 
  أَْأتـََيهُ 

  َشَيَبتْ 
  َمَضيَ 
  

  أَْرأََيهم
  تَناَسَيه
 َأَيبَ 

  َديـَُنوا
  َسَعيَ 
  بـََنيَ 

  بـَيَـَنتْ 
  َأْمحَيَ 
  أَْرَعيَ 

  َأكَ َجيَ 
  َرَعيَ 
  طََيبَ 
  أَتـََيها
  أَْرأَيَنا
  َصيَـُروا
 َوْلَليَ 

184 .277 .  
185 .  
185 .  
185 .266 .  
185 .227 .  
185 .  
185 .  
187 .  
188 .197 .207 .229 .249 .
251 .303 .  
189 .  
189  .  
190 .206 .223 .286 .  
192 .  
194 .  
195 .  
195 .  
195 .  
195 .  
196 .  
197 .  
197 .198 .  
197 .  
198 .  
200 .262 .303 .  
201 .  
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  نـََهى
  زاَحتْ 
  جاَءهم
  صارَ 
  َكَفى
  َزواها
  َهداكَ 
  َهَدى
  غابَ 
  َوَأى
  مالَ 
  َلْستُ 
  شاُؤوا
  ىَتواصَ 
  جاءَ 
  واراهُ 
  أَتاهُ 
  َبَكى

  اْختاُروا
  َقَضى
  شاعَ 
  ساُروا
 استَـْوىفَ 

  أَراُه 
  باُعوا
  َوفاهم

  ن هـ ي
  ز ي ح
  ج ي أ
  ص ي ر
  ك ف ي
  ز و ي
  هـ د ي
  هـ د ي
  غ ي ب
  و أ ي
  م ي ل
  ل ي س
  ش ي ء
  و ص ي
  ج ي أ
  و ر ي
  أ ت ي
  ب ك ي
  خ ي ر
  ق ض ي
  ش ي ع
  س ي ر
  و ف ي
  ر أ ي
  ع ب ي

  و ف ي

  نـََهيَ 
  َزَحيَتْ 
  َجَيَأهم
  َصيَـرَ 
  َكَفيَ 
  َزَوَيها
  َهَدَيكَ 
  َهَديَ 
  غَيبَ 
  َوَأيَ 
  َمَيلَ 

  لَِيْستُ 
  َشيَـُؤوا
  َتواَصيَ 
  َجَيأَ 
  واَريَهُ 
  أَتـََيهُ 
  َبَكيَ 

  اْختَـيَـُروا
  َقَضيَ 
  َشَيعَ 
  َسيَـُروا
 استَـْويفََ 

   أَْرأَيَهُ 
  بـَيَـُعوا

  َوفـَْفَيهم

202 .284 .  
203 .261 .  
203 .  
205 .  
206 .247 .249 .  
207 .  
211 .  
212 .  
212 .223 .  
216 .  
217 .  
219 .283 .291 .292 .  
219 .  
223 .  
224 .231 .281 .284 .289 .  
227 .  
228 .265 .  
229 .  
229 .  
231 .250 .277 .  
234 .  
235 .  
235 .  
235 .  
236 .  
236 .  



�� ا	�زء ا	���� �ن "���  ا	�و���� 	����ل�و�� ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	�ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	��ل ا�ول ــــــــــــــــــــ
 ا	! ��"

    -80  - 

 

  َأْوصاكم
  َكفاُكم
  َسوى 
  بَناها

  َأْحَصى
  َأْجراهُ 
  بَناه

  تاَهتْ 
  تَناَهتْ 
 قـَواه

  َوعاها
  جاَءتْ 
  انـَْقَضى
  نـََوى

  َأْسَدى
  خاَبتْ 
  اْختاَرمها
  َرماكم
  نـََفى

  كاَدتْ 
 َرآها

  بَراهم
  َهَدى
  نََأى
  دانَ 

  ساَلتْ 

  و ص ي
  ك ف ي
  س و ي
  ب ن ي
  ح ص ي
  ج ر ي
  ب ن ي
  ت ي هـ
  ن هـ ي
  ق و ي
  و ع ي
  ج ي أ

  ق ض ي
  ن و ي
  س د ي
  خ ي ب
  خ ي ر
  ر م ي

  ن ف ي
  ك ي د
  ر أ ي

  ب ر ي
  هـ د ي
  ن أ ي
  د ي ن
  س ي ل

  َأْوَصَيكم
  َكَفَيُكم
  َسْوَوَي 
  بـَنَـَيها

  َأْحَصيَ 
  َأْجَريَهُ 
  بـَنَـَيه

  تـَيَـَهتْ 
  تَناَهَيتْ 
 قـَْوَويَه

  َوَعَيها
  َجَيَأتْ 
  انـَْقَضيَ 
  نـََويَ 

  َأْسَديَ 
  َخَيَبتْ 
  اْختَـيَـَرمها

  َيكمَرمَ 
  نـََفيَ 

  َكَيَدتْ 
 رَأََيها

  بـََرَيهم
  َهَديَ 
  نََأيَ 
  َدَينَ 
  تْ َسيَـلَ 

238 .  
238 .  
241 .  
241 .  
242 .271 .  
243 .  
245 .  
245 .  
245 .303 .  
245 .  
248 .  
249 .265 .  
249 .  
250 .  
251 .  
252 .  
253 .  
254 .  
259 .  
265 .  
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267 .  
271 .  
271 .  
271 .  
273 .  
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  َسَقى
  َوَعى
  تـََواله
  َرَوى
  خابَ 
  فاَضتْ 
  أَْمَضى
 أَتاكَ 

  َجَرى
  أَدى
  عاثَ 
  َتعايا
 كادَ 

  أَتاكم
  أَتاهم
  اْختاُروا

  اْنزاحَ  

  س ق ي
  و ع ي
  و ل ي
  ر و ي

  خ ي ب
  ف ي ض
  م ض ي

  ي ت أ
  ج ر ي
  أ د ي

  ع ي ث
  ع ي ي
  ك ي د
  أ ت ي

  يأ ت 
  خ ي ر
  ز ي ح

  َسَقيَ 
  َوَعيَ 
  تـََوْلَلَيه
  َرَويَ 
  َخَيبَ 
  فـََيَضتْ 
  أَْمَضيَ 
 أَتـََيكَ 

  َجَريَ 
  أَْدَديَ 
  َعَيثَ 
  َتعاَييَ 
 َكَيدَ 

  أَتـََيكم
  أَتـََيهم
  اْختَـيَـُروا

  انـَْزَيحَ  

275 .  
277 .  
277 .  
277 .  
278 .  
279 .  
281 .  
283 .  
290 .  
290 .304 .  
296 .  
297 .  
301 .  
306.  
306 .  
310 .  
311 .  

  مت "الياء" الواقع بين حركتين غير متماثلتين:) التحويل بحذف الصا2 -أ
  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 

  َوُلوهُ 
  َأْخَفْوه
  َولْوا
  رََأْوه
  بـَنَـْوهُ 
  َقَضْوا

  و ل ي
  خ ف ي
  و ل ي
  ر أ ي

  ب ن ي
  ق ض ي

   َولُِيوهُ 
  َأْخَفُيوه
  َوْلَلُيوا
  رَأَيُوه
  بـَنَـُيوهُ 
  َقَضُيوا

182.  
187.  
187.  
189 .  
192 .  
196 .  
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  َلْسنا
  َطَوْوها
  َمَضْوا
  َلُقوا
  َأْوَعْوا
  َعَىن 
  اأَْلَقوْ 
  َفَدْوا
 َولْوهم

 بـَُقوا

  ُسُقوا
 رََأْوا

  نـُُهوا
نَـْواأَ    فـْ

  ل ي س
  ي ط و

  م ض ي
  ل ق ي
  و ع ي
  ع ن ي
  ل ق ي
  ف د ي
  و ل ي
 ب ق ي

  ن هـ ي
 ر أ ي

  س ق ي
  ف ن ي

  لَِيْسنا
  َطَويُوها
 َمَضُيوا

  َلِقُيوا
  َأْوَعُيوا
  َعِينَ 
  أَْلَقُيوا
  َفَديُوا

 َوْلَلُيوهم

 بَِقُيوا

  ُسِقُيوا
 رَأَيُوا

  ُُِيوا
نَـُيوا   أَفـْ

204.  
226.  
236.  
236 .293.  
241.  
242 .284.  
256.  
267.  
284.  
284 .  
295 .  
295.  
298.  
306.   

 ب) التحويل بحذف الصامت "الواو": -3

 واقع بين حركتين متماثلتين:) التحويل بحذف الصامت "الواو" ال1 -ب

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
 آَسى

 دعانا

  َتعاَىل 
  
  

  
  قالَ 
  

  أ س و
  د ع و
  ع ل و
  
  
  

  ق و ل
  

 أَْأَسوَ 

 َدَعَونا

  َتعاَلوَ 
  
  
  
  قـََولَ 
  

172.  
173 .  
173 .195 .199 .200 .204 .205 .
210 .217 .218 .220 .226 .227 .
228 .239 .241 .266 .267 .278 .
300 .  
173 .186 .195 .197 .200 .201 .
207 .227 .228 .239 .253 .254 .
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  صلى
  
  
  
  
  
 كانَ 

  
  
  
  
  
  
  

  
  آَسى
  احتاجَ 
  َدعا
  َأْحيا
  كانَتا
  أَْعَطى
  أَبـَْلى
  ابـْتَـَلى
 فازَ 

  
  

  ص ل و
  
  
  
  
  

  ك و ن
  
  
  
  
  
  
  

  
  أ س و
  ح و ج
  د ع و
  ح ي و
  ك و ن
  ع ط و
  ب ل و
  ب ل و
  ف و ز

  
  
  َصْلَلوَ 
  
  
  
  
  
 َكَونَ 

  
  
  
  
  
  
  

  
  أَْأَسوَ 
  اْحتَـَوجَ 
  َدَعوَ 
  َأْحيَـوَ 
  َكَونَتا
  أَْعَطوَ 
  أَبـَْلوَ 
  ابـْتَـَلوَ 
 فـََوزَ 

257 .260 .265 .266 .279 .280 .
302.  
173 .174 .175 .178 .189 .191 .
192 .196 .197 .200 .205 .206 .
207 .209 .211 .212 .220 .222 .
225 .227 .228 .238 .240 .264 .
265 .271 .273 .276 .277 .278 .
281 .282 .283 .284 .309 .312.  
173 .174 .175 .179 .182 .189 .
197 .199 .205 .206 .212 .214 .
224 .225 .227 .228 .229 .230 .
232 .235 .236 .238 .243 .244 .
245 .248 .250 .254 .258 .260 .
263 .264 .265 .268 .278 .279 .
281 .284 .285 .290 .291 .293 .
295 .296 .297 .303 .306 .307 .
309 .310.  
172.  
174 .  
175 .177 .179 .242 .249 .  
175 .212 .293 .  
178 .  
179 .251 .  
179 .  
179 .  
179 .  
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  انقاَدتْ 
  قـَفى
  قاَم 
  كانُوا
  
  
  دامَ 
  قاَمتا
  ماتَ 
  فاتَ 

 َدعاهم

 أَْعطانا

  َجتَلى
  قاَمتْ 
  َخالُكم
  طالَ 

ُهم   غالَتـْ
  ماُروا
  الحَ 

  خاُضوا
  انقادَ 
  َغال
  َخال
  َرجا

  حاَلتْ 
  كاَنتْ 

  ق و د
  ق ف و
  ق و م 
  ك و ن
  
  

  د و م
  ق و م
  م و ت
  ف و ت
  د ع و
  ع ط و
  ج ل و
  ق و م
  خ ل و
  ط و ل
  غ و ل
  م و ر
  ل وح

  خ و ض
  ق و د
  غ ل و
  خ ل و
  ر ج و
  ح ل و
  ك و ن 

  انَقَوَدتْ 
  قـَْفَفوَ 
  قـََوَم 
  َكَونُوا
  
  
  َدَومَ 
  قـََوَمتا
  َمَوتَ 
  فـََوتَ 
 َدَعَوهم

 أَْعَطَونا

  َجتَْلَلوَ 
  قـََوَمتْ 
  َخلوَُكم
  َطَولَ 

ُهم   َغَولَتـْ
  َمَوُروا
  َلَوحَ 

  َخَوُضوا
  انـَْقَودَ 
  َغَلوَ 
  َخَلوَ 
  َرَجوَ 

  َحَوَلتْ 
  َكَوَنتْ 

180 .212 .254 .261 .  
180 .  
182 .226 .240 .283 .  
182 .188 .247 .250 .257 .261 .
262 .285 .288 .295 .296 .298 .
306 .308.  
185 .245.  
186 .  
186 .188 .250 .  
186 .253 .  
187 .  
187 .292 .  
189 .  
190 .243 .250 .276 .285 .290 .  
191 .  
192 .290 .  
192 .  
193 .  
195 .  
197.  
198 .  
199 .  
199 .244 .  
204 .  
204 .  
205 .209 .223 .230 .246 .248 .
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  أَْعطاهُ 
  جاعَ 
  تََأسى
  تـََعزى
  َعال
  زاَلتْ 
  َمسا
  َزقا

  َعالهُ 
  َجالهُ 
  ثاَرتْ 
  قاُلوا

  أَْعطاِين 
  أَْفَضى
  أَْبداه
  َعفا
  زالَ 
  َرجاهُ 
  الذَ 

 َدعاُهن  
  سادَ 
  هُ قالَ 

  صانَ 
 َجتَلى

  
  

  ع ط و
  ج و ع
  أ س ي
  ع ز و
  ع ل و
  ز و ل
  س م و

  ق وز 
  ع ل و
  ج ل و
  ث و ر
  ق و ل
  ع ط و

  ف ض ي
  ب د و
  ع ف و
  ز و ل
  ر ج و
  ل و ذ
  د ع و
  س و د
  ق و ل
  ص و ن
  ج ل و

  
  

  أَْعَطَوهُ 
  َجوَعَ 

  تََأْسَسوَ 
  تـََعْزَزوَ 
  َعَلوَ 
  َزَوَلتْ 
  َمسَوَ 
  َزقـَوَ 
  َعَلَوهُ 
  َجْلَلَوهُ 
  ثـََوَرتْ 
  قـََوُلوا

  أَْعَطَوِين 
  أَْفَضوَ 
  أَْبَدَوه
  َعَفوَ 
  َزَولَ 
  َرَجَوهُ 
  َلَوذَ 

 َدَعَوُهن  
  َسَودَ 
  قـََوَلهُ 
  َصَونَ 
 َجتَْلَلوَ 

249 .250 .258 .262 .269 .277 .
281 .295 .300 .  
205.  
206 .  
206 .207 .  
206 .  
207 .271 .  
208 .245 .  
213 .  
214 .  
215 .  
216 .  
219 .  
222 .260 .265 .283 .292 .296 .  
222 .  
225 .  
227 .  
230 .250 .  
230 .  
233 .  
233 .  
234 .  
237 .  
238 .  
239 .  
240 .243 .  



�� ا	�زء ا	���� �ن "���  ا	�و���� 	����ل�و�� ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	�ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	��ل ا�ول ــــــــــــــــــــ
 ا	! ��"

    -86  - 

 

  أَْرَسى
  أَْرساها
  قاَدْم
  أَْبَدى

  ابـَْتالهم
  ساُموهم

  َدنا
  ذادَ 

  خاضَ 
  َجنا

  َأْصفاه
  اقـَْتَدى
  أَْعطاها
  خاَرتْ 
  قاَلتْ 
  جالَ 

  اْسَتْحَلى
  طاَلتْ 
  ناجاهم

  َعزاكَ  
  َأْمحاها
  داَوى
 َدعاهم

  َعفى
  قاَدها
  عادَ 

  ر س و
  ر س و
  ق و د
  ب د و
  ب ل و
  س و م
  د ن و
  ذ و د

  خ و ض
  ن ج و

  ص ف و
  ق د و
  ع ط و
  خ و ر
  ق و ل
  ج و ل
  ح ل و
  ط و ل
  ن ج و
  ع ز و
  ح م و
  د و و
  د ع و
  ع ف و
  ق و د
  ع و د

  أَْرَسوَ 
  أَْرَسَوها
  قـََوَدْم
  أَْبَدوَ 

  ابـْتَـَلَوهم
  َسَوُموهم

  َدنـَوَ 
  َذَودَ 

  َخَوضَ 
  َجنَوَ 

  َأْصَفَوه
َتَدوَ    اقـْ
  أَْعَطَوها
  َخَوَرتْ 
  قـََوَلتْ 
  َجَولَ 

  اْسَتْحَلوَ 
  َطَوَلتْ 
  ناَجَوهم

  َعْزَزَوكَ  
  َأْمحََوها
  داَووَ 

 َدَعَوهم

  َعْفَفوَ 
  قـََوَدها
  َعَودَ 

242 .245 .285 .  
244 .285 .  
251 .  
251 .  
257 .  
261 .  
268 .271 .276 .  
269 .  
269 .  
272 .  
275 .  
275.  
278 .  
279 .  
280 .294 .  
291 .  
291 .  
296 .  
298 .  
299  .  
301.  
304 .  
306 .  
306 .  
310 .  
311  .  
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  ف الصامت "الواو" الواقع بين حركتين غير متماثلتين:) التحويل بحذ2 -ب
  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 

  خافُوكَ 
  َمسْوا

  ِحيَزتْ 
  خافَ 
 َأْحيَـْوا

  تـََلْوا
  ُدُعوا
  خاُفوا
   َرُضوا
 َأْصَغْوا

  قيلَ 
  أَْرَضى

  اْسَتْخَلْوا

   خ و ف
  س م و
  ح و ز
  خ و ف
  ح ي و
  ت ل و
  د ع و

  ف خ و
  ر ض و
  ص غ و
  ق و ل
  ر ض و
  خ ل و

  َخوِفُوكَ 
  َمسَْمُووا
  ُحوَِزتْ 
  َخِوفَ 
  َأْحيَـُووا
  تـََلُووا
  ُدِعُووا
  َخوُِفوا
  َرِضُووا
  َأْصَغُووا
  ُقِولَ 
   أَْرِضوَ 

  اْسَتْخَلُووا

178 .  
189.  
201 .  
205 .267 .310 .  
235 .237.  
237.  
237 .  
240 .295.  
250 .  
267.  
292 .  
294.  
294.  

  :حويل بحذف الصامت "الواو" الواقع بعد مقطع مغلقالت )3 -ب
  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 

  َأَحْطتُ 
  أََقْمتَ 
  أََرْدتَ 
  ُأِجْبتم
  َأَجْنبَ 
  أََمتم
  َأَجْبَتنا
  َأطَْعَته

  ح و ط
  ق و م
  ر و د

  ج و ب
  ج و ب
  م و ت
  ج و ب
  ط و ع

  َأْحَوْطتُ 
  أَقـَْوْمتَ 

  ْدتَ أَْروَ 
  ُأْجوِْبتم
  َأْجَوْبنَ 
  أَْمَوتْـُتم
  َأْجَوبـَْتنا
  َأْطَوْعَته

204 .  
204 .  
204 .  
231 .  
234 .  
264 .  
265 .  
300.  
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 ج) التحويل بحذف الصامت "الهمزة": -  3

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
  أَراهم
  أَرانا
  أََرْتكَ 
  أَراُه 
  أََريـَْتناهُ 

  ر أ ي 
  أ ير 

  ر أ ي
  ر أ ي
  ر أ ي

  أَْرأََيهم
  أَْرأَيَنا

  أَْرأَيـَْتكَ 
  أَْرأَيَُه 
  أَْرأَيـَْتناهُ 

189 .  
198 .234 .  
215 .  
235 .  
265 .  

  استنتاج ثالث:
ومخسمائة فعٍل  سبعة ومثاننيجمموع صيغ "فعل" احملّولة حبذف الصامت يف "ج البالغة" يساوي:      

  .% 22.79)، أي بنسبة 2576مائة وألفي فعٍل ()، من أصل ستة وسبعني ومخس587(
  ) التحويل بتقصير الصائت الطويل بعد حذف الصامت: 4
  أ) التحويل بتقصير الصائت الطويل بعد حذف الصامت "الياء": -4
 ) التحويل بتقصير الفتحة الطويلة بعد حذف الصامت "الياء" الواقع عين فعل:1 -أ

  رقم الصفحة  ية العميقةالبن  مادة الفعل  البنية السطحية 
 ِشْئتَ 

 ُِْتم

 ِمْلُتم

 ِصْرمتُ 

  ِصْرتَ 

  ش ي أ
  ت ي هـ
  م ي ل
  ص ي ر
  ص ي ر

 َشَيْأتَ 

 تـَيَـْهُتم

 َميَـْلُتم

 َصيَـْرمتُ 

  َصيَـْرتَ 

177 .205 .225 .241 .
282 .  
218 .  
230 .  
263 .303. 308 .  

 واقع الم فعل:) التحويل بتقصير الفتحة الطويلة بعد حذف الصامت "الياء" ال2 -أ

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
 آَتتْ 

  أَْعَيْتنا
  َمَضتْ 
  أَْلَقتْ 

  أ ت ي
  ع ي ي
  م ض ي
  ل ق ي

 أَْأتـََيتْ 

  أَْعيَـَيْتنا
  َمَضَيتْ 
  أَْلَقَيتْ 

180 .  
186 .  
188 .230 .253 .285 .  
198 .265 .  
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  أََتتْ 
  أَتـَْتكم
  انتَـَهتْ 
  أََرْتكَ 
  َرَمْتهُ 
 أَدتْ 

 َمحَْتها

  أَْعَيْتهم
  آَوْم
  َجَرتْ 
  َخَوتْ 

  أ ت ي
  أ ت ي
  م هـ ي
  ر أ ي
  ر م ي
  أ د ي

  م ي ح
  ع ي ي
  أ و ي
  ج ر ي
  خ و ي

  أَتـََيتْ 
  أَتـََيْتكم
  انتَـَهَيتْ 

  أَْرأَيَ◌ْتكَ 
  َيْتهُ َرمَ 

 أَْدَدَيتْ 

َيْتها  محَِ

  أَْعيَـَيْتهم
  أَْأَويـَْتهم
  َجَرَيتْ 
  َخَوَيتْ 

199 .295 .  
203 .  
204 .  
215 .  
235 .  
236 .290 .  
243 .  
252 .  
263  .  
290 .  
294 .  

  ب) التحويل بتقصير الصائت الطويل بعد حذف الصامت "الواو": -4
 ) التحويل بتقصير الفتحة الطويلة بعد حذف الصامت "الواو" الواقع عين فعل:1 -ب

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
 ِخْفَتهم

 ُكنتُ 

  
 ُكنا

  قـُْلتُ 
  

  قـُْلتَ 
  ُكْنتَ 
  
  قـُْلتم
  ُكْنُتم

  خ و ف
  ك و ن
  

  ك و ن
  ق و ل
  

  ق و ل
  ك و ن 

  
  ق و ل
  ك و ن

 َخوِفـَْتهم

 َكَوْنُت     

  
 َكَونـَْنا

  قـََوْلتُ 
  

  قـََوْلتَ 
  َكَوْنتَ 
  
  قـََوْلتم
  َكَونـُْتم

178.  
182 .191 .264 .265 .269 .
278 .282 .291 .292 .293.  
188 .191 .292.  
200 .201 .205 .207 .230 .
265 .266 .301.  
214 .241 .  
221 .224 .235 .239 .282 .
300 .  
227 .281.  
230 .  
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  ُخْرمتُ 
  ُخْضتم

  خ و ر
  خ و ض

  َخَوْرمتُ 
  َخَوْضتم

231 .  
231 .  

  ) التحويل بتقصير الفتحة الطويلة بعد حذف الصامت "الواو" الواقع الم فعل:2 -ب
  رقم الصفحة  البنية العميقة  الفعلمادة   البنية السطحية 

  َبَدتْ 
  َحَلتْ 
 َسَختْ 

 َصَفتْ 

  َتالَشتْ 
  اْشتَـَهتْ 
  أَْفَضتْ 
  َرَستْ 

  اْمنََحْت 

  ب د و
  ح ل و
  س خ و
  ص ف و
  ل ش و
  ش هـ و

  ف ض و
  ر س و
  م ح و 

  َبَدَوتْ 
  َحَلَوتْ 
 َسَخَوتْ 

  َصَفَوتْ 
  َتالَشَوتْ 
  اْشتَـَهَوتْ 
  أَْفَضَوتْ 
  َرَسَوتْ 

  اْمنََحَوْت 

198.  
198 .  
209 .  
230 .  
234  .  
238 .  
281 .  
285 .  
296 .  

  استنتاج رابع:
)، من 86( البالغة" يساوي: ستة ومثانني فعالً  جمموع صيغ "فعل" احملّولة بتقصري الصائت يف "ج     

  .% 03.34)، أي بنسبة  2576أصل ستة وسبعني ومخسمائة وألفي فعٍل (
 ة إلى ضمة قصيرة:) التحويل بإبدال الفتحة القصير 5

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
  ُعوِقَدتْ 
  ُقوِتلَ 

  ُحورِْبتم
  ُخوِلطُوا
  نُوِديَ 

  ع ق د
  ق ت ل
  ح ر ب
  خ ل ط
  ن د و

  ُعاِقَدتْ 
  قُاِتلَ 

  ُحارِْبتم
  أُخاِلطُوا
  نُاِدوَ 

187 .  
223 .  
231 .  
267 .  
280 .  

  استنتاج خامس:



�� ا	�زء ا	���� �ن "���  ا	�و���� 	����ل�و�� ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	�ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	��ل ا�ول ــــــــــــــــــــ
 ا	! ��"
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)، من أصل 05عل" احملّولة بإبدال الصائت يف "ج البالغة" يساوي: مخسة أفعال (جمموع صيغ "ف     
  .% 0.20)، أي بنسبة 2576ستة وسبعني ومخسمائة وألفي فعٍل (

  ) التحويل بتطويل الصامت:6
  أ) التحويل بتطويل الصامت بعد حذف الصائت: -6

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
 دوارَ 

 َجر  
 أَم  

  زَلتْ 
 َجرنا

  َجرهم
 َعمتْ 

  َردا
  َخصهم
  َتشاحوا
  ُسنتْ 
 َود  

  َحده
  َعده

  َخصكم
 َمت 

 َجل  
 َعز 

 َشق  
  َمدتْ 
 َكر  

  ر د د
  ج ر ر 
  أ م م
  ز ل ل
  ج ر ر
  ج ر ر
  ع م م
  ر د د

  خ ص ص
  ش ح ح
  س ن ن
  و د د
  ح د د
  ع د د

  خ ص ص
  ت م م
  لج ل 

  ع ز ز
  ش ق ق
  م د د
  ك ر ر

 َرَدُدوا

  َجَررَ 
  أََممَ 
  زَلََلتْ 
 َجَرَرنا

  َجَرَرهم
 َعَمَمتْ 

  َرَدَدا
  َخَصَصهم

  ُحواَتشاحَ 
  ُسِنَنتْ 
  َوَددَ 

  َحَدَده
  َعَدَده

  َخَصَصكم
 َمتَمَ 

  َجَللَ 
 َعزِزَ 

  َشِققَ 
  َمَدَدتْ 
  َكَررَ 

172 .  
173 .  
174 .  
174 .  
175 .  
175 .  
177 .  
183 .  
187 .  
187 .  
190 .  
191 .  
195 .  
195 .  
195 .247 .  
198 .  
199 .205 .244 .291 .  
199 .290 .  
201 .  
202 .  
203 .  



�� ا	�زء ا	���� �ن "���  ا	�و���� 	����ل�و�� ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	�ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	��ل ا�ول ــــــــــــــــــــ
 ا	! ��"
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 اْمَتد  
 َشحتْ 

  َخرتْ 
 َحد  
 َضل  
 ُضل  
 َقل  

  َحلوا 
 َشد  

  اْلتَـفتْ 
 َهب  
 َحل  
 َجره

  َغرْتكم
  د رَ 

 ُرد  
  ُصبتْ 
 َضر 

 َحثكم

  اْمَتدتْ 
  َدلْتكَ 
  َدبتْ 
  َصبتْ 
 َبل 

 ضاد  
 َخد  

  م د د
  ش ح ح
  خ ر ر
  ح د د

  ض ل ل
  ض ل ل
  ق ل ل
  ح ل ل
  ش د د

  ل ف ف
  هـ ب ب
  ح ل ل 
  ج ر ر
  غ ر ر
  ر د د
  ر د د

  ص ب ب
  ض ر ر
  ح ث ث
  م د د
  د ل ل
  د ب ب

  ص ب ب
  ب ل ل
  ض د د
  خ د د

  اْمَتَددَ 
 َشَحَحتْ 

  َخَرَرتْ 
  َحَددَ 
  َضَللَ 
  ُضِللَ 
  قـََللَ 

  َحَلُلوا 
  َشَددَ 

  اْلتَـَفَفتْ 
  َهَببَ 
  َحَللَ 
 َجَرَره

  َغَرَرْتكم
  َرَددَ 
  ُرِددَ 

  ُصِبَبتْ 
 َضَررَ 

 َحثََثكم

  تْ اْمَتَددَ 
  َدلََلْتكَ 
  َدبـََبتْ 
  َصَبَبتْ 
 بـََللَ 

  ضاَددَ 
  َخَددَ 

207 .  
209 .  
210 .  
210 .  
212 .  
212 .  
215 .279 .  
216 .  
219 .  
219 .  
222 .  
222 .  
222 .  
223 .  
230 .  
230 .  
232 .304 .  
236 .  
238 .  
240 .  
241 .  
241 .  
241 .  
242 .  
243 .  
245 .  



�� ا	�زء ا	���� �ن "���  ا	�و���� 	����ل�و�� ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	�ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	��ل ا�ول ــــــــــــــــــــ
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  َذلتْ 
  َعضكم
  َغرْم
  ظَلتْ 
 َخفتْ 

  ُمدتْ 
  اْلتَـفتْ 
 اْمَنت 

  َغضوا
  ظَنوا
  َمروا

  َضجتْ 
 َ◌شبتْ 

 حاج  
 ائْـَتم 

  َعموه
  َعمهم
 َرق  
  َرده
 َذل  
 اْشَتد  
  َعضوا
 دق  

  َصمتْ 
  اْسَتكتْ 

  َعيوا

  ذ ل ل
  ع ض ض
  غ ر ر
  ظ ل ل

  خ ف ف
  م د د

  ل ف ف
  م ن ن

  ع ض ض
  ظ ن ن
  م ر ر

  ض ج ج
  ش ب ب
  ح ج ج
  أ م م
  ع م م
  ع م م
  ر ق ق
  ر د د
  ذ ل ل
  ش د د

  ع ض ض
  د ق ق
  ص م م
  س ك ك
  ع ي ي

  َذلَِلتْ 
  َعَضَضكم
  َغَرَرْم
  ظََلَلتْ 
 َخَفَفتْ 

  ُمِدَدتْ 
  اْلتَـَفَفتْ 
 اْمتَـَننَ 

  َغَضُضوا
  ظَنَـُنوا
  َمَرُروا

  َضِجَجتْ 
 َ◌شَبَبتْ 

  حاَججَ 
 ائْـَتَممَ 

  َعَمُموه
  َعَمَمهم

  َرَققَ 
  َرَدَده
  َذِللَ 

  اْشَتَددَ 
  َعَضُضوا

  قَ َدقَ 
  َصَمَمتْ 
  اْسَتَكَكتْ 

  َعِيُيوا

245 .  
246 .  
247 .  
254 .  
254 .299 .  
261 .295 .  
263 .  
263 .275.  
266  .  
267 .  
267 .  
273 .  
275 .  
277 .  
277 .  
279 .  
279 .  
279 .  
281 .  
285.  
290 .  
293 .  
293 .  
295 .  
296 .  
296 .  



�� ا	�زء ا	���� �ن "���  ا	�و���� 	����ل�و�� ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	�ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	��ل ا�ول ــــــــــــــــــــ
 ا	! ��"
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 أََمد  
 َتصام  
 َعي  
  َعزتْ 
  َذموا
  َغركَ 
  َغرْتكَ 
  َحقتْ 
 َظن  

  َضمكم
  َغرتْ 
  قـَلتْ 
 َمل 

 َقال  
  َزمها

  م د د
  ص م م
  ع ي ي
  ع ز ز
  ذ م م
  غ ر ر
  غ ر ر
  ح ق ق
  ظ ن ن
  ض م م
  غ ر ر 
  ق ل ل
  ل م م
  ق ل ل
  ز م م

  أَْمَددَ 
  َتصاَممَ 
  َعِييَ 
  َعزَِزتْ 
  َذَممُوا
  َغَرَركَ 
  َغَرَرْتكَ 
  َحِقَقتْ 
  ظََننَ 

  َضَمَمكم
  َغَرَرتْ 
  قَِلَلتْ 
 َلَممَ 

  قَِلالَ 
  َزَممَها

297 .  
297  .  
297 .  
298 .  
298 .  
299 .  
300 .  
300 .  
301 .  
303 .  
306 .  
306 .  
307 .  
309 .  
310.  

  ت بعد نقل الصائت:ب) التحويل بتطويل الصام -6
  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 

 أَحس  
 َأَحبوك

 أََعز 

 أََعده

 أََمده

 اْضَمَحل 

 اسَتَخصكم

 أََمرتْ 

  ح س س
 ح ب ب

  ع ز ز
  ع د د
  م د د

  ض م ح ل
  خ ص ص

  م ر ر

  أْحَسسَ 
 َأْحَبُبوك

 أَْعَززَ 

 أَْعَدَده

 أَْمَدَده

 اْضَمْحَللَ 

 اسَتْخَصَصكم

 أَْمَرَرتْ 

171 .  
178 .  
182 .  
188 .  
188 .  
191 .  
195 .  
198 .  



�� ا	�زء ا	���� �ن "���  ا	�و���� 	����ل�و�� ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	�ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	��ل ا�ول ــــــــــــــــــــ
 ا	! ��"
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 َأَكنها

 اْضَمَحلتْ 

 اسَتَحقتْ 

 َأَحب 

 اقـَْتص 

 َأَحل 

 اسَتَحل 

 استَـَفلهم

  َأَحلهم
 أََعد  
 َأَمت  
 أَقـَر  

  اْطَمأَنتْ 
 أََقل  

  َأَحلوكم
 اْسَتَحق  
 أََعدوا

 أََذل 

 اْسَتَسن 

  أُِعدتْ 

  ك ن ن
  ض م ح ل
  ح ق ق
  ح ب ب
  ق ص ص
  ح ل ل
  ح ل ل
 ف ل ل

  ح ل ل
  ع د د
  ت م م
  ق ر ر

  ط م أ ن
  ق ل ل
  ح ل ل
  ح ق ق
  ع د د
  ذ ل ل
  نس ن 

  ع د د 

 َأْكنَـَنها

 اْضَمْحَلَلتْ 

 اسَتْحَقَقتْ 

 َأْحَببَ 

 اقـَْتَصصَ 

 َأْحَللَ 

 اسَتْحَللَ 

 استَـْفَلَلهم

  َأْحَلَلهم
  أَْعَددَ 
  أَْمتَمَ 
  أَقـَْررَ 

  اْطَمْأنـََنتْ 
  أَقـَْللَ 

  َأْحَلُلوكم
  اْسَتْحَققَ 
 أَْعَدُدوا

 أَْذَللَ 

 اْسَتْسَننَ 

  أُْعِدَدتْ 

198 .  
203 .257 .  
203 .  
206 .  
207 .  
218 .228 .283 .  
228 .  
232 .  
236 .  
237 .253. 

238 .  
248 .266. 

250 .  
251 .  
255 .  
257 .  
270 .  
275 .  
281 .  
299 .  

  ادس:استنتاج س
جمموع صيغ "فعل" احملّولة بتطويل الصامت يف "ج البالغة" يساوي: ثالثة وثالثني ومائة فعٍل      

  .% 05.16)، أي بنسبة  2576)، من أصل ستة وسبعني ومخسمائة وألفي فعٍل (133(
  الخالصة:

 يأيت:اجلدول اآليت يبّني التحويل الصويت لصيغة "فعل" يف "ج البالغة"، وهو كما      



�� ا	�زء ا	���� �ن "���  ا	�و���� 	����ل�و�� ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	�ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	��ل ا�ول ــــــــــــــــــــ
 ا	! ��"
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  التحويل الصويت يف صيغة "فعل" يف ج البالغة  
  صور األفعال المحّولة  

  األفعال
إبدال     لةغير المحوّ 

  الصامت
تعويض 
  بصائت

حذف 
  الصامت

تقصري 
  الصائت

إبدال 
  الصائت

تطويل 
  الصامت

عدد األفعال 
2576  

50  116  587  86  05  133  
1599  

977  

  النسبة
100 %  

01.94 %  04.50 %  22.79 %  03.34 %  0.20 %  05.16 %  
62.07 %  

37.93 %  

  
  
  

  وميكن التعبري عن النسب املئوية املوجودة يف اجلدول أعاله بالدائرتني اآلتيتني:

  
  استنتاج:

)، من 977جمموع صيغ "فعل" احملّولة يف "ج البالغة" يساوي: سبعة وسبعني وتسعمائة فعٍل (     
وقد كانت نسبة التحويل . % 37.93)، أي بنسبة 2576ألفي فعٍل (أصل ستة وسبعني ومخسمائة و 
أفعال غري حمّولة؛ فأغلب األفعال جاءت على  % 62.07وما نسبته حبذف الصامت هي الغالبة. 

لب لـ "فعل" يكون على صيغتها األصلية (الوزن = الصيغة)، وهذا يدل على أّن االستعمال اللغوي الغا
   .واالقتصاد يف اجلهد يف النطق ن لغرض اخلفةفيكو ما حّول منه أصله، وأما 



�� ا	�زء ا	���� �ن "���  ا	�و���� 	����ل�و�� ا	 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا	�ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا	��ل ا�ول ــــــــــــــــــــ
 ا	! ��"

    -97  - 

 

 

 



�� ا	�زء ا	���� �ن "��� ا	�و���� 	����ل �و�� ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	�ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	��ل ا�ول ـــــــــــــــــــ
 ا	! ��"
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  ثانياً: صور التحويل الصوتي في صيغة "يفعل":
  ميكن حصر الصور الصوتية التحويلية لصيغة "يفعل" يف اآليت:     
 التحويل بإبدال صامت إلى صامت آخر: )1

التشاكل بينها، ليزداد مع جماورا قرا يف املخارج أو  دف األصوات يف حتّوهلا إىل حتقيق     
تيسري جانب اللفظ عن طريق تيسري النطق، وهو ما  السياق، وكذا الصفات، وهو مطلب من مطالب

 . 1يسّمى باالنسجام الصويت بني أصوات اللغة

 أ) التحويل بإبدال الصامت "الواو" إلى الصامت "التاء": -1

 ]tat ta si la[ 2) مواضع، منها: "تـَتِصَل"04وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف أربعة (     
حيث حّولت فاء  ."تـَْفَتِعلُ وصيغتها " ]taw ta si la[ (تـَْوَتِصَل)العميقة وبنيتها ، "تـَتِعَل" وزااليت 

"افتعل" الواو إىل تاٍء، وذلك ناتج عن تأثري الثاين "التاء" يف األول "الواو"، مث فين الصوت الثاين يف 
  . باملماثلة الكلية الرجعيةاألول، وهو ما يسمى 

، فال مماثلة بينهما وال اآلخر يفن يرى أّن بني الصوتني تباعدًا ال يسمح بتأثري أحدمها وهناك م     
أّن الواو وقعت بعد كسرة، وهو تتابع تكرهه العربية؛ ألنه تتابع بني احلركة  «إدغام، والذي حدث هو 

ذلك تصرف األمامية الضيقة (الكسرة)، واخللفية الضيقة (الضمة)، فكان البد من التخلص منه، ول
... تعويضاً تاء الناطق ذه الطريقة اليت توحي بأنه أسقط الواو، وحافظ على إيقاع الكلمة بتضعيف ال

  .3» موقعّياً 
  ب) التحويل بإبدال الصامت "الهمزة" إلى الصامت "التاء": -1

واليت ] i dayat ta x[ 4وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف موضع واحٍد، منها: "يـَتِخَذ"     
وقعت اهلمزة يف اية ف ،"يـَْفَتِعلَ " وصيغتها ]ya? Ta xi da[ (يَْأختََِذ)وبنيتها العميقة ، "يـَتِعَل"وزا 

ألّن اهلمزة تُعّد من أصعب األصوات إخراجاً، فسقطت لثقل النطق ا؛  ،]?ya[ هابط مقطع مغلق
 وذلك عن طريق إسقاط اهلمزة ربية إىل املماثلةت العجلأهلذا ، 5»نربة يف الصدر خترج باجتهاد « فهي 

                                                           
  .178األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص: ينظر:  1
  .2 /198ج البالغة، علي بن أيب طالب،  2
  .71املنهج الصويت للبنية العربية، عبد الصبور شاهني، ص:  3
  .179/ 2أيب طالب، ج البالغة، علي بن  4
  .548/ 3الكتاب، سيبويه،  5
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والسهولة يف  عنها بتاء مماثلة لتاء االفتعال، وذلك حتقيقًا للتناسب بني احلرفني، وطلبًا للخفة والتعويض
  .1النطق

 ج) التحويل بإبدال الصامت "التاء" إلى الصامت "الطاء": -1

تماثل بني الصوت املرقق املنفتح وهو التاء، واألصوات إّن إبدال التاء طاًء ال يعدو كونه ضربًا من ال     
املطبقة (الصاد والطاء والظاء والضاد) اليت تكون فاء الفعل، ففقدت التاء صفة االنفتاح، وكسبت صفة 

  ، وذلك لتحقيق التماثل.2اإلطباق، ليكون العمل من وجه واحدٍ 
ووزا  3) مواضع، منها: "ُأْضَطَهُد"04وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف أربعة (     

تاء االفتعال طاًء، وذلك لتأثر التاء قلبت حيث . وصيغتها "أُْفتعُل" ، اليت أصلها (ُأْضتَـَهُد)"أُْفطعُل"
َ◌عِ اليت وزا " 4"َتطِلُع"وكذلك  .مماثلة جزئية تقدمية متصلةبالضاد، وهي  اليت  َتْطَتِلُع)أصلها (و ، "لُ َتفّْ

وذا اإلبدال  .اء األوىل، وهي مماثلة كلية. حيث حّولت التاء طاًء، وأدغمت يف الط"َتِعلُ تـَفْ صيغتها "
    يف الصيغة اآلتية: الذي حدث  التحّولهذا يتلخص و  حتقق االنسجام واخلفة املطلوبان،

  ـــــ (ض + ط/ ط+ ط)(ض + ت/ ط + ت) ــــــ
 مطبق + مطبق             طبق + غري مطبق                       م

  د) التحويل بإبدال الصامت "التاء" إلى الصامت "الدال": -1
اليت وزا  5يـَْزَدِجَر": ") مواضع، منها04وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف أربعة (     

يف اللون  التاء احنسار وتغّري  أصابوصيغتها "يـَْفَتِعُل". حيث  ، وبنيتها العميقة (يـَْزجتََِر)"يـَْفَدِعُل"
النطقي، أّدى إىل صورة االنتقال من التاء إىل الدال، والسبب هو حالة التماثل والتشابه بني صويت 
الدال والتاء، من حيث املخرج والصفة، فكالمها لثوي، أسناين، وقفي، مرقق، غري أّن الدال صوت 

فجذبت الصوت حنو  على اهلمس، والتاء صوت مهموس، واجلهر بقّوته االرتكازية تغّلبجمهور، 
 احلالة بتأثري الزاي اهورة وقّوا اإلمساعية،هذه ، ليصبح بعد التحّول "يـَْزَدِجَر"، وقد ّمتت 6خمرجها

                                                           

  .227ص:  تصنيف وحتليل لصور اإلعالل واإلبدال الصريف، رابح بومعزة،ينظر:  1
  .72يف اللسانيات وحنو النص، إبراهيم خليل، ص:  2
  .2 /289ج البالغة، علي بن أيب طالب،  3
  .304/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 4
  .186/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 5
  .154التنوعات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، ص:  6
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 يف منها قرا جمهوراً، حرفاً  وكان الدال يف منها قرا ملا « يقول سيبويه:، وذلك لتحقيق االنسجام
  وميكن تلخيصها كما يأيت: .1» واحد وجه من العمل وليكون التاء، مكان الدال لتبدل افتعل

  (ز + ت) ـــــــــــــ (ز + د)
  جمهور + مهموس                              جمهور + جمهور   

    فالتأثري كان جيري من األمام إىل اخللف. وهو ما يسمى باملماثلة اجلزئية التقدمية أو التجاورية.     
ف إىل التخفيف واالقتصاد يف اجلهد العضلي، فمثًال حتويل املهموس إىل فاملماثلة بني األصوات د

جمهور اورته لصوت آخر جمهور، هو يف الواقع اقتصاد يف عملية االنقباض واالنبساط يف املزمار، الذي 
   .2يفتح مع املهموس ويضيق مع اهور ليتذبذب الوتران الصوتيان

 إلى الصامت "الياء": هـ) التحويل بإبدال الصامت "الواو" -1

 yuc di ya[ 3"يـُْعِدَيكم" :) مواضع، منها04وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف أربعة (      

kum[ "ا "يـُْفِعَلُكم(يـَُؤْعِدوَكم) وبنيتها العميقة ،ووز ]yu ?ac di wa kum[ " يـَُؤْفِعَلُكموصيغتها". 
بإبدال الواو ياء، وهو الذي ذف اهلمزة وحركتها، وثانيًا التحويل التحويل حب :أّوالً  ؛فوقع للفعل حتويالن

وذلك من أجل  «فحّولتها إىل ياء مماثلة هلا، فالكسرة القصرية أثرت يف الواو  املوضع،يعنينا يف هذا 
النطقية من جهة أخرى إحداث جتانس بني األصوات املتجاورة من جهة، وذا التجانس تنتج السهولة 

«4.  

 "الذال": الصامت"التاء" إلى  الصامتالتحويل بإبدال  )و -1

"، يـَتَـَفعُلونَ " عُلوَن"، وبنيته العميقة (يـََتذَكُروَن) وصيغتهف ل الفعل: "يَذكُروَن" الذي وزنه "يّـ وذلك مث      
جمهورة. وذلك ناتج عن  التقاء التاء املهموسة بالذال اهورة ثقيل يف النطق، فُعِدل عنه بإبدال التاء ذاالً و 

تأثري الثاين "الذال" يف األول "التاء"، مث فين الصوت الثاين يف األول، وهو ما يسمى باملماثلة الكلية 
      الرجعية. وميكن تلخيصها كما يأيت:

  (ت + ذ) ـــــــــــــ (ذ + ذ)
  مهموس + جمهور                             جمهور + جمهور

                                                           
  .479/ 4الكتاب، سيبويه،  1
  .252ينظر: األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص:  2
  .2 /254ج البالغة، علي بن أيب طالب،  3
  .219 ، ص:القواعد الصرف صوتية بني القدماء واحملدثني، سعيد حممد شواهنة 4



�� ا	�زء ا	���� �ن "��� ا	�و���� 	����ل �و�� ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	�ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	��ل ا�ول ـــــــــــــــــــ
 ا	! ��"

- 100-  

 

 ّن هذه الصورة مل ترد يف "ج البالغة".ويالحظ أ     

 التحويل بحذف الصامت وتعويضه بصائت قصير: )2

  أ) التحويل بحذف الصامت "الياء" وتعويضه بصائت قصير: -1
  ) التحويل بحذف  الصامت "الياء" وتعويضه بكسرة قصيرة:1 -أ

 ta gii[ 1َتِغيَب": "منها) موضعاً، 36وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف ستة وثالثني (     

ba[ "ا "َتِفيَل(تـَْغِيَب) وبنيتها العميقة ، اليت وز]tag yi ba[ "فالناطق قام حبذف  .وصيغتها "تـَْفِعَل
زيد خليل يقول " ألصوات املتبقية يف مقاطع جديدة.الياء وعّوضها بكسرة قصرية، مث أعاد توزيع ا

من غريه لوجود  الكسرة تبعًا لقانون املماثلة، وهذا النمط أيسرفتتحّول شبه احلركة إىل حركة  «": القرالة
وبالتايل  .2» احلركة واحلركة ااورة املؤثرة، فالكسرة والياء شبه احلركة من جنس واحدالتجانس بني شبه 

ن فتشكل كسرة طويلة، وتسمى هذه املماثلة باملماثلة الرجعية؛ أي أن الصوت تتواىل كسرتان قصريتا
   أثر يف الصوت السابق فأّدى إىل مماثلته. الالحق

  ) التحويل بحذف الصامت "الياء" وتعويضه بفتحة قصيرة:2 -أ
 ya kaa[ 3َيكاُد": ") موضعاً، منها11وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف أحد عشر (     

du[ "ا "يَفاُل(َيْكَيُد) وبنيتها العميقة ، ووز]yak ya du[  فسقطت الياء . ْفَعُل"وصيغتها "يَـ
الجتماعها مع فتحة، وهو تركيب تكرهه اللغة، فتبقى الفتحة وحدها، فيختّل إيقاع الكلمة، ويعّوض 

 ، وذلك قصد اهلروب من االستثقال.احملذوف بطول احلركة

  ) التحويل بحذف الصامت "الياء" وتعويضه بضمة قصيرة:3 -أ
 ]yuu qi du ka[ 4يُوِقُظَك": "ة" يف موضع واحٍد، منهاوقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغ     

بعدما . وصيغتها "يـَُؤْفِعُلَك" ]yu ?ay qi du ka[(يـَُؤْيِقُظَك)  وبنيتها العميقة ،اليت وزا "يُوِعُلَك"
مقطع ترفضه العربية ، أي أنه يتشكل لدينا ]yuy qi du ka[حتذف اهلمزة وحركتها تصبح "يـُْيِقُظَك" 

، وهي اية هابطة، فتحذف ؛ ألّن ايته تنتهي بياء قبلها ضّمة]yuy[الفعل (ص ح ص) يف بداية 
  .ضّمةللحركة السابقة على الياء وهي الالياء وتعّوض حبركة مماثلة 

                                                           
  .2 /312ج البالغة، علي بن أيب طالب،  1
  .83احلركات يف اللغة العربية دراسة يف التشكيل الصويت، زيد خليل القرالة، ص:  2
  .2 /180ج البالغة، علي بن أيب طالب،  3
  .299/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 4
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  ب) التحويل بحذف الصامت "الواو" وتعويضه بصائت قصير: -2
 ) التحويل بحذف الصامت "الواو" وتعويضه بكسرة قصيرة:1 -ب

 tas[ 1َتْسَتِعيُنوا": ") موضعاً، منها52وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف اثنني ومخسني (     

ta cii nuu[ " ا(َتْستَـْعوِنُوا)  وبنيتها العميقة ،"َتْسَتِفيُلوااليت وز]tas tac wi nuu[  وصيغتها
، فاختّل إيقاع ]wi[ع الكسرة ها مسقطت لكراهية اجتماعوالذي حدث هو أّن الواو . "َتْستَـْفِعُلوا"

 وبالتايل ع احلركة قبلها كسرة طويلة،، وتشكل موذلك للمماثلة الفعل فُعّوض موضع الواو بكسرة قصرية
  د توزيع األصوات يف مقاطع جديدة.عيأُ 

 ) التحويل بحذف الصامت "الواو" وتعويضه بفتحة قصيرة:2 -ب

 ta[ 2تَناَل": ") موضعاً، منها29 تسعة وعشرين (وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف     

naa la[ "ا "َتفاَلَوَل) يقة وبنيتها العم، اليت وز ما حدث هو ف .وصيغتها "تـَْفَعَل" ]tan wa la[(تـَنـْ
 ة قصريةبفتح، فاختّل إيقاع الفعل فُعّوض موضع الواو ]wa[ة ها مع الفتحالواو لكراهية اجتماع وطسق

   طويلة، وبالتايل أُعيد توزيع األصوات يف مقاطع جديدة. فتحةشكل مع احلركة قبلها ، وتوذلك للمماثلة
 ) التحويل بحذف الصامت "الواو" وتعويضه بضمة قصيرة:3 -ب

 3يـَُتوَب": ") موضعاً، منها165وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف مخسة وستني ومائة (     
]ya tuu ba[  َا "يـَُفولُوَب) وبنيتها العميقة ، "اليت وز والذي  .وصيغتها "يـَْفُعَل" ]yat wu ba[(يـَتـْ

، فاختّل إيقاع الفعل فُعّوض موضع الواو ]wu[ الضمةالواو لكراهية اجتماعها مع  وطسقحدث هو 
طويلة، فالذي حدث هو إسقاط للواو  ضّمة، وتشكل مع احلركة قبلها وذلك للمماثلة قصرية بضّمة

  ، وبالتايل أُعيد توزيع األصوات يف مقاطع جديدة.4كةوليس نقالً للحر 
 لصامت "الهمزة" وتعويضه بصائت قصير:ج) التحويل بحذف  -2

  ) التحويل بحذف الصامت "الهمزة" وتعويضه بفتحة قصيرة:1 -ج
  ]aa xu da?[ 5آُخَذ": ") مواضع، منها03وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف ثالثة (     

                                                           
  .2 /251ج البالغة، علي بن أيب طالب،  1
  .199/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 2
  .186/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 3
  .198ينظر: املنهج الصويت للبنية العربية، عبد الصبور شاهني، ص:  4
  .2 /289ج البالغة، علي بن أيب طالب،  5



�� ا	�زء ا	���� �ن "��� ا	�و���� 	����ل �و�� ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	�ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	��ل ا�ول ـــــــــــــــــــ
 ا	! ��"

- 102-  

 

اهلمزة فالقدامى يرون أّن  .وصيغتها "أَفـُْعَل" ]a? xu da?[(أَْأُخَذ) وبنيتها العميقة ، وزا "آُعَل"واليت 
الثانية قلبت ألفًا ألّن ما قبلها مفتوح، وتوّمهوا وجود فتحة قبل األلف، وهذا كالم مغلوط، ألم مل 

ث هو أن تؤثر احلركة القصرية يف اهلمزة باحلركة القصرية السابقة على اهلمزة الساكنة، وكل ما حديعتّدوا 
أي أّن الفتحة القصرية أثرت يف  .1، ُتكّون مع سابقتها حركة طويلةفتقلبها حركة قصرية من جنسها

يلة، وذلك للمخالفة بني اهلمزتني، وحتقيق طو  فتحةا بذلك تاهلمزة فقلبتها إىل فتحة قصرية، فشّكل
  املواءمة الصوتية.

  الصامت "الهمزة" وتعويضه بضمة قصيرة:) التحويل بحذف 2 -ج
?mi  ?u[) أُْأِمنُ (وبنيتها العميقة ، "واليت وزا "أُوِعلُ  ]uu mi nu?[ 2"أُوِمنُ " :مثلوذلك       

nu[  ُتها حركة قصرية من جنسها، قلبة يف اهلمزة فاحلركة القصري  تر ثّ أن أحدث ف ."وصيغتها "أُْفِعل
قصرية،  ضمةالقصرية أثرت يف اهلمزة فقلبتها إىل  الضمةي أّن أ ؛مع سابقتها حركة طويلة تكّونف

  ، وحتقيق املواءمة الصوتية.3وذلك للمخالفة بني اهلمزتني ،فشّكلتا بذلك ضمة طويلة
  ويالحظ أّن هذه الصورة مل ترد يف "ج البالغة".    

  ) التحويل بحذف الصامت:3
 أ) التحويل بحذف الصامت "الياء": -3

 ويل بحذف الصامت "الياء" الواقع بين حركتين متماثلتين:) التح1 -أ

ووزا  ]yal qaa[ 4يـَْلَقى": ") مواضع، منها06وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف ستة (    
فالياء هنا وقعت بني  ."يـَْفَعلَ وصيغتها " ]yal qa ya[(يـَْلَقَي) "يـَْفَعى"، وهي البنية السطحية للفعل 

تتشكل الفتحة الطويلة، وذلك للمماثلة اثلتني، وهذا يؤدي إىل ضعفها، فتسقط، وبسقوطها حركتني متم
  بني احلركات.

 ) التحويل بحذف الصامت "الياء" الواقع بين حركتين غير متماثلتين:2 -أ

                                                           
  .268، ص: القواعد الصرف صوتية بني القدماء واحملدثني، سعيد حممد شواهنةينظر:  1
  .289/ 2بالغة، علي بن أيب طالب، ج ال 2
أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، . وينظر: 268، ص: القواعد الصرف صوتية بني القدماء واحملدثني، سعيد حممد شواهنةينظر:  3

  .342ص:  فوزي حسن الشايب،
  .2 /196ج البالغة، علي بن أيب طالب،  4



�� ا	�زء ا	���� �ن "��� ا	�و���� 	����ل �و�� ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	�ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	��ل ا�ول ـــــــــــــــــــ
 ا	! ��"

- 103-  

 

يرى "إبراهيم خليل" أّن إسقاط للضّم عن اية "يفعل" يف حنو: يرمي، ويبين، ويأيت، وما ينقاس      
عليها، ما هو إّال حتويل فونولوجي، ينشأ عن إسقاط الصائت القصري، وذلك لتجّنب االنتقال من 

 «الصواب هو حذف الياء بعد التماثل، يقول "حسن مخيس امللخ":         . و 1األمامي إىل اخللفي
يم وضّمة الياء، (يـَْرِمُي)، وقعت الياء الصامتية بني صائتني قصريين مها كسرة امل :وأصل (يـَْرِمي) هو

فتغّلبت حركة عني الفعل وهي كسرة امليم على حركة اإلعراب وهي ُ◌)، -فحذفت الياء فصارت: (يـَْرمِ 
  .2»فصارت: (يـَْرِمي)  الّضمة، فأُبدلت الثانية كسرة، مث أدغمتا

  : ) موضعاً، منها163ومائة ( ثالثة وستنيوقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف      
وصيغتها ، ]tah wi yu[(تـَْهِوُي)  ْفِعي"، وبنيتها العميقةتَـ اليت وزا " ]tah wii[ 3ْهِوي"تَـ " -  
، أال وهو ُل". فالوزن خالف الصيغة، وهذا يعين أّن هناك حتويل باحلذف قد طرأ على الم الفعلتـَْفعِ "

سرة ومتبوعة فالياء جاءت مسبوقة بك . وأصبح الفعل يتكون من مقطعني بدل ثالثة مقاطع.الياء
"تـَْهِوِي"، وهنا تسقط الياء  بضّمة، فقلبت الضمة كسرة تبعًا لقانون املماثلة، ولثقل الضّمة بعد الكسرة

  ، فيتّم احتاد الكسرتني ليتشكل منهما كسرة طويلة.حركتني متماثلتنيلوقوعها بني 
وزا "يـَْفُعوَن"، وبنيتها اليت  ]yam suu na[ 4"َميُْشوَن" :مثلوذلك  إذا اّتصلت بضمير الجماعة: -

الياء هنا تقع و  ،ُأسند إىل واو اجلماعة فالفعل ،"يـَْفِعُلونَ وصيغتها " ]yam si yu na[ (َميِْشُيوَن) العميقة
قع الياء بني ضمتني، وبذلك فت فيصبح البناء "َميُْشُيوَن" بني كسرة وضمة طويلة؛ فتماثل الكسرة الضمة،

تكمن يف وجود الثقل يف البناء  «        . وعّلة مماثلة الكسرة للضمةُشوَن""ميَْ إىل تسقط فيتحّول البناء 
الذي ينتقل من الكسرة إىل الضمة، وملا كانت الضمة متثل مورفيم اجلمع فقد علم استحالة انقالا إىل  

  .5»، فلم يبقى إالّ انقالب الكسرة للمماثلة كسرة
َقْوَن""ل وكذلك مث      َقُيوَن) ∗اليت وزا "تـَْفَعْوَن" ]tab qaw na[ 6تـَبـْ  tab[، وبنيتها العميقة (تـَبـْ

qa yuu na[  وصيغتها "تـَْفَعُلوَن". فالياء وقعت بني فتحة قصرية وضّمة طويلة، واجتماع الفتح والياء

                                                           
  .71هيم خليل، ص: يف اللسانيات وحنو النص، إبرا 1
: التصريف . وينظر167، ص: 2007عمان، األردن، (د ط)، رؤى لسانية يف نظرية النحو العريب، حسن مخيس امللخ، دار الشروق،  2

  .160العريب من خالل علم األصوات احلديث، الطيب البكوش، ص: 
  .2 /258ج البالغة، علي بن أيب طالب،  3
  .269/ 2لب، ، علي بن أيب طااملصدر نفسه 4
  .132 - 131احلركات يف اللغة العربية دراسة يف التشكيل الصويت، زيد خليل القرالة، ص:  5
  .2 /223ج البالغة، علي بن أيب طالب،  6
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، وهنا تتواىل حركتا الفتح ]tab qauu na[والضّم مستثقل، فحذفت الياء فأصبح بناء الفعل "تـَبـَْقوَن" 
  . يف النطق ذلك االنزالقبسبب ضم فيحصل انزالق حركي فتتشكل الواو وختتفي حركة الضم، و وال
 :نهاية المقطع أو بعد مقطع مغلق) التحويل بحذف الصامت "الياء" الواقع 3 -أ

  : ) موضعاً، منها15وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف مخسة عشر (    
هناك من يرى أّن ما حدث ال يتعّدى العدول بالصائت الطويل  زوم:إذا كانت "الياء" عين فعل مج -

؛ ألّن الياء"، والصواب هو حذف مثًال أصلها "َتِسريْ  ]ta sir[ 2"َتِسْر"، أي أّن 1إىل الصائت القصري
 وذلك لصعوبة نطق الياء بعد مقطع مغلق. ،]tas yir[أصلها (َتْسِريْ) 

وبنيتها العميقة ، واليت وزا "يـَْفَع" ]yaq wa[ 3ثل: "يـَْقَو"، مإذا كانت "الياء" الم فعل مجزوم -
ىل وهذا ما أّدى إألنه جمزوم،  فحذفت احلركة من آخر الفعل؛ .وصيغتها "يـَْفَعْل" ]yaq way[(يـَْقَوْي) 

مفتوحاً بعدما كان املقطع قصرياً  فأصبح، دون تعويضٍ  فحذفتهابط، مقطع ثقل الياء لوقوعها يف اية 
  اً مغلقاً.قصري 

  ب) التحويل بحذف الصامت "الواو": -3
  ) التحويل بحذف الصامت "الواو" الواقع بين حركتين متماثلتين:1 -ب

يرى "إبراهيم خليل" أّن إسقاط للضّم عن اية "يفعل" يف حنو: يغزو، ويدعو، ويدنو، وما ينقاس      
ئت القصري، وذلك لتجّنب الثقل وتوايل عليها، ما هو إّال حتويل فونولوجي، ينشأ عن إسقاط الصا

فأصل  «: "حسن مخيس امللخ" يقول . والصواب هو حذف الواو، وذلك لوقوعها بني ضمتني.4األمثال
مها:  )قصريينهو: (يـَْغُزُو)، وقعت الواو الصامتية بني حركتني قصريتني متجانستني (بني صائتني  )وزُ غْ يَـ (

ُ◌)، فاجتمع الصائتان القصريان فشّكال صائتاً طويالً - ت: (يـَْغزُ ضّمة الزاي وضّمة الواو، فحذفت فصار 
  .5» يُعّوض الصائت احملذوف، وهو الواو فصارت (يـَْغُزو)

                                                                                                                                                                                           

الة؛ أي أا يرى "فوزي الشايب" أّن الواو املوجودة يف الفعل ليست ضمري اجلماعة املعروف تقليديًّا بـ"واو اجلماعة"، وإمنا هي ضمري بالوك ∗
67وص:  .61تأمالت يف بعض ظواهر احلذف الصريف، فوزي حسن الشايب، ص: ينظر: له.  ةجمانس اسّدت مسّد الضمري، أل.  

وينظر: دور علم األصوات يف تفسري قضايا اإلعالل يف العربية، عبد املقصود  .144يف اللسانيات وحنو النص، إبراهيم خليل، ص: ينظر:  1
  .78قصود، ص: حممد عبد امل

  .2 /181ج البالغة، علي بن أيب طالب،  2
  .218/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 3
  .71إبراهيم خليل، ص: يف اللسانيات وحنو النص،  4
وينظر: التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث، الطيب  .166رؤى لسانية يف نظرية النحو العريب، حسن مخيس امللخ، ص:  5

  .153البكوش، ص: 
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 yan[ 1يـَْنُجو": ") موضعاً، منها26ة وعشرين (هذه الصورة يف "ج البالغة" يف ستوقد وردت     

juu[ ا "يـَْفُعو"، وبنيتها العميقةيـَْنُجوُ  اليت وز) (]yan ju wu[ ."فالوزن خالف  وصيغتها "يـَْفُعُل
وأصبح الفعل يتكون  وهذا يعين أّن هناك حتويل باحلذف قد طرأ على الم الفعل، أال وهو الواو.الصيغة، 

 yan[ 2ثل: "يـَْنُموَن"يف موكذلك إذا أسند الفعل إىل ضمري اجلماعة  من مقطعني بدل ثالثة مقاطع.

muu na[  ْا "يـَف(يـَْنُمُووَن)وبنيتها العميقة ، "ُعونَ ووز ]yan mu wuu na[ ."وصيغتها "يـَْفُعُلوَن 
فسقطت، وبسقوطها تشكت الضمة  فالواو وقعت بني حركتني متماثلتني وهو ما أدى إىل ضعفها

  فأصبح البناء "يـَْنُموَن".الطويلة، 
 ) التحويل بحذف الصامت "الواو" الواقع بين حركتين غير متماثلتين:2 -ب

  : ) موضعاً، منها48وأربعني ( مثانيةوقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف      
 ] ujyah ta wi[ (َحيَْتوُِج) وهي البنية السطحية للفعل ،ووزا "يـَْفتاُل" ]h taa juya[ 3َحيْتاُج"" -

وهي  - السابقة فتحةالكسرة فتحة مماثلة للحيث قلبت ، الواو بعد التماثل تحذفف ."يـَْفَتِعلُ وصيغتها "
ة والواو واضح يف بناء مماثلة للواو، فالتنافر بني الفتحوال نستطيع القول أا قلبت  -مماثلة غري مباشرة 

، ومعلوم أّن الواو عند وقوعها بني حركتني ]yah ta wa ju[" َحيْتَـَوجُ العربية، ومنه يصبح الفعل "
الطويلة وتتشكل بنية جديدة  الفتحةمتماثلتني تضعف ويؤدي ذلك إىل سقوطها، وبسقوطها تتشكل 

  ."َحيْتاجُ هي "
، ∗اليت وزا "تـَْفَعْونَه" ]tar daw na hu[ 4وذلك مثل:"تـَْرَضْونَه"إذا اّتصلت بضمير الجماعة:  -

وصيغتها "تـَْفَعُلونَه". فالواو وقعت بني فتحة  ]tar da wuu na hu[َضُوونَه) وبنيتها العميقة (تـَرْ 
قصرية وضّمة طويلة، واجتماع الفتح والواو والضّم مستثقل، فحذفت الواو فأصبح بناء الفعل "تـَْرَضونَه" 

]tar dauu na hu[ي ، وهنا تتواىل حركتا الفتح والضم فيحصل انزالق حركي فتتشكل الواو وختتف
  ذلك االنزالق. بسبب حركة الضم، و 

 :نهاية المقطع أو بعد مقطع مغلق) التحويل بحذف الصامت "الواو" الواقع 3 -ب

                                                           
  .2 /225ج البالغة، علي بن أيب طالب،  1
  .295/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 2
  .245/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 3
  .232/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 4
ًا بـ"واو اجلماعة"، وإمنا هي ضمري بالوكالة؛ أي أا يرى "فوزي الشايب" أّن الواو املوجودة يف الفعل ليست ضمري اجلماعة املعروف تقليديّ  ∗

67وص:  .61تأمالت يف بعض ظواهر احلذف الصريف، فوزي حسن الشايب، ص: ينظر: له.  ةجمانس اسّدت مسّد الضمري، أل.  
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  :) موضعاً، منها94وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف أربعة وتسعني (     
عن موضع هـ) 669(تحتذف الواو يف املضارع، يقول "ابن عصفور"  إذا كانت "الواو" فاء فعل: -

فإن وقعت فاء يف فعٍل على وزن "فـََعَل"، فإا حتذف يف املضارع، فنقول يف مضارع « حذف الواو: 
"َوَعَد"، "يَِعُد"، ويف مضارع "َوَزَن"، "يَزُِن"، وإمنا حذفت الواو لوقوعها بني ياٍء وكسرٍة، ومها ثقيلتان، 

مع اهلمزة والنون والتاء، فقالوا: "َتِعُد"، فلّما انضاف ذلك إىل ثقل الواو وجب احلذف، وحذفوا 
 .1»على  الياء  ∗و"أَِعُد"، و"يَِعُد"، محالً 

وقوعها بني ياٍء وكسٍر "يـَْوِعُد" وهو قول فيه نظر؛ ألن الواو عليل القدامى لسبب حذف الواو هو فت     
إىل الواو، ولسكون الواو مل تقع بني ياٍء وكسٍر، وإمنا سبب احلذف هو الطبيعة االنتقالية من الفتحة 

صامت  الواوف .2ووقوعها يف اية املقطع. والدليل على ذلك حذف الواو مع اهلمزة والتاء والنون
ضعيف، وزاد ضعفه وقوعه يف اية املقطع، مما أّدى إىل حذفه، وترتب على ذلك حتويل املقطع املتوسط 

يل هذا املقطع بالتخلص من مشقة، فُعِمَد إىل تسهاملغلق إىل مقطع قصري، فالنطق باملقطع (يـَْو) يتطلب 
 .3ألن النهاية تكون عرضة للتغيري واحلذف ايته؛

وأما ثبوت الياء يف املثال اليائي فناجم عن التناسق بني الصامت "الياء" والفتحة القصرية، والياء      
الواوي فيمثل صعوبة، ألّن املتكلم  أقرب إىل الفتحة من الواو، والنطق ا ال ميثل صعوبة، أما يف املثال

. ومثاله يف "ج البالغة": ∗"الطيب البكوش" ، كما يرى4الواو لعلة صوتية وليست لعلة متييزيةأسقط 
حيث بدأ الفعل ، وصيغتها "يـَْفِعْل" ]yaw lid[وأصلها (يـَْوِلْد)  ،اليت وزا "يَِعْل" ]ya lid[ 5"يَِلْد"

                                                           

ع العلم أن احلمل والقياس يف القواعد كثري من قواعد القدماء تقوم على احلمل والقياس مما أوقعتهم يف اخلطأ؛ ألم نفوا خصوصية الصيغة، م  ∗
  اللغوية حيتاجان إىل رأي جريء، يتبىن نفيهما من الدراسات الصوتية على األقل.

  .426/ 2، املمتع يف التصريف، ابن عصفور 1
  .291 - 276ينظر: القواعد الصرف صوتية بني القدماء واحملدثني، سعيد حممد شواهنة، ص:  2
  .245 - 244يد حممد شواهنة، ص: ، سعاملرجع نفسهينظر:  3
  .246، سعيد حممد شواهنة، ص: املرجع نفسهينظر:  4
 تنزع الواو يف املثال الواوي إىل السقوط يف املضارع، بينما تنزع الياء يف املثال اليائي إىل الثبوت يف املضارع، فمن « :"الطيب البكوش"يقول  ∗

إذن ليس يف خصائص الياء والواو الصوتية، وإمنا هو  رّ بل إا قد تكون أثقل، السّ  ،ت أخف من /تـَْو/الناحية الصوتية احلركة املزدوجة /َيتْ/ ليس
هذا التمييز بإثبات يف وظيفتها املعنوية، فثبوت الياء ذو قيمة متييزية، ميكن من متييز املثال اليائي من املثال الواوي، ولكن قد نتساءل: ملاذا مل يقع 

من املثال اليائي،  فاً وتصرّ  فاملثال الواوي أكثر عدداً  ؛وال سيما أن الياء أقل بكثري؟ اجلواب يف هذا التفاوت الكمي بالذات الواو وإسقاط الياء
لغري التمييز، فمن الطبيعي أن يقع  إالّ  –رغم ثقلها  –لذلك وقع احلذف للتخفيف يف كل احلاالت العادية، ومل يقع االحتفاظ بالصيغة األصلية 

  .138التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث، الطيب البكوش، ص:  ». حتفاظ يف ما هو قليل االستعمال قليل التواترذلك اال
  .2 /234ج البالغة، علي بن أيب طالب،  5
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ساليب )، وأصبح الفعل يبدأ مبقطع قصري، وهو أسلوب من أwو (مبقطع قصري مغلق، فحذفت الوا
 العربية يف معاجلة املقاطع، وذلك قصد اليسر واخلفة يف النطق لدى املتكلم.

هناك من يرى أّن ما حدث ال يتعّدى العدول بالصائت الطويل  إذا كانت "الواو" عين فعل مجزوم: -
 أصلها "مل يـَُقوْل"، والصواب هو حذف الواو؛ ألّن أصلها ، أي أّن "مل يـَُقْل" مثالً 1إىل الصائت القصري

 .وصيغتها "تـَْفُعْل" ]ta? wul[أصلها (تَْأُوْل) و ، اليت وزا "تـَُفوْل" ]ta ?ul[ 2"يـَْقُوْل". مثل: "تـَُؤْل"
  فحذفت دون تعويٍض. مقطع مغلق، مما أّدى إىل ثقلها وقبلهافالواو وقعت بداية مقطع مغلق 

وهو البنية السطحية  ،"يـَْفعُ ووزا " ]yac lu[ 3مثل: "يـَْعُل" :الواو" الم فعل مجزومإذا كانت " -
ألنه جمزوم، وهذا ما أّدى  فحذفت احلركة من آخر الفعل؛ .وصيغته "يـَْفُعْل" ]yac luw[(يـَْعُلْو)  للفعل

اً مفتوحًا بعدما إىل ثقل الواو لوقوعها يف اية مقطع هابط، فحذفت دون تعويٍض، فأصبح املقطع قصري 
  كان قصرياً مغلقاً.

  ـ ج) التحويل بحذف الصامت "الهمزة": 3
  ) التحويل بحذف الصامت "الهمزة" دون حركته:1 -ج

إّن األصل القياسي الذي ينبغي أن يكون عليه "رأى" هو "يـَْرَأُي"، وقد أّدت كثرة االستعمال إىل      
هرة مل حتدث يف ألفاظ يف حنو: "نأى"، ""ينأى، حذف اهلمزة، والدليل على ذلك أّن هذه الظا
  .4و"مأى"، "ميأى" (امتّد)، إذ هي قليلة االستعمال

ويرى الصرفيون أّن حركة اهلمزة يف "يـَْرَأى" انتقلت إىل الرّاء، وسّكنت اهلمزة، واأللف حرف ساكن      
مزة وبقيت األلف، فإذا عندهم بتأثري شكله الكتايب، وعلى هذا يكون قد التقى ساكنان، فحذفت اهل

، وهذا يعين أّن ]ya ra ?aa[أخذنا بافرتاضهم تكون الكلمة قد آلت إىل "يـَرَْأى"، وتكتب صوتّيًا 
  .5اهلمزة غري ساكنة بل هي متلَوة بفتحة طويلة، وهو افرتاض غري صحيح

اليت  ]ta raa[ 6"تـََرى: ") موضعاً، منها30وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف ثالثني (     
فالذي حدث هو  .وصيغتها "تـَْفَعُل" ]tar ?a yu[) (تـَْرَأيُ  وهي البنية السطحية للفعل ،وزا "تـََفى"

                                                           
  .144يف اللسانيات وحنو النص، إبراهيم خليل، ص:  1
  .2 /271ج البالغة، علي بن أيب طالب،  2
  .268/ 2لي بن أيب طالب، ، عاملصدر نفسه 3
  .181ينظر: تطبيقات يف املناهج اللغوية، إمساعيل أمحد عمايرة، ص:  4
  .181، إمساعيل أمحد عمايرة، ص: املرجع نفسهينظر:  5
  .2 /198ج البالغة، علي بن أيب طالب،  6
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مث أبدلت الضمة فتحة للتماثل، الياء،  ضمةمتماثلتني، فتحة اهلمزة و غري أّن الياء وقعت بني حركتني 
فتشّكل ، ]tar ?aa[" تـَْرأى، فأصبح البناء "فأّدى إىل ضعف الياء فسقطت، فتشّكلت الفتحة الطويلة

بذلك مقطع طويل مفتوح مبدوء مزة بعد مقطع مغلق، أّدى إىل ثقل نطق اهلمزة، فحذفت فأصبح 
  يف النطق. حتقيقاً للسهولة، "َترىالبناء "

 ) التحويل بحذف الصامت "الهمزة" مع حركته:2 -ج

ُسبقت  اضي املزيد باهلمزة الذي على وزن "أَفـَْعَل"، إذاحتذف اهلمزة وحركتها من مضارع الفعل امل     
احلركة الالحقة (الفتحة)، إىل احلركة السابقة (الضمة)  من بضمة وتُليت بفتحة، وذلك لصعوبة االنتقال

؛ إذ أصبح املقطع األول 1، وذا يتغري النسيج املقطعي للبنيةإىل "ُيْكرُِم"اليت تتحول  ْكرُِم"مثل : "يـَُؤ 
قد حذفت الفتحة ألن املقطع العريب ال «  مقطعًا متوسطًا مغلقًا (ص ح ص)، حيث ري (ص ح)القص

يبدأ حبركة، فحذفت مع الصامت السابق عليها، ويبدو أن سبب احلذف يعود إىل الثقل النطقي الناتج 
ه جهد وصعوبة . وهذا في2»عن االنتقال من احلركة القصرية (الضمة) إىل خمرج اهلمزة، مث الفتحة القصرية 

جتعل املتكلم يسقط اهلمزة، وبإسقاطه للهمزة يتكون مقطع ال جتيزه العربية فأسقط معها  يف االنتقال
  حركتها.

"ُأْكرُِم" وأصله (أَُأْكرُِم)، فحذفوا اهلمزة الثانية استثقاالً « يقول "ابن عصفور" عن هذا احلذف:      
فحذفوا اهلمزة وإن كانوا لو « ، 3»ْكرُِم" و"ُنْكرُِم" على "ُأْكرُِم"الجتماع اهلمزتني، مث محلوا "ُيْكرُِم" و"تُ 

ولكنهم أرادوا املماثلة، وكرهوا أن خيتلف املضارع فيكون مرة مزة وأخرى  جاءوا ا ملا اجتمع مهزتان،
  . 4»بغري مهزة، حمافظة على التجنيس يف كالمهم 

إّن اهلمزة يف حروف « قول: قل اهلمزة حيث يويرى "ابن يعيش" أّن سبب احلذف يعود إىل ث     
  وحروف احللق مستثقلة، وثقلها الستفاهلا، وكل ما سفل منها كان أشّد ثقًال، فلذلك فارقت احللق...

  .5»اهلمزة أخواا، فجاز اجتماع العينيني واحلاءين، ومل جيز يف اهلمزة؛ ألا أدخل احلروف يف احللق 
حذف اهلمزة هو الثقل الناجم عن التقاء مهزتني، غري أم اعتادوا حذفها فالقدامى يرون أن سبب      

يف صيغة "أُْفِعُل" مع عدم اجتماع اهلمزتني، ال شّك أّن يف اجتماع اهلمزتني ثقل ينفر منه املتكلم، لكن 
                                                           

  .290ينظر: القواعد الصرف صوتية بني القدماء واحملدثني، سعيد حممد شواهنة، ص:  1
  .243، سعيد حممد شواهنة، ص: املرجع نفسهينظر:  2
  .426/ 2، عصفوراملمتع يف التصريف، ابن  3
  .192/ 1املنصف لكتاب التصريف، ابن جين،  4
  .118/ 9شرح املفصل، ابن يعيش،  5
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ملصدر ملاذا حتذف اهلمزة الواحدة من مضارع "أَفـَْعَل" واسم الفاعل واسم املفعول، وتعود يف األمر وا
  1منه؟
واألصل املقدر "يـَُؤْفِعُل" له ما يربره، أوال: أّن « "داوود عبده" يده على البنية العميقة فيقول: يضع و      

األصل يف املضارع أن تكون صيغته جمردًا من حرف املضارعة، وهي صيغة املاضي عينها بعد حتويل 
ركة العلة اليت تلي الصوت األول يف السابقة (ح الفتحة اليت تلي عني الفعل كسرة ... وُيربره ثانيا: أنّ 

مل تكن أصل "يـُْفِعُل"، (يـَُؤْفِعُل)، لوجب أن تكون هذه العلة فتحة، كما حرف املضارعة) هي الضمة، ولو 
  .2»يف "َجيِْلُس" مثالً 

فهي  فرأي "داوود" فيه دقة، وذلك ألّن حركة السابقة هلا عالقة صوتية مبا جياورها من األصوات،     
  تقوم بوظيفة متييزية، غري أن "داوود" مل يفّسر سبب هذا احلذف.

صعوبة االنتقال من الضمة إىل الفتحة، بب احلذف ليس ثقل اهلمزة، وإمنا شواهنة" أن سويرى "     
"، فتبقى اهلمزة؛ وذلك مثل: "نـُؤَْكرُِم"، "ُمؤَْكرُِم"، "ُمؤَْكَرُم"، أما يف األمر واملصدر، مثل: "َأْكرِْم"، "ِإْكرَامُ 

ألا مل تسبق بضٍم وتتلى بفتٍح. فلو كان الثقل ناجم عن اهلمزة حلذفت وحدها، ولكن االنتقال من 
  . 3االستدارة إىل االنفراج هو الذي أّدى إىل سقوط اهلمزة وحركتها

 4ْضِمُر"يُ : ") موضٍع، منها245وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف مخسة وأربعني ومائة (     
]yud mi ru[ "ا "يـُْفِعُلعن أصلها (يـَُؤْضِمُر)  ةاحملّولوهي ، ووز]yu ?ad mi ru[  وصيغتها

  ."يـَُؤْفِعُل"
  التحويل بتقصير الفتحة الطويلة بعد حذف الصامت "الواو": )4

  اليت  ]ah taj?[ 5"َأْحَتْج" :وهي، واحد ضعمو  يف "ج البالغة" يف   هذه الصورة  وقد وردت     
َتِعْل". ]ah ta wij?[وزا "أَفـَْتْل"، وهي البنية السطحية للفعل (َأْحَتوِْج)  فحذفت الواو  وصيغتها "اَفـْ

حيث قلبت الكسرة فتحة مماثلة للفتحة السابقة، وهي مماثلة غري مباشرة، ومنه يصبح ، بعد التماثل
كتني متماثلتني تضعف ويؤدي ذلك إىل ، والواو عند وقوعها بني حر ]ah ta waj?[الفعل "َأْحتَـَوْج" 

                                                           
  .275ينظر: القواعد الصرف صوتية بني القدماء واحملدثني، سعيد حممد شواهنة، ص:  1
  .61 - 60، ص: 1970صوات العربية، داوود عبده، مؤسسة الصباح، الكويت، (د ط)، دراسات يف علم األ 2
  .276 - 275ينظر: القواعد الصرف صوتية بني القدماء واحملدثني، سعيد حممد شواهنة، ص:  3
  .2 /244ج البالغة، علي بن أيب طالب،  4
  .281/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 5
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إذ إّن  ].ah taaj?[سقوطها، وبسقوطها تتشكل الفتحة الطويلة وتتشكل بنية جديدة هي "َأْحتاْج" 
واللغة ال تّدخر وسعًا يف التخلص منه كلما أُتيح هلا ذلك، وقد « املقطع الثاين مغرق يف الطول، 

فقط      لطويلة (مصّوته الطويل) فصار املقطع طويًال ختلصت من هذا املقطع املكروه بتقصري حركته ا
  . وبالتايل تصبح الصورة النهائية للفعل "َأْحَتْج".1»
 ) التحويل بتطويل الصامت بعد نقل الصائت:5

 

هي اليت ميتّد النطق ا، فيضاهي مداها مدى حرفني « يعّرف "كانتينو" احلروف املضعفة بقوله:      
)، mm)، أو (bbرسم هذه احلروف عادة يف األجبدية األوربية حبرفني متتابعني (بسيطني تقريباً، وت

ا كان مدغماً، َخِفَي فنبا اللسان عنه وعن اآلخر بعد نبوًة « . ويقول "ابن جين": 2»وهكذا 
ّ
احلرف مل

  .3»واحدًة، فجريا لذلك جمرى احلرف الواحد 
يفىن يف جماوره، وفناء الصوت يف صوت آخر هو ما ره هو أن إّن غاية ما يصل إليه الصوت يف تأثّ      

"اإلدغام". وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف سبعة بـاصطلح على تسميته عند القدامى 
وبنيتها العميقة ، اليت وزا "تـَُفْعَلَك" ]ta gur ra ka[ 4تـَُغرَك": ") موضٍع، منها127وعشرين ومائة (

إىل  ذلك ني فأّدىإىل العالراء  نقلت ضّمةحيث  .وصيغتها "تـَْفُعَلَك" ]tag ru ra ka[(تـَْغُرَرَك) 
  .تشكل صامت طويل

  
  
  

                                                           
  .85تفسري قضايا اإلعالل يف العربية، عبد املقصود حممد عبد املقصود، ص:  دور علم األصوات يف 1
   .98 نقًال عن: املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، عبد التواب رمضان، ص:، 25 ص: كانتينو جان،دروس يف علم أصوات العربية،  2
  .92/ 1اخلصائص، ابن جين،  3
  .2 /300ج البالغة، علي بن أيب طالب،  4
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  إحصاء الصور الصوتية التحويلية لصيغة "يفعل" في الجزء الثاني من نهج البالغة
 التحويل بإبدال صامت إلى صامت آخر: )1

 التحويل بإبدال الصامت "الواو" إلى الصامت "التاء":أ)  - 1

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
  تـَتِصلَ 
  يـَتِقي

 يـَتقِ  

  أَتِقي

  و ص ل
  و ق ي
  و ق ي
  و ق ي

  تـَْوَتِصلَ 
  يـَْوَتِقيُ 
  يـَْوَتِقيْ 
  َأْوَتِقيُ 

198 .  
227 .  
238 .  
289 .  

 التحويل بإبدال الصامت "الهمزة" إلى الصامت "التاء":ب)  – 1

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
  . 206. 179  يَْأختَِذَ   أ خ ذ  يـَتِخذَ 

  يل بإبدال الصامت "التاء" إلى الصامت "الطاء":التحو ج)  – 1
  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 

 َتْضَطم 

 َيْضطَِربَ 

 ُأْضَطَهدُ 

  َتطِلعُ 

  ض م م
  ض ر ب
  ض هـ د
  ط ل ع

 َتْضَتِممَ 

 َيْضَرتِبَ 

 ُأْضتَـَهدُ 

  َتْطَتِلعُ 

177 .  
216 .  
289 .  
304 .  

  الصامت "التاء" إلى الصامت "الدال": التحويل بإبدالد)  – 1
  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 

  يـَْزدادُ 
  يـَْزَدِجرَ 
  َيدِعي
  َيدِعهِ 

  ز ي د
  ز ج ر
  د ع ي
  د ع ي

  يـَْزتَِيدُ 
  يـَْزجتَِرَ 
  َيْدَتِعيُ 
  َيْدَتِعْيهِ 

177 .  
186 .  
204 .  
265 .  

 لواو" إلى الصامت "الياء":التحويل بإبدال الصامت "اهـ)  – 1

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
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يا يـَتَـَعد 

 ِ◌ُحيِْييا

  يـََتزايـَُلونَ 
  يـُْعِدَيكم 

  ع د و
  ح ي و
  ز و ل
  ع د و

 يـَتَـَعْدَدَوا

 ِ◌يـَُؤْحِيَوا

  يـََتزاَوُلونَ 
  يـَُؤْعِدوَكم 

175 .  
175 .  
193 .  
254 .  

  استنتاج أّول:
)، من 18صيغ "يفعل" احملّولة  بإبدال الصامت يف "ج البالغة" يساوي: مثانية عشر فعًال ( جمموع     

  .% 0.95)، أي بنسبة 1900أصل تسعمائة وألف فعٍل (
 التحويل بحذف الصامت وتعويضه بصائت قصير: )2

  أ) التحويل بحذف الصامت "الياء" وتعويضه بصائت قصير: -  2
  لياء" وتعويضه بكسرة قصيرة:) التحويل بحذف الصامت "ا1 -أ

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
  ُمتِيُلوها
  يَزِيدون
  َتِسيلُ 
 جيَِيءُ 

 َتزِيغُ 

  َيِضيعُ 
  َتِغيضُ 
 َتِدينُ 

  يَزِيُدهُ 
  َتِطريُ 
  يَزِيغُ 

  َتِشيبُ 
 َتِغيبَ  

  َميِيسُ 

  م ي ل
  ز ي د
  س ي ل

  ج ي أ 
  ز ي غ
  ض ي ع
  غ ي ض
  د ي ن
  ز ي د
  ط ي ر
  ز ي غ
  ش ي ب
  غ ي ب
  م ي س

  ُمتِْيُلوها
  يـَْزِيُدون
  َتْسِيلُ 
 َجيِْيءُ 

 تـَْزِيغُ 

  َيْضِيعُ 
  تـَْغِيضُ 
 َتْدِينُ 

  يـَْزِيُدهُ 
  َتْطِريُ 
  يـَْزِيغُ 

  َتْشِيبُ 
 تـَْغِيبَ  

  َميِْيسُ 

172 .  
173.  
186 .  
191 .203 .  
193 .  
194 .286 .  
194 .  
196 .  
197 .  
199 .  
200 .  
202 .  
206 .  
213 .  
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  يُِبنيُ 
 تَِبيضُ 

  َيِسيُلونَ 
  َتِسريُونَ 
 ُميِيَله

  َيِصريَ 
 َتِشيُموا 

 َميِيزَ 

  يَِبيتُ 
  حيَِيفُ 
  َيِصريُ 
  َمتِيدُ 

  يُِغيُضها
 جيَِيءَ 

 َمتِيدَ 

  خيَِيبُ 
  َتِضيقُ 
 أَبِيتَ 

  أَبِيُعه

  ب ي ن
  ب ي ض
  س ي ل
  س ي ر
  م ي ل
  ص ي ر
  ش ي م
  م ي ز

  ب ي ت
  ح ي ف

  ي رص 
  م ي د

  غ ي ض
  ج ي أ
  م ي د

  خ ي ب
  ض ي ق
  ب ي ت
  ب ي ع

  يـَُؤْبِنيُ 
 تـَْبِيضُ 

  َيْسِيُلونَ 
  َتْسِريُونَ 
 يـَُؤْمِيَله

  َيْصِريَ 
 ِيُمواَتشْ  

 َميِْيزَ 

  يـَْبِيتُ 
  َحيِْيفُ 
  َيْصِريُ 
  َمتِْيدُ 

  يـَُؤْغِيُضها
 َجيِْييءَ 

 َمتِْيدَ 

  َخيِْيبُ 
  َتْضِيقُ 
 أَْبِيتَ 

  أَْبِيُعه

214 .  
214 .  
218 .  
238 .  
244 .  
244 .245 .  
251 .  
253 .  
268 .  
268 .  
272 .  
272 .  
277 .  
285 .  
286 .  
299 .  
299 .  
301 .  
301  .  

 ) التحويل بحذف الصامت "الياء" وتعويضه بفتحة قصيرة:2 -أ

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
 يُتاهُ 

 َيكادُ 

 َتشاءُ 

  ُتدانُ 

  ت ي هـ 
  ك ي د
  ش ي أ
  د ي ن

َيهُ   يـُتـْ

 َيْكَيدُ 

 َتْشَيأُ 

  ُتْدَينُ 

179 .  
180 .214 .  
186 .  
196 .  
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  َختالُ 
  َأشاءُ 
  يُقاسُ 
  َتكادُ 
 ُتضامُ 

  ُأضامَ 

  خ ي ل
 ش ي أ

  ق ي س
  ك ي د
  ض ي م
  ض ي م

  َختَْيلُ 
  َأْشَيأُ 
  يـُْقَيسُ 
  َتْكَيدُ 
 ُتْضَيمُ 

  ُأْضَيَم 

214 .  
230 .  
235 .  
241 .  
258 .  
289 .  

  يضه بضمة قصيرة:) التحويل بحذف الصامت "الياء" وتعو 3 -أ
  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 

  . 299  يـَُؤْيِقُظكَ   ي ق ظ   يُوِقُظكَ 
  ب) التحويل بحذف الصامت "الواو" وتعويضه بصائت قصير: -  2
 ) التحويل بحذف الصامت "الواو" وتعويضه بكسرة قصيرة:1 -ب

  رقم الصفحة  قةالبنية العمي  مادة الفعل  البنية السطحية 
 يُِطيحُ 

  يُِهيُنه 
  ُميِيتا

  يُِثريون
  تُرِيدون
  أُِقيمَ 

  أُرِيدُكم
  تُرِيُدوين
 حيَِيلُ 

 يُرِيُدونَ 

  َأْسَتِعيُنه
 يُِعنيُ 

  يُِثيبُ 

  هـ و ن 
  ط و ح 
  م و ت
  ث و ر
  ر و د
  ق و م
  ر و د
  ر و د
  ح و ل

  رود
  ع و ن
  ع و ن
  ث و ب

 يـَُؤْطوِحُ 

  يـَُؤْهوِنُه 
  يـَُؤْموِتا
  يـَُؤْثوُِرون
  تـَُؤْرِوُدون
  أَُؤْقِومَ 

  أَُؤْرِودُكم
  تـَُؤْرِوُدوين
  َحيِْولُ 

  يـَُؤْرِوُدونَ 
  َأْستَـْعوِنُه
 يـَُؤْعِونُ 

  يـَُؤْثِوبُ 

172 .  
174 .  
182 .  
176 .  
177 .263 .  
178 .  
182 .  
175 .  
185 .  
190 .  
193 .  
196 .  
196 .  
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  حتُِريُ 
  ُأِحيُلكَ 
  حيُِيلُ 

 تُرِيُدونَه

 ُيِصيُبوا 

  َأْسَتِعيُنكَ 
  جيُِيُبِين 
  َنْسَتِعنيُ 
  تُزِيُلها

 َتْسَتِقيُموا

  ُيِسيُغونَ 
  ُتِصيُبه

  َيْسَتِطيُعونَ 
  ُتِشريُ 
  يُرِيدُ 

  َتْسَتِطيعُ 
  يُِعيُدها

  َيْسَتِضيءُ 
  َتْسَتِعيُنوا
 جتُِيُبوا

  َتْسَتِضيُئوا
 ُتِطيُعوا

  َتْسَتِعيُذونَه
  تَِليطُ 
 أُِديَلن 

 يُرِيُدوها

  ح و ر
  ح و ل
  ح و ل
  ر و د

  ص و ب
  ع و ن
  ج و ب
  ع و ن
  ز و ل
  ق و م
  س و غ
  ص و ب
  ط و ع
  ش و ر
  ر و د
  ط و ع
  ع و د
  ض و أ
  ع و ن
  ج و ب
  ض و أ
  ط و ع
  ع و ذ 
  ل و ط
  د و ل
  ر و د

  تـَُؤْحوِرُ 
  أَُؤْحوُِلكَ 
  يـَُؤْحِولُ 
 تـَُؤْرِوُدونَه

 يـَُؤْصوِبُوا 

  ْعوُِنكَ َأْستَـ 
  يـَُؤْجوُِبِين 
  َنْستَـْعِونُ 
  تـَُؤْزِوُهلا

 َتْستَـْقِوُموا

  يـَُؤْسِوُغونَ 
  تـَُؤْصوِبُه

  َيْسَتْطِوُعونَ 
  تـَُؤْشوِرُ 
  يـَُؤْرِودُ 

  َتْسَتْطوِعُ 
  يـَُؤْعِوُدها
  َيْسَتْضوِءُ 
  َتْستَـْعوِنُوا
 تـَُؤْجوِبُوا

  َتْسَتْضوُِئوا
 تـَُؤْطِوُعوا

  َتْستَـْعِوُذونَه
  تـَْلِوطُ 

 ِولَْننَ أَُؤدْ 

 يـَُؤْرِوُدوها

211 .  
214 .  
214 .  
219 .  
222 .  
222 .  
222 .  
233. 302 .  
234 .  
236 .  
236 .  
243 .  
242 .247 .  
238 .  
244 .312 .  
245 .  
246 .  
247 .287 .  
251 .  
252 .  
252.  
256 .  
257 .  
260 .  
286 .  
267 .  
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  َيْسَتِثريُونَ 
 يُِقيُموا

  َأْسَتِشريَكم
  َتِسيخَ 
  َأْسَتِطيعُ 
 يُِطيُعوه

 يُِعنيَ 

  جيُِيُبونَ 

  ث و ر
  ق و م
  ش و ر

  و خ س
  ط و ع
  ط و ع
  ع و ن
  ج و ب

  َيْسَتْثوُِرونَ 
 يـَُؤْقِوُموا

  َأْسَتْشوِرَكم
  َتْسوِخَ 

  َأْسَتْطوِعُ 
 يـَُؤْطِوُعوه

 يـَُؤْعِونَ 

  يـَُؤْجوِبُونَ 

267 .  
270 .  
281 .  
264 .  
289 .  
290 .  
291 .  
306 .  

