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 في اللغة العربية  التعدد الوظيفي والداللي لبناء ) فاعل (

وهبو  (1)(مى في كتب  النحبو ببب )اسبف ال اعبليتناول هذا البحث بناء )فاعل( الذي يس   
بناء تتعدد وظائ ه وتتعدد دالالته في النظف، والتعدد في الوظي ة وفي الداللة لبناء واحد هو 

 احد أسبا  ثراء اللغة العربية .
هو بناء مشترك بين االسمية وال علية، بمعنبى أن  هبذا البنباء يباتي اسبماب فبي بعب  ف

النظف، وياتي فعالب في نظف آخر، وله من الص ات الشكلية ما يشبه األسماء، تلك الصب ات 
 التي جمعها ابن مالك في قوله:

  (2) ( ومسند لالسم تمييز حصل                  بالجّر والتنوين والندا وأل) 
فهببو يبباتي فببي الببنظف مسبببوقاب بببالحرو) المسببما( بببب)حرو) الجببر(، نحببو: يالببه مببن 
ٍ  شعَبه، وعجبُت من مذن  ال يتو ، وياتي مضافاب، نحو: زيد آخُذ حقِِّه، وياتي منوناب،  قائِد
نحببو: زيببد قببائفا، وأنببا كاتبب ا رسببالةب، ويبباتي منببادً، نحببو: يببا منقببذاب  ريقبباب، ويبباتي متصببالب بببب 

 نحو: زيد هو القادف، وياتي مسنداب إليه، نحو اآلخذا حقَّه محترف، وتا  النادف. )أل(،
لبببذلك أوهبببف شبببكله الخبببارجي حائ بببة مبببن النحبببا( فعبببد وه اسبببماب ولبببف يجيبببزوا فعليتبببه إال 
بشروح ضي قت حدود فعليته، ولف يدرجوه مع ال عل الماضي وال عل المضارع بوص ه قسيماب 

 كثير من استعماالته. ثالثاب لهما في ال علية في
ذا كان النحا( )البصريون( قد ضي قوا حدود فعلية هذا البناء و ل  رأيهف ودرج فبي  وا 
المناهج والمدارس، فإن النحا( )الكوفيين( عد وه فعالب، وسم وه ) ال عل الدائف(، فبال راء يقبول: 

                                                           
،  141،  111:  4، المقتضببببب  ج 171،  131، 11: 1ينظبببببر علبببببى سببببببيل المثبببببال : الكتبببببا  ج (1)

، شببرا  613:  1ج،  المقببر   61:   6ج، شببرا الم صببل  116، الم صببل فببي علببف العربيببة : 161
،  11، اللغببة العربيببة معناهببا ومبناهببا:  111:  1، مغنببي اللبيبب  ج 413:  3الرضببي علببى الكافيببة ج

 . 163:  3،  معاني النحو ج 11
   .شرا ابن عقيل (1)
 177 :ة ومنهجها في دراسبة اللغبة والنحبوعن : مدرسة الكوف مجالس اللغويين والنحا( للزجاجي : نقال (3)
. 
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معنبى ال عبل ألنبه  " قائف فعل دائف، ل ظه ل ظ األسبماء لبدخول دالئبل األسبماء عليبه، ومعنباه
 ينص ، فيقال قائف 

قياماب، وضار ا زيداب، فالجهة التي هو فيها اسف ليس هبو فيهبا فعبالب، والجهبة التبي هبو 
ذا استثنينا من مقولة ال ر اء السابقة قوله ) ( فبإن ألنبه ينصب فيها فعل ليس هو فيها اسماب".وا 

دراك واقعي لحبيعة هذا البناء  المشترك بين االسمية وال علية. مقولته هذه تدل على فهف وا 
ومببن المحببدثين َمببنه فهببف هببذا البنبباء أيضبباب، فقببد عببد  الببدكتور مهببدي المخزومببي بنبباء 
فاعل )فعالب( ودرسبه بوصب ه قسبيماب ثالثباب فبي ال عليبة لبنباء )فعبَل( وبنباء )ي عبُل(، وهبو عنبده 

 (1)امه" .البناء الذي يدل " في أكثر استعماالته على استمرار وقوع الحدث ودو 
 وقد دعف المخزومي رأي الكوفيين بالحجج المقبولة إذ قال:   
 "ويؤيد الكوفيين في ذهابهف إلى فعلية ) فاعل ( و )م عول(:

 استعمال البنائين استعمال األفعال في إلحاقها بال اعل والم عول وبالنائ  عن ال اعل.  -1
 وتضمنهما معنى ال عل تضمناب كامالب. -1

كلل نفلذ ئاة لة  ا على الزمان، كما حد ث به ال بر اء فبي ت سببير قولبه تعبالى: وداللتهم -3
ومبن النقباا البذي دار ببين الكسبائي وأببي يوسب) فبي مجلبس هبارون الرشبيد.  الملو 

(*)
 

ووجود مثل هذا ال عل في لغة سامية قريببة الصبلة بالعربيبة، وهبي األكديبة ولل عبل فبي   -4
أو  (Permansive)ماضببببي، والمسببببتقبل، والمسببببتمر األكديببببة ثالثببببة أزمنببببة أصببببيلة: ال
الدائف على حد تعبير ال ر اء " .
(1) 

وأضببا) الببدكتور فاضببل السبباقي رحمببه اب تعببالى أسببباباب أخببًر مقنعببة تعببزز القببول 
 :)كما وردت بهوامشها في كتابه اسف ال اعل بين االسمية وال علية( ب علية هذا البناء وهي

ة )ك عل( أيضاب في لغة قريبة الصلة أيضاب باللغة العربيبة وهبي " وجود مثل هذه الصيغ -1
العبريببة، فال عببل فيهببا ينقسببف إلببى مببا  وحببالي ومسببتقبل وأمببر، والحببالي: مببا يببدل علببى 

                                                           

 13في النحو العربي قواعد وتحبيق:  (1)
المناقشبببة تتعلبببق فبببي ال بببرق ببببين أن يقبببال : أنبببا قاتبببلا  الِمبببك )باالضبببافة( وأن يقبببال أنبببا قاتبببلا  الَمبببك،  *

 117 بالتنوين، وأي منهما ياخذه القاضي ؟ ينظر في النحو العربية نقد وتوجيه:
 111في النحو العربي نقد وتوجيه: (1) 
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حدوث شيء فبي زمبن البتكلف، مثبل: ) أنبا كاتب  اآلن(. فكلمبة )كاتب ( فبي المثبال هبي 
 فعل وليست اسماب.

ي العبريبة بجوانببه االسبمية وال عليبة، يشببه إلبى ويبدو أن اسبتعمال بنباء ) فاعبل ( فب
حببد كبيببر اسببتعماله فببي لغتنببا العربيببة، فهببو فعببل دال علببى الحببال فببي العبريببة، يعتبببر قسببيماب 
للماضي والمستقبل واألمر. إذا اسُتعمل مبع ضبمائر الرفبع أو مبع اسبف يحبل  محلهبا وأمبا إذا 

قامها، فهو اسف يدل على البذات ال اعلبة اسُتعمل مجرداب من ضمائر الرفع قبله أو ما يقوف م
لبيس فيببه معبباني ال عليببة، تقببول: ) أنببا حببارس البيبت(، فكلمببة حببارس فببي المثببال فعببل الببزمن 
الحبببالي، ولكبببن إذا قلبببت: )سبببافر حبببارس البيبببت(، كانبببت كلمبببة حبببارس اسبببماب للبببذات المعبببين 

ن . وال يخ ى ما في ذلك من شببه فبي اسبتعمال اسبف ال اعبل فبي لغ(1)للحراسة تنبا العربيبة، وا 
كان ال رق بين اللغتين أنه فبي العربيبة يبدل علبى الحبال واالسبتقبال والمضبي حسب  القبرائن 

 السياقية، بينما تقتصر داللته على الحال فقح في العبرية.

