
   يـــــحث العلمـــليم العالي والبــوزارة التع

  جامعة طرابلس 

  والتدريب الدراسات العليا  إدارة

  كلية اآلداب

  قسم اللغة العربية

  

  :الجاحظ من خالل كتابه  عندالزمن و داللته 

  ةدالليَّ صرفية ةدراسة نحويَّ) البيان والتبيين (

  



 

 

  :إعداد الطالبة

 

 

  :إشراف األستاذ الدكتور

 

 
  

  2013:  جامعيال العام



  

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  

 )1(  }فَاذكُرواْ اَهللا كَما علَّمكُم ما لَم تكُونواْ تعلَمونَ {

   

  صدق اهللا العظيم 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  239سورة البقرة من اآلیة  (1)



  

  

  

  أهدي ثواب عملي هذا إىل 

  أمي احلبيبة أطال ا عمرها                                          

  

  

  

  

  ةـــــــــــــــاحثـــــبــال

  

  

  



  و تقدير  رـــــــشك

  

ألستاذ الفاضل اكتور ا: إىل سعدين أن أتقدم جبزیل الشكر والعرفان 

 ,جفزاه هللا ريا ههذ أطروحيت اي أرشف ىل  الشيت الطيب شنة

 نْ مَ  وأتفضل لشكر إىل األساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة ، وإىل لكّ 

 ّ ّ  مد يل ید العون واملسادة وأخص  مجيعا ر أخوايت العززات ، فلهم مين

  . الشكر والتقدر

 

  

  

  ةـــــــــاحثــــبــــال

  

  

  



 ـأ 

 

  ةـــــــــــــمدَّــــــــقــــالم

فتنة العمل ونعوذ بك من التكلف اللھم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من    
العجب بما نحسن ، ونعوذ بك من السالطة والھذر ،   لما ال نحسن كما نعوذ بك من  

وتضرعوا إلى  وقدیما ما تعوذوا باهللا من شرھما . وكما نعوذ بك من العي والحصر 
)1(ا ماهللا في السالمة منھ 

والحمد هللا رب العالمین ، والصالة والسالم على     ، 
ومن تبعھم  وأصحابھ ھوالمرسلین ، وعلى آل األنبیاءالمبعوث رحمة للعالمین أشرف 

  .بإحسان إلى یوم الدین 

 اشرف جعلتھا جدیرة بأن تكون   حباھا اهللا بمیزات التي فإن اللغة العربیة من اللغات  :أما بعد 

في ألفاظھا وعباراتھا فھي بھذه   مرونةاللغات الراقیة ، وذلك لما تتمیز بھ من   وفي تراثنا الفكري والثقافي      ,جمیلة لمن یتقنھا  ألسنة متكلمیھا  علىة عالمرونة طی
وأخرى نقلت علوما     اإلنسانیة عدید من الكتب الجلیلة التي جاءت ملیئة بالمشاعر       المجاورة ، ومن الكتب التي نقلت لنا صورة    األمممن أممھا أو من  حضارة وثقافةو كتاب البیان   : (، كتب الجاحظ جمیعھا ، ومنھا     شت فیھ   اة عن عصرھا الذي عحّی  شدوھدوء وصخب فھو من الكتب التي ت من تناسق وتنافر بما یحویھ) والتبیین

أن ینبغي   ور سلس بعید عن الغموض     لما فیھ من ثقافة ولغة وأسلوب میسّ   القارئ
یتوقف عنده البحاث فھو معمل متكامل یعج بكل مظاھر الحیاة واللغة ، ویمكن أن         یرید ، كل  والرسام والمسرحي ما غیر المتعلم اإلنسان بس منھ األدیب واللغوي وتیق حسب حاجتھ ، ذلك ألن ھذا الكتاب ھو نتاج ثقافة ذلك العصر لما استشھد فیھ من      ب

ساحر وساخر مما جعلھ أحد متون اللغة   بأسلوبقرآن وشعر وقصص وأخبار  
     وغرر األحادیث ومن الفقر   , وحسن التركیب  ,  األلفاظلجودة انتقاء  

                                                             

بیروت ,دار الكتب العلمیة ,تحقیق موفق شھاب الدین ( 1/7البیان والتبیین للجاحظ  ینظر )(1
  ) .  2003, الطبعة الثانیة , لبنان 



 ـب 

 

)1(والمقطعات المتخیرة , والنتف المستخرجة  , المستحسنة
فالكالم غیر مصنوع  

عرفت   إالما قرأت كتاب رجل قط : "وال متكلف بل مثل عقل الجاحظ كما قال زیاد  " فیھ عقلھ
)2 (

جالس عامة   بما أبداه من أخبار وعلم وقصص وثقافة وال غرو لقد         
   أي األمور: قیل لبعض العلماء  "والمثقف والعالم   رعالناس البسیط ورجل الشا  

" ة  الحكماء ومذاكرة العلماء مجالس: أمتع ؟ فقال 
)3 (

فكان البیان والتبیین نتاج ذلك   
الزمن (:  البحث اللغة وعنونت  بعض مسائل العقل لذلك اخترتھ وطبقت علیھ    

) داللیة  صرفیة   البیان والتبیین دراسة نحویھ: الجاحظ من خاللھ كتابھ  عندوداللتھ  بالفعل فقط یمكن تحدیده  وھدفت إلى بیان أھمیة الزمن وعالقتھ بالفعل وأن الزمن ال
كالمشتقات والمصدر عن طریق قرائن معینة        باألسماءوإنما یمكن أن یستدل علیھ  د الزمن تحدیدا دقیقا ألن تقسیمات النحاة جاءت للفعل مفردا  حّدُی كذلك فالفعل ال

زمن النحوي فھو وظیفة یؤدیھا الفعل في السیاق أو الصفة أو     أما ال, خارج السیاق 
والخبریة في تحدید الزمن ، والقرائن المعینة     اإلنشائیةالمصدر ، أیضا دور الجمل 

في تحدید الزمن وقد ھدفت أیضا إلى الربط بین اللغة واألدب من جھة ، وبین القدیم 
جھم في تناول اللغة واألدب    ن منھ كا وبیان أن القدامى   ,  أخرى والحدیث من جھة 

 آراءنت دالالتھا ومعانیھا وتتبعت     التحلیلي فوصفت المسائل النحویة والصرفیة وبّیأحد أھم عوامل حفظھا إلى جانب القرآن الكریم لذلك اتبعت المنھج الوصفي         

یحویھ من مسائل لغویة وأدبیة كثیرة ومتنوعة لھا عالقة بداللة الزمن ،    والتبیین لمابعض العلماء وحللتھا ، وكان من أسباب اختیار ھذا الموضوع أھمیة كتاب البیان        
 -التي  – األسباب الكتاب ، ومن   ھذا والتعریف بالرصید اللغوي الوفیر الذي یحویھ 

إلى اختیار ھذا الموضوع ما تمتع بھ ھذا العالم الجلیل من شخصیة           كذلك دعتني 
و ودقتھا وعمق ھذه التحلیالت , وتحلیالتھ للمسائل المختلفة  وآراؤهفریدة من نوعھا 

لمكتبة العربیة   وإثراء ا ي بھا الجاحظ بین علماء عصره      حظ المكانة العالیة التي ی     . بحث في اللغة یعتمد على أصل تراثي ب

                                                             

    . 3/3 البیان والتبیین للجاحظینظر) (1

  . 2/61 المصدر السابق(2)

  2/69نفسھ  )(3



 ـج 

 

             المفصل للزمخشري : ومن الكتب التي تناولت موضوع الزمن كتاب  

وشرح  ) ھـ   616: ت (لباب في علل البناء واإلعراب للعكبري   وال) ھـ 538: ت (
والمزھر في علوم اللغة وھمع الھوامع  ) ھـ 643: ت( المفصل البن یعیش 

إلبراھیم   أبنیتھ  الفعل زمانھ و  : ، ومن الدراسات الحدیثة   ) ھـ  911:ت(للسیوطي    الوافي لعباس حسن  السامرائي ، واللغة العربیة معناھا ومبناھا لتمام حسان ، والنحو

قسم للدراسة النظریة ، وقسم     :قسمین  ضمنوقد جاءت ھذه األطروحة          
  :على النحو التالي وذلك , تطبیقي للدراسة العملیة 

  :تناولت فیھ  مدخل إلى البحث   

 .فھ وأسلوبھ فیھ وتنوعھ بین الخبر واإلنشاء التعریف بالجاحظ ومؤلَّ - 1

 .وعالقتھ بالزمن  أقسامھ: الفعل في العربیة  - 2

 .وأنواعھا  امفھومھ: الجمل الخبریة  - 3

 .مفھومھا وأغراضھا :  اإلنشائیةالجمل  - 4

   تناولت في ) مفاھیم عامة تتعلق بالداللة على الزمن     (وھو  القسم األولوجاء 

  ))مفھومھ النحوي وأقسامھ :الزمن ( األول فصلال

  )الزمنمفھومھا ودورھا في تحدید : الجھة ( الثاني فصلال و

البعد والقرب واالنقطاع   : من حیث  ) تعبیرات الجھة  (فھو  الثالث فصلالأما 
  .واالتصال والتجدد واالنتھاء واالستمرار والمقاربة والشروع 

  )مفھومھا وأنواعھا ( :  تحدثت عن القرینة الرابع فصلالوفي 

 الحروف و  : ي تفید الجھة وھ   التي  قرائن  فیھ ال حت فوضَّ  الخامس  فصلالأما في 

  النواسخ والظروف 

  



 ـد 

 

  

  : وھو الجانب التطبیقي في أربعة فصول على النحو التالي القسم الثاني وجاء 

تبدأ بمدخل إلى   ,  ویحتوي على تسعة مباحث   , الزمن الماضي  الفصل األول 
الماضي القریب   (: والثاني , ) الماضي البعید المنقطع(: ثم المبحث األول , الفصل 

الماضي المنتھي  : (والرابع  )الماضي المتجدد : ( والمبحث الثالث ) المنقطع الماضي (: والسادس , ) الماضي المتصل بالحاضر( :  والخامس , )بالحاضر : والتاسع  , ) الماضي المقاربي : (والثامن ,) بسیطالماضي ال(: والسابع  , )المستمر

  .) الماضي الشروعي(

وثالثة  ,  ویحتوي على مدخل إلى الفصل   , ) الزمن الحال (:  والفصل الثاني  
، ) الحال التجددي  (: والمبحث الثاني   , ) بسیط الحال ال (:  األول  مباحث ، المبحث
  . ) الحال االستمراري(: والمبحث الثالث 

في مدخل وأربعة مباحث ، المبحث    ) الزمن المستقبل(: وھو ,  الفصل الثالثوجاء 
والمبحث , ) المستقبل المقاربي  (: والمبحث الثاني  , ) المستقبل البسیط (: األول 
  .) المستقبل الشروعي(: والمبحث الرابع , ) المستقبل البعید(: الثالث 

فجاء في مدخل ومبحثین ،    ) الزمن في الصفة والمصدر   (: الفصل الرابع  أما 
وفي آخر البحث    , وضعت فیھا ما توصلت إلیھ من نتائج  , ت المباحث بخاتمة وذیل  )الزمن في المصدر: (، والمبحث الثاني ) الصفاتفي الزمن (: المبحث األول 

لمطلوب من  إلى اتسھل للقارئ الوصول  عامة فھرست لما جاء في البحث بفھارس 
  . معلومات ثم المصادر والمراجع التي رجعت إلیھا في البحث 

الھوامع  وھي كتاب ھمع     ,ًارثی وأود أن أشیر إلى أنني رجعت إلى بعض الكتب ك     
وكتاب النحو الوافي    , وكتاب اللغة العربیة معناھا ومبناھا لتمام حسان   , للسیوطي 

لعباس حسن ، وأن ھذه الدراسة لیست إحصائیة وإنما أخذت فقط بعض النماذج  
محاولة أن تكون دراستي قد     ,  وطبقت علیھا ، وھكذا ، فإني بذلت ما في وسعي      



 ـھ 

 

بعض الباحثین في البحث عند اطالعھم       الرغبة عند   قدمت بعض الفائدة وحركت   
نرجو أن نكون    و"قالھ المؤلف    على بعض من اختیارات الكتاب وأخیرا أقول ما     

غیر مقصرین فیما اخترناه من صیغتھ ، وأردناه من تألیفھ ، فإن وقع على الحال         
وقع بخالفھا   وإن الذي أردنا وبالمنزلة التي أملنا  فذلك بتوفیق اهللا وحسن تأییده ،         " فما قصرنا في االجتھاد ولكن حرمنا التوفیق واهللا سبحانھ وتعالى أعلم

)1(
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .   4/63البیان والتبیین للجاحظ  )(1

  



1 

 

  مدخل إلى البحث

  

  

  .ترجمة الجاحظ   - ًالأوَّ
 

  ) .البیان و التبیین(: التعریف بكتابھ - ثانیًا
 

  ) .أقسامھ، وعالقتھ بالزمن(: الفعل في العربیة  -  ثالثًا
  

  .الجمل الخبریة  - رابعًا 
  

  .اإلنشائیة الجمل  -  خامسًا
  
  

  

  

  

  

  

  

  



2 

 

  

  :ترجمة الجاحظ - ًالأوَّ

 :اسمھ ولقبھ - 1

ھو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب، الكنانيُّ اللیثيُّ الُفقیميُّ الملقب      

بالحدقي وبالجاحظ؛ لجحوظ في عینیھ ، جده األدنى أسود البشرة، یقال لھ نزرة ، 

والفكر،ویعد أبرز كتاب وعلماء وكان جماًال لعمرو بن قطع ، أحد أئمة األدب 

  )1( .عصره

  

 :والدتھ ووفاتھ - 2

ولد الجاحظ في البصرة إحدى عواصم العلم آنذاك ، وقبلة المتعلمین ،ولم      

، في )ـھ 626:ت (عرف بالضبط متى كانت والدتھ ، فقد ذكر یاقوت الحموّي ُت

  :عن الجاحظ قولھ معجمھ نقال

  

                                                             

ینظر الفھرست للندیم ،أبي الفرج محمد بن أبي یعقوب إسحاق ، المعروف بالوراق ،  )1(
رة ، الطبعة الثالثة ، یرضا تجّدد ابن علي بن زین العابدین ، دار المس: تحقیق (  208ص

ومروج الذھب ومعادن الجوھر ، تصنیف أبي الحسن علي بن الحسین  ).1988
وتاریخ ) تحقیق محیي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة ، صیدا بیروت( 4/195المسعودي

دار الكتاب العربي ، . ( 12/212بغداد ، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي ، 
  دار الفكر ، الطبعة (،  16/74،  8وت الحموي ، مج ومعجم األدباء ، یاق). بیروت لبنان

ووفیات األعیان ،ألبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن ).1980الثالثة ،
       ، وطبقات ) إحسان عباس ، دار الثقافة ، بیروت لبنان: حققھ (، 3/470خلكان ، 

دار الكتب .( 2/16أحمد الداؤودي ،  المفسرین ، تصنیف الحافظ شمس الدین محمد بن علي بن
              واألعالم لخیر الدین الزركلي ) . 1983العلمیة ، بیروت لبنان ، الطبعة األولى ، 

   ).1990لعلم للمالیین ، بیروت لبنان الطبعة التاسعة ،ادار(، 74/ 5



3 

 

 ن من أبي نواسأنا أّس"
)1(

  بسنة ، ولدت في أول سنة خمسین ومائة، وولد في  

"أخرھا 
)2(

  

مات الجاحظ سنة خمس وخمسین ومائتین  في خالفة المعتز ، وقد جاوز : "ثم یقول 

"التسعین
)3(

  

ولم أجد فیما بین یدي من مراجع ما یشیر إلى دقة تاریخ میالده، أما وفاتھ،       

فإن أغلب الذین ترجموا لھ أجمعواعلى أن تاریخ وفاتھ كان سنة خمس أو ست 

  .وخمسین ومائتین من الھجرة المباركة

في ھذه العلة : "والجاحظ عندما یتحدث في مرضھ عن عمره الطویل یقول 

"نیف وسبعون سنة:تي یتخوف من بعضھا التلف ، وأعظمھا المتناقضة ال
)4(

فعمره  

أن الجاحظ قد : بناء على ذلك نیف وسبعون سنة ، أما یاقوت الحموي ،فیرى 

، وھي فترة زمنیة طویلة ، ولھذا  تجاوز المائة سنة، والفرق أكثر من ثالثین سنة

ن مد عاش ما یقرب فإن والدتھ غیر محددة الزمن عند مؤرخي األدب العربي، فق

وكتب ببراعة في كل معاني الحیاة وعاصر بأدبھ كل المخلوقات   تسعین سنة ، ألّف

فكان أْن أختلف في تحدید میالده ، ألن عمره األدبي كان أكبر من عمره الزمني 

  .بكثیر 

  

  

  

                                                             

أبو نواس بصریًا ، ھو الحسن بن ھاني ، مولى الحكم بن سعد العشیرة من الیمن ، وكان  (1) 
وھو من الطبقة األولى من المولدین ، وھو أحد المطبوعین ومتفننا في العلم قد ضرب في كل 
نوع منھ نصیب ولد سنة خمس وأربعین ومائة وتوفي سنة خمس أو ست أو ثمان وتسعین ومائة 

الدار العربیة ( 2/680الشعر والشعراء البن قتیبة أبو محمد عبد اهللا  بن مسلم ،: ینظر  .ببغداد
، وشرح الشواھد  182والفھرست للندیم ص) 1983,  الطبعة الثالثة. للكتاب ، بیروت لبنان 

دار صادر (عبد القادر البغدادي لدب على ھامش خزانة اال 1/513 يالعین: الكبرى لإلمام 
  ). بیروت ، الطبعة األولى

  .16/74، 8 ، لیاقوت الحموي ، مج اءمعجم األدب)  (2

  .لمصدر السابق الموضع نفسھا(3)

  . 4/196,مروج الذھب للمسعودي (4)
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  :   حیاتھ - 3

 لحیاة ، ودخل معتركھا في سنا، یتیمًا فقیرًا مصارعًا نشأ عمرو بن بحر     

فكانت حیاتھ  مبكرة من أجل لقمة العیش التي كان یتقاسمھا مع أمھ بعد وفاة والده 

مثاال للعصامّیة ، واحتمال الصعاب في سبیل تحقیق أھدافھ ، وھي إرضاء ُأمھ ، 

قال المرزبانى  ,وإشباع نھمھ الشدید للعلم و المعرفة ، فكان یعمل نھاره 

حدثني من رأى الجاحظ یبیع الخبز والسمك : دث المادي قال ّح): "ـ ھ 384:ت(

" بسیحان
)1(

وحدث أبو : " يیستطیع قراءتھ ، فقد ذكر المرزبان یقرأ لیال ماو 

لم أر قطُّ وال سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ ، فإنھ :قال _ ھفان 

ي لم یقع بیده كتاٌب قط إال استوفى قراءتھ كائنًا ما كان ، حتى أنھ كان یكتر

"دكاكین الوراقین ، ویبیت فیھا للنظر
)2(

 .  

الجاحظ لم یكن متفرغًا للعلم والدراسة ، لكنھ بذل جھدًا في القراءة والتألیف و       

خفیف : أكبر من جھد أدیب متفرغ لذلك ، وكان مع صراعھ وجھده الدؤوب 

  .كتبھ مّیاًال إلى الفكاھة ، متفائال مفعما بالحیاة ، وھو ما میز جل , الروح

  

 :عصره - 4

اشتد عود ھذا الفتى العصامي وزادتھ الحیاة قوة وجلدًا ، فازداد میلھ وحبھ      

إذا "یجد مجلسًا إال ویستمع لھ وكان  للقراءة ، فال یترك كتابا إال وینظر فیھ ، وال

"وقع بیده كتاب قرأه من أولھ إلى آخره ، أي كتاب كان
)3(

.  

ختلف طبقات المجتمع ، فجاءت كتاباتھ متنوعة في وتنقلھ في العمل جعلھ یخالط م   

وھم , ناء ، یأخذ منھا كل أفراد المجتمع العلوم ، ملونة موشاة كالحدیقة الّغ مختلف

ه المتوقد ، ؤموھبتھ الفذه ، وحافظتھ القویة، وذكا: راضون عنھا ، ساعده على ذلك 

                                                             

 .16/74، لیاقوت الحموي ،  اءمعجم األدب )(1

  . 16/75المصدر السابق ، ) (2

 . 208الفھرست للندیم ص  )3(
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والحضارة ، وحركة وسرعة بدیھتھ ، وخفة روحھ ، كذلك كان لتطور الحیاة 

تشجیع : الترجمة النشطة ، واالنفتاح على الثقافات المجاورة ، واألھم من ذلك 

الخلفاء والوالة للعلم والعلماء واألخذ بأیدیھم ، كل تلك األسباب كّونت بیئة صالحة 

لنمو ثقافة ھذا األدیب ، وصقل موھبتھ ،ألنھ عاش في ذلك العصر  ًاخصب ًاومناخ

)1(ة لینھل من معینھا األفضل واألجودالذھبي للثقاف
  

  :شیوخھ - 5

م وأبي یبن نج يوقد جلست إلى أبي عبیدة ، واألصمعي ، ویحی: "قال الجاحظ      

لست من رواة البغدادیین فما رأیت أحدا منھم قصد اج ْنمالك عمرو بن ِكْرِكَرة مع َم

"إلى شعٍر في النسیب فانشده وكان خلف یجمع ذلك كلھ
)2(

.  

وتلقف الفصاحة من العرب "أخذ الجاحظ علومھ عن معظم علماء البصرة وقد    

"شفاھا بالمربد
)3(

درس علوم اللغة واألدب والشعر والروایة على ید أبي  حیث 

)ــھ 209: ت(    عبیدة 
)4(

لم یكن في األرض خارجي : "والذي مدح الجاحظ قائال  

"علم بجمیع العلوم منھأ
)5(

)6()ـھ 217: ت(، واألصمعي  
الذي قال روایة عن عمر  

                                                             

  . 16/74، ومعجم األدباء لیاقوت الحموي  208:ینظر الفھرست للندیم ص)(1

   4/14البیان والتبیین ) (2

، مكتبة المثنى بیروت ، ودار إحیاء التراث  8/7معجم المؤلفین ، رضا عمر كحالة ،) (3
  .العربي 

المثنى التیمي ، اللغوي البصري ، أخذ عن یونس وأبي عمرو ،  بن ھو أبو عبیدة معمر ) (4
المازني ، كان عالما باألنساب واألیام ، صنف والقاسم بن سالم ، وأبو حاتم  عبید وأخذ عنھ أبو

في غریب القرآن ومجازه ولھ العدید من المؤلفات ، ولد سنة اثنتي عشرة ومائة ، ومات سنة 
، وطبقات  60-58ینظر الفھرست للندیم من  ، تسع وقیل ثمان وقیل احدى عشرة ومائتین

 .328-2/326المفسرین ، لشمس الدین الداوودى ، 

  . 2/327 لشمس الدین الداؤودي طبقات المفسرین ) (5

ھو عبد الملك بن قریب بن عبد الملك بن علي بن أصمع أبو سعید البصري اللغوي ، أحد ) (6
أئمة اللغة والغریب واألخبار والملح والنوادر ، روى عن أبي عمرو بن العالء ، وقرة بن خالد 

 – ةونافع أبي ُنعیم ، وروى لھ أبو داود والترمذي ، مات عن ثمان وثمانین سنة وست عشر
، وطبقات  60ینظر الفھرست للندیم ص . ومائتین ، وقیل غیر ذلك  – ةوقیل خمس عشر

  . 362-1/360المفسرین 
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ر أحد ي ما عّبعوقال الشاف. حفظت ستة عشر ألف أرجوزة : سمعتھ یقول " بن شبة 

"األصمعي عبارةعن العرب بمثل 
)1(

) ـھ 215: ت(وأبي زید األنصاري  
)2(

.  

)3()ـھ 215: ت(ودرس النحو على األخفش األوسط 
، وعلوم الدین والفقھ  

) (ـھ 235: ت(اف ى أبي الھذیل العّلوعلم الكالم عل ، واالعتزال
4

: ت(والنظام ) 

)5()ـھ 231
)6()ـھ 260: ت(والكندي  

)7()ـھ 220: ت(   ر بن المعتمر الھذليبشو  
 

إن ھذه الطبقة حیث ،  كتاباتھ فيكثیر من العلماء الذین تأثر بھم فأثر ذلك وغیرھم 

لم اأخذ عنھا ھذا الع من جھابذة العلم واللغة واألدب وفي مختلف العلوم ، ھي من

  .الجلیل  فكان أن خرج عظیما مثلھم وربما فاقھم علمًا وثقافة

  

  

                                                             

  . 1/360 لشمس الدین الداؤودي طبقات المفسرین (1)

أبو زید األنصاري ، اإلمام المشھور ، كان  –ر بن قیس یھو سعید بن أوس بن ثابت بن بش (2)
اللغة والنوادر والغریب ، روى عن أبي عمرو بن العالء ،   نحویا أدیبا لغویا غلبت علیھ 

أبو حاتم السجساني وأبي عبید القاسم بن سالم ، توفى سنة : ورؤیة بن العجاج وروى عنھ 
 .ومائتین وقیل غیر ذلك  ةخمس عشر

  .  187-1/186، وطبقات المفسرین  60ینظر الفھرست للندیم ص   

، سكن البصرة ، أخذ عن سیبویھ وھو أحد أصحابھ ، كان  ھو أبو الحسن سعید بن مسعدة (3)
عي ، وروى عنھ أبو حاتم ھم بالجدل ، حدث عن الكلبي والنخأعلم الناس بالكالم وأحذق
الخ ، توفي سنة خمس ....األوسط في النحو ، وتفسیر معاني القرآن : السجستاني صنف كتاب 

  . 1/191، وطبقات المفسرین  58 ینظر الفھرست ص. عشرة ومائتین وقیل غیر ذلك 

ھو أبو الھذیل محمد بن الھذیل العالف ، أخذ الكالم عن عثمان بن خالد الطویل ، أحد  ) (4
أبرز المتكلمین في عصره ، لھ كتاب اإلمامة وغیره ، توفي في أول خالفة المتوكل في سنة 

   204- 203ینظر الفھرست ص . خمس وثالثین ومائتین ، وكانت سنھ مئة سنة

قد جرى علیھ الرق في أحد آبائھ كان .... إسحاق إبراھیم بن سیار بن ھاني النظام أبو ھو ) (5
كتاب إثبات : ولھ من الكتب ... رسل تحسن البالغة ملیح األلفاظ جید ال... متكلما شاعرا أدیبا 

  .206- 205الفھرست  ص . الخ ....الرسل ، التوحید 

فاضل دھره وواحد ... الكندي  –ھو أبو یوسف یعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران  ) (6
عصره في معرفة العلوم القدیمة بأسرھا ، ویسمى فیلسوف العرب ، وكتبھ في علوم مختلفة مثل 

  320- 315الفھرست  ص. الخ ...... المنطق والفلسفة والھندسة والحساب 

ل بغدادي ، یكنى أبا سھل من كبار المعتزلة ، ورؤسائھم ھو بشر بن المعتمر ، كوفي ویقا) (7
وكان راویة للشعر واألخبار ، أورد لھ الندیم ، ستة وعشرین مؤلفًا ، توفي سنة عشرین 

  . 1/117 ، وطبقات المفسرین 184ینظر الفھرست ص  .ومائتین
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  :تالمیذه -6

عاش عمرو بن بحر ، مدرسة ، یعطي بسخاء ویجود دون أن یقصر علومھ      

نھ والتتلمذ على یدیھ ، ومنھم أبو محمد ععلى أحد مما شجع طالب العلم على األخذ 

)1()ـھ 276: ت(ینوري عبد اهللا بن قتیبة الد
)2()ـھ 297: ت(، ومیمون بن ھارون  

 

)3()ـھ 414:ت(وسلك مسلكھ أبو حیان التوحیدي 
وكان جاحظیا یسلك في تصاینفھ " 

"مسلكھ ویشتھي ْأن ینظم في سلكھ 
)4(

 .  

وقد عاصر الجاحظ من الكتاب العظام العدید من أصحاب األقالم المبدعة منھم ابن  

)5()ـھ 724: ت(المقفع 
)ـ ھ 233: ت(وابن الزیات  

)6(
 .  

                                                             

اللغة العربیة وفي  ھو عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري ، النحوي اللغوي ، كان رأسًا ) (1
واألخبار حدث عن إسحاق بن راھویة وأبي حاتم السجستاني ، وعنھ ابنھ القاضي أحمد ، وابن 

 .عیون األخبار ، وأدب الكاتب ، توفي في سنة سبع وستین ومائتین : درستویة ، ومن مصنفاتھ

فیات ، وو 10/170 للحافظ الخطیب البغدادي ، وتاریخ بغداد 85الفھرست ص : ینظر  
  . 1/251لشمس الدین الداؤودي ، وطبقات المفسرین  3/42 البن خلكان األعیان

ھو میمون بن ھارون بن مخلد بن أبان أبو الفضل الكاتب ، صاحب أخبار وحكایات  ) (2
بن الجھم  ىوآداب وأشعار حدث عن المدائني  وأبي عثمان الجاحظ ، وأبي دعامة الشاعر وعل

ینظر . سنة سبع وتسعین ومائتین في ة ومحمد الصولي ، ومات وروى عنھ جعفر بن ُقدام
  .13/311تاریخ بغداد 

ھو علي بن محمد بن العباس التوحیدي البغدادي ، صوفي متكلم حكیم أدیب لغوي نحوي ،  ) (3
وكان أبو حیان قد أحرق كتبھ في آخر عمره لقلة جدواھا وظننا بھا على من ال یعرف قدرھا 

الرد على ابن جني في شعر المتنبي واالمتاع والمؤانسة ، والبصائر : صانیفھ بعد موتھ ، ومن ت
والذخائر ،ُأختلف في وفاتھ ، فقیل توفي سنة أربعمائة ، وقیل أربع عشر وأربعمائة وقیل غیر 

، رضا عمر كحالة ، ومعجم المؤلفین  52-15/5، الحموي ینظر معجم األدباء لیاقوت . ذلك 
7/205 .  

  . 15/5،  معجم اُألدباء  (4)

ھو عبد اهللا بن المقفع ، ویكنى بأبي محمد ، والمقفع بن مبارك ، وأصلھ من مدینة كور  (5)
من اللسان  فارس وكان في نھایة الفصاحة والبالغة ، كاتبًا شاعرًا فصیحًا ، وكان أحد النقلة

: من كتب الفرس منھا كتاب طلعا باللغتین فصیحًا بھا وقد نقل عدة كتب الفارسي الى العربي م
  132ینظر الفھرست ص. كلیلة ودمنة وكتاب األدب الصغیر وكتاب الیتیمة في الرسائل 

الوزیر األدیب العالمة أبو جعفر ، اشتھر ) الزیات(ھو محمد بن عبد الملك بن أبان  ) (6

ة خلفاء ، لثالثیع ، وبالغة مشھورة ، ُوزر باألدب وفنونھ وبراعة النظم والنثر ، ولھ ترسل بد
وبعد أربعین یوما من وزارتھ للمتوكل نكبھ وقتلھ في النكبة ولھ كتاب رسائل مات في سنة ثالث 

لالمام شمس الدین محمد بن  ، وسیر أعالم النبالء 136ینظر الفھرست ص . وثالثین ومائتین 

روت شعیب االرنؤوط ، مؤسسة الرسالة بی: اشراف على تحقیقھ ( 11/172أحمد الذھبي 

  .)  1992الطبعة الثامنة 
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)1()ـھ167: ت( بشار بن برد الشاعر المطبوع : وعاصره من الشعراء 
وأبو نواس  

)2()ـھ 196: ت(
)3()ـھ 205: ت(والبحتري 

)4()ـھ 208: ت( ومسلم بن الولید 
وأبو  

)5()ـھ 213:ت(العتاھیھ 
)ـ ھ 228: ت(وأبو تمام  

)6(
   

  

  :مؤلفاتھ -7

حیاة ھذا العالم بین الدراسة و التألیف ، مختلف أنواع العلوم ، وذلك جمعت      

الیتأتى إلنسان عادي الذاكرة ، عادي الفھم و الحیاة ، لكنھ كان عبقریا فذا ممیزا ، 

قوي الحجة ، دقیق المالحظة ، عمیق الفھم ، حر الفكر ، اعتماده كلیا على عقلھ 

فارقھ طیلة حیاتھ ، وعندما رحل عن الحیاة، وخفة روحھ التي لم ت ، النّیر ، ومرحھ

  .ترك لنا إرثًا أدبیا عظیما ، وكنزًا لكل األجیال 

                                                             

، أحد الشعراء المطبوعین ، الذین كانوا ال یتكلفون الشعر وال  برد ھو أبو معاذ بشار بن) (1
یتعبون فیھ ، وھو من أشعر المحدثین ، شاعر راجز سّجاع ، خطیب ، وكان ھجا المھدي وذكر 

ضرب بالسوط فمات سنة سبع  ھو ، فامر بھ فقتل تغریقا في الماء ، وقیل بلللبالشرب واشغلھ 
ومعجم  ، 181ص للندیم ، والفھرست  2/643ینظر الشعر والشعراء البن قتیبة . وستین ومئة 

  )1998ان ، الطبعة األولى دار صادر ، بیروت لبن( 60ص عزیزة فّوال الشعراء المخضرمین 

  . 2سبق ترجمتھ ص  ) (2

أحد الثالثة الذین كانوا أشعر أبناء عصرھم ، الولید بن عبد اهللا أبو عبادة ، وھو  ابو ھو) (3

  .       190ینظر الفھرست ص . والبحتري ، یقال لشعره سالسل الذھب   المتنبي وأبو تمام

ھو أبو الولید مسلم بن الولید األنصاري ، صریع الغوانى ، قال الشعر في صباه ، ومدح  ) (4
ھارون الرشید والبرامكة ، تكسب شعره وأنفق أموالھ في الملذات والشھوات لزم بیتھ : الخلیفة 

  . 182ینظر الفھرست ص . حتى مات بجرجان سنة ثملن ومائتین  حیاتھفي آخر 

القاسم بن سوید أبو اسحاق  ، مال إلى العلم واألدب ونظم الشعر حتى نبغ ھو إسماعیل بن ) (5
یعد من مقدمي المولدین ، من طبقة بشار وأبي نواس ، كان یجید  ، فیھ اتصل بالخلفاء ومدحھم

ینظر . القول في الزھد والمدح ، واكثر أنواع الشعر في عصره توفي سنة ثالث عشرة ومائتین 
  . 183الفھرست ص 

دقیق المعاني لم یتبع أسالیب القدماء في بناء . ھو حبیب بن أوس الطائي ، شاعر مطبوع  )(6
 ، القصیدة وخرج على عمود الشعر ، وبلغ من اإلجادة والروعة المبتكرة ما لم یبلغھ شاعر آخر

. اختلف في سنة وفاتھ فقیل ثمان وعشرون ومائتین وقیل غیر ذلك  . في شعره قوة  وجزالة 

  .   190لفھرست  صینظر ا
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تجلو صدأ األذھان وتكشف ... تب الجاحظ ُك ) "ـھ 346: ت(قال المسعودي      

صف ، وكساھا من رواضح البرھان ؛ ألنھ نظمھا أحسن نظم ، ورصفھا أحسن 

"كالمھ أجزل لفظ
)1(

وغیره من العلماء ، وصفوا كتب الجاحظ بأن  ، فالمسعودي 

یقول اإلمام ركبة لخدمة القارئ كائنا من كان ، دقیقة جزلة ، ومعانیھا م: ألفاظھا 

وقد جمع استقصاء المعاني ، واستیفاء جمیع الحقوق مع ) "ـھ 852: ت(العسقالني 

"فظ الجزل والمخرج السھل ، فھو سوقي ملوكي وعامي خاصللا
)2(

لنا  فقد ترك 

)3(الجاحظ أكثر من مائة كتاب في مختلف العلوم 
الذي أھداه ) كتاب الحیوان: (منھا  

)4()ـھ 233: ت(لوزیر ابن الزیات  محمد بن عبد الملك إلى ا
خمسة وأعطاه علیھ  

الذي أھداه إلى إبراھیم بن العباس الصولي ) كتاب الزرع والنخل(ف دینار ، و اال

)ھـ 243: ت(
)5(

  

)6()ـھ 240: ت(أھداه إلى ابن دؤاد ) البیان والتبیینوكتاب (
، فأعطاه علیھ خمسة  

)7(أالف دینار
  

  

                                                             

  . 4/195، للمسعودي مروج الذھب ) (1

دار الفكر ، ( 4/409 لسان المیزان ، لإلمام الحافظ شھاب الدین أحمد بن علي العسقالني) (2
  ).1993بیروت لبنان ، 

،   110-15/106 ، ومعجم األدباء ، لیاقوت الحموي 212-210ینظر الفھرست ص  ) (3
  ، والبدایة والنھایة 2/16 وطبقات المفسرین  للداودي 3/471 كانووفیات األعیان  ، البن خل

لعمر رضا  ، ومعجم المؤلفین)  1991یروت منشورات مكتبة المعارف ، ب( 11/19 البن كثیر
  . 5/74 واألعالم  لخیر الدین الزركلي 8/7 كحالة

: الثة خلفاء كان شاعرا بلیغا ، وزر لث... ھو محمد بن عبد الملك بن أبان الزیات  ) (4

ولھ كتاب .... المعتصم والواثق ، والمتوكل ،وبعد أربعین یوما من وزارتھ للمتوكل نكبھ وقتلھ
  . 136ینظر الفھرست ص : رسائل 

ینظر . ھو إبراھیم بن العباس بن محمد بن صول الكاتب ، أحد البلغاء والشعراء الفصحاء  (5)
  . 136الفھرست ص 

من ... أحمد بن أبي دؤاد بن جریر بن مالك بن عبد اهللا بن عباد بن سالمھو أبو عبد اهللا ،  ) (6
ولد في ... أفضل المعتزلة ، وممن ُجرد في إظھار المذھب والذوذ عن أھلھ ، والعنایة بھ 

وال یعرف لھ مصنفا وال .... سنة أربعین ومائتیین في خالفة المتوكل ... البصرة ، وتوفي 
  . 212ینظر الفھرست ص . كتاب 

 . 2/19، وطبقات المفسرین  15/106، ومعجم األدباء  210ینظر الفھرست ص  )(7
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  ):البیان والتبیین: (التعریف بكتابھ  –ثانیا 

 :وصف الكتاب   -1

أولى : ھذا نسختان . كتاب البیان والتبیین "اق أن ذكر الندیم أبو الفرج محمد الورَّ  

."والثانیة أصح وأجود  ،وثانیة 
)1(

  

ما وأنني لست بصدد تحقیق الكتاب ، فقد حققھ علماء أفاضل ،ووقع تحت یدي أ 

مطبوعا بثالث طبعات ، محققا منقحا ، طبعة أولى من ثالثة أجزاء في مجلد واحد 

غیر محققة ، طبعة دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، وثانیة من أربعة أجزاء في 

محمد علي : منشورات  ، وفق شھاب الدینم: مجلدین من القطع المتوسط ،تحقیق 

وطبعة ثالثة  2003بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، الطبعة الثانیة 

عبد السالم ھارون ، : أربعة أجزاء في أربعة مجلدات من القطع المتوسط ، تحقیق 

  . 2003: مكتبة الخانجي بالقاھرة طبعة : الناشر 

نأنھ حقق ارون في مقدمة الكتاب الذي قام بتحقیقھ وقد وصف عبد السالم ھ      

) كوبریلى(مدا على نسخة عتنسخ الكتاب م
)2(

ألنھا أصح نسخة من أصول الكتاب ،  

  : واألوفر واألوثق نصا من النسخ الثالث األخرى

، ونسخة دار الكتب ) ، أدب 471(نسخة دار الكتب المصریة المحفوظة برقم 

، ونسخة المكتبة التیموریة المحفوظة ) ، أدب 1872(المصریة المحفوظة برقم 

)، أدب 498(برقم 
)3(

.  

  

  

  

                                                             

  .210الفھرست للندیم ص ) (1

      عبد السالم ھارون ، مكتبة الخانجي : تحقیق . ( 1/16البیان والتبیین للجاحظ ، : ینظر   )(2

  ). 2003بالقاھرة ،         

  . 1/18البیان والتبیین ،: ینظر   (3)
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والكتاب كما ذكر الدكتور موفق شھاب الدین محقق الكتاب للمرة الرابعة أشار       

: إلى أنھ قام بمقابلة طبعتھ على الطبعات 
)1(

  

 . طبعة األستاذ عبد السالم ھارون  - 1

 .طبعة األستاذ حسن السندوبي  - 2

.الدكتور علي أبو ملحم طبعة - 3
)2(

 

ث الكتاب مباحث جعلھا أبوابا ، ففي الفصل األول ، تحدَّ صاحب ھذا وقد تناول    

في البیان عن المعاني ووصفھا بأنھا قائمة في صدور الناس متصورة في أذھانھم 

، )3(ومتصلة بخواطرھم وحادثة في فكرھم مستورة خفیة ، وبعیدة وحشیة 
ث وتحدَّ 

    أن حكم المعاني خالف حكم" فذكرفصل عن عالقة اللفظ بالمعنى في ھذا ال

األلفاظ ، ألن المعاني مبسوطة إلى غیر غایة وممتدة إلى غیر نھایة ، وأسماء 

."المعاني مقصورة معدودة ومحصلة محدودة 
)4(

   

" الصوت ھو آلة اللفظ"ذكر أن و 
)5(

معتبرا أن الصوت ھو أساس الكالم موزونا  

  . أو منثورا

  

فھا على لسان الفرس والیونان والروم والھند ، وعرَّ ، ث في البالغةكما تحدَّ     

جماع البالغة التماس حسن الموقع ، والمعرفة بساعات القول ، : "وعقب بعدھا 

وقلة الخرق بما التبس من المعاني أو غمض ، وبما شرد علیك من اللفظ أو 

"تعذر
)6(

في الوداع ) صلى اهللا علیھ وسلم(وتناول في الفصل الثاني خطبة النبي   

)7(تاله بكالم أبي بكر الصدیق لعمر حین استخلفھ عند موتھ 
وذكر بعض الخطب  ، 

وفي الجزء الثاني من ھذا الفصل  ، منھا خطبة زیاد البتراء وبعض الخطب األخرى

                                                             

  .في إشارة إلى عدد الطبعات ) (1

  .1/3البیان والتبیین ، : ینظر  ) (2

  . 1/60،  المصدر السابقینظر  ) (3

  . المصدر السابق الصفحة نفسھا (4 )

  63 /1المصدر نفسھ  ) (5

  .   68 /1نفسھ  ) (6

  2/30،   نفسھینظر  ) (7



12 

 

وأورد عددا من اللحن  وسرد عددًا من القصص تناولتتناول موضوع اللحن 

)1(اللحانین 
الزھد وتحدث عن زھاد الكوفة وتناول في الجزء الثالث موضوع ،  

)2(البصرة  ونساك
)3(ى بعض الملوك ن عزَّموختم كتابھ بكالم ،   

.  

 والكتاب في جملتھ ، یزود القارئ بمعارف أدبیة وثقافیة متنوعة فھو موسوعة    

  .وتوسعھا قھ الثقافیة والمعرفیة آفاجامعة ، من شأنھا أن تنمي 

 :أسلوب الكتاب  -2

یمثل كتاب البیان والتبیین ثقافة الجاحظ األدبیة ، وھو مرآة لنفسھ ، وانعكاس تأثیر 

الحیاة العباسیة بحضارتھا وثقافتھا على حیاتھ ، لذلك جاء الكتاب جامعا 

لموضوعات مختلفة ، ولیس لموضوع واحد ، كما كانت حیاتھ مزیجا وخلیطا 

ولھ كتب حسان ، منھا كتاب ": )ھـ 346: ت(لثقافات مختلفة ، قال المسعودي 

، وھو أشرفھا ، ألنھ جمع فیھ بین المنثور والمنظوم ، وغرر ) البیان والتبیین(

  األشعار ، ومستحسن األخبار ، وبلیغ الخطب ، مالو اقتصر علیھ مقتصر ألكتفي

"بھ 
)4(

ر المسعودي عن أسلوب الكتاب بعبارة موجزة أدت الغرض ، ، فقد عّب 

ن لم یخرج عن مألوف سائر الكتب آنذاك من خروج عن التبویب فالبیان والتبیی

بین خطب وقصص وشعر معالجة والترتیب وإنما جاءت موضوعاتھ مرسلة مبعثرة 

وكان إذا تخوف ملل القارئ أو سآمة "مخافة من ملل القارئ  شتى وذلك مواضعیھ

" خرج من الجد إلى الھزل ، ومن حكمة بلیغة إلى نادرة طریفة: السامع 
)5(

 

 لتتمة الفائدة وإكماًال ًافخروجھ من موضوع إلى آخر قد یكون أیضا استدراك

)6(ث عن اللسان موضوع معین كما فعل عندما تحّدل
وسرد موضوعات أخرى  

)7(كالصمت یعود ویذكر شعرا  وغیر ذلك من الكالم مما دخل في باب الخطب 
  ،

                                                             

  . 2/138،   للجاحظالبیان والتبیین  : ینظر ) (1

  . 3/123،    المصدر السابق: ینظر  ) (2

  4/46،    نفسھ: ینظر  ) (3

  .  الموضع نفسھ  ،المصدر السابق  ) (4

  . 4/196،  للمسعودي مروج الذھب (5 )

  . 1/122ینظر البیان والتبیین ،  ) (6

  . 1/151،  البیان و التبیینینظر  (7)
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)1(في الفصل األول  )صلى اهللا علیھ وسلم(كذلك یذكر خطبة رسول اهللا 
وما یتعلق  

بالخطبة كالعصي والمخاصر ، ویفرد في الجزء الثاني عددا من الخطب ثم یرجع 

) كتاب العصا(إلى في الجزء الثالث 
)2(

وفي الفصل الرابع یعود بنا مرة أخرى إلى  

) یضاف إلى باب الخطب: (موضوع 
)3(

ذلك نسیج متكامل مرتبط قوي وھو مع  

یصیر ھذا الشعر وما " –د نحو قولھ بعد ذكر عدد من أبیات الشعر باالستطرا متمیز

"أشبھھ مما وقع في ھذا الباب إلى الشعر الذي في أول الفصل
)4(

ویضیف في  

باب شعر وغیر ذلك من الكالم مما یدخل في باب ": الصفحة التالیة لھا عنوان 

 "الخطب
)5(

في غیر ھذا الكتاب ، وھذه أبیات كتبناھا ": ، وفي الفصل الرابع یقول  

 "ولكن ھذا المكان أولى بھا
)6(

 .  

أو االختالل وذلك ألسلوبھ السھل والواضح الدقیق  رتابةتشعر معھ بالوالكتاب ال

 الشعر أو من نة أو منالممیز ببراعتھ في االستشھاد واالقتباس ، سواء من السُّ

ألنھ یخاطب  ، قیقیةقیا األلفاظ بمعانیھا الحتأقوال العرب لیثري موضوعاتھ ، من

وھذا  ، ویصور الحقائق بلغة عامة الناس بلون من الحریة في التعبیر، عقل القارئ 

كالم (یدل على مدى الحریة الفكریة المعطاة للفرد في ذلك العصر ، فعند حدیثھ عن 

"الدین رق فانظر عند من تضع نفسك: قال ابن المقفع : "یقول ) في األدب
)7(

منتھى  

لخطورة قول ابن المقفع واألخطر منھ نقل الجاحظ لھ ، فھذا أسلوبھ سلس الحریة وا

وقال " : مرن قوي العبارة واالستشھاد ممیز بالتكرار كما أسلفت من نحو قولھ

ألني أقول البیت وأخاه : ولم؟ قال : قال .  أنا أشعر منك: ض الشعراء لصاحبھ بع

"البیت وابن عمھ تقول  وأنت
)8(

 .  

                                                             

  .  1/205،  البیان و التبیینینظر  ) (1

  . 3/3،  السابقینظر المصدر   )(2

  . 4/36،  نفسھینظر  ) (3

  . 1/150،  نفسھ  ) (4

  . 1/151،  نفسھالمصدر  (5)

  . 4/12،  نفسھالمصدر  (6)

  . 2/168،  نفسھالمصدر  ) (7

  . 1/158،  نفسھالمصدر  )(8
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فقد تكرر ھذا الكالم في أكثر من موضع ، كذلك تكرر الرجز الذي قالتھ إمرأة       

  :أبي حمزة الضبي وھي ترقص ابنتھا 

  یظل في البیت الذي یلینا    ∴  ما ألبي حمزة الیاتینا   "      

)1("تاهللا ما ذلك في أیدینا      ∴    غضبان االنلد البنیا           
  

  :وتكرر قول الشاعر 

" آخر یھدم و إذا كنت تبنیھ  ∴یوما تمامھ متى یبلغ البنیان "   
)2(

  

للوصول  ءلكنھ غیر ممل وسیلتھ في ذلك االنتقال من إلقاء الخبر بأنواعھ إلى اإلنشا 

  . إلى فكرتھ 

  .أقسامھ ، وعالقتھ بالزمن  :الفعل في العربیة  –ثالثا 

 :تعریف الفعل ، لغة واصطالحا   -1

    والِفْعل بالكسر االسم ، والجمع الِفَعال ،....ْفَعْل َفَعَل ِی: ْعُل بالفتح ، مصدر الَف"

"َكَسْرَتھ َفاْنَكَسر: وَفَعْلُت الشيء فاْنَفَعل ، كقولك .... ِقْدٍح وِقَداٍح : مثل 
)3(

  

موجزا ، غیر مؤدٍّ للغرض مقتضبا ) ـھ 393: ت(وقد جاء تعریف الجوھري       

ل تعریفھ بفعل مطاوع لیس ، وذّی )مصدر(ھ شرح معنى الكلمة على أنھا اسم ألن

) ـھ 538: ت (ف علماء كثر الفعل ، ومنھم الزمخشري  أكثر ، وقد عرَّ
)4(

في  

ما دل على اقتران حدث بزمان ، ومن خصائصھ صحة : الفعل : "مفصلھ قائال 

ال ، والجوازم ، ولحوق المتصل البارز من الضمائر ، ستقبدخول قد ، وحرفي اال

                                                             

  . 4/29،  1/130، للجاحظ  والتبیین  البیان )(1

  . 4/42،  المصدر السابق (2)

، 5/1792إسماعیل بن حماد الجوھري : تاج اللغة وصحاح العربیة ، تألیف : الصحاح  ) (3
أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للمالیین ، الطبعة الرابعة ، القاھرة ، : تحقیق (. فعل/ مادة

1987(.  

محمد بن عمر بن محمد أبو القاسم الزمخشري ، الخوارزمي ، النحوي اللغوي ، "ھو  (4)
الكشاف وأساس البالغة  المفصل : لھ التصانیف البدیعة منھا  ، ـھ 467ر ، ولد في سنة المفس

   2/314، طبقات المفسرین " مات في الثامن والثالثین وخمسمائة، في النحو 
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قد َفَعل وقد َیْفَعُل وَسَیْفَعُل وسوف َیْفَعُل ولم : وتاء التأنیث الساكنة ، ونحو قولك 

"َیْفَعْل وَفَعْلُت وَتْفَعْلَن واْفَعِلي وَفَعَلْت 
)1(

  

متعد أو  كنایة عن كل عمل: الفعل : "فیقول ) ـھ 711: ت(أما ابن منظور       

"َعًال ، فاالسم مكسور والمصدر مفتوح ، َفَعل َیْفَعل َفْعًال وُف غیر متعدٍّ
)2(

    

  :ما دل على معنى في نفسھ مقترن بأحد األزمنة الثالثة ، وقیل الفعل : "واصطالحا 

" غیره ، كالقاطع مادام قاطعا كون الشيء مؤثرا في 
)3(

حده مادل على " والفعل  

" رن بزمان محصل داللة الوضعمعنى في نفسھ مقت
)4(

  

 :أقسامھ وعالقتھ بالزمن  -2

 :من حیث التجرد والزیادة  -  أ

كل حروفھ أصلیة بحیث ال : كل فعل خال من حروف الزیادة ، أي : الفعل المجرد 

وال یقل عن ) َنَصَر(یمكن االستغناء عنھا ، وھذا الفعل المجرد قد یكون ثالثیا ك

، ) َوَقى: (من الفعل ) ِق(فعل الثالثة أحرف ، إال لعلة فیھ كفعل االمر المعتل ، مثل 

، وللفعل الرباعي المجرد وزن  )َزْلَزَل: (یا كالفعل وقد یكون الفعل المجرد رباع

  )َفْعَلَل ُیَفْعِلُل: (واحد ھو 

  :فلھ ستة أبواب ھي ، د أما الثالثي المجرَّ       

 َضَرَب َیْضِرُب: َفَعَل َیْفِعُل   -2      َنَصر َیْنُصُر         :  َفَعل َیْفُعُل  - 1

  َعِلَم َیْعَلُم: َفِعَل َیْفَعُل   - 4      َفَتَح َیْفَتُح           : َفَعَل َیْفَعُل   -   3

)5(َحِسَب َیْحِسُب : َفِعَل َیْفِعُل   - 6                َكُرَم َیْكُرُم   : َفُعَل َیْفُعُل  - 5
  

                                                             

: قدم لھ (  319تألیف أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ص : المفصل في صنعة اإلعراب  ) (1

  . )1993ومكتبة الھالل ، بیروت لبنان ، الطبعة األولى علي أبو ملحم ، دار 

  .2002، دار الحدیث ، القاھرة ،  )َفَعَل(، مادة  7/131لسان العرب البن منظور ،  ) (2

   محمد صدیق المنشاوي ،      : تحقیق ( 141معجم التعریفات ، للسید الشریف الجرجاني ، ص  )(3

  ).دار الفضیلة

: تحقیق (،  1/48لبناء واإلعراب ، ألبي البقاء عبد اهللا بن الحسین العكبري ، اللباب في علل ا )(4

  ).1995غازي مختار طلیمات ، دار الفكر المعاصر ، بیروت لبنان ، الطبعة األولى ، 

، وشرح المفصل البن یعیش  2/211، واللباب للعكبري ،  369: ینظر المفصل للزمخشري ص  (5)
  ).م 1988روت لبنان ، الطبعة األولى ، عالم الكتب ، بی( 7/152
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روف ھو ما زید على حروفھ األصلیة حرف أو أكثر ، وھذه الح: والفعل المزید     

  . )الیوم تنساه: (أو قولك ) سألتمونیھا: (جمعت في كلمة 

  :ومن أوزان الفعل الثالثي المزید 

، ) وَفاعل(كَعلََّم ، ) َفعََّل(كَأْخَرَج ، و) َعَلَأْف: (المزید بحرف ولھ ثالثة أوزان ھي  - 1

 .اَتَل كَق

كاْنَتَصَر ، ) َلَعواْفَت(كاْنَكَسَر ، ) اْنَفَعَل: (المزید بحرفین ولھ خمسة أوزان ھي  - 2

 .كَتَعلََّم) وَتَفعََّل(َتَقاَتَل ، ك) َتَفَاَعَل(كاْحَمرَّ ، و )واْفَعلَّ(

 .كاْعَشْوَشَب ) اْفَعْوَعَل(كاْسَتْخَرَج ، ) اْسَتْفَعَل: (أحرف ، أھم أوزانھ المزید بثالثة  - 3

.  كاحماّر ذ ، وافعاّلكاجلّو) لوافعّو(
)1(

   

صلھا إلى خمسة وأوزان الثالثي المزید وأ )ھـ 538: ت( الزمخشري وقد عّد

) 2(وعشرین بناء 
.  

) افعلّل(حرفین ، أو تدحرج : نحو )  تفعلل: (أما المزید الرباعي ، فیزاد بحرف     

. احرنجم : نحو ) افعنلل(،  اقشعّر: نحو 
)3(

  

  : فمن حیث الجمود والتصر -ب

یتحول من صیغة إلى ال غة واحدة ، بحیث الفعل إما أن یكون جامدا أي یلزم صی    

  نعم : یدل على الزمن ، ولكنھ قد یالزم صیغة الماضي نحو  أخرى ، وھذا الفعل ال

)4(وبئس 
)5(وعسى  

  .تعال وھات : أو صیغة أمر نحو  

                                                             

أبي عبد اهللا         : تألیف .  148ینظر كشف الغطاء عن معاني متن البناء في فن الصرف ص  (1)
متن بناء االفعال في الصرف ، للشیخ         (علي بن حسن بن شوني الھرري ، وھو شرح على 

مكتبة اإلمام الوادي صنعاء ، ودار (سع الھجري مال عبد اهللا الدتفزي من علماء القرن التا –مولى 
         ).2010عمر بن الخطاب ، مصر ، الطبعة األولى 

  . 369ینظر المفصل ص ) (2

  . 375ینظر المصدر السابق ص  (3)

امحمد : تحقیق ( 1/97وذھب الكوفیون إلى أنھما أسمان ، ینظر االنصاف في مسائل الخالف  ) (4
      ) .              1997محیي الدین ، المكتبة العصریة ، صیدا بیروت 

  . 7/127، وشرح المفصل البن یعیش  1/183ینظر اللباب في علل البناء واإلعراب للعكبري  ) (5
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التصرف ، ومن التصرف ، : األصل في األفعال  " وإما أن یكون متصرفا      

" تقدیم المنصوب بھا على المرفوع ، واتصال الضمائر المختلفة بھا
)1(

 ،  

اختالف صیغة الكلمة ، أى أن یتحول الفعل من صیغة إلى أخرى ، : والتصرف 

 والمتصرف من األفعال إما تام التصرف ، وذلك بأن یتم تصریفھ إلى الصیغ 

ناقص التصرف  وإما) علم یعلم اعلم: (نحو ) وأمر، ومضارع  ،  اٍضم: (الثالث 

) یدع دع(و ) كاد یكاد: (إذا جاءت منھ صیغتان فقط نحو 
)2(

.  

  :من حیث الصحة واالعتالل -ـج

 األلف ، والواو ، : صولھ من أحرف العلة ، وھي أما سلمت  : الفعل الصحیح

  :أقسام  ةوالیاء ، ویقسم إلى ثالث

 . َلَخوَد َحَتوَف َعِمَس: والتضعیف مثل   ةوھو ما سلمت أصولھ من الھمز:  )السالم( .1

 . َأَلو َم َلَأوَس َلَكما كانت الھمزة أصال من أصولھ مثل َأ:  )المھموز( .2

 .رََّفو  دَّوَم دََّش: ما كانت عینھ والمھ من جنس واحد مثل .  )فالمضّع( .3

ى سمَّوُی ، و المھ الثانیة من آخر أو ما كانت فاؤه والمھ األولى من جنس وعینھ 

)3( َسَوْسوَو َسَعْسوَع َلَزْلَز: مضعفا رباعیا مثل 
 .  

  :ما اشتملت أصولھ على حرف أو أكثر من حروف العلة وینقسم إلى والفعل المعتل 

 .َدَعو َو َبَھو َو َدَجَو: ما كانت فاؤه حرف علة مثل :  )المثال( .1

  

 
                                                             

فائز ترحیني ، دار الكتاب : راجعھ ( 1/92لجالل الدین السیوطي ،  شباه والنظائراأل ) (1
  ). 1996لثة ، االعربي ، بیروت لبنان ، الطبعة الث

ومعجم )  2009عالم الكتب ، القاھرة ، ( 67ینظر الخالصة النحویة ، لتمام حسان ، ص  )(2
  ). 2009. بیروت  دار الكتاب العربي ،( 407القواعد العربیة ، ألبي فارس الدحداح ، ص 

: تحقیق الدكتور ( 1/79ینظر ارتشاف الضرب من لسان العرب البي حیان األندلسي ،  ) (3

أحمد : وتصریف األفعال ، تألیف .  )2005المكتبة األزھریة للتراث ، : مصطفى النماس 
وتصریف األفعال واألسماء ، .  ) 1987الطبعة األولى بیروت ، ( 112محمد الشیخ ص 

   ) . 1907لمحمد سالم محیسن دار الكتاب العربي ، بیروت ، الطبعة االولى ، 
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 . اَمو َص اَلوَم اَلَق: ما كانت عینھ حرف علھ مثل  :  )األجوف(  .2

وإذا تجاور في . َسَعْى وَنَمْا وَجَرْى : ما كانت المھ حرف علة مثل :  )الناقص( .3

وإذا جاء  .مثل َشوى وَنوى وَھوى  )لفیفا مقرونا(ي مِّالفعل الناقص حرفا علة ُس

. ي َقي وَوَنى وَوَعمثل َو )لفیفا مفروقا(ي الفعل مِّبینھما حرف فاصل ُس
)1(

  

  :من حیث اللزوم والتعدي  -د

جاء الحق : یسمى الفعل الزما ، إذا لم ینصب مفعوال بھ واكتفى بفاعلھ نحو     

الفعل القاصر ، ویمكن للفعل الالزم أن یكون : وذھب زید ، ویطلق علیھ أیضا 

الكتاب أو أخرجت : ل نحو متعدیا وذلك عن طریق زیادة ھمزة في أول الفع

   . جالست زیدًا: أو بزیادة األلف كقولك . بتضعیف عینھ نحو خّرجت الحدیث 

  :تعدى فاعلھ إلى المفعول بھ ونصبھ وھو نوعان فھو ما: أما الفعل المتعدي      

  .قرأت الكتاب : ما ینصب مفعوال واحدا نحو  )األول(

ظن (: ومنھا  )مبتدأ وخبر(: أصلھا یكون ما ینصب مفعولین ، إما أن  )اآلخر(و

وھي أفعال في مجملھا تفید الشك ،  )وحسب وخال وزعم وجعل وعد وحجا وھب

رأى وعلم ووجد وألفى ودرى (: یت بأفعال القلوب مِّمع میل إلى الرجحان ، لذلك ُس

تفید التحویل من حال  )ورّد وترك وتخذ واتخذ وجعل ووھب(وتفید الیقین  )وتعلم

  .إلى حال 

أعطى ، و سأل ، و : ، وھذه األفعال كثیرة منھا  ًاا لیس أصلھما مبتدأ وخبروإم    

  ....كسا ، و منح ، ومنع ، وألبس 

،  بَأأ وّنَب، وأَن َملم وَعَلأْع(: وانفردت بعض األفعال بنصبھا ثالثة مفاعیل وھي       

) ىَرَأدث ووأخبر وخّبر ، وّح
)2(

  

                                                             

شرح ( 1/178، وھمع الھوامع ، لجالل الدین السیوطي ،  82-1/80ینظر اللباب للعكبري  )(1
  .) 2001 عبد السالم ھارون ، وعبد العال  سالم مكرم ، عالم الكتب ، القاھرة ،: وتحقیق 

محمد كاظم البّكاو ، مؤسسة الرسالة ، دار البشیر : مقدمھ ( 243،  1/53ینظر الكتاب لسیبویھ  2)
مھا مازن : تحقیق (    152، والعلل في النحو البن الوراق ص  )2004.،بیروت لبنان الطبعة األولى 

،  1/255واللباب للعكبرى  ) 2005المبارك ، دار الفكر المعاصر ، بیروت لبنان ، الطبعة الثانیة ، 
  . 7/62وشرح المفصل البن یعیش 



19 

 

  :والمجھول من حیث البناء للمعلوم  -ھـ

وجد : یغلب على اللغة العربیة البناء للمعلوم أي اظھار الفاعل في الجملة كقولك   

َكذََّبْت {: للمعلوم قال تعالى  فعل إیجاد الكتاب ، فالفعل مبنيمحمد الكتاب ، فمحمد 

}ُنوٍح اْلُمْرَسِلْیَن َقْوُم 
 )1(

ھو " الفعل المبني للمعلوموقع من قوم نوح و) بكّذ(فالفعل  

ما استغنى عن فاعلھ ، فأقیم المفعول مقامھ وُأسند إلیھ معدوال عن صیغة َفَعَل  إلى 

"فعل ما لم یسمى فاعلھ : ى سمَُّفِعَل  وُی
)2(

    

ُكِتَب الدرس ، فالفاعل ھنا : والفعل المبني للمجھول فاعلھ غیر معروف كقولك    

َوُخِلَق اإلْنَساُن  {: لى محذوف ، ألن الدرس مكتوب ولم یعرف فاعلھ ، قال تعا

}َضِعْیَفًا 
 )3(

ألنھ سبحانھ  لم یذكر الفاعل في اآلیة الكریمة وبني الفعل للمفعول 

  .وتعالى ، معلوم معروف من صاحب الفطرة السلیمة 

بضم أولھ  –غیر أجوف  –بنى الفعل الماضي للمجھول ، إذا كان ثالثیا وُی    

قال و باع فیقلب : ِھَم ، أما إذا كان أجوفا مثل ُسِمَع وُف: وكسر ما قبل آخره نحو 

)4(الحرف األجوف إلى یاء ویكسر ما قبلھ ، فنقول ِقیَل وِبیَع 
  

تح ما قبل آخره فضم أولھ ، وُیأما الفعل المضارع ، فعند بنائھ للمجھول ، ُی    

ًا أو یاًء قلب ألفا ، وَیْعَلُم ُیْعَلُم ، وإذا كان ما قبل آخره واوكقولك في َیْنُصر ُیْنَصُر

)5(مناسبة للفتحة فنقول في َیُقوُم ُیَقاُم ، َیْسَتِخیُر ُیْسَتَخاُر 
   

أحدھا أال یكون للمتكلم في : لخمسة أوجھ "ویحذف فاعل الفعل المبني للمجھول   

أن یكون : ، والثالث أن یترك ذكره تعظیما لھ  واحتقارا : لثاني ذكره غرض ، وا

أال یكون : أن یخاف علیھ من ذكره ، والخامس : والرابع المخاطب قد عرفھ ، 

 "المتكلم یعرفھ
)6(

  

                                                             

  . 105: سورة الشعراء ، اآلیة  ) (1

  . 343: المفصل للزمخشري ، ص  ) (2

  . 28: سورة النساء ، من اآلیة ) (3

  . 147ینظر العلل في النحو البن الوراق ، ص  (4)

  . 6/36للسیوطي ، ، وھمع الھوامع  7/69ینظر شرح المفصل البن یعیش ،  (5)

  . 1/157اللباب للعكبرى ، ) (6



20 

 

  :تقسیم الفعل من حیث الزمن -و

  :قسم علماء العرب ، الزمن الفعلي إلى ثالثة أزمنة    

ما عدم بعد : "روا عنھ بالفعل الماضي وھو تم وانتھى وانقطع ، وعّب:  ماٍض – ًالأّو

"زمان بعد زمان وجودهوجوده ، فیقع اإلخبار في 
)1(

  

أن یقبل تاء التأنیث الساكنة أو ضمیر رفع متحرك نحو كتبت وكتبنا : وعالمتھ 

فالفعل ھنا دل على معنى ، والزمن جزء منھ ، وقد تمكنت الفعلیة في الزمن 

الماضي دون سواه ، لداللة الفعل على الزمن فیھ ، مع أن الفعل الماضي لیس مقیدا 

وكذلك المضارع ، وإنما القرائن مع السیاق ، ھي التقیدات  بالزمن الماضي ،

 }َخَلَق اإلْنَساَن ِمْن َعَلْق{الزمنیة ، ولیس الصیغ ، ففي اآلیة 
)2(

  )خلق( الفعل 

َقْد : ل الفعل إلى زمن آخر مثل قولك حدث منذ الزمن الماضي ، أما القرینة فقد تنق

ماٍض إال أن المعنى دل على الحال ، وھذا المعنى دلت  )قام(فالفعل  َقاَمِت الّصالُة

 )قد(علیھ الكلمة في السیاق ، وھي كلمة 
)3(  

رع ، وھو ما دل على حدث في الزمن الفعل المضا: یطلق علیھ و :حاضر  –ثانیا 

}َتَنزَُّل اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِفْیَھا{: الحاضر والمستقبل كقولھ تعالى 
 )4(

  

الھمزة أو النون أو التاء أو الیاء :  الزوائد األربع أن یكون في صدره: تھ موعال  

: ْكُتْب أو َنْكُتُب أو َتْكُتُب أو َیْكُتُب ، كذلك من عالمات الفعل المضارع قبولھ أ: نحو 

 }سنریھم آیاتنا{: كقولھ تعالى  )السین ، سوف  ولم ، ولن ، وقد(
)5(

 .  

ستقبال ، وھي للحال لالواوالشائع عند علماء اللغة أن صیغة المضارع تكون للحال 

السین  : مثلوفي االستقبال بقرینة أخص ، ألنھا تستعمل في الحال بغیر قرینة 

)6(وسوف 
 .  

                                                             

  . 7/4شرح المفصل البن یعیش ،  ) (1

  . 2:سورة العلق ، اآلیة  ) (2

محمد باسل ، دار الكتب العلمیة ، : تحقیق (  10ظم على األلفیة ص اینظر شرح ابن الن)  (3
  . 1/24،وھمع الھوامع للسیوطي ،  ) 2000بیروت لبنان ، الطبعة األولى ، 

  . 4: سورة القدر من اآلیة ) (4

  .  53: سورة فصلت من اآلیة ) (5

  . 1/16، وھمع الھوامع ،  7/6ینظر شرح المفصل ،  )(6
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وھو ما دل على طلب وقوع الفعل من المخاطب بغیر الم الفعل . فعل األمر  –ثالثا 

}َربِّ َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوُقْل{: مثل قولھ تعالى 
 )1(

ة داللتة على  ، وعالمت 

َیا َمْرَیُم اْقُنِتي ِلَربِِّك {: أن یقبل یاء المؤنثة المخاطبة نحو قولھ تعالى :  الطلب

}َواْسُجِدي واْرَكِعي َمَع الرَِّاكِعیَن
 )2(

  

الفعل یدل على الحدث مقترنًا بزمان ، واألمر  وفعل األمر مختلف فیھ حیث إّن   

صیغة : صیغة إنشاء طلبي ، یراد بھا طلب القیام بالفعل ، أي : لیس كذلك ، فاألمر 

اكتب الدرس ، إسناد إنشائي ، غیر : یطلب بھا حصول الفعل من الفاعل ، فجملة 

ن ، ألن نًا بزمم تخبر بحدث الكتابة مقترمقترن بزمن ، فأنت طلبت فعل الكتابة ، ول

فیھا معنى الحدوث ، وإن : األفعال اإلنشائیة الزمن لھا ، ولكنھا تدل على نسبة أي 

 )3(سالمة الجملة وصحتھا عند النطق بھا : فالمھم . لم ترتبط بزمن معین 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  . 80: سورة اإلسراء من اآلیة  ) (1

  . 43: سورة آل عمران اآلیة  (2)

                          ، 7/61البن یعیش ، وشرح المفصل  1/50ینظر اللباب للعكبري ، ) (3

  . 10وشرح ابن الناظم ص      
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  :الجمل الخبریة  –رابعا 

 :تعریف الخبر  -1

واحد األخبار ، وأخبرتھ بكذا : والخبر بالتحریك " )ـھ 393:  ت(قال الجوھري 

"السؤال عن الخبر ، وكذلك التخبر: واالستخبار . رتھ بمعنًى وخّب
)1(

 .  

و استخبرتھ عن كذا فأخبرني وخبرني ، " )ـھ 538: ت(وأضاف الزمخشري 

"یتتبعھا: وخرج یتخبر األخبار 
)2(

 .  

"لكذبھو الكالم المحتمل للصدق وا: "واصطالحا      
)3(

    

فالخبر إعالم وإفادة المخاطب أمرًا في أحد األزمنة ، والكالم الخبري ھو كل جملة 

تحمل معنى یمكن أن نحكم علیھ بالصدق أو بالكذب لذاتھ ، بغض النظر عن المخبر 

مل الكذب ، مثل أخبار اهللا ، تحاك أخبارا مقطوعا بصدقھا ، وال تأو الواقع ، ألن ھن

وھناك أخبار مقطوع  ، )السماء فوقنا(دیھیات المعروفة مثل وأخبار رسلھ والب

 )العلم ظالم(مل الصدق كاألخبار التي تتضمن حقائق معكوسة نحو تحبكذبھا وال ت

)4(األسبوع خمسة أیام : وأخبار مناقضة للبدیھیات نحو 
   

یقة ، والمراد بصدق الخبر مطابقتھ للواقع والحقیقة ، وكذبھ مخالفتھ للواقع و الحق   

ذھب الجمھور إلى أن الخبر منحصر في الصادق والكاذب ، وصدقھ  مطابقتھ "وقد 

"وھو المشھور وعلیھ التعویل  ،للواقع وكذبھ عدم مطابقتھ لما مر من الدلیل 
)5(

  ،

ذھب الجاحظ إلى ثبوت الواسطة بین الصدق والكذب ، ألن الحكم إن كان " وقد

ق ، وإن كان غیر مطابق للواقع وأعتقد المطابقة مطابقا للواقع و االعتقاد فھو الصد
                                                             

  .َبَر َخ/، مادة 2/641الصحاح ،  (1)

دار صادر، (َحَبَر / ، مادة  52أساس البالغة لجار اهللا أبي القاسم بن عمرالزمخشري ص) (2
1979(.  