 ) التحويل بحذف الصامت "الواو" وتعويضه بفتحة قصيرة:2 -ب

  رقم الصفحة  البنية العميقة  فعلمادة ال  البنية السطحية 
 تُنالُ 

  تُقامَ 
  َتزاُلون
  ُختانُ 
  تَناُلون
  تَنالَ 
  يُقامَ 
  َختافُ 
  يُقالُ 
 يَناال

  يُطافُ 
  يُرادُ 

  َأخافُ 
 َتزالُ 

 يَزالُ 

  ن و ل
  ق و م
  ز و ل
  خ و ن
  ن و ل
  ن و ل
  ق و م
  خ و ف
  ق و ل

  ل ن و
  ط و ف
  ر و د

  خ و ف
  ز و ل
  ز و ل

َولُ   تـُنـْ

  تـَُؤقـَْومَ 
  تـَْزَوُلون
  ُختَْونُ 
َوُلون   تـَنـْ
َولَ    تـَنـْ
  يـَُؤقـَْومَ 
  َختَْوفُ 
  يـُْقَولُ 
 يـَنـَْوال

  يُْطَوفُ 
  يـَُؤْرَودُ 
  َأْخَوفُ 
 تـَْزَولُ 

 يـَْزَولُ 

177 .241 .305 .  
178 .  
184 .  
185 .  
188 .250 .  
199 .  
200 .  
205 .  
210 .212 .244 .267 .  
212 .  
216 .  
224 .  
225 .  
225 .  
226.  
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  تَنالُه
  تُقاُلونَ 
  تُرامُ 

  َأخاُفها
 يُقالَ 

  يُعانَ 
  ُيْسَتطاعُ 

  ن و ل
  ق و ل
  ر و م

  خ و ف
  ق و ل
  ع و ن
  ط و ع

َولُه   تـَنـْ
  تـُْقَوُلونَ 
  تـُْرَومُ 
  ُفهاَأْخوَ 

 يـُْقَولَ 

  يـَُؤْعَونَ 
  ُيْسَتْطوَعُ 

244 .  
250 .  
258 .  
269 .  
291 .292 .  
291 .  
309 .  

  رة:) التحويل بحذف الصامت "الواو" وتعويضه بضمة قصي3 -ب
  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 

  يـَُفوتُه
 يـَُزوُلوا

  َأطُورُ 
 َيكونُ 

  
  
  
  َيكونَ 
  
  
  

  َتُكونوا
  
  َتكونَ 

  يُوِحَشنكَ 
  َختُونُ 

  ف و ت 
  ز و ل
  ط و ر
  ك و ن
  
  
  

  ك و ن
  
  
  

  ك و ن
  
  ن ك و

  و ح ش
  خ و ن

  يـَْفُوتُه
 يـَْزُوُلوا 

  َأْطُورُ 
 َيْكُونُ 

  
  
  
  َيْكُونَ 
  
  
  

  َتْكُونوا
  
  َتْكُونَ 

  يـَُؤْوِحَشنـَْنكَ 
  َختُْونُ 

171 .245 .  
172 .  
174 .  
175 .176 .177 .188 .197 .
204 .206 .217 .233 .241 .
242 .244 .245 .246 .248 .
274 .284 .303 .  
176 .178 .184 .185 .187 .
188 .198 .224 .233 .234 .
235 .244 .258 .268 .280 .
291 .  
177 .194 .217 .230 .239 .
255 .256 .261 .281 .  
178 .205 .212 .229 .293 .  
178 .  
179 .  
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  َميُوتُ 
 أَُقوَدن 

  أُورَِده
 تـَُقومَ 

  تـَُقوُلون
 تـَُؤوبَ 

  يـَُبورُ 
  تـَُقولَ 
  يـَُتوبَ 
  َجتُودان
  تـَُقومُ 
  يـَُقوُلوا
 اَيُكونُو 

  
  َأُكونُ 
  تـَُؤولُ 
 َميُوُتونَ 

 يـَُعودُ 

  َحتُْدوكم
  َتُذوُقها
  يـَُقولُ 
  
  
  َتُكونُ 

 أُوِصيكم

  

  م و ت
  ق و د
  و ر د
  ق و م
  ق و ل
  أ و ب
  ب و ر
  ق و ل
  ت و ب
  ج و د
  ق و م
  ق و ل
  ك و ن
  

  ك و ن
  أ و ل
  م و ت
  ع و د
  ح د و
  ذ و ق
  ق و ل
  
  

  ك و ن
  و ص ي

  

  َميُْوتُ 
 أَقـُْوَدْننَ 

  أَُؤْورَِده
 تـَْقُومَ 

  تـَْقُوُلون
 تـَْؤُوبَ 

ُورُ    يـَبـْ
 تـَْقُولَ 

  يـَتـُْوبَ 
  َجتُْودان
  تـَْقُومُ 
  يـَْقُوُلوا
 َيْكُونُوا

  
  َأْكُونُ 
  تـَْؤُولُ 
 َميُْوُتونَ 

 يـَْعُودُ 

  َحتُْدوُكم
  َتْذُوُقها
  يـَْقُولُ 
  
  
  َتْكُونُ 

 أَُؤْوِصُيكم

  

181 .  
182 .  
182  .  
183 .  
183 .263 .  
184 .  
184 .  
185 .  
186 .  
186 .  
188 .  
188 .  
189 .236 .247 .261 .262 .
293 .294 .  
190 .  
193 .  
193 .  
201 .243 .245 .  
202 .219 .  
203 .  
205 .206 .212 .225 .228 .
244 .251 .267 .277 .284 .
287 .297 .310 .  
206 .246 .255 .277 .307 .  
208 .223 .235 .247 .251 .
269 .271 .272 .274 .  
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  أَُقولُ 
  َمتُورُ 

 َتُكوَنن 

  َيُسوُقك
  َميُوُجونَ 
  َيُشوبُه
 يـَُعودَ 

  يُوَصفُ 
 َيُذوَبن 

  َتُذوبُ 
  َيُسوُموَنكم

  ُتوِرثُ 
  َحتُوُلونَ 
  تـَُزولُ 

 أَُقولَ  

  يُوَلدْ 
  يُوِشكُ 
  يـَُزولُ 
  َحيُولُ 
  َجيُوزُ 

  يُوِطُنونَ 
  يُوِحُشونَ 

  يـَُفوزُ 
  َيُصولُ 
  َتُشوُا
  يـَُقوُلونَ 

  ق و ل
  م و ر
  ك و ن
  س و ق
  م و ج

  ش و ب
  ع و د

  و ص ف
  ذ و ب
  ذ و ب
  س و م
  و ر ث
  ح و ل
  ز و ل
  ق و ل
  و ل د
  و ش ك

  ل ز و
  ح و ل
  ج و ز
  و ط ن
  و ح ش
  ف و ز
  ص و ل
  ش و ب
  ق و ل

  أَقـُْولُ 
  َمتُْورُ 

 َتْكُونـَْننَ 

  ُقكَيْسوُ 
  َميُْوُجونَ 
  َيْشُوبُه
 يـَْعُودَ 

  يـُْوَصفُ 
 َيْذُوبـَْننَ 

  َتْذُوبُ 
  َيْسُوُموَنكم
  تـَُؤْوِرثُ 
  َحتُْوُلونَ 
  تـَْزُولُ 

 أَقـُْولَ  

 يـُْوَلدْ 

  يـَُؤْوِشكُ 
  يـَْزُولُ 
  َحيُْولُ 
  َجيُْوزُ 

  يـَُؤْوِطُنونَ 
  يـَُؤْوِحُشونَ 

  يـَْفُوزُ 
  َيْصُولُ 
  َتْشُوُا
 يـَْقُوُلونَ 

211 .239 .273 .300 .  
211 .  
212 .  
212 .  
212. 251 .  
213 .  
215 .  
216 .231 .235 .244 .  
218 .  
218 .  
219 .  
219 .  
222 .  
230 .  
230 .  
233 .244 .  
238 .306 .  
244 .268 .  
244 .  
244 .277 .  
247 .  
247 .  
250 .  
256 .  
258 .  
267 .270 .  
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  ُتوِهلُه
 تـَُزولَ 

  َيُصونُونَ 
  َتُشوُم
  نـَُعوذُ 
 أَُعوذُ 

  يُوِجبُ 
  يُوَضعَ 
 يـَُقوُموا

  يُوَجُدونَ 
  َيطُولُ 
  يـَُقومُ 
  َتُدومُ 
  َيُدومُ 
  يـَُعولُ 

  َأُكونَ  

  و ل هـ
  ز و ل
  ص و ن
  ش و ب
  ع و ذ
  ع و ذ
  و ج ب
  و ض ع
  ق و م
  و ج د
  ط و ل
  ق و م
  د و م
  د و م
  ع و ل
  ك و ن

  تـَُؤْوِهلُه
 لَ تـَْزوُ 

  َيْصُونُونَ 
  َتْشُوُم
  نـَْعُوذُ 
 أَْعُوذُ 

  يـَُؤْوِجبُ 
  يـُْوَضعَ 
 يـَْقُوُموا

  يـُْوَجُدونَ 
  َيْطُولُ 
  يـَْقُومُ 
  َتْدُومُ 
  َيْدُومُ 
  يـَْعُولُ 

  َأْكُونَ  

271 .  
286 .  
287 .  
288 .  
289 .302 .  
289 .  
290 .  
291 .  
294 .  
295 .  
301 .  
301 .  
302 .  
306 .  
308 .  
312 .  

  ج) التحويل بحذف الصامت "الهمزة" وتعويضه بفتحة قصيرة: -  2
  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 

 آتِ 

 آُخذَ  

  آَمنُ  

  أ ت ي
  أ خ ذ
  أ م ن

 أَْأِيتْ 

 أَْأُخذَ  

  أَْأَمنُ  

175 .  
289 .  
292 .  

  استنتاج ثاٍن:
البالغة" يساوي: سبعة وتسعني ومائيت فعٍل  جمموع صيغ "يفعل" احملّولة بتعويض صائت يف "ج     

  .% 15.63)، أي بنسبة 1900)، من أصل تسعمائة وألف فعٍل (297(
  التحويل بحذف الصامت: )3
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  أ) التحويل بحذف الصامت "الياء": -  3
  ) التحويل بحذف الصامت "الياء" الواقع بين حركتين متماثلتين:1 -أ

  رقم الصفحة  ميقةالبنية الع  مادة الفعل  البنية السطحية 
  يـَبـَْقى
 يـَْلَقى

 أَْلَقى

 يـَُوىل  

  ب ق ي
  ل ق ي
  ل ق ي
  و ل ي

 يـَبـَْقيَ 

 يـَْلَقيَ 

 أَْلَقيَ 

  يـَُوْلَليَ 

184 .277 .  
196 .228 .  
301 .  
310 .  

  ) التحويل بحذف الصامت "الياء" الواقع بين حركتين غير متماثلتين:2 -أ
  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 

  يـُْرَمْوا
  أَراهم 
  تـَْلَتِقي
ُنون   يـَبـْ
 يـَْعيا

  َتْكِفيِين 
  سيْأِيت 
 تـُْلِقي

  يَنَبِغي
  يُرِيكم
  تـََرْوا
  يـَْرِمي
  تـُْرِوي
 َخيَْفى

  يـُْؤِويِهما
  َيْسرِي

  ر م ي
  ر أ ي
  ل ق ي
  ب ن ي
  ع ي ي
  ك ف ي

  ت ي أ
  ل ق ي
  ب غ ي
  ر أ ي
  ر أي
  ر م ي
  ر و ي

  خ ف ي
  أ و ي
  س ر ي

  يـُْرَمُيوا
  أَْرأَيُهم 
  تـَْلَتِقيُ 
  يـَْبِنُيون
 يـَْعَييُ 

  َتْكِفُيِين 
  سيْأِيتُ 
 تـَُؤْلِقيُ 

  يَنَبِغيُ 
  يـَُؤْرئُِيكم
  تـَْرأَيُوا
  يـَْرِميُ 

  ِويُ تـَُؤرْ 
 َخيَْفيُ 

  يـَُؤْأِويُهما
  َيْسرِيُ 

172 .  
176 .  
177 .  
179 .  
180 .  
182 .  
184 .189 .  
184 .  
184 .178 .189 .224 .310 .  
184 .  
184.  
185 .  
186 .  
186 .210 .234 .278 .  
189 .  
191 .286 .  
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 تـََرْونَ 

  يـُْرَمى
  يَْأِيت 
 يُواَزى

  تـَْفَىن 
  تـَنـَْقِضي
  يـَْهِوي
 تـُْؤَتى

  تـَْهَتِدي
  تـََرى
  
 َجيْرِي

 يـَبـَْقى

  
  َقىتـَبْـ 

  َيْدُرونَ 
  نـََرى
  يـَْفَىن 

 يـَْقِضي

  تـَُرى
  َيْكِفيِين 
 َتراهُ 

 أُوِصيكم

  
  يـَتَـَقضى
 ُحيَْوى

  ر أ ي
  ر م ي
  أ ت ي
  و ز ي
  ف ن ي
  ق ض ي
  هـ و ي
  أ ت ي
  هـ د ي
  ر أ ي
  

  ج ر ي
  ب ق ي

  
  ب ق ي
  د ر ي
  ر أ ي

  ف ن ي
  ق ض ي
  ر أ ي

  ك ف ي
  ر أ ي

  و ص ي
  

  ق ض ي
  ح و ي

 تـَْرأَيُونَ 

  يـُْرَميُ 
  يَْأِيتُ 
 يُواَزيُ 

  تـَْفَينُ 
  تـَنـَْقِضيُ 
  يـَْهِويُ 
 تـُْؤيتَُ 

  تـَْهَتِديُ 
  تـَْرَأيُ 
  
 َجيْرِيُ 

  يـَبـَْقيُ 
  
  تـَبـَْقيُ 
  َيْدرِيُونَ 
  نـَْرَأيُ 
  يـَْفَينُ 

 يـَْقِضيُ 

  تـُْرَأيُ 
  َيْكِفُيِين 
 تـَْرأَيُهُ 

 أَُؤْوِصُيكم

  
  َضيُ يـَتَـَقضْ 

 ُحيَْويُ 

191 .219 .253 .258 .311.  
192 .  
193 .203 .225 .  
193 .  
195 .  
195 .  
196 .  
197 .  
198 .  
198 .199 .219 .258 .267. 
283 .299 .  
201 .243 .286 .287 .290 .  
201 .203 .236 .265 .268 .
301 .  
202 .301 .302 .  
202 .  
204 .  
204 .236 .302 .  
204 .  
205 .  
205 .  
205 .240 .268 .  
208 .223 .235 .247 .251 .
269 .271 .272 .274 .  
210 .  
210 .  
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  أَْدرِي
  َخيْتاُل 
  َميِْشي
  يـَْعَرى
  تَْأِيت 

  تـََتَماَدى
 َيْسَعى

 تـَْهَتُدوا

  يَْأتِيكم
 تـَْعُصوه

  تـَْبَتِغي
  ُحيَْصى
  يـَُرى
 ُتوارِي

  َيْدرِي
  َخيْتارَ 
َهْونَ    تـُنـْ

َقْونَ     تـَبـْ
 َمنـْوَاتـَتَ 

  أَراُكم
  َأْاكم
  أَتَناَهى
  ُميِْسي
  أََرى
  يـَْعَمى
  َحيْوِيهِ 

  د ر ي
  خ ي ل
  م ش ي
  ع ر ي
  أ ت ي
  م د ي

  س ع ي
  هـ د ي
  أ ت ي
  ع ص ي
  ب غ ي

  ح ص ي 
  ر أ ي
  و ر ي
  د ر ي
  خ ي ر
  ن هـ ي
  ب ق ي
  م ن ي
  ر أ ي
  ن هـ ي
  ن هـ ي
  م س ي
  ر أ ي
  ع م ي
  ح و ي

  أَْدرِيُ 
  َخيَْتِيُل 
  َميِْشيُ 
  يـَْعَريُ 
  تَْأِيتُ 

  تـََتَماَديُ 
 َيْسَعيُ 

 تـَْهَتِديُوا

  يَْأتُِيكم
 تـَْعِصُيوه

  تـَْبَتِغيُ 
  ُحيَْصيُ 
  يـُْرَأيُ 
 ُتوارِيُ 

  َيْدرِيُ 
  َخيَْتِريَ 

َهُيونَ    تـُنـْ
َقُيونَ     تـَبـْ

نَـُيوَا  تـََتَمنـْ

  أَْرأَُيُكم
  أَنـَْهُيكم
  أَتَناَهيُ 

  ْمِسيُ يـُؤَ 
  أَْرَأيُ 
  يـَْعَميُ 
  َحيْوِيُه

211 .  
213 .  
214 .  
215 .  
216 .  
216 .  
217 .  
218 .  
219 .  
219 .  
221 .  
221 .  
221 .  
221 .  
222 .227 .  
223 .279 .  
223 .  
223 .  
223 .  
224 .  
225 .  
225 .  
226 .268 .  
227 .231 .265 .  
228 .277 .  
229 .  
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  َأْخَشى
  َيْكِفي
 يـَنـَْقِضي

 ُتْدِميه

  َحتْوِيه
  تـَتَـَلقاه
  يـُْلِقي
  يـُْفِنيها
  يَِعي
  يـَْثِنيهِ 
  َميِْضي
  يُْدَرى
  تـَْهِوي

 يـَثْـُنوا 

  ُتْشِوي
  ُتْكِدي
  يَْأُوونَ 
  ُميُْضونَ 
  ُميِْضيها
  أَراهُ 
 يَراهُ 

  يـَْنَسى
  َميُْشونَ 
 يـَْلوِيه

  ُختَْشى
  تـَْقرِي

  خ ش ي
  ك ف ي
  ق ض ي
  د م ي
  ح و ي
  ل ق ي
  ل ق ي
  ف ن ي
  و ع ي
  ث ن ي
  م ض ي
  د ر ي
  هـ و ي
  ث ن ي
  ش و ي
  ك د ي
  أ و ي

  م ض ي
  م  ض ي
  ر أ ي
  ر أ ي

  ن س ي
  م ش ي
  ل و ي
  يخ ش 

  ق ر ي

  َأْخَشيُ 
  َيْكِفيُ 
 يـَنـَْقِضيُ 

 تـَُؤْدِمُيه

  َحتْوِيُه
  تـَتَـَلْقَقُيه
  يـَُؤْلِقيُ 
  يـَُؤْفِنُيها
  يـَْوِعيُ 
  يـَْثِنُيه
  َميِْضيُ 
  يُْدَريُ 
  تـَْهِويُ 

 يـَْثِنُيوا 

  تـَُؤْشِويُ 
  تـُؤَْكِديُ 
  يَْأِويُونَ 

  يـَُؤْمِضُيونَ 
  يـَُؤْمِضُيها

  أَْرأَيُهُ 
 ْرأَيُهُ يَـ 

  يـَْنَسيُ 
  َميِْشُيونَ 
 يـَْلوِيُه

  ُختَْشيُ 
  تـَْقرِيُ 

230 .  
234 .  
235 .306 .  
238 .  
240 .244 .  
240 .  
242 .  
246 .  
248 .  
249 .  
251 .  
254 .  
258 .  
258 .  
260 .  
260 .  
262 .263 .  
263.   
263 .  
265 .  
265 .  
268 .  
269 .  
271 .  
276 .  
282 .  
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 يـَنـَْهى

  يـَْرِويه
  يـُْلَقى
  يـَْهِديه
  يـُْرِديه

  يـََتالقـَْونَ 
  يـََتساقـَْونَ 

 تـُثْـُنوا 

  تـَْرتـَُعونَ 
  يـََرى

َهْونَ    يـَنـْ
  يـََتناَهْونَ 
  يـََرْونَ 
 تـَْبِكي

  تـَْرِميهم
  تـُْفِنيهم
  يـَْهَتِدي
  تـُْرَمى

  ن هـ ي
  ر و ي
  ل ق ي
  هـ د ي
  ر د ي
  ل ق ي
  س ق ي
  ث ن ي
  ر ع ي
  ر أ ي
  ن هـ ي
  ن هـ ي
  ر أ ي

  ب ك ي
  ر م ي

  ف ن ي
  هـ د ي
  ر م ي

 يـَنـَْهيُ 

  يـَْرِويُه
  يـُْلَقيُ 
  يـَْهِديُه
  يـَُؤْرِديُه

  يـََتالقـَُيونَ 
  يـََتساقـَُيونَ 

 تـَُؤْثِنُيوا 

  تـَْرَتِعُيونَ 
  يـَْرَأيُ 

َهُيونَ    يـَنـْ
  يـََتناَهُيونَ 
  يـَْرأَيُونَ 
 تـَْبِكيُ 

  تـَْرِمُيهم
  تـَُؤْفِنُيهم
  يـَْهَتِديُ 
  تـُْرَميُ 

284 .  
284 .  
288 .  
288 .  
288 .  
288 .  
288 .  
291 .  
294 .  
298 .  
298 .  
298 .  
298 .307.  
299 .  
303 .  
303 .  
304 .  
311 .  

  :نهاية المقطع أو بعد مقطع مغلق) التحويل بحذف الصامت "الياء" الواقع 3 -أ
  رقم الصفحة  البنية العميقة  الفعلمادة   البنية السطحية 

 آتِ 

 َتِسرْ 

 تـَْلَقهم

 يـَْبقَ 

 يـَْنَتهِ 

  أ ت ي
 س ي ر

  ل ق ي
  ب ق ي
  ن هـ ي

 أَْأِيتْ 

 َتْسِريْ 

 تـَْلَقْيهم

 يـَبـَْقيْ 

 يـَْنَتِهيْ 

175 .  
181 .  
181 .  
189 .  
204 .  
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 يـَْبَتغِ 

 يـَْقوَ 

 تـَُؤدكم

 ُخيْفِ 

 تـَْلَقى

 يَْأِتكَ 

 يَُدنْ 

 يَزِدْ 

 َيِهمْ 

  ُجيْزَ 

  ب غ ي
  ق و ي
  أ د ي

  خ ف ي
  ل ق ي
  أ ت ي
  د ي ن
  ز ي د
  هـ ي م
  ج ز ي

 يـَْبَتِغيْ 

 يـَْقَويْ 

 تـَُؤْدِدْيكم

 يـَُؤْخِفيْ 

 تـَْلَقيَ 

 يَْأتِْيكَ 

 يُْدَينْ 

 يـَْزِيدْ 

 يـَْهِيمْ 

  ُجيَْزيْ 

208 .  
218 .  
218 .  
238 .  
239 .  
265 .  
271 .  
284 .  
284 .  
300 .  

  :ب) التحويل بحذف الصامت "الواو" -3
  ) التحويل بحذف الصامت "الواو" الواقع بين حركتين متماثلتين:1 -ب

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
ُلوهُ    يـَتـْ
 يـَْرُجو

  َحيُْذو
  يـَْغُدو
  يـَْعُفو
  يـَْنُجو
  تـَْعُنو
  َيْدُعو

  أَْدُعوكم
  َتْدُعو
 يـَْرَضى

 يـَْعُنو

  ت ل و
  ر ج و
  ح ذ و
  غ د و
  ع ف و
  ن ج و
  ع ن و
  د ع و
  د ع و
  د ع و
  ر ض و
  ع ن و

ُلُووهُ    يـَتـْ
 يـَْرُجوُ 

  َحيُْذوُ 
  يـَْغُدوُ 
  يـَْعُفوُ 
  يـَْنُجوُ 
  تـَْعنـُوُ 
  َيْدُعوُ 

  أَْدُعوُكم
  َتْدُعوُ 

 َضوَ يـَرْ 

 يـَْعنـُوُ 

173  .  
190 .204 .205 .278 .  
192 .  
196 .  
204 .268 .  
225 .305 .  
231 .  
232 .  
232 .  
238 .265 .  
238 .  
242 .  
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  يـَزُْكو
  يـَْعُلونَ 
  يـَْعُدوهُ 
  َخيُْبو

  ْنُمونَ يَـ 
  َيْدُعوكَ 
  أُبـْتَـَلى

  تـَْغشاكم

  ز ك و
  ع ل و
  ع د و
  خ ب و
  ن م و
  دع و

  ب ل و
  غ ش و

  يـَزُْكوُ 
  يـَْعُلُوونَ 
  يـَْعُدُوه
  َخيْبـُوُ 

  يـَْنُمُوونَ 
  َيْدُعُوكَ 
 أُبـْتَـَلوَ 

  تـَْغَشوَكم

300 .  
266 .  
269 .  
276 .  
295 .  
258 .  
302 .  
306 .  

  التحويل بحذف الصامت "الواو" الواقع بين حركتين غير متماثلتين: )2 -ب
  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 

  تـُبـَْلى
 ختُِلوها

 تـَْقُفوها

 تـَْنقادَ 

 أُناِديُكم

 أُناِجيُكم

 يـََتعاَطى

 ُحيِْيي

 تـُْنَتَضى

 ُيَسين 

 يـَْبَتِلي

 ُيْستَـْعَطى

 ُيْسَتْجَلى

 يُباِيل 

 َىي حيُْ 

  ب ل و
  خ ل و
  ق ف و
  ق و د
  ن د و
  ن ج و
  ع ط و
  ح ي و
  ن ض و
  س ن و
  ب ل و
  ع ط و
  ج ل و
  ب ل و
  ح ي و

َلوُ   تـُبـْ

 ختُِْلِلُووها

 تـَْقُفُووها

َقِودَ   تـَنـْ

 أُناِدوُُكم

 أُناِجوُُكم

 يـََتعاَطوُ 

 يـَُؤْحِيوُ 

 تـُْنَتَضوُ 

 ُيَسْنِنوُ 

 يـَْبَتِلوُ 

 ُيْستَـْعَطوُ 

 ُيْسَتْجَلوُ 

 يُباِلوُ 

 يـَُؤْحيَـوُ 

172 .  
172 .  
172 .  
173 .  
174 .  
174 .  
179.  
184 .186 .  
184 .  
184 .  
186 .254 .  
187 .  
187 .  
187 .  
188 .  
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  ُجتَْلى
 َحيْيَـْونَ 

 يـَْرَضى

 تـُْعِطي

 تُعاِيف 

 تـَْبَتِلي

 يـُْعِطي

 يـُْفِضي

 ُحتَْىن 

 تـُْرِضيكم

  يُناِدي
 تـَْرَضْونَه

 تـُْبِليه

 َحيْتاجُ 

 يـَْبَتِليهم

  ُحيُْيونَ 
 يـَْرَضْوَن 

 َيْستَـْقِصيه

 يـُْلِهيه

 ُيَصلونَ 

 تـَْغشاه

 يـُْنتَـَقى

 َأْستَـْعِديكَ 

 تـَْنَجِلي

 تـَْنقادُ 

 ىتـُْغزَ 

  ج ل و
  ح ي و
  ر ض و
  ع ط و
  ع ف و
  ب ل و
  ع ط و
  ف ض و
  ح ن و
  ر ض و
  ن د و
  ر ض و
  ب ل و
  ح و ج
  ب ل و
  ح ي و
  ر ض و
  ق ص و
  ل هـ و
  ص ل و
  غ ش و
  ن ق و
  ع د و
  ج ل و

  د ق و
  د ع و

  ُجتَْلوُ 
 َحيْيَـُوونَ 

 يـَْرَضوُ 

 تـَُؤْعِطوُ 

 تُعاِفوُ 

 تـَْبَتِلوُ 

 ْعِطوُ يـُؤَ 

 يـَُؤْفِضوُ 

 ُحتْنَـوُ 

 تـَُؤْرِضوُكم

  يُناِدوُ 
 تـَْرَضُوونَه

 تـَُؤْبِلُوه

 َحيَْتوِجُ 

 يـَْبَتِلُوهم

  يـَُؤْحِيُوونَ 
 يـَْرَضُووَن 

 َيْستَـْقِصُوه

 يـَُؤهلُِْوه

 ُيَصْلِلُوونَ 

 تـَْغَشُوه

 يـُْنتَـَقوُ 

 َأْستَـْعِدُوكَ 

 تـَْنَجِلوُ 

َقِودُ   تـَنـْ

 يُْدَعوُ 

192 .  
193.  
196 .244. 

204 . 

204 .  
204.  
205 .242 .268 . 

213 .  
216 .  
223 .  
226 .  
232.  
244 .  
245 .  
259 .  
266 .  
267.  
271 .  
271 .  
273 .  
287 .  
288 .  
292 .  
296 .  
298 .  
309 .  
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 يـُْرَجى

  يُْدَعى
  ر ج و
  غ ز و

 تـُْغَزوُ 

  يـُْرَجوُ 
309 .  
311 .  

 :نهاية المقطع أو بعد مقطع مغلق) التحويل بحذف الصامت "الواو" الواقع 3 -ب

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
  يَرِدُ 

  َيِكلْ  
  َنُكنْ 
 َيَضعْ 

  َيَضَ◌ُعه
  َتَضُعوَا

 يَِعَيهُ 

 َيُكنْ 

  
  يَِقَف 
 جيَِدُ 

 َتُكنْ  

  َيِصلْ 
  يـُْعطِ 
  جتَِبَ 
  َتدَعُ 

  يَِعَظكم
  دُ َترِ 

 يـَُتْب 

 تـََقعْ 

 جتَِدْ 

  و ر د
  و ك ل
  ك و ن
  و ض ع
  و ض ع
  و ض ع
  و ع ي
  ك و ن
  

  و ق ف
  و ج د
  ك و ن
  و ص ل
  ع ط و
  و ج ب
  و د ع 
  و ع ظ
  و ر د

  ت و ب
  و ق ع
  و ج د

  يـَْورِدُ 
  يـَوِْكلْ  

  َنْكُونْ 
 يـَْوَضعْ 

  يـَْوَضَ◌ُعه
  تـَْوَضُعوَا
 يـَْوِعَيهُ 

 َيْكُونْ 

  
  يـَْوِقفَ 
 يـَْوِجدُ 

 َتْكُونْ  

  يـَْوِصلْ 
  وْ يـَُؤْعطِ 

  تـَْوِجبَ 
  تـَْودَعُ 

  يـَْوِعَظكم
  تـَْورِدُ 

ُوْب   يـَتـْ

 تـَْوَقعْ 

 تـَْوِجدْ 

172 .  
172 .  
173 .188 .  
174 .207 .  
174 .  
174 .  
177 .  
178 .185 .188 .197 .206 .
208 .224 .244 .  
179 .  
180 .235 .  
181 .182 .206 .209 .213 .  
185 .  
185 .  
187 .  
188 .  
191 .  
194 .  
196 .  
198 .  
198 .  
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  يـََقعُ 
  َنِصُفه 
 يُِعْرها

  َنطَأُ 
 يـََزلْ 

  َتِقفُ 
 َتِصلُ 

 َتِصَفه 

  تـََزلْ 
 يـََتَأس 

 َُِنوا

  جيَِبُ 
 تـََقعَ 

 َأِجدْ 

  َأَخفْ 
 يـََقعَ 

  َيدَعَ 
 يَِعظْ 

 يـُْعطِ 

 َيِصُفهُ 

 جتَِبُ 

 ُتِطعْ 

 جتُِبْ 

 يَِلدْ 

 َيطَأُ 

 حتُِطْ 

  و ق ع
  و ص ف
  ع و ر
  و ط أ
  ز و ل

  و ق ف 
  و ص ل
  و ص ف
  ز و ل

  أ س و 
  و هـ ن

  و ج ب 
  و ق ع
  و ج د
  خ و ف
  و ق ع
  و د ع
  و ع ظ
  ع ط و
  و ص ف
  و ج ب 
  ط و ع
  و ج ب
  و ل د
  و ط أ
  ح و ط

  يـَْوَقعُ 
  نـَْوِصُفه 
 يـَُؤْعوِْرها

  نـَْوطَأُ 
 يـَْزَولْ 

  تـَْوِقفُ 
 تـَْوِصلُ 

 تـَْوِصَفه 

  تـَْزَولْ 
 يـََتَأْسَسوْ 

 تـَْوِهُنوا

  يـَْوِجبُ 
 تـَْوَقعَ 

 َأْوِجدْ 

  َأْخَوفْ 
 يـَْوَقعَ 

  يـَْودَعَ 
 يـَْوِعظْ 

 يـَُؤْعِطوْ 

 يـَْوِصُفهُ 

 تـَْوِجبُ 

 تـَُؤْطوِعْ 

  تـَُؤْجِوبْ 
 يـَْوِلدْ 

 يـَْوطَأُ 

 تـَُؤْحِوطْ 

199 .215 .248 .  
204 .  
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 يُِعْنه

 َترِدَ 

  َيْسَتِعنْ 
 َيِهنْ 

 ُؤْدهُ يَـ 

  َتطَأُ 
  يَِعي

 َتَضُعوا

  َيَضعَ 
  جيَُِدونَ 
  َتِقفَ 
 يـُْعِطها

  َيِصلُ 
 يـَْعلُ 

 تـَُعدْ 

  َيِصُفونَ 
  تـَُؤلْ 
 َيُطلْ 

 َخيْلُ 

  أَُقمْ 
  َتَطُؤونَ 

  جنَِدْ  
  جيَُِده
ا جتََِد 

  َتِعُدكَ 
 يـَْرضَ 

  ع و ن
  و ر د
  ع و ن
  و هـ ن
  أ و د
  و ط أ

  ي و ع
  و ض ع
  و ض ع
  و ج د
  و ق ف
  ع ط و
  و ص ل
  ع ل و
  ع و د

  و ص ف
  أ و ل
  ط و ل
  خ ل و
  ق و م
  و ط أ
  و ج د
  و ج د
  و ج د
  و ع د
  ر ض و

 يـَُؤْعوِْنه

 تـَْورِدَ 

  َيْستَـْعِونْ 
 يـَْوِهنْ 

 يَْأُوْدهُ 

  تـَْوطَأُ 
  يـَْوِعيُ 
 تـَْوَضُعوا

  يـَْوَضعَ 
  يـَْوِجُدونَ 
  تـَْوِقفَ 

 يـَُؤْعِطْوها

  يـَْوِصلُ 
 يـَْعُلوْ 

 تـَْعُودْ 

  يـَْوِصُفونَ 
  تَْأُولْ 
 َيْطُولْ 

 ُلوْ خيَْ 

  أَقـُْومْ 
  تـَْوَطُؤونَ 

  نـَْوِجدْ  
  يـَْوِجُده

 تـَْوِجَدنـَْنها

  تـَْوِعُدكَ 
 يـَْرَضوْ  
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 َختْلَ 

  َأطَأُ 
  خ ل و
  و ط أ

 َختَْلوْ 

  َأْوطَأُ 
300 .  
309 .  

  ج) التحويل بحذف الصامت "الهمزة": -  3
  ) التحويل بحذف الصامت "الهمزة" دون حركته:1 -ج

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
 أَراهم 

 يُرِيكم

 تـََرْوا

 تـََرْونَ 

  تـََرى
  
 نـََرى

 تـَُرى

 َتراهُ 

 يـَُرى

 أَراُكم

 أََرى

 أَراهُ 

 يَراهُ 

 يـََرْونَ 

  يـََرى

  ر أ ي
  ر و د
  ر أ ي
  ر أ ي
  ر أ ي
  

  ر أ ي
  ر أ ي
  ر أ ي
  ر أ ي
  ر أ ي
  ر أ ي
  ر أ ي
  ر أ ي
  ر أ ي
  ر أ ي

  أَْرأَيُهم
 يـَُؤْرئُِيكم

 تـَْرأَيُوا

 نَ تـَْرأُيَ◌و 

  تـَْرَأيُ 
  
  نـَْرَأيُ 
 تـُْرَأيُ 

 تـُْرأَيُهُ 

 يـُْرَأيُ 

 أَْرأَُيُكم

 أَْرَ◌َأيُ 

 أَْرأَيُهُ 

 يـَْرأَيُهُ 

 يـَْرَأيُ 

  يـَْرأَيُونَ 
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 ) التحويل بحذف الصامت "الهمزة" مع حركته:2 -ج

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
  يـُْعِجزُه
 ُمتِيُلوها

  ع ج ز
  م ي ل

  يـَُؤْعِجزُه
 تـَُؤْمِيُلوها

171 .245 .  
172 .  
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  يـُْنِدرُ 
 يُِطيحُ 

 يُفرُِدوها

 ُيْسِلُموها

 ُيْصِلحَ  

  يُبِصرونَه
  ُيْكرُِمه

  يُِهيُنه  
 يُْذِنبْ 

 ُخيْرِجْ 

  يـُْبِصرانِه
 ِيياحيُْ 

  ُميِيتا
  يُِثريون
  تـُْبِصرُ 
  تُرِيدون
  نُْظِهرَ 
  ُيِضلهم
  تُقامَ 

  يـُْؤِنَسنكَ 
  يُوِحَشنكَ 

  أُِقيمَ 
 يـُْهِلكَ 

 ُتِكن  
 يـُْبِصرُ 

  تـُْبِصرون

  ن د ر
  ط و ح
  ف ر د
  س ل م
  ص ل ح
  ب ص ر
  ك ر م
  هـ و ن
  ذ ن ب
  خ ر ج
  ب ص ر
  ح ي و
  م و ت
  ث و ر
  ب ص ر
  ر و د
  ظ هـ ر

  ض ل ل 
  ق و م
  أ ن س

  ش و ح
  ق و م
  هـ ل ك
  ك ن ن 
  ب ص ر
  ب ص ر

  يـَُؤْنِدرُ 
 يـَُؤْطوِحُ 

 يـَُؤْفرُِدوها

 يـَُؤْسِلُموها

 يـَُؤْصِلحَ  

  يـَُؤْبِصُرونَه
  يـُؤَْكرُِمه

  ه يـَُؤْهوِنُ  
 يـَُؤْذِنبْ 

 يـَُؤْخرِجْ 

  يـَُؤْبِصرانِه
 يـَُؤْحِيَوا

  يـَُؤْموِتا
  يـَُؤْثوُِرون
  تـَُؤْبِصرُ 
  تـَُؤْرِوُدون
  نـَُؤْظِهرَ 

  يـَُؤْضِلَلهم
  تـَُؤقـَْومَ 

  يـَُؤْأِنَسنـَْنكَ 
  يـَُؤْوِحَشنـَْنكَ 

  أَُؤْقِومَ 
 يـَُؤْهِلكَ 

  تـُؤَْكِننُ 
 يـَُؤْبِصرُ 

  تـَُؤْبِصرون
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  أُرِيدُكم
  تُرِيُدوين
 حتُِب  
 أُورَِده

  ُيْصِدرون
 ُحتِْكمْ 

 أُْفرَِطن 

  ُختْرِجُ 
 تـُْلِقي

 ُيْسرِعْ 

 ُحيِْيي

  ُختِْطئُ 
  نْ ُحيْسِ 

 يـُْعطِ 

 تـُْهِلْكنا

  تـُْرِخصُ 
 يـُْقِلعَ 

  تـُْنِبتُ 
  ُتِظلكم
  تـُْرِوي
  ُحيَْىي 
  ُخيْرِجَ 
 يُِقروا

 يـُْثِبُتوه

  يـُْؤِويِهما
  ُخيِْربُكم

  ر و د
  ر و د

  ح ب ب
  و ر د
  ص د ر
  ح ك م
  ف ر ط
  خ ر ج
  ل ق ي
  س ر ع
  ح ي و
  خ ط أ
  ح س ن
  ع ط و
  هـ ل ك
  ر خ ص
  ق ل ع
  ن ب ت
  ظ ل ل
  ر و ي
  ح ي و
  خ ر ج
  ق ر ر

  ث ب ت
  أ و ي
  خ ب ر

  أَُؤْرِودُكم
  تـَُؤْرِوُدوين

  ِببُ تـَُؤحْ 
 أَُؤْورَِده

  يـَُؤْصِدرون
 تـَُؤْحِكمْ 

 أَُؤْفرِطَْننَ 

  تـَُؤْخرِجُ 
 تـَُؤْلِقيُ 

 يـَُؤْسرِعْ 

 يـَُؤْحِيوُ 

  تـَُؤْخِطئُ 
  يـَُؤْحِسنْ 
 يـَُؤْعِطوْ 

 تـَُؤْهِلْكنا

  تـَُؤْرِخصُ 
 يـَُؤْقِلعَ 

  تـَُؤْنِبتُ 
  تـَُؤْظِلُلكم
  تـَُؤْرِويُ 
  يـَُؤْحيَـوُ 
  يـَُؤْخرِجَ 
 يـَُؤْقرُِروا

 يـَُؤْثِبُتوه

  ِويُِهمايـَُؤأْ 
  يـَُؤْخِربُكم
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  يُرِيُدونَ  
 ُتشرُِكوا

  يُْدرِْكه
  يـُْعِتقَ 

  يـُْغبَـُقونَ 
  ُجيْبَـرُ 

 ُتْدِخُلوا

 ُيْشرِكَ 

 يُِعنيُ 

 يُِقر 

  يُِثيبُ 
 ُحيِْضرْ 

  ُختِْلُقه
  امَ يُق

  أُْنزُِهلم
  ُحيْرِزُ 

  ُيِكنكم
 ُأْخِربُكم

  أُْقِسمُ 
  يُْدرِْكك
  تـُْعِطي
 يـُْعِطي

  يُِذله
  يـُْرِدُف 

 يُِعْرها 

  يـُْعِجُبكم

  ر و د
  ش ر ك
  د ر ك

  ع ت ق
  غ ب ق
  ج ب ر
  د خ ل
  ش ر ك
  ع و ن
  ق  ر ر

  ب ث و
  ح ض ر
  خ ل ق
  ق و م
  ن ز ل
  ح ر ز
  ك ن ن
  خ ب ر
  ق س م
  د ر ك
  ع ط و
  ع ط و
  ذ ل ل
  ر د ف
  ع و ر

  ع ج ب

  يـَُؤْرِوُدونَ  
 تـَُؤشرُِكوا

  يـَُؤْدرِْكه
  يـَُؤْعِتقَ 

  يـَُؤْغبَـُقونَ 
  يـَُؤْجبَـرُ 
 تـَُؤْدِخُلوا

 يـَُؤْشرِكَ 

 يـَُؤْعِونُ 

 يـَُؤْقرِرَ 

  يـَُؤْثِوبُ 
 يـَُؤْحِضرْ 

  تـَُؤْخِلُقه
  يـَُؤقـَْومَ 
  أَُؤْنزُِهلم
  يـَُؤْحرِزُ 

  يـُؤَْكِنُنكم
 أَُؤْخِربُكم

  أَُؤْقِسمُ 
 رِْككيـَُؤدْ 

  تـَُؤْعِطوُ 
  يـَُؤْعِطوُ 
  يـَُؤْذلُِله

  يـَُؤْرِدُف 
 يـَُؤْعوِْرها 

  يـَُؤْعِجُبكم
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 تـُْرِسلُ 

  أُوِصيكم
  
  ُيْكِثرُ 
 ُخنِْربَك

 نـُْبِلَغَكه

  حتُِريُ 
  يـُْبِصُرونَ 
  أُْنِشُدكَ 
 يـُْفِضي

  يُِبنيُ 
 يـُْلِقحُ 

  ُأِحيُلكَ 
  حيُِيلُ 
 ُتْدرَِكه

  رِجُ خيُْ 
  ُتْسِقطُ 
  ُتوِرثُ 

 سأُْمِسكُ 

  تُرِيُدونَه
  جيُِيُبِين 
 ُيِصيُبوا

 يـُْنِكُروا

  تـُْغِضُبكم
  تـُْنِكُرونَه
  تـُْرِضيكم

  ر س ل
  و ص ي

  
  ك ث ر
  خ ب ر
  ب ل غ
  ح و ر

  ب ص ر
  ن ش د

  ف ض و
  ب ي ن
  ل ق ح
  ح و ل
  ح و ل
  د ر ك
  خ رج

  س ق ط
  و ر ث
  م س ك
  ر و د

  ج و ب
  ص و ب
  ن ك ر

  غ ض ب
  ن ك ر
  ر ض و

 تـَُؤْرِسلُ 

  أَُؤْوِصُيكم
  
  يـُؤَْكِثرُ 

 نـَُؤْخِربَك

 نـَُؤْبِلَغَكه

  تـَُؤْحوِرُ 
  يـَُؤْبِصُرونَ 
  أَُؤْنِشُدكَ 
 يـَُؤْفِضوُ 

  يـَُؤْبِنيُ 
 يـَُؤْلِقحُ 

  أَُؤْحوُِلكَ 
  يـَُؤْحِولُ 
 تـَُؤْدرَِكه

  جُ يـَُؤْخِر 
  تـَُؤْسِقطُ 
  تـَُؤْوِرثُ 

 َسُأَؤْمِسكُ 

  تـَُؤْرِوُدونَه
  يـَُؤْجوُِبِين 
 يـَُؤْصوِبُوا

 يـَُؤْنِكُروا

  تـَُؤْغِضُبكم
  تـَُؤْنِكُرونَه
  تـَُؤْرِضوُكم
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  يـُْلِبسَ 
  يُرادُ 
 ُأْخِربَ 

 ُيِضل  
  ُيْصِبحُ 
  ُميِْسي
  يـُْنِكرَ 
  حتُِبونَ 
 يـُْعطِ 

  ُتْدرُِكه
 ُتِطعْ 

 جتُِبْ 

 نـُْؤِمنُ 

  تُزِيُلها
  يُْدَركُ 

  يـُْرِشدُكم
  يُغونَ ُيسِ 

 يـُْبِصُروهم

  ُيْسِقطُونَ 
  يـُْثِبُتونَ 
  يـُْنزِْله
  ُتْدِميه
  يُوِشكُ 
  ُتِصيُبه
 ُخيْفِ 

  ُحتْرِقُه

  ل ب س
  ر و د

  ب ر خ
  ض ل ل
  ص ب ح
  م س ي
  ن ك ر

  ح ب ب
  ع ط و
  د ر ك
  ط و ع
  ج و ب
  أ م ن
  ز و ل
  د ر ك
  ر ش د
  س و غ
  ب ص ر
  س ق ط
  ث ب ت
  ن ز ل
  د م ي
  و ش ك

  ص و ب 
  خ ف ي
  ح ر ق

  يـَُؤْلِبسَ 
  يـَُؤْرَودُ 
 أَُؤْخِربَ 

  يـَُؤْضِللُ 
  يـَُؤْصِبحُ 
  يـَُؤْمِسيُ 
  يـَُؤْنِكرَ 

  تـَُؤْحِبُبونَ 
 يـَُؤْعِطوْ 

  تـَُؤْدرُِكه
 عْ تـَُؤْطوِ 

 تـَُؤْجِوبْ 

 نـَُؤْأِمنُ 

  تـَُؤْزِوُهلا
  يـَُؤْدَركُ 

  يـَُؤْرِشدُكم
  يـَُؤْسِوُغونَ 
 يـَُؤْبِصُروهم

  يـَُؤْسِقطُونَ 
  يـَُؤْثِبُتونَ 
  يـَُؤْنزِْله
  تـَُؤْدِمُيه
  يـَُؤْوِشكُ 
  تـَُؤْصوِبُه
 يـَُؤْخِفيْ 

  تـَُؤْحرِقُه
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 حتُِطْ 

  تُِعدها
 يُِعْنه

  يـُْغِفُلها
 ُيْشرِْكه

  يـُْلِقي
  ُتِشريُ 
  ُخيِْربُ 

  يـُْبِغضُ 
  يُرِيدُ 

  ُيْضِمرُ 
 حيُِب  
 ُميِيَله

  تـُْهوِيَه
  تُِقله
  تـُْبِليه
  يـُْفِنيها
  ايُِعيُده
 ُميِله

  يـُْغِفُلكم
  ُميِْهُلكم
  يُوِطُنونَ 
  يُوِحُشونَ 
 جتُِيُبوا

 ُجيِْلبَ 

 يُْدِخلَ 

  ح و ط
  ع د د
  ع و ن
  غ ف ل
  ش ر ك
  ل ق ي
  ش و ر
  خ ب ر
  ب غ ض

  ر و د
  ض م ر
  ح ب ب
  م ي ل
  هـ و ي
  ق ل ل
  ب ل و
  ف ن ي
  ع و د

  ل م ل
  غ ف ل
  م هـ ل
  و ط ن
  و ح ش
  ج و ب
  ج ل ب
  د خ ل

 تـَُؤْحِوطْ 

  تـَُؤْعِدُدها
 يـَُؤْعوِْنه

  يـَُؤْغِفُلها
 يـَُؤْشرِْكه

  يُ يـَُؤْلقِ 
  تـَُؤْشوِرُ 
  يـَُؤْخِربُ 
  يـَُؤْبِغضُ 
  يـَُؤْرِودُ 
  يـَُؤْضِمرُ 
  يـَُؤْحِببُ 
 يـَُؤْمِيَله

  تـَُؤْهوِيَه
  تـَُؤْقِلَله
  تـَُؤْبِلُوه
  يـَُؤْفِنُيها
  يـَُؤْعِوُدها
 يـَُؤْمِلَله

  يـَُؤْغِفُلكم
  يـَُؤْمِهُلكم
  يـَُؤْوِطُنونَ 
  يـَُؤْوِحُشونَ 
 تـَُؤْجوِبُوا

 يـَُؤْجِلبَ 

 يـَُؤْدِخلَ 
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 يـُْعِدَيكم

 ُتِطيُعوا

 يُِهلونَ 

  ُتْشِوي
  ُتْكِدي
 ُتْكِفُئوا

  ُميُْضونَ 
  ُميِْضيها
 أُِديَلن  
  ميُِسِين 
  ُيِشمِين 
  يـُْلِقُمِنيه
  يـُْفِسُدونَ 
  ُحيُْيونَ 
 يُرِيُدوها

 يـُْعِطها

 ُقوايـُْنفِ 

  يُِقيُموا
 يـُْرِسْلكم

  جيُِنه
  ُتوِهلُه
 يـُْلِهيه

  يُْظِلمُ 
 يـُْنِضُبها

  ُتْطِلُقها
  يُِغيُضها

  ع د و
  ط و ع
  هـ ل ل
  ش و ي
  ك د ي
  ك ف أ
  م ض ي
  م ض ي
  د و ل
  م س س
  ش م م

  ل ق م 
  ف س د
  ح ي ي
  ر و د
  ع ط و
  ن ف ق
  ق و م 
  ر س ل
  ج ن ن
  و ل هـ
  ل هـ و 
  ظ  ل م
  ن ض ب
  ط ل ق
  غ ي ض

 ميـَُؤْعِدوَك

 تـَُؤْطِوُعوا

 يـَُؤْهِلُلونَ 

  تـَُؤْشِويُ 
  تـُؤَْكِديُ 
 تـُؤَْكِفُئوا

  يـَُؤْمِضُيونَ 
  يـَُؤْمِضُيها
  أَُؤْدِولَْننَ 

  يـَُؤْمِسُسِين 
  يـَُؤمشُِْمِين 
  يـَُؤْلِقُمِنيه
  يـَُؤْفِسُدونَ 
  يـَُؤْحِيُوونَ 
 يـَُؤْرِوُدوها

 يـَُؤْعِطْوها

 يـَُؤْنِفُقوا

  يـَُؤْقِوُموا
 يـَُؤْرِسْلكم

  يـَُؤْجِنُنه
  َؤْوِهلُهتُـ 

 يـَُؤهلُِْوه

  يـَُؤْظِلمُ 
 يـَُؤْنِضُبها

  تـَُؤْطِلُقها
  يـَُؤْغِيُضها

254 .  
256 .  
259 .  
260 .  
260.  
263 .  
263 .  
263 .  
264 .  
264 .  
264 .  
264 .  
266 .  
266 .  
267 .  
268 .  
270 .  
270 .  
271 .  
271 .  
271 .  
271 .  
276 .  
276 .  
277 .  
277 .  



�� ا	�زء ا	���� �ن "��� ا	�و���� 	����ل �و�� ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	�ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	��ل ا�ول ـــــــــــــــــــ
 ا	! ��"

- 140-  

 

  يـُْتِبَعنها
 ُيْكِثَرن  
  ُختِْرباِين 
  ُتْطِلعُ 
 ُأِحب  
  حيُِبونَ 
 ُيْسِهمْ 

 ُتْسرِعُ 

 ُيْصِبحْ 

  يـُْرِديه
  يُوِجبُ 
 يُِطيُعوه

 يُِعنيَ 

  يُعانَ 
 تـُثْـُنوا 

 ُأْخِطئَ 

  هميـُْفزِعُ 
  يُْطِفئْ 
  ُتِظله
 ميُِض  

  يُوِقُظكَ 
  ُحيِْدثُها
  ُيْسرِعُ 
  تـُْفِنيهم
  جيُِيُبونَ 
  ُيْسِعُده

  ت ب ع
  ك ث ر
  خ ب ر
  ط ل ع
  ح ب ب
  ح ب ب
  س هـ م
  عس ر 

  ص ب ح
  ر د ي
  و ج ب
  ط و ع
  ع و ن
  ع و ن
  ث ن ي
  خ ط أ

  ف ز ع 
  ط ف أ
  ظ ل ل
  م ض ض
  ي ق ظ
  ح د ث
  س ر ع
  ف ن ي
  ج و ب
  س ع د

َنها   يـَُؤْتِبَعنـْ
  يـُؤَْكِثَرْننَ 
  تـَُؤْخِرباِين 
  تـَُؤْطِلعُ 
  أَُؤْحِببُ 
  يـَُؤْحِبُبونَ 
 يـَُؤْسِهمْ 

 تـَُؤْسرِعُ 

 يـَُؤْصِبحْ 

  يـَُؤْرِديُه
  يـَُؤْوِجبُ 
 يـَُؤْطِوُعوه

 يـَُؤْعِونَ 

  يـَُؤْعَونَ 
 واتـَُؤْثِنيُ  

 أَُؤْخِطئَ 

  يـَُؤْفزُِعهم
  يـَُؤْطِفئْ 
  تـَُؤْظِلُله

  يـَُؤْمِضضُ 
  يـَُؤْيِقُظكَ 
  يـَُؤْحِدثُها
  يـَُؤْسرِعُ 
  تـَُؤْفِنُيهم
  يـَُؤْجوِبُونَ 
  يـَُؤْسِعُده

278 .  
278 .  
280 .  
282 .  
282 .291 .  
285 .  
287 .  
288 .  
288 .  
288 .  
290 .  
290 .  
291 .  
291 .  
291 .  
292 .  
295 .  
297 .  
299 .  
299 .  
299 .  
300 .  
301 .  
303 .  
306 .  
307 .  



�� ا	�زء ا	���� �ن "��� ا	�و���� 	����ل �و�� ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	�ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	��ل ا�ول ـــــــــــــــــــ
 ا	! ��"

- 141-  

 

  ُميِْهُله
  أُْدِبرُ 
  أُْقِبلُ 

  م هـ ل
  د ب ر
  ق ب ل

  يـَُؤْمِهُله
  أَُؤْدِبرُ 
  أَُؤْقِبلُ 

307 .  
312 .  
312 .  

  استنتاج ثالث:
فعٍل  أربعة عشر ومخسمائةجمموع صيغ "يفعل" احملّولة بتطويل الصامت يف "ج البالغة" يساوي:      

  % 27.05بنسبة )، أي 1900)، من أصل تسعمائة وألف فعٍل (514(
 لفتحة الطويلة بعد حذف الصامت "الواو":التحويل بتقصير ا )4

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
  . 281  َأْحَتوِجْ   ح و ج  َأْحَتجْ 
  استنتاج رابع:

، من أصل واحداً جمموع صيغ "يفعل" احملّولة بتقصري الصائت يف "ج البالغة" يساوي: فعًال      
  .% 01.05ي بنسبة )، أ1900تسعمائة وألف فعٍل (

 ) التحويل بتطويل الصامت بعد نقل الصائت:5

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
 َيُذب  
 َيُذب  

  َتِكشون
 ُجيَر 

  َحيُفون
 ُيِضلهم

 نـَُرد 

 ُتِكن  
  يـَُغرنكَ 
  َميَله
 حتُِب  

  ذ ب ب
  ذ ب ب
  ك ش ش
  ج ر ر

  ح ف ف
  ص ل ل

  د ر د
  ك ن ن
  غ ر ر
  م ل ل

  ح ب ب

  َيْذُببَ 
  َيْذُببُ 

  َتْكِشُشون
 ُجيَْررَ 

  َحيُْفُفون
 يـَُؤْضِ◌لَلهم

 نـَْرُددَ 

  تـُؤَْكِننُ 
  كَ يـَْغُرَرنـْنَ 
  َميَْلُله

  تـَُؤْحِببُ 
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  يـَُعبون
  َيُذمه
 يـَُفك 

 تـَُردنا

 كمُتِظل  
  َيُضمه
 يُِقروا

 َحتُل  
 تـَُرد  
 يَِفر  

 َميُدان 

 َميُتان

 َحيُل 

 َميُنوا

  َيْسَتِحلونَ 
  َيْسَتِذلونَ 
  َتِضلوا
 َتُدق  

  تـَُرضهم
 يُِقر 

 يـَُرد  
 َتْسَتِمد 

 َتْسَتِدل  
 َتْشَتد 

 ُيْسَتَدل 

 يَرِقا

  ع ب ب
  ذ م م

  ف ك ك
  ر د د
  ظ ل ل
  ض م م
  ق ر ر
  ح ل ل
  ر د د
  ف ر ر
  م د د

  م ت ت
  ح ل ل
  م ن ن
  ح ل ل
  ذ ل ل

  ض ل ل
  د ق ق

  ر ض ض
  ق ر ر
  ر د د
  م د د
  د ل ل
  ش د د
  د ل ل
  ر ق ق

  يـَْعبُُبون
  َيْذُممُه

 يـَْفُككْ 

 تـَْرُدْدنا

  تـَُؤْظِلُلكم
  َيْضُمُمه
 يـَُؤْقرُِروا

  َحتُْللُ 
  تـُْرَددُ 
  يـَْفرِرُ 

 َميُْدَدان 

 َميْتَُتان

 َحيُْللَ 

 َميْنـُُنوا

  َيْسَتْحِلُلونَ 
  َيْسَتْذلُِلونَ 
  َتْضِلُلوا
  َتْدُققُ 

  تـَْرُضُضهم
 يـَُؤْقرِرَ 

  يـَْرُددُ 
 ْسَتْمِددَ تَ 

  َتْسَتْدِللُ 
 َتْشَتِددَ 

 ُيْسَتْدَللُ 

 يـَْرِققا
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  يـَْنَشقا
 يـَْعَوج  
  ُيِكنكم
  يُِذله

  ُدلكَ يَ 
  أَُدلكَ 
 يـَُبث  
 َيُدف  
 يـَُؤر  
ا تـَُر 

 يـَْنَحت  
 حيَِل  
  َجيُرونَ 
 ُجتَر  

  َيُضركم
 نخيَِن  
 َميُر  

 َأُحثكم

 ُيِضل  
 يـَُغش  

 َيْسَتِحل  
 َيَصم  
  حتُِبونَ 
 تـَُغر  

 َيْسَتِدل  
 تـَُرد 

  ش ق ق
  ع و ج
  ك ن ن
  ذ ل ل
  د ل ل
  د ل ل

  ب ث ث
  د ف ف
  أ ر ر

  ر ب ب
  ح ت ت
  ح ل ل

  ر ر ج
  ض ر ر
  ض ر ر
  ح ن ن
  م ر ر

  ح  ث ث
  ض ل ل
  غ ش ش
  ح ل ل 
  ص م م

  ح ب ب
  غ ر ر
  د ل ل
  ر د د

  يـَْنَشِققا
  يـَْعَوِججُ 
  يـُؤَْكِنُنكم
  يـَُؤْذلُِله
  َيْدلُُلكَ 
  أَْدلُُلكَ 
  يـَْبُثثُ 
  َيْدُففُ 
  يَْأُررُ 
 تـَْربـُْبها

  يـَْنَحِتتُ 
  َحيِْللُ 

  َجيُْرُرونَ 
  ُجتَْررُ 

  َيْضُررُكم
  َخيِْننَـْننَ 
  َميُْررُ 

 َأْحثُُثكم

  ِللُ يـَُؤضْ 
  يـُْغَششُ 
  َيْسَتْحِللُ 
  َيْصَممُ 
  تـَُؤْحِبُبونَ 
  تـَْغُررُ 

  َيْسَتْدِللُ 
 تـَْرُددَ 
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 ُحيَد  
 َحيُدوا

 ُيَسد  
  تُِعدها
 َحتُد  
  َمتَسه
 َحتُسه

 حيُِب  
  تُِقله
 يـََعض  

 ُميِله 

  َتُذموا
 َيْسَتِفزكم 

 َمتَْتد  
 َتُضر  
 ُتَشد  
 يـَُهزوا

 يُِهلونَ 

  َيُضمِين 
  ميُِسِين 
  ُيِشمِين 
 َأُشم  
 تـَْلَتف  
  َتُضره
 َتْسَتِقر 

  يـَغُلونَ 

  ح د د
  ح د د
  س د د
  ع د د
  ح د د
  م س س
  ح س س
  ح ب ب
  ق ل ل

  ع ض ض
  م ل ل
  ذ م م

  ف ز ز
  م د د

  ض ر ر 
  ش د د
  هـ ز ز
  هـ ل ل
  ض م م
  م س س
  ش م م
  ش م م

  ل ف ف
  ض ر ر
  ق ر ر
  غ ل ل

  ُحيَْددُ 
 َحيُْدُدوا

  ُيْسَددَ 
  تـَُؤْعِدُدها

  َحتُْددُ 
  َمتَْسَسه
 َحتُْسَسه

  يـَُؤْحِببُ 
  تـَُؤْقِلَله

  يـَْعَضضُ 
 يـَُؤْمِلَله 

  َتْذُممُوا
 َيْستَـْفزِزَكم 

  َمتَْتِددُ 
  َتْضُررُ 
  ُتْشَددُ 

 ُزُزوايـَهْ 

 يـَُؤْهِلُلونَ 

  َيْضُمُمِين 
  يـَُؤْمِسُسِين 
  يـَُؤمشُِْمِين 
  َأْمشُمُ 

  تـَْلَتِففُ 
  َتْضُررُه
 َتْستَـْقرِرْ 

  يـَْغلُُلونَ 
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  َيظُنونَ 
 يـَُغمه

 ُيضار  
 يـَْفتَـنونَ 

  َيِدبونَ 
 هجيُِن  

 ُتَذل 

 أَُرد 

 َيِضل  
 َحتُت  
 يـَُهدِين 

 ُأِحب  
  حيُِبونَ 

  يـََتحابونَ 
 َأِضل  
 َتِذل  
 َتِعز  
 يَُظن 

 َتظُنوا

 َتُكفوا

  ُتِظله
 ميُِض  

  يَِعجونَ 
 تـَُغركَ 

 تَِئن  
 َجتُرِين 

  ظ ن ن
  غ م م
  ض ر ر
  ف ن ن
  د ب ب
  ج ن ن
  ذ ل ل
  ر د د

  ض ل ل
  ح ت ت
  هـ د د

  ح ب ب
  ح ب ب
  ح ب ب
  ض ل ل
  ذ ل ل
  ع ز ز
  ظ ن ن
  ظ ن ن

  ك ف ف
  ظ ل ل
  م ض ض
  ع ج ج
  غ ر ر
  أ ن ن
  ج ر ر

  َيْظنـُُنونَ 
 يـَْغُمْمه

  ُيضاَررُ 
 يـَْفَتِنُنونَ 

  َيْدبُِبونَ 
  يـَُؤْجِنُنه
 ُتْذَللُ 

 أَْرُددْ 

  َيْضِللُ 
  َحتُْتتُ 
 يـَْهُدَدِين 

 ُأِحب  
  يـَُؤْحِبُبونَ 
  يـََتحابـَُبونَ 
  َأْضِللَ 
  َتْذِللُ 
  تـَْعزِزُ 
 يُْظَننَ 

 َتْظنـُُنوا

 َتْكُفُفوا

  تـَُؤْظِلُله
  يـَُؤْمِضضُ 
  يـَْعِجُجونَ 
 تـَْغُرَركَ 

  تَْأِننُ 
 َجتُْرُرِين 

267 .  
268 .  
268 .  
269 .  
270.   
271 .  
272 .  
273 .  
277 .  
277 .  
282 .  
282 .291 .  
285 .  
288 .  
289 .  
290 .  
290 .  
291 .  
292 .  
292 .  
299 .  
299 .  
299 .  
300 .  
301 .302 .  
301.  



�� ا	�زء ا	���� �ن "��� ا	�و���� 	����ل �و�� ا	 ــــــــــــــــــــــــــــــ ا	�ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	��ل ا�ول ـــــــــــــــــــ
 ا	! ��"

- 146-  

 

 ُأَجر  
 أَِئن  

  تـَُغرنكم

  ج ر ر
  أ ن ن
  غ ر ر

  ُأْجَررَ 
  أَْأِننُ 

  تـَْغُرَرنـَْنكم
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  استنتاج خامس:
فعٍل  جمموع صيغ "يفعل" احملّولة بتطويل الصامت يف "ج البالغة" يساوي: سبعة وعشرين ومائة     

  .% 06.69)، أي بنسبة 1900)، من أصل تسعمائة وألف فعٍل (127(
  
  
  
  
  

  الخالصة:
  اجلدول اآليت يبّني التحويل الصويت لصيغة "يفعل" يف "ج البالغة"، وهو كما يأيت:        

  التحويل الصويت يف صيغة "يفعل" يف ج البالغة  
  األفعال  صور األفعال المحّولة  

  تطويل الصامت  تقصري الصائت  حذف الصامت  تعويض بصائت  إبدال الصامت    لةغير المحوّ 

عدد األفعال 
1900  

18  297  514  01  127  
943  

957  

  النسبة
100 %  

0.95 %  15.63 %  27.05 %  0.05 %  06.69 %  
49.63 %  

50.37 %   

  تيتني:وميكن التعبري عن النسب املئوية املوجودة يف اجلدول أعاله بالدائرتني اآل  
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  استنتاج:

)، من 957جمموع صيغ "يفعل" احملّولة يف "ج البالغة" يساوي: سبعة ومخسني وتسعمائة فعٍل (     
وقد كانت نسبة التحويل بتعويض بصائت  .% 50.37)، أي بنسبة 1900أصل تسعمائة وألف فعٍل (

؛ فاألفعال احملّولة تساوي أفعال غري حمّولة % 49.63وكذا حبذف الصامت هي الغالبة، وما نسبته 
يف النطق واالقتصاد يف اجلهد واليسر كان لغرض اخلفة منها  وما حّول تقريبًا األفعال غري احملّولة، 

 العضلي.
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  ثالثاً: صور التحويل الصوتي في صيغة "افعل":
  ميكن حصر الصور الصوتية التحويلية لصيغة "افعل" يف اآليت:     

  ) التحويل بإبدال صامت إلى صامت آخر:1
ختتلف أصوات اللغة فيما بينها يف الشدة والرخاوة، واجلهر واهلمس، والتفخيم والرتقيق ... اخل، فإذا      

صوتان من خمرج واحٍد، أو من خمرجني متقاربني، وكان أحدمها جمهورًا واآلخر مهموساً  التقى يف الكالم
مثًال، حدث بينهما شّد وجذب، كل واحٍد منهما حياول أن جيذب اآلخر حنوه، وجيعله يتماثل معه يف 

 .1صفاته كلها أو يف بعضها
 أ) التحويل بإبدال الصامت "الواو" إلى الصامت "التاء": -1

 it ta?[ 2) موضعاً، منها: "اتِعظُوا"11وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف أحد عشر (     

ci duu[ "ِعُلواا "اتاْوَتِعظُوا)(وبنيتها التحتية ، اليت وز ]?iw ta ci duu[ " َتِعُلواوصيغتها حيث  ."افـْ
التاء" يف األول "الواو"، مث فين الصوت حّولت فاء "افتعل" الواو إىل تاٍء، وذلك ناتج عن تأثري الثاين "

وذلك حتقيقًا للخفة واليسر يف النطق، واقتصاداً . باملماثلة الكلية الرجعيةالثاين يف األول، وهو ما يسمى 
  جلهد العضلي لدى املتكلم.يف ا

تج عن وهناك من يرى أنّه ليس هناك قرابة صوتية بني الواو والتاء تسوّغ حذف الواو، فالتحول نا     
؛ ألّن ايته تنتهي بواو قبلها كسرة، وهي اية هابطة، ]iw?[رفض العربية للمقطع املتوسط املغلق 

مد إىل وتع، ]iw[فالعربية ترفض املزدوج  .3فتحذف الواو وتعّوض بتاء مماثلة للصوت التايل هلذه الواو
  تاء االفتعال. ، وذلك عن طريق التخلص من الواو، وتعوض عنها مبدّ املخالفة بينهما

  ب) التحويل بإبدال الصامت "الهمزة" إلى الصامت "التاء": -1
ُذوا"ج البالغة" يف موضع واحٍد، وهيوقد وردت هذه الصورة يف "      ِ4: "اخت ]?it ta xi duu[ 

َتِعُلواوصيغتها " ]i? ta xi duu?[ (ائْـَتِخُذوا)وبنيتها العميقة  "،اتِعُلواوزا "و  تتابع مهزتني يف فعل ف ،"افـْ
؛ وذلك ألّن اهلمزة تُعّد من أصعب األصوات إخراجاً، هذا بالنسبة إىل اهلمزة اً صوتي واحد مرفوض

                                                           
، دار الكتب، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمرييةرمضان، جملة جممع اللغة العربية،التطور اللغوي بني القوانني الصوتية والقياس، عبد التواب  1

  .115، ص: 1974، 33اجلزء: 
  .2 /203ج البالغة، علي بن أيب طالب،  2
  .19 - 18ينظر: التحوالت الصوتية املقطعية للمزدوج احلركي، فيصل إبراهيم الصفا، ص:  3
  .2 /255ج البالغة، علي بن أيب طالب،  4
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فردة، فكيف إذا اجتمعت مهزتان؟، هلذا تلجأ العربية إىل املخالفة بني اهلمزتني عن طريق إسقاط اهلمزة امل
باملماثلة فين الصوت الثاين يف األول، وهو ما يسمى ف .الثانية والتعويض عنها بتاء مماثلة لتاء االفتعال

 .1جلهد العضليخفة واليسر يف النطق، واقتصاداً يف االكلية الرجعية وذلك حتقيقاً لل

 ج) التحويل بإبدال الصامت "التاء" إلى الصامت "الطاء": -1

احدة صوتان خمتلفان يف تكّون األصوات جمموعات خمتلفة من حيث صفاا، فإذا جتاور يف كلمة و      
ألّن لكل صفة وضعًا خمصوصاً، فيعمد ب جهدًا وكلفًة على الناطق ما؛صفتهما فإّن ذلك قد يسبّ 

لصوتني ويتم ذلك بتحويل أحد استثقل إىل بنية أخرى أخف وأسهل،الناطق إىل العدول عن األصل امل
  .2الصويت بني أصوات الكلمة يف الصفات، وذلك لتحقيق التجانس حبيث يصبح الصوتان متماثلني

مثًال تبدل تاء االفتعال طاًء إذا كان فاء الفعل أحد حروف اإلطباق، حنو: "اصطْرب"، و"اضطرْب"،      
؛ فلّما ثقل على اللسان النطق ووزما "اْفطعْل"، واألصل فيهما (اصتْرب)، و(اضرتْب) وصيغتهما "اْفتعْل"

بدلت طاًء؛ ليتجانس الصوتان، وخيف النطق بالكلمة. وميكن بالتاء بعد الصاد والضاد املطبقتني أُ 
  تلخيصها كما يأيت:

  ــــ (ص + ط / ض + ط)(ص + ت / ض + ت) ــــــ
  مطبق + مطبق                           مطبق + غري مطبق        

 ويالحظ أّن هذه الصورة مل ترد يف "ج البالغة".     

  ت "التاء" إلى الصامت "الدال":د) التحويل بإبدال الصام -1
اللذان وزما  و"اذدكْر"، ل ذاًال أو زاياً، فأصل "ازدهْر"تبدل تاء االفتعال داًال إذا كانت فاء الفع     

ال اهورين ثقيل لتقاء التاء املهموسة بالزاي والذفا ،) وصيغتهما "افتعْل"اذتكرْ ) و(ازرْ (هو  "افدعْل"،
ولكن الزاي ملا كانت جمهورة  «يقول "ابن جين": . 3بإبدال التاء داًال جمهورة يف النطق، فُعِدل عنه
وكانت الدال أخت التاء يف املخرج وأخت الزاي يف اجلهر قربوا بعض الصوت من  وكانت التاء مهموسة

وميكن ، 4» ر"لوا: "ازدجر" و"ازدامن موضعها بالزاي وهي الدال فقابعض فأبدلوا التاء أشبه احلروف 
   تلخيصها كما يأيت:

                                                           

  .208. وينظر: التحويل يف النحو العريب، رابح بومعزة، ص: 228ينظر: تصنيف وحتليل لصور اإلعالل واإلبدال الصريف، رابح بومعزة، ص:  1
  .113ينظر: دور البنية الصرفية يف وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها، لطيفة إبراهيم حممد النجار، ص:  2
  .114 - 113ينظر: املرجع نفسه، لطيفة إبراهيم حممد النجار، ص:  3
  .186 - 185/ 1سر صناعة اإلعراب، ابن جين،  4
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  ـــــــــ (ز + د / ذ + د)(ز + ت / ذ + ت) ـ
  جمهور + مهموس                              جمهور + جمهور  

 ويالحظ أّن هذه الصورة مل ترد يف "ج البالغة".    

 "الذال": الصامت"التاء" إلى  الصامتالتحويل بإبدال ) هـ -1

  لتقاء التاء املهموسة فا، "تـََفعلْ وصيغتها " بنيتها العميقة هي (َتذَكْر)و  عْل"،ا "افـ وز ْر"اذك "مثالً       
" الذالوذلك ناتج عن تأثري الثاين "اًال جمهورة. النطق، فُعِدل عنه بإبدال التاء ذثقيل يف  بالذال اهورة

وميكن . املماثلة الكلية الرجعيةب"، مث فين الصوت الثاين يف األول، وهو ما يسمى التاءيف األول "
  )ذ + ذ) ـــــــــــــ (ت + ذ(     تلخيصها كما يأيت:

  جمهور + جمهور                             + جمهور مهموس
 ويالحظ أّن هذه الصورة مل ترد يف "ج البالغة".    

 "التاء": الصامت"الياء" إلى  الصامتالتحويل بإبدال ) و -1

 iy?[للفعل (ايـَْتِبْس) الذي وزنه "اتِعْل"، وهو البنية السطحية  ]it ta bis?[الفعل "اتِبْس"  مثالً      

ta bis[ "َتِعْل ، وتشّكل لدينا مزدوج ]siy[فحذفت الياء لوقوعها يف اية مقطع هابط ، وصيغته "افـْ
، والذي حدث هنا أّن العربية ؛ ألنه من تتابع األمثال، وهو مزدوج ال تقبله العربية مطلقاً ]iy[مرفوض 

، وذلك 1ض عنها مبّد تاء االفتعاليتعو البني عنصري املزدوج عن طريق التخلص من الياء، و  تخالف
  للخفة واليسر يف النطق.

 ويالحظ أّن هذه الصورة مل ترد يف "ج البالغة".     

 ) التحويل بحذف الصامت وتعويضه بصائت قصير:2

  :ةقصير  بكسرةامت "الياء" وتعويضه ) التحويل بحذف الصأ -2
اليت  ]a mii tuu?[ 2أَِميطُوا": "وهيوقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف موضٍع واحٍد،      

املتكلم حذف ف .وصيغتها "أَْفِعُلوا" ]am yi tuu?[(أَْمِيطُوا) وهي البنية السطحية للفعل ، وزا "أَِفيُلوا"
الكسرة تبعاً فتتحّول شبه احلركة إىل حركة « ة، يقول "زيد خليل القرالة": الياء وعّوضها بكسرة قصري 

لقانون املماثلة، وهذا النمط أيسر من غريه لوجود التجانس بني شبه احلركة واحلركة ااورة املؤثرة، 

                                                           
  .421ص:  أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة العربية، فوزي حسن الشايب،ينظر:  1
  .2 /247ج البالغة، علي بن أيب طالب،  2
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، . وبالتايل تتواىل كسرتان قصريتان فتشكل كسرة طويلة1»فالكسرة والياء شبه احلركة من جنس واحد 
  فأّدى إىل مماثلته. األولأثر يف الصوت  الثاينوتسمى هذه املماثلة باملماثلة الرجعية؛ أي أن الصوت 

  ب) التحويل بحذف الصامت "الواو" وتعويضه بصائت قصير: -2
 ) التحويل بحذف الصامت "الواو" وتعويضه بكسرة قصيرة:1 -ب

 is ta cii?[ 2اْسَتِعيُذوا": ") مواضع، منها09(وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف تسعة      

duu[ "ا "اْسَتِفيُلواِوُذوا) (اْستَـعْ  وبنيتها العميقة ،اليت وز]?is tac wi duu[ "وصيغتها "اْستَـْفِعُلوا. 
ّوض ، فاختّل إيقاع الفعل فعُ ]wi[والذي حدث هو أّن الواو سقطت لكراهية اجتماعها مع الكسرة 

مع احلركة قبلها كسرة طويلة، وبالتايل أُعيد توزيع  تللمماثلة، وتشكل قصرية حتقيقاً موضع الواو بكسرة 
   األصوات يف مقاطع جديدة.

 ) التحويل بحذف الصامت "الواو" وتعويضه بضمة قصيرة:2 -ب

 suu nuu[ 3ُصونُوها": ") مواضع، منها06وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف ستة (     

haa[ (اْصُونُوها)  وهي البنية السطحية للصيغة ،ا "ُفوُلوها"ووز]?us wu nuu haa[  وصيغتها
، فاختّل إيقاع الفعل ]wu[والذي حدث هو سقوط الواو لكراهية اجتماعها مع الضمة  ."افـُْعُلوها"

حدث للمماثلة، وتشكل مع احلركة قبلها ضّمة طويلة، فالذي  ّوض موضع الواو بضّمة قصرية حتقيقاً فعُ 
وهذا يقتضي  ،]u suu nuu haa?[وأصبح البناء "اُصونُوها"  ،4هو إسقاط للواو وليس نقًال للحركة

، 5إذ هي ال يُؤتى ا إّال الجتناب البدء حبرف ساكن، اليت أصبحت عدمية الفائدة مهزة الوصلحذف 
  ."ُصونُوها" البناء حنصل علىو فإذا سقط الساكن الذي ألجله جتتلب استغين عنها، 

 ج) التحويل بحذف الصامت "الهمزة" وتعويضه بصائت قصير: -2

 ) التحويل بحذف الصامت "الهمزة" وتعويضه بكسرة قصيرة:1 -ج

نا) يْ ْأتِ أَ وهو البنية السطحية للفعل ( "،آِعناالذي وزنه " ]aa ti naa?[وذلك مثل الفعل "آتِنا"       
]?a? tiy naa[  تها حركة قلبت احلركة القصرية يف اهلمزة فثر ث هو أن أفالذي حد، "ْفِعْلناأَ "وصيغته

                                                           
  .83احلركات يف اللغة العربية دراسة يف التشكيل الصويت، زيد خليل القرالة، ص:  1
  .2 /257ج البالغة، علي بن أيب طالب،  2
  .251/ 2بن أيب طالب، ، علي املصدر نفسه 3
  .198ينظر: املنهج الصويت للبنية العربية، عبد الصبور شاهني، ص:  4
  .112: التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث، الطيب البكوش، ص: ينظر 5
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فقلبتها إىل  القصرية أثرت يف اهلمزة الفتحةمع سابقتها حركة طويلة؛ أي أّن  تكّونقصرية من جنسها، ف
وكذلك حذفت الياء لوقوعها  .1طويلة، وذلك للمخالفة بني اهلمزتني فتحةقصرية، فشّكلتا بذلك  فتحة

  نزوعاً لالستخفاف الذي تنشده العربية. يف اية مقطع مغلق
  ويالحظ أّن هذه الصورة مل ترد يف "ج البالغة".     
  ) التحويل بحذف الصامت "الهمزة" وتعويضه بفتحة قصيرة:2 -ج

وصيغته  ]i? tiy?[ )اْئِيتْ (الذي وزنه "ايِع"، وبنيته العميقة  ]ii ti?[ "ايِت" وذلك مثل الفعل     
والتعويض نها حبركة من جنس احلركة قبلها؛ لثقل توايل مهزتني، وعّوض عاهلمزة الثانية  حذفتف، "افِعلْ "

وذلك للمخالفة، وسعياً  طويلة، كسرةبعد اهلمزة األوىل، فأصبحت   الكسرةُأضيفت إىل  بكسرة كان
  لمجانسة واخلفة.ل

 ويالحظ أّن هذه الصورة مل ترد يف "ج البالغة".     

  لصامت:) التحويل بحذف ا3
  أ) التحويل بحذف الصامت "الياء": -  3
 الواقع بين حركتين غير متماثلتين: التحويل بحذف الصامت "الياء")1 -أ

  :) موضعاً، منها13عشر ( ثالثةوقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف      
تَـُعوااليت وزا " ]in ta huu?[ 2انـْتَـُهوا"" -  in ta hi?[(انـَْتِهُيوا)  فعلوهي البنية السطحية لل ،"افـْ

yuu[ "َتِعُلوا الفعل إىل واو اجلماعة، وهنا تقع الياء بني كسرة وضمة طويلة؛ فتماثل ُأسند ف .وصيغتها "افـْ
الكسرة الضمة، فيصبح البناء "انـْتَـُهُيوا" فتقع الياء بني ضمتني، وبذلك تسقط فيتحّول البناء إىل 

تكمن يف وجود الثقل يف البناء الذي ينتقل من الكسرة إىل « للضمة "انـْتَـُهوا". وعّلة مماثلة الكسرة 
إّال انقالب  حالة انقالا إىل كسرة، فلم يبقالضمة، وملا كانت الضمة متثل مورفيم اجلمع فقد علم است

  .3»الكسرة للمماثلة 
   ]is ca yuu?[ُيوا) ، وهي البنية السطحية للفعل (اْسعَ ∗اليت وزا "افـَْعْوا" ]is caw?[ 4"اْسَعْوا" -

                                                           
لصوتية يف بناء الكلمة العربية، أثر القوانني ا. وينظر: 268، ص: القواعد الصرف صوتية بني القدماء واحملدثني، سعيد حممد شواهنةينظر:  1

  .342ص:  فوزي حسن الشايب،
  .2 /227ج البالغة، علي بن أيب طالب،  2
  .132 - 131احلركات يف اللغة العربية دراسة يف التشكيل الصويت، زيد خليل القرالة، ص:  3
  .2 /239ج البالغة، علي بن أيب طالب،  4



�� ا	�زء ا	���� �ن "���  ا	�و���� 	����ل�و�� ا	 ـــــــــــــــــ ا	�ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا	��ل ا�ول ــــــــــــــــ
 ا	! ��"

 -152 - 

 

اليت وزا "افـَْعْوا"، وهي البنية السطحية للفعل (اْرَعُيوا)  ]ir caw?[ 1وصيغتها "افـَْعُلوا"، وكذا "اْرَعْوا"
]?ir ca yuu[  ،"الياء بني فتحة قصرية وضّمة طويلة، واجتماع الفتح والياء وقعت فوصيغتها "افـَْعُلوا

، وهنا ]ir cauu?[، و"اْرَعوا" ]is cauu?[بناء الفعل "اْسَعوا"  والضّم مستثقل، فحذفت الياء فأصبح
ذلك بسبب تتواىل حركتا الفتح والضم فيحصل انزالق حركي فتتشكل الواو وختتفي حركة الضم، 

  .االنزالق
 :نهاية المقطع أو بعد مقطع مغلق) التحويل بحذف الصامت "الياء" الواقع 2 -أ

  : ) مواضع، منها05ج البالغة" يف مخسة (الصورة يف "وقد وردت هذه      
وهي البنية السطحية  ،اليت وزا "ِفْل" ]sim[ 2مثل: "ِشْم" :مجزومن فعل إذا كانت "الياء" عي -

هناك من يرى أّن ما حدث ال يتعّدى العدول بالصائت ف .وصيغتها "اْفِعْل" ]is yim?[(اْشِيْم)  للفعل
؛ ألّن أصلها الياء"، والصواب هو حذف ِشيمْ أصلها " 4"ِشمْ ّن "، أي أ3الطويل إىل الصائت القصري

يأخذ التطّور جمراه ف، يصبح البناء "اِشْم"بذلك ، و ). وذلك لصعوبة نطق الياء بعد مقطع مغلقاْشِيمْ (
بإسقاط مهزة الوصل، وذلك ألا جتتلب  توّصًال إىل النطق بالساكن، فإذا سقط الساكن الذي ألجله 

  ".ِشمْ جتتلب استغين عنها، وبسقوط مهزة الوصل حنصل على "
تها وبني ،اليت وزا "اْفِعِهم" ]ih di him?[ 5مثل: "اْهِدِهْم" :مجزومء" الم فعل إذا كانت "اليا -

فالذي حدث هو حذف احلركة من آخر  .وصيغتها "اْفِعْلهم" ]ih diy him?[(اْهِدْيِهْم)  العميقة
الفعل؛ ألنه جمزوم، وهذا ما أّدى إىل ثقل الياء لوقوعها يف اية مقطع هابط، فحذفت دون تعويٍض، 

  فأصبح املقطع قصرياً مفتوحاً بعدما كان قصرياً مغلقاً.
 الصامت "الواو":ب) التحويل بحذف  -3

 ) التحويل بحذف الصامت "الواو" الواقع بين حركتين غير متماثلتين:1 -ب

                                                                                                                                                                                           

دة يف الفعل ليست ضمري اجلماعة املعروف تقليديًّا بـ"واو اجلماعة"، وإمنا هي ضمري بالوكالة؛ أي أا يرى "فوزي الشايب" أّن الواو املوجو  ∗
67وص:  .61: تأمالت يف بعض ظواهر احلذف الصريف، فوزي حسن الشايب، صينظر: له.  ةجمانس اسّدت مسّد الضمري، أل.  

  .2 /250ج البالغة، علي بن أيب طالب،  1
  .301/ 2، علي بن أيب طالب، هاملصدر نفس 2
   .144يف اللسانيات وحنو النص، إبراهيم خليل، ص: ينظر:  3
  .2 /181ج البالغة، علي بن أيب طالب،  4
  .281/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 5
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 ic taa?[ 1اْعتاُضوها": ") مواضع، منها04وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف أربعة (     

duu haa[ "ا "اْفتاُلوها(اْعَتِوُضوها)  وهي البنية السطحية للفعل ،اليت وز]?ic ta wi duu haa[ 
َتِعُلوها" ة، فقلبت الكسرة فتحة تبعاً مسبوقة بفتحة ومتبوعة بكسر  الواوجاءت حيث . وصيغتها "افـْ

وهنا تسقط الياء لوقوعها بني حركتني متماثلتني، فيتّم احتاد فيصبح الفعل "اْعتَـَوُضوها"، لقانون املماثلة، 
  طويلة.  فتحةتشكل منهما لت الفتحتني

 :أو بعد مقطع مغلق نهاية المقطعبحذف الصامت "الواو" الواقع ) التحويل 2 -ب

 : ) موضعاً، منها22وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف اثنني وعشرين (     

وحنن إذا قمنا « يقول "الشايب" عن حذف الواو من صيغة األمر:  إذا كانت "الواو" فاء فعل: -
" املضارعة وتسكني آخره، فإننا سنحصل يف النهاية على "ْوِعدْ  ) من حرفyaw cidبتجريد "يـَْوِعْد" (

)wcidأال وهو التقاء صامتني يف ...  )، وبتوليد األمر من املضارع ينشأ كما هو ظاهر حمذور لغوي
وللتخلص من اإلشكال الصويت ختلف مهزة الوصل،  .2»بداية مقطع، وهذا ال جيوز وال يكون حباٍل 

اهلابط ، وذا أيضا يتشكل سياق صويت مرفوض، أال وهو املزدوج ]iw cid?[ْد" فتصبح الصيغة "ِاْوعِ 
]?iw[.   

ويرى "الشايب" أنه للتخلص من هذه السياقات املرفوضة تقوم العربية باملخالفة بني عنصري املزدوج      
)iw ذا ينتقل الفعل من صيغة "اِفـَْعْل" إىل وزناِيِعْل"؛ أي ) عن طرق حذف الصامت ومد احلركة، و"

من "ِاْوِعْد" إىل "اِيِعْد"، وبسقوط "الواو" يسقط املقطع األول الذي يتشكل من مهزة الوصل وكسرا 
  . 3الطويلة "اِيـ"، ومن مثّ تصبح الصيغة "ِعْد"

البنية السطحية، وهي  إىل بأكثر من بنية عميقة حىت وصلت تمرّ " يرى أّن الصيغة الشايبـ"ف     
أّن بالبنية وجتعلها عصية على الفهم، فيمكن تفسري حذف "الواو" من صيغة األمر؛ عمليات تعقد 

+ كسرة + واو؛ فاهلمزة  ة يف الصفات، فهو يتكون من: مهزة"ِاْوِعْد" حيوي مقطعها على أصوات متباين
 نربية والكسرة أمامية والواو شبه خلفية ضعيفة، فأراد املتكلم التخلص من هذا املقطع، فأسقطه،

                                                           
  .247/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 1
  .30ص: الشايب،  حسن تأمالت يف بعض ظواهر احلذف الصريف، فوزي 2
  .33الشايب، ص: حسن ، فوزي املرجع نفسهينظر:  3
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 ]qi fuu[ 2ومثله يف "ج البالغة": "ِقُفوا" .1األخري الدال على فعل األمر "ِعْد"وبسقوطه بقي املقطع 
 .وصيغتها "اْفِعُلوا" ]iw qi fuu?[(اْوِقُفوا) وبنيتها العميقة ، اليت وزا "ِعُلوا"

  وهي البنية السطحية  ،ووزا "أَِفْل" ]a fiq?[ 3مثل: "أَِفْق" :∗مجزومإذا كانت "الواو" عين فعل  -
املتكلم الواو، وذلك لوقوعها يف بداية مقطع أسقط ف ."أَْفِعلْ وصيغتها " ]af wiq?[(أَْفِوْق)  للفعل

  يف هذا املوضع، ومن مثّ تشكلت مقاطع جديدة. وبداية النطق بالواو مستثقلمغلق، 
وهي البنية السطحية  ،ا "اْفُع"اليت وز  ]ur ju?[ 4مثل: "ارُْج" :مجزومإذا كانت "الواو" الم فعل  -

فحذفت احلركة من آخر الفعل؛ ألنه جمزوم، وهذا ما أّدى  ."افـُْعلْ وصيغتها " ]ur juw?[(اْرُجْو)  للفعل
لوقوعها يف اية مقطع هابط، فحذفت دون تعويٍض، فأصبح املقطع قصرياً مفتوحًا بعدما  الواوإىل ثقل 

  كان قصرياً مغلقاً.
  بحذف الصامت "الهمزة": ج) التحويل - 3 

  : ) موضعاً، منها11البالغة" يف أحد عشر (وقد وردت هذه الصورة يف "ج      
وهي البنية  ،اليت وزا "فـَُلوَين" ]sa luu nii[ 5َسُلوِين""وذلك مثل: إذا كانت الهمزة عين فعل:  -

ة، فالذي حدث هو سقوط اهلمز  ."وصيغتها "افـَْعُلوِين  ]is ?a luu nii?[(اْسأَُلوِين)  السطحية للصيغة
يأخذ التطّور ، و "اَسُلوِين زيادة على ثقل نطق اهلمزة، فيصبح البناء "وذلك لوقوعها بعد مقطع مغلق، 

جمراه بإسقاط مهزة الوصل، وذلك ألا جتتلب  توّصًال إىل النطق بالساكن، فإذا سقط الساكن الذي 
  ".َسُلوِين صل حنصل على "ألجله جتتلب استغين عنها، وبسقوط مهزة الو 

 وبنيتها العميقة ،اليت وزا "ُعْلها" ]mur haa[ 6ُمْرها"" وذلك مثل:إذا كانت الهمزة فاء فعل:  -
فسقوط اهلمزة يرجع لعّلة صوتية فحسب، ولكّن  ."افـُْعْلهاوصيغتها " ]u? mur haa?[(اْؤُمْرها) 

 فلما ،ؤمرْ وأُ  ؤكلْ وأُ  ؤخذْ أُ  أصله إن «جين": يرجعون ذلك إىل كثرة االستعمال، يقول "ابن  القدماء
                                                           

  .248ينظر: القواعد الصرف صوتية بني القدماء واحملدثني، سعيد حممد شواهنة، ص:  1
  .2 /223ج البالغة، علي بن أيب طالب،  2
ح ص)، كّلما أُوتيت إىل ذلك سبيًال. وذلك يرى "حممود فهمي حجازي" أّن اللغة العربية  متيل إىل هجر املقاطع املغرقة يف الطول (ص ح  ∗

. 38بتقصري احلركة فيصبح املقطع طويل فقط (ص ح ص)، فتقول: "ُقْم" بدًال من "ُقوْم". ينظر: علم اللغة بني الرتاث واملناهج احلديثة، ص: 
  فهو يرى أّن "ُقْم" أصلها "ُقوْم" وهذا غري صحيح فأصلها "اقـُْوْم".