بقاء هبذه الصبيغة ) أي صبيغة اسبف ال اعبل( وحبدها فبي السبريانية الحديثبة، لتعببر عبن  -6
أزمنبببة ال عبببل القديمبببة وفقبببدت قبببدراتها البيانيبببة علبببى مبببر ال عبببل بعبببد أن انبببدثرت صبببي  و 

 .(1)الزمن
 جببببببببببواز لحببببببببببباق نببببببببببون التوكيبببببببببببد بصبببببببببببيغة ) اسببببببببببف ال اعبببببببببببل( وهببببببببببي ممبببببببببببا تلحبببببببببببق  -7

ن كان ذلك قليالب كقول الشاعر: –األفعال   وا 
 (3)أشاهرن بعدنا السيوفا ؟ 

 وقول آخر:
 (4)أقاةلن أحضروا الشهودا 

 اعر:كما لحقته نون الوقاية في قول الش
 (5)أمسلمني إلى قومي شراحي "               وما أدري وظني كّل ظني 

                                                           

 114ص 1ج 1انظر: ليون محرز وجماعته: األساس في األمف السامية ولغاتها ح  (1)
 63أنظر، تيوور نولدكه: اللغات السامية. ترجمة الدكتور رمضان عبد التوا . ص  (1)
 16ص 1األشموني: منهج السالك ج  (3)
 المصدر السابق  (4)
 116، 111اعل بين االسمية وال علية: اسف ال   (1)
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أما عن التشابه الشكلي لبنباء ) فاعبل( عنبدما يكبون )فعبالب( مبع األسبماء فقبد أ نانبا 
، وسببباوجز الحبببديث عبببن بعببب  أوجبببه (1)البببدكتور فاضبببل السببباقي عبببن مناقشبببتها بالت صبببيل 

 عليه: (التنوين))االضافة(،  ودخول  التشابه وهي: اقترانه بب )أل(،  وقبوله
إن )أل( الداخلبببة علبببى بنببباء )فاعبببل( عنبببدما يكبببون فعبببالب فبببي البببنظف هبببي ليسبببت )أل(  -1

نما هي صلة بمعنى )الذي(، فلو سال األستاذ حالبه: َمنه الجالس فبي آخبر  التعري)، وا 
: مبن القاعة؟ فاجابوا: محمبد هبو الجبالس فبي آخبر القاعبة، فبإن المعنبى المقبار  للسبؤال

الببذي يجلببس فببي آخببر القاعببة ؟ والمعنببى المقببار  للجببوا : محمببد هببو الببذي يجلببس فببي 
آخبببر القاعبببة. فبببنالحظ أن )أل( الداخلبببة علبببى بنببباء فاعبببل هنبببا )صبببلة( بمعنبببى )البببذي( 
وليسبببت هبببي كبببذلك عنبببدما تبببدخل علبببى األسبببماء نحبببو )الرجبببل( ألنهبببا ت يبببد التعريببب) أو 

 التعيين.
ناء )فاعل( المسند تستخدف للحدث الماضي، نحو: أنا ونالحظ أن )أل( الموصولة مع ب

نمببا تسببت اد الداللببة علببى الببزمن الماضببي إذا لببف  المنِقببُذ  ريقبباب، أي أنببا الببذي أنقببذُت  ريقبباب، وا 
تكببن هنبباك قرينببة حاليببة أو مقاليببة تصببر) الببزمن إلببى اتجبباه آخببر ألن اتجبباه الببزمن يحببدده 

 الجالس في أول الص و)  داب. النظف، نحو: أنا الناشُر الخبَر  داب و أنا
إن االضافة في بناء )فاعبل( عنبدما يكبون فعبالب ليسبت إضبافة حقيقيبة وال يكتسب  فيهبا  -1

نمببا هببي للتخ يبب) لببذلك جبباز أن  المضببا) مببن المضببا) إليببه تعري بباب وال تخصيصبباب وا 
 ( وكقولبه تعبالى: 11)المائبد(:   هديًا بالَغ الكعبة توص) بها النكر( كقوله تعالى: 

 (.14)األحقا):  رأوه عارضًا مست بَل أوديتهم قالوا هئا عارض ممطرنا  فلما
الحملللد ا فلللاطر   وقبببد يتوجبببه البببزمن مبببع االضبببافة إلبببى الماضبببي، كقولبببه تعبببالى:

( أو قبد يتوجبه الببزمن مبع بنباء فاعببل 1)فبباحر  السلموا  واررض جاعلل   المالةكللة  رسلاًل 
( أي 14)األحقببا)   قللالوا هللئا عللارض ممطر نللا المضببا) إلببى المسببتقبل كقولببه تعببالى: 

( أي ستذوقون العبذا  31)الصافات  إنكم لئاة و العئاب ارليم سيمحرنا، وقوله تعالى: 
( أي سبتالقونه مؤكبداب، 113)البقبر( وات وا اَا واعلملوا أنكلم مالقلوه مؤكداب، وقوله تعالى: 

البنظف، ويكتسب  البنباء ال علبي االتجباه الزمنبي  وظي بة –كما ذكرنبا سبابقاب  – نيةفالداللة الزم
 المناس  من خالل النظف.

                                                           

 114-111ينظر، اسف ال اعل بين االسمية وال علية:   (1)
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إن ) التنببببوين( فببببي بنبببباء )فاعببببل( عنببببدما يكببببون )فعببببالب( لببببيس تنببببوين التنكيببببر الخبببباص  -3
باألسماء ولكنه صار دليالب على الزمن المسبتقبل البذي  البباب مبا ُيعبِّبر عنبه بنباء فاعبببل 

ن كقوله تعالى:  ( أي سباجعل، 31)البقبر(:   ٌل فلي اررض لليفلةً إني جاعل وهو منو 
وال ت لوَلن  لشليء وقد ُتعبِزُز البزمَن المسبتقبل قرينبةا تبدل علبى المسبتقبل كقولبه تعبالى: 

نمبا يتجبه بنباء فاعبل المنبو ن 13)الكهب):   إني فاعلٌل ئللغ الدًا إال أن يشلاء اا ( وا 
ن إلبى إلى الزمن المستقبل ما لف تكن في البنظف قرينبة )حاليب ة أو مقاليبة( تصبر) المنبو 

وتحسلبهم أي اظلًا وهلم رقلودق ون للبهم ئا  اليملين  اتجاه زمنبي آخبر، كقولبه تعبالى: 
(، فببب )باسببحا ذراعيببه( 11)الكهبب):  وئا  الشللمال وكلللبهم باسللٌط ئراعيللد بالوصلليد 

ن ولكن النظف يدل على أن زمن الحدث هو الماضي.  منو 
دون عد  بناء )فاعل( من األبنية ال علية في كثير فالتشابه الشكلي إذن ال يحول 

من استعماالته، ولكن النحا( تخب حوا في هذا البناء وبعضهف ضي ق حدود ال علية فيه، ألن 
الزمن في البناء ن سه، والواقع بال علية عند جميع النحبا( قائمة أساساب على اقتران الحدث 

ما االتجاه الزمني فيكتسبه البناء ال علي من أن  ال عليبة تقوف على ) الحدث والحدوث( أ
النظف أو من ظرو) القول المسما( بب )القرائن الحالية أو المقاف( هذه القرائن التي ال يمكن 

تجاهلها في الدرس النحوي، فليس الزمن أحد الدالالت الكامنة في صل  البناء أو في 
خارج النظف، ألن الذي يكمن في صل   داخله، وال ُيستَدل على الزمن من البناء م برداب أي

األبنية ال علية أو في داخلها هو ) الحدث والحدوث( أما الزمن فال بد  أن ياتيه، أي ياتي 
 للبناء ويرتبح بالحدوث من خالل النظف أو من خالل القرائن الحالية.