  . 84ي ص نمعجم التعریفات للجرجا (3 )

غة الصار الخبر الصادق والكاذب ینظر اإلیضاح في علوم الباختلف الناس في انح ) (4
محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الجیل بیروت ، الطبعة . شرح د( 1/59للخطیب القزویني ، 

  .) 1993الثالثة ، 

محمد مصطفى ، . تحقیق د( 165شرح التلخیص ، للشیخ أكمل الدین محمد البابرتي ، ص ) (5
  .) 1983والتوزیع واإلعالن ، طرابلس ، لیبیا ، الطبعة األولى المنشأة العامة للنشر 
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یكون أن أو  لھ فھو الكذب ، وغیرھا وھو أن ال یكون مطابقا للواقع وال لالعتقاد

لالعتقاد ، وكل من ثاني القسمین قسمان ، ألنھ إما أن یعتقد شیئا أو ومطابقا لھ 

" اعتقد العدم فصار الوسط أربعًا 
)1(

      

"ِشْعُر الرَُّجِل ِقْطَعٌة ِمْن َكالِمِھ" : وقالوا      
)2(

الجملة خبریة ویمكن أن نحكم ف 

والسامع متذوق جید ، وكان القول جمیال  ، علیھا بالصدق إذا كان القائل صادقا

واستمتع أو فاد فالجملة صادقة  ، ة التعبیرالّیموشعر بج ، وتذوقھ، واستطعم الكالم 

والجملة مخلخة البناء ولم تؤثر في السامع ، ولم  ، إذا ، أما إذا كان القائل كاذبا

  .تمتعھ جمالیا ولم تحقق النشوة والتأمل الفكري فھي جملة كاذبة 

 : أنواع الخبر  -2

لقى لخالي الذھن ، ویكون خالیا من أدوات التوكید ، وُی: خبر ابتدائي   -  أ

)3( }ااْلَماُل َوالَبُنوَن ِزیَنُة الَحَیاِة الدُّْنَی{: نحو قولھ تعالى 
: وقول أحدھم  

"العقل رائد الروح"
)4(

  

ویلقى للمتردد المشكك في الخبر ویطلب الیقین إلزالة ھذا  :خبر طلبي   -  ب

َقْد َأْفَلَح { : فیحسن توكیده بأداة توكید واحدة نحو قولھ تعالى  الشك،

 }ْالُمْؤِمُنوَن
)5(

 .)قد( :فقد أكد الخبر بأداة توكید واحدة ھي  

ویلقى لمن ینكر الخبر ویكذبھ وتستعمل فیھ أكثر من : خبر إنكاري  - جـ 

ِإنَّ ِفي َذِلَك {: أداة توكید بحسب إنكار السامع حتى یقتنع ، مثل قولھ تعالى 

}آلَیاٍت ِلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن
 )6(

 ةالمشدد إّن( :فقد ُأكد الخبر بأكثر من مؤكد وھي  

                                                             

  . 167، ص  الكمل البابرتي  شرح التلخیص (1)

  . 1/61البیان والتبیین ،  ) (2

  . 46سورة الكھف من اآلیة  ) (3

  . 1/61ھو سھل بن ھارون ، البیان والتبیین ) (4

  . 1سورة المؤمنون ، اآلیة  ) (5

  .  52، من اآلیة سورة الزمر  (6 )
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)1(حتى یصلوا إلى إیمان حقیقي  )والالم
واهللا ما (: جاء في البیان والتبیین  

) أنك لكثیر المعونة تعلم
)2(

 

 :أدوات توكید الخبر   - 3

أو الم التوكید نحو قولھ  )الم االبتداء(إن العلم نور ، و: بالكسر نحو  )إن(          

)3(وإنك لعلى خلق عظیم {: تعالى 
  وھي تختص بالدخول على )السین(و  

}َسُنْقِرُئَك َفَال َتْنَسى{: الفعل المضارع فتجعلھ للمستقبل ، نحو قولھ تعالى 
 )4(

 )قد(و 

 }َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّاَھا َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَھا{: التحقیقیة ، نحو قولھ سبحانھ 
)5(

نونا (و 

ُثمَّ َلَتَرُونََّھا َعیَن اَلَیِقیِن َلَتَروُّّن اْلَجِحیمِ {الخفیفة أو الثقیلة نحو قولھ عز وجل  )التوكید 

 }ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ َیوَمِئٍذ َعِن النَِّعیِم
)6(

}َكالَّ َلِئن َلْم َیْنَتِھَ َلْنَسَفَعًا ِبالنَّاِصَیِة{وقولھ جل وعال  
 

)7(
}َواْلَفْجِر َوَلَیاٍل َعْشر{: نحو قولھ تعالى  )حروف القسم(و  

 )8(
كیَدنَّ َوَتاهللا َأل{و  

}َأْصَناَمُكم 
 )9(

تعالى  نحو قولھ )ا  الشرطیةا ، وإّم، وأَم أَال(وھي  )حروف التنبیھ(و 

}َأَال ِإنَّ َأْوِلَیاَء اهللا َال َخوٌف َعَلْیِھْم{:
 )10(

                         :وقول الشاعر  

)11(أضحك و والذي وأبكى  أما والذي
  

                                                             

 – 172، وشرح التلخیص للبابرتي ص 71-1/65اإلیضاح للخطیب القزویني : ینظر  (1)

صدقي محمد جمیل ، دار :إشراف (،  48وجواھر البالغة ، للسید أحمد الھاشمي ص.  177
  .) 1994الفكر للطباعة بیروت ، 

  . 4/58البیان والتبیین  ) (2

  .4: سورة القلم ، اآلیة  ) (3

  )6(: سورة األعلى ، اآلیة  ) (4

  . ) 10، 9(: سورة الشمس ، اآلیتان  ) (5

  . )8، 7، 6 (: سورة التكاثر ، اآلیات  ) (6

  . ) 15(: سورة العلق ، اآلیة  ) (7

  . ) 2 -1(: سورة الفجر ، اآلیة  ) (8

  . )57(: سورة األنبیاء ، من اآلیة  ) (9

  . )62(: سورة یونس ، من اآلیة  ) (10

من البحر ألبي صخر الھذلي البیت  )أمات و أحیا و الذي أمره األمر(: تتمة البیت  ) (11
عبد : حققھ ( 957: بیتًا ، ینظر شرح أشعار الھذلیین ص 31: من رائیة عدد أبیاتھا   الطویل

  .)الستار أحمد فراج مكتبة دار العروبة ، مطبعة المدني
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)1( }ْرَھْقم فال َتالیتَیا فأّم{وقولھ سبحانھ 
ا إّن{: نحو قولھ تعالى  )ضمیر الفصل(، و 

}ا لھ لحافظوَنر وإّنا الذَكلَنّزن َننُح
 )2(

نحو  )إن وأن ( :ومنھا  )الحروف الزائدة(و 

}فلما أن جآء البشیر{قولھ 
 )3(

نحو قولھ  )ال(إذا ما قرأت كثیرا لم تخطئ و )ما(و 

 }قیامةالال أقسم بیوم {: سبحانھ وتعالى 
)4(

  .ومعناھا أقسم  

 }جند ه مْنِدِعمن ْب ومِھما أنزلنا على َقَو{: نحو قولھ تعالى  )من(و 
)5(

أى وما   

 }ألیس اهللا بكاف عبده {  :تعالى نحو قولھ  )الباء(أنزلنا على قومھ بعده جندا ، و
)6(

   

  

 :أغراض الخبر  -4

ألن السامع لم  )فائدة الخبر(یفید الخبر فائدة مباشرة إذا سیق لخالي الذھن ، ویسمى 

لمن ال یعلم فائدة الكتاب أو فائدة ضمنیة  )الكتاب مفید(:  قولك یكن یعلم الخبر نحو

ھذا أبوك ، فالمخاطب : نحو  )الزم فائدة الخبر(لمن عنده نفس الخبر ویسمى 

 فنزل منزلة الجاھلن باب التذكیر عارف ولكن م
)7(

   

، فھم من السیاق خر ُتوقد یخرج الخبر عن  غرضیھ السابقین إلى أغراض ُأ  

  :منھا بحسب المقامات 

  رضي اهللا عنھ : نحو  )الدعاء(ھداك اهللا لصالح األعمال ، و : نحو  )التفاؤل(

  : كقول الشاعر  )اإلرشاد(وددتك تقرأ ، و: مثل  )التمني(و

                                                             

  . )9(: سورة الضحى ، اآلیة  ) (1

  . )9(: سورة الحجر ، اآلیة  (2)

  . )96(: اآلیة  من سورة یوسف ، ) (3

  .  )1(: سورة القیامة  ، اآلیة  (4)

  . 28: سورة یّس ، من اآلیة  (5)

  . 36: سورة الزمر ، من اآلیة  (6)

،  170صللبابرتي ، وشرح التلخیص  1/66ینظر اإلیضاح في علوم البالغة للقزویني ،  (7)
  . 46 صللسید الھاشمي وجواھر البالغة 
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)1(وكل نعیم ال محالة زائل    ∴  شيء ما خال اهللا باطلأال كل       
 ،                       

  :كقول الشاعر )والفخر(

)2(وأسمعت كلماتي من بھ صمم   ∴   أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي    
  

 }َلْا َیَمسُُّھ ِإال اْلُمَطھَُّروَن{: نحو قولھ تعالى  )النھي(و
        :، مثل :  )النفي(، و)3(

  : مثل قول الشاعر  )التوبیخ(نحو ما أحسن زید ، و )التعجب(و .ال بأس علیك 

 )4(رب عیش أخف منھ الحمام      ∴   َذلَّ من یغبط الذلیل بعیش   
  

 }م آیاتنایَھِرُنَس{: نحو قولھ تعالى  )الوعد(سبحان اهللا ، و:نحو  )التعظیم(و 
)5(

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

ألمیتھ الشھیرة في من ، البیت من الطویل  )دار صادر ، بیروت(،  132دیوان لبید ص  )(1
  . بیتا 52 د أبیاتھارثاء النعمان بن المنذر عد

تحقیق بدر الدین الحاضري ، دار الشرق العربي ، (،  27دیوان أبي الطیب المتنبي ص  )(2
 عدد أبیاتھاالبیت من البسیط من قصیدة  ) 2008طبعة الثانیة حلب سوریا ، ال –بیروت لبنان 

  مده سقوأحر قلباه ممن قلبھ شبم  ومن بجسمي وحالي عن:بیتا ، ومطلعھا  38

  .) 79( :سورة الواقعة ، اآلیة  )(3

بتا ،  43من قصیدة عدتھا  ، البیت من الخفیف 163المتنبي ، ص  دیوان أبي الطیب) (4

  .مدرٍك أو محارب ال ینام  ∴رًا إال لمن ال یضام ال افتخا: ومطلعھا 

 .   ) 53(: سورة فصلت ، من اآلیة   )(5
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  :الجمل اإلنشائیة  –خامسا 

 :تعریف اإلنشاء   - 1

وكل ... ابتدأ وأقبل : وأنشأ یفعل كذا ویقول كذا ... بدأ بناءھا : أنشأ دارا "       

"من ابتدأ شیئا فھو أنشأه
)1(

   

طابقھ أو ال تطابقھ ، وقد ى الكالم الذي لیس لنسبتھ خارج تقد یقال عل"واإلنشاء    

إیجاد الشيء الذي یكون : إلقاء الكالم اإلنشائي أیضا یقال على فعل المتكلم أعني 

"مسبوقا بمادة ومدة
)2(

   

مل الصدق أو الكذب ، وعلى ذلك ؛ فالمعنى تحھو الكالم الذي ال ی: واإلنشاء    

متشابھان أو بمعنى واحد ، في أن اإلنشاء بناء : اللغوي و االصطالحي  للكلمة 

على الكالم الذي ال یكون الصدق والكذب  وإیجاد ، وھذا اإلیجاد والبناء ینطبق

  .جزءا منھ 

 :أقسام اإلنشاء   - 2

 :إنشاء طلبي   -  أ

لم یكن  ھو ما یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت التكلم فیطلب بھ أمر: تعریفھ  - 1

)3(متحققا من قبل 
 . 

 :ومن أنواعھ  - 2

  :ھ بالفعل ، على وجھ اإللزام ، وصیغھو طلب أو أمر المخاطب القیام  :األمر   -  أ

"تفقھوا قبل أن تُسْوُدوا" : فعل األمر الصریح نحو  - 1
 )4(

 

                                                             

  . )نشأ(: ، مادة  8/547لسان العرب ،  ) (1

  . 35: معجم التعریفات ، للجرجاني ، ص ) (2

  .  24: ینظر جواھر البالغة ص ) (3

  . 1/137والتبیین ،  البیان (4)
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فعل المضارع المقترن بالم األمر التي قلبت الفعل المضارع إلى أمر نحو قولھ  - 2

}َوْلَیْخَش الذِّیَن َلْو َتَرُكوا ِمْن َخْلِفِھْم ُذرِّیًَّة ِضَعاَفًا{: تعالى 
 )1(

  

}َعلَیْكُم َأْنُفَسُكْم{: اسم فعل األمر نحو  - 3
 )2(

 

 .سعیا في سبیل العلم : المصدر النائب عن فعل األمر كقولك  - 4

  :ا أخرى تفھم من سیاق الكالم ؛ منھ وقد تخرج صیغ األمر إلى أغراض بالغیة

 )البیان والتبیین(ما جاء في  الدعاء ، نحو .1

 " وِنُنْجَم اِسالنَّ اِرَذمن َح ُھكأنَّ ∴ ٍلوِج بٍةْوي َتِذ ْنَع وَكْفَع رّب یَا" 
)3(

  

 }َیا ِلْیَت َلَنا ِمْثَل َما ُأوِتَي َقاُروُن{: تعالى  التمني ، نحو قولھ .2
)4(

 

}َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِھ{) : جل وعال(التعجیز ، نحو قولھ  .3
 )5(

 

}اْعَمُلوا ما ِشْئُتم{: التھدید ، مثل قولھ سبحانھ  .4
 )6(

 

}ِمْن ِرْزِق اهللاُكُلوا َواْشَرُبوا {: اإلباحة مثل قول اهللا سبحانھ  .5
 )7(

 

ِإَذا َتَداَیْنُتْم ِبَدْیٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسْمًى {) : عز وجل(اإلرشاد والتوجیھ نحو قولھ  .6

}َفاْكُتُبوُه
 )8(

 

  :النھي  –ب 

ھو طلب الكف عن الفعل ، ولھ صیغة واحدة ، ھي المضارع المسبوق بال     

}َماَل اْلَیِتیِمَوَال َتْقَرُبوا {: الناھیة ، نحو قولھ سبحانھ 
 )9(

  نحو  ،  

  

         

                                                             

  9: اآلیة سورة النساء ، من  ) (1

  .105: سورة المائدة ، من اآلیة  )(2 

  .و البیت من البسیط  ، 4/38البیان والتبیین ،  (3 )

  .79: سورة القصص ، من اآلیة ) (4

  .23: سورة البقرة ، من اآلیة  ) (5

  .40: سورة فصلت ، من اآلیة  ) (6

  .60: سورة البقرة ، من اآلیة  )(7 

  .282 :ورة البقرة ، من اآلیة س (8)

  .34: سورة اإلسراء ، من اآلیة  )(9
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  : قول أحدھم  "  

" الرجال من یسيء فیعذرشرار  ∴ في اإلساءة إنھ  يال تعذران
)1(

  

وقد یخرج النھي كاألمر عن غرضھ األصلي إلى أغراض أخرى تفھم من خالل 

  :السیاق منھا 

1 -
}َنِسیَنا َأْو َأْخَطْأَنْاَربََّنا َلْا ُتؤاِخْذَنا ِإْن {: الدعاء ، نحو قولھ تعالى  

 )2( 

َوَلْا َتْحَسبََّن الَِّذیَن ُقَتُلوا ِفي َسِبیِل اهللا َأْمَواتًا َبْل {: بیان العاقبة ، مثل قولھ سبحانھ  - 2

}َأْحَیاٌء ِعْنَد َربِِّھْم ُیْرَزُقوَن
 )3(

 

 : التوبیخ ، كقول الشاعر  - 3

)4(َعاٌر َعَلْیَك ِإَذا َفَعْلَت َعِظیُم ∴َلْا َتْنَھ عن ُخُلٍق َوَتْأِتي ِمْثَلُھ        
 

}ْال َتْحَزْن ِإنَّ اهللا َمَعَنا{: التسلیة والصبر ، نحو قولھ تعالى  - 4
 )5(

 

}ْال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد ِإیَماِنُكْم {: التیئیس ، نحو قولھ تعالى  - 5
 )6(

 

  :التمني  – ـج

  : ھو طلب حصول أمر ال یرجى وال یتوقع حصولھ ، إما لكونھ مستحیال نحو   

)7( ُبَفُأْخِبَرُه ِبَما َفَعَل اْلَمِشی ∴َأَلْا َلْیَت الشََّباَب َیُعوُد َیْومًا          
  

َیا َلْیَت َلَنا ِمْثَلَما ُأوِتَي {: وإما لكونھ ممكنا غیر مطموع في نیلھ نحو قولھ تعالى 

، وثالث أدوات غیر أصلیة ،  )لیت(وللتمني أداة أصلیة واحدة ، ھي ) 8( }ُنَقاُرو

  : تخرج عن معانیھا لتدل على التمني وھي 

                                                             

  . 1/137، للجاحظ البیان والتبیین  )(1

  ).286: (سورة البقرة ، من اآلیة )(2

  ).169: (سورة آل عمران، اآلیة  (3)

للمتوكل اللیثي ، ینظر  ھا وقد نسبتنسبتاختلف في البیت مطلع ستة أبیات من الكامل ،  (4)
تحقیق مختار الدین أحمد ، ( 2/15ین علي بن الحسن البصري الحماسة البصریة ، لصدر الد
 .)  1983عالم الكتب ، الطبعة الثالثة ، 

  ).40: (سورة التوبة ، من اآلیة  (5)

  ).65: (سورة التوبة ، من اآلیة  )(6

، ) فیالیت: (البیت من بائیة من الوافر عدتھا أربعة أبیات آخرھا البیت الشاھد ، بروایة (7)
  )1964تحقیق كرم البستاني ، دار صادر بیروت ، ( 46دیوان أبي العتاھیة ص  ینظر

  ).79: (القصص، من اآلیة  سورة ) (8
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}َفَھْل َلَنا ِمْن ُشَفَعاَء َفَیْشَفُعوا َلَنا{ : نحو قولھ تعالى) : ھل(
 )1(

  

}اْلُمْؤِمِنیِنَفَلو َأنَّ َلَنا َكرٌَّة َفَنُكوَن ِمَن {: نحو قولھ تعالى ): لو(و 
 )2(

  

  :نحو قول الشاعر ): لعل(و 

)3( لعلي إلى من قد ھویت أطیر  ∴ سرب القطا ھل من یعیر جناحھأ      
  

، ألن التمني بغیرھا أدخل في باب الخبر ) لیت(غیر أنھ یحسن قصر التمني على "

"منھ في اإلنشاء
)4(

  

  :النداء  –د 

، المنقول ) أنادي(ھو طلب المتكلم إقبال المخاطب علیھ ، بحرف نائب مناب "   

)5"(الھمزة ، وآي ، ویاء ، وآْي ، وأیا ، وھیا ،ووا: من الخبر إلى اإلنشاء ثمان 
  

 :بھا اال القریب ، كقول أمرئ القیس  ي، حرف نداء ال یناد) الھمزة( - 1

)6(أفاطم مھال ، بعض ھذا التدلل     
 

 .وقیل أیضا للبعید . أْي زید : نحو قولك ) 7(حرف نداء للقریب ) أْي( - 2

}َیا آَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلجنََّة{: وھي لنداء البعید نحو قولھ تعالى )یاء( - 3
 )8(

 

 .آي زید : أیضا لنداء البعید ، نحو )آي( - 4

  :لنداء البعید كقول الشاعر) أیا(  - 5

                                                             

  .53: سورة األعراف ، من اآلیة )(1

  .102: اآلیة  سورة الشعراء ، )(2

       نف ینظر دیوان العباس بن االح. طویل البیت رابع ستة أبیات من رائیة من ال) (3

  )1978تحقیق كرم البستاني ، دار صادر بیروت (، 168ص

دار المعرفة الجامعیة ، ( 68 ص سعد سلیمان حموده ، دروس في البالغة العربیة ، )(4
1999(   .  

  . 88جواھر البالغة ، ص )(5

من المیة إمرئ ) وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي: (صدر بیت من الطویل ، تتمتھ )(6
دار صادر بیروت (،   97جمھرة اشعار العرب ، ألبي زید القرشي ص ..) ِكنبقفا : (القیس 
1998(  

الجنى الداني في ینظر ) ھي لنداء البعید: ( 233ص ) الجنى الداني(دي في اوقال المر )(7
فخر الدین قباوة ، دار الكتب : تحقیق د(حروف المعاني ، تالیف الحسن بن القاسم المرادي 

  ).1992الطبعة األولى .  بیروت لبنان. العلمیة 

  .35سورة البقرة ، من اآلیة )(8
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)1(، آأنت أْم ُأمُّ سالمىقنوبین ال ∴أیا ظبیة الوعساء بین جالجل 
 

ھیا أم عمرو ، ھل لي الیوم : ، حرف نداء ینادي بھا البعید نحو قول الشاعر ) ھیا( - 6

)2(عندكم  بغیبة أبصار الوشاة ، سبیل ؟ 
 

"وا زید أقبل: یجوز أن ینادي بھا غیر المندوب ، فیقال ) "وا( - 7
)3(

وقد ینزل البعید  

)4(والقریب كال منھما مكان اآلخر ألغراض بالغیة 
   

فھم من سیاق بالغیة أخرى ، ُت وتخرج ألفاظ النداء عن معناھا األصلي إلى معاٍن   

  :الكالم ، ومن ھذه األغراض 

یا هللا ، یا : إذا استغیث المنادي ، أو تعجب منھ ُجر بالالم مفتوحة نحو . "ستغاثة اال - 1

"، یا للعجب للماء
)5(

 

 :اإلغراء ، نحو قول المتنبي  - 2

)6(فیك الخصام وأنت الخصم والحكم  ∴یا اعدل الناس إال في معاملتي      
 

)7( }ًاكنت تراب نِيیَتیا ْل{: التحسر والتوجع ، نحو قولھ تعالى  - 3
 

 

                                                             

محمود محمد الطناحي ، الناشر مكتبة : تحقیق د(،  63/ 2ینظر أمالي ابن الشجري ، )(1
: ، أراد)ھیا: (حیث نسب البیت لذي الرمة ، بروایة )  1992الخانجي بالقاھرة الطبعة األولى ، 

  أأنت أْم ُأمُّ سالم أحسن
                   .  507: البیت من الطویل ، وھو غیر منسوب في الجنى الداني ، ص )(2

  . 36/ 3وفي ھمع الھوامع ، 

  . 352: الجنى الداني ، ص )(3

الذھن ، وقربھ من النفس ، كقول في فینزل البعید منزلة القریب ، إشارة إلى شدة استحضاره )(4
قریب منزلة وقد ینزل ال). بأنكم في ربع قلبي سكان.. .أسكان نعمان األراك تیقنوا : (الشاعر

یا ابت لم {) 41(المنزلة والرفعة نحو قولھ تعالى في سورة مریم من اآلیة  البعید إشارة إلى علو
أیھذا أتطمع في : (، أو اشارة إلى انحطاط المنزلة نحو قول الشاعر }تعبد ماال یسمع وال یبصر

  88: ینظر جواھر البالغة ص ) الرجالوما یحظى بھا إال   ∴المعالي  

  . 3/71ھمع الھوامع ، )(5

) وأحر قلباه ممن قلبھ شبم: (بیتا ، مطلعھا  38 د أبیاتھا البیت من میمیة من البسیط عد)(6

  . 271ر دیوان المتنبي ص ینظ

  . 40: سورة النبأ ، من اآلیة  )(7
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 والندبة . وا زیداه "نحو ) یا(و) وا( : الندبة ویختص من الحروف النداء بحرفین - 4

"منھ نداء المتفجع علیھ والمتوجع : ھي 
)1(

 

  :االستفھام – ــھ

  ھو طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل ، عن طریق إحدى األدوات وھي      

}أفي اهللا شكُّ{: ویسأل بھا عن مضمون الجملة نحو قولھ تعالى ) الھمزة( - 1
 )2(

 – 

}ٌأٌما ُیْشِرُكوَنالُلھ َخْیٌر {: ویسأل بھا عن تعیین أحد الشیئیین نحو 
 )3(

 

ویسأل بھا عن مضمون الجملة ، وھي كالسین وسوف ، تخلص المضارع )ھل( - 2

}فھل أنتم شاكرون{: لالستقبال ویجاب عنھا بنعم أو بال ، نحو قولھ سبحانھ 
 )4( 

    

أما بقیة األدوات فیستفھم بھا عن معناھا ، وتكون اإلجابة عنھا ، بتعیین المسؤول عنھ 

   :وھي 

 }َفْمنَ ربُُّكَما یا ُمْوَسى{: ویسأل بھا عن العاقل نحو قولھ تعالى )من( - 3
)5 ( 

یا   وما تلك بیمینك{: غیر العاقل ، نحو قولھ تعالى  نویسأل بھا ع) ما(  - 4

}موسى
 )6(

) ذا(و، االستفھامیة ) ما( : من ، مكونةفي االستفھام ) ماذا(ومثلھا  

: نحو قول لبید  ،الموصولیة 
 

 )7(ب فیقضي أم ضالل وباطل ؟ أنح  ∴ أال تسأالن المرء ماذا یحاول     

: ، ویستفھم بھا عن الزمان عموما نحو قول الشاعر ) متى( - 5
 

 )8( ُمِدْھَی ھ وآخُرنِیْبَت َتْنإذا ُك  ∴  تمامھ  مًاْوَی البنیاُن ِغُلْبتى َیَم     

 

                                                             

  . 351: الجنى الداني ، ص )(1

  10: اآلیة سورة ابراھیم ، من  )(2

  59: سورة النمل ، من اآلیة )(3

  .80: سورة األنبیاء ، من اآلیة ) (4

  .49: سورة طھ ، من اآلیة ) (5

  17: سورة طھ ، اآلیة  )(6

رثاء  فيبیتا  52البیت مطلع المیة من الطویل عدتھا   131دیوان لبید بن ربیعة ص )(7
  .النعمان بن المنذر 

  . 4/13ینظر البیان والتبین . الطویل من القدوس وھو  عبد البیت لصالح بن) (8
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نحو قولھ ، وتكون في موضع التھویل ، ویستفھم بھا عن الزمان أیضا ) أیان( - 6

 }قیامةال ُمْوَی أیاَن أُلْسُی{: سبحانھ 
)1(

 

 }وَنُبَھْذَت َنفأْی{: ویستفھم بھا عن المكان نحو قولھ تعالى ) أین( - 7
)2( 

    َبْعَد الّلُھ َھـَِذِه ُیْحِیـي َأنََّى{: نحو قولھ تعالى  )كیف(ویستفھم بھا بمعنى )أنى( - 8

 }َمْوِتَھا
)3(

)4( }اَذَھ ِكى َلأنَّ ُمَیْریا َم{نحو ) من أین ؟(وتأتي بمعنى  
وتأتي بمعنى  

 أنى تزورني ؟ بمعنى متى تزورني ؟: نحو قولك ) متى(

 ألّي{: ویسأل بھا على حسب ما تضاف إلیھ مثال عن الزمان نحو قولھ تعالى ) أي( - 9

) 5( }ْتَلّجُأ ٍمْوَی
) 6( }ُتْوُمَت رٍضْأ بأّي ٌسْفري َنْدما َتَو{، وعن المكان 

وعن غیر  

}وَنُنِمْؤُی ُهعْدَب دیٍثَح بأّيَف{: العاقل كقولھ تعالى 
 )7( 

:                       ویستفھم بھا عن الحال نحو قول أحدھم ) كیف(  -10

"یا عبد اهللا كیف تركت األرض ؟"       
)8( 

 

 َأْو َیْومًا َلِبْثُت َقاَل َلِبْثَت َكْم اَلَق{: ویستفھم بعا عن العدد ، نحو قولھ تعالى ) كم( -11

}َیْوٍم َبْعَض
 )9 (

وقد تخرج ألفاظ االستفھام عن معناھا األصلي إلى أغراض تفھم من 

 :منھا , السیاق وداللة الكالم 

}َفْھل أْنُتم ُمنْتَھوَن{: نحو قولھ ) االمر(
 )10(

َألْم َنْشَرْح {: نحو قولھ تعالى) التقریر(،  

}لك صدرك
 )11(

}َھْل َجزاُء االْحَساِن إّلا اإلحَساَن{: نحو قولھ)  النفي(، و 
 )12 (

َھْل َأُدلُُّكْم َعَلى َتَجارٍة ُتْنِجْیُكْم ِمْن َعَذاٍب {: نحو قولھ تعالى ) التشویق والترغیب(و

                                                             

  .6: سورة القیامة، اآلیة ) (1

  .26: سورة التكویر ، اآلیة ) (2

  .259: اآلیة  منسورة البقرة ،) (3

  .37: اآلیة  منسورة آل عمران ،) (4

  .12: سورة المرسالت ، اآلیة ) (5

  .34: اآلیة من سورة لقمان ، ) (6

  .185: اآلیة من سورة االعراف ، ) (7

  . 4/62البیان والتبیین ،  )(8

  .259: سورة البقرة، من اآلیة ) (9

  .91: سورة المائدة ، من اآلیة  )(10

  .1: سورة الشرح ، اآلیة )(11

  .60: سورة الرحمن ، اآلیة  )(12
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}ألیم 
 )1(

}َما َلكُّم ال َتْنِطُقوَن{: قولھ نحو ) التھكم واالستھزاء(و 
 )2(

الوعید (، و 

}أَلْم َتَر َكْیَف َفَعَل َربَُّك بأْصَحاِب اِلْفیِل{: نحو قولھ تعالى ) والتھدید
 )3(

) التمني(، و 

أَلْم یَأِن {: نحو قولھ ) العتاب(و) 4( }َفَھْل َلَنا ِمْن ُشَفَعٌاء َفَیْشَفُعوا َلَنا{: نحو قولھ تعالى 

   )5( }آمنوا أْن َتْخَشَع ُقُلْوُبُھْم للذین

 العرض -و
)6( :  

  :نحو قولھ سبحانھ)و لو, و أما , أال : (ھو الطلب برفق ولین ، وأدواتھ ثالث 

}أَال ُتحبَّون أن َیْغَفر اُهللا َلُكْم{
 )7(

  :،   وقولك أما وجدت الحق واضحًا 

  .لو تأتیني فتحدثني : ، وقولك 

  :التحضیض  -ز

وھو طلب بحث ): "ھـ 711: ت(وھو الطلب بشدة وبعنف ، قال السیوطي     

"وإزعاج
)8 (

}َتْشُكُروَن َفَلْوَلا{: نحو قولھ تعالى )لوال: (وأدواتھ 
)   لوما(، و)9( 

  :كقول الشاعر ) ھال(لوما تأتیني ، و: كقولك 

)10(إلى ، فھال نفس لیلى شفیعھا  ∴ونبئت لیلى أرسلت بشفاعة      
  

"أال زیدا ضربتھ"نحو ) أال(و
)11(

 .  

  

                                                             

  . 10: سورة الصف ، من اآلیة  )(1

  . 92: سورة الصافات ، اآلیة  (2)

  . 1: الفیل ، اآلیة  سورة (3)

  . 53: (سورة االعراف ، من اآلیة  (4)

  . 17: سورة الحدید ، من اآلیة  (5)

ط من أنواع االنشاء الطلبي ولكن لم یتعرض لھا علماء رالعرض والتحضیض والدعاء والش (6)
  .   البالغة كثیرا

  . 22: سورة النور ، من اآلیة  (7)

  . 4/352ھمع الھوامع ، ) (8

  . 70: سورة الواقعة ،من اآلیة )(9

عدنان زكي : شرح ( 150:البیت مطلع بیتین من الطویل ، ینظر دیوان مجنون لیلى ص  (10)
  ).2003درویش دار صادر بیروت ، الطبعة الثانیة ، 

  . 509الجنى الداني ، ص  )(11
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 :الشرط -ح

  :نحو قول المتنبي ) إن: (من أدوات الشرط 

)1(وإْن َبَكْینَا َفَغْیُر َمْرُدوِد   ∴فإْن َصَبْرَنا فإّنَنا ُصُبٌر        
  

}َمْن َیْعَمْل ُسْوءًا ُیْجَز ِبِھ{: نحو قولھ تعالى ) من(و
 )2(

: نحو قولھ تعالى ) ما(و 

}َتْفَعُلوا ِمْن َخیٍر َیْعَلْمُھ اهللاوما {
 )3(

  :كقول زھیر ) مھما(و 

)4(وإْن َخالَھا َتخْفَى َعلى النَّاس ُتْعَلِم   ∴وَمْھَما َتُكْن ِعند اٍمرٍىء من َخْلِیقٍة     
   

، وھي بحسب ما تضاف إلیھ ، نحو قولھ ) أي(جلس وتجلس اأین : كقولك ) این( 

}ان عليََّوْدا ُعَلت َفْیَضَق نْیَلما األَجأیَّ{: تعالى 
 )5(

  :نحو قول كثیر) متى(و 

)6(ن واِھالدَّ ُھْتَلَفا أْغیََّحجمیل الُم ∴وا ُرِصْبمة ُتاَمي الَعّنوا َعُرِسْحَتمتى       
   

 ْمُكّكأْیَنَما َتُكوُنوا ُیْدِر{:  نحو قولھ تعالى) أینما(و. معك  أیان َتُقْم َأُقْم: كقولك ) أیان(و

 }الموت
)7(

  :نحو قول الشاعر ) إذما(، و 

  )8(اه َتْأُمُر آتیا ِبھ ُتْلِف َمْن إّی ∴  ٌرَما َأْنَت آِم ا َتْأِتَماْذ وِإنَك          

وھي بحسب ما تضاف إلیھ ، ) ىأّن(حیثما تسافر أذھب معك ، و: كقولك ) حیثما(و

  :قول الشاعر ) لو(أنى خرجت اخرج ، و : كقولك 

  

                                                             

ینظر . الدولة سیف المتنبي بیتا ، یمدح بھا  27 د أبیاتھاالبیت من دالیة من المسرح عد )(1
  .. 247دیوان المتنبي ص 

  )123: (سورة النساء ، من اآلیة ) (2

  )197: (سورة البقرة ، من اآلیة ) (3

أمن أم أوفى دمنة لم : (البیت من الطویل من معلقة زھیر بن أبي سلمى والتي مطلعھا  )(4
  .110ینظر جمھرة أشعار العرب ص ....) تكلم

  )28(سورة القصص ، من اآلیة   )(5

 224بیتا ، ینظر دیوان كثیر عزة ، ص ) 15( د أبیاتھاعدالبیت من نونیة من الطویل  )(6

  ).2004ار الكتاب العربي بیروت ، مجید طراد د: تحقیق (

  ) .78(سورة النساء ، من اآلیة  )(7

محیي : تحقیق ( 4/29من الطویل وھو غیر معروف القائل ومن شواھد ابن عقیل  البیت )(8
  ) .1980االقاھرة الطبعة العشرون  , مكتبة دار الترات . عبد الحمید  الدین
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  )1(جودا وُس عًاكَُّر زَةَعوا ِلرَُّخ ∴ا َھَمَالَك عُتِما َسَمَك َنْوُعَمْسَی ْوَل    

  :كقول الشاعر ) أما(و

  )2( ِبواِكالَم راِضي ِعِف رًاْیَس كنَّوِل ∴   مُ ُكل لدْیَاَتاِقَل قتاُلا اِلفأّم    

  :كقول المتنبي ) لوال(و

  )3(ال ُبا ُسَناِحَوإلى أْر ااَیَنالَم ھَاَل ∴ ْتَدَجا َوَم لوال مفارقة األحباِب    

  .كیف تصنع أصنع: ، كقولك ) كیف(لوما زید ألكرمتك ، و: كقولك )لوما(و

  :)4(ب ـ  إنشاء غیر طلبي 

ما ال یستدعي : "وھو ماال یستدعي مطلوبا في األصل أو ھو : تعریفھ  - 1

غیر حاصل وقت الطلب ، ویكون بصیغ المدح والذم ، وصیغ العقود  ًامطلوب

" ، والقسم ، والتعجب والرجاء ، ویكون ِبُربَّ ولعل وكم الخبریة 
)5(

 

  : ـ أبوابھ 2

                        : نحو قولھ عز وجل ) ِنْعَم وِبْئَس( : أـ صیغتا المدح والذم  

}ِإنَّ اهللا ِنعَّما َیِعُظُكم ِبِھ{
 )6(

} اِنَماإلْی َدْعَب وُقُسالُف االسُم ئَسْب{: وقولھ تعالى  
 )7(

 

  :نحوقول الشاعر ) حبذا والحبذا(ومع 

  

                                                             

  . 76ر عزة ، ص یینظر دیوان كّث.أبیات ) 7( د أبیاتھاعدالبیت من دالیة من الكامل  )(1

عبد الرحمن السید . تحقیق د( 1/328البیت غیر منسوب في شرح التسھیل البن مالك )(2
، وفي خزانة االدب  524: ، والجنى الداني ص )  1995، وآخرون دار ھجر ، الطبعة األولى 

  ) .عبد السالم ھارون ، مكتبة الخانجي. تحقیق د( 452/ 1لعبد القادر البغدادي 

  . 58:بیتا ، ینظر دیوان المتنبي ص ) 25( د أبیاتھاعدالبیت من المیة من البسیط  )(3

بار خالبالغة ؛ ألن أكثر صیغة في األصل أإن اإلنشاء غیر الطلبي ، الیبحث عنھ علماء ()(4
  .64جواھر البالغة ، ص) . نقلت إلى اإلنشاء 

  . 63جواھر البالغة ، ص  )(5

  ) .58: (سورة النساء ، من اآلیة  )(6

  ).11: (سورة الحجرات من اآلیة  )(7
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)1( اَناَلوإْع رارًاإْس رِّلِبھ افي أوِج  ∴ف َرمبذوال بال َس ذا الماُلیا حّب         
  

)2( ُلالعاِذ ذا الجاھُلوال حّب ∴ا عاذاري في الھوى َذأال حّب: وقول اآلخر     
  

  )ُتْقَت، واْع ُتْبَھ، وَو ُترْیَت، واْش ُتْعِب:  كــ(،  ب ـ ألفاظ العقود

وأنا وھبتك ."یت منك الدار، واعتقت ھذا العبدبعتك األرض ، واشتر: كقولك   

" العشرین
)3 (

  

واهللا لِئن ھجاني : ، ویأتي القسم بالواو نحو قول مخارق بن شھاب  ـ جمل القسم ـج

" لیفضحنِّي قولھ
)4(

  :الباء نحو قول الشاعر بویأتي  

"َحَلْفَت باهللا لي أن سوف تنصفني" 
)5(

" وأنا أحلف باهللا ألنصفنك"قال  
)6(  

 
  : ویأتي القسم بالتاء أیضا نحو قول الشاعر 

)7( اَنْیِدي أْیِف لَكما َذ تاِهللا   ∴   االبنیان ُدِلَن أّال اَنَبغْض     
  

}َیْعَمُھوَن َسْكَرِتِھْم َلِفي ِإنَُّھْم َلَعْمُرَك{ : ویأتي بغیر ھذه األحرف نحو قولھ تعالى
 )8(

  

"  عبِةلْكَا ّبَرا َوَمُكظلمُت: "وقول االعرابي لزوجتھ وبنیتھ 
)9(

  

  :  كقول اإلمام علي ) ما افعلھ ، وأفعل بھ(دـ جمل التعجب بصیغتي 

)10(ا َمَروأْك ، ما أعفَّ ربیعة خیرًا  ∴ ا والجزاُء  بفضلھ ّنجزى اهللا َع     
  

                                                             

  . 3/28البیت من البسیط ، وھو غیر منسوب في شرح التسھیل البن مالك   (1)

  . 3/26من المتقارب ، وھو غیر منسوب في شرح التسھیل البن مالك  البیت )(2

  . 3/4البیان والتبیین ، ) (3

  . 4/26البیان والتبیین ،  )(4

  . 4/28ینظر البیان والتبیین ) فساغ في الحلق ریق بعد تجریض : (صدر بیت من البسیط ، تتمتھ ) (5

  . 4/29البیان والتبیین ،  )(6

مرأة ترقص ابنتھا وتلوم زوجھا الذي ھجرھا ، ینظر البیان والتبیین إلى اة نسبت البیت من أرجوز )(7
1/131 .  

  ).72(سورة الحجر ، من اآلیة )(8

  . 4/29البیان والتبیین ،  (9)

دیوان اإلمام علي بن أبي طالب .  310:بیتًا ، ص ) 13: (البیت من میمیة من الطویل عدتھا  )(10
  ).2005ماردیني ، دار المحبة ، دمشق ، الطبعة األولى ، عبد الرحیم : إعداد (
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 }َأْسِمْع ِبِھْم َوَأْبِصْر{ : ما أعفھم وما أكرمھم ، نحو قولھ تعالى: الشاھد فیھ 
)1(

  

  .هللا دره فارسا ، وسبحان اهللا: نحو قولك  عًااویتعجب بغیر ھاتین الصیغتین سم    

: نحو قولھ سبحانھ :  )عسى ، وحرى ، واخلولقب: (ـ جمل الرجاء ، ویكون  ـھ

 } َعَسى َربُُّكْم َأْن َیْرَحَمُكْم{
)2(

" أن یفوزا االعمران اخلولق"و  
)3(

  

زید أن حرى  : یقال , ) حرى(وأغربھا : "قال ابن مالك في شرح التسھیل    

"عسى زید أن یجيء: یجيء ، بمعنى 
)4(

  : ویكون اإلنشاء ِبُربَّ ، نحو قول الشاعر   

  )5(َعليَّ ُمھذٍَّب َرْخِص اْلَبَناِن     ∴   فإْن اْھَلْك َفُربَّ فتًى َسَیْبِكي         

}َلَعلَّ اهللا ُیْحِدُث َبْعَد َذلَك َأْمرًا{: ، نحو قولھ تعالى )لعّل: (ویكون ب 
 )6(

  

َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِلیَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة {   : الخبریة ، نحو قولھ سبحانھ ) كم: (ویكون ب 

}َكِثیَرًة
 )7(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  ) .38(سورة مریم ، من اآلیة  (1)

  ).8: (سورة اإلسراء ، من اآلیة  )(2

  . 1/396شرح التسھیل البن مالك ،  )(3

  . 2/389المصدر السابق ،  )(4

  . 452الداني ص ینظر الجنى . البیت من الوافر ، وقد نسبھ المرادي إلى جحدر بن مالك )(5

  ) .1: (سورة الطالق ، من اآلیة)(6

 )249: (البقرة ، من اآلیة  سورة )(7
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  م األولـــــــسـقـال

  امةـــاهيم عـــــمف

       

  األول فصـــــــلال

  .وأقسامھمفھومھ النحوي ، : الزمن 
  

  الثاني فصـــــــلال

  مفھومھا ، ودورھا في تحدید الزمن الدقیق للفعل: الجھة 
  

  الثالث فصـــــــلال

  ھة ــــــرات الجــــتعبی
  

  ابعالر فصـــــــلال

  .مفھومھا وأنواعھا : القرینة 
  

  الخامس فصـــــــلال

  ھةــــتفید الج التي نــــقرائال
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  لاألو فصـــــــلال

مفهومه النحوي و أقسامه: من الز .  

  

  . ومه النحويـــمفه –أوال 

  .الزمن لغة  - 1

 .الزمن اصطالحا  - 2

  :ه ــامــأقس –ثانيا 

  زمن الفعل - 1

 .الزمن في الجملة  - 2

 .الزمن في الشرط  - 3
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  :النحوي  الزمن مفھوم – أوًال

فردة لتدل على الزمن والزمان عند اللغویین بمعنى واحد ، وقد جاءت ھذه الم      

  .أخرى  لى العصر ، وعلى عدة معاٍنع، وُتْطَلْق  هالوقت قلیلھ وكثیر

: اسم لقلیل الوقت وكثیره ، وفي المحكم : الزمن والزمان : " والزمن لغة     

 : نة ، وزمن زامن ِمأْزُمن و أزمان و أْز: العصر ، والجمع : الزمن و الزمان 

ویكون : زمان الرطب و الفاكھة ، وزمان الحر والبرد ، قال : الزمان .... شدید 

" الزمان شھرین إلى ستة أشھٍر
)1(

الزمن ) ـھ 711: ت (ور ، فقد أوضح ابن منظ 

اسم : والزمان بأنھما شيء واحد ، وأن الزمن فسحتھ الزمنیة أقل ، فأعطاه معنى

زمان : كثیر الوقت ، بل وحدد الزمان بأن جعلھ : لقلیل الوقت ، وأعطى للزمان 

ھذا ,الرطب ، والفاكھة ، وزاده تحدیدا بأن یكون الزمان شھرین إلى ستة أشھر 

  .رفمفھوم ُلَغوٌي ِص

مقدار حركة الفلك األطلس ، عند الحكماء وعند "فھو :  الزمن اصطالحاأما      

آتیك : ر بھ متجدد آخر موھوم ، كما یقال عبارة عن متجدد معلوم ، یقدَّ: المتكلمین 

ھوم قرن ذلك المو ذامعلوم ومجیئھ موھوم ، فإفإن طلوع الشمس عند طلوع الشمس 

"بذلك المعلوم ؛ زال اإلیھام
)2(

، لقد جاء ھذا التعریف من منظور فلسفي ، وھو أن 

حركة اللیل والنھار الذي یعتمد على حركة الشمس والقمر ، فالزمن : الزمان  

  .مة تدل على الوقت لوالزمان ك

وأوضح ما یفرق بین : "وقد میز تّمام حسان بین الزمن والزمان ، قائال           

معینة   ریاضیة من كمیات التوقیت تقاس بأطواًل كمیة: الزمن والزمان ، أن الزمان 

  ل في ـــــــفال یدخ... كالثواني و الدقائق والساعات و اللیل والنھار واألیام والشھور 

                                                             

  زمن/ ،مادة  4/408العرب البن منظور ، لسان  (1)

 . 99، ص  معجم التعریفات للجرجاني (2)
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في تحدید معنى الصیغ في السیاق وال یرتبط  تحدید معنى الصیغ المفردة ، وال

 "بالحدث كما یرتبط الزمن النحوي 
)1(

، فالزمان إذا كمیة ریاضیة تدل على أوقات  

، ألن وال عالقة لھا بالزمن موضوع البحث إال من ناحیة مضارعة الحروفمعینة 

الصفة أو ما نقل إلى الفعل وظیفة في السیاق ، یؤدیھا الفعل أو : "الزمن النحوي 

ختلف قسام األخرى للكلم ، كالمصادر والخوالف ، والزمن بھذا المعنى ، یمن األ

" عما ُیْفَھُم منھ في الصرف
)2(

  

وھي من )قیاالّس( داللةق للزمن إلى بان في تعریفھ الساام حّسوقد أشار تّم     

القضایا المھمة في الدراسات الحدیثة التي تناولھا العدید من األدباء وعلماء اللغة 

دراسة لغویة  نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین: م خلیل في كتابھ یعبد النع: ثلم

)3(نحویة داللیة 
: الباب األول منھ في أبواب ، جاء  ةوالذي قسم ھذا الكتاب إلى ثالث 

السیاق عند القدماء ، : وفي الباب الثاني تناول . السیاق أصلھ ومفھومھ وعناصره 

السیاق في النظریة اللغویة الحدیثة والمعاصرة ، كذلك : وتناول في الباب الثالث 

)اللغة العربیة معناھا ومبناھا: (في كتابھ تمام حسان 
)4(

ص الفصل السادس فقد خصَّ 

: ، ومثلھ أحمد مختار عمر ، حیث أفرد فصال في كتابھ )الظواھر السیاقیة (لدراسة 

)علم الداللة(
)5(

 السیاق اللغوي: ، وذكر تقسیم السیاق إلى أربعة أقسام وھي  

ھو النص اللغوي : "ق الثقافي ، فالسیاق والسیاق العاطفي ، وسیاق الموقف ، والسیا

" الصحیح المتتابع
)6(

إذا ھو نص ولیس مفردة لغویة ، سلیم ولیس فیھ خطأ  متتابع  

                                                             

دار الثقافة ، مطبعة ( 242: تمام حسان ، ص : اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، للدكتور  )(1
  ).النجاح ، الدار البیضاء

  . 240: المصدر السابق ، ص ) (2

 –دار الوفاء (م خلیل یعبد النع:نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین ، للدكتور :ینظر ) (3

  ).2007االسكندریة الطبعة األولى ، 

  . 161: ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، ص ) (4

عالم الكتاب ، الطبعة الرابعة  (،  68: أحمد مختار عمر ، ص : علم الداللة ، تألیف : ینظر ) (5
1993 .(  

تمام حسان  : تقدیم د (،  21الموقعیة في النحو العربي ، للدكتور حسین رفعت حسین ، ص  )(6
  ).2010عالم الكتب القاھرة الطبعة الثانیة ، 
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كل  ما یحیط : " حتى یؤدي الغرض منھ ، بل ھو  ًا متبعثر ًامتماسك ولیس متفرق

" بالنص من ظروف ، سواء أكانت حالیة أم لفظیة أم غیر ذلك 
)1(  

والكلمة المفردة ال معنى لھا خارج السیاق الذي تظھر فیھ ، وإنما تدل المفردة    

وحدھا على معناھا المعجمي ، وإذا ما استعملت مع غیرھا من الوحدات اللغویة ، 

  .فإنھا تعطي معنى وظیفیا ، ویتكامل معناھا 

ھ یبحث في ومن خالل االعتماد على السیاق یتحدد لنا المعنى النحوي  ، ألن     

 معنى الجملة ، وھو من أھم العوامل المؤثرة في تحدید المعنى النحوي
)2(

، وھكذا  

: الجمل العربیة بأنواعھا : مجال الزمن النحوي ھو السیاق ، ومجالھ "یتضح أن 

" الخبریة واإلنشائیة 
)3(

، فعن طریق الجملة ذات البناء السلیم نستطیع أن نستدل  

ملة وفي غیرھا ، فالمصدر والصفة  بأنواعھا من اسم فاعل على الزمن في ھذه الج

ب س، واسم ومفعول ، وصفة مشبھة ، وصیغة مبالغة فھذه كلھا مثلھا مثل الفعل تكت

تحقق لھا ھذه المیزة عندما كانت ا وردت في سیاق معین ، بینما لم معنى الزمن  إذ

)4(منفردة 
 "الكلمات في السیاق  علم عالقات: " فالنحو  

)5(
 .  

، یدل ) فعل(أما الزمن الصرفي ، فیؤخذ من صیغة المفردة دون السیاق ، فبناء    

تدل على وقوع الحدث في ) یفعل(على وقوع الحدث في الزمن الماضي ، وصیغة 

تدل على حدوث الفعل في المستقبل ، ) افعل(الزمن الحاضر أو المستقبل ، وصیغة 

فعال مساوقة لما كانت األ: "في شرح المفصل )  ـھ 643: ت(قال ابن یعیش 

للزمان ، والزمان من مقومات األفعال توجد عند وجوده ، وتنعدم عند عدمھ ، 
                                                             

مكتبة الثقافة الدینیة (، 149: سامي الماضي ، ص . الداللة النحویة في كتاب المقتضب ، د )(1
  ).2009الطبعة األولى ، 

، والموقعیة في النحو  240: تمام حسان ، ص . ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، د ) (2
: ، والزمن النحوي في اللغة العربیة للدكتور  21: العربي للدكتور حسین رفعت حسین ، ص 

، والداللة النحویة في كتاب ) 2008األردن ،  عالم الثقافة ، عمان( 55: كمال رشید ، ص 
: واالنزیاح من منظور الدراسات االسلوبیة د  ,147: سامي الماضي ، ص : المقتضب ، د

  ) 2005مجد للنشر والتوزیع ، بیروت لبنان الطبعة األولى ، ( 38: أحمد محمد ویس ، ص 

  . 55كمال رشید ، ص . الزمن النحوي في اللغة العربیة ، د ) (3

  .ینظر المصدر السابق ، الصفحة نفسھا ) (4

  . 21: الموقعیة في النحو العربي ، لحسین رفعت حسین ، ص )(5
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ماض وحاضر ومستقبل ، وذلك : انقسمت بأقسام الزمان ، ولما كان الزمان ثالثة 

من قبل  أن األزمنة حركات الفلك ، فمنھا حركة مضت ، ومنھا حركة لم تأت 

نھا حركة تفصل بین الماضیة واآلتیة ، كانت األفعال كذلك ماض ومستقبل وم

" وحاضر 
)1(

فالزمن الصرفي زمن الصیغة المنفردة للفعل وھو خارج السیاق وھو  

  .ثالثة أقسام فقط 

  :أقسامھ _ ثانیا 

  :زمن الفعل   - 1

 :الفعل في السیاق  –أ 

صرفي یتعلق ببنیة  اتضح مما سبق ، أن للمفردة زمنین  زمن نحوي وزمن  

  : المفردة ، وقد قسمھ النحاة إلى ثالثة أقسام

  .ودل على الزمن الماضي ، )فعل(وصیغتھ  ماٍض - 1

 .ودل على زمن الحال أو المستقبل ) یفعل(مضارع وصیغتھ  - 2

كل منھما القرینة ، فاتفقوا  ویحدد الحال في ، أمر ودل على زمن الحال أو المستقل - 3

)2(الفعل الماضي ، واختلفوا على البناءین اآلخرین  على
و البناء الّصرفي یسبق " 

لكلمة بكل المعاني الكامنة توجد في الذھن مستقلة عن جمیع ا : التركیب النحوي ألّن

االستعماالت التي تستعمل فیھا ، مستعدة للخروج و التشكل بحسب الظروف التي 

"تدعوھا 
)3(

، وإن دلت على ) ِفْعٌل: (مقترن بزمن فھي  فإن دلت الكلمة على حدث  

ھذا الفعل المفرد یدل على زمن معین ، أما الزمن  ، وإّن) اسم: (حدث فقط فھي 

لفظ الدعاء : "ومن أمثلة ذلك  ، النحوي ففیھ یختلف زمن الفعل من سیاق إلى آخر

                                                             

   7/4رح المفصل البن یعیش ، ش (1)

, مؤسسة الرسالة ( ) 22-18(الفعل زمانھ وأبنیتھ ، إلبراھیم السامرائي ، ص : ینظر  (2)

   34: كمال رشید ، ص لوالزمن النحوي في اللغة العربیة ،  )  1983, بیروت الطبعة الثالثة 

 .   149: النحویة في كتاب المقتضب ، سامي الماضي ، ص الداللة )(3
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ذلك ومجیئھ على صورة الماضي الواقع ؛ نحو أیدك اهللا وحرسك اهللا ، إنما كان 

 ..."تحقیقا لھ وتفاؤال بوقوعھ أن ھذا ثابت بإذن اهللا 
)1(

 .  

، وأحیانا یدل بناء  )أال درست(: وقد تدل صیغة الماضي على الحال نحو     

، فالصیغة األخیرة مضارع ،  )لم یدرس(: المضارع على الزمن الماضي نحو 

: والمعنى ماض ، كذلك قد تختلف داللة الفعل الواحد من سیاق إلى آخر نحو قولك 

، ضرب العامل النقود ، ضربت اخماسا بأسداس ، فالفعل  )ضرب األب ابنھ(

وأحیانا "حسب السیاق : والزمن ماض وھو الفعل نفسھ إال أن داللتھ تغیرت 

تي كما یعبرون عن الشيء الحاضر قصدا إلحضاره في یعبرون عن الماضي واآل

" الذھن حتى كأنھ مشاھد حالة اإلخبار
)2(

 َأْرَسَل الَِّذي َواللَُّھ{ : نحو قولھ تعالى    

 }َسَحابًا َفُتِثیُر الرَِّیاَح
)3(

وھو ) فتثیر(وعقب ب ) أرسل(جاء الفعل األول ماضیا  

فعل مضارع عبر عن الحركة واإلثارة فكأننا نرى الصورة الفنیة الدالة على القدرة 

االلھیة ، وبحسب ما یضاف إلى الجملة من قرائن یتغیر الزمن ویصیر مختلفا عن 

) 4(الزمن األصلي للفعل 
  

  :ن اآلتیینوضعیھكذا یأخذ الزمن في الفعل الو       

  )زمن الفعل المفرد(الزمن الصرفي  - 1

  رالماضي             المضارع              األم             : االسم 

  افعل        یفعل                فعل                       :  الصیغة 

  الحال               االستقبال       الماضي                 :   الزمن 

                                                             

عبد الحكیم بن محمد ، المكتبة : تحقیق ( 3/236الخصائص ، ألبي الفتح عثمان بن جني ،  )(1
  ).التوفیقیة

دار الشام , محمد محیي الدین عبد الحمید: تحقیق (  2/690بن ھشام ، المغنى اللبیب ، )(2
  .)بیروت لبنان, للتراث 

  ).9: (سورة فاطر ، من اآلیة  )(3

، والزمن النحوي في اللغة  24: الفعل زمانھ وأبنیتھ ، إبراھیم السامرائي ، ص : ینظر )(4
 .42:كمال رشید ، ص لالعربیة ، 
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  )زمن الفعل في الجملة(الزمن النحوي  - 2

  الماضي             المضارع              األمر        :   االسم 

  فعل                   یفعل                   افعل         :الصیغة 

  

  )1(الماضي  الحال  االستقبال  الماضي  الحال  االستقبال  االستمرار الحال االستقبال : الزمن 

  :الصفة في السیاق  - ب

اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبھة ، وصیغة : ویقصد بالصفة     

)2(المبالغة 
)3(، وأفعل التفضیل  

صفة الفاعل تدل على وصف الفاعل "، حیث إن  

لحدث منقطعا  متجددا ، وصفة المفعول تدل على وصف المفعول بالحدث ، كذلك با

على سبیل االنقطاع والتجدد ، وصفة المبالغة تدل على وصف الفاعل بالحدث على 

طریق المبالغة ، والصفة المشبھة تدل على وصفھ بھ على سبیل الدوام و الثبوت ، 

ل تفضیلھ على غیره ممن یتصف وصفة التفضیل تدل على وصفھ بھ أیضا على سبی

 "بالحدث على طریقة أي من الصفات السابقة
)4(

 .  

ھذه الصفة تشبھ االسم شكال و إعرابا ، وتقبل عالمات االسم اإلعرابیة ، إذا  إنَّ     

ھا تختلف جاءت مفردة أو مركبة ، وتشبھ الفعل معنى وداللة على الزمن ، إال أنَّ

متلبس فیھ ، ولیس كذلك في  الفعل جزء منھ ، وھوالزمن في عنھ من ناحیة أن 

الصفة والمصدر ، فھذه المواد أحداث تشبھ الفعل في داللتھا على الزمن وإیضاحھ 

إذا جاءت مفردة ، فقد تدل وتفقد داللتھا على الزمن  إذا جاءت داخل سیاق معین ،

                                                             

  . 73: ، كمال رشید ، ص ینظر الزمن النحوي في اللغة العربیة ) (1

، وحصرھا أیضا في كتابھ  99ذكرھا تمام حسان في اللغة العربیة معناھا ومبناھا ص )  (2
بو المكارم فأشار إلى اختالف النحاة فیھا ، أ ي، أما الدكتور عل 12: الخالصة النحویة ، ص 

المختار ، القاھرة ، مؤسسة ( 92: علي أبو المكارم ص : د . التراكیب اإلسنادیة : ینظر 
  ). 2007الطبعة األولى ، 

  . 124: ، التراكیب اإلسنادیة ، علي أبو المكارم ص )عند یونس وحده من بین النحاة ( )(3

  . 99: اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان ، ص ) (4
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 الحال أوأخیھ ، أو على  قاتُل جاء:الصفة في السیاق على الزمن الماضي نحو 

)1(أخاه  نحو ھذا قاتٌل: االستقبال 
 .  

، وھو من األبنیة التي تستخدم ) المصدر( لصفة في الداللة على الزمنومثل ا   

 استخدام الفعل ، وداخل السیاق یكتسب معنى الزمن بحسب ما یضاف إلیھ من 

، فإذا  الماضي والحال واالستقبال مثل الفعل: قرائن ، فیدل على األزمنة الثالثة 

م أفادني ، فالزمن في المصدر یالتعل: كان مفردا لم تتحقق لھ ھذه الخصیصة نحو 

   :أنوي الصیام غدا ، فالزمن مستقبل بفضل : ونحو ) أفادني: (ماض بفضل القرینة 

) غدا(
)2(  

  :الزمن في الجملة -2

  :الزمن في الجملة الخبریة المثبتة   -  أ

ملة الخبریة ج، ھو زمن الجملة بأنواعھا ، وال الزمن النحوي في اللغة العربیة

  ساس  في التركیب اللغوي ، ألنھا مجردة أي خالیة من أدوات التوكیدالمثبتة ھي األ

) 3( }َرْسُیاْل ُمُكاهللا ِب یُدِرُی{: بسیطة في أبسط صورھا نحو قولھ تعالى 
.  

ومن أبرز االستعماالت أو الصیغ التي تأتي علیھا الجملة المثبتة للداللة على     

فعل ، قد فعل ، كان فعل ، كان قد فعل ، كان یفعل ، مازال یفعل  : (الزمن الماضي 

، فالماضي المطلق ، إذا ما اقترن بقرینة لفظیة )ظل یفعل ، كاد یفعل ، شرع یفعل 

 كون أكثر تحدیدا ودقة في مسألة الزمنمن النواسخ وغیرھا ، نجده ی
)4(

   

 تسع جھات مختلفة للماضي ، وثالث"ر الزمن في الجملة الخبریة في ویقدَّ     

و بذلك یكون زمن الجملھ الخبریة المثبتة في اللغة , و أربع لالستقبال, للحال 

                                                             

                   ا ، تمام حسانواللغة العربیة معناھا ومبناھ 2/114األشباه والنظائر للسیوطي ، : ینظر ) (1

، والزمن النحوي في اللغة ) 130-127(، والخالصة النحویة ، تمام حسان ) 103 – 98(ص 
  91: والتراكیب اإلسنادیة ، علي أبو المكارم ، ص ) 74 – 55(العربیة ، كمال رشید 

  . 96: الزمن النحوي في اللغة العربیة ، كمال رشید ، ص : ینظر ) (2

  ) .185(سورة البقرة ، من اآلیة  )(3

  ) .242 - 238(نظر الزمن النحوي في اللغة العربیة ، كمال رشید ، ی) (4
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فیھا على مضیھ دائما ، ویدل ) فعل(صورة ،یظل  ةیقع في ست عشرالعربیة 

"  فیھا على الحال أو االستقبال دائما ، بحسب القرینة أو الضمیمة) ُلَعْفَی(
)1(

 .  

 مر ألحد الزمنین فال یحسم فیھا األ: أو لالستقبال التي ھي للحال ) یفعل(أما صیغة   

قد یفعل ، سیفعل ، سوف یفعل ، ال : وما فیھ من قرائن ، ومن صورھا إال السیاق 

یفعل ، لن یفعل ، أن یفعل ، ما یفعل ، یكون یفعل ، لیس یفعل ، یكاد یفعل ، الیزال 

)2(یفعل ، یظل یفعل ، یفعل ، یفعل اآلن ، یفعل غدا 
  

  :دة الزمن في الجملة الخبریة المؤكَّ –ب    

على الحال أو ) لَعْفَی(غة فیھا على الزمن الماضي ، وصی) َلَعَف(وتدل صیغة       

االستقبال ، بحسب السیاق والقرائن ، وال تختلف ھذه الجملة عن سابقتھا إال في 

( }لیَناِھالَج َنِم نََّنْوُكفال َت{: معنى التوكید ، نحو قولھ تعالى 
3

، وأدوات التوكید ) 

)4(ق الحدیث عنھا وقد سَب) ون ، وقدالم ، والّن، واّل ، وأّن إنَّ: (ھي 
  

إنھ فعل ، لقد فعل ، ": ومن االستعماالت التي تأتي علیھا الجملة الخبریة المؤكدة 

لقد كان فعل ، لقد كان یفعل ، إنھ مازال یفعل ، لقد صار یفعل ، لقد كاد یفعل ، لقد 

شرع یفعل ، لقد ظل یفعل ، إنھ یفعل ، إنھ یكاد یفعل ، إنھ ظل یفعل ، إنھ ال یزال 

 "یفعل ، لسوف یفعل ، إنھ یكون یفعل ، إنھ یكون قد فعلیفعل ، إنھ یصیر 
)5 (

.  

  :الزمن في جملة النفي  - ج  

یتضح الزمن في الجملة المنفیة ، بصورة جلیة ، وذلك لوجود األداة في      

 ضيالتركیب ، والغالب في الجملة المنفیة ھو استعمال المضارع للداللة على الم

فكل ھذه ، ) ، وإْن َسْی، وَل ْن، وَل َت، وَال ما ، وَال، َوا لم ، ولّم(ومن أدوات النفي 

فإنھا لنفي صیغة ، ) ما(األدوات تأتي لنفي المضارع ، وال ینفي الماضي منھا إال 
                                                             

  . 246: اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان ، ص  )(1

  . 249: ینظر الزمن النحوي في اللغة العربیة ، كمال رشید ، ص ) (2

  ) .35: (سورة األنعام ، من اآلیة )(3

  .من ھذا البحث  24: ینظر ص )(4

  . 251: الزمن النحوي ، ص )(5
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وقد نسب النحاة الزمن إلى االداة فقالوا "، ) قد فعل(في حالة واحدة ھي نفي ) لَعَف(

، وقلب حیث النفي للمعنى ، والجزم  نفي ، وجزم اھما حرفإنَّ): ا لم ، لمَّ(في 

" لإلعراب ، والقلب للداللة للزمنیة 
)1(

.  

لماضي بواسطة إدخال األداة على المضارع أي على صیغة اوأكثر ما یكون نفي 

)یفعل(
)2(

            ، )لما یفعل (،) لم یفعل( ،  ) ما فعل: "(ومن أبرز صور النفي  

، ) ما كان یفعل ، لم یكن یفعل(،  )یكن قد فعل لم( ,)ما كان فعل(،  )لم یكن فعل(

ما شرع (،  )لیس یفعل(، )لم یكد یفعل (،  )ما كاد یفعل(،  )لم یفعل(،   )لم یفعل(

 )ال یظل یفعل(،  )ال یكاد یفعل(، ) ال یفعل (، )ما یفعل (، )ما ظل یفعل (،  )یفعل

ال (،  )لن یكون یفعل(،  )ال یكون یفعل(،  )لن یفعل (, )ال یصیر یفعل(، )ال یفعل (

"  )لن یكون قد فعل(،  )یكون قد فعل
)3(

  

  : الزمن في الجمل الطلبیة –د 

ھو : االصل فیھا  یكون الزمن في الجمل الطلبیة ، لالستقبال أو للحال ، ألّن     

الطلب ، والطلب یتحقق في المستقبل ، ألنھ ألمر لم یحصل بعد ، ومن الجمل 

  :الطلبیة ما یلي 

  :ملة االستفھام ج - 1

ھل : الماضي والحاضر والمستقبل نحو قولك : ویستفھم بھا عن األزمنة الثالثة   

زرع الفالح أرضھ ؟ ، وھل یزرع الفالح أرضھ ؟ ، أسوف یزرع الفالح أرضھ ؟ 

)4(ویستفھم عن الجملة المنفیة بالھمزة ، أما المثبتة فیستفھم عنھا بالھمزة وھل 
 . 

 ن قد فعل ؟ كان فعل ؟ ، أكاأ؟ ،  َلَعل ؟ ، أقد َفَعَفَأ: ومن صور الجملة االستفھامیة  

أظل أكان یفعل ؟ ، أما زال یفعل ؟ ، أصار یفعل ؟ ، أكاد یفعل ؟ ، أشرع یفعل ؟ 

                                                             

  . 253: ، ص كمال رشید لالزمن النحوي ، (1)

  . 247: اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان ، ص : ینظر  )(2

  . 254: الزمن النحوي ، ص  (3)

: النحوي ، كمال رشید ، ص  ، والزمن 249: ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، ص  (4)

256 .  
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یفعل ؟ ، أیفعل ؟ ، أیكاد یفعل ؟ ، أیظل یفعل ؟ ، أال یزال یفعل ؟ ، أیصیر یفعل ؟  

)1(ون یفعل ؟ ، أیكون قد فعل ؟ أقد یفعل ؟ ، أیك
 .  

  

  :جملة األمر والنھي والدعاء  - 2

" تحمل معنى الطلب المحض حمال مباشرا"وھذه األسالیب الثالثة 
)2(

وتكون صیغة  

: ویأتي الدعاء أیضا بالصیغ الثالث )ال تفعل( ـ، والنھي ب)افعل( ـاألمر والدعاء ب

رحمھ اهللا ، : (ویكون بمعنى المستقبل نحو ) األمروالمضارع ، والماضي ، (

، وما جاء بصیغة الماضي فھو دعاء مؤول بمعنى ) ویرحمھ اهللا ، ارحمھ یا رب

األمر و (أسأل اهللا أن یرحمھ ، ومن حیث الزمن فإن جملة : االستقبال ، بمعنى 

یدا إذا مقتصرة على الحال واالستقبال ، ویزداد الزمن دقة وتحد) النھي والدعاء

)3(أضفنا إلى الجمل بعض الظروف 
: ال ترحل اآلن ، وقولھ تعالى : نحو قولك  

}َأْرِسْلُھ َمَعَنا َغَدًا{
 )4(

 .  

  

  :جملة التمني والترجي  - 3

كل من التمني والترجي مطلوب بھ الحصول مع الشك فیھ ، فالزمن فیھما ھو زمن 

   بعد لیت فعل ، وإذا جاءالتحقق فھو استقبالي التلفظ بھ وھو حالي ، أما زمن 

في الترجي تدل على الحال أو ) عسى(ب الجملة الزمن الماضي ، و سماض ، فتكت

 عساه یفعل اآلن ، عساه یفعل غدًا: االستقبال نحو 
)5(

.  

 

                                                             

  . 259: ینظر الزمن النحوي ، كمال رشید ، ص  )(1

  . 260: المصدر السابق ، ص  )(2

، والزمن النحوي ،         251 :ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان ، ص  )(3
   260:ص 

  ). 12: (یوسف ، من اآلیة  سورة )(4

  . 262: النحوي ، ص  ، والزمن 151:العربیة معناھا ومبناھا ، ص ینظر اللغة  (5)
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  :جملة العرض والتحضیض والتوبیخ  -4

فیراد تختلف في طریقة الطلب وفي الزمن ھذه األسالیب الثالثة تفید الطلب ، ولكنھا 

، ویكون بصیغة المضارع في كل ) الحال أو االستقبال(بھ في العرض والتحضیض 

ھال فعلت ولوال فعلت ، : منھما ، وقد یكون بصیغة الماضي في التحضیض ، نحو 

أما في التوبیخ فیراد بھ الزمن الماضي ، ویكون بصیغة الماضي ، وقد یكون بتأویل 

).1( المستقبل
 

  : الزمن في الشرط - ـ ھ

: وھو  لشرط ، وجملة للشرط ، وجملة للجوابلأداة : ویتكون ھذا األسلوب من 

" ربط واقتران وتعلیق أمر بأمر أو حدث بحدث"
)2(

: ویكون بأدوات معینة ، منھا .  

وتكون إلفادة الشرط المستقبلي ، ویكون فعلھا وجوابھا ماضیا أو مضارعا ، ) إن(

)3(ا الماضي تحول إلى االستقبال متفقین أو مختلفین ، وإذا وقع بعدھ
إن : نحو قولك  

وتكون إلفادة الماضي ، وإذا وقع بعدھا المستقبل أحالت ) لو(غدا قمت ، و  قام زیٌد

 ضيمعناه إلى الم
)4(

أما الزمن في الشرط ، فإن , لو درست لنجحت : ،نحو قولك  

" قد یكون ماضیا أن یكون مستقبلیا ألنھ إنشاء ، ولكنھ"األصل فیھ 
)5(

ویتحقق ،  

ھما ، ی، ألنھ بمعنی) ، ولو إْن: (الشرط في أدوات أخرى من الكالم محمول على 

سواء أكان الشرط بصیغة الماضي أم بصیغة المضارع ، فھو صالح لألزمنة و

)6(الزمن الماضي أو المستقبل أو الحال : الثالثة 
  

                                                             

: والزمن النحوي لكمال رشید ص 151:ان ، ص ام حّسینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تّم) (1

251 .  

  . 265الزمن النحوي ، كمال رشید ، )  (2

، وبنیة الجملة  ودالالتھا البالغیة ،  251: ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان ، ص )  (3
  ) .2008 -الطبعة األولى , االردن  –عالم الكتب الحدیث ، اربد ( 121: محمد كراكبي ص 

سنادیة  علي ، و التراكیب اال 135: بنیة الجملة  ودالالتھا البالغیة ، محمد كراكبي ص : ینظر )  (4
  . 154: أبو المكارم ص 

  . 265: الزمن النحوي ، ص ) (5

 . 265: ، والزمن النحوي ، ص 251: ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، ص ) (6
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  :ومما سبق یمكن استخالص ما یلي   

ن میزوا بین الزمن والزمان ، فالزمان كمیة ریاضیة من كمیات یللغویین المحدثا إنَّ .1

إلى قسمین ، زمن نحوي وھو وظیفة في السیاق یؤدیھا  التوقیت ، والزمن ینقسم

 ةالفعل أو الصفة أو ما نقل إلى الفعل ، وزمن صرفي یؤخذ من صیغة الفعل المفرد

  .دون السیاق 

معجمیا فقط ، وأن معنى الكلمة المفردة المعنى لھا خارج السیاق زمنیا ، وإنما تفید  .2

 . لھذه المفردة زمنین زمن صرفي وزمن نحوي

 .ھو النص الصحیح المتتابع وكل ما یحیط بالنص من ظروف : السیاق  .3

الصفة في علم النحو تشبھ الفعل معنى وداللة على الزمن إذا جاءت في سیاق معین  .4

الماضي والحال : وھي تدل على األزمنة الثالثة " حسب ما یضاف إلیھا من قرائنب"

 .واالستقبال 

 .یدل الزمن في الجملة الخبریة المثبتة ، والمؤكدة وجملة النفي على األزمنة الثالثة  .5

االستقبال والحال ، وقد یدل على الماضي في : یدل الزمن في الجملة الطلبیة على  .6

 .ضیض والتوبیخ االستفھام والتح

، ولكنھ قد یكون  الزمن في الشرط  األصل فیھ أن یكون داال على المستقبل إنشاًء .7

 .ماضیا 
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  انيالثَّ فصـــــــلال

  اجلهة ، ودورها يف حتديد الزمن الدقيق للفعل

  

ةـهـالجوم ـهــفـم–الًأو .  

  . دورها في تحديد الزمن – ثانياً
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  :مفھوم الجھة  -أوال 

والھاء , ، فھما بمعنى ) الوجھة(الجھة عند اللغویین ُعّرفْت َعَرضًا عند تعریف    

: الجھة والوجھة جمیعا ) : "ھـ 711: ت (عوض من الواو ، قال ابن منظور 

وَخلِّ عن  ... أي قصده وضل وجھة أمره . الموضع الذي تتوجھ إلیھ وتقصده 

"النحو ، تقول كذا على جھة كذا: والِجھة ... یرید جھة الطریق  : ِجَھِتِھ 
)1(

  

الماضي والحال : (وقد قسم النحاة األزمنة الفعلیة ، إلى ثالثة أقسام ھي       

، وھذا التقسیم الصرفي ، تقسیم واسع عام لم یراع فیھ الدقة ، إذا ما ) واالستقبال

رأینا أن الصیغة الواحدة یختلف مدلولھا من سیاق إلى آخر ، وبحسب ما یضاف 

: لزمنیة قربا وبعدا ، انقطاعا واستمرارا ، فالجھة إلیھا من قرائن ، فتتعدد المراتب ا

ھي التحدید الزمني الجدید ، الذي تفیده القرائن في السیاق ، وھي تدل على مرونة "

" أي لغة وعبقرتیھا في تركیب السیاق
)2(  

وبناًء على ذلك فإن تحدید الزمن من ناحیة التقسیم یعد قدیما ، أما الجدید فیھ     

تحدید ھذا الزمن وما یفیده أو یضیفھ إلى الجملة أو التركیب من داللة فیكمن في دقة 

تخصیص لداللة الفعل ونحوه ، إما من حیث : "وقوة في المعنى ، فالجھة إذن 

"الزمن وإما من حیث الحدث
)3(

  

غفر : (منھا طبیعي ، وھو مفاد الفعل المجرد ، كـ  -1: "وللفعل ثالثة معاٍن        

ومنھا عارضي ، وھو ما یفید معنى عند الزیادة على حروفھ  - 2) وینطق وذھبنا

  ومنھا ضمني ، وھو الذي یظھر معناه - 3) استغفر ویقاتل و تعجبنا: (األصلیة مثل 

                                                             

  . وجھ/ ، مادة  9/228بن منظور ، اللسان العرب ،  (1)

  . 103: الزمن النحوي ، كمال رشید ، ص )(2

  . 257:ومبناھا ، تمام حسان ، ص اللغة العربیة معناھا  )(3
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" من خالل عالقتھ بالزمن  
)1 (

وھذا یعني أن للفعل قیودا تحدد عالقتھ بمفھوم  

  . الزمن

بمعناھا المعجمي وزمنھا الماضي ، ) غفر: (لقد أفاد الفعل المجرد ؛ مجرد معنى    

، وھو طلب  ) استغفر(وأفاد عرضا عند زیادة حرف أو حروف على البناء نفسھ 

 ) الھمزة والسین والتاء: (زیادة المغفرة بشدة من اهللا ، والذي دل على ذلك أحرف ال

نھ قد فأفاد ضمنیا ھذا الزمن الماضي القریب ، أل) قد غفر: (أما البناء الثالث فنحو 

)2(قرب الماضي من الحال ألمر متوقع 
 .  

  

  :دور الجھة في تحدید الزمن الدقیق للفعل  –ثانیا 

  :قسم الزمن من حیث عالقة الفعل بھ إلى ُی     

  :وھي األزمنة المطلقة عن القیود ، سواء أكانت ماضیة نحو ) بسیطة(أزمنة   - 1

، أم مستقبلیة نحو ) یغفر ، ویعلم ، ویفھم : (أم حالیة نحو ) غفر ، وعلم ، وفھم(

 ).سیغفر ، سوف یعلم ، ستفھم(

: وھي األزمنة المقیدة بأحد الحروف أو النواسخ ، وھذه األزمنة ھي ) مركبة(أزمنة  - 2

}قد سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجھا{: الماضي المقید نحو قولھ تعالى 
 )3(

  ،

)4(أنت تعلمین ، وأنتما تفھمان ، والمستقبل المقید : والحال المقید نحو 
نحو قولھ  

 وَنحبُّا ُتوا ممَّفُقْنى ُتّتر َحالوا الّبَنَت ْنَل{: تعالى 
{
 )5(

 . 

 

                                                             

یبدو أن مفھوم الزمن عنده مفھوم مضطرب ، أو تناولھ كغیره من بعض اللغویین القدماء  )(1
المراتب الزمنیة في اللغة : ینظر , فھر عنده مرة الزمن ، وأخرى الزمان ولم یفرق بینھما 

  )1998،  15: میة ، العدد مجلة كلیة الدعوة اإلسال( 656: العربیة ، فرید الدین إیدن ، ص

  . 658: ینظر المصدر السابق ، ص  (2)

  ).1: (سورة المجادلة ، من اآلیة  )(3

  . 658: ینظر المراتب الزمنیة في اللغة العربیة ، فرید الدین ایدن ، ص  )(4

  ) .92: (آل عمران من اآلیة  سورة )(5
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)1(كقد : وغالبھا حروف "أما قیود الفعل لتحدید الزمن فكثیرة ،        
، ولم ، وإذا   

وبعضھا ... كان وصار وأصبح: وبعضھا أفعال ناقصة مثل .... وإن ، وبینما ، 

روي (و) حكي أنھ: (كأمس ، وحیث ، وإیاك ، او مركبة مثل : تعبیرات بسیطة 

" إلخ) سبق أن(و) سمعتھ یقول(، و ) حدثني(و) قال(، و) قیل إنھ(، و) أنھ
)2( 

لالم ، ونون التوكید ، وما ، وال ، ولما ، ولن ، السین  ، وسوف ، وا: إضافة إلى 

وإن وأخواتھا  ، وكاد وأخواتھا ، وعن طریق ھذه القیود ، سواء أكانت ھذه 

األدوات حرفیة  أم ناسخة ، تأتي تعبیرات الجھة في معنى الزمن ، وأحیانا یكون 

و ) لفع: (الزمن ال جھة فیھ فیكون بسیطا ألن الصیغة مجردة من القرائن نحو 

)یفعل(
)3(

 .  

إن ھذه األزمنة سواء أكانت بسیطة أم مركبة ، فھي أحداث ناتجة عن أفعال ،       

  . سبق أن طلب: ، وإما مقیدة نحو ) علم: (إما خالیة من القیود نحو 

   : أنواع الجھات

، ویدل على الزمن ، ویدخل في  نظر النحاة إلى الفعل فوجدوه یدل على الحدث   

  :فقسموا الجھات على ذلك إلى سناد اإل

  .ظروف الزمان وبعض األدوات والنواسخ: ومنھا... جھات في فھم معنى الزمن - 1"

ومنھا المعاني المنسوبة إلى حروف الزیادة في ... جھات في فھم معنى الحدث  - 2

 الصیغ 

جھات في فھم معنى عالقة اإلسناد ، ومنھا ظروف المكان والمنصوبات وحروف  - 3

"الجر 
)4(

 إن ما یھم ھذا البحث ھو الجھة في معنى الزمن ، ألنھا ستحدد بدقة و 

 
                                                             

، إنھا تقرب ) قد(، فقالوا في بعض الحروف ى لإ) الجھة(معنى ... لقد نسب النحاة  )(1
 .الماضي من الحال ، والسین وسوف ، لتخلیص الفعل للمستقبل 

   101: ، والزمن ، النحوي ، كمال رشید ، ص  7/3ینظر شرح المفصل البن یعیش ، 

  . 660: د الدین ایدن ، ص یالمراتب الزمنیة في اللغة العربیة ، فر (2)

  . 246: مبناھا ، تمام حسان ، ص ینظر اللغة العربیة معناھا و )(3

  . 260: المصدر السابق ، ص  (4)
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الزمن في الجملة العربیة ، مع تمیز اللغة العربیة بتخصیص وتنویع معاني أبنیة 

) قد یفعل(، و) قد فعل: (األفعال ، وذلك عن طریق اقترانھا باألدوات نحو 

، ) كان قد فعل: (بمختلف الصیغ نحو ) كان (واستعمال فعل ) لن یفعل(و) سیفعل(و

دل على الحدث ، بل یدل على الزمن ، وھو ال ی) سیكون قد فعل(و ) كان یفعل(و

) 1(فقط 
  

ب الجملة االسمیة معنى الزمن الذي قد یعطیھا معنى ستكت )كان(وعن طریق      

لى الداللة الزمنیة دفع إلى إاالحتیاج " كذلك ) . كان المطر یھطل: (جھة ما ، نحو 

الجو : ولنا ، وق) یبابابن سینا كان ط: (نا ل، في قو) سیكون(و )كان(استعمال فعل 

"یكون لطیفا في الربیع
)2(

ألن في ھذه ) "ھـ 377: ت (، قال أبو على الفارسي  

"األمثلة ما ھو عند النحویین ، دال على زمن غیر مقترن
)3(

 .  