  .196/ 2أيب طالب، ج البالغة، علي بن  3
  .178/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 4
  .248/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 5
  .265/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 6
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 ،الزائدة اهلمزة عن فاستغين ،الساكن فزال ،األصلية اهلمزة حذفت الكلمة استعمال وكثر مهزتان اجتمعت
  إىل أّن  "فوزي الشايبويذهب " ،1» ؤمروأُ  ؤكلوأُ  ؤخذأُ  فقيل األصل على أخرجن وقد

  ْؤُمْر".اُ ومتثل األصل وهو: " حلة األوىل:املر : 2الفعل "ُمْر" قد مّر بثالث مراحل
وهي مرحلة املخالفة بني اهلمزتني اتمعتني، ومها: مهزة الوصل وفاء الكلمة، ومهزة الوصل املرحلة الثانية: 

؛ وذلك ألّن صوتياً  مهزتني يف كلمة واحدة مرفوض، ولكّن تتابع إذا كانت ابتداًء فهي كهمزة القطع متاماً 
هذا بالنسبة إىل  ،3»نربة يف الصدر خترج باجتهاد  «، فهي ن أصعب األصوات إخراجاً اهلمزة تُعّد م

فردة، فكيف إذا اجتمعت مهزتان؟، هلذا تلجأ العربية إىل املخالفة بني اهلمزتني عن طريق إسقاط املاهلمزة 
داًء مطلقاً، موز ابتيف امله، وهذا مبدأ صويت عام اهلمزة الثانية والتعويض عنها مبّد حركة املقطع السابق

  .]uu mur?[إىل "اوُمْر"  ]u? mur?[ "اْؤُمرْ وعليه يتحَول "
توّصًال إىل  رحلة األخرية، وذلك ألا جتتلبيأخذ التطّور جمراه بإسقاط مهزة الوصل يف املاملرحلة الثالثة: 

  .]mur[" حنصل على "ُمرْ استغين عنها، و  فإذا سقط الساكن الذي ألجله جتتلبالنطق بالساكن، 
  ) التحويل بتطويل الصامت بعد نقل الصائت:4

 is ta?[ 4اسَتِتموا": ") موضعاً، منها12 عشر (الصورة يف "ج البالغة" يف اثين وقد وردت هذه     

tim muu[ "ا "اْسَتِفْعُلوا(اْسَتْتِمُموا) وبنيتها العميقة ، اليت وز]?is tat mi muu[  وصيغتها
ا كانا من موضع واحد ثقل عليهم أن يرفعوا ألسنتهم « : هـ)285(ت ربد"يقول "امل ."اْستَـْفِعُلوا"

ّ
ألنه مل

من موضع مث يعيدوها إىل ذلك املوضع للحرف اآلخر، فلّما ثقل عليهم ذلك أرادوا أن يرفعوا رفعة 
ترى أّن إدغام احلرف يف احلرف، أخّف عليهم من إظهار احلرفني، أال « . ويقول "ابن جين": 5»واحدة 

وذلك فالذي حدث هو نقل الكسرة بعد امليم إىل التاء  .6»اللسان ينبو عنهما معًا نبوًة واحدًة 
وهو مظهر من مظاهر التحّول عن األصل، فعندما ينطق بالصوت الواحد مرتني إلحداث املماثلة التامة، 

                                                           
  .112/ 1سر صناعة اإلعراب، ابن جين،  1
  .50 - 49ينظر: تأمالت يف بعض ظواهر احلذف الصريف، فوزي حسن الشايب، ص:  2
  .548/ 3سيبويه، الكتاب،  3
  .2 /223ج البالغة، علي بن أيب طالب،  4
  .197/ 1املقتضب، املربد،  5
  .227/ 2اخلصائص، ابن جين،  6
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مرة ثانية، أي أّن عملية النطق متتاليتني يتحقق التطابق يف املخرج، فيؤدي إىل الرجوع إىل اخلرج نفسه 
  .1بالصوت تتكّرر مرّتني، وهذا أمر مستثقل، وهو ناتج عن بذل جهد كبري يف عملية النطق باألصوات

 

                                                           
  .123. وص: 112ينظر: دور البنية الصرفية يف وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها، لطيفة إبراهيم حممد النجار، ص:  1
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 إحصاء الصور الصوتية التحويلية لصيغة "افعل" في الجزء الثاني من نهج البالغة

 التحويل بإبدال صامت إلى صامت آخر: )1

 التحويل بإبدال الصامت "الواو" إلى الصامت "التاء":أ)  – 1

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
  اتـُقوا
  

  اتِعظُوا
  اتقِ 

  و ق ي
  

  ع ظو 
  و ق ي

  اْوَتِقُيوا
  

  اْوَتِعظُوا
  اْوَتِقيْ 

188 .193 .194 .219 .238 .
256 .275 .  
203 .225 .256 .  
266 .  

 بإبدال الصامت "الهمزة" إلى الصامت "التاء": ب) التحويل – 1

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
ُذوا ِ255  ائْـَتِخُذوا  أ خ ذ  اخت .  

  تاج أّول:استن
)، من 12جمموع صيغ "افعل" احملّولة بإبدال الصامت يف "ج البالغة" يساوي: اثين عشر فعًال (     

 .% 04.21)، أي بنسبة 285أصل مخسة ومثانني ومائيت فعٍل (

 التحويل بحذف الصامت وتعويضه بصائت قصير: )2

 أ) التحويل بحذف الصامت "الياء" وتعويضه بكسرة قصيرة: -  2

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  نية السطحية الب
  . 247  أَْمِيطُوا  م ي ط  أَِميطُوا

  ب) التحويل بحذف الصامت "الواو" وتعويضه بصائت قصير: -  2
  ) التحويل بحذف الصامت "الواو" وتعويضه بكسرة قصيرة:1 -ب

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
  اأِميُتو 

 أَِعيُنوين

  أَِقيُموا
  اسَتِجيُبوا

  م و ت
  ع و ن
  ق و م
  ج و ب

  أْموُِتوا
 أَْعوِنُوين

  أَْقِوُموا
  اْسَتْجوِبُوا

171 .  
182.  
191 .  
197 .  
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  َأِطيُعوا
  اسَتِعيُنوا
  اسَتِقيُموا
  أَِعيُنوا

  اْسَتِعيُذوا

  ط و ع
  ع و ن
  ق و م
  ع و ن
  ع و ذ

  َأْطِوُعوا
  اْستَـْعوِنُوا
  اْستَـْقِوُموا
  أَْعوِنُوا

  اْسَتعِوُذوا

219 .  
226 .  
227 .  
228 .  
257 .  

  ) التحويل بحذف الصامت "الواو" وتعويضه بضمة قصيرة:2 -ب
  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 

 ُكونُوا

 ُجوُدوا

 ُصونُوها

  ُحوطُوا

  ك و ن
  ج و د
  ص و ن
  ح و ط

 اْكُونُوا

 اْجُوُدوا

 اْصُونُوها

  وااْحُوطُ 

180 .226 .251.  
239.  
251.  
311.  

  استنتاج ثاٍن:
)، من 16جمموع صيغ "افعل" احملّولة بتعويض صائت يف "ج البالغة" يساوي: ستة عشر فعًال (     

 .% 05.61)، أي بنسبة 285أصل مخسة ومثانني ومائيت فعٍل (

  التحويل بحذف الصامت: )3
  أ) التحويل بحذف الصامت "الياء": -  3
 التحويل بحذف الصامت "الياء" الواقع بين حركتين غير متماثلتين:) 1 -أ

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
  اْلتَـُووا
  ُعوا

  أَدوها
  اْمُضوا

  اسَتْشُفوه
  انـْتَـُهوا
  اْهَتُدوا

  ل و ي
  و ع ي
  أ د ي

  م ض ي
  ش ف ي

  ين هـ 
  هـ د ي

  اْلَتوِيُوا
  اْوِعُيوا
  أَْدِديُوها
  اْمِضُيوا

  اْسَتْشِفُيوه
  انـَْتِهُيوا
  اْهَتِديُوا

171 .  
184 .247 .  
218 .  
223 .  
226 .  
227 .  
227 .  
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  اْسَعْوا
  أَْلُقوا
  اْرَعْوا
  أَدوا
  اْطُووا

  س ع ي
  ل ق ي
  ر ع ي
  أ د ي
  ط و ي

  اْسَعُيوا
  أَْلِقُيوا
  اْرَعُيوا
  أَْدِديُوا
  اْطوِيُوا

239.  
247 .  
250.  
276 .  
312 .  

 :نهاية المقطع أو بعد مقطع مغلقلتحويل بحذف الصامت "الياء" الواقع ) ا2 -أ

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
  أَرِِمها
 اْسِقنا

  اْهِدِهمْ 
  ِشمْ 
 َحتَر  

  ر أ ي
  س ق ي
  هـ د ي
  ش ي م
  ح ر ي

  أَْرئِْيِهما
 اْسِقْينا

  اْهِدْيِهمْ 
  اْشِيمْ 
  َحتَْرَريْ 

183 .  
186 .  
281 .  
301 .  
301 .  

  ب) التحويل بحذف الصامت "الواو": -  3
  ) التحويل بحذف الصامت "الواو" الواقع بين حركتين غير متماثلتين:1 -ب

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
  أَْعطُوه
 َخلوا

 داُووا

  اْعتاُضوها

  ع ط و
  خ ل و
  د و و

  ع و ض

 أَْعِطُووه

 َخْلِلُووا

  داِوُووا 
  اْعَتِوُضوها

220.  
251.  
251.  
247.  

 :نهاية المقطع أو بعد مقطع مغلق) التحويل بحذف الصامت "الواو" الواقع 2 -ب

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
  ارْجُ 
  ُعوا
  ُكنْ 

  اْسَتِدرْ 

  ر ج و
  و ع ي
  ك و ن
  د و ر

  اْرُجوْ 
  اْوِعُيوا
  اْكُونْ 

  اْسَتْدِورْ 

178 .  
184 .247 .  
188 .244 .300 .  
188 .  
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  َأْصِلِهم
  َضعْ 
  َدْعهُ 
  أَِفقْ 
 تََأس  
  دَعْ 
  َدُعوا
  ِقُفوا 

  فْ صِ 
  ِقُفوه
  َضُعوه
  َأْحِفها
  ُمتْ 
  َتداوَ 
  ُصنْ 

  ص ل و
  و ض ع
  د ع و
  ف و ق
  أ س و
  و د ع
  و د ع
  و ق ف
  و ص ف
  و ق ف
  و ض ع
  ح ف و
  م و ت
  د و و

  ص و ن

  َأْصِلْوِهم
  اْوَضعْ 
  اْوَدْعهُ 
  أَْفِوقْ 

  تََأْسَسوْ 
  اْودَعْ 
  اْوَدُعوا
  اْوِقُفوا 
  اْوِصفْ 
  اْوِقُفوه
  اْوَضُعوه
  َأْحِفْوها
  اْمُوتْ 
  َتداَووْ 
  اْصُونْ 

188 .  
196 .  
196 .  
196 .  
206 .  
222 .  
223 .  
223 .  
235 .  
248 .  
276 .  
279 .  
292 .  
299 .  
302 .  

 ج) التحويل بحذف الصامت "الهمزة": -  3

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  ية السطحية البن
  أَرِِمها
  ُخُذوا
  سُلوِين 
  ُمْرها
  ُمرْ 
  ُخذْ 

  ر أ ي
  أ خ ذ
  س أ ل
  أ م ر
  أ م ر
  أ خ ذ

  أَْرئِْيِهما 
  اْؤُخُذوا
  اْسأَُلوِين 
  اْؤُمْرها
  اْؤُمرْ 
  اْؤُخذْ 

183 .  
218 .219 .239 .280 .311 .  
248 .  
265 .  
265 .  
301 .304 .  

  اج ثالث:استنت
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)، 56ومخسني فعًال ( ستةجمموع صيغ "افعل" احملّولة حبذف الصامت يف "ج البالغة" يساوي:      
  .% 19.65)، أي بنسبة 285من أصل مخسة ومثانني ومائيت فعٍل (

 ) التحويل بتطويل الصامت بعد نقل الصائت:4

  رقم الصفحة  البنية العميقة  مادة الفعل  البنية السطحية 
 واَعض 

  ُغضوا
  اسَتِعدوا
  اسَتِتموا
  اسَتِدلوه
  أَِعدوا
  ُكظوا
 أَِقلوا

  ُدلِين 
  ُشدوا

  ع ض ض
  غ ض ض

  ع د د
  ت م م
  د ل ل 
  ع د د
  ك ظ ظ
  ق ل ل
  د ل ل
  ش د د

 اْعَضُضوا

  اْغُضُضوا
  اْستَـْعِدُدوا
  اْسَتْتِمُموا
  اْسَتْدلُِلوه
  أَْعِدُدوا

  اْكُ◌ُظظُوا
 َأْقِ◌لُلوا

  اْدلُْلِين 
  اْشُدُدوا

171 .  
171 .280 .  
273 .  
223 .248 .  
226 .  
249 .  
251 .  
280 .  
304 .  
312 .  

  :رابعاستنتاج 
)، من 12جمموع صيغ "افعل" احملّولة  بتطويل الصامت يف "ج البالغة: يساوي: اثين عشر فعًال (     

  .% 04.21)، أي بنسبة 285أصل مخسة ومثانني ومائيت فعٍل (
  الخالصة:

 اجلدول اآليت يبّني التحويل الصويت لصيغة "افعل" يف "ج البالغة"، وهو كما يأيت:     

  التحويل الصويت يف صيغة "افعل" يف ج البالغة  
  األفعال  صور األفعال المحّولة  

  تطويل الصامت  حذف الصامت  تعويض بصائت  إبدال الصامت    لةغير المحوّ 

عدد األفعال 
285  

12  16  56  12  
189  

96  
  % 66.32  % 04.21  % 19.65  % 05.61  % 04.21  النسبة
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100 %  33.68 %  

    
  وميكن التعبري عن النسب املئوية املوجودة يف اجلدول أعاله بالدائرتني اآلتيتني:     

  
  استنتاج:

مخسة )، من أصل 96جمموع صيغ "افعل" احملّولة يف "ج البالغة" يساوي: ستة وتسعني فعًال (     
وقد كانت نسبة التحويل حبذف الصامت هي . % 33.68)، أي بنسبة 285ومثانني ومائيت فعٍل (

أفعال غري حمّولة؛ فأغلب األفعال جاءت على صيغتها األصلية (الوزن =  % 66.32الغالبة. وما نسبته 
ما ما حّول منه الصيغة)، وهذا يدل على أّن االستعمال اللغوي الغالب لـ "افعل" يكون على أصله، وأ

  واالقتصاد يف اجلهد. يف النطق فيكون لغرض اخلفة
  الخالصة العامة: 

  اجلدول اآليت يبّني األفعال احملّولة، وغري احملّولة يف "ج البالغة، وهو كما يأيت:     
  التحويل الصويت يف األفعال يف ج البالغة  
  األفعال غير المحّولة  األفعال المحّولة  

  صيغة "افعل"  صيغة "يفعل"  صيغة "فعل"  صيغة "افعل"  صيغة "يفعل"  عل"صيغة "ف  

عدد األفعال 
4761   

977  957  96  1599  943  189  

2030  2731  

  النسبة 
100 %  

20.52 %  20.10 %  02.02 %  33.58 %  19.81 %  03.97 %  

42.64 %  57.36 %  
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  أعاله بالدائرتني اآلتيتني: وميكن التعبري عن النسب املئوية املوجودة يف اجلدول     

  
  استنتاج عام:

)، من أصل 2030جمموع صيغ األفعال احملّولة صوتيّاً يف "ج البالغة" يساوي: ثالثني وألفي فعٍل (     
 % 57.36   وما بنسبته. %42.64)، أي نسبة 4761واحد وستني وسبعمائة وأربعة آالف فعٍل (

اءت على صيغتها األصلية (الوزن = الصيغة) وذلك بالنسبة لصيغة أفعال غري حمّولة؛ فأغلب األفعال ج
والتحويل كان ي تقريبًا األفعال غري احملّولة، "فعل" و"افعل"، أما صيغة "يفعل" فاألفعال احملّولة فيها تساو 

 واالقتصاد يف اجلهد العضلي.  ،اخلفة يف النطقطلب و  ،اهلروب من االستثقال هغرض
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  في الفعل الماضي:الزمني أوال: صور التحويل 
يفيد وقوع  «فاملاضي ، 1عّرف النحاة الفعل املاضي بأنه ما دّل على حدوث فعل قبل زمن التكلم     

احلدث أو حدوثه مطلقاً، فهو يدل على التحقيق، النقطاع الزمن يف احلال؛ ألنه دل على حدوث شيٍء 
ويرى "عبد اهللا بو خلخال" أّن صيغة الفعل املاضي  .2»"، "قرأ" قبل زمن التكلم، حنو: "قام"، "جلس

قد وضعت أصًال يف اللغة العربية للداللة على الزمن املاضي، وهلذا جاءت يف أغلب استعماالا  «
للداللة على الزمن املاضي، مطابقة مع أصل وضعها؛ إّال أا قد تدل على غري املاضي، كاحلال 

الداللة احملّولة أو الطارئة على صيغة املاضي، ليست داللة الصيغة الصرفية  واالستقبال ... وهذه
اإلفرادية، وإّمنا نتيجة ورود صيغة املاضي مع غريها يف تراكيب لغوية معينة، اتّفق النحاة على صالحية 

منية املقصود داللتها على احلال أو االستقبال، ملا حتدثه القرائن واألفعال املساعدة على تعيني اجلهة الز 
  .3»التعبري عنها من طرف املتكلم 

فزمن الفعل املاضي ميكن أن يتحول من الصورة األصلية (الداللة على الزمن املاضي) إىل صوٍر فرعية      
  أخرى ، وذلك حسب السياق والقرائن وهي:                

  الداللة على زمن احلال.  -أ     
  ستقبل.الداللة على الزمن امل - ب     
  الداللة على الزمن العام. -ج     
  وميكن تفصيل هذه الصور املتحّولة عن األصل كاآليت:     

 تحويل الفعل الماضي إلى الداللة على زمن الحال: )أ

قد تتحول داللة صيغة املاضي من الداللة على الزمن املاضي إىل الداللة على الزمن احلاضر، وذلك      
  يكون ذلك يف املواضع اآلتية:بقرينة تصرفها إليه، و 

تدل صيغة املاضي على احلاضر، إذا وردت يف تركيب : إذا وردت في سياق اإلنشاء اإليقاعي  -1
إنشائي، وذلك مثل قولك يف سياق إيقاع البيع والشراء: "بعتك كذا"، أو "اشرتت منك كذا"، ويف 

لرجل فقري  εك قول رسول اهللا سياق التطليق: "طلقت فالنة"، والتزويج: "زّوجتك فالنة"، من ذل

                                                           

 .07/ 4شرح كافية ابن احلاجب، رضي الدين األسرتاباذي،  1

، مصر، (د التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة دراسة الداللة الصوتية والصرفية والنحوية واملعجمية، حممود عكاشة، دار النشر للجامعات، القاهرة 2
  .102، ص: 2005ط)، 

  .64 -  63/ 1التعبري الزمين عند النحاة العرب، عبد اهللا بوخلخال،  3
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أمعك من القرآن شيء؟، قال: نعم، سورة كذا،  «: εطلب أن يتزوج امرأة، وهبت نفسها لرسول اهللا 
 ε، فصيغة املاضي يف قوله 1»وسورة كذا، لسور مسّاها، فقال: زّوجناكها مبا معك من القرآن 

  .2اج مع القول يف آٍن واحدٍ "زوجناكها" تدل على الزمن احلاضر، يف سياق إمتام عقد الزو 
ينصرف إىل احلال باإلنشاء ... واإلنشاء يف اللغة مصدر أنشأ « ويرى "ابن مالك" أن املاضي      

فالن يفعل كذا، أي: ابتدأ، مث ُعرب به عن إيقاع معىن بلفظ يقارنه يف الوجود، كإيقاع التزويج بزوجت، 
األفعال وأمثاهلا ماضية اللفظ حاضرة؛ ألا قصد ا والتطليق بطلقت، والبيع ببعت وشرتيت. فهذه 

  .3»اإلنشاء، أي: إيقاع معانيها حال النطق ا 
فاحلدث يف هذه احلالة قد وقع يف اللحظة اليت صدر فيها الكالم، إذ ليس املقصود من "بعُتك"،      

ّوج، وإّمنا املقصود املعىن املتمثل يف املتمثل يف إخبار املتكلم لغريه بأنه باع أو ز املعىن اخلربي،و"زّوجُتك" 
  قبول البيع أو التزويج، وتسّمى األفعال املاضية الدالة على اإلنشاء اإليقاعي، "ألفاظ العقود".

 احلالويوّضح "الرضي" الفرق الداليل بني صيغة املاضي املستعملة يف اإلنشاء اإليقاعي، وصيغة      
 بيعٍ  من له بدّ  ال "أبيُع"،: قولك أنّ  احلال، به املقصود و"أبيُع" ي،اإلنشائ "بعُت" بني والفرق «بقوله: 
 املقصودة، املطابقة حصلت فإن اخلارج، لذلك مطابقته اللفظ ذا تقصد اللفظ، هذا بغري حاصلٍ  خارجٍ 

 اللفظ حمتمل فالصدق والكذب، للصدق حمتمل اخلرب إن: قيل فلهذا كذب،  فهو وإال صدق، فالكالم
 له خارج ال فإنه اإلنشائي، وأما "بعُت" عليه، للفظ داللة وال حمتمله والكذب عليه، لتهدال حيث من

 الكالم إنّ : قيل فلهذا له، موجد اللفظ وهذا اللفظ، ذا احلال يف حيصل البيع بل مطابقته، تقصد
 عدم :والكذب للخارج، الكالم مطابقة: الصدق معىن ألنّ  وذلك والكذب؛ الصدق حيتمل ال اإلنشائي
             . 4» وعدمها املطابقة تكون فكيف خارج، هناك يكن مل فإذا له، مطابقته

فاملاضي ينصرف إىل معىن احلال، يف قولك: "بعت"، و"اشرتيت"،  «ويقول "حممد عكاشة":      
   احلال، وقد أوقعها املتكلم يف يف املاضي، واملراد   و"اعتقدت"، و"تزوجت"، و"طلقت"، فهذه الصيغ

                                                           

  .229 /19، باب النكاح، 1978ابن حجر العسقالين، مكتبة القاهرة، القاهرة، (د ط)، فتح الباري بشرح صحيح البخاري،  1
، 02العدد:  ،01غريب، القاهرة، مصر، الد: ينظر: الداللة الزمنية لصيغة املاضي يف العربية، حممد رجب حممد الوزير، جملة علوم اللغة، دار  2

  .                142 - 141، ص: 1998
: عبد الرمحان السيد وحممد بدوي املختون، هجر للطباعة قيقتسهيل، مجال الدين حممد بن عبد اهللا بن مالك الطائي اجلّياين األندلسي، حتشرح ال 3

  . 30 -  29/ 1، 1990، 01والنشر، اجليزة، ط: 
  .07/ 4شرح كافية ابن احلاجب، رضي الدين األسرتاباذي،  4
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  . 1»املاضي للداللة على صدق املراد، وتأكيد العزم عليه 
  ويالحظ أّن هذه الصورة مل ترد يف "ج البالغة".     

ا : إذا وردت في سياق اإلعالن عن أمر واإلقرار به  -2
ّ
وذلك مثل قوله تعاىل على لسان احلواريني مل

فصيغة  ،2] ُمْسِلُمونَ  َواْشَهْد بِأَنـَنا َآَمنا اُلواقَ  [أُوحي إليهم أن يؤمنوا به، وبرسوله "عيسى" عليه السالم: 
املاضي يف قوله "آمنّا" تدل على الزمن احلاضر يف ضوء سياق هذه اآلية، ويف قوهلم إعالن عن إميام 

  . 3وإقرارهم به
 تـُْبتُ  كَ ُسْبَحانَ  قَالَ  [وحنو قوله تعاىل على لسان "موسى" عليه السالم، بعدما أفاق من الصعقة:      
فصيغة املاضي يف قوله "تبُت" تدل على الزمن احلاضر يف ضوء سياق اآلية،  ،4] اْلُمْؤِمِننيَ  َأولُ  َوأَنَا إِلَْيكَ 

  . 5ويف قوله إعالن عن التوبة وإقرار ا
 تُهُ َفهذا َأَواٌن َقوَِيْت ُعد  « وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف موضعني، نذكر أحدمها:     

. فهذه األفعال قد وردت يف سياق اإلقرار، فحّولت 6» ، َوَعمْت َمِكيَدتُُه، َوأَْمَكَنْت َفرِيَسُتهُ )الشْيطَانُ (
  إىل زمن احلال.

  وذلك مثل قولك: "كتبُت إليك كذا"، يف معىن: : إذا وردت في سياق الرسائل وإرسالها -3
  ومن ذلك قول "الفرزدق": ،7أكتُب، و"بعثُت إليك ذا"، يف معىن: أبعثُ 

  كتبُت وعّجلُت الِبرادَة، إنّني *** إذا حاجٌة طالبُت عّجْت رِكابُها
  8ولي ببالِد الهنِد، عند أميرِها *** حوائٌج جّماٌت وعندي ثـََوابُها

فصيغة املاضي "كتبُت" تدل على الزمن احلاضر يف ضوء سياق أحداث كتابة الرسالة، فقد قال هذا 
ن تناول ورقا ودواة وهّم بالكتابة، وتدل صيغة املاضي يف اجلملة املعطوفة "عجلت الربادة" الكالم بعد أ

  .9على الزمن احلاضر أيضا
                                                           

  .102ة، حممود عكاشة، ص: التحليل اللغوي يف ضوء علم الدالل 1
  .111املائدة:  2
  .143ينظر: الداللة الزمنية لصيغة املاضي يف العربية، حممد رجب حممد الوزير، ص:  3
  .143األعراف:  4
  .144 - 143، حممد رجب حممد الوزير، ص: املرجع نفسهينظر:  5
  .2 /177ج البالغة، علي بن أيب طالب،  6
  .145، حممد رجب حممد الوزير، ص: لصيغة املاضي يف العربيةالداللة الزمنية ينظر:  7
 .144/ 1، 1983،  01شرح ديوان الفرزدق، إيليا احلاوي، دار الكتاب اللبناين ومكتبة املدرسة، بريوت، لبنان، ط:  8

  .146ينظر: الداللة الزمنية لصيغة املاضي يف العربية، حممد رجب حممد الوزير، ص:  9
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  ويالحظ أّن هذه الصورة مل ترد يف "ج البالغة".     
وذلك مثل قولك: "أقسمُت"، يف معىن: أقسُم، و"حلفُت"، يف : إذا وردت في سياق القسم  -4

  ن ذلك قول الفرزدق يهجو جريراً:، وم1معىن: أحلفُ 
  حلفُت برب مّكَة والُمصّلى *** وأعناِق الَهِدّي ُمقلداتِ 

  2لقد قّلدُت ِجْلَف بني ُكَليٍب *** قالئَد في الّسوالِف باقياتِ    
  .3فصيغة املاضي "حلفُت" تدل على الزمن احلاضر يف ضوء سياق القسم

  "ج البالغة".ويالحظ أّن هذه الصورة مل ترد يف      
قد تستعمل صيغة الفعل املاضي للداللة على احلال لقربه منه، وذلك بعد : إذا وردت بعد "قد"  -5

 تقول: "قام احلال، من املاضي تقريب«  أّن من معاين "قد") هـ761(ت"قد"، فقد ذكر "ابن هشام" 
، ومنه قوله 4»بالقريب  اختص قام"، "قد قلت: فإن البعيد، واملاضي القريب املاضي فيحتمل زيد"،

  .5] َوأَبـَْنائَِنا ِديَارِنَا ِمنْ  ُأْخرِْجَنا َوَقدْ  اللهِ  َسِبيلِ  ِيف  نـَُقاِتلَ  َأال  لََنا َوَما [تعاىل: 
إّن لرتكيب "قد فعل" داللة رئيسية، وهي انتهاء وقوع احلدث يف زمن ماض قريب من حلظة التكلم،      

، كأن تدل 6ر حول هذه الداللة، اليت ال تؤّديها صيغة "فعل" دون "قد"وأّن معظم دالالته الفرعية تدو 
   على وقوع احلدث يف املاضي القريب املتصل باحلاضر، وذلك مثل قولك: "قد جعُت".

يَا َأْحَنُف، َكَأين ِبِه َوَقْد  « ) مواضع، منها:07يف "ج البالغة" يف سبعة ( وقد وردت هذه الصورة      
. فالفعل "سار" حّولت داللته الزمنية إىل احلال، وذلك 7» ْيِش الِذي َال َيُكوُن لَُه ُغَباٌر َوالَ جلََبٌ َساَر بِاجلَْ 

  القرتانه بـ"قد".
تدل صيغة املاضي على زمن احلال إذا كانت من : إذا كانت من األفعال الدالة على الشروع  -6

فعال ماضية لفظاً، وزمنها احلال، وزمن املضارع أفعال الشروع، حنو: "شرع"، و"طفق" ... اخل، فهذه األ
الواقع يف خربها مقصور على احلال أيضا، ليتوافقا، وهذا هو السبب يف عدم اقرتان خربها بـ"أن" 

                                                           

 .146، حممد رجب حممد الوزير، ص: الزمنية لصيغة املاضي يف العربية الداللةينظر:  1

 .181/ 1شرح ديوان الفرزدق، إيليا احلاوي،  2

  .147 - 146ينظر: الداللة الزمنية لصيغة املاضي يف العربية، حممد رجب حممد الوزير، ص:  3
، 1996ي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، (د ط)، : حممد حمقيقمغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري، حت 4
1 /195 .  
  .246البقرة:  5
  .127ينظر: الداللة الزمنية لصيغة املاضي يف العربية، حممد رجب حممد الوزير، ص:  6
  .2 /175ج البالغة، علي بن أيب طالب،  7
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املصدرية، إذ "أن" املصدرية ختلص زمن املضارع لالستقبال، وزمن أفعال الشروع يدل على الزمن 
 ،2] اْجلَنةِ  َوَرقِ  ِمنْ  َعَلْيِهَما َخيِْصَفانِ  َوطَِفَقا [ومنه قوله تعاىل:  ،1احلايل، فيقع التعارض بني زمنيهما

 فصيغة املاضي "طفق" تدل على الزمن احلاضر؛ ألا من أفعال الشروع.

 َفَجَعْلُت أَتْـَبُع َمْأَخَذ َرُسوِل اهللا « وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف موضع واحٍد، وهي:     
. فالفعل "جعل" ُحّول إىل الداللة على احلال، وذلك ألنه من أفعال 3» هللا عليه وآله َفَأطَُأ ذِْكَرهُ صلى ا

  الشروع.
تأيت صيغة املاضي دالة على احلال، إذا اقرتنت بظرف دال : إذا اقترنت بظرف دال على الحال  -7

ظروف الزمان،  ظرف من:"اآلن" «"ابن يعيش":، يقولو"اآلن"ثل: "اليوم" و"الساعة" على احلني، م
 ومثاله ،4»وهو الذي يقع فيه كالم املتكلم الفاصل بني ما مضى، وما هو آٍت معناه لزمن حاضٍر، 

فصيغة املاضي  ،5] اْآلَنَ  تـُْبتُ  ِإين  قَالَ  [على لسان من حيمل السيئات وحيضره املوت:  قوله تعاىل
بالقرينة الواردة يف اجلملة، هي ظرف الزمان "تبُت" تدل على زمن احلال يف ضوء سياق هذه اآلية، و 

  .6"اآلن"، ويف هذا القول إعالن عن التوبة وإقرار ا
) 10يوم عرفة بعد العصر، يف حجة الوداع سنة عشر ( εوقوله تعاىل فيما نّزل على "النيب"      

حيان" أن األلف والالم يف "اليوم"، للعهد، ويرى "أبو  ،7] ِديِنُكمْ  ِمنْ  َكَفُروا  الِذينَ  يَِئسَ  اْليَـْومَ  [للهجرة: 
، فصيغة املاضي "يئس" تدل على زمن احلال يف ضوء سياق هذه اآلية، وبالقرينة الواردة 8وهو يوم عرفة

  .9يف اجلملة، هي ظرف الزمان "اليوم"

                                                           

لفعل يف القرآن الكرمي يف مجيع قراءاته، عبد احلميد مصطفى السيد، دار احلامد، عمان، األردن، ينظر: األفعال يف القرآن الكرمي دراسة استقرائية ل 1
 .17/ 1، 2007، 01ط: 

  .22األعراف:   2
  .2 /309ج البالغة، علي بن أيب طالب،  3
  .103/ 4شرح املفصل، ابن يعيش،  4
  .18النساء:  5
  .142ية، حممد رجب حممد الوزير، ص: ينظر: الداللة الزمنية لصيغة املاضي يف العرب 6
  .03املائدة:  7
  .425/ 3، 1978، 02ينظر: تفسري البحر احمليط، أبو حيان األندلسي الغرناطي، دار الفكر، ط:  8
  .143ينظر: الداللة الزمنية لصيغة املاضي يف العربية، حممد رجب حممد الوزير، ص:  9
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، َفَأْصَبْحُت ُكْنُت أَْمِس أَِمرياً   « وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف ثالثة مواضع، منها:     
" حّول إىل زمن احلال، َأْصَبْحتُ . فالفعل "1» وَُكْنُت أَْمِس نَاِهياً، فََأْصَبْحُت اْليَـْوَم َمْنِهّياً  ،اْليَـْوَم َمْأُموراً 

  وذلك القرتاا بظرف دال على احلال، أال وهو "اليوم".
ن خالل سياق الكالم، و قد يدل الفعل املاضي على املستقبل م إذا دّل عليها السياق العام: -8

َكَأين أَْنظُُر ِإَىل فَاِسِقِهْم َوَقْد َصِحَب   « وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:
. فاألفعال املاضية ُحّولت إىل زمن احلال؛ ألّن احلديث واقع يف 2» َوَوافـََقهُ  بِهِ  ∗اْلُمنَكَر َفأَلَِفُه، َوَبِسىءَ 

 الوقت احلاضر.

  تحويل الفعل الماضي إلى الداللة على الزمن المستقبل:  )ب
ي ترد صيغة املاضي دالة على املستقبل كثريًا يف اللغة العربية، وقد اتفق النحاة على قيام الفعل املاض    

إّن هذه اللغة احلافلة بالعجائب « االستقبال، يقول "عبد القادر حامد": مقام املضارع، للداللة على 
تفوق اللغات احلية يف استعمال املاضي ألغراض أخرى، ويف مقدمة هذه األغراض أّن املاضي  واألسرار،

، ويقول 3» يستعمل ملا سيقع يف املستقبل؛ أي أنه حيّل حمّل املضارع إذا دّل السياق على ذلك
  .4»بل ميكننا كلما شئنا، أن نستخدم الصيغة املسماة بصيغة املاضي، للتعبري عن املستق« "فندريس": 

كما   - فداللة الفعل املاضي قد تتحول من الداللة على الزمن املاضي إىل الداللة على زمن احلال     
  فيما يأيت: - كما سنرى   -ومن الداللة على زمن املاضي إىل الداللة على الزمن املستقبل  -رأينا 

 بعد "ما"  إذا وقعت   املاضي على املستقبل تدل صيغة : إذا وردت بعد "ما" المصدرية الظرفية  -1

. 1الظرفية اسم: "ما" املصدرية الزمانية *املصدرية الظرفية، وقد أطلق "ابن هشام" على "ما" املصدرية
 ُدْمتُ  َما َوالزَكاةِ  بِالصَالةِ  َوَأْوَصاِين  [وذلك حنو قوله تعاىل على لسان "عيسى بن مرمي" عليه السالم: 

                                                           

  .2 /282ج البالغة، علي بن أيب طالب،  1
  َبِسَئ: استأنَس به. ∗
  .187/ 2، علي بن أيب طالب، ج البالغة 2
  .70، ص: 1958، 10اجلزء: معاين املاضي واملضارع يف القرآن الكرمي، عبد القادر حامد، جملة جممع اللغة العربية، مطبعة التحرير، القاهرة،  3
  .137اللغة، فندريس، ص:  4
 الظرف فحذف حّياً"، دوامي "ُمّدة ، أصله:31مرمي:  ] َحيا ُدْمتُ  َما [حنو قوله تعاىل:  (ظرفية): يةمصدرية زمان -أ :نوعان املصدرية "ما" *

ْصَالحَ  ِإال  أُرِيدُ  ِإنْ  [احلاج"، ومنه قوله تعاىل:  قدومَ  و"آتيكَ  العصر"، صالة "جئُتك حنو: الصريح، املصدر يف جاء كما  وصلتها، ما وخلفته  اْإلِ
  مصدرية .  تكن ومل امساً، لكانت بالنيابة، ال بذاا الزمان على تدل أا زمانية كوا  معىن كان  ، ولو88هود:  ] اْسَتطَْعتُ  َما
 َرُحَبتْ  ِمبَا اْألَْرضُ  َعَلْيِهمُ  َضاَقتْ  [ . وقوله أيضا:128التوبة:  ] َعِنتمْ  َما َعَلْيهِ  َعزِيزٌ  [حنو قوله تعاىل:  (غير ظرفية): مصدرية غير زمانية -ب
  .305/ 1. ينظر: مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري، 118التوبة:  ]
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دمت" تدل على املستقبل، بعد "ما" املصدرية الظرفية، والتقدير: مدة  فصيغة املاضي يف "ما ،2] َحيا
  دوامي حّياً.

 شارٌق"، َذر  "ما:حنو ،*املضاف الظرف عن النائبة "ما" أيضا ... إليه وينقلب «ويقول "الرضي":      
. ومن 4» كثرياً   أو ،قليالً : دامت إن: أي "إْن"، معىن لتضمنها ،3]َواْألَْرُض  السَمَواتُ  َداَمتِ  َما [و

ذلك ما روي عن امرئ القيس أنه رأى عند موته قرب امرأة من أبناء امللوك، ماتت هناك، فدفنت يف 
  سفح جبل يقال له "عسيب"، فسأل عنها فُأخِرب بقّصتها، فقال:  

  5عسيب أقامَ  ما ُمقيمٌ  وإّني *** المزاَر قريبُ  إنّ  أجارتنا
  والتقدير:مدة إقامة عسيب. "ما" املصدرية الظرفية،ملستقبل بعد فالفعل يف "ما أقام" دّل على ا

 «         ،6» َما َداَم ُمْنِعمًا َعَلْيِهمْ  « وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف موضعني، مها:     
قبل، وذلك لوقوعهما "، ُحّوال إىل املستاْسَتْمَسكَ "، و"َدامَ . فالفعالن "7» ْمَر َما اْسَتْمَسكَ َوَسأُْمِسُك األ

  مّدة دوام النعمة، ومّدة استمساك األمر. بعد "ما" املصدرية الظرفية. والتقدير:
يرى بعض النحاة أن صيغة املاضي قد تفيد توقع حدوث الشيء ملن ينتظره،  :إذا وردت بعد "قد" -2

 كقولك:  واضح عاملضار  مع وذلك التوقع،« وذلك بعد "قد"؛ ألّن من معانيها كما يقول "ابن هشام": 
 "قد يقال: اخلليل قال األكثرون، فأثبته املاضي مع وأما .قدومه تتوّقعُ  كنتَ   إذا اليوَم" الغائبُ  يقدمُ  "قدْ 

 وقال لذلك، منتظرون اجلماعة ألنّ  الصالة"؛ قامت "قد: املؤذن قول ومنه اخلرب، ينتظرون لقوم فعل"
 ؛8] ُجتَاِدُلكَ  الِيت  قـَْولَ  اللهُ  مسَِعَ  َقدْ  [ التنزيل: ويف ركوبه، ينتظر ملن األمري" ركب "قدْ  تقول: بعضهم

: وقال املاضي، مع للتوقع كوا  بعضهم وأنكر .لدعائها وتعاىل سبحانه اهللا إجابة تتوقع كانت  ألا

                                                                                                                                                                                           

  .305/ 1ينظر: مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري،  1
  .31مرمي:  2
 .الظرفية "ما" املصدرية مجهور النحاة: اليت يسميها *
  .107هود:  3
  .09 - 08/ 4ين األسرتاباذي، شرح كافية ابن احلاجب، رضي الد 4
 .356، ص: 1989، 01ت، لبنان، ط: : خنا الفاخوري، دار اجليل، بريو قيقديوان امرئ القيس، امرؤ القيس، حت 5

  .2 /185ج البالغة، علي بن أيب طالب،  6
  .220/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 7
  .01اادلة:  8
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 أن على تدل  أا لذلك، املثبتني مراد أنّ  ذكرنا مبا تبّني  وقد .وقع قد واملاضي الوقوِع، انتظار التوقعُ 
  . 1»متوقع  اآلن أنه ال ُمتوقعاً، به اإلخبار قبل كان  املاضي الفعل
 رِْجسٌ  َربُكمْ  ِمنْ  َعَلْيُكمْ  َوَقعَ  َقدْ  قَالَ  الصاِدِقَني، ِمنَ  ُكْنتَ   ِإنْ  َتِعُدنَا ِمبَا َفْأتَِنا [ وحنو قوله تعاىل:     

 منهم استعجال ]َتِعُدنَا ِمبَا َفْأتَِنا[ «ذه اآلية: يف تفسري ه )هـ538 (تيقول "الزخمشري"  ،2]َوَغَضٌب 
 من بدّ  ال الذي املتوقع جعل. عليكم نزل قد أو ووجب، عليكم حق أي: ،]َعَلْيُكمْ  َوَقعَ  َقدْ [ للعذاب،

  ، فصيغة املاضي "وقع" دلت على توقع احلدث يف املستقبل؛ ألا وقعت بعد "قد".3»الواقع  مبنزلة نزوله
 "عبد ابنه أنّ  "حسان بن ثابت"؛ وعن. ذلك" كان  "قد املطالب: بعض إليك طلب ملن قولك وحنو     

 يف ملتف كأنه  طوير لسعين :قال مالك؟، بينّ  يا له: فقال يبكي، فجاء طفل، وهو زنبور لسعه الرمحن"
لت"، فصيغة املاضي يف "كان"، و"ق .4الشعر قلت قد بين، يا: له وقال صدره إىل فضّمه ، حربة بردي

 حتققها دلت على توقع احلدث يف املستقبل؛ ألا وقعت بعد "قد". فالذي طلب منك بعض املطالب مل
  الرمحن" شاعراً يف املستقبل. " يتوقع أن يكون ابنه "عبدله بعدت، و"حسان

َقْد َخاَب َمانَِة فَـ ُمث أََداَء األ «وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف موضعني، نذكر أحدمها:     
  فالفعل "خاب" متوقع يف املستقبل، وذلك لوروده بعد "قد". ،5» َمْن لَْيَس ِمْن َأْهِلَها

تدل صيغة املاضي على املستقبل إذا وردت يف سياق  :إذا وردت في سياق حكاية حال آتية  -3
؛ أي يف سياق اإلخبار عن األمور املستقبلية، وذلك إذا قصد ا القطع بوقوعها، وكأا وقعت فعالً 

 الصورِ  ِيف  َونُِفخَ  [باب  :حكاية احلال اآلتية، وذكر "ابن هشام" أّن مجهور النحاة ّمسوا هذا املصطلح
على  *. وتأيت حكاية احلال اآلتية6»تنزيل املستقبل الواجب الوقوع، منزلة ما قد وقع « ، ومعناه: ]

  ثالثة أوجه وهي كاآليت:

                                                           

  .194/ 1ن هشام األنصاري، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، اب 1
  .71 - 70األعراف:  2
تفسري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، جار اهللا حممود بن عبد عمر الزخمشري، دار الكتاب العريب،  3

  .114/ 2بريوت، لبنان، (د ط)، (د ت)، 
  .114/ 2ينظر: املصدر نفسه، الزخمشري،  4
  .278/ 2غة، علي بن أيب طالب، ج البال 5
 .80/ 1مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري،  6

معىن حكاية احلال: هو أن تقدر نفسك كأنك موجود يف ذلك الزمان، أو تقدر ذلك الزمان حمكّيا اآلن على ما تلفظ به. ينظر: الزمن يف  *
  .119، ص: 2001، عبد الكرمي بكري، دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر، (د ط)، القرآن الكرمي دراسة داللية لألفعال الواردة فيه
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، يقول 1] ُمِبيًنا فـَْتًحا َلكَ  فـََتْحَنا ِإنا [ تعاىل:من ذلك ا سيأتي في الدنيا: إخبار اهللا تعالى عمّ ›  أ -3
 عن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مرجع نزلت وقد مكة، فتح هو «"الزخمشري" يف تفسري هذه اآلية: 

 أخباره؛ يف سبحانه العزة ربّ  عادة على املاضي لفظ على به وجيء ، بالفتح له عدة احلديبية عام مكة
 ما املْخِرب  شأن علو على والداللة الفخامة من ذلك ويف ، املوجودة الكائنة مبنزلة وتيقنها حتققها يف ألا

، εفصيغة املاضي "فتحنا" تدل على املستقبل بالنسبة لوقت نزول اآلية على الرسول  .2» خيفى ال
  وذلك يف سياق حكاية احلال اآلتية. 

أََعز اُهللا َمْن أَْنَت نَاِصرُُه، َوالَ  َواِهللا َما «ورة يف "ج البالغة" يف موضعني، مها: وقد وردت هذه الص     
"، حّولت داللتهما إىل املستقبل؛ ألما وقعا يف سياق قَامَ "، و"أََعز فالفعالن " ،3» قَاَم َمْن أَْنَت ُمْنِهُضه

  حكاية حال آتية.
 عن التعبري ومنه«  :)هـ739ت ( يقول "القزويين"يوم القيامة: إخبار اهللا تعالى عّما سيأتي ›  ب -3

 ِيف  يـُنـَْفخُ  َويـَْومَ [ تعاىل: كقوله  كالواقع،  للوقوع هو ما وأنّ  وقوعه، حتقق على تنبيهاً  املضي؛ بلفظ املستقبل
 َونَاَدى [      تعاىل: وقوله...  4] اللهُ  َشاءَ  َمنْ  ِإال  اْألَْرضِ  ِيف  َوَمنْ  السَماَواتِ  ِيف  َمنْ  فـََفزِعَ  الصورِ 

  .6» مبنزلة الواقع وقوعه من بد ال الذي املتوقع جعل ... 5] النارِ  َأْصَحابُ 
يقول  ،7]الناَر  َفَأْوَرَدُهمُ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  قـَْوَمهُ  ِبَرِشيٍد، يـَْقُدمُ  ِفْرَعْونَ  أَْمرُ  َوَما [ تعاىل: ومنه قوله     

   املاضي؟، بلفظ جيء ومل فيوردهم؟، قومه  يقدم: قيل هال: قلت  فإن «اآلية: سري "الزخمشري" يف تف
  .8»حمالة  ال النار فيوردهم يقّدمهم: قيل فكأنه به، مقطوع موجود أمر على يدل املاضي ألنّ : قلت
 فصيغة املاضي "أوردهم" تدل على املستقبل يف سياق حكاية احلال اآلتية، عّما سيحدث لفرعون     

وقومه من عذاب يوم القيامة، وما يالحظ هو عطف الفعل املاضي "أورد" على الفعل املضارع "يقدم"، 

                                                           

  .01الفتح:  1
  .02/ 6تفسري الكشاف، الزخمشري،  2
  .2 /182ج البالغة، علي بن أيب طالب،  3
 .87النمل:  4

 .50األعراف:  5

 .85/ 1، 2004، 02اوي، مؤسسة املختار، القاهرة، مصر ، ط: : عبد احلميد هندقيقاإليضاح يف علوم البالغة، جالل الدين القزويين، حت 6

  .98 - 97هود:  7
  .54/ 3تفسري الكشاف، الزخمشري،  8
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واتفاقهما يف الداللة على زمن واحد، أال وهو زمن املستقبل، وعطف املاضي على املضارع هو نوع من 
  .1عند علماء البالغة *االلتفات

َقْد أُِمَن  «) مواضع متتالية، وهي: 05مخسة ( وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف     
ثْـَوى َواْلَقرَارَ 

َ
فهذه  ،2» اْلَعَذاُب، َوانـَْقَطَع اْلِعَتاُب، َوُزْحزُِحوا َعِن الناِر، َواْطَمأَنْت ُِِم الّداُر، َوَرُضوا امل

  األفعال وردت يف سياق حكاية حال يوم القيامة.
استعمال املاضي بدًال من  «إّن  تيانه في الدنيا ويوم القيامة:إخبار الناس عّما يتوقع إ›  ج -3

لنكتة بالغية، هي: تنزيل حوادث املستقبل منزلة  -كما يقول علماء البالغة   -املضارع إّمنا يكون 
حوادث املاضي لإلشارة إىل أّن حدوثها واقع ال حمالة، مثلها يف حتقيق وقوعها يف املستقبل مثل حوادث 

  .3»يت وقعت وأصبحت حقائق واقعية املاضي، ال
يف الوعد، والوعيد، واملعاهدات، حنو قول "جعفر بن  استعمال املاضي بدًال من املضارعويكثر      

"، اعتدلتفصيغة املاضي يف ". 4حيي": "قد كثر شاكوك وقّل شاكروك، فإّما اعتدلت وإّما اعتزلت"
 األمري، أقبل"اق حكاية احلال اآلتية. وحنو قولك: "، تدل على املستقبل؛ ألا وقعت يف سياعتزلتو"

فصيغة املاضي "أقبل" تدل على املستقبل  بقدومه"، إذا كان األمري على وشك الوصول؛ املبشر جاء وقد
  .5يف سياق حكاية احلال اآلتية، عّما سيأيت من توقع إقبال األمري

تقبال إذا وقعت بعد "كلما"، تدل صيغة املاضي على االس :إذا وردت بعد "كّلما" و"حيث"  -4
ْلَناُهمْ  ُجُلوُدُهمْ  َنِضَجتْ  ُكلَما  [مثل قوله تعاىل:  َرَها ُجُلوًدا َبد  ِفيَها أُْلِقيَ  ُكلَما  [، وقوله أيضا: 6] َغيـْ

 [. وتدل صيغة املاضي على االستقبال إذا وقعت بعد "حيث"، مثل قوله تعاىل: 7] َخَزنـَتـَُها َسَأَهلُمْ  فـَْوجٌ 
 أََتى َحْيثُ  الساِحرُ  يـُْفِلحُ  َوَال  [، وقوله أيضا: 8] احلَْرَامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  فـََول  َخَرْجتَ  َحْيثُ  ِمنْ وَ 

                                                           

االلتفات يف مصطلح علماء البالغة معناه: العدول من أسلوب يف الكالم إىل أسلوب آخر خمالف لألول. وااللتفات قد يكون املاضي إىل  *
 .املضارع، وقد يكون على عكس ذلك

  .161ينظر: الداللة الزمنية لصيغة املاضي يف العربية، حممد رجب حممد الوزير، ص:  1
  .2 /250ج البالغة، علي بن أيب طالب،  2
 .71معاين املاضي املضارع يف القرآن الكرمي، عبد القادر حامد، ص:  3

 .123ينظر: يف النحو العريب نقد وتوجيه، مهدي املخزومي، ص:  4

  .170اللة الزمنية لصيغة املاضي يف العربية، حممد رجب حممد الوزير، ص: ينظر: الد 5
  .56النساء:  6
  .08امللك:  7
  .149البقرة:  8
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؛ ألّن فيهما رائحة 2. فالفعل املاضي الذي يقع بعد "كلما"، و"حيث"، يدل على االستقبال1]
 الشرط.

اْضِرْب ِبطَْرِفَك َحْيُث  «) مواضع، منها: 03ة" يف ثالثة (وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغ     
فاألفعال الواقعة بعد  .4» ِفْرقَـتَـْنيِ َجَعَلُه ِيف َخْريِِمهَا ُكلَما َنَسَخ اُهللا اْخلَْلقَ   «و، 3» ِشْئَت ِمَن الناسِ 

  "حيث"، و"كّلما"، حّولتها إىل املستقبل.
اضي على املستقبل إذا وقعت صلة ملوصول عام، تدل صيغة امل :إذا وردت صلة لموصول عام -5

وتدل صيغة املاضي أيضا على  .5] َعَلْيِهم تـَْقِدُروا َأنْ  قـَْبلِ  ِمنْ  تَابُوا الِذينَ  ِإال  [وذلك مثل قوله تعاىل: 
 َلُكمْ  َمجَُعوا َقدْ  الناسَ  ِإن  الناسُ  َهلُمُ  الِذيَن قَالَ   [املاضي إذا وقعت صلة ملوصول عام، حنو قوله تعاىل: 

[6 .  
  وقد اجتمعا (الداللة على املضي واالستقبال) يف قول الشاعر:      

  7إّني آلتيكم تشكر ما مضى *** من األمر واستيجاب ما كان في غد
فصيغة املاضي يف "مضى" تدل على الزمن املاضي، وصيغة املاضي يف "كان" تدل على الزمن املستقبل؛ 

  ملوصول عام.ألما وقعا صلة 
َمْن َجلَأَ  َال َميَْنُع أَْهَلُه، َوَال ُحيْرِزُ  «وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:      
           .ذلك لوقوعها صلة ملوصول عامو  زمن املستقبل،" حّولت داللتها إىل َجلَأَ ، فـ"8» إِلَْيهِ 
الشرط إّمنا يكون باملستقبل؛ ألّن معىن « بن يعيش" أّن أوضح "ا: إذا وردت بعد أدوات الّشرط  -6

تعليق الشيء على شرٍط، إّمنا هو وقوف دخوله يف الوجود على دخول غريه يف الوجود، وال يكون هذا 
 معىن على اجلزاء يف املاضية األفعال تقع أن جيوز وقد«  ، ويقول "املربد":9»املعىن فيما مضى 

                                                           

  .69طه:  1
 .44/ 1ينظر: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، السيوطي،  2

  .2 /177ج البالغة، علي بن أيب طالب،  3
  .287/ 2املصدر نفسه، علي بن أيب طالب،  4
  .34املائدة:  5
  .173آل عمران:  6
 .44/ 1ينظر: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، السيوطي،  7

  .2 /202ج البالغة، علي بن أيب طالب،  8
  .155/ 8شرح املفصل، ابن يعيش،  9
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، حنو قولك: "إْن قمَت قمُت"، فصيغة املاضي 1» يقع مل فعل على إال يقع ال الشرط ألن املستقبلة؛
  الواقعة يف مجلة الشرط وجوابه تدل على املستقبل يف سياق الشرط بعد "إْن".

حديث الشرط يف حنو: "إْن قمَت قمُت"، جئت فيه بلفظ املاضي الواجب،  «ويرى "ابن جين" أّن      
، 2»أي إّن هذا الوعد َمْوِيف به ال حمالة، كما أّن املاضي واجب ثابت ال حمالة حتقيقًا لألمر، وتثبيتًا له؛ 

 ال واستقّر، وقع قد هذا كأنّ   حىت ،املشكوك يف وقوعه بلفظ املاضي املقطوع بكونه« فعّرب عن املضارع 
   .3» مرتقب متوقع أنه

اجلزائية أن يليها املستقبل من األفعال؛  "إْن" أّم هذا الباب ... وحّق "إْن" «ويذكر "ابن يعيش" أّن      
، 4»ألنك تشرتط فيما يأيت أن يقع شيء لوقوع غريه، فإن وليها فعل ماض أحالت معناه إىل االستقبال 

ألّن مجيع أدوات الشرط اجلازمة، جتعل  «فـ"إْن" الشرطية جتعل زمن املاضي مستقبًال شرطاً، أو جواباً؛ 
 :هـ)209(ت "أبو عبيدة"   . ويقول5»و جواب شرط مستقبًال خالصًا زمن املاضي الواقع فعل شرط أ

إْن يسمعوا ريبًة طاروا       ، قال الشاعر:ذلك تفعل والعرب ،"يكون" موضع يف بعدُ  جييء ملا ومنها «
  بها فرحاً *** مّني وما يسمعوا من صالٍح َدفَنوا

"دفنوا" الواقعني يف جواب الشرط، لفظهما ، أي أّن الفعلني "طاروا"، و6» أي: "يطريوا"، و"يدفنوا"
 ماٍض، ومعنامها االستقبال. 

 َأْحَسْنُتمْ  ِإنْ  [ وقد يكون فعل الشرط وجوابه ماضيني لفظًا ومعنامها االستقبال، حنو قوله تعاىل:     
نوا ، أي: إْن حتسنوا حتس8مضارعني كومامبستوى   يف الفصاحة ، وهو7] ِألَنـُْفِسُكمْ   َأْحَسْنُتمْ 

، فصيغة املاضي "كنتم" تدل 9]َشْطَره  ُوُجوَهُكمْ  فـََولوا ُكْنُتمْ   َما َوَحْيثُ  [ :وحنو قوله أيضاألنفسكم. 

                                                           

  .48/ 2املقتضب، املربد،  1
 .856/ 3اخلصائص، ابن جين،  2

  .702/ 3املصدر نفسه، ابن جين،  3
  .156/ 8صل، ابن يعيش، شرح املف 4
  .54/ 1، (د ت)، 05النحو الوايف، عباس حسن، دار املعارف، مصر، ط:  5
، 02جماز القرآن، أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمي، عارضه بأصوله وعلق عليه: حممد فؤاد سزكني، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط:  6

1981 ،2 /152.  
  .07اإلسراء:  7
  .06/ 2، 1983، 03أبو زكريا بن حيي بن زياد الفراء، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط:  معاين القرآن، 8
  .144البقرة:  9
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على املستقبل يف سياق الشرط، ووقع الفعل يف مجلة الشرط بعد "حيثما"؛ ألّن حيث إذا اقرتنت بـ"ما" 
  . 1تكون شرطية، تنقل املاضي إىل االستقبال

  
  

اليت مبعىن "إْن"، وتشتهر بـ"لو غري  *صيغة املاضي على املستقبل بعد "لو" الشرطية وتدل     
ينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ  [ االمتناعية"؛ وهي للتعليق يف املستقبل، حنو قوله تعاىل: هِ   الد2]اْلُمْشرُِكونَ  َكرِهَ   َوَلوْ  ُكل، 

، فصيغة املاضي يف "كره"، 3]َعَلْيِهمْ  َخاُفوا ِضَعافًا ُذريةً  َخْلِفِهمْ  ِمنْ  تـَرَُكوا َلوْ  الِذينَ  َوْلَيْخشَ  [وقوله أيضا: 
و"تركوا" تدل على املستقبل؛ ألا تقع يف سياق الشرط بعد "لو"، فـ"لو" قلبت املاضي إىل معىن 

  .4االستقبال
من أدوات الشرط وكذا احلال يف األمثلة اليت تكون فيها صيغة املاضي يف مجلة الشرط، بعد أداة      

  األخرى، مثل: "أي"، و"أين"، و"مىت"، و"أيان"، و"كيف"، و"أّىن" ... اخل.
َوإَذا َتَصفْحَت َشْعَرًة ِمْن َشَعرَاِت  «وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:      

"، حّولت داللتهما إىل املستقبل، وذلك أََرْتكَ "، و"َتَصفْحتَ ، فالفعالن "5» َقَصِبِه أََرْتَك ُمحَْرًة َوْرِديةً 
  لوقوعهما بعد أداة الشرط "إذا".

فإن قيل فإم  « ، يقول "ابن يعيش":وقد تدل صيغة املاضي على الزمن املاضي يف سياق الشرط     
 [تعاىل:  يقولون: إن كنت زرتين أمس أكرمتك اليوم، وقد وقع بعد "إن" الفعل ومعناه املضي، ومنه قوله

                                                           

  .62/ 1ينظر: التعبري الزمين عند النحاة العرب، عبد اهللا بوخلخال،  1
وابه ماضيان، مثل: "لو أطاع املسلم وهي للتعليق يف املاضي، وهذا هو الكثري، أي أّن فعل الشرط وج شرطية امتناعية: - أ"لو" على قسمني:  *

، أي: لو 07احلجرات:  ] َلَعِنتمْ  اْألَْمرِ  ِمنَ  َكِثريٍ   ِيف  ُيِطيُعُكمْ  َلوْ   [ربّه لنجا من عذابه". فإن وليها مضارع قلبت زمنه للمضي، حنو قوله تعاىل:
. وينظر: 2/231ابن احلاجب، رضي الدين األسرتاباذي، وهي للتعليق يف املستقبل. ينظر: شرح كافية شرطية غير امتناعية:  -بأطاعكم. 

 ،10 ، السنة:113الداللة الزمنية يف اللغة العربية، عبد املنعم عبد اهللا حسن، جملة الفيصل، الرياض، اململكة العربية السعودية، العدد: 
  .40 ، ص:1986

  .33التوبة:  2
  .09النساء:  3
  .18/ 1احلميد مصطفى السيد،  ينظر: األفعال يف القرآن الكرمي، عبد 4
  .2 /215ج البالغة، علي بن أيب طالب،  5
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، قيل: قد أجاب عن ذلك "املربد" وقال: إّمنا ساغ ذلك يف (كان)؛ لقوة 1]َعِلْمَته  فـََقدْ  قـُْلُتهُ  ُكْنتُ   ِإنْ 
  .2» داللتها على املضي

تدل صيغة املاضي على املستقبل إذا وقعت منفية بـ"ال" : إذا وردت منفية بـ"ال" أو "إن" بعد قسم -7
 منفياً  كان  إذا أيضا، إليه، وينصرف « "الرضي" عن ذلك بقوله: أو "إن" يف جواب القسم، وعّرب 

 كما  "ال"، تكرير يلزم فال فعلت"، "إن: أو فعلت"، "ال واهللا: حنو القسم، جواب يف "إن"، أو بـ"ال"،
سقر،  بعدها ال عذبتهم تاهللا عذام الدنيا يف احملبني حسب :قال معناه، على الباقي املاضي يف يلزم
       فصيغة املاضي تنصرف إىل االستقبال بعد القسم بالنفي بـ"ال"، كقول الشاعر: .3» ذمتع ال: أي

   4رّدوا فواهللا ال ُذْدناكم أبداً *** ما دام في مائنا ِوْرٌد لنـُّزال
  تدل صيغة املاضي "ُذْدناكم" على املستقبل؛ ألا وقعت بعد نفي يف جواب القسم.

 ُميِْسكُ  اللهَ  ِإن  [االستقبال بعد القسم بالنفي بـ"إن"، كقوله تعاىل:  وتنصرف صيغة املاضي إىل     
، أي: واهللا لئن زالتا ما 5] بـَْعِدهِ  ِمنْ  َأَحدٍ  ِمنْ  أَْمَسَكُهَما ِإنْ  زَالََتا َولَِئنْ  تـَُزوَال  َأنْ  َواْألَْرضَ  السَماَواتِ 
ل على املستقبل؛ ألا وقعت بعد نفي يف فصيغة املاضي يف "ولئن زالتا إن أمسكهما" تد ،6ميسكهما

  جواب القسم.
  ويالحظ أّن هذه الصورة مل ترد يف "ج البالغة".     

األمر، حنو قوله  تدل صيغة املاضي على املستقبل إذا وردت يف سياق :إذا وردت في سياق األمر  -8
َا تـََولْوا َوِإنْ  اْهَتَدْوا فـََقدِ  َأْسَلُموا فَِإنْ  ْسَلْمُتمْ أَأَ  َواْألُمينيَ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا لِلِذينَ  َوُقلْ  [تعاىل:  َعَلْيكَ  فَِإمن 
 «، يقول "ابن هشام": 8"أأسلمتم" تدل على املستقبل يف سياق الشرط فصيغة املاضي يف ،7] اْلَبَالغُ 

 أي: "أأسلْمُتم"، وحن األمر،: ... والسادس: معانٍ  لثمانية احلقيقي، فرتد االستفهام عن اهلمزة خترج قد
 .9» أسلموا

                                                           

  .116املائدة:  1
  .156/ 8شرح املفصل، ابن يعيش،  2
  .08/ 4شرح كافية ابن احلاجب، رضي الدين األسرتاباذي،  3
 .30/ 1شرح التسهيل، ابن مالك،  4

  .41فاطر:  5
  .30/ 1. وينظر: شرح التسهيل، ابن مالك، 43/ 1سيوطي، ينظر: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، ال 6
  .20آل عمران:  7
  .154ينظر: الداللة الزمنية لصيغة املاضي يف العربية، حممد رجب حممد الوزير، ص:  8
  .18 - 17/ 1مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري،  9
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َأْجزََأ اْمُرٌؤ ِقْرنَُه، َوآَسى  «) مواضع، منها: 07وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف سبعة (     
"، دّال على املستقبل، يقول ""حممد عبده" عن هذه اجلملة: آَسى"، و"َأْجزَأَ فالفعالن " ،1» َأَخاُه بِنَـْفِسهِ 

، ، فيقتلهوخصمه كفؤه  :أي ،كّل منكم ِقْرنه  مر، أي: فلَيكفّ يف معىن األ يةل ماضافعأأجزأ وما بعده  «
  .2» وليواس أخاه

تدل صيغة املاضي على املستقبل إذا وردت يف سياق الرجاء، وذلك  :إذا وردت في سياق الرجاء  -9
ل، ولذلك كان زمن مثل "عسى" وأخواا، فهي من أفعال الرجاء، إذ ال يتحقق معناها إّال يف املستقب

 َخَلطُوا ِبُذنُوِِمْ  اْعتَـَرُفوا َوَآَخُرونَ  [حنو قوله تعاىل:  .3املضارع الواقع يف خربها مستقبًال فقط، ليتوافقا
، فصيغة املاضي "عسى" تدل على املستقبل 4] َعَلْيِهمْ  يـَُتوبَ  َأنْ  اللهُ  َعَسى َسيًئا َوَآَخرَ  َصاِحلًا َعَمًال 

 .] ِبُذنُوِِمْ  اْعتَـَرُفوا [ة احلدث املتمثل يف قوله: بالنسبة لنقط

ْمَر َعَسى َأْن تـََرْوا هَذا األ «وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف موضعني، نذكر أحدمها:      
  .5» ِفيِه السُيوفُ  ِمْن بـَْعِد هَذا اْليَـْوِم تـُْنَتَضى

اء، كأّن ما يرجى أن يكون قد كان، وأصبح من احملقق فاملعىن غالٌب على اللفظ يف أفعال الرج     
  .6املستجاب، ويف بقاء الفعل على صيغة املاضي ما يشعر بقوة األمل يف االستجابة

تدل صيغة املاضي على املستقبل إذا وردت يف سياق الدعاء،  :إذا وردت في سياق الدعاء  -10
 أو أمر: يقال أن استعظم ألنه دعاء؛: قيل وإمنا والنهي، األمر مبنزلة الدعاء أنّ  واعلم «يقول "سيبويه": 

 اهللا ليقطع زيداً " معىن معناه ألنّ  العيش"؛ عليه اهللا أمرّ  و"زيداً  يده"، اهللا قطع "زيداً : وتقول. ..ي 
 لزيد"، اهللا "غفر: قولك ... فأما والنهي األمر مبنزلة الدعاء أن واعلم «، ويقول "املربد": 7» يده"

 أنك الّسامع ليعلم كذلك  كان  وإّمنا الطلب؛ ومعناه اخلرب لفظ لفظه فإنّ  ذلك، وحنو زيداً"، اهللا و"رحم

                                                           

  .2 /172ج البالغة، علي بن أيب طالب،  1
  .172/ 2، علي بن أيب طالب، نفسه املصدر 2
  .19/ 1ينظر: األفعال يف القرآن الكرمي، عبد احلميد مصطفى السيد،  3
  .102التوبة:  4
  .2 /184ج البالغة، علي بن أيب طالب،  5
 عباس حممود العقاد، العربية، لغةوينظر: اللغة الشاعرة مزايا الفن والتعبري يف ال .41 ص: ربية، عباس حممود العقاد،ينظر: الزمن يف اللغة الع 6

  . 50 ص:
  .142/ 1الكتاب، سيبويه،  7
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. فقول "سيبويه"، و"املربد" أّن الدعاء مبنزلة األمر والنهي، 1»تسأله وإمنا وجل، عز اهللا عن خترب ال
  معناه: أنه خيتص بزمن املستقبل.

 االستقبال  ومعناه املاضي بلفظ فتأتى بقاءك"، و"أطال هللا"،ا "أعزك: وتقول «ويقول "ابن جين":      
، فالرتكيب جاء بلفظ املاضي، وذلك لعلم السامع أّن املتكلم ال خيرب أّن اهللا قد أعّز فالناً، أو أطال 2»

 ذلك، من وحنو « :أيضابقاءه، يف الزمن املاضي، وإّمنا يسأله أن يعزّه، ويطيل بقاءه يف املستقبل. ويقول 
 حتقيقاً  ذلك كان  إّمنا اهللا"، و"حرسك اهللا"، "أيدك حنو: الواقع؛ املاضي صورة على وجميئه الدعاء لفظ
  إذا للدعاء السامع يقول ذلك وعلى .شكّ  ذي غري وواقع اهللا، بإذن ثابت هذا أنّ  بوقوعه، وتفاؤالً  له،

  .3»وجيب  يقع أن حمالة ال ووجب اهللا، شاء إن وقع: ملعناه مريداً  كان
املعىن غالٌب على اللفظ يف أفعال الرجاء ... يقول القائل:  «ويرى "عباس حممود العقاد" أّن:      

"صحبتك السالمة"، و"حفظك اهللا"، و"رعاك اهللا" ... ومن آية القصد يف اللغة أّال حيتاج الفعل هنا 
تقبال ... ويف بقائه على صيغة إىل النقل، من صيغة املاضي إىل احلاضر؛ ألّن املعىن بالبداهة معّلق باالس

املاضي ما يشعر بقوة األمل يف االستجابة ... وال شّك أّن هذا املعىن مقصود؛ ألنه مل يأت عن عجز يف 
  .4» اللغة، وال ميتنع على قائل أن ينقله إىل صيغة املضارع إذا شاء

  :5ويكون الدعاء باخلري أو بالشّر، ومها كاآليت     
ويكون عن طريق اإلثبات، حنو قولك: "أطال اهللا بقاءك"، و"بُورِكت". وعن طريق  الدعاء بالخير: –أ

  .اخلالنفي بـ"ال"، حنو قولك: "ال فّضى اهللا فاك"، و"ال ُشّلت يداك" ... 
ويكون عن طريق اإلثبات، حنو قولك: "لعن اهللا فالناً"، و"أمّر اهللا عيش فالٍن".  الدعاء بالشّر: -ب

  . اخل"، حنو قولك: "ال رمحه اهللا"، و"ال رعاك اهللا" ... وعن طريق النفي بـ"ال
 ... اْخرُْج َعنا أَبـَْعَد اُهللا نـََواكَ  «وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:      

لداللة على زمن املستقبل؛ "، حّوال إىل اأَبـَْقى"، و"أَبـَْعدَ فالفعالن " .6» َفَال أَبـَْقى اُهللا َعَلْيَك ِإْن أَبـَْقْيتَ 
  ألما وقعا يف سياق الدعاء.

                                                           

  .132/ 2املقتضب، املربد،  1
  .855/ 3اخلصائص، ابن جين،  2
 .856/ 3، ابن جين، اخلصائص 3

  .50اس حممود العقاد، ص: . واللغة الشاعرة مزايا الفن والتعبري يف اللغة العربية، عب41الزمن يف اللغة العربية، عباس حممود العقاد، ص:  4
  .156 - 155ينظر: الداللة الزمنية لصيغة املاضي يف العربية، حممد رجب حممد الوزير، ص:  5
  .2 /182ج البالغة، علي بن أيب طالب،  6
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تدل صيغة املاضي على املستقبل إذا وقعت يف سياق الوعد، حنو  :إذا وردت في سياق الوعد -11
َناكَ  ِإنا [قوله تعاىل:  ، وقد ذكر "ابن مالك" أّن صيغة املاضي تنصرف إىل االستقبال 1] اْلَكْوثَر أَْعطَيـْ

الوعد الذي  فصيغة املاضي يف "أعطيناك" تدل على املستقبل يف سياق آلية السابقة.، كما يف ا2بالوعد
، فاإلعطاء سيكون يف املستقبل؛ ألّن الكوثر يف اجلنة، 3الكوثر يوم القيامة εوعده اهللا بإعطائه رسوله 

 . 4ومل جييء وقت دخوهلا

  ويالحظ أّن هذه الصورة مل ترد يف "ج البالغة".     
"لو" قد تستعمل مبعىن "أْن"  « يرى "ابن يعيش "أنّ  :في سياق التمني بعد "لو" إذا وردت -12

لالستقبال، فحصل فيها معىن التمين؛ ألنه طلب، فال تفتقر إىل جواب، وذلك حنو: "لو أعطاين 
. فصيغة املاضي يف "أعطاين"، و"وهبين"، تدل على املستقبل يف 5»ووهبين"، والتمين نوع من الطلب 

 تمين بعد "لو".سياق ال

ِسنُة إِلَْيِهْم األ أََما َلْو ُأْشرَِعتِ  «وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:       
  .فالفعالن حّوال للداللة على املستقبل؛ ألما وقعا يف سياق التمين ،6» َوُصبِت السُيوُف َعَلى َهاَماِمْ 

تدل صيغة املاضي على املستقبل بعد حرف من  :ض والّتحضيضالعر إذا وردت بعد أدوات  -13
 و"هال"، و"لوما"، "لوال"، : «، وذلك يف سياق العرض واألمر، واحلروف هي*حروف التحضيض

 استبطاء تريد قمت"، و"أال به"، مررت و"هال زيداً"، ضربت و"لوما كذا"،  فعلت "لوال: تقول. و"أال"
  .7» مستقبل أو ماض فعل على إال تدخل .. وال.الفعل  على وحثه
فمن داللة صيغة املاضي على املستقبل، بعد حرف التحضيض يف سياق العرض، قوله تعاىل حكاية      

فصيغة املاضي يف  ،8]الصاِحلِنيَ  ِمنَ  َوَأُكنْ  َقرِيٍب َفَأصدقَ  َأَجلٍ  ِإَىل  َأخْرَتِين  َلْوَال  [عن الكافر يوم القيامة: 
                                                           

  .01الكوثر:  1
  .30/ 1ينظر: شرح التسهيل، ابن مالك،  2
  .153جب حممد الوزير، ص: ينظر: الداللة الزمنية لصيغة املاضي يف العربية، حممد ر  3
  .39ينظر: الداللة الزمنية يف اللغة العربية، عبد املنعم عبد اهللا حسن، ص:  4
  .11/ 9شرح املفصل، ابن يعيش،  5
  .2 /232ج البالغة، علي بن أيب طالب،  6
 ألمر والتوبيخ. أطلق عليها النحاة حروف التحضيض على التوسع، إذ إا ترد ملعىن التحضيض وغريه، كالعرض وا *

ط:       ملحم، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، لبنان، الزخمشري، قدم له وبوبه: علي بو  اإلعراب، أبو القاسم حممود بن عمر صنعة يف املفصل 7
  .70، ص: 1993، 01

  .10املنافقون:  8
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على املستقبل، بعد احلرف "لوال" يف سياق العرض، ويعّلل "ابن يعيش" سبب داللة صيغة  "أخرتين" تدل
ألنه يف معناه،  «املاضي على املستقبل بعد "لوال" يف هذه اآلية، بأّن "لوال" يشبه حرف الشرط؛ 
   .1»والتقدير: "إن أخرتين أّصدْق"، ولذلك جزم "أكْن"، بالعطف على موضع "فأّصدَق" 

 [      ن داللة صيغة املاضي على املستقبل، بعد حرف التحضيض يف سياق األمر، قوله تعاىل:وم     
ُهمْ  ِفْرَقةٍ  ُكل   ِمنْ  نـََفرَ  فـََلْوَال  ، فصيغة املاضي "نفر" تدل على املستقبل، بعد احلرف "لوال" يف 2] طَائَِفةٌ  ِمنـْ

 « يف معىن هذه اآلية:هـ) 207(تراء" ، ويقول "الف3»لينفر يف كل فرقة طائفة « سياق األمر، أي: 
  εفهالّ نفر من كل فرقة منهم طائفة، ليتفقه الباقون الذين ختلفوا، وحيفظوا على قومهم ما نزل على النيب 

  .4»من القرآن 
وقد تدل صيغة املاضي بعد حرف التحضيض على املاضي، و ذلك يف سياق التوبيخ، يقول      

 [     اة حتضيض، حنو: "هّال فعلت"، إن أردت املضي فهو توبيخ، حنو:أو وقع بعد أد «"السيوطي": 
مل يكن  « ويقول "الفراء" يف معىن هذه اآلية: أنه ،6» 5]بَِقية  أُوُلو قـَْبِلُكمْ  ِمنْ  اْلُقُرونِ  ِمنَ  َكانَ   فـََلْوَال 

ان" تدل على املضي فصيغة املاضي "ك، 7»أحد منهم كذلك إّال قليًال؛ أي: هؤالء كانوا ينهون فنجوا 
  . 8بعد حرف التحضيض "لوال" يف سياق، و"لوال" للتوبيخ والتندمي فتختص باملاضي

 أََما َرِمحَْت أَْهَلَك َوَوَلَدكَ  «) مواضع، منها: 03وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف ثالثة (     
  "أما".  " حّولت إىل املستقبل لوقوعها بعد أداة العرضَرِمحْتَ فـ" ،9»

ألّن مهزة التسوية تتضمن معىن الشرط عند أغلب النحاة، ومثل : إذا وردت بعد همزة التسوية -14
قولك: "سواٌء علّي أقمَت أم قعدَت"، فصيغة املاضي يف قولك: "أقمَت أم قعدَت" تدل على املستقبل 

                                                           

  .144/ 8شرح املفصل، ابن يعيش،  1
  .122التوبة:  2
 .44/ 1وينظر: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، السيوطي،  .31/ 1شرح التسهيل، ابن مالك،  3

  .454/ 1معاين القرآن، الفراء،  4
  .116هود:  5
  .44/ 1مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، السيوطي،  6
  .30/ 2معاين القرآن، الفراء،  7
 .274/ 1ينظر: مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري،  8

  .283/ 2غة، علي بن أيب طالب، ج البال 9
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سواء علّي  ا قصدتبعد مهزة التسوية. إذا قصدت سواء علّي ما يكون منك من قيام أو قعود. أما إذ
  .1ما كان منك من قيام أو قعود، فإّن صيغة املاضي يف هذه احلالة تدل على الزمن املاضي

ومن داللة صيغة املاضي على املستقبل بعد مهزة التسوية، قوله تعاىل حكاية عن الذين استكربوا      
َنا َسَواءٌ  [حياسبون يوم القيامة:  وهم    فصيغة املاضي يف ،2] حمَِيصٍ  ِمنْ  لََنا َما بَـْرنَاصَ  أَمْ  َأَجزِْعَنا َعَليـْ

  .3قوله: "أجزعنا أم صربنا" تدل على املستقبل بعد مهزة التسوية 
 َعَلْيِهمْ  َسَواءٌ  [مقرونًا بـ"مل" تعني املضي، حنو: « وأوضح "السيوطي" أن الفعل بعد "أم" إن كان      

من خالل ، 5»؛ ألّن الثاين ماض معىن، فوجب مضي األول؛ ألنه معادل له 4] تـُْنِذْرُهمْ  ملَْ  أَمْ  أَأَْنَذْرتـَُهمْ 
  يفهم أّن "مل" إن مل ترد بعد "أم"، فاحتمال املضي واالستقبال قائم حسب السياق. هذا 

      ويالحظ أّن هذه الصورة مل ترد يف "ج البالغة".     
إذا وردت بعد صفة لنكرة عامة،  تدل صيغة املاضي على املستقبل: إذا وردت صفة لنكرة عامة -15

حنو: "كل رجٍل أتاين فله درهم"، فصيغة املاضي يف "أتاين" تدل على املستقبل، وتقع يف مجلة صفة 
 «املاضي على املستقبل يف هذا املثال، بأّن فيها لنكرة عامة، وهي "رجل"، ويعلل "الرضي" داللة صيغة 

  . 6»رائحة الشرط 
فصيغة  ،7]أََبًدا َماتَ  ِمنـُْهمْ  َأَحدٍ  َعَلى ُتَصل  َوَال  [يف املخلفني:  ε لرسول اهللا ومن ذلك قوله تعاىل     

املاضي يف قوله "مات" تدل على املستقبل، وتقع يف مجلة صفة لنكرة عامة، وهي "أحد". يقول 
وإّمنا قيل: "مات" صفة لـ"أحد"،  «"الزخمشري" يف بيان الداللة الزمنية لصيغة املاضي يف هذه اآلية: 

على تقدير الكون والوجود؛ ألنه كائن موجود ال  -واملعىن على االستقبال  -مات، وماتوا بلفظ املاضي 

                                                           

  .44/ 1ينظر: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، السيوطي،  1
  .21إبراهيم:  2
  .149ينظر: الداللة الزمنية لصيغة املاضي يف العربية، حممد رجب حممد الوزير، ص:  3
  .06البقرة:  4
  .55 - 54/ 1الوايف، عباس حسن، . وينظر: النحو 44/ 1مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، السيوطي،  5
 .09/ 4شرح كافية ابن احلاجب، رضي الدين األسرتاباذي،  6

  .84التوبة:  7
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، فصيغة املاضي "مسع" تدل على 2»نّضر اهللا ِامرًأ مسَِع مقاليت فبلغها ...  «. ويف احلديث: 1»حمالة 
  .ε3ه املستقبل؛ ألنه ترغيب ملن أدرك حياته يف حفظ ما يسمعه من

 فـََرِحَم اهللاُ َرُجالً نـَزََع َعنْ  «مواضع، منها:   )04وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف أربعة (     

"، حّوال إىل الداللة على املستقبل، وذلك َقَمعَ "، و"نـَزَعَ فالفعالن "  ،4» َشْهَوتِِه، َوَقَمَع َهَوى نـَْفِسهِ 
  ".ُجالً رَ لوقوعهما صفة لنكرة عامة، أال وهي "

حيّدد ذلك هو  صفة لنكرة عامة على الزمن املاضي أيضا، والذي   وتدل صيغة املاضي إذا وقعت     
  السياق، ومن داللتها على املاضي قول "األعشى الكبري ميمون بن قيس":

  
   5ُرّب رْفٍد َهَرْقتُه ذلك اليو *** م، وأْسَرى من معشٍر أقتالِ 

  تدل على املاضي، وتقع يف مجلة صفة لنكرة عامة، هي "َرْفٍد". فصيغة املاضي يف "َهَرَقَتَ◌ه"
تدل صيغة املاضي على املستقبل وذلك إذا اقرتنت بظرف دال على  إذا اقترن بظرِف مستقبِل: -16

) 03االستقبال، حنو: "غداً"، "بكرة" ... اخل، وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف ثالثة (
حّولت داللتهما  "،ُشفعَ "، و"َشَفعَ فـ" ،6» ِفيهِ  نُه َمْن َشَفَع َلُه اْلُقْرآُن يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُشفعَ َوأَ  «مواضٍع، منها: 

  ".يـَْوَم اْلِقَياَمةِ إىل االستقبال، وذلك القرتاما بظرف مستقبٍل، هو "
 ج) تحويل الفعل الماضي إلى الداللة على الزمن العام: 

املاضي جمردًا من الزمان، فيدل على االستمرار غري املقيد بزمن معني؛ أي أّن قد يستعمل الفعل      
املاضي  الدائم، وداللةوهو ما يسّمى بالزمن  له حيدث يف مجيع األزمنة: املاضي واحلاضر واملستقبل،مدلو 

  . 7على الزمن العام ترد يف سياق ال يقع فيه احلدث يف زمن خاص، وإّمنا حيدث يف كل زمان
  واملواضع اليت ترد فيها صيغة املاضي دالة على الزمن العام هي كاآليت:     

                                                           

  .207/ 2تفسري الكشاف، الزخمشري،  1
  .84/ 1، 1975: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، (د ط)، قيقسنن ابن ماجة، ابن ماجة، حت 2
  .44/ 1رح مجع اجلوامع، السيوطي، ينظر: مهع اهلوامع يف ش 3
  .2 /225ج البالغة، علي بن أيب طالب،  4
، 07ديوان األعشى الكبري، ميمون بن قيس (األعشى الكبري)، شرح وتعليق: حممد حممد حسني، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط:  5

  .44/ 1، وينظر: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، السيوطي، 63ص: ، 1983
  .2 /226ج البالغة، علي بن أيب طالب،  6
 وما بعدها. 124ينظر: الزمن يف القرآن الكرمي، عبد الكرمي بكري، ص:  7
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فالفعل املاضي "كان"  ،1] َحِكيًما َعِليًما اللهُ  وََكانَ  [حنو قوله تعاىل: : إذا أسندت إلى اهللا تعالى  -1
 وفيما عة،والسا مضى فيما« فاهللا تعاىل كائن  دل على الزمن العام؛ ألا أسندت إىل اهللا عّز وجّل.

، 4] َشِهيًدا بِاللهِ  َفَكَفى [وقوله أيضا:  ،3] احلَْق  اْلَمِلكُ  اللهُ  فـَتَـَعاَىل  [حنو قوله تعاىل: . و2» يكون
فصيغة املاضي يف "تعاىل"، و"كفى"، تدل على زمن عام، والقرينة يف ذلك، هي احلقيقة الدينية بأّن 

 .5صفات اهللا تعاىل قدمية ودائمة
َفُسْبَحاَن َمْن َجَعَل اللْيَل َهلَا  «وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها: وقد      

فجعل اهللا للخفاش الليل معاشاً، والنهار سكناً، يكون  ،6» نـََهاراً َوَمَعاشاً، َوَجَعَل النـَهاَر َهلَا َسَكناً َوقـَرَاراً 
  يف كل زمان.

 ِمْنهُ  َلُكمْ  َماءً  السَماءِ  ِمنَ  أَنـَْزلَ  الِذي ُهوَ  [حنو قوله تعاىل: : جّددإذا دلت على ظاهرة كونية تت  -2
فنزول املاء من السماء يكون يف كل زمان؛ ألا ظاهرة كونية  ،7] ُتِسيُمونَ  ِفيهِ  َشَجرٌ  َوِمْنهُ  َشرَابٌ 

 تتجّدد باستمرار. فهو حدث ال يقع يف زمن معني، وإّمنا حيدث يف كل زمان.  

َوَال َتْطَعُم ِبطَْعِمَها أَبَداً  «) مواضع، منها: 05وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف مخسة (     
  فكّر الليل والنهار هو من الظواهر اليت تتحّدد وتتكّرر، فليس خمصوصة بزمن معّنيٍ. ،8» َما َكر اجلَِْديَدانِ 

 َوَجَعلَ  َسَكًنا بـُُيوِتُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َجَعلَ  َواللهُ  [ حنو قوله تعاىل:: إذا دلت على حدٍث عادي يتكرر  -3
فهذه األفعال دلت على زمن  ،9] ِإقَاَمِتُكمْ  َويـَْومَ  ظَْعِنُكمْ  يـَْومَ  َتْسَتِخفونـََها بـُُيوتًا اْألَنـَْعامِ  ُجُلودِ  ِمنْ  َلُكمْ 

 د آخر.عام يستغرق األزمنة الثالثة، ألا تدل على حدوث فعل يتكرر حيناً بع

 ى اهللا عليه وآلهصلّ  َوَلَقْد َكانَ  «وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:      
، فالصالة والتسليم على الرسول من األحداث اليت تتكّرر حينًا بعد آخر، 1» ْرضِ يَْأُكُل َعَلى األ وسّلم

  فال زمناً بعينه.
                                                           

  .04الفتح:  1
  .102. وينظر: التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة، حممود عكاشة، ص: 152/ 2جماز القرآن، أبو عبيدة،  2
   .114طه:  3
  .29يونس:  4
  .129 - 128ة الزمنية لصيغة املاضي يف العربية، حممد رجب حممد الوزير، ص: ينظر: الدالل 5
  .2 /199ج البالغة، علي بن أيب طالب،  6
  .10النحل:  7
  .203/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 8
  .80النحل:  9
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"املثل" مأخوذ من املثال، وهو قول « املربد" املثل بقوله: يعّرف " :إذا وردت في سياق األمثال -4
، فصيغة املاضي "أجز" يف املثل *، وذلك مثل: "أجنز حر ما وعَد"2»سائر، ُيشبه به حاُل الثاين باألول 

تدل على وقوع احلدث يف نقطة زمنية معينة من املاضي؛ وهي املناسبة اليت قيل فيها املثل ألول مرة، 
. فهي تصلح لكل زمان. ويقول "مهدي 3عه ال يزال مستمراً كلما أتت مناسبة مشاة لألوىللكن وقو 

والداللة على أّن العمل كان قد حدث، وحدث كثرياً، وميكن أن حيدث كثرياً، وذلك  «املخزومي":
روت عندما يراد إجراء صيغة املاضي جمرى األمثال. مثل قولنا: "اتفق النحاة"، "اتفق املفسرون"، "

 .4» الرواة".. اخل

      ويالحظ أّن هذه الصورة مل ترد يف "ج البالغة".     
 ،5] الشح  اْألَنـُْفسُ  َوُأْحِضَرتِ  [حنو قوله تعاىل: : إذا دلت على صفة ثابتة راسخة في النفس -5

 ال هلا، حاضراً  جعل الّشح أنّ  الّشح، األنفس إحضار ومعىن «يقول "الزخمشري" يف تفسري هذه اآلية: 
فالفعل املاضي "أحضر" دل على زمن  .6»عليه  مطبوعةٌ  أا يعين ، عنه تنفك وال أبداً، عنها يغيب

 .7عام؛ ألنه مبثابة الصفة الثابتة الالزمة لبين البشر، فالّشح حيضر النفس البشرية يف كل زمان
ْشَياُء َلُه، َخَضَعِت األ «ا: ) مواضع، منه04وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف أربعة (     

 -فخضوع األشياء هللا وذّهلا واستكانتها من الصفات الثابتة فيها، فهما  ،8» .َوَذلْت ُمْسَتِكيَنًة لَِعَظَمِتهِ 
  حاضران يف كل وقت. -اخلضوع والذّل 

                                                                                                                                                                                           

  .206/ 2املصدر نفسه، علي بن أيب طالب،  1
: عبد احلميد حميي الدين، دار الفكر، بريوت، لبنان، قيقبن أمحد بن إبراهيم امليداين النيسابوري، حتجممع األمثال، أبو الفضل أمحد بن حممد  2

  .05/ 1، 1972، 03ط: 
رَار الكندي" قال لـ"صخر بن شل بن َدارِم": هل أدّلك على غنيمة على أن يل ُمخُسَ  *

َ
ها؟، أصل هذا املثل، هو أّن "احلارث بن عمرو آكل امل

ا ": نعم، فدّله على ناٍس من اليمن، فأغار عليهم بقومه، فظفروا وغنموا، فلّما انصرفوا قال له "احلارث": أجنز حر ما َوَعَد، فأرسلهفقال "صخر
  .332/ 2ينظر: جممع األمثال، امليداين،   مثًال.

  .130ينظر: الداللة الزمنية لصيغة املاضي يف العربية، حممد رجب حممد الوزير، ص:  3
  .122النحو العريب نقد وتوجيه، مهدي املخزومي، ص:  يف 4
  .128النساء:  5
  .571/ 1تفسري الكشاف، الزخمشري،  6
  .108ينظر: الزمن يف القرآن الكرمي، عبد الكرمي بكري، ص:  7
  .2 /206ج البالغة، علي بن أيب طالب،  8
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فهو كذلك فكما أّن الفعل املاضي يدل على حدوث الفعل يف الزمن املاضي واحلاضر واملستقبل،       
يدل أيضا على مجيع األزمنة على سبيل االستمرار. وهذا االستمرار ليس من نوع واحد؛ فإّما أن يكون 

  استمراراً متصالً مطرداً ال يتخلف، وإّما أن يكون استمراراً منقطعاً أو جتّددياً تعودياً قابال للتخلف.
  
  
  
  
  



� ز����  ا���و���� �����ل �� ا��زء ا����� �ن "��ا� ــــــ  ا�
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــا��
ل ا�����  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"�� ا� �

 

 -206 -  

  
  

  إحصاء الصور الزمنية التحويلية للفعل الماضي في الجزء الثاني من نهج البالغة
 تحويل الفعل الماضي للداللة على زمن الحال: )1

  أ) إذا ورد في سياق اإلعالن عن أمر واإلقرار به: -  1
  رقم الصفحة  حتول الفعل املاضي إىل زمن احلال

تُهُ  َقوَِيتْ َفهذا َأَواٌن  ْيطَانُ ( ُعدتْ ، )الشاْلَفَساد َظَهرَ ...  َفرِيَسُتهُ  َوَأْمَكَنتْ َمِكيَدتُُه،  َوَعم 

  .َفالَ ُمْنِكٌر ُمَغيـٌر، َوالَ زَاجٌر ُمْزَدِجرٌ 
177 .  
  

  ب) إذا ورد بعد "قد": -  1
  رقم الصفحة  حتول الفعل املاضي إىل زمن احلال

  .171  .َوالطرِيقَ  ُخليُتمْ َقْد 

 ِذي الَ َيُكوُن لَُه ُغَباٌر َوالَ جلََبٌ  َسارَ  بِِه َوَقْد يَا َأْحَنُف، َكَأين175  .بِاْجلَْيِش ال.  

ُر ِفيِه ِإال ِإْدبَاراً  َأْصَبْحُتمْ َقْد    .177  .ِيف َزَمن الَ يـَْزَداُد اْخلَيـْ

َها َعْطَف  َطفَ فـَعَ ِبرَايَاتِِه ِيف َضَواِحي ُكوفَاَن،  َوَفَحصَ بِالشاِم،  نـََعقَ كَأين ِبِه َقْد  َعَليـْ
  .ْرضِ ِيف األ َوثـَُقَلتْ فَاِغَرتُُه،  فـََغَرتْ ْرَض بِالرُؤوِس، َقْد األ َوفـََرشَ الضُروِس، 

184.  
  

  .186  .َوَوافـََقهُ  ِبهِ  َوَبِسىءَ ، فَأَِلَفهُ اْلُمنَكَر  َصِحبَ َكَأين أَْنظُُر ِإَىل فَاِسِقِهْم َوَقْد 

  .193  .اقْـتَـَرَبتْ ْلَعَرِب أَْغَراُض َبالَيَا َقِد ُمث ِإنُكْم َمْعَشَر ا

  ج) إذا كان من األفعال الدالة على الشروع: -  1
  رقم الصفحة  حتول الفعل املاضي إىل زمن احلال

  .309  .صلى اهللا عليه وآله فََأطَأُ ذِْكَرهُ  أَتْـَبُع َمْأَخَذ َرُسوِل اهللا َفَجَعْلتُ 

  لى الحال:د) إذا اقترن بظرٍف داٍل ع -  1
  رقم الصفحة  حتول الفعل املاضي إىل زمن احلال

  .196  .اْليَـْوَم تـَْقَدُم َعَلْيِه َغداً  َقدْمتَ َوَما 

  .232  .اْستَـَقلُهمْ إن الشْيطَاَن اْليَـْوَم َقِد 

  .282  .اْليَـْوَم َمْنِهّياً  َبْحتُ فََأصْ وَُكْنُت أَْمِس نَاِهياً،  ،اْليَـْوَم َمْأُموراً  فََأْصَبْحتُ ُكْنُت أَْمِس أَِمرياً، 

  هـ) إذا دّل عليه السياق العام: -  1
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  رقم الصفحة  حتول الفعل املاضي إىل زمن احلال
 َشاَبتْ َوَوافـََقُه، َحىت  ِبهِ  َوَبِسىءَ ، فَأَِلَفهُ اْلُمنَكَر  َصِحبَ َكَأين أَْنظُُر ِإَىل فَاِسِقِهْم َوَقْد 

، َأْو َكَوْقِع َغرقَ ُمْزِبدًا َكالتـياِر َال يـَُباِيل َما  َأقْـَبلَ ِبِه َخالَئُِقُه، ُمث  ِبَغتْ َوصُ َعَلْيِه َمَفارِقُُه، 
  .َحرقَ َما  الناِر يف اْهلَشيِم الَ َحيِْفلُ 

186 .  
  
  

  استنتاج أّول: 
)، من أصل 30عًال (جمموع أفعال املاضي احملّولة إىل زمن احلال يف "ج البالغة" يساوي: ثالثني ف     

  .% 01.17)، أي بنسبة 2576ستة وسبعني ومخسمائة وألفي فعٍل (
 تحويل الفعل الماضي للداللة على الزمن المستقبل: )2

  أ) إذا ورد بعد "ما" المصدرية الظرفية: – 2
  رقم الصفحة  حتول الفعل املاضي إىل الزمن املستقبل

  .185  .ُمْنِعماً َعَلْيِهمْ  َدامَ َما 

  .220  .اْسَتْمَسكَ ْمَر َما ْمِسُك األَوَسأُ 

  ب) إذا ورد بعد "قد": – 2
  رقم الصفحة  حتول الفعل املاضي إىل الزمن املستقبل

  .250  .اْلَعَذاُب، َوانـَْقَطَع اْلِعَتاُب، َوُزْحزُِحوا َعِن النارِ  أُِمنَ َقْد 

  .278  .َهاَمْن لَْيَس ِمْن َأْهلِ  َخابَ َمانَِة، فـََقْد ُمث أََداَء األ

  ج) إذا ورد في سياق حكاية حال آتية: – 2
  رقم الصفحة  حتول الفعل املاضي إىل الزمن املستقبل

  .182  .َمْن أَْنَت ُمْنِهُضه قَامَ اهللاُ َمْن أَْنَت نَاِصرُُه، َوالَ  َأَعز  َواِهللا َما

َقَطعَ اْلَعَذاُب،  أُِمنَ َقْد   َوَرُضواُِِم الّداُر،  َواْطَمأَنتْ الناِر، َعِن  َوزُْحزُِحوااْلِعَتاُب،  َوانـْ
ثْـَوى َواْلَقرَارَ 

َ
  .امل

250.  
  