ذا الحظنببا بنبباء )فاعببل( فببي أنببواع كثيببر( مببن الببنظف نجببده يحمببل دالالت األفعببال،  وا 
 والدالالت التي يحملها هي:

 الداللة على الحدث. -أوالً 
 الداللة على الحدوث. -ثانياً 
 الداللة على استمرار الحدوث. -ثالثاً 
 الداللة على تأكيد الحدوث. -رابعاً 

 اتجاه زمني )يحدده النظم(.الداللة على  -لامساً 
 الداللة على فاعل الحدث. -سادساً 

 حدث والحدوث:الداللة على ال -أوال وثانيا -
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بببالنظر لببتالزف هبباتين الببداللتين جمعببُت الحببديث عنهمببا فببي موضببع واحببد وقببد ذكرنببا 
البداللتين مجتمعتبين  سابقاب أهمية داللة الحدث وداللة الحبدوث فبي البنباء ال علبي وأن هباتين

 تمي زان ال عل من االسف، ألنهما عمود البناء ال علي وأساس فعليته.
ببا كببان بنبباء فاعببل مشبب تركاب بببين االسببمية وال عليببة، فإنببه يجببدر بنببا توضببي  داللتببه ولم 

 عندما يكون )فعالب( في النظف وتمييزها عن داللته عندما يكون ) اسماب( في النظف.
 وساوض  ال رق من خالل هذه الجمل:

 زيد كات ُ  -3   زيد كاتُ  المقالةِ  -1
 المقالةِ  سافر كات ُ  -4   زيد كات ا مقالةب  -1

األولببى تالحببظ وجببود حببدث هببو: الكتابببة، والحببدوث يتضبب  مببن الببنظف فببي الجملببة 
قببد تببف  وأسببند إلببى زيببد، فالمسببند فببي هببذه  –أي كتابببة المقالببة  –الببذي يببدل علببى أن الكتابببة 

الجملة قد اتجه إلى )الحدث والحدوث( في النظف، ومثل هذه الجملة من حيث الداللبة علبى 
الجملتبين تبدالن علببى  تببايبة: زيببد كاتب ا مقالبةب، فكل)الحبدث والحبدوث( فبي الببنظف الجملبة الثان

المقالببة، تببدل  )حببدث وحببدوث( واالخببتال) فببي االتجبباه الزمنببي فقببح ألن جملببة: زيببد كاتبب ُ 
فتببدل علببى حببدث  قالببةب م علببى حببدث وحببدوث تببف  فببي الببزمن الماضببي، أمببا جملببة: زيببد كاتبب ا 

 وحدوث سيتف في الزمن المستقبل.
بنببباء ) فاعبببل ( قببد اتجبببه فبببي البببنظف إلبببى )الوصببب)  وفببي الجملبببة الثالثبببة تالحبببظ أن

الثاببببت( ولبببيس إلبببى الحبببدث والحبببدوث، فصبببارت تبببدل علبببى وصببب) مهنبببة يتصببب) بهبببا زيبببد 
 بنباء )فاعبل( ومثلها لو قلت: أحمد سائق، وخالد عامل، وكذلك لو قلت: أسبتاذي عبالف فبإن

لجمبل وجملبة: زيبد يدل على أن  صب ة ثابتبة قبد أسبندت للمسبند إليبه، وال فبرق ببين هبذه ا هنا
 حويل، ومحمد كريف، من حيث الداللة على ثبوت الص ة لمن أسندت إليه.

) فاعل( قد اتجه في النظبف تالحظ أن بناء  المقالةِ  وفي الجملة الرابعة: سافر كات ُ 
الذات( ال اعلة للحدث الرئيس في الجملبة وهبو )السب ر(، فالحبدث والحبدوث فبي ال عبل إلى )

بنبباء فاعببل )كاتبب ( بال عببل المسببند لكونببه المسببند إليببه أي ال اعببل، وربمببا )سببافر( وقببد تعلببق 
يتعلق بالمسند لكونه الم عول نحو: قابلُت كات  المقالة، أو لكونه مضافاب إليه بباألدا( نحبو: 

 تكل مُت مع كات  المقالة.
 تي:واستناداب إلى ما الحظته من داللة لبناء )فاعل( عند النظف، يمكنني أن أقول ما يا

 إذا دل  بناء فاعل على )الحدث والحدوث( فهو: فعل -1
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 باتجــاه الحدوث

 إذا دل  بناء فاعل على )الوص) الثابت( فهو: اسف -1

 إذا دل  بناء فاعل على )الذات( فهو: اسف . -3

 وسو) أفص ل الحديث عن القواعد الخاصة ببناء )فاعل( فيما بعد إن شاء اب تعالى.
 هذا الشكل لكلمة )كات (.والحظ اتجاه بناء )فاعل( في النظف من خالل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، جملة فعلية، ألن المسند فيها يدل على )الحبدث المقالةِ  لذلك فإن جملة: زيد كات ُ 
والحبدوث(، وتلببك سبمات ال عببل، أمبا جملببة: زيبد كاتبب ، فهبي جملببة اسبمية ألن المسببند فيهببا 

بببه مببن الوصبب) ال ثابببت، بببل جعلببه شبببيهاب يببدل علببى الوصبب) المسببتمر، وهببذا االسببتمرار قر 
ذلك مما ُعبر) بالصب ة  ربالوص) الثابت الماثل في جملة: زيد حويل، أو زيد حِذرا أو  ي

 المشبهة التي ينبغي أن نسميها )الص ة الثابتة( بدالب من )الص ة المشبهة(.
 :الداللة على استمرار الحدوث ثالثا ل -

وث، ألن الحبببدث قبببد يكبببون ينبغبببي الت ريبببق أوالب ببببين اسبببتمرار الحبببدوث وزمبببن الحبببد
حدوثه مستمراب في الزمن الماضي، وقد يكون حدوثه مستمراب في الزمن الحاضر، وقبد يكبون 
حدوثببه مسببتمراب فببي الببزمن المسببتقبل، فاالسببتمرار إذن داللببة مسببتقلة فببي بنبباء )فاعببل( وهببي 

 داللة يتميز بها عما سواه من األبنية ال علية. 
ة علببى االسببتمرار عنببدما يتجببه فببي الببنظف باتجبباه وبنبباء فاعببل الببذي يتضببمن الداللبب

الوص) تصب  الص ة مستمر( تشببه الصب ة الثابتبة المسبما( ببب )الصب ة المشببهة( مبن حيبث 

 زيد كاتُب المقالة  
 أو

 زيد كاتٌب مقالة  
اتب: فعل يدل على الحدث ك

 والحدوث
 )مسند(

 زيد كاتب
كاتب: اسم يدل على الوصف 

 الثابت
 )مسند(

 سافر كاتُب المقالة
 كاتب: اسم يدل على الذات)مسند إليه(

 قابلت كاتَب المقالة  
 كاتب: اسم يدل على الذات)مفعول(

 كاتب

 باتجــاه الذات
 باتجــاه الوصف
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الدواف والثببوت، ويصبب  البنباء اسبمياب، نحبو: محمبد عبالف، وعلبي مبدرس، وخالبد حالب ، أي 
وهكبذا حتبى تصبير محمد مستمر على ص ة العلبف، وعلبي مسبتمر علبى صب ة التبدريس ... 

هببذه الصبب ة التببي اسببتمر موصببوفها علببى االتصببا) بهببا تشبببه الصبب ة الثابتببة لموصببوفها، 
 نحو: زيد حاهر أو محمد حويل.