اال في تخصیص الزمن النحوي ، بواسطة الداللة كذلك ، فإن للظروف دورا فّع    

، ویتم بواسطة األسماء ، ومما ینقل  على توقیت الحدث الواحد الذي یدل علیھ الفعل

اآلن ، والیوم ، وغدا، وبعد سنة ، : ( ـإلى استعمال الظروف ، ویدل على أوقات ،ك

بین حدثین  وھذا  ة الداللة على االقتران الزمانيأو بواسط) ومنذ یومین ، وأمس 

) وأیانإذ ، وإذا ، وإذًا ، ومتى ، (    :الزمانیة وھي  إنما یتم بواسطة الظروف 
)4(

 

و  المصدر وقد یضفي السیاق معنى الزمن على بعض الصیغ االشتقاقیة ، مثل

)5(الصفة بأنواعھا 
إن ما یفرق بین صفة وأخرى ھي القیم الخالفیة المتعلقة  . 

االنقطاع في مقابل االستمرار أو الدوام ، ثم التجدد في مقابل الثبوت " بالمعنى وھي 

 الوصف ، ثم التفضیل في مقابل كل ما عداه من  ثم المبالغة في مقابل مجرد

الصفات ، والشك أن االنقطاع واالستمرار أو الدوام والتجدد والثبوت والمبالغة 
                                                             

، ومبادئ اللسانیات ، أحمد  130: ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان ، ص (1)
  ).1999دمشق ، الطبعة الثانیة ،  –دار الفكر ( . 203: محمد قدور ، ص 

  . 221: مبادئ اللسانیات ، أحمد محمد قدور ، ص  )(2

محمد الشاطر أحمد ، : تحقیق (،  96: المسائل العسكریة ، ألبي علي الفارسي ، ص  )(3
  ) .1982مطبعة المدني ، الطبعة األولى ، 

  . 257:ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، ص  )(4

  . 100:ینظر الزمن النحوي ، كمال رشید ، ص  )(5



58 

 

"والتفضیل مما یمكن عده من معاني الجھة
)1(

وھذه المسألة سأتحدث عنھا في  

  . )إن شاء اهللا تعالى(المبحث القادم ، 

تأتي تعبیرات الجھة التي : "وعن طریق إضافة األدوات والنواسخ إلى األفعال     

"تتفرع األزمنة على أساسھا ستة عشر فرعا
)2(

: اإلثبات من الكالم الخبري : وھي  

  :وذلك على النحو التالي ) یفعل -فعل (

  الصیغة في اإلثبات  الجھة  الزمن  ت

  كان فعل  البعید المنقطع  الماضي  1

  كان قد فعل  القریب المنقطع  الماضي  2

  كان یفعل  المتجدد الماضي  3

  قد فعل  المنتھي بالحاضر الماضي  4

  مازال یفعل  المتصل بالحاضر الماضي  5

  ظل یفعل  المستمر الماضي  6

  فعل  البسیط الماضي  7

  كاد یفعل  المقاربي الماضي  8

  طفق یفعل  الشروعي الماضي  9

  یفعل  العادي  الحال  10

  یفعل  التجددي  الحال  11

  یفعل  االستمراري  الحال  12

  یفعل  البسیط  المستقبل  13

  سیفعل  القریب  المستقبل  14

  سوف یفعل  البعید  المستقبل  15

)3(سیظل یفعل   االستمراري  المستقبل  16
  

  

                                                             

  . 99:تمام حسان ، ص اللغة العربیة معناھا ومبناھا ،  (1)

  .المصدر السابق الصفحة نفسھا )(2

 ، مبادئ اللسانیات ، أحمد محمد قدور ،  245:ص اللغة العربیة معناھا ومبناھا ،  ینظر (3)

  . 206:ص 



59 

 

: إن ھذا االنموذج ألسلوب اإلثبات من الكالم الخبري ، یبّین أن األزمنة ثالثة 

، وأن الزمن الماضي واحد ، لكن الجھة ھي المختلفة ) الماضي والحال والمستقبل(

بین قرب وبعد ، وانقطاع واتصال ، وتجدد وانتھاء واستمرار ، فاّتجھ الزمن 

فیھا محافظا على خصوصیتھ لم الماضي في تسع جھات ، ظل الزمن الماضي 

یتغیر ، واكسب المعنى زمنا جدیدا محددا بفضل القرائن من أدوات و نواسخ ، 

وتجددي ، واستمراري ، وصار , واتجھ الحال في ثالث جھات ، بین عادي

المستقبل البسیط ، والقریب ، والبعید ، واالستمراري ، : المستقبل أربعة أزمنة ھو 

وھكذا "ست عشرة جھة لثالثة أزمنة في الصیغة المثبتة ، فصار مجموع الجھات 

" امتزج الزمن بالجھة ، وتكوَّن لدینا أنواع متعددة للزمن الواحد
)1(

  

  

  :وبناء على ماتقدم في موضوع الجھة ، یمكن استخالص مایلي        

 .لیس قدیما ، بل ھو مصطلح حدیث ) الجھة(إنَّ تحدید مصطلح  - 1

التحدید الزمني الجدید الذي تفیده : تخصیص لداللة الفعل ، أي عرفت الجھة بأنھا  - 2

 .القرائن في السیاق ، وتدل على مرونة اللغة وعبقریتھا 

 قسم الزمن من حیث عالقة الفعل بھ إلى أزمنة بسیطة مطلقة ، وأزمنة مركبة مقیدة  - 3

 :قسم النحاة الجھات إلى  - 4

 جھات في معنى الزمن   - أ 

 جھات في معنى الحدث  -ب 

 . في فھم عالقة اإلسنادجھات   - ج 

  

  

                                                             

 . 102:الزمن النحوي ، كمال رشید ، ص (1)
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 :تتمیز اللغة العربیة بتخصیص معاني أبنیة األفعال وتنوعھا ، عن طریق  - 5

 .اقترانھا باألدوات والحروف   - أ 

بمختلف الصیغ ، الذي یدل على الزمن دون الحدث فیكسب ) َكاَن(استعمال فعل   -ب 

 .بذلك الجملة االسمیة معنى الزمن 

 ,الزمن النحوي  تلعب الظروف دورا فعاال في تخصیص   - ج 

المصدر : یضفي السیاق معنى الزمن على بعض الصیغ االشتقاقیة مثل    - د 

 .والصفة بأنواعھا 

تأتي تعبیرات الجھة عن طریق القیود السابقة من أدوات ، وحروف ، وأفعال ناقصة - 6

    .   وظروف ، وسیاقات متنوعة 
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  الثالثّ فصـــــــلال

  ة ـــــاجلهــرات ـــــــتعبيـ

  

رب ـد والقالبعـ – الًأو.  

  .الـاالنقطاع واالتص – ثانياً

  .التجدد واالنتهــاء – ثالثاً

  .االستمرار وداللته – رابعاً

  .المقاربة والشروع – خامساً
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 :البعد والقرب  -أّوًال 

جاء في لسان ھما مصطلحان متناقضان ، ویدل البعد منھما على عّدة معاٍن كما 

البعد خالف القرب ، وَبُعَد الرجل بالضم وبعد بالكسر ُبْعدًا وَبَعَدًا فھو بعید : "العرب 

"وُبَعاٌد 
)1 (

.  

عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو نفسھ عند القائلین بوجود : "وعند الفالسفة    

" الخالء كأفالطون
)2(  

االمتداد والخالء یوحیان بالبعد ،  وھذا التعریف یتفق مع التعریف اللغوي ؛ ألن    

 }ُأولئَك ُیَناَدِون من مكان بعید{: قال تعالى 
)3(  

قُرب الشيء ، بالضم َیْقُرُب ُقْربًا وُقْرَبانًا وِقْرَباَنًا . نقیض البعد : "أما القرب فھو     

"َدَنا ، فھو قریب ، الواحد واالثنان والجمیع في ذلك سواء: أْي 
)4 (

.  

القیام بالطاعات ، والقرب في : "بأنھ ) ھـ 816: ت (وقد عرفھ الجرجاني   

ھو قرب العبد من اهللا تعالى بكل ما تعطیھ السعادة ، القرب الحق من : المصطلح 

"البعد
)5 (

وإذا َسألَك ِعبادي َعّني فإنِّي {: والقرب على ذلك یعني الدنو ، قال تعالى 

 }قریٌب
)6(

وإن أْدِري أقریٌب أم { :المتناقضتان في قولھ تعالى  وقد اجتمعت الكلمتان 

 }بعیٌد ما ُتْوَعُدوَن
)7 (

  

إن جھة القرب والبعد موجودة في الزمن الماضي ، فالبعید المنقطع بصیغة        

، وفي زمن المستقبل ) كان قد فعل: (، وجھة القریب المنقطع صیغتھا ) كان فعل(

    )سوف یفعل: (ھة البعد وج) سیفعل(تكون جھة القرب بصیغة 

                                                             

  . بعد/ مادة  , 1/452لسان العرب ، ابن منظور ،  )(1

  . 42: ، للجرجاني ، ص معجم التعریفات  )(2

  ).44: (سورة فصلت ، من اآلیة )(3

  . قرب/مادة ,  7/286لسان العرب ، ابن منظور ،  )(4

  . 146: معجم التعریفات للجرجاني ، ص  )(5

  ) .186: (سورة البقرة ، من اآلیة  (6)

 ) . 109: (سورة األنبیاء ، من اآلیة  )(7
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فیأتي الماضي : ھذا في األسلوب الخبري المثبت أما في األسلوب الخبري المنفي 

والمستقبل ) لم یكن قد فعل: (، والقریب ) لم یكن قعل: (البعید منھ على صیغة 

  ) .لن یفعل: (البعید والقریب یأتي على صیغة 

لقد : (اضي البعید فیكون بالتركیب أما األسلوب الخبري المؤكد في الزمن الم     

: ، وتأتي صیغة المستقبل القریب على ) إنھ كان قد فعل: (، والبعید ) كان فعل

) لسوف یفعل: (، والبعید على المركب ) لیفعلن(
)1(

.  

 :صال االنقطاع واالّت -ثانیًا 

یكون االنقطاع واالتصال لألشیاء المادیة والمعنویة ، وھذه المباني من المتضادات  

اخره : ومنقطعة ومقطع كل شئ ... قطعت الحبل قطعا فانقطع : مصدر : "فالقطع 

" حیث ینتھي إلیھ طرفھو منقطع كل شيٍء .... حیث ینقطع  
)2(

.  

" ؟ القطع ھو فصل الجسم بنفوذ جسم آخر فیھ: عند الحكماء "و 
)3(

 .  

 َنِیر الذََّبِاا َدَنْعَطوَق{ على ذلك ھو الفصل وھو آخر كل شيء قال تعالى واالنقطاع  

)4( }ااتِنبوا بآَیّذَك
 .  

، وھو عدم االنقطاع ، وھو أیضا التواصل ) اتصل(، فمصدر  االتصالأما      

...  ًةَلوِص ًالْصھ َوُلِصالشيء بالشيء َی َلَصَو... الوصل خالف الفصل "والترابط 

" لم ینقطع: صل الشيء بالشيء واّت
)5(

عطف بعض : "، ومن الوصل في النحو  

"بعضالالجمل على 
)6(

}مًةاِئا َقوَھُمُتْكَرَت أْو ٍةَنْیِل ْنِم ْمُتْعَطا َقَم{ :، قال تعالى  
 )7(

 

  .)قائمة(فالقطع في اآلیة یقابل االتصال في كلمة 

                                                             

 ، و اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان ،  8/110ینظر شرح المفصل البن یعیش  (1)

  . 27: والفعل زمانھ وابنیتھ ، ابراھیم السامرائي ، ص.  245: ص 

  . 7/417قطع ،  /لسان العرب ، ابن منظور ، مادة  (2)

  . 150:معجم التعریفات ، للجرجاني ، ص (3)

  ).72: (اآلیة سورة األعراف ، من  (4)

  . 320/  9وصل ،  /لسان العرب ، ابن منظور ، مادة  )(5

  . 211: معجم التعریفات للجرجاني ، ص  )(6

  ) .5: (الحشر ، من اآلیة  سورة)(7
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واالنقطاع ) كان فعل: (إن جھة االنقطاع البعید نجدھا في الزمن الماضي ، بصیغة 

: الحاضر على صیغة ب، والماضي المتصل ) كان قد فعل: (القریب ، بصیغة 

، ھذا في األسلوب الخبري المثبت ، أما في األسلوب الخبري المنفي ) مازال یفعل(

لم یكن قد (صیغتھ :: ، والقریب المنقطع ) لم یكن فعل: (فصیغة البعید المنقطع 

، واألسلوب الخبري المؤكد یكون ) لما یفعل: (الحاضر بصیغة ب، والمتصل ) فعل

إنھ كان قد : ، واالنقطاع القریب بالتركیب ) لقد كان فعل: (صیغة االنقطاع البعید ب

)إنھ مازال یفعل: (فعل ، والمتصل بالحاضر بناؤه 
)1(

.  

 :   د واالنتھاء التجدُّ - ثالثًا

ة یدل على االستمرار في تمن تعبیرات الجھة ، وھذا اللفظ من حیث بنی التجدد

ه َره ، أي صّی، واستجّد ُهَدّدده وَج، وأّج یدًاِدصار َج: د الشيء وتجّد"   ر یالتغی

" یدًاِدَج
)2(

)3(اللفظ بمعناه الحقیقي أو المجازي ، وھو ضد الھزل :  ، ویراد بالجد  
 

 ٍقْلَخِب ِتْأَیَو ْمُكْبِھْذُی ْأَشَی إْن{:  والتجدد على ذلك كون الشيء جدیدا ، قال تعالى 

}یٍدِدَج
 )4(  

،  هغایة كل شيء وآخره ، وذلك ألن آخر: ھایة والنِّ ُةَیْھالنُّ: "فھو  االنتھاءأما     

وانتھى ... كالغایة حیث ینتھي إلیھ الشيء : النھایة و... ینھاه عن التمادي فیرتدع 

"بلغ نھایتھ: ى الشيء وتناھى ونّھ
)5(

ا بھ رَنْماالمتثال لما ُأ: ، ومن االنتھاء  

 ُھْنَع ْمُكَاَھا َنَمووه ، ُذُخَف وُلُسالرَّ اتآُكُما َمو { : واالنتھاء عن التمادي ، قال تعالى 

)6( }واُھَتفاْن
   

                                                             

 واللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان ، 8/110: ینظر شرح المفصل البن یعیش ص  )(1

  27:ص والفعل زمانھ وأبنیتھ ، ابراھیم السامرائي . 274 ص

  .جدد/ ، مادة  2/48لسان العرب ، ابن منظور ،  (2)

  . 67: ینظر معجم التعریفات للجرجاني ، ص )(3

  ).19: (سورة ابراھیم ، من اآلیة  (4)

  . نھى/ ، مادة  8/727لسان العرب ، ابن منظور  ،  )(5

 ) . 7: ( سورة الحشر ، من اآلیة )(6
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التجدد واالنتھاء من ممیزات اللغة الحیة ، وقد وردت ھذه المیزة في لغتنا العربیة و

: التي احتوت العدید من ھذه المركبات ، فجھة التجدد نجدھا في الماضي بصیغة 

) یفعل: (وفي زمن الحال بصیغة  .)قد فعل: (، وجھة االنتھاء بصیغة ) كان یفعل(

ھذا في الجملة الخبریة المثبتة ، أما في الجملة الخبریة المنفیة فجھة الزمن الماضي 

) ما فعل: (، والزمن المنتھي بالحاضر ، على صیغة ) لم یكن یفعل: (تأتي بصیغة 

وب الخبري سل، أما األ) ما یفعل: (تجدد بصیغة وفي زمن الحال تكون الجھة لل

، ) لقد كان یفعل: (المؤكد ، فإن جھة التجدد في الزمن الماضي تكون بصیغة 

      : ، أما الحال فجھة التجدد فیھ تكون بصیغة ) لقد فعل: (الحاضر بوالمنتھي 

)إنھ یفعل(
)1 (

  

 :االستمرار وداللتھ  -رابعًا 

المزید بالھمزة والسین ، ) استفعل(ھذا التعبیر مصدر لفعل استمر الذي على وزن 

بھ  ذھب ، ومرَّو جاء:  رورًاوُم ًاّرَم یمرُّ رََّم "، ) مرر(والتاء ، ومادتھ اللغویة 

مر بالشيء واسّت. مضى على طریقة واحدة : استمر الشيء ... جاز علیھ : ه ومر :

" قوي على حملھ
)2(

 ٌرْحا ِسْوُلْوُقَیوا َوُضِرْعُی ا آیًةْوَرَی وإْن{: ، جاء في قولھ تعالى  

)3( }رُِّمَتْسُم
  .نافذ  أي دائم السحر قويُّ 

ففي  ، وجھة االستمرار في الجملة الخبریة المثبتة نجدھا في االزمنة الثالثة      

وفي زمن الحال تكون ) ظل یفعل: (الزمن الماضي تكون الجھة على صیغة 

، ) سیظل یفعل: (ة ار بصیغ، وفي المستقبل تكون جھة االستمر) یفعل: (الصیغة 

م ل: (سلوب الخبري المنفي تكون الجھة في الزمن الماضي على صیغة وفي األ

وفي زمن المستقبل  ) ما یفعل(وفي زمن الحال تكون الجھة على صیغة ،) یفعل

سلوب الخبري المؤكد ، فتكون الجھة ، أما األ) لن یفعل: (ة على صیغة تكون الجھ

                                                             

ام تّملاللغة العربیة معناھا ومبناھا ،  و.  107/ 8: ینظر شرح المفصل البن یعیش  ص  (1)
   33: الفعل زمانھ وابنیتھ ، ابراھیم السامرائي ، صو ,  246:ان ، ص حّس

  .مرر / : مادة  , 249/  8لسان العرب البن منظور ،  (2)

 ) 2: (القمر ، اآلیة  سورة (3)
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، وتكون الجھة في زمن الحال ) لقد ظل یفعل(: في الزمن الماضي على صیغة 

لسوف یظل : (وفي زمن المستقبل تكون الجھة بصیغة ) إنھ یفعل: (على صیغة 

) یفعل
)1(

  

 :المقاربة والشروع  -خامسًا 

و ، دنَّواإلقراب اّل"ضد التباعد ، وھو الدنو : من القرب ، والتقارب ) المقاربة(

ا نیتدا: داناه ، وتقارب الشیئان : وقارب الشيء  ... وتقارب الزرع إذا دنا إدراكھ 

" ت ككرْب: وقربت الشمس للمغیب  ... 
)2(

كاد ، كرب ، : ( يلمقاربة  أفعال ھل، و 

" فیھ ذًاصوال أو أْخأو ُح و الخبر رجاًءضع لدّنما ُو"وھي ) أوشك
)3(

 .  

والقرب ، أما و لقد بین ھذا التعریف اللغوي معنى المقاربة معجمیا ، وھي الدّن    

  .التعریف االصطالحي فبین الغرض من أفعال المقاربة والرجاء ، والشروع 

: مر شروعا أي ت في ھذا األشرع: "مر والخوض فیھ ھو ابتداء األ والشروع     

شرع فالن في كذا وكذا إذا أخذ : یقال ... معناھا ابتداء الطریق : شرعة  ... خضت

" فیھ
)4(

  .) جعل ، وطفق ، وأخذ ، وعلق ، وأنشأ: (، وللشروع أفعال ھي  

: وجھة المقاربة في الجملة الخبریة المثبتة تأتي في الزمن الماضي بصیغة       

، وفي الجملة الخبریة المنفیة ، یأتي ) طفق یفعل: (، والشروعي بصیغة ) كاد یفعل(

ما في أ) لیس یفعل: (، والشروعي بصیغة ) لم یكد یفعل: (المقاربي على صیغة 

، وجھة الشروع ) لقد كاد یفعل: (الجملة الخبریة المؤكدة فجھة المقاربة صیغتھا 

) لقد طفق یفعل: (صیغتھا 
)5(

.  

  

                                                             

الفعل وزمانھ وأبنیتھ ، و،  246: ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان ، ص  (1)
  .    34: ابراھیم السامرائي ، ص

  .قرب / مادة ,  7/289لسان العرب ، ابن منظور ،  )(2

  . 30: معجم التعریفات للجرجاني ، ص )(3

  .شرع / مادة ,  82لسان العرب ، )(4

واللغة العربیة معناھا .  )127– 115/ 7(،  7/12بن یعیش ، ینظر شرح المفصل ال )(5
 . 32:، ص والفعل زمانھ وأبنیتھ .  374:ص ،  ومبناھا
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  :على ما تم دراستھ في تعبیرات الجھة یمكن استخالص مایلي  وبناًء    

  

 ) .الماضي  والحال والمستقبل: (ة ثالثة وھي فعلیزمنة الاال - 1

تناولتھا بالدراسة إنموذجا ھي الجملة الخبریة بأنواعھا الثالثة أسالیب الجملة التي  - 2

 ) .المثبتة والمنفیة والمؤكدة: (وھي 

 : جاءت جھات األزمنة في الجملة الخبریة على النحو التالي - 3

في زمن الحال الزمن الماضي والمستقبل  ولم تأت  عجھة القرب والبعد وردت م  -  أ

 ).لمنفیة والمؤكدةالمثبتة و ا: (سالیب الثالثة في األ

الزمن الماضي ، ولم ترد في الحال والمستقبل  عجھة االنقطاع واالتصال وردت م  - ب

 .في األسالیب الثالثة 

جھة التجدد وردت في زمني الماضي والحال ، أما االنتھاء فلم یأت إال في الزمن  -جـ

 .الماضي في األسالیب الثالثة 

 .ثة وفي األسالیب الثالثة جھة االستمرار وردت في األزمنة الثال - د

 . وردت جھة المقاربة والشروع في الزمن الماضي في األسالیب الثالثة - ھـ
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  ابعالر فصـــــلال

  مفهومها ، وأنواعها: القرينة 

  

مفهوم القرينة  – الًأو.  

  :أنواعها  – ثانياً

 .القرائن المعنویة  - 1              

 . ةـالقرائن اللفظیـ - 2             
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  :مفھوم القرینة  – ًالأّو

الناقة : وصلھ ، والقرینة : من قرن الشيء بالشيء ) فعیلة: (القرینة على وزن    

شده إلیھ :  نًاْرقرن الشيء بالشيء ، وقرنھ إلیھ یقرنھ َق"تشد إلى أخرى ، وھي من 

:  والقریُن... ء وصلتھ ء بالشِيالشَي وقرنُت... وقد اقترن الشیئان وتقارنا ... 

)1(" ُباِحَصالُم
  

والقرینة ما یضاف إلى الكلمة أو إلى الجملة ، ویؤثر فیھا ، من أجل إیضاح     

یفعل ،وافعل ، ونحوھما ، إما أن "المعنى ، وإبراز ما فیھ من جمال ، فمثال صیغتا 

بقرینة السیاق ، یكونا للحال أو لالستقبال ، وال یتحدد ألي منھما أحد المعنیین إال 

ألن السیاق یحمل من القرائن اللفظیة والمعنویة والحالیة ، ما یعین على فھم الزمن 

" في مجال أوسع من مجرد المجال الصرفي المحدد
)2 (

.  

أمر یشیر إلى المطلوب ، والقرینة إما ) : "ـھ 816: ت (رجاني والقرینة عند الُج  

في الدار من  ْنموسى عیسى ، وضرب َم ضرب: حالیة أو معنویة أو لفظیة ، نحو 

لى ، ْبت موسى ُحضرْب: فیھ بخالف  على السطح ؛ فإن اإلعراب والقرینة منتٍف

"كمثرى ؛ فإن في األول قرینة لفظیة ، وفي الثاني قرینة حالیةالوأكل موسى 
)3(

 .  

عنى ھا وسیلة مؤثرة في فھم المرجاني في تعریفھ للقرینة ، وعدَّوقد أوجز الُج     

: كل منھما یصلح أن یكون فاعال ، أو مفعوال وكذلك ) موسى وعیسى(وإفھامھ ، ف

لى ، وأكل موسى ْبت موسى ُحضرْب: ، أما ) من في الدار ، ومن على السطح(

كمثرى ، فقد انجلى األمر وانكشف بفضل القرائن المختلفة تأخر الفاعل أو تقدم ، ال

ھي الفاعل ) حبلى(فالقرائن تشیر إلى أن اتضح الفاعل من المفعول أولم یتضح ، 

  )موسى: (في الجملة األولى ، وفي الثانیة وإن لم تظھر الحركات ، فالفاعل ھو 

                                                             

  .قرن / : ، مادة  7/340لسان العرب ، ابن منظور ،  (1)

  . 105: اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان ، ص  (2)

 . 146: معجم التعریفات ، ص )(3
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  :أنواعھا  – ثانیًا

إن الھدف من دراسة القرائن ، ھو الوصول إلى المعنى المراد والوقوف         

، ) الجھة(داللة على على بعض المواقع الجمالیة في الكالم ، وھي السبیل إلى ال

  : ف على القرائن المتاحة وھي ویكون ذلك بالتعرُّ

 : لقرائن المعنویة ا -1

" ھي العالقة التي تربط بین عنصر من عناصر الجملة وبین بقیة العناصر"
)1 (

  :مل القرائن التالیة وتش

 :اإلسناد   -  أ

العالقة : "من القرائن المعنویة التي تؤثر في توجیھ المعنى النحوي وھو  عدُّوُی     

"الرابطة بین طرفي اإلسناد ، كالعالقة بین المبتدأ والخبر ، والفعل والفاعل
)2(

  ،

أیضا عالقة الفعل بنائب الفاعل ، والوصف المعتمد بفاعلھ أو نائب فاعلھ ، وبعض 

م إحدى الكلمتین إلى ضعبارة عن : "نھ الخوالف بضمائمھا ، ویمكن توضیحھ بأ

"األخرى على وجھ اإلفادة التامة ، أي على وجھ یحسن السكوت علیھ
)3(

فھو تعلق  

  .شيء بشيء آخر 

قام زید ، وقد تكون على غیر : إن ھذه القرینة قد تكون على الحقیقة ، نحو      

ء العالمة اإلعرابیة ، مات زید ، فھذه الجملة مجرد تركیب ، مع بقا: الحقیقة ، نحو 

  )4(سناد اإلمع التي ساعدت في فھم التركیب 

  

  

                                                             

  . 19: الموقعیة في النحو العربي ، حسین رفعت حسین ، ص  )(1

  . 229: مبادئ اللسانیات ، أحمد محمد قدور ، ص )(2

  . 22: معجم التعریفات ، للجرجاني ، ص )(3

، والداللة النحویة ، سامي  194:اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان ، ص : ینظر  )(4
، ووصف اللغة العربیة داللیا ، محمد  229: اللسانیات ، ص ، مبادئ  170: الماضي ، ص 

 )1993,لیبیا-منشورات جامعة طرابلس(. 288: ، ص  یونس
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 :التخصیص   -  ب

: تتفرع عنھا قرائن أخص منھا ، وذلك على النحو التالي : قرینة معنویة      

التعدیة ، والغائیة ، والظرفیة ، والمعیة ، والمالبسة ، والتفسیر ، واإلخراج ، 

والمخالفة ، ففي الظرفیة ، یالحظ تخصص اإلسناد بتقییده ، زمانا أو مكانا نحو 

وقرأت الكتاب یوم الجمعة ،  ,الناس  سافرت إذ تطلع الشمس ، وعوقب الجاني أمام

د الحدث وھو ّدھو یوم الجمعة ، فقد ُح: فاإلسناد إلى الضمیر ، وتخصیص القراءة 

تضیق الداللة ، فقد : ، فمعنى التحصیص ) یوم الجمعة: (الظرف بالقراءة ، وقید 

)1(ز ، فیصبح أكثر إیضاحا للمعنى ییفید اإلسناد بالظرف وبالحال ، وبالتمی
.  

  

 :النسبة جـ ـ 

قرینة معنویة كبرى ، كالتخصیص ، وتدخل تحتھا قرائن فرعیة ، وتجعل      

عالقة اإلسناد نسبیة ، ویدخل في النسبة معنى اإلضافة ، وحروف الجر التي 

تضیف معاني األفعال إلى األسماء وتنسبھا إلیھا ، وتجر ما بعدھا إلیصال ماقبل 

عدیدة ، لتؤدي وظائف معینة ،  جر إلى معاٍنالحرف بما بعده ، وتخرج حروف ال

)2(وفقا لمقتضى السیاق والتركیب 
إن ھذه الحروف تكون قیدا : وخالصة القول " 

"لقرینة بحكم عالقة النسبةافھي قرینة لفظیة ، خرجت لمعنى ... على اإلسناد 
)3(

  ،

)4(ورد البتداء الغایة والتبعیض ، وتكون زائدة ) من(فحرف الجر 
.  

  

  

                                                             

، والداللة النحویة ، سامي  194: ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان ، ص )(1
غة العربیة ، ووصف الل 229:ومبادئ اللسانیات ، أحمد قدور ، ص  174: الماضي ، ص

   288: داللیا  محمد یونس علي ، ص

، ومبادئ  181: ، والداللة النحویة ، ص  201: ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، ص  (2)
  . 288: ووصف اللغة العربیة داللیا ، ص 230: اللسانیات ، ص

  . 183:الداللة النحویة ، ص )(3

 . 308: للمرادي ، ص الجنى الداني في حروف المعاني ، : ینظر )(4
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 : التبعیة  - د 

ھي قرینة معنویة عامة تضم أربعة فروع ، ھي النعت والعطف والتوكید      

   واإلبدال ، ومع ھذه القرائن تتضافر قرائن أخرى ، كقرینة المطابقة وقرینة 

)1(الرتبة 
ة اإلعرابیة ، ورتبة م، وتكون المطابقة بین التابع والمتبوع ، في العال 

فقد ھي التأخر عن المتبوع ، نحو قولك سلمت على الرجل الطویل : التابع 

، فھذا الرجل الذي سلمت علیھ ھو الطویل ، ولیس خصصت الرجل بالطویل 

    الرجل القصیر أو غیره ، فصفة الطویل تقیید وتمییز للرجل عن غیره من

)2(الرجال 
   

د أنواع التبعیة ، ویكون بالحرف ، ومن دونھ في إشراك أما العطف ، فھو أح       

قام زید وعمرو ، والعطف من دون األداة ، كقول : التابع للمتبوع ، نحو قولك 

)3(الراجز 
)4(ا وَفُیوالصُّ اِسدا أبي العبََّی   ∴ ) افَیِرد والَخَوالُج(یع الرَب إنَّ:  

  

عطفا : اسم إن ، ویروى البیت ) الربیع(على ) الجود(عطف : ومحل الشاھد  

ید المؤكد یقبالواو ، فال شاھد فیھ ، ویكون التوكید لفظیا ومعنویا ، فھو یخصص و

  ) 5(نفسھ  د ، وجاء زیٌدزٌی جاء زیٌد: عن طریق التبعیة  نحو قولك 

نھ ، توضیح ما قبلھ بأن یذكر أما البدل ، فیحل محل المبدل منھ ، والغرض م      

االسم مقصودا بالنسبة ، فیأخذ البدل ، العالمة اإلعرابیة والرتبة ، ویكون متأخرا 

 مررت بأخیك زیٍد: عن المبدل منھ ، ویطابقھ من حیث التذكیر والتأنیث نحو 
)6(

 .  

  
  

                                                             

، والداللة النحویة ، سامي  204: ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان  ، ص )(1
، ووصف اللغة العربیة  231: ، ومبادئ اللسانیات ، أحمد قدور ، ص  183: الماضي ، ص 

  . 239: داللیا ، محمد یونس علي ، ص 

  . 350: ، ص الناظمشرح ابن : ینظر  )(2

  . 366:ینظر المصدر السابق ، ص )(3

إن یدي أبي : األصل أن یقال . 2/145البیت نسب إلى رؤیة ، ینظر الكتاب لسیبویھ ، ) (4
  .وف ، فقلب اللفظ أو عكسھ صیالخریف والوالعباس الربیع 

  . 357: شرح ابن الناظم ، ص: ینظر  (5)

 .  393: المصدر السابق ، ص ینظر )(6
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  : المخالفة  - ھـ 

یقصد "القیم الخالفیة و قرینة معنویة ، وھي مظھر من مظاھر تطبیق استخدام     

"منھا أن جزءا من أجزاء التركیب ، یخالف أحكام اإلسناد
)1(

 .  

،  الضیَف نكرُم -  العرَب - نحُن: وتتجلى المخالفة في باب االختصاص نحو قولك 

نصب : أخص ، أي : فمقتضى اإلسناد یتطلب خبرا ، ولكنھ خالف وجاء على تقدیر 

)2(على االختصاص ) العرب(
   .  

 :لقرائن اللفظیة ا -2

"ھي عنصر من عناصر الكالم ، یستدل بھ على الوظائف النحویة"     
)3(

مل وتش 

  :القرائن اآلتیة 

 :العالمة اإلعرابیة   -  أ

تعد من قرائن المعنى النحوي ، وھي من أھم القرائن الدالة على اختالف      

)4(المعنى ، وترجع فائدتھا ؛ إلى التفریق بین المعاني المختلفة 
.  

اإلبانة عن المعاني ، : "، اإلعراب بأنھ  )ھـ 643: ت( ف ابن یعیشوقد عّر   

"باختالف أواخر الكالم لتعاقب العوامل في أولھا
)5(

، فاھتم العرب بھ ، وعدوه  

فجعلوا "عرضا حادثا البد لھ من محدث ، وأثر البد لھ من مؤثر ظاھر أو مقدر 

مل ، وتكلموا فیھ عن الحركات ودالالتھا ، اإلعراب نظریة كاملة سموھا نظریة العا

  واالعراب الظاھر واالعراب المقدر  ركات ثم تكلموا فيعن الح نیابتھا والحروف و

                                                             

  . 231: مبادئ اللسانیات ، أحمد قدور ، ص (1)

      ، ومبادئ اللسانیات ،  200:ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان ، ص ) (2

   231: ص

  . 19:الموقعیة في النحو العربي ، حسین رفعت حسین ، ص)(3

، الداللة النحویة ، سامي الماضي ،  205: ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، ص )(4
: ، ووصف اللغة العربیة داللیا ، محمد یونس علي  231: ، ومبادئ اللسانیات ، ص 109:ص

   291:ص

  . 1/72شرح المفصل ،  (5)
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" والمحل اإلعرابي
)1(

والعالمة اإلعرابیة ال تكون إال بوجود العامل ، وقد تكون  

إنما یخشى {: الى لإلسناد ، نحو قولھ تعالعالمة اإلعرابیة ، القرینة الوحیدة المفسرة 

  }اهللا من عباده العلماء
)2(

  

 :الترتیب   -  ب

أثبتھ ، : ورتبھ ترتیبا "ثبت ولم یتحرك : ب الشيء قصد بھ النسق ، وترّتوُی     

"المنزلة عند الملوك: والرتبة والمرتبة 
)3(

جعل األشیاء الكثیرة : "، واصطالحا  

نسبة إلى البعض بالتقدم  ئھجزااطلق علیھا اسم الواحد ، ویكون لبعض یبحیث 

"والتأخر
)4(

فتقدیم شيء على شيء ، وتنسیقھ ، وتصنیفھ في وحدات ، وتقدیم ما   

یكون ذلك ھو الترتیب ، أما تمام : یجب تقدیمھ ، وتأخیر ما یجب تأخیره لموجب 

، في تعریفھ ) ـھ 471: ت(إلى كالم عبد القاھر الجرجاني حسان ، فقد أشار 

، قصد بھ إلى ) الترتیب: (إن عبد القاھر حین صاغ اصطالحھ : "للترتیب قائال 

فرقوا فیھا بین أبواب  - )الرتبة ( ما یدرسھ النحاة تحت عنوان : شیئین ، أولھما 

"التقدیم والتأخیر:  عنوان تحت , و ثانیھما ما یدرسة البالغیون  –النحو 
)5(

، مع  

ة ألسلوب التركیب ، أما ما أن ما یدرسھ البالغیون من تقدیم وتأخیر ، ھو دراس

، فإذا كان للكلمة موقع معلوم فھي الرتبة  نفسھیدرسھ النحویون ؛ فدارسة التركیب 

... رتبة محفوظة : وصف لمواقع الكلمات في التراكیب ، وللرتبة نوعان : "، وھي 

یمسھا یجعل التركیب مختال غیر مقبول ، على حین  لوتخص النحو ، ألن أي اختال

الذي یبین أغراض التقدیم والتأخیر ، ... غة البة غیر المحفوظة تخص البأن الرت

"ضمن دراسة لألسلوب ال للتركیب
)6(

، فإذا كان موقع الكلمة محفوظا ثابتا ، سمیت  

الرتبة محفوظة ، ومن أمثلة الرتبة المحفوظة ، تقدم الصلة على الموصول ، 

                                                             

  . 205: اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، ص )(1

  ).28( سورة فاطر ، من اآلیة )(2

  . 4/57، ) ربت: (مادة . لسان العرب ، ابن منظور  )(3

  . 50: معجم المصطلحات ، للجرجاني ، ص )(4

  . 507:اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان ، ص)(5

 . 232:بادئ اللسانیات ، أحمد قدور ، صم )(6
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 على  لفعل على الفاعل ، وكانوالموصوف على الصفة والمؤكد على المؤكدِّ ، وا

اسمھا ، أما إذا كان موقع الكلمة عرضة للتغییر سمیت الرتبة غیر محفوظة ، ومن 

تقدم المبتدأ على الخبر والفاعل على المفعول ، :  الرتبة غیر المحفوظة أمثلة 

)1(والفعل على المفعول 
.  

وقد حصرت المسائل في الرتبة المحفوظة ، فكانت ستا وثمانین مسألة ، أما     

)2(إحدى وأربعین مسألة كانت الرتبة غیر المحفوظة ، ف
.  

 :الصیغة  -جـ 

ھي مبني صرفي ، حیث إن لألسماء صیغھا ، وللصفات واالفعال صیغھا فمن      

اعل ، ونائب الفاعل ، والمفعول بھ المبتدأ والخبر ، والف: الصیغ الدالة على األسماء 

والمصدر ، ومن الصیغ الفعلیة ، ما یدل على زمن معین ، ولكل صیغتھ ، وداللتھ 

من حیث كونھ مبنیا للمعلوم أو للمجھول ، وكذلك للصیغة الصرفیة دورھا للتمییز 

ى  بین المشتقات المختلفة ، فتغییر صیغة كلمة ، یؤدي إلى اللبس ، وإلى تغییر المعن

، وجملة یتصدرھا فعل یدل على المشاركة ) كتابا ُتِطْی، وُأْع ابَاَتِك ُتَطْیْعأ: (نحو 

تصارع محمد : ال ظلت الجملة ناقصة ، نحو إالبد من أن یأتي فیھا فاعالن ، و

خرجت االحادیث  : وزید ، كذلك ال تكتمل الجملة التي فعلھا متعد اال بمفعول ، نحو 

)3(ل فللصیغة أثر نحوي فعا
.  

 :المطابقة  - د 

ھي قرینة لفظیة ، توثق الصلة بین أجزاء التركیب ، وتعین على إدراك "     

" العالقات التي تربط بین المتطابقین
)4(

یحدث من توافق بین كلمة وأخرى ما ، أي  

                                                             

: تمام حسان ، صل، والخالصة النحویة ،  207:ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، ص )(1

،  232:، ص أحمد قدور ، ومبادئ اللسانیات 167:والداللة النحویة ، سامي الماضي ص  83
  . 298:ووصف اللغة داللیا ، محمد یونس علي ، ص

  .  146: الموقعیة في النحو العربي ، حسین رفعت ، ص: ینظر  (2)

: ، ومبادي اللسانیات ، ص  210: ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان ، ص (3)

  . 307:ووصف اللغة العربیة داللیا ، محمد یونس علي ، ص.  233

  . 234: اللسانیات ، ص ءمبادي )(4
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العالمة اإلعرابیة ، والشخص ، والعدد : أو بین أجزاء الكالم ، وتكون المطابقة في 

 اختل میزان الجملة ، وصارت غیر : قد ھذا التوافق والتعیین ، فإذا ُفوالنوع 

أما إذا غیرنا أو ) مخلصون ، قائمون بواجبھمالالمعلمون : (مفھومة ، نحو قولك 

م قاٌئ یِنالمعلمون مخلْص: (صحیح نحو  رنقصنا شیئا ، صار التركیب ناقصا وغی

ضعت جنب بعضھا غیر متوافقة ، فھذا التركیب مجرد كلمات منفصلة و بواجبھنَّ

)وال منسجمة وغیر واضحة المعنى
)1(

لمطابقة تتوثق الصلة بین أجزاء فبا"،  

التركیب التي تتطلبھا ، وبدونھا تنفك الُعرى وتصبح الكلمات المتراصة منعزال 

"بعضھا عن بعض ویصبح المعنى عسیر المنال
)2.(

  

  

 :الربط  - ھـ 

تظھر اللغة العربیة بمنتھى الجمال والدقة في التعبیر ، ألنھا تمثل مجموعة من      

والنظم والقواعد التي تخضع لھا ، ولیست فوضى أو عشوائیة ال روابط ، العالقات 

و قرینة لفظیة تعمل على اتصال أحد المترابطین باآلخر ،: "بینھ ، والربط 

 صول و صلتھ ، وبین المبتدأ و خبره المعروف أن الربط ینبغي أن یّتم بین المو

وبین المنعوت ونعتھ ، وبین القسم وجوابھ ، وبین الشرط  ، وبین الحال وصاحبھ

"وجوابھ
)3(

، فھي عالقة بین سابق والحق مربوط وموصول بینھما بإحدى وسائل  

الربط سواء كان معنویا مثل اإلسناد بین الفعل والفاعل ، مع مراعاة المطابقة بینھما 

: في اإلفراد والتثنیة والجمع ، أو كالمطابقة لفظیة باألدوات والحروف ، ومنھا 

، ) الفاء ، وثم ، وحتى ، واو ، وأما ، وأم ، وبل ، ولكن ، وال: (حروف العطف 

) الفاء(ویكون الربط بالضمیر العائد على متقدم رتبة ، كذلك من أدوات الربط ؛ 

                                                             

: ، والداللة النحویة ، سامي الماضي ، ص 211:ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، ص (1)

  . 302:، ووصف اللغة العربیة داللیا ، ص 234: ، ومباديء اللسانیات ، ص 188

  .   213:اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، ص )(2

  .  المصدر السابق الصفحة نفسھا (3)
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)1(ت بین جملتي فعل الشرط وجوابھ الواقعة في جواب الشرط ، ألنھا ربط
  ،

إعادة المعنى ، أو وویكون الربط بعود الضمیر ، وباسم اإلشارة ، وإعادة الذكر ، "

بأل ، أو بحرف الجواب أو األدوات الداخلة على الجمل أو الحروف الداخلة على 

"المفردات كحرف الجر وحرف العطف
)2(

، وال یسلم التركیب لفظا ومعنى من  

إن تجتھد تنجح ، إذا :والبطالن إذا أخل بھذه الروابط ، فجملة الشرط مثال  اللبس

 بط بینھما ، وجملة اأزلنا األداة الرابطة تنفصل ، وتصیر جملتین ال عالقة وال ر

إذا حذف حرف االستفھام ، یتغیر المعنى من االستفھام إلى , ھل سافر أبوك : مثل 

  .الخبر 

  : التضام  -و

الفعل والفعل نواة الجملة الفعلیة ، وھما متضامان ، أي أن كل واحد منھما یمثل      

یتطلب االخر ، فال فعل من دون فاعل ، وھذا الفاعل ال یتأخر عن فعلھ ، إال إذا 

  .كسر الزجاج الحجر: أمن اللبس ، كقولك 

االستعمال ، ب إحدى الكلمتین لألخرى في طّلھو َت: "على ذلك ، فالتضام  وبناًء     

"على صورة تجعل إحداھما تستدعي األخرى وال تقف بدونھا
)3(

، فاستلزام التضام  

، والتالزم بین أجزاء الكالم یكون بین ) التنافي: (، وعكسھ ) التالزم(یسمى 

الحروف واألسماء ، كحروف الجر ، وحروف العطف مع المعطوف ، وأدوات 

للفاعل ، وتضام السین مع الفعل المضارع ، االستثناء مع المستثنى  ، وطلب الفعل 

   فالفعل والفاعل یتطلب أحدھما اآلخر ، والفعل یذكر أو یحذف إذا دلت علیھ 

                                                             

، والموقعیة في النحو  217 – 213:، ص اللغة العربیة معناھا ومبناھا لتمام حسان ینظر  (1)
، والداللة  88:والخالصة النحویة ، تمام حسان ، ص 151:العربي ، حسین رفعت حسین ، ص

صف و، و 235:ومبادئ اللسانیات ، أحمد قدور ، ص 195:، ص النحویة ، سامي الماضي
  . 304: ص: یونس اللغة العربیة داللیا  محمد 

  .    151:الموقعیة في النحو العربي ، ص )(2

  . 94: اللغة العربیة معناھا ومبناھا ،  ص (3)
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)1(قرینة ال
)2( }ْتقَّانَش اُءَمإذا السَّ{: ، نحو قولھ تعالى  

، وقد تحذف الجملة الشرطیة  

  : إذا أمن اللبس نحو قول الراجز 

 وإْن ْتاَل، َق ًاَمَدْعُم رًاقِیَف اَنَك  ∴ ى وإْنَمْلم یا َسالعِّ اُتبَن ْتاَلَق      
)3 (

  

  . رضیُت وإن كان فقیرًا: فقد حذف الشرط والجزاء جمیعا ، والتقدیر 

وھذا التنافي قرینة سلبیة على المعنى یمكن "أما التنافي ، فھو عكس التالزم      

" بواسطتھا أن نستبعد من المعنى أحد المتنافیین عند وجود اآلخر
)4(

.  

ال تدخل حروف الجر على األفعال ، وال تدخل : "ومن أمثلة التنافي قول النحاة    

"الجوازم على األسماء
)5(

حرف  الكتاب في الحقیبة ، عند إعراب: ، فجملة مثل  

یقول النحویون حرف جر مختص باألسماء وال یدخل على االفعال ) في(الجر 

) مختص باألسماء(فعال ، ھذا من التنافي فكان یكتفي بـ وال یدخل على األ: فعبارة 

ال یدخل و(والجزء اآلخر نفي أو قل سلب ) مختص باألسماء(ول إیجاب فالجزء األ

لم یحضر : ، نحو ) وال تدخل الجوازم على األسماء: (، وكذلك قولھم ) فعالعلى األ

حرف جزم ونفي وقلب الفعل المضارع  ) لم: (یقول النحاة ) لم(عند إعراب ,  زید 

وال یدخل على االسماء وھذا : ھذا ھو الجانب اإلیجابي ، ثم یختمون االعراب بـ 

ب بعض األبواب النحویة ویزیدھا غموضا الن ظاھرة من التنافي ، وھو ما یصّع

  .التنافي تتعامل مع عناصر غیر موجودة 

  

  

                                                             

، الموقعیة في النحو العربي ،  25:، ص  اللغة العربیة معناھا ومبناھا لتمام حسان ینظر   )(1
،  اللة النحویة، والد 80: لتمام حسان ص ، والخالصة النحویة  25: حسین رفعت حسین ، ص

  . 236: ، ومبادئ اللسانیات ، أحمد قدور ، ص 199: سامي الماضي ، ص

  ).1: (سورة اإلنشقاق ، اآلیة  )(2

لب لباب وخزانة األدب ، : البیت الشاھد من أرجوزة نسبت إلى رؤیة بن العجاج ، ینظر  (3)
  .9/14عبد القادر بن عمر البغدادي ، : لسان العرب تألیف 

  . 222: اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، ص (4)

  . 26: الموقعیة في النحو العربي ، ص  )(5
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  :األداة  - ز

مبني : "اسم وحرف ، وھي : إلى قسمین في اللغة العربیة تنقسم األدوات      

" صرفي یؤدي وظائف خاصة في التركیب النحوي
)1(

وھي إما أدوات أصلیة  

أدوات محولة تنتمي إلى مباني األسماء أو الظروف ، خاصة ، وإما  وضعت لمعاٍن

وھي جمیعھا تكون وسیلة للربط ، وعامال یؤثر في العالمات اإلعرابیة ، وھي إما 

النواسخ ، وأدوات : داخلة على الجمل ، وتكون رتبتھا الصدارة ، ومن ھذه األدوات 

 ,والتحضیض,العرض و ,والترجي ,والتمني ,والنھي ,التوكید ، والنفي ، واالستفھام

  والنداء ، وإما داخلة على المفردات ، وھذه رتبتھا,والشرط والتعجب ,والقسم 

حروف الجر والعطف ، واالستثناء ، والمعیة ، : األدوات التقدم ، ومن ھذه 

والتقلیل واالبتداء ، والنواصب والجوازم التي و الّتعجب ق ، یوالتنفیس ، والتحق

  .تجزم فعال واحدا 

وسیلة مھمة لربط الجمل والمفردات ، كما أنھا وسیلة لصوغ  اةوتعد األد       

: الجمل اإلنشائیة ، واختالف معاني الجمل یعود إلى اختالف االدوات ، نحو قولك 

   ا ذھبت إلىھّل: ھل ذھبت إلى الجامعة ، فھذه الجملة استفھامیة ، أما قولك 

)ھالَّ(،  ةفضل األداالجامعة ، فالجملة دلت على التحضیض ب
)2(

.  

  :التنغیم     - ح

د والوصل ھي إحدى القرائن اللفظیة ، وتتحقق النغمة بالنبر والوقف والّم        

اإلطار الصوتي ، الذي تقال بھ الجملة في السیاق فھناك أشكال : "والفصل وھي 

المؤكدة أو جملة  للتنغیم تنطق بھا الجملة االستفھامیة أو الجملة المثبتة أو المنفیة أو

"النداء أو التمني أو العرض ، ونحو ذلك 
)3(

د قرینة على المعنى عن عُّ، فالنغمة ُت 

أنا كاتب ، ھذه جملة خبریة  : طریق تغییر درجة الجھر والھمس بالصوت ، فقولك 
                                                             

  . 237: مبادئ اللسانیات ، أحمد قدور ، ص) 1

، والخالصة النحویة ، تمام  224:ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان ، ص )(2
العربیة داللیا ، محمد یونس  ، ووصف اللغة 237:ومبادئ اللسانیات ، ص 70: حسان ، ص
  . 300:علي ، ص

  . 238:ص: مبادئ اللسانیات ، أحمد قدور  )(3
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فتعجبیة ، فالنغمة ھي التي ! أنا كاتب : ؟ استفھامیة ، أما جملة  أنا كاتٌب: وجملة 

ع الجملة عن طریق الضغط على مقاطع معینة في الكلمة وفي الجملة تحدد نو

)1(وبنبرات مختلفة ، وھكذا تتضافر القرائن جمیعا إلیضاح المعنى
.  

  

  :م یمكن استخالص ما یلي على ما تقدَّ وبناًء

 .القرائن تنقسم إلى قرائن لفظیة وأخرى معنویة  إّن - 1

المعنویة ھي العالقة التي تربط بین أي عنصر من عناصر الجملة وبقیة  ینةالقر إّن - 2

 .العناصر

 ).سناد ، والتحضیض ، والنسبة ، والتبعیة ، والمخالفةاإل: (من القرائن المعنویة  - 3

 . ستدل بھا على الوظائف النحویة القرائن اللفظیة ھي عنصر من عناصر الكالم ، ُی - 4

مة االعرابیة ، والترتیب ، والصیغة ، والمطابقة ، العال: (القرائن اللفظیة تشمل  - 5

 ) .والربط ، والتضام ، واألداة ، والتنغیم

تھدف دراسة القرائن إلى تفسیر وتوضیح ما غمض من مسائل في اللفظ والمعنى ،  - 6

 .وبذلك تتحقق الداللة ویمتنع اللبس 

  

  

  
  
  
  

                                                             

،  238: ، ومبادئ اللسانیات ، ص 226: اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، ص: ینظر  )(1
       . 312اللغة العربیة داللیا ، محمد یونس علي ، ووصف 
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  امســـالخ فصـــــلال

  اجلهـــــةالقرائن اليت تفيــــــــد 

  

الحـــروف  – الًأو.  

  .النواسخ – ثانياً

  .الظروف – ثالثاً
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  : الحروف  –الً أّو

ى الرابطة ، ألنھا سّماألداة التي ُت: "جمع حرف ولھا معان عدة منھا الحروف      

:            ھما ، قال االزھري تربط االسم باالسم ، والفعل بالفعل ، كعن وعلى ونحو

كل كلمة بنیت على أداة عاریة في الكالم ، لتفرقة المعاني ، فاسمھا ) ھـ 370: ت(

" حتى وھل وبل ، ولعل: حرف ، وإن كان بناؤھا بحرف أو فوق ذلك مثل 
)1(

  ،

ما دل : "فالحرف رابط یربط أجزاء الجملة ، وال یدل على معنى في نفسھ ، فھو 

ما وضع إلفضاء الفعل أو معناه ، إلى : وحروف الجر ... غیره     في  على معنى

"بزیٍد مررت بزید ، وأنا مارٌّ: ما یلیھ ، نحو 
)2(

  

والحروف مادة غنیة لدراسة الجھة ، وھي قرائن تتدخل وتؤثر زمنیا في      

  :السیاق ، وتوجھھ توجیھا معینا ، ومن ھذه القرائن 

 )قد( - 1

اسم فعل : حرفیة وستأتي ، واسمیة على وجھین : "ین وتأتي على وجھ      

" وسیأتي ، واسم مرادف ِلَحْسُب
)3(

  

، واختلفوا المتصرفةوقد اتفق العلماء ، على أنھ حرف ال یدخل إال على األفعال     

التوقع ، قال  كلمة معناھا: ، مخفف ) قد: "(في معناه  فذھب بعضھم إلى أن 

حرف ال یدخل إال على االفعال ؛ قال الخلیل ) قد: ( )ھـ 393: ت(الجوھري     

قد : ھي جواب لقوم ینتظرون الخبر ، أو لقوم ینتظرون شیئا ، تقول : )ھـ175: ت(

مات فالن ، : مات فالن ، ولو أخبره وھو ال ینتظره ؛ لم یقل قد مات ولكن یقول 

"فیقول  قد: لما یفعل : ھي جواب قولك : وقیل 
)4(

 .  

                                                             

  . حرف/ : ، مادة  2/400لسان العرب ،  (1)

  . 76:معجم التعریفات ، للجرجاني ، ص )(2

  . 1/170مغني اللبیب ، البن ھشام ،  )(3

 .قدد / : ، مادة  200/سان العرب ،  ل )(4
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لتوكید المعنى نحو قولھ : التحقیق ، أي : مع الفعل الماضي ، فتفید ) دق(وترد    

)1( }ااَھكََّز ْنَم َحَلأْف ْدَق{: تعالى 
نحو قولھ  انتظار الوقوع : التوقع ، أي : ، وتفید  

)2( }اَھِجْوَزي ِف َكُلاِدَجي ُتتَّاِل َلْوًق اُهللا َعِمَس ْدَق{: تعالى 
ألنھا كانت تتوقع إجابة اهللا  

)3(وأنكر بعضھم : "سبحانھ وتعالى  –
: التوقع : كونھا للتوقع مع الماضي ، وقال  

" انتظار الوقوع ، والماضي قد وقع
)4(

، والتوقع ھنا ، لیس من صیغة الفعل  

  .، ولكنھ مستفاد من المقام ) قد(الماضي ، ولیس من الحرف 

الحال ، قال ابن ھشام    أیضا التقریب ، فتقرب الماضي من زمن ) قد(وتفید     

الماضي القریب ، والماضي البعید ، : ، فیحتمل ) قام زید: (تقول : ")ھـ 761: ت (

" ، اختص بالقریب) قد قام: (فإن قلت 
)5(

 .  

)6(مع الفعل المضارع ، فتفید التحقیق  ُدِروَت     
 ُھإنَّ ُمَلْعَن ْدَق{: ى ، نحو قولھ تعال 

}وَنوُلُقي َیالذَّ َكُنُزیْحَل
 )7(

قد یحضر الغائب الیوم : التوقع ، نحو قولك : وتفید   

 ْدَق{: التكثیر ، في نحو قولھ تعالى : قد یصدق الكذوب ، وتفید : التقلیل نحو : وتفید 

)8( }َكِھْجب َوقَلى َتَرَن
نرى ، ومعناه  أي ربما": )ھـ 761:ت(، قال ابن ھشام  

"تكثیر الرؤیة
)9(

  

 ) :السین ، وسوف( - 2

للتنفیس ، أي تخلیص المضارع : "حرفان مختصان بالفعل المضارع ، وكالھما     

" من الزمن الضیق ، وھو الحال ، إلى الزمن الواسع ، وھو  االستقبال
)10(

  ألن  

                                                             

  ) .9: (سورة الشمس ، اآلیة  )(1

  ) .1: (سورة المجادلة ، من اآلیة  )(2

  ).التوقع أصالانھا ال تفید : (، حیث ذكر  1/172ابن ھشام في المغني ، : منھم  (3)

  .المصدر السابق ، الصفحة نفسھا  (4)

  .المصدر نفسھ ، والموضع نفسھ  (5)

، ومغنى اللبیب  253: ، والجنى الداني ، للمرادي ، ص 433: المفصل للزمخشري ، ص : ینظر  (6)
   105: ، والزمن النحوي ، كمال رشید ، ص  4/375، وھمع الھوامع للسیوطي ،  1/170البن ھشام 

  ) .33: (سورة االنعام ، من اآلیة )(7

  ) .144: (سورة البقرة ، من اآلیة  )(8

  . 1/174مغنى اللبیب ،  )(9

  . 4/375ھمع الھوامع للسیوطي ،  (10)
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یمكن ) یقرأ( :یحتمل الحال أو االستقبال ، فالفعل ) یفعل(: الفعل المضارع بصیغتھ 

أن یكون اآلن فیدل على الحال ، ویحتمل أن یكون غدا فیدل على االستقبال ، لكن 

یقوم ، : وقولنا "، فال ینصرف إال إلى االستقبال ) السین أو سوف(عندما یقترن بـ 

"ل یختص بالسین وسوفقد تقع على المستقبل ، كما تقع على الحال ، والمستقب
)1(

  

، من جھة ) السین وسوف: (وقد نظر البصریون ، إلى قضیة الزمن في    

وزمانھ مع السین أضیق مع سوف ، نظرا إلى أن كثرة : " االحروف وعددھا ، فقالو

"الحروف ، تفید مبالغة في المعنى
)2(

تمام حسان ، حیث جعل : ، وأخذ بھذا الرأي  

)3(یب ، وسوف للمستقبل البعید للمستقبل القر) السین(
 .  

قد ذھب بعض الباحثین وان في ھذه المسألة ، ام حّسإلى ما ذھب إلیھ تمَّ یُلِموَأ   

تعاقب السین وسوف یقع في االستعمال اعتباطا دون حرص : "المعاصرین إلى أن 

"على داللة زمنیة معینة سوى االستقبال
)4( 

لغات ، حكاھا الكوفیون ، ) سوف(وفي . 

)5(سف وسو ، وسي : وھي 
  

 :النافیة ) ما( - 3

الفعل المضارع فمع أداة مھملة غیر عاملة تدخل على الفعل الماضي ، وعلى      

وقد توجھھ افة إلى عملھا األصلي وھو النفي ، ، إض ھعلى مضّی تبقیھ: الماضي 

)6(توجیھا زمنیا ، فتقربھ من الحال 
    :وإذا قال "    :)ھـ 180: ت(قال سیبویھ ،  

) " ما فعل: (فإن نفیھ  لقد فعل( 
)7(

نحو لقد نجح ، الفعل ماض قریب من الحال ،  

               ، ومع الفعل المضارع تخلصھ للحال ، ) ما نجح( :فقل    وإذا نفیت

                                                             

  . 102: المسائل العسكریة ألبي علي الفارسي ، ص (1)

  . 4/375ھمع الھوامع ، للسیوطي ،  )(2

  . 545: تمام حسان ، ص ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، )(3

  . 121:الزمن النحوي ، كمال رشید ، ص )(4

  . 458: ینظر الجنى الداني ، للمرادي ، ص )(5

تقربان الماضي من الحال ) قد(مع ) ما(وعنده أن .  123: ینظر الزمن النحوي ، ص )(6
بناء  247:ولكنھ لیس مطردا ، كما أشار تمام حسان ، في اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، ص

  . 4/264في الكتاب ، ) لقد(و ) ما(على العالقة التي عقدھا سیبویة بین 

  .4/264الكتاب ،  (7)
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وإذا  إذا دخلت على الماضي ، بقي على مضیھ ، " )ھـ 749: ت(قال المرادي 

"دخلت على المضارع خلصتھ للحال 
)1(

)2(، وقد تخرج لتفید االستقبال  
، نحو قولھ  

 }من تلقآء نفسي َلُھأبدِّ ي أْنِل ُنْوُكما َی ْلُق{: تعالى 
)3(

: اآلیة قرینة وھي في لكن  

نحو االستقبال ، ألن بدایة األسباب  في توجیھ الزمن  وھي أحد ،) أن المصدریة(

فعل دال على الحال ، فاجتمع في اآلیة زمنان ، الزمن االول ) نكُوَی اَم: (اآلیة 

  .حالي ، والزمن الثاني لالستقبال 

 :النافیة ) ال( - 4

)4(ینفي بھا الفعل المضارع ، فتخلصھ للمستقبل      
ولم ) ھو یفعل: (وإذا قال "،  

)"ال یفعل: (یكن الفعل واقعا ، فنفیھ 
)5(

 .  

، إلى  )ھـ285: ت( والمبرد )ھـ215: ت( االخفش: )ھـ 672: ت(وتبع ابن مالك   

)ومالك ال تقبل: (أن ذلك غیر الزم ، بل قد یكون المنفي بھا للحال ، نحو 
)6(

 .  

كثر حینھا أن تكون مكررة نحو قولھ النافیة على الماضي ، واأل)ال(خل وقلما تد 

)7( }ىّلَص وَال َقدََّص َالَف{: تعالى 
:     وردت غیر مكررة في قولھ تعالى  وقد  

}بةَقم الَعَحَتاْق َالَف{
 )8 (

.  

 :  )لم(  - 5

     ْمَلَو ْدِلَی ْمَل{ :حرف نفي وجزم وقلب المضارع إلى ماض ، نحو قولھ تعالى  

 }  ْدَلْوُی
)9(

   ال عمل لھ ، فیرتفع الفعل بعده وقد یكون ناصبا ، وقد یكون ملغًي 

                                                             

  . 329: الجنى الداني للمرادي ، ص (1)

  . 123:ینظر المصدر السابق  ، الصفحة نفسھا ، والزمن النحوي ، كمال رشید ، ص )(2

  ).15: (سورة یونس ، من اآلیة  )(3

: تحقیق )( 88 - 82:(أمالي السھیلي ، ألبي القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا األندلسي ص: ینظر  )(4

، ومغنى  296: ، والجنى الداني ، ص)2002محمد إبراھیم البنا ، المكتبة ألزھریة للتراث ، طبعة 
  . 125: ، والزمن النحوي ، ص 1/244اللبیب البن ھشام 

  . 4/264الكتاب ، ) (5

   125، والزمن النحوي ، ص  1/244، ومغنى اللبیب ،  296: الجنى الداني ، ص: ینظر  )(6

  ).31: (سورة القیامة ، اآلیة  )(7

  )  11: (سورة البلد ، اآلیة  (8)

  ) .3: (سورة االخالص ، اآلیة  )(9
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)1(للفعل 
           ، ومنفیة ال یلزم اتصالھ بالحال ، فقد یكون متصال) فعل: (لنفي ) لم(و    

) 2( }یًاّقَش بِّك َرعاِئَدُب ْنأُك ْموَل{: نحو قولھ تعالى 
، وقد یكون منقطعا نحو قولھ 

)3( }ًاوَرُكْذَم ًایْئَش ْنُكَی ْمر َلْھالّد َنِم یٌنِح اِننَسى اْالَلى َعأَت ْلَھ{ :  سبحانھ
لذلك جاز  

من ) لم(لم یفعل ثم فعل ، فالنفي ھنا منقطع غیر ممتد ، قد یقرب منفي : أن تقول 

 ر زیٌدلم یحْض: رد ، وال یكون ذلك إال بقرینة ، تقول الحال ، وقد یبعد ولیس بمّط

  ، والنفي بھا  )قد(لنفي الماضي مطلقا ، أي بغیر ) فلم(، ولم یحضر زید  أمِس

)4(منقطع 
 .  

 ) :المَّ( - 6

حرف نفي وجزم ، یدخل على الفعل المضارع ، فیصرف معناه إلى المضي ،      

أن : "من جھة اللفظ فذكر ) اّمَل(، بین أقسام ) ھـ 749: ت(وقد فرق المرادي 

، ال یلیھا إال ) إال(المعنى ، والتي بمعنى  يالجازمة ال یلیھا إال مضارع ماض

ھي حرف وجوب لوجوب ، ال یلیھا إال  ماضي اللفظ ، مستقبل المعنى ، والتي

)" لم(ماضي اللفظ والمعنى ، أو مضارع منفي بـ 
)5(  

)" لما یفعل(فإن نفیھ ) قد فعل(وإذا قال ، ) "قد فعل(لنفي ) الّم(والحرف      
)6(

 

إلى الحال ، أي إلى  لذلك فإن منفیھا ال یكون إال قریبا من الحال ، ومستمر النفي

)7(زمن االخبار 
: أشرقت الشمس ولما تغرب ، ومنفیھا متوقع ثبوتھ نحو : تقول ،  

 }ذاِبوا َعوُقُذا َیّمَل ْلَب{
)8(

  .، أي أنھم لم یذوقوه إلى اآلن ، وأن ذوقھم لھ متوقع  

  

                                                             

  . 1/277، ومغنى اللبیب البن ھشام ،  266:ینظر الجنى الداني ، للمرادي ، ص (1)

 ) .4: (سورة مریم ، من اآلیة  (2)

  ).1: (سورة االنسان ، اآلیة  )(3

، والزمن  2/266، واألشباه والنظائر للسیوطي ،  1/279، البن ھشاممغنى اللبیب : ینظر  )(4
  . 129: النحوي ، كمال رشید ، ص

  . 597: ، ص للمرادي الجنى الداني  )(5

  . 4/264الكتاب ، لسیبویھ ،  (6)

، واالشباه  1/279، ومغنى اللبیب البن ھشام ،  592:نى الداني للمرادي ، صینظر الج (7)
 . 128: والزمن النحوي ، كمال رشید ، ص 2/265والنظائر 

  ) .8: (، من اآلیة ) ص(سورة  )(8
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 ) :ْنــَل(  - 7

لن یفلح : ، نحو قولك  حرف نفي ینصب الفعل المضارع ، ویخلصھ لالستقبال     

: وإذا قال ")ھـ 180:  ت(قال سیبویھ , سیفلح الكسول : لمن قال لك الكسول ، 

"لن یفعل : سوف یفعل ، فإن نفیھ 
)1(

  .، وال یلزم أن یكون نفیھا مؤبدا  

بسیطة أي حرف برأسھ ، وذھب الخلیل : وھي عند سیبویھ والجمھور           

، وقد ُرد ) ال و أْن: (إلى أنھا مركبة من  )ھـ  189: ت( والكسائي)ھـ 175: ت(

)2(ھذا الراي بعدة أوجھ 
.  

 ) :ْنإ( - 8

)3(ال یعمل فیھ ، ویخلصھ للحال وحرف نفي ، یدخل على الفعل المضارع ،      
  ،

 إْن{: فیؤثر في معناه ، وفي توجیھھ زمنیا ، نحو قولھ تعالى ) ما(مثل الحرف 

)4( }بًاِذَك إّال وَنوُلُقَی
.  

  

 ):نون التوكید( - 9

   : ثقیلة مشددة ، وخفیفة ساكنة ، وقد اجتمعتا في قولھ سبحانھ: وھي قسمان 

)5( }ًاَنكُویوَل نََّنَجْسُیَل {
وال یؤكد بھا إال الفعل ): "ھـ 538: ت(قال الزمخشري ،  

قسما أو أمرا أو نھیا أو استفھاما  المستقبل ، الذي فیھ معنى الطلب ، وذلك فیما كان

، وال یؤكد بھا الماضي وال الحال وال ما  باهللا ال فعلّن: عرضا أو تمنیا ، كقولك أو 

" لیس فیھ معنى الطلب
)6(

)7(الفعل المضارع إن ھذه النون یؤكد بھا .
الدال على  

                                                             

  . 4/264الكتاب ،  (1)

  . 1/284، ومغنى اللبیب ،  271: ، صللمراديالجنى الداني : ینظر  )(2

  . 131:لزمن النحوي ، صا، و 1/23اللبیب ، مغنى : ینظر  (3)

  ) .5: (سورة الكھف ، من اآلیة  )(4

  ).32(سورة یوسف ، من اآلیة   )(5

  . 457: ، صللزمخشري المفصل (6)

،  2/339، ومغنى اللبیب ،  141: المصدر السابق ، الصفحة نفسھا ، ص: ینظر  (7)
  . 133: النحوي ، ص، والزمن  68:والخالصة النحویة ، تمام حسان ، ص
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 مر ، لما یحملھ من معنى یس على الحال ، ویؤكد بھا فعل األالمستقبل ، ول

)1(كد بھا ، وشذ االستقبال ، أما الفعل الماضي فال یؤ
  : قول الشاعر  

      2(جاجاِن بابَةللصَّ ُكلوالك لم َی    ∴   مًامتّی لو رحمِت ِكُدْعَس دامن(
  

  ).نداّم: (والشاھد في ھذا البیت دخول نون التوكید على الفعل الماضي 

  ):الم االبتداء(  -10

) 3( }ًةَبْھَر دُّأَش ْمُتألْن{: ھي الم مفتوحة ، غیر عاملة نحو قولھ تعالى      
: وفائدتھا 

الجملة ، وتخلیص المضارع للحال ، وتدخل على االسم كما في  نتوكید مضمو

)4(اآلیة السابقة ، وعلى الفعل المضارع 
 ُمُكْحَیَل َكبََّر وإّن{: كما في قولھ تعالى  

)5( }مُھَنْیَب
}یٍمِظَع ٍقُلى ُخَلَعَل َكوإنَّ{: وعلى حرف الجر نحو قولھ تعالى  

 )6(
   

 :الحروف المصدریة  -11

اللفظ أو  ھي أحرف تدخل على الكالم فینسج منھا مع ما بعدھا لفظ ویسمى ھذا      

، ) أنَّ وأْن ، وما ، وكي ، ولو: (ھذه المفردة ، مصدرا مؤوال ، وھذه األحرف ھي 

)7(اثنان فقط : ھي )ھـ 538: ت(وقد اختلف في عددھا ، فعند الزمخشري 
.  

 ) :أنَّ(  -  أ

المشددة ، حرف مصدري یدخل على الجملة االسمیة ، وھذا الحرف ) أنَّ(    

سرني أنك ناجح ، : سماء نحو حرف المصدریة الذي یدخل على األالوحید من األ

في الجملة االسمیة وجعلت الزمن فیھا للحال ) أنَّ(، وقد أثرت )نجاحك: (بتأویل 

                                                             

  . 2/339، البن ھشام مغنى اللبیب : ینظر  (1)

البیت من بحر الكامل ، وفیھ أكثر من شاھد نحوي ، وھو غیر منسوب في ؛ شرح التسھیل  (2)
  . 2/339، ومغنى اللبیب ،  143:، والجنى الداني ، ص 1/14البن مالك 

  ) .13: (سورة الحشر ، من اآلیة   )(3

: ، ومغنى اللبیب  124:، والجنى الداني ص 451:المفصل للزمخشري ، ص: ینظر  (4)

  . 134:والزمن النحوي ، ص 1/228

  ). 124: (سورة النحل ، من اآلیة  )(5

  ) . 4: (سورة القلم ، اآلیة  (6)

  . 429:ینظر المفصل ، ص (7)
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)1(تعلق ما بعدھا بما قبلھا  طریق  عن 
        م ون أنُكخاُفوال َت{:عالى قال ت 

} م باِهللاُتْكَرأْش
 )2(

.  

  

 ) :أْن(  -  ب

حرف مصدري یدخل على الفعل  الماضي ، وال یفید معھ إال سبك المصدر ،      

     ، والمضارع تخلص زمنھ) ربحك: (أعجبني أْن ربحت ، بتأویل : نحو 

)3(للمستقبل 
)4( }يِل َرِفْغَی أْن ُعَمي أْطوالّذ{ : ، نحو قولھ تعالى 

.  

 ) :ما(  -جـ 

)5(المصدریة ، أختلف فیھا ، أھي اسم أم حرف ) ما(     
مصدریة : ، وھي قسمان  

: ل مع فعلھا بمصدر ، نائب عن ظرف الزمان نحو قولھ تعالى زمانیة ، وھذه تأّو

)6( }ًاّیَح ُتْمما ُداةِ َكوالزَّ الِةبالّص انِيَصوأْو{
  .  

   ومصدریة غیر زمانیة أو غیر وقتیة ، ال یصلح المصدر فیھا أن یكون       

)7(ظرفا 
م ُكْیَلَع قْتَاوَض{ :فعلك ، مثل قولھ تعالى : سرني ما فعلت ، أي : نحو  

)8( }ْتَبرُحماَ ِب ُضاالْر
   

  

  

                                                             

  . 135: رشید ، ص، والزمن النحوي ، كمال  402: الجنى الداني ، للمرادي ، ص: ینظر  (1)

  ) .81: (سورة االنعام ، من اآلیة  )(2

، وھمع الھوامع ،  1/27، ومغنى اللبیب البن ھشام ،  216:ینظر الجنى الداني ، ص )(3
  . 136:، والزمن النحوي ، ص 4/88للسیوطي ، 

  ) .82: (سورة الشعراء ، من اآلیة  (4)

أحمد بن إبراھیم  : تحقیق ( 204:ري ، صشرح ُملحة اإلعراب ، ألبي محمد الحری: ینظر  (5)
  ) .2007المكتبة اإلسالمیة القاھرة ، الطبعة الثانیة ، 

  ) .  31: (سورة مریم ، من اآلیة  (6)

، والجنى الداني ، للمرادي ،  429:المفصل للزمخشري ، ص: ینظر  (7)
  . 138: كمال رشید ، ص –والزمن النحوي   330:ص

  ) .25: (اآلیة سورة التوبة ، من  (8)
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 ) :كي(   -  د

ینصب الفعل المضارع ، ویصرفھ للمستقبل ، ) أْن(حرف مصدري بمعنى      

)1(ویقترن بالالم لفظا أو تقدیرا 
           : جئت لكي أتعلم ، ونحو قولھ تعالى: ، تقول  

)2( }اْوا تأَسَلكْیِل{
.  

 ) :لو(   -  

، وھو غیر ) أْن: (حرف مصدري ، وعالمة مصدریتھ أن یصلح في موضعھ      

)3(ناصب ، وال یحتاج إلى جواب ، ویقع غالبا بعد كلمة تمنٍّ 
  ، وحب ، كقولك ، ود

 وَنُنِھْدُیَف ُنِھْدُت ْووا َلدَُّو{: نحو قولھ تعالى 
{
 )4(

  

  

 ) :إذن( -و

)5(حرف ینصب الفعل المضارع بشروط أربعة      
الفعل على  أن یدّل: ، منھا  

بنصب ) كُمِرأْك أنا إذْن: (فتقول لھ ) كوُرُزأنا أ: (المستقبل ، نحو قول القائل لك 

: برفع ) مك إذنِرأنا أْك: (الفعل على الحال ، فیرفع نحو  ، أما إذا دّل) كأكرَم(

)6(لخروج التركیب عن الصحة ) كأكرُم(
 .  

  

  

  

  

  

                                                             

  . 136:، صلكمال رشید ، والزمن النحوي  263:، صللمرادي الجنى الداني : ینظر  (1)

  ) .23: (سورة الحدید ، من اآلیة  )(2

  . 1/265، ومغنى اللبیب ، البن ھشام ،  287: الجنى الداني ، ص: ینظر  )(3

  ).9: (سورة القلم ، اآلیة ) (4

  . 268: ، صللحریري ملحة اإلعراب شرح ینظر شروط النصب بإذن في  )(5

، ھمع الھوامع  361: الجنى الداني ، صوالمصدر السابق ، الصفحة نفسھا ، : ینظر  )(6
  . 139: والزمن النحوي ، ص 4/104للسیوطي 
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  : النواسخ –ثانیا 

 آخر     إبطال الشيء ، وإقامة : "منھا  یأتي النسخ في اللغة  ، لعدة معاٍن     

زایل أمرا كان من قبل ُت أْن... والنسخ نقل الشيء من مكان إلى مكان .... مقامھ ؛

" یعمل بھ ثم تنسخھ بحادث غیره
)1(

  

وقد , وأخواتھا  إّن: ، وھي  ًاوالنواسخ جمع ناسخ ، والناسخ قد یكون حرف      

  .كان وأخواتھا ، وأفعال المقاربة والرجاء والشروع : یكون فعال ، وھي 

وعبارة عن التبدیل والرفع واإلزالة ، ... اإلزالة والنقل : "وھو في االصطالح       

"أزالتھ:  الظلَّ نسخت الشمُس: یقال 
)2(

  

ا أو إزالتھ فیھ إبطال حكم كان قائم: على أن النسخ  نوقد توافق التعریفا       

وتغییره ، وھذا ما یحدث بفضل ھذه النواسخ مع المفردات والجمل ، فالجملة 

اإلسمیة ، یكون فیھا المبتدأ مرفوعا ، والخبر مرفوعا أو في محل رفع وبعد دخول 

خبرا أو في محل : ، والخبر  الناسخ علیھا ؛ یصیر المبتدأ اسما للناسخ مرفوعًا

في الحكم إال أن الجملة تصیر أكثر  بھذا االنقالالخبر للناسخ منصوبا ، ومع 

: تحدیدا في الزمن ، وأكثر دقة في تأدیة المعنى ، وأكثر ما یھم موضوع األطروحة 

   النواسخ التي تحدث تغییرا في الجملة ، وتكسبھا زمنا معینا ، وسأتناول بعضا 

  :منھا ، وذلك على النحو التالي 

 :كان وأخواتھا  - 1

)  ھـ 516: ت(ي األفعال الناقصة ، فقد ذكر الحریر: من النواسخ ، وتسمى     

) ثالثة عشر فعال: (أنھا 
)3(

مبان تنتمي : "أداة محولة ، وھي : ، وعدھا أحمد قدور  

إلى قسم األدوات ألنھا أشبھتھا في أداء  ْتَلوِّإلى أقسام الكالم األخرى ، لكنھا ُح

                                                             

  .نسخ / : ، مادة  8/533لسان العرب ، ابن منظور ،  )(1

  . 202: جرجاني ، صللمعجم التعریفات ،  )(2

  . 199: شرح ملحة اإلعراب ، صینظر  (3)
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"وظیفیة معاٍن
)1(

ول تماما فتعود أحیانا تامة وتسترجع ه األدوات لم تّحثم إن ھذ 

)2(معناھا األصلي 
 .  