  د) إذا ورد بعد "كّلما" و"حيث": – 2
  رقم الصفحة  حتول الفعل املاضي إىل الزمن املستقبل

  .177  .ِمَن الناسِ  ِشْئتَ اْضِرْب ِبطَْرِفَك َحْيُث 
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  .212  .َشاءَ َيُسوُقَك َحْيُث  َفالَ َتُكوَنن ِلَمْرَواَن َسيـَقةً 

  .287  .ِيف َخْريِِمهَا َجَعَلهُ ِفْرقـَتَـْنيِ  اهللاُ اْخلَْلقَ  َنَسخَ ُكلَما 

  هـ) إذا ورد صلًة لموصوٍل عاٍم: – 2
  رقم الصفحة  حتول الفعل املاضي إىل الزمن املستقبل

 يت  َعْن َأِخيِه ِبَفْضِل َجنَْدتِهِ  فـَْلَيُذبلَ الُفض  َِ ِ171  .ا َعَلْيه.  

  .202  .إِلَْيهِ  َلَجأَ َمْن  الَ َميَْنُع أَْهَلُه، َوالَ ُحيْرِزُ 

  .206  .تـََعزى، َوَعزَاًء ِلَمْن تََأسىفَِإن ِفيِه ُأْسَوًة ِلَمْن 

  .212  .َفَأَجُلُه ُوُصوُل أَْمرَِك إِلَْيهِ  َغابَ بِاْلَمِديَنِة َفالَ َأَجَل ِفيِه، َوَما  َكانَ   َما

  .219  .َشاُؤواَما  َيُسوُموَنُكمْ  َوُهْم ِخالََلُكمْ 

  .227  .َعَلى ِلَسانِهِ  أََتىَوإن اْلُمَناِفَق يـََتَكلُم ِمبَا 

لَُه ُمَوحداً،  َوَأْخَلصَ َلُه ُمْذِعناً،  َوَخَنعَ إِلَْيِه ُمْؤِمناً،  َوأَنَابَ ُموِقناً،  رََجاهُ َونـُْؤِمُن ِبه ِإميَاَن َمْن 
  .بِِه رَاِغباً ُجمَْتِهداً  َوَالذَ ممَُجداً،  ظَمهُ َوعَ 

233 .  
  

َر،  َجَحدَ فَالَوْيُل ِلَمْن  رَ  َوأَْنَكرَ اْلُمَقد241  .اْلُمَدبـ.  

َنُكْم َمَثُل السرَاِج ِيف الظْلَمِة، َيْسَتِضيُء ِبِه َمْن  َا َمثَلي بـَيـْ 247  .َوَلَجَهاِإمن.  

َِا فـَُهَو ُمَهاِجٌر، َوالَ  َوَأقـَر  َعَرفـََهاَفَمْن ...ْجَرِة َعَلى َأَحد إال ِمبَْعرَِفِة احلُْجةِ َال يـََقُع اْسُم اهلِْ 
َهااحلُْجُة  بـََلَغْتهُ يـََقُع اْسُم االْسِتْضَعاِف َعَلى َمْن    .قـَْلُبهُ  َوَوَعاَهاأُُذنُُه  َفَسِمَعتـْ

248 .  
  

َتَحَلهُ ِبِه، َوُعْذرًا ِلَمِن  ائْـَتم ، َوُهدًى ِلَمِن َدَخَلهُ مًا ِلَمْن ، َوِسلْ تـََوالهُ َوِعزًّا ِلَمْن  ، َوبـُْرَهاناً انـْ
، َحَمَلهُ ِبِه، َوَحاِمًال ِلَمْن  َحاج ِلَمْن  ِبِه، َوفـَْلجاً  َخاَصمَ ِبِه، َوَشاِهدًا ِلَمْن  َتَكلمَ ِلَمْن 

، َوَحِديثاً َوَعى، َوِعْلمًا ِلَمْن اْسَتْالمَ ، َوُجنًة ِلَمِن سمَ تـَوَ ، َوآيًَة ِلَمْن َأْعَمَلهُ َوَمِطيًة ِلَمْن 
  .َقَضى، َوُحْكماً ِلَمْن َرَوىِلَمْن 

277.  
  
  
  

  و) إذا ورد بعد أدوات الشرط: -  2
  رقم الصفحة  حتول الفعل املاضي إىل الزمن املستقبل

َرْرُتمْ ْميُ اِهللا لَِئْن أوَ   َردوااللُهم فَِإْن  ... ِخَرةِ ، َال َتْسَلُموا ِمْن َسْيِف اآلِمْن َسْيِف اْلَعاِجَلةِ  فـَ
  .احلَْق فَاْفُضْض َمجَاَعتَـُهمْ 

172.  
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اهللا  بُسنِة َرُسولِ  ُحكمَ بِالصْدِق ِيف ِكَتاِب اِهللا، فـََنْحُن َأَحق الناِس بِِه، َوِإْن  ُحِكمَ فَِإَذا 
  .َالُهْم ِبهِ فـََنْحُن َأوْ  وآله َصلى َعَلْيهِ 

173 .  
  

  .174  .ِإىل َمُعونَِتِهْم َفَشر َخِليل فَاْحَتاجَ ِبِه النـْعُل يـَْوماً  زَلتْ فَِإْن 

َنا  َجرُهمْ ، َوِإْن اتـبَـْعَناُهماْلُقْرآُن إِلَْيِهُم  َجرنَافَِإْن    . 175  .اتـبَـُعونَاإِلَيـْ

  .180  .َعَمُلهُ  َوفَازَ َمَهُلُه،  زَ بـَر التـْقَوى قـَْلَبُه  َأْشَعرَ َفَمْن 

، َوِإْن َتُكِن األ َأْظَهرَ فَِإْن  اسِ  ُكْنتَ ْخَرى، اهللاُ َفَذاَك َما حتُِب182.181  .رِْدءاً للن .  

َقْيتَ اُهللا َعَلْيَك ِإْن  أَبـَْقىَفَال  اِملَ ُقوَدن الظ ، َوألَ من ظامله ْنِصَفن اْلَمْظُلومَ ْميُ اِهللا ألَ أوَ ...  أَبـْ
َهَل احلَْق َوِإْن ، ِخبِزَاَمِتهَ    .َكارِهاً   َكانَ َحىت أُورَِدُه َمنـْ

182.  
  

اْهلَُدى َعَلى اْهلََوى، َويـَْعِطُف الرْأَي َعَلى اْلُقْرآِن ِإَذا  َعطَُفوايـَْعِطُف اْهلََوى َعَلى اْهلَُدى ِإَذا 
  .اْلُقْرآَن َعَلى الرْأيِ  َعطَُفوا

183 .  
  

 نـَْيا، َوَدْرُك َفَضاِئِل اآل فَِإن ِذِه اخلَِْصاِل َشَرُف َمَكارِِم الدِ ً185  .اهللاُ  َشاءَ ِخَرِة، ِإْن فـَْوزا.  

تَـَقَضتْ ْرِض ِمْن هِذِه األ َشَخْصتَ فَِإنَك ِإْن ...  َوَذَهبَ  تـََفرقَ النظَاُم  انـَْقَطعَ فَِإِن   انـْ
َتطَْعُتُموهُ فَِإَذا ...  أَْقطَارَِهاَعَلْيَك اْلَعَرُب ِمْن َأْطرَاِفَها وَ    .اْستَـَرْحُتمْ  اقـْ

188 .  
  

َعْن  ُحرفَ ِإَذا  َحق ِتَالَوتِِه، َوَال أَنـَْفَق ِمْنهُ  تُِليَ ِسْلَعٌة أَبـَْوَر ِمَن اْلِكَتاِب ِإَذا  ...َولَْيَس 
  .لِلَيت ِهَي أَقـَْومُ  ُهِديَ ُه َدلِيالً قـَْولَ  اتَخذَ ، َوَمِن ُوفقَ اَهللا  اْستَـْنَصحَ َمِن ...  َمَواِضِعهِ 

189 .  
  

  .190  .الِذي يُرِيُدوَن لَيَـْنَتزَِعن هَذا نـَْفَس هَذا َأَصابُواَواِهللا لَِئْن 

  .191  .ِمنا َيْسرِي ِفيَها ِبِسرَاج ُمِنري َأْدرََكَهاَمْن ...  أَنُه َملْ يُْدرِْكهُ  َود  َأْدرَكهُ ِإْن 

  .192  .َنظََرهُ  تَاَبعَ أَثـََرُه َوَلْو  ُر اْلَقاِئفُ الَ يـُْبصِ 

  .194  .َحَطَمْتهُ ِفيَها  َسَعى، َوَمْن َقَصَمْتهُ َهلَا  َأْشَرفَ َمْن 

 استَـْقبَـُلواِمْن َجالَبِيِب َغْفَلِتِهُم،  َواْسَتْخَرَجُهمْ َهلُْم َعْن َجزَاِء َمْعِصَيِتِهْم،  َكَشفَ َحىت ِإَذا 
  .ُمْقِبالً  َتْدبـَُرواَواسْ ُمْدِبراً، 

196 .  
  

 ملَْ ُيْسبَـُقوا َصَمُتوا، َوِإْن َصَدُقوا َنطَُقواِإْن ...  َسارِقاً  ُسميَ ِمْن َغْريِ أَبـَْواَِا  أَتَاَهاَفَمْن 
 طَابَ ظَاِهرُُه  طَابَ َفَما ...  ِعْنَدهُ  َوَقفَ َعلْيِه  َكانَ ِفيِه، َوِإْن  َمَضىلَُه  َكانَ فَِإْن ... 

  .بَاِطُنهُ  َخُبثَ ظَاِهرُُه  َخُبثَ ِطُنُه، َوَما بَا

197 .  
  
  

  . 198  .َمثََرتُهُ  َوَأَمرتْ َغْرُسُه  َخُبثَ َسْقُيُه  َخُبثَ َمثَرَتُُه، َوَما  َوَحَلتْ  َغْرُسهُ  طَابَ َسْقُيُه  طَابَ َفَما 
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 ...ِمْن ِإْشرَاِق نُورَِها  َدَخلَ وَ نـََهارَِها،  َأْوَضاحُ  َوَبَدتْ الشْمُس ِقَناَعَها،  أَْلَقتِ فَِإَذا 
  .ِمبَا اْكَتَسَبْتُه ِمَن اْلَمَعاِش ِيف ظَُلِم لََيالِيَها َوتـَبَـلَغتْ  ،ْجَفاَن َعَلى َمآِقيَهااأل َأْطبَـَقتِ 

199.198 .  
  

ْعَتِقَل نـَْفَسُه َعَلى ِعْنَد ذِلَك َأْن يَـ  اْسَتطَاعَ َفَمِن ...  اْرتـََفَعتْ ، َويـَْرَتِفُع ِإَذا َوقـََعتْ يـََقُع ِإَذا 
َذا  َكانَ اُهللا َعَلى َسِبيِل اْجلَنِة، َوِإْن  َشاءَ فَِإين َحاِمُلُكْم ِإْن  َأطَْعُتُمونياِهللا فـَْليَـْفَعْل، فَِإْن 

  .ِإَيل  أََتتْ لِتَـَناَل ِمْن َغْريِي َما  ُدِعَيتْ َوَلْو ...  َمَشقة َشِديَدة

199 .  
  
  

  .200  .َسَبقَ ِبِه  َعِملَ ، َوَمْن قَ َصدَ ِبِه  قَالَ َمْن 

بِِه  َوَمدتْ ِيف اْهلََلَكاِت،  َواْرتـََبكَ ِيف الظُلَماِت،  َتَحيـرَ نـَْفَسُه ِبَغْريِ نـَْفِسِه  َشَغلَ َفَمْن 
َء أَْعَمالِهِ  َوزَيـَنتْ طُْغَيانِِه،  َشَياِطيُنُه ِيف  َلُه َسىي.  

202 .  
  

...  طَْرفُُه َحِسرياً  رََجعَ ...  ِفْكَرُه، لِيَـْعَلَم َكْيَف أََقْمَت َعْرَشكَ  َأْعَملَ وَ قـَْلَبُه،  فـَرغَ َفَمْن 
  .َرَجاُؤُه ِيف َعَمِلهِ  ُعِرفَ  رََجاَفُكل َمْن 

204 .  
  

نـَْيا يف َعْيِنِه،  َعظَُمتِ وََكذِلَك َمْن  َقَطعَ فَانْـ َعَلى اِهللا،  آثـََرَهاَمْوِقُعَها ِمْن قـَْلِبِه،  وََكبـُرَ الد 
َها،  ...  ى اهللا عليه وآلهصلّ  ِمبُوسى َكِليِم اهللاِ  ثـَنـْيتُ  ِشْئتَ َوِإْن ...  َعْبدًا َهلَا َوَصارَ إِلَيـْ

  .ِيف ِعيَسى ْبِن َمْرميََ  قـُْلتُ  ِشْئتَ َوِإْن ...  ى اهللا عليهصلّ  ِبَداوودَ  ثـَلْثتُ  ِشْئتَ َوِإْن 

205 .  
  

  

نـَْيا َوَزَخارِفـََها ذََكْرتُ  إِلَْيهِ  َنَظْرتُ فَِإين ِإَذا  206  .الد.  

َرهُ  قَالَ َوِإْن  ... َكَذبَ أََهانَُه، فـََقْد  قَالَ فَِإْن    .207  .َأْكَرَمُه فـَْليَـْعَلْم َأن اَهللا َقْد أََهاَن َغيـْ

  .213  .ُمِطال َعَلى رَْأِسهِ  بِهِ  َوَسَماِمْن طَيِه،  َنَشَرهُ نـَْثى إَىل األ َدرَجَ إَذا 

 َضاَهْيَتهُ ُجِىنَ ِمْن َزْهَرِة ُكل َربِيع، َوإْن  : َجِىن قـُْلتَ ْرُض ِمبَا أَنـَْبَتِت األ َشبـْهَتهُ فَإْن 
 فـَُهَو َكُفُصوص َذاِت أَْلَوان َشاَكْلَتهُ َوإْن  ...اْحلَُلِل  بِاْلمالِبِس فـَُهَو َكَمْوِشى بِاْحلُِلي  ...

   .ِبَصْوت ُمْعوِالً  زَقَاَواِئِمِه بَِبَصرِِه ِإَىل قَـ  رََمىفَإَذا 

214 .  
  
  

  .215  .ُمحَْرًة َوْرِديةً  َأرَْتكَ َشْعَرًة ِمْن َشَعرَاِت َقَصِبِه  َتَصفْحتَ َوإَذا 

َها  رََمْيتَ فـََلْو  َعْن َبَداِئِع َما ُأْخرَِج ِإَىل  نـَْفُسكَ  َلَعَزَفتْ بَِبَصِر قـَْلِبَك َحنَْو َما يُوَصُف َلَك ِمنـْ
نـَْيا ِمْن َشَهَواَِا َوَلذاَِاال َشَغْلتَ فـََلْو ...  بِاْلِفْكِر ِيف اْصِطَفاِق َأْشَجار َوَلَذِهَلتْ  ... د 

 َلَزِهَقتْ  ...قـَْلَبَك أَيـَها اْلُمْسَتِمُع بِاْلُوُصوِل إَىل َما يـَْهُجُم َعَليَك ِمْن تِْلَك اْلَمَناِظِر 
َها    .ِمْن َجمِْلِسي هَذا ِإَىل ُجمَاَوَرِة أَْهِل اْلُقُبوِر اْسِتْعَجاالً َِا َتَحمْلتَ َولَ نـَْفُسَك َشْوقاً إِلَيـْ

216 .  
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  .217  .َمَعهُ  َمالَ  َمالَ أَيـَْنما 

اِعَي َلُكْم،  اتـبَـْعُتمُ ِإِن  ُسوِل،  َسَلكَ الدَهاَج الر  َونـََبْذُتمُ َمُؤونََة االْعِتَساِف،  وَُكِفيُتمْ ِبُكْم ِمنـْ
  .ْعَناقِ َعِن األ الثـْقَل اْلَفاِدحَ 

218.  
  

  .219  .َعَلى أُُمور - ُحركَ إَذا  -ْمِر إن الناَس ِمْن هَذا األَ 

َقَطعَ  َعَلى فـََيالَِة هَذا الرْأي َتمُموافَإنـُهْم إْن    .220  .ِنظَاُم اْلُمْسِلِمنيَ  انـْ

نَ  َأْظَهْرتـََناِإْن  َنا الشَهاَدةَ  َأْظَهْرتـَُهمْ َوِإْن  ...ا اْلبَـْغَي َعَلى َعُدونَا َفَجنبـْ َنا فَاْرزُقـْ   .221  .َعَليـْ

  .223  .ُقوِتلَ  أََبى، فَِإْن اْستـُْعِتبَ َشاِغٌب  َشَغبَ فَِإْن 

َها َحتَْسُب يـَْوَمَها َدْهَرَها ُأْحِسنَ إَذا    .225.224  .إلَيـْ

يِع َشْأنِِه  ْخَرِجِه َوَمْوِجلِهِ َأْن ُأْخِربَ ُكل َرُجل ِمْنُكْم مبَِ  ِشْئتُ َلْو    .225  .َلَفَعْلتُ َومجَِ

  .227  .َوارَاهُ َشرّاً  َكانَ ، َوإْن أَْبَداهُ َخْرياً  َكانَ ِيف نـَْفِسِه، فَإْن  َتَدبـَرهُ َأْن يـََتَكلَم َبَكَالم  َأرَادَ إَذا 

  .228  .فـَْليَـْفَعلْ  ...ِقي الراَحِة ِمْنُكْم َأْن يـَْلَقى اَهللا ُسْبحانَُه َوُهَو نَ  اْسَتطَاعَ َفَمِن 

ُهُم النـَعُم،  ْم ِبِصْدق ِمْن  َفزُِعواَوَلْو َأن الناَس ِحَني تـَْنزُِل ُِِم النـَقُم، َوتـَُزوُل َعنـْ ِِإَىل َر
 رُد َولَِئْن ...  ل فَاِسدَهلُْم كُ  َوَأْصَلحَ َعَلْيِهْم ُكل َشارِد،  َلَرد نِياِْم، َوَولَه ِمْن قـُُلوِْم، 
  .َلُقْلتُ َوَلْو َأشاُء َأْن أَُقوَل ...  َعَلْيُكْم أَْمرُُكْم إنُكْم َلُسَعَداءُ 

230 .  
  
  

ُتمْ ، َوإْن ُخْضُتمْ  أُْمِهْلُتمْ ملَْ جتُِْب، إْن  َدَعْوتُ ملَْ ُتِطْع، َوإَذا  َأَمْرتُ إَذا  ، َوإِن ُخْرُتمْ  ُحورِبـْ
 َجاءَ فـََواِهللا لَِئْن ...  َنَكْصُتمْ  إَىل ُمَشاقة ُأِجْبُتمْ ، َوإْن طََعْنُتمْ ُس َعَلى إَمام النا اْجَتَمعَ 
َنُكمْ  -َولََيْأتِيَـين  -يـَْوِمي    .لَيـَُفرَقن بـَْيين َوبـَيـْ

231 .  
  
  

  .235  .عليه السالم َداُودَ  ذِلَك ُسَلْيماُن ْبنُ  َلَكانَ  ... فـََلْو َأن َأَحداً جيَُِد إَىل اْلبَـَقاِء ُسلماً 

  .236  .ْسَالمُ اإل اْغتَـَربَ فـَُهُو ُمْغَرتٌِب ِإَذا 

  .237  .الرَواَح ِإَىل اِهللا فـَْلَيْخرُجْ  َأرَادَ َفَمْن 

  .238  .َكَتَبهُ  َأْعَلْنُتمْ ، َوِإن َعِلَمهُ  َأْسَرْرُتمْ ِإن 

 أََعِلْمُتْم َأن َماِلكاً  يَع َحَجر، َوَقرِيَن َشْيطَان؟بـَْنيَ طَابـََقْنيِ ِمْن نَار، َضجِ  َكانَ َفَكْيَف ِإَذا 

بـَْنيَ أَبَواَِا َجَزعاً  تـََوثـَبتْ  زََجَرَهابـَْعُضَها بـَْعَضًا لَِغَضِبِه، َوِإَذا  َحَطمَ َعَلى الناِر  َغِضبَ ِإَذا 
َحىت  اَجلَواِمعُ  َوَنِشَبتِ ْعَناِق، اِم األَأْطَواُق الناِر ِبِعظَ  اْلَتَحَمتْ َكْيَف أَْنَت ِإَذا  ِمْن َزْجَرتِِه؟

239.238 .  
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  .حلُُوَم السَواِعدِ  َأَكَلتْ 
ِيف َعِظيِم اْلُقْدَرِة،  َفكرواَوَلْو  ... ُجنُوَم قـَْر ِن اْلَماِعزِ  َنَجْمتَ اْلَباِطُل  نـََعرَ َحىت ِإَذا 

  َعَذاَب احلَْرِيقِ  اُفواَوخَ ِإَىل الطرِيِق،  َلَرَجُعواَوَجِسيِم النـْعَمِة، 
240 .  

 َوَلِقيتَ ِمْن َخْلِقَها َعَجباً،  لََقَضْيتَ  ... ِيف َجمَارِي ُأْكِلَها، َوِيف ُعْلوَها َوُسْفِلَها َفكْرتَ َوَلْو 
ُلَغ َغايَاتِِه، َما  َضَرْبتَ َوَلْو ...  ِمْن َوْصِفَها تـََعباً  الََلُة ِإال الد  َدلْتكَ ِيف َمَذاِهِب ِفْكرَِك لَِتبـْ

  .ِيف اجلَْرَاَدةِ  قـُْلتُ  ِشْئتَ َوِإْن ...  َعَلى َأن فَاِطَر النْمَلِة ُهَو فَاِطُر النْخَلةِ 

241 .  
  

  

  .242  .ِجبَْمِعِهم َأْجَلُبواَوالَ َيْسَتِطيُعوَن َذبـَها، َوَلْو 

يُع َحَيواَِا ِمْن َطْريَِها وَ  اْجَتَمعَ وََكيَف َوَلْو  َعَلى ِإْحَداثَِها، َوالَ  َقَدَرتْ َما ...  بـََهائِِمَهامجَِ
 َوَعِجَزتْ ، َوتاَهتْ ُعُقوُهلَا ِيف ِعْلِم ذِلَك  َولََتَحيـَرتْ َكْيَف السِبيُل ِإَىل ِإَجياِدَها،   َعَرَفتْ 
  .بـََقاُؤَها َلَدامَ َعَلى االْمِتَناِع  َقَدَرتْ َوَلْو ... َخاِسَئةً  َورََجَعتْ ، َوتـََناَهتْ قـَُواَها 

245 .  
  
  

  .246  .َغاِرَب اْلَبعريِ  اْلَبَالُء َكَما يـََعض اْلَقَتبُ  َعضُكمُ َذاَك ِإَذا 

  .248  .َلُكْم بـَرَاَءٌة ِمْن َأَحد َفِقُفوُه َحّىت َحيُْضَرُه اْلَمْوتُ  َكاَنتْ فَِإَذا 

ِة َحق َربِه َوَحق َرُسولِِه َوأَْهِل بـَْيِتِه َصَلَواُت ِمْنُكْم َعَلى ِفرَاِشِه َوُهَو َعَلى َمْعرِفَ  َماتَ فَِإنُّه َمْن 
ثـََواَب َما نـََوى ِمْن  واْستَـْوَجبَ َأْجرُُه َعَلى اِهللا،  َوَوَقعَ َشِهيداً،  َماتَ اِهللا َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم 

  .النـيُة َمَقاَم ِإْصالَتِِه ِلَسْيِفهِ  َوقَاَمتِ َصاِلِح َعَمِلِه، 

250 .  
  
  

  .251  .َعما َأْسَدى َوَسَألَ َما أَْعَطى،  َوَأَخذَ اهللاُ َما أَْبَدى،  َأَعادَ َذا إِ 

  .257  .بـََقاَء ُمْلِكِه، َوَدواَم ِعزهِ  َأْسَلمَ َفَشَرطَا َلُه ِإْن 

  .260  .الَ بُد ِمَن اْلَعَصِبيِة، فـَْلَيُكْن تـََعصبـُُهْم ِلَمَكارِِم اخلَِْصالِ  َكانَ فَإْن 

  .261  .َحالَْيِهْم، فَاْلَزُموا ُكل أَْمر َلزَِمِت اْلِعزُة ِبِه َحاَهلُمْ  ِيف تـََفاُوتِ  تـََفكْرُتمْ ِإَذا فَ 

  .263  .أَْهُل اْلُكْفرِ  َحارََبُكمْ ِإَىل َغْريِِه  َلَجْأُتمْ وِإنُكْم ِإْن 

  .264  .ْرِض َتَشذراً ِيف َأْطرَاِف األ ِإال َما يـََتَشذرُ  مْ ِديَلن ِمنـْهُ اهللاُ ِيف اْلَكرِة َعَلْيِهْم ألُ  َأِذنَ َولَِئْن 

تَـَناهُ إِلَْيِه  َأَجْبتَـَناِإْن    .265  .أَنَك َساِحرٌ  َعِلْمَناأَنَك ِنِيب َوَرُسوٌل، َوِإْن ملَْ تـَْفَعْل  َعِلْمَنا، َوَأرَيـْ

َها َشْوقاً،  َوَتطَلَعتْ َها َطَمعاً، إِلَيْـ  رََكُنوابِآيَة ِفيَها َتْشوِيٌق  َمروافَِإَذا  أنـَها  َوظَنوانـُُفوُسُهْم إِلَيـْ
َها َمَساِمَع قـُُلوِِْم،  َأْصَغْوابِآيَة ِفيَها َختْوِيٌف  َمرواُنْصَب أَْعيُِنِهْم، َوِإَذا   َأن َزِفريَ  َوظَنواإِلَيـْ

267 .  
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  .ِمما يـَُقاُل َلهُ  َخافَ  َأَحٌد ِمنـْْهمْ  زُكيَ ا ِإذَ ... ِيف ُأُصوِل آَذاِِمْ  َجَهنَم َوَشِهيَقَها
اِكرِيَن، ُكِتبَ ِيف اْلَغاِفِلَني  َكانَ ِإْن  اِكرِيَن ملَْ ُيْكَتْب ِمَن اْلَغاِفِلنيَ  َكانَ َوِإْن  ِيف الذ ِيف الذ 
َحّىت  َصبَـرَ َعَلْيِه  بُِغيَ ، َوِإْن ملَْ يـَْعُل َصْوتُهُ  َضِحكَ ملَْ يـَُغمُه َصْمُتُه، َوِإْن  َصَمتَ ِإْن ... 

  .َيُكوَن اهللاُ ُهَو الِذي يـَْنَتِقُم لَهُ 

268 .  
  

ُموُر بـَْعَد َمرَاَرَِا، لَُه األ َواْحَلْوَلتْ َعْنُه الشَداِئُد بـَْعَد ُدنـُوَها،  َعَزَبتْ بِالتـْقَوى  َأَخذَ َفَمْن 
َفَرَجتْ  َعَلْيِه  َوَهطََلتْ لَُه الصَعاُب بـَْعَد ِإْنَصاَِا،  َوَأْسَهَلتْ رَاُكِمَها، ْمَواُج بـَْعَد تَـ َعْنُه األ َوانـْ

َعَلْيِه النـَعُم بـَْعَد  َوتـََفجَرتْ الرْمحَُة بـَْعَد نـُُفورَِها،  َعَلْيهِ  َوَتَحدَبتْ اْلَكرَاَمُة بـَْعَد ُقُحوِطَها، 
  .َد ِإْرَذاِذَهاَعَلْيِه اْلبَـرََكُة بـَعْ  َوَوبـََلتْ ُنُضوَِا، 

275.274 .  
  
  
  

َر طَيِب  َأْعطَاَهافِإن َمْن ...  طَيَب النـْفِس َِا، فِإنـَها ُجتَْعُل َلُه َكفارَةً  َأْعطَاَهاَفَمْن  َغيـْ
  .ى الناسِ ِمْن أَْدهَ  َلُكْنتُ َوَلْوالَ َكرَاِهَيُة اْلَغْدِر ...  فـَُهَو َجاِهٌل بِالسنةِ  ...  النـْفِس َِا

278 .  
  

  .279  .ِيف الِتيهِ  َوَقعَ  َخاَلفَ اْلَماَء، َوَمْن  َوَردَ الطّرِيَق اْلَواِضَح  َسَلكَ َمْن 

  .280  اْلَمالَِئَكُة َما َقدَم؟ َوقَاَلتِ الناُس َما تـََرَك؟  قَالَ  َهَلكَ ِإن اْلَمْرَء ِإَذا 

َلغَ َأْصَوَب ِيف اْلَقْوِل،  َكانَ َحاَهلُْم،  َوذََكْرُتمْ أَْعَماَهلُْم،  َوَصْفُتمْ َولِكنُكْم َلْو  ِيف اْلُعْذِر،  َوأَبـْ
  .َمَكاَن َسبُكْم ِإياُهْم اللُهم اْحِقْن ِدَماَءنَا َوِدَماَءُهمْ  َوقـُْلُتمْ 

281 .  
  

  .282  .ِخَرةَ َِا اآل بـََلْغتَ فَإَذا أَْنَت َقْد ...  ِخرَةَ َِا اآل بـََلْغتَ  ِشْئتَ ِإْن 

 ُدوَن َخْلِقهِ  ذِلَك َخاِلصًا هللا ُسْبَحانَهُ  َلَكانَ َحد َأْن َجيْرَِي لَُه َوَال َجيْرَِي َعَلْيِه، أل َكانَ َوَلْو 
َها َحقَها،  َوَأدىالرِعيُة ِإَىل اْلَواِيل َحقُه،  َأدتِ فَِإذا ...  نَـُهْم،  َعز اْلَواِيل إِلَيـْ  تْ َوقَامَ احلَْق بـَيـْ

يِن،  َنُن،  َعَلى أَْذَالِهلَا َوَجَرتْ َمَعاِملُ اْلَعْدِل،  َواْعَتَدَلتْ َمَناِهُج الدِبذِلَك  َفَصَلحَ الس
ْوَلِة،  َوطُِمعَ الزَماُن،  ُة َوالِيَـَها، أَْو  َغَلَبتِ َوِإَذا  ْعَداِء.َمطَاِمُع األ َويَِئَستْ ِيف بـََقاِء الدِعيالر
ْدَغاُل ِيف اإل وََكثـُرَ َمَعاِملُ اجلَْْوِر،  َوَظَهَرتْ اْلَكِلَمُة،  ُهَناِلكَ  اْختَـَلَفتْ  ِبَرِعيِتِه، اْلَواِيل  َأْجَحفَ 
يِن،  َنِن،  َوُترَِكتْ الدالس َلتِ بِاْهلََوى،  فـَُعِملَ َحمَاجُفوسِ  وََكثـَُرتْ ْحَكاُم، األ َوُعطِعَلُل النـ 

بَِبالِغ  -ِيف اْلَعَمِل اْجِتَهاُدُه  َوطَالَ اِهللا ِحْرُصُه،  اءَعَلى ِرضَ  د اْشتَ َوإِن  -فـََلْيَس َأَحٌد ... 
  .َحِقيَقَة َما اهللاُ ُسْبَحانَُه أَْهُلُه ِمَن الطاَعِة َلهُ 

290 .  
  
  
  
  
  

  
  

  

يِن َفِضيَلُتهُ  َوتـََقدَمتْ ِيف احلَْق َمْنزِلَُتُه،  َعظَُمتْ َوإْن  -َولَْيَس اْمُرٌؤ  ِبَفْوِق َأْن  - ِيف الد
َتَحَمْتهُ النـُفوُس،  َصغَرْتهُ َوِإْن  -َعَلى َما َمحَلُه اُهللا ِمْن َحقِه. َوَال اْمُرٌؤ  نَ و يـَُعا اْلُعُيوُن   َواقـْ

291 .  
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 لَتَـرَْكُتهُ ُأِحب َأْن يـَُقاَل ذِلَك  ُكْنتُ َوَلْو ...  ِبُدوِن َأْن يُِعَني َعلى ذِلَك َأْو يـَُعاَن َعَلْيهِ  -
طَاطاً هللا ُسْبَحانَهُ    .احنِْ

  
  

  .292  .اْلَعَمُل َِِما أَثـَْقَل َعَلْيهِ  َكانَ ... احلَْق َأْن يـَُقاَل َلُه  اْسَتثْـَقلَ فَِإنُه َمِن 

يَاِر اْخلَاِويَِة، َواْلربُوِع اْخلَالَِيِة،  اْستَـْنطَُقواَوَلِو  ُهْم َعَرَصاِت تِْلَك الد َذَهُبوا ِيف  :َلَقاَلتْ َعنـْ
  .ْرِض ُضالالً، َوَذَهْبُتْم ِيف أَْعَقاِِْم ُجهاالً األ

294 .  
  

ُهْم َحمُْجوُب اْلِغطَاِء َلكَ  ُكِشفَ ِبَعْقِلَك، َأْو  َمثـْلتَـُهمْ فـََلْو    .296  .َأْشَجاَن قـُُلوب َلَرأَْيتَ ...  َعنـْ

  .297  .هِ بِ  نـََزَلتْ َويـَْفزَُع ِإَىل السْلَوِة ِإْن ُمِصيَبٌة 

  .299.298  .أَْعَالَم ُهدًى، َوَمَصابِيَح ُدجىً  َلَرأَْيتَ ...  َمْحُموَدةِ َعْقِلَك ِيف َمَقاِوِمِهُم الْ لِ  َمثـْلتَـُهمْ فـََلْو 

َأوَل  ْنتَ َلكُ ِيف ُمتِفَقْنيِ ِيف اْلُقوِة، ُمتَـَوازِيـَْنيِ ِيف اْلُقْدَرِ◌،  َكاَنتْ ْميُ اِهللا َلْو َأن هِذِه الصَفَة أوَ 
يَاِر اْخلَاِويَِة، َوالربُوِع اْخلَالَِيِة،  تـََعرْفتَهاَولَِئْن  ...ْخَالقِ َحاِكم َعلى نـَْفِسَك ِبَذِميِم األ ِيف الد

 َوَلِحقَ ِجبَالَئِِلَها اْلِقَياَمُة،  َوَحقتْ الراِجَفُة،  رََجَفتِ ِإَذا ...ِمْن ُحْسِن َتْذِكِريكَ  لََتِجَدنـَها
  .فـََلْم ُجيَْز ِيف َعْدلِِه َوِقْسِطِه يـَْوَمِئذ َخْرُق َبَصر ِيف اْهلََواءِ ...  ِبُكل َمْنَسك َأْهُلهُ 

300 .  
  
  
  

َعَة ِمبَا َحتَْت أَْفالَِكَها، َعَلى َأْن أَْعِصَي اَهللا ِيف َمنَْلة َأْسلُبـَُها األ ُأْعِطيتُ َواِهللا َلْو  قَالِيَم السبـْ
  .فـََعْلتُ َما ِجْلَب َشِعريَة 

302.  
  

ُهمُ ِإْن  ِإَىل  َلجُأواَعَلْيِهُم اْلَمَصاِئُب  ُصبتْ ذِْكُرَك، َوِإْن  آَنَسُهمْ اْلُغْربَُة  َأْوَحَشتـْ
  . َعْن ِطْلَبِيت،َفُدلِين َعَلى َمَصاِحلِي َعِميتُ َأْو  َعْن مْسأََلِيت  َفِهْهتُ ِإْن ...اْالِ◌ْسِتَجاَرِة ِبكَ 

304 .  
  

، َوَال ُميِْهُلُه اْمتَـَنعَ َفَال ُيْسِعُدُه اْلَقْوُل ِإَذا ...  َلَك ِمْثُل َحظِهمْ  َكانَ ْكتَـُهْم ِيف َحْرِِْم فَِإْن َشِر 
  .اتَسعَ النْطُق ِإَذا 

307 .  
  

  ز) إذا ورد في سياق األمر: – 2
  رقم الصفحة  حتول الفعل املاضي إىل الزمن املستقبل

  .172  .َأَخاُه بِنَـْفِسهِ  َوآَسى، اْمُرٌؤ ِقْرنَهُ  َأْجَزأَ 

  .191  .َعِن اجلََْهَلةِ  َوُخففَ َجمُْهوَدُه،  امرئُكل   ُحملَ 

  .207  .َمْوجلَِهُ  َوَوَلجَ أَثـََرُه،  َواقْـَتص ُمَتَأس بَِنِبيِه،  فـََتأسى

  ح) إذا ورد في سياق الّرجاء: – 2
  لصفحةرقم ا  حتول الفعل املاضي إىل الزمن املستقبل
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  .184  .ِفيِه السُيوفُ  ْمَر ِمْن بـَْعِد هَذا اْليَـْوِم تـُْنَتَضىَأْن تـََرْوا هَذا األ َعَسى

  .277  .َأْن يـَبـَْقى َعَلْيِه ِمَن الدَرنِ  َعَسىَفَما 

  ط) إذا ورد في سياق الّدعاء: – 2
  رقم الصفحة  حتول الفعل املاضي إىل الزمن املستقبل

نَكِر اْلَعاِمِلَني ِبهِ ِمرِ اهللاُ اآل َلَعنَ 
ُ
  .177  .يَن بِاْلَمْعُروِف التارِِكَني َلُه، َوالناِهَني َعِن امل

َعدَ اْخرُْج َعنا    . 182  .اهللاُ َعَلْيَك ِإْن أَبـَْقْيتَ  أَبـَْقىَفالَ  ... اهللاُ نـََواكَ  أَبـْ

  .186  .اهللاُ اْمرَأً اْستَـْقَبَل تـَْوبـََتهُ  فـََرِحمَ 

  .191  .يل َوَلُكمْ اهللاُ  َغَفرَ 

  .217  بـْرَاِر بَِرْمحَِتهِ ألاهللاُ َوِإياُكْم ِممْن َيْسَعى ِبَقْلِبِه ِإىل َمَنازِِل ا َجَعَلَنا

،  َأَخذَ  بـْرَ  َوأَْلَهَمَنااهللاُ ِبُقُلوبَِنا َوقـُُلوِبُكْم ِإَىل احلَْقاُكُم الص223  .َوإِي.  

  .225  .ْهَوتِِه، َوَقَمَع َهَوى نـَْفِسهِ شَ  اهللاُ َرُجالً نـَزََع َعنْ  فـََرِحمَ 

  .230  .اهللاُ َعما َسَلفَ  َعَفا

  .239  .يَا أَثـَْرمُ  اهللاُ  قـََبَحكَ اْسُكْت 

  .247  .ِإَىل َمَنازِِلُكمْ  -اهللاُ  رَِحَمُكمُ  - َفَساِبُقوا 

  .250  .ا َوَعْنُكْم ِبَفْضِل َرْمحَِتهِ َعن  وَعَفااهللاُ َوإِياُكْم ِبطَاَعِتِه َوطَاَعِة َرُسولِِه،  اْستَـْعَمَلَنا

  .280  .اهللاُ  رَِحَمُكمُ َجتَهُزوا 

،  َأَخذَ  بـْرَ  َوأَْلَهَمَنااُهللا ِبُقُلوبَِنا َوقـُُلوِبُكْم ِإَىل احلَْقاُكْم الصاُهللا َرُجًال رََأى َحّقاً  رَِحمَ ...  َوِإي
  .َفَأَعاَن َعَلْيهِ 
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  .307  .اهللاُ أَنُكْم ِيف َزَمان اْلَقاِئُل ِفيِه باحلَْق َقِليلٌ  مُ رَِحَمكُ َواْعَلُموا 

اهللاَ  َخافَ  ؤٌ . اْمرُ ..ِمْن َحّي ِلَميت، َوِمْن فَان لَِباق  َوَأَخذَ اْمُرٌؤ ِمْن نـَْفِسِه لِنَـْفِسِه،  أَخذَ فَ 
ِبزَِماِمَها،  َوزَمَهانـَْفَسُه بِِلَجاِمَها،  َجمَ أَلْ  ؤٌ اْمرُ  ،إَىل َعَمِلهِ  َوُهَو ُمَعمٌر إَىل َأَجِلِه، َوَمْنظُورٌ 

  .ِبزَِماِمَها ِإَىل طَاَعِة اهللاِ  َوقَاَدهابِِلَجاِمَها َعْن َمَعاِصي اِهللا،  فََأْمَسَكَها

310.309 .  
  
  

  ي) إذا ورد في سياق الّتمني بعد "لو": – 2
  رقم الصفحة  حتول الفعل املاضي إىل الزمن املستقبل
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إلَْيِهْم  فـََرَجْعتَ رَاِئدًا تـَْبَتِغي َهلُْم َمَساِقَط اْلَغْيِث،  بـََعُثوكَ َت َلْو َأن الِذيَن َورَاَءَك أَرَأَيْ 
  َصانِعاً؟ ُكْنتَ َمَجاِدِب، َما إىل اْلَمَعاِطِش َوالْ  َفَخاَلُفواَعِن اْلَكالَ َواْلَماِء،  َوَأْخبَـْرتـَُهمْ 

221 .  
  

 َوُصبتِ ِسنُة إِلَْيِهْم األ ُأْشرَِعتِ أََما َلْو ...  ُظ، َأِو الناِئُم َيْستَـْيِقظُ ْعَمى يـَْلحَ األ َكانَ َلْو 
  .السُيوُف َعَلى َهاَماِمْ 

232 .  
  

  .300  .َأطَْعَتهُ َفَما ظَنَك بِِه َلْو 

  .303  اْلُقُبوُر؟ وبـُْعِثَرتِ ُموُر، ِبُكُم األ تـََناَهتْ َفَكْيَف ِبُكْم َلْو 

  إذا ورد بعد أدوات العرض والتحضيض:ك)  – 2
  رقم الصفحة  حتول الفعل املاضي إىل الزمن املستقبل

  .175  .فَاقـْتـُُلوهُ  ِإَىل هَذا الشَعارِ  َدَعاَأالَ َمْن 

  .232  .السُيوُف َعَلى َهاَماِمْ  َوُصبتِ ِسنُة إِلَْيِهْم األ ُأْشرَِعتِ أََما َلْو 

  .283  .َوَوَلَدكَ أَْهَلَك  رَِحْمتَ أََما 

  ل) إذا ورد صفًة لنكرٍة عامٍة: – 2
  رقم الصفحة  حتول الفعل املاضي إىل الزمن املستقبل

 ِمْنُكْم  اْمرِئٍ َوَأي َقاِء،  ِمْن نـَْفِسِه َربَاطََة َجْأش َأَحسِمْن َأَحد ِمْن ِإْخَوانِِه  َورََأىِعْنَد الل
  .َعْن َأِخيهِ  فـَْلَيُذب  َفَشًال،

171.  
  

  .186  .َمِنيَتهُ  َوبَاَدرَ َخِطيَئَتُه،  َواْستَـَقالَ تـَْوبـََتُه،  اْستَـْقَبلَ فـََرِحَم اهللاُ اْمرَأً 

  .225  .َهَوى نـَْفِسهِ  َوَقَمعَ َشْهَوتِِه،  َعنْ  نـََزعَ فـََرِحَم اهللاُ َرُجالً 

َعْونًا بِاحلَْق َعَلى  وََكانَ ، فـََردهُ  َجْوراً  رََأىَعَلْيِه، أَْو  فََأَعانَ َحّقًا  رََأىَرِحَم اُهللا َرُجًال 
  .َصاِحِبهِ 

281 .  
  

  م) إذا اقترن بظرِف مستقبِل: – 2
  رقم الصفحة  حتول الفعل املاضي إىل الزمن املستقبل

  . 226  .َعَلْيه ُصدقَ  اْلُقْرآُن يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  ِبهِ  َمَحلَ َوَمْن ِفيِه، ُشفعَ َلُه اْلُقْرآُن يـَْوَم اْلِقَياَمِة  َشَفعَ َمْن 

نـَْيا( ْوقَاتُ َجاُل َواألِعْنَد ذِلَك اآل ُعِدَمتْ  اَعاُت، َفالَ  َوزَاَلتِ ، )بـَْعَد فـََناِء الدُنوَن َوالسالس
  .َشْيَء ِإال اْلَواِحُد اْلَقهارُ 

245 .  
  

  استنتاج ثاٍن: 
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ج البالغة" يساوي: ثالثة وأربعني وأربعمائة فعٍل جمموع أفعال املاضي احملّولة إىل زمن املستقبل يف "     
  .% 17.20)، أي بنسبة 2576)، من أصل ستة وسبعني ومخسمائة وألفي فعٍل (443(
 تحويل الفعل الماضي للداللة على الزمن العام: )3

  أ) إذا أسند إلى اهللا تعالى: -  3
  رقم الصفحة  حتول الفعل املاضي إىل الزمن العام

  .173  .تـََعاَلىُسْبَحانَُه وَ 

  .186  .اهللاُ ُسْبَحانَُه االْسِتْغَفاَر َسَبباً ِلُدُروِر الرْزِق َوَرْمحَِة اْخلَْلقِ  َجَعلَ َوَقْد 

  .194  .َلُكْم ُسُبَل الطاَعةِ  َوَسهلَ َعَلْيُكم اْلَمْعِصَيَة،  َحرمَ َمْن  فَِإنُكْم ِبَعْنيِ 

َها، ْشَياِء بَاْلَقْهِر هلََ ِمَن األ بَانَ  ِإن اَهللا ...  ْشَياُء ِمْنُه بَاْخلُُضوِع َلهاأل َوبَاَنتِ ا، َواْلُقْدَرِة َعَليـْ
َهَجهُ  تـََعاَلىاْصطََفى اهللاُ ...  ْسَالمِ َخصُكْم بَاإل تـََعاَلى   .َمنـْ

195 .  
  

َهلَا  َوَجَعلَ ا َسَكنًا َوقـَرَارًا النـَهاَر هلََ  َوَجَعلَ اللْيَل َهلَا نـََهارًا َوَمَعاشاً،  َجَعلَ َفُسْبَحاَن َمْن 
  .تـََعاَلى َواحلَِْساُب َعَلى اهللاِ ...  َأْجِنَحًة ِمْن حلَِْمَها

199 .  
  

َنُة اليت َأْخبَـَرَك اهللاُ    .ِ.  200َا تـََعاَلىَما هِذِه اْلِفتـْ

  .201  .احلَْْمَد ِمْفَتاحاً ِلذِْكرِهِ  َجَعلَ احلَْْمُد ِهللاِ◌ الِذي 

  .204  .فَِإنُه َمْدُخولٌ  تـََعاَلىاَء اِهللا إال َرجَ 

  .205  ثـََناُؤُه يـَُقصُر ِبِه َعما ُيْصَنُع بِِه ِبِعَباِدِه؟ َجل َفَما بَاُل اِهللا 

ُدوَن ِمْن ِصَفاِت األ َعما يـَْنَحُلهُ  تـََعاَلى 210  .ْقَدارِ اْلُ◌َحمد.  

َفُسْبَحاَن َمْن ...  ْلُسَن َعْن تـَْلِخيِص ِصَفِتهِ األ ْعَجزَ َوأَ ...  اْلُعُقولَ  بـََهرَ َفُسْبَحاَن الِذي 
  .الذرةِ   قـََواِئمَ  َأْدَمجَ 

216 .  
  

  .217  .َسَيْجَمُعُهْم ِلَشر يـَْوم تـََعاَلىَعَلى َأن اَهللا 

  .218  .أَنـَْزَل ِكَتاباً َهاِدياً  تـََعاَلىإن اَهللا 

َر َمْدُخول،  َوَأَحل ُهول، َحرَامًا َغيـَْر جمَْ  َحرمَ إن اَهللا  ُحْرَمَة اْلُمْسِلِم َعَلى  َوَفضلَ َحَالًال َغيـْ
  .ْخَالِص َوالتوِحيِد ُحُقوَق اْلُمْسِلِمَني ِيف َمَعاِقِدَهابِاإل َوَشد اْحلَُرِم ُكلَها، 

219.218 .  
  

َنا اْلَعَمُل ِبِكَتاِب اِهللا    .220  .عليه وآله ى اهللاُ ل صَ  ولِهِ َوِسريَِة َرسُ  تـََعاَلىَوَلُكْم َعَليـْ
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ْكُفوِف، الِذي 
َ
 …لِلْيِل َوالنـَهاِر  َمِغيضاً  َجَعْلَتهُ اللُهم َرب السْقِف اْلَمْرُفوِع، َواجلَْو امل

 نَامِ ًا ِلألقـَرَار  َجَعْلتَـَهاْرِض اليت َوَرب هِذِه األ ...  ِمْن َمالَِئَكِتكَ  ُسكانَُه ِسْبطاً  َوَجَعْلتَ 
  .ْرِض َأْوتَاداً ِلأل َجَعْلتَـَهاَوَرب اجلَِباِل الرَواِسي اليت ... 

221 .  
  
  

  .226  .ِمبِْثِلهِ  تـََعاَلىإنُه َما تـََوجَه اْلِعَباُد إَىل اِهللا 

  .228.227  .تـََعاَلىقَاَل اهللاُ 

  .228  .تـََعاَلى َأْن يـَْلَقى اهللاَ 

رَاُن ِيف ُخمَْتِلِف ِفَجاِج األُجنُوَمَها أَْعالَ  َجَعلَ    .234  .ْقطَارِ ماً َيْسَتِدلِ َا اْحلَيـْ

  .239  .تـََعاَلىَوقَاَل 

تَـَعاَلى   .241  .الِذي أَقَاَمَها َعَلى قـََواِئِمَها فـَ

َتَباَركَ    .242  .ْرضِ اهللاُ الِذي َيْسُجُد لَُه َمْن ِيف السماَواِت َواأل فـَ

 َاذِ  َجل َساءِ  َوَطُهرَ بـَْناِء، األ َعِن اخت244  .َعْن ُمَالَمَسِة الن.  

  .253  .اللْعَنَة َعَلى َمْن نَاَزَعُه ِفيِهَما َوَجَعلَ  ... اْلِعز َواْلِكْربِيَاءَ  لَِبسَ احلَْْمُد هللا الِذي 

  .257  .تـََعاَلى َقْد قَاَل ُسْبَحانَهُ وَ 

  .266  لقَخَلَق اخلَْ  َوتـََعاَلىفَِإن اَهللا ُسْبَحانَُه ...َتْصِديقاً لِنُبـُوِتكَ  اَلىتـَعَ فـََعَلْت َما فـََعَلْت بَِأْمِر اِهللا 

  .267  .ِيف َفَكاِك رِقَاِِمْ  تـََعاَلىَيْطلُُبوَن ِإَىل اِهللا 

بِِه  َلُطفَ  .َهارِِهمْ َال َخيَْفى َعَلْيِه َما اْلِعَباُد ُمْقَرتُِفوَن ِيف لَْيِلِهْم َونَـ  تـََعاَلىِإن اَهللا ُسْبَحانَُه 
  .بِِه ِعْلماً  َوَأَحاطَ ُخْرباً، 

278 .  
  

  .298  .ِيف اْلبـُْرَهِة بـَْعَد اْلبـُْرَهةِ  -آَالؤُه  َعزتْ  -َوَما بَرَِح هللا ... الذْكرَ  َجَعلَ ن اَهللا ُسْبَحانَُه إِ 

تَـَعالى   .300  .ِمْن َقِوّي َما َأْكَرَمهُ  فـَ

  طبيعية أو ظاهرة كونية تتجّدد:ب) إذا دّل على حركة  – 3
  رقم الصفحة  حتول الفعل املاضي إىل الزمن العام

  .174  .َجنٌْم ِيف السَماِء َجنْماً  َأم َمسٌري، َوَما  َسَمرَ َما  َأطُوُر بِهِ  ماَ َواِهللا 

  .179  .َحاِديهِ  َوَأْعَجلَ َداِعيِه،  َأْسَمعَ َوَما ُهَو ِإال اْلَمْوُت 

  .203  .اجلَِْديَدانِ  َكر ِبطَْعِمَها أََبداً َما  َوالَ َتْطَعمُ 
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  ج) إذا دّل على حدث عادي يتكّرر: – 3
  رقم الصفحة  حتول الفعل املاضي إىل الزمن العام

  .174.173  .عليه وآله اهللاُ  ىل صَ  َرُسوِل اهللاِ 

  .174  .عليه وآله اهللاُ  ىل صَ ُحمَمٍد 

  . 178  .وسّلم آلهعليه و  اهللاُ  ىل صَ  اهللاِ  َرُسولُ 

  .189  .عليه وآله بِاحلَْق  اهللاُ  ىل صَ فـَبَـَعَث اهللاُ ُحمَمداً 

  .190  .عليه وآله اهللاُ  ىل صَ ُحمَمٌد 

  .196  .وسّلم عليه وآله اهللاُ  ىل صَ  مي النِيب األُ 

  .197  .عليه وآله اهللاُ  ىل صَ  َوَقْد قَاَل الرُسوُل الصاِدقُ 

  .200  .اهللا عليه وآله بـَْنيَ َأْظُهرِنَا ىصلّ  اهللاِ  َوَرُسولُ 

َوِإْن ِشْئَت ثـَنـْيُت ...  ْسَوةِ اهللا عليه وآله َكاف َلَك ِيف األ ىصلّ  َكاَن ِيف َرُسوِل اهللاِ 
  .اهللا عليه ىصلّ  َوِإْن ِشْئَت ثـَلْثُت ِبَداوودَ ...  اهللا عليه وآله ىصلّ  ِمبُوسى َكِليِم اهللاِ 

205 .  
  

 اهللا عليه وآله ىصلّ  َوَلَقْد َكانَ ...  اهللا عليه وآله ىصلّ  ْطَهرِ ْطَيِب األبَِنِبيَك األ َتَأس فَـ 
اهللا عليه وآله َما َيُدلَك  ىصلّ  َوَلَقْد َكاَن ِيف َرُسوِل اهللاِ ...  ْرضِ يَْأُكُل َعَلى األ وسّلم

نـَْيا َعَلى َمَساِوىِء الد.  

206 .  
  
  

  .207  .اهللا عليه وآله َعَلماً لِلساَعةِ  ىصلّ  ُحمَمداً  فَِإن اَهللا َجَعلَ 

  .209  .اهللا عليه وآله نـَْوطاً  ىصلّ  َشدوَن ِبرُسولِ َواأل

  .210  .الشَفاهُ  َوَوحَدْتهُ َلُه اْجلَِباُه،  َخرتْ 

َنا ىصلّ  َوَصِحْبَت َرُسوَل اهللا   .211  . اهللا عليه وآله َكَما َصِحبـْ

  .212.211  .وسّلم اهللا عليه وآله صلى َىل َرُسوِل اهللاِ أَقـَْرُب إِ 

  .212  .اهللا عليه وآله صلى مسَِْعُت َرُسوَل اهللاِ 

ُتمُ َوِإَذا  َر َفُخُذوا ِبِه، َوإَذا  رَأَيـْ ُتمُ اْخلَيـْ   .219  .الشر َفَأْعِرُضوا َعْنهُ  رَأَيـْ

َنا اْلَعَمُل ِبِكَتاِب اِهللا تـََعاَىل وَ    .220  .عليه وآله اهللاُ  ىل صَ  ِسريَِة َرُسولِهِ َوَلُكْم َعَليـْ

  . 225اهللا  صلى فَإن َرُسوَل اهللاِ ...  اهللا عليه وآله صلى َولِكْن َأَخاُف َأْن َتْكُفُروا يف ِبَرُسوِل اهللاِ 
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  .َكاَن يـَُقولُ   عليه وآله
  .227  .اهللا عليه وآله صلى َوَقْد قَاَل َرُسوُل اهللاِ 

تُ فَِإَذا  ُتمْ َخْريًا َفَأِعيُنوا َعَلْيِه، َوِإَذا  مْ رَأَيـْ اهللا  صلى فَإن َرُسوَل اهللاِ ...  َشرًّا فَاْذَهُبوا َعْنهُ  رَأَيـْ
  .َكاَن يـَُقولُ   عليه وآله

228 .  
  

  .238  .اهللا عليه وآله صلى َوقـََبَض نَِبيهُ 

، َوأَِمينُ  ورسوله َوَأْشَهُد َأن ُحمَمداً َعْبُدهُ  ِفيالص ِضي240  .اهللا عليه وآله صلى ُه الر.  

اهللا  صلى َوَلَقْد قـََرَن اُهللا بِهِ ...  اهللا عليه وآله صلى َوَقْد َعِلْمُتْم َمْوِضِعي ِمْن َرُسوِل اهللاِ 
  .ِمْن َلُدنْ  عليه وآله

264 .  
  

َر َرُسوِل اهللاِ    .265  اهللا عليه وآله صلى ِحَني نـََزَل اْلَوْحُي َعَلْيهِ ...  اهللا عليه وآله صلى َغيـْ

 اهللا عليه وآله صلى َوَلَقْد قُِبَض َرُسوُل اهللاِ ...  اهللا عليه وآله صلى ِمْن َأْصَحاِب ُحمَمد
  .اهللا عليه وآله صلى َوَلَقْد ُوليُت ُغْسَلهُ ... 

273 .  

  .276  .اهللا عليه وآله باحلَْق  صلى ِإن اِهللا بـََعَث ُحمَمداً 

  .277  .بِاحلَْمة اهللا عليه وآله صلى ُسوُل اهللاِ َوَشبـَهَها رَ 

  .278  .اهللا عليه وآله َنِصباً بِالصَالةِ  صلى وََكاَن َرُسوُل اهللاِ 

 ِيبالن َتَديـُْتهُ  وسّلم اهللا عليه وآله صلى َوَما اْسَتَسن   .281  .فَاقـْ

َقِطَع َِِما َنْسُل َرُسوِل اهللاِ    .282  .يه وآلهاهللا عل صلى لَِئال يـَنـْ

  .283  .َعَلى َعْهِدهِ  وسلماهللا عليه وآله  صلى َوَقْد ُكِذَب َعَلى َرُسوِل اهللاِ 

ْعُتُه ِمْن َرُسوِل اهللاِ    .284  .اهللا عليه وآله صلى أَنَا مسَِ

  .209  .اهللا عليه وآله صلى َفَجَعْلُت أَتْـَبُع َمْأَخَذ َرُسوِل اهللا

  .312  تسليماً كثرياً. وسّلم...  وآله ىعلو  مي نِيب األُ ال اهللا على سيدنا حممدٍ  ىل صَ و 

  د) إذا دّل على صفة ثابتة راسخة في الّنفس: – 3
  رقم الصفحة  حتول الفعل املاضي إىل الزمن العام

  .226  .َعْنُه ِبزِيَاَدة أَْو نـُْقَصان قَامَ هَذا اْلُقْرآَن َأَحٌد ِإال  َجاَلسَ َوَما 

  .245  .ُمْسَتِكيَنًة لَِعَظَمِتهِ  َوَذلتْ َياُء َلُه، شْ األ َخَضَعتِ 
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  : ثالثاستنتاج 
جمموع أفعال املاضي احملّولة إىل الزمن العام يف "ج البالغة" يساوي: ستة عشر ومائة فعٍل      

  .% 04.50)، أي بنسبة  2576)، من أصل ستة وسبعني ومخسمائة وألفي فعٍل (116(
  
  
  
  

  الخالصة:
   دول اآليت يبّني التحويل الزمين للفعل املاضي يف "ج البالغة"، وهو كما يأيت:اجل     

  التحويل الزمين يف الفعل املاضي يف ج البالغة  
  الداللة األصلية  الداللة المحّولة

  الزمن املاضي   الزمن العام  زمن املستقبل  زمن احلال

عدد األفعال 
2576  

30  443  116  
1987  

589  

  سبةالن
100 %  

01.17 %  17.20 %  04.50 %  
77.13 %  

22.87 %  

  وميكن التعبري عن النسب املئوية املوجودة يف اجلدول أعاله بالدائرتني اآلتيتني:     

   
  استنتاج:
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)، من 589جمموع أفعال املاضي احملّولة يف "ج البالغة" يساوي: تسعة ومثانني ومخسمائة فعٍل (      
أفعال غري حمّولة؛ فأغلب األفعال  % 77.13وما نسبته  .% 22.87)، أي بنسبة 2576فعٍل (أصل 

جاءت على داللتها األصلية (الداللة على املضي)، وهذا يدل على أّن االستعمال اللغوي الغالب للفعل 
 يملاضفعل االحتول يقتضيه السياق، وقد كان املاضي يكون على أصله، وأما ما حّول منه فيكون لغرٍض 

  زمن احلال. مث يليه التحول إىل الزمن العام، مث للداللة على زمن املستقبل هو الغالب،
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  في فعل الحال "المضارع": الزمني ثانيا: صور التحويل
 من خال إذا «للفعل املضارع داللة زمنية صرفية، تتمثل يف الداللة على احلال، ألّن الفعل املضارع      

ويتعني كذلك للحال بقرينة  .1» لقرينة إال االستقبال إىل يصرف وال احلال، على إال حيمل مل القرائن،
اقرتن بظرف دال على احلال، مثل: "اآلن"، و"الساعة"، و"حاًال" ...  إذا ال، وذلكخاصة بزمن احل

أو كان منفيًّا بـ"ليس"، حنو قولك: "ليس يقوم"؛ ألّن اخل، حنو قولك: "حممد يصلي اآلن أو الساعة". 
عل"، يقول أو كان منفّيًا بـ"ما"، حنو قولك: "ما يف .2»مجهور النحاة على أا لنفي احلال « ليس عند 
 يفعل"، "ما: فتقول الفعل، حال يف كان  إذا يفعل"، "هو: لقوله نفيٌ  فهي "ما" وأّما «"سيبويه": 

؛ ألّن 4]الظن  ِإال  يـَتِبُعونَ  ِإنْ  [أو كان منفّيًا بـ"إْن"، حنو قوله تعاىل:  .3»املعىن  يف "ليس" مبنزلة وتكون
وتدل صيغة احلال . 5»"ليس"  معىن يف كـ"ما"،  "إْن" تكونو  «يقول "سيبويه":  "إْن" يف معىن "ما"،

 «يقول "الرضي":  على احلاضر إذا دخلت عليها "الم االبتداء"، وذلك حنو قولك: "إّن زيدًا ليقوم"،
 ختصصه "السني" أنّ  كما  باحلال، له خمصصة املضارع على الداخلة االبتداء" "الم: الكوفيني وعند

  .6»باالستقبال 
أن يتعني فيه  «د أمجل "السيوطي" احلاالت اليت تدل فيها صيغة احلال على احلاضر بقوله: وق     

احلال، وذلك إذا اقرتن بـ"اآلن" وما يف معناها، كـ"احلني"، و"الساعة"، و"آنفاً"، أو نفي بـ"ليس"، أو 
  .  7»"ما"، أو "إْن"؛ ألا موضوعة لنفي احلال، أو دخل عليه "الم االبتداء" 

وتدل صيغة احلال "املضارع" على زمن احلال كذلك إذا وقعت يف موضع احلال، حنو قولك: "جاء      
 ِمنْ  َعَلْيِهَما َخيِْصَفانِ  َوطَِفَقا [، حنو قوله تعاىل: 8زيد يضحك"، أو وقعت خربًا لفعٍل من أفعال الشروع

  .9] اْجلَنةِ  َوَرقِ 

                                                           

 .12/ 4شرح كافية ابن احلاجب، رضي الدين األسرتاباذي،  1

  .296/ 2ي الدين األسرتاباذي، املصدر نفسه، رض 2
  .221/ 4الكتاب، سيبويه،  3
  .23النجم:  4
  .221/ 4املصدر نفسه، سيبويه،  5
  .226/ 2شرح كافية ابن احلاجب، رضي الدين األسرتاباذي،  6
  .38/ 1مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، السيوطي،  7
  .26/ 1لسيد، ينظر: األفعال يف القرآن الكرمي، عبد احلميد مصطفى ا 8
  .22األعراف:   9
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زمن فعل احلال "املضارع" هي احلاضر، وقد يتحول من هذه عرفنا ممّا سبق أّن الداللة األصلية ل     
   الصورة األصلية (الداللة على زمن احلال) إىل صوٍر أخرى فرعية، وذلك حسب السياق والقرائن وهي: 

  الداللة على الزمن املاضي. –أ 
  الداللة على زمن املستقبل. -ب          

  الداللة على الزمن العام.  -ج          
  وميكن تفصيل هذه الصور املتحولة عن األصل كاآليت:     

  تحويل فعل الحال إلى الداللة على الزمن الماضي: )أ
قد تتحول داللة صيغة احلال "املضارع" من الداللة على زمن احلال إىل الداللة على الزمن املاضي،      

  وذلك بقرينة تصرفها إليه، ويكون ذلك يف املواضع اآلتية: 
 « عرّفت "إذ" عند النحاة بأا ظرف زمان خاص باملاضي، يقول "سيبويه": :بعد "إذ"إذا وردت  -1

 [ . حنو قوله تعاىل:2. ألن "إذ"  هي للماضي من الدهر1»فـ"إذا" فيما يستقبل، مبنزلة "إذ" فيما مضى
يدل على الزمن املاضي؛ ألنه (يقول) احلال "املضارع"  ، ففعل3] ِإْذ يـَُقوُل ِلَصاِحِبِه َال َحتَْزْن ِإن اللَه َمَعَنا

  . 4من داللته على زمن احلال إىل داللته على املاضي بعد "إذ". فاألداة "إذ" حولت الفعل احلاضر ورد
َوِإْن ِشْئَت ثـَنـْيُت ِمبُوسى   « وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف موضعني، نذكر أحدمها:     

. فـ"إذ" حّولت داللة 5»)َرب ِإين ِلَما أَنـْزَْلَت ِإَىل ِمْن َخْري َفِقريٌ ( :وآله إْذ يـَُقولُ  ى اهللا عليهصلّ  َكِليِم اهللاِ 
  "يقول" من زمن احلال إىل الزمن املاضي.

اتفق النحاة على إخراج "لو" من أدوات الشرط الدالة  :إذا وردت بعد "لو" الشرطية االمتناعية -2
؛ ألن هذا احلرف يقتضي فعال ممتنعا المتناع، ويصرف 6اضيعلى االستقبال، وجعلوها خاصة بامل

 الفعل احلاضر "املضارع" إىل الزمن املاضي. ويف ذلك قول كثري عزّة:

  لو يسمعون كما سمعت حديثها *** خّروا لعّزة رّكعا وسجودا

                                                           

  .60/ 3الكتاب، سيبويه،  1
  .224/ 4ينظر: املصدر نفسه، سيبويه،  2
 . 40التوبة:  3

  .124/ 1ينظر: التعبري الزمين عند النحاة العرب، عبد اهللا بوخلخال،  4
  .2 /205ج البالغة، علي بن أيب طالب،  5
. وينظر: زمن الفعل يف اللغة العربية قرائنه وجهاته، عبد اجلبار توامة، ص: 231/ 2سرتاباذي، ينظر: شرح كافية ابن احلاجب، رضي الدين األ 6

26.  
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  . 3؛ أي: لو أطاعكم2] تمْ َلَعنِ  اْألَْمرِ  ِمنَ  َكِثريٍ   ِيف  يُِطيُعُكمْ  َلوْ  [ . وحنو قوله تعاىل:1أي لو مسعوا
  ويالحظ أّن هذه الصورة مل ترد يف "ج البالغة".     

من دالالت "قد" حتقيق الفعل يف املاضي بصيغة "قد فعل"، وذلك حنو قوله : إذا وردت بعد "قد" -3
5] َعَلْيه َما أَنـُْتمْ  يـَْعَلمُ  دْ قَ   [ وقوله أيضا: مبعىن: قد رأينا.، 4] السَماءِ  ِيف  َوْجِهكَ  تـََقلبَ  نـََرى َقدْ  [تعاىل:

عن الدين  أدخل "قد" ليؤكد علمه مبا هم عليه من املخالفة « يقول "الزخمشري": مبعىن: قد علم، ،
 ويالحظ أّن هذه الصورة مل ترد يف "ج البالغة". .6»والنفاق 

دث كان مستمرا جييء بناء (كان يفعل) للداللة على أن احل: إذا وردت خبرا لـ"كان" وأخواتها  -4
، مثل: "أمسى املطر 7يف زمن ماض، ويشارك "كان" يف ذلك أخواا (أصبح يفعل، أضحى يفعل...)

  . حنو قوله تعاىل:9» "كان" إمنا تدل على ما مضى من الزمان فقط «  يقول "ابن يعيش": .8يهطل"
 .11]اْخلَيـْرَاِت  ِيف  ُيَسارُِعونَ  َكانُوا  ِإنـُهمْ   [ وقوله أيضا:، 10] َتْكِسُبونَ  ُكْنُتمْ   ِمبَا اْلَعَذابَ  َفُذوُقوا[

 وََكاَن َميَْضُغ الشْيَء ُمث يـُْلِقُمِنيهِ  « وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:     
  " حّولت داللته إىل املضي، لوقوعه خرباً لـ"كان".َميَْضغُ . فالفعل "12»

  تام يف اعتبار "كان" وامسها وخربها قد وقعن يف الزمن املاضي، حىت عندما  فالنحاة على اتفاق «     
  .13» يكون خربها فعال مضارعا، فهي تنقله للداللة على الزمن املاضي

                                                           

  .271ينظر: الزمن يف القرآن الكرمي، عبد الكرمي بكري، ص:  1
  .07احلجرات:  2
  .40ينظر: الداللة الزمنية يف اللغة العربية، عبد املنعم عبد اهللا حسن، ص:  3
 . 144البقرة:  4

 . 64النور:  5

  .79/ 3تفسري الكشاف، الزخمشري،  6
  .39/ 1. وينظر: األفعال يف القرآن الكرمي، عبد احلميد مصطفى السيد، 34ينظر: الفعل زمانه وأبنيته، إبراهيم السامرائي، ص:  7
  .158ينظر: يف النحو العريب نقد وتوجيه، مهدي املخزومي، ص:  8
  .89/ 7شرح املفصل، ابن يعيش،  9

 . 39األعراف:  10

 . 90األنبياء:  11

  .2 /264ج البالغة، علي بن أيب طالب،  12
   .120/ 1التعبري الزمين عند النحاة العرب، عبد اهللا بوخلخال،  13
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، وخربها كونه فعًال مضارعاً، يدل أيضا على *فـ"كان" وأخواا تدل بصيغتها على الزمن املاضي     
عبد القدر حامد" هذا املاضي بـ"املاضي االستمراري أو التعّودي"، الزمن املاضي، ويسمي األستاذ "

  .1»يدل على حدوث الفعل يف الزمن املاضي على سبيل االستمرار أو التعّود ملدة معينة  «الذي 
ا" بأما حريف جزم ونفي للفعل : إذا وردت بعد "لم" و"لّما" الجازمتين -5

ّ
عرف النحاة "مل" و"مل

قلبه للماضي، مع وجود فارق بينهما يف املدى الزمين، فـ"مل" تنفي فعل احلال إىل احلاضر "املضارع"، و 
          وكقول الشاعر:   ،2] َشِقيا َرب  ِبُدَعاِئكَ  َأُكنْ  وَملَْ  [الزمن املاضي، سواء كان متصال، مثل قوله تعاىل: 

  3لم َيُمْت من له أثـَْر *** وحياٌة من الّسيرْ 
َشْيًئا  َيُكنْ  ملَْ  [ أن نقول: "مل أفعل وقد فعلت". واالنقطاع مثل قوله تعاىل: ولذلك مل جيز     

ا" فمنفيها مستمر يف احلال وجيوز أن نقول:، 4] َمْذُكورًا
ّ
 ، كقوله تعاىل: 5"مل أفعل وقد فعلت". أما "مل

ا": إا مقصورة على . يقول "برجشرتاسر"6]َعَذاِب  َيُذوُقوا َلما َبلْ [
ّ
توقع الفعل وانتظاره،  عن "مل

ُهمْ  َوَآَخرِينَ  [ وقوله:  .7واستطالة زمانه، ومعناها يف هذه اآلية: مل يذوقوا عذايب بعد  ِِمْ  يـَْلَحُقوا َلما ِمنـْ
ا أفعل مث فعلت". وقال "سيبويه. 8]

ّ
"فعل" فإن نفيه "مل إذا قال: « ": ولذلك ال يصح أن نقول: "مل

ا يفعل"يفعل"، وإذا قال: "قد فعل" 
ّ
ا يكن مث  «  . وهلذا9»فإن نفيه "مل

ّ
جاز "مل يكن مث كان"، ومل جيز "مل

ا يكن وقد يكون"
ّ
  .10» كان"، بل يقال: "مل

                                                           

  ماعدا "ليس" فهي عند أغلب النحاة تفيد النفي، والداللة على زمن احلال.  *
  .66حامد، ص:  معاين املاضي واملضارع يف القرآن الكرمي، عبد القادر 1
 . 04مرمي:  2

   .60/ 1ينظر: النحو الوايف، عباس حسن،  3
 . 01اإلنسان:  4

. وينظر: األفعال يف القرآن الكرمي، عبد احلميد 308 - 307/ 1، و305/ 1ينظر: مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري،  5
  .33/ 1مصطفى السيد، 

6
 . 08ص:  

  .173ي للغة العربية، برجشرتاسر، ص: ينظر: التطور النحو  7
8

 . 03اجلمعة:  

  .117/ 3الكتاب، سيبويه،  9
. وينظر: معاين احلروف، أبو احلسن علي بن عيسى الّرماين، حتقيق: عرفان بن 308/ 1مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري،  10

  .100، ص: 2005، 01سليم العشا حسونة، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، ط: 
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َهلَا َجَناَحاِن َلما يَرِقا فـَيَـْنَشقا، وََملْ  « وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:     
ا"، و"مل"، حّوال داللة الفعلني من احلال إىل املضي. .1» يـَْغُلظَا فـََيثْـُقالَ 

ّ
  فـ"مل

ا" ختتصان جبزم فعل احلال ونفيه وقلبه ماضيا، ومنفي "مل" ال يلزم اتصال  *وميكن القول إّن "مل"     
ّ
و"مل
ا" فإنه جيب اتصال نفيها باحلال وقد يكون متصال،باحلال، بل قد يكون منقطعا، 

ّ
  . 2أما "مل

نعرف بأّن "رّب" هي حرف جّر شبيه بالزّائد، وال جتّر إّال نكرة، وهلا صدر  :د "ربّما"إذا وردت بع -6
الكالم ملضارعتها حرف النفي، مثل: "رّب رجٍل أكرمته"، وإذا زيدت "ما" بعد "رّب" فإا تكفها عن 

كون زمن فعل ، وإمنا ي3العمل، ويليها فعل، واألغلب تدخل "رّمبا" على املاضي، مثل: "رمبّا قام زيد"
احلال ماضيًا بشرط أن تقوم القرينة الدالة على مضي زمنه حقيقة، وذلك مثل قول الشاعر هلارٍب من 

 حاكٍم توّعده بالقتل، فجاء اخلرب مبوت احلاكم:  

  ربّما تجزُع النفوُس من األمـ *** ـر له فـُْرَجٌة كحل العقال
    . 4أي: رّمبا جزعت

  مل ترد يف "ج البالغة". ويالحظ أّن هذه الصورة     
تدل صيغة احلاضر على الزمن املاضي إذا اقرتنت بالظرف الدال على : إذا اقترنت بظرف ماض -7

، فالقرينة "من 5]قـَْبلُ  ِمنْ  اللهِ  أَْنِبَياءَ  تـَْقتـُُلونَ  فَِلمَ  ُقلْ  [ املضي، مثل الظرف "قبل"، كما يف قوله تعاىل:
. وقد جاء الزمن بصيغة احلال 6قد وقع يف املاضي، وانقضى وانقطع أثرهقبل" دّلت على أّن قتل األنبياء 

 . 7ليدل على فعل مالزم هلم، وقد تكرر ذلك الفعل منهم

                                                           

  .2 /199ج البالغة، علي بن أيب طالب،  1
يشرتط يف "مل" اليت تصرف زمن املضارع للماضي أّال تكون مسبوقة بإحدى األدوات الشرطية اليت ختلصه لالستقبال، "إن" الشرطية أو إحدى  *

َها ملَْ  فَِإنْ [ قوله تعاىل: أخواا، فإن وجدت هذه األداة صرفته للمستقبل بالرغم من وجود "مل"، وذلك حنو  [. وقوله: 265البقرة:  ] َفَطل  َواِبلٌ  ُيِصبـْ
  .34/ 1ينظر: األفعال يف القرآن الكرمي، عبد احلميد مصطفى السيد،  .203األعراف:  ] اْجَتبـَْيتـََها َلْوَال  قَاُلوا بَِآيَةٍ  تَْأِِمْ  ملَْ  َوِإَذا

  .33/ 1احلميد مصطفى السيد،  ينظر: األفعال يف القرآن الكرمي، عبد 2
، 1999، 01، وينظر: قاموس األدوات النحوية، حسني سرحان، مكتبة اإلميان، املنصورة، مصر، ط: 121ينظر: معاين احلروف، الّرماين، ص:  3

  .52 -  51ص: 
  .36/ 1ينظر: األفعال يف القرآن الكرمي، عبد احلميد مصطفى السيد،  4
  .61البقرة:  5
  .119ن يف القرآن الكرمي، عبد الكرمي بكري، ص: ينظر: الزم 6
  .104ينظر: التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة، حممود عكاشة، ص:  7
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 ملَْ َيُكْن ِمْن قـَْبِل ذِلَك َكائِناً  « وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف موضع واحٍد، وهي:     
  ة اجلزم "مل"، وقرينة الظرف "قبل".. فالفعل "يكن" حّول إىل املضي بقرين1»
لنا وتكون بسرد األحداث املاضية بصيغة احلال، ليجع :*إذا وردت في سياق حكاية حال ماضية -8

وقد  « يقول "سيبويه":. 2أمامنا مشاهدة باألبصار، وقت اإلخبار نعيش تلك األحداث كما لو أا
 قوله: لرجٍل من بين َسُلول ُمولد:  تقع "نفعل" يف موضع "فعلنا" يف بعض املواضع، ومثل ذلك

  .3» ولقد أمر على اللئيم يسبّني *** فمضيُت ثّمت قلت: ال يعنيني
فقد وقعت صيغة احلال "أمّر"، بدال من صيغة املاضي "مررت"، للداللة على الزمن املاضي، بدليل قوله: 

 [. وكذلك قوله تعاىل: 4حلاضر"فمضيت". وكذلك الفعل "يسبين" جاء للداللة احلال املاضي بصيغة ا
َناُكمْ  َوِإذْ  ، فتذبيح 5]ِنَساءَُكم    َوَيْسَتْحُيونَ  أَبـَْناءَُكمْ  يَُذحبُونَ  اْلَعَذابِ  ُسوءَ  َيُسوُموَنُكمْ  ِفْرَعْونَ  َآلِ  ِمنْ  َجنيـْ

حضار األبناء واستحياء النساء أحداث ماضية عّرب عنها بصيغة احلاضر، اليت تدل على احلال قصد است
  .6تلك املشاهد أمام األعني

، مة، وتظّل مشتعلة ساعتني"وكثريا ما نسمع قول املذيع مثال: "النار تشتعل يف أحد أحياء العاص      
فال شّك أّن فعل احلال ال يدل على وقوع احلدث يف احلال أو املستقبل، وإمنا يدل على أّن احلدث قد 

اذ "عبد القادر حامد" أنّه من السائغ أن ُنسّمي املضارع يف هذه وقع فعًال يف الزمن املاضي. ويرى األست
  .7العبارة، وحنوها، بـ"املضارع احلكائي"

                                                           

  .2 /244ج البالغة، علي بن أيب طالب،  1
. ينظر: الزمن يف القرآن معىن حكاية احلال: هو أن تقدر نفسك كأنك موجود يف ذلك الزمان، أو تقدر ذلك الزمان حمكّيا اآلن على ما تلفظ به *

  .119الكرمي، عبد الكرمي بكري، ص: 
  .117/ 1ينظر: التعبري الزمين عند النحاة العرب، عبد اهللا بوخلخال،  2
  .24/ 3الكتاب، سيبويه،  3
  .128/ 1ينظر: التعبري الزمين عند النحاة العرب، عبد اهللا بوخلخال،  4
   .49البقرة:  5
  .328/ 3، 2000، 01صاحل السامرائي، دار الفكر، عمان، األردن، ط:  ينظر: معاين النحو، فاضل 6
، ص: 1961، 13ينظر: معاين املضارع يف القرآن الكرمي، عبد القادر حامد،جملة جممع اللغة العربية، مطبعة الكيالين الصغري، القاهرة، اجلزء:  7

150.  
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 َوأَنَا وليٌد َيُضمِين ِإَىل َصْدرِِه، « وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:     
. فهذه األفعال وردت يف سياق حال ماضية، 1» ، َوُيِشمِين َعْرَفهُ َوَيْكنـُُفِين ِيف ِفرَاِشِه، َوميُِسِين َجَسَدهُ 

  فحّولت داللتها إىل املضي.
 تحويل فعل الحال إلى الداللة على زمن المستقبل: )ب

رأينا  كما   -قد تتحول داللة فعل احلال "املضارع" من الداللة على احلال إىل الداللة على املاضي      
  فيما يأيت: -كما سنرى   -ال إىل الداللة على املستقبل ومن الداللة على احل  -
دال على تدل صيغة احلال على الزمن املستقبل إذا اقرتنت بظرف : إذا اقترنت بظرف مستقبل -1

: "تبدأ الدراسة غدا"، وقولك: "أذهب مثالً  قولك. كبكرةو  وغدوة وغدا املستقبل، وذلك مثل: إذا
« ، يقول "السيوطي": 3] َحلَاِفظُونَ  لَهُ  َوِإنا َويـَْلَعبْ  يـَْرَتعْ  َغًدا َمَعَنا هُ أَْرِسلْ  [ :حنو قوله تعاىل، و 2بكرة"

ويتعني فيه االستقبال وذلك إذا اقرتن بظرف مستقبل، سواء كان معموًال به، أو مضافًا إليه، حنو: 
 .   4»ثاين "أزورك إذا تزورين"؛ فالفعالن مستقبالن لعمل األول يف "إذا"، وإضافة "إذا" إىل ال

َغدًا تـََرْوَن أَياِمي، َوُيْكَشُف  « وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:     
. فأفعال احلال دّلت على املستقبل، وذلك القرتاا 5» َلُكْم َعْن َسرَائِرِي، َوتـَْعرُِفوَنِين بـَْعَد ُخُلو َمَكاِين 

  بـ"غداً"، و"بعد".
يدل الفعل احلاضر على املستقبل إذا أسند  دت إلى شيء متوقع حصوله في المستقبل:إذا أسن  -2

ويتعني فيه « إىل خرب متوقع حدوثه يف املستقبل، والتوقع يكون يف املستقبل غالبا، يقول "السيوطي": 
  ... أسند إىل متوقع، كقوله: االستقبال، وذلك إذا

  نجاَة من العذابِ يهولك أن تموت وأنت ُمْلٍغ *** لما فيه ال
 َفُأولَِئكَ  [. وحنو قوله تعاىل: 1»إذ لو أريد به احلال لزم سبق الفعل للفاعل يف الوجود، وهو حمال 

. فالفعالن: "يدخلون"، و"يقوم" 3] اْلَعاَلِمنيَ  لَِرب  الناسُ  يـَُقومُ  يـَْومَ  [وقوله أيضا:  ،2]اْجلَنَة  َيْدُخُلونَ 
ما دالّ على توقع اخلرب يف املستقبل.أفادا زمن املستقبل؛ أل  

                                                           

  .2 /264ج البالغة، علي بن أيب طالب،  1
/ 1           . وينظر: األفعال يف القرآن الكرمي، عبد احلميد مصطفى السيد، 84/ 1الزمين عند النحاة العرب، عبد اهللا بوخلخال،  ينظر: التعبري 2

  .57. وينظر: دراسات يف الفعل، عبد اهلادي الفضلي، ص: 30 - 29
  .12يوسف:  3
.                                                                        58/ 1الوايف، عباس حسن، . وينظر: النحو 39/ 1مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، السيوطي،  4
  .2 /191ج البالغة، علي بن أيب طالب،  5
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َوَما َيْصَنُع بِاْلَماِل َمْن َعما قَِليل  « وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:    
  ملستقبل. "، متوقع حدوثهما يف اتـَبـَْقى"، و"َ ُيْسَلُبهفالفعالن " .4» َوِحَسابُهُ  ُيْسَلُبُه، َوتـَبـَْقى َعَلْيِه تَِبَعتُهُ 

إذا دخلت على  « تدل صيغة احلال على املستقبل إذا اقرتنت بـ"قد"؛ ألا إذا وردت بعد "قد":  -3
املستقبل دلت على التوقع والتقليل، كقولك: "قد يفعل"، و"قد خيرج"، أي ذلك قليل منه، وقد 

هـ) أن من 761" (ت. وقد ذكر "ابن هشام5»استعمل يف معىن أن األمر جيوز أن يقع، وجيوز أّال يقع 
التوقع، وذلك مع املضارع واضح، كقولك: "قد يقدم الغائب اليوم"، إذا كنت تتوقع  «معاين "قد": 

 .6»قدومه 

أََما ِإنُه َقْد يـَْرِمي الراِمي،  « ) مواضع، منها:03وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف ثالثة (     
  . فالّرمي، واخلطأ، واحليك، متوقع يف زمن املستقبل.7» ُك اْلَكَالمُ َوُختِْطيُء السَهاُم، َوحيَِي

تدل صيغة احلاضر على : إذا صحبت نوني التوكيد (الثقيلة والخفيفة) والم جواب القسم  -4
...  لالستقبال ويتخلص« يقول "الرضي":  املستقبل إذا اقرتنت بنوين التوكيد، والم جواب القسم.

«      ، ويقول "سيبويه":8» حيصل مل مبا يليق إّمنا وهو توكيد، الثالثة إذ قسم،ال والم التأكيد، بنوين
اعلم أّن القسم توكيد لكالمك، فإذا حلفت على فعل غري منفي مل يقع لزمته "الالم"، ولزمت الالم 

 [       ، وحنو قوله تعاىل:9»"النون" اخلفيفة أو الثقيلة يف آخر الكلمة، وذلك قولك: "واهللا ألفعلّن" 
 اِغرِينَ  ِمنَ  َولََيُكوَننْ  لَُيْسَجَنن10] الص. 

من  ْنِصَفن اْلَمْظُلومَ ْميُ اِهللا ألَ أوَ  « وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:     
   .11» ُقوَدن الظاِملَ ِخبِزَاَمِتهَ ، َوألَ ظامله

                                                                                                                                                                                           

 .39/ 1مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، السيوطي،  1

  .124النساء:  2
  .06املطففني:  3
  .2 /202ج البالغة، علي بن أيب طالب،  4
 .95معاين احلروف، الّرماين، ص:  5

  .194/ 1مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري،  6
  .2 /185ج البالغة، علي بن أيب طالب،  7
  .25/ 4شرح كافية ابن احلاجب، رضي الدين األسرتاباذي،  8
  .104/ 3الكتاب، سيبويه،  9

  .32يوسف:  10
  . 2 /182ج البالغة، علي بن أيب طالب، 11
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  ما مل   التوكيد يليق مبا مل حيصل، ويناسب واحلال؛ ألّن  ضي تدخالن على املا فنونا التوكيد ال      
يليق مبا ب "أداة توكيد"، كالّنونني؛ ألنه إذا صح فعل احلال يتعني لالستقبالويرى "السيوطي" أن ، 1يقع

    ، ومن ذلك قول "لبيد بن ربيعة": 2مل حيصل، وإذا صحبه "الم القسم"؛ ألا يف معىن التوكيد
  3أتيّن منيّتي *** إّن المنايا ال تطيُش سهاُمهاولقد علمت لت

ويف بعض األحيان ترد "الم القسم" دون "نون التوكيد" مع الفعل احلاضر فتخلصه لالستقبال؛ ألا      
وقد يستقيم يف «  يقول "سيبويه":، 4يف معىن أداة التوكيد، مثل قولك: "واهللا لعلى عملك حتاسُب"

 لََيْحُكمُ  رَبكَ  َوِإن  [، ومن ذلك قوله تعاىل: 5»" و"ليذهُب"، ومل يقع ضرٌب الكالم "إّن زيدًا ليضربُ 
نَـُهمْ    .6]اْلِقَياَمة  يـَْومَ  بـَيـْ

يرى ""ابن هشام" أّن "هل" ختصص الفعل احلاضر "املضارع" بعدها  :إذا وردت بعد "هل" -5
 َهلْ  [. ومن ذلك قوله تعاىل: 7لالستقبال، حنو: "هل تسافر"؟، خبالف اهلمزة، حنو: "أتظّنه قائماً"؟

 .8]قـَْبُل  ِمنْ  َأِخيهِ  َعَلى أَِمْنُتُكمْ  َكَما  ِإال  َعَلْيهِ  َآَمُنُكمْ 
ُقَك ِيف َوَهْل  « ) مواضع، منها:04وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف أربعة (      ُيَصد  

  ع يف املستقبل.. فالتساؤل عن التصديق متوق9» أَْمرَِك ِإال ِمْثُل هَذا
 تأخري« : ومعناهيقصد بالتنفيس: التوسيع، : إذا وردت بعد حرفي التنفيس (السين وسوف) -6

أي أّن ، 10»وسعته  أي: اخلناق"، "نفست: يقال احلال، يف التضييق وعدم املستقبل، الزمان إىل الفعل
سع وهو االستقبال؛ ألنه غري احلرف ينقل الفعل من الزمن الضيق وهو احلال؛ ألنه حمدود، إىل الزمن الوا

 الفعل، تأخري على للداللة موضوعني لكوما«  بالفعل، اختص "السني"، و"سوف" وإمنا. 11حمدود
                                                           

 .59/ 1ينظر: النحو الوايف، عباس حسن،  1

 .40 - 39/ 1ينظر: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، السيوطي،  2

. والبيت يف معلقة "لبيد بن ربيعة"، وروي برواية أخرى يف كتاب: شرح املعلقات السبع، أبو عبد اهللا احلسني الّزوزين، 110/ 3الكتاب، سيبويه،  3
َنها. 213، ص: 1962لعربية، بريوت، لبنان، (د ط)، دار اليقظة ا   *** إّن المنايا ال تطيُش سهاُمها صاَدْفَن منها ِغرًة فأصبـْ

  .59/ 1ينظر: النحو الوايف، عباس حسن،  4
 .109/ 3الكتاب، سيبويه،  5

  .124النحل:  6
  .350/ 2ينظر: مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري،  7
   .64ف: يوس 8

  .2 /203ج البالغة، علي بن أيب طالب،  9
 .223/ 2شرح كافية ابن احلاجب، رضي الدين األسرتاباذي،  10

  .60/ 1. وينظر: النحو الوايف، عباس حسن، 158/ 1ينظر: مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري،  11
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سيفعل أو سوف يفعل دل على أنك  فإذا قلت:« ويقول "ابن السراج": ، 1»االستقبال  إىل احلال من
  .2»تريد املستقبل، وترك احلاضر على لفظه، ألنه أوىل به 

تدخل "السني" على الفعل احلاضر فتصرفه لالستقبال، وتسّمى حرف تنفيس؛ ألا  :السين›  أ –6
تقلب الفعل احلاضر من الزمن الضيق وهو احلال، إىل الزمن الواسع وهو االستقبال، وتسّمى حرف 

علها ختصيص؛ ألا ختّص زمن فعل احلال بعد صالحيته للحال باالستقبال، وتسّمى حرف استقبال؛ جل
وإذا قال: سيذهب، فإنه دليل  « . يقول "سيبويه":3الفعل احلاضر لالستقبال بعد أن كان صاحلا للحال

 الفعل املضارع االستقبالإذا أردت ب« ويقول "ابن جين": . 4»على أنه يكون فيما يستقبل من الزمان 
 .6] ِسِننيَ   ِبْضعِ  ِيف  ِلُبونَ َسيَـغْ  [ تعاىل: ، حنو قوله5» أدخلت عليه السني، لتدل ا على استقباله

وتدخل العرب "السني" إذا أرادت تكرار الفعل وتأكيده وعدم التنفيس فيه؛ أي عدم جعله للمستقبل 
  .7البعيد
َوَسيَـْنَتِقُم اُهللا ِممْن ظََلَم  « ) مواضع، منها:10وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عشرة (     

فانتقام اهللا عّز وجّل ممّن ظلم يكون يف املستقبل القريب، وذلك . 8» ، َوَمْشَربًا ِمبَْشَربَمْأَكًال ِمبَْأَكل
  لداللة "السني" عليه.

حرف تنفيس، ختتص بالدخول على الفعل احلاضر، وختلصه لالستقبال وهي أيضا : سوف› ب  –6
ا مبنزلة "السني" اليت يف ومن تلك احلروف أيضا: "سوف يفعل"؛ أل « مثل "السني"، يقول "سيبويه":

ا األفعال، على "السني" هذه تدخل وإمناقولك: "سيفعل"،  9" »يفعل "لن لقوله: إثبات هي وإمن.    
وقد ذهب البصريون إىل أّن "سوف" أشد تراخيا يف االستقبال من "السني"، فهما خمتلفان يف      

يف التنفيس من "السني"، وهذا يدل على أّن  الداللة، إذ إّن مدة االستقبال مع "سوف" أوسع، وأبلغ 

                                                           

 .232/ 2شرح كافية ابن احلاجب، رضي الدين األسرتاباذي،  1

 .39/ 1األصول يف النحو، ابن السراج،  2

. وينظر: موسوعة احلروف يف 16. وينظر: معاين احلروف، الّرماين، ص: 1/158ينظر: مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري،  3
  . 270 -  269، ص: 1995، 02اللغة العربية، إميل بديع يعقوب، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط: 

 .35/ 1كتاب، سيبويه، ال 4

 .257/ 1األشباه والنظائر يف النحو، السيوطي،  5

6
  .04 - 03الروم:  
  .60/ 1ينظر: النحو الوايف، عباس حسن،  7
  .2 /203ج البالغة، علي بن أيب طالب،  8
  .115/ 3الكتاب، سيبويه،  9



� ز���� ا���و���� �����ل �� ا��زء ا����� �ن "ا� ــــ  ا�
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا��
ل ا�����  ـــــــــ��
"�� ا� �

 -232 -  
  
 

 "سوف"، من منقوص "السني" إنّ : وقيل «يقول "الرضي": ، 1كل واحد منهما حرف مستقل بنفسه
 أقل وهو التنفيس، حرف "السني" على يطلقون ، واجلمهور2»الفعل  تقريب على احلروف بتقليل داللة
  ريب، و"سوف" للمستقبل البعيد. أي أّن "السني" للمستقبل القالتسويف؛  من زمناً 

"سوف" كالسني، وأوسع زمانًا منها عند البصريني؛ ألّن كثرة احلروف تدل « يقول "السيوطي":      
 .4] تـَْعَلُمونَ      َسْوفَ  َكال   [ ، فتكون بذلك دالة على التسويف، حنو قوله تعاىل:3»على كثرة املعىن 

 الداللة على املستقبل، وليست املدة مع "سوف" أوسع؛ ألّن وذهب الكوفيون إىل أما مرتادفان  يف
"السني" مقتطعة من "سوف"، فقد صّح عن العرب أم قالوا يف "سوف أفعل"، "سو أفعل"، و"َسَف 

 يـُْعِطيكَ  َوَلَسْوفَ  [          وتنفرد "سوف" على "السني" بدخول الالم عليها، حنو قوله تعاىل: .5أفعل"
  . 6] َضىفـَتَـرْ  َربكَ 
  ويالحظ أّن األداة "سوف" مل ترد يف "ج البالغة".   
تدل صيغة احلال "املضارع" على املستقبل إذا وردت بعد "لو" : إذا وردت بعد "لو" المصدرية -7

املصدرية، وعالمتها صحة وقوع "أن" يف موضعها، وأكثر وقوعها يكون بعد "وّد" أو "يوّد"، وحنوه:  
، والتقدير: يوّد أحدهم التعمري، 8] َسَنةٍ  أَْلفَ  يـَُعمرُ  َلوْ  َأَحُدُهمْ  يـََود  [ عاىل:. من ذلك قوله ت7كأحبّ 

فـ"لو" هنا مبعىن "أن" املصدرية، كأنه قال: يوّد أحدهم أن يعّمر ألف سنة، و"أن" ال تأيت بعد الفعل 
، ففعل 10]فـَُيْدِهُنون        ُتْدِهنُ  َلوْ  َودوا [وحنو قوله تعاىل:  .9احلاضر إّال للداللة على الزمن املستقبل

 احلال "تدهن" يدل على املستقبل؛ ألنه وقع بعد "لو" املصدرية.