أمببا إذا اتجببه بنبباء )فاعببل( فببي الببنظف باتجبباه )الحببدث والحببدوث(، فإنببه سببيدل علببى 
بنبباء فاعببل الحببدوث المسببتمر فببي بعبب  الببنظف ويصببب  البنبباء فعليبباب، ويمكببن توضببي  داللببة 

ولو ترى إئ الظالملون في امرا   على الحدث والحدوث المستمر من خالل قوله تعبالى: 
تجلللزون علئاب الهلون بملا كنلتم   المو  والمالةكة باسطو أيديهم ألرجلوا أنفسلكم اليلوم 

                                                                                    ( .13) األنعاف :  ت ولون على اا 
فالمشهد الذي يضعه اب تعالى أمامنبا، مشبهد الظبالمين، وهبف فبي  مبرات المبوت   

والمالئكبببة إلبببى جبببانبهف قبببد بسبببحوا أيبببديهف واسبببتمروا فبببي بسبببحها ألن روا الظبببالف ال تخبببرج 
بسبببهولة، ببببل تتعبببذ  وتتببباخر ويتعبببذ  صببباحبها حتبببى تخبببرج روحبببه مبببامور( ببببالخروج، وفبببي 

ثنببباء الخببروج وتتببباخر، تبببًر المالئكبببة مسبببتمرين فبببي بسبببح أقببت البببذي تتعبببذ  فيبببه البببروا الو 
 أيديهف ينتظرون روا الظالف المعذبة حتى تخرج ليستلموها.

وال يمكببن ألي بنبباء أن يببؤدي الداللببة علببى اسببتمرار المالئكببة فببي بسببح أيببديهف وهببف 
 اعل( في اآلية الكريمة.ينتظرون روا الظالف المعذبة حتى تخرج، مثلما أداها بناء )ف

 الداللة على التأكيد: -رابعا  -
ببا سببواه مببن األبنيببة ال عليببة، وتتضبب   وهببي داللببة أخببًر يتميببز بهببا بنبباء )فاعببل( عم 
داللببة هببذا البنبباء علببى التاكيببد فببي قولببك مببثالب: أنببا قائببل الحقيقببة مهمببا كلببب ) األمببر، فبنبباء 

أي تاكيبد قبول الحقيقبة، وهبذا التاكيبد )فاعل( في هذا النظف يدل على تاكيد حدوث الحبدث، 
نمبا جباء التاكيبد مبن بنباء )فاعبل( ن سبه، ملف ياِت مبن خبالل أدا( اسبتخد ت لهبذا الغبر ، وا 

 ألنه يحمل الداللة على التاكيد، وقد برزت هذه الداللة من خالل النظف.
تعبللدونق وال أنللتم  قللل يللا أيهللا الكللافرونق ال أعبللد مللا ولببو تاملببت قولببه تعببالى: 

 ابدون ما أعبدق وال أنا عابد ما عبدتمق وال أنتم عابدون ما أعبدق لكم ديلنكم وللي ديلنع
 (.6-1)الكافرون

إن بناء )فاعل( في هذه اآليات الكريمة قد جاء ليمن  النظف الداللة على تاكيد ن ي 
حببدوث حببدث عببباد( النبببي صببلى اب عليببه وسببلف لمببا يعبببد الكببافرون، وتاكيببد ن ببي حببدوث 
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ادتهف لمبببا يعببببد، وكبببان ن بببي الحبببدوث مؤكبببداب توكيبببداب مضببباع اب، وذلبببك مبببن خبببالل ببببع حبببدث
اسببتعمال بنبباء )فاعببل( الببذي يتضببمن الداللببة علببى التاكيببد، ومببن خببالل تكريببر الجمببل، ف ببي 

 (1)هذا التكرير توكيد لن ي حدوث الحدث، وفيه ما فيه من التنغيف. 
ربمببا يسببتخدف فببي نظببف  –نبباء أي ب –وممببا هببو جببدير بالمالحظببة أن البنبباء ال علببي 

معين فتبرز داللة واحد( من دالالته أكثر مبن  يرهبا، وهبذا يعنبي أن تلبك الداللبة هبي التبي 
يحتاجها النظف ومن أجلها جاء البناء، فقبد يسبتخدف بنباء )فاعبل( فبي نظبف معبين وتببرز فيبه 

وات للوا اا    ى:الداللببة علببى التاكيببد كمببا فببي اآليببات الكريمببة السببابقة، وكمببا فببي قولببه تعببال
( فالبناء هنا جاء ألجل تاكيبد حبدوث الحبدث، وليعبر) 113)البقر(:   علموا أنكم مالقوهاو 

 االنسان أن لقاء اب تعالى مؤكد التحقق.
وال ت ول ن لشيء  واستخدف بناء )فاعل( للداللة على التاكيد أيضاب في قوله تعالى: 

( فاالنسان عاد( يكون متاكداب مما ي عله 13)الكه):  إني فاعل ئلغ ادًا إال أن يشاء اا
اليبوف أو  بداب، لببذلك جباء )فاعبل ذلببك  بداب( علبى هببذا البنباء، ولبف يبباِت )أفعبل ذلبك  ببداب( أو 
)سببافعل ذلببك  ببداب( ألن )فاعببلا ذلببك( يتضببمن فببي بنائببه الداللببة علببى تاكيببد حببدوث الحببدث 

جببة التاكيببد لحببدوث الحببدث حببين تجعلببه لدرجبة تجعلببه قريببباب مببن التحقببق التبباف، ومببا أعلبى در 
كانه تاف التحقق، ثف ياتيك النظف ليعبر عن قدر( اب تعالى فبي التبدخل فيمبا أنبت متاكبد مبن 
فعله إلى هذه الدرجة العالية من التاكد، فيذكرك بقدر( اب تعالى، ويذكرك بمشيئته لتقبول: ) 

 إن شاء اب( لكل فعل يبدو لك أنه مؤكد التحقق.
يسببتخدف بنبباء فاعببل فببي نظببف آخببر فتبببرز فيببه الداللببة علببى االسببتمرار وبالتببالي وقببد 

ولللللو تللللرى إئ  تكبببون هببببذه الداللببببة هببببي سببببب  اسببببتخداف البنبببباء فببببي الببببنظف كقولببببه تعببببالى: 
سللهم عنللد ربهللمق ربنللا أبصللرنا وسللمعنا فأرجعنللا نعمللل صللالحًا إنللا و المجرمللون ناكسللو ر  

سبببهف( يريبببك صبببور( و ولبببه تعبببالى: )ناكسبببو رؤ ( فيكببباد البببنظف فبببي ق11)السبببجد(:   موقنلللون
المجرمين وهف مستمرون على تنكيس رؤوسبهف عنبد ربهبف، وكبان رؤوسبهف قبد ُأثقلبته باحنبان 
من األعمال السبيئة التبي ال تضباهيها أحنبان مبن الحديبد حتبى صباروا ال يسبتحيعون رفعهبا 

ذا، وما لهبف مبن ُأمنيبة واستمروا على تنكسيها أماف الخالق العظيف الذي أنذرهف لقاء يومهف ه
 وهببببببببببببببببببببببببببببف فببببببببببببببببببببببببببببي هببببببببببببببببببببببببببببذا الموقبببببببببببببببببببببببببببب) إال الرجببببببببببببببببببببببببببببوع للحيببببببببببببببببببببببببببببا(  الببببببببببببببببببببببببببببدنيا 
ليعملببوا صببالحاب كمببا أمببرهف ربهببف، ألنهببف أصبببحوا علببى يقببين )مؤكببد( مببن المثببول أمببباف اب 

                                                           

 ينظر، التنغيف في نظف القرآن الكريف، )بحث للمؤل ة(.  (1)
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تعبببالى ومبببن الحسبببا ، فجببباء التعبيبببر عبببن ) اليقبببين( فبببي البببنظف علبببى بنببباء )فاعبببل(: )إنبببا 
مببن المثببول أمبباف الخببالق العظببيف ومببن الحسببا   موقنببون( ليببدل علببى أقصببى درجببات التاكببد

 حتى صار اليقين به حقيقة ثابتة في تاكدها.
وهكذا تجد أن الداللة على التاكيد والداللة على االستمرار تكمنبان فبي بنباء )فاعبل( 

يسح   –أي النظف  –ن سه، ولكن النظف هو الذي يبرز الداللة التي يحتاجها المعنى، وهو 
اتجبباه الداللببة علببى تاكيببد حببدوث الحببدث أو باتجبباه الداللببة علببى اسببتمرار بنبباء فاعببل إمببا ب

حببدوث الحببدث، فيكببون البنبباء بنبباءب فعليبباب، وينبغببي أن يبببُعامل بنبباء )فاعببل( فببي هببذه الحالببة 
مبببا أن يسبببح  البببنظف بنببباء )فاعبببل( باتجببباه تاكيبببد الوصببب) أو اسبببتمرار  علبببى أنبببه )فعبببل(، وا 

درجببة تشبببه الثبببوت فببي األسببماء، فيكببون البنبباء الوصبب) حتببى يصببب  الوصبب) كانببه ثابببت ل
 اسماب، وينبغي أن يبُعامل بناء )فاعل( في هذه الحالة على أنه )اسف(.