أفعاال تامة ، تفید الحدث والزمن كبقیة األفعال ، : وعدھا بعض النحویین      

معنى الحدث وتجردت للداللة  ْتَبِلعتبرھا بعضھم اآلخر أفعاال ناقصة ، أي أنھا ُساو

)3(على الزمن 
وكان قیاس ھذه األفعال أال تعمل " :)ھـ 911: ت (، وقال السیوطي  

یر الخبر بالزمان الذي شیئا ، ألنھا لیست بأفعال صحیحة ، إذ دخلت للداللة على تّغ

"یثبت فیھ
)4(

 .  

یتھا باألفعال الناقصة ، بأن ھذه التسمیة مبراھیم السامرائي على تسإوقد رد       

  غیر صحیحة ، وھي تسمیة اعتباطیة ، وربط مقارنة بین الفعل المتعدي الذي یتعدى 

ولم  ًاى الناقص ناقصمِّإلى المنصوب ، لماذا لم یسم الناقص ھو أیضا ، أو لماذا ُس

)5(متعدیا  سمَُّی
 .  

تھا وتصرفھا ، یوقد قسمت األفعال الناقصة إلى مجموعات بحسب معانیھا وأبن      

صار ، وأصبح ، وأضحى ، وأمسى ، وبات ، وظل ، : (فضمت مجموعة كان 

، وھذه المجموعة یربطھا عامل مشترك ، وھو تصرفھا ، وإفادتھا معنى ) وغدا

اح ، والمساء ، وقد یكون ول ، وھذا التحول ، قد یرتبط بوقت معین ، كالصبالتّح

مطلقا ، ألن ھذه االفعال یمكن أن تحل محل بعضھا ، مع استقامة المعنى ، نحو 

أصبح الرجل شاعرا ، وأضحى الرجل شاعرا ، وأمسى الرجل شاعرا ، : قولك 

ظل الرجل : فال تفید التحول ، ألنھا تدل على االستمرار ، فتقول ) ظٌل(وھكذا ، أما 

شاعر منذ زمن مضى ، ومستمر في الشعر ، أما أصبح فتدل على شاعرا ، أي أنھ 

الزمن الماضي المستفاد من صیغة الماضي وعلى التحول إلى حالة الشعر في 

                                                             

  . 171: مبادئ اللسانیات ، أحمد قدور ، ص )(1

  . المصدر السابق الموضع نفسھینظر  )(2

  . 44:الزمن النحوي ، كمال رشید ، ص: ینظر  )(3

  . 2/63ھمع الھوامع ، السیوطي ،  (4)

  . 56: الفعل زمانھ وأبنیتھ ، ابراھیم السامرائي ، ص: ینظر  (5)
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)1(الزمن الماضي ، وتحدیدا في الصباح 
التي  )كان(، ومن مواد ھذه المجموعة  

، وھذا یعطیھا  تامًا ة تصرفًاھي أم الباب ، وتتمیز من بین أخواتھا بكونھا متصرف

           تنوعا في جھات الزمن المختلفة ، وھذا أیضا جعلھا تأتي على أربعة معان

كان زید ، وتسمى : أن تكون ناقصة وھي التي تحتاج إلى خبر ، كقولك  : أحدھا [

أن تكون تامة وھي التي بمعنى حدث أو وجد ، وال   : والثانيوالزمانیة ،  ةالمفتقر

{: ، كقولھ تعالى تحتاج إلى خبر 
)2( }ةِرَسْیإلى َم ٌةِرَظَنَف ٍةَرْسو ُعُذ اَنَك وإْن 

: أي  

 :أن تأتي بمعنى صار الناقصة ، كقولھ تعالى  :والثالث د ذو عسرة ، وإن وُج

 }ثًةَالَث م أزواجًاُتْنوُك{
)3(

  :أن تأتي زائدة ، كقولھ تعالى  :والرابع  

)4( }ًاّیِبَص في المھِد اَنَك ْنَم ُملََّكُن َفْیَك{
  [

)5(
تدل بصیغھا ) كان(، وھكذا فإن  

) الحال ، والمستقبلو , الماضي (على األزمنة الثالثة ) كان ، یكون ، وكن(الثالث 

  .وذلك عن طریق القرائن المختلفة التي تصاحب الصیغ 

فتئ ،  مازال ، وما برح ، وما: (فھي ) كان(أما المجموعة الثانیة من أخوات       

وھذه األدوات مسبوقة بالنفي ، وتتصرف تصرفا ناقصا ، وال تكون إال ) وما انفك

ناقصة ، وتدل على االستمرار ، واالتصال بالحاضر مالم تكن ھناك قرینة تفید 

)6(الماضي أو الحاضر 
)7( }ِھِب ْماءُكا َجمَِّم ّكفي َش ْمُتْلا ِزَمَف{: ، نحو قولھ تعالى  

  ،

  :وقد یحذف منھا حرف النفي أحیانا نحو قول الشاعر 

                                                             

 ، والزمن النحوي 352:، المفصل للزمخشري ، ص 1/78الكتاب ، سیبویة ، : ینظر  )(1

  .  59ص   ،  لكمال رشید

  ) .280: (سورة البقرة ، من اآلیة )(2

  ) .7: (سورة الواقعة ، اآلیة  )(3

  ) .29: (سورة مریم ، من اآلیة  )(4

 302:للزمخشري ، صالمفصل : ، وینظر  201: شرح ملحة اإلعراب ، للحریري ، ص (5)

، والفعل  112:، والخالصة النحویة ، تمام حسان ، ص 2/559، ومغنى اللبیب ، البن ھشام ، 
  . 155:، والزمن النحوي ، كمال رشید ، ص 57:زمانھ وأبنیتھ ، إبراھیم السامرائي ، ص

      ، والزمن النحوي ،  2/65، وھمع الھوامع للسیوطي ،  353: ینظر المفصل ، ص )(6

   159: ص

  ) .34: (من اآلیة  ،سورة غافر  )(7
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)1(الي َصك وأْوْیَدي َلأِسوا َرُعطَّولو َق ∴فقلت یمین اهللا أبرح قاعدا       
  

خبره ،  ال أبرح ، وقاعدًا: حیث حذف منھ حرف النفي ، أي ) أبرح(والشاھد في 

قائما ما برح : قول وھذه المجموعة ، ال یجوز تقدیم الخبر علیھا ، فال یجوز أن ت

 زید
)2 (

.  

، ألنھا تختلف عن أخواتھا ، فھي ) لیس: (أما المجموعة الثالثة فوضعوا فیھا        

: ت(، قال المرادي ) فعل(عند بعضھم ، وعند بعضھم اآلخر ، ھي ) حرف(

یتھا ، اتصال الضمائر المرفوعة البارزة بھا ، واتصال تاء ودلیل فعل: ")ھـ 749

)" فعل(التأنیث ، ووزنھا 
)3(

، حرفیتھا ، بعد ) ھـ 316: ت(واتضح البن السراج  

)4(أن أفتى زمنا طویال بفعلیتھا 
 )5(، وھي جامدة غیر متصرفة  

على ، وال تكون إال 

)6(لفظ الماضي  وقد خصت بزیادة الباء في خبرھا 
 ُتألْس{: ال اهللا تعالى ، ق 

)7( }ْمُكبَِّرِب
من حیث المعنى ، ألنھا ) كان(، ومن ناحیة أخرى اختلفت عن أخوات  

تدل على النفي ، بینما تدل باقي أخواتھا على االیجاب ، وھذا یرجع إلى ترددھم بین 

اآلن ، فھي  قائمًا لیس زیٌد: بنفي الحال ، تقول ) لیس(ص تفعلیتھا ، وتخ حرفیتھا و

 الحال ، مالم ترد قرینة تصرفھ إلى غیر ذلك ، نحو لیست الشمس تشرق   لنفي 

)8(غدا 
 .  

) ما(، فلیس لھا الصدارة كباقي أخواتھا ، وھي جامدة ، ومقترنة بـ ) مادام(أما    

   على، ومن حیث الزمن فتدل ) مدة(المصدریة التي تقدر بظرف للزمان 

                                                             

, محمد أبو الفضل ، ، دار المعارف : تحقیق ( 32: دیوان أمرئ القیس ، ص: ینظر  )(1

أال عم صباحا : (بیتا ، مطلعھا  54البیت الشاھد من المیة من الطویل عدتھا ) الطبعة الخامسة
  ).أیھا الطلل البالي

  .  2/88، وھمع الھوامع للسیوطي ،  200: عراب للحریري ، صملحة االشرح : ینظر  )(2

  . 493:الداني ، للمرادي ، ص الجنى )(3

  . 3/74األشباه والنظائر، للسیوطي ، : ینظر  (4)

  . 199: ، وملحة االعراب ، ص 1/78الكتاب لسیبویة ، : ینظر  )(5

  . 202:ملحة االعراب ، صشرح : ینظر ) (6

  ).172: (من اآلیة سورة االعراف ،  )(7

، والزمن النحوي ،  499: ، والجنى الداني ، ص 355:المفصل للزمخشري ، ص: ینظر  )(8
  . 178:كمال رشید ، ص
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)1(االستمرار 
) 2( }ًاّیَح ُتْمما ُد كاِةوالزَّ الِةاني بالّصَصوأْو{: عالى ، قال ت 

: أي   

  .مدة الحیاة  يمدة حیاتي ، فاستمرار العبادة مرتبط بزمن أ

 :أفعال المقاربة والرجاء والشروع  -2

 :أفعال المقاربة   -  أ

)كاد ، وكرب ، وأوشك: (وھي 
)3(

، وكلھا تؤدي معنى القرب أو الزمن القریب ،  

وھذا القرب ، أصبح في حكم المتحقق ، نظرا إلى شدة قرب تحققھ ، فھذه األفعال ، 

نقلت من قسم الفعلیة  تمام حسان  أدواتًا: تجعل الزمن للمقاربة في الحال ، وعدھا 

) 4(إلى قسم األدوات ، لخلوھا من عنصر الحدث 
.  

بأنھما متصرفتان ، فیأتي منھما المضارع واسم الفاعل فمن ) وأوشككاد (وتنفرد    

 }يُءِضا ُیَھُتْیَز اُدَكَی{: المضارع قولھ تعالى 
)5(

، ومن اسم الفاعل ، ما ورد في  

 ائُدا َكي أَنبالّذ ٌنْھَرَل یقینًا   ∴   نيَّوإَن اِمَجالرِّ َمْوَی أسًى ُتْوأُم  : قول الشاعر 
)6(

  

حیث استعمل الشاعر اسم الفاعل من كاد ) كائد: (البیت السابق قولھ والشاھد في 

 وھو قلیل وتدخل أفعال المقاربة ، على الجمل االسمیة ، فترفع االسم ، ویكون الخبر

، وقد یقترن ھذا  مضارعًا موضع نصب ، ویشترط في خبرھا أن یكون فعًال في 

  :قول الشاعر  نحو) َبَروَك اَدَك(، وھو قلیل مع ) بأْن(الخبر 

 وِدُرُبَو ٍةَطْیو َرْشإذ غدا َح      ∴  لیھ َع فیَضَت س أْنُفالّن ِتاَدَك      
)7(  

                                                             

  . 2/79ھمع الھوامع ، للسیوطي ، : ینظر  )(1

  ) .31: (سورة مریم ، من اآلیة  )(2

وشرح ابن ) ، وأولىھلھل : (، حیث أضاف لھا  1/389شرح التسھیل البن مالك ، : ینظر  (3)
, عبد الرحمن علي سلیمان : شرح (  1/515، وتوضیح المقاصد للمرادي ،  110:الناظم ، ص

  . 2001, الطبعة االولى , القاھرة , دار الفكر العربي 

  . 117:الخالصة النحویة لتمام حسان ، ص: ینظر  (4)

  ) .35: (سورة النور ، من اآلیة) (5

بیتا ، ) 11: (، والبیت الشاھد من دالیة من الطویل عدتھا  98:، ص ینظر دیوان كثیر عّزة (6)
  .في رثاء عبد العزیز بن مروان 

الخفیف ، وقد اختلف في نسبتھ إلى قائل بعینھ ، فنسب إلى أبي زبید  : البیت الشاھد من  )(7
نة  خزا: الطائي ، وكذلك إلى محمد بن مناذر شاعر البصرة ، تنظر ھذه النسبة في تحقیق 

  . 9/348األدب ، 
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مقرونا بأن ، وھو  ) كاد(حیث جاء خبر ) أن تفیض: (والشاھد في قول الشاعر 

  : بأن نحو قول الشاعر ) أوشك(قلیل ، وكثیر أن یقترن خبر 

)1(إذا ِقیل َھاتوا أْن َیِملَّوا َوَیْمَنُعوا       ∴ ولو ُسئل الّناُس الٌتراَب ألْوشكُوا       
  

حیث جاء خبر أوشك فعال مضارعا مقترنا ) أْن َیِمّلوا: (والشاھد في البیت السابق 

  .بأن ، وھو كثیر 

الخبر ،  ، ربما بسبب التراخي الموجود في) أوشك(أشد قربا من ) كاد وكرب(و    

لقلة   ) "َكَرَب: (القترانھ بأن الذي یكثر في خبرھا ، وقد أھمل بعض النحاة 

" استعمالھا ، ولجمودھا ، وعدم تصرفھا
)2(

   

 :أفعال الرجاء    -  ب

) عسى ، وحرى ، وأخلولق: (وتشمل        
)3(

، وقربھا یكون فیما یؤمل أن یتحقق  

مستقبال ، وتدل على رجاء وقوع الفعل ، وھي أفعال ناقصة جامدة ، وقد انفردت 

)4(الناسخة ) عسى(
)5(بكثرة اقتران خبرھا بأن ) كان(التي تعمل عمل   

نحو قولھ  

 }َعَسى َربُكم أْن ُیھلَك  َعُدوُكْم{: تعالى 
)6(

   

 ى أْنَسوَع{: ة فال یكون لھا إال مرفوع قال تعالى تام) عسى(وقد ترد         

) 7( }مُكَل ٌرْیو َخُھئا َوْیوا َشُھَرْكَت
.  

  

                                                             

،  1/392البیت الشاھد ، من الطویل ، وھو غیر منسوب في شرح التسھیل البن مالك  )(1
  . 113: وشرح ابن الناظم ، ص

  . 184: الزمن النحوي ، كمال رشید ، ص )(2

، وتوضیح  110:، وشرح ابن الناظم ، ص 1/389ینظر شرح التسھیل ، البن مالك ،  (3)
  . 1/515:  المقاصد للمرادي

االشباه والنظائر ینظر ) لیست من النواسخ : ، وقال ) عسى(خالف ابن الطراوة النحاة في ) ((4
  . 3/75للسیوطي 

،  118: ، والخالصة النحویة ، تمام حسان ، ص 357:ینظر المفصل للزمخشري ، ص )(5
  . 188: والزمن النحوي ، ص

  ) .129: (سورة االعراف ، من اآلیة )(6

  ) .  216: (رة البقرة ، من اآلیة سو )(7
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عسى في المعنى ، والعمل فھما أیضا ، : "فھما مثل ) حرى و أخلولق: (أما    

        وقول سیبویھ, حرى زید أن یأتي : للداللة على رجاء وقوع الفعل ، نحو 

" رِطْماخلولقت السماء أن ُت )ھـ  180: ت(
)1(

، وھما أقل استعماال من أختھما ،  

) أن(وصار خلیقا ، ویجب ان یقترن خبرھما بـ  صار حریًا: ومعناھما 
)2(

: نحو  

  .قمر أن یخرج ، واخلولق البحر أن یتكلم الحرى 

  :أفعال الشـروع  - ج

) ، وقام ، وجعل ، وأنشأ شرع ، وأخذ ، وطفق ، وھبَّ: (وھي        
)3(

وتشمل  

" فعل یفید معنى االبتداء ، والدخول في الفعل ، والتلبس فیھ"كل 
)4(

   

جامدة ، ال یكون منھا إال الماضي ، وما تصرف منھا فھو : وأفعال الشروع        

، وأخذ الطالب الكتاب ، فقد أفادت ھذه االفعال  أنشأ المھندس تصمیمًا:تام ، نحو 

معجمیا فقط ، أما أفعال الشروع ، فخبرھا ال یأتي إال فعال مضارعا مجردا  معنى

)5(من أن 
 ِقَرا من َوھِمْیَلَع صفاِنْخا َیَقَفَطو{ :، وھي تفید قرب االبتداء ، قال تعالى  

}الجنة 
 )6(

  :) جعل(، ونحو قول الشاعر في  

)7( ِلِمالّث ارِبالشَّ َضْھَن ُضَھثوبي ، فأْن   ∴ ني  ُلِقْثُی ُتْما ُقا َمإَذ ُتْلَعوقد َج      
 .  

) جعلت(حیث وقع ، فعل الشروع ) جعلت یثقلني ثوبي: (والشاھد في البیت السابق 

  . )أن(وھو فعل مضارع مجرد من ) یثقلني: (مع اسمھ ، والخبر 

                                                             

  . 188: الزمن النحوي ، كمال رشید ، ص )(1

  . 189: ، والزمن النحوي ، ص 118: الخالصة النحویة ، تمام حسان ، ص: ینظر  )(2

، وقد عدھا ثمانیة أفعال ، وشرح ابن الناظم ،  1/389شرح التسھیل ، البن مالك ، : ینظر  (3)
   1/515، وتوضیح المقاصد للمرادي  110: ص

  . 189: الزمن النحوي ، ص (4)

،والزمن  118:، والخالصة النحویة ، ص 360: المفصل للزمخشري ، ص: ینظر  (5)
  . 189:النحوي  ص

  ).22: (من اآلیة سورة االعراف ،  )(6

شرح شواھد المغنى للسیوطي ، : البیت من البسیط ، وقد نسب ألبي حیة النمري ، ینظر  )(7
  وقد ورد ھذا البیت على نفس البحر بقافیة رائیة ، منسوبا لعمرو بن أحمر الباھلي  . 911:ص

  ) .  محمد البجاوي ، نھضة مصر: تحقیق ( 100: ینظر الموشح للمرزباني ، ص
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  :الظـــروف  -ثالثــــــا

ظروف األزمنة : وعاءه ، والجمع ظروف ، ومنھ : وظرف الشيء "        

نحو ظروفا ،  والصفات في الكالم ، التي تكون مواضع لغیرھا تسمى.... واألمكنة 

خلفك زید ، إنما انتصب ألنھ ظرف لما فیھ ، : أمام ، وقدام ، وأشباه ذلك ، تقول : 

 اّلَحالَم: ، والكسائي یسمیھا  الخلیل یسمیھا ظروفا:وھو موضع لغیره ، وقال غیره 

" الصفات والمعنى واحد: اء یسمیھا ، والفّر
)1(

.  

حلول الشيء في غیره  : "، الظرفیة بأنھا ) ھـ 816: ت(اّني َجْرالُج َفّروقـــد َع   

اة في الصدق ، الظرف اللغوي ، جالن: نحو  الماء في الكوز ، أو مجازًا: حقیقة نحو 

ھو : زید حصل في الدار ، والظرف المستقر : نحو  رًاذكومھو ماكان العامل فیھ 

"زید في الدار: نحو  ما كان العامل فیھ مقدرًا
)2(

 .  

فھي ) ظرف(والتعریف االصطالحي في معناه یوافق التعریف اللغوي لكلمة       

تعني الوعاء أو حلول الشيء في غیره ، فالظرف كل كلمة تدل على معنى صرفي 

تقع في نطاق  الظروف ، مباٍن"عام ، وھو الظرفیة الزمانیة أو المكانیة وھذه 

" دواتج بالضمائر واألتتصل بأقرب الوشائالمبنیات ، غیر المتصرفة ، ف
)3 (

، وھذه 

)4(فعال ھا صیغ خاصة وال تقبل عالمات األسماء واألالظروف لیست ل
 .  

زمانیة ومكانیة ، إال أنني سأتناول بالدراسة : وتنقسم الظروف إلى قسمین       

، وتشمل الظروف االصلیة ، والظروف ألنھا من مقتضیات البحثالزمانیة فقط 

  .لةالمنقولة أو المحو

  

                                                             

  .ظرف / : ، مادة  6/13،  لسان العرب ، البن منظور )(1

  . 121:معجم التعریفات ، ص (2)

  . 119:اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان ، ص (3)

  .  169: مبادئ اللسانیات ، أحمد قدور ، ص: ینظر  (4)
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 :صلیة الظروف األ - 1

وھي كلمات جامدة مبنیة أخذت سماعا عن العرب ، وخصصتھا للظرفیة التي تفید   

فعلین ، وتقرن بینھما من حیث بین ظرفیة االقتران بأصل الوضع ، ألنھا تربط 

بین فعلین ) الّم(آتیك لما تغرب الشمس ، فقد ربطت : الزمن ، نحو قولك 

)1(حد ، تحدد بفضل ھذه القرینة ، ھو زمن المستقبل مضارعین ، وقعا في زمن وا
   

إن ھذه الظروف ال تفید زمنا معینا ، ولكنھا تفید عالقة ربط بین االفعال من    

) إذ ، وإذا ، ولما ، ومتى ، وأیان: (حیث الزمن ، والظروف األصلیة ھي 
)2(

 .  

  

 ) :إْذ(  -  أ

وال خالف في : " )ھـ 749: ت( قال المرادي، ظرف لما مضى من الزمان      

" القسم    اسمیة ھذا 
)3(

 اُهللا ُهَرَصَن ْدَقَف{ : د ، قال تعالىقمت إذ قام زٌی: نحو قولك  

)4( }واُرَفَك یَنھ الذََّجَرأْخ إْذ
)5(وتكون ظرفا لما یستقبل من الزمان  

نحو قولھ تعالى  

)6( }ِمْھاِقَني أْعل ِفُاَلاالْغ إْذ وَنُمَلْعَی َفْوَسَف{: 
)7(لمعان أخر ) إذ(، وتكون  

  

)8(تكون اسما وحرفا ) إذ(إن        
، ، وھي تضاف إلى الجملتین االسمیة والفعلیة  

 ُرُكْمَی وإْذ{: وإذا أتى بعدھا فعل مضارع ، فھي بمعنى الماضي ، نحو قولھ تعالى 

 }وَكُتِبْثُیوا ِلُرَفَك یَنالّذ َكِب
)9(

سافرت إذ الشمس : وقد تتبعھا جملة اسمیة نحو قولك  

  .مشرقة 

  

                                                             

  . 199: ینظر الزمن النحوي ، كمال رشید ، ص (1)

  . 169:الصفحة نفسھا ، ومبادئ اللسانیات أحمد قدور ، صینظر المصدر السابق ،  (2)

  . 186: الجنى الداني ، للمرادي ، ص (3)

  ) .40: (سورة التوبة ، من اآلیة  )(4

، ھمع الھوامع  85: ، والجنى الداني ، ص 4/95شرح المفصل ، البن یعیش ، : ینظر  )(5
  . 202: والزمن النحوي ، ص،  1/80، ومغنى اللبیب البن ھشام ،  3/171للسیوطي 

  ) .70،71: (سورة غافر ، من اآلیتین  )(6

  . 1/81، ومغنى اللبیب ،  3/171: ، وھمع الھوامع  188: ینظر الجنى الداني ، ص )(7

 25:لي السھیلي ، ص، وأما 85:ألبي علي الفارسي ، ص ینظر المسائل العسكریة ، )(8

  . 1/80: ، ومغنى اللبیب   3/171: ، وھمع الھوامع  185: والجنى الداني ، ص

  ) . 30: (سورة األنفال ، من اآلیة  )(9
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 :)إذا(   -  ب

)1(ظرف لما یستقبل من الزمان      
، متضمنة معنى الشرط ، وعندھا قد ترد الفاء  

)2( }ِضوا في االْرُرِشَتفاْن الُةالصَّ ِتَیِضا ُقفإَذ{: في جوابھا ، نحو قولھ تعالى 
وقد  

 : تكون ظرفا لما یستقبل من الزمان مجردة من معنى الشرط نحو قولھ تعالى

)3( }َىَوا َھإَذ ُمْجوالّن{
، وتكون أیضا ظرفا لما مضى من الزمان ، نحو قولھ تعالى  

 }یھاْلوا َإضََّفاْن وًاْھَل أْو ًةجاَرا َتأْوا َروإَذ{: 
)4(

: ، ومن المعاني التي تدل علیھا  

)5( }ىَعْسة َتّیي َحإذا ِھَف{: المفاجأة ، وھي تدل على الحال ، نحو قولھ تعالى 
   

  

 ) :الّم( -جـ 

" (حرف وجوب لوجوب:حرف وجود لوجود ، وبعضھم یقول : یقال فیھا"     
6

 ( ،

لما قام زید قام : وھي ظرف بمعنى حین ؛ إذا جاء بعدھا فعل ماض ، نحو قولك 

)7(أن یكون ماضیا مثبتا أو منفیا أو مسبوقا بأن : عمرو ، ألن األصل في فعلھا 
  ،

 }یرًاِصد َبتَّفاَر ِھِھْجى َوَلَع ُهقَاأْل یُربِشء اَلَاا أن َجلمَُّف{: نحو قولھ تعالى 
)8(

  

لما نزل : ھناك دائما عالقة اقتران زماني ، تحدثھا األداة بین فعلین كقولك و   

، فقد ورد في الجملة فعالن ، وقعا في زمن واحد ، فحین  المطر ، سافرت مع أبي

) 9(وكان ھذا في الزمن الماضي ) الّم(الزمنین ھو بین نزل المطر سافرت والرابط 
  

  

                                                             

وھمع  1/87، ومغنى اللبیب البن ھشام    4/95شرح المفصل للزمخشري ، : ر ینظ )(1
  .  3/177الھوامع للسیوطي ، 

  ) .10: (سورة الجمعة ، من اآلیة  )(2

ل ألنھا لو كانت یلمجیئھا بعد القسم ، ق، وھي ھنا للحال ، ) 1: (سورة النجم ، اآلیة  )(3
  . 1/95لالستقبال لم تكن ظرفا ، ینظر المسألة في مغنى اللبیب 

  ) .11: (سورة الجمعة ، من اآلیة  )(4

  ) .20: (طھ ، من اآلیة  سورة (5)

  . 1/280مغنى اللبیب ،  (6)

  . 1/280، ومغنى اللبیب ،  594:ینظر الجنى الداني للمرادي ، ص )(7

  ) .96: (سورة یوسف ، من اآلیة  (8)

  . 224: الزمن النحوي ، كمال رشید ، ص: ینظر )(9
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 ) :متى( - د 

من المطلق ، وتعد من بزمن معین ، بل ھي للّز ختّصتظرف زمان ، ال      

بأنھا اسم من الظروف ، تكون : ) ھـ749: ت(الظروف المبنیة ، ونعتھا المرادي 

)1(شرطا واستفھاما 
: ، وإذا استفھم بھا ، فإنھ یلیھا الماضي والمستقبل ، كقولك  

 ؟ وأیضا تكون  متى السفر: ، ومتى ستسافر ؟ وقد یلیھا االسم كقولك ؟متى سافرت 

ظرفا ، وإذا وردت شرطیة ، فتكون ظرفیة القتران الزمنین عن طریق جزمھا 

)2( ْمأُق ْمُقمتى َت: لفعلین نحو قولك 
 .  

  

 ) :أّیان( - ھـ 

، وھنا یكون الظرف  ْمأُق ْمُقان َتأّی: ظرف زمان یأتي إلفادة الشرط ، نحو      

)3(، حیث ربط بین زمنین ، ویأتي استفھاما ، فیستفھم بھا عن المستقبل  ًااقترانی
فقط  

  مُظمتى ، أو في أي زمان ، ویستفھم بھا عما َع: أیان تسافر ؟ أي : نحو قولك 

 }یامِةالِق ُمْوَی یاَنأل ّأْسُی{: شأنھ ، نحو قولھ تعالى 
)4(

  

  

 :الظروف المنقولة  - 2

ما أمكن نصبھ على الظرفیة من األسماء ، فھو ظرف منقول ، "وھي كل      

" والظروف المنقولة ، ھي الظروف المتصرفة في تسمیة النحویین
)5(

، ومن  

  :الظروف المنقولة ، ما یلي 

 .أي وقت طلوع الشمس , المصادر ، نحو ، آتیك طلوع الشمس   -  أ

 

                                                             

  . 505: الجنى الداني للمرادي ، ص: ینظر ) (1

، والزمن  4/316ھمع الھوامع للسیوطي ، و،  1/334مغنى اللبیب البن ھشام ، : ینظر  )(2
  . 225: ، صلكمال رشید النحوي 

  . 228:من النحوي ، صزالصفحة نفسھا ، والھمع الھوامع : ینظر  )(3

  ) .6(سورة القیامة ، اآلیة  )(4

  .  230:النحوي ، ص الزمن (5)
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  ، ومن غیر) مفعل(زن صیغ اسم الزمان والمكان ، وھي من الثالثي على و  - ب

طلع ، َم: ، نحو  هبإبدال یاء المضارعة میما مضمومة ، وفتح ما قبل آخر: الثالثي 

 .نتھى ، ومقعد وُم

 ، وھما البتداء الغایة الزمانیة في الزمن الماضي ) مذ ومنذ: (حروف الجر  عضب -ج 

ن ، فھي لیست سماء التي تصلح لزمن معین أو ضمائر اإلشارة إلى الزمابعض األ - د 

فھي تفید ، ة یأمس ، وغدوة ، وعیشواآلن ، ولیلة ، ومساء ، : في االصل ظروفا نحو 

 .زمنا معینا وتنوب عن الظرف 

التي ) كم: (بعض االسماء المبھمة ، ومنھا ما دل على مبھم من المقادیر ، نحو  - ھـ 

 . أربعة: كم فصال في البحث ؟ فتقول : تعین المقدار ، كقول أحدھم 

 .اسم العدد الممیز بالزمان ، نحو خمسة أیام ، وثالث لیال  - و 

حین ، ووقت ، وساعة ، ویوم ، : بعض األسماء المبھمة الدالة على األوقات ، نحو  -ز

 .وشھر ، وسنة ، وعام ، وزمان ، وأوان 

ضافة ، وتكون صالحة للزمان أو المكان ، بحسب مات ، المفتقرة إلى اإلبعض الكل -حـ 

)1(قبل ، وبعد ، ودون ، ولدن ، بین ، ووسط ، وعند : ما تضاف إلیھ ، ومنھا 
 . 

وأسماء نابت مناب  ، لیست بظروف أصلیة ولكنھا حروف إن الظروف المنقولة   

الظروف ، وعوملت معاملتھا ، فأفادت وظائفھا ، وھذه الظروف ھي تخصیص الزمن 

سماء الظرفیة ، دوات واألالنحوي ، عن طریق معنى االحتواء للحدث الواحد في كل األ

تحدیدا في الظروف  وأو معنى االقتران للحدثین ، كما ھو الحال في االدوات الشرطیة 

)2(صلیة األ
  

                                                             

، واللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان ،  3/136ھمع الھوامع للسیوطي ، : ینظر  (1)
 ، والزمن النحوي ، كمال رشید ،  169: ، ومبادئ اللسانیات ، أحمد قدور ، ص 241:ص

   230: ص

 .  257:اللغة العربیة ، معناھا ومبناھا ، ص: ینظر  (2)
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  :وبناء على ما تقدم یمكن استنتاج ما یأتي     

  : من القرائن التي تفید الجھة

 :الحروف ومنھا  -1

ال النافیة ، ولن ، وكي ، وأن ، : ما یصرف المضارع ویخلصھ للمستقبل ومنھا   -  أ

 .والسین وسوف 

 .ما النافیة  وإن النافیة ،والم االبتداء ، : ما یصرف المضارع للحال ، ومنھا   - ب

 .لم ، ولما : ومنھا ما یصرف المضارع إلى معنى المضي ، وھي  -ج 

المضارع ویقرب الماضي من زمن الحال ، الماضي وومنھا ما یدخل على الفعل  - د

ناصبة للمضارع تدل ) وإذن(قد وما النافیة التي تخرج أحیانا لتفید االستقبال : وھي 

 .على الحال والمستقبل 

لة االسمیة فیجعل الزمن فیھا للحال ، وھي الحرف ومنھا ما یدخل على الجم -ھـ 

 ) .أن: (المصدري 

الذي فیھ معنى  –نون التوكید ، ویؤكد بھا الفعل المضارع الدال على المستقبل  -و  

 .وال یؤكد بھا المضارع الدال على الحال ، وال الفعل الماضي وال الفعل األمر  –طلب 

 :خ ــالنواس -2

 : كان وأخواتھا   -  أ

  :قسمت إلى ثالث مجموعات وھي وقد 

) ظل(و، )صار ، وأصبح ، وأضحى ، وأمسى ، وبات ، وغدا: (أخوات كان ھي  - 1

التي تدل على االستمرار ، أما بقیة االدوات في ھذه المجموعة فتدل على التحول 

 .وتدل كان على الماضي والحال واالستقبال 
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،وتدل على ) وما فتئ ، وما انفكمازال ، مادام ، ما برح ، : (أخوات مازال ھي  - 2

 .االستمرار ، واالتصال بالحاضر ، مالم تكن ھناك قرینة تفید غیر ذلك 

وھي حرف أو فعل یكون على لفظ الماضي ، یختص بنفي الحال مالم ترد ) لیس( - 3

 .قرینة تصرفھ إلى غیر ذلك 

 :أفعال المقاربة والرجاء والشروع   -  ب

للمقاربة في  . وھي تجعل الزمن ) ب ، وأوشككاد ، وكر: (أفعال المقاربة ، وھي  - 1

  بأّنھما أشد قربًا من أوشك) كاد ، وكرب(الحال ، وتتمیز 

، وتدل على رجاء وقوع ) عسى ، وحرى ، وأخلولق: (أفعال الرجاء ، وتشمل  - 2

 .الفعل 

) شأْنأ، وقام ، وجعل ، و شرع ، وأخذ ، وطفق ، وھّب: (أفعال الشروع ومنھا  - 3

، وھي تفید قرب  غة الفعل الماضي وخبرھا یأتي فعال مضارعًاوھي تأتي على صی

  االبتداء

  :روف ـــالظ -3

  :ومنھا الزمانیة التي تنقسم إلى قسمین 

 :الظروف األصلیة وھي   -  أ

 ظرف لما مضى ، ولما یستقبل من الزمان ) إذ ، وإذا( - 1

 .وھي ظرف بمعنى حین إذا جاء بعدھا فعل ماض ) الّم( - 2

 ظرف للزمان المطلق ) متى( - 3

 .ظرف زمان یأتي إلفادة الشرط ، ویستفھم بھا عن المستقبل ) انأّی( - 4
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 :الظروف المنقولة ومنھا   -  ب

 .المصادر  - 1

 .صیغ اسم الزمان والمكان  - 2

 ) .مذ ، ومنذ(بعض حروف الجر ، نحو  - 3

 .......اآلن وأمس : سماء التي تصلح لزمن معین نحو بعض األ - 4

ن التي تعّی )كم(سماء المبھمة ومنھا ما دل على مبھم من المقادیر ، نحو بعض األ - 5

 .المقدار 

 .خمسة أیام : اسم العدد الممیز بالزمان ، نحو  - 6

 .حین ، ووقت ، وساعة : سماء المبھمة ، الدالة على االوقات ، نحو بعض األ - 7

 . قبل ودون وعند : بعض الكلمات الصالحة للزمان ، بحسب ما تضاف إلیھ ومنھا  - 8

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


106 

 

  

  يـانـّـم الثـــالقسـ

  الجانب التطبيقي
  

  

  لول األالفــــصـــ
  الزمن الماضي

  

  .لــــدخل إلى الفصـم

  .الماضي البعيد المنقطع –ل والمبحث األ

  .الماضي القريب المنقطع  –اني المبحث الثّ

  .الماضي المتجدد  –الث المبحث الثّ

الماضي المنتهي بالحاضر  –ابع المبحث الر.  

امس المبحث الخ– صل بالحاضر الماضي المت.  

الماضي المستمرّ  –ادس المبحث الس.  

البسيط  الماضي –ابع المبحث الس.  

  .الماضي المقاربي  –امن المبحث الثّ

  .روعي الماضي الش –المبحث التاسع 
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  ل إلى الفصــلــدخـمـ

  

الفعل ومميزاته – الًأو .  

  . الفعل الماضي – ثانياً

 .تعریفھ  -1

 .عالماتھ  -2

 .حكمھ  -3

 .معانیھ  -4

 . صوره - 5
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  :الفعل وممیزاتھ  –أوال 

)1(الفعل مادل على اقتران حدث بزمن          
ده مادل على معنى في ّح: "، وقیل  

"ل داللة الوضعنفسھ ، مقترن بزمان ، محّص
)2(

، ویدل بصیغتھ على المضي أو  

، تدل على الزمن الماضي  ) فعل( : ھاالستقبال ، أي على الزمن ، فصیغالحالیة أو 

)3(على الحال أو االستقبال ) ْلَعاْف(، و) لَعْفَی: (وصیغة 
، وبناء على ذلك ، قسم  

)4(ماض ومضارع وأمر : الفعل في اللغة العربیة إلى ثالثة أقسام 
 :  

  اِلَكْشا اإلَدَص َكْني َعِلَجْنَیِل     ∴     ِلعَااالْف َةَمْسِق َتوإن أرْد   

)5(ُعاِروالمَض ِراالْم ُلْعوِف ماٍض    ∴      ُعراِب نَّالُھَم الٌثي َثْھَف   
  

             ویتمیز الفعل من االسم والحرف بعالمات ، جاءت في قول ابن مالك

)6(ي ِلَجْنَی ٌلْعِف – نََّلِبلي  ونون أْقَع، ویاء اْف ْت، وأَت ْتَلَعَف ِءتَاِب  :)ھـ 672: ت(
  

  الفعل  فمن عالمات  

 .الموضوع  أنا فھمُت: تاء الفاعل ، نحو   -  أ

 .الموضوع  ھي فھمْت: نحو  تاء التأنیث ،  - ب

 .فھمي الموضوع ایاء المخاطبة ،  -ج 

                                                             

، والخالصة  1/7، وھمع الھوامع للسیوطي  319:المفصل للزمخشري ، ص: ینظر  )(1
 دار غریب,  متوليالبري لص(19: صوعلم النحو العربي  40: النحویة لتمام حسان ، ص 

محمود عواد ل، والورقات في النحو ، )  2010القاھرة الطبعة االولى  -للطباعة و النشر
  ) .االردن -لنثر والتوزیع عمان ل  كادیمیوناأل( 32:سي ، صالكبی

  . 1/48اللباب للعكبري  )(2

  . 98:المسائل العسكریة البي علي الفارسي ، ص: ینظر  )(3

: ینظر ، طع من المضارع تفعل األمر النھ مق: ھذه التسمیة بصریة وأسقط الكوفیون  )(4

وھي  18: مرائي ص والفعل وزمانھ وابنیتھ ابراھیم السا 32:كمال رشید صلالزمن النحوي ، 
  ) .2/13: وأنكر قوم فعل الحال ، اللباب : ماض وحاضر ومستقبل ، وقال (عند العكبري 

  . 82: ملحة االعراب للحریري ، ص شرح : ینظر (5)

 . 1/22شرح ابن عقیل، :  ینظر )(6
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 نون التوكید ، أفھمن الموضوع - د

)الجوازم: (، و) السین وسوف(، و)قد (دخول : ومن خصائصھ أیضا 
)1(

  

  :الفعل الماضي  –ثانیا 

"ھو الدال على اقتران حدث بزمان ، قبل زمانك: "عند النحاة  :تعریفھ  - 1
)2 (

 الفعل قبل زمن التكلم ھو فعل ماٍضفحدوث 
)3(

، وقد اختلف فیھ أھو أصل األفعال  

زیادة فیھ ، وألنھ ال قیل بأنھ أصل لغیره من األفعال ، ألنھ : " رأم المضارع أم األم

"ى أصال سمَّكمل وجوده ، فاستحق أن ُی
)4 (

 

وأخواتھا ،  كان وأخواتھا ، وأفعال المقاربة ، وظن: ومن األفعال الماضیة        

)5(وأعلم وأرى وأخواتھا ، وأفعال التعجب ، ونعم وبئس 
 .  

):6(للفعل الماضي عالمات یعرف بھا ، منھا  :عالماتھ  - 2
 

) َكاَرَب: (فھم من التركیب واللفظ  ، فالفعل داللتھ على الزمن الماضي الذي ُی  -  أ

، أما زمنھ النحوي داخل ) بارك اهللا فیك: (، ومثالھ  فعل ، زمنھ الصرفي ماٍض

 .سیبارك : فدعاء وھو للمستقبل ، أي : السیاق 

                                                             

،  319: ، والمفصل للزمخشري ص 72: شرح ملحة اإلعراب للحریري ، ص: ینظر (1)
مطبعة العاني ببغداد , عدنان الرحمن الدوري : (تحقیق  1/104الحافظ البن مالك  وشرح عمدة

مؤسسة  ،عرفات مطرجي: تحقیق (  42: قطر الندى البن ھشام ص و شرح  )1978 ، العراق
  . 1/22وشرح ابن عقیل )  1998بیروت , الكتب الثقافیة 

  . 319:المفصل ، ص) (2

، وتنمیة قواعد اللغة العربیة ، محمد جابر قاسم ،  1/15 شرح التسھیل البن مالك: ینظر ) (3
،  16:والخالصة النحویة لتمام حسان ، ص)  2010القاھرة ،  –عالم الكتب ( 40:ص
 . 32: الورقات في النحو ، محمود عواد ، صو

  . 2/15اللباب للعكبري  )(4

  . 33:الورقات في النحو ، ص: ینظر  (5)

 42:، وشرح قطر الندى ، ص 1/104، وشرح عمدة الحافظ  1/14ینظر شرح التسھیل  (6)

دار , إمیل بدیع یعقوب : الدكتور : قدم لھ ووضع ھوامشة (  38وشرح شذور الذھب ، ص
 1/26وأوضح المسالك البن ھشام , )1996الطبعة االولى ,  لبنان -بیروت ،الكتب العلمیة 

، وشرح )  1999, الطبعة الرابعة   بیروت- دار الكتاب العربي , دكتور ھادي حمودي :حققھ  (
وعلم  40:، وتنمیة قواعد اللغة العربیة ص 1/15وھمع الھوامع للسیوطي  1/24ابن عقیل 

      . 23:النحو العربي ، صبري متولي ص
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وقبولھ تاء الفاعل ) كتبْت(، ) كتَب: (قبولھ تاء التأنیث الساكنة ، كقولك في   - ب

، ) كتبُت ،وكتبَت(، ) كتب: (المتحركة ، سواء أكانت لمتكلم أم لمخاطب كقولك في 

 .، وتاء الفاعل ال تدخل إال على ماضي اللفظ الساكنةالتأنیث وكل من تاء 

 .یسند إلى ضمائر المتكلم والمخاطب  -جـ 

 ) :أمس(یصلح قبلھ   -  د

  )1(فإنھ ماض بغیر لبس        ∴   فكل مایصلح فیھ أمس          

 :حكمھ  - 3

  : وحكمھ البناء ، ولھ ثالث حاالت 

)2(یبنى الفعل الماضي على الفتح   -  أ
الظاھر أو المقدر على آخره ، إذا لم یتصل بھ  

 .شيء ، أو إذا اتصل بھ ألف االثنین أو تاء التأنیث 

 .ضمیر رفع متحرك  ا اتصل بالفعلویبنى على السكون ، إذ  - ب

)3(ویبنى على الضم ، عند اتصالھ بواو الجماعة -جـ 
 . 

 :معانیھ  - 4

)4(یؤدي الفعل الماضي ، عدة معان وھي 
 .  

 .قام ، وقعد : كون معناه للمضي ، نحو الغالب أن ی  -  أ

 .بعت واشتریت : الحال ، في ألفاظ العقود  ، نحو معنى یؤدي   - ب

   سامحك اهللا ، أو وعدا نحو : یتعین معناه إلى االستقبال ، إذا كان طلبا ، نحو  - جـ 

)5( }رَثْوالَك اَكَنْیَطا أْعإّن{
  

                                                             

  . 83: شرح ملحة اإلعراب للحریري ، ص : ینظر  )1

الغرض تمیز ھذا المبني على السكون ،والتمییز یحصل بالفتحة إن .... اختیر لھ أخف الحركات  (2)
  . 2/16اللباب للعكبري . وھي أخف فال یصار إلى الثقیل 

، وشرح قطر الندى  1/30، وأوضح المسالك البن ھشام  319:المفصل للزمخشري ص : ینظر  )3
سكندریة ، الطبعة اإل - دار المعرفة( 34:والتطبیق النحوي لعبده الراجحي ص 43:البن ھشام ص

، والورقات في النحو  40:، وتنمیة قواعد اللغة العربیة ، محمد جابر قاسم ، ص) 1998 -الثانیة 
  . 33:لمحمود عواد ، ص

  . 1/24، وھمع الھوامع للسیوطي  1/104شرح عمدة الحافظ البن مالك : ینظر  4)

  ).1: (سورة الكوثر ، اآلیة  5)
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 ْماُھلَنْدّب ْمُھُدْوُلُج ْتَجَضا َنَمّلُك{ : یكون لالستقبال والمضي ، نحو قولھ تعالى -د 

)1( }اَھَرْیَغ ودًاُلُج
 في اآلیة الكریمة السابقة ، دل على االستقبال) كلما(، فالفعل بعد  

سوف : (قبلھا ) سوف(الستقبال من الفعل الماضي ، ومن وقد اكتسب معنى ا

 .العذاب ،وھذا عذاب الذین كفروا ، لیذوقوا ) نصلیھم نارا كلما نضجت

ا لَھُوُسة َرّمُأ اَءا َجَمّلُك{: على المضي ، نحو قولھ تعالى ) كلما(وقد یدل الفعل بعد 

 }وُهُبّذَك
)2(

في اآلیة الكریمة ، انصرف إلى الماضي وھذا حال ) كلما(، والفعل بعد  

مم التي یبعثون إلیھا ، فما من رسول یبعث إال ویكذب ، من ل األَبكل الرسل ، من ِق

  . قدیم الزمان

  :صوره . 5

    ، ویعرض لھ الحضور أو  وضع لحدث ماٍض"الماضي ،  لإن الفع      

"االستقبال 
)3 (

وھذا الفعل یتنوع وینقسم بحسب ما یعرض لھ من أدوات وحروف 

  :إلى الصور اآلتیة 

ة ، وبعدھا فعل ، ثیالزمنیة ولیس الحد) كان(أي ) فعل+ كان : (لصورة األولى ا  - أ 

عن )الماضي البعید المنقطع(دلت على : صورة موغلة في المضي ، ألنھا وھذه 

 . زمن الحاضر

عملھ ، ) قد(في ھذه الصورة ، عمل الحرف ) فعل+ قد + كان : ( الصورة الثانیة  -ب 

 ).ًامنقطع ًاقریب ًاماضی: (في تقریب الزمن فجعلتھ 

الزمنیة الماضیة  )كان(، الفعل مضارع ، سبق بـ ) یفعل+ كان : ( الصورة الثالثة  - ج 

 ) .متجدد ماٍض(فحولتھ إلى 

 یًاالفعل الماضي من الحال فجعلتھ منتھ) قد(قربت ) فعل+ قد : ( عةالصورة الراب  - د 

 .الحاضر ب

                                                             

  ).56: (سورة النساء ، من اآلیة  (1)

  ) .44: (سورة المؤمنون ، من اآلیة  )(2

  . 1/104عمدة الحافظ البن مالك ،  شرح (3)
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الزمنیة الماضیة ، أكسبت ) مازال(، ) یفعل+ مازال ( :الصورة الخامسة  - ھـ 

  ) .حاضرماض متصل بال: (الزمن الماضي ، فھو ) : یفعل(الفعل المضارع 

فعل ماض ، یدل على االستمرار ) ظل(، ) یفعل+ ظل : (الصورة السادسة   - و

 ).ماض مستمر: (، المضي ، فھو ) یفعل(أكسب الفعل المضارع 

 .خال من القیود ) ماض بسیط(، وھو فعل ) فعل: ( الصورة السابعة  -  ز

وھذه الصورة ، تتكون من فعل مضارع )  یفعل+ كاد : ( الصورة الثامنة - ح 

 .المضي : فاكسب ھذا التركیب ) ماض مقاربي: (، وھو ) بكاد(مسبوق 

المضي من الفعل ) یفعل(اكسب الفعل ) یفعل+ طفق : ( الصورة التاسعة -ط 

)1(، الماضي الشروعي ) طفق(
 . 

  : وھكذا صار للفعل الماضي ، تسعة أزمنة تقع في       

، أي زمنھا مطلق عن القیود ، وبناؤھا النحوي یتكون من فعل  جملة ماضیة بسیطة - 1

وفاعل إذا كان فعلھا الزما ، ومن فعل وفاعل ومفعول إذا كان متعدیا ، ومن 

 : صورھا

 .الفاعل + الفعل الماضي   -  أ

 .المفعول + الفاعل + الفعل الماضي   - ب

، وھي الجملة الفعلیة المقیدة بأحد الحروف أو النواسخ ،  جملة ماضیة مركبة - 2

 :وتتكون الجملة الماضیة المركبة من 

 .فاعل + فعل + قد   -  أ

.مفعول + فاعل + فعل + قد 
)2(  

  

                                                             

، وبنیة الجملة وداللتھا  374: ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان ، ص (1)
  .77: البالغیة في االدب الكبیر البن المقفع ، لمحمد كراكبي ، ص

 .                                         77:ینظر بنیة الجملة وداللتھا البالغیة ، ص )(2
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  لوث األحــبــالم

  املاضي البعيد املنقطع
  

ريـسلوب الخباأل – الًأو .  

  . نشائياألسلوب اإل – ثانياً
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  الماضي البعید المنقطع

)1(الفعل الماضي ، ھو حصول الحدث قبل زمن التكلم 
دا ، وھذا الماضي یختلف بع 

الماضي البعید : (ولى من الزمن الماضي ھي وقربا عن الحاضر ، والصورة األ

متصل بالحاضر ، وھذا ، البعید عن زمن المتكلم ، والمنقطع عنھ غیر ) المنقطع

نشائي ، وصورتھ الخبري واإل: األسلوبین  في  الماضي البعید المنقطع ، یكون

  )فعل+ كان + ھل (و ) فعل+ كان : (فیھما 

)2(سلوب الخبري األ – ًالأّو
 :  

)3(أكثر ما ورد في أسلوب الجاحظ كان أسلوبا خبریا ، ولھ ثالث صیغ       
 :  

 ) :فعل+ كان (الصورة االولى ،  - 1

وھو أسلوب خبري مثبت ، استعملھ المؤلف في كثیر من التراكیب ، سواء ما كتبھ 

  : ھو ، أو ما نقلھ عن غیره ، نثرا كان أو شعرا ، ومن ذلك 

وكان ابنھ النعمان بن ُزرعة بن ضمرة ، من أخطب الناس  ... ُزرعة بن ضمرة "...  - أ 

 )4"(من الحجاج) كان تخلص(وھو أحد من 

، ) كان: (جملة خبریة مثبتة ، تركبت من فعل أول  )كان تخلص(: إن الجملة    

، وھو  )كان(وھو ماض أیضا ، سبقھ ) تخلص: (وھو فعل ماض ، وفعل آخر 

فعل ماض ) تخلص: (ول ، والفعالن وقعا في الزمن الماضي ، والفعل الفعل األ

 .وانقطع عن زمن الجاحظ ىالحال ، فالخبر كلھ وقع في زمن مض عن  منقطع

                                                             

   40:لغة العربیة ، محمد جابر ، ص، وتنمیة قواعد ال 1/15ینظر شرح التسھیل البن مالك  (1)

خبر ابتدائي ، : وھو الكالم الذي یحتمل الصدق والكذب ، وھو أنواع : الكالم الخبري  (2)
ویلقى لخالي الذھن ، وخبر طلبي ، ویلقى للمشكك في الخبر ، وخبر إنكاري لمن ینكر الخبر 

  . 165:، وشرح التلخیص للبابرتي ، ص 1/65االیضاح للقزویني ، : ینظر .

، واللغة العربیة معناھا ومبناھا ، لتمام حسان  8/110شرح المفصل البن یعیش : ینظر  (3)
  . 27:وأبنیتھ ، إلبراھیم السامرائي ، صوالفعل زمانھ  545:  ص

  . 1/237البیان والتبیین للجاحظ  )(4
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أنھم إذا أسروا الشاعر ، أخذوا علیھ ... ویبلغ من خوفھم من الھجاء"...   -ب 

)1(المواثیق ، وربما شدوا لسانھ بنسعة 
)2(، كما صنعوا بعبد یغوث بن وقاص  

  ،

أن یطلقوا لسانھ ، لینوح على نفسھ ، ففعلوا   )وكان سألھم(... حین أسرتھ بنو تمیم 

..." بیات بھذه األ) فكان ینوح(
)3 (

. 

  :ورد في القصة السابقة ، أسالیب مختلفة ، منھا      

  

: ، وقد جاءت ھذه الصورة  عند الجاحظ في قولھ ) فعل+ كان : (ولى الصورة األ - 1

، وھو أسلوب خبري مثبت یحتمل  الصدق والكذب ، دل على الزمن ) وكان سألھم(

، وھما فعالن )سأل(، والفعل ) كان(الماضي البعید المنقطع عن طریق الفعل 

 .ماضیان متتالیان ، ال یحتمالن إال المضي البعید عن الحاضر 

 

فكان : (وردت ھذه الصورة في قول الجاحظ  :) یفعل+ كان : (الصورة الثانیة  - 2

، ) كان: (، وھو أسلوب خبري مثبت ، دل على الزمن الماضي بواسطة ) ینوح

سلوب ھو ماض لیس ارعا ، فدل ذلك على أن ھذا األمض جاء) ینوح(والفعل الثاني 

، من الفعل الماضي والتجدد ) كان(فاكتسب المضي من الفعل تجدد م وبالبعید ، وھ

 . أفاد وأدى معنى زمن الحال ، الذي) ینوح(المضارع 

  

  

  
                                                             

نسع ، / ب ، ابن منظور ،مادة ، لسان العر. زماما للبعیر وغیره  ھو  سیر مظفور ، یجعل )(1
8/536 .  

ھو عبد یغوث بن الحارث بن وقاص ، واسمھ ربیعة بن كعب ، شاعر فارس سید لقومھ ،  )(2
 401:ینظر االشتقاق البن درید ، ص. بیت معرق في الشعر ، أسر ثم قتل  وھو من أھل

ومعجم الشعراء الجاھلیین ، )  عبد السالم ھارون ، مكتبة الخانجي ، الطبعة الثالثة: تحقیق (
لبنان ، الطبعة األولى ،  –دار صادر للطباعة والنشر ، طرابلس (212:عزیزة فوال ، ص

1998( .  

  .  4/27ین ، للجاحظ ، البیان والتبی )(3
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 :سدي وا في صفة اللسان ، قول األومما قال"  -ج 

)1(ا ائَبلنَِّل ُتَدَدأْع ُتْحَبوأْص
)2(ضا ْرِع ِت   ∴   

)3( ًاَبْضوَع،  یئًاِرَب 
 یًالِقَص  

)4(
 "

)5(
  

وھي جملة خبریة مثبتة ، دلت  )وأصبحت أعددت(ورد في مطلع البیت السابق ،    

:  الفعل الماضي ولى ھيالوساطة األ: د المنقطع بوساطتین على الماضي البعی

، الذي ال یدل في ھذه العبارة على وقت الصباح ، وإنما یؤدي معنى ) أصبح(

ھنا ) أصبح(عد سابقا للنائبات ، وإنما تحول إلى ذلك ، وتالتحول ، أي أنھ لم یس

جتمع الفعالن ، لیدال فا) أعددت: (لثانیة الفعل الماضي ، والوساطة ا) كان: (بمعنى 

بالمنقطع ، الموغل في  بل المتصل بالحاضر على الزمن الماضي البعید ، غیر 

  .البعد 

 :) فعل+ یكن + لم : (لثانیة الصورة ا .2

(وھو أسلوب خبري منفي ، دل على الزمن الماضي البعید المنقطع 
6

، ولم ) 

  ، نظرا إلى وضوح أسلوبھ في ) البیان والتبیین: ( یستعملھ الجاحظ في كتابھ

سلوب یتكون من فعلین االول مضارع ھذا األ، وفي مختاراتھ ، ذلك ألن الكتابة 

من ففي ھذا التركیب ، نوع ) لم یكن فھم الدرس: (منفي ، والثاني فعل ماض ، نحو 

والنفي وقع على المضارع في  التناقض ، فصدر الجملة منفي ، وعجزھا مثبت ،

                                                             

جمع نائبة ، وھي ما ینوب االنسان ، أي ینزل بھ من المھمات والحوادث ، : النوائب  )(1
  ) .نوب: (مادة ,  731/ 8لسان العرب البن منظور ، : المصیبة ، ینظر : والنائبة 

     6/181لسان العرب ، . حسبھ ، وقیل نفسھ ، وقیل خلیقتھ المحمودة : عرض الرجل ) (2

  .،) عرض: (مادة 
  .،) عضب: (مادة  6/295لسان العرب ، . السیف القاطع : العضب  )(3

           5/566, لسان العرب . جاله ... الجالء ، صقل الشيء یصقلھ صقال : الصقیل  )(4

  .،) صقل: (مادة 
البیت نسب لعبد القیس بن خفاف ، وھو رابع سبعة .  1/114البیان والتبیین للجاحظ ،  (5)

. وسیفا صقیال ، ینظر شرح حماسة أبي تمام لألعلم الشنتمري : أبیات من المتقارب ، بروایة 
  )2001دمشق ،  –علي المفضال ، دار الفكر : تحقیق ( 1/270

واللغة العربیة معناھا ومبناھا ، تمام حسان ،  ، 8/110شرح المفصل البن یعیش : ینظر  )(6
 . 274:ص 
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لم یكن فھم الدرس میسرا آنذاك ، : ، ووقع على الجملتین في المعنى، بمعنى  ىالمبن

دل ھذا األسلوب المنفي ، على الماضي ، البعید ) لم یكن نضج التمر: (ومثال آخر 

، وفعل ) لم یكن: (ورود فعل أول وھو مضارع منفي : المنقطع ، بدالالت وھي 

الجزء األول لفظا ، ووقوعھ على ، وقد وقع النفي على ) نضج(آخر ، وھو ماض 

في ذلك الزمن البعید ، أما اآلن ، التمر لم یكن ناضجا : معنى ، كأنك قلت : الثاني 

  .وھو ماض منتھ بالحاضر ) قد نضج: (فربما یكون 

)فعل+ كان + لقد : (الصورة الثالثة 
)1(

 :  

وھو أسلوب خبري مؤكد ، جرى استخدامھ بشكل كبیر  ، األمر الذي میز      

  : أسلوب الجاحظ في كتابھ ، بما كتبھ أو نقلھ عن غیره ، ومن ذلك 

- علیھ السالم  -رده على من زعم أن في القران الكریم ، وفي أحادیث الرسول  -أ 

وجدت لورسائلھم اعلم أنك ، لو اعترضت أحادیث الناس وخطبھم : "شعرا ، بقولھ 

) مستفعلن مستفعلن: (فیھا مثل 
)2(

المقدار ذلك رض یجعل ولیس أحد في األ... كثیرا  

بكالم في  لقد كان تكلمیشتري باذنجان ؟  ْنَم: شعرا ، ولو أن رجال من الباعة صاح 

)3(مستفعلن مفعوالت : وزن 
شعرا ، وصاحبھ لم یقصد إلى ھذا ، وكیف یكون  

"الشعر
)4(

 .أي لم یقصد أن یقول شعرا  – 

وھو أسلوب  )لقد كان تكلم: (وقد ورد في ھذا الخبر عدد من األسالیب ، منھا     

، والثاني ) كان(، وجاء فیھ فعالن ، الفعل االول ماض ، وھو ) لقد(خبري مؤكد بـ 

فالفعالن ماضیان ، دال على الماضي البعید ) تكلم(أیضا جاء ماضیا ،وھو الفعل 

ُمضي الفعالن ، وأن ھذا البائع ، عرف أنھ تكلم في الزمن : نقطع ، بداللة الم

  .، على أن الكالم كان موزونا ) لقد(الماضي البعید ، ومع ذلك أكد الخبر بـ 

                                                             

. للداللة على الماضي البعید ) بقد(مسبوقة ) كان(مسبوقا بـ ) فعل(ھذا التركیب یتكون من  (1)

  . 29: الفعل زمانھ وأبنیتھ ، إلبراھیم السامرائي ، ص: ینظر 

ھذا من بحر الرجز ، وقد عده بعضھم أنھ لیس بشعر ، ألنھ یرد كثیرا منھ في كالم الناس ،  (2)
. إلھنا ما أعد لك ، وھو وزن یسھل في السمع ، ویقع في النفس : بقصد ومن دون قصد ، نحو 

  ).رجز: (مادة  ,  4/73لسان العرب البن منظور ،: ینظر 

  .سرح نھذه شطرة من منھوك الم (3)

  . 1/197بیان والتبیین للجاحظ ، ال) (4
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(أیوب بن القریة : سجاع ، قول ومن األ: "ومن ذلك أیضا  - ب 
1

 وقد كان دعي) 

"(للكالم ، واحتبس القول علیھ
2

، متلو بفعل أول ) قد(خبري مؤكد بـ ، وھو أسلوب ) 

فدل ھذا التركیب ، على أن زمن ) َيِعُد: (للمجھول  ًایعقبھ ماض مبنی) كان(ماض 

 .الجملة ، وقع في الزمن الماضي البعید المنقطع ، لم یتصل وال ھو قریب من الحاضر 

( قول الصعب بن علي الكنانّيالنوع أیضا ومن ھذا -جـ 
3

 : ، من الشعر ) 

( یِبزمانا في الیعاِس قد كان طار   ∴    كٍةحكَّأزل أطلس ذو نفس ُم      
4

(  

) كان(، وجاء الفعل ) قد(وھو أسلوب خبري مؤكد بـ ) قد كان طار: (ورد في البیت 

الزمن فیھ ، ماضیا أیضا ، ودل التركیب على أن ) طار: (ماضیا ، والفعل الثاني 

، النكرة مع الفعلین الماضیین ، ) زمانا: (ماض بعید منقطع ، وتضافرت كذلك كلمة 

  .لتوغل في الزمن الماضي ، بعدا وانقطاعا 

ان البی(لم یرد ھذا االسلوب عند الجاحظ في كتابھ  ) :5(االسلوب االنشائي  –ثانیا 

  : الصیغتین التالیتین وھذا االسلوب یأتي على ) والتبیین

  :؟  )فعل+ كان + ھل : (الصورة االولى  - 1

  : نحو ) فعل: (بـ  ة، متلوٍّ) كان(بـ  ویتكون ھذا االسلوب ، من استفھام متلوِّ

، وھو ) ؟ ھل كان تسللَّ: (، ورد في ھذه الجملة ) ھل كان تسلل النور من النافذة ؟(  -  أ

أسلوب إنشائي استفھامي ، دل على الماضي البعید المنقطع ، عن طریق الفعل 

 .تسلل : ، والفعل الثاني الماضي ) كان(ااالول 

                                                             

  . 335: ینظر االشتقاق ، ص ) ابن القریة(ھو ایوب بن زید  (1)

  . 1/203البیان والتبیین للجاحظ ،  (2)

  . 1/141،  المصدر السابقینظر  )(3

جمع یعسوب وھو طائر : الیعاسیب  .البیت من بحر البسیط ، یصف فیھ الشاعر فرسھ  )(4
مادة ,  6/242لسان العرب البن منظور ، : ینظر . أصغر وأعظم من الجرادة ، طویل الذنب 

  .عسب 
: االسلوب أو الكالم االنشائي ، ھو الكالم الذي الیحتمل الصدق والكذب ، وھو نوعان  )(5

إلخ وإنشائي .... والنداء واالستفھام االمر ، والنھي و التمني ، : طلبي یستدعي مطلوبا ، ومنھ 
ینظر .إلخ ... غیر طلبي ، أي ال یستدعي مطلوبا ، ومنھ صیغتا المدح والذم ، وجمل القسم 

  . 165:، وشرح التلخیص للبابرتي ، ص 1/65اإلیضاح للقزویني 
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تتكون ھذه الجملة من فعلین ماضیین ، ُسبقا باستفھام ، ) ھل كانت أبحرت السفینة ؟(  - ب

 . الماضي البعید: نشائي استفھامي ، زمنھ إفھو أسلوب 

 :سلوب إنشائي استفھامي ، یتكون من فعلین ماضیین األ) ھل كان فاز المجدان ؟( - جـ 

، والزمن في ھذه الجملة ماض ، وجھتھ بعید ) ھل(مسبوقین بأداة استفھام ) كان فاز(

 . منقطع عن الحاضر 

 ) .؟فعل+ یكن + ألم : (الصورة الثانیة  - 2

  :االستفھامي ، نحو ھذه ھي الصیغة الثانیة ، لألسلوب اإلنشائي 

وھو فعل ) انتصر: (سلوب ، من فعل أول یتكون ھذا األ) یكن انتصر الثوار ألم(  -  أ

 .ماض بعید منقطع : ماض مسبوق بفعل مضارع منفي ، فزمنھ 

) أشرق: (، األسلوب إنشائي استفھامي الفعل الماضي ) سالمألم یكن أشرق نور اإل(  - ب

 .ي البعید سبق بفعل مضارع منفي فأفاد الزمن الماض

  : یمكن استخالص مایلي) الماضي البعید المنقطع: (ومن خالل تناول 

 : یأتي زمن الفعل الماضي البعید المنقطع في األسلوبیین  .1

 : سلوب الخبري ، ویكون بصیغة األ  -  أ

 .المثبت ) فعل +كان( - 1

 .المنفي ) فعل +ألم یكن( - 2

 .المؤكد ) فعل +لقد كان( - 3

 : نشائي ، ویكون بصیغة األسلوب اإل  -  ب

 ) .؟ فعل+كان  +ھل( - 1

 ) .؟ فعل+یكن +ألم ( - 2

في الزمن الماضي البعید المنقطع  یراسلوب الخبري كثورد في أسلوب الجاحظ ، األ .2

  .، إال الخبري المنفي ، فلم یرد منھ شيء 

  فلم یرد الزمن الماضي البعید المنقطع ، في األسلوب اإلنشائي ، عند المؤلِّ .3
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  ثانيـث الـحبــالم

  املنقطع قريباملاضي ال
  

ريسلوب الخبــاأل – الًأو .  

  .نشائيب اإلسلواأل – ثانياً
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  الماضي القریب المنقطع

كون ھذا النوع من التراكیب بأن إن ھذا النوع من األزمنة قلیل عند الجاحظ ، وی

فعل ماض ب في الزمن الماضي ثم یؤتى دى أخواتھا، أو إح) كان(الفعل ب یؤتى

، وعلى ) كان: (، فیدل ھذا التركیب على الزمن الماضي من صیغة ) قد(ـ مسبوق ب

، وھذا الزمن موغل في المضي ، كالزمن ) بقد(القریب المنقطع من الفعل المسبوق 

ن الماضي البعید المنقطع ، ولھذا الزمن ثالثة تراكیب في األسلوب الخبري، وتركیبا

  :في األسلوب اإلنشائي

  :األسلوب الخبري  – ًالأّو

  :ویرد ھذا األسلوب على وفق الصور اآلتیة        

 ) :فعل+ قد + كان : (الصورة األولى 

، ولم أجد  ًانثركثیرا ، وما ورد منھ كان ) البیان والتبیین: (لم یرد ھذا التركیب في 

  :منھ في الشعر شیئا ، ومن أمثلة ذلك 

)1(وكان بشار " - أ  
)2(، كثیر المدح ،لواصل بن عطاء  

في  وكان قد قال...  

)3(تفضیلھ على خالد بن صفوان 
".... 

)4(
  

، وھو أسلوب خبري مثبت ، دل على الزمن ) اَلَق ْدَق اَنوَك: (موضع البحث       

  ).قد قال(، وعلى القرب واالنقطاع ، عن طریق ) كان: (الماضي عن طریق الفعل 

  
                                                             

، ، شاعر راجز ھجاء س بشار بن برد أبو معاذ ، ھو مولى لبني عقیل ، ویقال لبني سدو (1)
مي عنده بالزندقة ، وأحد المطبوعین الذین ال یتكلفون الشعر ، مدح المھدي العباسي وھجاه وُر

، ومعجم الشعراء المخضرمین  2/643الشعر الشعراء البن قتیبة ، : فأمر المھدي بقتلھ ، ینظر 
  .  60: عزیز فوال ن ص 

زلة القدماء وشیخھا ، لھ عتالمواصل بن عطاء البصري ، الغزال ، المتكلم البلیغ ، كان من  (2)
  . 2/357طبقات المفسرین للداوودي ، : ینظر . تصانیف عدة ، مات سنة إحدى وثالثین ومائة 

،  139: خالد بن صفوان القناص ، شاعر أموي مغمور ، وعده الندیم في الفھرست ، ص (3)
  . 126: ضمن أسماء الخطباء ، ینظر معجم الشعراء المخضرمین ، ص 

 .   1/24لبیان والتبیین ، للجاحظ ، ا (4)
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: بطنھ ، وھو یقول لغلمان مواله  كان قد سقىوسمعت غالما لصدیق لي ، " - ب

..." قد اكتوى : اذھبوا بي إلى الطبیب وقولوا 
)1(

  

) كان(وھو أسلوب خبري مثبت یتكون من ) وكان قد سقى: (موضع البحث     

، لتدل على ) قد: (وھو فعل ماض مسبوق باألداة  )قد سقى(وھو فعل ماض ، و

ب المنقطع ، فدل التركیب على المضي من الفعلین وعلى القرب من الحال القری

التي قربت الزمن من الحال فقد دل ذلك ) قد(و: قد وكون الفعلین ماضیین بواسطة 

  .على االنقطاع 

)2(وكان أبو األسود الدؤلي " -ـ ج
، واسمھ ظالم بن عمرو بن جندل بن سفیان ،  

دة العقل ، وصواب الرأي ، وجودة اللسان ، وقول ، ش وكان قد جمعخطیبا عالما ، 

"الشعر والظرف
)3 (

.  

، وھو أسلوب خبري مثبت ، أفاد الماضي ) وكان قد جمع: ( موضع البحث    

الفعل الماضي ) قد جمع(الفعل الماضي ، و ) كان: (القریب المنقطع ، بداللة 

  ) .قد: (المسبوق ب

عطاءه ،  وكان قد أخذوكان عامر بن عبد اهللا بن الزبیر ، في المسجد : قالوا " - د

" فقام إلى منزلة  ونسیھ
)4(

  

والكذب ، أ، وھو أسلوب خبري یحتمل الصدق ) وكان قد أخذ(،  موضع البحث    

: وھو أسلوب مثبت ولیس منفیا ، جاء لیدل على الماضي القریب المنقطع ، بداللة 

  ) .قد أخذ(، ) قد(المسبوق ب ، والفعل الماضي ) كان(ي الفعل الماض

                                                             

  . 197/ 1البیان والتبیین ، الجاحظ ،  (1)

ظالم بن عمرو بن جندل بن سفیان بن كنانة ، وكان من سادات التابعین وأعیانھم ، والشعراء  )(2
الشعر والشعراء ، : االشراف، كان فارسا داھیة ، نحوي ، شھد صفین مع علي بن أبي طالب ، ینظر 

كرنو ، دار الجیل . ف: صححھ الدكتور ( 16:، معجم الشعراء للمرزباني ص  615/ 2البن قتیبة 
، ومعجم الشعراء والمخضرمین ، عزیزة  2/532، ووفیات االعیان )1999بیروت ، الطبعة األولى 

  . 24:فوال ، ص 

  . 1/219البیان والتبیین للجاحظ ،  (3)

 .  2/227المصدر السابق ،  (4)
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 ):فعل+ قد + لم یكن : (الصورة الثانیة 

  :لم ترد ھذه الصورة عند الجاحظ ، وھو أسلوب خبري منفي نحو قولك 

) لم(ویتكون ھذا األسلوب من كون منفي ؛ من أداة جزم ) لم یكن قد كتب درسھ(  - أ 

الماضي ، فیصبح الفعل في معناه ، یدل على وھي لنفي وجزم وقلب المضارع إلى 

، التي تجعل الزمن الماضي ) قد كتب(، ) قد(الماضي ، ثم فعل ماض مسبوق ب 

قریب من زمن الحال ، فدل ھذا التركیب على الزمن الماضي القریب المنقطع عن 

 .الحال 

: ول جملة خبریة منفیة ، تتكون من مقطعین ، المقطع األ) لم یكن قد ھاج البحر(  - ب 

، وھو یقلب مضارع اللفظ إلى ماض ) لم(فعل مضارع مسبوق بأداة نفي ) لم یكن(

التي سبقتھ ، ) قد: (فعل ماض قریب بفضل ) قد ھاج: (في المعنى ، والمقطع الثاني 

لم یكن قد ھاج ، : فكان أن دل ھذا التركیب على الماضي القریب المنقطع ، ومعناه 

 .أي اختلف الحكم أما اآلن فقد یكون قد ھاج ، 

، تركیب دل على حدوث الفعل في الزمن الماضي ) لم یكن قد انتصر الشعب(  - ج 

القریب المنقطع ، بداللة الفعل المضارع المنفي الذي تحول إلى ماض في معناه ، 

صر تقدیما في الزمن الماضي لم ین: والفعل الماضي ، المسبوق بقد ، والمعنى 

 .الشعب ، واآلن قد انتصر 

 ) :فعل+ قد +كان + إنھ : (ورة الثالثة الص

  :، مسبوق بحرف توكید ) كان: (أسلوب خبري مؤكد ، یتكون من فعل ماض 

فدل ذلك ) قد(، وبعد الماضي المؤكد فعل ماض آخر مسبوق بحرف تقریب ) إنھ(

: ، ومنھ ) البیان والتبیین: (في على أن الزمن ماض قریب منقطع ، وقد ورد نادرا 

)1(إال شبیب بن شیبة .... نھم لم یروا خطیبا قط ویقال أ"
) فإنھ كان قد ابتدأ(،  

"بحالوة ورشاقة ، وسھولة وعذوبة
)2(

.  

                                                             

  .، ضمن أسماء الخطباء  139:عده الندیم في كتابھ الفھرست ، ص  (1)

  .  1/83البیان والتبیین للجاحظ ،  (2)
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، وھو أسلوب خبري مؤكد ، دل على ) فإنھ كان قد ابتدأ: ( موضع البحث    

وقد سبق بأداة توكید ) كان(الفعل األول الماضي : الماضي القریب المنقطع ، بداللة 

  ، الدالة على القرب) قد(، وقد سبق ب )ابتدأ: (، وداللة الفعل الماضي الثاني ) إن(

  :األسلوب اإلنشائي  –ثانیا 

في كالم الجاحظ ، ویرد األسلوب اإلنشائي على الصورتین  لم یأت منھ شيء    

  :اآلتیتین 

 : نحو قولك) فعل ؟+قد + ھل كان : (الصورة األولى 

، األسلوب إنشائي استفھامي ، دل على الماضي ) قد رجع المسافر ؟ نھل كا(  -  أ

، الفعل الماضي كان ، وقد سبق بأداة استفھام : القریب المنقطع بداللتین ، األولى 

التي قربت الزمن الماضي من ) قد: (مسبوق ب ) رجع: (الفعل الماضي : والثانیة 

 .الحال 

، وھذا االستفھام أیضا ، دل تركیبھ على الماضي القریب ) ھل كنت قد قلت الحق ؟(  -  ب

، سبق األول منھما ) قلت: (، وفعل ماض آخر ) كنت(، المكون من فعل ماض ، 

الدالة على القرب ، والمعنى لمن قال إنھ قال ) قد(بأداة استفھام ، وسبق الثاني ب

 )ھل كنت قد قلت الحق ؟: (الحق قدیما 

 : نحو قولك) فعل+ قد + ألم یكن : (الصورة الثانیة 

األسلوب اإلنشائي استفھامي ، دل على الماضي ) ألم یكن قد بان ضوء القمر ؟(  -  أ

الفعل المضارع المسبوق ، بأداة جزم  )ألم یكن: (القریب المنقطع بداللتین ، إحداھا 

  ).قد(الفعل الماضي المسبوق بـ ) قد بان(: التي تقلب معناه إلى المضي ، واألخرى 

، لقد دلت ھذه الجملة اإلنشائیة االستفھامیة على ) ألم یكن قد انتصر الشعب(  -  ب

، والفعل ) ألم یكن( –ماض المعنى  –الماضي القریب ، وذلك لوجود الفعل األول 

 . رانتصقد : الثاني 
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  :یمكن استخالص مایلي ) الماضي القریب المنقطع: (وبناء على ماوردفي مبحث 

 :یأتي الماضي القریب على صورة  في األسلوب الخبري  - 1

 .وھو أسلوب خبري مثبت ) فعل+قد +كان (  -  أ

 .وھو أسلوب خبري منفي ) فعل+قد +لم یكن (  -  ب

 .وھو أسلوب خبري مؤكد ) فعل+ قد+كان + إنھ ( -ج 

 :یأتي األسلوب األنشائي عل صورة  - 2

 ) .فعل ؟+ قد + ھل كان (  -  أ

 ).فعل ؟+ قد + ألم یكن (  -  ب

لم یرد عند الجاحظ ، الماضي القریب المنقطع ، إال في األسلوب الخبري المثبت  - 3

  . )إنھ كان قد فعل: (، والخبري المؤكد على صورة ) كان قد فعل(على صورة 
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  الثـالثـث ــحـبـــالم

  دجدـــاملاضي املتــ
  

ـريسلوب الخباأل – الًأو .  