  ويالحظ أن هذه الصورة مل ترد يف "ج البالغة".     

                                                           

  .181 -  018/ 2، 92ينظر: اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ابن األنبا ري، املسألة:  1
 .223/ 2شرح كافية ابن احلاجب، رضي الدين األسرتاباذي،  2

  .212/ 1اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين عبد الرمحان السيوطي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، (د ط)، (د ت)،  3
  .03التكاثر:  4
  .811 - 180/ 2، 92ينظر: اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ابن األنباري، املسألة:  5
  .05الضحى:  6
  .86ينظر: قاموس األدوات النحوية، حسني سرحان، ص:  7
 .96البقرة:  8

  .271ينظر: الزمن يف القرآن الكرمي، عبد الكرمي بكري، ص:  9
  .09القلم:  10
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 ، وذلك1تدل صيغة احلال على املستقبل إذا تضمنت وعدا أو وعيدا :إذا اقتضت وعدا أو وعيدا -8
فالفعالن: "يعذب"، و"يغفر" يدالن على  .2] َيَشاء ِلَمنْ  َويـَْغِفرُ  َيَشاءُ  َمنْ  بُ يـَُعذ  [قوله تعاىل:  مثل

املستقبل؛ ألّن حتقيقهما ال يكون إّال يف املستقبل، وحنو قولك: "ُأكرُمك وُأحِسن إليك"، فحدث 
  .3اإلكرام واإلحسان مل يقع بعد، وإمنا يكون وقوعه يف املستقبل

 ،اْلَفرَاِئَض اْلَفراِئضَ «  ) مواضع، منها:03رة يف "ج البالغة" يف ثالثة (وقد وردت هذه الصو      
  . فحدث التأدية مل يقع بعُد، وإمنا وقوعه منتظر يف زمن املستقبل.4» أَدوَها إَىل اِهللا تـَُؤدُكْم ِإَىل اْجلَنةِ 

؛ ألّن طلب 5ائه طلباً يدل فعل احلال "املضارع" على املستقبل، وذلك باقتض: إذا اقتضت طلباً   -9
ذلك يف األمر  «احلاصل حمال، سواء أكان الطلب يفهم منه وحده، أم كان بوجود أداة أخرى. ويكون 

  ، وتفصيلها كاآليت:6»والنهي والدعاء والتحضيض 
إذا وقع الفعل احلاضر أمرًا فإنه يكون داال على زمن املستقبل؛ ألّن األمر ال يكون إالّ  :األمـر›  أ –9

فالفعل "يرضعن"  .7]َكاِمَلْنيِ   َحْوَلْنيِ  َأْوَالَدُهن  يـُْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ  [ تقبال، وذلك كما يف قوله تعاىل:مس
خرب يف معىن األمر، وأصل الكالم: "لريضعن الوالدات"، فاهللا يطلب من الوالدات إرضاع أوالدهن، وهذا 

اخلرب تأكيد لألمر، وإشعار بأنه مما جيب أْن يتلقى  ال يكون إّال يف املستقبل. وإخراج األمر يف صورة
  .                                           8باملسارعة إىل امتثاله

فإْن أردت أْن جتعل هذه األفعال أمراً  « ويأيت فعل احلال أمراً إذا اقرتن بالم األمر، يقول "سيبويه":     
، 10] َسَعِته  ِمنْ  َسَعةٍ  ُذو لِيـُْنِفقْ  [ . وحنو قوله تعاىل:9»ّدثك" أدخلت "الالم"، وذلك قولك: "ائته فليح

                                                           

  .59/ 1. وينظر: النحو الوايف، عباس حسن، 37/ 1ينظر: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، السيوطي،  1
  .40املائدة:  2
 .90/ 1ينظر: التعبري الزمين عند النحاة العرب، عبد اهللا بوخلخال،  3

  .2 /218ج البالغة، علي بن أيب طالب،  4
  .37/ 1ينظر: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، السيوطي،  5
 .25/ 4شرح كافية ابن احلاجب، رضي الدين األسرتاباذي،  6

  .233البقرة:  7
  .270/ 1شري، تفسري الكشاف، الزخم 8
 .35/ 3الكتاب، سيبويه،  9

  .07الطالق:  10
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فطلب اإلنفاق ُفِهم من الفعل احلاضر "ينفق" مبساعدة "الالم"، وزمنه هو املستقبل، إذ ال ميكن حتقيق 
   .1ما تطلبه من غريك وتنفيذه إالّ يف املستقبل

فـَْليَـْنظُْر نَاِظٌر ِبَعْقِلِه َأْكَرَم اهللاُ «  ة مواضع، منها:وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عدّ      
  املستقبل. بالم األمر، فحّولت داللته من احلال إىل" اقرتن يـَْنظُرْ . فالفعل "2»؟ ِبذِلَك أَْم أََهانَهُ  ُحمَمداً 

األمر من حيث تدل صيغة احلال "املضارع" على املستقبل بالنهي، وذلك ألّن النهي ك :الّنهـي›  ب –9
واعلم أّن الطلب من النهي مبنزلته من األمر،  «الداللة على الزمن، وهذا ما يتضح من قول "املربّد": 

. ويتحقق النهي بدخول "ال" الناهية على فعل احلال، 3»جيري على لفظه، كما جري على لفظ األمر 
فطلب  .4] إِلَْيكِ      رَادوهُ  ِإنا َحتَْزِين  َوَال  َختَاِيف  َوَال [ فينجزم ويتخلص لالستقبال، وذلك مثل قوله تعاىل:

  عدم اخلوف واحلزن ال يكونان إالّ يف املستقبل.
َوَال ختُِلوَها،  ،َورَايـََتُكْم َفَال ُمتِيُلوَها«  وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:     

. فأفعال احلال دلت على املستقبل؛ ألّن النهي طلب يطلب حتققه 5» ْجَعاِنُكمْ َوَال َجتَْعُلوَها ِإال بِأَْيِدي شُ 
  يف املستقبل. 

تدل على املستقبل، وذلك مثل األمر والنهي، يقول  *إذا وقعت صيغة احلال دعاءً  :الّدعاء›  ج –9
ظم أْن يقال أمر أو واعلم أّن الدعاء مبنزلة األمر والنهي، وإّمنا قيل: "دعاء"؛ ألنه استع«  "سيبويه":

، فالفعل احلاضر يف "ال تؤاخذنا" يدل 7]َأْخطَْأنَا  أَوْ  َنِسيَنا ِإنْ  تـَُؤاِخْذنَا َال  رَبـَنا [ حنو قوله تعاىل:. «6ي
  على املستقبل؛ ألنه وقع يف أسلوب الدعاء، وألنه مبنزلة األمر والنهي.

َتِقَر ِيف «  مواضع، منها:وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة       اللُهم ِإين أَُعوُذ ِبَك َأْن أَفـْ
فأفعال احلال دلت على  .8» ْمُر َلكَ ِغَناَك، أَْو َأِضل ِيف ُهَداَك، أَْو ُأَضاَم ِيف ُسْلطَاِنَك، أَْو ُأْضَطَهَد َواأل

  املستقبل؛ ألا وردت يف سياق الدعاء.
                                                           

  .59/ 1ينظر: النحو الوايف، عباس حسن،  1
  .2 /206 - 207ج البالغة، علي بن أيب طالب،  2
  .135/ 2املقتضب، املربد،  3
  .07القصص:  4
  .2 /172ج البالغة، علي بن أيب طالب،  5
  غة كان، سواء  ماضياً أو مضارعاً أو أمراً.كل "الدعاء" يكون يف املستقبل، وبأي صي  *
  .142/ 1الكتاب، سيبويه،  6

   .286البقرة:  7
  .2 /289ج البالغة، علي بن أيب طالب،  8
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ل احلال غالبًا للمستقبل مع أدوات العرض والتحضيض، يتلخص فع :العرض والّتحضيض›  د –9
«        ، ويف هذه األدوات معىن الطلب واألمر. يقول "ابن هشام": 1»هال، لوال، لوما، أال « وهي: 

حبّث      والعرض والتحضيض، ومعنامها: طلب الشيء، لكن العرض طلب بلني، والتحضيض طلب
 ، وقوله أيضا:3] بِاْلَمَالِئَكة تَْأتِيَنا َما َلوْ  [ تقوم"، وكقوله تعاىل: ، وذلك كقولك: "هال تقوم"، و"لوال2»

  . 4] َلُكم اللهُ  يـَْغِفرَ  َأنْ  حتُِبونَ  َأَال  [
 أَال تـَْنظُُروَن ِإَىل َصِغِري َما َخَلقَ  «وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:      

اليت وقعت بعد أدوات العرض والتحضيض تدل على املستقبل؛ ألا يف معىن فاألفعال احلالية  .5»
  الطلب، والطلب ال يكون إالّ يف املستقبل.

أسندت تدل صيغة احلاضر على املستقبل إذا  :إذا صحبتها فعل أو أداة ترّج وإشفاق أو تمنّ   -10
   كاآليت:، وتفصيلها  6»التمين والرتجي واإلشفاق؛ ألّن طلب احلاصل حمال  «إىل 
عسى وحرى  «يتعني الفعل احلاضر لالستقبال مع أفعال الرجاء، وهي: الترجي واإلشفاق: ›  أ –10

. فهذه األفعال ال يتحقق معناها إّال يف املستقبل، ولذلك كان زمن فعل احلال الواقع خرباً 7»واخلولق 
وقد وردت هذه ، 9] بِاْلَفْتح يَْأِيتَ  َأنْ  للهُ ا فـََعَسى [ حنو قوله تعاىل:. 8ألفعال الرجاء مستقبال فقط ليتوافقا

ِفيِه  ِمْن بـَْعِد هَذا اْليَـْوِم تـُْنَتَضى ...َعَسى َأْن تـََرْوا  «الصورة يف "ج البالغة" يف موضع واحد، هو: 
"، الواقعان يف خرب "عسى" ال يكون زمنهما إالّ تـََرْوا؛ فالفعالن احلاضران "يأيت"، و"10» السُيوفُ 

لفظها لفظ املاضي، ومعناها املستقبل؛ ألّن الراجي إّمنا يرجو يف  « تقبًال؛ ألّن "عسى" وأخواامس

                                                           

  .70اإلعراب، الزخمشري، ص:  صنعة يف املفصل . وينظر:98/ 1الكتاب، سيبويه،  1

  .69/ 1مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري،  2
  .07احلجر:  3
   .22النور:  4
  .2 /241ج البالغة، علي بن أيب طالب،  5
 .25/ 4شرح كافية ابن احلاجب، رضي الدين األسرتاباذي،  6

  . 370/ 2، 2003، 01جامع الدروس العربية، مصطفى الغالييين، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، ط:  7
  .19/ 1د مصطفى السيد، ينظر: األفعال يف القرآن الكرمي، عبد احلمي 8
  .52املائدة:  9

  .2 /184ج البالغة، علي بن أيب طالب،  10
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، وألّن األفعال احلاضرة الواقعة أخبارًا لـ"عسى" وأخواا تقع غالبًا مقرونة 1» املستقبل ال يف املاضي
  بـ"أْن" املصدرية، اليت ختلص املضارع للمستقبل.

وإشفاق،   قال "سيبويه": "عسى": طمع « واإلشفاق، يقول "الرضي":  رجاءوتفيد "عسى" ال     
. 2»فالطمع يف احملبوب، واإلشفاق يف املكروه، حنو: "عسيت أن متوت"، ومعىن اإلشفاق: اخلوف 

  فالطمع والرجاء يف أن يكون، واإلشفاق واخلوف يف أالّ يكون، وذلك كقول الشاعر:          
  3عسى يغتّر بي َحِمٌق لئيم ***ن فأّما كّيس فنجا ولك

وما قيل عن "عسى" يُقال عن أخواا: "حرى" و"اخلولق"، حنو: "حرى زيد أْن يقوم"، و"اخلولقت 
  السماء أْن متطر"؛ ألما يوافقان "عسى" معىن وعمًال.

يقول  وتدل صيغة احلال كذلك على املستقبل مع "لعّل"، وهي أداة جاءت ملعىن الرتجي والتوقع،     
. فالتوقع ألمر ترجوه (طمع)، حنو قولك: "لعّل اهللا 4»ولعّل معناه التوقع ملرجو أو خموٍف  «"الزخمشري": 

  . 5 ] َخيَْشى أَوْ  يـََتذَكرُ  َلَعلهُ  [وقوله تعاىل:  يرمحنا"،
ْصِلَح ِيف هِذِه َوَلَعل اَهللا َأْن يُ  «وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف موضع واحد، هو:      

 وإشفاقٌ  طمعٌ : وعسى ولعل « . والتوقع ألمر ختافه (إشفاق). يقول "سيبويه":6» مةِ اْهلُْدنَِة أَْمَر هِذِه األ
، حنو قولك: "لعّل العدّو يقُدُم". فهذه األفعال احلالية "املضارعة" الواقعة أخربا لـ"لعّل" تدل على 7»

  إّمنا يرجو ويشفق يف املستقبل ال يف املاضي.املستقبل؛ ألّن الراجي أو املشفق 
تتعني صيغة احلال لالستقبال مع التمين، وذلك باألداة "ليت"؛ ألّن معناها التمين، التمني: › ب  –10

وهو طلب حصول الشيء على سبيل احملّبة. والتمين مبنزلة الرتجي، إّال أنه يرد غالبًا يف غري املمكن 
  8المشيبُ  فعل بما يوماً *** فأخبَرهُ  يعودُ  الشبابَ  ليتَ  فيا   :كقول الشاعر حتققه،

. فصيغة احلاضر يف "يعود"، و"نرّد"، دّلت على 1] َربـَنا بَِآيَاتِ  ُنَكذبَ  َوَال  نـَُرد  لَْيتَـَنا يَا [ وحنو قوله تعاىل:
  املستقبل؛ ألا وقعت يف سياق التمين. 

                                                           

  .116 - 115/ 7شرح املفصل، ابن يعيش،  1
  .302/ 2شرح كافية ابن احلاجب، رضي الدين األسرتاباذي،  2
 .59دراسات يف الفعل، عبد اهلادي الفضلي، ص:  3

   .040املفصل يف صنعة اإلعراب، الزخمشري، ص:  4
  .44طه:  5
  .2 /173ج البالغة، علي بن أيب طالب،  6
  .233/ 4الكتاب، سيبويه،  7
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َكاَن   َلوْ  «الصورة يف "ج البالغة" يف موضع واحد، هو:   وردت هذه  وقدويكون التمين بـ"لو"،      
. فهو يتمىن لو أّن األعمى يلحظ، أو النائم يستيقظ، وهذا ال 2»ْعَمى يـَْلَحُظ، َأِو النائُِم َيْستَـْيِقظُ األ

  يكون إال يف املستقبل.
دلت على املستقبل،  بـ"ال" *إذا وردت صيغة احلال "املضارع" منفية :إذا وردت بعد "ال" النافية  -11

 ِمبَا أََبًدا يـََتَمنـْونَهُ  َوَال  [حنو قوله تعاىل: ، و 3عند أغلب النحاة، حنو قولك: "هو حّق ال يدنو إليه الشك"
 . 4]أَْيِديِهْم  َقدَمتْ 

وإذا قال: "هو يفعل" ومل يكن الفعل واقعاً، فنفيه: "ال يفعل"، وإذا قال: «  يقول "سيبويه":     
. فيفهم من كالم 5»ليفعلّن"، فنفيه: "ال يفعل"، كأنه قال: "واهللا ليفعلّن"، فقلت: "واهللا ال يفعل" "

                     :  6"سيبويه" أّن "ال" تنفي فعل احلال املوجب الواقع مستقبًال، سواء كان قسماً أو غريه، وتوضيحه كاآليت
   غري القسم                   يف      "هو يفعل" (أي يف املستقبل)       

  "ال يفعل" نفي لـ:    
يف القسم                                                      "ليفعلّن" (أي يف املستقبل)                                             

يَْدُخُل اْجلَنَة ِإال َمْن َعَرفـَُهْم  الَ « وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:      
  .7» َوَعَرُفوُه، َوالَ َيْدُخُل الناَر ِإال مْن أَْنَكَرُهْم َوأَْنَكُروهُ ) ِئمةُ األ(

يدل الفعل احلاضر "املضارع" على املستقبل إذا ورد بعد حرف نصب،  :إذا وردت بعد ناصب -12
إّن حروف « ، و"لن"، و"إذن"، و"كي". يقول "املربد": سواء أكان ظاهرًا أم مقّدراً، وهي: "أْن"

 ، وتفصيلها كاآليت:8»النصب، إّمنا معناهّن ما مل يقع 

. يقول 1وهي أصل النواصب للفعل، وأّم الباب باالتفاق، وإعماهلا ظاهرًة ومضمرةً  أْن:›  أ –12
إذا وقعت على فعل  «د": ، ويقول "املرب 2»وهي: "أْن"، وذلك قولك: "أريد أن تفعَل" «  "سيبويه":

                                                                                                                                                                                           

  .27األنعام:  1
  .2 /231ج البالغة، علي بن أيب طالب،  2
  ن"، ولكن مل نذكرها مع "ال" النافية؛ ألننا سنذكرها مع أدوات النصب.تدل صيغة املضارع على املستقبل أيضا، إذا كانت منفية بـ"ل *
  .33ينظر: الفعل زمانه وأبنيته، إبراهيم السامرائي، ص:  3
  .07اجلمعة:  4
   .117/ 3الكتاب، سيبويه،  5
  .92/ 1ينظر: التعبري الزمين عند النحاة العرب، عبد اهللا بوخلخال،  6
  .195/ 2لب، ج البالغة، علي بن أيب طا 7
  .12/ 1املقتضب، املربد،  8
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مستقبل، أا تنصبه، وذلك الفعل ملا مل يقع، وال يكون للحال، وذلك قولك: "أن تأتيين خٌري لك"، 
   .3»و"يسّرين أن تقوَم يا فىت"، و"أكره أن تذهَب إىل زيٍد" 

وقد وردت هذه الصورة يف  ،4] َدائِرَة ُتِصيبَـَنا َأنْ  َخنَْشى [فـ"أْن" تعمل ظاهرًة، كما يف قوله تعاىل:      
. 5» اْلَمْقُتولَ   مِة َوِإين أَْنُشُدَك اَهللا أْن َتُكوَن ِإَماَم هِذِه األ«  "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:

وتعمل مضمرًة، بعد: "حىت"، و"الم التعليل"، و"الم اجلحود"، و"فاء السببية"، و"واو املعية"، و"أو". 
«  ّن الفعل بعد هذه احلروف منصوب بـ"أْن" املضمرة غالباً، يقول "أبو عبيدة":وقد ذهب البصريون إىل أ

وقال اخلليل: مل ينصب فعل قط إّال على معىن "أْن" وموضعها وإن أضمروها، فقيل له: قد نصبوا 
  .6»بـ"حىت"، و"كي"، و"لن"، و"الالم املكسورة". فقال: العامل فيهّن "أْن" 

   ملنصوبة بـ"أْن" املضمرة:ومن أمثلة األفعال ا     
 ، وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:7] اللهِ  َوْعدُ  يَْأِيتَ  َحىت  [ قوله تعاىل: -

ْأُسورِ  «
َ
 َميِْشيَ  . فاألفعال "يأَيت"، و"8» َحىت َميِْشَي اْلَمْجُروُح َعَلى اْلَمْقُتوِل، َوَيُكوَن اْلُمْفِلُت أََقل ِمَن امل

 "، منصوبة بـ"أْن" املضمرة بعد "حىت". َيُكونَ "، و"

وقد وردت هذه الصورة يف "ج  ،9] تََأخر َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  تـََقدمَ  َما اللهُ  َلكَ  لِيَـْغِفرَ  [ وقوله أيضا: -
ُروُهْم ْنِس ُرُسَلُه، لَِيْكشِ َوبـََعَث ِإَىل اجلِْن َواإل«  البالغة" يف عّدة مواضع، منها: ُفوا َهلُْم َعْن ِغطَاِئَها، َولُِيَحذ

فأفعال احلال الواردة يف األمثلة السابقة  .10» ِمْن َضراِئَها، َولَِيْضرِبُوا َهلُْم أَْمثَاَهلَا، َولِيَُبصُروُهم ُعُيوبـََها
 منصوبة بـ"أْن" املضمرة بعد "الم التعليل".

                                                                                                                                                                                           

  .318/ 1ينظر: األشباه والنظائر يف النحو، السيوطي،  1
   .05/ 3الكتاب، سيبويه،  2
  .05/ 3املقتضب، املربد،  3
  .52املائدة،:  4
  .2 /212ج البالغة، علي بن أيب طالب،  5
  .155/ 2جماز القرآن، أبو عبيدة،  6
  .31الرعد:  7
  .176/ 2غة، علي بن أيب طالب، ج البال 8
  .02الفتح:  9

  .237/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 10
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وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف  ،1]اْلَغْيبِ  َعَلى ِلَعُكمْ لُِيطْ  اللهُ  َكانَ   َوَما[ وقوله أيضا: -
َها َمَلكاً  «: واحد، هي موضع فالفعالن . 2» َما َكاَن اُهللا ُسْبَحانَُه لُِيْدِخَل اْجلَنَة َبَشرًا بَِأْمر َأْخرََج بِِه ِمنـْ

 "."، منصوبان بـ"أْن" املضمرة بعد "الم اجلحوديُْدِخلَ "يطلَع"، و"ِ 

وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع،  ،3] فـََيُموُتوا َعَلْيِهمْ  يـُْقَضى َال  [ وقوله أيضا: -
"، منصوبة ُيْستَـْعَتبَ "، و"يـَُقامَ ؛ فاألفعال "ميوتوا"، و"4» َال يـَْعَوج فـَيـَُقاَم، َوَال يَزِيُغ فـَُيْستَـْعَتبَ  « منها:

 سببية".بـ"أْن" املضمرة بعد "فاء ال

5عاٌر عليك إذا فعلت عظيم ***ال تنه عن خلٍقٍ◌ٍ◌ٍ◌ وتأتَي مثله (األخطل):  وقول الشاعر -
 

  هذه الصورة مل ترد يف "ج البالغة".رة بعد "واو املعية". و فالفعل "تأَيت" منصوب بـ"أْن" املضم
6فنعذرا *** نحاول ملكاً أو نموتَ  فقلت له ال تبك عينك إنّما(امرؤ القيس):  وقول الشاعر -

 

ِهَي أَْفَظُع ِمْن َأْن ُتْستَـْغَرَق ِبِصَفة، أَْو « وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها: 
نـَْيا األداة "، منصوبان بـ"أْن" املضمرة بعد تـَْعَتِدلَ  فالفعالن "منوَت"، و" .7» تـَْعَتِدَل َعَلى ُعُقوِل أَْهِل الد

  "أو".
   املنصوبة بـ"أْن" الظاهرة أو املضمرة، دلت على املستقبل؛ ألا مل تقع بعُد. األفعالل هذه فك     
اتفق النحاة على أّن الفعل احلاضر إذا سبق بـ"لن"، دل على املستقبل، يقول "ابن لن: ›  ب –12

. وسبب تسميتها هكذا، أا تنصب الفعل بعد أْن  8»"لن" حرف نصب ونفي واستقبال  « هشام":
يقول ن مرفوعاً، وتنفي الفعل بعد أْن كان مثبتاً، وحتّول معناه إىل املستقبل بعد أْن كان حاضراً. كا

، فـ"لن" 9»وهي لنفي املستقبل، حنو قولك: "لن تقوم"، فهذا جواب من قال: "ستقوم"  « "الرماين":
ل: "سوف يفعل"، فإّن وإذا قا « تنفي فعًال مستقبالً قد دخل عليه "السني" و"سوف"، يقول "سيبويه":

                                                           

  .179آل عمران:  1
  .254/ 2، علي بن أيب طالب، ج البالغة 2
  .36فاطر:  3
  .200/ 2املصدر نفسه، علي بن أيب طالب،  4
  .42/ 3الكتاب، سيبويه،  5
  .47/ 3املصدر نفسه، سيبويه،  6

  .297/ 2الغة، علي بن أيب طالب، ج الب 7
  . 312/ 1مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري،  8
  .99معاين احلروف، الّرماين، ص:  9
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      قول الشاعر:، وحنو 2] أَْيِديِهم َقدَمتْ  ِمبَا أََبًدا يـََتَمنـْوهُ  َوَلنْ  [ حنو قوله تعاىل:، 1»نفيه: "لن يفعل" 
  3زَِكْنُت من بغضهم مثل الذي زَِكنوا ***ولن يُراجع قلبي حّبها أبداً 

 َمَواِقِفهمْ   ِإنـُهْم َلْن يـَُزوُلوا َعْن «  ة مواضع، منها:وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عدّ      
دّل على املستقبل؛ ألّن "لن" تدخل على الفعل الواقع "، منصوب ومنفي بـ"لن"، و يـَُزوُلوا"فالفعل  .4»

  مستقبًال.
وهي من احلروف اليت تعمل مرًة وال تعمل أخرى، وعملها النصب يف الفعل احلاضر،  إذن:›  ج –12

  خلصه إىل زمن املستقبل مثل أخواا حروف النصب، حنو قول الشاعر: فت
   5إذن واهللا نرمَيهم بحرب *** تشيُب الطفل من قبل المشيب

وأما "إذن" فحرف ناصب أيضا، الختصاصه ونقله الفعل إىل االستقبال   «يقول "ابن يعيش":      
يقول: "إذن أكرَمَك"، فإّمنا أردت إكراماً توقعه كـ"لن"، وهي جواب وجزاء، فيقول القائل: "أنا أزورك"، ف

كما يُنصب بـ   «    . ففعل احلال ُنصب بـ"إذن"، 6»يف املستقبل، وهو جواب لكالمه، وجزاء لزيارته 
"لن"، وذلك أا تدل على االستقبال، كما تدل "لن"، وهي جواب ملن قال: "سأفعل"، كما أّن "لن" 

  .7»جواب ملثل ذلك 
وقد جيوز أن تقول: "إذن  «ارتفع الفعل بعد "إذن" دل على زمن احلال، يقول "املربد": وإذا      

أكرُمَك"، إذا أخربت أنك يف حال إكراٍم؛ ألا إذا كانت للحال خرجت من حروف النصب؛ ألّن 
  . 8» حروف النصب، إّمنا معناهّن ملا مل يقع

  ."ويالحظ أّن هذه الصورة مل ترد يف "ج البالغة     
ذهب الكوفيون إىل أّن « اختلف النحاة يف نصب الفعل احلاضر بعد "كي"، فقد  كي:›  د –12

، وذهب البصريون إىل أا جيوز أن  كي" ال تكون إال حرف نصٍب، وال جيوز أن تكون حرف جر"

                                                           

  .117/ 3الكتاب، سيبويه،  1
  .95البقرة:  2
  .111/ 8شرح املفصل، ابن يعيش،  3
  .2 /172ج البالغة، علي بن أيب طالب،  4
  .374/ 2مجع اجلوامع، السيوطي، مهع اهلوامع يف شرح  5
 .16/ 7شرح املفصل، ابن يعيش،  6

 .160معاين احلروف، الّرماين، ص:  7

 .12/ 2املقتضب، املربد،  8
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 صبة وأّما "كي" فللعرب فيها مذهبان: أحدمها: أن تكون نا« ، يقول "ابن يعيش": 1»تكون حرف جر
، مبنزلة "الالم"، فينصب الفعل بعدها  للفعل بنفسها، مبنزلة "أن"... واآلخر: أن تكون حرف جر

  . 2»بإضمار "أن"، كما ينتصب بعد "الالم" 
ومع هذا ال خيتلف الفريقان يف إفادة الفعل احلاضر "املضارع" املنصوب بعد "كي" على االستقبال،      

، 3» و"كي"، وذلك: "جئتك لكي تفعل"«  أن" مضمرًة، يقول "سيبويه":سواء أكان منصوبًا ا أم بـ"
وقد تدخل على "كي" الالَم، حنو قولك: "لكي تفعل"، وقد يلحقها "ال" ، حنو قولك: "جئت كي 

 [ وقوله أيضا:، 5]ِمْنُكْم  اْألَْغِنَياءِ  بـَْنيَ  ُدوَلةً  َيُكونَ  َال  َكيْ  [حنو قوله تعاىل: ، و 4يغضب ولكيال يغضب"
   .6]فَاَتُكْم  َما َعَلى تَْأَسْوا ِلَكْيَال 
« و     .7»بِاْلَفِقِري فـَْقرُهُ  َكْيَال يـََتبَـيغَ « وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف موضعني، مها:      

َها رِيَاشاً    .8» َوَأَحب َأْن َتِغيَب زِيَنتـَُها َعْن َعْيِنِه، ِلَكْيالَ يـَتِخَذ ِمنـْ
  كل هذه األفعال املنصوبة الواقعة بعد "كي" تدل على املستقبل. ف     
إذا دخلت على الفعل إحدى أدوات الشرط دل على املستقبل، : إذا وردت بعد أدوات الّشرط  -13

 وينصرف إىل االستقبال«  يقول "الرضي": سواء كانت عاملة (جازمة)، أو غري عاملة (غري جازمة).
 اجلزاء كون  وجيب املاضي، يف للشرط موضوعة فإا "لو" إال ل،تعم مل وإن شرط أداة بكل ...

أن  « "السيوطي": ، يقول9» زمانه يف واقع الشئ والزم مستقبل، هو الذي الشرط الزم ألنه مستقبًال؛
  َيَشأْ  ِإنْ  [ ... أداة جمازاة جازمة أم ال، حنو: يتعني فيه االستقبال، وذلك إذا اقرتن

 وسواء كان الفعل شرطاً، أو جواباً وجزاًء. .11» تصنُع أصنعُ كيف  .10] يُْذِهْبُكمْ 

                                                           

 .119/ 2، 78اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ابن األنباري، املسألة:  1

 .17/ 7شرح املفصل، ابن يعيش،  2

 .05/ 3الكتاب، سيبويه،  3

  .99روف، الّرماين، ص: ينظر: معاين احل 4
  .07احلشر:  5
  .23احلديد:  6
  .2 /283ج البالغة، علي بن أيب طالب،  7
  .206/ 2املصدر نفسه، علي بن أيب طالب،  8
  .41/ 4شرح كافية ابن احلاجب، رضي الدين األسرتاباذي،  9

  .133النساء:  10
  .39/ 1مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، السيوطي،  11
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واألصل يف الرتكيب الشرطي أن يتكّون من مجلتني: مجلة الشرط، ومجلة اجلواب أو اجلزاء. وأحسن      
الكالم عند النحاة أن يكون فعل الشرط وجوابه على صيغة احلال، وقد يكون أحدمها ماضياً، واآلخر 

فأصل اجلزاء أن تكون أفعاله مضارعة؛ ألنه يعرا، وال يعرب إالّ  «يقول "املربد": على صيغة احلال. 
فإذا قلت: "إْن تفعْل"، فأحسن الكالم أن يكون اجلواب: "أفعْل"؛  « ، ويقول "سيبويه":1»املضارع 

  .  2»ألنه نظريه من الفعل 
صالحية الفعل املضارع للداللة ل « وسبب تفضيل أن يكون فعل الشرط وجوابه على صيغة احلال،     

« . وقد أوضح "ابن يعيش" أّن 3»على االستقبال من غريه، فهو أوىل بالرتكيب الشرطي من املاضي 
الشرط إّمنا يكون باملستقبل؛ ألّن معىن تعليق الشيء على شرٍط، إّمنا هو وقوف دخوله يف الوجود على 

  . 4»مضى  دخول غريه يف الوجود، وال يكون هذا املعىن فيما
ُهْم ِحمَُن  «وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:       فَإْن تـَْرَتِفْع َعنا َوَعنـْ

ْلُهْم ِمَن احلَْق َعَلى َحمِْضهِ    ؛ فحملهم من احلّق مشروط برفع حمن البلوى عّنا وعنهم.5» اْلبَـْلَوى، َأمحِْ
دت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف موضعني، نذكر وقد ور : إذا وردت صفة لنكرة عامة -14

يـَْفِلُق اْهلَاَم، َويُِطيُح  َخيْرُُج ِمْنُه النِسيُم، َوَضْربٍ ، ِدرَاكٍ  ِإنـُهْم َلْن يـَُزوُلوا َعْن َمَواِقِفهْم ُدوَن طَْعنٍ « أحدمها: 
وقعت صفة "، يـُْنِدرُ "، و"يُِطيحُ "، و" يـَْفِلقُ  "، و" جُ َخيْرُ  ؛ فاألفعال "6» قْداَمَ السَواِعَد َواأل الِعظَاَم، َويـُْنِدرُ 

 لنكرة عامة، فدلت على زمن املستقبل.

  ج) تحويل فعل الحال إلى الداللة على الزمن العام: 
قد يستعمل الفعل احلاضر "املضارع" جمرداً من الزمان، فيدل على االستمرار غري املقيد بزمن معني؛      

يف مجيع األزمنة: املاضي، واحلاضر، واملستقبل. وهو ما يسّمى بالزمن العام أي أّن مدلوله حيدث 
  فيه احلدث يف زمن خاص،   سياق ال يقع احلال على الزمن العام ترد يف  (الدائم)، وداللة صيغة 
  . 7وإّمنا حيدث يف كل زمان

                                                           

  .48/ 2ب، املربد، املقتض 1
   .91/ 3الكتاب، سيبويه،  2
  .98/ 1التعبري الزمين عند النحاة العرب، عبد اهللا بوخلخال،  3
  .155/ 8شرح املفصل، ابن يعيش،  4
  .2 /209ج البالغة، علي بن أيب طالب،  5
  .172/ 2املصدر نفسه، علي بن أيب طالب،  6
 وما بعدها. 124مي بكري، ص: ينظر: الزمن يف القرآن الكرمي، عبد الكر  7
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  :1هي كاآليت واملواضع اليت ترد فيها صيغة احلال "املضارع" دالًة على الزمن العام     
ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اللهَ  ِإن  [حنو قوله تعاىل: : *إذا أسندت إلى اهللا تعالى  -1  اْلُقْرَىب  َوِإيَتاِء ِذي َواْإلِ

  .3] الذُكور َيَشاءُ  ِلَمنْ  َويـََهبُ  ِإنَاثًا َيَشاءُ  ِلَمنْ  يـََهبُ  [: وقوله ،2] َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويـَنـَْهى
َخيَْتِربُ ِعَباَدُه بِأَنـَْواِع  َولِكن اهللاَ « وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:      

   .4» الشَداِئِد، َويـَتَـَعبُدُهْم بِأَْلَواِن اْلَمَجاِهِد، َويـَْبَتِليِهْم ِبُضُروِب اْلَمَكارِهِ 
  اهللا عّز وجّل. دلت على الزمن العام؛ ألا أسندت إىلفأفعال احلال يف األمثلة السابقة      

 ِلُمْستَـَقر  َجتْرِي َوالشْمسُ  [حنو قوله تعاىل: : إذا دلت على حركة طبيعية أو ظاهرة كونية تتجّدد  -2
 فجريان الشمس يكون يف كل زمان؛ ألا ظاهرة كونية تتجّدد باستمرار. ،5] َهلَا

ن الضالََلَة َال تـَُواِفُق اْهلَُدى، أل« ج البالغة" يف موضع واحٍد، وهو: وقد وردت هذه الصورة يف "     
  ؛ فالضاللة واهلدى ال يتوافقا يف أي زمان ومكان.6» َوِإِن اْجَتَمَعا

 الطَعامَ  يَْأُكلُ  الرُسولِ  َهَذا َمالِ  َوقَاُلوا [حنو قوله تعاىل: : إذا دلت على حدٍث عادي يتكرر  -3
 وحنو قولك: "إّين أقضي اإلجازة الصيفية يف العاصمة".  ،7] اْألَْسَواقِ  ِيف  َوَميِْشي

نـَْعاِمِه، َوَأْسَتِعينُُه َأْمحَُدُه ُشْكرًا إل« وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:      
  .8» َعَلى َوظَاِئفِ 

فعل يتكرر حينًا بعد آخر، ويسّمي األستاذ فهذه األفعال احلالية "املضارعة" تدل على حدوث      
  .9"عبد القادر حامد" املضارع يف مثل هذه اجلمل وحنوها بـ"املضارع التعّودي"

  

                                                           

  .156 - 155ينظر: معاين املضارع يف القرآن الكرمي، عبد القادر حامد، ص:  1
، 12األنفال:  ]َمَعُكم  َأين  اْلَمَالِئَكةِ  ِإَىل  َربكَ  يُوِحي ِإذْ  [ يستنثىن من ذلك ما إذا دلت قرينة على أّن الفعل وقع يف زمن ماض، كما يف قوله تعاىل: *

  .. اخل.109املائدة:  ] ُأِجْبُتم َماَذا فَـيـَُقولُ  الرُسلَ  اللهُ  َجيَْمعُ  يـَْومَ  [على أنه سيقع يف زمن مستقبل، كما يف قوله عّز وجّل:  أو
  . 90النحل:  2
  .49الشورى:  3
  .2 /259ج البالغة، علي بن أيب طالب،  4
  .38يس:  5
  .189/ 2املصدر نفسه، علي بن أيب طالب،  6
  .07الفرقان:  7
  .249/ 2املصدر نفسه، علي بن أيب طالب،  8
  .151ينظر: معاين املضارع يف القرآن الكرمي، عبد القادر حامد، ص:  9
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حنو قوله تعاىل على لسان سيدنا : إذا دلت على خلق أو صفة ثابتة أو راسخة في النفس  -4
رح "أبو حيان" سبب اإلتيان بلفظ احلال يش ،1] َجتَْهُلونَ  قـَْومٌ  ِإنُكمْ  قَالَ  ["موسى" عليه السالم: 

وأتى بلفظ "جتهلون"، ومل يقل: "جهلتم"، إشعارًا بأّن ذلك منهم   «"املضارع" بدل املاضي بقوله: 
وحنو قولك: "أحرتم العلماء"، و"إّين  .2»كالطبع والغريزة، وال ينتقلون عنه يف ماض وال مستقبل 

 ألحّب احلّق وأكره الباطل". 

دلت على زمن عام؛ ألا تدل على صفة ثابتة يف النفس، وهذه  ل احلال يف األمثلة السابقةفأفعا      
  األحداث ال تقع يف زمن معني خاص، وإّمنا حتدث يف كل زمان.  

احلَْْمُد هللا الِذي َال ُتْدرُِكهُ « وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:      
، فهذه األفعال دّلت على صفة 3» َوَال َحتْوِيِه اْلَمَشاِهُد، َوَال تـَرَاُه النـَواِظُر، َوَال َحتُْجُبُه السَواتِرُ  الشَواِهُد،

   ثابتة ال تتغري.
  :4مها ،ليس من نوع واحد، وميكن تقسيمه إىل نوعني بزمنواستمرار العمل دون التقيد       

 فـََلكٍ  ِيف  ُكل   َواْلَقَمرَ  َوالشْمسَ  َوالنـَهارَ  اللْيلَ  َخَلقَ  الِذي َوُهوَ  [: حنو قوله تعاىلاالستمرار المتصل:  -أ 
  فالفعل احلاضر "يسبحون" دل على استمرار الفعل دون انقطاع. ،5] َيْسَبُحونَ 

 َيَشاءُ  َمنْ لِ  َويـََهبُ  ِإنَاثًا َيَشاءُ  ِلَمنْ  يـََهبُ  [حنو قوله تعاىل:  االستمرار المنقطع أو المتجّدد: -ب 
وحنو قولك: "إّين أقضي اإلجازة الصيفية يف العاصمة". فاألفعال املضارعة دلت على  ،6] الذُكور

  استمرار الفعل بصفة منقطعة أو متجّددة.
يدل على حدوث الفعل يف الزمن املاضي و احلاضر واملستقبل، فكذلك يدل كما أّن فعل احلال       

وأّن هذا االستمرار إّما أن يكون استمرارًا تعّوديًا قابالً  «سبيل االستمرار،  أيضا على مجيع األزمنة على
للتخلف، وإّما أن يكون استمراراً مطرداً ال يتخلف؛ ألنه مسند إىل إحدى الظواهر الطبيعية، أو إىل اهللا 

  .7»تعاىل 

                                                           

  .138األعراف:  1
  .378/ 4تفسري البحر احمليط، أبو حيان،  2
  .2 /240ج البالغة، علي بن أيب طالب،  3
  .151د القادر حامد، ص: ينظر: معاين املضارع يف القرآن الكرمي، عب 4
  .88النمل:  5
  .49الشورى:  6
  .151معاين املضارع يف القرآن الكرمي، عبد القادر حامد، ص:  7
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  إحصاء الصور الزمنية التحويلية لفعل الحال في الجزء الثاني من نهج البالغة
 تحويل فعل الحال للداللة على الزمن الماضي: )1

  أ) إذا ورد بعد "إذ": -  1
  رقم الصفحة  حتول فعل احلال إىل الزمن املاضي

  .205  .ولُ يـَقُ ى اهللا عليه وآله إْذ صلّ  َوِإْن ِشْئَت ثـَنـْيُت ِمبُوسى َكِليِم اهللاِ 

  .251  .يـَُقولُ َوُهْم أَْهُل ِصَفِة اِهللا ُسْبَحانَُه ِإْذ 

  ب) إذا ورد خبراً لـ"كان" وأخواتها: -  1
  رقم الصفحة  حتول فعل احلال إىل الزمن املاضي

َا ُكنا  نـَُقاِتلُ فَِإنا ملَْ َنُكْن  ْصِر َوا نـَُقاِتلُ ِفَيما َمَضى بِاْلَكثْـَرِة، َوِإمن188  .ْلَمُعونَةِ بِالن.  

 َبْطِنهِ  ِصَفاقِ  ِمْن َشِفيفِ  تـَُرىْرِض، َوَلَقْد َكاَنْت ُخْضَرُة اْلبَـْقِل بـَْقَلَة األ يَْأُكلُ نُه َكاَن أل
َعَها َويـَُقولُ  ،بَِيِدهِ  َسَفاِئَف اْخلُوصِ  يـَْعَملُ َكاَن ...    َويَْأُكلُ ؟ ِجلَُلَسائِِه أَيُكْم َيْكِفيِين بـَيـْ

ِشنَ  َويـَْلَبسُ احلََْجَر  يـَتَـَوسدُ فـََلَقْد َكاَن ...  شِعِري ِمْن َمثَِنَهاقـُْرَص ال   اجلشَب. ويأكلُ  اخلَْ

205 .  
  
  

 َولََقْد َكانَ ...  يُِذلهُ ، َوَال َطَمٌع يـَْلِفُتهُ ، َوَال َماٌل َيْحُزنُهُ ، َوَال َوَلٌد تـَْفِتُنهُ وَملَْ َتُكْن َلُه َزْوَجٌة 
بـََيِدِه  َوَيْخِصفُ ِجْلَسَة اْلَعْبِد،  َوَيْجِلسُ ْرِض، َعَلى األ يَْأُكلُ وسّلم آله صلى اهللا عليه و 

تـُْر َعَلى  َوَيُكونُ َخْلَفُه،  َويـُْرِدفُ احلَِْماَر اْلَعارَِي،  َويـَرَْكبُ بَِيِدِه ثـَْوبَُه،  َويـَْرَقعُ نـَْعَلُه،  الس
  .بَاِب بـَْيِتهِ 

206.  
  
  
  

  .212  .يـَُقالُ فَِإنُه َكاَن 

  .223  .َوتـُْرِضيُكمْ  تـُْغِضُبُكمْ ِفيَها، َوَأْصَبَحْت  َوتـَْرَغُبونَ  تـََتَمنـْونـََهاَأْصَبْحُتْم 

 ...قَاتِِليِه  لَُه َأْن يـَُوازِرَ  يـَْنَبِغيَلَقْد َكاَن  - يـَْزُعمُ َكَما َكاَن   -لَِئْن َكاَن اْبُن َعفاَن ظَاِلمًا 
نَـْهِنِهنيَ  لَُه َأنْ  يـَْنَبِغيَلَقْد َكاَن 

ُ
  .َلُه َأْن يـَْعَتزَِلهُ  يـَْنَبِغيَلَقْد َكاَن  ...َعْنُه  َيُكوَن ِمَن امل

224 .  
  

  .228.225  .يـَُقولُ َكاَن   صلى اهللا عليه وآله فَإن َرُسوَل اهللاِ 

  .247  .يُوِحُشونَ ، َوَأْوطَُنوا َما َكانُوا يُوِطُنونَ َأْوَحشُوا َما َكانُوا 

  .263  .يُْمِضيَهاْحَكاَم ِفيَمْن َكاَن ُميُْضوَن األ...  َعَلْيهِ  َيْمِلُكَهاوَر َعَلى َمْن َكاَن مُ َميِْلُكوَن األ

  .264  .يـُْلِقُمِنيهِ الشْيَء ُمث  َيْمَضغُ وََكاَن 
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  .265  .ِبَرُسوِل اهللاِ  تـَْلَتف َفَكاَدْت ...  ِيف ُكل َسَنة ِحبِرَاءَ  زُ ُيَجاوِ َوَلَقْد َكاَن 

  .269  .َعَلْيهِ  َأَخافـَُهاا َواِهللا َلَقْد ُكْنُت أَمَ 

َها نـَْفَسهُ  َوَيْصِبرُ َِا أَْهَلُه  يَأُُمرُ َفَكاَن    .278  .َعَليـْ

  .284  .صلى اهللا عليه وآله اْلَكَالُم َلُه َوْجَهانِ  ِمْن َرُسوِل اهللاِ  َيُكونُ َوَقْد َكاَن 

َيَسأََلهُ  ...ْعرَاِيب َأْن جيَِيَء األ لَُيِحبونَ  ِإْن َكانُوا ، َحىت َوَيْستَـْفِهُمهُ  َيْسأَلُهُ َمْن َكاَن  عليه  فـَ
  .ِيب ِمْن ذِلَك َشْيءٌ ِإال َسأَْلُت َعْنُه َوَحِفْظُتهُ  َيُمر َحىت َيْسَمُعوا، وََكاَن الَ  السالم

285 .  
  

  .293  .ِن اْلَكَواِكبِ َأْن َتُكوَن قـَُرْيٌش قـَتـَْلى َحتَْت بُطُو  َأْكَرهُ َلَقْد َكْنُت 

  .ِ.  296َا َلَعيوا ِبِصَفِة َما َشاَهُدوا يـَْنِطُقونَ فـََلْو َكانُوا 

  .297  .يـَْرَحُمهُ ،َأْو َصِغري َكاَن يـَُعظُمهُ فـََتَصام عْنُه، ِمْن َكِبري َكاَن ...َيِجُدهُ َوجنَِي َهم َما َكاَن 

  ين:ج) إذا ورد بعد "لم" و"لّما" الجازمت -  1
  رقم الصفحة  حتول فعل احلال إىل الزمن املاضي

  . 172  .ِقْرنَُه ِإَىل َأِخيهِ  َيِكلْ وَملَْ 

  . 173  .اْلَفرِيَق اْلُمتَـَويلَ َعْن ِكَتاِب اهللاِ  َنُكنِ َملْ  ... الرَجالَ  ُنَحكمِ ِإنا ملَْ 

  .174  .يُْذِنبْ طُوَن َمْن أَْذَنَب ِمبَْن ملَْ َوَختْلِ  ... اْمُرٌؤ َمالَُه ِيف َغْريِ َحقهِ  َيَضعِ وَملَْ 

 الَ  -  آتِ فـََلْم .. . َأْمسَاَءُهْم ِمْن بـَْنيِ َأْهِلهِ  ُيْخِرجْ ْسَالِم، وَملَْ َسْهَمُهْم ِمَن اإلِ  َيْمنَـْعُهمْ وَملَْ 
  .ُجبْراً  -أَبَا َلُكْم 

175 .  
  

  . 178  .ِإال َرُسوُل اهللاِ  َيْسِبْقِنيملَْ ... ا ُمَناَفَسًة ِيف ُسْلطَانالِذي َكاَن ِمن  َيُكنِ ِإنَك تـَْعَلُم أَنُه ملَْ 

نـَْيا َملْ  الد 180  .َلُكْم َداَر ُمَقام ُتْخَلقْ فَِإن.  

َعُتُكْم ِإياَي فـَْلَتةً  َتُكنْ ملَْ    . 182  .بـَيـْ

  .184  .َأَحٌد قـَْبِلي ِإَىل َدْعَوِة َحق  ُيْسرِعْ  ملَْ 

  . 185  .َعَصاُه ِيف اْلَكِبريِ  َيُكنْ َملْ ...  رَِكَب ذِلَك الذْنبَ  َيُكنْ ملَْ 

 َنُكنْ فَِإنا ملَْ ...  أََبداً  ِحبََذاِفريِهِ  َيْجَتِمعُ ُمث ملَْ ...  َنْصرُُه َوالَ ِخْذالَنُُه ِبَكثْـَرة َوالَ ِبِقلة َيُكنْ ملَْ 
  .نـَُقاِتُل ِفَيما َمَضى بِاْلَكثْـَرةِ 

188 .  
  

  .189  .ِعْنَدُهْم ِمْنُه ِإال اْمسُهُ  يـَْبقَ َلْم فَـ 
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  .192  .َبْذَل أَنـُْفِسِهْم ِيف احلَْق  َيْستَـْعِظُمواَعَلى اِهللا بِالصْربِ، وَملَْ  َيُمنواملَْ 

َها يـَُتبْ الَِقياً َربُه ِخبَْصَلة ِمْن هِذِه اخلَِْصال ملَْ ...  َمبَا أَْدرَُكوا يـَْنَتِفُعوافـََلْم    .196  .ِمنـْ

ُلْغهُ ملَْ ...  َمَساغًا ِإَىل بـُُلوِغ َغايَِة َمَلُكوتِهِ  َتِجدْ فـََلْم  َعَلْيِه  تـََقعْ وَملَْ ...  اْلُعُقوُل بَِتْحِديدٍ  تـَبـْ
  .يـَُنازِعْ ، َوانـَْقاَد وََملْ يَُداِفعْ َفَأَجاَب وَملَْ ...  ْوَهاُم بِتَـْقِديرٍ األ

198 .  
  

 اا َهلَا َجَناَحاِن َلما، وَملَْ  َيرِق199  .وَىل َوَهلَا بـَْعُد ُحْرَمتـَُها األ تـَْفَعلْ َملْ ...  فـََيثْـُقالَ  يـَْغُلظَافـَيَـْنَشق.  

  .204  .َبَصرٌ  يُْدرِْككَ إِلَْيَك َنظٌَر، وَملَْ  يـَْنَتهِ ملَْ 

  .205  .َلُه َزْوَجٌة تـَْفِتُنهُ  َتُكنْ وَملَْ 

  .206  ورسوله. ِفيَنا ِإال ُحبـَنا َما أَبـَْغَض اهللاُ  َيُكنْ ْو َملْ َولَ ...  طَْرفاً  يُِعْرَهاوَملَْ 

  .207  .َحَجراً َعَلى َحَجر َيَضعْ ملَْ 

ُعدْ ْشَياِء بِاْلِتَصاق، وَملَْ ِمَن األ يـَْقُربْ ملَْ ...  يـََزلْ وُل ملَْ ُهَو األ َها بِاْفِرتَاق يـَبـْ َملْ ...  َعنـْ
  .ول أَزَلِيةْشَياَء ِمْن ُأصُ األ َيْخُلقِ 

210.  
  

  .211  .ُسُبَل َمَناِفِعَها تـَْعِرفْ ، وَملَْ َتْشَهْدَهاُمث ُأْخرِْجَت ِمْن َمَقرَك ِإَىل َدار ملَْ 

  .212  .يـََناالَ َوَقْد نِْلَت َمْن َصْهرِِه َما ملَْ 

  .213  .ِيف َعجاِئِب ُصَور ظَاِهَرة َتُكنْ ِإْذ ملَْ 

  .215  .أَْمطَاُر َربِيع تـَُربـَهاَمْبُثوثَِة، ملَْ زَاِهِري الْ فـَُهَو َكاأل

  .216  .اْلَكرَاَمُة َتَتَ◌ماَدى ِمْ  تـََزلِ قـَْوٌم ملَْ 

َلْو َملْ ...  َسنَـَنُه َرص َطْود يـَُرد َعَلْيِه َأَكَمٌة، وَملَْ  تـَْثُبتْ وَملَْ  َعَلْيِه قَارَةٌ  َتْسَلمْ َحْيُث ملَْ 
، وَملَْ  َعْن َنْصرِ  تـََتَخاَذُلوا ِفيُكْم َمْن لَْيَس ِمثْـَلُكْم،  َيْطَمعْ َعْن تـَْوِهِني اْلَباِطِل، ملَْ  َتِهُنوااحلَْق

  .َمْن َقِوَي َعَلْيُكمْ  يـَْقوَ وَملَْ 

218.  
  
  

  .222  .َعْنُه بِِلَسان َوالَ َيد َيْدفـَُعوا، وَملَْ يـُْنِكُروافـََلْم 

  .224  .َمَعاِذيرُهُ  َتْسَلمْ بَابُُه، وَملَْ  يـُْعَرفْ َجاَء بَِأْمر ملَْ ...  ْيِه ِمْنهُ ِيف اْلَقوِم َأْحَرُص َعلَ  َيُكنْ َ◌ملَْ 

َفْعهُ َوَمْن ملَْ  َوِإن اَهللا ُسْبَحانَُه َملْ ...ِبَشْيء ِمَن اْلِعظَةِ  يـَْنَتِفعْ اُهللا بِاْلَبَالِء َوالتَجاِرِب ملَْ  يـَنـْ
  .َأَحداً ِبُفْرَقة َخْرياً ِممْن َمَضى يـُْعطِ ِإن اَهللا ُسْبَحانَُه ملَْ ...  َأَحداً ِمبِْثِل هَذا اْلُقْرآنِ  يَِعظْ 

228 .  
  

  . 234.233َوْقٌت  يـَتَـَقدْمهُ فـََيُكوَن ُمْوُروثاً َهاِلكاً، وَملَْ  يَِلدْ ُسْبَحانَُه فـََيُكوَن ِيف اْلِعز ُمَشارَكاً، وَملَْ  يُوَلدْ ملَْ 
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  .زِيَاَدٌة َوالَ نـُْقَصانٌ  هُ يـَتَـَعاَورْ َوالَ َزَماٌن، وَملْ 
  .234  .اللْيِل اْلُمْظِلمِ  ُسُجفِ  َضْوَء نُورَِها اْدِهلَْمامُ  َيْمَنعْ ملَْ 

  .236  .َتْستَـْوِسُقوا، َوَحَدْوُتُكْم بالزَواِجِر فـََلْم َتْسَتِقيُمواَوأَدبـُْتُكْم ِبَسْوِطي فـََلْم 

ُركْ َشيئاً ِمْن ِديِنِه، وَملَْ  َعْنُكمْ  ُيْخفِ فَِإنُه ملَْ    .238  .َشيئاً َرِضَيُه َأْو َكرَِههُ  يـَتـْ

، وَملَْ  َيْستَـْنِصرُْكمْ فـََلْم  َيْستَـْقِرْضُكمْ ِمْن ُذل  239  .ِمْن ُقل.  

  .240  .ْوَهامُ ِبِه األ ُتِحطْ ملَْ 

  .241  .ِإَىل ُحجة يـَْلَجُأواوَملَْ ....  ِقَها قَاِدرٌ َعَلى َخلْ  يُِعْنهُ ِيف ِفْطَرَِا فَاِطٌر، وَملَْ  َيْشرَْكهُ ملَْ 

...  ِمْن قـَْبِل ذِلَك َكائِناً  َيُكنْ َوَمثـَلُه ملَْ ...  فـََيِصَري َحمُْدوداً  يُوَلدْ فـََيُكوَن َمْوُلوداً، وَملَْ  يَِلدْ ملَْ 
  .َعَلى َخْلِقَها بَِأَحد ِمْن َخْلِقهِ  َيْسَتِعنْ وَملَْ 

244 .  
  

  .245  .َما بـََناهُ  َيِهنْ  فـََلمْ 

َها ِإْذ َصنَـَعُه، وَملَْ  يـََتَكاَءْدهُ ملَْ  َها َخْلُق َماَ َخَلَقُه وبـَرَأَُه، وَملَْ  يـَُؤْدهُ ُصْنُع َشْيء ِمنـْ َهاِمنـْ  ُيَكونـْ
  .لَِتْشِديِد ُسْلطَان

246.245 .  
  

نـَْيا ُعماراً، وََكَأن اآل َيُكونُواَكأَنـُهْم ملَْ  247  .َهلُْم َداراً  تـََزلْ ِخرََة ملَْ لِلد.  

ْلهُ َوالَ َتْستَـْعِجُلوا ِمبَا ملَْ  250  .اهللاُ َلُكمْ  يـَُعج.  

َرحْ ملَْ    .251  .َمِم اْلَماِضنيَ َعارَِضًة نـَْفَسَها َعَلى األ تـَبـْ

الَِئِق َأْعَباءً  َيُكونُواَأملَْ  َرحِ فـََلْم ؟ ... أَثـَْقَل اخلَْ   .261  .ِيف ُذل اْهلََلَكِة َوقـَْهِر اْلَغَلَبةِ  اْحلَاُل ِِمْ  تـَبـْ

ِيف أَْقطَاِر  أَْربَاباً  َيُكونُواَأملَْ ...  َماُل إِلَْيِه ِِمْ اآل لغِ بْ تَـ َوبـََلَغِت اْلَكرَاَمُة ِمَن اِهللا َهلُْم َما ملَْ 
  .َرِضنيَ األ

262 .  
  

نَكرِ ال لِتـَرِْكِهُم األاْلَقْرَن اْلَماِضَي بـَْنيَ أَْيِديُكْم إِ  يـَْلَعنِ ملَْ 
ُ
  .264  .ْمَر بِاْلَمْعُروِف َوالنـْهَي َعِن امل

  .265  .آبَاُؤكَ  َيدِعهِ ِإنُك َقِد ادْعْيَت َعِظيماً ملَْ ...  ْسَالمِ بـَْيٌت َواِحٌد يـَْوَمِئذ ِيف اإل َيْجَمعْ وَملَْ 

  .266  .َعْني  أَْرَواُحُهْم ِيف َأْجَساِدِهْم طَْرَفةَ  َتْسَتِقر ملَْ 

نـَْيا وَملَْ  267  .يُرِيُدوَهاأَرَاَدتْـُهُم اْلد.  

اِكرِيَن ملَْ ...  ُسْؤَهلَا ِفَيما حتُِب  يـُْعِطَهاملَْ  268  .ِمَن اْلَغاِفِلنيَ  ُيْكَتبْ َوِإْن َكاَن ِيف الذ.  

  .271  .َمهَالً  يـُْرِسْلُكمْ َعَبثاً، وَملَْ  َيْخُلْقُكمْ أَنُه ملَْ 
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 ملَْ َأين  َأرُد  273  .َعَلى اهللا َوالَ َعَلى َرُسولِِه َساَعًة َقط.  

  .279  .ِمْنَك الذْكرُ  َيْخلُ اْلَعْهُد، وَملَْ  َيُطلِ هَذا وَملَْ 

فَِإن ذِلَك أَْمٌر ...  َعْنُكَما َأْرَغبْ َوَلْو َكاَن ذِلَك ملَْ ...  ِيف ذِلَك ِإَىل رَْأِيُكَما َأْحَتجْ فـََلْم 
  .إِلَْيُكَما ِفَيما َقْد فـَرََغ اهللاُ ِمْن َقْسِمهِ  َأْحَتجْ فـََلْم ...  أَنَا ِفيِه ِبرَْأِيي َأْحُكمْ  ملَْ 

281 .  
  

ُقواِمْنُه، وَملَْ  يـَْقبَـُلوافـََلْو َعِلَم الناُس أَنُه ُمَناِفٌق َكاِذٌب ملَْ  283  .قـَْوَلهُ  ُيَصد.  

نُسوخَ ...  َكِذباً   يـَتَـَعمدْ وَملَْ  َوِهَم ِفيِه،َعَلى َوْجِهِه، فَـ  َيْحَفْظهُ ملَْ 
َ
 َيْحَفظِ وَملَْ  ،َفَحِفَظ امل

َع َعَلى َيِهمْ وَملَْ  ... َعَلى اِهللا، َوَال َعَلى َرُسولِهِ  َيْكِذبْ ملَْ ...  الناِسخَ  ، َبْل َحفَظ َما مسَِ
ُقصْ ملَْ ِفيِه وَ  يَزِدْ َوْجِهِه، َفَجاَء بِِه َعَلى َما مسََِعُه، ملَْ    .ِمْنهُ  يـَنـْ

284 .  
  
  

  .288  .ِيب َميتاً َوالَ َسِقيماً  ُيصِبحْ احلَْْمُد هللا الِذي ملَْ 

َوإِلَْيُكْم ِمَن التِقيِة ِيف ...  نِْعَمُة اِهللا َعَلى َأَحد ِإال اْزَداَد َحق اِهللا َعَلْيِه ِعَظماً  تـَْعُظمْ فَِإنُه ملَْ 
  .ِمْن أََداِئَها َأفْـُرغْ ُحُقوق ملَْ 

291 .  
  

  .293  .أَْهَلُه فـَُوِقُصوا دُونَهُ  َيُكونُواَلَقْد أَتْـَلُعوا أَْعَناقـَُهْم ِإَىل أَْمر ملَْ 

  .296  .ِمْن َكْرب فـََرجاً  َنِجدْ وَملَْ 

  .297  .بَِبارِد ِإال ثـَوَر َحرَاَرةً  ءْ ىُيْطفِ فـََلْم 

َرُه، َبْل ملَْ  ِتكْ يـَهْ َفْضَلُه، وَملَْ  َيْمنَـْعكَ فـََلْم  َولَِنْعَم ...  ِمْن ُلْطِفِه َمْطِرَف َعْني  َتْخلُ َعْنَك ِستـْ
َهاَِا َداراً، َوَحمَل َمْن ملَْ  يـَْرضَ َداُر َمْن ملَْ    .َحمَال  يـَُوطنـْ

300 .  
  

يم َخاص َملْ  َفعْ بـَْنيَ محَِ   .306  .َيْجَزعْ ملَْ ، َوآَخَر َشاِمت َيْمَنعْ ، َوَقرِيب َحمُْزون ملَْ يـَنـْ

َقِطعْ َلَقِد انـَْقَطَع ِمبَْوِتَك َما ملَْ    .307  .ِمبَْوِت َغْريَِك ِمَن النبـُوةِ  يـَنـْ

  د) إذا اقترن بظرٍف ماٍض: -  1
  رقم الصفحة  حتول فعل احلال إىل الزمن املاضي

  .244  .ِمْن قـَْبِل ذِلَك َكائِناً  َيُكنْ ملَْ 

  كاية حال ماضية:هـ) إذا ورد في سياق ح -  1
  رقم الصفحة  حتول فعل احلال إىل الزمن املاضي

  . 174 َعامَة أُمِة ُحمَمد ُتَضللونُ فَِلَم ... أُنَاِجيُكمْ َويـَْومًا  أُنَاِديُكمْ َلَقْد َلِقيُت ِمْنُكْم بـَْرحاً، يـَْومًا 
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  .َمْن أَْذَنَب ِمبَْن ملَْ يُْذِنبْ  ِلطُونَ َوَتخْ  ...ِبُذنُِويب َوُتَكفُرونـَُهمْ ِخبَطَِئي،  َوتَْأُخُذونـَُهمْ  ...
َناِكبِ  يـَتَـَعاَطى

َ
بَِعيداً،  يَْأُمُلونَ أََما رَأَيـُْتُم الِذيَن  … بِِه الرَجاُل الرَجاَل، َمحًْال َعَلى امل

ُنونَ    .َيْستَـْعِتُبونَ َسيَئة  ، َوالَ ِمنْ َيزِيُدونَ الَ ِيف َحَسَنة ... َكِثرياً   َوَيْجَمُعونَ َمِشيداً،  َويـَبـْ
179  .  

  

 بَـْلُتْم ِإَيل َعةَ تـَُقوُلونَ  ...َفأَقـْ َعَة اْلبَـيـْ   .183  .قـََبْضُت َكفي فـََبَسْطُتُموَها ،: اْلبَـيـْ

َرة، َيْحيَـْونَ احلَِْكيَم، َوَيْسَتِذلونَ احلَْرَِمي، َيْسَتحلونَ َوالناُس    . 193  .َعَلى َكْفَرةِ  َوَيُموُتونَ َعَلى فـَتـْ

  .211  .ِنَداءً  َتْسَمعُ ُدَعاًء، َوالَ  ُتِحيرُ ِيف َبْطِن أُمَك َجِنيناً الَ  َتُمورُ 

  .212  .يـَُقولُ  صلى اهللا عليه وآله مسَِْعُت َرُسوَل اهللاِ 

ةِ  ْعُتُه بِاحلُْجا قـَرفـََلم  َفَخَرُجوا ...  ِبهِ  ُيِجيبُِنيَما  َيْدِريَال  ِيف اْلمالِء اْحلَاِضرِيَن َهب
  .صلى اهللا عليه وآله ُحْرَمَة َرُسوِل اهللاِ  َيُجرونَ 

222 .  
  

َرة َوَيُموُجونُ ِيف َغْمَرة،  َيْضرِبُونَ ابـْتَـَعَثُه َوالناُس    .251  .ِيف َحيـْ

  .264  .َعْرَفهُ  يَوُيِشمنِ َجَسَدُه،  َويُِمسِنيِيف ِفرَاِشِه،  َوَيْكنـُُفِنيِإَىل َصْدرِِه، َيُضمِنيَوأَنَا وليٌد 

  .265.264  .بِاالْقِتَداِء ِبهِ  َويَْأُمُرنيِمْن أْخالِقِه،  يل ِيف ُكل يـَْوم َعَلماً  يـَْرَفعُ 

اُر واأل ِت الدَنَمةٌ يـَْعُرجُ ، َوَمَالٌ◌ يـُْهِبطُ ْفِنَيُة، َمَالٌ◌ َفَضج ُهْم،  ، َوَما فَاَرَقْت َمسِْعي َهيـْ ِمنـْ
  .اَريـَْناُه ِيف َضرِِحيهِ َعَلْيِه َحىت وَ  ُيَصلونَ 

273 .  
  

  .277  .اهللاُ ُسْبَحانَهُ  يـَُقولُ 

ْعُتُه ِمْن َرُسوِل اهللاِ  َويـَُقولُ بِِه،  َويـَْعَملُ  يـَْرِويهِ فـَُهَو ِيف يََدْيِه،  َع ِمْن َرُسوِل اهللاِ ...  أَنَا مسَِ  مسَِ
َعُه يـَْعَلمُ َو َال ِبِه، ُمث نـََهى َعْنُه َوهُ  يَْأُمرُ صلى اهللا عليه وآله َشْيئًا  َهىُ ، َأْو مسَِ َعْن َشْيء،  يـَنـْ

  .يـَْعَلمُ  ُمث أََمَر ِبِه َوُهَو ال

284 .  
  
  

ثْـَعْنِجرُ األ َيْحِمُلَهاَوأَْرَسى أَْرضاً 
ُ
  .285  .ْخَضُر امل

  استنتاج أّول:
)،  232ومائيت فعٍل ( جمموع أفعال احلال احملّولة إىل املاضي يف "ج البالغة" يساوي: اثنني وثالثني     

  .% 12.21)، أي بنسبة 1900من أصل تسعمائة وألف فعٍل (
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 تحويل فعل الحال للداللة على الزمن المستقبل: )2

  أ) إذا اقترن بظرٍف مستقبٍل: -  2
  رقم الصفحة  حتول فعل احلال إىل الزمن املستقبل

  .177  أََعز َأْولَِيائِِه ِعْنَدُه؟ َوَتُكونُواْدِسِه، اَهللا ِيف َداِر قُ  ُتَجاِوُرواَأْن  ُترِيُدونَ أَفَِبهَذا 

  .178  ْكثـَُر ُحسداً.َمِن الرابُح َغداً، َواأل َوَستَـْعَلمُ 

  . 181  .إِلَْيهِ  يـَْرِجُعونَ َولَْيَس بـَْعَدَك َمْرِجٌع 

َكِبِدَها،  ْرُض أَفَالِيذَ لَُه األ جُ َوُتْخرِ  ...اْلَواِيل ِمْن َغْريَِها ُعماَهلَا  يَْأُخذُ ...  َأَال َوِيف َغدٍ 
   َمْيَت الِكتاِب والسنَة. وُيحِيي، َكْيَف َعْدُل السريَة  فـَُيرِيُكمْ إِلَْيِه ِسْلماً َمَقالِيَدَها،  َوتـُْلقي

184 .  
  

  .184  .اْلُعُهودُ ِفيِه  َوُتَخانُ ِفيِه السُيوُف،  تـُْنَتَضىِمْن بـَْعِد هَذا اْليَـْوِم  ... تـََرْواَعَسى َأْن 

ذِلَك َأَشد  فـَْيُكونُ ....  هذا َأْصُل اْلَعَربِ  يـَُقوُلواإِلَْيَك َغدًا  يـَْنظُُرواَعاِجَم ِإْن ِإن األ
  .ِلَكَلِبِهْم َعَلْيكَ 

188.  

َوالَ ...  بـَْعَد ُخُلو َمَكاِين  َوتـَْعرُِفونَِنيَلُكْم َعْن َسرَائِرِي،  َوُيْكَشفُ أَياِمي،  تـََرْونَ َغدًا 
  .َما جيَِيءُ ِبِه اْلَغدُ  َتْسَتْبِطُئوا

191 .  
  

 ُجوفِ  يَْأِتيُمثَنِة الر رَِجاٌل  َوَتِضل قـُُلوٌب بـَْعَد اْسِتَقاَمة،  فـََتزِيغُ  ... بـَْعَد ذِلَك طَاِلُع اْلِفتـْ
  .اُء ِعْنَد ُجنُوِمَهارَ اآل َوتـَْلَتِبسُ ْهَواُء ِعْنَد ُهُجوِمَها، األ َوَتْخَتِلفُ بـَْعَد َسَالَمة، 

194.193 .  
  

  .196  .َعَلْيِه َغداً  تـَْقَدمُ َوَما َقدْمَت اْليَـْوَم 

  .201  ِعْنَد ذِلَك؟ أُْنزُِلُهمْ فَِبَأي اْلَمَنازِِل 

َا أَنـُْتْم َكرَْكب ُوُقوف، َال َيْدُروَن َمَىت  ْريِ  يـُْؤَمُرونَ فَِإمنِفيِه  صُ تـُْفحَ اْحَذُروا يـَْومًا ...  بَالس
  .ْطَفالُ ِفيِه األ َوَتِشيبُ ِفيِه الزْلزَاُل،  َوَيْكثـُرُ ْعَماُل، األ

202 .  
  

  .203  .اْلَغُد الَ ِحقاً بِهِ  َوَيِجيءُ َيْذَهُب اْليَـْوُم ِمبَا ِفيِه، 

  .226  .ُمَناد يـَْوَم اْلِقَيامةِ  يـَُناِديفَإنُه 

نـَْيا بـَْعَد فـََناءِ  يـَُعودُ َوِإنُه ُسْبَحانَُه،  245  .فـََناِئَها بـَْعدَ  َيُكونُ َكذِلَك َما َكاَن قـَْبَل اْبِتَداِئَها،كَ ...الد.  

َها يُِعيُدَهاُمث  ... بـَْعَد َتْكوِيِنَها يـُْفِنيَهاُمث ُهَو    .246  .بـَْعَد اْلَفَناِء ِمْن َغْريِ َحاَجة ِمْنُه إِلَيـْ
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  .254   ِمبِْثِل َمْعِصَيِتِه؟َعَلى اهللاِ  َيْسَلمُ بـَْعَد ِإْبِليَس  ذا َفَمنْ 

  .262  .فَاقِ َعْن رِيِف اآل َيْحَتاُزونـَُهمْ َكاِسَرُة َواْلَقَياِصَرُة أَْربَاباً َهلُْم، لََياِيلَ َكاَنِت األ

َفخُ اْلِعَشاِر،  ِفيِه ُصُرومُ  َوتـَُعطلُ ْقطَاُر، َلُه األ َوُتْظِلمُ َصاُر، بْ ِفيِه األ َتْشَخصُ يف يـَْوم  ِيف  َويـُنـْ
الرَواِسُخ،  الشَواِمُخ، َوالصم  الشم  َوَتِذل ُكل َهلَْجة،   َوتـَْبَكمُ ُكل ُمْهَجة،   فـَتَـْزَهقُ الصوِر، 
يٌم َيَشَفعُ َمسَْلقاً، َفَال َشِفيٌع  قَاعا َرقـَْرقاً، َوَمْعَهُدَها َسرَاباً  َصْلُدَها فـََيِصيرُ  َفعُ ، َوَال محَِ ، يـَنـْ
  .َتْدَفعُ َرٌة َوالَ َمْعذِ 

272 .  
  
  
  

  .278  .ِبِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  يـُْعَرفُ َوِلُكل َغاِدر ِلَواٌء 

ُمث أَْدنـَْيتـَُها ِمْن ...  اَهللا َوَرُسوَلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ظَاِلمًا لِبَـْعِض اْلِعَبادِ  أَْلَقىَأَحب ِإَيل ِمْن َأْن 
  ؟لَِتْخَدَعِنيأََعْن ِديِن اِهللا أَتـَْيَتِين ... ِمْن ِميَسِمَها َيْحَتِرقَ اَد َأْن وَكَ ... َِا لِيَـْعَتِبرَ ِجْسِمِه 

301 .  
  

  ب) إذا أسند إلى شيٍء متوقع حصوله في المستقبل: -  2
  رقم الصفحة  حتول فعل احلال إىل الزمن املستقبل

َفاِن: حمُِب ُمْفرٌِط  ، َوُمْبِغٌض ُمْفرٌِط  ِبِه احلُْب  َيْذَهبُ َوَسيَـْهِلُك ِيف ِصنـْ َيْذَهبُ ِإَىل َغْريِ احلَْق 
 ِبِه اْلبـُْغُض ِإَىل َغْريِ احلَْق.  

175 .  
  

َا  َالَمةِ أل يـَْنَبِغيَوِإمننُوبِ  َأْن يـَْرَمحُوا أَْهلَ  ْهِل اْلِعْصَمِة َواْلَمْصُنوِع إِلَْيهْم ِيف الس184  .الذ.  

  .186  .َقِديرٌ  َتَشاءُ ِإنَك َعلى َما 

  . 187  .اْلَعَمى ُيْسَتْجَلىاْهلَُدى، َوبَِنا  ُيْستَـْعَطىبَِنا 

َوَعما ...  ُحْكُمُهْم َعْن ِعْلِمِهمْ  ُيْخِبرُُكمْ ُهْم الِذيَن ...  فَاْلَتِمُسوا ذِلَك ِمْن ِعْنِد َأْهِلهِ 
  .ِقَناُعُه ِبهِ  ُيْكَشفُ قَِليل 

190 .  
  

َكْأَس احلِْْكَمِة بـَْعَد   َويـُْغبَـُقونَ بِالتـْفِسِري ِيف َمَساِمِعهْم،  َويـُْرَمىرُُهْم، بِالتـْنزِيِل أَْبَصا ُتْجَلى
  .الصُبوحِ 

192 .  
  

َها  َها َقِدَم، َوإِلَيـْ َقِلبُ فَِإنُه ِمنـْ ُمْبَتَدُأ َعَمِلِه َأْن  َيُكونُ  ،الّناِظُر بِاْلَقْلِب اْلَعاِمُل بِاْلَبَصرِ فَ ، يـَنـْ
  .ُلُه َعَلْيِه أَْم َلهُ يـَْعَلَم أََعمَ 

197 .  
  

َقى، ُيْسَلُبهُ َوَما َيْصَنُع بِاْلَماِل َمْن َعما قَِليل    .202  .َوِحَسابُهُ  َعَلْيِه تَِبَعُتهُ  َوتـَبـْ

َنا ِبِه َسَلفاً    .207  .َعِقَبهُ  َنطأُ ، َوقَاِئداً نـَتِبُعهُ َفَما أَْعَظَم ِمنَة اِهللا ِعْنَدنَا ِحَني أَنـَْعَم َعَليـْ
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َها اْلَقْتَل َواْلِقَتاَل ِإىل يـَْوِم اْلُقَياَمِة،  يـَْفَتحُ مِة ِإَماٌم ِيف هِذِه األ يـُْقَتلُ  أُُموَرَها  َويـَْلِبسُ َعَليـْ
َها،  ِفيَها َمْوجاً،  َيُموُجونَ احلَْق ِمَن اْلَباِطِل،  يـُْبِصُرونَ اْلِفَنتَ ِفيَها، َفَال  َويـَُبث َعَليـْ
  .َحْيُث َشاءَ  َيُسوُقكَ  َفالَ َتُكوَنن ِلَمْرَواَن َسيـَقةً ، ِفيَها َمْرجاً  َوَيْمُرُجونَ 

212 .  
  
  

يَـْنَحت تَِباعاً،  َويـَْنُبتُ تـَتـَْرى،  فـََيْسُقطُ ِمْن لَِباِسِه،  َويـَْعَرىِمْن رِيِشِه،  يـَْنَحِسرُ َوَقْد  ِمْن  فـَ
َتاَت َأْورَاِق األ   نَاِمياً  َالَحقُ يـَتَ ْغَصاِن، ُمث َقَصِبِه احنِْ

215 .  
  

  .236  .السِبيلَ  َويـُْرِشدُُكمُ ِبُكُم الطرِيَق،  َيطَأُ ِإَماماً َغْريِي  أَتـَتَـَوقـُعونَ 

ْرَهِم ِمْن ِحلهِ  َتُكونُ ذاَك َحْيُث  ْيِف َعَلى اْلُمْؤِمِن أَْهَوَن ِمَن الدَذاَك َحْيُث ، َضْربَُة الس
ْعَطى أَْعَظَم  َيُكونُ 

ُ
ِمْن َغْريِ َشرَاب، َبْل ِمَن  َتْسَكُرونَ َذاَك َحْيُث ، َأْجرًا ِمَن اْلُمْعِطيامل

  .ِمْن غْريِ ِإْحرَاج َوَتْكِذبُونَ ِمْن َغْريِ اْضِطرَار،  َوَتْحِلُفونَ النـْعَمِة والنِعيِم، 

246 .  
  
  

  .274  .َمَعادُُكمْ  َيُكونُ لَْيِه فَِإين أُوِصيُكْم بِتَـْقَوى اِهللا الِذي ابـَْتَدأَ َخْلَقُكْم، َوإِ 

َيْسَمُعهُ  َيْحِمُلهُ ...  َمْن َال يـَْعِرُف َما َعَىن اُهللا ِبهِ  فـَ ُههُ الساِمُع،  فـَ َعَلى َغْريِ َمْعرَِفة  َويـَُوج
  .ِمبَْعَناهُ 

284 .  
  

  ج) إذا ورد بعد "قد": -  2
  رقم الصفحة  حتول فعل احلال إىل الزمن املستقبل

  .185  .اْلَكَالمُ  َوَيِحيكُ السَهاُم،  َوُتْخِطيءُ الراِمي،  يـَْرِميَقْد  أََما ِإنهُ 

  .215  .ِمْن رِيِشهِ  يـَْنَحِسرُ َوَقْد 

ُر اْلُمْسِلمِ  َوَيْسَلمُ ِيف َهلَِبَها اْلُمْؤِمُن،  يـَْهِلكُ َفقْد َلَعْمرِي    .247  .ِفيَها َغيـْ

  قيلة)، و"الم" جواب القسم:د) إذا صحبه "نوني" التوكيد (الخفيفة والث -  2
  رقم الصفحة  حتول فعل احلال إىل الزمن املستقبل

  .182  .الظاِملَ ِخبِزَاَمِتهَ  ُقوَدن َوألَ ، من ظامله اْلَمْظُلومَ  ْنِصَفن ألَ ْميُ اِهللا أوَ 

  .183  .َهلُْم َحْوضاً أَنَا َماِحتُهُ  ْفِرَطن ألُ ْميُ اِهللا أوَ 

  .184  .ْرضِ ِيف َأْطرَاِف األ مْ ُيَشرَدنكُ لَ َواِهللا 

  .190  .هَذا نفسَ هَذا  َولََيْأتَِين هَذا نـَْفَس هَذا،  لَيَـْنَتزَِعن َواِهللا لَِئْن َأَصابُوا الِذي يُرِيُدوَن 

  .203  .أَُميُة ِمْن بـَْعِدي لَتَـَنخَمنـَهاَفأُْقِسُم، ُمث أُْقِسُم، 
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  .218  .َلُكُم التيُه ِمْن بـَْعِدي َأْضَعافاً  لَُيَضعَفن َوَلَعْمرِي ...  ِيف أَْيِديهمْ  َما لََيُذوَبن ْميُ اِهللا، أوَ 

ُقَلن َأْو  لَتَـْفَعُلن َواِهللا    .220  .ْسَالمِ اهللاُ َعْنُكْم ُسْلطَاَن اإل لَيَـنـْ

َنُكمْ بـَْيين َوبَـ  لَيـَُفرَقن  - َولََيْأتِيَـني - فـََواِهللا لَِئْن َجاَء يـَْوِمي    .231  .يـْ

ُهمْ  ِديَلن ألُ َولَِئْن أَِذَن اهللاُ ِيف اْلَكرِة َعَلْيِهْم    .264  .ْرِض َتَشذراً ِيف َأْطرَاِف األ ِإال َما يـََتَشذرُ  ِمنـْ

  هـ) إذا ورد بعد "هل": -  2
  رقم الصفحة  حتول فعل احلال إىل الزمن املستقبل

  .177  .اِبُد فـَْقراً ِإال َفِقرياً ُيكَ  تـُْبِصرُ فـََهْل 

  .219  ؟ُترِيُدونَهُ َمْوِضعاً لُِقْدَرة َعَلى َشيء  تـََرْونَ َوَهْل 

  .241  بَِناٌء ِمْن َغْريِ بَان، َأْو ِجَنايٌَة ِمن َغْريِ َجان؟ َيُكونُ َوَهْل 

  .266  .ِيف أَْمرَِك ِإال ِمْثُل هَذا ُيَصدُقكَ َوَهْل 

  "السين" و"سوف": و) إذا ورد بعد حرفي التنفيس -  2
  رقم الصفحة  حتول فعل احلال إىل الزمن املستقبل

َفانِ  َوَسيَـْهِلكُ    .175  .ِيف ِصنـْ

  .178  ْكثـَُر ُحسداً.َمِن الرابُح َغداً، َواأل َوَستَـْعَلمُ 

  .184  َغٌد ِمبَا الَ تـَْعرُِفونَ  َوَسَيْأِتي

  .189  .لَْيَس ِفيِه َشْيءٌ َأْخَفى ِمَن احلَْق  َعَلْيُكْم ِمْن بـَْعِدي َزَمانٌ  َسَيْأتيَوِإنُه 

  .191  .ِمين ُجثًة َخالَءً  َوَستـُْعَقُبونَ 

  .203  .اهللاُ ِممْن ظََلَم َمْأَكالً ِمبَْأَكل، َوَمْشَرباً ِمبَْشَرب َوَسيَـْنَتِقمُ 

  .217  .ِلَشر يـَْوم َسَيْجَمُعُهمْ َعَلى َأن اَهللا تـََعاَىل 

  .219  .ْمَر َما اْسَتْمَسكَ األ كُ َوَسأُْمسِ 

  .220  .َما ملَْ َأَخْف َعَلى َمجَاَعِتُكمْ  َوَسَأْصِبرُ 

َنبُئَك    .279  .ابـَْنُتَك بَِتَضافُِر أُمِتَك َعَلى َهْضِمَهاَوَستـُ

  ز) إذا اقتضى وعداً أو وعيداً: -  2
  رقم الصفحة  حتول فعل احلال إىل الزمن املستقبل
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  .177  .ِيف الناِر َحطَباً  َيُكونُ َوَمْن 

  .182  ؟ َتْكِفيِنيأَْنَت ...  بـَْرتِ ْبَن اللِعِني األ يَا

  .218  .ِإَىل اْجلَنةِ  تـَُؤدُكمْ أَدوَها إَىل اِهللا  ،اْلَفرَاِئَض اْلَفراِئضَ 

  ح) إذا اقتضى طلباً (األمر، النهي، الّدعاء، العرض والتحضيض): -  2
  رقم الصفحة  زمن املستقبلحتول فعل احلال إىل ال

 ْلَيُذب   . 171  .َعْن نـَْفِسهِ  َيُذب اليت ُفضَل َِا َعَلْيِه َكَما  َعْن َأِخيِه ِبَفْضِل َجنَْدتِهِ  فـَ

  . 172  .ِإال بِأَْيِدي ُشْجَعاِنُكمْ  َتْجَعُلوَها، َوالَ ُتِخلوَهاَوالَ  ،ُتِميُلوَهاَورَايـََتُكْم َفالَ 

  .183  .َهلَُما َما أَبـَْرَما ُتْحِكمْ َما َعَقَدا، َوالَ فَاْحُلْل 

َكِبِدَها،  ْرُض أَفَالِيذَ لَُه األ َوُتْخِرجُ  ...اْلَواِيل ِمْن َغْريَِها ُعماَهلَا  يَْأُخذُ ...  َأَال َوِيف َغدٍ 
   َمْيَت الِكتاِب والسنَة. ِييوُيح، َكْيَف َعْدُل السريَة  فـَُيرِيُكمْ إِلَْيِه ِسْلماً َمَقالِيَدَها،  َوتـُْلقي

184 .  
  

 ْكُففْ نَ فـَلْ .. . َعَلى نـَْفِسَك َصِغَري َمْعِصَية تَْأَمنْ َوَال ...  ِيف َعْيِب َأَحد ِبَذْنِبهِ  تـَْعَجلْ َال 
  .َلهُ الشْكُر َشاِغالً  َوْلَيُكنِ َمْن َعِلَم ِمْنُكْم َعْيَب َغْريِِه ِلَما يـَْعَلُم ِمْن َعْيِب نـَْفِسِه، 

185 .  
  

َفَمْن آتَاُه اُهللا َماالً ...  اْلَكَالمُ  َوَيِحيكُ السَهاُم،  َوُتْخِطيءُ الراِمي،  يـَْرِميأََما ِإنُه َقْد 
ْلَيِصلْ  َري َمْنُه اْلَفقِ  َوْليـُْعطِ ِسَري َواْلَعاِينَ، بِِه األ َوْليَـُفك ِمْنُه الضَياَفَة،  َوْلُيْحِسنْ ِبِه اْلَقرَابََة،  فـَ
  .َعَلى اْحلُُقوِق َوالنـَواِئِب، اْبِتَغاَء الثـَوابِ  نـَْفَسهُ  َوْلَيْصِبرْ َواْلَغارَِم، 

185 .  
  
  

ِمبَا فـََعَل  تـَُؤاِخْذنَابِالسِنَني َوَال  تـُْهِلْكَناِمَن اْلَقاِنِطَني، َوَال  َتْجَعْلَنااللُهم فَاْسِقَنا َغْيَثَك، َوَال 
 َفَهاُء ِمنا َنْسأَُلَك أَ ...  االسِإن ُهمنَا ن الاللُتَخاِطبَـَناَواِمجَِني، َوَال  تـَْقِلبَـَناَخائِِبَني، َوَال  تـَُرد 

َِا َما َقْد  تـُْنِبتُ َواْسِقَنا ُسْقَيا نَاِفَعًة ُمْرِويًَة ُمْعِشَبًة، ...  بَِأْعَمالَِنا تـَُقاِيَسَناِبُذنُوبَِنا، َوَال 
 َوَتْستَـْوِرقُ اْلُبْطَناَن،  َوُتِسيلُ َِا اْلِقيَعاَن،  تـُْرِوي ...َِا َما َقْد َماَت  ِييَوُتحْ فَاَت، 

  .اْالَ◌ْسَعارَ  َوتـُْرِخصُ اْالَ◌ْشَجاَر، 

186 .  
  
  
  
  

  .190  .ْجَربِ ِمَن احلَْق نَِفاَر الصِحيِح ِمَن األ تـَْنِفُرواَفالَ 

  . 191.190  .ُسنَتهُ  ُتَضيـُعواعليه وآله َفالَ  ى اهللاُ ل صَ ُحمَمٌد ِبِه َشْيئاً، وَ  ُتْشرُِكوافَاَهللا الَ 

  .191  .َما جيَِيُء ِبِه اْلَغدُ  َتْسَتْبِطُئواَما ُهَو َكاِئٌن ُمْرَصٌد، َوالَ  َتْستَـْعِجُلواَفالَ 

  . 194بُطُوَنُكْم  ُتْدِخُلواَوَال ...  ظَاِلِمنيَ  (اهللا) َعَلْيهِ  تـَْقَدُمواَوَال ...  اْلِفَنتِ  أَْنَصابَ  َتُكونُواَفَال 
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  .احلَْرَامِ  لَُعقَ 
ْليَـْنَتِفعِ    .196  .اْمُرٌؤ بِنَـْفِسهِ  فـَ

ْلَيْصُدقْ  ْليَـْنظُرْ ...  ِخَرةِ ِمْن أَبـَْناِء اآل َوْلَيُكنْ َعْقَلُه،  َوْلُيْحِضرْ رَاِئٌد أَْهَلُه،  فـَ نَاِظٌر َأَسائٌِر  فـَ
  .ُهَو أَْم رَاِجعٌ 

197 .  
  

ْليَـْفَعلْ َمِن اْسَتطَاَع ِعْنَد ذِلَك َأْن يـَْعَتِقَل نـَْفَسُه َعَلى اِهللا فَ    .199  .فـَ

طَايَا، َوبِاْلَيِقِني  ُمحَةُ  تـُْقَطعُ َأالَ َوبِالتـْقَوى    .202  .اْلَغايَُة اْلُقُصَوى ُتْدَركُ اخلَْ

  .203  .يَْأتيَأالَ ِإن ِفيِه ِعْلَم َما 

ْليَـْنظُرْ    .207.206  ؟ِبذِلَك أَْم أََهانَهُ  َعْقِلِه َأْكَرَم اهللاُ ُحمَمداً نَاِظٌر بِ  فـَ

ْليَـْعَلمْ َأْكَرَمُه  َوِإْن قَالَ  َرهُ  فـَ   .207  .َأن اَهللا َقْد أََهاَن َغيـْ

  .217  .َكُجَفاِة اْجلَاِهِليةِ   َتُكونُواَوالَ 

 َوْهناً  َوتُوِرثُ ُمنًة،  َوُتْسِقطُ قـُوًة،  ُتَضْعِضعُ فـَْعَلًة  اتـَْفَعُلو بِِه أَْمرِي، َوالَ  يَْأتِيُكمْ َواْنظُُروا َماَذا 

  .َوِذلةً 
219 .  
  

 إين ُهم222  .َعلى قـَُرْيش َوَمْن أََعانـَُهمْ  كَ نُ يَأْسَتعِ الل.  

 ِذي َعَليْ  أُقَاِتلُ َأالَ َوِإينَعى َما لَْيَس لَُه، َوآَخَر َمَنَع ال223  .هِ َرُجَلْنيِ: َرُجالً اد.  

  .225  .هِذهِ  َوَتْجَتِنُبواهِذِه،  لَِتتِبُعوا

َها، َوالَ  َتْمُرُقواُمث الَ  َها ُتَخاِلُفواِفيَها، َوالَ  تـَْبَتِدُعواِمنـْ   .227  .الرُجُل ِلَسانَهُ  نَ َوْلَيْخزُ ...  َعنـْ

 اَحِة  َفَمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن يـَْلَقى اَهللا ُسْبحانَُه َوُهَو نَِقيْليَـْفَعلْ  ...الر   .228  .فـَ

ْلَيْخُرجْ َفَمْن أَرَاَد الرَواَح ِإَىل اِهللا    .237  .فـَ

َها تـَْبَخُلواوُدوا َِا َعَلى أَنـُْفَسُكْم، َوالَ جُ    .ِ.  239َا َعنـْ

  .241  .ِإَىل َصِغِري َما َخَلقَ  تـَْنظُُرونَ أالَ 

  .246  .ْدبَاِر أُُمورُِكمْ ِمْن إِ  َيُكونُ َأالَ فـَتَـَوقـُعوا َما 

َنةِ  َما اْستَـْقبَـْلُتْم ِمْن فـَْوِر نَارِ  تـَْقَتِحُمواَوالَ  ...َعَلى ُسْلطَاِنُكْم  َتَصدُعواَوالَ    .247  .اْلِفتـْ

  .250  .ُه اهللاُ َلُكمْ ِمبَا ملَْ يـَُعجلْ  َتْستَـْعِجُلواَوالَ  بأَْيِديُكْم َوُسُيوِفُكْم ِيف َهَوى أَْلِسَنِتُكْم، ُتحرُكواَوالَ 

نـَْيا، َوَال  تـَْرفـَُعواَمْن َرفـََعْتُه التـْقَوى،َوَال  َتَضُعواَوَال  252.251بَارِقـََها، َوالَ  َتِشيُمواَمْن َرفـََعْتُه الد.  
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    .ِقَهابَِأْعالَ  تـُْفتَـُنوابِِإْشرَاِقَها، َوالَ  َتْسَتِضيُئوانَاِعَقَها، َوالَ  ُتِجيُبوانَاِطَقَها، َوالَ  َتْسَمُعوا

الِذيَن َشرِبـُْتْم  ْدِعَياءَ األ ُتِطيُعواَوَال  ... لِِنَعِمِه َعلْيُكْم َأْضَداداً  َتُكونُوافَاتـُقوا اَهللا َوَال 
  .ِبَصْفوُِكْم َكَدَرُهمْ 

256 .  
  

اِل َواْلَوَلِد َجْهالً ِمبََواِقِع الْ  االرضَ  تـَْعَتِبُرواَفالَ 
َ
َنةِ َوالسْخَط بِامل   .257  .ِفتـْ

  .260  .تـََعصبـُُهْم ِلَمَكارِِم اخلَِْصالِ  فـَْلَيُكنْ فَإْن َكاَن الَ بُد ِمَن اْلَعَصِبيِة، 

  .264  .َوِعيَدُه َجْهالً بََأْخِذهِ  َتْسَتْبِطُئواَفالَ 

ْلَيْأِتكَ َفُمْرَها  ْليَـ َفُمْر هَذا النْصَف ...  ِنْصُفَها َويـَبـَْقى ِنْصُفَها فـَ   .265  .ِإَىل ِنْصِفهِ  ْرِجعْ فـَ

  .267  .ِمبَا يـَُقوُلونَ  تـَُؤاِخْذِنياللُهم الَ 

َا نـََفَث الشْيطَاُن َعَلى ِلَساِنكَ  تُعدْ َفَمْهًال، الَ  ِتِه َمتَاماً  َوَنْسأَلُهُ ...  ِلِمْثِلَها، فَِإمن269  .ِلِمن.  

  .273  .نِياُتُكْم ِيف ِجَهاِد َعُدوُكمْ  َتْصُدقْ َولْ ) ... اْلَمْوتِ ( ُقُدوَمهُ  تـَْنَتِظُرواَوالَ 

  .279  .ِيف طَرِيِق اْهلَُدُى لِِقلِة أَْهِلهِ  َتْستَـْوِحُشواالَ 

َأالَ ...  ُكال فـََيُكوَن َعَلْيُكمْ   ُتَخلُفواَوَال ...  َأْسَتارَُكْم ِعْنَد َمْن يـَْعَلُم َأْسرَارَُكم تـَْهِتُكواَوَال 
  ، َأي َشْيء َلُكَما ِفيِه َحق َدفـَْعُتُكَما َعْنُه؟يُتْخِبَرانِ 

280 .  
  