ويتضبب  ممببا سبببق أن حاجببة المعنببى إلببى داللببة مببن دالالت البنبباء تكببون سبببباب فببي 
نمببا يشببمل  اسببتعمال البنبباء فببي الببنظف، وهببذا األمببر لببيس مقصببوراب علببى بنبباء مببن األبنيببة وا 
األبنية السابقة كلها، فالداللة التي تمي ز كل بناء عما سواه من األبنية كثيبراب مبا تكبون سبب  
اسببتعماله فببي الببنظف، وبالتببالي فلببيس الببزمن هببو السببب  الببرئيس السببتعمال ال عببل كمببا هببو 

 مالو) في النحو القائف على )نظرية العامل(.
 : اتجاه زمني ) يحدده النظم (  الداللة على -لامسا  -

لقد سبق أن ذكرنا أن الداللبة علبى البزمن يكتسببها البنباء ال علبي مبن البنظف، وقبد  
تعارفت الجماعة على استعمال بناء ) فعل ( للداللة علبى الحبدوث الماضبي فبي الجملبة 

الغال  في الكالف، فارتبح هذا البزمن بالبنباء ممبا جعلنبا نعتقبد الخبرية المثبتة وهي النوع 
مل الداللة على ذلبك البزمن م برداب، أي خبارج البنظف، ومبا هبو بحاملهبا أن البناء ن سه يح

نما النظف هو الذي يمن  الداللة الزمنية لحدوث الحدث الكبامن فبي م رداب خارج النظف،  وا 
  البناء.

فبناء )َفَعل( نقول عنه: إنه يدل على الزمن الماضي، والصحي  أن نقبول: إن بنباء 
المثبتة وبع   الخبرية ي في النظف وبالتحديد في نظف الجمل)َفَعل( يدل على الزمن الماض

األنواع األخًر من الجمل، وال يمكن لبناء )َفَعبل( أن يبدل علبى البزمن الماضبي م برداب، أي 
ذا مبا تصبورت أنبه يبدل علبى البزمن الماضبي  خارج النظف، وال يدل على أي اتجاه زمني، وا 

مثبتبة مبن حيبث ال تبدري، ثبف تظبن أنبه يبدل علبى  خبريبة فألنك تدخله في النظف وفي جملبة
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البببزمن الماضبببي بم بببرده، فمبببن منبببا ال يتحبببدث عبببن البببزمن الماضبببي فبببي بنببباء )َفَعبببل( مثبببل: 
)لعبب ( و)كتبب ( مببن دون أن ي كببر بببب )لعبب  هببو( و )كتبب  هببو(. ومببا إن فكرنببا أو تخي لنببا 

ل عبل إلبى فاعلبه، )هو( عند الحديث عن زمبن البنباء حتبى صبار البنباء فبي نظبف ُأسبند فيبه ا
وفببي جملببة خبريببة مثبتببة علببى وجببه  –وصببرنا نتحببدث عببن زمببن بنبباء )َفَعببل( وهببو فببي نظببف 

 خارج النظف. أي معتقدين أننا نتحدث عنه م رداب  –التحديد 
لقببد تعارفببت الجماعببة علببى أن تسببتعمل بنبباء )َفَعببل( للحببدوث الماضببي فببي الجمببل 

ل( بم برده يبدل علبى البزمن الماضبي، أي يحمبل المثبتة فظن الدارسون أن بناء )َفعَ الخبرية 
هبذه الداللبة فبي بنائبه، ولبو كبان حقباب يحمببل هبذه الداللبة فبي بنائبه فباين البزمن الماضبي فببي 
نما هو النظف الذي يمن  االتجاهات الزمنيبة لحبدوث األحبداث،  قولنا: إذا ثابرَت نجحَت ؟ وا 

 ألنهما في نظف الجملة الشرحية.وقد من  ال علين )ثابرَت( و )نجحَت( الزمن المستقبل 
وكذلك بناء )ي عل( ارتبحبت الداللبة علبى الحاضبر مبع هبذا البنباء عنبدما اسبتخدمته 
 الجماعببة وتعارفببت علببى اسبببتخدامه لحببدوث الحببدث فببي البببزمن الحاضببر عنببد نظببف الجمبببل

ه المثبتة، وصرنا نظن أن البناء بم رده يدل على الزمن الحاضر، وما هو بدال  علي الخبرية
بم ببرده، وال يمكببن أن نتصببور داللببة الحاضببر فببي بنبباء )ي عببل( فببي نحو:)يلعببُ ( و)يكتببُ (، 
إال إذا وضببعناه فببي نظببف وأسببندناه إلببى فاعببل، إنه لببف نببذكره ونصببر ا بببه فهببو فببي فكرنببا عنببد 

 التحدث عن داللة الحاضر في هذا البناء.
 الخبريبببببة وقبببببد تعارفبببببت الجماعبببببة علبببببى اسبببببتخداف بنببببباء )ي عبببببل( فبببببي نظبببببف الجمبببببل 

المثبتببة للداللببة علببى الببزمن الحاضببر، فارتبحببت هببذه الداللببة بالبنبباء وصببرنا نعتقببد أن البنبباء 
بذاته يحمل هذه الداللة، ولو كان بناء )ي عل( يحمل الداللة على الزمن الحاضر في بنائه، 

 فاين هذا الزمن في قولنا: لف يسافر محمد، وفي قولنا: سر ني أن يمرا زيد ؟
)ي عبببل( فبببي هببباتين الجملتبببين ال يبببدل علبببى البببزمن الحاضبببر ألن البببزمن ال إن بنببباء 

نمببا ياتيببه مببن الببنظف، والببنظف فببي الجملببة األولببى يببدل علببى الببزمن  يكمببن فببي البنبباء ذاتببه وا 
الماضببي ألن الجماعببة قببد تعارفببت علببى اسببتخداف بنبباء )ي عببل( مسبببوقاب بببب )لببف( لن ببي حببدوث 

 الحدث في الماضي. 
ة فقبد جباء فيهبا ال عبل البرئيس )سبر ني( علبى مبا تعبار) عليبه القبوف أما الجملة الثاني

المثبتببة، فصببار  الخبريببة مببن اسببتخداف بنبباء )فعببل( لحببدوث الحببدث فببي الماضببي فببي الجمببل
الببزمن الببذي ن همببه مببن الببنظف هببو الماضببي وصببار بنبباء )ي عببل( فببي )يمببرا( يببدل علببى أن 
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ثان )السببرور( و)المببرا( كالهمببا الحببدث، أي حببدث المببرا، وقببع فببي الماضببي أيضبباب. فالحببد
وقعا وحدثا في الزمن الماضي، والنظف هو الذي من  الزمن الماضي لل عل في بناء )ي عل( 
نمبببا اسبببتخدف بنببباء )ي عبببل( هنبببا لداللتبببه علبببى  حيبببث سبببًر إليبببه البببزمن مبببن ال عبببل البببرئيس، وا 