  . نشائياألسلوب اإل – ثانياً
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  الماضي المتجدد

من االزمنة التي لم یتناولھا الجاحظ كثیرا  –الماضي المتجدد  –ھذا الزمن  عدُُّی    

الزمنیة ، والمفتقرة ، كما سماھا ) كان: (في أسلوبھ ، ویتكون الماضي المتجدد من 

) ھـ 516: ت (بذلك ، الحریري ، 
)1(

، ذلك ألنھا دخلت إلفادة معنى الزمن في  

) 2( الخبر
، فإنما أردت كان عبد اهللا أخاك : تقول ) : "ھـ 180: ت  (، قال سیبویھ 

" لتجعل ذلك فیما مضى) كان(وة ، وأدخلت أن تخبر عن األّخ
)3(

، فالزمن الماضي  

)4(ھ د أو موّجمطلق غیر محّد –أي كان  –فیھا 
، فعل مضارع ، ) كان(، ویلي  

"تجدد ةعنصر حركي یجعل الجملة في حال: "یدل على التجدد ، ألنھ 
)5(

   

الخبري ، وصورتان في األسلوب اإلنشائي  ولھذا الزمن ثالث صور في األسلوب  

  :على النحو التالي 

  :سلوب الخبري األ – ًالأّو

  :ویرد ھذا األسلوب على وفق الصور اآلتیة       

) فعلی+ كان (الصورة األولى 
)6(

 :  

: تتكون ھذه الصورة من فعل مضارع ، یسبقھ فعل دال على الزمن الماضي       

  :،ومثالھ مما جاء في كتاب الجاحظ ) كان(

 د ، والرسائلالخطابة والشعر الجّی كان یجمعومن الخطباء الشعراء ، ممن "  -  أ

 

                                                             

الناقصة التي تحتاج ) كان(الزمنیة ھي ) كان(، و 201: شرح ملحة اإلعراب ، ص: ینظر  (1)
  إلى الخبر

  . 7/115شرح المفصل البن یعیش ، : ینظر  (2)

  . 1/77الكتاب ،  )(3

  . 155: ینظر الزمن النحوي ، لكمال رشید ، ص (4)

  . 88:بنیة الجملة وداللتھا البالغیة في األدب الكبیر محمد كراكبي ، ص (5)

) یفعل: (وقد یأتي بناء (،  33: ص) الفعل زمانھ وأبنیتھ: (قال ابراھیم السامرائي في  (6)

 ).ا في زمان ماض، للداللة على أن الحدث كان مستمر) كان: (ونحوه ، مسبوقا بـ 

  .ھنا ال یعني أنھ ماض مستمر ؛ بل استمراره في الماضي یدل على تجدده  وھو
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) 1( كلثوم بن عمرو العتابي: الفاخرة ، مع البیان الحسن 
 "

)2(
  

أن كلثوم بن عمرو ، كان یجمع الخطابة والشعر ، : السابق ورد في الخبر 

   ماض متجدد: ھو أسلوب خبري مثبت ، الزمن فیھ ) كان یجمع: (فاألسلوب 

، الذي ) یجمع: (التي تدل على الزمن الماضي ، والفعل المضارع ) كان: (بداللة 

  .دل على التجدد 

) . قل یأیھا الكافرین: ( ان یقرأوكزدي ، ابن ضحیان األ: المجانین األشراف ومن "  - ب

"ل أمر الكفارفت القراءة في ذلك ، ولكني ال ُأجقد عر: فقیل لھ في ذلك ، فقال 
)3(

 . 

: ، وھو أسلوب خبري مثبت ، وزمنھ ) كان یقرأ: (استعمل الجاحظ ھنا التركیب 

، ودل على التجدد ، ) كان: (ماض متجدد ، دل على الزمن الماضي ، بالفعل 

  . ، وبلغ من ذلك أن كلموه في ذلك ) یقرأ: (ل المضارع بالفع

" على العرب عامةوكان یخطب كعب بن لؤي ، : ومن الخطباء القدماء " -جـ
)4 (

ورد 

، وھو أسلوب خبري مثبت ، دل ) كان یخطب: (في الخبر السابق أن كعبا بن لؤي 

: المضارع ، والفعل ) كان: (على أنھ ماض متجدد ، عن طریق الفعل الماضي 

 ) .یخطب(

) یفعل+ لم یكن (الصورة الثانیة 
)5(

 :  

  تتكون ھذه الصورة من األسلوب الخبري المنفي الذي یتكون من مضارع منفي

                                                             

كلثوم بن عمرو ، من ولد عمرو بن كلثوم التغلبي ، كان شاعرا محسنا ، : ھو ) العتابي( (1)
یم وكاتبا في الرسائل مجیدا ولم یجتمع ھذا لغیره ، وكان أدیبا یكتب عن نفسھ ، وعدة ابن الند

، والبیان والتبیین للجاحظ ،  2/740ینظر الشعر والشعراء البن قتیبة .ضمن أسماء البلغاء 
  . 139: ، والفھرست للندیم ص 1/44

  . 1/236البیان والتبیین ،  (2)

  . 4/12المصدر السابق ،  (3)

  . 1/236المصدر نفسھ ،  )(4

قلبت ) لم(، فـ  ضي، وزمنھ النحوي ُم )حال(مضارع زمنھ الصرفي ) لم یكن: (ھذا البناء  )(5
تساوي ) لم یكن(، ) لم(عند دخول ) نویك: (في معناه ، فالفعل المضارع  المضارع إلى ماض

شرح المفصل البن یعیش : ، ینظر ) فعل(نفى ) ولم یفعل(، فلم لنفي الماضي مطلقا ، ) ما كان(
 . 1/104، شرح عمدة الحافظ البن مالك  8/109، 
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فیصبح ماضي المعنى ، ثم فعل مضارع یدل على التجدد ، وقد ورد منھ ) لم یكن( 

  :عند الجاحظ نحو 

 وكان محمد بن سلیمان ، لھ خطبة"  -  أ
)1(

إن اهللا (  : ال یغیرھا ، وكان یقول  

) ُھومالئكُت
)2(

خرجوا لھا وجھا ، : ل لھ في ذلك ، فقال ی، فكان یرفع المالئكة ، فق 

" الرفع یدع ولم یكن
)3(

 . 

  :ورد في الخبر السابق ، عدد من االسالیب ، منھا      

ي تركب من فعل ماض) ماض متجدد(، وھو أسلوب خبري مثبت ، ) وكان یقول( - 1

، الذي دل على أنھ ماضي المعنى لسبقھ ) یقول: (، وفعل مضارع ) كان: (الزمن 

 .الزمنیة ) كان(بـ 

لسبق الفعل المضارع ) ماض متجدد(، وھو أسلوب خبري مثبت ) فكان یرفع( - 2

 ) .كان(الذي یدل على التجدد بفعل ماض ) یرفع(

على الماضي ، وھو أسلوب خبري منفي ، دل ) ولم یكن یدع: (موضع البحث  - 3

المسبوق بكون ) یدع: (المتجدد ، ألنھ تركب من فعل مضارع ، یدل على التجدد 

 ) .لم یكن: (منفي 

  ْھُلاِزَنُی ْنَم ِھِب ذىْأَی ْنُكفتًى لم َی     ∴  عوا   ّدَوَو یُمِقالُم الحيُّ َلَحَر ْدَقَل"     - ب

" ْھُلریمة ساِئ، وال یخشى الَح اهأَذ   ∴    اَنمنھ إذا َد اُرى الَجَشْخَی ُكَی ْموَل   
)4(  

  

  

  

                                                             

  . 2/84البیان والتبیین للجاحظ ، : ر نص الخطبة في ینظ )(1

یأیھا الذین آمنوا صلوا علیھ . إن اهللا ومالئكتھ یصلون على النبي {: إشارة إلى قولھ تعالى  (2)
  ) .56: (سورة األحزاب ، من اآلیة  }وسلموا تسلیما

  . 1/200البیان والتبیین ،  (3)

  . 4/54،  المصدر السابق )(4

  .ضمن أربعة أبیات من الطویل لرجل من بني عجل في الرثاء  البیتان
 

  



130 

 

  :ورد في البیتین السابقین ، عدة أسالیب منھا 

، وھو أسلوب خبري منفي ، یتكون من المضارع المنفي المسبوق ) لم یكن یأذى( - 1

، الذي نفاه وقلب معناه إلى المضي ، وبعد الكون المنفي ، فعل ) لم: (باألداة 

 .التجدد ، والذي دل على ) یأذي: (مضارع 

)1(لم یك ( - 2
، التقى في الجملة فعالن ، االول مضارع مجزوم ، وقلب حرف ) یخشى 

جزم معناه إلى المضي ، والثاني ، فعل مضارع معتل ، وقد أفاد ھذا التركیب ال

 .معنى الماضي المتجدد 

  ) :یفعل+ كان + لقد (الصورة الثالثــــة 

: وتتكون ھذه الصورة من االسلوب الخبري المؤكد ، ویتكون من حرف التوكید    

مضارع یدل على التجدد ، وقد ورد منھ فعل  :یلیھ , ) كان(ماٍض ، یلیھ فعل ) لقد(

  :عند الجاحظ مایلي 

)2(أراه خالد بن صفوان  –وقیل لرجل "  -  أ
رحمة اهللا علیھ  : فقال   !مات صدیق لك  –

 "... ولقد كان یرجى وال یخشىانا ، لعین جماال ، واألذن بیالقد كان یمأل 
)3(

  

  : أي الصورة الثالثة وھما  –جاء في الخبر السابق تركیبان على الصورة نفسھا   

، مسبوق بحرف ) كان: (، وھذا األسلوب یتكون من فعل ماض ..) لقد كان یمأل ( - 1

فالزمن ماض ) یمأل(الفعل توكید ، یلیھ فعل مضارع ، یدل على التجدد ، وھو 

 .متجدد 

توكید ، كان الزمنیة ، التي تدل  ، یتكون ھذا األسلوب من حرف) لقد كان یرجى( - 2

ھذا التركیب ، دل فعل مضارع مبني للمجھول ، ومن خالل وعلى الزمن الماضي ، 

  .الزمن على الماضي المتجدد 

                                                             

ا الواو والنون فحذف سبق بأداة جزم فالتقي في الفعل المضارع ساكنان حرف) یكون(الفعل  (1)
ضعف وھو حرف الواو ، ثم حذف حرف النون طلبا للخفة نظرا لكثرة االستعمال ، األ
  .وللضرورة الشعریة أ

األھتمي ، من فصحاء العرب المشھورین ، والخطباء البلغاء ، كان من  ھو خالد بن صفوان (2)
 .أمیر المؤمنین العباس ، وھو من اللحانین البلغاء  راُسمَّ

  . 139:، والفھرست للندیم ، ص 2/144،  1/228ینظر البیان والتبیین 

 . 4/57البیان والتبیین ،  (3)
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  .ُرْبب الَقیَّي َغت الذَّأنا المَیتُ ْنوُك    ∴   یًااِقَب اِسي النَِّف الحيَّ َتْنُك َكَتلْیَف "  - ب

" ُري االْجِنرََّس ، وإْن یِھي ِفِل ِراألْج َنِم   ∴    ىَكَتفي االلھ إذا اْشتِعاْس ُتْنُك ْدَقَل  
)1(

  

وھو أسلوب خبري مؤكد ، زمنھ ماض متجدد ، ) لقد كنت أستعفي: ( موضع البحث

، واكتسب المضي من الفعل ) استعفى: (وقد اكتسب ھذا التجدد من الفعل المضارع 

  ) .لقد(، وقد أكد الفعل بـ ) كنت: (الماضي 

  :ائي ـوب االنشــــــلـاألس –ثانیا 

)  ن یفعل ؟كألم ی(و ) ھل كان یفعل ؟: (یأتي األسلوب االنشائي على صورتین ھما  

ذلك أن أغلب ما ورد عنده ) البیان والتبیین(والصورتان لم یردا عند الجاحظ في 

  .ھي أخبار 

  ) :یفعل+ كان + ھل : (ولى الصورة األ

في الزمن الماضي ،  الزمنیة) كان: (من أداة استفھام یتبعھا  ناءیتركب ھذا الب    

  :یعقبھا فعل مضارع یدل على التجدد ، فالزمن ماض متجدد نحو 

سلوب إنشائي استفھامي ، یتكون من فعل ، وھذا األ) ھل كان یرید الخیر ؟(  -  أ

، وقبلھ أداة استفھام ، ) كان(یدل عل التجدد ، یسبقھ فعل ماض ) یرید: (مضارع 

 .فدل الزمن على الماضي المتجدد 

 )؟ عن الفضیلِة تدافُع َتْنھل ُك(  - ب

) ھل(أداة استفھام لوب إنشائي استفھامي ، تركب من ورد في الجملة السابقة ، أس 

  .، یتبعھ فعل مضارع ، فصار الزمن ماضیا متجددا ) كنت: (ثم فعل ماضي 

  ):یفعل ؟+ یكن + ألم : (الصورة الثانیة 

، ) لم(وحرف نفي استفھام تتكون ھذه الصورة من األسلوب اإلنشائي ، من  أداة   

  : الزمنیة ، یعقبھ فعل مضارع آخر نحو ) یكن(ثم فعل مضارع 

  

  
                                                             

 . 4/54البیان والتبیین للجاحظ ، : ینظر  (1)

  .البیتان ضمن ستة أبیات من الطویل ، لألبیرد الریاحي ، یرثي أخاه 
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 )الشعر ؟ ألم یكن یقرُض(  -  أ

یكن (ن مضارعین مي ، تكون من استفھام منفي وفعلیسلوب إنشائي استفھااأل

قلبت معنى المضارع إلى الماضي والفعل ) لم(، وبفضل أداة النفي ) ویفعل

  .دل على التجدد ) یقرض(المضارع 

 )ألم یكن یعبد اهللا ؟(  - ب

  ماض متجدد : األسلوب انشائي استفھامي وزمنھ 

  :وبنا على ما ورد في ھذا المبحث یمكن استخالص مایلي       

 :تیة أتي الماضي المتجدد على الصور اآلسلوب الخبري ، یفي األ - 1

 .، وھو أسلوب مثبت ) یفعل+ كان (  -  أ

 .أسلوب منفي ، وھو ) یفعل+ یكن + لم (  - ب

 .، وھو أسلوب مؤكد ) یفعل+ كان + لقد ( -ج 

 :سلوب اإلنشائي ، یأتي الماضي المتجدد على الصورتین اآلتیتین في األ - 2

 ) .یفعل+ كان + ھل (  -  أ

 ) .یفعل+ یكن + ألم (  - ب

الثالث في الزمن الماضي المتجدد ، ولم یرد ھذا  هورد األسلوب الخبري بصور - 3

 .الزمن في االسلوب اإلنشائي بصورتیھ عند الجاحظ في البیان والتبیین 
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  عرابــال ثــحبــالم

  املاضي املنتهي باحلاضر

ـريسلوب الخباأل – الًأو .  

  . نشائياألسلوب اإل – ثانياً
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  الماضي المنتھي بالحاضر

أحد جھات الزمن الماضي ویتركب  ھوإن الزمن الماضي المنتھي بالحاضر ،    

        قریب من الماضي القریب المنقطع: ، وھو في تركیبھ ) فعل+ قد : (من 

 الزمنیة ، وقد عدَّ) كان(، ویختلف عنھ ؛ كونھ مسبوقا  بـ ) فعل+ قد + كان (

)1(السامرائي    إبراھیم 
ھو من ) كان قد فعل(و ) قد كان فعل: (ھذا التركیب  

 على التركیب األول ، و) ھاَبَیالة ِثر للّصشّم اَنَك ْدَق: (الماضي البعید مستشھدا بـ 

أي كال  –على التركیب الثاني ، على أنھما ....) وكان قد استسقى الغمام وقد بدا(

ر أن التركیب الثاني ھو من الماضي القریب التركیبین من الماضي البعید ، غی

  . ًةاقترنت بالفعل مباشر) قد(ولیس الماضي البعید ، ألن 

منتھي بالحاضر في ثالث صور في األسلوب الخبري ، ویرد الماضي ال     

  :سلوب اإلنشائي على النحو التالي وصورتین في األ

  :األسلوب الخبري  – ًالأّو

  :وفق الصور التالیة ویأتي ھذا األسلوب على 

) فعل+ قد : (الصورة األولى     
)2 (

:  

، وھو أسلوب خبري مثبت ، ) قد: (، یسبقھ  ھذه الصورة ، تتكون من فعل ماٍض 

  لكوقد كثر استخدام ھذه الصورة عند الجاحظ ، بین منثور ومنظوم ، ومن أمثلة ذ

)3(رف أن الّط ُتْنَقفأْی"
)4( "ِمالمتیَّ یِبال ، بالحبْھوَس وأھًال  ∴  اَبَحْرَم اَلَق ْدَق 

 .  

  

                                                             

  .  29: الفعل زمانھ وأبنیتھ ، ص : ینظر  )(1

ھنا لتقریب زمن الماضي من زمن الحال ، فزمن الماضي قریب جدا من زمن ) قد(وظفت  )(2
وبنیتھ الجملة ،  7/3، وشرح المفصل البن یعیش ،  1/49اللباب للعكبري ، : الحال  ینظر 

  . 79:وداللتھا البالغیة لمحمد كراكبي ، ص

اسم جامع : الطرف ... إطباق الجفن على الجفن : طرف العین ، والطرف : الّطرف ((3)
  )   .طرف(مادة   5/586, لسان العرب البن منظور ) للبصر

احظ من الطویل ، ، والبیت ثاني بیتین أوردھما الج 1/62البیان والتبیین للجاحظ ، : ینظر  (4)
  .  وھما غیر منسوبین 
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على  مثبت دّل ، وھو أسلوب خبري ) قد قال: (ورد في البیت السابق التركیب    

، وقد اتضح ذلك من یقین ) قد: (قرب زمن الماضي من زمن الحال ، بواسطة 

، فبمجرد إشارة طرف العین ، أیقن الشاعر أن طرفھا في الحال ، ) فأیقنت(الشاعر 

  .مرحبا : قد قال 

)1(الشُّعوبیة  وقد طعنت: وقال أبو عثمان " - ب
: ، على أخذ العرب في خطبھا  

)2(رة َصْخالَم
)3(، والقناة  

)4(، والقضیب  
عتماد على القوس ، ، واإلتكاء ، واال 

 والخدِّ
)5(

..." في األرض ، واإلشارة بالقضیب ، بكالم مستكره  
)6(

 .  

على الماضي المنتھي  مدلال في الزمن) قد طعنت: (مان جاء قول أبي عث   

ب ھو زمن خبري مثبت ، فزمن طعن الشعوبیة للعر: بالحاضر ، وھذا األسلوب 

  .نتھى بالحاضر امضى واستمر إلى القرب من الحال ، أي ماض 

، الشعر والخطب ، والرسائل الطوال   قد جمعواومن الخطباء الشعراء ، الذین " - ـج

)7(سھل بن ھارون بن راھیوني  ...والقصار ، والكتب الكبار المخلدة 
 .. "

)8(
 .  

  

                                                             

لسان العرب  ، ) : الذي ُیصغَُّر شأن العرب ، وال یرى لھم فضال على غیرھم: الشُّعوبيُّ ( (1)
  ).شعب:  (مادة  5/121

لسان العرب  ، ): شيء یأخذه الرجل بیده لیتوكأ علیھ ، مثل العصا ونحوھا: المخصرة (  )(2
  ).خصر: (مادة  3/111

وقیل كل عصا مستویة فھي قناة ، وقیل ، كل عصا ... قنوات : الرمح ، والجمع : القناة (  (3)
  ).قنا: (مادة , 7/520لسان العرب  ، ) : مستویة أو معوجة فھي قناة

التي : والقضیُب من الِقسيُّ ... اللطیف : القضیب من السیوف ... الغصن : القضیُب (  )(4
  ).قضب: (، مادة  7/399ن العرب لسا) : عملت من غصن غیر مشقوق

لسان ) : وخد السیل في األرض إذا شقھا بجریھ... شقان في األرض : الخدٌّ واألخدود (  )(5
  ).خدد: (، مادة  3/34العرب ، 

  . 1/255البیان والتبیین للجاحظ ،  (6)

 ھو سھل بن ھارون بن راھیوني ، صاحب بیت الحكمة للمأمون ، كان حكیما فصیحا(  (7)

) شاعرا فارسي األصل ، شعوبي المذھب ، شدید العصبیة على العرب ، ولھ العدید من الكتب

  . 133: الفھرست للندیم ص: ینظر 

  .  1/45البیان والتبیین ،  )(8
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إثباتا لجمعھم في : ، وھو أسلوب خبري مثبت أي ) قد جمعوا: ( موضع البحث     

  .أقرب األزمنة الماضیة إلى زمن الجمع ، فزمنھ ماض انتھى بالحاضر 

  ) :فعل+ ما (الصورة الثانیة 

وھو أسلوب خبري منفي ، یتكون من فعل ماض منفي ، فیدل على الزمن    

إذا نفت الماضي ) ما: "() ھـ 643: ت(الماضي القریب من الحال ، قال ابن یعیش 

" ، كان المراد ما َقُرَب من الحال ، ولم تنف الماضي مطلقا
)1(

  

  :وقد ورد ھذا األسلوب كثیرا عند الجاحظ ، ومنھ    

صمعي ، ویحیى بن ُنجیم ، وأبي مالك عمرو بن بیدة ، واألوقد جلست إلى أبي ُع"  -  أ

)2(ة َرِكْرِك
أحدا منھم قصد إلى  فما رأیت، مع من جالست ، من رواة البغدادیین ،  

)3(شعر في النسیب فأنشده ، وكان خلف 
"یجمع ذلك كلھ  

)4(
 . 

  :في الخبر الماضي أسلوبان خبریان جاء     

وھو من الصورة االولى ، أي أسلوب خبري مثبت ، یتكون من فعل ) فعل+ قد ( - 1

التي قربت زمن الماضي من الحال أي قربت ) قد: (مسبوقا بـ ) جلست: (ماض 

 .زمن جلوسھ من زمن جلوس أبي عبیدة فزمن جلوسھما قریبان 

وھو أسلوب خبري منفي وزمنھ ) فما رأیت(، وھو موضع البحث ) فعل+ ما ( - 2

 .ماض انتھى بالحاضر 

من بیت  میٍرُن جیت بھ ، مالقیْتفي العرب ، قبیلة لقیت من جمیع ما ُھ مُتِلوما َع"   -  ب

)5(جریر
 "

)6(
 . 

                                                             

  . 8/110شرح المفصل ،  )(1

ھو أبو مالك عمرو بن كركرة ، أعرابي كان یعلم في البادیة ، یقال أنھ كان یحفظ اللغة (  )(2
  . 49: ینظر الفھرست للندیم ، ص) . كلھا ، وكان بصري المذھب

على لسان العرب ،  الشعر ھو خلف بن حیان ، ویكنى بأبي محرز ، وكان شاعرا یعمل(  )(3
  . 55:ینظر الفھرست ، ص) وینحلھ إیاھم

  . 4/14البیان والتبیین للجاحظ ،  )(4

  .فال كعبا بلغت وال كالبا ... فغض الطرف إنك من نمیر : بیت جریر ، من الوافر وھو  )(5

  . 4/22البیان والتبیین ،  )(6
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الماضي مطلقا  وھو أسلوب خبري منفي لم ینتف فیھ)وما علمت: ( موضع البحث  

  منتٍھ بالحاضر : الحال ، فالزمن ماض وجھتھ وإنما كان النفي للماضي القریب من 

) 2(" )1(ى َعا َسوَم وَكُبى َأَدما أْس ُلْثلھ ِم       يابنھ ال ، وال الذَّ َتْنُك ْنَم اَتا َمَمَف" - جـ 

 .أسلوب خبري منفي وزمنھ ماض منتھي بالحاضر) فما مات(

  ) :فعل+ لقد (الصورة الثالثة 

وھو أسلوب خبري مؤكد ، یتكون من فعل ماض ، تسبقھ أداة توكید ، وھذه     

منثورا ) البیان والتبیین: (حدى الصور التي وردت كثیرا في إالصورة ، ھي 

  :أو ما نقلھ ، وما أورده على سبیل االستشھاد ، منھا ومنظوما ، ما كتبھ ھو 

)3( }ىَرْخُأ ًةرَّك َمْیَلَع اننَم ْدَقوَل ىَسْوا ُمَی َكَلْؤُس یتِتأُو ْدَقل َاَق{  : قولھ تعالى  -  أ
  

 : ن اورد في اآلیتین الكریمتین أسلوب     

قد : (وھو من الصورة األولى ) فعل+ قد (خبري مثبت ، یتكون من :  األول منھا

  .، بني الفعل فیھا إلى المجھول ، وزمنھ ماض انتھى بالحاضر ) أوتیت

) ولقد مننا) (لقد(خبري مؤكد ، تركب من فعل ماض یسبقھ حرف التوكید :  واألخر

  .وھو ماضي الزمن انتھى بقربھ من الحاضر 

"  رًااِعَش رًاوّم ًاّرَم اویًةَر..  رًااِحَس وَنُكَت ْنأ یُتَشَخ ْدَقَل"   - ب
)4(

  

وھو فعل ماض منتھي بالحاضر ، ألسلوب خبري ) لقد خشیُت: (موضع البحث 

  .مؤكد 

  

  

                                                             

شرح : ینظر . البیت للحسین بن مطیر ، من قصیدة من الطویل ، یرثي فیھا معن بن زائدة  (1)
  . 1/594الشنتمري ، حماسة أبي تمام لألعلم 

  . 3/151البیان والتبیین للجاحظ ،  )(2

  ) .37-36: (سورة طھ ، اآلیتان  )(3

  . 4/17البیان والتبیین ، : ینظر  

ویة ار ًاب، قالھ في أبي بكر بن الحكم ، وكان أبو بكر ناسوھو من بحر الرجزالبیت لرؤیة  )(4
  . 1/216البیان والتبیین ، : ینظر . الناس لسانا   شاعرا ، وكان أحلى
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)1(أبا عمرو الشیباني ولقد رأیت " - جـ 
یكتب أشعارا من أفواه جلسائھ لیدخلھا في  

" ِرذاُكوالّت ِظحفُّباب التَّ
)2 (

 

وھو أسلوب خبري مؤكد لمن أنكر فعل أبي عمرو ) لقد رأیت: ( موضع البحث

انتھى  ، وزمن الفعل ماٍض) لقد: (الشیباني ، وما أكد ذلك ھو أداة التوكید  

  .بالحاضر 

  :األسلوب اإلنشائي  –ثانیا 

سلوب في الزمن الماضي المنتھي بالحاضر ، لم یرد منھ شيء عند ھذا األ    

  :ویأتي  على وفق الصور اآلتیة  ، والتبیین الجاحظ في كتابھ البیان

  ) :فعل ؟+ قد أ(ولى الصورة األ

، وقبلھا حرف ) قد(وھو أسلوب إنشائي إستفھامي ، یتكون من فعل ماض تسبقھ    

  :استفھام نحو 

: نشائي استفھامي ، وھو استفھام لخبر كان مثبتا إھذا االسلوب ، ) أقد ظھر الحق ؟(  -  أ

 ) .قد ظھر الحق(

 .، أسلوب انشائي استفھامي ، زمنھ ماض منتھي بالحاضر ) أثمرت الشجرة ؟ أقد(  - ب

  ) :فعل ؟+ أما (الصورة الثانیة 

 يوھو أسلوب انشائي استفھامي لخبر كان منفیا ، یتكون من فعل ماض منف     

  : یسبقھ حرف استفھام نحو 

 .وھو أسلوب انشائي استفھامي ) أما أشرقت الشمس ؟(  -  أ

 .وھو أسلوب انشائي استفھامي وزمنھ ماض منتھ بالحاضر ) ك ؟ربَّ یَتِشأما َخ(   - ب

  

                                                             

ویة واسع العلم باللغة والشعر، اھو أبو عمرو ، واسمھ إسحاق بن مرار الشیباني ، وكان ر (1)
  . 74: ینظر الفھرست ، ص . وبلغ مائة سنة وعشر سنین ، وكان یكتب بیده إلى أن مات 

 . 4/15البیان والتبیین للجاحظ ،  (2)
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  :وبناء على ما ورد في ھذا المبحث ، یمكن استخالص ما یلي 

 :سلوب الخبري ، على الصور التالیة تي الماضي المنتھي بالحاضر في األیأ - 1

  .وھو أسلوب خبري مثبت ) فعل+ قد : (ولى الصورة األ

  .وھو أسلوب خبري منفي ) فعل+ ما : (الصورة الثانیة 

  .وھو أسلوب خبري مؤكد ) فعل+ لقد : (الصورة الثالثة 

 : نشائي على الصورتین التالیتین الماضي المنتھي بالحاضر في األسلوب اإلیأتي  - 2

  )فعل ؟+ أقد : (ولى الصورة األ

  )فعل ؟+ أما : (الصورة الثانیة 

ولم ماضي المنتھي بالحاضر ، سلوب الخبري بصوره الثالث في الزمن الورد األ - 3

   ). البیان والتبیین(نشائي بصورتیھ  في یرد ھذا الزمن في األسلوب اإل
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  ــامسالخ ثــحــبـــالم

  املاضي املتصل باحلاضر

ريـلوب الخبساأل – الًأو.  

  .نشائيسلوب اإلاأل – ثانياً

  

  

  

  

  

  



141 

 

  بالحاضرصل الماضي المّت

، ویتكون ھذا ) البیان والتبیین(قلیلة االستعمال في  ھذا الزمن من األزمنة دَُّعُی

) زال: (النافیة ، والفعل الماضي ) ما(، وھي مركبة من ) مازال: (التركیب من 

الذي یدل على النفي ، فصارت الكلمة بعد نفي النفي تدل على اإلثبات ، وأفادت 

ى الزمن الماضي ، االستمرار المرتبط بلحظة الكالم ، وإضافة إلى ما تفیده من معن

الفعل المضارع ) : مازال(فتفید أیضا االستمرار واتصال الماضي بالحاضر ، ویلي 

)1(الذي یدل على االستمرار والتجدد ) یفعل(
 .  

ولھذا الزمن ثالث صور في األسلوب الخبري ، وصورتان في االسلوب      

  :اإلنشائي ، على النحو التالي 

  :سلوب الخبري األ –أوالً 

  :ویرد ھذا األسلوب على وفق الصور التالیة      

  ) :یفعل+ مازال (ولى الصورة األ

وھو أسلوب خبري مثبت ، وتتركب ھذه الصورة من فعل مضارع یدل على      

، وھو فعل ماض متصل بالحاضر ، ومن أمثلة ذلك مما ) مازال: (الحال ، ویسبقھ 

  :ورد في مجال البحث 

" حتى اجترأت على ركوب المنبِر   ∴ما زلَت تْركُب ُكلَّ شيٍء قائٍم   "  -  أ
)2(

         

، وھو أسلوب خبري مثبت  )ما زلت تركب(: ورد في البیت السابق ، التركیب 

سند فیھ الفعل إلى المخاطب وجھة ھذا وقد ُأ) ما زلَت: (تركب من الفعل الماضي 

                                                             

، والزمن النحوي لكمال رشید ،  122:العلل في النحو ، ألبي الحسن الوراق ، ص: ینظر  (1)
، والجملة الخبریة في نثر  129، واللغة العربیة معناھا ، ومبناھا ، لتمام حسان ، ص 170:ص

  .) 1979آداب القاھرة ،  (إلبراھیم بركات  163ص ) رسالة دكتوراه(الجاحظ 

البیان والتبیین : یات من الكامل في ھجاء رجل من أھل العسكر ، مطلع ثالثة أب البیت (2)
1/201 .  
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فعل مضارع  )مازال( : ضر ، ویلي الفعلالزمن الماضي ھو اتصال الماضي بالحا

، ومن امتداد وكثرة ركوب ھذا ) تركب: (یدل على االستمرار والتجدد وھو الفعل 

المھجو كل شيء حتى تجرأ على ركوب المنبر ، وھذا ھجاء ُمر الذع ألنھ مس 

  .العقیدة 

" حتى أتیُت أبا عمرو بن عّماِر  ∴ وماِزلُت أفتُح أْبوابًا وُأْغِلُقَھا "   - ب
)1(

  

أسلوب خبري مثبت ، جاء فیھ الفعل ماضیا       ) وما زلُت أفتُح: (قول الشاعر 

ھ وھو فعل مضارع ، فقد استمر علم, ) أفتح( : متصال بالحاضر –) ما زلت(

بالغریب وبالعربیة وبالقرآن والشعر وأیام العرب ، وانتھى أو توقف في غایة معینة  

فإذا كان الفرزدق  : "ھي وصولھ إلى أبي عمرو بن العالء ، حتى قال الجاحظ فیھ و

ویة الناس وشاعرھم وصاحب أخبارھم ، یقول فیھ مثل ھذا القول  فھو الذي اوھو ر

" في خطابتھ وبالغتھ  كَُّشال ُی
)2(

 . 

أي الزمن الماضي المتصل بالحاضر ، ویتكون  –وقد ورد في النثر بعض منھ    

: ماضي یزال ، أو إحدى أخواتھا ) زال(أي  –) ما زال: (ھذا التركیب من الفعل 

نفسھ ، والبد أن یسبق ھذه االفعال ) زال(وھي تؤدي معنى ) انفك ، وبرح ، وفتئ(

أو  )مازال (، ویكون ھذا النفي أو النھي بحرف مثل ) ما زال(نفي أو نھي مثل 

)3(وسواء أكان النفي  ملفوظا بھ كما سبق أم مقدرا) لیس ینفك: ( مثل , بفعل 
كقولھ  

)َتْفْتؤا تذكُر ُیْوُسَف [: تعالى 
 )4(

  .أي ال تفتأ  

  

  

  

                                                             

 . 1/217البیان والتبیین للجاحظ ،  )(1

  .عمرو بن العالء  في البیت من البسیط نسب للفرزدق قالھ

  .المصدر السابق ، الصفحة نفسھا  )(2

  . 170: رشید ، ص، والزمن النحوي ، لكمال  2/65ینظر ھمع الھوامع للسیوطي ،  )(3

  ) .85: (سورة یوسف من اآلیة  )(4
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" ھلَّفني اللیل ُكلِطفني وُیطِروُی ثنيفما زال یحّد"  -جـ 
)1(

 . 

وزمنھ ماض وھو أسلوب خبري مثبت ، ) فما زال یحدثني( : موضع البحث  

متصل بالحاضر ، وتحددت مدتھ باللیل فكان ھذا الزمن متصال وانفصل : وجھتھ 

  .عن الحاضر بانتھاء اللیل 

  ) :یفعل+ لما (الصورة الثانیة 

یسبقھ    ,  ) یفعل: (وھو أسلوب خبري منفي ، یتركب من فعل مضارع      

)2(التي یجب اتصال نفیھا بالحال ) الّم(: الحرف 
 ولما یفعل ، نفي قد فعل ، "،  

، فازدادت في معناھا ؛ أن تضمنت معنى التوقع ) ما: (، ُضّمْت إلیھا ) لم: (وھي 

" واالنتظار ، واستطال زمان فعلھا
)3(

، لنفي الماضي المقترن ) لّما: (، فالحرف  

      تفید اتصال النفي إلى زمن االخبار ، ومنفیھا متوقع  –) لما( –بقد ، وھي 

)4(ثبوتھ 
  : وھذا االسلوب ھو من األسالیب النادرة عند الجاحظ ، ومنھ  

" بالمنجنیِق ولمَّا ُأْرِسِل الَحَجَرا      ∴یا َقْیَس َعْیالَن إنَّي َقْد َنَصْبُت َلُكْم    "   
)5(

  

، وھو  )إني قد نصبت(: ورد في البیت السابق أسلوبان خبریان ، االول منھما     

مؤكد وزمنھ ماٍض منتھي بالحاضر قالھ الشاعر وھو یعاتب أو یعنف أسلوب خبري 

التي قلبت ) لّما(، وھو أسلوب خبري منفي بـ  )ا أرسللّمو(: واآلخر , أحدھم 

الماضي المنتھي بالحاضر ، ) قد فعل: (المضارع إلى معنى المضي ، وھو إثبات 

وإلى الوقت الحالي لم أرسل في الماضي : ونفیھ ماض متصل بالحاضر ، ومعناھا 

ال : أو اآلن ، وأن إرسالھ الحجر متوقع منھ أي ربما یرسلھ ، حتى قال المعاتب 

  . ترسلھ 

                                                             

  . 3/31البیان والتبیین للجاحط،  )(1

، واالشباه  1/279، ومغنى اللبیب البن ھشام ،  268: الجنى الدانى ، للمرادي ، ص: ینظر  (2)
  . 2/266: والنظائر للسیوطي 

  . 8/109شرح المفصل البن یعیش ،  (3)

 2/311، ومجلة اللسان المبین  2/266، واالشباه والنظائر  1/280مغنى اللبیب ، : ینظر  )(4

  ) .2003لیبیا ،  –متابعات لغویة طرابلس (

 . 4/41البیان والتبیین للجاحظ ،  (5)

  .البیت من  البسیط ، قالھ جریر یعاتب المھاجر بن عبد اهللا 
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ولّما َیْدُخِل اإلیماُن ِفي (في تفسیر قولھ تعالى )  ھــ 538: ت(قال الزمخشري ( 

  ]ُقلُوِبُكُم
)1(

من معنى  التوقع دال على أن ھؤالء قد آمنوا فیما  ) لّما(في ) ما"( 

" بعد
)2(

 .  

  : )یفعل+ مازال + إنھ (الصورة الثالثة 

) إنھ(وھو أسلوب خبري مؤكد ، یتركب من حرف توكید لتوكید الخبر  - 1
)3(

یلیھ فعل  

أو إحدى أخواتھا لتدل على الماضي المتصل بالحاضر ، وھو ) مازال( منفي ماض

، وجاء ) إّنھ(، فقد أكد الخبر بـ  إنھ مازال یناضل: ، ومثالھ ) یفعل(فعل مضارع 

فجھة الماضي متصل ) یفعل: (متصال بالفعل المضارع ) مازال: (الفعل الماضي 

 .بالحاضر ، لمن أنكر نضالھ 

  :ائي ـوب اإلنشـــــلـاألس –ثانیا 

  :ویرد ھذا األسلوب على وفق الصورتین اآلتیتین      

  ) :یفعل ؟+ أ مازال (الصورة األولى 

وھو أسلوب إنشائي استفھامي یتركب من فعل مضارع یسبقھ فعل ماض یسبقھ     

ماض وجھتھ متصل : ؟  وزمنھ  أمازال یناضل: ، نحو ) أ مازال ؟(استفھام 

  .إنھ مازال یناضل : وب لمن قال لك بالحاضر ، وھذا االسل

  ) :یفعل ؟+ أ لما (الصورة الثانیة 

وھو أسلوب إنشائي استفھامي یتركب من فعل مضارع یدل على الحاضر      

یدل على اتصال ) لّما: (وقبلھ حرف استفھام ، وحرف النفي ) حرف نفي: (یسبقھ 

الفعل المضارع ) لّما: (، فقد قلبت  ألما ینتصر الشعب: الماضي بالحاضر ، نحو 

                                                             

  ) .14: (الحجرات ، من اآلیة  سورة (1)

  . 1/279مغنى اللبیب ،  )(2

حسب انكاره قوة وضعفا فكلما ب الخبر فتؤكد لھ الخبر وھو خبر انكاري یلقى لمكذب ومنكر (3)
 ا، والم االبتداء والم التوكید والسین ونون إّن: (نكارا أزدادت أدوات التوكید ، ومنھا إازداد 

   71-1/65لخطیب القزویني ، اإلیضاح ل:  ینظر ...) التوكید وحروف القسم ، وحروف التنبیھ 
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(إلى الحال وھو متوقع ثبوتھ ) لّما(إلى ماضي المعنى ، واستمر النفي بـ 
1

ألنھ , ) 

  .انتصر فیما بعد 

  

  :م ، یمكن استخالص ما یلي على ما تقدَّ وبناًء

 :في األسلوب الخبري ، یأتي الماضي المتصل بالحاضر على الصور اآلتیة  - 1

 .مثبت وھو أسلوب ) یفعل+ مازال (  -  أ

 .وھو أسلوب منفي ) یفعل+ لما (  - ب

 .وھو أسلوب مؤكد ) یفعل+ مازال + إنھ ( -جـ

 : في األسلوب اإلنشائي یأتي الماضي المتصل بالحاضر على الصورتین التالیتین  - 2

 ) .یفعل ؟+ أ مازال (  - أ 

    ) . یفعل ؟+ أ لّما (  -ب 

ولم یرد عنده ورد في األسلوب الخبري عند الجاحظ األسلوب المثبت والمنفي ،  - 3

 .الخبري المؤكد ، وال اإلنشائي بصورتیھ 

ما ورد من أسلوب خبري مثبت وزمنھ ماض متصل بالحاضر كان قلیال جدا أّما  - 4

 .األسلوب الخبري المنفي فنادر جدا ، وانتفى وجود األسلوب اإلنشائي 

  

  

  

  

  

  

                                                             

 . 1/278مغنى اللبیب البن ھشام ، : ینظر  (1)
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  ادسالسـ ـثـحـبــالم

املاضي املستمر  

ـريسلوب الخباأل – الًأو .  

  . نشائيسلوب اإلاأل – ثانياً
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  رالماضي المستّم

: ُیَعدُّ ھذا الزمن من األزمنة قلیلة االستعمال عند الجاحظ ، ویتكون ھذا النمط من 

)1(التي تفید إضافة إلى الزمن الماضي معنى االستمرار ) ظل(
، وداللة على أن  

صار ، : (الحدث كان مستمرا في زمن ماض ، وھي ال تفید التحول كباقي أخواتھا 

) وأصبح ، وأضحى ، وأمسى ، وبات
)2(

 .  

: االستمرار في الماضي المطلق ، غیر المتصل بالحاضر كقولك ) : ظل(وتفید    

عنھا ، وأن  ظل الحق ینتصر ، فأفاد استمرار انتصار الحق طوال المدة المحكي

ظل : یمكن قیاسھ أو عده ، مع وجود قرینة ، كقولك ) ظل(الزمن أو االستمرار في 

)3(المتسابق یجري نصف ساعة 
مدة ) نصف ساعة: (، فقد حددت القرینة وھي  

  .استمرار جریان المتسابق 

) : ظل(، فأفادت ) ظل یفعل: (لقد ُاْكُتِسَب زمن الماضي المستمر من البناء     

زمن الماضي ، وأفاد الفعل المضارع التجدد واالستمرار ، فتوجھ الزمن الماضي ال

  .إلى االستمرار 

ولھذا الزمن ثالثة تراكیب في األسلوب الخبري ، وتركیبان في األسلوب     

  :اإلنشائي 

  : سلوب الخبري األ – ًالأّو

  : ویرد ھذا األسلوب على وفق الصور اآلتیة   

                                                             

: ، والمفصل للزمخشري ص 130: اق ، ص العلل في النحو ألبي الحسن الورَّ: ینظر  )(1

، والتطبیق النحوي لعبده الراجحي  1/68وشرح ابن عقیل   92: ، وشرح ابن الناظم ص 353
  . 129: معناھا ومبناھا لتمام حسان ص، واللغة العربیة  117: ص

، وھمع الھوامع  199:شرح ملحة االعراب للحریري ص : في  )كان(ینظر أخوات  )(2
كان ، وأصبح ، وأضحى ، وأمسى ، وظل ، وبات ، وصار ، ولیس  : (، وھي  2/62للسیوطي 

  ، ورام ، ثم ي نو: ، وأضاف السیوطي ) ومادام ، ومازال ، وما انفك ، وما برح ، وما فتئ
آض ، وعاد ، وآل ، ورجع ، وحار ، واستحال وتحول ، وارتد ، وما : وألحق قوم بصار : قال 

أسحر وأفجر وأظھر ، : راء ّفغدا وراح ، وال: م وبة ، وقْرجاءت حاجتك ، وقعدت كأنھا َح
  .كل فعل ذي نصب مع رفع البد منھ : م ووق

  . 168: الزمن النحوي لكمال رشید ، ص:  ینظر (3)
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  ) :یفعل+ ظل (ولى الصورة األ

، ) یفعل: (، یلیھ فعل مضارع ) ظّل: (وتتركب ھذه الصورة من فعل ماٍض     

زمن ماض دال على ) : ظل(یدل على الحركة والتجدد ، فكون مع الفعل الماضي 

  .االستمرار 

  : ومما جاء منھ عند الجاحظ ، قول بشار األعمى في عمر بن حفص      

" ُعَمرا ، وعّز ھنالك المندوُب      ∴حمٍد   َفَظْللُت أْندُب َسْیَف آَل ُم" -  أ
)1 (

. 

أسلوبًا خبریا مثبتا ، وقد : في البیت السابق  )فظللت أندُب(: حیث جاء األسلوب 

التي حافظت على معنى االستمرار في الجملة ، ) ظّل: (تركب من فعل ماض 

فعل مضارع : إضافة إلى عملھا األساسي وھو المضي ، ثم یلي الفعل الماضي 

إنھ استمر ، یندب ویبكي ھذا : ، فاتجھ الزمن إلى االستمرار ، بمعنى ) أندُب(

  .ص الشخ

" ِلِلھ أْرحاٌم ُھناك ُتَشّقُق    ∴ظّلْت ُسُیْوُف بني أبیِھ َتُنوُشھ    "  - ب
)2(

 

، وھو أسلوب خبري مثبت ، تركب من فعل ) ظلت تنوشھ: (موضع البحث    

) َتُنوُشھ: (، یلیھ فعل مضارع ) ظّلْت: (ماض 
)3(

، وقد اتجھ الزمن الماضي إلى  

ف تضربھ ، وقد أبدعت الشاعرة ، ووصلت استمرت السیو: االستمرار ، والمعنى 

سیوف : (عندما قالت  –علیھ السالم  –بكلماتھا إلى مبتغاھا أي إلى قلب رسول اهللا 

)4(هللا أرحام ھناك تشقق : فجعلتھ أخا لرسول اهللا  ثم أضافت بتضرع ) بني أبیھ
  ،

  .یرق وتدمع عیناه  –علیھ السالم  –حتى جعلت رسول اهللا 

  ) :یفعل+ لم ( الصورة الثانیة

  ، وھي لنفي الماضي مطلقا ،) لم(وتتركب ھذه الصورة من فعل مضارع منفي بـ 

                                                             

  .، والبیت من الكامل في الرثاء  2/206البیان والتبیین للجاحظ  (1)

  .  4/27المصدر السابق ،  )(2

  .البیت رابع ثمانیة أبیات من الكامل ، للیلى بنت النضر في رثاء والدھا 

ضرب عنقھ ، وھو ابن عمھ ، ومعنى  بني ھاشم ، ألن علیا رضي اهللا عنھ) ببني أبیھ: (وأرادت  (3)
   1/602شرح حماسة أبي تمام ، لألعلم الشنتمري . تقطع ) : تشقق(تتناولھ وتأخذه ، ومعنى ) : تنوشھ(

  . 1/601، وشرح حماسة أبي تمام  4/27البیان والتبیین : ینظر  )(4
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)1(وتنقل معنى الفعل المستقبل إلى الماضي 
لـ  ھي نفي ) َلْم یفعْل: (، وھذه الصورة  

اعلم أنَّ النفي إنما یكون على حسب ) : "ھــ  643: ت( ، قال ابن یعیش ) َفَعَل: (

إكذاب لھ ، فینبغي أن یكون على وفق لفظھ ال فرق بینھما  إّال أّن  اإلیجاب ألنھ

" أحدھما نفي واآلخر إیجاب
)2(

  : ، ومما جاء منھ عند الجاحظ قولھ  

غایة رواة األشعار إال كل  ولم أرغایھ النحویین إال كل شعر فیھ إعراب ،  ولم أر" -  أ

غایة رواة األخبار  أرولم شعر فیھ غریب أو معنى صعب یحتاج إلى االستخراج ، 

...." إال كل شعر فیھ الشاھد والمثل 
)3(

 . 

وھو ) ولم أر: (أورد الجاحظ في النص السابق عددا من األخبار منھا األسلوب    

) لم(أسلوب خبري منفي ، تركب من فعل مضارع معتل وھو ناقص مسبوق بـ 

ى الفعل على وھو حرف جزم ، فجزم المعتل بحذف حرف العلة وھو األلف ، فبق

التي ) لم(حرفین فقط ، وقد أفاد ھذا الفعل النفي في الزمن الماضي بفضل األداة 

  .قلبت المضارع إلى ماضي المعنى ، ودل الفعل المضارع المنفي على االستمرار 

إلیھ عربي ،  لم یسبقھمما  –صلى اهللا علیھ وسلم  –وسنذكر من كالم رسول اهللا "  - ب

ألحد وال اّدعاه أحد مما صار مستعمال ومثال  َعدَّولم ُیوال شاركھ فیھ أعجمي ، 

" سائرا
)4(

 

  :جاء في الخبر السابق عدد من األسالیب منھا         

وھو أسلوب خبري منفي ، تركب من فعل مضارع مجزوم وعالمة  )لم یسبقھ(

: الفعل المضارع إلى معنى المضي وبقیت كلمة ) لم(جزمھ السكون ، وقد قلبت 

ما سبقھ : على معنى المضي مع االستمرار ، فكأنك قلت ) لم(تدل مع  )یسبق(

  .عربي 

                                                             

،  8/109، وشرح المفصل البن یعیش  83: شرح ملحة االعراب للحریري ص: ینظر  (1)
   2/267واألشباه والنظائر للسیوطي 

  . 8/107شرح المفصل  )(2

  . 4/14البیان والتبیین للجاحظ  )(3

 . 2/9المصدر السابق  )(4
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تركب ھذا األسلوب الخبري المنفي من فعل مضارع مبني للمجھول وقد ) عدَّلم ُی(

  وعالمة جزمھ حذف حرف العلة ، وجاء زمنھ الصرفي حال وزمنھ ) لم(ُجزم بـ 

  .ُنسب كالمھ إلى أحد  ما: مضي دل على االستمرار ، والمعنى : النحوي 

)1(بیب بن شیبة وقال َش"  -جـ 
أن یجعلك دون أحد من  لم یرَضإن اهللا : للمھدي  

" خلقھ  فال ترض لنفسك أن یكون أحد أخوف هللا منك
)2(

 . 

وھو أسلوب خبرّي منفي ، مرّكب من فعل ) لم یرض: ( موضع البحث       

معنى الفعل ) لم(مضارع منفي مجزوم وعالمة جزمھ حذف حرف العلة ، وقد نقلت 

  .المضارع المستقبل إلى الماضي المستمر 

  ) :یفعل+ ظل + لقد (الصورة الثالثة 

، ویلیھا فعل ماض دال على ) لقد(تتركب ھذه الصورة من أداة توكید      

الذي یدل على الحركة ) یفعل: (االستمرار ، ویلي الفعل الماضي فعل مضارع 

لقد ظل یقاتل : (واالستمرار ، ولم ترد مثل ھذه الصورة عند الجاحظ نحو قولك 

وزمنھ ماض وجھتھ  )لقد(وھو أسلوب خبري مؤكد بأداة التوكید ) األعداء

، ) یقاتل: (، والفعل المضارع ) ظل(الفعل الماضي : االستمرار عن طریق 

) لقد ظل یقاتل األعداء إلى أن انتصر: (الزمن ، فنقول ) ظل(ونستطیع أن نقیس بـ 

إلى أن انتصر ، وبعد انتصاره : فقتال األعداء استمر وانقطع بوجود قرینة ، وھي 

)3(القتال لم یعد یقاتل أو توقف 
  خبري مؤكد وزمنھ ماض مستمر : ، واألسلوب ھنا  

  :األسلوب االنشائي  –ثانیا 

  :ویرد ھذا االسلوب على وفق الصورتین التالیتین      

  ) :یفعل+ ظل + ھل (الصورة االولى 

                                                             

  .أحد الخطباء ه ، حیث عد 139: صللندیم الفھرست : ینظر  (1)

  . 2/64والتبیین للجاحظ البیان  )(2

 . 170:ص رشید، والزمن النحوي لكمال  2/267شباه والنظائر للسیوطي األ: ینظر  )(3
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حرف استفھام تدخل على األسماء "وھي ) ھل: (وتتركب ھذه الصورة من       

ھل قام زید ؟ وھل زید قائم ؟ : واألفعال ، لطلب التصدیق الموجب ال غیر ، نحو 

" فتساوي الھمزة في ذلك
)1(

ویلیھ فعل مضارع ) ظّل: (فعل ماض ) : ھل(، ویلي  

ئي استفھامي ، أفاد الزمن الماضي وھو أسلوب إنشا) ھل ظل المعلم یعطي ؟: (نحو 

التي تدل على االستمرار والفعل المضارع ) ظّل: (المستمر بواسطة الفعل الماضي 

ھل ظل یعطي في الماضي المطلق غیر المتصل بالحاضر ، أما : أیضا ، والمعنى 

ھل ظل المعلم یعطي الشھر الماضي ، فقد حدّدنا زمن ظل ، وصار الزمن : إذا قلنا 

)2(ي المستمر محددا بفترة زمنیة معینة الماض
 .  

  ):یفعل ؟+ ألم (الصورة الثانیة 

وتتركب ھذه الصورة من فعل مضارع یدل على االستمرار دون انقطاع یسبقھ    

  :حرف استفھام منفي ، ومما ورد منھ عند الجاحظ قولھ 

ي ، وال أن السحرة لم یتكلفوا تغلیظ الناس والتمویھ علیھم إال بالعصألم تر  " -  أ

" عارضھم موسى إال بعصاه
)3(

 . 

  :في الخبر السابق أسالیب عدة منھا      

) لم(وھو أسلوب انشائي استفھامي ، تركب من فعل مضارع مجزوم بـ ) ألم تر(

على ) لم(وعالمة جزمھ حذف حرف العلة ، ودل الفعل المضارع المسبوق بـ 

 أما رأیت ، واألسلوب : ، فكأنك قلت ) ما(ھنا تساوي ) لم(الماضي المستمر و

  .وھو أیضا أسلوب خبري منفي وزمنھ ماض , ) لم یتكلفوا: (الثاني 

المواعظ       ألم تنھكم : یا أھل العراق : "ومن خطبة الحجَّاج بعد دیر الجماجم   - ب

" الوقائع ألم تزجركم
)4(

 

                                                             

  .  341: الداني للمرادي ص ىالجن )(1

  . 171: ص رشیدینظر الزمن النحوي لكمال  (2)

  . 3/20البیان والتبیین للجاحظ  (3)

 . 2/91المصدر السابق  )(4
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  :جاء في الخبر السابق األسلوبان        

زمنھ الصرفي حال ، وزمنھ النحوي , وھو أسلوب إنشائي استفھامي ) ألم تنھكم ؟( - 1

 .وعالمة جزمھ حذف حرف العلة فعل مضارع مجزوم ) تنھكم: (مضي ، والفعل 

 وعالمة جزمھ السكون ) لم(الفعل تزجركم فعل مضارع مجزوم بـ ) ألم تزجركم( - 2

  .زمنھما ماض مستمر ) ألم تنھكم ، وألم تزجركم ؟: (والفعالن 

  :وبناء على ما جاء في ھذا المبحث یمكن استخالص ما یلي     

 :الصور اآلتیة  في االسلوب الخبري ، یأتي الماضي المستمر على - 1

  .وھو اسلوب خبري مثبت ) یفعل+ ظل : (الصورة األولى 

  .وھو أسلوب خبري منفي ) یفعل+ لم : (الصورة الثانیة 

  .وھو أسلوب خبري مؤكد ) یفعل+ ظل + لقد : (الصورة الثالثة 

 :وفي األسلوب اإلنشائِي ، یأتي الماضي المستمر على الصورتین التالیتین  - 2

  )یفعل ؟+ ظل + ھل : ( الصورة األولى

  )یفعل ؟+ ألم : (الصورة الثانیة 

جاء الماضي المستمر في األسلوب الخبري المثبت والمنفي ، وجاء في األسلوب  - 3

 ) .ألم یفعل ؟: (االستفھامي على صورة 

الماضي المستمر في األسلوب الخبري المؤكد ، وال في : لم یرد عند الجاحظ  - 4

 ).ھل ظل یفعل ؟: (صورة األسلوب االستفھامي على 
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  بعاالسـ ثــحبـالم

  لبسيطاملاضي ا

ريسلوب الخبـاأل – الًأو .  

  . نشائياألسلوب اإل – ثانياً
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  الماضي البسیط

، وھو ال  )َلَعَف(: ھذا الزمن من األزمنة كثیرة االستعمال ، ویتكون من الفعل  دَُّعُی

یفید إال معنى المضي ، وال یفید جھة معینة ، ومما جاء منھ في االسلوبین الخبري 

  : واالنشائي 

  :األسلوب الخبري  – ًالأّو

  :ویرد األسلوب الخبري ، على ثالث صور على النحو التالي         

  : )َفَعَل(ورة االولى الص

غیر مركب ، ومما جاء منھ ) َلَعَف: (وتتكون ھذه الصورة من فعل ماض بسیط     

  عند الجاحظ 

:  فقالتلھا في ذلك ،  فقیلة علكا لتمضغھ ، فلم تفعل ، إلى إعرابّی ودفعوا:  قالوا"  -  أ

" ما فیھ إال تعب األضراس ، وخیبة الحنجرة
)1(

 

  :جاء في الخبر السابق ، عدد من االسالیب منھا     

، وھو فعل ماض بسیط جاء أجوفا مسندا إلى واو الجماعة فبني لذلك ) قالوا(   

: كذلك ماض بسیط والفعل ) دفعوا: (على الضم ، وھو خبري مثبت ، والفعل 

فھو فعل ماض ) فقالت: (وھو ماض بسیط ، وبني للمجھول ، أما الفعل ) فقیل(

  .ط وقد بني للمعلوم بسی

ھوا ھذه الفضول حیث وجِّ. ا فضًل موقدَّدا ، ْصَق َقَفوأْنبا ، طّی بَسَكرحم اهللا امرًأ "   - ب

" اهللا أمراهللا ، وضعوھا حیث  اَھَھوّج
)2(

 

: وھو فعل ماض صحیح بسیط خبري مثبت ، والفعل ) كسب: ( موضع الشاھد 

ماض بسیط مزید ) مقّد: (والفعل فعل ماض بسیط صحیح مزید بالھمزة ، ) أنفق(

                                                             

  . 2/61والتبیین للجاحظ ، البیان  (1)

 . 3/87المصدر السابق  ،  )(2
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) أمر: (وھو ماض بسیط مزید بالتضعیف ، والفعل ) وجھھا: (بالتضعیف ، والفعل 

  . فعل ماض بسیط وھو صحیح

 :ومما جاء من الماضي البسیط بیت امرئ القیس   -جـ 

)1(" َلَضد وأْفَاوَع اَدوَذ اَدوَق    ∴   دَاَزَو ساَدَو اَدد وَجَاأَف "
  

صت في ھذا البیت األفعال رصا حتى امتأل أفعاال ، فالبیت كلھ أفعال ماضیة ، ُر   

فعل ماض مزید بالھمزة أجوف ، ) أفاد: (مزید بالھمزة ، والفعل ) أفضل: (الفعل 

فھي أفعال ماضیة ) جاد وساد وزاد وقاد ، وذاد ، وعاد: (أما باقي االفعال وھي 

  .الماضي البسیط بمعناھا المعجمي ثالثیة معتلة الوسط لم تفد إال الزمن 

  ):یفعل+ لم (الصورة الثانیة 

وتتركب ھذه الصورة من فعل مضارع یسبقھ حرف نفي ، فیقلب معناه إلى      

لفارق وا ,الماضي المستمر فيالمضي ، وتعد ھذه الصورة مثل الصورة الثانیة 

، ومن أمثلة  ًامستمر یًاولى من قرائن فتجعلھ ماضبینھما ما یصاحب الصورة األ

  : الماضي البسیط مما جاء في البیان والتبیین 

)2("ِلْصعن اْأل مثل نأٍيّلا ُذ ًرولم َأ     المرٍئ كعشیرة  ًاّزِع ولم أَر  "  -  أ
  

والفعل ) لم(وقد جاء االسلوب خبري منفي بـ  ،وھو موضع البحث  )ولم أر(

حرف العلة فبقى  معتل اآلخر ناقص حذف منھمھموز العین فعل ) أر(المضارع 

سلوب في بدایة الشطرة الثانیة على الصورة ط ، وقد تكرر األالفعل على حرفین فق

  .نفسھا 

3( "القَاْثِم ْنِزَت ْمَل ِریوم التفاُخ   ∴    ھااَبَسأْح عْتمََّج لَبْغَت لو أنَّ"   - ب
( 

                                                             

  .مرئ القیس إلى ا، البیت من المتقارب ، وقد نسب  4/33البیان والتبیین للجاحظ  )(1

  .، البیت من الطویل ، وھو غیر منسوب  1/168المصدر السابق  )(2

 . 4/52المصدر نفسھ  (3)

  .في تغلب البیت ثاني أربعة أبیات من الكامل قیلت 
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خر عف والفعل اآلوھو فعل ماض بسیط مّض) عتّمَج: (جاء في البیت السابق      

، وقد جاء الفعل مجزوما ) لم تزن: (ما ورد في أسلوب خبري منفي وھو الفعل 

یوم  وعالمة جزمھ السكون ، فالشاعر نفى أن یكون لتغلب وزن) لم(بحرف الجزم 

  .نساب واألب حساألالتفاخر با

 ولم َتْغُرْرُھْمأدبتھم الحكمة ، وأحكمتھم التجارب ، : مدح رجل قوما فقال "  -جـ

" المنطویة على الھلكة  السالمة 
)1(

  

) مدح ، فقال : ( فعال الماضیة البسیطة وھي في الخبر السابق عدد من األ ورد     

: وھما فعالن مجردان ، الفعل الثاني منھما أجوف ، وفعالن آخران مزیدان وھما 

مزید بالھمزة وزیادة  واآلخر ، األول مزید بالتضعیف )أدبتھم ، وأحكمتھم(

وھو فعل ماض ) ولم تغررھم: (المعنى ، أما موضع البحث فھو  الحروف تقوي

  .ما غرتھم السالمة: بسیط خبري منفي ، والمعنى 

  ) :فعل+ إنھ (الصورة الثالثة 

ویلیھا فعل ماض  )إنھ(وتتركب ھذه الصورة الخبریة المؤكدة من أداة توكید    

قلیلة الوجود عند الجاحظ ومما ورد قول رقیة بنت عبد وھي من األسالیب ) فعل(

  ) :صلى اهللا علیھ وسلم(المطلب في النبي 

" (حیثما تغدو َكّفو بَكیغُد    ∴   ٌرَجي رابني َحي أّننَّأُب"            
2

 (  

، وھو أسلوب خبري مؤكد ، تركب من  )إني رابني(: ورد في البیت السابق      

(د وھو حرف توكی)  إّن(
3

وھو فعل ماض أجوف ، ) رابني: (، ویلیھ فعل ماض ) 

  .النون فیھ للوقایة ، والیاء ضمیر مبني في محل نصب مفعوال بھ 

  

  

                                                             

  . 4/57البیان والتبیین للجاحظ  (1)

صلى  –لیس في عمات الرسول (، البیت من الكامل ، قال المحقق   4/35المصدر السابق  )(2
  ) .من تدعى رقیة ، وقد یكون الشعر لصفیة ، ألن الجاحظ قد روى لھا شعرا –اهللا علیھ وسلم 

،  402: والجنى الداني للمرادي ص،  195: ینظر شرح ملحة االعراب للحریري ص )(3
  .   2/148الھوامع للسیوطي  وھمع
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  :نشائي األسلوب اإل –ثانیا 

  :سلوب على وفق الصورتین اآلتیتین ویرد ھذا األ       

  ) :فعل ؟+ ھل (ولى الصورة األ

  ) فعل(، ویلیھا فعل ماض ) ھل ؟: (وتتركب ھذه الصورة من أداة استفھام      

 :ومن أمثلة ذلك مما جاء عند الجاحظ ، قول ابن أحمر   -  أ

" ِدَیْصجوج االاصمة الّلَخُم أو فِي   ∴    لموقف سائٍل وٌمَق يمِن َال ْلَھ"
)1(

   

وھو فعل أجوف ) المني(ماض بسیط ورد في البیت السابق أسلوب استفھام ، فعلھ 

  . النون فیھ للوقایة ، والیاء في محل نصب مفعوال بھ

)2(" اَقَلد َخُعلم َی جدیدًا وھل رأیت       تھدَِّج أبلیُت قًاَلرتني َخعّی"   - ب
 

  :سالیب منھا جاء في البیت السابق عدد من األ  

وھو فعل ) أبلیت(وھو خبر مثبت ، وكذلك ، وھو فعل ماض بسیط ) عیرتني(

  .ماض معتل مزید بالھمزة وقد أسند إلى فاعلھ 

وھو أسلوب خبري منفي ، وزمنھ الصرفي مضارع وھو مجزوم وزمنھ  :)لم یعد(

  تي قلبت المضارع إلى ماض في معناه ال) لم(النحوي ماض بسیط بفضل 

) ھل(استفھامي تركب من  موضع البحث وھو أسلوب انشائي) وھل رأیت(     

  .بسیط  ، وزمنھ ماٍض) رأیت(حرف االستفھام ، ویلیھ فعل ماض 

وھذه ! إال الھجاء؟ ...  ًالْكوُع مًاْرة وَجَزَنَع ھل أھلكو شرف كثیر میٍروفي ُن"  -جـ

وھل الشعراء  قبائل فیھا فضل كثیر وبعض النقص ، فمحق ذلك الفضل كلھ ھجاُء

)3(أال قول الشاعر ...  اِتَطَبالَح فضح
 "...

)4(
 . 

                                                             

  .البیت من الكامل و،  2/111البیان والتبیین للجاحظ  )(1

  .أسماء بن خارجة : ، البیت من البسیط قالھ 3/112المصدر السابق  (2)

  ) الَحَبطاُت َشّربني َتمیِمكما  ∴ایا المط ن شّرر ِمْمرأیت الُح: (الشاعر ھو زیاد األعجم قولھ  (3)

  . 4/23البیان والتبیین  (4)
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مي ، الفعل فیھ ماض ، وھو أسلوب انشائي استفھا) ھل أھلك( موضع البحث      

وھو أسلوب انشائي ) َحَضَف ْلَھ: (بالھمزة ، والموضع اآلخر بسیط ، مزید 

  .استفھامي فعلھ ماض بسیط وھو فعل صحیح 

  ):یفعل+ ألم (الصورة الثانیة 

  ، تشبھ صورة الماضي المستمر والفرق بینھما في القرینة وھذه الصورة    

  :ومن أمثلتھ ما جاء في البیان والتبیین 

"اھاَسَتة فاْحووقد أخذ اإلدا   ∴    ٍقْدِص بشیِخ رُتتأّث يِنَرألم َت  "  -  أ
)1(

 

، وھو أسلوب خبري مثبت ، وزمنھ ماض ) وقد أخذ: (جاء في قول الشاعر    

فأسلوب انشائي استفھامي ، وزمنھ ماض بسیط  ) ألم ترني: (منتھي بالحاضر ، أما 

وعالمة جزمھ حذف حرف العلة والنون فیھ ) لم(فعل ماض مجزوم بـ : وترني 

  .للوقایة ، والیاء في محل نصب مفعوال بھ 

" ُرْھوال َظ اٌبَرال ِض ٌبْلترك ِثوُی    ∴   لبًةُع ُبَلْحُت اَبالنَّ أّن َرَتألم   "   - ب
)2(

 

نشائي استفھامي الفعل فیھ ماض إوھو أسلوب ) ألم تر: (ورد في البیت السابق     

) لم(لة فقلب بسیط ، وھو فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمھ حذف حرف الع

  .الفعل على صورتھ أي مضارع اللفظ ، ماضي المعنى  المعنى إلى ماض وبقي

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .، البیت من الوافر وھو لكالب بن ربیعة  4/10البیان والتبیین للجاحظ ،  )(1

  .   2/62السابق  المصدر (2)
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  :على ما ورد في مبحث الماضي البسیط یمكن استخالص ما یلي  وبناًء

 :اآلتیة  ري یأتي الماضي البسیط على الصورسلوب الخبفي األ - 1

 .وھو خبري مثبت ) فعل(  - أ 

 وھو خبري منفي ) یفعل+ لم (   -ب 

 وھو خبري مؤكد )فعل+ إنھ (   - ج 

 :نشائي ، یأتي الماضي البسیط على الصورتین اآلتیتیناألسلوب اإلفي  - 2

 ).فعل ؟+ ھل (  -  أ

 ) .یفعل ؟+ ألم (  - ب

 .نشائي على جمیع الصوركثیرًا في األسلوبین الخبري واإلجاء الماضي البسیط  - 3
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  امنالثَّث ـحــبــالم

    قاربياملاضي امل  

ريالخبـسلوب األ – الًأو .  

  . نشائيسلوب اإلاأل – ثانياً
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  الماضي المقاربي

ھو أحد األزمنة التي تناولھا الجاحظ بصور مختلفة ، وعماد ھذا التركیب الفعل    

في عینھ ، فقیل واو من باب  تلِف، وھو فعل ماض ، اُخ) َلَعَف: (، ووزنھ ) كاد(

دت بضم الكاف ُك: وحكى سیبویھ : ") ھـ 911: ت(خاف یخاف ، قال السیوطي 

" وال یكون ھذا إال من الواو
)1(

  وبعض العرب) یاء(لفھا أأن أصل  : ، وقیل 

 مصدر كاد كیدا : وحكي قطرب : "قال السیوطي  ، كید زید یفعل: یقولون 

" كودا ومكادًا : وكیدودة ، وقال بعضھم 
)2(

   

)كرب وأوشك: (وأخواتھا  من أفعال المقاربة ، )كاد(و      
)3(

ي الباب باسمھا مِّوُس 

" لمقاربتھ على سبیل الوجود والحصول"من قبیل التعمیم وذلك 
)4(

: ، فمعناھا  

إلى شدة قرب تحققھ فقد أصبح في حكم المتحقق ،  القرب أو الزمن القریب ، ونظرًا

معنى قولھم أفعال المقاربة أي تفید مقاربة وقوع : ")ھـ 643: ت(قال ابن یعیش 

" الفعل الكائن في أخبارھا
)5(

، فدخول ھذه األفعال إلفادة معنى القرب في الخبر ،  

) 6(إثبات للخبر وإثباتھا نفي ) كاد(كمن زعم أن نفي  –ولیس 
نفي كاد : "، وإنما 

" ء نفي للمقاربة وقیل یدل على وقوع الخبر ببط
)7(

عن المقاربة ) كاد(بر بـ ، ویخ 

)8(كاد زید یخرج أمس ، ویكاد یخرج غدا : فیما مضى وفیما یستقبل نحو قولك 
  

   : في األسلوبین  الخبري واإلنشائيومما جاء منھ عند الجاحظ      

  

  

                                                             

  . 2/137ھمع الھوامع للسیوطي ،  )(1

  . 2/136المصدر السابق ،  )(2

لتمام النحویة ، والخالصة  2/131وھمع الھوامع ،  110: شرح ابن الناظم ص: ینظر  )(3
  . 59: والفعل زمانھ وأبنیتھ البراھیم السامرائي ص 117:حسان ص

  . 359: المفصل للزمخشري ص  (4)

  . 7/115شرح المفصل  (5)

  . 2/146ینظر ھمع الھوامع  (6)

  2/142المصدر السابق  (7)

  . 7/119ینظر شرح المفصل  )(8
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  :ري ـوب الخبــسلاأل – َالأّو

  :ویأتي على وفق الصور اآلتیة    

  ) :یفعل+ كاد (ولى الصورة األ

المقاربي وبعده فعل مضارع الماضي الفعل ) كاد: (وتتركب ھذه الصورة من     

  : ومما ورد منھ عند الجاحظ قول واثلة بن خلیفة في عبد الملك بن المھلب 

"  وُبُذالحدید َت مسامیُر ْتَدوكا    ∴   ھإذ قمت فوَق الغربيُّ بكى المنبُر"   -  أ
)1(

  

جاء ماضیا مثبتا والفعل ) كاد(وھو أسلوب خبري مثبت ، الفعل  )كادت تذوب(   

قاربت المسامیر الذوبان ولم تذب ، : ، ومعناھا ) كاد(وھو خبر ) تذوب(المضارع 

وإثباتھا إثبات لمقاربة الفعل ، وال : "ولیس معناھا أنھا ما ذابت ، قال السیوطي 

 }ُیِضيُء َزْیُتَھا َكاُدَی{ومنھ ... یلزم من مقاربتھ الفعل وقوعھ 
)2(

أي یقارب اإلضاءة   

" إال أنھ لم یضيء
)3(

 .  

اح جالس ، وكان یوم مطر ، وأردت الصعود مرة في بعض القناطر ، وشیخ مّل"   - ب

لجنبي ، لكنھ تماسك فأقعى على عجزه فقال  لقینيفكاد ُیق حماري ، َلق ، فَزَلوَز

مؤخر : الكوثل [ ِھِلَثس على كْوال إلھ إال اهللا ، ما أحسن ما جل: اح الشیخ المّل

]" السفینة
)4(

 

وب خبري مثبت ، وقد ، وھو أسل) لقینيُی فكاَد: (ورد في القصة الماضیة      

، وإن جاء  سلوب الزمن الماضي من الفعل كاد الماضي المقاربياكتسب ھذا األ

لكنھ : (قارب إلقائي من فوق ظھره لكنھ لم یلقني والدلیل : الخبر مضارعا ، ومعناه 

  ).تماسك

                                                             

البیت من الطویل وھو ثاني ستة أبیات في الھجاء .  1/198للجاحظ ،  البیان والتبیین (1)
  . 2/105: أوردھا الجاحظ في البیان والتبیین في 

  ) .35(سورة النور ، من اآلیة  (2)

  . 2/147ھمع الھوامع للسیوطي ،  (3)

  . 2/115البیان والتبیین  )(4
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ھذه الصورة تتركب إما من فعل مقاربي   ) :یفعل+ یكد + لم (الصورة الثانیة 

ما (ویلیھ فعل مضارع ، وإما من فعل مقاربي ماضي منفي ) لم یكد(مضارع منفي 

  :خبري منفي ومما جاء منھ ، وھو أسلوب ) كاد

" طیلُی لم یكْدال یكاد یتكلم ، فإذا تكلم  كان عمرو بن ُعبید: ري مَّقال عمر الشَّ"  -  أ
)1(

 

، وھو أسلوب خبري منفي تركب من الفعل ) لم یكد: (جاء في الخبر السابق   

وقد سبق بحرف نفي وجزم فقلب معناه من المضارع إلى المضي ) یكاد(المضارع 

وجزمھ بالسكون ، وحذف الحرف األضعف وھو عین الفعل ألنھ حرف علة ، 

لفعل ویلزم منھ نفي الفعل فنفیھا نفي لمقاربة ا"لم  یقارب إطالة الكالم ، : عناه مو

 ْدَكَی ْمَل ْهَدَی َجَرذا أْخَإ{ومنھ ... من لم یقارب الفعل لم یقع منھ الفعل  ضرورة ؛ أّن

)2( }اَھْاَرَی
"أي لم یقارب أن یراھا فضال عن أن یرى 

)3(
فالزمن قریب جدا ، وھو  

  ) .یكاد( : المقاربة بفضل فعل المقاربة: ، وجھتھ ) لم(ماض بفضل أداة الجزم 

  ) :یفعل+ كاد + لقد (الصورة الثالثة 

) كاد(ویلیھ فعل ماض مقاربي ) لقد( : تتركب ھذه الصورة من حرف توكید        

ثم فعل مضارع ، وھذا التوكید ألسلوب مثبت فصار مؤكد ولم یرد عند الجاحظ ، 

ل مضارع  فعل ماض مقاربي مؤكد ، یتبعھ فع: جاء فیھا ) لقد كاد یھزم: (وھو نحو 

لقد قارب من الھزیمة ، لكنھ انتصر : وقد جاء المضارع مبنیا للمجھول ، والمعنى 

بینھا  و بلغ من نفي نفس الھزیمة ، فقد قرب الزمن حتى لم یبق بینھأولم یھزم وھو 

  .شيء أي الھزیمة 

  :األسلوب اإلنشائي  –ثانیا 

  : ویأتي على وفق الصورتین اآلتیتین     

  ) :یفعل ؟+ كاد + ھل (: ولى الصورة األ

                                                             

  . 1/84البیان والتبیین للجاحظ  (1)

  ) .40: (من اآلیة النور : سورة  )(2

 . 2/147ھمع الھوامع للسیوطي  )(3
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ویلیھا الفعل ) الھمزة(أو ) ھل(وتتركب ھذه الصورة من حرف االستفھام      

ھل كاد : (وھو في الزمن الماضي ثم الفعل المضارع ، نحو قولك ) كاد(المقاربي 

ھزم ، وبالغة ھذا األسلوب تكمن في فاالستفھام عمن قارب الھزیمة ولم ُی) : ھزم ؟ُی

  .الھزیمة حتى لم یبق بینھ وبینھا شيء  قرب زمن

  ) :یفعل ؟+ یكد + ألم : (الصورة الثانیة 

تتركب ھذه الصورة من استفھام منفي ، یلیھ فعل مضارع مجزوم ماضي     

ومعناه ألم یقارب الھزیمة ، فقد ) ھزم ؟ُی ْدَكألم َی: (المعنى ، ثم فعل مضارع ، نحو 

  .قارب الھزیمة إلى درجة كبیرة 

  :ویمكننا أن نستخلص من ھذا المبحث ما یلي      

الخبري  واإلنشائي على الصور : ین یأتي الزمن الماضي المقاربي في االسلوب

  : اآلتیة

 :اآلتیة  األسلوب الخبري ، ویأتي على الصور - 1

  .وھو أسلوب خبري مثبت ) یفعل+ كاد : (ولى الصورة األ

  .أسلوب خبري منفي وھو ) یفعل+ یكد + لم : (الصورة الثانیة 

  .وھو أسلوب خبري مؤكد ) یفعل+ كاد + لقد : (الصورة الثالثة 

 :نشائي ، ویأتي على الصورتین اآلتیتین األسلوب اإل - 2

  .وھو أسلوب إنشائي استفھامي ) یفعل ؟+ كاد + ھل : (ولى الصورة األ

  .وھو اسلوب انشائي استفھامي ) یفعل ؟+ یكد + ألم : (الصورة الثانیة 

 .سلوب الخبري المثبت والمنفي فقط اء الزمن الماضي المقاربي في األج - 3

نشائي وال في الخبري المؤكد في مجال لم یرد الماضي المقاربي في األسلوب اإل - 4

  . البحث 
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  اسعالتث ـحـبــالم

  يشروعاملاضي ال

ريسلوب الخبـاأل – الًأو .  