ْليَـْقَبلِ   ... اْمُرٌؤ ِيف َقِصِري أَياِمهِ  َوْليَـْنظُرِ قـَْبَل ُحُلوِهلَا،  قَارَِعةً  َوْلَيْحَذرْ اْمُرٌؤ َكرَاَمًة ِبَقُبوِهلَا،  فـَ
ْلَيْصَنعْ    .ِلُمَتَحولِِه َوَمَعاِرِف ُمْنتَـَقِلهِ  فـَ

288 .  
  

 ِإين ُهمَتِقرَ ِبَك َأْن  َأُعوذُ الل ِيف ُسْلطَاِنَك، أَْو  ُأَضامَ ِيف ُهَداَك، َأْو  َأِضل ِيف ِغَناَك، أَْو  َأفـْ
ِمْن َكرَاِئِمي، َوأَوَل َوِديَعة  تـَْنَتزُِعَهااللُهم اْجَعْل نـَْفِسي َأوَل َكرِميَة . ْمُر َلكَ َواأل ُأْضَطَهدَ 

 نـُْفَتَتنَ َعْن قـَْوِلَك، َأْو  َنْذَهبَ ِبَك َأْن  نـَُعوذُ اللُهْم ِإنا . ِمْن َوَداِئِع نَِعِمَك ِعْنِدي ُعَهاتـَْرَتجِ 
  .بَِنا أَْهَواُؤنَا ُدوَن اْهلَُدى الِذي َجاَء ِمْن ِعْنِدكَ  تـََتاَبعَ َعْن ِديِنَك، َأْو 

289 .  
  
  

  

  .291  .َعَلي ِجبَِميِل ثـََناء تـُثْـُنواَفالَ 

ِمين ِمبَا يـَُتَحفُظ بِِه ِعْنَد أَْهِل اْلَباِدَرِة، َوالَ  تـََتَحفظُوا َمبَا ُتَكلُم ِبِه اْجلََباِبَرُة، َوالَ  ُتَكلُموِنيَفَال 
  .ِيبَ اْسِتثْـَقاالً ِيف َحّق ِقيَل ِيل  َتظُّنواباْلُمَصانـََعِة، َوالَ  ُتَخاِلطُوِني

292.291 .  
  

  .292  .َعَلى قـَُرْيش َأْستَـْعِديكَ اللُهم ِإين ...  َعْن َمَقال ِحبَّق، َأْو َمُشوَرة ِبَعْدل فواَتكُ َفالَ 

َتارِ َجاِهَي بِاإل تـَْبُذلْ  اللُهم ُصْن َوْجِهي بِاْلَيَساِر، َوالَ    .302  .قـْ
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ْلِين َعَلى َعْفِوَك، َوالَ    .304  .َعَلى عْدِلكَ  َتْحِمْلِنياللُهم امحِْ

2  - :وإشفاٍق أو تمن ط) إذا صحبه فعل أو أداة ترج  
  رقم الصفحة  حتول فعل احلال إىل الزمن املستقبل

َعْن  فـَتَـْعَجلَ بَِأْكظَاِمَها،  تـُْؤَخدُ مِة، َوَال ِيف هِذِه اْهلُْدنَِة أَْمَر هِذِه األ ُيْصِلحَ َوَلَعل اَهللا َأْن 
 ، احلَْق ِ َقاتـَبَـني  .وِل اْلَغي أل دَ َوتـَنـْ

173 .  
   

  .184  .ِفيِه اْلُعُهودُ  َوُتَخانُ ِفيِه السُيوُف،  تـُْنَتَضىِمْن بـَْعِد هَذا اْليَـْوِم  ... تـََرْواَعَسى َأْن 

  .231  .َيْستَـْيِقظُ ، أَِو الناِئُم يـَْلَحظُ ْعَمى َلْو َكاَن األ

  ي) إذا ورد بعد "ال" النافية: -  2
  رقم الصفحة  إىل الزمن املستقبلحتول فعل احلال 

َها فـَُيْسِلُموَها، َوالَ  يـََتَأخُرونَ الَ  َها  يـَتَـَقدُمونَ َعنـْ   . 172  .ِخَرةِ ِمْن َسْيِف اآل َتْسَلُمواالَ ... َعَليـْ

  .178  .اْلَبِخيلُ ... َأْن َيُكوَن َعَلى اْلُفُروِج  يـَْنَبِغيالَ 

  .181  .َيمَتِنُعونَ ، َوَمنَـَعُهْم َوُهْم قَِليٌل الَ يـَْنَتِصُرونَ َال َوالِذي َنَصَرُهْم َوُهْم قَِليٌل 

  .183  .بـَْعَدُه ِيف َحْسي يـَُعبونَ َعْنُه ِبرِي، َوالَ  َيْصُدُرونَ الَ  ... َهلُْم َحْوضاً  ْفرَِطن ْميُ اِهللا ألُ أوَ 

  .184  .تـَْعرُِفونَ َوَسَيْأِيت َغٌد ِمبَا الَ 

  .185  .ِفيِه أَقَاِويَل الرَجالِ  َيْسَمَعن َفالَ  ...ِخيِه َوثِيَقَة ِدين َمْن َعَرَف ِمْن أَ 

َعَلى ِسَواُهْم، َوالَ  َتْصُلحُ ِئمَة ِمْن قـَُريش ُغرُِسوا ِيف هَذا اْلَبْطِن ِمْن َهاِشم، َال ِإن األ
  .اْلُوَالُة ِمْن َغْريِهمْ  َتْصُلحُ 

187  .  
  

َها تـََناُلونَ َال  نـَْياال( ِمنـْ ِبِفرَاِق ُأْخَرى، َوَال  )د رُ نِْعَمًة ِإاليـَُعم  ٌر ِمْنُكْم يـَْوماً ِمْن ُعُمرِِه ِإالُمَعم
َلَها ِمْن رِْزِقِه، َوَال  ُتَجددُ َِْدِم آَخَر ِمْن َأَجِلِه، َوَال   َيْحَياَلُه زِيَاَدٌة ِيف َأْكِلِه ِإال بـَنَـَفاِد َما قـَبـْ

لَُه  تـَُقومُ َلُه َجِديٌد، َوَال  َلُه َجِديٌد ِإال بـَْعَد َأْن َخيَْلقَ  يـََتَجددُ ال َماَت لَُه أَثـٌَر، َوَال َلُه أَثـٌَر إِ 
 ِمْنُه َحمُْصوَدةٌ  َوَتْسُقطُ نَابَِتٌة ِإال.  

188 .  
  
  

  

ِلَمْن َعَرَف  يـَْنَبِغيَوِإنُه َال ...  ْؤوٍ مُ  يـُْؤِويِهَماالَ  ... فَاْلِكَتاُب يـَْوَمِئذ َوأَْهُلُه َمْنِفياِن طَرَِيدانِ 
  .َعَظَمَة اِهللا َأْن يـَتَـَعظمَ 

189 .  
  

  .190  .يـَْعَتِبرُ َكُمْسَتِمِع اللْدِم، َيْسَمُع الناِعَي، َوَحيُْضُر اْلَباِكَي، ُمث الَ   َأُكونُ َواِهللا الَ 
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  .192  .َرهُ أَثـََرُه َوَلْو تَاَبَع َنظَ  اْلَقاِئفُ  يـُْبِصرُ الَ 

 الناَر ِإال مْن أَْنَكَرُهْم َوأَْنَكُروهُ  َيْدُخلُ َوَعَرُفوُه، َوَال ) ِئمةُ األ(اْجلَنَة ِإال َمْن َعَرفـَُهْم  َيْدُخلُ َال 
  .الظُلَماُت ِإال ِمبََصاِحبِهِ  ُتْكَشفُ اْخلَيـْرَاُت ِإال ِمبََفاِحتِِه، َوالَ  تـُْفَتحُ الَ ... 

195 .  
  

َقى، َوالَ )الدْهرَ ( َما َقْد َوىل ِمْنهُ  يـَُعودُ الَ    .201  .َسْرَمداً َما ِفيهِ  يـَبـْ

َا أَنـُْتْم َكرَْكب ُوُقوف، الَ  ْريِ  َيْدُرونَ فَِإمن202  .َمَىت يـُْؤَمُروَن بَالس.  

  .203  .ِبطَْعِمَها أََبداً َما َكر اجلَِْديَدانِ  َتْطَعمُ َوالَ  َتُذوقـَُهاُمث الَ 

  .207  .اْهلََلَكةَ  يَْأَمنِ َوِإال َفالَ 

ُقُلهُ ُمث الَ ...  َعْنُه إال َهاِلكٌ  يـَْهِلكُ الَ    .220   .إلَيُكْم أََبداً  يـَنـْ

َعِقدُ َماَمُة َال لَِئْن َكاَنِت اإل ْهُل هَذا اْلَعَلَم ِإال أَ  َيْحِملُ َوَال ...  َحىت َحيُْضَرَها َعامُة الناسِ  تـَنـْ
َقْونَ َوِإنـَها لَْيَسْت بَِباِقَية َلُكْم َوَال ...  ِيف أَْمر َحىت تـََتبَـيـُنوا تـَْعَجُلواَوَال ...  اْلَبَصرِ   تـَبـْ
َها َتْضِييُع َشْيء ِمْن ُدنـَْياُكْم بـَْعَد ِحْفِظُكْم قَاِئَمَة ِديِنُكْم، َأَال َوِإنُه  َيُضرُكمْ َوِإنُه َال ...  َعَليـْ

َفُعُكمْ  الَ    .بـَْعَد َتْضِييِع ِديِنُكْم َشْيٌء َحاَفْظُتْم َعَلْيِه ِمْن أَْمِر ُدنـَْياُكمْ  يـَنـْ

223 .  
  
  
  

، َوظُْلٌم الَ يـُْغَفرُ َفظُْلٌم َال ...  َعْنُه إال أَْعَمى يـَْعَمىَعْن ذِلَك إال َأَصم، َوَال  َيَصم َفَال 
َركُ  َوأَما الظْلُم ...  فَالشْرُك بِاهللاِ  يـُْغَفرُ َفَأما الظْلُم الِذي َال  :َلبُ يُطْ ، وظُْلٌم َمْغُفوٌر َال يـُتـْ

َركُ الِذي الَ    .َفظُْلُم اْلِعَباِد بـَْعِضِهْم بـَْعضاً  يـُتـْ

228 .  
  
  

َقىَوَزَهاَدتُُه ِفَيما َال  ،يـَُزولُ قـُرُة َعْيِنِه ِفَيما َال  َما  يـَْنَسىْحِفَظ، َوَال َما اْستُ  ُيَضيعُ  ... الَ  يـَبـْ
  .ذُكرَ 

268 .  
  

  .309  .َدفـُْعهُ  ُيْسَتطَاعُ َردُه، َوالَ  يُْمَلكُ َولِكنُه َما الَ 

  ك) إذا ورد بعد نصٍب: -  2
  رقم الصفحة  حتول فعل احلال إىل الزمن املستقبل

َها  ُيْسِلُموَهاَال يـََتَأخُروَن َعنـْ هَ فـَ وَملَْ َيِكْل ِقْرنَُه ِإَىل ...  فـَيـُْفِرُدوَهاا ، َوَال يـَتَـَقدُموَن َعَليـْ
َيْجَتِمعَ ، َأِخيهِ     .َعْن َمَواِقِفهمْ  يـَُزولُواِإنـُهْم َلْن  ... َعَلْيِه ِقْرنُُه َوِقْرُن َأِخيهِ  فـَ

172 .  
  

 َناِسِر تـَْتبَـُعَها اْلَمَناَسُر،  يـُْرَمْواَوَحىت
َ
 ُيَجر َحىت  ُفوَها احلَْالَِئبُ بِاْلَكَتاِئِب، تـَقْ  َويـُْرَجُموابِامل

 ُلوُه اْخلَِميُس، َوَحىت   .اْخلُُيوُل ِيف نـََواِحر أَْرِضِهمْ  َتْدَعقَ بِِبَالِدِهُم اْخلَِميُس يـَتـْ
173.172.  
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نَـَنا اْلُقْرآنَ  ُنَحكمَ َوَلما َدَعانَا اْلَقْوُم ِإَىل َأْن  ِبِكتَاِبِه، َوَردُه  َنْحُكمَ  َأْن فـََردُه ِإَىل اهللاِ  ... بـَيـْ
َا فـََعْلُت ذِلَك ...  بُسنِتهِ  نَْأُخذَ ِإَىل الرُسوِل َأْن  نَ فَِإمنتَ اْجلَاِهُل،  لَِيَتبَـياْلَعاملُِ  َويـََتثَب  ...

َعْن  فـَتَـْعَجلَ بَِأْكظَاِمَها،  تـُْؤَخدُ مِة، َوَال ِيف هِذِه اْهلُْدنَِة أَْمَر هِذِه األ ُيْصِلحَ َوَلَعل اَهللا َأْن 
 ، احلَْق ِ َقادَ تـَبَـني   .وِل اْلَغي أل َوتـَنـْ

173 .  
  
  
  

  . 174  .َأين َأْخطَْأتُ  تـَْزُعُموافإْن أَبـَْيُتْم ِإال َأْن  ... النْصَر بِاجلَْْورِ  َأْطُلبَ أَتَْأُمُروين َأْن 

َأَخْذنَا َعَلْيِهَما ...  َما أََماَت اْلُقْرآنُ  َويُِميَتاَما َأْحيا اْلُقْرآُن،  الُِيْحِييَ فَِإَمنا ُحكَم احلََْكَماِن 
يَا ن الأَ  اْلُقْرآنَ  يـَتَـَعد.  

175.  

 ْأُسورِ  َوَيُكونَ اْلَمْجُروُح َعَلى اْلَمْقُتوِل،  َيْمِشيَ َحىت
َ
  . 176  .اْلُمْفِلُت أََقل ِمَن امل

اَهللا ِيف  ُتَجاِوُرواأَفَِبهَذا تُرِيُدوَن َأْن ...  َعَلْيِه َجَواِحنِي َوَتْضَطم ْدرِي، صَ  يَِعَيهُ َوَدَعا ِيل بَِأْن 
  أََعز أَْولَِيائِِه ِعْنَدُه؟ َوَتُكونُواَداِر ُقْدِسِه، 

177 .  
  

َهاَت َأْن  اْلَمَعاِملَ ِمْن  لَِنرِدَ َولِكْن ...  اْعوَِجاِج احلَْق  أُِقيمَ اْلَعْدِل، َأْو  ِبُكْم َسرَارَ  َأْطَلعَ َهيـْ
َيْأَمنَ ْصَالَح ِيف ِبَالِدَك، اإل َونُْظِهرَ ِديِنَك،  اْلُمَعطَلُة ِمْن  َوتـَُقامَ اْلَمْظُلوُموَن ِمْن ِعَباِدَك،  فـَ
  .ُحُدوِدكَ 

178 .  
   

  

ْهَمُتُه، َوَال اْجلَاِهُل ِيف أَْمَواِهلِْم نَـ  فـََتُكونَ اْلَبِخيُل، ... َعَلى اْلُفُروِج  َيُكونَ َال يـَْنَبِغي َأْن 
َيتِخذَ  ِجبََفائِِه، َوَال اجلَاِئُف لِلدَولِ  فـَيَـْقطََعُهمْ ِجبَْهِلِه، َوَال اْجلَاِيف  فـَُيِضلُهمْ  قـَْوماً ُدوَن قـَْوم،  فـَ

َقاِطِع، َوَال ا َويَِقفَ بِاْحلُُقوِق  فـََيْذَهبَ َوَال اْلُمْرَتِشي ِيف احلُْْكِم 
َ
ْلَمعطُل لِلسنِة َِا ُدوَن امل

  .مةَ األ فـَيـُْهِلكَ 

179.178 .  
  
  
  

َها األ لِتَـَزوُدواَبْل ُخِلَقْت َلُكْم َجمَازاً    .180  .ْعَماَل ِإَىل َداِر اْلَقرَارِ ِمنـْ

 ُأوِرَدهُ َحىت  َهَل احلَْق   .182  .َمنـْ

 183  .احلَْْرُب ِبُكْم َعَلى َساق تـَُقومَ َحىت.  

َقىيَـ َحىت َال  َواْعَلُموا ....  ِإَىل اْلَعَرِب َعَواِزُب َأْحَالِمَها تـَُؤوبَ َحىت ...  ِمْنُكْم ِإال قـََليلٌ  بـْ
 َا ُيَسين ْيطَاَن ِإمنالش ِبُعواَلُكْم طُرَُقُه  َأنْمَر هَذا األ تـََرْواَعَسى َأْن ....  َعِقَبهُ  لَِتت... 

  .ْهِل الضالََلةِ بـَْعُضُكْم أَِئمًة أل َيُكونَ  َحىت ...  ِفيِه السُيوفُ  تـُْنَتَضى

184 .  
  
  

  . 185.184  .الشْكُر ُهَو اْلَغاِلَب َعَلْيِهمْ  َوَيُكَونَ ...أَْهَل الذنُوبِ  يـَْرَحُمواَأْن  ...ْهِل اْلِعْصَمةِ يـَْنَبِغي أل

  .185  .رَأَْيتُ  تـَُقولَ مسَِْعُت، َواحلَْق َأْن  تـَُقولَ اْلَباِطُل َأْن 
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  .186  .ُمْزَدِجرٌ  َويـَْزَدِجرَ ُمَتذَكٌر،  َويـََتذَكرَ ُمْقِلٌع،  َويـُْقِلعَ تَاِئٌب،  لِيَُتوبَ  ... ِإن اَهللا يـَْبَتِلي ِعَباَدهُ 

 ُة َهلُْم بِتَـْرِك األ َتِجبَ لَِئالُلَوُهمْ َولِكْن ...  ْعَذاِر إِلَْيِهمْ احلُْج َمالً، أَيـُهْم َأْحَسُن عَ  لَِيبـْ
  .الثـَواُب َجزَاًء، َواْلِعَقاُب بـََواءً  فـََيُكونَ 

187 .  
  

ُد لَُه َجِديٌد ِإال بـَْعَد َأْن  َلُه َجِديدٌ  َيْخَلقَ َوَال يـََتَجد  ... َما َتدَُع َورَاَءَك ِمَن  َيُكونَ َحىت
  .اْلَعْورَاِت أََهم إِلَْيَك ِمما بـَْنيَ َيَدْيكَ 

188 .  
  

ِبِه بـَْعَد ِإْذ  َولُِيِقروااْلِعَباُد َربـُهْم ِإْذ َجِهُلوُه،  لِيَـْعَلمَ  ...ْوثَاِن ِعَباَدُه ِمْن ِعَباَدِة األ لُِيْخِرجَ 
  .رَأَْوهُ  َيُكونُواِمْن َغْريِ َأْن  ... فـََتَجلى ُسْبَحانَُه َهلُمْ  ،بـَْعَد ِإْذ أَْنَكُروهُ  َولِيُْثِبُتوهُ َجَحُدوُه، 

189 .  
  

 مَ ُه َال يـَْنَبِغي ِلَمْن َعَرَف َعَظَمَة اِهللا َأْن َوِإنِذيَن يـَْعَلُموَن َما َعَظَمُتُه َأْن يـَتَـَعظرِفـَْعَة ال فَِإن ،
َواْعَلُموا أَنُكْم َلْن ...  َلهُ  َيْسَتْسِلُمواَلُه، َوَسَالَمَة الِذيَن يـَْعَلُموَن َما ُقْدرَتُُه َأْن  يـَتَـَواَضُعوا

الِذي  تـَْعرُِفواِمبَيثَاِق اْلِكَتاِب َحىت  تَْأُخُذواالِذي تـَرََكُه، َوَلْن  تـَْعرُِفواالرْشَد َحىت  ُفواتـَْعرِ 
  .الَذي نـََبَذهُ  تـَْعرُِفواِبِه َحىت  َتَمسُكوانـََقَضُه، َوَلْن 

190 .  
  
  
  

  .191  .ويُهدُ  لَِيِعْظُكمْ ...  َوَستـُْعَقُبوَن ِمين ُجثًة َخَالءً 

 َصْدعاً  َوَيْشَعبَ َشْعباً،  َوَيْصدَعَ رِقّاً،  َويـُْعِتقَ ِفيَها رِْبقاً،  لَِيُحل  ... ُمث ِفيَها قـَْومٌ  لَُيْشَحَذن 
  .اْلِغيَـرَ  َوَيْستَـْوِجُبوااْخلِْزَي،  لَِيْسَتْكِمُلواَمُد ِِْم َوطَاَل األ... 

192 .  
  

َفُع َعْبداً  نـَْيا الَِقيًا َربُه ِخبَْصَلة ِمْن هِذِه اخلَِْصال ملَْ يـَُتْب  َيْخُرجَ َأْن  ... أَنُه َال يـَنـْ ِمَن الد
َها: َأْن  بَِأْمر فـََعَلُه َغيـْرُُه، أَْو  يُِقر َغْيظَُه ََِالِك نـَْفِسِه، َأْو  َيْشِفيَ َأْو  ...بِاهللا  ُيْشِركَ ِمنـْ
 َيْمِشيَ الناَس ِبَوْجَهْنيِ، َأْو  يـَْلَقىَهاِر ِبْدَعة ِيف ِديِنِه، أَْو َحاَجًة ِإَىل الناِس بِِإظْ  َيْستَـْنِجحَ 

  .ِفيِهْم بِِلَسانـَْنيِ 

196 .  
  
  
  

  .197  .أََعَمُلُه َعَلْيِه أَْم َلهُ  يـَْعَلمَ َيُكوُن ُمْبَتَدأُ َعَمِلِه َأْن 

ُلْغُه اْلُعُقوُل بَِتْحِديد  ...  ُممَثالً  فـََيُكونَ ْوَهاُم بِتَـْقِدير تـََقْع َعَلْيِه األ ُمَشبهاً، وَملَْ  فـََيُكونَ ملَْ تـَبـْ
ِمَن الشْمِس اْلُمِضيَئِة نُقوراً تـَْهَتِدي ِبِه ِيف َمَذاِهِبَها،  َتْسَتِمد أَْعيـُنـَُها َعْن َأْن  وََكْيَف َعِشَيتْ 

  .ِبَعالَنَِيِة بـُْرَهاِن الشْمِس ِإَىل َمَعارِِفَها َوتـَتِصلَ 

198 .  
  

َيثْـُقالَ ، وَملَْ يـَْغُلظَا فـَيَـْنَشقاَهلَا َجَناَحاِن َلما يَرِقا  أَرَْكانُُه،  َتْشَتد يـَُفارِقـَُها َحىت  الَ ...  فـَ
َفَمِن اْسَتطَاَع ِعْنَد ذِلَك َأْن ...  َمَذاِهَب َعْيِشهِ  َويـَْعِرفَ لِلنـُهوِض َجَناُحُه،  َوَيْحِمَلهُ 
  .ِمْن َغْريِي َما أََتْت ِإَيل  لِتَـَنالَ َوَلْو ُدِعَيْت ...  َعَلى اِهللا فـَْليَـْفَعلْ نـَْفَسُه  يـَْعَتِقلَ 

199 .  
  
  



�و���� �����ل �� ا��زء ا����� �ن "��� ا� ــــ  ا�
ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا��
ل ا�����  ـــــــــ�ز���� ا�
"�� ا� �

 -262 -  
  
 

 يـَُقامَ الَ يـَْعَوج   .200  .فـَُيْستَـْعَتبَ ، َوالَ يَزِيُغ فـَ

  .203  .، َوَلِكْن ُأْخِربُُكْم َعْنهُ يـَْنِطقَ ذِلَك اْلُقْرآُن فَاْستَـْنِطُقوُه َوَلْن 

  .204  .َكْيَف أََقْمَت َعْرَشكَ   لِيَـْعَلمَ 

  .205  الَ تـَرَاُه لِلرَجاِء َمْوِضعاً؟ َتُكونَ ِيف َرَجاِئَك َلُه َكاِذباً؟ أَْو  َتُكونَ َأَختَاُف َأْن 

َها رِيَاشاً، َوَال  يـَتِخذَ زِيَنتـَُها َعْن َعْيِنِه، ِلَكْيَال  َتِغيبَ َوَأَحب َأْن  الَ قـَرَاراً، وَ  يـَْعَتِقَدَهاِمنـْ
  .ِعْنَدهُ  يُْذَكرَ إِلَْيِه، َوَأْن  يـَْنظُرَ وََكذِلَك َمْن أَبـَْغَض َشْيئاً أَبـَْغَض َأْن ...  ِفيَها ُمَقاماً  ◌َ يـَْرُجو

206 .  
  

  .212  .مِة اْلَمْقُتولَ ِإَماَم هِذِه األ َتُكونَ َوِإين أَْنُشُدَك اَهللا أْن 

  .213  .ُخُفوفاً  ِيف اْهلََواءِ  َيْسُموَ  َخْلِقِه َأنْ  َوَمَنَع بـَْعَضَها ِبَعَبالَةِ 

  .216  .َيْضَطِربَ  ن الَلى نـَْفِسِه أَ عَ  َوَوَأى...َتِصَفهُ ْلِسَنَة َأْن َواأل ُتْدرَِكهُ وَهاَم َأْن َقْد أَْعَجَز األ

 217  .َكِبريُُكْم ِبَصغريُِكمْ   َوْلَيرَأفْ َصِغريُُكْم ِبَكِبريُِكْم،  لَِيَتَأس.  

  .219  .اْحلُُقوُق ُمْسَمَحةً  َوتـُْؤَخذَ اْلُقُلوُب َمَواِقَعَها،  َوتـََقعَ الناُس،  يـَْهَدأَ ىت فَاْصِربُوا حَ 

 220  .ْمُر إَىل َغْريُِكمْ األَ  يَْأِرزَ َحىت.  

رَُكهُ ، َوِيف احلَْق َأْن تَْأُخَذهُ َأالَ إن ِيف احلَْق َأْن    .222  .تـَتـْ

 َيْحُضَرَهاَحىت  ُة الناِهِد َأْن ...  اسِ َعاملَْيَس لِلش َيْخَتارَ ، َوَال لِلَغاِئِب َأْن يـَْرِجعَ ُمث  ...
 ُنواَوالَ تـَْعَجُلوا ِيف أَْمر َحىتَتبَـيـ   .تـَ

223 .  
  

 َويـََقعَ  ْمرُ األ لِيَـْلَتِبسَ ِمبَا َأْجَلَب ِفيِه  يـَُغاِلطَ َفَأرَاَد َأْن ...  ِبَدِمهِ  ُيطَاَلبَ ِإال َخْوفًا ِمْن َأْن 
 كَكاَن يـَْنَبِغي َلُه أَْن …  نَاِصرِيهِ  يـَُناِبذَ قَاتِِليِه َوَأْن  يـَُواِزرَ َكاَن يـَْنَبِغي لَُه َأْن ...   الش
نَـْهِنِهنيَ  َيُكونَ 

ُ
  .الناَس َمَعهُ  َوَيدَعَ  َجانِباً  َويـَرُْكدَ  يـَْعَتزَِلهُ َكاَن يـَْنَبِغي لَُه َأْن ...  َعْنهُ  ِمَن امل

224 .  
  
  

يِع َشْأنِِه َلَفَعْلُت، َولِكْن َأَخاُف َأْن  ُكل َرُجل ِمْنُكْم ِمبَْخَرِجِه َوَمْوِجلِهِ   ُأْخِبرَ َلْو ِشْئُت َأْن  َومجَِ
  .صلى اهللا عليه وآله يف ِبَرُسوِل اهللاِ  َتْكُفُروا

225 .  
  

 َفُعُه َحىت   .227  .َبَكَالم َتَدبـَرهُ  يـََتَكلمَ إَذا أَرَاَد َأْن ... انَهُ ِلسَ  َيْخَتِزنَ َما أََرى َعْبداً يـَتِقي تـَْقَوى تـَنـْ

  .228  .َما َعَرفَ  َويـُْنِكرَ َما أَْنَكَر،  يـَْعِرفَ َحىت ...  َوُهَو نَِقي الراَحةِ  تعاىلاَهللا  يـَْلَقىَأْن 

  .229  .أَْلِسَنتـُُهما َمَعهُ  َوَتُكونَ ، اهُ ُيَجاِوزَ ِعْنَد اْلُقْرآِن، والَ  ُيَجْعِجَعاَفَأَخْذنَا َعَلْيِهَما َأْن 

َرة َتُكونُواْخَشى َعَلْيُكْم َأْن َوإين أل   .230  .َلُقْلتُ  َأُقولَ َوَلْو َأشاءُ َأْن ...  ِيف فـَتـْ
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  .234.233  .ُمْوُروثاً َهاِلكاً  فـََيُكونَ ِيف اْلِعز ُمَشارَكاً، وَملَْ يَِلْد  فـََيُكونَ ملَْ يُوَلْد ُسْبَحانَُه 

  .234  .ِيف السماَواتِ  َما َشاعَ  تـَُرد َأْن  َسَواِد اْحلََناِدسِ  َوالَ اْسَتطَاَعْت َجالَبِيبُ 

  .235  .ُكْرِسي َأْو َعْرشٌ   َيُكونَ َواحلَْْمُد هللا اْلَكاِئِن قـَْبَل َأْن 

ُروُهمْ ا، َهلُْم َعْن ِغطَاِئهَ  لَِيْكِشُفواْنِس ُرُسَلُه، َوبـََعَث ِإَىل اجلِْن َواإل اِئَها،  َولُِيَحذِمْن َضر
  .َعَلْيِهْم ِمبُْعَتَرب  َولِيَـْهُجُمواُعُيوبـََها،  َولِيَُبصُروُهمَهلُْم أَْمثَاَهلَا،  َولَِيْضرِبُوا

237 .  
  

َلُكم، َوَلْن  يـَْرَضىَواْعَلُموا أَنُه َلْن  َلْيُكْم عَ  َيْسَخطَ َعْنُكْم ِبَشيء َسِخطَُه َعَلى َمْن َكاَن قـَبـْ
َلُكمْ يِبشَ  َقِطعَ فَِإن الناَس يُوِشُك َأْن ...  ء َرِضَيُه ِممْن َكاَن قـَبـْ  َويـَْرَهَقُهمُ َمُل، ُِِم األ يـَنـْ
ُهْم بَاُب التـْوبَةِ  َوُيَسد َجُل، األ   .َعنـْ

238 .  
  
  

ُلوَُكمْ أَرَاَد َأْن ...  َرَهائِنـَُها تـُْغَلقَ فَاْسَعْوا ِيف َفَكاِك رِقَاِبُكْم ِمْن قـَْبِل َأْن  أَيُكْم َأْحَسُن  يـَبـْ
لُُغوباً  تـَْلَقىنَار أََبداً، َوَصاَن َأْجَساَدَهْم َأْن  َحِسيسَ  َتْسَمعَ َوَأكَرَم َأْمسَاَعُهْم َأْن ...  َعَمالً 
  .َوَنَصباً 

239 .  
  
  

 َا،  َترِدَ َحىتَِوتـَْقِضيَ احلَْْرَث ِيف نـََزَوا  َِ242  .اِمْنُه َشَهَوا.  

  .244  .َحمُْدوداً  فـََيِصيرَ َمْوُلوداً، وَملَْ يُوَلْد  فـََيُكونَ ملَْ يَِلْد 

 245  .َمْوُجوُدَها َيِصيرَ ُهَو اْلُمْفِين َهلَا بـَْعَد ُوُجوِدَها، َحىت.  

 َيْحُضَرهُ ِقُفوُه َحّىت فَ  ...تـَْعُمُروَهاِإَىل َمَنازِِلُكْم الِيت أُِمْرُمتْ َأْن  -َرِمحَُكُم اهللاُ - َفَساِبُقوا
َنٌة َتطَأُ ِيف ِخطَاِمَها ِبرِْجِلَها َتْشَغرَ قـَْبَل َأْن  ... تـَْفِقُدونيَسُلوين قـَْبَل َأْن ...  اْلَمْوتُ    .ِفتـْ

248 .  
  

َها بِاِهللا،  َتْسَتِعيُنواَوَأْن    .ِ.  251َا َعَلى اهللاِ  َوَتْسَتِعيُنواَعَليـْ

ُهْم ِمَن اْلُمْسَتْكِربِينَ  ِلَ◌يِميزَ ِئَكَتُه اْلُمَقرِبَني، ُمث اْخَتبَـَر ِبذِلَك َمالَ  تَـَواِضعِنيَ ِمنـْ
ُ
  .253  .امل

َها َمَلكاً  لُِيْدِخلَ َما َكاَن اُهللا ُسْبَحانَُه  اِهللا عباد فَاْحَذُروا ...  اْجلَنَة َبَشرًا بَِأْمر َأْخرََج بِِه ِمنـْ
  .َعَلْيُكْم ِخبَْيِلِه َوَرِجِلهِ  ُيْجِلبَ بِِنَدائِِه، َوَأْن  ْسَتِفزُكمْ يَ ِبَدائِِه، َوَأْن  يـُْعِدَيُكمْ َأْن 

254 .  
  

ْهَبانِ  يـَْفَتحَ َحْيُث بـََعثـَُهْم َأْن  ماءِ  َيْحُشرَ َوَأْن  ... َهلُْم ُكُنوَز اْلذَر الس   .257  .َمَعُهْم طَيـْ

 أَْعطَافـَُهمْ  يـَثْـُنواُمث أََمَر آَدَم َوَوَلَدُه َأْن ...  ُع لُِرُسِلهِ تـَبا اإل َيُكونَ َولِكن اَهللا ْسْبَحانَُه أَرَاَد َأْن 

  .َحنَْوهُ 
258.  

 واَحىتذِلَك  َولَِيْجَعلَ ...  بـَْيَتُه احلَْرَامَ  َيَضعَ َوَلْو أَرَاَد ُسْبَحانَُه َأْن ...  ُذُلالً  َمَناِكبَـُهمْ  يـَُهز
  .ِإَىل َفْضِلهِ  أَبـَْواباً فـُُتحاً 

259.   
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  .261  .أَْمثَاَهلُمْ  َتُكونُواَواْحَذُروا َأْن 

اهللاُ  َيْحُكمَ ِإال اْلُمَقاَرَعَة بِالسْيِف َحىت  ... ْسالََم َعَلى َوْجِههِ اإل ُتْكِفُئواتُرِيُدوَن َأْن 
َنُكمْ    .بـَيـْ

263.  
  

 َجَرَة َحىتَقِلعَ َتْدُعو لََنا هِذِه الش   .265  .بـَْنيَ َيَدْيكَ  َوَتِقفَ ِبُعُروِقَها  تـَنـْ

  .268  .اهللاُ ُهَو الِذي يـَْنَتِقُم لَهُ  َيُكونَ َصبَـَر َحّىت ...  َعَلْيهِ  ُيْشَهدَ يـَْعَرتُِف بِاحلَْق قـَْبَل َأْن 

  .270  .ِبِه أَْعالَقـَُهمْ  َويـُنَـفُعوابِِه َأْسَواقـَُهْم،  لُِيقيُموايـَتَـَوصُلوَن ِإَىل الطَمِع بِاْلَيْأِس 

َقىَفَما َعَسى َأْن    .277  .َعَلْيِه ِمَن الدَرنِ  يـَبـْ

  .279  .اهللاُ ِيل َداَرَك الِيت أَْنَت َِا ُمِقيمٌ  َيْخَتارَ ِإَىل َأْن 

َها أَْبَداُنُكمْ  َتْخُرجَ ِمْن قـَْبِل َأْن    .280  .َعَلْيُكمْ  فـََيُكونَ َوالَ ُختَلُفوا ُكال ...  ِمنـْ

 َمْن َجِهَلُه، احلَْ  يـَْعِرفَ َحىت َواْلُعْدَواِن َمْن هلََِج بِهِ  َويـَْرَعِويَ ق 281  .َعِن اْلَغي.  

َقِطعَ لَِئال  ... ، فَِإنِين أَنـَْفُس َِذْيِن َعَلى اْلَمْوتِ يـَُهدِني ال لئاْمِلُكوا عين هَذا اْلُغَالَم   يـَنـْ
  .َعَلى َما َتْكَرُهونَ  َأْحِمَلُكمْ َولَْيَس ِيل َأْن ...صلى اهللا عليه وآله َِِما َنْسُل َرُسوِل اهللاِ 

282 .  
  

ِة اْلَعْدِل َأْن ...  تَْأُخَذَهاَوُهَو َيْكَرُه َأْن  اَهللا تـََعاَىل فـََرَض َعلى أَِئم ُرواِإن أَنـُْفَسُهْم  يـَُقد
  .بِاْلَفِقِري فـَْقرُهُ  يـََتبَـيغَ ِبَضَعَفِة الناِس، َكْيالَ 

283 .  
  

  .285  .َيْسَمُعواَحىت  عليه السالم فـََيَسأََلهُ  ...ْعَراِيب األ َيِجيءَ ىت ِإْن َكانُوا لَُيِحبوَن َأْن حَ 

  .286  .َعْن َمواِضِعَها تـَُزولَ ِحبِْمِلَها،َأْو  َتِسيخَ بَِأْهِلَها، أَْو  َتِميدَ َفَسَكَنْت َعَلى َحرََكِتَها ِمن َأْن 

 288  .َأْسَبابُهُ  َوتـُْقَطعَ أَبـَْوابُُه،  تـُْغَلقَ َوبَاَدَر اْهلُدى قـَْبَل َأْن ...  ِه َمْنزِالً بِ  َيْسَتْبِدلَ َحىت.  

اللُهم ِإين أَُعوُذ ِبَك َأْن  .ِإال َما َوقـَْيَتِين  أَتِقيَ ِإال َما أَْعطَْيَتِين، َوَال  آُخذَ َأْسَتِطيُع َأْن  الَ 
َتِقرَ  ...  ْمُر َلكَ َواأل ُأْضَطَهدَ ِيف ُسْلطَاِنَك، َأْو  ُأَضامَ ِيف ُهَداَك، َأْو  َأِضل  ِيف ِغَناَك، َأوْ  َأفـْ

  .بَِنا أَْهَواُؤنَا َتاَبعَ تُـ َعْن ِديِنَك، َأْو  نـُْفَتَتنَ َعْن قـَْوِلَك،َأْو  َنْذَهبَ اللُهْم ِإنا نـَُعوُذ ِبَك َأْن 

289 .  
  

  

 َعَلْيِه، َلَكاَن ذِلَك َخاِلصاً هللا ُسْبَحانَُه ُدوَن َخْلِقهِ  َيْجِريَ َوَال  َلهُ  َيْجِريَ َحد َأْن َوَلْو َكاَن أل
  .يُِطيُعوهُ َولِكنُه َجَعَل َحقُه َعَلى اْلِعَباِد َأْن  ...

290 .  
  

 يُِعينَ ُدوِن َأْن بِ  ...َعَلى َما َمحَلُه اهللاُ ِمْن َحقِه. َوَال اْمُرٌؤ  نَ و يـَُعاِبَفْوِق َأْن  ...َولَْيَس اْمُرٌؤ 
ِإن ِمْن َحق َمْن َعظَُم َجَالُل اِهللا ِيف نـَْفِسِه، َوَجل َمْوِضُعُه ...  َعَلْيهِ  يـَُعانَ َعلى ذِلَك َأْو 

291 .  
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  .ذِلَك لَتَـرَْكُتهُ  يـَُقالَ َوَلْو ُكْنُت ُأِحب َأْن ...  ِعْنَدهُ  َيْصُغرَ ِمْن قـَْلِبِه، َأْن 

 َعَلْيِه، َكاَن اْلَعَمُل َِِما أَثـَْقَل َعَلْيهِ  يـُْعَرضَ َلُه أَْو اْلَعْدَل َأْن  يـَُقالَ َتثْـَقَل احلَْق َأْن فَِإنُه َمِن اسْ 
اهللاُ  َيْكِفيَ ِإال َأْن  ، َوَال آَمُن ذِلَك ِمْن ِفْعِلي،ُأْخِطىءَ فَِإين َلْسُت ِيف نـَْفِسي ِبَفْوِق َأْن  ...

  .ُتْمنَـَعهُ ، َوِيف احلَْق َأْن تَْأُخَذهُ ِإن ِيف احلَْق َأْن  ... ْمَلُك ِبِه ِمين ِمْن نـَْفِسي َما ُهَو أَ 

292 .  
  
  
  

  .293  .قـَُرْيٌش قـَتـَْلى َحتَْت بُطُوِن اْلَكَواِكبِ  َتُكونَ َلَقْد َكْنُت َأْكَرُه َأْن 

ِِْم َجَناَب ِذلة، َأْحَجى  يـَْهِبطُوان َوأل ُمْفَتَخراً، َيُكونُواِعَرباً، َأَحق ِمْن َأْن  َيُكونُواْن َوأل
  .ِِْم َمَقاَم ِعزة يـَُقومُواِمْن َأْن 

294 .  
  

نـَْيا تـَْعَتِدلَ ِبِصَفة، َأْو  ُتْستَـْغَرقَ ِهَي أَْفَظُع ِمْن َأْن  297  .َعَلى ُعُقوِل أَْهِل الد .  

  .300  .تـَُغركَ َأْو  َتْكِذَبكَ  َوالنـْقِص ِيف قـُوِتَك، َأْصَدُق َوَأْوَىف ِمْن َأنْ 

ْغَالِل ُمَصفداً، َأَحب ِإَيل ِيف األ ُأَجر َعَلى َحَسِك السْعَداِن ُمَسهداً، أَْو  أَبِيتَ ْن َواِهللا أل
  .اَهللا َوَرُسوَلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ظَاِلماً لِبَـْعِض اْلِعَبادِ  أَْلَقىِمْن َأْن 

301.  
  

َعَة ِمبَا َحتَْت أَْفالَِكَها، َعَلى َأْن أُْعِطيُت األَواِهللا َلْو  اَهللا ِيف َمنَْلة َأْسلُبـَُها  َأْعِصيَ قَالِيَم السبـْ
  .ِجْلَب َشِعريَة َما فـََعْلتُ 

302.  
  

  .306  .ظَُلِلهِ  َدَواِجى تـَْغَشاُكمْ فـَُيوِشُك َأْن 

َقِضيَ اْلَمَهُل،  َويـَنَـَقِطعَ الَعَمُل،  َيْخُمدَ َأْن قـَْبَل ... فَاْعَمُلوا َوأَنـُْتْم ِيف نـََفِس اْلبَـَقاِء   َوتـَنـْ
ُة،  اْلُمد ْوبَِة،  َوُتَسداْلَمالَِئَكةُ  َوَتْصَعدَ أْبواُب التـ.  

309 .  
  

، لَْيُسوا َعَلى َيَدْيهِ  َويـُْؤَخذَ َعَلْيِه،  َويـَُولى، َويَُدربَ  َويـَُعلمَ ، َويـَُؤدبَ  يـَُفقهَ ِممْن يـَْنَبِغي َأْن 
  .ْنَصارِ ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأل

310 .  
  

، َأْخُرجَ بـََعَث ِإَيل َأْن  ،أَْقِبْل َوأَْدِبرْ  َمجًَال نَاِضحًا بِاْلَغْرِب، َيَجَعَلِنيَما يُرِيُد ُعثْـَماُن ِإال َأْن 
َعُث ِإَيل َأنْ َأْقُدمَ ُمث بـََعَث ِإيل َأْن  ! َواِهللا َلَقْد َدفـَْعُت َعْنُه َحىت َأْخُرجَ  ، ُمث ُهَو اْالَن يـَبـْ

َواُهللا ُمْستْأِديُكْم ُشْكَرُه، َوُمَورُثُكْم أَْمَرُه، َوممُِْهُلُكْم ِيف ِمْضمار ...  آِمثاً  َأُكونَ َخِشيُت َأْن 
  .َسبَـَقهُ  لَِتتَـَنازَُعواَحمُْدود، 

312 .  
  
  
  

  ) إذا ورد بعد أدوات الشرط:ل -  2
  رقم الصفحة  ال إىل الزمن املستقبلحتول فعل احل
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تَـْلَقُهمْ ِإَىل هَذا اْلَعُدو بِنَـْفِسَك، َتِسرْ َمَىت  لِْلُمْسِلِمَني   َتُكنْ َال ،فـَتـُْنَكبْ ِبَشْخِصَك  فـَ
  .َكانَِفةٌ 

181 .  

  . 182  .ْخَرى، ُكْنَت رِْدءاً للناسِ األ َتُكنِ َوِإْن 

الرْأَي َعَلى اْلُقْرآِن ِإَذا  َويـَْعِطفُ َعطَُفوا اْهلَُدى َعَلى اْهلََوى، اْهلََوى َعَلى اْهلَُدى ِإَذا  يـَْعِطفُ 
  .َعطَُفوا اْلُقْرآَن َعَلى الرْأيِ 

183 .  
  

  .188  .: هذا َأْصُل اْلَعَربِ يـَُقوُلواإِلَْيَك َغداً  يـَْنظُُرواَعاِجَم ِإْن ِإن األ

َياءِ  اْلَقَدمُ  َتْدَحضِ َفَذاَك، َوِإْن  ةِ ِيف هِذِه اْلَمزَل  اْلَوْطأَةُ  تـَْثُبتِ ِإْن    .191  .أَْغَصان فَِإنا ُكنا ِيف أَفـْ

  .192.191  .ِفيَها َعَلى ِمثَاِل الصاِحلِنيَ  َوَيْحُذوِفيَها ِبِسرَاج ُمِنري،  َيْسِريَمْن أَْدرََكَها ِمنا 

  .197  .ُيْسبَـُقواَوِإْن َصَمُتوا َملْ 

  .199  .ِإَذا اْرتـََفَعتْ  َويـَْرَتِفعُ ، ِإَذا َوقـََعتْ  يـََقعُ 

َفِصمْ ِشْقَوتُُه،  تـََتَحققْ  ْسالِم ِديناَغيـَْر اإل يـَْبَتغِ َفَمْن  َوتُُه،   َوتـَْعُظمْ ُعْرَوتُُه،  َوتـَنـْ  َوَيُكنْ َكبـْ
  .إَىل اْحلُْزِن الطوِيلِ  َمآبُهُ 

208.  
  

ُهْم ِحمَُن اْلبَـْلَوى،  تـَْرَتِفعْ فَإْن  ْخَرى، األ َتُكنِ ِمَن احلَْق َعَلى َحمِْضِه، َوإْن  َأْحِمْلُهمْ َعنا َوَعنـْ
  .نـَْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسرات َتْذَهبْ َفال 

209 .  
  

  .220  .بُّداً َفآِخُر الدواِء اْلَكي  َأِجدْ َوإَذا ملَْ 

َها    .225.224  .يـَْوَمَها َدْهَرَها َتْحَسبُ إَذا ُأْحِسَن إلَيـْ

  .230  .ْن أَُقوَل َلُقْلتُ أَ  َأشاءُ َوَلْو 

  .231  .ُتِجبْ ، َوإَذا َدَعْوُت ملَْ ُتِطعْ إَذا أََمْرُت ملَْ 

  .235  .عليه السالم َلَكاَن ذِلَك ُسَلْيماُن ْبُن َداُودَ  ... إَىل اْلبَـَقاِء ُسلماً  َيِجدُ فـََلْو َأن َأَحداً 

ِفَيما اْشتَـَهْت نـَْفُسُه،  َوُيَخلْدهُ َنتِ، َونُورًا ِمَن الظَلِم، ِمَن اْلفِ  َلُه َخمَْرجاً  َيْجَعلْ اَهللا  يـَتقِ َمْن 
  .َمْنزَِل اْلَكرَاَمِة ِعْنَدهُ  َويـُْنزِْلهُ 

238 .  
  

  .265  .َعِلْمَنا أَنَك َساِحرٌ  تـَْفَعلْ َوِإْن ملَْ 

  .268  .َصْوتُهُ  يـَْعلُ َصْمُتُه، َوِإْن َضِحَك ملَْ  يـَُغمهُ ِإْن َصَمَت ملَْ 

  . 280...  َفَال َعْن ُسوِء َظن ِمبَا َوَعَد اُهللا الصابِرِينَ  أُِقمْ َفَال َعْن َمالََلة، َوِإْن  أَْنَصِرفْ فَإْن 
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ُموا بـَْعَضاً  َلُكْم قـَْرضاً  َيُكنْ فـََقد.  
يَاِر اْخلَاِويَِة، َوالربُوِع اْخلَالَِيِة،  ْفتَها ِيف الدَولَِئْن تـََعر ِإَذا ...  ِمْن ُحْسِن َتْذِكِريكَ  َهالََتِجَدنـ

  .ِيف َعْدلِِه َوِقْسِطِه يـَْوَمِئذ َخْرُق َبَصر ِيف اْهلََواءِ  ُيْجزَ فـََلْم  ... َرَجَفِت الراِجَفةُ 
300.  
  

  .307  .النْطُق ِإَذا اتَسعَ  يُْمِهُلهُ اْلَقْوُل ِإَذا اْمتَـَنَع، َوالَ  ُيْسِعُدهُ َفالَ 

  صفًة لنكرٍة عامٍة:) إذا ورد م -  2
  رقم الصفحة  حتول فعل احلال إىل الزمن املستقبل

اْهلَاَم،  يـَْفِلقُ  ِمْنُه النِسيُم، َوَضْربٍ  َيْخُرجُ ، ِدرَاكٍ  ِإنـُهْم َلْن يـَُزوُلوا َعْن َمَواِقِفهْم ُدوَن طَْعنٍ 
  .قْداَمَ السَواِعَد َواأل َويـُْنِدرُ الِعظَاَم،  َوُيِطيحُ 

172 .  
  

َهرُ ْبَصاَر ِضَياُؤُه، األ َيْخَطفُ َخيُْلَق آَدَم ِمْن نُور  َأنْ   يَْأُخذُ اْلُعُقوَل ُرَواُؤُه، َوِطيب  َويـَبـْ
  .نـَْفاَس َعْرفُهُ األ

254 .  
  

  استنتاج ثاٍن:
جمموع أفعال احلال احملّولة إىل املستقبل يف "ج البالغة" يساوي: ثالثة ومخسني وستمائة فعٍل      

 .% 34.37)، أي بنسبة 1900صل تسعمائة وألف فعٍل ()، من أ653(

 تحويل فعل الحال للداللة على الزمن العام: )3

  أ) إذا أسند إلى اهللا تعالى: -3
  رقم الصفحة  حتول فعل احلال إىل الزمن العام

يَـْعَلمُ    . 176  .ْرَحاِم ِمْن ذََكر َأْو أُنـَْثىُسْبَحانَُه َما ِيف األ فـَ

اُهللا َعْن َجنِتِه، َوالَ  ُيْخدَعُ َهيـَْهاَت َال ...  َأَحٌد ِإال اهللاُ  يـَْعَلُمهُ ِب الِذي َال َفهَذا َعْلُم اْلَغيْ 
  .َمْرَضاتُُه ِإال ِبطَاَعِتهِ  تـَُنالُ 

177 .  
  

  .181  .َيُموتُ َحي الَ 

  .186  .اتِ ْعَماِل السيَئِة بِنَـْقِص الثَمرَ ِعَباَدُه ِعْنَد األ يـَْبَتِليِإن اَهللا 

َقِضيَغرَائُِبُه، َوالَ  تـَْفَنىالَ ...  السَواتِرُ  َتْحُجُبهُ اْلَمَشاِعُر، َوالَ  َتْسَتِلُمهُ الَ    .195  .َعَجائُِبهُ  تـَنـْ

 تـَُعافي، َوَعَلى َما َوتـُْعِطي تَْأُخذُ اللُهم َلَك احلَْْمُد َعَلى َما  .ِحبْلم َويـَْعُفوِبِعْلم،  يـَْقِضي
  .َوالَ نـَْومٌ  ِسَنةٌ  تَْأُخُذكَ الَ ...  يَوتـَْبَتل

204 .  
  

  .230  .ْورَاقِ َمَساِقَط األ يـَْعَلمُ 
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بِاْحلَاسِة، َرِحيٌم الَ  يُوَصفُ بِاجلََْفاِء، َبِصٌري َال  يُوَصفُ َكِبٌري َال   بِاْخلََفاءِ  يُوَصفُ َلِطيٌف َال 
  .بِالرقةِ  يُوَصفُ 

231 .  
  

اْلبَـُعوَضَة ِمْن ُقوَِا،  َيْكِفيْطَرِة َوَمَقرَها، َوَمْسَحَب الذرِة َوَجمَرَها، َوَما َمْسَقَط اْلقَ  َويـَْعَلمُ 
  .ِمْن أُنـَْثى ِيف َبْطِنَها َتْحِملُ َوَما 

234 .  
  

 َصفُ يُو بِأَْين، َوَال  ُيَحد ِبَعْني، َوَال  يـَْنظُرُ َوَال ...  ِبَفْهم يـَُقدرُ ِبَوْهم، َوَال  يُْدَركُ َال 
، َوالَ  يُْدركُ ِبِعَالج، َوالَ  ُيْخَلقُ ْزَواِج، َوالَ بِاأل اسِ  يـَُقاسُ بِاحلََْواسبِالن.  

235 .  
  

  .243  .ِبَعد  ُيْحَسبُ ِحبَّد، َوالَ  ُيْشَملُ الَ 

 يُوَصفُ َوَال .. . ْحَوالِ ِيف األ يـََتَبدلُ ِحبَال، َوَال  يـَتَـَغيـرُ َوَال ...  يـَُزولُ َوَال  َيُحولُ الِذي َال 
َوالَ  يـَُقولُ َال ِخبُرُوق َوأََدَوات،  َوَيْسَمعُ َال بِِلَسان َوَهلَوات،  ُيْخِبرُ ...  ْجزَاءِ ِبَشيء ِمَن األ

 َويـُْبِغضُ ِمْن َغْريِ رِقة،  َويـَْرَضى ُيِحب  .ُيْضِمرُ َوَال  َويُرِيدُ ، يـََتَحفظُ َوَال  َوَيْحَفظُ ، يـَْلِفظُ 
  .َغْريِ َمَشقة ِمنْ  َويـَْغَضبُ 

244 .  
  
  
  

  .254  .َخْلَقُه بِبَـْعِض َما َجيَْهُلوَن َأْصَلهُ  يـَْبَتِليَولِكن اَهللا ُسْبَحانَُه 

  .257  .ِعبَاَدُه اْلُمْسَتْكِربِينَ  َيْخَتِبرُ فَِإن اَهللا ْسْبَحانَْه 

ِبُضُروِب  َويـَْبَتِليِهمْ بِأَْلَواِن اْلَمَجاِهِد،  َعبُدُهمْ َويـَتَـ ِعَباَدُه بِأَنـَْواِع الشَداِئِد،  َيْخَتِبرُ  َولِكن اهللاَ 
  .اْلَمَكارِهِ 

259 .  
  

َلَغ َبَصائِرِِهمْ  َوتـَْعَلمُ َعَلْيِهْم ِيف َضمائِرِِهْم،  َوَتطِلعُ ِيف َسرَائِرِِهْم،  ُتَشاِهُدُهمْ    .304  .َمبـْ

  ب) إذا دّل على حركة طبيعية أو ظاهرة كونية تتجّدد: -3
  رقم الصفحة  ول فعل احلال إىل الزمن العامحت

  .189  .اْهلَُدى، َوِإِن اْجَتَمَعا تـَُواِفقُ ن الضالََلَة الَ أل

  ج) إذا دّل على حدث عادي يتكّرر: -  3
  رقم الصفحة  حتول فعل احلال إىل الزمن العام

  .171  اْهلَاِرُب. ِجُزهُ يـُعْ اْلُمِقيُم، َوالَ  يـَُفوتُهُ  ِإن اْلَمْوَت طَاِلٌب َحِثيٌث الَ 

  .172  .اْلَماءَ َيرُِد ِإَىل اِهللا َكالظَمآِن  اِئحُ ر ال

  . 179 َوَنْشَهدُ  .اْلُعُيونُ  َتُخونُ الصُدوُر، َوما  ُتِكن الَعاِملُ ِمبَا ...  َعَلى َما َأَخَذ َوأَْعَطى َنْحَمُدهُ 
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  .ْعَالنَ ِفيَها السر اإل يـَُواِفقُ َشَهاَدًة  ... َأْن الَ إِلَه َغيـْرُُه، َوَأن ُحمَمداً جنَِيُبهُ 
َمَعُه  َوَتُحل َعْنُه التـْوبَُة،  َوتـُْرَفعُ َعْنُه اْلَمْعِذَرُة،  تـَُرد الِذي  (املوت) َحىت نـََزَل ُِِم اْلَمْوُعودُ 

  .َوالنـْقَمةُ  اْلَقارَِعةُ 
189 .  
  

 اهللاَ إال َأْن َال إِلَه  َوَأْشَهدُ ...  الشْيطَاِن َوَمزَاِجرِهِ  َلى َمَداِحرِ عَ  َوَأْسَتِعيُنهُ اَهللا  َوَأْحَمدُ 
  .َأن ُحمَمداً َعْبُدُه َوَرُسولُهُ  َوَأْشَهدُ 

193 .  
  

  .196  .َتْحُصدُ  تـَْزرَعُ ، وََكَما ُتَدانُ  َتِدينُ وََكَما 

َُؤديََة إىل َجنِتهِ  ْستَـْرِشُدهُ اوَ إلَْيِه،  نَابَةِ َعَلى اِهللا تـَوَكَل اإل َوأَتـَوَكلُ 
  .208  .السِبيَل امل

  .219  .تـَْعُصوهُ َأِطيُعوا اَهللا َوالَ 

َر َمْعُدول ِبهِ  َوَأْشَهدُ    .230  .َأن ُحمَمداً َعْبُدُه َوَرُسولُهُ  َوَأْشَهدُ ...  َأْن الَ إلِه ِإال اهللاُ َغيـْ

  . 231  .اَهللا َعَلى َما َقَضى ِمْن أَْمر َأْحَمدُ ...ِمْن َخمَافَِتهِ  اْلُقُلوبُ  بُ َوَتجِ اْلُوُجوُه لَِعَظَمِتِه،  تـَْعُنو

ِبه ِإميَاَن  َونـُْؤِمنُ ...  بِِه اْسِتَعانََة رَاج لَِفْضِلهِ  َوَنْسَتِعينُ  ...  َعَلى َعِظيِم ِإْحَسانِهِ  َنْحَمُدهُ 
  .َمْن َرَجاُه ُموِقناً 

233 .  
  

رَاُن ِيف ُخمَْتِلِف ِفَجاِج األ َيْسَتِدل ماً َجَعَل ُجنُوَمَها أَْعالَ    .234  .ْقطَارِ َِا اْحلَيـْ

  .240  .َأن ُحمَمداً َعْبُدُه َوَرُسولُُه الصِفي  َوَأْشَهدُ 

 لَُه َخّداً ُنو َويـُعْ ْرِض َطْوعًا وََكْرهاً، َلُه َمْن ِيف السماَواِت َواأل َيْسُجدُ  فـََتَباَرَك اُهللا الِذي
  .اْلِقَياَد َرْهَبًة َوَخْوفاً له  َويـُْعِطيإلَْيِه بِاْلطاَعِة ِسْلماً َوَضْعفاً،  َويـُْلِقيَوَوْجهاً، 

242 .  
  

أن ُحمَمدًا َعْبُدُه  َوَأشَهدُ  ... َعَلى َوظَاِئِف ُحُقوِقهِ  َوَأْسَتِعيُنهُ نـَْعاِمِه، ُشْكرًا إل َأْحَمُدهُ 
  .َوَرُسولُهُ 

249 .  
  

  .250  .اْلِعظَامِ  َعَلى نَِعِمِه التـَؤاِم، َوآالَئِهِ  هُ أْحَمدُ 

  .251  .َأن ُحمَمداً َعْبُدُه َوَرُسولُهُ  َوَأْشَهدُ 

  .269  .َأن ُحمَمداً َعْبُدُه َوَرُسولُهُ  َوَنْشَهدُ ...  َعَلى َما َوفَق َلُه ِمَن الطاَعةِ  َنْحَمُدهُ 

  . 271  .َأن ُحمَمداً َعْبُدُه َوَرُسولُهُ  َوَأْشَهدُ ...  اهللاُ، َشَهاَدَة ِإميَان َوِإيَقان َأْن الَ إِلَه ِإال  َوَأْشَهدُ 

  .274  .اهللاِ  َأن ُحمَمداً جنَِيبُ  َوَأْشَهدُ 

  . 298 ...بِالزَواِجِر  نَ َويـَْهِتُفو ِبِه أَياَم اْحلََياِة،  يـَْقطَُعونَ ...  َمَقاَمهُ  َوُيَخوُفونَ بِأَياِم اِهللا،  يُذَكُرونَ 
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َهْونَ  ِبِه، َويَْأَتِمُرونَ بِالِقْسِط  َويَْأُمُرونَ  نَكِر  َويـَنـْ
ُ
  .َعْنهُ  َويـَتَـَناَهْونَ َعِن امل

  .299  .َمْن الَ َتِضيُق َلَدْيِه اْلَمَناِدُح، َوالَ خيَِيُب َعَلْيِه الراِغُبونَ  َيْسأَُلونَ 

  .302  .َنْسَتِعينُ َعْقِل، َوقـُْبِح الزَلِل، َوبِِه بِاِهللا ِمْن ُسَباِت الْ  نـَُعوذُ 

  ) إذا دّل على صفة ثابتة راسخة في الّنفس:د -3
  رقم الصفحة  حتول فعل احلال إىل الزمن العام

َا ...  بِِلَسان يـَْنِطقُ َال ... وهَذا اْلُقْرآُن  َجالُ  يـَْنِطقُ َوِإمنوا لِْلَمِسريِ  ... َعْنُه الرِإَىل  اْسَتِعد
  .بِهِ  يـَْعِدُلونَ بِاجلَْْوِر الَ  ، َوُموَزِعنيَ يـُْبِصُرونَهُ قـَْوم َحَياَرى َعِن احلَْق الَ 

173 .  
  

  .180  .أَْعَوانُهُ  تـُْهَزمُ أَرَْكانُُه، َوِعز الَ  تـُْهَدمُ ِلَسانُُه، َوبـَْيٌت الَ  يـَْعَيانَاطٌق الَ  ...وَِكَتاُب اِهللا 

 َوَيْشَهدُ بـَْعُضُه بِبَـْعض،  َويـَْنِطقُ ِبِه،  َوَتْسَمُعونَ بِِه،  َوتـَْنِطُقونَ ِبِه،  ونَ تـُْبِصرُ ِكَتاُب اِهللا 
  .ِبَصاِحِبِه َعِن اهللاِ  ُيَخاِلفُ ِيف اِهللا، َوالَ  َيْخَتِلفُ بـَْعُضُه َعلى بـَْعض، َوالَ 

181 .  
  

َا  ْيطَاَن ِإمنالش يَواْعَلُموا َأنِبُعوا َعِقَبهُ َلُكْم طُرَُقُه لِتَ  ُيَسن184  .ت.  

يَن َوالَ  ُيَخاِلُفونَ الَ ...  فَالْـَتِمُسوا ذِلَك ِمْن ِعْنِد َأْهِلهِ  190  .ِفيهِ  َيْخَتِلُفونَ الد.  

 ... ِإَىل َفظَاَعة َجِلية َوتـَُؤولُ ِيف َمَدارَِج َخِفية،  تـَْبَدأُ ...  فـَْقُدهُ  ُيْجبَـرُ َفْضُلُه، َوالَ  اَزىوَ يُـ الَ 
َعلى ِجيَفة ُمرَِحية،  َويـََتَكالَُبونَ يف ُدْنيا َدنِية،  يـَتَـَناَفُسونَ  ... الظَلَمُة باْلُعُهودِ  تَـَوارَثـَُهايَـ 

َيتَـَزايـَُلونَ التاِبُع ِمَن اْلَمْتُبوِع، َواْلَقاِئُد ِمَن اْلَمُقوِد،  يـََتبَـرأُ َوَعْن َقِليل  بِاْلِبْغَضاِء،  فـَ
  .اللَقاءِ  ِعْندَ  َويـََتَالَعُنونَ 

193 .  
  
  
  

أَْهَل  َوَتُدق ِفيَها الظَلَمُة،  َوتـَْنِطقُ ِفيَها احلِْْكَمُة،  َتِغيضُ ...  ِفيَها َتَكاُدَم اْحلُُمرِ  يـََتَكاَدُمونَ 
يِقَها ِيف طَرِ  َويـَْهِلكُ ِيف ُغَبارَِها اْلُوْحَداُن،  َيِضيعُ ، ِبَكْلَكِلَها َوتـَُرضُهمْ اْلَبْدِو ِمبِْسَحِلَها، 

َماِء،  َوَتْحُلبُ ِمبُر اْلَقَضاِء،  َترِدُ الرْكَباُن،  يَن،  َوتـَْثِلمُ َعِبيَط الد َعْقَد  َوتـَنـُْقضُ َمَناَر الد
َها األ يـَْهُربُ اْلَيِقِني،   َويـَُفاَرقُ ْرَحاُم، ألِفيَها ا تـُْقَطعُ  ... ْرَجاسُ األ َويَُدبـُرَهاْكياُس، ِمنـْ
َها اإل   .ميَانِ َوِبُغُروِر اإل ميَانِ ِبَعْقِد األ َيْخِتُلونَ ...  ْسَالمُ َعَليـْ

194 .  
  
  
  
  

  .196  .َمَع اْلُمْذنِِبنيَ  َويـَْغُدوَمَع اْلَغاِفِلَني،  يـَْهِويَوُهَو ِيف ُمْهَلة ِمَن اِهللا 

  .198  .اْلُعُيونُ  تـََرىَهَو اهللاُ احلَْق اْلُمِبُني، َأَحق َوأَبـَْنيُ ِمما 

  .200.199 يـُْعَمرُ ميَاِن ميَاِن، َوبِاإلَعَلى اإل ُيْسَتَدل َعَلى الصاِحلَاِت، َوبَالصاِحلَاِت  ُيْسَتَدل اِن ميَ فَِباإلِ 
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نـَْيا  ُتْخَتمُ اْلَمْوُت، َوبِاْلَمْوِت  يـُْرَهبُ اْلِعْلُم، َوبِاْلِعْلِم  نـَْيا، َوبِالد وبالقيامِة ِخَرةُ آلا ُتْحَرزُ الد ،
  اجلحيُم للغاِوي. زُ وتُبرّ اجلّنة،  ُتزلفُ 

  

َقُلونَ َِا َوَال  َيْسَتْبِدُلونَ ِلُكل َدار أَْهُلَها، َال  َها يـُنـْ  يـَْعَوج َال  ...َوَعَلْيُكْم ِبِكَتاِب اهللاِ ... َعنـْ
  .  َكثْـَرُة الرد   ُتْخِلُقهُ فـَُيْستَـْعَتَب، َوالَ  يَزِيغُ فـَيـَُقاَم، َوالَ 

200 .  
  

  .204  .أَنَك: َحي قـَيومٌ  نـَْعَلمُ ُكْنَه َعَظَمِتَك ِإال أَنا   ْعَلمُ نَـ فـََلْسَنا 

رُهُ َال  ُيْضَربُ ؟ َوَال »َمَىت «َلُه: يـَُقالُ َال  ... ْوهاُم بِاحلُُْدوِد َواَحلرََكاتِ األ تـَُقد  ، َلُه أََمٌد ِحبَىت
 فـَُيْحَوى، َوَال َحمُْجوٌب فـَيُتَـَقصىيَم؟، َال َشَبٌح : فِ يـَُقالُ : ِمم؟ َواْلَباِطُن َال يُقالُ الظاِهُر َال 

  .َعَلْيِه ِمْن ِعَباِدِه ُشُخوُص حلَْظَة َيْخَفىَوالَ ... 

210 .  
  
  

َيَكِة،  يـُْفِضيِبَزيـََفانِِه،  َوَيِميسُ بِأَْلَوانِِه،  َيْخَتالُ  َكإْفَضاِء الد اْلُفُحولِ  ِمبَالَِقِحهِ  َويـَُؤر 213  .أَر .  

  .221   .َعْنُه َمسَاٌء َمسَاءً  تـَُواِرياحلَْْمُد هللا الِذي الَ ...  ِمْن ِعَباَدِتكَ  َيْسَأُمونَ الَ 

، َواْلُ◌َحمدُث ُيِضل ، َواْهلَاِدي الِذي َال يـَُغش َواْعَلُموا َأن هَذا اْلُقْرآَن ُهَو الناِصُح الِذي َال 
  .َيْكِذبُ الِذي الَ 

226 .  
  

َعْنُه  يـَْعُزبُ ِلَساٌن، َوَال  َيِصُفهُ َمَكاٌن، َوَال  َيْحوِيهِ َزَماٌن، َوَال  يـَُغيـُرهُ َشْأٌن، َوَال  َيْشَغُلهُ  الَ 
  .َعَدُد َقْطِر اْلَماءِ 

230.229 .  
  

نـَْيا  الد إن َل َهلَا َواْلُمخِلدَ  تـَُغرَها اْلُمَؤم   .230  .إِلَيـْ

  . 231  .اْلُقُلوبُ  ُتْدرُِكهُ َشاَهَدِة اْلِعَياِن، َولِكْن اْلُعُيوُن مبُِ  ُتْدرُِكهُ الَ 

  .234  .َعَلْيِه َسَواُد َغَسق َداج َيْخَفىَفُسْبَحاَن َمْن الَ 

ُقُصهُ َساِئٌل، َوالَ  َيْشَغُلهُ َوالَ    .235  .نَاِئلٌ  يـَنـْ

  .238  .بَاِطالً  ِبُتونَ يـُثْ َحّقاً، َوالَ  ُيْسِقطُونَ َقْد وَكَل ِبذِلَك َحَفظًَة ِكرَاماً، الَ 

 َتْحُجُبهُ النـَواِظُر، َوَال  تـََراهُ اْلَمَشاِهُد، َوَال  َتْحوِيهِ الشَواِهُد، َوَال  ُتْدرُِكهُ احلَْْمُد هللا الِذي َال 
  .السَواتِرُ 

240 .  
  

يانُ  َيْحرُِمَهااْلَمناُن، َوالَ  يـُْغِفُلَهاالَ  241  .الد.  

  .242  .َدَواتُ األ تـَْرِفُدهُ ْوقَاُت، َوالَ األ َتْصَحُبهُ الَ 

  .243  .َعَلْيِه السُكوُن َواحلَْرََكةُ  َيْجِريالَ 
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َرُه، َوَال األ تـََنالُهُ َال ...  ُفولُ َعَلْيِه األ َيُجوزُ َوَال  ُمهُ ْوَهاُم فـَتُـَقدَرُه، َوالَ  تـَتَـَوهاْلِفَطُن فـَُتَصو
ياُم، َوالَ اللَيايل َواأل تـُْبِليهِ َوَال  ... ْيِدي فـََتَمسهُ األ تـَْلِمُسهُ ُه، َوَال احلََْواس فـَُتِحس  ُتْدرُِكهُ 
  .لَُه َحد َوالَ َِايَةٌ  يـَُقالُ َوالَ ...  الضَياءُ َوالظَالمُ  يـَُغيـُرهُ 

244.  
  
  

َها طََلَبُه، َوَال  يـُْعِجُزهُ َال  َها فـََيْسِبَقُه، َوالَ  يـَُفوتُهُ َبُه، َوَال َعَلْيِه فـَيَـْغلِ  َيْمَتِنعُ َشْيٌء ِمنـْ السرِيُع ِمنـْ
اْهلََرَب ِمْن ُسْلطَانِِه ِإَىل َغْريِِه فـََتْمَتِنَع ِمْن نـَْفِعِه  َتْسَتِطيعُ َال  ... ِإَىل ِذي َمال فـَيَـْرزَُقهُ  َيْحَتاجُ 
  .َوَضرهِ 

245 .  
  
  

  .247  .اْزِديَاداً  َيْسَتِطيُعونَ  ِيف َحَسن اْنِتَقاًال، َوالَ  َيْسَتِطيُعونَ الَ َعْن قَِبيح 

، بََأْحَجار الَ اِهللا َعَلْيِه، ِإَىل اآل واتوِلَني ِمْن َلُدْن آَدَم َصلاْخَتبَـَر األ ِخرِيَن ِمْن هذا اْلَعاملَِ
 َفعُ َوالَ  َتُضر   .َتْسَمعُ َوالَ  تـُْبِصرُ ، َوالَ تـَنـْ

258 .  
  

  .267  ِبِه َدَواَء َدائِِهمْ  َوَيْسَتِثيُرونَ ِبِه أَنـُْفَسُهْم، ُيَحزنُونَ تـَْرتِيالً، يـَُرتـُلونـََهاْجزَاِء اْلُقْرآِن تَاِلَني أل

 يَِبيتُ َوَمهُه الذْكُر، َوُيْصِبحُ َوَمهُه الشْكُر،  يُْمِسيْعَماَل الصاحلََِة َوُهَو َعَلى َوَجل، األ يـَْعَملُ 
الَ ... َمْن َقَطَعهُ  َوَيِصلُ َمْن َحَرَمُه،  َويـُْعِطيَعمْن ظََلَمُه،  ْعُفويَـ ...َفرِحاً  َوُيْصِبحُ َحِذراً،
باْجلاِر،  ُيَضار ْلَقاِب، َوَال بِاأل يـَُناِبزُ َوَال ... ِفيَمْن حيُِب  يَْأَثمُ َعَلى َمْن يـُْبِغُض، َوَال  َيِحيفُ 

  .ِمَن احلَْق  َيْخُرجُ ، والَ ِيف اْلَباِطلِ  َيْدُخلُ باْلَمَصاِئِب، َوالَ  َيْشَمتُ َوالَ 

268 .  
  

  
  

 ،ِبُكل ِمْرَصاد َويـَْرُصُدوَنُكمْ ِبُكل ِعَماد،  َويـَْعِمُدوَنُكمْ اْفِتَناناً،  َويـَْفتَـنونَ أَْلَواناً،  يـَتَـَلونُونَ 
  .الضرَاءَ  َوَيِدبونَ اْخلََفاَء،  َيْمُشونَ قُلوبـُُهْم َدِويٌة، َوِصَفاُحُهْم نَِقيٌة 

270.269 .  
  

ِإَىل الطَمِع بِاْلَيْأِس لُِيقيُموا بِِه  يـَتَـَوصُلونَ ...  اجلَْزَاء َويـَتَـَراقـَُبونَ الثـَناَء،  يـَتَـَقاَرُضونَ 
ُيَشبـُهونَ  يـَُقوُلونَ ، َأْسَواقـَُهْم، َويـُنَـفُعوا ِبِه أَْعالَقـَُهمْ  ُهونَ  َوَيِصُفونَ ، فـَ ُيَمو   .فـَ

270 .  
  

ُقُصهُ اْلَعطَاُء، َوَال  هُ يـَْثِلمُ َال  نَاِئٌل، َوالَ  َيْستَـْقِصيهِ َساِئٌل، َوَال  َيْستَـْنِفُدهُ اْحلَِباُء، َوَال  يـَنـْ
ِهَبٌه َعْن َسْلب،  َتْجُجُزهُ َصْوٌت َعْن َصْوت، َوَال  يـُْلِهيهِ َشْخٌص َعْن َشْخص، َوَال  يـَْلوِيهِ 
اْلُبطُوُن َعِن الظُهوِر،  ِجنهُ يُ  َرْمحٌَة َعْن ِعَقاب، َوالَ  لُههُ تـُوَ َغَضٌب َعْن َرْمحَة، َوَال  َيْشَغُلهُ َوَال 
  .الظُهوُر َعِن اْلُبطُونِ  يـَْقطَُعهُ َوالَ 

271 .  
  
  
  

 يُْدَركُ تـََوقُدُه، َوَحبْرًا َال  َيْخُبوَمَصابِيُحُه، َوِسرَاجًا َال  ُتْطَفأُ ُمث أَنـَْزَل َعَلْيِه اْلِكَتاَب نُورًا َال 
َهاجًا َال  بـُْرَهانُُه،  ُيْخَمدُ َضْوُؤُه، َوفـُْرقَانًا َال  ُيْظِلمُ نـَْهُجُه، َوُشَعاعًا َال  ُيِضل قـَْعرُُه، َوِمنـْ

َيانًا َال  أَْنَصارُُه، َوَحّقًا الَ  تـُْهَزمُ َأْسَقاُمُه، َوِعزًّا َال  ُتْخَشىأَرَْكانُُه، َوِشَفاًء َال  تـُْهَدمُ َوتِبـْ

276 .  
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    .انُهُ أَْعوَ  ُتْخَذلُ 

اْلَوارُِدوَن،  يَِغيُضَهاَال  اْلَماِحتُوَن، َوَمَناِهلُ  يُنِضبـَُهااْلُمْستَـْنزُِفوَن، َوُعُيوٌن َال  يـَْنزِفُهُ َوَحبٌْر َال 
َها السائُِروَن، َوآَكاٌم َال  يـَْعَمىنـَْهَجَها اْلُمَساِفُروَن، َوأَْعَالٌم َال  َيِضل َوَمَنازُِل َال   ُجوزُ يَ َعنـْ

َها اْلَقاِصُدونَ    .عنـْ

277.276 .  
  
  

َها زِيَنُة َمَتاع َتْشَغُلُهمْ َوَقْد َعَرَف َحقَها رَِجاٌل ِمَن اْلُمْؤِمِنَني الِذيَن الَ    .277  .عنـْ

َواِهللا َما ...  ِهمْ َعَلْيِه َما اْلِعَباُد ُمْقَرتُِفوَن ِيف لَْيِلِهْم َونـََهارِ  َيْخَفىِإن اَهللا ُسْبَحانَُه تـََعاَىل َال 
، َولِكنُه  َويـَْفُجرُ  يـَْغِدرُ ُمَعاِويَُة بَِأْدَهى ِمين.  

278 .  
  

  .283  .ُمتَـَعمداً  صلى اهللا عليه وآله َعَلى َرُسوِل اهللاِ  َيْكِذبُ ، يـََتَحرجُ َوالَ  يـََتأَثمُ  الَ 

 َوَتْمُخُصهُ الريَاُح اْلَعَواِصُف،  ُتَكرِْكُرهُ  ،َيْسِري، َوقَاِئم َال َيْجِريفـَْوَق َحبْر جلُّي رَاِكد َال 
َواِرفُ  اْلَغَماُم الذ.  

286 .  
  

  .287  .َعَلْيِه نـََهارٌ  َيْجِريلَْيٌل،َوالَ  يـَْرَهُقهُ نـَْواِر،َوالَ بِاأل َيْسَتِضيءُ الظَلُم، َوالَ  تـَْغَشاهُ الِذي الَ 

بالْـَمَحبِة،  َويـََتَالقـَْونَ بِاْلوِالَيَِة،  يـَتَـَواَصُلونَ ، ُعُيونَهُ  َويـَُفجُرونَ َمُصونَُه،  َيُصونُونَ 
  ِفيِهْم اْلِغيَبةُ  ُتْسرِعُ الريَبُة، َوالَ  َتُشوبـُُهمُ ِبرِية، الَ  َوَيْصُدُرونَ ِبَكْأس َرِوية،  َويـََتَساقـَْونَ 

288.287 .  
  

ُورُوُد  يـُْفزُِعُهمْ ، َال يُوَجُدونَ  الَ  ،َوِضماراونَ يـَْنمُ َفَأْصَبُحوا ِيف َفَجَواِت قـُُبورِِهْم َمجَادًا َال 
لِْلَقَواِصِف،  يَْأَذنُونَ بِالرَواِجِف، َوَال  َيْحِفُلونَ ْحَواِل، َوَال تـََنكُر األ َيْحُزنـُُهمْ ْهَواِل، َوَال األ

 يـَتَـَزاَورُونَ ، َوَأِحباُء َال ونَ يـََتأَنسُ ِجريَاٌن َال ...  َيْحُضرونَ ، َوُشُهودًا َال يـُْنَتَظُرونَ ُغيبًا َال 
  .لَِلْيل َصَباحاً، َوالَ لِنَـَهار َمَساءً  يـَتَـَعارَُفونَ الَ ... 

295 .  
  
  
  

  .299  .َعَلْيِه الراِغُبونَ  َيِخيبُ َلَدْيِه اْلَمَناِدُح، َوالَ  َتِضيقُ َيْسأَُلوَن َمْن الَ 

  .302  .نـُزاُهلَا َيْسَلمُ َأْحَواُهلَا، َوالَ  َتُدومُ ْعُروَفٌة، الَ َداٌر بِاْلَبالَِء َحمُْفوَفٌة، َوبِاْلَغْدِر مَ 

  .303  .تـََواُصَل اْجلِيـْرَانِ  يـَتَـَواَصُلونَ ْوطَاِن، َوالَ بِاأل َيْسَتْأِنُسونَ  الَ َوأْهِل فـَرَاغ ُمَتَشاِغِلَني، 

 َيُدومُ َال ...  َمْن َدَعاُهمْ  ُيِجيُبونَ  َمْن َبَكاُهْم، َوالَ  َيْحِفُلونَ َمْن أَتَاُهْم، َوَال  يـَْعرُِفونَ َال 
َقِضيَرَخاُؤَها، َوالَ    .َبَالُؤَها يـَرُْكدُ َعَناُؤَها، َوالَ  يـَنـْ

306 .  
  

  .311  .ِفيهِ  َيْخَتِلُفونَ احلَْق َوالَ  ُيَخاِلُفونَ الَ 

   استنتاج ثالث:
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ة" يساوي: واحدًا وأربعني وثالمثائة فعٍل جمموع أفعال احلال احملّولة إىل الزمن العام يف "ج البالغ     
  .% 17.95)، أي بنسبة 1900)، من أصل تسعمائة وألف فعٍل (341(

  الخالصة:
  اجلدول اآليت يبّني التحويل الزمين لفعل احلال يف "ج البالغة"، وهو كما يأيت:     

  التحويل الزمين يف فعل احلال يف ج البالغة  
  لة األصليةالدال  الداللة المحّولة

  زمن احلال   الزمن العام  زمن املستقبل  الزمن املاضي  

عدد األفعال 
1900  

232  653  341  
674  

1226  

  النسبة
 100 %  

12.21 %  34.37 %  17.95 %  
35.47 %  

64.53 %  

  
  

  وميكن التعبري عن النسب املئوية املوجودة يف اجلدول أعاله بالدائرتني اآلتيتني:     

  
  اج:استنت
)، 1226جمموع أفعال احلال احملّولة يف "ج البالغة" يساوي: ستة وعشرين ومائتني وألف فعٍل (     

أفعال غري  % 35.47وما نسبته . % 64.53)، أي بنسبة 1900من أصل تسعمائة وألف فعٍل (
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على املستقبل،  حمّولة؛ فأغلب األفعال جاءت على داللتها األصلية (الداللة على احلال)، وكذا الداللة
وأما وهذا يدل على أّن االستعمال اللغوي الغالب لفعل احلال يكون للحال (وهو األصل) واالستقبال، 

للداللة على زمن املستقبل هو  فعل احلالحتول  ما حّول منه فيكون لغرٍض يقتضيه السياق، وقد كان
 .إىل الزمن املاضيمث يليه التحول إىل الزمن العام، مث  الغالب،
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  ر":في فعل المستقبل "األمالزمني ثالثا: صور التحويل 
اتفق النحاة يف عّد كّل من املاضي واملضارع قسمًا قائمًا بذاته، واختلفوا يف فعل املستقبل "األمر"،      

  هل هو مقتطع من املضارع، أو هو قسم قائم بذاته؟.
ّرى عن حرف املضارعة، معرٌب جمزوٌم، وحّجتهم املعَ  *ذهب الكوفيون إىل أّن فعل املستقبل للُمَواَجهِ      

يف ذلك أّن األصل يف األمر للُمَواَجِه يف حنو: "افعْل"، "لتفعْل"، كقوهلم يف األمر للغائب: "ليفعْل"، إالّ 
ا كثر استعمال األمر للُمَواَجِه يف كالمهم وجرى على ألسنتهم أكثر من الغائب، استثقلوا جميء 

ّ
أنّه مل

  . 1كثرة االستعمال فحذفوها مع حرف املضارعة طاباً للتخفيف  الالم فيه مع
فالكوفيون يعّدون فعل املستقبل مقتطعًا من فعل احلال، وليس قسيمًا للفعل املاضي وفعل احلال،      

لذلك تنسحب اخلصائص الزمنية لفعل احلال على فعل املستقبل، ويكون لالستقبال دون غريه؛ ألم 
  ثالثة أقساٍم: ماض، ومستقبل وهو "املضارع"، ودائم وهو "اسم الفاعل".يقسمون الفعل إىل 

وذهب البصريون إىل أّن فعل املستقبل مبين على السكون، وحّجتهم يف ذلك أّن األصل يف األفعال      
أْن تكون مبنية، واألصل يف البناء أْن تكون على السكون. وإّمنا أعرب ما أعرب من األفعال، أو ُبين 

ا على فتحة، ملشاة ّما باألمساء. ففعل املستقبل صيغة مرجتلة قائمة بنفسها، باقية يف البناء على منه
  . وهو ما أخذ من فعل احلال بعد حذف أحرف املضارعة.2أصلها
فالبصريون يعّدون فعل املستقبل قسمًا قائمًا بذاته، وداال على املستقبل. وهو أقرب إىل الواقع      

  لغة العربية.اللغوي يف ال
أّن الكوفيني على حّق يف إبعاد األمر أن يكون قسيمًا للماضي « ويرى "إبراهيم السامرائي"      

أن داللته الزمنية غري واضحة،  واملستقبل، وذلك أن فعل األمر "طلب" وهو حدث كسائر األفعال، غري
ا مل يرتتب على هذا الطلب أن يقع ذلك أن احلدث يف هذا "الطلب" غري واقٍع إالّ بعد زمن التكلم، ورمب

  .3»حدث من األحداث 
ويذهب "مهدي املخزومي" مذهب "السامرائي" يف تأييده للكوفيني يف عدم النظر إىل فعل      

بناء "افعْل" أكرب الظّن ليس بفعٍل، كما « املستقبل قسيمًا للفعل املاضي والفعل احلاضر، ويرى بأن 

                                                           

َواَجِه: وهو املخاطب. *
ُ
 امل

 وما بعدها.  82/ 2، 72ينظر: اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ابن األنباري، املسألة:  1

 وما بعدها. 82/ 2، 72ري، املسألة: ينظر: املصدر نفسه، ابن األنبا 2

  .22 – 21الفعل زمانه وأبنيته، إبراهيم السامرائي، ص:  3
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الفعل يتميز بشيئني: أوهلما: أنه يقرتن بالداللة على الزمان، وثانيهما: أنه يُفهم من هذه الكلمة؛ ألّن 
ال داللة له على الزمان . وبناء "افعْل" خلٌو من هاتني امليزتني، ف1»يبىن على املسند إليه وحيمل عليه 

على شيٍء من ؛ ألّن املدلول عليه بالفعل هو الزمن الذي يتلبس فيه الفاعل بالفعل، وال داللة له بصيغته
هذا. إّن الذي يدل عليه هو طلب الفعل فحسب، فليس هناك من فعل وال زمان يتلبس فيه الفاعل 

ال يقتصر إّال على ألف االثنني، أو  -كما يرى املخزومي   - ؛ ألّن اإلسناد املزعوم ال إسناد فيهبالفعل. و 
رت يف الفعل املقّدر بـ"أنت". وهذه واو اجلماعة، أو نون النسوة، أو ياء املخاطبة، أو الضمري املست

بل هي كنايات أو  - كما يزعم النحاة   - الكلمات ال إسناد إليها؛ ألا ليست أمساء أو ضمائر
  . 2إشارات تشري إىل جنس املخاطب أو عدده

ال تدل على زمن البّتة، ذلك أا صيغة يطلب  « ويرى "فاضل مصطفى الساقي" أّن صيغة "افعْل"     
؛ أي أّن صيغة 3»ن املخاطب إحداث أمٍر من األمور، فهي طلب حمض ال يتصور فيه معىن الزمن فيها م

املستقبل "األمر" جمردة من معىن الزمن. ويطرح "الساقي" السؤال اآليت: هل ستبقى صيغة األمر على 
 «جيب بقوله: فعليتها، إذا عرفنا أّن املعىن الصريف للفعل هو الداللة على احلدث املقرتن بزمن؟. في

والذي يبدو يل أّن صيغة "افعْل" وحنوها تبقى من الصيغ الفعلية، رغم جتردها من معىن الزمن، وهذه 
الصيغة تُنوسي فيها معىن الزمن بسبب متّحضها لطلب إحداث مضمون الفعل، أّما الزمن فيتصّور يف 

  .4»االستجابة الفعلية لذلك الطلب 
من األساليب اإلنشائية يف اللغة العربية، وليس فعالً  « " فعل املستقبلويعّد "عبد اهلادي الفضلي     

. ويرى 5»زمانياً، شأنه يف ذلك شأن النداء، والنهي، واالستفهام، واألساليب اإلنشائية األخرى 
إىل أّن األمر دال على احلال، ينطبق على زمان التلفظ باألمر؛ ألّن  «"الفضلي" أّن ذهاب بعض النحاة 

فظ حدث، والزمان من لوازم احلدث. وبعضهم اآلخر ذهب إىل أّن األمر دال على املستقبل، يصدق التل
على امتثال األمر؛ ألّن الزمان املستقبل هو زمان امتثال األمر، وهو يعود إىل أّن االمتثال حدث، ومن 

  .6»لوازمه الزمان 
                                                           

  .120يف النحو العريب نقد وتوجيه، مهدي املخزومي، ص:  1
  .121 - 120ينظر: املرجع نفسه، مهدي املخزومي، ص:  2

 .169 - 168ص: أقسام الكالم العريب من حيث الشكل والوظيفة، فاضل مصطفى الساقي،  3

 .169املرجع نفسه، فاضل مصطفى الساقي، ص:  4

 .60دراسات يف الفعل، عبد اهلادي الفضلي، ص:  5

 .53املرجع نفسه، عبد اهلادي الفضلي، ص:  6
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التلفظ به، وغري امتثاله، ومعناه أّن األمر ال فـ"الفضلي" يرى أّن فعل املستقبل بصفته طلبًا هو غري      
  داللة فيه على الزمان، ومثل لذلك بفعل األمر "اقرْأ"، فعندما نقول: "اقرْأ" لدينا ثالثة أموٍر هي: 

  وهو الصوت املشتمل على لفظ "اقرْأ".  التلفظ: -                  
  اخلارج. وهو طلب إيقاع القراءة يف  المعنى: -                  
  وهو إيقاع القراءة يف اخلارج. االمتثال: -                  

وزمان االمتثال بزمان، وزمان التلفظ هو: احلال،  فالتلفظ واالمتثال باعتبارمها حدثني البّد من اقرتاما
لة على الزمان أّن الدال « يرى . وبالتايل1هو: املستقبل، أّما املعىن: ال اقرتان له بالزمان؛ ألنه ليس حبدثٍ 

  .    2»املستقبل يستعمل هلا صيغة املاضي، أو املضارع، مرتبطتني بقرائن معينة 
ال يتعّدى بنيتني اثنني: إحدامها: بنية  «ويذهب "أمحد حساين" إىل أّن الزمان يف اللسان العريب      

غري تام ... أّما األمر: (فعل) الدالة على زمن مضى وانتهى، واألخرى: بنية (يفعل) الدالة على حدٍث 
  .3»فما هو ببنية دالة على الزمن، بل هو بنية حمّولة عن بنية (يفعل) للداللة على أسلوٍب إبالغّي معٍني 

ما نستشفه من خالل هذه اآلراء هو أّن فكرة التمام يف احلدث، أو عدم متامه، هي اليت قد تكون      
  .4د بصيغة املستقبل "األمر" على أا متثل قسماً زمانياً خاّصاً وراء رفض بعض اللغويني احملدثني االعتدا

  وهذه اآلراء ميكن مناقشتها من وجوٍه عّدة كما يأيت:     
رأي الكوفيني باٍد عليه التكلف، ملا فيه من تقديرات وحذوف هي خالف األصل، وتتطلب الشاهد  -1

ال يصلح االعتماد عليه، وقول البصريني والربهان إلثباا، وال دليل على ذلك سوى االحتمال الذي 
. وعّد الكوفيون فعل املستقبل مقتطعاً 5ببناء فعل املستقبل "األمر" أسلم من ورود هذه املالحظة عليه

 من فعل احلال ال يبعده من كونه قسيماً للفعل املاضي والفعل احلاضر، وال يسلبه الداللة على الزمن.

راج صيغة املستقبل ضمن الصيغ اليت تدل على الزمن، ما الحظوه من وما قاد بعض النحاة إىل إد     
  شبه صريف بني فعل احلال "املضارع" وفعل املستقبل "األمر"، فافرتضوا أّن األمر من املضارع بعد نزع 

 .6حرف املضارعة

                                                           

  .54 - 53ينظر: دراسات يف الفعل، عبد اهلادي الفضلي، ص:  1
  .60املرجع نفسه، عبد اهلادي الفضلي، ص:  2
 .54، ص: 1993ة للفعل يف البنية الرتكيبية مقاربة لسانية، أمحد حساين، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، السمات التفريعي 3

  .133ينظر: اجتاهات التحليل الزمين يف الدراسات اللغوية، حممد عبد الرمحان الرحياين، دار قباء، القاهرة، مصر، (د ط)،  (د ت)، ص:  4
 .64د اهلادي الفضلي، ص: ينظر: دراسات يف الفعل، عب 5

 .52، ص: 2006، 01ط: توبقال، الدار البيضاء، املغرب، ينظر: داللة الزمن يف العربية دراسة النسق الزمين لألفعال، عبد ايد جحفة، دار  6
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ع إالّ بعد حّجة "السامرائي" يف أّن فعل املستقبل "األمر" غري واضح الداللة على الزمن؛ ألنه غري واق -2
زمان التكلم، وأنه قد ينعدم الوقوع فيه، غري مقنعة؛ ألننا إذا اقتنعنا ذا جيب سلب كثري من األفعال 
داللتها على الزمن، كاألفعال املقرتنة بـ"السني" و"سوف"، واألفعال اليت تدل على الوعد والوعيد ... 

 .1اخل، وهذا ال يستقيم أبداً 

بل "األمر" غري حمتٍو على زمان يتلبس فيه، ومسند حيمل عليه، غري عّد "املخزومي" فعل املستق -3
صحيح؛ ألنه جاء يف االستعمال العريب الفصيح صيغة املستقبل "األمر" مقرتنة بالزمان، مقيدة 

. وكثريًا ما يكون فعل املستقبل "األمر" مقرتنًا باحلدث 2] بَاِشُروُهن  فَاْآلَنَ  [بالظروف، حنو قوله تعاىل: 
 َكْرًها  َأوْ  َطْوًعا اِْئِتَيا َوِلْألَْرضِ  َهلَا فـََقالَ  [نضويًا يف الزمن الذي وقع فيه احلدث، وذلك حنو قوله تعاىل: م

َنا قَالََتا ، وحنو قولنا: رأينا الوالد يدفع ابنه إىل الداخل قائًال له "ادخْل"، فهذه األمثلة 3] طَائِِعني أَتـَيـْ
 . 4 زمٍن واحدٍ توّضح حتقيق احلدث مع الفعل يف

وأّما اإلسناد فهو موجود، بدليل اقرتاا بالضمائر، واختالف ذلك حسب األشخاص املخاطبني       
أّن بناء (افعْل) وحنوه صاحل  «، وخيلص "طه اجلندي" إىل 5كـ"افعلي"، و"افعلوا"، و"افعلن" ... اخل

ويه املاضي واملضارع، ومن ّمث منيل ألحد طريف اإلسناد، وهو وظيفة املسند، وهو يف ذلك متفق مع أخ
  .6»إىل جعله فعالً قائماً برأسه 

ومسألة مصاحبة احلدث لتلفظ الفعل أمٌر حيدثه السياق الذي يوجه فيه اخلطاب، وتستوي يف ذلك      
 .7صيغ الفعل الثالثة: املاضي واملضارع واألمر

زمن البّتة؛ ألا صيغة تُنوسي فيها ذهاب "الساقي" إىل عّد صيغة املستقبل "األمر" ال تدل على  -4
معىن الزمن بسبب متّحضها لطلب إحداث مضمون الفعل، مث إقراره بأّن الزمن يتصّور يف االستجابة 
الفعلية هلذا الطلب، أمر فيه نظر؛ ألّن جتريد صيغة املستقبل "األمر" من الداللة الزمنية ال يتالئم مع 
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ل األخرى، وال سيما اليت مل تقع، كأفعال التمين يف املستقبل، وضعيتها داخل السياق مع بقية األفعا
 واليت قد ال تتحقق.  