 حتبى يمكنبك أن الحدث والحدوث، والمزاولبة، وااليحباء بانبه يحبدث شبيئاب فشبيئاب وحباالب فحباالب 
تتصور أن زيداب يمرا بكل مبا فبي المبرا مبن ت اصبيل ومبن مزاولبة للضبحك والق بز والحركبة 
التي يمكن أن يوحي بها هذا البناء في ال عل يمرا، أما االتجاه الزمني لحبدوث الحبدث فبي 
 هبذا البنباء فقبد تك بل الببنظف البذي يحتبوي علبى )سبر ني( بالداللببة عليبه وهبو البزمن الماضببي،

 أي زمن ال عل الرئيس في النظف.
نما الحدث والحبدوث همبا اللبذان يكمنبان فبي  فالزمن إذن ال يكمن في ذات البناء، وا 
صل  البناء وفي داخله، وهما دليال فعلية البناء، أما الزمن فبال ببد أن يبرتبح بالبنباء وياتيبه 

 من النظف أو من ظرو) القول.
ومببع بنباء )ي عبل( يسباعدنا علبى فهبف الببزمن إن الحبديث عبن البزمن مبع بنباء )َفَعبل( 

مع بناء )فاعل(، فقد تببي ن لنبا ممبا سببق أن البزمن داللبة يكتسببها البنباء ال علبي مبن البنظف، 
وأنببه داللببة تببرتبح بالبنبباء وتاتيببه مببن الخببارج، أي مببن الببنظف أو مببن القببرائن الحاليببة، وبنبباء 

كمببا هببو حببال  –يكتسبب  الببزمن  )فاعببل( عنببدما يكببون )فعببالب( داالب علببى الحببدث والحببدوث
مبن البنظف أو مبن القبرائن الحاليبة، وقبد ذكرنبا أن القبرائن الحاليبة ال يمكبن  –األبنية األخبًر 

تجاهلها في الدرس النحوي، فإذا سالَت: أين زيد ؟ وجاء الجوا : زيد نائف، أال تدل ظرو) 
مببن الجببوا : زيببد نببائف  القببول )القرينببة الحاليببة( أن المقصببود: أيببن زيببد اآلن، وأن المقصببود

 اآلن. فالزمن هنا ارتبح بال عل وجاءه من ظرو) القول.
ذا ُأريد زمن بعينه تستخدف قرينة فبي البنظف تشبير إلبى البزمن )ظبر) زمبان( نحبو:  وا 
زيد مسافر  داب، وكثيراب ما تاتي هذه القرائن مبع بنباء )فاعبل( البذي يبدل علبى الحبدوث وهبو 

.  الزف أي  ير متعد 
ن المستدل عليه من النظف مع هذا  البنباء، بنباء )فاعبل( المتميبز عبن  يبره أما الزم

 من األبنية بالحدوث المستمر، أو الحدوث المؤكد، فهو كاآلتي:
 الحاضر:  -1

وتبتف الداللبة عليبه عنبدما ُيضبف إلبى بنباء )فاعبل( ظبر) يبدل علبى البزمن الحاضببر، 
البببزمن الحاضبببر، نحبببو: يسبببمع نحبببو: أنبببا خبببارج اآلن، أو عنبببد وجبببود أيبببة قرينبببة تبببدل علبببى 
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الحببال  المحاضببر( وهببف جالسببون فببي مقاعببدهف، فداللببة )يسببمع( علببى الببزمن الحاضببر، أو 
الزمن المحلق، تنسح  إلى بناء )فاعل( فيدل البنباء علبى مبا يبدل عليبه ال عبل البرئيس مبن 

 زمن.
 المست بل: -2

 وتتف الداللة على هذا الزمن بحريقتين:
  داب، وأنا عائد( من الغربة قريباب بإذن اب.، نحو: زيد راحل بالظروف -أ

كللل نفلللذ ئاة للٌة  : كقولببه تعببالى علببى قبببراء( مببن قببرأ بببالتنوين:بللالتنوين والتعليلل  - 
 (.111)آل عمران:  الملو َ 

 االستمرار المطل :  -3
وتببتف الداللببة عليببه حببين ال تتببدخل أي نببوع مببن القببرائن فببي تحديببد اتجبباه الببزمن، أي 

رينببة حاليببة مببع خلببو الببنظف ممببا يشببير إلببى اتجبباه زمنببي معببين، وذلببك عنببد عنببد عببدف وجببود ق
التعبيببر عببن العببادات الجاريببة التببي ال يخببتص بهببا زمببن معببين، نحببو: الجنببود مببدافعون عببن 

 األوحان.
   الماضي: -4

 وتتف الداللة على هذا الزمن بحريقتين:

 ، نحو: زيد هو المسافر أمس.بالظروف -أ
 الحمد ا فاطلر السلموا  واررضق جاعلل المالةكلة رسلالً  ى: ، كقوله تعالباإلضافلة - 

 :(.1)فاحر 
 الماضي التام:  -5

وُيستدل عليه عندما يقترن بنباء )فاعبل( ببب )كبان( المسبما( )كبان الناقصبة( ومبا هبي 
فببي الواقببع إال  فعببل مسبباعد يسبباعد فببي الداللببة علببى الببزمن الماضببي، فيصببب  البنبباء معهببا: 

 وكان اللص حامال سالحا. –ان محمد مسرعا )كان فاعال( نحو: ك

وهنا يجدر الت ريبق ببين البنظف البذي تقتبرن فيبه )كبان( ببالخبر وهبو صب ة تبدل علبى 
الثبوت أي )اسف( مثل صبادق، وحباهر، نحبو: كبان محمبد صبادقاب، والبنظف البذي تقتبرن فيبه 

فببالنوع  )كببان( بببالخبر وهببو يببدل علببى الحببدث والحببدوث أي )فعببل(، نحببو: كببان زيببد قائمببا،
نمبا  األول تمن  )كان( الص ةَ  الثابتَة وجوداب زمنياب ماضياب فليس في الجملة حدثا وحدوثا وا 
هو وجود الوص) الثابت في الزمن الماضي، وعندما تدل )كان( على الوجود وعلى البزمن 
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، ومثببل ذلببك إذا دلببت )كببان( علببى الوجببود الماضببي فببالمعنى يقتضببي إعببرا  الخبببر )حبباالب(
 .نحو: وكان اب   ورا رحيما المحلق،

أما النوع الثاني: )كان زيدا قائما( ف يها حدث وهو القياف، وحدوث مستمر في الزمن 
 اران:في إعرابها خي االماضي دلت عليه )كان( والجملة واضحة المعالف ال علية، ولن

سبتمر فبي إما أنه نعد  )كان قائما( وحد( لغوية )فعلية( واحد( تدل على حدث وحدوث م -1
: فعببل مببا  (الببزمن الماضببي، مببن  يببر أن نجببز يء هببذا التركيبب ، فُيعر )كببان قائمببا

مستمر )مسند(، و)زيد( فاعل أينما كان موقعه من النظف متقدماب، نحو: زيد كبان قائمبا 
 أف متوسحا، نحو: كان زيد قائما، أف متاخراب نحو: كان قائما زيد.

مبا أن نعبد  )كبان( فعببالب مسباعداب يب-1 دل علبى الكينونببة المقترنبة ببالزمن الماضبي و)قائمببا( وا 
 في موضع )حال( وتدل على الحدوث المستمر.

وليس ثمة فرق كبير ببين االعبرابين فالمسبند هبو البذي يكمبن فيبه الخببر أي الحكبف، 
والحببال أيضبباب بمعنببى الخبببر، وقببد قببال الجرجبباني: " الحببال خبببر فببي الحقيقببة مببن حيببث إنببك 

 .(1)ي الحال كما تثبته بالخبر للمتبدأ وبال عل لل اعل" تثبت بها المعنى لذ
، مثببل معاملببة )كببان( فببي هببذا الببنظف ألنهببا أصللبو وأضللحى وأمسللى وبللا وُتعامببل: 

أفعال مساعد( تدل على البزمن الماضبي مبع توقيبت خباص لكبل منهبا. نحبو: أمسبى المحبر 
 .زيد كاتبا قصصامنهمرا. وبات المري  ساهرا، وأصب  

لماضي التاف عندما تقترن )قد( بب )كان فاعالب( فيصب  ) قد كان فاعال( ويتف تاكيد ا
 نحو: نج  زيد وقد كان ضاحكا عند استالمه النتيجة.