  . نشائياألسلوب اإل – ثانياً
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  الماضي الشروعي

قلیلة االستعمال ، ویفید أن الفعل قد وقع منذ وقت قریب ،  ھو أحد األزمنة       

 ل على الشروع في الفعل واإلنشاء فیھ ، یفید قرب االبتداء من الحدث ، تدكما 

)1(وھي 
) 2(طفق : ( 

       ) وھّبوبدأ ، وعلق ، وأنشأ ، , ، وجعل ، وقام ، وأخذ 

كارب : ، وذكر بعضھم ) قر(و ) أقبل: (، وزاد الرضي ) ھلھل(ذكر ابن ھشام  "و 

" وطار ، وانبرى ونشب ، وابتدأ وعبأ
)3(

ویبدو أن معنى : "،وقال كمال رشید  

الشروع یتسع لیستوعب كل فعل یفید معنى االبتداء ، والدخول في الفعل والتلبس 

" فیھ
)4(

 .  

أن یكون جملة فعلیة ، وأن یكون : نحاة في خبر الجملة الشروعیة ویشترط ال      

) أن(، لیدل على الحال أو االستقبال ، وأن یكون مجردا من  الفعل مضارعًا
)5(

 

)" ص لالستقبالخّلت أْن(ألنھا لألخذ في الفعل ، فخبرھا في المعنى حال ، و "
)6(

  ،

دخل على المضارع إال تال ) أن(كي ال یكون تعارض في الداللة الزمنیة ألن 

شرعت في : أي  أخذت أكتُب: مستقبال ؛ أما خبر فعل الشروع فھو حال تقول 

  .مقصور على زمن الحال ) أكتُب(الفعل المضارع ) : أخذُت( ربختابة ، فكال

وقد تمیزت أفعال الشروع بأنھا جمیعا جامدة ، فلم یأت منھا إال الماضي ،     

  ولم أره لغیره ، والظاھر أنھ: الجوھري مضارع طفق ، قال ابن مالك  وحكى"

                                                             

، وشرح ابن  7/126، وشرح المفصل البن یعیش  360: المفصل للزمخشري ص: ینظر  (1)
، والجملة الخبریة في نثر الجاحظ إلبراھیم  2/131، وھمع الھوامع للسیوطي  110:الناظم ص
  . 182: بركات ص

ینظر ھمع الھوامع ) طبق بكسر الباء: لكسر أشھر ، ویقال ق بكسر الفاء وفتحھا واطِف(  )(2
2/132.  

  . 182:صالبراھیم بركات الجملة الخبریة في نثر الجاحظ  )(3

  . 189: ص ,لكمال رشید,الزمن النحوي في اللغة العربیة  )(4

، والفعل زمانھ وأبنیتھ  113: ، وشرح ابن الناظم ص 7/127شرح المفصل : ینظر  )(5
  . 60: السامرائي ص إلبراھیم

 . 2/139: ھمع الھوامع  (6)
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" ق قال ذلك رأیا ، وحكي األخفش مصدر طِف
)1(

فیكون تاما ، : أما المتصرف  

  .أخذت القلم ، وبدأت العمل : ویكون بمعنى معجمیا نحو 

، یلیھ فعل مضارع ، ) طفق: (ویتركب الماضي الشروعي من الفعل الماضي      

سلوب اإلنشائي على الصور الجملة الخبریة أو األسلوب الخبري ، واأل ویكون في

  :اآلتیة 

  :األسلوب الخبري  –أوال 

  :ویأتي ھذا االسلوب على وفق الصور اآلتیة       

  ) :یفعل+ طفق : (ولى الصورة األ

، ) طفق: (سلوب الخبري المثبت من الفعل الماضي الشروعي یتركب ھذا األ      

نحو  ما جاء في ) طفق: (، وھو خبر للفعل الماضي ) یفعل: (ویلیھ فعل مضارع 

" ااَھَشْغَت ابٌةَحَس ْتَقوطِف: "قول الراجز 
)2(

ھو ) طفقت: (، في القول السابق الفعل  

: ثم أخبر الراجز عن ذلك بالجملة الفعلیة ) سحابة: (فعل ماض شروعي ، واسمھ 

جملة الفعلیة ضمیر یعود على االسم ، ومعنى وھو فعل مضارع ، وبال) تغشاھا(

) طفق: (شرعت أو ابتدأت السحابة تعلو وتغطي السماء ، ولم یرد الفعل : الشطرة 

  .إال في ھذا الموضع ، وورد عندما فسر معناه 

وقف أعرابي على : "قول الجاحظ في ) أنشأ(فعال الشروع الفعل وقد ورد من أ      

" )فأنشأ یقول(قوم یسألھم 
)3(

، ) أنشأ: (تركب من فعل أول ) أنشأ یقول: ( فقولھ ، 

ذلك على  ل، فّد) یقول: (وھو فعل ماض من أفعال الشروع ، ویلیھ فعل مضارع 

  .معنى الشروع والبدء في الفعل ، فالزمن ماض شروعي ، واألسلوب خبري مثبت 

                                                             

  . 2/136ھمع الھوامع للسیوطي ،  )(1

  . 1/109البیان والتبیین للجاحظ  (2)

 . 4/49المصدر السابق  )(3
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  ) :یفعل+ لیس (الصورة الثانیة 

) لیس(الخبري المنفي من فعل مضارع مسبوق بنفي ، و یتركب ھذا االسلوب     

)1(والمستقبل  لنفي الماضي والحاضر )لیس(جھتھا النفي وزمنھا المضي ، وھي 
  ،

  : ومما جاء منھ في مجال البحث ، قول الجاحظ 

" جدا نبیھأو  جدًا امٌلَخ إّال: جاء من مضرة الِھ فلیس یسلم"  - أ 
)2(

 . 

، وھو أسلوب خبري منفي ، تركب من فعل ) س یسلمفلی: (فقد جاء الخبر السابق 

، وعلى الشروع في الفعل من ) لیس(مضارع منفي ، دل على المضي من الفعل 

  سلم ما : ي یدل على الحدث ، والمعنى الذ) یسلم(الفعل المضارع 

 : وقول الشاعر    -ب 

" اُرالّن ُجِضْنلنا ماُت) وَدْبَی َسْیوَل(    ∴م   ُھعونا من دخاِنوِسدوا ُیوِقُی إْن"
)3(

  

وھو أسلوب خبري منفي دل على الزمن الماضي ) ولیس یبدو: (وموضع البحث 

ما بدى وما ظھر لنا الذي : الشروعي ، جاء الفعل المضارع فیھ معتال ، والمعنى 

  .نضجھ النار ، فھم قوم بخالء ُت

)4(ھ َمَقر ُلوم ؛ إال من كّبعلى الّص لیس یقوى : "از قول الجّمو   -ج 
        ، وأطاب 

)5(أدمھ 
 "

)6(
زمنھ  موضع البحث ، وھو أسلوب خبري منفي) لیس یقوى: (قولھ  

 الحال أو الحاضر

                                                             

، واللغة العریبة معناھا ومبناھا لتمام حسان       499: الجنى الداني للمرادي ص: ینظر  (1)
  . 129: ص

  . 4/24والتبیین للجاحظ البیان  )(2

  . 3/200المصدر السابق  (3)

 ).لقم(مادة ,  8/114, لسان العرب ...) كل والمبادرة إلیھ سرعة األ: اللقم (  (4)

نسان على الصوم بالطعام الكثیر المشبع الذي یتقوى اإل: واللقمة مفرد لقم وھو األكل والمعنى 
  .یسد الجوع وكذلك بالطعام الطیب 

ما یؤكل بالخبز أي شيء : واُألدم بالضم ... معروف ما یؤتدم بھ مع الخبز : دام واإل(  )(5
  .,)أدم( مادة , 1/102لسان العرب ) كان

 .      3/83البیان والتبیین ،  (6)
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ما قوي على الصوم إال الذي : وقد دل الزمن النحوي فیھ على المضي ، والمعنى    

 . استعد لھ

  ) :یفعل+ طفق + لقد (الصورة الثالثة 

  :للتوكید ، وبعدھا فعل ماض شروعي ) لقد: (وتتركب ھذه الصورة من    

لقد : (وھو اسلوب خبري مؤكد ، نحو قولك ) ُلَعْفَی: (یلیھ فعل مضارع و، ) طفق( 

إنھ شرع وابتدأ یعرف ، ویقال لمن أنكر في : ، والمعنى ) طفق یعرف الحقیقة

صورة في مجال البحث والدراسة معرفتھ للحقیقة ، ولم ترد ھذه الفي شروع الرجل 

  .عند الجاحظ 

  :سلوب اإلنشائي األ –ثانیا 

  : سلوب على وفق الصورتین التالیتین ویأتي ھذا األ   

  ) :یفعل ؟+  طفق + ھل (ولى الصورة األ

ویلیھ فعل ماض ، وھو أسلوب إنشائي استفھامي تركب من حرف استفھام     

أو ) ھل طفق یتعلم ؟: (، نحو قولك ) یفعل: (ثم فعل مضارع ) طفق( : شروعي

، أى ھل شرع یتعلم ؟ وأبدأ یصوم ؟ ولم ترد ھذه الصورة ) أطفق یصوم ؟: (قولك 

  .عند الجاحظ 

  ) :یفعل ؟+ ألیس (الصورة الثانیة 

یلیھ فعل ) ألیس ؟(وھو أسلوب إنشائي استفھامي ، یتركب من استفھام منفي       

، ومما جاء منھ عند الجاحظ قول عبد الملك بن مروان لرجل من ) یفعل: (ضارع م

" ك ؟یاهللا على عقب ألیس قد ردك"بني مخزوم  
)1(

 .  

                                                             

 . 4/47البیان والتبیین للجاحظ  (1)
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قد : (خبر مثبت : نشائي استفھامي ، یتركب من استفھام منفي یلیھ إوھو أسلوب    

: الشروعي زمنھ الماضي المنتھي بالحاضر ، ویكون في صورة الماضي ) ردك

  ) .ك ؟یألیس یردك اهللا على عقب(

  :على ما ورد في ھذا المبحث یمكن استخالص ما یلي  وبناًء     

 :سلوب الخبري على الصور التالیة یأتي الماضي الشروعي في األ - 1

  .وھو أسلوب خبري مثبت ) یفعل+ طفق : (ولى الصورة األ

  .منفي وھو أسلوب خبري ) یفعل+ لیس : (الصورة الثانیة 

  .وھو أسلوب خبري مؤكد ) یفعل+ طفق + لقد : (الصورة الثالثة 

 :نشائي على الصورتین التالیتینیأتي الماضي الشروعي في األسلوب اإل - 2

  نشائي استفھامي إوھو أسلوب ) یفعل ؟+ طفق + ھل : (ولى الصورة األ

  .وھو أسلوب انشائي استفھامي ) یفعل ؟+ ألیس : (الصورة الثانیة 

 سلوب الخبري المنفي عند الجاحظ قلیل الماضي الشروعي في األإن  - 3

ت وال المؤكد سلوب الخبري المثبعند الجاحظ الماضي الشروعي في األلم یرد  - 4

          .نشائي االستفھامي وكذلك لم یرد في األسلوب اإل
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  يـانـثّـل الــالفص

  الزمن احلال أو احلاضر

  

  .مدخل الى الفصل 

  . طـيـسـبالحال ال –ل وحث األــالمب

  .ددي ـجالحال الت –اني المبحث الثّ

  .الحال االستمراري –الث المبحث الثّ
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  لى الفصــل إمدخــل 

  

ال  ـريف الزمن الحـعت –الًأو.  

  .هــــاتـــــعالم–ثانياً 

  .ه ـــــــــــحكم –ثالثاً 

  .ه ــــــــحاالت –رابعاً 

  . ورهـــــص –خامساً 
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  :تعریف الزمن الحال أو الحاضر  – ُالأّو

الحال والمستقبل ، وال یخلص : ا ھم نأو المضارع صالح لزمنی) یفعل(إن بناء     

) لاستقباحال أو ( : ، والزمن) یفعل: (أحد الزمنین إال بقرینة ، فالصیغة واحدة إلى 

أن تكون اآلن في حالة الطیران أو أنھا : ، فیحتمل كالمك  )الطائرة تطیر( : تقول

صالحة للطیران فھي تستطیع الطیران فیما بعد ، أو اآلن فإن أضفت السین أو 

)1(لحال إلى اخلصتھ ) اآلن(دخلت أسوف ، خلصتھ لالستقبال ، وإن 
، فالفعل  

" معنى یدل على حدث جرى في أثناء أو بعد زمن التكلم: "المضارع 
)2(

، وقال  

زمان مضارع وھو صالح للحال أو لالستقبال ، خالفا : ")ھـ 911: ت(السیوطي 

" ا ، ثم المختار حقیقة في الحالملمن خصھ بأحدھ
)3(

 .  

  مستقبل ویتعین باآلن ، أما زمن الحال أو الحاضر ، فھو زمن بین الماضي وال       

لمن أنكر زمن الحال على اعتبار أن ما وجد من أجزاء  )ھـ 616: ت( قال العكبري

وال أحد ینكر : "الفعل صار ماضیا ، ومالم یوجد فھو مستقبل ولیس بینھما واسطة 

" الحال     زمن
)4(

ضربا من ضروب الفعل غیر :  )ھـ377: ت( ه الفارسي، وعدَّ 

)5(مستقبل ، شيء منھ قد مضى وشيء منھ لم یمض الماضي وغیر ال
، أما ابن  

بنقطة یصل إلیھا المستقبل ) : الحاضر(ور فقد رسم أو ّص) ھـ643: ت(یعیش 

)6(ویسري منھا الماضي ، فزمان اإلخبار عنھا ھو زمان وجودھا 
 .  

                                                             

، وشرح عمدة  1/18، وشرح التسھیل البن مالك  321:ص المفصل للزمخشري: ینظر  )(1
  . 1/104الحافظ البن مالك 

  . 46: تنمیة قواعد اللغة العربیة للدكتور محمد جابر قاسم ، ومحمد عبید ، ص )(2

  . 1/16ھمع الھوامع للسیوطي  )(3

  . 2/13اللباب في علل البناء واإلعراب للعكبري  )(4

  . 99: علي الفارسي ص يالبینظر المسائل العسكریة  )(5

 . 7/4البن یعیش  ینظر شرح المفصل  )(6
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ھو فعل : "وقد اختلف النحاة ، في أي أقسام الفعل أصل لغیره ؟ فقال بعضھم        

الحال ؛ ألن األصل في الفعل أن یكون خبرا ، واألصل في الخبر أن یكون صدقا ، 

" وفعل الحال یمكن اإلشارة إلیھ ، فتحقق وجوده فیصدق الخبر عنھ
)1(

 .  

أن األصل ھو :  االخر رى بعضھموبعضھم ذكر أن أصل األفعال ھو الماضي ، وی

لمشابھتھ لالسم ، ولھذا أعرب واستحق التقدیم في : وإنما سمي مضارعا "المستقبل 

" الذكر على أخویھ
)2 (

.  

  :عالماتھ –ثانیا 

) المضارع(من عالمات الفعل      
)3(

 :  

 .یكتب اآلن أو یكتب غدا : أن یدل على الحال أو االستقبال ، نحو قولك  - 1

المضارعة ، وھي ما یسمى بالزوائد األربع ویجمعھا  لھ أحد حروففي أوأن یكون  - 2

 ) :أنیت(أو  ) نأیت: (قولك 

  أو یاَء خبٍرُم جمٍع وَنأو ُن   ∴    أو تاَء ھمزًة وإن وجدَت          

)4(المستعلي  ارُعَضھ الُمفإّن    ∴     فعِل كلِّ َلأّو ْتَقلِحقد ُا           
  

في نفعل ) ونالّن(تفعل أنت أو ھي ، و: في ) التا(أفعل أنا ، و: قولك في ) فالھمزة(

  .یفعل ھو ، ویفعلن ھن : في ) الیاء(و نحن ، 

 الفعل المضارعضارع ، وھي من أھم خصائص على الفعل الم) لم(صحة دخول  - 3

)5( }ْدوَلُی ْمَلو ِدیْل ْمَل{ : نحو قولھ تعالى وعالماتھ
ض ، ، فاللفظ مضارع والمعنى ما 

 .زمنھ الماضي المستمر خبري منفي ، وھو أسلوب 

                                                             

  . 2/15للعكبري  اللباب في علل البناء واإلعراب  (1)

  . 1/62أوضح المسالك البن ھشام  )(2

  1/26، وأوضح  1/104الحافظ البن مالك  ة، وعمد 7/2شرح المفصل البن یعیش : ینظر  (3)

، وشرح ابن  48:، وشرح قطر الندى البن ھشام ص 38: الذھب البن ھشام ص وشرح شذور
  . 46: قاسم ومحمد عبید صجابر ، وتنمیة قواعد اللغة العربیة لمحمد  1/25عقیل 

  . 90: عراب للحریري صشرح ملحة اإل (4)

 ) .3: (خالص اآلیة سورة اإل (5)
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كما نفوا ) لن(ي ، ولم ینفوه بـ صّلما ُی: ، فقالوا في نفیھ ) ما(بـ  نفوا الحال منھ" - 4

كما ) لم(كما نفوا المستقبل الموجب بالقسم بھا ، وال بـ ) ال(المستقبل بھا ، وال بـ 

" نفوا الماضي بھا
)1(

 فعل مضارع) یفعل: (، فإذا قلت ، ھو یفعل ، فالفعل  

) لن(إذا نفیتھ بـ و فھو حال ، ) ما(یحتمل أن یكون حاال أو مستقبال ، فإذا نفیتھ بـ 

  .فقد نفیت الماضي ) لم(، وإذا نفیتھ بـ ) ال(فھو مستقبل ، كذلك إذا نفیتھ بـ 

:  )ـھ643: ت(یعیش  ال ابن، ق) ما(ن في النفي بـ متك: وعالمة الحال الخاصة    

)" ما یفعل(وترید الحال فجوابھ ونفیھ ) ھو یفعل: (فإذا قیل "
)2(

  

)3(حكمھ  –ثالثا 
 :  

إذا كان الماضي منھ  –أي حرف المضارعة  –لھ م أّوضُّالفعل المضارع ُی      

فتح إذا كان الماضي أقل أو أكثر من أربعة قاتل یقاتل ، وُی: أربعة أحرف نحو 

  .طلق ْنق َیَلَط، واْن َحْتح یَفَتَف: نحو أحرف 

  :وحكم الفعل المضارع یتأتى فیما یلي       

الفعل ) فیرفع. (االصل في االفعال البناء  و, وھو االصل في االسماء  ) عراباإل(

ألف :  ویسعى ، أو بالحرف إذا اتصل بھ یفتُح: رة ، نحو بالحركة ظاھرة أو مقّد

, یفعالن وتفعالن ، ویفعلون : االثنین ، أو واو الجماعة أو یاء المخاطبة نحو 

ح ، ولن َتْفَی ْنَل: بالحركة ظاھرة أو مقدرة نحو ) ینصب(وتفعلین ، و , وتفعلون 

، أو  لم یفتْح: بالسكون نحو ) یجزم(یسعى أو بحذف الحرف نحو ، لن یفعال ، و

لم : نحو ) ألف االثنین أو واو الجماعة أو یاء المخاطبة: (بحذف النون إذا اتصل بھ 

                                                             

  . 99: بي على الفارسي صالمسائل العسكریة أل )(1

  . 8/107شرح المفصل البن یعیش  )(2

، والمفصل للزمخشري  29-2/15عراب للعكبري للباب في علل البناء واإلا: ینظر  )(3
،  42-1/31، وأوضح المسالك البن ھشام  6-7/2، وشرح المفصل البن یعیش ) 333 -322(

 . 19:، والتطبیق النحوي لعبده الراجحي ص)  51 – 49 ( وشرح قطر الندى البن ھشام
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كان الفعل معتال إذا یفعال ، ولم یفعلوا ، ولم تفعلي ، ویجزم بحذف حرف العلة ، 

" ارتفع: إذا تجرد المضارع عن عامل الجزم والنصب و" َعْسلم َی: نحو 
)1(

 .  

نون التوكید نحو قولھ  یبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت بھ: ) البناء(    

)2( }ٌغْزَن من الشیطاِن َكنََّغِزْنا َیوإّم{ :تعالى 
بنى على السكون إذا اتصلت بھ ، وُی 

)3( }َنْصربََّتات َیَقلََّطوالُم{: نون النسوة ، نحو قولھ تعالى 
  

  :حاالتھ  –رابعا 

زید یصلي  :لك للداللة على زمني الحال و االستقبال ، فقو) یفعل(یأتي بناء       

واستمر  ، یجري وقوعھ عند التكلم ھو یصلي اآلن ، فالحدث: ول لھا احتماالن ، األ

ھو مصلي أو یصلي دائما ولم یدخل  : أسلوب خبري مثبت ، أي: واقعا ، والثاني 

: تھ إلى معنى المضي ، وجملة بجزمتھ وقل) لم یصلِّ: (في الصالة ، وإذا قلت 

) یصلي اآلن أو الساعة(صرفتھ إلى االستقبال ، أما ) یصلي غدا(و ) سوف یصلي(

  :ومن حاالتھ  .فتدل على الحال 

لما كان لكل من "الراجح فیھ أن یكون للحال ، إذا كان مجردا من القرائن ؛ ألنھ   - 1

الماضي والمستقبل صیغة تخصھ ، ولم یكن للحال صیغة تخصھ جعلت داللتھ على 

 "الحال راجحة عند تجرده من القرائن
)4(

 . 

   وما في معناه ، أو نفي) اآلن: (إذا اقترن بـ ) الحال: (یتعین في الفعل المضارع  - 2

: ت( ، أو دخل علیھ الم االبتداء ، وابن الطراوة) إْن(أو ) ما(:أو ) لیس:(بـ 

ألن المستقبل غیر محقق : "ن المضارع ال یكون إال للحال قال زم یرى أن )ھـ528

" یقوم غدا ، فمعناه ینوي أن یقوم غدًا زید: الوجود ، فإذا قلت 
)5(

 . 

                                                             

  . 2/25اللباب في علل البناء واالعراب  (1)

  ) .200: (سورة االعراف من اآلیة  )(2

  ) .228: (سورة البقرة من اآلیة )(3

  . 1/19ھمع الھوامع للسیوطي ،  )(4

  . 1/17المصدر السابق ، (5)
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قرائن المخلصة للحال ، وقوعھ في موضع الومن : ")ھـ 754: ت(ان قال أبو حّی - 3

" جاء زید یضحك: نصب على الحال نحو 
)1(

 . 

  :صوره  –خامسا 

والبناء الذي  ,لمعنى الحال واالستقبال ، ویكون بمعنى الماضي) یفعل( : یأتي بناء 

     ینقسم بحسب ما یعرض لھ من أدوات وحروف إلى الصور) الحال(بمعنى 

)2(تیة اآل
:  

  ) .الحال العادي أو البسیط: (وھذه الصورة البسیطة ھي ) یفعل: ( ولىالصورة األ

  ) .الحال المتجدد: (وھذه الصورة ھي ) یفعل+ یكون : ( الصورة الثانیة

  ) .الحال المستمر: (وھذه الصورة ھي ) یفعل+ یظل : ( الصورة الثالثة

  :ثالثة أزمنھ تقع في ) الحال(وھكذا فإن لفعل     

  ) .یفعل: (زمنھا مطلق عن القیود وصورتھا ، جملة بسیطة 

  ) .یفعل+ یظل : (وجملة مركبة أو مقیدة وصورتھا 

  

  

           

  

  

                                                             

  . 1/23،  ھمع الھوامع للسیوطي )(1

  . 129: حسان ، صاللغة العربیة معناھا ومبناھا لتمام : ینظر  )(2
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  لوث األــبحـالم

  بســـيـطال الـــاحل
  

ريـسلوب الخباأل – الًأو .  

  . نشائياألسلوب اإل – ثانياً
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  بسیط الحال ال

: ، وھو المضارع البسیط ) بسیطالحال ال(زاخر بـ ) البیان والتبیین(: إن كتاب     

، ولھذا الزمن ثالث صور في األسلوب الخبري ، وعدة صور في األسلوب ) لیفع(

سأقتصر على بعض منھا ، كونھا نماذج لھذه الصور وذلك على النحو ونشائي ، اإل

  :التالي 

  :سلوب الخبري األ – ًالأّو

  :تیة ور اآلسلوب وفق الّصویرد ھذا األ       

  ) :یفعل(ولى الصورة األ

  :یلي ال على الحال، ومن أمثلة ذلك مامن فعل مضارع بسیط د ةورتتكون ھذه الّص

 :ما ورد في قول الشاعر   - أ 

)1(رعُ ْقد ُیالعُب"   
" ر تكفیھ المقالةوالحُّ    ∴   بالعصا 

)2(
  

جاء الفعل المضارع صحیحا مبنیا للمجھول ، وقد األسلوب خبري مثبت ،  )یقرع( 

العادي ، ألنھ لیس ھناك قرینة تدل على االستقبال ،  أو الحال البسیط: وزمنھ 

وھو حرف من أحرف المضارعة ، وقد بني ) تاء( فعل مضارع مبدوء بـ) تكفیھ(و

  ) .الحر(الفعل للمعلوم وجاء معتال متصال بضمیر مبني یعود على 

 :ریعي في الخمر وكقول أبي حفص الُق   -ب 

"  رفیقا ًاّلَس وَمُمالُھ لُُّسوَی   ∴    اھاَنُم فس بالعشّيالّن عُدَی " 
)3(

   

                                                             

  ).قرع: (مادة,  7/322لسان العرب ، . ضربھ : وقرع الشيء یقرُعُھ قرعا  (1)

عدید الشعراء باتفاق روایتھ ، : البیت من مجزوء الكامل ، وھو غیر منسوب ، أخذ صدر البیت  (2)
 .المقالة : ، ورابعة ) الوعید(: ، وأخرى ) االشارة(، ومرة ) المالمة: (واختالف في القافیة ، فھي مرة 

محمد محي الدین ، المكتبة : تحقیق ( 2/18مجمع االمثال للمیداني : یضرب في خسة العبید ، ینظر 
  .)1998العصریة ، صیدا بیروت 

  . 3/24البیان والتبیین للجاحظ  

 .، والبیت من الخفیف     3/214المصدر السابق  )(3
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) یعد(، والفعل ) النفس ُدِعَی(: ورد في البیت السابق أسلوبان خبریان ، األول    

أسلوب ) یسل الھموم(، و  بسیطجاءت فاؤه معتلھ ، مبني للمعلوم ، وزمنھ الحال ال

  . بسیطالمضارع زمنھ الحال  )یسل(خبري مثبت ، فعلھ 

العصا من : العرب  تقولعندھم في معان كثیرة ،  یجريالعصا  ُرْكِذَو"ومثلھ    - ج 

" مر الصغیرعن األ یحدثمر الكبیر أن األ ریدُتفعى بنت حیة ، ة ، واألیََّصالُع
)1(

 

سالیب الخبریة المثبتة ، منھا ما جاء فعلھ د ورد في الخبر السابق عدد من األلق    

: ، وھو فعل معتل اآلخر بالیاء ، وزمنھ ) یجري: (المضارع معتال ، وھو الفعل 

لعادي أو البسیط ، وفي الفعل ضمیر مستتر یعود على المصدر السابق الحال ا

، وجاء أیضا ما كان فعلھ المضارع صحیحا ) تریُد(و ) تقوُل: (، والفعل ) ُرْكوِذ(

  ) .یحدث: (وھو الفعل 

  ) :یفعل+ ما (الصورة الثانیة 

 لیس یفعل ،: وھو أسلوب خبري منفي ، یتركب من فعل مضارع منفي بمعنى    

  :ومما جاء منھ 

" داح إذا استشاراب الِقْرسوى َض  ∴  َرِئیٌس ُھزُعنَاما ُی ئیٌسَر "      - أ 
)2(

  

وھو أسلوب خبري منفي ، فعلھ  ، )ما ینازعھ(: موضع البحث في البیت السابق 

من الفعل ) یفاعل(المضارع صحیح ، مزید باأللف من أفعال المطاوعة على زنة 

  . بسیطحال : وزمنھ ) فاعل(

"  وُدُذا َتَصبأي َع فما تدري    ∴   بنو تمیٍم اَكَصَع ْتَبَلَس ْدوَق  "     -ب 
)3(

  

وھو أسلوب مثبت ) وقد سلبت: (البیت السابق أسلوبان خبریان ، أولھما في جاء     

ب وھو موضع البحث  ترّك) فما تدري: (زمنھ الماضي المنتھي بالحاضر ، واآلخر 

                                                             

  . 3/25البیان والتبیین للجاحظ  )(1

لشمعلة بن  3/67البیت رابع أربعة أبیات من الوافر ، نسبھا الجاحظ في البیان والتبیین  (2)
لشمعلة بن االخضر  1/238أخضر الضبي وكذلك نسبھا االعلم الشنتمري في حماسة أبي تمام 

  .بن ھبیرة ، ولم یرد البیت الشاھد ضمن أبیاتھ
 .  ، البیت من الوافر وقد نسب إلى جریر  3/157البیان والتبیین  (3)
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لقد انتزعت بنو : ، ومعنى البیت  بسیطال زمنھ الحال) ما( من فعل مضارع منفي بـ

منك ؛ فتخبلت أمورك ، ولست تعرف اآلن كیف تسترد ما سلب  والقوة تمیم الرئاسة

  . ؟ منك

"  ن یبتسُمإال حَی لُمكَّفما ُی    ∴   ى من جاللتھَضْغوُی ي حیاًءغِضُی "  - ج 
)1(

 

  :ورد في البیت السابق أسالیب عدة منھا 

حال بسیط ، وھو فعل : مضارع وھو أسلوب خبري مثبت فعلھ ) یاءحیغضي (

وھو فعل مضارع ) غضيوُی(معتل اآلخر ، مزید بالھمزة ، فاعلھ ضمیر مستتر ، و 

  .بسیطالاو وزمنھ الحال العادي ، معتل مبني للمجھول مزید 

 ال: وھو أسلوب خبري منفي زمنھ الحال البسیط ومعناه ) فما یكلم( وموضع البحث

  .لھم بالكالم  ٌنابتسامھ إْذ یكلمونھ إال بعد ابتسامھ احتراما وإجالال لھ ، فكأّن

  ) :یفعل+ إنھ (الصورة الثالثة 

وھو ,) إنھ(، مسبوق بأداة توكید ) یفعل(تتركب ھذه الصورة من فعل مضارع    

  : ، وذلك على النحو التالي  بسیطالأسلوب خبري مؤكد ، زمنھ الحال 

 : ما ورد في قول أبي الدرداء   -  أ

یاكم والجلوس ھ ، وّإَجره وفْرفیھ نفسھ وبَص ُفمنزل یَك :نعم صومعة المؤمن  "   

" يِھْلوُت غِيْلفإنھا ُتسواق في ھذه األ
)2 (

.  

تركب من فعل مضارع یوھو أسلوب خبري مؤكد ) فإنھا تلغي: (موضع البحث     

ھو  ، بالھمزة وقد عطف علیھ بفعل آخروھو فعل معتل اآلخر مزید ، ) تلغي(

  . او بسیط وزمن الفعلین المضارعین حال عادي) وتلھي(

... ویتوكأ علیھا الكبیر : "ومما جاء منھ أیضا ما ورد في باب الحاجة إلى العصا    - ب

" مقام رجل أخرى نھا تقومإفرج ، ْعل ، واألجع الرِّواألقُط
)3(

) فإنھا تقوم: (فقولھ  

                                                             

  . 3/27من البسیط في بعض الخلفاء ، ینظر البیان والتبیین للجاحظ  الفرزدققالھ  )(1

  . 3/84البیان والتبیین  )(2

 . 3/43السابق  المصدر (3)
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، زمنھ الحال العادي أو البسیط ، ) أّن(د بـ كِّ، وھو أسلوب خبري ُأ موضع البحث

 .الضمیر فیھا یعود على العصا 

  :نشائي األسلوب اإل –ثانیا 

  :ویرد ھذا االسلوب وفق صور عدة سأكتفي ببعض منھا      

  ) :األمر(الصورة األولى 

ویكون األمر مباشرة بھذه الصیغة ، وھذا األسلوب من األسالیب ) افعل(: وصیغتھ 

  :ومنھ ) البیان والتبیین(: كتاب  فيالتي جاءت بكثرة 

لي  أدع: وقال بشر بن مروان ، وعنده عمر بن عبد العزیز لغالم لھ : قالوا "  -  أ

: عمر  قال لھ. منھا ألف  ألق: فقال لھ بشر .  ًایا صالح: فقال الغالم . صالحا 

 "في ألفك ألفا فزدوأنت 
)1(

 . 

) ألق(و ) ادع: (ورد في الخبر السابق عدة أسالیب إنشائیة بصیغة األمر ومنھا     

رد ، المّج) دعى(األول من ، نیا على حذف حرف العلة ُب ، النمعّت وھما فعال أمٍر

: ، والفعل بسیط الاو الحال العادي  :ھمزة ، وزمنھما بالالمزید ) ألقى(والثاني من 

  .فعل أمر مبني على السكون ) فزد(

" مكرِی را فغیٌراِغَص ِمٌقثم    ∴    ئیامِر بَتِرھنیئا وما َش ْلُك"    - ب
)2(

  

: وھو أمر مباشر من الفعل ) ْلُك: (ھما , ورد في البیت السابق صیغتا أمر    

  .العین أجوف ) قام(من الفعل الماضي ) ْمُق: (، والفعل ) أكل(المھموز 

   كتاب  ر في اللغة فلیقرأبحومن أحب أن یبلغ في صناعة البالغة ویت: قالوا "  -  ج

)3(وند كاْر
" في سیر الملوك فلینظر... ، ومن احتاج إلى العقل واألدب  

)4(
  

                                                             

  . 2/139البیان والتبیین للجاحظ  )(1

  . 3/215البیت من الخفیف ألبي عطاء السندي ، ینظر المصدر السابق  )(2

 الثناء والمدیح ) : وند(الصناعة ، ) : كار(مؤلف من كلمتین فارسیتین ) : كاروند(كتاب )(3

، والترجمة غیر  3/8موفق شھاب الدین : تحقیق كتاب البیان والتبیین للجاحظ تحقیق : ینظر 
  .ندیم موجودة في كتاب الفھرست لل

  . 3/8البیان والتبیین للجاحظ )(4
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وھو فعل أمر اكتسب ذلك ،  )فلیقرأ(: جاء في الخبر السابق صور انشائیة منھا     

ن الفعل صحیح وھو وعالمة جزمھ السكون ، أل ل مجزومامن الالم ، فجاء الفع

وھو فعل مجزوم ) فلینظر: (، كذلك الفعل  بسیطحال : مھموز اآلخر ، وزمنھ 

  )الم االمر(وعالمة جزمھ السكون ، وقد جزم بـ 

  ) :النھى(الصورة الثانیة 

  :الناھیة ، ومما ورد منھ ) ال(مسبوقا بـ ) یفعل(ویكون بفعل مضارع     

"  ْهإلیك بوادُر إن طارْت على الجھِل  ∴   العصا وال تضْعى ، الموَل وال تظلْم"  -  أ
)1(

 

، وفعلھ صحیح وفاعلھ مستتر ، وقد ) وال تظلم: (في البیت أسلوبا نھي ، األول   

: ، وفعلھ معتل الفاء ، ومعناه ) عوال تْض: (، والثاني ) المولى(تعدى إلى المفعول 

  . لوماّل ِقْلال تضعف وال ُت

أخاك عبد اهللا عن مصر ، وانظر عمك محمد بن  ْلِزْعال َت:  وقال عبد الملك للولید "   - ب

علي بن عبد اهللا فاستوص بھ خیرا ،  وانظْر... مروان ، فأقره على الجزیرة 

" یاط ، وعزل أخاه وعمھفضرب علیا بالّس
)2(

 . 

لنھي وقد وھو أسلوب انشائي غرضھ أوجھتھ ا) ْلِزْعال َت: (موضع البحث       

  .الفعل الصحیح بالسكون ) ال الناھیة(جزمت 

وھما ) فضرب علیا ، وعزل أخاه: (وجاء في الخبر أسلوبان خبریان ھما      

مر بسیط ، وأسالیب إنشائیة جھتھا األضي الازمنھما الم ، أسلوبان خبریان مثبتان

  . )انظره ، أقره ،فاستوص: (وھي 

  

  

  

  

                                                             

  . والبیت من الطویل  3/39 بیان والتبیینال )(1

 . 3/143السابق  المصدر )(2
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  :) االستفھام(الصورة الثالثة 

، ومن أمثلتھا  وتتركب ھذه الصورة من فعل مضارع مسبوق بحرف استفھام    

  :في مجال البحث 

نحو ما جاء في قول من قال لصفوان بن محرز عندما اشترى بدنة : ) الھمزة(  -  أ

)1( ًةَنْدَب أتشتري "بتسعة دنانیر ، فقیل لھ 
" ولیس عندك غیرھا 

)2( 

ھ بالھمزة ، وقد فیوھو أسلوب استفھام استفھم ,) تشتريأ: (لوب السابق فقد جاء األس

: ذكرت الھمزة لطلب التصدیق ، واألصل فیھ معنى االستفھام ألن صفوان رد قائال 

)3( }ٌرْیا َخَھّیِف ْمْكَل{: سمعت اهللا تبارك وتعالى یقول 
) ولیس عندك غیرھا(ومعنى  

 .دنانیر الالتسعة : أي 

وقة عندما ، نحو ما قیل لمحمد بن ُس وقد تحذف ھمزة االستفھام ومعناھا باٍق        

" ھو أقضى للدین: تحج وعلیك دین ؟ قال : "وعلیھ دین فقیل لھ ,أراد الحج 
)4(

   

وھذا ما ، أتحج ؟ وھو جائز في االختیار ، أي لیس من ضرورات الشعر : أي 

)5(ذھب إلیھ األخفش 
 .  

)6(ما جاء على لسان إبلیس آلدم نحو ) : ھل(   -  ب
على  َكأدّل ْلَھ{: في قولھ تعالى  

 ) 7( }ىَلْبال َی ٍكْلد وُمْلالُخ شجرِة

وھو أسلوب استفھامي ، تركب من فعل مضارع  ، )ھل أدلك ؟(:  وموضع البحث 

  .بسیط الاو حرف االستفھام وزمنھ الحال العادي ) ھل(مسبوق بـ 

  

  
                                                             

ھدى إلى مكة ، الذكر واالنثى في ذلك سواء ، كاألضحیة من الغنم ُت: بل والبقر البدنة من اإل (1)
ر بمكة ، سمیت بذلك ألنھم كانوا یسمنونھا والجمع ُبُدٌن حناقة أو بقرة تن: البدنة : الجوھري 

  .)بدن (مادة  1/356لسان العرب ، . وُبْدٌن 

  . 3/98البیان والتبیین للجاحظ  )(2

  ) .36: (سورة الحج من اآلیة (3)

  . 3/98البیان والتبیین  )(4

  . 34:صللمرادي ینظر الجنى الداني  )(5

  . 3/23ینظر البیان والتبیین  )(6

  )120: (رة طھ من اآلیة سو)(7
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  ) :العرض(الصورة الرابعة 

ومن ) أال: (مسبوق بأداة عرض الفعل المضارع التتركب ھذه الصورة من و      

  :ما یلي في مجال البحث أمثلة ذلك 

" یا معشر الرعیة ؟ أال تنصفوننا"... قول عبد الملك على المنبر   -  أ
)1(

 

، وزمنھ الحال العادي  مرأسلوب إنشائي ، غرضھ اال) أال تنصفوننا: (فقولھ   

  .)تنصف(مضارع الفعل المع  )أال( ب من أداة عرض، تركبسیط الاو

  :، ومن أمثلتھا ) الترجي(الصورة الخامسة 

لو : "عبد الصمد بن الفضل بن عیسى الرقاشي : ، ومنھ قول ) أن یفعل+ عسى (  - أ 

عسى أن أن ھذا المتكلم لم یرد إال اإلقامة لھذا الوزن ، لما كان علیھ بأس ، ولكنھ 

" أراد إبطال حق فتشاق في الكالم  یكون
)2(

 َتْكَرُھوْا َأن َوَعَسى{: ، وقولھ سبحانھ  

 }لَُّكْم َشرٌّ َوُھَو َشْیئًا ُتِحبُّوْا َأن َوَعَسى لَُّكْم َخْیٌر َوُھَو َشْیئًا
)3(

  

) عسى أن تحبوا(عسى أن یكون ، و: (ھي في العبارة السابقة  ومواضع البحث     

فعسى فعل ال یتصرف ویرد للرجاء ، وھي تعمل عمل كان )) عسى أن تكرھوا(و
)4(

) أن(األكثر اقترانھ بـ و، خبرھا التزم كونھ فعال مضارعا ،  
)5(

 .  

اني مع طلوع الشمس تلّق: "ومنھ قول أبو یعقوب الخریمي األعور ) : یفعل+ لعلھ (   -ب 

حدیثا  ي أسمُعفلعّلأدور على المجالس : أین ترید ؟ قال : سعید بن وھب ، فقلت 

" حسنا
)6(

 . 

                                                             

  . 1/181البیان والتبیین للجاحظ ،  )(1

  . 1/196،  السابقالمصدر  )(2

  .3/164البیان والتبیین   : ینظر  , )216: (سورة البقرة من اآلیة  )(3

  . 462:، والجنى الداني للمرادي ص 110:شرح ابن الناظم ، ص: ینظر  )(4

في تأویل ) الفعل(مع ) أن: (فعسى بمنزلة قرب فال یكون لھا إال مرفوع ، إال أن مرفوعھا  )(5
المصدر ، فأن والفعل ، سد مسد الجزأین وأغنى عن الخبر ، وقیل بل ھي حینئذ تامة مكتفیة 

والجنى , 357:ص, المفصل للزمخشري : ینظر. ) عسى أن تكرھوا شیئاو(بالمرفوع كقولھ 
  . 2/144وھمع الھوامع للسیوطي ,  464:الداني ص

 . 3/104،  و التبیینالبیان  (6)
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، وھو أسلوب إنشائي غرضھ الترجي ) فلعلي أسمع(ورد في الخبر السابق     

 : اسمھا في محل نصب ، وخبرھا الجملة الفعلیة) لعلي(، الیاء في ) لعل(بفضل 

  ) .أسمُع(

  :وقال االضبط بن قریع      

" ھَعَفَر ْدَق ھُروالّدَا َمْوع َیَكْرَت    ∴   لك أنر ّعقَیالَف نََّرَقْحال َت"    
)1(

  

وھو أسلوب إنشائي غرضھ ) علك أن تركع(قول الشاعر  موضع البحثو     

) علك(الترجي ، حذفت الالم األولى من لعل للضرورة الشعریة ، والضمیر في 

  .خبره في محل رفع ) أن تركع(اسمھ ، و 

  : مایليستخلص ُأبناء على ما ورد في ھذا المبحث یمكن أن و    

 : ر اآلتیة وفق الصو بسیطسلوب الخبري جاء الحال الفي األ - 1

  .وھو أسلوب خبري مثبت ) یفعل: (ولى الصورة األ

  .وھو أسلوب خبري منفي ) یفعل+ ما : (الصورة الثانیة 

  .وھو أسلوب خبري مؤكد ) یفعل+ إنھ : (الصورة الثالثة 

 :وفق الصور اآلتیة  بسیطنشائي جاء الحال الاألسلوب اإل في - 2

  . )االمر: (ولى الصورة األ

  ) .النھي: ( الصورة الثانیة

  ) .االستفھام: (الصورة الثالثة 

  ) .العرض: (الصورة الرابعة 

  ) .الترجي: (الصورة الخامسة 

ظ ، وقل عنده األسلوب سلوب الخبري عند الجاحفي األ بسیطثیرا الحال الجاء ك - 3

 .نشائي اإل

  

  
                                                             

 . 3/212، التبیین للجاحظ  والبیان (1) 
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  انيــث الثــالمبح

  احلال التجددي

ريــــالخب سلوباأل – الًأو  .  

  . نشائياألسلوب اإل -  ثانياً
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  ديالحال التجّد

زمنة النادرة عند الجاحظ ، ویتركب الحال التجددي من إن ھذا الزمن من األ      

، یسبقھ فعل مضارع آخر یدل على زمن ) یفعل: (ى التجدد لفعل مضارع یدل ع

  ) .یكون: (الحال 

ولھذا الزمن ثالث صور في االسلوب الخبري ، وصور عدة في االسلوب       

  :االنشائي وذلك على النحو التالي 

  :سلوب الخبري األ – ًالأّو

  :ویرد ھذا االسلوب وفق الصور اآلتیة       

  ) :یفعل+ یكون (ولى الصورة األ

ویلیھا فعل الدال على زمن الحال ) یكون(تتركب ھذه الصورة من الفعل      

ونحو ... اآلن یكون الطالب یناقش : ، نحو قولك ) یفعل: (ى التجدد مضارع یدل عل

  ) .الساعة تكون الطائرة تحوم في الجو(قولك 

د عن الجاحظ ذلك ألن أغلب أسالیب الجاحظ ُعوھو أسلوب خبري مثبت َب      

ا تكون تدل على أخبار ماضیة ، ولم ینقل إال نادرا أخبارا تدل على الحال وعندھ

  . -إن شاء اهللا تعالى  –زمن المستقبل كما سیأتي في الفصل القادم 

  ) :یفعل+ ما یكون (الصورة الثانیة 

تتركب ھذه الصورة من فعل مضارع منفي یدل على الحال ، ویلیھ فعل       

سلوب فاأل الصدوق ما یكون یقول إال صدقا: مضارع یدل على التجدد نحو قولك 

: ، والمعنى ) ما یكون یقول: (دل على الحال التجددي بواسطة یخبري منفي 

  .الصدوق ال یقول أو ما یقول إال صدقا 
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  ) :یفعل+ یكون + إنھ (الصورة الثالثة 

مسبوق بفعل مؤكد یدل على ) یفعل(تركب ھذه الصورة من فعل مضارع ت     

إنھ یكون یجاھد : (ؤكد نحو قولك ، وھو أسلوب خبري م) إنھ یكون(: زمن الحال 

  )اآلن

  نشائي األسلوب اإل –ثانیا 

  :منھا  عدیدةولھذا االسلوب صور       

  ) :األمر(ولى الصورة األ

    فلیرفع، وإذا أعیا  لِقتإذا غضب الرجل فلیس: "، نحو قول العجم ) لیفعل(  -  أ

" رجلیھ
)1(

 . 

) استلقى: (من الفعل ) فلیستلِق: ( األولنشاء ، إجاء في الخبر السابق أسلوبا      

وعالمة جزمھ ) مرالم األ(لتاء ، وقد جزم الفعل بـ المعتل المزید بالھمزة والسین وا

مین ، فیجب أال نغضب حذف حرف العلة ، وھو قول من أقوال العجم أما نحن المسل

ل من الفع) فلیرفع: ( الثانيوفلیذكر ربھ ولیستغفر لذنبھ ، نسان وإذا غضب اإل

  .وعالمة جزمھ السكون ألنھ صحیح اآلخر ) رفع: (الصحیح 

 :نحو قول الحسن بن ھانئ ) افعل(   - ب

  وامض عنھ بسالِم    ∴   راِمــــیك لـــجنب خلِّ"    

"   لك من داء الكالِم    ∴  بداء الصمت خیر ْتُم    
)2(

  

، تجددي الحال الوزمنھا  ، مرلسابقین أسالیب انشائیة غرضھا األورد في البیتین ا

،  خّلى: (ما فعالن معتالن ناقصان من وھ )خل ، وامض(: فعال ھي وھذه األ

  )مات: (من الفعل ) مت(وفعل أجوف ھو ) ومضى

  
                                                             

  . 3/90البیان والتبیین للجاحظ  (1)

 . 2/51المصدر السابق )(2

دار الشرق (، تحقیق بدر الدین حاضري ومحمد حمامي  437: وینظر دیوان أبي نواس ص
  )2004 –حلب ، الطبعة الثانیة  –لبنان ، سوریا  –العربي بیروت 

  .أبیات من مجزوء الرمل  تسعةالبیتان مطلع میمیة من 
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  ) :النھي(الصورة الثانیة 

ما : وھو أسلوب إنشائي ، غرضھ النھي ، وزمنھ الحال التجددي نحو ) ال تفعل(    

 ماِروال ُت شاِرال ُت :"ریح كتبھ عمر بن الخطاب إلى ُش
)1(

وال  ْعِب، وال َت ضارَّوال ُت 

" بین اثنین وانت غضبان وال تقضفي مجلس القضاء ،  ْعَتْبَت
)2(

 .  

وال تمار وال  ال تشار: (في الخبر السابق أسالیب انشائیة غرضھا النھي وھي    

ال تفعل شیئا وأنت غضبان ألن : والمعنى ) تضار ، وال تبع وال تبتع وال تقض

  .الغضب أبعد ما یكون عن الحق 

  ) :االستفھام(الصورة الثالثة       

وھو أسلوب إنشائي ، غرضھ االستفھام ، وزمنھ الحال التجددي نحو ) ھل یفعل(    

لوال أنك تفسر القرآن برأیك ألتیناك : "ما قال ما جاء في خبر داود بن أبي ھند عند

م حالال أو أحّر فھل تراني: "في مجلسك ، فرد الفضل بن عیسى الرقاشي قائال 

" حراما ؟ حلُُّأ
)3(

  

فعل مضارع معتل ) تراني(أداة استفھام ، و) ھل(موضع البحث ، ) فھل تراني(

  .االخر 

  ):العرض(الصورة الرابعة 

) (أال تفعل(     
4

عند مقتل مر بالكالم ان ، حین ُأدَّأال تري أن الحارث بن ُح"نحو  )

" ...یزید بن المھلب قال 
)5(

 .  

                                                             

الیدافع عن الحق وال : وال یماري ... ال یشاري من الشر : المالجة ، وقیل : المشاراة  )(1
 .ال یخاصم في شيء لیست لھ فیھ منفعة : ال یماري ... یردد الكالم 

  ).شرى( ، مادة  5/101لسان العرب البن منظور ، 

  .  2/98البیان والتبیین  (2)

  . 1/198البیان والتبیین للجاحظ  (3)

استفتاح الكالم وتنبیھ المخاطب ،  -1: بفتح الھمزة والتخفیف ، حرف یرد لمعان ) أال(  )(4
، ومن أدوات العرض  العرض وھي مختصة باالفعال -2وھي تدخل على الجملة االسمیة ، 

 .أما تقوم : نحو ) أما: (أیضا 

  . 1/68، ومغنى اللبیب البن ھشام  381الجنى الداني للمرادي : ینظر 

  . 2/10البیان والتبیین  )(5



191 

 

، زمنھ الحال التجددي  ، وھو أسلوب إنشائي) أال ترى( وموضع البحث     

" تعرض علیھ الشيء ، لینظر فیھ"غرضھ العرض أي و
)1(

 .  

    ) :التمني(الصورة الخامسة   

إذ خلقنا  لیت اهللا : "نحو ما جاء على لسان الحجاج ) أو فعلیفعل + لیتھ (   

أمر الدنیا فرفع عنا الھم بالمأكل والمشرب والملبس والمنكح ، أو لیتھ  كفانالآلخرة  

" فرفع عنا االھتمام بما ینجي من عذابھ. إذ أوقعنا في ھذه الدنیا كفانا أمر اآلخرة 

)2(
 .  

) لیت اهللا كفانا: (نشائي ، غرضھ التمني وھو ورد في الخبر السابق أسلوب إ     

)3(حرف تمن یتعلق بالمستحیل وبالممكن ، ینصب االسم ویرفع الخبر ) لیت(فـ 
لفظ  

  .خبره ) كفانا(اسمھ ، و ) اهللا(الجاللة 

  ):الترجي(الصورة السادسة 

   ما جاء في قول: وھو أسلوب إنشائي غرضھ الترجي ، نحو ) یفعل+ لعلھ (  -  أ

لعل ... یا أھلي ، صالتكم صالتكم : رحم اهللا رجال وعظ أخاه وأھلھ فقال : "أحدھم 

" اهللا یرحمكم
)4(

موضع البحث ، وھو أسلوب إنشائي غرضھ ) لعل اهللا یرحمكم(فـ  

ھي لتوقع مرجو أو مخوف أو  )لعل(: )ھـ 538: ت(الترجي ، قال الزمخشري 

)5(ألمر مشكوك أو مظنون فیھ 
ر مرجو حدوثھ ، فالصالة قربى إلى وھي ھنا ألم 

  .اهللا نرجو بفضلھا رحمة اهللا سبحانھ وزمن ھذا الحال تجددي 

                                                             

  . 382: للمرادي صالداني الجنى  )(1

  . 1/179البیان والتبیین )(2

  . 1/285مغنى اللبیب : ینظر  )(3

  . 3/86:  البیان والتبیین )(4

  . 581: الجنى الداني للمرادي ، ص: ینظر  )(5
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وھو أسلوب إنشائي غرضھ الترجي ، ومثلھ ما وعظ بھ عروة ) أن یفعل+ عسى (  - ب

    قوٍم كباَر فعسى أن تكونوا قوٍم تعلموا العلم ، فإنكم إن تكونوا صغاَر"بنیھ 

" آخرین
)1(

 

فعسى أن (جاء في الخبر السابق أسلوب إنشائي غرضھ الترجي ، وھو        

) فعل(، فعسى ) تكونوا
)2(

، فعل مضارع منصوب ) أن تكونوا(ومعناه الترجي ،  

، وأن ) كان(بأن وعالمة نصبھ حذف حرف النون ، والواو في محل رفع أسم 

) 3(والفعل المضارع في محل رفع اسم عسى 
  .قوم كبار : وخبرھا 

  :وبناء على ما جاء في ھذا المبحث یمكن استخالص ما یلي     

 :سلوب الخبري على الصور االتیة یأتي الحال التجددي في األ - 1

  .وھو أسلوب خبري مثبت ، ) یفعل+ یكون ( : ولىالصورة األ

  .وھو أسلوب خبري منفي ، ) یفعل+ ما یكون (: الصورة الثانیة 

  .وھو أسلوب خبري مؤكد ، ) یفعل+ یكون + إنھ (: الصورة الثالثة 

 :سلوب اإلنشائي على الصور االتیة ي في األیأتي الحال التجدد - 2

  ) .االمر: (ولى الصورة األ

  ) .النھي: (الصورة الثانیة 

  ) .االستفھام: (الصورة الثالثة 

  ) .العرض: (الصورة الرابعة 

  ) .التمني: (الصورة الخامسة 

  ).الترجي: (الصورة السادسة 

وورد . صوره الثالث  سلوب الخبري فيعند الجاحظ الحال التجددي في األ لم یرد - 3

  .نشائي قلیال في األسلوب اإل

                                                             

 . 2/134البیان والتبیین  (1)
  

 .حرف ، خالفا البن السراج وثعلب ال ھو فعل مطلقا  )(2

  . 1/151ینظر مغنى اللبیب 

 .فعل متعد ، ینظر المصدر السابق الصفحة نفسھا ) فعسى( (3)
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  الثـثـث الـالمبح

  احلال االستمراري
  

ريـسلوب الخباأل – الًأو .  

  . نشائياألسلوب اإل – ثانياً
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  االستمراريالحال 

زمن الحال أحد االزمنة التي لم ترد عند الجاحظ ذلك ألن ما یتناولھ ، وما  نَّإ     

الحال كان نقال عن بعض ما ورد منھ وزمنھ وینقلھ كلھ كان أخبارا ماضیة ، 

الذي یدل مع ) یظل(: ویتركب الحال االستمراري من الفعل المضارع . األحداث

مر ، ولھذا الزمن ثالث صور في األسلوب الحال المستعلى ) یفعل(الفعل المضارع 

  : نشائي على النحو التالي الخبري ، وصور عدة في األسلوب اإل

  :سلوب الخبري األ – ًالأّو

  :سلوب وفق الصور اآلتیة ویرد ھذا األ    

 ):یفعل+ یظل (ولى الصورة األ - 1

: زمنھ الحال وجھتھ االستمرار، تتركب ھذه الصورة من فعل مضارع        

، یظل الجواد یعطي : (، زمنھ الحال ، نحو ) یفعل: (، وفعل مضارع آخر ) یظل(

) یظل: (أسلوب خبري مثبت ، تركب من فعل ) یظل ، یعطي(، فـ ) وھو مسرور

التي تدل على االستمرار والفعل المضارع زمنھ الحال ، فالجواد استمر یعطي ، 

)1(تفید عدم التغییر ) ظل(تحول عن جوده ، ألن وھو مسرور ، ولم ی
 .  

 :) یفعل+ ما یظل (الصورة الثانیة  - 2

ھذه الصورة ھي أسلوب خبري منفي ، تركب من فعل مضارع زمنھ الحال       

  :نحو قولك ) ما یظل(مسبوق بفعل مضارع منفي ) یفعل(

 یستمرون في ، والمعنى كثیر من الناس یجودون وال) ما یظل یجود غیر الجواد(  

  . إال الجواد .  هجودھم ، وال یبقى ویستمر في جود

  

  

                                                             

 . 112: الخالصة النحوي لتمام حسان ، ص: ینظر  (1)
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 ) :یفعل+ یظل + إنھ (الصورة الثالثة  - 3

إنھ ( تركب من فعل مضارع مؤكد ھذه الصورة ھي أسلوب خبري مؤكد       

  يحال االستمرارالوقد دل ھذا االسلوب على ) یفعل(، یلیھ فعل مضارع ) یظل

وھو  –مزاحمة العالم العلماء  –، فقد أكد الخبر ) العلماَء ُمزاِحُی ھ یظلُّإّن( : نحو 

  .حال استمراري 

  :نشائي األسلوب اإل – ثانیًا

  :ومن صوره   

  ) :مراأل(ولى الصورة األ

" اهللا أحدكم على دینھ كما یتقي على نعلھ ِقلیّت"نحو قول أبي حازم ) ْلَعْفَیِل(  -  أ
)1(

: 

قد و ، )اتقى( : من الفعل) لیتق(في الخبر السابق أسلوب إنشائي غرضھ األمر    

وعالمة  ، مرتاء وھو معتل ناقص مجزوم بالم األجاء الفعل مزیدا بالھمزة وال

مر ، وزمن األ) الم(، واكتسب الفعل المضارع األمر من جزمھ حذف حرف العلة 

  .ھذا الفعل  الحال االستمراري

 }وًىُط دِسّقالُم واِدباَل َكإّن َكلَیْعَن ْعاخَلف{: نحو قولھ تعالى ) افعل(   - ب
)2(

  

غرضھ األمر ، وقد جاء على ، نشائي إموضع البحث ، وھو أسلوب ) اخلع(    

  . من فعل صحیح متعّد) افعل( : صیغة

  ) :النھي(الصورة الثانیة 

ك الناس عن نفسك ؛ ِھْلُی ال: "نحو قول عمر بن الخطاب واعظا رجال ) ال تفعل(

)3(النھار سادرا  وال تقطع! فإن األمر یصیر إلیك دونھم 
 "

)4(
 .  

                                                             

  . 3/102البیان والتبیین للجاحظ  (1)

  )الفاء(دون ) اخلع(وقد وردت  3/71ینظر البیان والتبیین  ).12: (سورة طھ ، من اآلیة  )(2

 غیر مثبت في كالمھ : وتكلم سادرا . تائھ : وإنھ لسادر في الغي  )(3

 -عبد الرحیم محمود ، دار المعرفة بیروت :  تحقیق( 206: أساس البالغة للزمخشري ص

  ) .لبنان

 . 3/91البیان والتبیین  (4)
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ا النھي ، وزمنھما الحال منشائیان ، غرضھإفقد ورد في الخبر السابق أسلوبان    

الناھیة وعالمة ) بال(وھو فعل مضارع مجزوم  ، )كلِھال ُی: (االستمراري وھما 

) الناس(قد اتصل بھ المفعول بھ المتقدم على الفاعل جزمھ حذف حرف العلة ، و

الناھیة وعالمة جزمھ ) بال(وھو فعل مضارع مجزوم ) وال تقطع: (والفعل اآلخر 

  .السكون ، وھو أسلوب إنشائي زمنھ الحال االستمراري 

  :ومن أمثلة ذلك ) االستفھام(الصورة الثالثة 

وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وما ... واللفظ شریكان  واالشارة: "نحو قولھ ) ھل ؟(  -  أ

" االشارة أن تكون ذات صورة معروفة فھل تعدو تغني عن الخط وبعُد
)1(

 .  

جاء في الخبر السابق أسلوب انشائي استفھامي تركب من حرف استفھام ،      

  .، وزمن الفعل المضارع حال استمراري ) ھل تعدو(وفعل مضارع 

 ما أنت فیھ عن  أما یشغلك : "عبد الملك بن مروان للخارجي : نحو قول ) أما(  - ب

" ھذا
)2(

 

منفي وھو أسلوب انشائي استفھامي زمنھ ) الھمزة(في ھذا الخبر استفھام بـ      

لمسلم أن یشغلھ عن قول الحق ) ما ینبغي(الحال ، وقد رد الخارجي بخبر منفي 

)3(شيء 
   

  :ومن أمثلتھ عند الجاحظ ، ) العرض(الصورة الرابعة 

أال ترى أن الناس إذا دخلوا إلى الملوك "نحو ما جاء على لسان الزبیري ) أال تفعل(

" ینزعون نعالھم خارجا
)4(

 .  

زمنھ و نشائي ، غرضھ العرض ، إ، وھو أسلوب ) أال ترى( موضع البحثف     

  الحال االستمراري 

  

  

                                                             

  .   1/62البیان والتبیین للجاحظ  )(1

  . 1/178المصدر السابق  )(2

  .ینظر المصدر السابق الصفحة نفسھا  )(3

  . 3/71نفسھ  المصدر (4)
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  ) :التمني(الصورة الخامسة 

لمن استحال فالحھ ألن لیت حرف تمن ) لیتك تفلح: (نحو قولك ) لیتھ یفعل(      

)1(یتعلق بالمستحیل غالبا وبالممكن قلیال 
ضمیر مبني على ) لیتك(في ) الكاف(، و 

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ ) وتفلح(، ) لیت(الفتح في محل نصب اسم 

انشائي غرضھ التمني وزمنھ الضمة والجملة الفعلیة في محل رفع خبر وھو أسلوب 

  .حال 

  ) :يرّجالّت(الصورة السادسة   

، وفعل ) عسى: (وتتركب ھذه الصورة من فعل ترج ) أن یفعل+ عسى (      

ما جاء على لسان االحنف بن قیس لمعاویة بن أبي : نحو ) أن(مضارع مسبوق بـ 

  سفیان مما أوصى بھ قیس بن عاصم ولده 

اد واجعل بینك وبینھ مجلس َساش وال ِوَروال تجلس لھ في ِف ...السلطان  َشْغال َت"

        ام َقمن ھو أولى بذلك المجلس منك فُت یأتي عسى أْنھ رجل أو رجلین ؛ فإّن

... "لھ 
)2(

  

  :ورد في الخبر السابق عدد من األسالیب منھا      

نشائیان غرضھما النھي ، الفعل األول مجزوم إوھما أسلوبان ) ال تغش وال تجلس(

وھو ) واجعل(وعالمة جزمھ حذف حرف العلة ، واآلخر عالمة جزمھ السكون 

  .أسلوب انشائي غرضھ األمر 

، تركب من الفعل عسى  جيوھو أسلوب انشائي غرضھ التر) أن یأتي+ عسى (

  .یلیھ فعل مضارع مسبوق بأن ، وزمنھ الحال 

)3(ویختص بالممكن  ٍجحرف تر: سلوب من یتركب ھذا األ) یفعل+ لعلھ (
) لعل( 

: یلیھ فعل مضارع یدل على الحال ، ومنھ ما جاء على لسان موسى في قولھ تعالى 

                                                             

  . 1/285 البن ھشام ، ومغنى اللبیب 491:ینظر الجنى الداني للمرادي ص (1)

 . 1/46البیان والتبیین للجاحظ  (2)

  . 1/288ینظر مغنى اللبیب  )(3
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 }ٍسَبَقنھا ِبِم ْمیُكآِت يِّعَلَل ارًاَن ُتي آنْسوا إنُِّثُكْمُا{
 

 
)1(

          :، فموضع البحث  

  .فاألسلوب إنشائي لغرض الترجي وزمنھ الحال االستمراري  )لعلي آتیكم(

  :وبناء على ما جاء في ھذا المبحث یمكن استخالص ما یلي     

 :سلوب الخبري على الصور اآلتیة یأتي الحال االستمراري في األ - 1

  .وھو أسلوب خبري مثبت ) یفعل+ یظل : (ولى الصورة األ

  .وھو أسلوب خبري منفي ) یفعل+ ما یظل : (الصورة الثانیة 

  .وھو أسلوب خبري مؤكد ) یفعل+ یظل + إنھ : (الصورة الثالثة 

 :نشائي على الصور االتیة یأتي الحال االستمراري في األسلوب اإل - 2

  ).األمر: (ولى الصورة األ

  ) .النھي: (الصورة الثانیة 

  ).االستفھام: (الصورة الثالثة 

  ) .العرض: (الصورة الرابعة 

  ) .التمني: (الخامسة  الصورة

  ) .الترجي: (الصورة السادسة 

حال االستمراري عند الجاحظ في األسلوب الخبري ، وجاء قلیال في لم یرد ال - 3

  .نشائي إلسلوب ااأل

  

  

  

                                                             

 ) . 10: (سورة طھ من اآلیة  (1)

   ) .لعلي آتیكم منھا بخبر) (بقبس(بدل ) بخبر(وقد جاءت  1/181ینظر البیان والتبیین 
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  الثــل الثــالفص

من املستقبلالز  
  

  .مدخل إلى الفصل 

 ط ـسيـل البالمستقب –ل المبحث األو.  

  .ريب ل القالمستقب –اني المبحث الثّ 

  .د ـل البعيالمستقب –الث المبحث الثّ 

 المستقبل االستمراري  –ابع المبحث الر.  
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  مدخل إلى الفصل

  

تعريف الزمن المستقبل  – الًأو  

  .خصائصه  – ثانياً

  .ه ـــــحاالت – ثالثاً

  . ورهــــص – رابعاً
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  :تعریف الزمن المستقبل  – ًالأوَّ

صالح للحال واالستقبال ، ال فرق بینھما في ) یفعل: (الفعل المضارع صیغتھ        

) غد(، والمستقبل بـ ) اآلن( :والزمن الحال ُیعرف بالظرف اللفظ ، 
)1(

وقد عرَّفھ  

فعل ، زمان إخباره اآلن ، وزمان وجوده لم یأت : " بانھ )ھـ 392: ت (ابن جنِّى 

" بعد
)2(

، لقد جعل ابن جنى للفعل زمن إخبار وزمن وجود لم یتحقق بعد ، أما  

اسم للفعل الذي لم "فعنده أن المستقبل لم یحدث بعد وھو ) ھـ 616: ت(العكبري 

) ال تقم: (نحو ، ونھیا ) قم: (، وأمرا نحو ) سیقوم: (یأخذ فیھ ویكون خبرا كقولك 

" إال أن فعل األمر للمواجھ بصیغتھ خالص لالستقبال ال یحتمل غیره
)3(

 .  

، وقبلھ أن  وإنشاًء لقد لخص العكبري صور زمن المستقبل وجعلھ خبرًا     

مالم : "بقولھ) ھـ 643: ت(ابن یعیش وإلى ھذا ذھب رع فیھ ، المستقبل فعل لم یّش

" االخبار عنھ قبل زمان وجودهیكن لھ وجود بعد بل یكون زمان 
)4(

لقد طابق  

تعریف ابن یعیش للمستقبل تعریف ابن جنى سابقا ما وصف بھ المستقبل من أن 

لقد أخبرت عن القیام ولكنھ لم یقم ) سیقوم: (زمن إخباره یكون قبل زمن تحققھ نحو 

  .بعد 

ن فعل الحال وقد اختلف النحاة في أي أقسام الفعل أصل لغیره ، فقال قوم أ      

)5(أصل لغیره من األفعال 
األصل ھو المستقبل ألنھ یخبر بھ "إن  : ، وقال آخرون 

" عن المعدوم ثم یخرج الفعل إلى الوجود فیخبر عنھ بعد وجوده
)6(

 .  

                                                             

 إلبارھیم السامرائي ، والفعل زمانھ وأبنیتھ  82: عراب للحریري صشرح ملحة اإل: ینظر  (1)

   16: ص

 107: أبي الحسن األصبھاني ، ص: تألیف :  للمع في النحو ألبي الفتح ابن جنيشرح ا (2)

  ). 2007لبنان ، الطبعة األولى  –دار الكتب العلمیة ، بیروت , محمد خلیل مراد : تحقیق (

عبد الحمید حمد الزوي ، جامعة : تحقیق (  1/219: ع للعكبريالمتبع في شرح اللم (3)
  ) . 1994 –بنغازي الطبعة االولى  –قاریونس 

  . 7/4شرح المفصل ،  (4)

  . 2/15اللباب في علل البناء واالعراب للعكبري : ینظر  )(5

 . 2/16المصدر السابق ، وقد نقل السیوطي ھذا القول في االشباه والنظائر  (6)
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الفعل : اعلم أن أسبق األفعال في التقدم ) : "ھـ 345: ت(اجي جَّوقد قال الزَّ   

م كان ، والعدم سابق ثم یصیر في الحال ، ثم یصیر المستقبل ، ألن الشيء لم یكن ث

المستقبل ثم فعل الحال ثم : ماضیا فیخبر عنھ بالمضي ، فأسبق األفعال في الرتبة 

" فعل الماضي
)1(

وفكرة أي أقسام الفعل أصل لغیره أو أي األقسام أسبق ، فكرة  

: ح ، فمن رّج د أدلى فیھا بدلوه بحسب وجھة نظرهق طرحھا النحاة قدیما ، وكّل

: الماضي ثم الحال ثم المستقبل نظر إلیھا من حیث الترتیب الزمني ، ومثلھا 

الفعل ح الحال فلم ینظر إال إلى كون رّج ْنالمستقبل ثم الحال ثم الماضي ، أما َم

)2(شارة إلیھ فیتحقق وجوده خبرا ، وفعل الحال یمكن اإل
، فالحال ھو األصل ما  

  .یأتي مستقبل في علم الغیب وما س) ماض(كان قبلھ 

  :خصائصھ  –ثانیا 

من خصائص الفعل المستقبل أن یسبق بعالمات ، فتدل ھذه القرائن على أن الفعل 

) 3(مستقبل ، وإذا خال منھا فھو حال 
  : ، ومنھا 

) السین وسوف: (حرفا التسویف أو االستقبال  - 1
)4(

 قال أبو الحسن األصبھاني  

 ین وسوف ، فیختّصتخصیصھ بالمستقبل ، جئت بالّس فإذا أردت) : "ھـ 543: ت(

" بالمستقبل
)5 (

  

) قد(صحة دخول  - 2
)6(

 .علیھ  

 

                                                             

  . 1/76شباه والنظائر للسیوطي ، األ )(1

  .  2/15اللباب في علل البناء واالعراب للعكبري ، : ینظر  )(2

   107: شرح اللمع ألبي الحسن األصبھاني ، ص : ینظر  )(3

، وأسرار العربیة ألبي البركات االنباري  82: ملحة األعراب للحریري صشرح : ینظر  )(4
 ) 1995 –دار الجیل بیروت ، الطبعة االولى ،  فخر الدین صالح قداره: تحقیق (،  35: ص

، وشرح التسھیل  7/2، وشرح المفصل البن یعیش  1/127والمتبع في شرح اللمع للعكبري 
  . 1/26البن مالك 

  . 107: شرح اللمع ص )(5

 .    7/2، وشرح المفصل  35: أسرار العربیة ص: ینظر  )(6
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" وتدل على تقلیل المستقبل"
)1(

 قد یفلح الكسول : نحو  

)2(وفعل األمر من األفعال المستقبلة  - 3
من المأمور أن  ألن األمر إنما یستدعي"،  

" یحدث الفعل
)3(

فاألمر حدث ، والفاعل لم  ،قم : وھو لم یحدثھ بعد ، نحو قولك  

 . بعُد) القیام(یفعل 

قال أبو البركات ) أن ، ولن ، وإذن ، وكي: (وكذلك حروف نصب الفعل المستقبل  - 4

" وھذه الحروف تخلص الفعل المضارع لالستقبال) "ھـ 577: ت(األنباري 
)4(

  

)5(خلص لالستقبال ) ًاغد( لظرفوإذا اقترن با - 5
قال ابن مالك ،  أقوم غدًا: نحو قولك  

... وباسناد الفعل إلى متوقع... تخلص االستقبال بظرف مستقبل  ) : "ھـ 672: ت(

...  وبأداة ترّج... وبمصاحبة ناصب من نواصبھ ... أو وعدا ...  وباقتضائھ طلبًا

" لتخلص بحرف التنفیسوبنون التوكید وا.... وبلو المصدریة ... وبالمجازاة 
)6(

 . 

وھو جواب سیفعل أو سوف یفعل او أرید أن تفعل ) لن(كذلك خصوه في النفي بـ  - 6

)7(إذا أرید بھ المستقبل ) یفعل(لنفي ) ال(وأیضا 
 . 

  :حاالتھ  –ثالثا 

یأتي بناء یفعل للتعبیر عن حاالت عدة بحسب  ما جاء معھ من قرائن فیدل على      

والمخبر بالمستقبل یتقدم شعوره باستقبالھ على "أن الحدث واقع في حیز االستقبال 

" التعبیر عنھ
)8(

  .إذا جاء فیھ أحد القرائن السابقة ) المستقبل(فیتعین في المضارع  

   

                                                             

  . 1/126المتبع في شرح اللمع  (1)

، جاء  1/24، وشرح التسھیل البن مالك  1/126المتبع في شرح اللمع للعكبري : ینظر  )(2
و دوام أواألمر مستقبل أبدا ؛ ألنھ مطلوب بھ حصول مالم یحصل : (للسیوطي  1/16في الھمع 
 ) .ما حصل

  . 82: شرح ملحة االعراب للحریري ص )(3

  . 288: ، ص  أسرار العربیة )(4

  . 1/218المتبع في شرح اللمع : ینظر  (5)

  . 25-1/23شرح التسھیل ،  (6)

  . 8/108شرح المفصل البن یعیش ، : ینظر  (7)

  .  1/18شرح التسھیل البن مالك ،  (8)
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صالح للحال واالستقبال وھو رأي الجمھور  )یفعل( فإنوفي زمن المضارع 

)1(ال یكون إال للمستقبل ) یفعل(أن بناء ) ھـ 311: ت(اج جَّالّز وسیبویھ ، وعّد
 

ألن أصل أحوال ... حقیقة في االستقبال مجاز في الحال ) "یفعل(بناء  فإنوكذلك 

" بالمثال الفعل أن یكون منتظرا ثم حاال ثم ماضیا فالمستقبل أسبق فھو أحق
)2(

 

وما جاء منھ ، ال یكون إال مستقبال ) یفعل(فحقیقة األستقبال أن المضارع أو بناء 

  .حاال فمن المجاز 

  : صوره  –رابعا 

وینقسم إلى ، لمعنى االستقبال بحسب ما یعرض لھ من قرائن ) یفعل(یأتي بناء      

  :الصور اآلتیة 

  ) .البسیط(، وھي صورة المستقبل ) یفعل( :الصورة األولى 

  ) .القریب(، وھي صورة المستقبل ) سیفعل( :الصورة الثانیة 

  ) .البعید(وھي صورة المستقبل ) : یفعل +سوف( :الصورة الثالثة 

  ) .االستمراري(، وھي صورة المستقبل ) یفعل+ سیظل ( :الصورة الرابعة 

عة أزمنة تقع في جملة بسیطة ، زمنھا مطلق أرب) المستقبل(وھكذا فإن لفعل       

  ) .غفر و استغفر: (ومعناھا طبیعي أو عارضي نحو ) یفعل: (وصورتھا 

: قد یكون ضمنیا نحو  ومعناھا ، )سیفعل( : وصورتھاوجملة مركبة أو مقیدة 

  ).سیستغفر(

  

  

  

  
                                                             

  1/17ھمع الھوامع للسیوطي : ینظر  )(1

  . 1/18السابق  المصدر (2)
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  لوث األــــحــمبــال

  املستقبل البسيط

ريــــــسلوب الخباأل – الًأو .  