إرجاع "الفضلي" عدم داللة األمر على الزمن إىل إنشائيته اخلالصة؛ ألّن اإلنشائيات ال اقرتان هلا  -5
ين على بالزمان، ال يستقيم؛ ألّن اإلنشائيات تدل على الزمان داخل السياق، كداللة الرتجي والتم

االستقبال مثًال. وتفريق "الفضلي" بني زمن التلفظ وزمن االمتثال، ليس مقبوًال؛ ألّن الزمن يف صيغة 
 .1املضارع قد ينطق ا وال يصدق وقوعها، كداللتها مثالً على املستقبل عند اقرتاا بـ"السني" و"سوف"

وأا حمّولة من بنية املضارع، للداللة  عّد "حساين" فعل املستقبل "األمر" بنية غري دالة على الزمن، -6
على أسلوًب إبالغّي معني، رأٌي فيه نظر؛ ألّن األمر دال على حدٍث متضمٍن للزمن التزاما، وليس حمّوالً 
من الفعل املضارع، بل هو مكّون توليدي، غرضه إبالغ معىن معني، يطلب من املخاطب تنفيذه دون 

 . 2يغةزيادة معاٍن إضافية على مدلول الص

كما   .4] يـَتَـَربْصن َواْلُمطَلَقاتُ  [، 3] يـُْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ  [بلفظ اخلرب، حنو:  « قد يأيت فعل األمر -7
ا الرْمحَنُ  َلهُ  فـَْلَيْمُددْ  [يدل على اخلرب بلفظ األمر، حنو:  6» ؛ أي: فيمدّ 5] َمد. 

 قائمة الصيغ الدالة على احلدث، ال لشيٍء فأين تدرج مثل هذه الصيغ وهي أمر؟، فهل نضعها يف     
إّال أا جاءت على صيغة احلال "املضارع"؟. إّن شكل الصيغة ليس مسؤوًال عن جتريد الفعل من 
احلدث، أو عن داللته الزمنية، سواء كان شكلها ماضيًا أو مضارعًا أو أمراً، وذلك بدليل أّن األمر قد 

  .8] َربُكم اْعُبُدوا الناسُ  أَيـَها يَا [قوله تعاىل: ، كما يف 7يستغرق األزمنة الثالثة
ومن خالل هذه املناقشة املتواضعة نرى أنه ليس من الالئق أْن نبعد صيغة املستقبل "األمر" من      

دائرة الفعلية، و ال أْن جنردها من داللتها الزمنية، وأّن جعلها قسمًا قائمًا بذاته، هو األقرب إىل الواقع 
للغوي يف اللغة العربية، وهو الذي ال يتناسب مع صيغتها داخل السياق مع بقية األفعال، فبما أّن ا
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صيغة املاضي وصيغة احلال "املضارع" تدالن على أحداٍث اعتبارية، وأزمنة نسبية، فإّن صيغة املستقبل 
  "األمر" ينبغي أالّ تشّذ ذلك.

ال "املضارع"، كما يذهب البصريون؟، بل أليس هو أليس فعل املستقبل "األمر" قسيم فعل احل     
فلم ال يكون له ما للفعل  ه الم األمر، كما يذهب الكوفيون؟الفعل احلاضر "املضارع" منقوص من

وسواء أكان الصواب حليف الكوفيني أم  كاناٍت تعبريية على الزمن وغريه؟احلاضر "املضارع" من إم
 .1، واختذت داللًة خاصًة اعدها االستعمال عن طبيعة فعل احلالأب البصريني، فإّن صيغة املستقبل قد

 الداللة األصلية لزمن فعل األمر:  *

وأّما بناء ما مل يقع، فإنه  «يرى مجهور النحاة أّن فعل األمر يدل على املستقبل، يقول "سيبويه":      
فعل األمر ُوضع أصًال للداللة على  ، فـ"سيبويه" يرى أنّ 2»قولك آمراً: "اذهْب"، و"اقتْل"، و"اضرْب" 

إّمنا األمر من الفعل املستقبل؛  «الطلب يف املستقبل، وال يدل على احلال أو املاضي. ويقول "املربد": 
، فرأي "املربد" صريح يف اعتبار فعل األمر يدل على املستقبل؛ ألنك تأمر 3»ألنك إّمنا تأمره مبا مل يقع 
  يكون يف احلال أو املاضي، وإّمنا يكون يف املستقبل.مبا مل يقع، وما مل يقع ال 

  ويذهب اللغويون العرب احملدثني يف داللة فعل األمر على الزمن ثالثة مذاهب، وهي:      
منهم من جيعل فعل األمر يدل على زمن املستقبل فقط، ذاهبًا بذلك مذهب النحاة  المذهب األّول:

ولقب (األمر): يعين الطلب، وهو ال  «ر شاهني"، الذي يقول: األوائل، وميثل هذا الرأي "عبد الصبو 
 .4»يكون إالّ يف املستقبل، والداللة يف لقب األمر التزامية 

منهم من جيعل فعل األمر يدل على زمن احلال واالستقبال، كما هو احلال بالنسبة  المذهب الثاني:
حلال أو االستقبال، مها معىن األمر بالصيغة فا «للمضارع، وميثل هذا الرأي "متام حسان"، الذي يقول: 

 .5»واألمر بالالم ... 

منهم من جيعل فعل األمر يدل على زمن احلال فقط، والفعل املضارع لالستقبال،  المذهب الثالث:
ا رأى حناة العرب ثالث « والفعل املاضي للماضي، وميثل هذا الرأي "إبراهيم أنيس"، الذي يقول: 

ّ
ومل
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ختّصوا كًال منها بزمن تلك األزمنة الثالثة، وجعلوا الفعل املسّمى باملاضي لكل حدٍث صيغ للفعل، ا
مضى وانتهى أمره ... كما جعلوا األمر للزمن احلايل، وخّصصوا املضارع باملستقبل، وال سيما حني 

 .1»يتصل بـ"السني" أو "سوف"، ويف قليل من األحيان جعلوه للحال أيضا 

إليه النحاة األوائل ومن سلك مسلكهم، يف داللة فعل األمر على املستقبل؛  والصواب ما ذهب     
ألنه مطلوب به حصول ما مل حيصل، حنو قولك: "زرين غدًا مساًء"، أو دوام ما هو حاصل، حنو قوله 

ا كان املراد االستمرار  ال يرتك التقوى مطلقاً، فإذا أُمر ε؛ ألّن النيب 2] اللهَ  اتقِ  النِيب  أَيـَها يَا [تعاىل: 
    .3عليها
هذا يعين أّن زمن فعل األمر مستقبل باعتبار املعىن املأمور به، املطلوب حتققه ووقوعه ابتداًء، إْن       

كان غري حاصل وواقع وقت النطق، أو دوام حصوله واستمراره، إْن كان حاصًال وواقعًا وقت الكالم 
الصادر من املتكلم، ومالحظة وقت الكالم نفسه، والزمن الصادر فيه ويف أثنائه. أّما باعتبار الطلب 

  .4الطلب ذاته، ففعل األمر زمنه احلال
ما ميكن قوله هو أّن داللة فعل األمر على الزمن هي داللة التزامية، كما قال "عبد الصبور شاهني"،      

لة هذه الصيغة على الزمن هي داللة وما أراه ... أّن دال «وكما يرى "طه اجلندي" أيضا، الذي يقول: 
التزامية، ذلك أّن األمر هو طلب حصول فعٍل؛ أي أنه حدث كسائر األفعال، فهو من جهة احلدث 
قسيم للماضي، الذي يتميز حبدٍث فات زمنه، واملضارع الذي يتميز حبدٍث جيري وقوعه، أو سوف يقع. 

حتققه رهن بتنفيذ مضمون الفعل، وساعتئٍذ يتضمنه أّما من جهة الزمن فهو متضمن له التزاماً، إذ إّن 
  .5»حقيقة 

وقد يتحول زمن فعل املستقبل "األمر" من الصورة األصلية (الداللة على زمن املستقبل) إىل صوٍر      
  أخرى فرعية، وذلك حسب السياق والقرائن وهي:                

  الداللة على الزمن املاضي.  -أ      
  الداللة على زمن احلال. - ب      
  الداللة على الزمن العام. -ج      
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  وميكن تفصيل هذه الصور املتحولة عن األصل كاآليت:     
 تحويل فعل المستقبل إلى الداللة على الزمن الماضي:  )أ

على  قد تتحول داللة صيغة املستقبل "األمر" من الداللة على املستقبل وهي األصل إىل الداللة     
َنا [الزمن املاضي وهي الفرع، وذلك حنو قوله تعاىل:   اْلَبْحرَ  ِبَعَصاكَ  اْضِربْ  َأنِ  ُموَسى ِإَىل  َفَأْوَحيـْ

أي: فأوحينا إليه أْن اضرْب، فضرب، فانفلق؛ فالفعل "اضرب" جاء يف سياق ماض، ودل ، 1]فَانـَْفَلق
ّن األمر قد ّمت إصداره يف وقت مضى، وإّمنا على أّن احلدث وقع يف الزمن املاضي، وهذا ال يعين فقط أ

 . 2يعين كذلك أنه ّمت تنفيذه وحدوثه يف وقت ماض

هذا يعين أّن فعل املستقبل "األمر" قد خيرج من كونه طلبًا للمستقبل، إىل كونه خرباً. وأيضا مثل      
فك"، فاألمر هنا مبعىن قولك ملن أخربك عن مغامرته يف التجارة: "غامر وال تثريب عليك، فالنجاح حلي

. وكأن يصف جندي بعد احلرب موقعة شارك فيها فيقول: "صرعت كثريًا من األعداء"، 3"غامرَت"
فتجيبه قائالً: "اقتْل وال لوم عليك، وافتْك م، فإّن اهللا معك"، فاألمر هنا مبعىن "قتلَت"، و"فتكَت". 

  .4بار األولواملعّول عليه يف هذا هو القرائن، فلها دائماً االعت
  ويالحظ أّن هذه الصورة مل ترد يف "ج البالغة".     

 تحويل فعل المستقبل إلى الداللة على زمن الحال: )ب

 بـَْرًدا ُكوِين   نَارُ  يَا قـُْلَنا  [وقد تدل صيغة املستقبل "األمر" على زمن احلال، وذلك حنو قوله تعاىل:      
املستقبل "كوين" يدل على الزمن احلاضر، وأريد به سرعة الكون؛ ألّن ففعل  ،5] ِإبـْرَاِهيمَ  َعَلى َوَسَالًما

طبعها الذي طبعها عليه من احلّر واإلحراق، « املوقف يتطلب ذلك، فاهللا سبحانه وتعاىل نزع من النار
، كل ذلك استعدادًا لسرعة االمتثال ألمر اهللا تعاىل. وحنو قولك: 6»وأبقاها على اإلضاءة واالشتعال 

الوالد يدفع ابنه إىل الداخل قائًال له "ادخْل"، فالفعل "ادخْل" يدل على حتقق احلدث مع الفعل يف  رأينا
   ، وهو زمن احلال.7زمن واحدٍ 

                                                           

  .63الشعراء:  1
  .143رمي، عبد الكرمي بكري، ص: ينظر: الزمن يف القرآن الك 2
  .101ينظر: الزمان يف اللغة العربية والفكر، علي شلق، ص:  3
  .65/ 1ينظر: النحو الوايف، عباس حسن،  4
  .69األنبياء:  5
 .578/ 2تفسري الكشاف، الزخمشري،  6

  .88ينظر: الزمن يف القرآن الكرمي، عبد الكرمي بكري، ص:  7
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فَاْمسََعوا أَيـَها الناُس َوُعوا،  « وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:     
فأفعال املستقبل دّلت على احلاضر؛ ألّن الفهم والوعي وحضور  ؛1» تـَْفَهُمواَوَأْحِضروا آَذاَن قـُُلوِبُكْم 

  القلب يُقصد به يف الوقت احلاضر.     
  ج) تحويل فعل المستقبل إلى الداللة على الزمن العام:

تتحول داللة صيغة املستقبل كذلك إىل الداللة على الدميومة واالستمرار يف العمل، فيكون زمنها      
 [وحنو قوله أيضا: ، 2]َربُكُم  اْعُبُدوا الناسُ  أَيـَها يَا [ّماً يستغرق األزمنة الثالثة، وذلك حنو قوله تعاىل: عا

  ، فالعبادة والسجود هللا عّز وجّل غري حمّددة بزمٍن معٍني، فهي صاحلة لكل زماٍن. 3] َواْعُبُدوا لِلهِ  فَاْسُجُدوا
تـََعاَهُدوا أَْمَر الصَالِة، َوَحاِفظُوا «  "ج البالغة" يف عّدة مواضع، منها:وقد وردت هذه الصورة يف      

َها، َوتـََقربُوا َِا َها، َواْسَتْكِثُروا ِمنـْ "، دّلت تـََقربُوا"، و"َ اْسَتْكِثُروا"، و"َحاِفظُوا"، و"تـََعاَهُدوافاألفعال " ؛4» َعَليـْ
لصالة واحملافظة عليها واالستكثار منها والتقّرب ا، يكون يف كل على الزمن العام؛ ألّن التعاهد يف أمر ا

  وقت وزمان.
وتدل صيغة املستقبل "األمر" على الزمن العام إذا كان الفعل واقعًا يف جواب الشرط غالباً، فيكون      

 َوِإنْ  [      ، وذلك حنو قوله تعاىل:5مبثابة القوانني العامة املطلوب تنفيذها مىت وجب ما يدعو إليها
، ففعل املستقبل "أجره" وقع يف جواب الشرط، فدل على زمن 6]َفَأِجْره  اْسَتَجاَركَ  اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  َأَحدٌ 

  . 7»وهذا احلكم ثابت يف كل وقت  «عام يستغرق كل األزمنة، وقال "الزخمشري" بعد أن شرح اآلية: 
َفُخُذوا  َوِإَذا رَأَيـُْتُم اْخلَيـْرَ  « ) مواضع، منها:04بعة (وقد وردت هذه الصورة يف "ج البالغة" يف أر      

على الزمن العام، وذلك  " دالّ أَْعِرُضوا"، و"ُخُذوا؛ فالفعالن: "8» ِبِه، َوإَذا رَأَيـُْتُم الشر َفَأْعِرُضوا َعْنه
  لوقوعهما يف جواب الشرط.

 الثاني من نهج البالغةإحصاء الصور الزمنية التحويلية لفعل المستقبل في الجزء 

                                                           

  .247/ 2 طالب، ج البالغة، علي بن أيب 1
  .21البقرة:  2
  .62النجم: 3
  .277/ 2، علي بن أيب طالب، املصدر نفسه 4
  .152، عبد الكرمي بكري، ص: الزمن يف القرآن الكرميينظر:  5
  .06التوبة:  6
  .248/ 2تفسري الكشاف، الزخمشري،  7
  .2 /219ج البالغة، علي بن أيب طالب،  8
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 تحويل فعل المستقبل للداللة على زمن الحال: )1

  رقم الصفحة  حتول فعل املستقبل إىل زمن احلال
  .184  .َمْنِطِقي َوُعواقـَْويل،  فَاْسَمُعوا

َتِفُعوابَاْلِغَريِ،  َواْعَتِبُروا بِاْلِعَربِ، فَاتِعظُوا   .203  .بِالنُذرِ  َوانـْ

  .209 .فَاْعَلمْ  تَ َوَقِد اْستَـْعَلمْ 

  .239  .يَا أَثـَْرمُ  قـََبَحَك اهللاُ  اْسُكتْ 

  .244  .فـََيُكوُن◌َ  ُكنْ  :يـَُقوُل ِلَما أَرَاَد َكْونَهُ 

  .247  .آَذاَن قـُُلوِبُكْم تـَْفَهُموا َوَأْحِضروا، َوُعواأَيـَها الناُس  فَاْسَمَعوا

  .248  .قـَْبَل َأْن تـَْفِقُدوين َسُلوني أَيـَها الناُس،

  .272  .فَاْعَلُموا اآلنِعَباَد اِهللا، 

  استنتاج أّول: 

)، من 13جمموع أفعال املستقبل احملّولة إىل زمن احلال يف "ج البالغة" يساوي: ثالثة عشر فعًال (     
  .% 4.56)، أي بنسبة 285أصل مخسة ومثانني ومائيت فعٍل (

 تحويل فعل المستقبل للداللة على الزمن العام: )2

  أ) لداللة السياق على الزمن العام: -  2

  رقم الصفحة  حتول فعل املستقبل إىل الزمن العام
ُر الناِس يف َحاالً النَمُط    .175  األعظم.السَواَد  َواْلَزُموا، فَاْلَزُموهُ  األوسطَوَخيـْ

َها  َفُكونُوا ...لِْلَجنِة َعَمَلَها  َواْعَمُلوا ،)التـْقَوى(َهبَـَلَها فَاْهَتِبُلوا نـَْيا(ِمنـْ َعلى َأْوفَاز، )الد
  .لِلزيَالِ  الظُهورَ  َوقـَربُوا

180.  
  

  .188  .اْلَمْهَيعَ  واْلَزُموااْلِبدََع،  فَاتـُقوا

  .193  .ِيف قـََتاِم اْلِعْشَوةِ َوتـَثَبُتوا النـْقَمِة،  ِبَواِئقَ َواْحَذُروا َسَكرَاِت النـْعَمِة،  فَاتـُقوا

َمَدارَِج  َواتـُقوا...  َعَلى اِهللا َمْظُلوِمنيَ  َواْقَدُموا ... َما ُعِقَد َعَلْيِه َحْبُل اجلََْماَعةِ  اْلَزُمواوَ 
  .الشْيطَانِ 

194.  
  



�و���� �����ل �� ا��زء ا����� �ن "��� ز����  ا� ـــــــ  ا�
ور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا��
ل ا�����  ــ�ا�
"�� ا� �

 -285 -  
  
 

َمَدارَِج  َواتـُقوا ... َعَلى اِهللا َمْظُلوِمنيَ  َواْقَدُموا ... َما ُعِقَد َعَلْيِه َحْبُل اجلََْماَعةِ  َواْلَزُموا
  .الشْيطَانِ 

202.  
  

 كَ  فـََتَأس206  .بَِنِبي.  

  .219  .اَهللا َوالَ تـَْعُصوهُ  َأِطيُعوا ... اَهللا ِيف ِعَباِدِه َوِبالَِدهِ  اتـُقوا... أَْمَر اْلَعامِة  بَاِدُروا

َتِفُعوا بَـُلواِمبََواِعِظ اِهللا، َواتِعظُوا بِبَـَياِن اِهللا،  انـْ   .225  .َنِصيَحَة اهللاِ  َواقـْ

أَنُه  َواْعَلُموا ... أَنُه َمْن يـَتِق اَهللا َجيَْعْل َلُه َخمَْرجاً  َواْعَلُموا...  اَهللا الِذي أَنـُْتْم ِبَعْيِنهِ  فَاتـُقوا
ٌر َعَلى الناِر،   .نـُُفوَسُكمْ  فَاْرَحُموا لَْيَس ِهلَذا اْجلِْلِد الرِقيِق َصبـْ

238.  
  

  .241  .ِإَىل الشْمِس َواْلَقَمرِ  فَاْنظُرْ  ... َلِة ِيف ِصَغِر ُجثِتَها، َوَلطَاَفِة َهْيَئِتَهاِإَىل النمْ  اْنظُُروا

َلُه  وَأِعدواَلُه قـَْبَل ُحُلولِِه،  َواْمَهُدواَوَغَمرَاتِِه،  اْلَمْوتَ  َوبَاِدُروا ... بِتَـْقَوى اهللاِ  فَاْعَتِصُموا
  . قـَْبَل نـُُزولِهِ 

249.  
  

ْسَتْكِربِيَن ِمْن قـَْبِلُكْم  األممَمبَا َأَصاَب  فَاْعَتِبُروا  ... اهللاَ  وافَاتـقُ 
ُ
ِمبَثَاِوي  َواتِعظُوا ...امل

  .ُخُدوِدِهمْ 
256.  
  

  .257  .بِاِهللا ِمْن َلَواِقِح اْلكْربِ  َواْسَتِعيذوا

  .266  .وأْحِسنْ اَهللا  اتقِ يا مهّاُم، 

  .271  ).التـْقَوى( ِحبََقائِِقَها َتِصُمواَواعْ ِبَوثَائِِقَها،  فـََتَمسُكوا

إِلَْيِه ِمْن  َواْخُرُجوا ... أَنـُْفَسُكْم لِِعَباَدتِهِ  فـََعبُدوا ... اَهللا الِذي نـََفَعُكْم َمبَْوِعظَِتهِ  فَاتـُقوا
  .َحق طَاَعِتهِ 

275.  
  

َها،  َوَحاِفظُواأَْمَر الصَالِة،  تـََعاَهُدوا َها،  ِثُرواَواْسَتكْ َعَليـْ   .ِ.  277َا َوتـََقربُواِمنـْ

  .299  .نـَْفَسَك لِنَـْفِسكَ  َفَحاِسبْ 

َبالَُه َعَلْيكَ  َوَتَمثلْ  ... هللا ُمِطيعاً  وَُكنْ    .300  .ِيف َحاِل تـََوليَك َعْنُه ِإقـْ

نـَْيا فَِإنـَها غَ  فَاْحَذُروا الد 306  .ارَةٌ د.  

  لشرط: ب) لوقوع فعل المستقبل جوابا  -  2

  رقم الصفحة  حتول فعل املستقبل إىل الزمن العام
 وا احلَْقتْ ◌َ وَمجَاَعتَـُهْم،  فَاْفُضضْ فَِإْن َرد172  .ِخبَطَايَاُهمْ  َوأَْبِسْلُهمْ َكِلَمتَـُهْم،   َشت.  
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تـُُلوهُ  َأالَ َمْن َدَعا ِإَىل هَذا الشَعارِ    .175  .فَاقـْ

رَ    .219  .َعْنهُ  فََأْعِرُضواِبِه، َوإَذا رَأَيـُْتُم الشر  واَفُخذُ  َوِإَذا رَأَيـُْتُم اْخلَيـْ

  .228  .َعْنهُ  فَاْذَهُبواَعَلْيِه، َوِإَذا رَأَيـُْتْم َشرّاً  فََأِعيُنوا فَِإَذا رَأَيـُْتْم َخْرياً 

  استنتاج ثان: 

)، 61حدًا وستني فعًال (جمموع أفعال املستقبل احملّولة إىل الزمن العام يف "ج البالغة" يساوي: وا     
  .% 21.40)، أي بنسبة 285من أصل مخسة ومثانني ومائيت فعٍل (

  الخالصة:

  اجلدول اآليت يبّني التحويل الزمين لفعل املستقبل يف "ج البالغة"، وهو كما يأيت:     

  التحويل الزمين يف فعل املستقبل يف ج البالغة  
  الداللة األصلية  الداللة المحّولة

  زمن املستقبل   الزمن العام  زمن احلال  الزمن املاضي

عدد األفعال 
285  

00  13  61  
211  

74  
  النسبة

 100 %  
00 %  4.56 %  21.40 %  

74.04 %  
25.96 %  

  وميكن التعبري عن النسب املئوية املوجودة يف اجلدول أعاله بالدائرتني اآلتيتني:     
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  استنتاج:

) من أصل مخسة 74ملستقبل احملّولة يف ج البالغة يساوي أربعة وسبعني فعًال (جمموع أفعال ا     
أفعال غري حمّولة؛ فأغلب  % 74.04نسبته وما  .% 25.96)، أي بنسبة 285ومثانني ومائيت فعٍل (

األفعال جاءت على داللتها األصلية (الداللة على املستقبل)، وهذا يدل على أّن االستعمال اللغوي 
كان حتول فعل ، و ما حّول منه فيكون لغرٍض معّنيٍ لب لفعل املستقبل يكون على أصله، وأما الغا

مل جند يف املدّونة حتّول فعل املستقبل إىل الداللة على و ، داللة على الزمن العام هو الغالبلاملستقبل ل
  الزمن املاضي.

  الخالصة من الدراسة: 

  ة، وغري احملّولة يف "ج البالغة"، وهو كما يأيت:اجلدول اآليت يبّني األفعال احملّول     
  التحويل الزمين يف األفعال يف ج البالغة  

  األفعال غير المحّولة  األفعال المحّولة  

  فعل املستقبل  فعل احلال  الفعل املاضي  فعل املستقبل  فعل احلال  الفعل املاضي  

عدد األفعال 
4761  

589  1226  74  1987  674  211  

1889  2872  

  النسبة 

 100 %  

12.37 %  25.75 %  01.56 %  41.73 %  14.16%  04.43 %  

39.68 %  60.32 %  
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  وميكن التعبري عن النسب املئوية املوجودة يف اجلدول أعاله بالدائرتني اآلتيتني:      

   

  استنتاج عام:

)، 1889ة ومثانني ومثامنائة وألف فعٍل (جمموع األفعال احملّولة زمنّيًا يف "ج البالغة" يساوي: تسع     
وما نسبته  .% 39.68)، أي بنسبة 4761من أصل واحد وستني وسبعمائة وأربعة آالف فعٍل (

أفعال غري حمّولة؛ فأغلب األفعال جاءت على داللتها األصلية، وهذا يدل على أّن  % 60.32
، يقتضيه السياقحّول منه فيكون لغرٍض ما  االستعمال اللغوي الغالب لألفعال يكون على أصله، وأما

   الفعل املاضي وفعل املستقبل.وقد كان التحول يف فعل احلال أكثر من التحول الذي مّس 
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  ة: تييف النقاط اآل يف اخلتام ميكن تلخيص أهم ما جاء يف هذا البحثو     

 يدرككما   ، الذي تركه لنا السلف،القدمية يدرك قيمة هذا الرتاثإن الناظر يف املؤلفات اللغوية   - 1
لتقعيد القواعد النحوية  اللغوية، ودراستهايف مجع مادم  العرب القدامىاجلهد واملعاناة اليت بذهلا 

 .ووصف الظواهر اللغوية

ظهر مصطلح "التحويل" يف الدرس النحوي العريب قبل ظهوره يف املدرسة التوليدية التحويلية، ولعل   - 2
مفهومه يف الدرس العريب القدمي يقرتب من املفهوم احلديث للمصطلح، نوعًا ما من االقرتاب، ولعل هذا 

 يرجع إىل نوع من التأثر واالهتداء.االقرتاب 

لعميقة لدرس اللغوي العريب على ثنائية األصل والفرع، وبتعبري التحويليني على ثنائية البنية اقام ا  - 3
هذا ل األصل إىل فرع، وكان وتعامل مع عدد من القوانني التحويلية اليت حتكم حتوّ  والبنية السطحية،
ي سلكوه، واستواء الطريق استقامة املنهج الذمما يدل على  ،على دقة النظر لألمور اً مئالتحويل عفويّا قا

 الذي أّموه.

متيل اللغة العربية إىل هجر املقاطع املغرقة يف الطول (ص ح ح ص)، كّلما وجدت إىل ذلك سبيالً،  - 4
 وذلك بتقصري احلركة فيصبح املقطع طويالً فقط (ص ح ص).

قيق اخلفة جتنح العربية إىل التخفيف والتيسري والتخلص ما أمكن من األصوات املتنافرة، قصد حت - 5
 لنطق، واجلمال والعذوبة يف السمع، واهلروب من االستثقال.والسهولة يف ا

ميكن رد أكثر التعليالت الصوتية إىل كراهية توايل احلركات، واستثقال االنتقال من الكسر إىل الضم،  - 6
ن العمل من أو االنتقال من األمامي إىل اخللفي، أو الصعود من املرّقق إىل املفخم املطبق؛ وذلك ليكو 

 وجٍه واحٍد.

إذ ال ميكن أن نشتّق من الكلمة بناًء جديداً وك مهم يف عملية االشتقاق؛إّن معرفة أصل الكلمة املرت  - 7
 دون أن نعرف حروفها األصول. ويظهر أصل الكلمة إذا زالت العّلة اليت أّدت إىل العدول عنه.

 العربية، تتمثل يف تقليب الكلمة وتصريفها إّن أهم الوسائل اليت يستعان ا ملعرفة أصول الكلمات يف - 8
على وجوه شىت، حىت حنصل على بنية ُتظهر لنا أصل الكلمة، سواء كان ذلك األصل أصل االشتقاق 

 أو أصل الصيغة.

كلما كان وزن الكلمة خمالفًا للصيغة كان هناك حتّول وعدول عن األصل، وكلما تطابق الوزن مع  - 9
 ي التحّول، فجاءت األفعال على أصلها.السبب الذي يقتضالصيغة زال 
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اعتمد احملدثون يف تفسري الظواهر الصوتية على الكتابة الصوتية، والقوانني املقطعية للبىن العربية؛  - 10
ألنه يقوم بدور كبري يف توجيه السلوكات الصرفية وتفسريها تفسريًا صوتّيًا يتفق والنسيج املقطعي للبنية 

 اللغوية.

املتوالية تضعف البنية، وينتج عنها ثقل يف النطق، لذا يعمد الناطق إىل التخلص املقاطع املفتوحة  - 11
 من تواىل تلك املقاطع، إّما بإغالقها أو بإسقاط جزء منها، وهذا يتطلب إعادة التشكيل املقطعي للبنية.

ض عن حرف ال يُعّد املّد حرفًا من احلروف األصول لبنية الكلمة يف امليزان الصريف، وإّمنا هو تعوي - 12
 حمذوف، مثًال: "يـَْغُزو" وزا "يـَْفُعو"، وحذف شيٍء من األصول أمُر جتيزه قوانني العربية.

هناك ظروف أو حاالت قد تعرتي املقطع املتوسط املغلق (ص ح ص) فتوجب رفضه وحتّوله، ما مل  - 13
ت مسبوق حبركة يُتل مبقطع مبدوء مبثل ما انتهى به، وذلك أن ينتهي هذا املقطع بواو أو ياء صام

]. وهو ما uwُ◌ْو) [-]، * (iwِ◌ْو) [- ]، * (uyُ◌ْي) [- ]، * (iyِ◌ْي) [-قصرية، هكذا: * (
 يسمى باملزدوج اهلابط.

وذلك بغية االنسجام الكلمة العربية، ومالحمه واضحة،  يف بناء نفاعال ا املماثلة واملخالفةقانون - 14
 والسهولة والتيسري.

حني يصبح ضعيفًا إذا البسه السكون، أما الواو والياء فيستثقل يزداد الصامت قّوة باحلركة، يف  - 15
 النطق ما متحركني، ويزداد ضعفهما يف حالة وقوعهما بني احلركات.

سلوك العربية يف التضحية بالواو والياء يرجع إىل قانون االقتصاد يف اجلهد، ذلك أن الواو والياء  - 16
ذلك أّن احلركات ما هي إّال نفس طليق حّر، إىل  حيتاج نطقهما إىل جهد عضلي أكثر من احلركات،

  جانب ذلك فإّن احلركات أوضح يف السمع من الواو والياء.

)، 977يف "ج البالغة" يساوي: سبعة وسبعني وتسعمائة فعٍل ( احملّولة صوتّياً جمموع صيغ "فعل"  - 17
ا نسبته . وم% 37.93)، أي بنسبة 2576من أصل ستة وسبعني ومخسمائة وألفي فعٍل (

 .أفعال غري حمّولة؛ فأغلب األفعال جاءت على صيغتها األصلية 62.07%

يف "ج البالغة" يساوي: سبعة ومخسني وتسعمائة فعٍل صوتّيًا جمموع صيغ "يفعل" احملّولة  - 18
 % 49.63. وما نسبته % 50.37)، أي بنسبة 1900)، من أصل تسعمائة وألف فعٍل (957(

 .ال احملّولة تساوي تقريباً األفعال غري احملّولةأفعال غري حمّولة؛ فاألفع
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أصل )، من 96جمموع صيغ "افعل" احملّولة صوتيًّا يف "ج البالغة" يساوي: ستة وتسعني فعًال ( - 19
أفعال غري حمّولة؛  % 66.32. وما نسبته % 33.68)، أي بنسبة 285مخسة ومثانني ومائيت فعٍل (

 .فأغلب األفعال جاءت على صيغتها األصلية

)، من 2030جمموع صيغ األفعال احملّولة صوتّيًا يف "ج البالغة" يساوي: ثالثني وألفي فعٍل ( - 20
. وما بنسبته % 42.64)، أي نسبة 4761( أصل واحد وستني وسبعمائة وأربعة آالف فعلٍ 

 .صيغتها األصلية أفعال غري حمّولة؛ فأغلب األفعال جاءت على % 57.36

يعّد إغناء األفعال بعضها عن بعض يف الداللة الزمنية رّدا على كثري من اللغويني احملدثني الذين  - 21
 يف العربية.   لألفعال قاصرة يةداللة الزمناليزعمون أن 

العربية على الزمن ليست حديثة النشأة، كما ذهب إىل ذلك املستشرقون ومن تبعهم من داللة   - 22
 ، بل هي أصيلة فيها.الدارسني

فخّصوا "فعل" للماضي، على أساس التغليب، قائمًا ربط النحاة كل صيغة بزمن حمدد كان    - 23
 الزمنية لكل منها. ل، على الرغم من تنوع الداللةال أو االستقبال، و"افعل" للمستقبو"يفعل" للح

املاضي، وفعل احلال "املضارع" على احلال، وفعل املستقبل يدل الفعل املاضي يف أصله على  - 24
 وعند حتّوهلا تدل على دالالت زمنية خمتلفة، وذلك حبسب السياق والقرينة."األمر" على املستقبل، 

 العريب. للفعل يغة الواحدةاليت تتوفر عليها الصالدراسة التطبيقية اإلمكانات الزمنية أبرزت   - 25

ما، يف حني على أصله ابقيتوأفعال املستقبل وجدنا يف "ج البالغة" أن أغلب األفعال املاضية   - 26
 حيناً آخر. االستقبالعلى و  يف أغلبها دّلت على أصلها حيناً،أفعال احلال أّن 

 يف سياق، وذلك امحمّولة إىل الداللة على الزمن الع يف "ج البالغة" وردت بعض األفعال  - 27
 املؤمنني، واملنافقني.صف و و الوصف، كوصف اهللا تعاىل، 

األفعال األكثر حتّوًال يف "ج البالغة"، هي األفعال املاضية، مث تليها أفعال احلال، مث أفعال  - 28
 ،"علي بن أيب طالب"عن أحداث ماضية وقعت يف عهد  جاء يف سياق الكالم ، فاملاضياملستقبل

ألخذ العربة من األحداث االستقبال ورد د استحضار تلك األحداث يف الذهن، و قصجاء  واحلال
 املاضية واالستفادة منها يف املستقبل.

)، 589يف "ج البالغة" يساوي: تسعة ومثانني ومخسمائة فعٍل (زمنّيًا جمموع أفعال املاضي احملّولة  - 29
 77.13وما نسبته . %22.87)، أي بنسبة 2576فعٍل ( من أصل ستة وسبعني ومخسمائة وألفي

 .أفعال غري حمّولة؛ فأغلب األفعال جاءت على داللتها األصلية (الداللة على املضي) %
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يف "ج البالغة" يساوي: ستة وعشرين ومائتني وألف فعٍل  زمنّياً  جمموع أفعال احلال احملّولة - 30
 %35.47سبته . وما ن% 64.53بنسبة  )، أي1900)، من أصل تسعمائة وألف فعٍل (1226(

أفعال غري حمّولة؛ فأغلب األفعال جاءت على داللتها األصلية (الداللة على احلال)، وكذا الداللة على 
 .املستقبل

) من أصل مخسة 74جمموع أفعال املستقبل احملّولة يف ج البالغة يساوي أربعة وسبعني فعًال ( - 31
أفعال غري حمّولة؛ فأغلب  % 74.04ته . وما نسب% 25.96)، أي بنسبة 285ومثانني ومائيت فعٍل (

 .األفعال جاءت على داللتها األصلية (الداللة على املستقبل)

)، 1889جمموع األفعال احملّولة زمنيّاً يف "ج البالغة" يساوي: تسعة ومثانني ومثامنائة وألف فعٍل ( - 32
. وما نسبته % 39.68)، أي بنسبة 4761من أصل واحد وستني وسبعمائة وأربعة آالف فعٍل (

 .أفعال غري حمّولة؛ فأغلب األفعال جاءت على داللتها األصلية % 60.32

؛ %39.68تساوي:  زمنّياً نسبة األفعال احملّولة ، و %42.64 تساوي: األفعال احملّولة صوتّياً نسبة  - 33
ويل يف على أّن التح ولعل هذا يدلنسبة التحويل الصويت تساوي تقريبًا نسبة التحويل الزمين؛  أي أنّ 

 من املفردات والرتاكيب.  % 40اللغة العربية ميّس 

يعد هذا البحث مبثابة فاحتة للمزيد من التحليل والتفسري يف هذا املوضوع، فهو حيتاج إىل العديد  - 34
من الدراسات واملزيد من اجلهود، لكي يُوّيف الرتاث النحوي العريب حّقه، وتُرَسي دعائمه على أسس 

 خدمًة للغة العربية. رادة العلمية، والوسائل املعرفيةكّلما توّفرت اإلعلمية متينة؛ وذلك  

  
مستقبل حياتنا  يفوالسداد التوفيق  سألهنو  ،على إمتام هذا البحثسبحانه وتعاىل حنمد اهللا وأخريًا      

   العلمية والعملية.
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   1لإلمام علي رضي اهللا عنه إحصاء األفعال الواردة في الجزء الثاني من نهج البالغة
  صيغة "فعل"

  (الفعل الماضي) 

   صيغة "يفعل"

  (فعل الحاضر)

   صيغة "افعل"

  (فعل المستقبل)
رقم 

  الصفحة

 أَحس  
  َرَأى

  ُفضلَ 
  شاء
  

  يَُذب   ُخليُتم  جعَله
 يَُذب  
  

  يـَُفوتُه
  يـُْعِجزُه
  

  رُ أَنظُ 
  َتِكشون
  

  تَْأُخُذون
  َمتْنَـُعون
  

ُموا قد  
  َأخُروا
  َعضوا

  اْلتَـُووا
  ُغضوا
  أِميُتوا

171  

  َأْجزَأَ 
  

  فَرْرمتُ   آَسى
  

  ُمتِيُلوها   َردوا
  ختُِلوها 

  َجتَعُلوها
  َحيُفون

  يكَتِنُفون
  يتأخرون

  ُيْسِلُموها
  يـَتَـَقدمون
  يُفرُِدوها

  َيِكلْ  
  َجيتِمعَ 

  ُمواَتْسلَ  

  يَرِدُ 
َلى   تـُبـْ

  يـَُزوُلوا 
  َخيْرُجُ 
  يـَْفِلقُ 
  يُِطيحُ 

  يـُْنِدرُ 
  يـُْرَمْوا 

  تـَْتبَـُعها
  يـُْرَمجُوا
  تـَْقُفوها

  ُجيَر  

  اْفُضضْ 
  َشتتْ 

  172  أْبِسْلهم

َحكْمَنا 
  دعانا
  َتعاَىل 
  قالَ 
  

  ُحِكمَ 
  ُحِكمَ 
  صلى
  جعْلتَ 
  

  َفعْلُت 
  كانَ 
  نـََقَصه
  َكَرثَه
  

 َجر  
  زاَدهُ 

  يُتمأُتِ 

َلوهُ    يـَتـْ
  َتْدَعقَ 

  ُحنَكمْ  
  يَنِطقُ 
  يَنِطقُ 

  ُحنَكمَ  
  َنُكنْ  
  َحنُْكمَ  

َ نْأُخَذ   يَتبني  

  يَتثَبتَ 
  ُيْصِلحَ  
  تـُْؤَخذَ  

  تـَْعَجلَ 

  تـَْنقادَ 
  يُتاهُ 

  يُبِصرونَه
  يـَْعِدُلون

  اسَتِعدوا
  

  173  

  بِْئسَ 
  َلِقيتُ 
  ُوليتُ 
  َمسَرَ 
 أَم  

  كانَ 
  َسوْيتُ 

  َحَرَمه
  كانَ 
  َزلتْ 
  احتاجَ 
  أَبَيُتم

  أخطَْأتُ 
  

َضَلْلُت 
  صلى
  أْذَنبَ 
  َعِلمُتم

  صلى 
  َرَجمَ 

  صلى
  َورثَه
  قَتلَ 
  َورثَ 
  قَطعَ 
  جَلدَ 

  يـُْعَلقُ 
  يـُْعتَصمُ 
  أُناِديُكم
  أُناِجيُكم
  تْأُمُروين
  

  أَْطُلبَ  
  َأُطورُ 
  يـَْرَفعُ 

  َيَضَ◌ُعه
  ُيْكرُِمه
  
  

  يُِهيُنه
  َيَضعْ  
  تـَْزُعُموا 
  ُتَضلُلون 

  تْأُخُذوَم
  

  ُتَكفروَم
  َتَضُعوَا
  َختِْلُطون

  يُْذِنبْ  
  

    174  

  َقَسمَ 
  َنَكحا
  أَخَذهم
  صلى
  أقامَ 
  َرَمى

  َدعا
  كانَ 
  ُحكمَ 
  َأْحيا
  أَماتَ 
َجرنا 

  َجرهم
  اتبُعونا

  َختَـْلُتكم
لََبْسُته 
  اْجَتَمعَ 
  َأَخْذنا

  تَاَها
  تـَرَكا

  انَ ك
  َمَضيا
  َسَبقَ 
  سارَ 

  َميْنَـْعهم 
  ُخيْرِجْ  

  سيَـْهِلكُ 
  

  يَذَهبُ 
  يَذَهبُ 
  ُحيِْييا
  

  ُميِيتا
  آتِ  
  يـَتَـَعديا 

  

  يـُْبِصرانِه
  َيكونُ 

  اْلَزُموه
  اْلَزُموا
  

  175  اقْـتُـُلوه
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  اتـبَـْعناهم  َضَربَ 

  لْيسَ 
  

  يُِثريون      َعددَ 
  يـُْنَدبُ 
  يـُْفتَـَقدُ 

  أَراهم
  يـَْلَبُسون
  يـَْعَتِقُبون

  َيكونُ 
  َميِْشيَ  

  َيكونَ 
  يـَْعَلمُ 

    176  

  َعلَمه
  َعلَمِنيهِ 
  َدعا

  َأصَبْحُتم

َقِوَيْت 
  َعمتْ 
  أَْمَكَنتْ 
  ِشْئتَ 

  بَدلَ 
  اختََذ 

  لْيسَ  
  َضَعنوا

  ُخِلْقُتم
  َظَهرَ 
  َلَعنَ 

  َيكونُ 
  يـَْعَلُمه

  يَِعَيهُ  
 َتْضَطم  

  تَْأُمُلون
  يـَْزدادُ 
  تـُْبِصرُ 
  ُيكاِبدُ 

  تـَْلَتِقي
  تُرِيدون
  واُجتاِور 

  َتُكونوا
  ُخيْدَعُ 
  تُنالُ 

  177    اْضِربْ 

  َغِضْبتَ 
  َغِضْبتَ 
  خافُوكَ 

ِخْفَتهم 
خافُوَك 
  ِخْفَتهم

  َأْحَوَجهم
َمنَـْعَتهم 
  أَْغناكَ 
  َمنَـُعوكَ 
  كانَتا
  اتقى

  َجَعلَ 
  قَِبْلتَ 
  َأَحبوك

قـََرْضَت 
  أَِمُنوك
  أنابَ 

  مسَِعَ 
  َأجابَ 
  صلى
  َسلمَ 
  َعِلْمُتم
  

  ستَـْعَلمُ 
  نكَ يـُْؤِنسَ 

  يُوِحَشنكَ 
  تـَْنِفرون

  أْطَلعَ  
  

  أُِقيمَ 
  تـَْعَلمُ 

  َيُكنْ  
 نـَُرد  

  نُْظِهرَ 
  

  يَْأَمنَ 
  تُقامَ 

  َيْسِبْقِين  
  يَنَبِغي
  

  َيكونَ  
  َتكونَ 
  ُيِضلهم
  يـَْقَطَعهم
  

  ارْجُ 
  اتْـُركْ 
  

  178  اْهُربْ 

  َأَخذَ 
  أَْعَطى
  أَبـَْلى
  ابـْتَـَلى
  َأْمسَعَ 
  أَْعَجلَ 

  َرأَيتَ 
  كانَ 
  َمجَعَ 
  َحِذرَ 
  أَِمنَ 
  

  نـََزلَ 
  أَْزَعَجه
  َأَخَذه

  رَأَيُتم 
  أصَبَحتْ 
  

  َمجَُعوا
  صاَرتْ 
  َأْشَعرَ 
  بـَرزَ 
  فازَ 

  يـَتِخذَ 
  يَذْهبَ 
  يَِقفَ 
  يـُْهِلكَ 
  
  

  َحنَمُده
 ُتِكن  
  َختُونُ 
  َنْشَهدُ 
  

  يُواِفقُ 
  يـَُغرنكَ 
  يـََتعاَطى
  يَْأُمُلون
  

ُنون   يـَبـْ
  َجيَْمُعون
  يَزِيدون

  ُيْستَـْعَتُبون
  

    179  

  ُخِلَقتْ 
  انقاَدتْ 
  َقَذَفتْ 

  َسَجَدتْ 
  َقَدَحتْ 
  آَتتْ 

  أَْرَسَله
  قـَفى
  َخَتمَ 

  جاَهدَ 
  ليسَ 
  

  ُختَلقْ  
  تـَُزوُدوا

  يـَْعيا 

  تـُْهَدمُ 
  تـُْهَزمُ 
  يـُْبِصرُ 

ُفُذها   يـَنـْ
  يـَْعَلمُ 
  َيكادُ 

  َيْشَبعُ 
  َميَله
  جيَِدُ 

  اْهَتِبُلوا
  اْعَمُلوا
  ُكونُوا

  قـَربُوا
  اْعَلُموا
  

180  

  اصطََلحُتم
  َتصافَيُتم
  َتعاَديُتم

  اسَتهامَ 
  تاهَ 

  تـَوَكلَ 
  

  َنَصَرهم
  َمنَـَعهم
  

  ليسَ 
  َأْظَهرَ 

  تـُْبِصرون
  تـَْنِطقون
  َتْسَمُعون
  يـَْنِطقَ 

  َيْشَهدُ 
  َخيَْتِلفُ 
  ُخياِلفُ 

  يَنَتِصرون

  َميَتِنعون
  َميُوتُ 

  َتِسرْ  
  تـَْلَقهم

  تـُْنَكبْ 
  َتُكنْ  

  يَرِجُعون
  

  ابـَْعثْ 
  

  اْحِفزْ 
  

181  

  ُكنتَ 
 أََعز  
  قامَ 
  أَبـَْعدَ 
  أَبَقى

  أَبَقيتَ 
  ليسَ 
  كانَ 
  أَنَكُروا
  

  َجَعُلوا
  تـَرَكوه

َسَفكوه  
  ُكنتُ 
  

  كانُوا
  َوُلوهُ 

  لََبْستُ 
  لُِبسَ 

 حتُِب  
  َتُكنْ  

  َتْكِفيِين 
  

  َتُكنْ  
  أُرِيدُكم
  تُرِيُدوين
  

 أَْنِصَفن  
 أَُقوَدن  
  

  أُورَِده 
  َيْطلُُبون

  اْخرُجْ 
  أَبِْلغْ 
  

  أَِعيُنوين
  

182  
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  زاحَ 
  انَقَطعَ 
  أَقبَـْلُتم
  قـََبْضتُ 

  َبَسْطُتموها
  ناَزْعُتكم

  حاَذبـُْتموها
  َقَطعاين
  ظََلماين
  َنَكثا
  أَلَبا

  

  َعَقدا
  أَبـَْرما
  أَمال
  َعِمال

  اسَتثَْبتُـُهما
  

  اسَتْأنَيتُ 
  َغَمطا
  َردا

  َعَطُفوا
  َعَطُفوا
  

 أُْفرَِطن  
  ُيْصِدرون
  

  يـَُعبون
  نتـَُقوُلو 

  

  ُحتِْكمْ  
  يـَْعِطفُ 
  

  يـَْعِطفُ 
  تـَُقومَ  

  اْحُللْ 
  

  أَرِِمها
  

183  

  نـََعقَ 
  َفَحصَ 
  

  َعَطفَ 
  فـََرشَ 
  

  فـََغَرتْ 
  ثـَُقَلتْ 
  

  عسى
  

  سيْأِيت 
  تـَْعرِفون
  يَأُخذُ 
  ُختْرِجُ 
  تـُْلِقي

  يُرِيكم
  ُحيِْيي
  تـَتِبُعوا

  ُيْسرِعْ  
  تـََرْوا 

  ُيَشرَدنكم
َقى   يـَبـْ
  َتزاُلون

  تـَُؤوبَ  
 ُيَسين  

  تـُْنَتَضى
  ُختانُ 

  َيُكونَ  
  يَنَبِغي

  يـَْرَمحُوا 

  اْلَزُموا
  اْعَلُموا
  

  اَمسُعوا
  ُعوا

  

184  

  عابَ 
  َعيـرَهُ 
  ذََكرَ 
  عابَهُ 
  رَِكبَ 
  رَِكبَ 

  َعَصى
  َعصاه
  َعصاه
  َعِلمَ 
  ابـُْتِليَ 
  

  َعَرفَ 
  ليسَ  

  مسَِْعتُ 
  َرأَيُت 
  ليسَ 
  

  أََتى
  دامَ 

  َأْجَودَ 
  آتاهُ 
  شاءَ 

  َيُكونَ 
  يَُذمه

  َيُكنْ  
  تـَْعَجلْ  
  تَْأَمنْ  

  

  َنْكُففْ 
  يـَْعَلمُ 
  َيُكنْ 

 َيْسَمَعن  
  يـَْرِمي
  

  ُختِْطئُ 
  حيَِيلُ 
  يـَُبورُ 

  تـَُقولَ  
  تـَُقولَ  

  

  َيِصلْ 
  ُحيِْسنْ 
 يـَُفك  
  يـُْعطِ 
  َيْصِربْ 
  

    185  

  َأصَبَحتا
  أُِمرَتا

  َأطاَعتا
  أُِقيَمتا
  قاَمتا
  
  

  َجَعلَ 
  قالَ 
  َرِحمَ 

  استَـْقَبلَ 
  اسَتقالَ 
  

  رَ بادَ 
  َخَرجنا
  فـََعَل 
  َخَرجنا
  َأْجلَأَْتنا
  

  َأجاَءْتنا
  أَْعَيْتنا

  َتالَمحَتْ 
  فاتَ 
  ماتَ 
  

  َحتِْمُلكم
  ُتِظلكم
  َجتُودان
  تـَْرُجوانِه
  يـَْبَتِلي
  يـَُتوبَ 
  يـُْقِلعَ 

  يـََتذَكرَ 
  يـَْزَدِجرَ 

  َجتَْعْلنا 
  تـُْهِلْكنا 
  ُتؤاِخْذنا 

  َنْشُكوا
  َخيَْفى

  َنْسأَُلك
  تـَُردنا 
  ِلْبناتـَقْ  
  ُختاِطْبنا 

  تُقاِيْسنا
  تـُْنِبتُ 
  

  ُحتِْيي
  تـُْرِوي
  َتِسيلُ 

  َتْستَـْورِقُ 
  تـُْرِخصُ 
  َتشاءُ 

  اْسِقنا
  اْنُشرْ 
  

  186  اْسِقنا

  بـََعثَ 
  َخصهم
َجَعَلهم 
  َدعاهم
  َكَشفَ 
  َجَهلَ 
  َأْخَفْوه
  َزَعُموا
  َرفـََعنا

  َحَرَمهم
  أَْدَخَلنا
  َأْخَرَجهم
  ُغرُِسوا

  ثـَُرواآ
  َأخُروا
  تـَرَُكوا
  َشرِبُوا

  َصِحبَ 

  َبِسَئ 
  وافـََقه
  شاَبتْ 
  ُصِبَغتْ 
  أَقْـَبلَ 
  َغرقَ 
  َحرقَ 
  ُوِهَبتْ 
  ُعوِقَدتْ 

  َتشاحوا
  رُِفعَ 

  َصَرفوا
  أَقْـبَـُلوا
  َدعاهم
  نـََفروا
  َولْوا

  َدعاهم
  اسَتجابوا

  جتَِبَ  
ُلَوهم   يـَبـْ
  َيُكونَ 
  

  ْستَـْعَطىيُ 
  ُيْسَتْجَلى
  َتْصُلحُ 

  َتْصُلحُ 
  أَْنظُرُ 
  يُباِيل 
  

  َحيِْفلُ 
  تـَْنَتِضلُ 
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  َوَضَعهم
  أَْعطانا

  أَلَِفه
  

  أَقبَـُلوا  ازَدَمحُوا
  

  ماتَ 
  َمَضتْ 
  ُأْحِدَثتْ 

  تُرِكَ 
  َأْظَهرَه
  أََعده

  أََمده
  بـََلغَ 
  بـََلغَ 
  طََلعَ 
  طََلعَ 
  انَقَطعَ 

  تـََفرقَ 
  َذَهبَ 
  كانُوا

  َشَخْصتَ 
  انـْتَـَقَضتْ 
  َقَطْعُتُموه

  استَـَرْحُتم
  تَ ذََكرْ 

  ذََكْرتَ 
  َمَضى
  ُكنا

  تَناُلون
  يـَُعمرُ 
  ُجتَددُ 
  ُحيَْىي 

  يـََتَجددُ 
  َخيَْلقَ  

  تـَُقومُ 
  َتْسُقطُ 

  َيُكنْ  
  َجيَْمُعه
  َيُضمه
  

  َجيَْتِمعْ  
  َيُكونَ  

  َتدَعُ 
  يـَْنظُُروا 

  يـَُقوُلوا

  َيُكونُ 
  َيْكرَهُ 

  َنُكنْ  
  نُقاتِلُ 
  نُقاتِلُ 
  

  اتـُقوا
  اْلَزُموا
  ُكنْ 
  

  رْ اْسَتدِ 
  َأْصِلِهم
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  بـََعثَ 
  َصلى
  بـَيـَنه

  َأْحَكَمه
  َجِهُلوه
  َجَحُدوه
  أَْنَكُروه
  َجتَلى
  َرأَْوه
  أَراُهم

  َخوفـَُهم َحمَقَ 
  َحمَقَ 

  اْحَتَصدَ 
  اْحَتَصدَ 
  ليسَ 
  ليسَ 
  تُِليَ 

  ُحرفَ 
  نـََبذَ 

  تَناساه
  لْيسا
  لْيسا

  اجَتَمعا
  اجَتَمعَ 
  افتَـَرُقوا
  ليسَ 
  َمثـُلوا
  َمسْوا
  

  َجَعُلوا
  َهَلكَ 
  كانَ 
  نـََزلَ 

  استَـْنَصحَ 
  ُوفقَ 
  اختَذَ 
  ُهِديَ 
  َعَرفَ 

  ُخيْرِجَ 
  يـَْعَلمَ 
  يُِقروا
  يـُْثِبُتوه
  
  

  َيُكونُوا 
  سَيْأِيت 
  يـُْؤِويِهما
  ُتواِفقُ 
  

  يـَْبقَ  
  يـَْعرُِفونَ 
 تـَُرد  

  

  تـُْرَفعُ 
 َحتُل  
  يـَْنَبِغي
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  تـَرََكه
  نـََقَضه
  نـََبَذه
  

  َأصابُوا
  تْ قامَ 

  

  ُسنتْ 
مَ  ُقد  
  

  َأْطَرْدتُ 
  َأَىب 

  يـَتَـَعظمَ  
  يـَْعَلُمونَ 
  يـََتواَضُعوا
  يـَْعَلُمونَ 

  َيْسَتْسِلُموا 
  تـَْنِفُروا 
  تـَْعرُِفوا 
  تـَْعرُِفوا 

  تَْأُخُذوا 
  تـَْعرُِفوا 
  َمتَسُكوا 
  تـَْعرُِفوا 

  ُخيِْربُكم
  ُخيالُِفونَ  
  َخيَْتِلُفونَ  

  يـَْرُجو

  يـَْعِطُفه
  نَميُتا 
  َميُدان 

  ُيْكَشفُ 
  يُرِيُدونَ 
 يـَْنَتزَِعن  
 يَْأِتَني  
  

  َأُكونُ 
  َيْسَمعُ 
  َحيُْضرُ 
  يـَْعَتِربُ 
 يَِفر  

  َأْحبَُثها
  ُتشرُِكوا 

  

  اْعَلُموا
  

  اْلَتِمُسوا
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  َصلى
  َخالُكم

  ُمحَل ُخففَ 

  َغَفرَ 
  ُكنا

 اْضَمَحل  

  ُكْنتُ 
  جاَورَكم
  َأَخُذوا
  

  أَْدرََكه
 َود  

  ْدرََكهاأَ 
  

  ُتَضيـُعوا 
  َتْشُرُدوا 

  تـَْثُبتْ 
  َتْدَحضْ 

ستُـْعَقُبوَن 
  يَِعَظكم
  تـََرْونَ 

  ُيْكَشفُ 

  تـَْعرُِفوَنِين 
  َتْستَـَعِجُلوا

  َتْسَتْبِطُئوا 
  جيَِيءُ 

  يُْدرِْكه 
  تـَْعرُِفون
  َيْسرِي

  أَِقيُموا
  

  أَْوِقُدوا
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  تابَعَ 
  طالَ 

  اْخَلْوَلقَ 

  واَفقَ 
  َمحَُلوا
  دانُوا

  َرَجعَ 
  غالَتـُْهم
  اتَكُلوا

  َهَجُروا
  أُِمُروا
  نـََقُلوا

  َحيُْذو
 َحيُل  
  يـُْعِتقَ 

  َيْشَعبَ 
  يُبِصرُ  

 ُيْشَحَذن  

  يـُْرَمى
  يـُْغبَـُقونَ 

  لَِيْسَتْكِمُلوا

  َيْستَـْوِجُبوا
  َميُنوا 

  اَيْستَـْعِظُمو 
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  اْسَرتاحَ 
  َأشاُلوا

  قـََبضَ 
  َصلى

  َوَصُلوا
  

  بـَنَـْوهُ 
  

  َيْصدَعَ 
  

  ُجتَْلى
  

    

  ماُروا
  

  َذَهُلوا
  

  َأضاَءتْ 
  

  اقْـتَـَرَبتْ 
  

  َأْمحَدُ 
  َأْسَتِعيُنه
  َأْشَهدُ 
  َأْشَهدُ 
  يُواَزى

  ُجيْبَـرُ 
  َيْسَتِحلونَ 
  َيْسَتِذلونَ 
  َحيْيَـْونَ 
  َميُوتُونَ 

  تـَْبَدأُ 
  تـَُؤولُ 

  تـََتواَرثُها
  يـََتناَفُسونَ 
  يـََتكالَُبونَ 

  يـََتبَـرأُ 
  يـََتزايـَُلونَ 
  يـََتالَعُنونَ 

  يَْأِيت 
  َتزِيغُ 

  اتـُقوا
  اْحَذُروا
  

  تـَثَبُتوا
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  َأْشَرفَ 
  َقَصَمْته
  َسَعى
  

  َحَطَمْته
  اْضَطَربَ 
  َعِميَ 
  

  ُعِقدَ 
  بُِنَيتْ 
  

  َحرمَ 
  َسهلَ 
  

  َتِضلوا
  َختَْتِلفُ 
  تـَْلَتِبسُ 

  يـََتكاَدُمونَ 
  َتِغيضُ 
  تـَْنِطقُ 

 َتُدق  
  تـَُرضهم
  َيِضيعُ 
  يـَْهِلكُ 
  َترِدُ 

  َحتُْلبُ 

  تـَْثِلمُ 
  تـَنـُْقضُ 
  تـَْهُربُ 
  ُتَدبـُرها
  تـَُقطعُ 
  

  يُفاَرقُ 
  ُخيْتَـُلونَ 

  َتُكونُوا 
  تـَْقَدُموا 
  ُتْدِخُلوا 

  

  اْلَزُموا
  اْقَدُموا
  

  اتـُقوا
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  بانَ 
  باَنتْ 
  َوَصَفه
  َحده
  َحده
  َعده
  َعده
  أَْبَطلَ 

  قالَ 
  استَـْوَصَفه

  قالَ 
  َحيـزَه
  طَلعَ 
  َلَمعَ 
  الحَ 

  َدلَ اْعتَ 

  اسَتْبَدلَ 
  انَتظَْرنا
  َعَرَفهم
  َعَرُفوه
  أَْنَكَرهم
  أَْنَكُروه
  َتعاَىل 

  َخصكم

  اسَتَخصكم
  اْصَطَفى
  َتعاَىل 
 َ بـَني  
  َأْمحَى
  أَْرَعى

  َتْسَتِلُمه
  َحتُْجُبه
  

  يَْدُخلُ 
  يَْدُخلُ 
  

  تـَْفَىن 
َقِضي   تـَنـْ
  

  تـُْفَتحُ 
  ُتْكَشفُ 
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  َكَشفَ 
  اسَتْخَرَجهم
  استَـْقبَـُلوا
  اسَتْدبـَُروا
  أَْدرَُكوا
  َقَضْوا
  

  مسَِعَ 
  تـََفكرَ 
  َنظَرَ 
  أَْبَصرَ 
  انتَـَفعَ 
  َسَلكَ 
  

  جاَءكَ 
  َصلى
  َسلمَ 

  خاَلفَ 
  َرِضيَ 
  

  َقدْمتَ 
  َأْجَهدَ 
  َأْخَلصَ 
  افْـتَـَرضَ 
  فـََعَلهُ 
  

  يـَْهِوي
  يـَْغُدو

  يـَْنَتِفُعوا 
  ُأَحذرُكم
َفعْ    يـَنـْ

  يـََتَجنبُ 
  يُِعنيُ 

  َتِدينُ 
  ُتدانُ 

  ْزرَعُ تَـ 
  َحتُْصدُ 
  تـَْقَدمُ 
  يُِثيبُ 
  

  يُعاِقبُ 
  يـَْرَضى
  َيْسَخطُ 
َفعُ    يـَنـْ
  ُخيْرِجَ 

  يـَُتبْ  
  

  ُيْشرِكَ  
  َيْشِفيَ 
 يُِقر  

  َيْستَـْنِجحَ 
  يـَْلَقى
  َميِْشيَ 
  

  أَِفقْ 
  استَـْيِقظْ 
  اْخَتِصرْ 
  أَْنِعمْ 

  خاِلفْ 
  َدْعهُ 
  

  َضعْ 
  اْحُططْ 
  اذُْكرْ 
  اْمَهدْ 
مْ  َقد  
  اْعِقلْ 
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  َدعا
  ىَرعَ 

  خاُضوا
  َأَخُذوا
  أََرزَ 

  أَتاها
  ُمسيَ 
  َنطَُقوا
  َصَدُقوا
  َصَمُتوا

  كانَ 
  َمَضى
  كانَ 
  َوَقفَ 
  طابَ 

  طابَ 
  َخُبثَ 
  َخُبثَ 
  قالَ 
  َصلى

  يـُْبِصرُ 
  يـَْعِرفُ 

  تـُْؤَتى 
  
  

  ُيْسبَـُقوا 
  َيْصُدقْ 
  ُحيِْضرْ 
  

  َيُكنْ 
َقِلبُ    يـَنـْ
  َيُكونُ 
  

  يـَْعَلمَ  
  يَزِيُدهُ 
  يـَْنظُرْ 
  

  اسَتِجيُبوا
  اتِبُعوا
  

  اْعَلمْ 
  

197  



ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ���قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -300 - 

 

    َقِدمَ   َنَطقَ 

  طابَ 
  طابَ 
  َحَلتْ 
  َخُبثَ 
  َخُبثَ 

  أََمرتْ 
  اْحنََسَرتْ 
  َرَدَعتْ 
  َخَلقَ 
 َمت  

  أَْذَعنَ 
  َأجابَ 
  انقادَ 
  أَرانا

  َعِشَيتْ 

  َرَدَعها
  َأَكنها
  أَْلَقتْ 
  بََدتْ 
  َدَخلَ 

  جتَِدْ  
  تـََرى

ُلْغهُ     تـَبـْ
  َيُكونَ 
  

  تـََقعْ  
  َيُكونَ 

  يُداِفعْ  
  يُنازِعْ 
  

  يـَْقِبُضها
  يـَْبُسُطها

  َتْسَتِمد  
  تـَْهَتِدي
  

  تـَتِصلَ 
 َتْسَتِدل  
 يـَُرد  
  َمتَْتِنعُ 
  

  اْعَلمْ 
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  أْطبَـَقتْ 
  تـَبَـلَغتْ 
  اْكَتَسَبتْ 
  َجَعلَ 
  َجَعلَ 

  َوقـََعتْ 
  اْرتـََفَعتْ 
  َخال

  اْسَتطاعَ 
 َعز  

 َجل  
  شاءَ 
  كانَ 
  أَْدرََكها
  

  َغال
  ُدِعَيتْ 
  أََتتْ 

  اَىل َتع
  

  تـَْعرُجُ 
  تـََرى

  يَرِقا 
  يـَْنَشقا

  يـَْغُلظا 

  يـَثْـُقال
  َتِطريُ 
  يـََقعُ 
  يـَْرَتِفعُ 
  يُفارُِقها

  َتْشَتد  
  َحيِْمَلهُ 
  يـَْعِرفَ 

  يـَْعَتِقلَ  
  يـَْفَعلْ 

  َأْطَعْمُتُموِين 
  تَنالَ 
  تـَْفَعلْ 
 ُيْسَتَدل  
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  َشَخُصوا
  صاُروا
  قالَ 
  

  َصَدقَ 
  َعِملَ 
  َسَبقَ 
  

  أَنـَْزلَ 
  ِلْمتُ عَ 

  َصلى
  

  قـُْلتُ 
  َأْخبَـَركَ 
  َتعاَىل 
  

 ُيْسَتَدل  
  يـُْعَمرُ 
  يـُْرَهبُ 
  ُختَْتمُ 
  ُحتَْرزُ 

  تـُْزَلفُ 
  تـُبَـرزُ 

  َيْسَتْبِدُلون
َقُلونَ    يـُنـْ
  

  يـَُقربانِ 
  يـَنـُْقصانِ 
 يـَْعَوج  
  يُقامَ 
  

  يَزِيغُ 
  ُيْستَـْعَتبَ 
  ُختِْلُقه
  تـَْنزِلُ 
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  قالَ 
  قـُْلتُ 
  ليسَ 
  قـُْلتَ 

  ْشِهدَ اْستُ 

  اْسُتْشِهدَ 
  ِحيَزتْ 
 َشق  
  قـُْلتَ 
  

  قالَ 
  قـُْلتُ 
  ليسَ 
  قالَ 

  قـُْلتُ 
  قالَ 
  َجَعلَ 
 َوىل  

  أُْنزُِهلم
  
  
  

َقى  يـَُعودُ   َجيْرِي   201      يـَبـْ

  تـََحيـرَ 
  اْرتـََبكَ 
  َمدتْ 
  َزيـَنتْ 
  

  َجلَأَ 
  أَْوَضحَ 
  أَنارَ 
  ُدلِْلُتم
  

  أُِمْرمتُ 
  ُحِثْثُتم
  ُخِلقَ 
  

  ليسَ 
  َوَعدَ 
  نـََهى
  

  ُدوكمحتَْ 
  َميَْنعُ 
  ُحيْرِزُ 
  تـُْقَطعُ 
  ُتْدَركُ 

  يَْدُرونَ 
  يـُْؤَمُرونَ 
  َيْصَنعُ 
  َيْصَنعُ 

  ُيْسَلُبهُ 
َقى   تـَبـْ

  تـُْفَحصُ 
  َيْكثـُرُ 
  

  َتِشيبُ 
  َحيَْفظُونَ 
  َتْستُـرُكم
  ُيِكنكم
  

  اْعَلُموا
  تـََزوُدوا
  

اْحَذُروا 
  اْعَلُموا
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  بـََلغَ 
  أَتـَْتكم

  َغِشَيْتكم
  بـََرْزمت

  زاَحتْ 
  اْضَمَحلتْ 
  اسَتَحقتْ 
  َصَدَرتْ 

  أَْرَسَله
  جاَءهم
  أَْدَخَله
  أَْوجلَُوا

  َأْصَفْيتم
  أَْوَرْدُمتُوه
  ظََلمَ 
 َكر  

  يَْذَهبُ 
  جيَِيءُ 

  يـَْنِطقَ  
  ُأْخِربُكم

  يَْأِيت 
َقى   يـَبـْ
َقى   يـَبـْ

  سيَـْنَتِقمُ 

  أُْقِسمُ 
  أُْقِسمُ 

  تـَْنَخَمنها
  

  تـُْلَفظُ 
  َتُذوُقها
  تـََتَطعمُ 
  

  ُظوااتعِ 
  اْعَتِربُوا
  

  انـَْتِفُعوا
  استَـْنِطُقوه
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  َأْحَسْنتُ 
  َأَحْطتُ 
  أَْعتَـْقُتكم

  أَْدرَْكتَ 
  َأْحَصْيتَ 
  َأَخْذتَ 

  حاَلتْ 
  فـَرغَ 

  أَْعَملَ 

  َمَدْدتَ 
  َرَجعَ 
  َكَذبَ 

  يـَْقِضي
  يـَْعُفو
  تَْأُخذُ 

  َميَْألُ 
ُلغُ    يـَبـْ

  ُحيَْجبُ 

  نـَْعَلمُ 
  تَْأُخُذك

  يـَْنَتهِ  

  َنِصُفه
  يـَْعَلمَ 
  يَدِعي
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  أَْدرََكه
  َخَلْقتَ 
  أََرْدتَ 
  َلْسنا

  تـََغيبَ 
  َقُصَرتْ 
  انتَـَهتْ 
  

  أََقْمتَ 
  َذَرْأتَ 
  َعلْقتَ 
  

  جارَ 
  ُعِرفَ 
  َتعاَىل 
  

  تـُْعِطي
  تُعاِيف 
  تـَْبَتِلي
  َيُكونُ 

  يـَْقُصرُ 
َقِطعُ    يـَنـْ
  يـَْفَىن 
  نـَْعَلمُ 

  يُْدرِْكك 
  نـََرى

  نـَْعَجبُ 
  

  يـَْرُجو
 ُ يـََتبَـني  
  يـَْرُجو

 َجل  
  خافَ 
  أَْعطاهُ 
  َجَعلَ 

  َعُظَمتْ 
  َكبُـرَ 
  آثـََرها
  َتعاَىل 

  انـَْقَطعَ 
  صارَ 
  كانَ 
  َصلى
  قُِبَضتْ 
  ُوطَئتْ 
  ُفِطمَ 
  ِشْئتَ 

  ُزِويَ 
  ثـَنـْيتُ 
  َصلى
  َسلمَ 
  َسأَلَه
  كانَ 
  كاَنتْ 
  ِشْئتَ 

  ثـَلْثتَ 
  َصلى
  كانَ 
  ِشْئتَ 
  قـُْلتُ 
  كانَ 
  كانَ 

  يـَْرُجو
  يـُْعِطي
  يـُْعِطي
 رُ يـَُقص  

  ُيْصَنعُ 
  َختافُ 
  

  َتُكونَ  
  َتُكونَ 

  َتراهُ  
  يـُْعِطي
  يـَُقولُ 
  يَْأُكُله
  

  يََأُكلُ 
  تـَُرى
  يـَْعَملُ 
  يـَُقولُ 
  َيْكِفيِين 
  

  يََأُكلُ 
  يـَتَـَوسدُ 
  يـَْلَبسُ 
  يََأُكلُ 
  تـُْنِبتُ 
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  َصلى
  تََأسى
  تـََعزى
  َقَضمَ 

  ُعِرَضتْ 
  َأَىب 
  َعِلمَ 

  أَبـَْغضَ 
  أَبـَْغَضه

  َحَقرَ 
 رَهَحق  

  َصغرَ 
  َصغرَه
  أَبـَْغضَ 
  َصغرَ 
  َكَفى
  كانَ 
  

  َصلى
  َسلمَ 
  َنَظْرتُ 
  ذََكْرتُ 
  أَْعَرضَ 
  أَماتَ 
 َأَحب  

  َأْخَرَجها
  

  َأْشَخَصها
  َغيَبها
  أَبـَْغضَ 
  أَبـَْغضَ 
  كانَ 
  َصلى
  جاعَ 
  ُزِوَيتْ 

  َتُكنْ  
  تـَْفِتُنهُ 
  َحيْزُنُه
  يـَْلِفُته
  يُِذله

  يُِعْرها 
  يـَْقبَـَلها 

  
  

  َيُكنْ  
  يََأُكلُ 
  َجيِْلسُ 
  َخيِْصفُ 
  يـَْرَفعُ 
  يـَرَْكبُ 
  
  

  يـُْرِدفُ 
  َيُكونُ 
  َتُكونُ 
  يـَُقولُ 

  تَِغيبَ  
  يـَتِخذَ 
  

  يـَْعَتِقَدها
  يـَْرُجوَ 

  يـَْنظُرَ  
  يَْذُكرَ  

  يَُدلكَ 
  يـَْنظُرْ 
  

 تََأس  
  

  َغيِبيهِ 
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  َأْكَرمَ 
  أَهانَه
  قالَ 
  أَهانَه
  َكَذبَ 
  قالَ 

  َأْكَرَمه
  أَهانَ 

  َبَسطَ 
  َزواها
  تََأسى
 اقْـَتص  
  َوجلََ 

  َجَعلَ 
  َصلى
  َخرَجَ 

  َوَردَ 
  َمَضى
  َأجابَ 
  أَنـَْعمَ 
  َرقـَْعتُ 

  اسَتْحيَـْيتُ 
  قالَ 
  قـُْلتُ 

  قـُْلتُ 
  بـََعَثَ◌ه

  َعال
 اْمَتد  
  أَْرَسَله
  َأْظَهرَ 
  َقَمعَ 

  يـَْعَلمْ 
  يَْأَمنْ 
  

  َيَضعْ  
  نـَتِبُعه
  

  َنطَأُ 
  تـَْنُبُذها
  

  َحيَْمدُ 
  

  اْغُربْ 
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 َ بـَني  
  َرهبَ 
  أَبـَْلغَ 
  َرغبَ 

  َأْسَبغَ 
  َوَصفَ 
  أَيـَْقْنتم
  

  َرأَيـُْتم
  َتزايـََلتْ 
  زاَلتْ 
  

  َذَهبَ 
  انَقَطعَ 
ُلوا بُد  
  

  يـَْبَتغِ  
  تـََتَحققْ 
َفِصمْ    تـَنـْ
  تـَْعظُمْ 

  َيُكنْ 
  أَتـَوَكلُ 

  َأْستَـْرِشُده
  أُوِصيكم

  يـُْعِجُبكم
  َيْصَحُبكم
  يـََتفاَخُرونَ 
  يـََتناَسُلونَ 

  يـََتزاَوُرونَ 
  يـََتجاَوُرونَ 

  تـُْرِسلُ 

  ُغضوا
  اْحَذُروها
  

  اْعَتِربُوا
  اْحَذُروا
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  استَـْعَلْمتَ 
  َصلى

  كاَنتْ 
  َشحتْ 

  َسَختْ 
  َأْضَحَكِين 

  حاَولَ 
  َجَحُدوا

  َيْستَـْفرِغُ 
  ُيْكِثرُ 

  تـَْرتَِفعْ  
  

ْلهم   َأمحِْ
  

  َتُكنْ  
  

  اْعَلمْ 
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  ليسَ 
  َخرتْ 
  

  َوحَدْته
 َحد  
  

  َتعاَىل 
  َخَلقَ 
  

  يـََزلْ    َخَلقَ 
رُه تـَُقد  
  يُقالُ 

  ُيْضَربُ 

  يُقالُ 
  يُقالُ 

  يـَتَـَقضى
  ُحيَْوى

  يـَْقُربْ  
ُعدْ     يـَبـْ

  َخيَْفى
  يـَتَـَفيأُ 

  تـَْعُقُبه
  يـَْنَحُله

  َخيُْلقْ  
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  أَقامَ 
  َصورَ 
  َأْحَسنَ 
  ليسَ 
  بُِدَئتْ 

  ُوِضَعتْ 
  ُأْخرِْجتَ 
  َهداكَ 
  َعرَفكَ 
  ُروِين اسَتْسفَ 

  َسبَـْقناك
  َخَلْونا
  َرأَْيتَ 
  َرأَيْنا

  مسَِْعتَ 

ْعنا   مسَِ
  َصِحْبتَ 
  َصلى
  َصِحْبنا
  

  َمتُورُ 
  حتُِريُ 

  َتْسَمعُ 
  َتْشَهْدها 

  

  تـَْعِرفْ  
  يـَْعِجزُ 
  أَْدرِي
  أَُقولُ 
  

  أَْعِرفُ 
  َجتَْهُله
  أَُدلكَ 
  تـَْعرِفُه
  

  تـَْعَلمُ 
  نـَْعَلمُ 
  ُخنِْربَك
  نـُْبِلَغَكه
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  َصلى
  َسلمَ 
  ُهِديَ 
  َهَدى
  أَقامَ 
  أَماتَ 

 َضل  
 ُضل  
  أَماتَ 
  َأْحيا
  مسَِْعتُ 
  

  َصلى
  كانَ 
  شاءَ 
  كانَ 
  غابَ 
  

  ابـَْتَدَعهم
  أَقامَ 

  اْنقاَدتْ 
  نـََعَقتْ 
  َذرَأَ 

  يَناال 
  تـَُبصرُ 
  تـَُعلمُ 
  يـَُقولُ 
  

  أُْنِشُدكَ 
  َتُكونَ 
  يُقالُ 
  يـُْقَتلُ 
  

  يـَْفَتحُ 
  يـَْلِبسُ 
 يـَُبث  

  يـُْبِصُرونَ 
  

  َميُوُجونَ 
  َميُْرُجونَ 

  َتُكونَن  
  َيُسوُقك
  

  اْعَلمْ 
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  َأْسَكَنها
  َكوَا
  رَكَبها
  َمَنعَ 
  َجَعَله

  َنَسَقها
  ُغِمسَ 
  ُطوقَ 
  ُصِبغَ 

  أَقاَمه
  َنضدَ 
  َأْشرَجَ 
  َأطالَ 

  َدرَجَ 
  َنَشرَه
  َمسا

  َعَنَجه

  َتُكنْ  
  َيْسُموَ  

  

 يَُدف  
  َيُشوبُه
  
  

  َخيْتالُ 
  َميِيسُ 
  
  

  ْفِضييُـ 
 يـَُؤر  
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  كانَ 
  كانَ 
  أُنِْبتَ 
  

  أَنـَْبَتتْ 
  قـُْلتَ 
  ُجِينَ 
  

  ضاَهْيَته
  شاَكْلَته
  نُطَقتْ 
  

  َرَمى
  َزقا

  

  ُأِحيُلكَ 
  حيُِيلُ 
  يـَْزَعمُ 
  يـُْلِقحُ 

  َتْسَفُحها
  َتِقفُ 
  َتْطَعمُ 
  تَِبيضُ 

  َختالُ 
  َميِْشي

  يـََتَصفحُ 
  يـَُقْهِقهُ 

  َيكادُ 
  يُِبنيُ 
  َيْشَهدُ 
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  َمتْ جنََ 
 َقل  

  

  َأَخذَ 
  َعالهُ 
  

  َتَصفْحتَ 
  

  أََرْتكَ 
  

  ُخيَيلُ 
  يَْأتَِلقُ 

ا  تـَُر  
  يـََتَحسرُ 

  يـَْعَرى
  َيْسُقطُ 
  يـَْنُبتُ 
  

 يـَْنَحت  
  يـََتالَحقُ 

  يـَُعودَ  
  

  ُخياِلفُ 
  يـََقعُ 
  َتِصلُ 
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  أَْعَجزَ 
  بـََهرَ 
  َجالهُ 

  قـََعدَ 
  أَْدَمجَ 
  َوَأى

  َرَمْيتَ 
  َعزَِفتْ 
  ُأْخرِجَ 

  َحلوا
  أَِمُنوا

  َشَغْلتَ 

ُلُغه   تـَبـْ
  َتْستَـْنِظمُ 

  ُتْدرَِكه 

  َتِصَفه 
  َيْضطَِربَ 
  يُوَصفُ 

  ُحتَْىن 
  تَْأِيت 

  يُطافُ 

  تـََزلْ  
  تـََتَماَدى
  يـَْهُجمُ 
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  أَْدرََكْته
  أَْعَجزَ 

  أَْوجلََ 
  َجَعلَ 

  َذِهْلتَ 
  ُغيَبتْ 

  َزَهَقتْ 
  َحتَمَلتْ 

  
  

      

  َجَعَلنا
  افتَـَرُقوا
  

 ُتواَتَشت  
  مالَ 
  

  مالَ 
  

  َتعاَىل 
  

  َيْسَعى
 يـََتَأس  
  يـَْرَأفْ 

  َتُكونُوا 
  يـَتَـَفقُهونَ 
  يـَْعِقُلونَ 

  َيُكونُ 
  ُخيْرِجُ 

  َسَيْجَمُعهم

  َجتَْتِمعُ 
  يـَُؤلفُ 
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  ليسَ 
  َقِويَ 
  ُِْتم

  َخلْفُتم
  

َقَطْعتم 
  َوَصْلتم
  اتـبَـْعُتم
  َسَلكَ 
  

ُكِفيتم 
  نـََبْذمت
  َتعاَىل 
  أَنـَْزلَ 
  

َ بَـ  ني  
  َحرمَ 
 َأَحل  

  َجيَْعُلهم
  يـَْفَتحُ 

  َيِسيُلونَ 
  َتْسَلمْ  
  تـَْثُبتْ  

  يـَُزْعزُِعهم
  َيْسُلُكهم
  يَْأُخذُ 
  ُميَكنُ 
 يَُذوبَن  

  َتُذوبُ 
  تـََتخاَذُلوا 

  َُِنوا 
  َيْطَمعْ  

  يـَْقوَ  

 َفنُيَضع  
  تـَْهَتُدوا
  تـَْقِصُدوا
  تـَُؤدكم

  اْعَلُموا
  ُخُذوا
  

  اْصِدُفوا
  هاأَدو 
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  َفضلَ 
 َشد  
  َسِلمَ 
  

  َرأَيْتم
  َرأَيْتم
  َلْستُ 
  

  ثاَرتْ 
  اْلتَـفتْ 
  

  شاُؤوا
  ُحركَ 
  

 حيَِل  
  جيَِبُ 

  َحتُْدوكم
  َختَفُفوا
  تـَْلَحُقوا
  يـُْنَتظَرُ 

  تـَْعُصوه 

  َأْجَهلُ 
  تـَْعَلُمونَ 
  َميِْلُكونَنا
  َمنِْلُكهم

  َيُسوُموَنكم
  تـََرونَ 

  تُرِيُدونَه

  تـََرى
  تـََرونَ 

  َرىتَـ 
  تـََرونَ 
  تـََرى

  يـَْهَدأَ  
  تـََقعَ 

  تـُْؤَخذَ 
  يَْأتِيكم

  تـَْفَعُلوا 
  ُتَضْعِضعُ 
  ُتْسِقطُ 
  ُتوِرثُ 

  سُأْمِسكُ 

  باِدُروا
  اتـُقوا
  َأِطيُعوا
  ُخُذوا
  

  أَْعرُِضوا
  اْصِربُوا
  اْهَدُؤوا
  اْنظُُروا
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  اْسَتْمَسكَ 
  بـََعثَ 
  َحِفظَ 

  َمتاَلُؤوا
  َمتُموا
  انَقَطعَ 

  طََلُبوا
  َءهاأَفا

  أَراُدوا

  َتعاَىل 
  َصلى

  َأِجدْ  
  يـَْهِلكُ 
  

 تـَْفَعَلن  
 ُقَلن   يـَنـْ
  

ُقُله   يـَنـْ
  يَْأرِزَ  

  

  سَأْصِربُ 
  َأَخفْ  

  

  أَْعُطوه
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  َرأَْيتَ 
  بـََعُثوك
  َرَجْعتَ 

  َأْخبَـْرَم
  خاَلُفوا
  ُكْنتَ 

  َجَعْلَته
  َجَعْلتَ 
  َجَعْلَتها

  َجَعْلَتها
  َأْظَهْرتَنا
  َأْظَهْرَم

  ِغيتـَْبتَ 
  َيْسَأُمونَ 
  

  ُحيَْصى
  يـَُرى
  

  يـَُرى
  

  اْمُددْ   ُتوارِي
  َجنْبنا
ْدنا َسد  

  اْرزُْقنا
  اْعِصْمنا
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  طََلْبتُ 
  قـََرْعُته
 َهب  
  أَعاَم
  َقَطُعوا
  َصغُروا

  َأْمجَُعوا
  قاُلوا

  َخَرُجوا
  َصلى
  َحَبسا
  أَبـَْرزا

  َصلى
  أَْعطاِين 
  َمسحَ 
  َقِدُموا
  قـَتَـُلوا
  

  َجره
  ل حَ 

  َحَضُروه
  قـَتَـُلوا
  َدَخُلوا

  َحتُوُلونَ 
  َتْضرِبُونَ 
  يَْدرِي
  

  جيُِيُبِين 
  َأْسَتِعيُنكَ 

  تَْأُخَذه 
  

  تـَتـْرَُكه 
  َجيُرونَ 
 ُجتَر  

  

  ُيِصيُبوا 
  يـُْنِكُروا 
  يَْدفـَُعوا 

  

  دَعْ 
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  َشَغبَ 
  اْستُـْعِتبَ 

  َأَىب 
  ُقوتِلَ 

  ادَعى
  ليسَ 
  َمَنعَ 

  َتواَصى

  ليَستْ 
  ُخِلْقتم
  ُدِعيتم
  ليَستْ 

  ُدِعيتم
  ُزِويَ 

  اسَتْحَفَظكم
  حاَفْظتم

َعِقدُ    تـَنـْ
  َحيُْضَرها 

  َحيُْكُمونَ 
  يـَْرَجعَ  

  أُوِصيكم
  َحيِْملُ 
  تـُْؤَمُرونَ 
َهْونَ    تـُنـْ

  تـََتبَـيـُنوا 
  تـُْنِكُرونَه
  تـََتَمنـْوَا
  تـَْرَغُبونَ 

  تـُْرِضيكم
َقْونَ     تـَبـْ

 نخيَِن  
  َيُضركم

  اْمُضوا
  ِقُفوا
  َدُعوا
  

سابُِقوا 
  اْنَصرُِفوا
  اسَتِتموا
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  كاَنتْ 
  غابَ 
  ليسَ 

  فُِتحَ 
  َأْصَبْحتم
  َأْصَبْحتَ 

  َغرْتكم
  َحذَرْتكم
  

  َأَخذَ 
  أَْهلََمنا

  َخيْتارَ  
  أُقاتِلُ 

  تـَْعَجُلوا 
  

  تـُْغِضُبكم
  

َفُعكم   يـَنـْ
  

  

  ُكْنتَ 
  َوَعَدِين 

  استَـْعَجلَ 
  أَرادَ 

  َأْجَلبَ 
  

  َصَنعَ 
  كانَ 
  كانَ 
  كانَ 
  

  انَ ك
  كانَ 
  كانَ 
  كانَ 
  

  فـََعلَ 
  جاءَ 
  أَراحَ 

  ُأْحِسنَ 

  أَُهددُ 
  يُطاَلبَ  

  َيُكنْ  
  يُغاِلطَ  

  يـُْلِبسَ 
  يـََقعَ 

  يـَْزُعمُ 
  يـَْنَبِغي

  يُوازِرَ  
  يُناِبذَ  

  يـَْنَبِغي
  

  َيُكونَ  
  يـَْنَبِغي

  يـَْعَتزِلَه 
  يـَرُْكدَ 
  يَدَعَ 
  

  يـُْعَرفْ  
  َتْسَلمْ  

  أَراُكم
  تـَْعِرفُ 
  يُرادُ 
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  تَ ِشئْ 
  فـََعْلتُ 
  َصلى
  بـََعثَه

  اْصَطفاه

  َعِهدَ 
  أَبـَْقى
  أَفْـَرَغه
  أَْفَضى
  

  أَْعَذرَ 
  اختَذَ 
 َ بـَني  
  َصلى
  

  كانَ 
  َرِحمَ 
  نـَزَعَ 
  َقَمعَ 
  

  َحتِْسبُ 
  ُأْخِربَ  

  َأخافُ 
  َتْكُفُروا 

  يـُْؤَمنُ 

  أَْنِطقُ 
  يـَْهِلكُ 
  يـَْنُجو
 َميُر  

  َأُحثكم

  َأْسِبُقكم
  َأْاكم
  أَتَناَهى

 ِبُعواتـَت  
  َجتَْتِنُبوا

  يـَُقولُ 
  يَْأِيت 
  يَْأِيت 

  َتزالُ  
  تـَْنزِعُ 

  انَتِفُعوا
  اتِعُظوا
  

  اْقِبُلوا
  اْعَلُموا
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  قـَوُضوا
  َطَوْوها
  جاَلسَ 
  

  قامَ 
  ليسَ 
  تـََوجهَ 
  

  َتعاَىل 
  َشَفعَ 
  ُشفعَ 
  

  َحمَلَ 
  ُصدقَ 
  

  ُيْصِبحُ 
  ُميِْسي
  

  يَزالُ  
 يـَُغش  
  

 ُيِضل  
  َيْكِذبُ 
  

  ْسأَُلواتَ  
  يُناِدي
  

  اْعَلُموا
  ُكونُوا
  اْعَلُموا
  اْعَلُموا

  اسَتْشُفوه
  اسَتِعيُنوا
  اْسأَُلوا

  تـََوجُهوا
  اْعَلُموا
  ُكونُوا

  اسَتِدلوه
  استَـْنِصُحوه

ُموا ِا  
  اسَتِغشوا
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  افْـتَـَرضَ 
 َ بـَني  
  َوَقعَ 
  تـََوردَ 

  قالَ 
  َتعاَىل 
  قـُْلتم
  أَرادَ 

  َتَدبـرَه
  كانَ 
  هأَْبدا
  كانَ 

  واراهُ 
  أََتى
  قالَ 
  َصلى

  َمتْرُُقوا 
  تـَْبَتِدُعوا 
  ُختالُِفوا 

  

  َخيُْزنْ 
  أََرى
  يـَتِقي
  

َفُعه   تـَنـْ
  َخيَْتزِنَ  
  يـََتَكلمَ  

  

  يـََتَكلمُ 
  يَْدرِي
  

  انـْتَـُهوا
  اْهَتُدوا
  انـْتَـُهوا
  

  اْخُرُجوا
  اسَتِقيُموا
  اْجَعُلوا
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  اْسَتطاعَ 
  َتعاَىل 

 اسَتَحل  
  َحرمَ 

  َأْحَدثَ 
  ُحرمَ 
 َأَحل  

  َحرمَ 
  َجربْتم

  َضرْسُتُموها
  ُوِعْظتم
  كانَ 

  ُضرَِبتْ 
  ُدِعيُتم

  أَتاهُ 
  أَْنَكرَ 
  َعَرفَ 
  ليسَ 
  َذَهبَ 
  بَِقيَ 
  َرأَيْتم

  َرأَيْتم
  َصلى
  كانَ 
  قالَ 
  َتعاَىل 
  ليسَ 
  

  يـَْلَقى 
  يـَْفَعلْ 

 َيْسَتِحل  
  ُحيَرمُ 
 حيَِل  
  
  

 َيَصم  
  يـَْعَمى

  ْعهيـَنـْفَ  
  يـَْنَتِفعْ  
  يـَْعِرفَ  

  

  يـُْنِكرَ 
  يَِعظْ  

  يـَُقولُ 
  يـُْغَفرُ 
َركُ    يـُتـْ
  

  يُْطَلبُ 
  يـُْغَفرُ 
  يـُْغَفرُ 
َركُ    يـُتـْ

  ُيْسَتْصَغرُ 
  

  اْعَلُموا
  أَِعيُنوا
  

  اْذَهُبوا
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  بَِقيَ 
  َشَغَله
  َلزِمَ 
  َأَكلَ 

  َبَكى
  كانَ 
  َأْمجَعَ 
  

  َأَخْذنا
  تاها
  تـَرَكا
  

  َسَبقَ 
  خاَلفا
  أَتَيا

  

  حتُِبونَ 
  يـُْعطِ  

  

  ُجياِوزاهُ 
  َتُكونَ 
  

  يـَْعِرفُ 
  َيْشَغُلهُ 
  

  َحيِْويهِ 
  َيِصُفهُ 

  َصَدَقتْ 
  َصَفتْ 
  َخَلصَ 
  ثـَُقَلتْ 
  ناَفسَ 
  َغَلبَ 

  كانَ 
  زالَ 

  اْجتَـَرُحوها
  ليسَ 
  َفزُِعوا
  

 َرد  
  َلحَ َأصْ 

  كاَنتْ 
  َمَضتْ 
  ِمْلُتم
  

  ُكْنُتم
 ُرد  

  قـُْلتُ 
  َعفا

  َسَلفَ 
  

  يـَْعُزبُ 
  يـَْعَلمُ 
  َأْشَهدُ 
  َأْشَهدُ 
  

 تـَُغر  
  تـَنـَْفسُ 
  تـَْغِلبُ 
  

  تـَْنزِلُ 
  تـَُزولُ 
  َأْخَشى
  

  َتُكونُوا 
  َأشاءُ 

  أَُقولَ  
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  َقَضى
  َقدرَ 
  أََمْرتُ 
  أُْمِهْلتم
  

  ُخْضتم
  ُحورِبْتم
  ُخْرمتُ 
  

  اْجَتَمعَ 
  َطَعْنتم
  ُأِجْبتم
  

  َنَكْصتم
  جاءَ 
  ليسَ 

  أَْعُبدُ 
  أََرى
  ُتْدرُِكه
  ُتْدرُِكه
  يُوَصفُ 

  يُوَصفُ 
  يُوَصفُ 
  يُوَصفُ 
  تـَْعُنو
  جتَِبُ 

  َأْمحَدُ 
  ُتِطعْ  
  جتُِبْ  

  تـَْنَتِظُرونَ 
  

 يَْأتِيَـين  
 َقنيـَُفر  

  َجيَْمُعكم
  َتْشَحذُكم
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  داَرْسُتكم
  فاَحتُْتكم
  َعرفْـُتكم

  َكْرمتأَنْ 
  َسوْغُتكم

  َجمَْجُتم
  كانَ 
  أَِمُنوا
  َقطَُنوا
  

  َجبُـُنوا
  َظَعُنوا
  بَِعَدتْ 
  ُأْشرَِعتْ 
  

  ُصبتْ 
  نَِدُموا
  كانَ 

  استَـَفلهم

  يَْدُعو
  يـَتِبُعونَه
  أَْدُعوكم
  

  تـََفرُقونَ 
  َختَْتِلُفونَ 
  َخيْرُجُ 
  

  تـَْرَضْونَه
  َجتَْتِمُعونَ 
  

  يـَْلَحظُ 
  َيْستَـْيِقظُ 
  

    232  

  اهُ َرج
  أَنابَ 

  َخَنعَ 
  َأْخَلصَ 

  َعظَمه
  

  الذَ 
  

  َحنَْمُده
  َيُكونُ 

  َنْسَتِعنيُ 
  نـُْؤِمنُ 

  يُوَلدْ  
  

  233      َيُكونَ 

  َظَهرَ 
  أَرانا

 َدعاُهن  
  

  َأَجْنبَ 
 َجَعَلُهن  
  

  َجَعلَ 
  اسَتطاَعتْ 

  

  شاعَ 
  َتالَشتْ 
  

  يَِلدْ  
  َيُكونَ 

  يـَتَـَقدْمه 
  يـََتعاَوْره 

 َيْسَتِدل  
  َميَْنعْ  
  ُرد تَـ  

  َخيَْفى

  يـََتَجْلَجلُ 
  َتْسُقطُ 
  تُزِيُلها
  

  يـَْعَلمُ 
  َيْكِفي
  َحتِْملُ 
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  َكلمَ 
  أَراهُ 