 :  االستمرار في الماضي والحاضر -6
كقولبببه وتببباتي فعبببالب رئيسببباب  ،و )الزال(أ ،للداللبببة علبببى االسبببتمرار تسبببتعمل ل ظبببة )مبببازال( 

(. وكقولبه 11)األنبيباء:  تلى جعلنلاهم حصليدًا لاملدينفما زالل  تللغ دعلواهم ح تعالى: 
ذا اقترنببت بال عببل14)التوبببة:   ال يللزال بنيللانهم الللئي بنللوا ريبللة فللي قلللوبهمتعببالى:   (، وا 

وال يلزال اللئين كفلروا  كقوله تعالى:  ال عل دوثحدل ت على استمرار كانت فعالب مساعداب و 
 (.11)الحج:  تصيبهم بما صنعوا قارعة

                                                           

 .131،133دالئل االعجاز:   (1)
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اء )فاعبببل( بذاتبببه يبببدل علبببى االسبببتمرار  يبببر أن اقترانبببه ببببب )ال يبببزال( يؤكبببد هبببذا وبنببب
وللللو شلللاء ربلللغ لجعلللل النلللاذ أملللة واحلللد  وال يزاللللون االسبببتمرار كمبببا فبببي قولبببه تعبببالى: " 

 (.111" )هود:ملتلفين
( على االستمرار أيضاب كقوله تعبالى:  ( و )يظل  وملن يياتلد الَجلوار فلي البحلر  وتدل )ظل 

: ق إن يشأ ي سكن الريَو فيظَلْلَن رواكد على ظهره كارعالم  (.33)الشوًر
وعنببدما تقتبببرن )ظبببل( ببنبباء )فاعبببل( يؤكبببد اسبببتمرار الحببدوث ألن )ظبببل( تبببدل علبببى 
االسببتمرار، وفببي بنبباء )فاعببل( داللببة علببى اسببتمرار الحببدوث فتتاكببد الداللببة علببى االسببتمرار 

( وكقولبه 17)حبه: للئي ظْللَ  عليلد عاكفلاً لهلغ اإوانظر إلى  بهذا االقتران كقوله تعالى: 
 إن نشللللللللأ ننللللللللزل عللللللللليهم مللللللللن السللللللللماء ييللللللللًة فظّلللللللللْ  أعنللللللللاقهم لهللللللللا تعببببببببالى: 
 (.4)الشعراء: لاضعين

وأجببد مببن المناسبب  هنببا أن أذكببر ال ببرق بببين داللببة )ال يببزال فبباعالب( وداللببة )ال يببزال 
 ي عل(، نحو: ال يزال المحر منهمراب، وال يزال المحر ينهمر.

وجود )ال يزال( في كل من الجملتين يمنحهمبا داللبة واحبد( مبن حيبث االسبتمرار  إن
الممتد من الزمن الماضبي إلبى البزمن الحاضبر، ولكبن ال برق ببين النظمبين يكمبن فبي داللبة 
بنبباء )فاعببل( هنببا علببى االسببتمرار، فتتاكببد الداللببة علببى اسببتمرار الحببدوث مببن خببالل البنبباء 

فبي البنظفب بينمبا يبدل بنباء )ي عبل( علبى المزاولبة والتزجيبة  ن سه ومبن خبالل وجبود )اليبزال(
لذهن فرصة لتصور ت اصيل الحدوث فيصب  البنظف مبع )اليبزال ينهمبر( اوالتجدد بما يمن  

يدل على اسبتمرار حبدوث الحبدث مبن البزمن الماضبي إلبى البزمن الحاضبر مبع رسبف صبور( 
ا عليببه المحببر مببن تجببدد فببي حببدوث لت اصببيل حببدوث االنهمببار شببيئاب فشببيئاب وحبباالب فحبباالب ومبب

 االنهمار.
ويمكبن أن تالحببظ هبذا ال ببرق ببين داللببة )ال يببزال فباعالب( وداللببة )اليبزال ي عببل( مببن 

 وللللو شلللاء ربلللغ لجعلللل النلللاذ أملللة واحلللد  واليزاللللون ملتلفلللين خبببالل قولبببه تعبببالى: 
 اسلتطاعواوال يزاللون ي لاتلونكم حتلى يلرّدوكم علن ديلنكم إن  ( وقوله تعالى: 111)هود:

 (.117)البقر(: 
تجبد  اليزالون ملتلفلينفبينما تجد التاكيد على استمرار الحدوث في اآلية األولى 

في اآليبة الثانيبة الداللبة علبى االسبتمرار أي اسبتمرار الحبدوث مصبحوباب بت اصبيل الحبدوث: 
اليزالون ي اتلونكم. 
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كبببان الصببببُي متسبببلقاب ومثبببل ذلبببك ال بببرق ببببين )كبببان فببباعالب( و )كبببان ي عبببل(، نحبببو: 
الشجر(، وكان الصبي يتسلُق الشجر(، فوجود )كان( في الجملتين يدل على أن زمن حبدوث 
الحدث هو الماضي، وال رق يكمن في داللة بناء )فاعل( على استمرار الحدوث أو تاكيبده، 
وداللبة بنبباء )ي عببل( علبى التزجيببة والت صببيل فبي الحببدوث، وكانببك تبًر حركببة الصبببي أثنبباء 

 لتسل ق حاالب فحاالب.ا
ويمكببن مالحظببة هببذا ال ببرق أيضبباب بببين داللببة )كببان فبباعالب( وداللببة )كببان ي عببل( مببن 

 وملللا تلللأتيهم ملللن ييلللة ملللن ييلللا  ربهلللم إال كلللانوا عنهلللا معرضلللينخبببالل قولبببه تعبببالى: 
ياحسلللر  عللللى العبلللاد  ملللا يلللأتيهم ملللن رسلللول إال كلللانوا بلللد ( وقولبببه تعبببالى: 46)يبببس:

 .(31)يس:  يستهزةون
صبببرارهف عليببببه فبببي اآليبببة األولببببى،  ويمكنبببك أن تتخيبببل اسبببتمرارهف فببببي االعبببرا  وا 

 وتتخيل حركات استهزائهف وت اصيل أفعالهف عندما يستهزئون .... في اآلية الثانية.
 الداللة على فاعل الحدث: -سادسا  -

في البنظف البذي يكبون فيبه بنباء فاعبل )فعبالب( وعنبدما يحمبل دالالت فعليتبه، وأهمهبا 

لتببه علببى )الحببدث والحببدوث(، نالحببظ أن هببذا البنبباء يببدل علببى فاعببل الحببدث، إذ تلحقببه دال

عالمببات تشببير إلببى نببوع ال اعببل وعببدده، وعنببدما يخلببو مببن العالمببة ف اعلببه الم ببرد المببذكر، 

 نحو: قائف، قائمان، قائمون، قائمة، قائمتان، قائمات.