  . نشائياألسلوب اإل – ثانياً
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  المستقبل البسیط

عند الجاحظ ، وھذا كثیرًا منة التي وردت زإن زمن المستقبل البسیط من األ   

، ولھ ثالث صور في ) یفعل: (ة الزمن یأتي من الفعل المضارع على صیغ

  :التالي نشائي وذلك على النحو األسلوب اإلسلوب الخبري ، وصور عدة في األ

  :سلوب الخبري األ – ًالأّو

  :ویرد ھذا األسلوب وفق الصور اآلتیة       

  ) : یفعل(ولى الصورة األ

  :تتكون ھذه الصورة من فعل مضارع بسیط دال على المستقبل ، ومن أمثلة ذلك    

)1(قول الربیع بن خثیم   -  أ
اهللا یحكم بینھم یوم "قتل الحسین ، قال : عندما قالوا لھ  

" القیامة
)2(

سلوب خبري مثبت ، فعلھ وھو أ )یحكم بینھم(: جاء في الخبر السابق  

  .مضارع صحیح  وھو فعل) یوم القیامة(یدل على المستقبل بقرینة یحكم المضارع 

  تلقاني بھا في  : "صرة نیس ذي المخلعبد اهللا بن ُأ -علیھ السالم -قول النبي    - ب

" الجنة
)3(

 

جاء ) تلقاني(وھو أسلوب خبري مثبت ، فعلھ المضارع ) تلقاني(موضع البحث ف    

والفاعل ضمیر ،  خر متعٍدوھو فعل مضارع معتل األ) الجنة: (لالستقبال والقرینة 

والنون للوقایة ، والیاء في محل نصب مفعول ، مستتر یعود على عبد اهللا بن أنیس 

  بھ 

  ) :ال یفعل(الصورة الثانیة 

النافیة ، ) ال(مسبوق بـ ) یفعل: (تتركب ھذه الصورة من فعل مضارع بسیط     

  .ھو حرف لنفي المستقبل ) ال(، فالحرف ) ھو یفعل: (وھذه الصورة ھي جواب 

  :وقد كثر ما جاء على ھذه الصورة ومنھ   

                                                             

  .من أسماء العباد والزھاد والمتصوفة 235: الندیم في الفھرست ص  هعد (1)

  . 3/102البیان والتبیین للجاحظ  (2)

  . 3/7السابق  المصدر )(3
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 ]أتى ُثْیَح ُراِحالّس ُحِلْفوال ُی[: تعالى  قولھ  -  أ
)1(

  

، وھو أسلوب خبري منفي ، یتركب من فعل مضارع  )ال یفلحو(: قولھ تعالى 

التي تنفي فعل المستقبل ، وقد جاء جوابا لقول من ) ال( : مسبوق بأداة نفي) یفلح(

  .ال یفلح :فالجواب  الساحر ؟  یفلح لھ: قال 

ال یعرف الحلیم إال عند : ثالثة ال یعرفون إال في ثالثة مواطن : "قول لقمان البنھ    - ب

." عرف أخاك إال عند الحاجة إلیھ تالغضب ، وال الشجاع إال عند الحرب ، وال 
)2(

  

  :ورد في الخبر السابق عدد من االسالیب ، منھا      

ني الفعل للمجھول ، یتركب من فعل وھو أسلوب خبري منفي ، وقد ُب )ال یعرفون(

الجماعة في محل رفع  )واو(ومضارع بسیط مرفوع وعالمة رفعھ ثبوت النون ، 

ال (و ، ني الفعل فیھ للمجھولَب ، أیضا أسلوب خبري منفي) ال یعرف(ونائب فاعل 

النافیة فاألسلوب ) ال(فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ الضمة سبق بـ  )تعرف

  .قد جاء فعلھ المضارع صحیحا مبنیا للمعلوم متعدیا للمفعول خبري منفي ، و

  ) :لیفعلن(الصورة الثالثة 

) ونبالّن(د تتركب ھذه الصورة من فعل مضارع بسیط مؤّك       
)3(

  :على نحو  

 :ما جاء على لسان لیلي بنت النضر بن الحارث في رثاء أبیھا   -  أ

" ال ینطُق ٌتمّی إن كان یسمُع    ∴   ر إن نادیتھُضالنَّ نَّفلیسمَع"     
)4(

      

أسلوب خبري مؤكد بالنون الثقیلة ، وقد بني الفعل المضارع على الفتح ) فلیسمعنَّ(

  .الفعل المضارع معھا على المستقبل  ودّل

  

  

                                                             

  . 3/20، ینظر البیان والتبیین ) 69: (سورة طھ من اآلیة  )(1

  . 2/49البیان والتبیین للجاحظ  )(2

فعال إال نادرا ؛ ألن المراد منھا على غیر األقیلة وخفیفة وال تدخل وھذه النون تكون ث )(3
اللباب في علل البناء : ینظر . توكید مالم یقع ، ولذلك اختصا بالقسم واألمر والنھي واالستفھام 

  . 14: ، وشرح ابن الناظم ص 2/66واالعراب للعكبري 

  . 4/27والتبیین  البیان (4)
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 : قول بعض شعراء العسكر یھجو رجال    - ب

 المنظِرة باحتقار ّروإلى األِس   ∴    ھاّلإلى المنابر ُك رنَُّظْنفأل     
)1(

  

وھو أسلوب خبري مؤكد بالنون الثقیلة التي دلت  )نظرنفأل(: ورد في البیت السابق 

البیت شدة ازدراء الشاعر لھذا الرجل  ثَلعلى التوكید في الزمن المستقبل ، فمَّ

  .واحتقاره لھ 

  :نشائي إلسلوب ااأل –ثانیا 

  :سلوب ومن صور ھذا األ      

  ) :األمر(ولى الصورة األ

قول الحجاج عندما أراد أن یتغذى مع أعرابي  :ومما جاء منھ عند الجاحظ     

" غدا صْمفافطر الیوم ُو: "ئم صا
)2(

ول الخبر السابق أسلوبا إنشاء ، األ فقد جاء في 

فالحجاج ) الیوم( : وغرضھ األمر وزمنھ الحال ، والقرینة ھي )فافطر(: منھما 

، وغرضھ  )وصم(: ، والثاني ) الحال(طلب منھ الغذاء وھو وقت غذاء ، فزمنھ 

المستقبل ، في یكون  )غدا(، و) غدا: (ھي  االمر وزمنھ المستقبل ، والقرینة 

  .أجوف العین ، وقد حذفت عینھ ألنھ حرف علة لئال یلتقي ساكنان ) صم: (والفعل 

  :) النھي(الصورة الثانیة 

 ال تجادلھموي ازحم العلماء بركبتیك ، ّنیاُب: "ومنھ قول لقمان البنھ وھو یعظھ 

)3(فیمقتوك
)4(، وخذ من الدنیا بالغك  

)5(وأبق فضول  
 وال ترفضكسبك آلخرتك  

                                                             

  .الكامل  والبیت من بحر  1/102البیان والتبیین للجاحظ (1)

  . 4/61المصدر السابق (2)

البن : لسان العرب ) . أْبَغضھ فھو َممقوت وَمقّیٌت: وَمَقَتھ َمْقتًا ... بغاض أشد اإل: الَمقُت (  (3)
  . 8/332مقت ، / منظور 

... وصل إلى مراده : غ بالشيء وتبّل... وصل وأنتھى : بلوغا وبالغًا  بلغ الشيء یبلَغ(  )(4

  ).بلغ ( مادة ,  1/498لسان العرب ) . الكفایة: والبالغ 

) وأفضل فالن من الطعام وغیره إذا ترك منھ شیئا. البقیة من الشيء : والفضل والفضلة (  (5)

  .فضل  / مادة .  7/120,لسان العرب 
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یضر بصالتك  ًاصوم وال تصموصم صوما یكسر شھوتك ، ... الدنیا كل الرفض 

)1(وال تحاب ... 
)2(القریب وال تجالس السفیھ  

 " ذا الوجھین البتة وال تخالط،  
)3(

  

  :نشائیة منھا ورد في قول لقمان عدد من األسالیب اإل    

وھو ) أخذ(من الفعل ) خذ(نشائیة غرضھا األمر منھا صحیح وھو الفعل إأسالیب  - 

ما الفعل الصحیح السالم ، أ) زحم(: من الفعل  )ازحم(ثالثي مھموز ، وكذلك الفعل 

، فھو فعل مزید بالھمزة معتل اآلخر وقد بني الفعل على حذف حرف العلة  )أبق(

   وھو ثالثي أجوف العین ، أما محل البحث فھو ) صام(من الفعل  )صم(والفعل 

المزید ، والفعل ) جادل(غرضھ النھي من الفعل ، نشائي إوھو أسلوب  )ال تجادلھم(

، والفعل  ) صام: (من الفعل  )وال تصم(: الفعل من الفعل رفض ، و )وال ترفض(: 

، ) جالس: (من الفعل  )وال تجالس(: ، والفعل ) حابى: (من الفعل  )وال تحاب(

 ، غرضھا النھي، نشائیة إ، وكلھا أفعال ) خالط: (من الفعل  )وال تخالط(: والفعل 

 .المستقبل البسیط : وقد جاءت مجزومة ، وزمنھا 

  ) :االستفھام(الصورة الثالثة 

  :ومنھ قول رجل من بني یربوع      

" ھاالشكوى إلى من یزیُد تنفُع وھْل   ∴    و إلیكماُكْشأم شكو ثَّأإلى اهللا "     
)4(

   

، نشائي إتركب من فعل مضارع سبق بحرف استفھام ، وھو أسلوب  )وھل تنفع(

  غرضھ االستفھام ، وقد خرج عن حد االستفھام إلى حد التھكم الممزوج بنوع من 

  

                                                             

  . حبا/ مادة ,  2/312لسان العرب، ) نصره واختصھ ومال إلیھ: حابى الرجل حباء (  )(1

,     4/607حمق، اللسان   ، الجاھل والضعیف واأل: والسفیھ .. .الخفیف العقل  :السفیھ  )(2

  . سفھ/ مادة 
مادة ,  1/317، / اللسان : ینظر ) القطع ، وال أفعلھ البتة ، ولكل أمر ال رجعة فیھ: البت (  (3)

  . 2/97البیان والتبیین .  بتت/ 

 .البیت من الطویل   1/254البیان والتبیین للجاحظ )(4
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التذلل والخوف من مخافة الفراق ، وقد ترجمت األبیات التالیة لھذا البیت ، كل ذلك 

  .بوضوح 

  ) : العرض(الصورة الرابعة 

  : ومثلھ ما قالھ العبدي في المفوف ، شاعر بني ُحمیس وھو الشویعر       

(ة لَیْیَورھا ُفویَعُش   ∴    سمَیاة بني ُحَرى َسَھْنا َتأَل"      
1

" أفاعياَل) 
)2(

  

أداة ، ونشائي غرضھ التحضیض وزمنھ المستقبل البسیط إأسلوب  )يَھْنأال َت( 

ویلیھا فعل مضارع ، ویعرض الشاعر على عقول ھذه القبیلة ) أال: (العرض فیھ 

عیھ فھو لیس بشاعر وإنما ھو أقل مرتبة بل یّد عر عماعي الشأن تمنع ھذا الذي یّد

  .ھو مجرد شویعر 

) التحضیض(الصورة الخامسة 
)3(

  

)4( ّالَھ(ومنھ    
  : نحو قول أمیة بن أبي الصلت في رثاء أھل بدر ) َتْلَعَف 

" ادْحَمالَم أولٍى بني الكراِم ِم   ∴    ت على الكراـــــھال بكی"     
)5(

  

وقد جاء ، یلیھا فعل  ، )ھال: (نشائي مكون من أداة تحضیض إأسلوب  )ھال بكیت(

  طلب بشدة وقوة أن تبكي قتلى بدر زمنھ على المستقبل البسیط ، ی الفعل ماضیا ودّل

  

  
                                                             

  . 2/6البیان والتبیین للجاحظ . دویبة سوداء فوق الخنفساء : فویلیة األفاعي  )(1

  . البیت من الوافر ، الموضع نفسھ السابقالمصدر  )(2

حث على فعل ما ، وھو طلب ومبالغة في الحض على الشيء ، والفرق بینھ : التحضیض  )(3
ھال ولوال ، : حث والعرض اقتراح ، وأدوات التحضیض ھي  وبین العرض ، أن التحضیض

 .والمضارع يولوما وأال وھي تدخل على الفعلین الماض

، والخالصة  4/112شرح التسھیل البن مالك : ینظر  ، 431:المفصل للزمخشري ص: ینظر 
  . 139: النحویة لتمام حسان ص

) أّال(بدل من ھمزة ) الّھ(في ) فالھاء(،  )أّال: (یحتمل أن یكون أصلھا : قال بعض العلماء  (4)

  . 509: ینظر الجنى الداني ص ، ریألن إبدال الھاء من الھمزة كث

 .والبیت من مجزؤء الكامل  1/198البیان والتبیین للجاحظ  )(5
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  ):الترجي(الصورة السادسة 

عل بینك وبین رعیتك من العدل واج"... حنف ألمیر المؤمنین ومنھ قول األ    

  كل امرئ إنما یجمع في وعائھ ، إال  فإنَّ... دة الوفود فانصاف ، سببا یكفیك ِوواإل

" فال یوفد إلیك یا أمیر المؤمنین... عین األ عسى أن تقتحمھقل ممن األ
)1(

  

وھو أسلوب انشائي ، غرضھ ) عسى أن تقتحمھ: (ورد في الخبر السابق       

  .مستقبل بسیط : فعل الرجاء وزمنھ ) عسى(الترجي بفضل 

  ) :الدعاء(السابعة الصورة 

معناه طلب فعل الشيء أو وعلى ، الدعاء ھو النداء ، ویكون من األدنى إلى األ     

  .الماضي والمضارع واالمر : الكف عنھ ، ویرد بالصیغ الثالث 

)2(والحال أوكلھا تكون بمعنى المستقبل 
فھو ... وما جاء منھا بصیغة الماضي " 

" عنى حفظك ، أسأل اهللا أن یحفظكمؤول بمعنى االستقبال ، فیكون م
)3(

   

  :ومما ورد منھ عند الجاحظ في باب البیان ما یلي    

أن حكم المعاني خالف حكم االلفاظ ؛ ألن المعاني  – حفظك اهللا –علم اثم "  - أ 

..." مبسوطة إلى غیر غایة ، وممتدة إلى غیر نھایة 
)4(

  

غرضھ الدعاء ، وقد جاء في صورة الماضي  ، نشائيإأسلوب ) حفظك اهللا(: فقولھ 

  .ومعناه االستقبال ، مؤول 

" دُره َكفي صفو ودِّ لم یُك    ∴    ثقٍةمن أخي  اُهللا َكُمَحْرَی"   -ب 
)5( 

نشائي دعائي ، وقد جاء مضارعا وقصد بھ االستقبال إأسلوب ) یرحمك اهللا(: فقولھ 

  .ومحبتك صافیة ، نسان ثقةإفأنت ، ادعو اهللا أن یرحمك  : أي

                                                             

  .   2/94البیان والتبیین للجاحظ  )(1

مصر ، الطبعة الثالثة ،  –دار المعارف (،  4/368النحو الوافي لعباس حسن ، : ینظر  )(2
  . 260: والزمن النحوي لكمال رشید ، ص) . 1974

  . 261:الزمن النحوي ، ص (3)

  . 1/60البیان والتبیین للجاحظ  (4)

  . والبیت من المنسرح 1/176السابق  المصدر )(5
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"  َاْنزُقا واْرَنِفا وعَاَنْمَحم اْرلُھالَّ: "قول ابن عمر    - ج 
)1(

 

 مر عالھ بصیغة األوقد جاءت أف، نشائي للدعاء إأسلوب  )ارحمنا وعافنا وارزقنا(   

  .نسأل اهللا أن یرحمنا ویعافنا ویرزقنا : وقصد بھا المستقبل أي 

  ) :الشرط(الصورة الثامنة 

صل في الشرط أن یكون مستقبلیا ألنھ إنشاء ولكنھ قد یكون ماضیا ، وقد األ"    

" بإفادة الشرط المستقبلي) إن(كلفت 
)2(  

  : ومما جاء منھ عند الجاحظ قول أبي العباس األعمى في بني عبد شمس 

" بِسْللوا أصابوا ، ولم یقولوا ِب    ∴   قا عابون صامتین وإْنال ُی"     
)3 (

  

وزمنھ مستقبل ، وھو أسلوب خبري منفي ) ال یعابون( :البیت السابق  ورد في     

أسلوب  )وإن قالوا أصابوا(یصف بني عبد شمس بان ال عیب فیھم ؛ فالشاعر بسیط 

) إْن(شرط ، أداتھ 
)4(

مبني على الضم  وھو فعل ماٍض ، )قالوا(، فعل الشرط  

جواب الشرط ، ) أصابوا(وفي محل رفع فاعل ، ) الواو(التصالھ بواو الجماعة و 

التي تخلص الفعل إلى )إن(بفضل  وزمن فعل الشرط مستقبل، جاء ماضیا وقد 

  . االستقبال 

  

  

                                                             

  . 1/136البیان والتبیین للجاحظ  (1)

  . 265: الزمن النحوي ، ص )(2

  .والبیت من الخفیف 1/160البیان والتبیین للجاحظ )(3

وھي أم الباب وتوسعت في االستعمال وإذا وقع بعدھا الماضي أحالت معناه إلى االستقبال  )(4
إن تجتھد تنجح الفعالن : جوابھا ماضیا أو مضارعا قد یتفقان وقد یختلفان نحو وفعلھا  ویكون

، إن كنت اجتھدت فقد أدیت ) ماضي+ مستقبل (مستقبالن ، إن تجتھد فقد اجتھد من قبلك 
، فالشرط یصلح لالزمنھ الثالثة الماضي أو الحال أو المستقبل ، ) الفعالن ماضیان(واجبك 

  .سواء أكان بصیغة الماضي أم المضارع 
، والخالصة  1/25، وشرح التسھیل ، البن مالك  8/156شرح المفصل البن یعیش : ینظر 

 . 265: صوالزمن النحوي لكمال رشید  133:صالنحویة لتمام حسان 
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  : مایليومما سبق یمكن استخالص 

 :ور اآلتیة سلوب الخبري جاء المستقبل البسیط وفق الّصفي األ - 1

   .وھو أسلوب خبري مثبت ، ) یفعل: (ولى الصورة األ

  .وھو أسلوب خبري منفي ، ) یفعل+ ال : (الصورة الثانیة 

  .وھو أسلوب خبري مؤكد ، ) لیفعلنَّ: (الصورة الثالثة 

 :نشائي جاء المستقبل البسیط وفق الصور اآلتیة في األسلوب اإل  - 2

  ) .مراأل(ولى ورة األالّص

  ) .النھي(ورة الثانیة الّص

  ) .االستفھام(ورة الثالثة الّص

  ) .العرض(رابعة ورة الالّص

  ) .التحضیض(ورة الخامسة الّص

  ) .الترجي(ورة السادسة الّص

  ) .الدعاء(ورة السابعة الّص

  ) .الشرط(ورة الثامنة الّص

 .نشائي عند الجاحظ في األسلوبین الخبري واإلكثیرًا المستقبل البسیط ورد  - 3
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  انيث الثــحالمبـ

  املستقبل القريب
  

ري سلوب الخبـاأل – الًأو.  

  .نشائي األسلوب اإل – ثانياً
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  المستقبل القریب

إن زمن المستقبل القریب یتكون من فعل مضارع بسیط مقرون بحرف السین ، ولھ 

نشائي ، وب الخبري ، وعدد من الصور في األسلوب اإلسلاألثالث صور في 

  :كتفي بعدد منھا ، وذلك على النحو التالي وسأ

  :سلوب الخبري األ –ال أّو

  :سلوب وفق الصور التالیة ویرد ھذا األ      

  ) :سیفعل(ولى الصورة األ

 على المستقبل ، ویسبقھ حرف  ورة من فعل مضارع داّلتتكون ھذه الّص    

) السین(
)1(

  :شمي بس بن قتادة الع، ومن أمثلة ذلك ما ورد عند الجاحظ في قول إیا 

" عازُم ي إذا قلُتعلى إثرھا إّن  ر أوالھا وأحذف بالعصا ُحسأَن"  -  أ
)2(

 

حرف ) السین(موضع البحث ، وھو فعل مضارع مرفوع ، سبقتھ  )سأنحر(: فقولھ 

) ھـ 616: ت(س وھو مختص بالمضارع ، ویخلصھ لالستقبال ، قال العكبري یالتنف

)3("امفي اصل وضعھ) سوف(ال من أقرب الى الح) السین(اعلم ان "
، وھو  

  .سأنحر في المستقبل القریب جدا من الحال : أسلوب خبري مثبت ، ومعناه 

 :وكقول الراجز    - ب

" إلى مالم ینِل تواُق والمرُء     ∴     فسیأتیھ األجُل دھرًا اَشَع ْنَم"    
)4 (

  

                                                             

) الحال(وذلك أنھا تنقل المضارع من الزمن الضیق ) توسیع(ویسمى حرف التنفیس حرف  (1)

 إلى الزمن الواسع وھو االستقبال ، والسین أقرب إلى الحال 

،  1/49، واللباب في علل البناء واالعراب للعكبري  435:المفصل للزمخشري ص: ینظر 
حیث خالف  1/138، ومغنى اللبیب البن ھشام  1/219والمتبع في شرح اللمع للعكبري 

   59: البصریین في ذلك ، والجنى الداني للمرادي ص 

  . ، والبیت من الطویل 3/63البیان والتبیین للجاحظ  (2)

  . 1/219المتبع في شرح اللمع  (3)

  .، البیت من الرجز  3/123والتبیین  البیان (4)
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: ال على الحال ب من فعل مضارع دسلوب خبري مثبت ، ترّكأ) فسیأتیھ: (فقولھ 

سیأتي : لصھ لالستقبال ، وزمنھ المستقبل القریب أي فّخ) بالسین(، واقترن ) یأتیھ(

  .األجل في المستقبل القریب من باب أولى لمن عاش دھرا 

  ) :یفعل+ لن (الصورة الثانیة 

 )لن(یسبقھ حرف نفي ) یفعل(تتركب ھذه الصورة من فعل مضارع بسیط      
)1( 

حرف نفي ینصب الفعل المضارع ویخلصھ ) "لن(، فـ ) سیفعل: (ك وھو نفي لقول

" لالستقبال
)2(

  : ، ومن أمثلة ذلك عند الجاحظ قول النمر بن تولب  

 وخطیِب مما قائٍل ِتْحفقبِّ  ∴    ِھھِلبْأ حقا ولسِتفلن تنطقي "
)3(

  

 ، وزمنھ مستقبل قریب، وھو أسلوب خبري منفي ) فلن تنطقي( موضع البحث     

مضارع منصوب بـ ) تنطقي(حرف نفي ینصب الفعل المضارع ، والفعل ) لن(و

في محل ) الیاء(ألنھ من األفعال الخمسة ، و ، ، وعالمة نصبھ حذف النون ) لن(

  :رفع فاعل ، والبیت متعلق بالبیت السابق 

  سمعنا فانطقي وأصیبي :  فقلُت    ∴ بخطبة  َكنعْظ أال فاسمَع: وقالت 

  ) فلن تنطقي حقا(قائال  ىنف) فانطقي وأصیبي: (ا أمرَھول لھا فبعد أن قا

  ) :لیفعلنَّ(الصورة الثالثة 

  :ا قتل الحسین للربیع بن خثیم ومما جاء منھ عند الجاحظ ، قول قوم لّم   

"  المًاوم منھ َكالَی لنستخرجنَّ"
)4(  

                                                             

  . 1/284مغنى اللبیب البن ھشام : ینظر  (1)

  270:الجنى الداني للمرادي ، ص (2)

  .، والبیت من الطویل  1/270البیان والتبیین للجاحظ  (3)

 3/102المصدر السابق  )(4
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الفعل و ، ةوھو أسلوب خبري مؤكد بالنون الثقیل، ) لنستخرجن( موضع البحث     

  التي جعلت المستقبل قریبا) الیوم(: والقرینة ھي ، المضارع زمنھ المستقبل القریب 

  .أما نون التوكید فقد خلصت الفعل المضارع إلى المستقبل 

  :نشائي األسلوب اإل – ثانیًا

  :مایلي سلوب ومن صور ھذا األ     

  ) :األمر(ولى الصورة األ

بھ  وارضواكتاب اهللا إماما  اتخذوا: "بن عبد الملك كلمات خطب بھن سلیمان : نحو 

" ھ كتاب بعدهجنسی، ولم  قائدا ، فإنھ ناسخ لما قبُل واجعلوهحكما ، 
)1(  

  :نشائیة منھا إجاء في كلمات سلیمان بن عبد الملك أسالیب          

من الفعل ) اتخذوا(ول منھما ، األ ، وھما من فعلین صحیحین) اتخذوا واجعلو( - 

 . )جعل(: ، والثاني من الفعل المجرد ) اتخذ(زید الم

ني على حذف خر ُبإنشائي غرضھ األمر ، والفعل معتل اآلسلوب أوھو ، ) ارضوا( - 

  . الجماعة في محل رفع فاعل) واو(حرف العلة ، و 

  ) :النھي(الصورة الثانیة 

  :قول الشاعر عند الجاحظ ومما جاء منھ     

"  بًاْعوال َصوالً ُلَذ ْبَكْروال َت نجاٌة   ∴ ھا فإنَّ موِراأل اِطَسعلیك بأْو "         
)2(

  

موضع البحث ، وھو أسلوب انشائي غرضھ النھي ، تركب من  )وال تركب(      

الفعل صحیح ،  الناھیة وقد جزمت الفعل بالسكون ألن) ال(فعل مضارع مسبوق بـ 

ركب صعبا ، فحذف الفعل وال ت: وأصل الجملة ، سلوب حذف في األ) ال صعبا(و 

  .لداللة الجملة السابقة علیھ 

  

                                                             

  . 1/206البیان والتبیین للجاحظ  )(1

 . ، والبیت من الطویل  1/174السابق  المصدر )(2
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  ) :االستفھام(الصورة الثالثة 

نشائي مركب من ھمزة إوھو أسلوب ) الحر وعده ؟ اسینجز: (نحو قولك     

 ألن ینجز(استفھام مع حرف السین ثم فعل مضارع مثبت دال على المستقبل ، أو 

، ثم ) لن(یلیھا حرف نفي المستقبل ، وھو مركب من ھمزة استفھام ) الحر وعده

فعل مضارع یدل على المستقبل ، فدل ھذا التركیب على المستقبل القریب ولم ترد 

  .ھذه الصورة عند الجاحظ 

  ) :العرض(الصورة الرابعة 

  :ة في رثاء أخیھ ّمومما جاء منھ قول درید بن الصِّ      

 بِریت على الّصِنُب سى لكْناأل مكاَن    ∴ أال تبكي أخاك وقد أرى : وقالوا  
)1(

  

: تركب من أداة عرض ، نشائي للعرض إمحل البحث ، وھو أسلوب  )أال تبكي(

زمنھ المستقبل القریب ، لقد طلبوا ، وھو فعل مضارع بسیط ، ) تبكي(تالھا ، ) أال(

  .منھ البكاء مع أنھ یعرف نفع البكاء وما یجلبھ من راحة لكنھ آثر الصبر 

  ) :التحضیض(مسة الصورة الخا

نحو قولھ ، ) فعلت(: ویلیھا فعل ماض ، ) لوال(: ویتركب من أداة تحضیض      

 ]ھم طائفٌةمُن رقٍةِف لِّمن ُك َرَفال َنْوَلَف[: تعالى 
)2(

فالفعل ماض لكن زمنھ مستقبل  

 ]روَنُكْشَت ًاللْوَف[: فعل مضارع نحو قولھ تعالى ) لوال(قریب ، وقد یلي 
)3(

: أي  

  .كروا اهللا ، یحضھم على الشكر اش

  

  

                                                             

 . 3/205لجاحظ البیان والتبیین ل )(1

مكان  ... أال تبكي : تقول (البیت من الطویل وقد نسب إلى درید بن الصمة الجشمي بروایة 
  . 1/513شرح حماسة أبي تمام لألعلم الشنتمري : ینظر ...) البكا 

  )122(سورة التوبة ، من اآلیة ،  (2)

  ).70(الواقعة ، من األیة ،  سورة )(3
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  ) :يمنِّالتَّ(الصورة السادسة 

لیت الحرب : لسنا نقول : "ومنھ قول عمرو بن العاص لعبد اهللا بن عباس      

" لیتھا لم تكن كانت: ا نقول ، ولكّن عادت
)1(

نشائي إجاء في الخبر السابق أسلوب  

المستقبل عل ماض ، وزمنھا وھو ف) عادت(، فعلھ ) لیت(: غرضھ التمني ، حرفھ 

 یا لیتقال [: نحو قولھ تعالى ) یفعل(: فعل مضارع ) لیت(القریب ، وقد یكون بعد 

 ]یعلمونقومي 
)2(

 .  

  ) :يرجِّالتَّ(ابعة الصورة الّس

  : نحو قول الشاعر   

" ارَھُیِضُی في غیر شيٍء بني صامِت     ∴    ني فدِنُی ماِنالزَّ فیداِتُم لعّل"     
)3(

  

رجي ، الّت ھغرض، نشائي إوھو أسلوب ) یفدنني.. لعل مفیدات (: موضع البحث 

یفدنني وھو فعل : وجوابھ ) لعل: (وزمنھ المستقبل القریب ، وحرف الترجي 

، ونون النسوة في محل رفع فاعل نون النسوة بمضارع مبني على السكون التصالھ 

  .بھ  نصب مفعوًالوقد اتصل بالفعل نون الوقایة ، والیاء في محل 

  ) :الدعاء(الصورة الثامنة 

أن نبتدئ  –أبقاك اهللا  –أردنا ) : "ماضیا عند الجاحظ(ومن أمثلة ما جاء فعلھ   -  أ

صدر ھذا الجزء من البیان والتبیین بالرد على الشعوبیة في طعنھم على خطباء 

..." العرب وملوكھم 
)4(

 

فعل ماض ) أبقاك(: وفعلھ ، اء غرضھ الدع، نشائي إأسلوب ) أبقاك اهللا(: فجملة 

وزمنھ ، على فاعلھ ) الكاف(م مفعولھ الضمیر تقّدوقد مزید بالھمزة معتل اآلخر 

  .المستقبل القریب ، یدعو لھ بالعیش 

                                                             

  2/195البیان والتبیین للجاحظ  (1)

  ) .26: (سورة یس، من اآلیة  (2)

  .والبیت من الطویل  1/268البیان والتبیین للجاحظ  )(3

  . 2/3السابق  المصدر )(4
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یرحم اهللا فالنا ، فلقد كان : ناسا فقال  ى أعرابيٌّوعّز) : "مضارعا(ومما جاء فعلھ    - ب

)1(كثیر اإلھالة 
)2(دسم   

)3(األشداق  
 "

)4(
غرضھ الدعاء ، نشاء إ) یرحم اهللا( . 

  .أسأل اهللا أن یرحمھ : مضارع وزمنھ المستقبل ، ومعناه ) یرحم(وفعلھ 

  ) :رطالّش(اسعة  الصورة الّت

   :ومن أمثلتھ ما ورد في قول الشاعر 

)5( ُضْرالِع ُلَسْغال ُی"
)6( ِھِسدنَُّت ْنِم 

"  َالِسُغ ًاسَّدَنُم سََّم إْن وُبوالّث   ∴    
)7(

 .  

) سََّم: (فعلھ ، و) إن: (، أداة الشرط  )الِسُغ...  إن مسَّ(: موضع البحث       

یعود على ) غسال: (وزمنھ مستقبل ، وجوابھ ، صحیح مضعف ماض وھو فعل 

   سل سا ُغمدنَّ الثوُب سَّإن َم: غسل ، وأصل تركیب الجملة ُی: الثوب ، بمعنى 

غسل ُی ا أن الثوَبس ویصیبھ األذى إّلدنَّوب كالھما ُیكالث َضْرجعل الِع ، الثوُب

  .سل ْغال ُی رَضوالِع

  

  

                                                             

شيء أرسلتھ إرساال من رمل أو تراب  ّلتھ من غیر كیل ، وٌكببراب صھلت الدقیق في الِج (1)
لسان . ، وھو طعام مھیل  جرى وانصبَّ: ھ ھیال فانھال أي ٌللتھ أھیأو طعام أو نحوه قلت ِھ

  .)ھیل(مادة ,  9/184العرب البن منظور  ، 

التدسیم وھو السواد الذي یجعل خلف أذن الصبي لكیال تصیبھ العین ... السواد :  ُةَمْسالدٌّ )(2
  . .)دسم(مادة  3/355لسان العرب، . وال یكون إال قلیال 

ق جوانب الفم وإنما ااالشد... متفوھا ذا بیان  ورجل أشدق إذا كان... جانب الفم :  ُقْدالشِّ (3)
  .) شدق(مادة ,   5/56لسان العرب، . ھ ، والعرب تمتدح بذلك ییكون ذلك لرحب شدق

  . 2/205البیان والتبیین  )(4

.  ذمُّبھ وُی مدُحھ ، وقیل نفسھ ، وقیل خلیقتھ المحمودة ، وقیل ماُیُبَسَح: الرجل  رُضوِع )(5

  . )عرض(مادة  , 6/181نظور لسان العرب البن م

 نُسْدَی َسَنلطخ الوسخ ونحوه حتى في االخالق ، والجمع أدناس ، وقد َد: في الثیاب  الدنُس )(6

رضھ إذا فعل ما ودنس الرجل ِع... اتسخ ودنسھ غیره تدنیسا : فھو دنس توسخ ، وتدنس  سًاَنَد
  )دنس(مادة ,  3/423لسان العرب ، . ینھ شُی

  .، البیت من المنسرح  1/161لتبیین للجاحظ ، البیان وا )(7
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  :  مایليوبناء على ما جاء في ھذا المبحث یمكن استخالص      

 : ور االتیة سلوب الخبري ، جاء المستقبل القریب وفق الّصفي األ - 1

  .وھو أسلوب خبري مثبت ) سیفعل: (ولى ورة األالّص

  .وھو أسلوب خبري منفي ) یفعل+ لن : (ة ورة الثانیالّص

  .وھو أسلوب خبري مؤكد ) لیفعلن: (ورة الثالثة الّص

 : نشائي، جاء المستقبل القریب وفق الصور االتیة في األسلوب اإل - 2

  ).مراأل(: ورة االولى الّص

  . )النھي(: ورة الثانیة الّص

  . )االستفھام(: ورة الثالثة الّص

  . )رضالع(: ورة الرابعة الّص

  . )التحضیض(: ورة الخامسة الّص

  . )التمني(: ورة السادسة الّص

  . )الترجي(: ورة السابعة الّص

  . )الدعاء(: ورة الثامنة الّص

  . )الشرط(:ورة التاسعة الّص

 .كثیرة االستعمال عند الجاحظ  ھذا الزمن من األزمنة - 3
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  الثـث الثـحـبـالم

  املستقبل البعيد
  

ري ـــسلوب الخباأل – الًأو.  

  .نشائي اإل سلوباأل – ثانياً
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  المستقبل البعید

قلیلة االستعمال عند الجاحظ ، ویتركب من حرف التنفیس الھو أحد االزمنة      

االسلوب ، ولھ ثالث صور في ) یفعل(: ، ویلیھ فعل مضارع للمستقبل ) سوف(

  :على النحو التالي لك ذونشائي الخبري ، وعدة صور في األسلوب اإل

  .سلوب الخبري األ – ًالأّو

  :سلوب على الصور اآلتیة ویأتي ھذا األ      

  ) :یفعل+ سوف (ولى الصورة األ

)1(تتركب ھذه الصورة من حرف تنفیس        
         قال ، ) سوف(:  

" تھفوفي سوف داللة على زیادة تنفیس ومنھ سّو) "ھـ 538: ت( الزمخشري 
)2(

  ،

، ومما ورد منھ عند الجاحظ ، قول ) یفعل(یھ فعل مضارع دال على االستقبال ویل

  :الشاعر یھجو قوما 

)3( ًةَعم َضدُكزُیَی وْفَسَو"    
" ِرْیَمُن نِيَب اُءَجالِھ َعا وَضَمَك    ∴ ائي ِجِھ 

)4(
  

مع فعل ) سوف(یتركب من ، أسلوب خبري مثبت   )وسوف یزیدكم(: فقولھ 

ھجائي  إنَّ: صار المستقبل بعیدا ، والمعنى ) سوف(ومع  ، ستقبلمضارع زمنھ الم

وسوف تزدادون ، وأنتم وضعاء  ، یطول إلى المستقبل البعیدو ، د تمیالالذع س المّر

  .وضاعت ھیبتھم ، میر عندما انحط قدرھم وضاعة مثل بني ُن

                                                             

الجنى : ینظر ) السین(أبلغ في التنفیس من ) وسوف(یختص بالمضارع ویخلصھ لالستقبال  (1)
  . 459: الداني للمرادي ص

  . 435: المفصل ، ص (2)

ع  والوضی... ضد الشریف ... ورجل وضیع ... خالف الرفعة في القدر : عة ة والضَِّعالضَّ (3)
  .) وضع(مادة ,  330/ 9لسان العرب البن منظور  ، . الدني من الناس 

 .، والبیت من الوافر 4/22البیان والتبیین للجاحظ  (4)

  :القوم الذین ھجاھم جریر بقولھ  ھم

  .  فال كعبا بلغت وال كالبا      ∴ فغض الطرف إنك من نمیر     
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  ) :یفعل+ لن (الصورة الثانیة 

ویلیھا فعل مضارع  ، )لن( : قبلتتركب ھذه الصورة من حرف نفي المست   

موت ذریع ووكان قد وقع في الناس وباء جارف ، : للمستقبل على نحو قول أحدھم 

                       : وقال ، فلما كان في بعض الطریق ضرب وجھ حماره ، حماره  على فھرب

)1( ٍةیْعي َموال على ِذ  ∴   ماِرعلى ِح اُهللا بَقْسُی ْنَل "          
 طاِرُم 

)2(
 "

)3(
  

أداة نفي ) بلن(وھو أسلوب خبري منفي ، ) لن یسبق(ورد في البیت السابق    

: وھو فعل مبني للمجھول من الفعل ، ) یسبق(المستقبل ، یلیھا فعل مضارع 

  .وزمنھ المستقبل البعید  ،)سبق(

  : )یفعل+ لسوف (الصورة الثالثة 

، ) الم توكید(یسبقھ  ، ع یدل على المستقبلتتركب ھذه الصورة من فعل مضار     

 بَكرَّ یَكِطْعُی َفْوَسوَل[: لیدل على البعید نحو قولھ تعالى ) سوف(مقترن بـ 

)4( ]ىَضْرَتَف
موضع البحث ، وھو أسلوب خبري مؤكد زمن ) ولسوف یعطیك(،  

  .الجملة فیھ المستقبل البعید 

  :نشائي األسلوب اإل –ثانیا 

  :سلوب وفق الصور اآلتیة األویأتي ھذا      

  ) :مراأل(الصورة األولى 

  :ومن أمثلة ذلك قول الحكم بن عبدل االسدي     

 امِعَخالتَّ ِعا وَدَصالَع ِقأْل "
)5(

" رجاِنالُع لَةفھذي دْو عمًال   ∴    ْسِمَتواْل 
)6(

  

                                                             

  .,)عیم( مادة  8/414العرب ،  لسان.  جري الفرس أولھ وأنشطھ. المیعة  )(1

  .السریع العدو : طار الُم )(2

  .، والبیت من السریع  3/175البیان والتبیین  )(3

  ) .5(سورة الضحى ، آیة  )(4

:  مُعوالِخ... باع الضِّ: جت ، والخوامع َرَع: ماعا موعا وُخعا وُخْمَخ مُعْخَتع ُبخمعت الُض (5)

  .)خمع(مادة  3/224البن منظور ،  لسان العرب. أخماع  ھالذئب وجمع

  .، والبیت من الكامل  3/50البیان والتبیین للجاحظ  )(6
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:  مر رصت فیھا أفعال منھا، غرضھا األجاء في صدر البیت أسالیب إنشائیة       

من ) لتمسا(المعتل اآلخر ، والفعل  )يألق(: من الفعل ) ألق: ( ماھوفعالن مزیدان 

  )ودع(: من الفعل ) دع(فعل مجرد  و )التمس(الفعل 

  ) :النھي(الصورة الثانیة 

  :ومثلھ قول الشاعر     

)1( ِبومة والھْضبین ُد بني عبد شمٍس   ∴   وا بغارٍةمُّقال وُأوال تقبلوا َع       
  

وزمنھ ، غرضھ النھي ، وھو أسلوب إنشائي ،  )وال تقبلوا عقال( موضع البحث

وعالمة  ، وجزم الفعل بھا ، الناھیة) ال(المستقبل البعید ، وقد نھي عن الفعل بـ 

  .فعال الخمسة ، وواو الجماعة في محل رفع فاعل ، النھ من األجزمھ حذف النون 

  ) :االستفھام(الصورة الثالثة 

وھو أسلوب إنشائي ،غرضھ االستفھام ) ؟ السالُم أسوف یسوُد: (حو قولك ومثلھ ن

ویلیھا ، للبعید ) سوف(وزمنھ المستقبل البعید فھو مركب من ھمزة استفھام ، ثم 

وھو أسلوب  )ألن تنتصر إرادة الشعوب ؟(: فعل مضارع للمستقبل ، أو نحو قولك 

  .ند الجاحظ إنشائي غرضھ االستفھام ، ولم ترد ھذه الصورة ع

  ) :العرض(الصورة الرابعة 

ن آأن اهللا تبارك وتعالى لم یذكر في القر أال ترى : "نحو عند الجاحظ وقد جاء منھ 

..." الجوع إال في موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاھر 
)2(

  

وقد غرضھ العرض ، ، نشائي إوھو أسلوب ) أال ترى(: ورد في الخبر السابق      

  .یلیھا فعل مضارع للمستقبل ، ) أال(: داة تركب من األ

  ) :التحضیض(الصورة الخامسة 

 ،  حرف تحضیض) لوما(، فـ ) زیدا السنة المقبلة لوما تضرُب: (نحو قولك       

  )السنة المقبلة: (وزمنھ المستقبل البعید ، والقرینة ، فعل مضارع  )وتضرب(

                                                             

 .، والبیت من الطویل  3/156البیان والتبیین للجاحظ  )(1

  . 1/21 المصدر السابق )(2
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  ) :الترجي(الصورة السادسة 

وما عسى أن أقول لقوم : "لیھ قوم ومنھ قول خالد بن صفوان عندما فخر ع     
..." ودابغ جلد  رٍدُب كانوا بین ناسج

)1(
  

 ، غرضھ الترجي ، نشائي إوھو أسلوب ،  )عسى أن أقول(:  موضع البحث     

  . وزمنھ المستقبل 

  ) :الدعاء(الصورة السابعة 

قلة حروفھ ، وكثرة  –رحمك اهللا  –فتفھم " : عند الجاحظ منھ على نحو ما ورد    

 " معانیھ
)2(

.... " یرحم اهللا عمر كان یقول : "وقول عبد اهللا بن زیاد بن أبیھ  
)3(

  ،

)4(اللھم ارحم تحیرھا في مراتعھا :"ودعا أعرابي 
)5(ضھا وأنینھا في مراِب 

 "
)6(

   

بصیغة ،  )اهللارحمك (: نشائیة غرضھا الدعاء وھي إورد فیما سبق أسالیب     

مع  –مر وكلھا بصیغة األ )وارحم(بصیغة المضارع ،  )ویرحم اهللا(الماضي ، 

  . أسأل اهللا أن یرحم : فھي لم تتحقق بعد ومعناھا ، زمنھا المستقبل  –تعدد صیغھا 

  ) :الشرط(الصورة الثامنة 

  :نحو قول الشاعر  

)7(فمن مبلغ رأس العصا      
  )8( ِتلَّى وإن قیل ُسَسْن ُتن الضغاَئ    ∴  ا یننأن ب 

                                                             

  . 1/229البیان والتبیین للجاحظ  )(1

  . 2/12المصدر السابق  )(2

  . 2/159المصدر نفسھ  )(3

ینظر لسان العرب . جمع مرتع وھو المكان أو الموضع الذي ترعى فیھ الماشیة : اتع المر (4)
  ) .رتع( مادة ,  4/60. البن منظور

وھو كالبروك لالبل ، لسان العرب  ، ... ربضت الدابة والشاة والخروف تربض ربضًا  (5)
  ).ربض(مادة ,  4/37

  . 3/172البیان والتبیین  )(6

  . 3/26البیان والتبیین ) . رأس العصا: (غیر الرأس وتسمى العرب كل ص )(7

  .   ، والبیت من الطویل  3/26 البیان والتبیین (8)
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) إن(: أداتھ ، نشائي للشرط إوھو أسلوب ،  )وإن قیل سلت( موضع البحث    

وجوابھ أیضا ماضیا مبنیا ، وقد جاء ماضیا مبنیا للمجھول ، ) قیل(وفعل الشرط 

  .وزمن الشرط للمستقبل ، للمجھول 

  : مایليعلى ما ورد في ھذا المبحث یمكن استخالص  وبناًء 

 :سلوب الخبري ، جاء المستقبل البعید وفق الصور اآلتیة في األ - 1

  . وھو أسلوب خبري مثبت) یفعل+ سوف : (ولى ورة األالّص

  .وھو أسلوب خبري منفي ) یفعل+ لن : (ورة الثانیة الّص

 .وھو أسلوب خبري مؤكد ) یفعل+ لسوف : (ورة الثالثة الّص

 :بعید وفق الصور اآلتیة ، جاء المستقبل ال نشائيفي األسلوب اإل - 2

    . )مراأل: (ورة األولى الّص

 . )ھيالّن: (ورة الثانیة الّص

 . )االستفھام: (ورة الثالثة الّص

 . )العرض: (ورة الرابعة الّص

 . )التحضیض: (ورة الخامسة الّص

 . )رجيالّت: (ورة السادسة الّص

 . )عاءالّد: (ورة السابعة الّص

  . )رطالّش: (ورة الثامنة الّص

 .ھذا الزمن من االزمنة القلیلة ولم ترد كثیرا عند الجاحظ  - 3

 

  

  

  

  



228 

 

  

  

  

  

  

  عـــابحث الرـمبــال

  املستقبل االستمراري
  

ري ــــــــسلوب الخباأل – الًأو.  

  .نشائي األسلوب اإل – ثانياً
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  المستقبل االستمراري

الدال ) یفعل(: المضارع  من الفعل –المستقبل االستمراري  –یأتي ھذا الزمن      

، ویأتي ھذا ) بالسین(، مسبوقا ) یظل(: على المستقبل ، ویسبقھ الفعل االستمراري 

بري ، وعدد من الصور في االسلوب التركیب على ثالث صور في االسلوب الخ

  :وذلك على النحو التالي ، نشائي اإل

  :سلوب الخبري ألا – ًالأّو

  :تیة الصور اآلویرد ھذا األسلوب وفق        

  ) :یفعل+ سیظل (ولى الصورة األ

یتركب من حرف ، ، وھو أسلوب خبري مثبت ) رشسیظل الحق ین: (نحو قولك     

ثم فعل مضارع ) یظل(: یلیھ الفعل المضارع االستمراري  ، )السین(: التسویف 

  .لالستقبال لیدل التركیب على المستقبل االستمراري 

  ) :فعلی+ لن (الصورة الثانیة 

، وھو أسلوب خبري منفي تركب من ) لن یظل المطر ینھمر: (نحو قولك      

ثم فعل  ، )یظل(: یلیھ فعل مضارع استمراري  ، )لن(: حرف نفي المستقبل 

  :مضارع لالستقبال ، ومما ورد منھ عند الجاحظ قول الشاعر 

" وإفطار عیٌد لھم إذا یكوُن    ∴    م لُھاس مَثلن ترى في النَّ وجیرٍة"    
)1(

  

وھو أسلوب خبري منفي بفضل أداة النفي  ، )لن ترى(: جاء في البیت السابق       

إذا : والقرینة ، المستقبل االستمراري : وزمنھ ، ) ترى(: ، والفعل المضارع ) لن(

  .فطار إیكون لھم عید و

  

                                                             

 .، والبیت من البسیط  3/200البیان والتبیین للجاحظ  (1)
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  ) :یفعل+ یظل + لسوف ( الصورة الثالثة

، وھو أسلوب خبري مؤكد تركب من ) كالم اهللا لسوف یظل یحفظ: (نحو قولك  

) یظل(: یلیھ فعل مضارع یفید االستمرار ، ) سوف(حرف توكید یلیھ حرف تنفیس 

  .، یلیھ فعل مضارع لالستقبال 

  :نشائي األسلوب اإل – ثانیًا

  :سلوب وفق الصور االتیة ویرد ھذا األ     

  ) :مراأل(الصورة األولى 

احرص على الموت : "لخالد بن الولید  - رحمھ اهللا - الصدیق ومنھ قول أبي بكر     

" توھب لك الحیاة
)1(

 .  

، نشائي إوھو أسلوب ،  )احرص على الموت(: سلوب ورد في الخبر السابق األ    

وزمنھ المستقبل االستمراري ، أي استمر في الحرص على الموت ، مر غرضھ األ

ا ت على الموت وھبك اهللا الحیاة إّمن تمسكت وحرصإإلى ان تكتب لك الشھادة ، و

، ) توھب( : خرا باالستشھاد في سبیل اهللا ، واألسلوب اآلوإم، بالبقاء حیا شریفا 

: وزمنھ حال بسیط أو عادي ، وھو خبر مثبت ، وھو فعل مضارع مبني للمجھول 

  .لك الحیاة  ْتَبِھفإن حرصت على الموت ُو: والمعنى 

  ) :النھي(الصورة الثانیة 

وا ھذه ال تكدُّ: "وأظنھ بكر بن عبد اهللا المزني  –قال  –نحو قول بعضھم       

)2(ام َمالَج َبِقلوھا ؛ فخیر الفكر ما كان َعھِمالقلوب وال ُت
  "...

)3(
  

  

                                                             

  . 3/108البیان والتبیین للجاحظ  (1)

  .) جمم (مادة , 2/211لسان العرب البن منظور ، . الراحة : الجمام بالفتح  (2)

 . 1/187والتبیین  البیان )(3
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نشاء إوھما أسلوبا  )ال تھملوھا(و  )ال تكدوا(: جاء في الخبر السابق       

ذف النون ألنھما من األفعال الخمسة ، ة جزمھما حالناھیة ، وعالم) بال(مجزومان 

واآلخر من الفعل المزید ) كد(ول منھما من الفعل المجرد الصحیح المضعف األ

تتعبوا وال تھملوا ، أي  ال: الصحیح ، وزمن الفعل المستقبل االستمراري بمعنى 

  .عمال قلوبكم ، فخیر الفكر ما عقب راحة وإعمال القلب إمر الوسط في خذوا األ

  ) :االستفھام(ورة الثالثة الص

نشائي استفھامي ، زمنھ إوھو أسلوب ) أسیظل الحق یعلو ؟: (نحو قولك    

استفھام زمنھ المستقبل ) ألن یعلو الحق ؟: (المستقبل االستمراري ، وقولك 

  .االستمراري 

  ) :العرض(الصورة الرابعة 

       وراءك أوسع  :أال أدخل ؟ قال : "ومنھ قول أزھر بن عبد الحارث لرجل    

..." لك 
)1(

إنشائي غرضھ ، وھو أسلوب ) أال أدخل: (الخبر السابق في ، ورد  

یعرض علیھ أن . زمنھ المستقبل ، دخلت على فعل مضارع ) أال: (أداتھ العرض 

  .یدخل 

  ) :التحضیض(الصورة الخامسة 

ضیض ، غرضھ التح، نشائي إوھو أسلوب ، ) ا طھرت نفسكأّل: (نحو قولك     

)2(المثقلة ) اأّل: (أداتھ 
زمنھ المستقبل ، یحضھ على أن ،  دخلت على فعل ماٍض 

  .نفسھ  َرطھُِّی

  

  

  

                                                             

  . 2/97البیان والتبیین للجاحظ  (1)

 . 509:لجنى الداني للمرادي صوا،  4/114شرح التسھیل البن مالك : ینظر  (2)
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  ) :الترجي(رة السادسة والص

: راء ومما جاء منھ في البیان والتبیین قول عبد اهللا بن الحسن في الِم    
)1(

ما " 

." .. القدیمَة داقَةالص ُدفِسُی أقول في شيٍء عسى أْن
)2(

  

) أن أقول(، ) عسى( : غرضھ الترجي ، فعلھ، نشائي إ، أسلوب ) عسى أن أقول (

  .لتخلصھ للمستقبل ) أن(جواب الترجي جاء المضارع فیھ مسبوقا بـ 

   ):الدعاء(الصورة السابعة 

بارك "لھ غالم  ومثلھ ما جاء على لسان رجل للحسن بن أبي الحسن عندما ولد     

" وزادك في أحسن نعمتھ اهللا لك في ھبتھ ،
)3(

اللھم اغفر لي إذ : "ودعا أعرابي  

   أقدر على استغفارك حین ینقطع ال الصحف منشورة ، والتوبة مقبولة قبل أن 

..." األمل 
)4(

  

أسالیب  )اللھم اغفر لي(،  )بارك لك ، وزادك(: جاء في األدعیة السابقة      

البركة : ن على صیغة الماضي ، یسأل اهللا نشائیة ، غرضھا الدعاء ، الفعالن األوالإ

: والزیادة ، أي أن یبارك وأن یزید ، والدعاء األخیر على صیغة األمر ، یسأل اهللا 

وإن جاءت بمختلف  –المغفرة ، أي أن یغفر لھ ، وزمن ھذه األسالیب الدعائیة 

  .ھو المستقبل االستمراري  –الصیغ 

  

  

  

                                                             

لسان العرب . المجادلة على مذھب الشك والریبة : ماراة والتماري والم. الجدال : المراء  )(1
 .  )مرا(ة ماد, 269 /8البن منظور ، 

  .  )رأي(مادة  8/20،  العرب لسان. الناس أنھ یفعل وال یفعل بالنیة  يروالمرائي كأنھ ُی

  .   1/213البیان والتبیین  (2)

  . 3/104 المصدر السابق (3)

 . 3/49 نفسھ المصدر (4)
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   ) :الشرط(الصورة الثامنة 

 ْمُھَف"ا قوة مّن ا جاء في خطبة قطري بن الفجاءة بعد ذكره الذین قالوا من أشدُّومنھ م

)1(إن أخصبوا ... الیجیبون داعیا  جیرٌة
)2(وا ُطَحأْق لم یفرحوا وإْن 

          لم  

)3(یقنطوا 
 "

)4(
  

وھو إن أخصبوا لم یفرحوا ، وإن اقحطوا لم یقنطوا : ورد في الخبر السابق      

في الجملتین ، وجاء فعال الشرط ) إن: (شائي غرضھ الشرط ، أداتھ نإأسلوب 

وھما فعالن صحیحان مزیدان  ، من أخصب وأقحط ) أخصبوا و اقحطوا(: ماضیان 

جوابا للثاني وھما ) ولم یقنطوا(ول ، جوابا لأل) لم یفرحوا: (ھما فھما ا جوابأّم

فعال لنون ألنھما من األا حذف اوعالمة جزمھم) لم(فعالن مضارعان مجزومان بـ 

الخمسة ، والواو فیھما في محل رفع فاعل ، وقد جاء زمن الشرط للمستقبل فھم 

  .أموات ال یشعرون بالخصب وال بالقحط وال بأي شيء 

  

  

  

  

  

  

                                                             

 نالوا: ب القوم َصوأْخ... ب ، وھو كثرة العشب ورفاعة العیش دنقیض الج:  ُبْصالِخ )(1

  .  )خصب (مادة  , 3/108الخصب وصاروا إلیھ لسان العرب البن منظور 

مادة  7/251,لسان العرب . وأقحط الناس إذا لم یمطروا ... احتباس المطر : القحط  )(2
    )قحط(

  .  )قنط(مادة  7/509 ,لسان العرب . أشد الیأس من الشيء : وقیل ... الیأس : القنوط  )(3

  .    2/84البیان والتبیین  )(4
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  :مایلي یمكن استخالص ) يالمستقبل االستمرار(على ما ورد في مبحث  وبناًء

 :ري وفق الصور اآلتیة سلوب الخبري جاء المستقبل االستمرافي األ - 1

  .وھو أسلوب خبري مثبت ) یفعل+ سیظل : (ولى ورة األالّص

  .وھو أسلوب خبري منفي ) یفعل+ لن : (ورة الثانیة الّص

  .وھو أسلوب خبري مؤكد ) یفعل+ یظل + لسوف : (ورة الثالثة الّص

 :نشائي جاء المستقبل االستمراري وفق الصور اآلتیة في األسلوب اإل - 2

  . )مراأل: (األولى  الصورة

  . )النھي: (الصورة الثانیة 

  . )االستفھام: (الصورة الثالثة 

  . )العرض: (الصورة الرابعة 

  . )التحضیض: (الصورة الخامسة 

  . )الترجي: (الصورة السادسة 

  .  )الدعاء: (الصورة السابعة 

  . )الشرط: (الصورة الثامنة 

  .الجاحظ زمنة النادرة عند وھذا الزمن یعد من األ - 3
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ابعالفصل الر  

  دراالصفات واملص الزمن يف
  

  مدخل إلى الفصل 

  . اتـالصف –ل والمبحث األ 

  .دراالمص –اني المبحث الثّ
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  مدخل إلى الفصل

  

اتـــــــالصف – الًأو .  

  . دراالمص – ثانياً
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  :الصفات  –أوال 

..." الحلیة :  فُةالمصدر ، والصِّ الوصُف: "لغة الصفات جمع صفة وفي ال
)1(

قال  

الصفة عندھم ھي النعت ، والنعت ھواسم الفاعل نحو ") ھـ  711: ت(ابن منظور 

 "ضارب ، والمفعول نحو مضروب ، وما یرجع إلیھما من طریق المعنى 
)2(

  

عبارة عما  لوصفا : "ھذا التعریف بقولھ ) ھـ 816: ت ( انّيرَجالُج وقد فّسر    

دل على الذات باعتبار معنى ھو المقصود من جوھر حروفھ ، أي یدل على الذات 

) الحمرة(وھو  ، یدل على معنى مقصودفإنھ بجوھر حروفھ " كأحمر"بصفة 

الوصف یقوم : والمتكلمون فرقوا بینھما ، فقالوا ... فالوصف والصفة مصدران 

"الوصف ھو القائم بالفاعل : والصفة تقوم بالموصوف ، وقیل ، بالواصف 
)3(

  

اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبھة وصیغ : والصفة عند الصرفیین ھي      

)4( المبالغة
ًا ، وھي تشابھ نحوی ًاولیس باب، ، وعلى ذلك فھي اصطالح صرفي  

  :عراب نحو قول أحدھم االسم في الشكل واإل

"  ْبَطاب الجراثیم في الُخك وّثوخاُل   ∴   ٌلِوْخفي الكالم وُم مُِّعأبوك ُم"       
)5(  

وعالمة  ًامرفوع) فاعلاسم (خبر ، وقد جاء الخبر مشتقا ) ومعم(مبتدأ ، ) أبوك(فـ 

رفعة الضمة ، وھو بذلك شابھ االسم في الشكل واإلعراب ، وتشابھ الصفة الفعل 

 ،  ھو في الفعل في المعنى إذا كانت الصفة عاملة إال أن الزمن لیس جزءا منھا كما

ألن الزمن متلبس بالفعل ، أما الصفات فھي أحداث وتنصرف إلى زمان محدد 

)6(معروف یستدل علیھ بالقرائن 
.  

                                                             

  ) .وصف(مادة ,  9/319لسان العرب البن منظور، (1)

      320/ 9,المصدر السابق )(2

   211:ص,معجم التعریفات (3)

  74والزمن النحوي لكمال رشید ص ، 57/ 6ھمع الھوامع للسیوطي:ینظر (4)

 . 1/10البیان التبیین للجاحظ ،  (5)

  .إیاد بالعي ، وكان أبوه خطیبا  البیت من بحر الطویل ، قالھ رجل یصف رجال من

 . 34ینظر الفعل زمانھ وأبنیتھ إلبراھیم السامرائي ص )(6
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  :سمت الصفات إلى عدة تقسیمات منھا وقد ُق

)1(من حیث العمل  -1
 :قسمت إلى  

اسم الفاعل ، واسم المفعول وصیغ : والمراد بالوصف العامل   ،الوصف العامل   -  أ

اسم فاعل عامل عمل فعلھ وقد  )فمقیم(الساعة ،   الصالَة قیُمھذا ُم: بالغة ، نحو الم

اسم ) : أمضروب(غدا  زیٌد أمضروٌب: ونحو قولك ) الصالة(نصب مفعوال 

 )زیٌد(مفعول عمل عمل الفعل المبني للمجھول فرفع نائب فاعل وھو 

)2(مل االوصف غیر الع  - ب
ھذا : (لماضي نحووھو اسم الفاعل إذا كان بمعنى ا ، 

مضاف )زید(فضارب اسم فاعل غیر عامل ، وھو مضاف ، و) أمِس زیٍد ضارُب

 .یكون غیر عامل ) ألـ(إلیھ مجرور ، كذلك إذا اقترن الوصف بـ  

 :من حیث البناء للمعلوم والمجھول   -2

عرب االسم المرفوع بعدھا ما یؤدي الوصف فیھا وظیفة الفعل المبني للمعلوم ، وُی  -  أ

اسم الفاعل ، وصیغ المبالغة والصفة المشبھة باسم : (وتضم ھذه المجموعة  فاعل ،

 ) .الفاعل

المرفوع بعدھا االسم عرب ما یؤدي الوصف فیھا وظیفة الفعل المبني للمجھول ، وُی   - ب

)اسم المفعول(، وتضم ھذه المجموعة  نائب فاعًال
)3(

 . 

ؤخذ ھذه الصفات من توتختلف صیغ الصفة باختالف الموصوفین بالحدث ، و     

   أفعال لتدل باشتقاقھا على الحال التي اشتق منھا أو المبالغة في المدح أو الذم 

)4(وغیره 
: شیاء التي یوصف بھا خمسة واأل) : "ھـ 616: ت (قال العكبري ،  

ضارب وقاتل ، : مثل  ، ومتعٍد) قائم وقاعد: (أن یكون من فعل الزم مثل : أحدھا 

وغافل ، ونسب إلى صنعة أو  حسن: طویل وقصیر ، وغریزة مثل : ، مثل  لیٍةوِح

                                                             

  .فعال عملت ھذه األسماء المشتقة لشبھھا باأل (1)

  . 2/142شرح ابن عقیل : ینظر  )(2

  ) .134-91: (التراكیب االسنادیة لعلي أبو المكارم ، ص: ینظر  )(3

،  2/402عكبري ل، والمتبع في شرح اللمع ل 446العلوم ص شرح اللمع لجامع : ینظر  )(4
 . 3/48وشرح المفصل البن یعیش 
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) " التي ھي صاحب ذوـ ب( ویوصُف. وتمیمي  صريٍّبو زاٍرّب: بلد أو قبیلة نحو 
)1(

 

فالصفة المحضة ، ) صفة محضة وصفة غیر محضة(: الصفة على ضربین و، 

... قاتل مررت برجل أحمر، وصفة بفعل كضارب و... حلیة : (على خمسة أقسام 

: كقولك مررت برجل ھاشمي ، وصفة بذى الذي معناه ... وصفة بشيء منسوب 

 صاحب كقولك مررت برجل ذي مال ، وأما الصفة التي لیست بمحضة فثالثة 

)2( لصفة بمفرد ، وصفة بمضاف ، وصفة بموصو: أقسام 
وسنكتفي من الصفة  

اضحا لیس كوضوحھ وبیانھ التي یكون الزمن فیھا و المحضة بالمشتقات من األفعال

  .مع االفعال ، لكنھ ینجلي مع وجود القرائن 

  :المصدر  –ثانیا 

المصدر : ")ھـ175: ت(فعال ، وقال اللیث قیل ھو الموضع ، ومنھ مصادر األ     

إن المصادر كانت أول : فعال ، وتفسیره الكلمة التي تصدر عنھا صوادر األ أصل

ذھب : فعال عنھا فیقال الحفظ ، وإنما صدرت األب والسمع والكالم كقولك  الذھا

" ذھابا ، وسمع سمعا وحفظ حفظا
)3(

ھو االسم ) "ھـ 816: ت (ي ، وعند الجرجاّن 

"الذي اشتق منھ الفعل وصدر عنھ
)4(

وھذا ھو رأي أكثر البصریین أي أن المصدر  

)5(أصل للفعل ، والفعل والوصف فرعان مشتقان منھ 
ل على الدلی"، واحتجوا بأن  

المصدر یدل على زمان مطلق والفعل یدل على زمان  أن المصدر أصل للفعل أّن

" مقید فكما أن المطلق أصل للمقید فكذلك المصدر أصل للفعل 
)6(

  

                                                             

  . 402: المتبع للعكبري ، ص (1)

  . 253:شرح اللمع لجامع العلوم ، ص : ینظر وھو رأي ابن سّري  (2)

  . صدر / مادة  , 5/293لسان العرب البن منظور ،  (3)

  . 181:معجم التعریفات ، ص )(4

أسرار العربیة البي البركات و ،  217اق ، ص الحسن الوّر يینظر العلل في النحو الب )(5
، وھمع  1/235واإلنصاف في مسائل الخالف البي البركات األنباري  161: األنباري ص

  3/95الھوامع للسیوطي 

 . 1/237في مسائل الخالف  اإلنصاف (6)
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واشتق منھ الفعل من سبعة أوجھ ، أما  أصل وقد استدل البصریون على أن المصدر

واستدلوا على ذلك من ثالثة  ، الفعل أصل والمصدر مشتق منھ ّنإ: الكوفیون فقالوا 

)1(لت المسألة في أسرار العربیة صِّوقد ُف، أوجھ 
  

عمل ) أن والفعل(كل مصدر صح تقدیره بـ "ویعمل المصدر عمل الفعل فـ      

عمل فعلھ المشتق منھ ، وإنما كان كذلك ألنھ یشبھ الفعل ، في أن حروفھ فیھ ، وأنھ 

  ھ یكون لألزمنة الثالثة،فإن لم یحسن تقدیره بأن وأن، یشاركھ في الداللة على الحدث 

" والفعل لم یعمل ، ألن األصل في العمل للفعل 
)2(

خولت المصدر ) فإن والفعل( 

ل وھو اسم ویحمل بعض صفات الفعل للعمل الذي كان یعمل وھو فعل فصار یعم

  :وكذا یعمل في األزمنة الثالثة ،ویكون المصدر عامال عمل الفعل في موضعین 

: أن یكون نائبا مناب الفعل في المعنى وفي التعدي واللزوم نحو :  الموضع األول

المتعدي ونصب مفعوال ) اضرْب(مصدر ناب مناب الفعل : ، فضربا ) ضربا زیدا(

المصدریة حین یكون الزمن ) بأْن(أن یقدر المصدر :  الموضع الثاني، ) زیدا(بھ 

عجبت من أن ضربت زیدًا : التقدیر  وماضیا ، نحو عجبت من ضربك زیدا أمس 

) أمس(: الزمن الماضي ، والقرینة  عم) أن تضرب: (محل ) ضربك(فحلت  أمِس

المصدریة مع الفعل حین یكون الزمن ) ما(إذا كان للمستقبل ، ویقدر بـ ) غدا(أو 

عجبت مما تضرب : وتقدیر الجملة ) عجبت من ضربك زیدا اآلن: (للحال  نحو 

)3(ن آلا زیدا 
الماضي والحال : فبواسطة القرینة یمكننا أن نستدل على األزمنة  

  االستقبال،وھكذا یكون المصدر عامال ألنھ اشترك مع الفعل في األصل االشتقاقي و

  

                                                             

اإلنصاف في مسائل الخالف  و 161 : باري صأسرار العربیة ألبي البركات األن: ینظر  (1)
   1/235،  28ألبي البركات االنباري المسألة 

  . 1/448اللباب للعكبري ،  )(2

، شرح ابن  6/67، وشرح المفصل البن یعیش  283:ل للزمخشري صّصالمف: ینظر (3)
 47ص ئي ، والفعل زمانھ وأبنیتھ إلبراھیم السامرا 3/93، وشرح ابن عقیل ، 296ناظم  صال

 . 3/211والنحو الوافي لعباس حسن
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اھا ھذا المصدر السیاق أّدي ب زمنا نحویا ،أي وظیفة  فسأي نقل إلى الفعل واكت

ا على معنى اإلنشاء ،وعندھا المصدر إّمبعد تضافر القرائن الحالیة والمقالیة  فیكون 

شبیھة بقولك ) نصرا أخاك (ألمر فجملة ایكون شبیھا في مادتھ االشتقاقیة من 

لألزمنة   ًاا على معنى اإلضافة ، وعندھا یكون المصدر صالحّمإ،و ) انصر اخاك (

 والفارق بین ھذه األزمنة ھو القرینة) الماضي والحال و االستقبال  ( الثالثة 
)1(

 .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

والزمن النحوي ) 255 - 240: (اللغة العربیة معناھا ومبناھا لتمام حسان ص: ینظر  )(1
  ) .97 - 93: (لكمال رشید ص
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  لوث األـحـالمب

  فاتــــــــالص
  

 .اسم الفاعل  -أوالً 

 . ولـاسم المفع - ثانياً 

 . ةـــصيغ المبالغ - ثالثاً 

 . ةـــهالصفة المشب - رابعاً 
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  : اسم الفاعل -أوًال 

  :تعریفھ   -1

المضارع المبني  ویعمل عمل فعلھ، الفعل والفاعل  على سم مشتق یدّلاھو      

)1(للمعلوم 
وھو الوصف الدال على الفاعل ، ) : "ھـ  761: ت (، قال ابن ھشام  

" الجاري على حركات المضارع وسكناتھ ، كضارب ومكرم
)2(

صف یدل وفھو  ، 

: ویشبھ الفعل المضارع في الحركة والسكون ، فالفعل المضارع ، على الفاعل 

عل ااسم الف) ضارب(ني فیھا ساكن كذلك الثا یتكون من أربعة أحرف) یضرب(

: رم ماثلھ اسم الفاعل ِكُی: ثانیھا ساكن ، كذلك الفعل المضارع ،  حرفأربعة أ

ما دل على الحدث والحدوث : "فھ أیضا بأنھ في حركاتھ وسكناتھ ، وعّر) مكرم(

" وفاعلھ
، فھي تدل  )شاعر(كلمة  : فھو مشتق یدل على الحدث وفاعلھ نحو ،) 3(

  .سب إلیھ وعلى الرجل الذي قالھ أو ُن، الشعر  على

  :صوغھ   -2

         : ، نحو ) فاعل(: یصاغ اسم الفاعل من الفعل الماضي الثالثي على زنة      

، ومن الفعل الماضي الزائد على ) آخذ: دارس ، وأخذ : عالم ، ودرس : علم (

مضمومة وكسر میما المضارعة  أو حرف ثالثة أحرف ، بإبدال یاء المضارعة

)4( هالحرف الذي قبل آخر
  .  )ٌعشجُِّم:  ُعیشجِّ: ع ، وشجَّ لٌمعُِّم:  لٌمعُِّی: م عّل: (نحو  

  

  

  

                                                             

، وشرح عمدة  3/70، وشرح التسھیل البن مالك  285: المفصل للزمخشري ، ص: ینظر  (1)
: ، وشرح شذور الذھب البن ھشام ص 301:الناظم صوشرح ابن  2/671الحافظ البن مالك 

  . 3/238والنحو الوافي لعباس حسن  77، والزمن النحوي لكمال رشید ص  341

  . 346: صالبن ھشام شرح قطر الندى  )(2

  . 2/153أوضح المسالك  (3)

،  314:، وشرح ابن الناظم ص 2/703، وشرح عمدة الحافظ  3/70شرح التسھیل : ینظر  (4)
  . 3/240الوافي  نحووال
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   :زمنھ   -3

)1(زمنة الثالثة یأتي اسم الفاعل داال على األ
  :على النحو التالي  

 :الزمن الماضي   -  أ

  : اآلتیتینى الصورتین دویكون اسم الفاعل فیھ على أح    

) المعرف بألـ(األولى الصورة 
)2(

 : 

ا یعمل ھذا االسم مطلقا عمل ھوھو اسم الفاعل الموصول باأللف والالم ، وعند    

 متعدیا ، فیرفع فاعال أو یرفع فاعال وینصب مفعوال ، قال ابن مالك وافعلھ الزما 

والحاصل أن اسم الفاعل الموصول باأللف والالم یعمل في : ") ھـ 672: ت (

حضور واالستقبال ، وقد ظن قوم منھم الرماني أنھ ال یعمل إال في المضي وال

" المضي
)3(

 عإعمال اسم الفاعل م واعلم أّن: ")ھـ686: ت(، وأضاف ابن الناظم  

  األلف والالم ماضیا كان أو حاضرا أو مستقبال ، جائز مرضي عند جمیع 

" النحویین 
)4 (

اسم فاعل اقترن ) نالمعی(فـ ، ) جاء المعین صدیقھ: (نحو قولك 

أما في ، زمن ) المعین(، وال یوجد في ) صدیقھ( : وقد نصب مفعوال بھ، ) بألـ(

) جاء(: بفضل الفعل  زمن ماٍض السیاق فقد اكتسب زمنا وھو في الجملة الماضیة

جدت قرینة وبسبب عدم وجود مایدل على الحال أو االستقبال ، أما إذا ُو، الماضي 

المعین صدیقھ اآلن أوغدا فقد حسم األمر ألحد الزمنیین ، أي ھذا : مثل أن تقول 

ھذا المعین صدیقھ أمس : یعین صدیقھ اآلن أو سوف یعین صدیقھ مستقبال ، أما 

  ).أمس: (منھا ماض بفضل القرینة اللفظیة زف

  

  
                                                             

، وشرح ابن  3/76 البن مالك ، وشرح التسھیل 6/76شرح المفصل البن یعیش : ینظر  )(1
،  95:ص المكارم والتراكیب االسنادیة لعلي أبي 3/110، وشرح ابن عقیل  302:الناظم ص

  .    3/254، والنحو الوافي  81: والزمن النحوي ص

، والنحو الوافي  81الزمن النحوي لكمال رشید ص ، و 3/110شرح ابن عقیل : ینظر  (2)
  . 3/254لعباس حسن 

  . 3/76شرح التسھسل البن مالك  )3(

  . 303: ابن الناظم ص شرح )(4
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  :ومما جاء على ھذه الصورة قول الشاعر      

)1(ى مسجَّوقال السائلون من اُل"   
" وزیُر: ون لھم بُرِخقال الُمف    ∴   

)2(
  

وھو اسم فاعل مقترن بألـ جمع  ، )السائلون(: جاء في البیت السابق اسم فاعل 

واكتسب , ماٍض: فاعل من الفعل سأل وزمن اسم الفاعل ھنا  على صیغة) سائل(

دل على زمن وكذلك الیوجد في الجملة ما ی، ) قال(:  من الفعل السابق  المضّي

: من الفعل  )مخبر(جمع ) المخبرون: (كذلك اسم الفاعل الثاني لمستقبل ، الحال أو ا

بر انصرف زمنھ إلى الماضي ألنھ ال توجد قرینة تصرفھ إلى ِخ، ُم رأخبر ، یخب

  الحال أو االستقبال  

)ما بعدهإلى المضاف (الصورة الثانیة 
)3(

 : 

ر ما بعده إال إذا أرید یّجو،  ًاویكون مضاف، وھو اسم الفاعل النكرة غیر المنون    

)4(بھ حكایة الحال الماضیة 
فـ ) المظلوِم ھذا ناصُر: (وھو غیر عامل نحو قولك ،  

اسم فاعل نكرة وقد أضیف إلى مابعده وجاء غیر عامل دل على المضي ) ناصر(

ن كان اسم الفاعل فا) : "ھـ 516: ت(بمعنى ھذا نصر المظلوم ، قال الحریري 

 زیٍد ھذا ضارُب: (یعمل عمل الفعل بل یجر ما بعده فتقول  بمعنى الماضي لم

)" أمِس
)5(

)6(، ومن الكوفیین من یعملھ  
  :ا جاء منھ قول بعض فتاك بني تمیم، ومم 

" ِرشائع القْد ًىَدَن اُهّفَك لُبحََّت      ∴  مثلھ  لم أَر ليُّْكى الُعَتخلیلي الَف"        
)7(

  

  .ھ ال مثیل لھ في كرمھ وشھرتھ یصف الشاعر الرجل العكلي بأن

                                                             

لسان العرب البن . إذا مددت علیھ ثوبا  سجیًةتوسجیت المیت . غطاه : ى المیت سجَّو (1)
  .) سجا(مادة ,  4/505منظور ، 

  .، والبیت من الوافر 3/117لجاحظ البیان والتبیین ل )(2

، وشرح عمدة  3/74، وشرح التسھیل البن مالك  6/67شرح المفصل البن یعیش : ینظر  (3)
  80: ، والزمن النحوي لكمال رشید ص 3/106، وشرح ابن عقیل  2/676الحافظ البن مالك 

مدة الحافظ ، وشرح ع 285: ینظر المفصل للزمخشري ص) وكلبھم باسط ذراعیھ: (حو ن )(4
2/676 .  

  . 158:شرح ملحة اإلعراب للحریري ، ص (5)

  . 1/237اللباب في علل البناء واإلعراب للعكبري : ینظر  )(6

  .، والبیت من الطویل  4/25والتبیین للجاحظ  البیان )(7
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، وھو ) شاع(اسم فاعل من فعل ثالثي ) : شائع(، ) شائع القدر: ( موضع البحث

  .ماض ، بمعنى شاع قدره : مضاف إلیھ ، وزمنھ ) القدِر(مضاف ، و

 : الزمن الحاضر والمستقبل  - ب 

  :ویكون اسم الفاعل فیھ على إحدى الصورتین اآلتیتین      

) المعرف بالـ(ولى الصورة األ
)1(

 : 

الماضي  ، : (یصلح لألزمنة الثالثة  الذي) بالـ(وھو اسم الفاعل المقترن      

ھذا المنتصر : (ن آخر ھو القرینة فتقول موما یمیز زمن ) والحاضر ، والمستقبل

) وھذا المنتصر غدا(أي أنھ ینتصر اآلن ) وھذا المنتصر اآلن(انتصر ، : أي ) أمس

ث ال یكونن منكم المحدِّ"الحكماء : ومنھ قول بعض   - إن شاء اهللا  - ر سینتص: أي 

ال ینصت لھ ، وال الداخل في سر اثنین لم یدخاله فیھ ، وال اآلتي الدعوة لم یدع 

إلیھا ، وال الجالس المجلس ال یستحقھ ، وال الطالب الفضل من أیدي اللئام ، وال 

)2(ق المعترض للخیر من عند عدوه ، وال المتحم
)3(في الدالة  

  "
)4(

 .  