  ُكْنتَ 
  بـََلغَ 
  َأضاءَ 
  َأْظَلمَ 

  أَْلَبَسكم
  َأْسَبغَ 
  كانَ 
  ُسخرَ 

استَـْوَىف 
  اسَتْكَملَ 

  َرَمْتهُ 
  َأْصَبَحتْ 
  َورِثَها
  قـَتَـُلوا
  َأْطَفُأوا

  َأْحيَـْوا
  ساُروا
  َهَزُموا

  ْسَكُرواعَ 
نُوا َمد  

  َيُكونَ 
  يُْدَركُ 
  يـَُقدرُ 
  َيْشَغُله
  

ُقُصه   يـَنـْ
  يـُْبِصرُ 
 ُحيَد  

  يُوَصفُ 
  

  َخيُْلقُ 
  يُْدَركُ 
  يُقاسُ 

  َحيُدوا 
  

  يُْدَركُ 
َقِضي   يـَنـْ
  أُوِصيكم

  جيَِدُ 

  235    ِصفْ 
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  َأَخَذها
  اْغتَـَربَ 
  َضَربَ 
  أَْلَصقَ 
  بـَثَْثتُ 

  أَدْيتُ 
  أَدتْ 

 بـُْتكمأَد  
  َحَدْوُتكم

  أَْدبـَرَ 

  أَقْـَبلَ 
  كانَ 
  أَْزَمعَ 
  باُعوا
 َضر  

  َلُقوا
  َوفاهم
  َأَحلهم
  رَِكُبوا
  َمَضْوا

  َيْسَألُ 
  َتْسَتِقيُموا 

  

  تـَتَـَوقـُعونَ 
  َيطَأُ 

  

َقى   يـَبـْ
  يـَْفَىن 
  

  ُيِسيُغونَ 
  َيْشَربُونَ 
  

  َتعاَقُدوا
  أُْبرِدَ 
  تـََلْوا

  َأْحَكُموه
  َتَدبـُروا

  أَقاُموه
  اوْ َأْحيَـ 

  أَماتُوا
  ُدُعوا
  َأجابُوا

  َوثُِقوا
  اتـبَـُعوه
  أَرادَ 
  َخَلقَ 

  استَـْعَبدَ 

  سادَ 
  َأْسَكنَ 
  بـََعثَ 
 أََعد  
  

  َخيْرُجْ 
  َيْكِشُفوا
  
  
  

ُروهم ُحيَذ  
  َيْضرِبُوا
  

  يـُْبِصُروهم
  يـَْهُجُموا
  

  ُدهُ َأمحَْ 
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  اْسَتْحَمدَ 
  َجَعلَ 
  َأَخذَ 
  اْرتـََهنَ 
 أََمت  

  َأْكَملَ 
  قـََبضَ 
  َصلى
  فـَرَغَ 
  َعظمَ 
  َرِضَيه

  َكرَِهه
  َجَعلَ 
  بَِقيَ 
  بَِقيَ 

  َسِخطَهُ 
  كانَ 
  َرِضَيه
  كانَ 
  قاَلهُ 

  َكفاُكم
  َحثكم

  افْـتَـَرضَ 
  أَْوصاكم
  َجَعَلها
  َأْسَرْرمت
  َعِلَمه
  أَْعَلْنُتم
  َكَتَبه
  وَكلَ 

  اْشتَـَهتْ 
  اْصطَنَـَعها
  َأْصَبْحتم

  َسَألَ 
  كانَ 
  ليَستْ 
  أُوِذنـُْتم
  أُِمْرمت
  ليسَ 

  َجربـُْتُموها
  َرأَيـُْتم
  كانَ 
  َعِلْمتم
  َغِضبَ 

  ُخيْفِ  
ُركْ     يـَتـْ

  تـَْزُجرُ 
  َتْدُعو

  يـَْرَضى 
  َيْسَخطَ  

  

  َتِسريُونَ 
  تـََتَكلُمونَ 
  ُيْسِقطُونَ 
  يـُْثِبُتونَ 

  يـَتقِ  
  

  َجيَْعلْ 
 ْدهُخيَل  

  يـُْنزِْله
  يُوِشكُ 
َقِطعَ    يـَنـْ
  

  يـَْرَهَقهم
 ُيَسد  
  ُتِصيُبه
  ُتْدِميه
  ُحتْرِقُه
  

  َعظُموا
  اْعَلُموا
  اتـُقوا
  اْعَلُموا
  

  باِدُروا
  سابُِقوا
  اْعَلُموا
  اْرَمحُوا
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  َحَطمَ 
  َزَجَرها
  تـََوثـَبتْ 
  َهلَزَهُ 

  اْلَتَحَمتْ 

  َنِشَبتْ 
  َأَكَلتْ 
  قالَ 
  قالَ 
  َتعاَىل 

َصرَكم استَـنْ 
  استَـْقَرَضكم

  أَرادَ 
  راَفقَ 
  أَزاَرهم

  َأْكَرمَ 
  صانَ 
  قـَبَحكَ 
  َظَهرَ 
  ُكْنتَ 

  تـُْغَلقَ  
تـَْبَخُلوا  

  َيْستَـْنِصرْكم

  َيْستَـْقرِْضكم
ُلوَكم    يـَبـْ

  َتُكونُوا

  َتْسَمعَ  
  تـَْلَقى 

  

  أَُقولُ 
  َتْسَمُعونَ 
  

  اْسَعْوا
  َأْسِهُروا
  َأْضِمُروا
  استَـْعِمُلوا
  أَْنِفُقوا

  واُخذُ 
  ُجوُدوا
  باِدُروا
  ُأْسُكتْ 
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  نـََعرَ 
  َجنََمتْ 
  َصَدقَ 
  اْرتـََفعَ 
  قامَ 
  َعَدلَ 
  َوَمسَها

اْضطَرها 
  َجتَلى
  اْمتَـَنعَ 

  حاَكَمها
  ليسَ 

  اْمَتدتْ 
  َكبـرَْتهُ 

  َعظَمْته
  َكبُـرَ 
  َعُظمَ 
  َصلى
  أَْرَسَله
  بـَلغَ 

  

  َمحَلَ 
  أَقامَ 
  َجَعلَ 
  َفكُروا
  َرَجُعوا
  خاُفوا

  ُتْدرُِكه
  َحتِْويه
  

  َتراهُ 
  َحتُْجُبه
  

  تـَتَـَلقاه
  َتْشَهدُ 
  

  حتُِطْ  
  َأْشَهدُ 
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  َخَلقَ 
  َأْحَكمَ 
  أَتْـَقنَ 
  فـََلقَ 
  َسوى
  َدبتْ 
  َصبتْ 

  َفكْرتَ 
  َقَضْيتَ 
  َلِقيتَ 
  َتعاَىل 
  أَقاَمها
  بَناها

  َضَرْبتَ 

  َدلْتكَ 
  َجَحدَ 
  أَْنَكرَ 
  َزَعُموا
  ادَعْوا
  أَْوَعْوا

  ْئتَ شِ 

  قـُْلتَ 
  َخَلقَ 
  َأْسرَجَ 
  َجَعلَ 
  فـََتحَ 
  َجَعلَ 
  

  تـَْنظُُرونَ 
  َتكادُ 
  تُنالُ 
ُقلُ    تـَنـْ
  

  تُِعدها
  َجتَْمعُ 
  يـُْغِفُلها
  

  َحيْرُِمها
  يُْشرِْكه 

  يُِعْنه 
  

ُلغَ    تـَبـْ
  يـَْلَجُأوا 

  َيُكونُ 
  

  اْنظُُروا
  

  اْنظُرْ 
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  َأْجَلُبوا
  تَباَركَ 
  َأْحَصى
  أَْرَسى
  َقدرَ 

  َأْحَصى

  َدعا
  َكَفلَ 
  أَْنَشأَ 
  أَْهَطلَ 
  َعددَ 
 بَل  

  َأْخرَجَ 
  َوحَده
  َكيـَفه
  َأصابَ 
  َمثـَله
  َعَىن 

  َشبـَهه
  َصَمَده
  َأشارَ 
َه تـََومه  
  َسَبقَ 

  تـَْقِرضُ 
  تـَْقِبضُ 
  يـَْرَهُبها

  َيْسَتِطيُعونَ 
  

  تَرِدَ  
  تـَْقِضيَ 
  َيُكونُ 
  

  َيْسُجدُ 
  يـَْعُنو
  يـُْلِقي
  

  يـُْعِطي
  َتْصَحُبه

  ُدهتـَْرفُ 
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  ُعِرفَ 
  ُعِرفَ 
  ُعِرفَ 
 ضاد  
  َمنَـَعْتها
  َمحَْتها

  َجنَبْتها
  َجتَلى
  اْمتَـَنعَ 
  َأْجراهُ 
  أَْبداهُ 
  َأْحَدثَه

  َتفاَوَتتْ 
  َجتَزأَ 
  اْمتَـَنعَ 
  كانَ 
  ُوِجدَ 

  اْلَتَمسَ 

  َلزَِمه
  قاَمتْ 
  َحتَولَ 
  كانَ 
  َخرَجَ 
  

  ُيْشَملُ 
  ُحيَْسبُ 
 َحتُد  

  

  ُتِشريُ 
  َجيْرِي

  رِيجيَْ 
  

  يـَُعودُ 
  َحيُْدثُ 
  

  يـَُؤثـرَ  
  يـَُؤثـرُ 
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 َجل  
  َطُهرَ 
  ليسَ 
  أَرادَ 

  

  أَْنَشأَه
  كانَ 
  كانَ 
  كانَ 
  

  َخَلقَ 
  َخال
  أَْنَشأَ 

  أَْمَسَكها
  

  أَْرساها
  أَقاَمها
  َرفـََعها

  َحصَنها
  

  َحيُولُ 
  يـَُزولُ 
  َجيُوزُ 

  يَِلدْ  
  َيُكونَ 

  يُوَلدْ  
  َيِصريَ 
  تَنالُه
رَهُ  تـَُقد  

ُهتـَتَـ  َومه  
  ُتَصورَه
  ُتْدرُِكه
  َحتُسه

  تـَْلِمُسه
  َمتَسه
  يـَتَـَغيـرُ 
  يـََتَبدلُ 
  تـُْبِليه
  يـَُغيـرُه

  يُوَصفُ 
  يُقالُ 
  َحتِْويه
  تُِقله
  تـُْهِويَه
  َحيِْمُله
  ُميِيَله

لَه يـَُعد  
  ُخيِْربُ 

  َيْسَمعُ 
  يـَُقولُ 
  يـَْلِفظُ 
  َحيَْفظُ 

  يـََتَحفظُ 
  يُرِيدُ 

  ُيْضِمرُ 
 حيُِب  
  يـَْرَضى
  يـُْبِغضُ 
  يـَْغَضبُ 

  يـَُقولُ 
  َيُكونُ 
  يـَْقرَعُ 
  ُيْسَمعُ 

  َيُكنْ  
  يُقالُ 

  َيُكنْ  
  َجتْرِيَ 
  َيُكونَ 
  َيْسَتِويَ 
  يـََتكافَأَ 

  َيْسَتِعنْ  
  

  ُكنْ 
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  أَْرَسى
  َضَربَ 

  اْسَتفاضَ 
 َخد  
  بَناه

  َضُعفَ 
  قـَواه

  َخَضَعتْ 
  َذلتْ 
  ليسَ 

  اْجَتَمعَ 
  كانَ 

  َدَرتْ قَ 
  

  َحتَيـَرتْ 
  تاَهتْ 
  َعَجَزتْ 
  تَناَهتْ 
  َرَجَعتْ 
  كانَ 
  

  زاَلتْ 
  كانَ 
  كانَ 
  َقَدَرتْ 
  دامَ 

  َصنَـَعه
  

  يـُْعِجزُه
  َميَْتِنعُ 
  يـَْغِلَبه
  يـَُفوتُه
  

  َحيْتاجُ 
  يـَْرزَُقه

  َتْسَتِطيعُ 
  

  ُيكاِفَئه
  ُيساِويَه

  َيِصريَ  
  

  َيُكونُ 
  يـََتكاَءْدهُ  

  يـَُؤْدهُ  
  

  َخَلَقه
  بـََرأَه

  كاَنتْ 
  

  أَرادَ 
  َدَخلَ 
  

  َدبـَرها
  أَْمَسَكها
  

  أَتْـَقَنها
  َعضكم
  

  ُيَكوْا 
  َيْسَتْأِنسَ  

  يـُْفِنيها
  ُميِله 

  يَْدُعَوه
  يُِعيُدها
  َيُكونُ 
  

  َتُكونُ 
  َيُكونُ 

  َتْسَكُرونَ 
  

  َحتِْلُفونَ 
  َتْكِذبُونَ 

  ض يـَعَ 
  

  تـََوقـُعوا
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  استَـْقبَـْلتم
  َوجلََها

  َخصكم
  َتدارََككم
  أَْعَوْرمت
  َستَـرَكم
  تـََعرْضتم

أَْمَهَلكم 
  ليسَ 
  ليسَ 
  َكَفى

  عايـَْنُتُموهم
ُلوا   محُِ
  أُْنزُِلوا

أَْوَحُشوا  
  كانُوا
  أَْوطَُنوا
  كانُوا

  اْشتَـَغُلوا
  فاَرُقوا
  َأضاُعوا

  انـْتَـَقُلوا
  أَِنُسوا
  َغرْم

  ثُِقواوَ 
  َصَرَعْتهم
  َرِمحَكم
  

  َحتِْملُ 
  َتَصدُعوا
  َتُذموا

  تـَْقَتِحُموا 
  يـَْهِلكُ 
  

  َيْسَلمُ 
  َيْسَتِضيءُ 
  تـَْفَهُموا
  أُوِصيكم
  أُوِصيكم
  

  يـُْغِفُلكم
  ُميِْهُلكم

  َيُكونُوا 
  تـََزلْ  

  

  يُوِطُنونَ 
  يُوِحُشونَ 
  َيْسَتِطيُعونَ 
  َيْسَتِطيُعونَ 

  

  أَْلُقوا
  أَِميُطوا
  َخلوا
  اْمسَُعوا
  

  ُعوا
  َأْحِضُروا
  سابُِقوا
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  أُِمْرمت
  ُرغْبتم
  ُدِعيُتم
  

  كاَنتْ 
  كانَ 
  َعَرَفها
  

 أَقـَر  
  بـََلَغْته
َعْتها   مسَِ
  

  َوعاها
  اْمَتَحنَ 
  

  تـَْعُمُروها 
  َيُكونُ 
  َيُكونُ 

  َحيُْضرَه 

  يـََقعُ 
  يـََقعُ 
  يـََقعُ 
  

  َحيِْمُله
  يَِعي

  تـَْفِقُدوَنِين  
  

  َتْشَغرَ  
  َتطَأُ 

  ْذَهبُ تَ 
  

  اْسَتِتموا
  ِقُفوه
  

  سُلوِين 
  

248  

  َدعا
  قاَهرَ 
  َكَفى
  جاَءتْ 

  أَزَِفتْ 
  َوقـََفتْ 
  َأْشَرَفتْ 
  أَناَختْ 

  اْنَصَرَمتْ 
  َأْخَرَجْتهم
  كاَنتْ 
  

  َمَضى
  انـَْقَضى
  صارَ 
  

  َأْمحَُده
  َأْسَتِعيُنه
  

  َأْشَهدُ 
  

  يـَْثِنيهِ 
  

  تـَْعَلُمونَ 
  

  اْعَتِصُموا
  باِدُروا
  

  اْمَهُدوا
 واأَِعد  

  

249  

  أُِمنَ 
  انـَْقَطعَ 
  ُزْحزُِحوا
  اْطَمأَنتْ 
  َرُضوا
  كانتْ 
  كانَ 

  كانَ 
  َجَعلَ 
  كانُوا
  َأْسَلْفتم
ْمتم َقد  
  نـََزلَ 
  

  اْستَـْعَمَلنا
  َعفا
  ماتَ 
  ماتَ 
  َوَقعَ 

  اْستَـْوَجبَ 
  

  نـََوى
  قاَمتْ 
  َعُظمَ 
  َعفا
  َعَدلَ 
  َقَضى

  يـَُفوزُ 
  َخيَْسرُ 
  

  تَناُلونَ 
  تُقاُلونَ 
  

  ُحتَرُكوا 
  َتْستَـْعِجُلوا 

  

ْلهُ   يـَُعج  
  َأْمحَُده
  

  اْرَعْوا
  باِدُروا
  

  ِإْلَزُموا
  اْصِربُوا
  

250  
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  َعِلمَ 
  َمَضى
  ابـْتَـَعثَهُ 
  قاَدْم

  اْستَـْغَلَقتْ 
  

  أَعادَ 
  أَْبَدى
  َأَخذَ 
  أَْعَطى
  

  َسَألَ 
  َأْسَدى
 أََقل  

  َمحََلها
  

  َأضاَعها
  َأطاَعها
  َرفـََعْتهُ 
  َرفـََعْتهُ 
  

  َميِْضي
  َأْشَهدُ 
  َيْضرِبُونَ 
  َميُوُجونَ 
  

  أُوِصيكم
  َتْسَتِعيُنوا 

  َتْسَتِعيُنوا
  

  تـَبـْرَحْ  
  يـَُقولُ 
 يـَْعَتِربَن  
  

  َتَضُعوا 
  تـَْرفـَُعوا 
  َتِشيُموا 

  

  أَْهِطُعوا
  ُكظوا

  اْعتاُضوها
  أَْيِقُظوا
  اْقَطُعوا
  َأْشِعُروها
  اْرَحُضوا

  داُووا
  باِدُروا
  اْعَتِربُوا
  ُصونُوها
  َتَصونُوا

  ونُواكُ 
  

251  

  َحتَيـَرتْ 
  أَْعَجَزتْ 

  خاَبتْ 
  َأْسَلَمْتهم

  َلَفظَْتهم
  

  أَْعَيْتهم
  

  َتْسَتْمِتُعوا
  

  جتُِيُبوا 
  

  َتْسَتِضيُئوا
  

  تـُْفتَـُنوا 
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  أَْدبـََرتْ 
  أَقْـبَـَلتْ 
  فاتَ 
  فاتَ 
  َذَهبَ 
  َذَهبَ 
  َمَضتْ 

  لَِبسَ 
  اْختاَرمها
  َجَعَلهما
  اْصَطفامها

  َجَعلَ 
  ناَزَعه
  رَ اْخَتبَـ 

  قالَ 
  اْعتَـَرَضْته
  افْـَتَخرَ 
  تـََعصبَ 
  َوَضعَ 
  نازَعَ 
  

  ادرَعَ 
  َخَلعَ 
  َصغرَه
  َوَضَعه
  َجَعَله
 أََعد  

  َميِيزَ 
  

  تـََرْونَ 
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  أَرادَ 
  فـََعلَ 
  فـََعلَ 
  ظَلتْ 
  َخفتْ 

  كانَ 
  َأْحَبطَ 
  كانَ 
  َعَبدَ 
  كانَ 

  َأْخرَجَ 
  َحرَمه
  فـَوقَ 
  أَْغَرقَ 
  َرماكم

  قالَ 
َقه َصد  
  اْنقاَدتْ 

  اْسَتْحَكَمتْ 
  َجنََمتْ 

  َخيُْلقَ  
  َخيَْطفُ 
َهرُ    يـَبـْ
  

  يَْأُخذُ 
  يـَْبَتِلي
  َجيَْهُلونَ 
  

  يُْدَرى
  َيْسَلمُ 
  لُِيْدِخلَ 
  

  يـُْعِدَيكم 
  َيْسَتِفزكم

  ُجيِْلبَ  
  

  اْعَتِربُوا
  

  اْحَذُروا
  

254  

  اْستَـْفَحلَ 
  َدَلفَ 

  أَْقَحُموكم
  َأَحلوكم
  أَْوطَُأوكم
  َأْصَبحَ 

  َبْحتمَأصْ 
  َفَخرَ 
  َوَقعَ 
  َدَفعَ 

  َأْجَلبَ 
  

  َقَصدَ 
  َكَمنَ 
  َجَعَله
  َأحلََْقتْ 
  َقَدَحتْ 
  

  نـََفخَ 
  أَْعَقَبه
  أَْلَزَمه
  أَْمَعْنتم
  أَْفَسْدمت
  

  يـَْقَتِنُصوَنكم
  َيْضرِبُونَ 
  

  َمتَْتِنُعونَ 
  َتْدفـَُعونَ 
  

  َتُكونُ 
  

  َتُكونُوا 
  

  اْجَعُلوا
  َأْطِفُئوا
  

  اْعَتِمُدوا
ُذوا ِاخت  
  

255  

  َخدَعَ 
  أَْعنَـُقوا

  َتشابـََهتْ 
  َتضايـََقتْ 

  َتَكبـُروا
  تـََرفـُعوا
  أَْلَقوا

  جاَحُدوا

  َصَنعَ 
  َشرِبْتم
  َخَلْطتم
  أَْدَخْلتم

  اختَْذمت
  َجَعَلكم
  َأصابَ 
  

  َتُكونُوا 
  

  ُتِطيُعوا 
  

  َيُصولُ 
  

  يـَْنِطقُ 
  

  اتـُقوا
  اْعَتِربُوا
  

  اتِعُظوا
  

256  

  َرخصَ 
  َرخصَ 

  كانُوا
  اْخَتبَـَرهم

  َشَرطا
  َأْسَلمَ 

  َسَقطَ 
  َبَطلَ 

  َتْسَتِعيُذونَه
  تـَْعَتِربُوا 

  َخيَْتِربُ 
  

  يـَْفَتحَ  
  

  َحيُْشرَ  
  

  اْسَتِعيُذوا
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  َكرهَ 
  َرِضيَ 
  أَْلَصُقوا
  َعفُروا

  َخَفُضوا

  ابـَْتالهم
  اْمَتَحَنهم
  َخمََضهم
  قالَ 
  َدَخلَ 

  قالَ 
  أَرادَ 

  بـََعَثهم
  فـََعلَ 
  فـََعلَ 

  اْضَمَحلتْ 
  َوَجبَ 
 اْسَتَحق  
  َلزَِمتْ 

  

  َجَعلَ 
  كاَنتْ 
  كانَ 
  آَمُنوا
  

  كاَنتْ 
  أَرادَ 

  كاَنتْ 
  كاَنتْ 
  

  اْخَتبَـرَ 
  َجَعَلها
  َجَعَله
  

  َوَضَعه
  أََمرَ 
  صارَ 
  

  تـََرى
  َمتَْألُ 
  َمتَْألُ 
  تُرامُ 
  ُتضامُ 

 َمتَْتد  
 ُتَشد  

  َيُكونَ  
  َتُشوُا
  

  تـََرْونَ 
 َتُضر  
َفعُ    تـَنـْ
  تـُْبِصرُ 
  

  عُ َتْسمَ 
  يـَزُْكو

  يـَثْـُنوا 
  تـَْهِوي
  

    258  

  نـََبُذوا
  َشوُهوا
  َجَعَله

  أَرادَ 
  كانَ 
  َصُغرَ 

  كانَ 
  َخففَ 
  

  َوَضعَ 
  نـََفى
  

  يـَُهزوا 
  يُِهلونَ 
  يـَْرُمُلونَ 

  َيَضعَ  
  َخيَْتِربُ 
  

  يـَتَـَعبُدهم
  يـَْبَتِليهم
  

  َجيَْعلَ 
  ُتساِورُ 
  

    259  

  َحَرسَ 
  َنَظْرتُ 
  َوَجْدتُ 

  تـََعصبَ 
  َعنَ طَ 

  قالَ 

  تـََعصُبوا
  قاُلوا
  

  كانَ 
  َتفاَضَلتْ 
  

  ُتْكِدي
  ُتْشِوي
  

  يـَتَـَعصبُ 
  َحتَْتِملُ 
  

  تَِليطُ 
  تـَتَـَعصُبونّ 
  

  يـُْعَرفُ 
  َيُكنْ ف

  

  اْنظُُروا
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  تـََعصُبوا
  نـََزلَ 

  تـََفكْرمت
  َلزَِمتْ 
  زاَحتْ 

  ُمدتْ 
  اْنقاَدتْ 
  َوَصَلتْ 
  َكَسرَ 
  

  أَْوَهنَ 
  كانُوا
 ََْذماخت  

  ساُموهم
  

  َجرُعوهم
  َرَأى
  َجَعلَ 
  أَْبَدَهلم
  

  َتُكونُوا 
  

  َيُكونُوا 
  

  تـَبـْرَحْ  
  

  جيَُِدونَ 
  

  اْحَذُروا
  َتذَكُروا
  اْحَذُروا
  

  اْلَزُموا
  اْجَتِنُبوا
  َتَدبـُروا
  

261  

  صاُروا
  بـََلَغتْ 
  كانُوا
  كاَنتْ 

  صاُروا
  َوقـََعتْ 
  َتَشتَتتْ 
  اْختَـَلَفتْ 

  َتَشعُبوا
  واتـََفرقُ 

  َخَلعَ 
  َسَلَبهم

  بَِقيَ 
  كانتْ 
  تـَرَُكوهم

ُلغْ     تـَبـْ
  َيُكونُوا 

  

  َحيْتاُزوَم
  يَْأُوونَ 
  

  يـَْعَتِصُمونَ 
  

  يـَْعَتِمُدونَ 
  

  اْنظُُروا
  اْنظُُروا
  

  اْعَتِربُوا
  تََأمُلوا
  

262  

  بـََعثَ 
  َعَقدَ 
  َمجَعَ 

  َنَشَرتْ 
  َأساَلتْ 

  اْلتَـفتْ 
  َأْصَبُحوا
  تـََربـَعتْ 
  آَوْم

  طَفتْ تـَعَ 

  كانَ 
  كانَ 

  نـََفْضتم
  ثـََلْمتم
 اْمَنت  

  َعَقدَ 
  ِصْرمتُ 
  َوَضَعه
  َجلَْأمت

  حاَرَبكم

  َميِْلُكونَ 
  َميِْلُكها
  ُميُْضونَ 
  ُميِْضيها
  

  تـُْغَمزُ 
  تـُْقرَعُ 

  يـَْنَتِقُلونَ 
  يَْأُوونَ 
  

  يـَْعِرفُ 
  تـَتَـَعلُقونَ 
  تـَْعرُِفونَ 
  

  تـَُقوُلونَ 
  تُرِيُدونَ 

  ُتْكِفُئوا 
  

  اْنظُُروا
  

  اْعَلُموا
  

263  

  َلَعنَ 
  َقَطْعُتم
  َعطْلتم

  جاَهْدتُ 
  َدوْختُ 
  ُكِفيُته

  َوَضْعتُ 
  َكَسْرتُ 
  َعِلْمتم

  َوَجدَ 
  قـََرنَ 
  َصلى

  يـَْنُصُروَنكم
  َحيُْكمَ  
  َتْسَتْبِطُئوا 

 أُِديَلن  
  يـََتَشذرُ 
  َيُضمِين 

  ميُِسِين 
  ُيِشمِين 
  َميَْضغُ 

  َيْسُلكُ 
  أَتِبُعه
  يـَْرَفعُ 
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  أََمتم
  أََمَرِين 
  قاتـَْلتُ 

  مسَُِعتْ 
  بَِقَيتْ 
  أَِذنَ 

  َصلى
  َوَضَعِين 
  كانَ 

  كانَ 
  ُكْنتُ 
  

  يـَْلَعنْ  
  

  َيْكنُـُفِين 
  

  يـُْلِقُمِنيه
  

  

  كانَ 
  َصلى
  مسَِْعتُ 
  نـََزلَ 
  َصلى
  قـُْلتُ 
  قالَ 
  ُكْنتُ 
  َصلى
  أَتاهُ 
  قاُلوا

  ادَعْيتَ 
  َأَجْبَتنا
  أََريـَْتناهُ 
  َعِلْمنا
  ناَعِلمْ 
  قالَ 
  َصلى
  قاُلوا
  قالَ 
  َصلى
  قاُلوا

  قالَ 
  قالَ 
  َصلى
  بـََعثَه

  انـَْقَلَعتْ 
  جاَءتْ 
  َوقـََفتْ 
  َصلى
  أَْلَقتْ 
  َصلى
  ُكْنتُ 

  َصلى
  َنظَرَ 
  قاُلوا
  أََمَرها
  أَقْـَبلَ 

  كاَدتْ 
  َصلى
  قاُلوا
  كانَ 
  أََمرَه
  َصلى

  يَْأُمُرِين 
  ُجياِوزُ 
  أَراهُ 
  يَراهُ 

  َجيَْمعْ  
  

  أََرى
 َأُشم  

  يَدِعهِ  
  َنْسأَُلكَ 
  

  تـَْفَعلْ  
  َتْدُعو

َقِلعَ     تـَنـْ
  َتِقفَ 
  

  يَْأِتكَ 
َقى   يـَبـْ
 تـَْلَتف  
  فـَْليَـْرِجعْ 
  

  ُمْرها
  

  ُمرْ 
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  َرَجعَ 
  قـُْلتُ 
 أَقـَر  

  فـََعَلتْ 
  فـََعَلتْ 
  َتعاَىل 

  قالَ 
  اتـُقوا
  َتعاَىل 
  َخَلقَ 

  َخَلَقهم
  َعصاه

  َأطاَعه
  َقَسمَ 

  َوَضَعهم
  َغضوا
 مَ َحر  

  َوقـَُفوا

  نـُزَلتْ 
  نـُزَلتْ 
  َكَتبَ 
  َعُظمَ 
  َصُغرَ 
  َرآها

  ُيَصدُقك
  تَْأُخُذهم
  ُحيُْيونَ 
  

  َيْسَتْكِربُونَ 
  يـَْعُلونَ 
  يـَُغلونَ 
  

  يـُْفِسُدونَ 
  َتُضره
  

َفُعه   تـَنـْ
  َتْسَتِقر  

  

  اتقِ 
  

  َأْحِسنْ 
  

266  

  َرآها
  َصبَـُروا

  أَْعَقَبْتهم
  َيسَرها
  أَراَدْم

  ْمَأَسرَ 
  َفَدْوا
  َمروا
  رََكُنوا

  َتطَلَعتْ 

  ظَنوا
  َمروا

  َأْصَغْوا
  ظَنوا
  َتعاَىل 

  بَراهم
  ُخوِلُطوا
  خاَلَطهم

  زُكيَ 
  خافَ 

  يُرِيُدوها 
  يـَُرتـُلوَا
  ُحيَزنُونَ 

  َيْسَتِثريُونَ 
  َيْطِلُبونَ 

  يـَْنظُرُ 
  َحيَْسُبهم
  يـُُقولُ 
  يـَْرَضْونَ 
  

  َيْسَتْكِثُرونَ 
  يُقالُ 

  ولُ يـَقُ 
  ُتؤاِخْذِين  

  

  يـَُقوُلونَ 
  َيظُنونَ 
  يـَْعَلُمونَ 
  تـََرى
  

  اْجَعْلِين 
  

  اْغِفرْ 
  

267  

  ُحِذرَ 
  َأصابَ 

  اْسَتْصَعَبتْ 
  كانَ 
  ُكِتبَ 
  

  كانَ 
  ظََلَمه
  َحَرَمه
  َقَطَعه

  اْسُتْحِفظْ 
  

  ذُكرَ 
  َصَمتَ 
  َضِحكَ 
  بُِغيَ 
  َصبَـرَ 
  

  أَتْـَعبَ 
  أَراحَ 
  تَباَعدَ 
  َدنا
  ليسَ 
  

  يـَْعَملُ 
  يُميْسِ 

  ُيْصِبحُ 
  يَِبيتُ 
  ُيْصِبحُ 
  َتْكرَه

  يـُْعِطها 
 حتُِب  

  يـَبـَْقى
  َميْزِجُ 
  َتراه

  ُيْكَتبْ  
  يـَْعُفو
  يـُْعِطي
  َيِصلُ 
  حيَِيفُ 

  يـُْبِغضُ 
  يَْأمثَُ 
 حيُِب  
  يـَْعَرتِفُ 

  ُيْشَهدَ  
  َيِضيعُ 
  يـَْنَسى
  يُنابِزُ 

 ُيضار  
  َيْشَمتُ 
  يَْدُخلُ 
  َخيْرُجُ 

  يـَُغمه 
  يـَْعلُ  
  ُكونَ يَ  

  يـَْنَتِقمُ 
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        يـَُزولُ 

  َصِعقَ 
  كاَنتْ 
  ُكْنتُ 
  نـََفثَ 

  َوفقَ 
  ذادَ 

  خاضَ 
  

  َجتَرعَ 
  تـََلونَ 
  تَأَلبَ 
  

  َخَلَعتْ 
  َضَرَبتْ 
  أَنـَْزَلتْ 
  

  َأخاُفها
  َتْصَنعُ 
  يـَْعُدوهُ 
  يـََتجاَوزُهُ 

  تـَُعدْ  
  َحنَْمُدهُ 
  َنْسأَلُه
  َنْشَهدُ 

  أُوِصيكم
  ُأَحذرُكم
  يـَتَـَلونُونَ 

 ونَ يـَْفتَـن  

  يـَْعِمُدوَنكم
  يـَْرُصُدوَنكم

  َميُْشونَ 
  

    269  

  َسأَُلوا
  َأحلَُْفوا
  َعَذُلوا

  َكَشُفوا
  َحَكُموا
  َأْسَرُفوا

  أََعدوا
  َهونُوا
  َأْضَلُعوا

  َأْظَهرَ 
  َحيـرَ 
  َردَعَ 

  يَِدبونَ 
  يـََتقاَرُضونَ 
  يـََرتاقـَُبونَ 

  يـَتَـَوصُلونَ 
  يُِقيُموا
  يـُْنِفُقوا

  يـَُقوُلونَ 
 ُهونَ ُيَشبـ  

  

  َيِصُفونَ 
  ُميَوُهونَ 
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  َصدَعَ 
  َنَصحَ 
  َهَدى
  أََمرَ 
  َصلى

  َعِلمَ 
  َأْحَصى
  َقَطَعكم
  أُْغِلقَ 
  قـَُربَ 

  نََأى
  َعال
  َدنا
  َظَهرَ 
  َبَطنَ 

  َبَطنَ 
  َعَلنَ 
  دانَ 

  اْسَتعانَ 
  

  َأْشَهدُ 
  َأْشَهدُ 

  َخيُْلْقكم 
  يـُْرِسْلكم 

  يـَْثِلُمه

  يـُنَـقُصه
  َيْستَـْنِفُده

  ْقِصيهَيْستَـ 
  يـَْلوِيه
  يـُْلِهيه

  َحتُْجزُه
  َيْشَغُله
  ُتوِهلُه
  جيُِنه

  يـَْقطَُعه

  يَُدنْ  
  يَْذرَأْ  

  أُوِصيكم
  تـَُؤلْ 
  

  اْعَلُموا
  استَـْفِتُحوه
  استَـْنِجُحوه

  اْطُلُبوا
  

  اْسَتْمِنُحوه
  َمتَسُكوا
  اْعَتِصُموا
  

271  

  بـََعثَه
  

  َغرِقَ 
  

  ليسَ 
  

  َجنا
  

  َتْشَخصُ 
  ُتْظَلمُ 
  يـَُعطلُ 
َفخُ    يـُنـْ
  تـُْزَهقُ 

  تـُْبَكمُ 
 ُتَذل  
  َيِصريُ 
  َيْشَفعُ 
  

  يَْدَفعُ 
َفعُ    تـَنـْ

  أُوِصيكم
  ُأَحذرُكم
  

  َمتِيدُ 
  تـَْقِصُفها
  َحتِْفزُه
  َحتِْمُله
  

  اْعَلُموا
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  َعِلمَ 
  َصلى
  واَسْيُته
  َأْكَرَمِين 

  قُِبضَ 
  َصلى
  ساَلتْ 
  

  أَْمَرْرُا
  َولِيتُ 
  َصلى
  

  َضجتْ 
  فارَقتْ 

  َريْناهوا
  

  تـَْنَتِظُروا 
  أَرُد  

  تـَْنُكصُ 
  

  تـََتَأخرُ 
  يـَْهِبطُ 
  يـَْعرُجُ 
  

  ُيَصلونَ 
  َتْصُدقْ 
  أَُقولُ 
  

  َتْسَمُعونَ 
  َأْستَـْغِفرُ 
  

  َحقُقوا
  
  

  273  انـُْفُذوا

  ابـَْتَدأَ 
  َعَزَبتْ 

  اْحَلْوَلتْ 
  انـَْفَرَجتْ 

  َأْسَهَلتْ 
  َهطََلتْ 

  َحتَدَبتْ 
  تـََفجَرتْ 

  يـَْعَلمُ 
  

  َهدُ َأشْ 
  

  أُوِصيكم
  

  َيُكونُ 
  

  اْجَعُلوا
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  َوبـََلتْ 
  نـََفَعكم
  َوَعَظكم
 اْمَنت  

  اْصَطفاه
  اْصطَنَـَعه

  َأْصفاه
  أَقامَ 
 أََذل  
  َوَضعَ 
  أَهانَ 
  َخَذلَ 

  َهَدمَ 
  َسَقى
  أَْتَأقَ 
  َجَعَله
  َأساخَ 
  ثـَبتَ 

  َغُزَرتْ 
  َشبتْ 
  اقْـَتَدى
  ُقِصدَ 
  َرِويَ 
  َجَعلَ 

  اتـُقوا        
  َعبُدوا
  

  اْخُرُجوا
  

275  

  بـََعثَ 
  َصلى
  َدنا

  أَقْـَبلَ 
  َأْظَلَمتْ 
  قاَمتْ 

  َخُشنَ 
  أَِزفَ 
  

  َجَعَله
  أَنـَْزلَ 
  

  ُتْطَفأُ 
  َخيُْبو
  يُْدَركُ 

 ُيِضل  
  يُْظِلمُ 
  َخيُْمدُ 

  تـُْهَدمُ 
  ُختَْشى
  تـُْهَزمُ 

  ُختَْذلُ 
  يـَْنزِفُه

  يـُْنِضُبها

  َشرُفوه
  اتِبُعوه
  

  أَدوا
  َضُعوه
  

276  
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  َجَعَله
  ليسَ 
  ليسَ 
  تـََواله
  َدَخَله
 ائْـَتم  

  انـَْتَحَله
  َتَكلمَ 
  خاَصمَ 
 حاج  
  َمحََله
  أَْعَمَله

  تـََوسمَ 
  اْسَتْألَمَ 
  َوَعى
  َرَوى
  َقَضى
  كاَنتْ 

  ُسِئُلوا
  َشبـَهها
  َصلى
  َسلمَ 
  َعَسى
  َعَرفَ 

  يُِغيُضها
 َيِضل  
  يـَْعَمى
  

  َجيُوزُ 
  َتْسَمُعونَ 
 َحتُت  
  

  ُتْطِلُقها
  َتُكونُ 
  يـَْغَتِسلُ 
  

َقى   يـَبـْ
  َتْشَغُلهم
  يـَُقولُ 
  

  َتعاَهُدوا
  حاِفُظوا
  

  اْسَتْكِثُروا
  تـََقربُوا
  

277  

  كانَ 
  َصلى
  كانَ 

  ُجِعَلتْ 
  أَْعطاها

  أَْعطاها
  خابَ 
  ليسَ 

  ُعِرَضتْ 
  اْمتَـَنعَ 

  اْمتَـنَـْعنَ 
  َأْشَفْقنَ 
  َعَقْلنَ 
  َجِهلَ 
  

  َتعاَىل 
  َلُطفَ 
  َأحاطَ 
  ُكْنتُ 
  

  يَْأُمرُ 
  َيْصِربُ 
  ُجتَْعلُ 
  

  يـُْتِبَعنها
 ُيْكِثَرن  
  يـَْرُجو
  

  َخيَْفى
  يـَْغِدرُ 
  يـَْفُجرُ 
  

  يـُْعَرفُ 
  ُأْستُـْغَفلُ 
  ُأْستُـْغَمزُ 
  

    278  

  اْجَتَمُعوا
  َعَقرَ 

  َعمهم
  َعموه
  قالَ 

  كانَ 
  خاَرتْ 
  َسَلكَ 
  َوَردَ 

  

  خاَلفَ 
  َوَقعَ 
 َقل  
 َرق  

  

  َوسْدُتك
  فاَضتْ 

  اْستُـْرِجَعتْ 
  ُأِخَذتْ 
  

  ْوِحُشواَتْستَـ 
  َجيَْمعُ 
  

  َخيْتارَ  
  َستُـَنبُئكَ 
  

  يَطُلْ  
  

  َخيْلُ  
  

  َأْحِفها
  

  279  اْسَتْخِربْها

  َوَعدَ 
  اْخُتِربْمت
  ُخِلْقتم
  َهَلكَ 
  

  قالَ 
  تـََركَ 
  قاَلتْ 
  َقدمَ 
  

  َرِمحَكم
  نُوِديَ 
  َنِشَبتْ 
  

  َدَمهَْتكم
  نـََقْمُتما
  أَْرَجْأُمتا
  

  أَْنَصِرفْ  
  أَُقمْ  
  تـَْهِتُكوا 

  

  َلمُ يـَعْ 
  َختْرُجَ  

  

  َيُكنْ 
  ُختَلُفوا 

  

  َيُكونَ 
  ُختِْرباِين 
  

  ُخُذوا
  ُأْخُرُجوا
ُموا َقد  
  َجتَهُزوا
  أَِقلوا

  انـَْقِلُبوا
  اْعَلُموا
  َقطُعوا

  اْسَتْظِهُروا
  

280  

  َدفـَْعُتكما
  اْسَتْأثـَْرتُ 

  َرفـََعه
  َضُعْفتُ 
  َجِهْلُته

  َأْخطَْأتُ 
  كاَنتْ 

  َدَعْوُمتُوِين 
  وِين َمحَْلُتمُ 

  أَْفَضتْ 
  َنَظْرتُ 

  َوَضعَ 
  أََمرَنا
  اتـبَـْعُته
 اْسَتَسن  
  َصلى
  َسلمَ 

  اقْـَتَديـُْته
  َوَقعَ 

  َجِهْلُته
  كانَ 
  ذََكْرُمتا

  َولِيُته
  َوَجْدتُ 
  جاءَ 
  َصلى
  َسلمَ 
  ُفرِغَ 
  فـَرَغَ 

  أَْمَضى
  ليسَ 
  َأَخذَ 
  أَْهلََمنا

  َرِحمَ 
  َرَأى
  أَعانَ 
  َرَأى
  َرده
  كانَ 

  َوَصْفتم
  ْرمتذَكَ 

  كانَ 
  قـُْلُتم
  هلَِجَ 

  َأْحَتجْ  
  َأْسَتِشريَكم

  أَْرَغبْ  
  

  َأْحُكمْ  
  َأْحَتجْ  

  

  َأْكرَه
  َتُكونُوا 

  

  يـَْعِرفَ  
  يـَْرَعِويَ 
  

  اْحِقنْ 
  َأْصِلحْ 
  

  اْهِدِهمْ 
  

281  

  282    اْمِلُكوا  َتِصلُ   َتْكَرُهونَ   يـََزلْ    يـَُهدِين    ِشْئتَ   َأْحَبْبتم  ُكْنتُ   َصلى
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  ََِكْتُكم
  َأَخَذتْ 
  تـَرََكتْ 

  َأْصَبْحتُ 
  ُكْنتُ 

  َأْصَبْحتُ 

  ليسَ 
  ُكْنتَ 

  ْنتَ كُ 

  بـََلْغتَ 
  بـََلْغتَ 
  

  أَنـَْفسُ 
َقِطعَ     يـَنـْ

  

 ُأِحب  
َلكم    َأمحِْ

  

  َتْصَنعُ 
  تـَْقرِي
  

  ُتْطِلعُ 
  

  

  اْسَتهامَ 
  َرِمحْتَ 
 َأَحل  
  َلْستُ 
  فـََرضَ 

  ُكِذبَ 
  َصلى
  َسلمَ 
  قامَ 
  أَتاكَ 

  ليسَ 
  َصلى
  َعِلمَ 
  واقالُ 

  َصلى

  َرَأى
  مسَِعَ 
  َلِقفَ 
  َأْخبَـَركَ 
  

  تـََرى
  َيْكرَهُ 

  تَْأُخَذها 
  

ُروا  يـَُقد  
  يـََتبَـيغَ 
 ُيـََتَأمث  
  

  يـََتَحرجُ 
  َيْكِذبُ 

  يـَْقبَـُلوا 
  

ُقوا  ُيَصد  
  يَْأُخُذونَ 
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  َأْخبَـَركَ 
  َوَصَفهم
  َوَصَفهم
  بـَُقوا
  تـََقربُوا
  َولْوهم

  َجَعُلوهم
  َأَكُلوا
  مَ َعصَ 
  مسَِعَ 
  َوِهمَ 
ْعُته   مسَِ
  َصلى

  َعِلمَ 
  َوِهمَ 
  َعِلمَ 
  َرَفَضه
  مسَِعَ 
  َصلى
  نـََهى
َعه   مسَِ
  أََمرَ 

  َحِفظَ 
  َعِلمَ 
  َرَفَضه
  َعِلمَ 

ُعوه   مسَِ
  َرَفُضوه
  َصلى
  َحِفظَ 
  مسَِعَ 
  جاءَ 
  مسََِعه
  َحِفظَ 
  َعِملَ 
  َحِفظَ 
  َجنبَ 
  َعَرفَ 
  

  َوَضعَ 
  َعَرفَ 
  كانَ 
  َصلى
  َعَىن 
  َعَىن 

  لىصَ 
  َسلمَ 
  ُقِصدَ 
  َخرَجَ 
  ليسَ 
  َصلى
  

  َحيَْفْظه 
  يـَتَـَعمدْ  

  يـَْرِويه
  يـَْعَملُ 
  يـَُقولُ 
  

  يـَْقبَـُلوه 
  يَْأُمرُ 
  يـَْعَلمُ 
  يـَنـَْهى
  يـَْعَلمُ 
  

  َحيَْفظْ  
  َيْكِذبْ  

  يَِهمْ  
  يَزِدْ  
  يـُْنِقصْ  

  

  َيُكونُ 
  َيْسَمُعه
  يـَْعِرفُ 
  َحيِْمُله
  يـَُوجُهه
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  َسلمَ 
  كانَ 

  انُواك
  كانَ 
  َسأَْلتُ 
  َحِفْظُته

  كانَ 
  َفطَرَ 
  فـَتَـَقها

  اْسَتْمَسَكتْ 
  قاَمتْ 
  أَْرَسى

 َذل  
  أَْذَعنَ 
  َوَقفَ 
  َجَبلَ 

  أَْرساها
  أَْلَزَمها

  َمَضتْ 
  َرَستْ 
  أَنـَْهدَ 
  َأساخَ 
  َأْشَهقَ 
  

  َيْسأَلُه
  َيْستَـْفِهُمه
  

  حيُِبونَ 
  جيَِيءَ  

  

  َيْسأَلُه
  َيْسَمُعوا 

  

 َميُر  
  َحيِْمُلها
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  َأطالَ 
  َجَعَلها
  أَرَزها

  َسَكَنتْ 
  أَْمَسَكها
  َأْمجََدها

  َجَعَلها
  َبَسَطها
  مسَِعَ 

  َأَىب 
  َأْسَكْنَته

  َمتِيدَ  
  َتِسيخَ 
  تـَُزولَ 

  َجيْرِي
  َيْسرِي
  

  ُتَكرِْكرُه
  َمتُْخُضه
  

  َنْسَتْشِهُدك
  َنْسَتْشِهدُ 
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  ليسَ 
  أَْرَسَله
َمه َقد  

  ساَورَ 
  َذللَ 

  هلَ سَ 

  َعَدلَ 
  َفَصلَ 
  َنَسخَ 

  َجَعَله
  َضَربَ 
  َجَعلَ 

  تـَْغشاه
  َيْسَتِضيءُ 
  يـَْرَهُقه

  َجيْرِي
  َأْشَهدُ 
  َأْشَهدُ 

  ُيْسِهمْ  
  يـَُقولُ 
  يـُثَبتُ 

  َيُصونُونَ 
  يـَُفجُرونَ 
  

  اْعَلُموا
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            َسرحَ   َرَتقَ 

  َعَقدَ 
  كانُوا
  َميـزَه
بَه َهذ  
  

  َأطاعَ 
  َجتَنبَ 
  َأصابَ 
  َبصرَه
  

  أََمرَه
  باَدرَ 

  اْستَـْفَتحَ 
  

  أَماطَ 
  أُِقيمَ 
  ُهِديَ 
  

  يـََتواَصُلونَ 
  يـََتالقـَْونَ 
  يـََتساقـَْونَ 
  َيْصُدُرونَ 
  َتُشوُم
  ُتْسرِعُ 

  يـََتحابونَ 
  يـََتواَصُلونَ 
  يـُْنتَـَقى
  يـُْؤَخذُ 
  يـُْلَقى
  

  يـَْقَبلْ 
  َحيَْذرْ 
  يـَْنظُرْ 

  َيْسَتْبِدلَ  
  فـَْلَيْصَنعْ 
  

  يـَْهِديه
  يـُْرِديه

  قَ تـُْغلَ  
  تـُْقَطعَ 

  ُيْصِبحْ  
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  َأْصَبْحتُ 
  

  أَْعطَْيَتِين 
  

  َوقـَْيَتِين 
  

  جاءَ 
  

  َأْسَتِطيعُ 
  آُخذَ  

  أَتِقي
  أَُعوذُ 

  أَفْـَتِقرَ  
 َأِضل  
  ُأضامَ 

  ُأْضَطَهدُ 

  تـَْنَتزُِعها
  تـَْرجتَُِعها
  نـَُعوذُ 
  

  نَْذَهبَ  
  نـَْفَتِنتَ 
  تَتابَعَ 
  

  اْجَعلْ 
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  َجَعلَ 
  َجَرى
  َجَرى
  كانَ 
  كانَ 
  َجَرتْ 
  َجَعلَ 
  َجَعلَ 
  َجَعلَ 

  افْـتَـَرَضها

  َجَعَلها
  افْـتَـَرضَ 
  فـََرَضها
  َجَعَلها
  ليَستْ 
  أَدتْ 
  أَدى
 َعز  

  قاَمتْ 
  

  اْعَتَدَلتْ 
  َجَرتْ 
  َصَلحَ 
  َطِمعَ 
  يَِئَستْ 
  َغَلَبتْ 
  َأْجَحفَ 
  اْختَـَلَفتْ 
  َظَهَرتْ 
  

  َكثـُرَ 
  تُرَِكتْ 
  ُعِملَ 

  ُعطَلتْ 
  َكثـَُرتْ 
  ُفِعلَ 
  ليسَ 

  َتد اشْ 
  طالَ 
  

  َجيْرِي
  َجيْرِي

  َجيْرِيَ  
  َجيْرِي
  

  يُِطيُعوه 
  تـََتكافَأُ 
  يُوِجبُ 

  ُيْستَـْوَجبُ 
  

  َتْصُلحُ 
  َتْصُلحُ 

  ُيْستَـْوَحشُ 
  

 َتِذل  
 َتِعز  

  تـَْعظُمُ 
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  ليسَ 
  َعُظَمتْ 
  تـََقدَمتْ 
  َمحَله
  َصغرَْته

  اقْـَتَحَمْته
  َعُظمَ 
 َجل  
  كانَ 

  َعُظَمتْ 

  َلُطفَ 
  اْزدادَ 

  َكرِْهتُ 
  جالَ 
  

  لْستُ 
  ُكْنتُ 
  تـَرَْكُته

  اْسَتْحَلى
  

  يُعاِونَ  
  يُِعنيَ  

  يُعانَ 
  َيْصُغرَ  

  

  تـَْعظُمَ  
  يَُظن  

  يُوَضعَ 
  َيُكونَ  

  

 ُأِحب  
 ُأِحب  

  يُقالَ  
  تـُثْـُنوا 

  

  أَفْـرُغْ  
  ُتَكلُموِين 
  ُتَكلمُ 

  تـََتَحفظُوا 
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  قيلَ 
  اْسَتثْـَقلَ 
  كانَ 
  َلْستُ 
  اَأْخَرْجن
  ُكنا

  َصَلَحنا
  أَْبَدلَنا
  أَْعطانا
  أَعاَم
  َقَطُعوا
  

  َأْكَفُأوا
  َأْمجَُعوا
  ُكْنتُ 
  قاُلوا

  َنَظْرتُ 
  

  ليسَ 
  َضِنْنتُ 
  أَْغَضْيتُ 
  َجَرْعتُ 
  َصبَـْرتُ 
  

يـَُتَحفُظ 
  ُختاِلطُوِين 

  َتظُنوا 
  يُقالَ  
  

  يـُْعَرضَ  
  َتُكفوا 
  ُأْخِطئَ  

  آَمنُ  
  

  َيْكِفيَ  
  َميِْلكُ 

  كُ َمنْلِ 
  

  َأْستَـْعِديكَ 
  تَْأُخَذهُ  
  َمتْنَـَعهُ  

  

  اْصِربْ 
  

  ُمتْ 
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  َقِدُموا
  َشتُتوا
  أَْفَسُدوا
  َوثـَُبوا
  قـَتَـُلوا

  َعضوا
  ضارَبُوا
  َلُقوا

  َأْصَبحَ 
  ُكْنتُ 

  أَْدرَْكتُ 
  أَفْـَلَتْتِين 
  أَتْـَلُعوا
  ُوِقُصوا
  َأْحيا

  أَماتَ 
 دق  

  َلُطفَ 
  بـََرقَ 
  

  َأْكرَهُ 
  

  َتُكونَ  
  

  نُواَيُكو  
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  أَبانَ 
  َسَلكَ 
  َتَدافـََعْته
  ثـََبَتتْ 

  اْستَـْعَملَ 

  أَْرَضى
  اْسَتْخَلْوا
  تَناَوُشوهم
  َخَوتْ 
  َسَكَنتْ 

  َنَظُروا
  َضرَبُوا

  اْستَـْنطَُقوا
  قاَلتْ 
  

  َذَهُبوا
  َذَهْبتم
  َلَفظُوا
  َخربُوا

  يـَْفَخُرونَ 
  يـََتكاثـَُرونَ 
  يـَْرجتَُِعونَ 

  
  

  َيُكونُوا 
  َيُكونُوا 
  ِبطُوايـَهْ  

  

  يـَُقوُموا 
  َتَطُؤونَ 

  َتْسَتْثِبُتونَ 
  

  تـَْرتـَُعونَ 
  َتْسُكُنونَ 
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  كانت
  َسَلُكوا
  ُسلَطتْ 
  َأَكَلتْ 
  َشرَِبتْ 
  َأْصَبُحوا

  كانُوا
  َتَشتُتوا
  افْـتَـَرُقوا
  َعِمَيتْ 
  َصمتْ 
  ُسُقوا

لَْتهم بَد  
  بَِلَيتْ 

  انـَْقَطَعتْ 
  َظَعُنوا
  كان

  شاَهُدوا

  خاُفوا
  َرأَْوا
  َقَدُروا
  ُمدتْ 
  أََتتْ 
  

  يـَْنُمونَ 
  يُوَجُدونَ 
  يـُْفزُِعهم
  

  َحيُْزُم
  َحيِْلُفونَ 
  يَْأَذنُونَ 
  

  يـُْنَتظَُرونَ 
  َحيُْضُرونَ 
  يـََتأَنُسونَ 
  

  يـََتزاَوُرونَ 
  يـََتعارَُفونَ 
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  كانُوا
  َعيوا

  شاَهُدوا
  عايـَُنوا
  َعِمَيتْ 
  انـَْقَطَعتْ 
  َرَجَعتْ 
  مسََِعتْ 
  َتَكلُموا

  قاُلوا
  َكَلَحتْ 
  َخَوتْ 
  لَِبْسنا

  َتكاَءَدنا
  َتوارَثْنا

  تـََهكَمتْ 
  اْمنََحتْ 
  

  تـََنكَرتْ 
  طاَلتْ 
  َمثـْلَتهم
  ُكِشفَ 

  اْرَتَسَختْ 
  اْسَتكتْ 
  اْكَتَحَلتْ 
  َخَسَفتْ 
  

  تـََقطَعتْ 
  َمهََدتْ 
  عاثَ 
  َمسَجها
  َسهلَ 
  َرأَْيتَ 
  َأَكَلتْ 
  كان
  

  يـَْنِطُقونَ 
  جنَِدْ  

  

  َتْدَفعُ 
  َجتْزَعُ 
  

  تـَْنَتِقلُ 
  تـَْنَجِلي
  

  يـَتَـَعللُ 
  يـَْفزَعُ 
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  نـََزَلتْ 
  َوِطئَ 

  نـََقَضتْ 
  َنَظَرتْ 
  خاَلطَهُ 
  كان

  تـََولَدتْ 
  كان

  َفزِعَ 
  كان
  ثـَورَ 
  َحركَ 
  َهيجَ 
  اْعَتَدلَ 
 أََمد  

  

  فـَتَـرَ 
  َذَهلَ 
  َتعايا

  َخرُِسوا
  تَناَزُعوا
  َعَرضَ 
  َحتَيـَرتْ 
  

  يَِبَستْ 
  هَعَرفَ 
 َعي  
َعه   مسَِ
 َتصام  
  كان
  كان
  

  َيْضَحكُ 
  َتْضَحكُ 
  يـَْعرِفُه
  

  جيَُِده
  يُْطِفئْ  

  َيْكُتُمونَه
  

  يـَُقولُ 
  يُذَكُرهم
  يـَُعظُمه
  

  يـَْرَمحُه
  ُتْستَـْغَرقَ  

  تـَْعَتِدلَ 
  

    297  



ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ���قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -317 - 

 

  َجَعلَ 
  بَرِحَ 
  َعزتْ 

  ناجاهم
  َكلَمهم

  اْسَتْصَبُحوا
  َأَخذَ 
  محَُِدوا

  َبشُروه
  َأَخذَ 

  مواذَ 
  َحذُروه
  كانُوا
  َأَخُذوه
  َقَطُعوا
  

  شاَهُدوا
  اطَلُعوا
  َحقَقتْ 
  َكَشُفوا
  َمثـْلَتهم
  َنَشُروا
  فـََرُغوا
  

  أُِمُروا
  َقصُروا
  نـُُهوا
  فـَرُطوا
  َمحُلوا
  َضُعُفوا
  َنَشُجوا
  

  َتْسَمعُ 
  تـُْبِصرُ 
  تـَْنقادُ 

  يُذَكُرونَ 
  

  ُخيَوُفونَ 
  َتْشَغْلهم 

  يـَْقطَُعونَ 
  يـَْهِتُفونَ 
  

  يَْأُمُرونَ 
  يَْأَمتُِرونَ 
َهْونَ    يـَنـْ
  يـََتناَهْونَ 
  

  يـََرْونَ 
  يـََرى

  َيْسَمُعونَ 
  َيْسَمُعونَ 
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  َجتاَوبُوا
  َرأَْيتَ 
  َحفتْ 
  تـَنَـزَلتْ 
  فُِتَحتْ 

  أُِعدتْ 
  اطَلعَ 
  َرِضيَ 
  محَِدَ 
  َجرَحَ 

  أَبـْرَحَ 
  َجرَأكَ 
  َغركَ 

  آَنَسكَ 
  ليسَ 

  َصبـَركَ 
  كَ َجلدَ 

  َعزاكَ 
  تـََورْطتَ 
  

  يَِعجونَ 
  يـَتَـَنسُمونَ 
  َيْسأَُلونَ 
  َتِضيقُ 
  

  خيَِيبُ 
  تـَْرَحمُ 
  تـَْرَحمُ 
  

  تـََرى
  ُتِظله
  تـََرى
  

 ميُِض  
  تـَْبِكي
  يُوِقُظكَ 
  

  حاِسبْ 
  

  َتداوَ 
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  َتعاَىل 
  َتواَضْعتَ 
  َأطَْعَته
  كانتْ 

  ُكْنتَ 
  َغرْتكَ 
  اْغتَـَرْرتَ 
  كاَشَفْتكَ 

  آَذنـَْتكَ 
  َعرفْـَتهاتَـ 

  نِْعمَ 
  

  َرَجَفتْ 
  َحقتْ 
  حلَِقَ 
  

  يَْدُعوكَ 
  يـَتَـَغمُدكَ 

  َميْنَـْعكَ  
  يـَْهِتكْ  

  َختْلَ  
  ُحيِْدثُها
  َيْستُـُرها
  َيْصرُِفها

  أَُقولُ 
  َتِعُدكَ 

  َتْكِذَبكَ  
  تـَُغركَ 

ا جتََِد  
  يـَْرضَ  
  يـَُوطْنها 

  ُجيْزَ  

  ُكنْ 
  

  َمتَثلْ 
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  َرأَْيتُ 
  أَْمَلقَ 

  َتماَحِين اسْ 
  َرأَْيتُ 

  ُسوَدتْ 
  عاَوَدِين 
  َكررَ 

  َأْصَغْيتُ 

 َظن  
  َأْمحَْيتُ 
  أَْدنـَْيُتها
  كادَ 

  قـُْلتُ 
  َثِكَلْتكَ 
  َأْمحاها
  

  يـَُقومُ 
  تـَْثُبتُ 
َقى   يـَبـْ
َقى   تـَبـْ

  أَبِيتَ  
 ُأَجر  

  أَْلَقى 
  َأْظِلمُ 

  ُيْسرِعُ 
  َيُطولُ 
  أَبِيُعه
  أَتِبعُ 

  يـَْعَتِربَ 
  َحيَْرتِقَ  

 تَِئن  
  َجتُرِين 

 َحتَر  
  ُخذْ 
  تـََيسرْ 
  

  ِشمْ 
  اْرَحلْ 
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  َسَجَرها
  َطَرقَنا
  َشِنْئُتها
  

  ُعِجَنتْ 
  قـُْلتُ 
  قالَ 
  

  قـُْلتُ 
  َهِبَلْتكَ 
  أَتـَْيَتِين 
  

  أُْعِطيتُ 
  فـََعْلتُ 
  

 تَِئن  
 أَئِن  

  َختَْدَعِين 
  تـَْهُجرُ 

  أَْعِصيَ  

  َأْسُلُبها
  تـَْقَضُمها

  يـَْفَىن 
َقى   تـَبـْ
  نـَُعوذُ 

  ِعنيُ َنْستَ 
  تـَْبُذلْ  

  َأْستَـْرزِقَ 
  َأْستَـْعِطفَ 

  أُبـْتَـَلى
  أُفْـَتَنتَ 
  َتُدومُ 
  َتْسَلمُ 
  

  ُصنْ 
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  َمَضى
  كانَ 

  َأْصَبَحتْ 
  اْسَتْبَدُلوا

  ُبِينَ 
  ُشيدَ 

  َطَحَنهم
  َأَكَلْتهم

  ِصْرمتُ 
  صاُروا

  اْرتـََهَنكم
  

  َضمكم
  تَناَهتْ 
  بـُْعِثَرتْ 
  

  تـَْرِميهم
  تـُْفِنيهم
  
  

  نَ َيْسَتْأِنُسو 
  

  يـََتواَصُلونَ 
  

  اْعَلُموا  َيُكونُ 
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  أَْوَحَشْتهم
  آَنَسهم
  ُصبتْ 

  َعِميتُ 
  ليسَ 
  قـَومَ 

  أَقامَ 
  َذَهبَ 
  َأصابَ 

  أَدى
  اتقاه
  َرَحلَ 

  ُتشاِهُدهم
  َتطِلعُ 
  

  تـَْعَلمُ 
  َحتِْمْلِين  

  

  يـَْهَتِدي
  

  َيْستَـْيِقنُ 
  

  ُدلِين 
  ُخذْ 
  

ْلِين    امحِْ
  

304  
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  َجلَُأوا
  َفِهْهتُ 

  داَوى
  َخلفَ 

  َسَبقَ 
  

  تـَرََكهم
  

  َبَسْطُتم
  َكَفْفُتها
  َمَدْدُمتُوها
  قـََبْضُتها

  َتداَكْكتم
  انـَْقَطَعتْ 
  َسَقَطتْ 
  ُوِطئَ 

  بـََلغَ 
  ابـْتَـَهجَ 
  َهَدجَ 
  َحتاَملَ 

  َحَسَرتْ 
  أَْعَلَقْتكم
  َتَكنـَفْتكم
  أَْقَصَدْتكم

  يـَْنَجحُ 
  يـَْنُجو
  
  

  تُنالُ 
  يـُْرَفعُ 
  

َفعُ    تـَنـْ
  

  ُيْسَمعُ 
  

  اْعَمُلوا
  

  باِدُروا
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  َعُظَمتْ 
  تَتابـََعتْ 
  قـَلتْ 
  أَتاكم
  َأْسَكتَ 
  فـَرقَ 

  َعفى
  َعطلَ 
  بـََعثَ 
  َغرتْ 
  كانَ 

  اْحتَـَلُبوا

  َأصابُوا
  أَفْـنَـْوا

  َأْخَلُقوا
  َأْصَبَحتْ 
  أَتاهم
  َدعاهم

  كانُوا
  لَْيُسوا
  كانُوا
  ليسَ 
  َعِمُلوا
  باَدُروا

  يُوِشكُ 
  تـَْغشاكم 

  يـَْقَتِسُمونَ 
َفعْ     يـَنـْ
  َميَْنعْ  

  

  َجيْزَعْ  
  تـَُغرنكم 

  يـَْعرُِفونَ 
  َحيِْفُلونَ 
  

  جيُِيُبونَ 
  يَُدومُ 

َقِضي   يـَنـْ
  يـَرُْكدُ 
  

  يـُْبِصُرونَ 
  َحيَْذُرونَ 
  يـََرْونَ 

  يـَُعظُمونَ 
  

  اْحَذُروا
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  َصدَعَ 
  أُِمرَ 
  بـَلغَ 
 َمل  

  َرَتقَ 
  أَلفَ 
  ليسَ 
  

  كانَ 
  اْمتَـَنعَ 
  اتَسعَ 
  

 َبتْ تـََنش  
  تـََهدَلتْ 
  َرِمحَكم
  

  َتُكونُ 
  

  ُيْسِعُده
  

  ُميِْهُله
  

  اْعَمُلوا  
  

  307  

  فـَرقَ 
  كانُوا
  انـَْقَطعَ 

  َخصْصتَ 
  ِصْرتَ 
  َعمْمتَ 

  صارَ 
  أََمْرتَ 
  

  نـََهْيتَ 
  أَنـَْفْدنا
  

  يـَُعظمُ 
  يـَُعولُ 
  

  يـََتقارَبُونَ 
  

  يـََتفاَوتُونَ 
  

َقِطعْ     يـَنـْ
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  كانَ 
 َقال  

  

  َجَعْلتُ 
  لىصَ 

  

  انـْتَـَهْيتُ 
  َأَخذَ 
  

  ُميَْلكُ   َأَخذَ 
  ُيْسَتطاعُ 
  أَتِبعُ 

  َأطَأُ 
  يُْدَعى
  يـُْرَجى

  َخيُْمدَ  
َقِطعَ    يـَنـْ
َقِضيَ    يـَنـْ

 ُيَسد  
  َتْصَعدَ 
  

  اذُْكْرنا
  اْجَعْلنا
  

  اْعَمُلوا
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  خافَ 
  َأجلَْمَ 
  َزمها

  أَْمَسَكها

  قاَدها
  ُمجُعوا
  تـُُلقطُوا
  لَْيُسوا

  تـَبَـوأُوا
  اْختاُروا
  كانَ 
  

  َأْخطَأَ 
  كانَ 
  َلزَِمْته
  

  يـَْنَبِغي
  يـَُفقه
  يـَُؤدبَ 
  

  يـَُعلمَ 
  يَُدربَ 
  

 يـَُوىل  
  يـُْؤَخذَ 
  

  َتْكَرُهونَ 
  يـَُقولُ 
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  عادَ 
  

  اْنزاحَ 
  

  انـَْقَطعَ 
  

  َعَقُلوا
  

  تـََرْونَ 
  تـُْغَزى

  تـُْرَمى
  ُخيِْربُكم

  ُخياِلُفونَ 
  

  َخيَْتِلُفونَ 
  

  اْدفـَُعوا
  ُخُذوا

  ُحوُطوا
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  بـََعثَ 
  بـََعثَ 
  

  َدفـَْعتُ 
  َخِشيتُ 
  

  َصلى
  

  َسلمَ 
  

  يُرِيدُ 
  َجيَْعَلِين  

  أُْقِبلُ 

  أُْدبِرُ 
  َأْخرُجَ  
  أَْقِدمَ  

  يـَبـَْعثُ 
  َأْخرُجَ  
  َأُكونَ  

  تـََتناَزُعوا
  َجتَْتِمعُ 
  

  ُشدوا
  

  اْطُووا
  

312  

   2576 مجموع األفعال:
)54.11%(  

   1900 مجموع األفعال:
)39.91%(  

 285 مجموع األفعال:
)5.98%(  
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   4761 المجموع الكّلي لألفعال:
)100%(  
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  قائمة المصادر والمراجع

    أوال: المصادر والمراجع العربية
 هـ.1404 لبنان، (د ط)، دار الفكر، بريوت،، برواية حفص عن عاصم القرآن الكريم   

، عياد عيد الثبييت، مطبوعات نادي الطائف العريب، الطائف، اململكة العربية ابن الطراوة النحوي حتقيق ودراسة )1

 .1983، 01السعودية، ط: 

، حممد عبد الرمحان الرحياين، دار قباء، القاهرة، مصر، (د ط)،  اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية )2

 (د ت).

، حليمة أمحد عمايرة، دار وائل، دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرةاالتجاهات النحوية لدى القدماء  )3

 .2006، 01عمان، األردن، ط: 

 .1973، داود عبده، مكتبة لبنان، بريوت، لبنان، (د ط)، العربيةأبحاث في اللغة  )4

ط:     ، فوزي حسن الشايب، عامل الكتب احلديث، أربد، األردن، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية )5

01 ،2004. 

القاهرة، ، أبو علي احلسني بن سينا، تصحيح: حمب الدين اخلطيب، مطبعة املؤيد، أسباب حدوث الحروف )6

 .1915مصر، 

: حممد عبد القادر الفاضلي، املكتبة العصرية، صيدا، قيق، جالل الدين السيوطي، حتشباه والنظائر في النحواأل )7

 .1999، 01بريوت، ط: 

 .1975، 05، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط: ، إبراهيم أنيسصوات اللغويةاأل )8

 .1998، 01ليل، دار صفاء، عمان، األردن، ط: ، عبد القادر عبد اجلصوات اللغويةاأل )9

، متام حسان، عامل الكتب، البالغة فقه اللغة النحو يمولوجية للفكر اللغوي عند العربستدراسة ا صولاأل )10

 .2000(د ط)، 

 .2000، 03، كرمي زكي حسام الدين، الرشاد للطباعة، ط: أصول تراثية في اللسانيات الحديثة )11

: عبد احلسني الفتلي، مؤسسة قيقبو بكر حممد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي، حت، أصول في النحواأل )12

 .1999، 04الرسالة، بريوت، لبنان، ط: 

، عبد احلميد مصطفى فعال في القرآن الكريم دراسة استقرائية للفعل في القرآن الكريم في جميع قراءاتهاأل )13

 .7200، 01السيد، دار احلامد، عمان، األردن، ط: 

(د  ، فاضل مصطفى الساقي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، أقسام الكالم العربي من حيث الشكل والوظيفة )14

 .1977ط)، 
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، 02 ، زكريا ميشال، املؤسسة اجلامعية، بريوت، لبنان، ط:لسنية (علم اللغة الحديث) المبادئ واألعالماأل )15

1983. 

، 02، زكريا ميشال، املؤسسة اجلامعية، بريوت، لبنان، ط: ةلسنية (علم اللغة الحديث) قراءات تمهيدياأل )16

1985. 

، زكريا ميشال، املؤسسة اجلامعية، لسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرية األلسنية)األ )17

 .1982، 01بريوت، لبنان، ط:

 فة، بريوت، لبنان، (د ط)، (د ت).، جالل الدين عبد الرمحان السيوطي، دار املعر تقان في علوم القرآناإل )18

، كمال الدين أيب الربكات عبد الرمحان بن نصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفييناإل )19

حممد بن أيب سعيد األنباري النحوي، ومعه كتاب: االنتصاف عن اإلنصاف، حممد حمي الدين عبد احلميد، دار 

 .0052الطالئع، القاهرة، مصر، (د ط)، 

، 05: مازن املبارك، دار النفائس، بريوت، لبنان، ط: قيق، أبو القاسم الزجاجي، حتيضاح في علل النحواإل )20

1986. 

، وي، مؤسسة املختار، القاهرة، مصر: عبد احلميد هنداقيق، جالل الدين القزويين، حتيضاح في علوم البالغةاإل )21

 .2004، 02ط: 

، عبد الفتاح الزين، املؤسسة اجلامعية، بريوت، لبنان، ة في مرآة األلسنيةبين األصالة والحداثة قسمات لغوي )22

 .2001، 02ط: 

، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، شرحه: أمحد صقر، املكتبة العلمية، املدينة املنورة، تأويل مشكل القرآن )23

 .1981، 03ط: 

، حممود ية والصرفية والنحوية والمعجميةتحليل اللغوي في ضوء علم الداللة دراسة الداللة الصوتال )24

 .2005عكاشة، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، (د ط)، 

، رابح بومعزة، عامل صوره، البنية العميقة للصيغ والتراكيب المحّولة مفهومه أنواعه تحويل في النحو العربيال )25

 .2008، 01الكتب احلديث، إربد، األردن، ط: 

، الطيب البكوش، الشركة التونسية لفنون الرسم، تونس، خالل علم األصوات الحديثتصريف العربي من ال )26

 .1973(د ط)، 

 .2000، 01، إمساعيل أمحد عمايرة، دار وائل، عمان، األردن، ط:تطبيقات في المناهج اللغوية )27

، 03، ط: ، عبد التواب رمضان، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصرتطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينهال )28

1997. 

تعبير الزمني عند النحاة العرب منذ نشأة النحو العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري دراسة في ال )29
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، عبد اهللا بوخلخال، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، مقاييس الداللة على الزمن في اللغة العربية وأساليبها

 .1987اجلزائر، (د ط)، 

 .1978، 02، أبو حيان األندلسي الغرناطي، دار الفكر، ط: طتفسير البحر المحي )30

، جار اهللا حممود بن عبد عمر تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل )31

 الزخمشري، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، (د ط)، (د ت).

، حسن مخيس امللح، دار الشروق، عمان، التفسير -يل التحل -تفكير العلمي في النحو العربي االستقراء ال )32

 .2002، 01األردن، ط: 

 .1997، 01، عبد القادر عبد اجلليل، دار صفاء، عمان، األردن، ط: تنوعات اللغويةال )33

 .2003، 01، مصطفى الغالييين، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، ط: جامع الدروس العربية )34

، 01: حممد علي النجار، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط: قيقبن جين، حت، أبو الفتح عثمان خصائصال )35

2006. 

 .2004، 02، حسان متام، عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط: خالصة النحويةال )36

 .1982، 01، عبد اهلادي الفضلي، دار القلم، بريوت، لبنان، ط: دراسات في الفعل )37

بن عكنون،  ديوان املطبوعات اجلامعية،، أمحد حساين،اللغات حقل تعليمية دراسات في اللسانيات التطبيقية )38

 .2000اجلزائر، 

 .1970، داوود عبده، مؤسسة الصباح، الكويت، (د ط)، دراسات في علم األصوات العربية )39

 .1998، كمال حممد بشر، دار غريب، القاهرة، مصر، (د ط)، دراسات في علم اللغة )40

 .2000، 01، حيىي عبابنة، دار الشروق، عمان، األردن، ط: العربيةدراسات في فقه اللغة والفنولوجيا  )41

 .1997، عامل الكتب، القاهرة، (د ط)، ، أمحد خمتار عمردراسة الصوت اللغوي )42

 .1991عبد القاهر اجلرجاين، موفم للنشر، الرغاية، اجلزائر، (د ط)، ، دالئل اإلعجاز )43

، عبد ايد جحفة، دار توبقال، الدار البيضاء، املغرب،  ألفعالداللة الزمن في العربية دراسة النسق الزمني ل )44

 .2006، 01ط: 

، علي جابر املنصوري، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة، عمان، األردن، ط: داللة الزمنية في الجملة العربيةال )45

01 ،2002. 

حممد عبد املقصود، مكتبة الثقافة  عبد املقصود دور علم األصوات في تفسير  قضايا اإلعالل في العربية، )46

 .2007، 01الدينية، القاهرة، مصر، ط: 

، لطيفة إبراهيم حممد النجار، دار البشري، عمان، دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها )47
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 .1994، 01األردن، ط: 

حممد حسني، مؤسسة الرسالة، ، ميمون بن قيس (األعشى الكبري)، شرح وتعليق: حممد ديوان األعشى الكبير )48

 .1983، 07بريوت، لبنان، ط: 

 .1989، 01: خنا الفاخوري، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط: قيق، امرؤ القيس، حتديوان امرئ القيس )49

 .2007، حسن مخيس امللخ، دار الشروق، عمان، األردن، (د ط)، رؤى لسانية في نظرية النحو العربي )50

 .2006، 01، علي شلق، دار مكتبة اهلالل، بريوت، لبنان، ط:والفكر زمان في اللغة العربيةال )51

، عبد اجلبار توامة، ديوان املطبوعات زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجهاته دراسات في النحو العربي )52

 .1994اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، (د ط)، 

، عبد الكرمي بكري، دار الكتاب احلديث، القاهرة، فيه زمن في القرآن الكريم دراسة داللية لألفعال الواردةال )53

 .2001مصر، (د ط)، 

، 01، دار القلم، دمشق، ط: أبو الفتح عثمان بن جين، حتقيق: حسن هنداوي، سر صناعة اإلعراب )54

1985. 

، اجلزائر، ، أمحد حساين، ديوان املطبوعات اجلامعيةسمات التفريعية للفعل في البنية التركيبية مقاربة لسانيةال )55

1993. 

 .1975: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، (د ط)، قيق، ابن ماجة، حتسنن ابن ماجة )56

، اء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي اهلمداين املصري، ومعه كتاب: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )57

الدين عبد احلميد، دار الطالئع، القاهرة، مصر، (د ط)، نسخة اجلليل بتحقيق شرح ابن عقيل، تأليف: حممد حمي 

2004. 

: عبد الرمحان السيد قيق، مجال الدين حممد بن عبد اهللا بن مالك الطائي اجلّياين األندلسي، حتشرح التسهيل )58

 .1990، 01وحممد بدوي املختون، هجر للطباعة والنشر، اجليزة، ط: 

 .1962سني الّزوزين، دار اليقظة العربية، بريوت، لبنان، (د ط)، ، أبو عبد اهللا احلشرح المعلقات السبع )59

 ، موفق الدين بن يعيش النحوي، عامل الكتب، بريوت، (د ط)، (د ت).شرح المفصل )60

 .1983، 01، إيليا احلاوي، دار الكتاب اللبناين ومكتبة املدرسة، بريوت، لبنان، ط: شرح ديوان الفرزدق )61

: حممد حمي الدين عبد احلميد قيقسرتاباذي، حتضي الدين حممد بن احلسن األ، ر شرح شافية ابن الحاجب )62

 .2005، 01وآخرون، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ط: 

سرتاباذي، قدم له ووضع حواشيه وفهارسه: إميل ، رضي الدين حممد بن احلسن األشرح كافية ابن الحاجب )63

 .1998، 01وت، لبنان، ط: بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بري 

، رانيا سامل سالمة الصرايرة، دار الشروق، عمان، األردن، دراسة في بنية الكلمة العربيةصراع األنماط اللغوية  )64



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ا����در وا��را������ 

 -324 -  

 

 .2002، 01ط:

 .1996، 01، سقال ديزيره، دار الصداقة العربية، بريوت، لبنان، ط:صرف وعلم األصواتال )65

 .1998، 01ملكتبة العصرية، صيدا، بريوت، ط:ت، ا، مصطفى حركاصوتيات والفونولوجياال )66

، ناصر حسني علي، املطبعة التعاونية، دمشق، سوريا، (د ط)، صيغ الثالثية مجردة ومزيدة اشتقاقًا وداللةً ال )67

1989. 

، حممود سليمان ياقوت، دار املعرفة اجلامعية، األزاريطة، مصر، (د ط)، ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية )68

2005 . 

 .1996، 01، أمحد عفيفي، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ط: ظاهرة التخفيف في النحو العربي )69

 (د ط)، (د ت).لدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،، طاهر سليمان محودة، اظاهرة الحذف في الدرس اللغوي )70

 .2001ط)،  (د قاهرة، مصر،، حممد حممد داود، دار غريب، العربية وعلم اللغة الحديثال )71

 .1975، كمال حممد بشر، دار املعارف، مصر،(د ط)، علم اللغة العام القسم الثاني األصوات )72

 ، حممود فهمي حجازي، دار غريب، القاهرة، مصر، (د ط)، (د ت).علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة )73

 لم، بريوت، لبنان، (د ط)، (د ت).، أمحد مصطفى املراغي، دار القعلوم البالغة البيان والمعاني والبديع )74

 .1978، ابن حجر العسقالين، مكتبة القاهرة، القاهرة، (د ط)، فتح الباري بشرح صحيح البخاري )75

 .1966، إبراهيم السامرائي، مطبعة العاين، بغداد، (د ط)، فعل زمانه وأبنيتهال )76

  .2007، 01دن، ط: ، إبراهيم خليل، دار املسرية، عمان، األر في اللسانيات ونحو النص )77

  ، أمحد شامية، دار البالغ، اجلزائر، في اللغة دراسة تمهيدية منهجية متخصصة في مستويات البنية اللغوية )78

 .2002، 01ط: 

، مهدي املخزومي، دار الرائد العريب، بريوت، في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث )79

 .1986، 02لبنان، ط: 

 .1986، 02، مهدي املخزومي، دار الرائد العريب، بريوت، لبنان، ط: العربي نقد وتوجيه في النحو )80

 .1974، خليل أمحد عمايرة، عامل املعرفة، جدة، (د ط)، منهج وتطبيق في نحو اللغة العربية وتراكيبها )81

 .1999، 01، حسني سرحان، مكتبة اإلميان، املنصورة، مصر، ط: قاموس األدوات النحوية )82

     ، سعيد حممد شواهنة، مؤسسة الوراق، عمان، األردن، لقواعد الصرف صوتية بين القدماء والمحدثينا )83

 .2007، 01ط: 

، 01، حممد علي اخلويل، دار املريخ، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط: قواعد تحويلية للغة العربية )84

1981. 
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: عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، قيق(سيبويه)، حت ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنربكتابال )85

 .1991، 01لبنان، ط: 

، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، دار صادر، بريوت، لبنان، لسان العرب )86

 .1997، 01ط: 

 .1998، 01ا، بريوت، ط: ، مصطفى حركات، املكتبة العصرية، صيدلسانيات العامة وقضايا العربيةال )87

 .2005(د ط)،  ، أمحد مومن، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر،لسانيات النشأة والتطورال )88

، عباس حممود العقاد، منشورات املكتبة العصرية، صيدا، لغة الشاعرة مزايا الفن والتعبير في اللغة العربيةال )89

 بريوت، (د ط)، (د ت).

 .1998، 03، متام حسان، عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط: ة معناها ومبناهالغة العربيال )90

، أمحد حساين، ديوان املطبوعات مبحث داللي -مبحث تركيبي  -مبحث صوتي  مباحث في اللسانيات )91

 .1999اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، (د ط)، 

، 02ط: ، لبنان، ة اجلامعية، بريوت، زكريا ميشال، املؤسسمباحث في النظرية األلسنية وتعليم اللغة )92

1985. 

 .1999، 02، أمحد حممد قدور، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط: مبادئ اللسانيات )93

، أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمي، عارضه بأصوله وعلق عليه: حممد فؤاد سزكني، مؤسسة الرسالة، مجاز القرآن )94

 .1981، 02بريوت، لبنان، ط: 

: عبد احلميد حميي قيقبو الفضل أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم امليداين النيسابوري، حت، أمجمع األمثال )95

 .1972، 03الدين، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط: 

 .2004، 01، شفيقة العلوي، أحباث، بريوت، لبنان، ط:محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة )96

، عبد التواب رمضان، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، ط: يمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغو ال )97

03 ،1997. 

، خليل أمحد (بحوث في التفكير النحوي والتحليل اللغوي) مسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغويال )98

 .2004، 01عمايرة، دار وائل، عمان، األردن، ط: 

: عرفان بن سليم العشا حسونة، املكتبة العصرية، قيق، أبو احلسن علي بن عيسى الّرماين، حتمعاني الحروف )99

 .2005، 01صيدا، بريوت، ط: 

 .1983، 03، أبو زكريا بن حيي بن زياد الفراء، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط: معاني القرآن )100

 .2000، 01، فاضل صاحل السامرائي، دار الفكر، عمان، األردن، ط: معاني النحو )101
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: شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، قيقأبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا، حت ،معجم المقاييس في اللغة )102

 .1994، 01بريوت، لبنان، ط: 

 .2002، 01، عبد اهللا أمحد جاد الكرمي، مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر، ط: معنى والنحوال )103

ة د احلميد، املكتبمد حمي الدين عب: حمقيق، ابن هشام األنصاري، حتمغني اللبيب عن كتب األعاريب )104

 .1996العصرية، صيدا، بريوت، (د ط)، 

 .1998، 01، عبد احلميد مصطفى السيد، دار صفاء، عمان، األردن، ط: مغني في علم الصرفال )105

ملحم، دار ومكتبة الزخمشري، قدم له وبوبه: علي بو  ، أبو القاسم حممود بن عمرمفصل في صنعة اإلعرابال )106

 .1993، 01 اهلالل، بريوت، لبنان، ط:

 .2006، 01، متام حسان، عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط: مقاالت في اللغة واألدب )107

: حممد عبد اخلالق عظيمة، دار التحرير، اجلمهورية العربية قيق، أبو العباس حممد بن يزيد املربد، حتمقتضبال )108

 املتحدة،  (د ط)، (د ت).

: فخر الدين قباوة، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، يقق، ابن عصفور اإلشبيلي، حتممتع في التصريفال )109

 .1983، 05ط: 

، حممد محاسة عبد اللطيف، دار غريب، القاهرة، مصر، (د ط)، من األنماط التحويلية في النحو العربي )110

2006. 

 .1978، 06، إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، مصر، ط: من أسرار اللغة )111

، ممدوح عبد الرمحان، دار املعرفة اجلامعية، األزاريطة، مصر، (د ط)، صول التحويل في نحو العربيةمن أ )112

1999. 

 .1986، حسان متام، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب، (د ط)، مناهج البحث في اللغة )113

النحوي البصري، ،أيب عثمان املازين لكتاب التصريف، شرح أيب الفتح عثمان بن جين النحوي منصفال )114

 .1954، 01ط:مني، شركة مصطفى اليايب احلليب،مصر،عبد اهللا أو  قيق:إبراهيم مصطفىحت

عبد الصبور شاهني، مطبعة جامعة القاهرة  منهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي،ال )115

 .1977، 01والكتاب اجلامعي، ط: 

 .1995، 02 بديع يعقوب، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط:، إميل موسوعة الحروف في اللغة العربية )116

، 02، أمحد اهلامشي، مؤسسة الكتب الثقافية،بريوت، لبنان، ط: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب )117

1995 . 

(د ط)،  ، عبده الراجحي، دار النهضة العربية، بريوت،نحو العربي والدرس الحديث، بحث في المنهجال )118

1986. 
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 ، (د ت).05، عباس حسن، دار املعارف، مصر، ط: ينحو الوافال )119

، فاطمة اهلامشي بكوش، إيرتاك نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي )120

 .2004، 01للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط: 

، 01ط:  دن،مللخ، دار الشروق، عمان، األر ، حسن مخيس انظرية األصل والفرع في النحو العربي )121

2001. 

حممد عبده، اعتىن به وراجعه: علي أمحد ّمحود، املكتبة العصرية، علي بن أيب طاب، شرح: نهج البالغة،  )122

  .2002صيدا، بريوت، (د ط)، 
: عبد احلميد قيق، جالل الدين عبد الرمحان بن أيب بكر السيوطي، حتهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع )123

 ية، القاهرة، مصر، (د ط)، (د ت).هنداوي، املكتبة التوفيق

  ثانيا: المصادر والمراجع المترجمة
برجشرتاسر، أخرجه وصححه وعلق عليه: عبد التواب رمضان، مكتبة اخلاجني، التطور النحوي للغة العربية،  )124

  .1982القاهرة، دار الرافعي، الرياض، (د ط)، 
مد القصاص، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، (د فندريس جوزيف، تعريب: عبد احلميد الدواخلي وحماللغة،  )125

  .1950ط)، 
، 01جون ليونز، ترمجة: حلمي خليل، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ط: نظرية تشومسكي اللغوية،  )126

1985.  

  ثالثا: الرسائل الجامعية
ري (خمطوط)، كلية اآلداب، ، حممد بوعمامة، رسالة ماجستأصول النظرية التوليدية التحويلية والنحو العربي )127

 .1989قسم اللغة العربية وآداا، جامعة عني مشس، 

تصنيف وتحليل لصور اإلعالل واإلبدال الصرفي في المشتقات األحد عشر والمصادر وتيسير تعليم  )128
ة المبرمج منها لتالمذة المرحلة الثانوية من خالل الربع الثاني من القرآن والمنهاج الوزاري دراسة وصفي

  .1999/ 1998، رابح بومعزة، رسالة ماجستري (خمطوط)، معهد اللغة العربية وآداا، جامعة اجلزائر، تحليلية
، عمار صور التحويل بالحذف في التراكيب اإلسنادية نهج البالغة لإلمام علي رضي اهللا عنه أنموذجاً  )129

  .2006/2007زربيط، مذكرة ماجستري (خمطوط)، قسم األدب العريب، جامعة بسكرة، 

  رابعا: الدوريات
، صالح الدين صاحل حسنني، جملة جممع اللغة العربية، دار الكتب، اهليئة إعالل الواو والياء في اللغة العربية )130

 .1981، 48العامة لشؤون املطابع األمريية، اجلزء: 
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اآلداب والعلوم اإلنسانية  ، حممد العلمي، جملة كليةبين المقطع والحركة والسكون األسباب واألوتاد والفواصل )131

  .1980 - 1979، السنة: 03و 02بفاس، مطبعة دار النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، العدد: 

، خليل أمحد عمايرة، جملة الفيصل، الرياض، اململكة البنية التحتية بين عبد القادر الجرجاني وتشومسكي )132

 .1983، السنة السادسة، 70العربية السعودية، العدد: 

، فوزي حسن الشايب، حوليات كلية اآلداب، جامعة الكويت، أمالت في بعض ظواهر الحذف الصرفيت )133

 .1989، 62، الرسالة: 10احلولية: 

التحوالت الصوتية المقطعية للمزدوج الحركي (دراسة في بعض التحوالت الغائبة والمغلوطة في الدرس  )134
جتماعية واإلنسانية التواصل، جامعة باجي خمتار، عنابة، اجلزائر، ، فيصل إبراهيم صفا، جملة العلوم االالصرفي القديم)

  .2006، 16العدد: 
، خليل أمحد عمايرة، جملة الفيصل، الرياض، اململكة العربية السعودية، العدد تشومسكي ... ومدرسته اللغوية )135

  .1985، السنة الثامنة، 96

لتواب رمضان، جملة جممع اللغة العربية،  دار الكتب، ، عبد االتطور اللغوي بين القوانين الصوتية والقياس )136

  .1974، 33اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، اجلزء: 

، أمحد علم الدين اجلندي، جملة جممع اللغة العربية، دار التعاقب والمعاقبة من الجانب الصوتي الصرفي )137

 .1977 ،40الكتب، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، اجلزء: 

، زيد خليل القرالة، عامل الكتب احلديث، أربد، الحركات في اللغة العربية دراسة في التشكيل الصوتي )138

  .2004، 01األردن، ط: 
، فوزي حسن الشايب، الة العربية للعلوم الحركات نقطة الضعف في الدراسات الصوتية عند العرب )139

 .2002، 20، السنة: 80لعدد: اإلنسانية، جملس النشر العلمي، جامعة الكويت، ا

، صالح الدين صاحل حسنني، جملة الفيصل، الرياض، الدراسات اللغوية الحديثة وجذورها عند العرب )140

  . 1982، السنة اخلامسة، 59اململكة العربية السعودية، العدد: 

ململكة العربية السعودية، ، عبد املنعم عبد اهللا حسن، جملة الفيصل، الرياض، االداللة الزمنية في اللغة العربية )141

  .1986، 10، السنة: 113العدد: 

، حممد رجب حممد الوزير، جملة علوم اللغة، دار غريب، القاهرة، الداللة الزمنية لصيغة الماضي في العربية )142

  .1998، 02، العدد: 01مصر، الد: 

، 14مطبعة مصر، القاهرة، اجلزء:  ، عباس حممود العقاد، جملة جممع اللغة العربية،الزمن في اللغة العربية )143

1962.  
، طه اجلندي، جملة كلية دار صيغ األمر في العربية بحث في ضوء نظرية القواعد التوليدية والتحويلية )144

 .1999، 24العلوم، جامعة القاهرة، العدد: 
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، 09العدد: ، أمحد حممد عبد العزيز كشك، حوليات كلية دار العلوم، مطبعة جامعة القاهرة، قضايا صرفية )145

1979.  
  .1989، 03، العدد: 20، أمحد احلمو، جملة عامل الفكر، الكويت، الد: محاولة ألسنية في اإلعالل )146

، 15فريد الدين إيدن، جملة كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، ليبيا، العدد: المراتب الزمنية في اللغة العربية،  )147

1998.  
، عبد القادر حامد، جملة جممع اللغة العربية، مطبعة التحرير، لكريممعاني الماضي والمضارع في القرآن ا )148

 .1958، 10القاهرة، اجلزء: 

، عبد القادر حامد، جملة جممع اللغة العربية، مطبعة الكيالين الصغري، معاني المضارع في القرآن الكريم )149

 .1961، 13القاهرة، اجلزء: 

، مرتضى جواد باقر، جملة اللسان العريب، نحوي العربيمفهوم البنية العميقة بين جومسكي والدرس ال )150

  .1990، 34الرباط، املغرب، العدد: 
، الشريف ميهويب، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، دار المقطع الصوتي وبنية الكلمة )151

 .2000، 14اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، العدد: 

، رسالن بين ياسني، حوليات مجعية كليات اآلداب، منشورات مجعية كليات ليةالمماثلة دراسة صوتية تشكي )152

 .2004، 01، العدد: 01اآلداب يف اجلامعات األعضاء يف احتاد اجلامعات العربية، الد: 

، فوزي حسن الشايب، جملة جممع اللغة العربية األردين، مطابع من مظاهر المعيارية في الصرف العربي )153

  .1986، 10، السنة: 30لمية امللكية، عمان، األردن، العدد: اجلمعية الع
، صالح الدين صاحل حسنني، جملة الفيصل، الرياض، اململكة العربية السعودية، المنهج التوليدي والقياس )154

  .1987، 11، السنة: 124العدد: 
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  جداول والدوائرفهرس ال

 

  الصفحةرقم   الجداول والدوائر

  .96. 95  التحويل الصويت يف صيغة "فعل" يف ج البالغة

  .146  التحويل الصويت يف صيغة "يفعل" يف ج البالغة

  .161. 160  التحويل الصويت يف صيغة "افعل" يف ج البالغة

  .162. 161  يت يف األفعال يف ج البالغةالتحويل الصو 

  . 221  التحويل الزمين يف الفعل املاضي يف ج البالغة

  .274. 273  التحويل الزمين يف فعل احلال يف ج البالغة

  .286  التحويل الزمين يف فعل املستقبل يف ج البالغة

  .288 .287  التحويل الزمين يف األفعال يف ج البالغة

 

 