ل(، وبناء )ي عل(، من حيث وجو  وبناء )فاعل( ال يختل) عن البناءين السابقين، بناء)فع

محابقببة ال عببل ل اعلببه إذا تبباخر ال عببل عببن ال اعببل وذلببك لكببي ي هببف السببامع أن االسببناد قببد 

انتهبببى للمسبببند إليبببه المتقبببدف، ويلبببزف االفبببراد إذا كبببان فاعلبببه متببباخراب عنبببه. وفيمبببا ياببببي جبببدول 

 عن فاعله: يوض  حالة بناء )فاعل( عندما يتقدف على فاعله وحالته عندما يتاخر

 الرجل قائف  قائف الرجل 

 الرجالن قائمان  قائف الرجالن

 الرجال قائمون  قائف الرجال

 البنت قائمة  قائمة البنت
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 البنتان قائمتان  قائمة البنتان

 البنات قائمات  قائمة البنات

وفيمببا يبباتي جببدول آخببر يوضبب  التشببابه بببين بنبباء )فاعببل( وبنبباء )فعببل( وبنبباء )ي عببل( مببن 

 مجيء البناء م رداب إذا تقدف على فاعله، وتلزف المحابقة إذا تاخر عن فاعله.حيث 
 األفعال في حالة تقدمها على فاعلها

 بناء )فعل( بناء )يفعل( بناء فاعل

 الرجلانحلق  الرجلينحلق  الرجلمنحلق 
 رجالنانحلق ال رجالنينحلق ال رجالنمنحلق ال
 رجالانحلق ال رجالينحلق ال رجالمنحلق ال
 بنتانحلقت ال لبنتتنحلق ا بنتمنحلقة ال
 بنتانانحلقت ال بنتانتنحلق ال بنتانمنحلقة ال
 بناتانحلقت ال بناتتنحلق ال بناتمنحلقة ال

 
 ارفعال في حالة تألرها عن فاعلها

 بناء )فعل( بناء )يفعل( بناء فاعل

 انحلق الرجل ينحلق لرجلا منحلق الرجل
 انحلقا الرجالن ينحلقان رجالنلا منحلقان لرجالنا
 انحلقوا لرجالا ينحلقون لرجالا منحلقون لرجالا

 انحلقته  البنت تنحلق بنتال منحلقة البنت
 انحلقتا لبنتانا تنحلقان لبنتانا منحلقتان البنتان

 انحلقن لبناتا ينحلقن البنات منحلقات لبناتا
 

اء )ي عبل( مبع الغائب  كبذلك هبو وكما كان بناء )فاعل( يشببه بنباء )فعبل( ويشببه بنب
 ا مع المخاح  كما يتض  من الجدول اآلتي:ميشبهه
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وهكذا نجد أن تشابه هذه األبنية يؤكد إمكانية مجيء بناء فاعل )فعبالب( وأنبه عنبدما 

ده ونوعبه(، يكون فعالب في النظف فما يلحق به من عالمات إنما هي إشبار( إلبى ال اعبل )عبد

ولكببي ي هببف السببامع أن  إسببناد ال عببل قببد تببف  وانتهببى إلببى ال اعببل المشببار إليببه بهببذه اللواحببق، 

والحبظ ال برق ببين هباتين الجملتبين: الحبال  جالسبون، والحبال  جبالس آبباؤهف، فقبد جباءت 

بينمبا الالحقة في الجملة األولى إشار( إلى أن االسناد قد تف  لل اعل المتقدف بدليل المحابقبة، 

خال ال عل من الالحقبة فبي الجملبة الثانيبة ألن ال اعبل سبياتي بعبده واالسبناد سبيتف فبي ذهبن 

 السامع بعد ذكر ال اعل المتاخر.

بحنا البدالالت التبي يتضبمنها  وبعد هذه الجولة في رحا  بنباء )فاعبل( وبعبد أن وض 

قال: " فليكن لنا  في كثير من استعماالته أًر أن الدكتور مهدي المخزومي كان محقاب حين

قراره في مقاالتنا وكتبنا، والكتب  المقبرر(  إذن من الجرأ( ما يحملنا على تثبيت هذا التقسيف وا 

لتالميذنا في مراحل التدريس المختل ة، ولن نغي ر في هذا أسلوباب، ولن نشو ه فبي هبذا تعبيبراب، 

ن فبببي مبببدارس بغبببداد فقبببد تبببرددت ألسبببنة المعبببربين بهبببذا التقسبببيف أكثبببر مبببن قبببرنين مبببن الزمبببا

وحلقات مساجدها ومجالس الدرس الخاصة فيهبا، وتباثر بهبا دارسبون انتشبروا فبي كثيبر مبن 

األقحبببار التببببي ُعنيببببت بمثببببل هببببذه الدراسببببة، فاألفعببببال إذن ثالثببببة: ال عببببل الماضببببي، وال عببببل 

 
 
 

 فاعلها تألرها عنرفعال في حالة 

 بناء )فعل( بناء )يفعل( بناء فاعل

 أنَت انحلقتَ  أنَت تنحلقُ  أنت منحلق
أنتما منحلقان، أنتما 

 منحلقتان
 أنتما انحلقتما أنتما تنحلقان

 أنتف انحلقتف ف تنحلقونأنت أنتف منحلقون
 أنِت انحلقتِ  أنِت تنحلقين أنِت منحلقة
 أنتن  انحلقتن   انتن  تنحلقهنَ  انتن  منحلقات
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نبباء إلببى الواقببع اللغببوي: بنبباء فبببََعل، وبنبباء ي عببل، وب أقببر  المضببارع، وال عببل الببدائف أو بعبببار(

 (1)فاعل ".

 المصادر والمراجع

 القران الكريف -1
 اسف ال اعل بين االسمية وال علية ، الدكتور فاضل الساقي . -1

 ف . 1171الجرجاني ، دار المعرفة ، بيروت  ردالئل االعجاز ، لعبدا لقاه -3

، 14، ح  دشرا اببن عقيبل علبى أل يبة اببن مالبك ، تحقيبق محيبي البدين عببدا لحميب -4
 ف . 1161القاهر( 

االسبببتربادي ، تحقيبببق البببدكتور يوسببب)  نشبببرا الرضبببي علبببى الكافيبببة ، لرضبببي البببدي -1
 . ف 1116بنغازي ، الحبعة الثانية  _ سحسن عمر ، منشورات جامعة قار يون

 لبنان .  -شرا الم ص ل ، البن يعيا ، عالف الكت  ، بيروت  -6

، الولببىر مهببدي المخزومببي، الحبعببة افببي النحببو العربببي ، قواعببد وتحبيببق ، الببدكتو  -7
 ف .1166مصر 

، بيبروت ومبي، الحبعبة االولبىفي النحو العربي ، نقد وتوجيه ، الدكتورمهبدي المخز  -1
 ف .1163

محمبببد هبببارون، الهيئبببة المصبببرية العامبببة  فلسبببيبويه ، تحقيبببق عببببد السبببال –الكتبببا   -1
 ف .1177للكتا  ، 

امبببة ة المصبببرية الع، الهيئببباهبببا ومبناهبببا ، البببدكتور تمببباف حسببباناللغبببة العربيبببة معن -11
 .ف1173للكتا ، 

، و ، البببدكتور مهبببدي المخزومبببيمدرسبببة الكوفبببة ومنهجهبببا فبببي دراسبببة اللغبببة والنحببب -11
 لبنان .  –ف ، بيروت  1116-هب  1416الحبعة الثالثة ، دار الرائد العربي 

 ،معبباني النحببو، الببدكتور فاضببل صببال  السببامرائي ، بيببت الحكمببة ، جامعببة بغببداد -11
 ف . 1116

عاري  ، البن هشاف األنصاري ، تحقيق مازن المببارك مغني اللبي  عن كت  األ -13
 ، الحبعة الثانية ، دار ال كر .

                                                           

 111العربي نقد وتوجيه:  في النحو  (1)
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ببل فببي علببف العربيببة ، للزمخشببري ، الح  -14  –بعببة الثانيببة، دار الجيببل، بيببروتالم ص 
 لبنان . 

، عببالف عضببيمة قالمقتضبب  ، محمببد بببن يزيببد المبببرد ، تحقيببق محمببد عبببد الخببال -11
 لبنان . –الكت  ، بيروت 

الجببوري ،  الجبواري وعببد اب ر  ، البن عص ور ، تحقيق احمد عبد الستاالمقر   -16
 بغداد .    –محبعة العاني 

، الل الببدين السببيوحي ، دار المعرفببةهمببع الهوامببع فببي شببرا جمببع الجوامببع ، لجبب -17

 لبنان . -بيروت

 