من  )فاعل(ورد في الخبر السابق عدد من أسماء الفاعلین منھا ما جاء على زنة     

من الفعل ) اآلتي(، و) دخل: (من الفعل الصحیح ) الداخل(: وھي ، فعل ثالثي 

من الفعل ) والطالب(، ) جلس: (من الفعل الصحیح ) والجالس(، ) أتى: (المعتل 

: ختلف الوزن ألنھ من فعل اكثر من ثالثة أحرف وھي م، ومنھا ) طلب(: الصحیح 

و المعترض من الفعل المزید , ) ثحّد(بالتضعیف  من الفعل المزید ) ثالمحدِّ(

 من الفعل) لمتحمقا: (واسم الفاعل األخیر ، ) اعترض () الھمزة و التاء: (بحرفین 

فاعلین ھو المستقبل بفضل القرینة المزید بالتاء والتضعیف وزمن اسماء ال )قتحّم(

  ) .نال یكوّن: (في بدایة السیاق ) نون التوكید(

                                                             

  . 127: ، والخالصة النحویة لتمام حسان ص 3/110شرح ابن عقیل : ینظر  (1)

لسان العرب البن منظور ، . مر ضعف عن األ: وانحمق الرجل .... ل ضد العق: الحمق  (2)
  .)حمق(مادة ,  2/599

لسان . ل على من لھ عنده منزلة شبھ جراءة منھ ِدالة ممن ُی، والّد ان بعملھالمّن:  األدلُّ (3)
  .)دلل(مادة ,  3/400العرب  ، 

  . 2/75البیان والتبیین للجاحظ  (4)
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 ) :ردالمّج(الصورة الثانیة 

)1(ن وھو اسم الفاعل المنوَّ      
               ل عمل فعلھ ، ویكون بمعنى الحالالعام 

)2(واالستقبال 
 بل اسم والبد عندھا أن یعتمد ق ؛ ألنھ یشبھ الفعل لفظا ومعنى  

)3(الفاعل 
إذا أردت بالجملة ، أحاضر أخوك الثورة : نحو قولك ) استفھام(على  

ما مكرم : نحو قولك ) فىن(الحاضر أو المستقبل ولم ترد بھا الماضي في المعنى أو 

ھذا طالٌب نحو ) وصف: (یفھ ، أو َس ھٌرِشالفارس ُم: نحو ) مبتدأ(، أو  أخوك جاره

، أو  فرسًا راكبًا  جاء الفارُس: زیدًا او حال نحو  ٍبعلمًا أو مررت برجل ضار

وإنما یعمل اسم ) : "ھـ 616: ت (عبادك قال العكبري  یا حافظًا: نحو ) نداء(

مل علیھ عمل الفعل إذا اعتمد على شيء قلبھ مثل أن یكون خبرا أو الفاعل وما ُح

ضعیف في العمل  حاال أو صفة أو صلة أو كان معھ حرف النفي أو االستفھام ألنھ

یعمل : وطائفة معھ ) ھـ 215: ت(لكونھ فرعا ، فقوي باالعتماد ، وقال األخفش 

" بالفعل     وإن لم یعتمد لقوة شبھھ 
)4(

فاسم الفاعل المنون إذا كان بمعنى الحال أو  

االستقبال عمل عمل فعلھ فیرفع فاعال وینصب مفعوال إذا كان متعدیا ، ومما جاء 

  :ن عدي منھ قول كعب ب

" قوال لین ُعللجاِھ ٌجستخِرُم    ∴   تدى غمور إذا ااأل في بعِض والجھُل"  
)5(

 .  

  

                                                             

: مجرد غیر المنون ، فیكون مضافا لما بعده ، وحینھا یكون للماضي نحو أما اسم الفاعل ال )(1

  .أمس  زیٍد ھذا ضارُب
،  288: ، والمفصل للزمخشري ص 157: شرح ملحة اإلعراب للحریري ص: ینظر  )(2

،  6/67، وشرح المفصل البن یعیش  1/237واللباب في علل البناء واإلعراب للعكبري 
،  3/106، وشرح ابن عقیل  307: ، وشرح ابن الناظم ص 3/73 وشرح التسھیل البن مالك

  127: ، والخالصة النحویة لتمام حسان ص 35: والفعل زمانھ وأبنیتھ إلبراھیم السامرائي ص

  . 79: والزمن النحوي لكمال رشید ص

،  3/72، وشرح التسھیل  288:، والمفصل ص 158: شرح ملحة اإلعراب ص: ینظر  (3)
، والتراكیب اإلسنادیة لعلي أبي  3/107، وشرح ابن عقیل  308:ناظم ص وشرح ابن ال
  . 3/249، والنحو الوافي  97:المكارم ص

  . 1/440اللباب في علل البناء واإلعراب  (4)

 .، البیت من الكامل  4/34البیان والتبیین للجاحظ (5)
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وھو اسم فاعل من الفعل المزید ، موضع البحث ) مستخرٌج: (جاء في البیت السابق 

منونا عامال عمل فعلھ فنصب مفعوال ) ألـ(وقد جاء خالیا من ، ) استخرج: (

  ) .إذا(تقبال بفضل القرینة حرف االستقبال وھو ودل زمنھ على االس) عقوال(

  :خالصة القول في زمن اسم الفاعل       

أو مضافا ویصلح  )بالـ(یصلح لمعنى الزمن الماضي إذا جاء معرفا  إن اسم الفاعل

صلح إال لمعنى الحال أو یفال ) ألـ(وإذا جاء مجردا من , أیضا للمستقبل والحال 

ا إذا جاء بمعنى الماضي فھو غیر عامل ، فاسم الفاعل في مال أمااالستقبال لیكون ع

 . أو حاضر أو مستقبل  السیاق یكون بمعنى أو زمنھ ماٍض
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  إسم المفعول - ثانیًا 
  :تعریفھ   - 1

)1(وعلى الذي وقع علیھ ھذا المعنى ، أحد الصفات یدل على الحدث ھو      
نحو  

الكتابة وما وقع علیھ الكتابة ، فھو یدل  ھوودلت على حدث ، ) مكتوب: (كلمة 

) ھـ 686: ت (قال ابن الناظم , على معنى مجرد وعلى صاحبھ الذي وقع علیھ

" وواقع علیھ  ,ما دل على حدث  :والمراد باسم المفعول "
)2(

, ) وواقع علیھ(, 

وقد عرفھ , فالحدث إذا متلبس السم المفعول , وما وقع علیھ الحدث ,من : یعنى 

            ما أشتق من فعل لمن وقع علیھ  كـ "بأنھ ) : ھـ 761:ت (ن ھشام اب

"  )مكَرمضروب ، ُم(
)3(

ھو ما دل على حدث ومفعولھ : "قال في أوضع المسالك  

"  )مكَرمضروب وُم(كـ 
)4(

مشتق یختص بالداللة على " وقال علي أبو المكارم  

" أو من وقع علیھ  –الحدث وما 
)5(

تق یدل على معنى مجرد وعلى فھو اسم مش 

  .الذى وقع علیھ الحدث

  :صوغھ  - 2

مكتوب ومن غیر :مثل ) مفعول : (یصاغ من الفعل الثالثى المجرد على زنة     

وفتح ، ولھ أمضمومة فى  ًاالثالثى من الفعل المضارع بقلب حرف المضارعھ میم

متعدیا فإن كان ,  ویكون من الفعل الالزم أو المتعدى, ج مستخَر:ما قبل اآلخر نحو 

قید " وإن كان الثالثى الزما , ول نائبا لھ ونصب اآلخر الى اكثر من مفعول رفع األ

) " بھ روٌرمم:(مفعولھ بالحرف الذى یتعدى بھ  نحو 
)6(

.  

  

                                                             

  ناھا ومبناھا لتمام حسان واللغة العربیة مع,  87: الزمن النحوى لكمال رشید ص:ینظر  )(1

  . 3/271والنحو الوافى لعباس حسن  253:ص 

  . 308: ص, شرح ابن الناظم  (2)

  .348: ص ,شرح شذور الذھب  (3)

  .2/160أوضح المسالك البن ھشام  (4)

  .  112:ص , التراكیب االسنادیة  (5)

  . 2/871توضیح  المقاصد للمرادي  )(6
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  :زمنھ   -3

فیرفع نائب فاعل وینصب , یعمل اسم المفعول عمل الفعل المبني للمجھول     

)1(مفعوال بھ 
)2(لى االزمنة الثالثة ویأتى داال ع,  

  :على النحو التالى  

  :الزمن الماضي  -  أ

  :حدى الصورتین اآلتیتینإذلك إذا جاء اسم مفعول على و    

) بألـ ( ف ولى المعّراأل ةالصور
)3(

 :  

م المفعول بألـ یحتمل أن یكون وإذا اقترن اس, وھو اسم المفعول المقترن بألـ      

 وما یحدد أحد االزمنة ھو ، )اضر و المستقبل و الح الماضي(لألزمنة  الثالثة 

الذى مدح فى الزمن :  ن تكون بمعنىأیحتمل  ، )الممدوح ( : نحو كلمة  القرینة

فھى فى ، جاء الممدوح :ن تكون الممدوح اآلن أو غدا فإذا قلنا أویحتمل ،  الماضي

 :  فظیھبفضل القرینھ الل)ماض(اق یالزمن الماضى أي زمن اسم  المفعول فى الس

دخل : " ومثلھ ما جاء على لسان  سھل بن ھارون ، وھو فعل ماض ، ) جاء(

)4(قطرب 
)5(على المخلوع  النحوي 

...."فقال  
)6(

 ورد فى الخبر السابق اسم مفعول 

 ,  )مفعول(وقد جاء على وزن ،  )لعُخ(: ھو المخلوع من الفعل الثالثي المجرد 

  .أي الذي خلع  وزمنھ الماضي

  

                                                             

وشرح ابن  2/683وشرح عمدة الحافظ البن مالك , 291:صالمفصل للزمخشري  : ینظر  (1)
محمد باسل : اعداد ( ,  2/22على التوضیح لخالد االزھري  وشرح التصریح ،  3/121عقیل 

الطبعىة االولى ,لبنان -بیروت,  دار الكتب العلمیة,محمد علي بیضون:منشورات, عیون السود
 ,2000 (.  

  . 2/23شرح التصریح  : ینظر  (2)

وشرح ابن   2/160الك البن ھشام سوأوضح الم,  2/683:شرح عمدة الحافظ : ینظر  (3)
  . 2/22وشرح التصریح  3/121عقیل 

أخذ عن سیبویھ وعن جماعھ من علماء البصرة ، توفي سنة ,بو على محمد بن المستنیرأھو  (4)
  . 58: الفھرست ص: ینظر . ست ومائتین ولھ كتب في مختلف العلوم 

  . 1/232ق البیان والتبیین للجاحظ تحقی: ینظر . محمد األمین بن ھارون الرشید : وع المخل (5)

 . المصدر السابق ، الصفحة نفسھا )(6
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) المضاف(الثانیھ  ةالصور
)1(

 :  

 ھذا ممنوُح:على الزمن الماضى نحو إذا أضیف اسم المفعول إلى ما بعده دّل      

  :ومنھ قول ابن واصل الشیباني , الجائزة  َحِنأي ھذا ُم, ة الجائِز

)2(ة بك محمود النقیوأنَّ     ∴   اك واصال سّم أن اَهللا وأشھُد"     
" یموالشِّ 

)3(
  

وھو اسم مفعول  ) .أّن(، محمود خبر  )ةمحمود النقیب(: بیت السابق وجاء في ال

 مضاف ،  ) محمود(و ، زمنھا المضي  وزن مفعول أي حمدت نقیبتھ على

  : مضاف إلیھ ومن ھذا النوع أیضا قول الفقیمي : ) والنقیبھ(

" أدري الیوم كیف أقوُل فأصبحُت    ∴   فحما وُم اللساِن مجروَر وقد كنُت"     
)4(

   

جر : اسم مفعول وزنھ مفعول أي ) مجرور(، ) مجرور اللسان(: موضع البحث 

  .مضاف إلیھ ) : اللساِن(لساني ، وزمنھ المضي ، وھو مضاف ، و 

  :الزمن الحاضر والمستقبل  - ب 

  :السم المفعول صورتان على النحو التالي      

 ) :ف بألـالمعّر(الصورة األولى 

الماضي والحال والمستقبل ویكون : دل على الزمن ) بألـ(لمفعول ف اسم ارِّإذا ُع   

الفرق بین زمن وآخر ھو القرینة ، ومما جاء منھ ودل زمنھ على الحال قول بعض 

  تلك  يوإنما یحی... یة خّف مستورٌة... المعاني القائمة في صدور الناس "اد المعاني نّق

  

                                                             

، والنحو الوافي لعباس  308ناظم ص الح ابن ر، وش 2/678شرح عمدة الحافظ : ینظر  (1)
  . 3/275حسن 

لسان العرب البن . الفعل  ُنْمُی: والنقیبة  النفس ، وقیل الطبیعة ، وقیل الخلیقة ،: النقیبة  (2)
  نقب /مادة  8/664منظور 

  .، البیت من الطویل في مدح واصل بن عطاء  1/26البیان والتبیین للجاحظ  )(3

  .، البیت من الطویل  3/203المصدر السابق  (4)
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قید والُم،  یدًامّق َلَمْھتجعل الُم...  وھذه الخصال ھي التي... المعاني ذكرھم لھا 

ً  ، والمجھوَل طلقًاُم  ، والوشيُّمعروفا
)1(

) 2(ل ْفوالُغ،  مألوفا 
    ، موسوما 

  )4( "معلوما) 3(والموسوم 

  :ورد في الخبر السابق عدد من أسماء المفاعیل ، بعضھا نكرة وھي       

طلقا من أطلق ید المزید ، وُمن ّقتر ، ومقیدا ممن ُس )مفعولة(على وزن  ةمستور    

  ما مالوفا وموسوما ومعلو: من عرف ، وكذلك  )مفعول(المزید ، ومعروفا على زنة 

) المھمل: (، وبعضھا معرفة وھي موضع البحث وھي ) م ِل، وَع َمَس، وَو َفأِل: من 

فاسم المفعول نأتي بالمضارع مع قلب ) لھَمأھمل یھمل فھو ُم(من الفعل المزید 

سم المفعول اوقبل األخیر ، ما حرف المضارعة میما مضمومة وفتح الحرف 

،  )مفعول(على زنة ) المجھول ، والموسوم(، و) قید: (من الفعل المزید ) المقید(

وقد دل الزمن في أسماء ھذه المفاعیل على ) جھل ، ووسم: (من الفعل الثالثي 

  .لعدم وجود قرینة تدل على المستقبل ) الحال(

قول یونس عن ماورد عند الجاحظ في ومما جاء ودل زمنھ على المستقبل     

ب لِّ، وإذا قالوا ُغ ِبَطفي الُخ َبلِّفي الشعر لقد كان ُغ بًالََّغلعمري لئن كان ُم"البعیث 

" فھو المغلوب  ٌبغلَّفھو الغالب ، وإذا قالوا ُم
)5(

سم مفعول من الفعل ا) المغلوب(،  

  .التي تفید االستقبال ) إذا(وزمنھ االستقبال بفضل القرینة ) َبَلَغ(المجرد 

  

  

                                                             

ھ َمَقَر: الحدیث ى الكذب وَشَوَو... خلط لون بلون ، وكذلك في الكالم : في اللون  ُيْشالَو (1)
  .)وشى(مادة ,  9/316لسان العرب  ، ... یؤلفھ ویلونھ ویزینھ : والنمام یشي الكذب  رهوصّو

ال توسم لئال : قة غفل سمة علیھا وناال: ودابھ غفل . ال سمة علیھ من اإلبل والدواب  كل ما (2)
  ).غفل(مادة  6/650لسان العرب  ، . تجب علیھا الصدقة 

 9/305,  لسان العرب. وقد وسمھ َوْسَمًا وِسَمًة إذا أثر فیھ بسمة وكي... الكي  الوسم أثر )(3

  )وسم(مادة 
4
  . 1/60البیان والتبیین للجاحظ  )(

  . 7/ 3المصدر السابق ،  (5)
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 )ردالمّج(الصورة الثانیة 
)1(

 : 

بالشروط التي ذكرت في  ,  ل على االستقبال ، والحالیّدون مّنوھو اسم مفعول     

)2(اسم الفاعل 
المعاني القائمة في "قاد ، ومما ورد منھ وزمنھ الحال ، قول بعض الّن 

     محجوبة مكنونة وموجودة في معنى .... مستورة خفیة ... صدور الناس 

..." معدومة 
)3(

مستورة ،و محجوبة من أسماء المفاعیل المجردة في القول السابق  

وكلھا جاءت على زنة مفعول من أفعال مجردة ھي  مكنونة  وموجودة  و معدومة

، وزمن ھذه األسماء في السیاق ھو الحال لعدم ) د ، عدموج.  كّن –حجب  –ستر (

  .وجود قرینة تدل على المستقبل 

ومن علم حق المعنى ، أن یكون "ومما ورد من ھذه الصورة وزمنھ االستقبال     

..."  وال مفضوًال ضًالاویكون االسم لھ ال ف... االسم لھ طبقا 
)4(

  

منون من فعل ثالثي مجرد على وزن وھو موضع البحث ، اسم مفعول  وال مفضوال

  . التي تكون لنفي المستقبل ) ال(مفعول ، وزمنھ االستقبال لوجود قرینة وھي 

  :وخالصة القول في اسم المفعول       

كان للداللة على  ونِّفإن ُن: رد من ألـ زمنة الثالثة ، وإذا تّجعلى األ ف دّلرِّإنھ إذا ُع

على الزمن  وإن أضیف دّل، ي اسم الفاعل الحال واالستقبال بشروط ذكرت ف

  .الماضي وكان غیر عامل

  

  
                                                             

  . 3/121، وشرح ابن عقیل  308: شرح ابن الناظم ص:  ینظر (1)

، وشرح ابن  2/160بن ھشام وأوضح المسالك ال  2/684شرح عمدة الحافظ : ینظر  (2)
، والتراكیب االسنادیة لعلي أبو المكارم  2/22وشرح التصریح لخالد األزھري .  3/121عقیل 
  . 3/275، والنحو الوافي لعباس حسن  114ص 

  . 1/60البیان والتبیین  (3)

  . 1/71،  المصدر السابق (4)

 

  

  



254 

 

  : صیغ المبالغة - ثالثا     

   :تعریفھا  - 1

تفید الكثرة والمبالغة وطول القیام  ، ولة عن اسم الفاعلنة مّحھي صیغ معّی     

" من غیر عجب  اكًاَحْضال تكن ِم"بالفعل نحو قول أحدھم 
)1(

) مضحاك: (فكلمة  

الذي أفاد مطلق الضحك فلم تدل على قلة ) ضاحك: (بالغة من اسم الفاعل صیغة م

كثرة الضحك ، فصار في معنى الضحك ) مضحاك(أو كثرة الضحك ، بینما أفادت 

)2(الكثرة والمبالغة واالستمرار 
الثالث من ) : "ھـ 799: ت(، قال ابن ھاشم  

بارة عن األوزان الخمسة  وھي ع, أمثلة المبالغة : لة عمل الفعل األسماء العام

. لة عن صیغة فاعل لقصد إفادة المبالغة والتكثیرّومُح,المذكور
)3(

  

  : صوغھا - 2

)4(تصاغ صیغ المبالغة من اسم الفاعل من الثالثي       
تبنى من ثالثي "المتصرف  

اك من أدرك ومعطاء من أعطى ونذیر وألیم ھا من أفعل كدّرؤمجرد غالبا ، وشذ بنا

" لم وزھوق من أزھق من أنذر وآ
)5(

   

)6(وأشھر أوزانھا 
 :   

  بدیُل عن فاعٍل في كثرٍة  ∴  أو فعوُل اٌلَعْفأو ِم اُلفّع"       

)7(" ٍلِعذا وَف ّلَق وفي فعیٍل  ∴   فیستحق مالھ من عمٍل         
  

  
                                                             

  . 4/58البیان والتبیین للجاحظ  )(1

  . 3/257الوافي لعباس حسن  النحو: ینظر  )(2

  . 345: شرح شذور الذھب ص (3)

كألیم : وقد یصاغان من افعل نحو صوغ مفعال من أفعل كمعطاء ، وصوغ فعیل من أفعل  (4)
  . 2/682ینظر شرح عمدة الحافظ البن مالك . ونذیر 

  . 6/60ھمع الھوامع للسیوطي  )(5

العرب تبني أسماء المبالغة على اثني : صیح قال ابن خالویھ في شرح الف: (قال السیوطي  )(6
َفَعاِل َكَفَساِق ، وُفَعل كُغدر ، وفّعال كغدار ، وفعول كغدور ، ومفعیل كمعطیر : عشر بناء 

وفاعلة كراویة وخائنة ، ,وفعالة كعالمة,وفعولة كملولة,وُفَعَلة كھمزة لمزة,ومفعال كمعطار
 243/ 2المزھر في علوم اللغة للسیوطي ) كمجزامة وَفّعالة كبقاقة ؛ للكثیر الكالم ، ومفعالة

  ).محمد أحمد جاد المولى وآخرون ، دار الجیل بیروت ، دار الفكر للطباعة والنشر: شرحھ (
  . 303: شرح ابن الناظم ص )(7
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"وإذا لم یكن المخزومي تیأھا لم یشبھ قومھ"نحو قول معاویة :  )الّعَف(  -  أ
)1(

 )اھاتّی( 

ولى من صیغ المبالغة دلت ن اسم الفاعل تائھ وھي الصیغة األم )الفّع(على وزن 

 .على كثرة تیھ الرجل 

 )فعالِم(  -  ب

) عبوُس ، مطراٌق رِّوعند الّش: (نحو قول بعض الشعراء  : )عولَف(  -  ج
)2(

 )مطراق( 

اسم الفاعل  )فعول(على وزن  )وعبوس(أي الكثیر اإلطراق  ،  )مفعال(على وزن 

  منھ عابس

الندیم المعربد والجلیس : تھم مؤون أربعة تشتّد: "أبو مجاھد  نحو قول غاٍز:  )یلفِع(  -  د

..." حمق األ
)3(

: صیغة مبالغة من اسم الفاعل  )فعیل(: على وزن  )الجلیس(فـ  

 ت على كثرة الجلوس دْلوقد الجالس 

 :نحو قول عنترة  )فعل( - ھـ 

"  ِمالمترنِّ جا كفعل الشارِبِزَھ   ∴    غني وحده باب بھا ُیى الّذرفت "   
)4(  

، وھناك صیغ قلیلة ) ھازج(من اسم الفاعل  )لِعَف(صیغة مبالغة على وزن  )اَجِزَھ(

)5(وزان السابقة مقصورة على السماع على غیر األ
أما الصیغ الثالثة األولى فقد ،  

ما الكوفیون أ) لِععیل وَفَف(: وزاد سیبویھ صیغتي ، أجمع البصریون على إعمالھا 

)6(ألنھا زادت على معنى الفعل بالمبالغة ، فأنكروا إعمال الخمسة 
 .  

) ھـ911: ت(قال السیوطي ، وجمیع صیغ المبالغة تدل على الكثرة والمبالغة  

) الفّع(لمن كثر منھ الفعل و) فعول(، فـ ن طلحة تفاوتھا في المبالغة أیضاعى ابواّد"

لمن صار لھ ) فعیل(لمن صار لھ كاآللة ، و) مفعال(لمن صار لھ كالصناعة ، و

                                                             

  . 4/38البیان والتبیین للجاحظ  (1)

  . 3/211المصدر السابق  (2)

  . 1/265المصدر نفسھ  (3)

  .، والبیت من البحر الكامل  3/202نفسھ  (4)

  . 3/259النحو الوافي لعباس حسن : ینظر  )(5

، وشرح ابن عقیل  2/678، وشرح عمدة الحافظ البن مالك  1/442ینظر اللباب للعكبري  (6)
 . 5/87، وھمع الھوامع للسیوطي  346: ، وشرح شذور الذھب البن ھشام ،ص 3/111
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ولم : ) ھـ745: ت(ان لمن صار لھ كالعادة ، قال أبو حّی) لفِع(كالطبیعة ، و

 "یتعرض لذلك المتقدمون
)1(

األكثر : فصیغ المبالغة  عاه ابن طلحةعلى ما اّد وبناًء 

  .أن تكون للكثرة ثم للصناعة ثم لآللة ثم للطبیعة ثم للعادة وھي أقلھا

  :زمنھا  - 3

)2(تعمل صیغ المبالغة عمل اسم الفاعل      
، فھي بذلك ترفع فاعال إن كانت من  

، سواء أكانت في حالة المفرد أم  فعل الزم ، وتنصب مفعوال إن كانت من فعل متعٍد

إن إعمال ھذه األمثلة ثابت لھا في اإلفراد والتثنیة والجمع "في الجمع في المثنى أو 

"ترطھ في اسم الفاعل على الوجوه المش
)3(

  

  :الجمع في مواضع عدة ، منھا  ةوقد جاءت صیغة المبالغة على صیغ 

 ]حِتللسُّ الوَنأّك للكذِب وَناُعسّم[: قولھ تعالى   -  أ
)4(

صیغة  )سماعون(فقولھ ،  

، ) سامع(: من اسم الفاعل ، ) الفّع(على وزن  )اعسّم(مبالغة للجمع ، ومفردھا 

من اسم ) فّعال: (وزن على  )الأّك(: للجمع ، مفردھا  )الونأّك(: كذلك صیغة 

 ) آكل(الفاعل 

 :نصاري قول مسلم األ  - ب

 أحالَس ماُلآلابك  فضْتَن " 
)5(

" مصاُرھا األاَعّزت ُنواسترجْع     ∴   نى الِغ 
)6( 

 )عناِز(: من اسم الفاعل ) عالّف(: على زنة ، ) نّزاع(جمع  )اعھاّزُن(:  فقولھ

  . )نزع(: والماضي منھ 

                                                             

  . 5/88، للسیوطي ھمع الھوامع  (1)

،  2/678، وشرح عمدة الحافظ  1/441ینظر اللباب في علل البناء واإلعراب للعكبري  (2)
   101: ، والتراكیب اإلسنادیة لعلي أبي المكارم ص 345: وشرح شذور الذھب البن ھشام ص

  .2/155، وینظر أوضح المسالك البن ھشام  2/682عمدة الحافظ  (3)

  . 1/186بیان والتبیین للجاحظ ال) . 42(سورة المائدة من اآلیة  (4)

         لسان العرب البن منظور ) ھو كساء رقیق یكون تحت البرذعة (أحالس جمع حلس  (5)

فضت االحالس والمعنى أنھ لم یبق كریم لم یرحل إلیھ بعدك فقد ُن. )حلس(مادة ,  2/552
، ولم یوجد كریم یقام وطویت یأسا من الرحیل ، والمعنى رجع الغرباء إلى أوطانھم لما فقدوا 

  . 1/512 لألعلم الشنتمري تمام البيحماسة شرح : ینظر . عنده 

ینظر . البیت ثاني أربعة أبیات من الكامل نسبت لمسلم بن الولید.  4/53البیان والتبیین  (6)
 .  1/512أبي تمام  شرح حماسة
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  : وتأتي صیغ المبالغة دالة على األزمنة الثالثة على النحو التالي     

 الزمن الماضي   -  أ

  :وذلك إذا جاءت صیغة المبالغة على إحدى الصورتین اآلتیتین      

 )بألـ ةالمعرف(الصورة األولى 
)1(

 : 

ون القرینة وتك، ) بألـ(رفة تدل صیغة المبالغة على األزمنة الثالثة إذا جاءت مّع   

مل األزمنة تتحام مخلص لربھ فالصّو امالصّو: ھي الفاصل بین األزمنة نحو قولك 

لربھ ، وإما  الذي صام مخلٌص: الثالثة فھي إما أن تكون بمعنى الزمن الماضي أي 

ا أن لربھ ، وإّم الذي یصوم الیوم مخلٌص: أن تكون بمعنى الزمن الحاضر ، أي 

مخلص لربھ ، وصیغة المبالغة   الذي سیصوُم: ل ، أي تكون بمعنى الزمن المستقب

لربھ ، أو الصائم  الصائم أمس مخلٌص: صیغت من إسم الفاعل ، فتكون الجملة 

  .لربھ  مخلٌصاو غدًا  الیوم 

) المضافة( الصورة الثانیة  
)2(

 :  

بعدھا غیر عاملة فتدل على الزمن  إلى ماوعندھا تكون صیغة المبالغة مضافة    

  :اضي نحو قول أحدھم الم

 ب الجراثیِموخالك وثّا   ∴     ٌلخِؤفي الكالم وُم مٌِّعأبوك ُم"     
)3(

)4(" ْبَطفي الُخ 
  

من اسم  )الفّع(موضع البحث وھي صیغة مبالغة على وزن ) اثیمرالج اُبوّث(

  .ت على الزمن الماضي ، ودّل )جراثیمال(وھي مضافة إلى ، ) واثب(الفاعل 

  

                                                             

ادیة رمضان ، والواضح في النحو لن 345ینظر شرح شذور الذھب البن ھشام ص  (1)
  ).االسكندریة  - دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر(  217:ص

  . 345:شرح شذور الذھب ، ص: ینظر  (2)

   لسان العرب البن منظور ، . األصل وجرثومة كل شيء أصلھ ومجتمعھ : الجرثومة  (3)

  )جرثم(مادة ,  2/80

ي عرجل یصف رجال من إیاد بالالبیت من الطویل قالھ و ، 1/10البیان والتبیین للجاحظ  )(4
حنا الفاخوري : حققھ (. 1/37للمبرد واالدب الكامل في اللغة : ینظر . وكان أبوه خطیبا وخالھ 

 ) .1997الطبعة االولى  , بیروت -دار الجیل,
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 :ر والمستقبل زمن الحاض   - ب

  :لصیغة المبالغة صورتان على النحو التالي      

  ) :بألـ ةالمعرف(الصورة األولى 

 :  وعندھا  تكون عاملة وتدل على الزمنین) بألـ(وھي صیغة المبالغة المقترنة      

صیغة مبالغة ) الضحوك(ع ، فـ الضحوك یصادق الجمی: الحاضر والمستقبل ، نحو 

وزمنھا الحال لعدم وجود قرینة ، ) الضاحك: (ن اسم الفاعل م) فعول( على زنة

یصادق الجمیع فیصیر زمن صیغة  الضحوك غدًا: تدل على المستقبل ، أما إذا قلت 

  .)غدا(: قرینة ، وھو الظرف الالمبالغة یدل على المستقبل لوجود 

  ) :من ألـ ةالمجرد(الصورة الثانیة 

وتكون عاملة فترفع فاعال أو ترفع )ألـ (خالیة من وھي صیغة المبالغة المنونة ال     

الحاضر والمستقبل ، ومما ورد : وتدل على الزمنین ، فاعال وتنصب مفعوال بھ 

اج عندما سألھ عن أخیھ محمد بن قول أعرابي للحّج: عند الجاحظ وزمنھ الحال منھ 

 " غشومًا ًاقال تركتھ ظلوم... ھ تكیف ترك: "یوسف 
)1(

ظالما (: عل من اسم الفا 

: وزمنھا ) فعول(على وزن ) ظلوما غشوما (وجاءت صیغة المبالغة ) غشوماو

الحال لوجود قرینة تدل على الحال وھي وقوع صیغة المبالغة في موضع الحال ، 

  :ومما ورد على ھذه الصورة وزمنھ المستقبل قول الشاعر 

 "ھاكاِظاة ُعَدَغ سٍّمن ُق طُقوأْن     ∴   صاحٍب لِّإلى ُك اٌكّحك َضفإّن "  
)2(

  

  

  

  

                                                             

  . 3/100البیان والتبیین للجاحظ  )(1

  .، والبیت من الطویل  1/38السابق  المصدر (2)
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وزمنھا  )ضاحك(من اسم الفاعل ) عالّف(صیغة مبالغة على زنة ) اكضّح(: فقولھ 

  ) .إّن(المستقبل لوجود قرینة تدل على المستقبل وھي 

ت على التكرار أو دّل، نھا صیغ خاصة إ:  وخالصة القول في صیغ المبالغة         

ذلك فھي صالحة لمعنى الزمن الماضي إذا ول ھعملوتعمل ، من اسم الفاعل  الكثرة

وال تكون عاملة فیما بعدھا ، وصالحة لمعنى الحال ، رفة أو مضافة جاءت مّع

فزمنھا یصلح بمعنى الماضي أو  ،فة أو مجردة منونة واالستقبال إذا جاءت معّر

  .المستقبل  الحال أو
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  الصفة المشبھة -رابعــًا  

  :فھا یتعر  -1

)1(الصفة المشبھة باسم الفاعل      
ت المشتقة من الفعل الالزم ، فاحدى الّصإھي  

لیست من الصفات : "بوت والدوام فھي قام بالحدث على وجھ الث ْنتدل على َمو

كریم : وتجمع نحو و تثنى ث ر وتؤّنالجاریة ، وإنما ھي مشبھة بھا في أنھا تذّك

" وحسن وصعب
)2(

مادل على حدث : الصفة ) "ھـ 686: ت( :قال ابن الناظم ،  

لقصد  ، منھا ما صیغ لغیر تفضیل من فعل الزم: وصاحبھ ، والمشبھة باسم الفاعل 

" نسبة الحدث إلى الموصوف بھ دون إفادة معنى الحدوث
 فھي مشتقة من الفعل) 3(

الموصوف بتلك صاحب الصفة أو  لىإ نسبة الحدثالالزم وفائدتھا أو الغرض منھا 

لنسبة الكرم إلى شخص بعینھ على  مشبھة وضعتصفة ) كریم: (فة ، فكلمة الص

ابن عقیل أن عالمة الصفة  الثبوت أي ثبوت صفة الكرم إلى ھذا الرجل ، وعّد ةجھ

)4(حسن الوجھ ومنطلق اللسان : ھا نحو علفا المشبھة استحسان جّر
، أما عباس  

 -1 : "أربعة أمور مجتمعة  اسم مشتق یدل على: حسن فعنده أن الصفة المشبھة 

الشخص أو غیره من األشیاء  - 2... ى الوصف أو الصفة سّمالمعنى المجرد الذي ُی

وال یتحقق وجوده إال فیھا ، وإن شئت فقل ھو ، المعنى المجرد إال بھا  التي ال یقوم
                                                             

كریم وبطل وحسن ، وھي : ل في أنھا تذكر وتؤنث وتثنى وتجمع نحو تشبھ اسم الفاع) (1
مشتقھ كما أنھ مشتق وھي تدل على حدث ومن قام بھ ، تعمل عمل اسم الفاعل لمشابھتھا لھ ، 

بالمفعول بھ بشرط اعتمادھا ،  شبیھوكان حقھا أال تعمل ألنھا تثنى وتجمع وعملھا النصب في الت
أن الصفة المشبھة ال تكون إال من فعل الزم واسم : مور منھا وتختلف عن اسم الفاعل في أ

الفاعل یكون من الالزم والمتعدي وال تكون أو األشھر أنھا للحال وھو یكون لألزمنة الثالثة  ، 
المتلبس بضمیر صاحب الصفة لفظا أو معنى : أن معمولھا ال یكون إال سببا ، والمراد بالسببي 

یھا بخالف منصوبھ ، قد تشابھ المضارع  في الحركات و السكنات ، أن منصوبھا ال یتقدم عل
... قائل : شجاع و طویل أما اسم الفاعل فدائما یشابھ المضارع نحو یقول : وقد ال تشابھھ نجو 

، وتتصف الصفة المشبھة في داللتھا بشيء من ثابت الزمن ، إذ تدل على الماضي المستمر إلى 
حال وحده ، وتتمیز الصفة المشبھة بتعدد صیغھا القیاسیة ، وكثرة الحال وقد تدل على الزمن ال

 .األوزان المسموعة ، وباستحسان إضافتھا إلى فاعلھا المعنوي ، وجره باإلضافة 
،  2/168، وأوضح المسالك البن ھشام  2/875توضیح المقاصد للمرادي : ینظر    

  . 3/300نحو الوافي لعباس حسن ، وال 108: المكارم ص يوالتراكیب اإلسنادیة لعلي أب
  . 293: المفصل للزمخشري ص) (2

  . 317: شرح ابن الناظم ص (3)
  . 3/140ینظر شرح ابن عقیل ) (4
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ثبوت ھذا المعنى المجرد  -3....) الصفة (الموصوف الذي یتصف بھذا الوصف 

بمعنى أنھ ال یقتصر ... لصاحبھ في كل األزمنة ثبوتا عاما ) الصفة الوصف أو (

المستقبل كذلك وال یقتصر على  الحال وحده وال على على الماضي وحده وال على

مالزمة ذلك الثبوت المعنوي العام  - 4... ھما یلازمنین دون انضمام الثالث 

..." قصیر  عد زمن حادثا وال طارئا ینقضي ب لیس أمرًا... للموصوف ودوامھ 
)1(

  

)2(صوغھا  - 2
 :  

حسن : األكثر نحو  –وھي  –تصاغ الصفة المشبھة من الفعل الثالثي الالزم         

فیجب أن تكون على  –وھي األقل  –ت من غیر الثالثي غیص، وإذا  وجمیل ولیّن

  .ضامر ، ومنطلق : زنة الفاعل نحو 

)3(وصیغھا القیاسیة من الفعل الثالثي       
 :  

 :وتصاغ الصفة المشبھة منھ على زنة  )َلِعَف(  -  أ

 ) .حةوھي فِر ٌحِرَف(ح والصفة المشبھة منھ ِرَف: نحو ) لةفِع( ھمؤنثو :ل فِع - 1

 ).اءَجْروھي َع ٌجَراْع(والصفة المشبھة منھ  رِجَع: نحو ) فعالء( ومؤنثھ: ل أفْع - 2

غضبان وھي (: ة المشبھة منھ والصف َبِضَغ: نحو ) لىْعَف( ھومؤنث :الن فْع - 3

 )غضبى

 : وتصاغ الصفة المشبھة منھ على زنة  )فُعل(  - ب

 ) .بةْلوھي ُص ٌبْلُص(والصفة المشبھة منھ  َبُلَص: نحو ) علةُف( ھومؤنث: ُفعل  - 1

 ).بھُنب وھي ُجُنُج(ب والصفة المشبھة منھ ُنَج: نحو ) لةُعُف( ھومؤنث: ل ُعُف  - 2

 ) .ةَنَسوھي َح ٌنَسَح(المشبھة منھ  ن ،والصفةُسَح: نحو ) ةَلَعَف( ھومؤنث: ٌل َعَف - 3

 

                                                             

  . 3/381النحو الوافي لعباس حسن  )(1

، وتوضیح  318: ، وشرح ابن الناظم ، ص 3/89شرح التسھیل البن مالك : ینظر  (2)
، وشرح ھمع الھوامع للسیوطي   2/168سالك البن ھشام وأوضح الم 2/875المقاصد للمرادي 

  . 3/281، والنحو الوافي  6/58

  .   3/284، والنحو الوافي  6/58ھمع الھوامع :  ینظر )(3
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 ) .مةْخوھي َض ٌمْخَض(م ، والصفة المشبھة منھ ُخَض: نحو ) ةَلْعَف( ھومؤنث: ٌل ْعَف  - 4

 ) .وةْخو وھي ِرْخِر(، والصفة المشبھة منھ  َوُخَر: نحو ) لةْعِف( ھومؤنث: ِفْعل  - 5

 ) .انةَبان وھي َجَبَج( ن ، والصفة المشبھة منھُبَج: نحو ) الةَعَف( ھومؤنث: ال َعَف - 6

: نحو ) التاء(وتأتي الصفة المشبھة للمؤنث منھ أیضا في بعض الحاالت خالیة من 

)انَزَر(
)1(

) انَصَح(، و 
)2(

 .  

 ) .اعةَجاع وھي ُشَجُش(ع ، والصفة المشبھة منھ ُجَش: نحو ) عالةُف( ھومؤنث: ال َعُف - 7

 ) .یلةِممیل وھي َجَج(بھة منھ ل ، والصفة المشُمَج: نحو ) فعیلة( ھومؤنث: فعیل  - 8

 ) .ورةُقور وھي َوُقَو(ر ، والصفة المشبھة منھ ُقَو: نحو ) فعولة( ھومؤنث: ول ُعَف - 9

 ا ، وھي تعمل عملدة منھأو مجّر) ألـ(فة بـ الصفة المشبھة إما أن تكون معّرو     

   أحوال و یجر ولھ أأن یرفع او ینصب  ومعمولھا إّما, فترفع فاعًال ,اسم الفاعل 

)3(عدة 
النحاة في أبنیة الصفة المشبھة حتى أوصلوھا إلى أرقام بعض ، وقد بالغ  

ب یقتضي أن یبلغ التركی: قال في البسیط ) : "ھـ 911: ت(كبیرة ، قال السیوطي 

ى حّلمائتین وثالثة وأربعین بناء وذلك أن معمول الصفھ إما ُم عدد الصفھ المشبھة

وكل واحد من ھذه الثالثة قد ,امعن كل واحد منھ ًاو مجردأو مضافا ألف والالم باأل

  . یكون مرفوعا و منصوبا ومجرورا ، فھذه تسعة أحوال باعتبار المعمول 

ولضمیر المؤنث وتثنیتھ ھ وجمعھ توالصفة قد تكون متضمنة الضمیر المذكر وتثنی  

، والصفة قد ، وغیر متضمة لضمیر أفراد وال تثنیة وال جمع ، فھذه تسعة و جمعھ 

  تكون مع كل واحد منھما معرفة بااللف والالم أو مضافة أو نكرة فھذه 

  

                                                             

لسان العرب . امرأة رزان إذا كانت ذات ثبات ووقار وعفاف وكانت رزینة في مجلسھا )(1
  . رزان/ مادة , 4/135البن منظور 

 لسان العرب  ،. ت عن الریبةإذا عّف... ْتَنُصوقد َحبینة الحصانة عفیفة ...ان امرأة حص )(2

  . حصن/ مادة  2/480

،وشرح التسھیل البن مالك 1/443في علل البناء واإلعراب للعكبرى  اباللب:ینظر )(3
، وتوضیح  319، وشرح ابن الناظم  ص 2/687،وشرح عمدة الحافظ البن مالك 3/91

وھمع  3/145وشرح ابن عقیل  2/169الك البن ھاشم سواوضح الم 2/897 المقاصد للمرادي
   3/198صحسن ، والنحو الوافي لعباس  5/95الھوامع للسیوطي ،
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باعتبار حال الصفة ، وإذا ضربت في أحوال المعمول وھي تسعة  سبعة وعشرون

" تبلغ مائتین وثالثة وأربعین بناء
)1(

 .  

)2(زمنھا  - 3
 :  

  : ى النحو التالي على الزمن علالدالة تعددت أرآء النحاة حول الصفة المشبھة     

 :الزمن الماضي  - 1

صفة مشبھة دلت على الزمن ) : فجمیل(، ) أمِس جمیُل زیٌد: (نحو قولك    

الجمال ، : تدل على معنى مجرد ھو ) وجمیل(، ) أمس(الماضي بواسطة القرینة 

وعلى الموصوف الذي یتصف بھذه الصفة ونحن نعترف بالجمال لھذا الموصوف 

)3(زمة وثبوت ھذا الجمال لھذا الشخص في جمیع األزمنة ومال
 ، قال السیوطي  

إلى أنھا أبدا بمعنى الماضي وھو ظاھر كالم : وذھب السیرافي "، ) ھـ911: ت (

" منھا قد فعل یجوز تشبیھھا إال إذا ساغ أن یبنىوالصفة ال : األخفش قال 
)4(

، و  

           ن ھشام الماضي المنتھي بالحاضر ، وھو أیضا ظاھر كالم اب) قد فعل(

أنھا ال تكون إال للحال ، وأعني بھ الماضي المستمر إلى زمن ) : "ھـ 761: ت (

" الحال
)5(

 لماضي وتستمر إلى زمن الحال ،فزمن الصفة المشبھة عنده تبدأ من ا 

وال تدل على زمن بعینھ فإن دلت على زمن بعینھ فھذا نادر ، تدل على الدوام 

ھا مع تغیر داللتھا بسبب اقتصارھا على زمن معین خاص ولكن بقاءھا على صیغت"

                                                             

  .2/147للسیوطي األشباه والنظائر  (1)

، وشرح ابن  3/103، وشرح التسھیل البن مالك  293: المفصل للزمخشري ص : ینظر  (2)
، وشرح  2/168، وأوضح المسالك  2/875مقاصد للمرادي ، وتوضیح ال 317:الناظم ص

، وشرح ھمع الھوامع للسیوطي  3/141، وشرح ابن عقیل  349:شذور الذھب البن ھشام ص
، والزمن النحوي لكمال رشید  109:المكارم ص یة لعلي أبي، والتراكیب االسناد 5/93

  92:ص

  . 3/282النحو الوافي لعباس حسن : ینظر  )(3

  . 5/93الھوامع  ھمع (4)

 . 349:شرح شذور الذھب ص (5)
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" رأي ضعیف ال یحسن اتباعھ وال القیاس علیھ –والسیما الماضي  –
)1(

، ومما  

  :عند الجاحظ قول أوس بن جابر البن عامر منھ جاء 

 رِبْقالَع خاسفة كعیِن خضراُء    ∴  ره وزِی وعدني وعیُنُی قد ظلَّ     
)2(

  

وھي للمؤنث ) فعالء(وزنھا ، صفة مشبھة ) : خضراء(، ) ضراءوعین وزیره خ( 

وزمن ھذه الصفة داخل ) فعل(غة من الفعل الثالثي أخضر مصو) : أفعل(من 

یدل على الماضي المستمر ) قد ظل یوعدني: (والقرینة على ذلك ) الماضي(السیاق 

خضراء  ر وعیده لي ومدة وعیده لي استمرت عین وزیرهأو استّممدة : ، یعني 

  .نظر لي بعداوة تخاسفة أي 

 :الزمن الحال  - ب 

وھي الصفة المشبھة على زمن ، ) جمیل(كلمة ت دّلحیث ،  جمیٌل زیٌد: نحو    

لنسبة الحدث إلى الموصوف بھ على جھة "ألن الصفة المشبھة وضعت ، الحال 

" الثبوت
)3(

ل لوجود جمیل اآلن ، فقد حسمت المسألة وصار زمنھا الحا زیٌد: أما  

ال تكون للماضي المنقطع وال ) : "ھـ 686: ت (القرینة اآلن ، قال ابن الناظم 

" للمستقبل الذي لم یقع وإنما تكون للحال الدائم وھو األصل في باب الوصف
)4(

أي  

ال تكون إال ) ھـ 769: ت (للداللة على معنى الزمن الحاضر ، وھي عند ابن عقیل 

)5(للحال 
نھا أإلى : وذھب ابن السراج والفارسي ) "ھـ 911: ت (قال السیوطي ،  

وسواء : ، وقال ) ھـ 645: ت( بمعنى الماضي وھواختیار الشلوبیني ال تكون

ثابت في فحسن الوجھ , مررت برجل حسن الوجھ : رفعت أو نصبت ألنك إذا قلت 

..." استقباال  ضیا وال الحال ال ترید ُم
)6(

) ھـ 316: ت (، ومثل رأي ابن السراج  

إن ھذه الصفات ال تكون : وقالوا ) : "ھـ 471: ت (قول عبد القاھر الجرجاني 
                                                             

  . 3/292 لعباس حسن النحو الوافي )(1

  .، البیت من الكامل  2/225البیان والتبیین للجاحظ  (2)

  . 2/875توضیح المقاصد للمرادي  (3)

  . 317:شرح ابن الناظم ص )(4

  . 3/141ینظر شرح ابن عقیل  (5)

  . 5/93ھمع الھوامع  )(6
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بمعنى الماضي وال بمعنى المستقبل ، فال یقال زید حسن ، یراد حسن قد كان 

ألن ھذه صفات وحق ...سیحسن :معني  على أبوه غدا ، وانقطع ، وال زید حسن

 " الصفة أن تصحب الموصوف
)1(

بالموصوف ال تنفصل عنھ ومما  ةفالصفة متلبس 

 : قول عبد العزیز الغزال القاص في قصصھ جاء منھ عند الجاحظ ودل علي الحال

ار ،فقال اب الجّر،فحكیت ذلك ألبي عّت وُرأْعاهللا لم یكن خلقني ،وأنا الساعة  لیت" 

لقني ددت واهللا الذي ال إلھ إال اهللا ھو أن اهللا لم یكن خو ، بئس ما قال: اب أبو عّت

" مقطوع الیدین والرجلین  ي الساعة أعمي وأّن
)2(

أنا الساعة  : موضع البحث ، 

علي  َرِوصفة مشبھة علي وزن أفعل ،وقد صیغ من الفعل الثالثي َع )أعور(أعور ،

 :  ،والصفة المشبھة األخرى) الساعة:(و القرینة ، وزمنھ الحال ،  )َلِعَف(وزن 

 ، )َلِعَف(علي وزن  َيِمغة من الفعل الثالثي َعمصو ، )علأْف(وزن  على )ىَمأْع(

  .یعني اآلن )الساعة( الحال لوجود القرینة وزمنھا

  :الزمن المستقبل - ج

زمنھا  ، صفة مشبھة) غدا ٌنَسَح(أي سیكون حسنا ،، غدا  حسٌن زیٌد:نحو      

للحال  فتكون ا إن كانت الصفة المشبھة دون قرینةأّم ، )غدا(والقرینة ھي   المستقبل

كیف تطمع في الخالفة وأنت " نحو قول مسلمة بن عبد الملك لھشام بن عبد الملك 

" بخیل وأنت جبان 
)3(

صفتان  )الَعَف(علي وزن وجبان  )فعیل(وزن  فبخیل علي 

الماضي أو المستقبل فدل ذلك  على تدل  نھ ال توجد قرینھأل حالزمنھما  المشبھتان 

برجل مررت :حال ، وقد أجاز ابن طاھر أن تقوللل أن زمن الصفة المشبھة  على

 فیكون بمعني المستقبل بن غداحاضر ال
)4(

 وقول) " ـھ 672:ت(قال ابن مالك  

إنك مائت عن قلیل وال یقولون لمن قد مات ھذا :العرب تقول لمن لم یمت :الفراء 

 ودھمسیھذا سید قومھ ،فإذا أخبرت أنھ س:وكذا یقال .إنما یقال في االستقبال  مائت

                                                             

   91:ن النحوى لكمال رشید صالزم (1)

 .5/168، 3/34وینظر الخبر مكررا في الحیوان للجاحظ . 2/208البیان و التبیین للجاحظ  (2)

  ) .1996, بیروت -دار الجیل,عبد السالم ھارون : تحقیق( 

  .2/109البیان و التبیین  )(3

  . 5/93ینظر ھمع الھوامع للسیوطي  )(4
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" ھو سائد قومھ عن قلیل : قلت 
)1(

أن الصفة تكون بكر بن طاھر  ومذھب أبي 

 لألزمنة الثالثة
)2(

والذي أري أن الصفة ) "ھـ 646:ت( ، وقال ابن الحاجب 

في زمان ، لیست أیضا موضوعة  المشبھة كما أنھا لیست موضوعة للحدوث

یدان في الصفة وال دلیل قرار و االستم لالستمرار في جمیع األزمنة ، ألن الحدوث 

سن ، سواء كان في بعض إال ذو ُح ا ، فلیس معني حسن في الوضع مفیھا علیھ

علي أحد القیدین فھو حقیقة في القدر  األزمنة أو جمیع األزمنة ، وال دلیل في اللفظ 

طلق ذلك ولم یكن بعض ، لكن لما أ المشترك بینھما ، وھو االتصاف بالحسن

 –ألنك حكمت بثبوتھ  - جمیع األزمنة  من بعض ، ولم یجز نفیھ في األزمنة أولى

ثبوتھ في جمیع األزمنة  إلى أن تقوم  فال بد من وقوعھ في زمان ، كان الظاھر 

"ببعضھا      قرینة على تخصصھ 
)3(

ویظھر أن عباس حسن بنى رأیھ على ھذا  

ة فھي تدل على األساس أي أن الصفة المشبھة تدل على األزمنة الثالثة مجتمع

معنى دائم المالزمة لصاحبھ أو كالدائم ، فال یقتصر على ماض وحده أو حال "

األزمنة الثالثة مجتمعة مع دوامھ شمل معناھا یفالبد أن ... وحده أو مستقبل كذلك 

" أو ما یشبھ الدوام
)4(

فعلى ذلك الصفة المشبھة تدل على معنى في الزمن الماضي  

: ویقولون ... فالن أحمق : ویقال : "للمستقبل ، نحو قولھم  المتصل بالحال الممتد

" فالن سلیم الصدر
)5(

حمقاء ، وقد  مؤنثھ) أفعل(صفة مشبھة على وزن ) أحمق(،  

دل زمنھا على اجتماع األزمنة الثالثة الماضي كان أحمقًا واستمر اآلن في حمقھ 

: وكذلك الصفة ، ن اآلخر إلى المستقبل فال توجد قرینة تصرفھ إلى أحد األزمنة دو

فھي صفة ت إلى األزمنة الثالثة انصرف) سلیمة( ومؤنثھ) فعیل(على وزن ) سلیم(

استمرت سالمة صدره من الماضي إلى  : مشبھة لم تدل على زمن بعینھ أي

  .فالمستقبل  الحاضر

                                                             

  . 3/103 شرح التسھیل )(1

  . 5/93،  نظر ھمع الھوامع للسیوطيی (2)

  . 92: الزمن النحوي لكمال رشید ، ص )(3

  . 3/307 لعباس حسن ، النحو الوافي )(4

  . 1/172،  البیان والتبیین للجاحظ (5)
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  : مایليومما سبق عن الصفة المشبھة یمكن استخالص       

 .سماء المشتقة الصفة المشبھة إحدى األ - 1

 .للصفة المشبھة عدید الصیغ االشتقاقیة  - 2

 :راء النحاة حول زمن الصفة المشبھة على النحو التالي آاختلفت  - 3

 .یراھا تأتي لتدل على الزمن الماضي  ْنفمنھم َم  - أ 

 .وبعضھم جعلھا ال تكون إال لزمن الحال    -ب 

 یراھا تأتي لتدل على زمن المستقبل  ْنومنھم َم   - ج 

  . یراھا تدل على األزمنة الثالثة مجتمعة  مْن ومن النحاة   - د 
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  انيـث الثّــحـــالمب

  در اـالمص

اأقسامه -  الًأو.    

  .اأبنيته -  ثانياً

  .الخبر و اإلنشاء  – ثالثاً
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 اسم یقع على األحداث  "فھو :كل اسم مبھم ، یقع على األحداث:  المصدر

اسم مبھم یقع على القلیل ،  . والمصدر )...رب ، والقتل ، والقیام ،والقعودضكال(

            كالزیت (والكثیر ، وال یثنى و ال یجمع ، ألنھ بمنزلة  اسم الجنس 

" نى  وال یجمع َث،والجنس ال ُی)والعسل 
)1(

مجرد من فھو اسم دال على حدث   

أما إذا وجد داخل جملة فیصبح قادرا على  ًامفرد ًاالزمان إذا كان ھذا الحدث اسم

         ... ال یكون إال في زمان یدل على زمان ، إذ الحدث ":  الزمن ،وھو      إفادة 

" لیس فعل ، وإنما حدث مقترن بزمان) القتال الیوم (
)2(

ظرف زماني )فالیوم (، 

خصص الزمن النحوي بواسطة الداللة على توقیت الحدث الواحد ومثلھ من ھذه 

)3(ومنذ یومین وأمس  وبعد سنة وغٍداألزمنة  اآلن والیوم 
دلت  )القتال (والمصدر  

لذلك جاء تعریف ابن یقع في زمن معین  حدث  والبد للحدث من زمن أو أنعلى 

علم أن المصدر ، كل اسم دل على حدث وزمان مجھول ، ا) "ھـ  392: ت (ى جّن

" وھو وفعلھ من لفظ واحد
)4(

فالزمن موجود لكنھ مجھول ، وھو لیس جزء من  

  .المصدر وال متلبس بھ مثلما ھو في الفعل 

  :در تقسیمات عدة منھا اقسم النحاة المص:   اأقسامھ –أوال 

 :وینقسم الصریح إلى ثالثة أنواع قیاسیة ، وھي  :)ل الصریح والمؤّو( - 1

. انة َبِإ. م ْلِع: (یدل على معنى مجرد ، ومن أمثلتھ  المصدر األصلي وھو ما(  - أ 

 )).نضال

مطلب ، : ( ھزائدة ، ومن أمثلت) میم(المصدر المیمي وھو المصدر الذي في أولھ   -ب 

 )مضیعة

                                                             

  . 159:شرح ملحة اإلعراب للحریري ، ص )(1

  . 7/2شرح المفصل البن یعیش )(2

  . 257:ام حسان ، صینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا لتمَّ (3)

  . 172:مع لجامع العلوم صاللَّ شرح (4)
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دة خره یاء مشّداطلق على كل لفظ جامد أو مشتق زید في المصدر الصناعي ، وُی  - ج 

) ةاشتراكّی. ة إنسانّی: (وتاء تأنیث مربوطة نحو 
)1(

 .  

الفعل و ) ما(الحرف المصدري أو ) أْن(مضارع قبلھ  والمؤول ما تركب من فعل

  والفعل ) أْن(مصدر مؤول من ) تنجح أْن(سرني أن تنجح ، : نحو 

) المبھم والمختصَّ( - 2
)2(

د لمعنى عاملھ المذكور ، ویراد بھ المصدر المؤكَّ) المبھم: ( 

أي ما یساوي معنى عاملھ من غیر زیادة ، وھو لمجرد التوكید لذلك فھو ال یثنى 

 }یمًاِلْكى َتوَساهللا ُم َملََّكَو{: وال یجمع كقولك قمت قیاما ، ونحو قولھ تعالى 
)3(

       

ا معا مبیانھمصدر المؤكد مع زیادة بیان النوع أو العدد أو الویراد بھ ) المختصَّ(و 

 .قمت القیام الذي تعرف : نحو 

)4(د أنواع المؤكَّ - 3
 :وھو ثالثة أقسام 

 وَندُُّصَی{ :المذكور أن یأتي المصدر لیؤكد الفعل ،نحو قولھ تعالي) المؤكد لعاملھ(   - أ 

)5( }اوًدُدُص َكْنَع
 )ونیصدُّ:(مصدر مؤكد للفعل )فصدودًا(، 

كر المصدر مع ،ُذ)6( }نًایِّا َلًلْوَق ُھا َلوَلُقَف{ :نحو قولھ تعالي )د المبین للنوعالمؤكَّ(   -ب 

 بین نوع القول بـ القول اللین  ًاا لینقوال قوًل:فعلھ لبیان النوع 

 }ًةَدْلَج یَناِنَمَث ْموُھُدِلاْجَف{: نحو قولھ تعالى ) د المبین للعددالمؤكَّ(  - ج 
)7(

، فذكر  

) 8(قبیل األسباب التي یجيء من أجلھا المصدر من المصادر ھنا 
، فیذكر المصدر 

                                                             

  . 3/181اس حسان ینظر النحو الوافي لعّب (1)

، والنحو  3/95، وھمع الھوامع للسیوطي ،  175:شرح اللمع لجامع العلوم ص: ینظر  )(2
  . 2/209الوافي لعباس حسن 

  ) .164: (النساء ، من اآلیة سورة  )(3

، والنحو  174:، وشرح اللمع ، ص 159:شرح ملحة االعراب للحریري ، ص: ینظر  )(4
  . 2/209الوافي 

  ) .61: (سورة النساء ، من اآلیة  )(5

  ) .44: (سورة طھ ، من اآلیة  )(6

  ) .4: (سورة النور ، من اآلیة  )(7

ا وال ینصب ال یرفع فاعَل محضًا لعاملھ المذكور تأكیدًاولكل قسم حكم ، فالمصدر المؤكد  )(8
أنواعھ أو المبین  تإذا اختلف –ا بھ وال یجوز تثنیتھ وال جمعھ ، والمصدر المبین للنوع مفعوًل

  . 2/211النحو الوافي : ا ینظر ما وجمعھمللعدد فیجوز تثنیتھ
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ما لتوكید الفعل وإما لبیان النوع وإما لعدد المرات ، وعلى إالسابقة ،  األسبابألحد 

  .أساسھ جاء ھذا التقسیم 

الفاعل   فیرفع –إذا كان عامال - یعمل المصدر عمل فعلھ )العمل وغیر العمل( - 4

إلي مخبر  أن یقصد بھ قصد فعلھ من الحدوث والنسبة " وینصب المفعول بھ بشرط 

" عنھ
)1(

  حرف مصدريوعالمة ذلك صحة تقدیره بالفعل مع  

وینقسم ھذا المصدر العامل المقدر بالحرف المصدري إلى ثالثة  ،) ما(أو ) أن(

  :أقسام 

)2(فصاحة  المضاف وھو أكثر استعماال وأعلى  - أ 
، ویكون مضافا إلى فاعلھ نحو قولھ  

 }اَسالنَّ اِهللا ُعَفا َدوَلَلَو{ : تعالى
)3(

لوال أن یدفع : (قدیر الجملة في اآلیة الكریمة ، ت 

لفظ الجاللة فاعل ، والناس مفعول ، وقد أضیف ) اهللا(مصدر ، و) ُعْفَد) (اساهللا الّن

 ْنِم اُنَساإلْن ُمَأْسَی َاَل{: عالى المصدر إلى فاعلھ وقد یضاف إلى مفعولھ ، نحو قولھ ت

)4( }ِرْیَخاَل اِءَعُد
من دعائھ : (في اآلیة السابقة حذف الفاعل وذكر المفعول والتقدیر  

 ) .الخیر

 ْوَأ{نحو قولھ تعالى : فأشبھ الفعل  المصادر عمال ، ألنھ نكرة وھو أقوى   )ننّومال(  -ب 

)5( }ٍةَبَرْقا َمَذ یمًاِتَی ٍةَبَغْسي َمِذ وٍمي َیِف اٌمَعْطِإ
مفعول بھ للمصدر المنون ) یتیما( 

 .الذي عمل عمل فعلھ) إطعام(

) . الضرب(مفعول المصدر  ضرب زیدا ، فزیدًاالمن  عجبُت: نحو  )المعرف بألـ(  - ج 

ألن األلف والالم أداة زائدة ) "المنون والمضاف(وھذا النوع عملھ ضعیف وأقل من 

والھ ، ومع ذلك فعملھ جائز ، في أولھ ، تنقلھ من التنكیر إلى التعریف في أول أح

" الشبھ فیھ باق ألن
)6(

 

                                                             

  296:شرح ابن الناظم ،ص )(1

  2/218، النحو الوافي لعباس حسن:ینظر) (2

  )251: (سورة البقرة ،من اآلیة  (3)

  )49: (سورة فصلت،من اآلیة  (4)

  ) .14،15: (سورة البلد اآلیتان  (5)

  . 1/450اللباب في علل البناء واإلعراب للعكبري  )(6
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عل عمل عمل فعلھ والف) ما(والفعل أو ) بأن(در فإذا ناب المصدر مناب الفعل وُق

)1(بشروط 
إن ...لم یعمل لوجھین و إذا صغر " َرغِّأنھ ال یعمل إذا ُص :منھا 

"  رصّغاألفعال ال ُت أنھ یبعد من شبھ الفعل ؛ إذ...صفالتصغیر كالو
)2(

  

  : اأبنیتھ -ثانیا 

 وھو الحقیقي أي المراد عند عدم التقیید ببیان نوع معین من–للمصدر األصلي 

      أوزان ثالثة –ثالثي أو غیر ثالثي  إما أن یكون لفعل ماٍض ،وھونواعھ أ

)3( )لفُع-لفِع-لفَع(
 )4(ذكره سیبویھ  أبنیة مصادر الفعل الثالثي كثیرة ،یرتقي ماو 

  :بناء منھا  ثالثین منھا إلي اثنین و

علي  دّل ؛ كزراعة ،وما) عالھِف(الغالب أن یكون علي وزن و )حرفھ(دل علي  ما

أن یكون  )اضطراب(دل علي  ،وما) كإباء( )الَعِف(أن یكون علي وزن  )امتناع(

كصداع ) عالُف(یكون علي وزن  )داء(دل علي  كغلیان ،وما) النَعَف(علي وزن 

یكون  )صوت(دل علي  وما كرحیل ،) فعیل(یكون علي وزن  )سیر(دل علي  ،وما

مره،فإن لم یدل علي كُح)لھْعُف(زن علي و یكون)لون(دل علي  ،وما)عالُف(علي وزن 

الة ،كسھولة َعولة او َفُعُف على أن یكون مصدره)لُعَف( في:مما سبق فالغالب  شيء

الالزم )لفَع(كعطش وفي  )لَعَف(الالزم أن یكون مصدره علي  )لِعَف(وفي ونباھة ،

أن یكون  )لَعَف(و )لِعَف(وفي المتعدي من  ، كخروج )ولُعُف(یكون مصدره علي  نا

فمصدره )َلَعأْف(فإن كان علي وزن :وأما الفعل الرباعي  ، كفھم)لْعَف(علي  مصدره

فمصدره تفعیل،كعلم تعلیم ، وما كان )لفّع(وما جاء علي وزن  كرامإك) إفعال(علي 

                                                             

ویعمل المصدر وإن لم  ضربت ضربا:و الفعل؛ المصدر المؤكد،نحو)بأن(والذي ال یقدر  (1)
أعجبني ضربك الشدید (أال یكون موصوفا قبل العمل نحو :إعمالھ أیضا یعتمد ومن شروط

لي یوأجاز السھ أعجبني زیدا ضربك،: عنھ فال یجوز  فإذا أخر جاز،وأال یكون مؤخرا ،)زیدا
  ).ال یبغون عنھا حوال(علیھ بقولھ تعالي متشھدًا

لعباس حسن  النحو الوافي ،و 1/448اللباب في علل البناء و اإلعراب للعكبري: ینظر
  . 228رمضان،ص النحو لنادیة،والواضح في 1/211

  . 1/449 واإلعراباللباب في علل البناء  )(2

   3/193ینظر النحو الوافي ،  )(3

  . 275لزمخشري صلینظر المفصل  )(4
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إن كان علي وزن كقتال ومقاتلة ،و )مفاعلھ (أو)فعال(فمصدره علي  )لاَعَف(وزنھ 

دحرجة أو فعالل كوسوس وسوسة  كدحرج )فعللھ( :  فمصدره علي )فعلل(

فالمصدر منھما یكون علي وزن ماضیھ مع وأما الخماسي والسداسي  .ووسواسا

 إنطالقا، كانطلقوصل ؛ ا بھمزةإن كان مبدوءألف قبل آخره ثالثھ وزیادة  كسر 

 دم تقدمًاومع ضم ما قبل آخره فقط إن كان مبدوءا بتاء زائدة ؛ كتّق
)1(

  

  نشاء عنیین إما على الخبر وإما على اإلالسیاق یأتي على أحد مفي والمصدر  – ثالثا

 :األسلوب الخبري  - 1

یكون المصدر على معنى الخبر على معنى الحرف المصدري وزمانھ ؛ فمثال     

إلى  للحال ، وبعض الظروف تحدد المصدر وتوجھھ) وما(لالستقبال ،  )أْن(تكون 

الماضي : مل تالمضي أو االستقبال أو الحال ، ویكون على معنى اإلضافة ویح

(والحال واالستقبال 
2

 األسلوب  ، ومما جاء عند الجاحظ من مصادر على ) 

  :الخبري 

  

 :جاء على الحرف المصدري  ما  -  أ

ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني ، ویوازن بینھا وبین أقدار المستمعین وبین " - 1

"  أقدار الحاالت ، فیجعل لكل طبقة من ذلك كالما ، ولكل حالة من ذلك مقامًا
)3(

 

وفعل مضارع ، فدل زمن ) أْن(مصدر مؤول جاء من حرف مصدري  )یعرف أْن(

الذي یأتي لمعنى االستقبال ویكون ) أْن(المصدر على االستقبال من الحرف 

 ) .معرفة: (المصدر الصریح منھ 

  

                                                             

، وھمع الھوامع ،  3/123، وشرح ابن عقیل ،  309: شرح ابن الناظم ص: ینظر  . (1)
  . 3/204والنحو الوافي لعباس حسن ، . 6/48للسیوطي 

، واللغة العربیة معناھا ومبناھا لتمام حسان  95:الزمن النحوي لكمال رشید ص: ینظر  (2)
  . 2/224، والنحو الوافي  255: ص 

  . 1/100جاحظ ، البیان والتبیین لل (3)
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إما في إصالح بین العشائر ، واحتمال  بالخطیب أن یقوم بخطبة العیدوقبیح : قالوا " - 2

"دماء القبائل 
)1(

حرف مصدري للمستقبل ) أن( منمصدر مؤول  )أن یقوم( 

ب سمستقبل ، واكت: وزمنھ ) القیام: (فعل مضارع والمصدر الصریح منھ ) یقوم(و

  ) .أن(ھذا الزمن من الحروف 

 :جاء على معنى اإلضافة  ما   -  ب

)2( " وِهي المكُرِوَذ ْنَع ِهالمكاِر َعْفَد       لوا تحّم الكراَم بَةھاِلالَم إّن "  - 1
 

فیھ في محل ) واو الجماعة(بسیط ،  فعل ماٍض) تحملوا(، ) دفع المكاره(تحملوا 

مصدر زمنھ ) ودفع(، ) المكاره: (مفعول بھ وھو مضاف  إلى ) َعْفَد(رفع فاعل ، 

  .وھو القرینة ) تحملوا(من الفعل الماضي  المضي وقد اكتسب ھذا الزمن

وعلى قدر وضوح الداللة ، وصواب اإلشارة وحسن ) : "البیان(جاء في باب  - 2

..."یكون إظھار المعنى ... االختصار 
)3(

 

أضیف إلى ) إظھار(صدر مموضع البحث ، حیث ال )یكون إظھار المعنى(    

  .والقرینة حالیة ) یكون(واكتسب زمن الحال من الفعل المضارع ) المعنى(

)4(ك ألقلعنَّ: "قول الحجاج ألنس بن مالك  فيجاء  - 3
)5(عة ْمالصَّ َعْلَق 

ك عصبنَّ، وُأل 

)6(لمة السَّ َبْصَع
)7(ك دنَّ، وألجرِّ 

)8(بِّتجرید الّض 
" 

ك واضربنك قالعھا من الصمغة ، وألربطّن مغُةالّص ُلستأِصیأي ألستأصلنك كما 

  وینزع عنھ جلده ّبالّض ُرشََّقك كما ُیمة وألقشرنََّلالسَّ ُبَصْعكما ُت

                                                             

  . 1/101البیان والتبیین للجاحظ ،  (1)

  البیت من الكامل  3/148المصدر السابق ،  )(2

  1/60المصدر نفسھ ،  )(3

  ) .قلع( 7/474الشيء من أصلھ ، لسان العرب البن منظور  زاُعانِت:  ُعالقْل )(4

... ة َغْممنھا واحدتھ َصھ الشجر ویسیل ُحَضْنشيء ُی.. واحد صموغ االشجار  مُغالصِّ( (5)

  ) .صمغ(،  5/397لسان العرب ) ولم یبق لھ أثر ة والصمغ إذا قلع انقلع كلھ من الشجر

           ..ق منھا بحبل ثم خبطھا لیسقط ورقھا ماتفرَّ مََّض: عصب الشجر یعصبھا عصبًا(  (6)

  ).بعص(،  6/274لسان العرب ...) شجرة من العضاة ، ذات شوك : السلمة .. 

  ) .جرد( 2/82لسان العرب ، ) ُهَرشََّق:  ُهَدرَّوَج( دًاْرَج ُهُدرَِّجالشيء ُی ّدرََّج  (7)

أحرش الذنب ... وذنب الضب ذو عقد وأطولھ یكون قدر شبر ... شبھ الورل ی –الضب  )(8
            ) بضب( 5/450لسان العرب ...والعرب یحرصون على صیده وأكلھ ... خشنھ 

    . 1/257التبیین والبیان 
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بعدھا ،  وھي مصادر مضافة إلى ما) رید، وتْج َب، عْص َعْلَق( : موضع البحث     

مزید ) ردّج: (الفعل االخیر ) َدّر، وَج َبَص، وَع َعَلَق: (فعال جاءت من األ

ألقلعنك (المضارع المستقبل بقرینة الفعل : بالتضعیف وزمن المصادر السابقة 

) نون التوكید(زمنھا المستقبل لوجود ، وھي أفعال مؤكد  وألعصبنك وألجردنك

  .التي توجھ المضارع إلى المستقبل 

  :األسلوب اإلنشائي . 2

)1(یكون المصدر على معنى اإلنشاء إذا كان على معنى فعل األمر     
وزمنھ زمن  

حسب القرینة الحالیة أو المقالیة في بفعل األمر ، وھو صالح للحال أو االستقبال 

وزمنھا الحال ، ویتأكد , دفاعا عن الحق ، أي دافع عن الحق : األسلوب نحو قولك 

دافع عن الحق : دفاعا عن الحق اآلن ، ودفاعا عن الحق غدا ، أي : الحال إذا قلت 

)2(في المستقبل أو غدا 
نھي أو ویكون المصدر المؤكد النائب داال على امر أو "،  

سكوتا : ومثال النھي ... قیاما بمعنى قوموا ... كقولك ) األمر(و... دعاء أو توبیخ 

"... فنصرا عبادك وھالكا للباغي : ومثال الدعاء ... ال تكلما أي اسكت التتكلم 
)3(

   

  : ءسلوب اإلنشاأعند الجاحظ على منھ مما جاء و     

)4( رًاْقوَع بتقتیٍل ًالْتَقَف"     - أ 
 ال یموت من أثأْر طاِسالُع جزاَء       ْمُكِرْقبَع 

)5(
 "

)6(
 

                                                             

المصدر في ھذه الحالة یختلف عن فعل االمر من مادتھ ، بأن االمر للطلب المحض ، وھذا  )(1
اللغة العربیة معناھا ومبناھا : ینظر ) نزال وتراك(المصدر لإلفصاح ، فھو قریب الشبھ من 

  . 255: لتمام حسان ص

،  254: العربیة معناھا ومبناھا ص، واللغة  95: الزمن النحوي لكمال رشید ص: ینظر  (2)
  2/221والنحو الوافي لعباس حسن 

  . 2/222:  النحو الوافي) (3

.  6/357لسان العرب البن منظور . قطع قوائمھ :  رًاْقوعقر الفرس والبعیر بالسیف َع (4)

  ).َرَقَع(

للجاحظ  ینظر البیان والتبیین. البیت من الطویل وقد نسب لمھلھل من إنشاد االصمعي  (5)
  .یموت من أدرك ثأره  إدراك ثأره ، أي ال, وأثأر میت شالت: وجزاء العطاس  3/199

  . 3/199البیان والتبیین  (6)
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على معنى للداللة وھما مصدران جاءا ) قتال ، وعقرا: (ورد في البیت السابق 

ھم كما قّتلونا و وو اعقراقتلوھم : اإلنشاء على معنى فعل االمر ، على تقدیر 

  عقرونا وھذا جزائھم

  

 :قول حبیب بن أوس    -ب 

"  و خیُرُھَف ع اُهللاَنما َص       صبرًا اِتعلى النائَب رًابَص"  
)1(

  

اصبر على النائبات یأمره : نشاء ، أي جاء على معنى اإل) على النائبات  صبرًا(

  صبرا ،: بالصبر على الصعاب ، المصدر 

 " الحنیُن ُھُعرِجى لیس ُیتوّل       أبالك إن شیئًاال  عزاًء"      - ج 
)2(

 

نشاء ، یأمر ابنتھ أن تتعزى عند على معنى اإل ضع البحث ، وھو مصدرمو) عزاء(

  تصبر عن كل ما فقدت وزمنھ الحال لوجود القرینة الحالیة : موتھ ، أي 

  : مایليومما سبق یمكن استخالص         

 : م المصدر تقسیمات عدة منھا ّسُق - 1

المؤول ، والمبھم والمختص ، والمؤكد وغیر المؤكد ، والعمل وحسب الصریح ب

  .العمل وغیر 

 ) .الثالثي والرباعي والخماسي والسداسي (للفعل الماضي أبنیة خاصة  - 2

المصدر في السیاق إما أن یكون أسلوبا خبریا وعندھا یكون على معنى الحرف  - 3

 وإما) مستقبال  وأماضیا أو حاال ، : (المصدري أو على معنى اإلضافة ، وزمنھ یكون 

زمنھ یكون للحال واالستقبال  ، و األمریكون أسلوبا إنشائیا إذا كان على معنى فعل  أن

 .فقط 

                                                             

  . 3/43البیان والتبیین للجاحظ  )1

 .    4/59السابق  المصدر )2
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  ةــمـاتـــالخ

ھدانا اهللا ، وال  أنالذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لوال  الحمد هللا رب العالمین     

   :وبعد محمد نبینا سلم على أصلي وأحول وال قوة إال باهللا ، و

فھذه خالصة البحث الذي شغل وقتي طیلة فترة من الزمن قطعت فیھا مسالك شائكة 

ودروبا طویلة مختلفة مع شخصیة فذة لھا كل مواصفات العالم الحق الذي أبدع 

ونوع وأجاد في كل مصنفاتھ مما جعلني أطبق على أحد كتبھ موضوعا من 

موضوع بین علماء ذلك ألھمیة ھذا ال) الزمن: (موضوعات اللغة وھو موضوع 

 باألسالیبمن المؤلفات التي تعج ) البیان والتبیین(: اللغة قدیما وحدیثا فكان كتاب 

دیب من أسلوب ھذا األ فأفدتعلیھا في لغتنا ،  لعوَّوالتراكیب الفصیحة التي ُی

كثیرا ، وبعد دراسة وتطبیق موضوع الزمن على ھذا الكتاب  وتراكیبھ ومختاراتھ

  :النتائج اآلتیة توصلت إلى 

) البیان والتبیین( :  كتاب المرء یدل على شخصیة صاحبھ وقد تناول الجاحظ في - 1

 مختلف أنواع العلوم وھذا یدل على عبقریتھ وعلى تفرد شخصیتھ

كتب الجاحظ ألنھ جمع فیھ بین المنثور والمنظوم  روعأمن ) البیان والتبیین(كتاب  - 2

وثقافیة متنوعة فھو موسوعة جامعة من وھو بذلك یزود القارئ بمعارف أدبیة 

 . والمعرفیةالثقافیة  ھشأنھا أن تنمي وتوسع آفاق

تمیز أسلوبھ برشاقة العبارة وببراعة االنتقال من موضوع إلى آخر للوصول إلى  - 3

فكرتھ عن طریق إلقاء الخبر بأنواعھ حینا واإلنشاء حینا مراوحا بینھما من وقت 

 . ف دون تكلف أو جھدحسب ما یتطلبھ الموقبإلى آخر 

م الزمن الماضي من حیث البعد والقرب والتجدد واالنتھاء واالتصال ّسقُی - 4

 . ة والشروع إلى تسع جھاتبواالستمرار والبساطة والمقار
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الخبري و اإلنشائي ، وورد : ورد الماضي البسیط بجمیع الصور في األسلوبین  - 5

 .سلوب الخبري فقط في األالماضي المتجدد والمنتھي بالحاضر بجمیع الصور 

أما الماضي المستمر و المقاربي فورد في األسلوب الخبري المثبت ، وجاء الماضي 

لم یرد الزمن و ,المستمر والمقاربي  و الشروعي  في األسلوب الخبري المنفي 

ولم یرد الماضي , البعید المنقطع  وال القریب المنقطع في األسلوب الخبري  المنفي 

المقاربي و الشروعي في األسلوب الخبري المؤكد ،كذالك الماضي  المستمر و

ولم یرد الزمن الماضي في  , الخبري المثبت األسلوبالشروعي لم یرد في 

  . األسلوب اإلنشائي

 قسم زمن الحال إلى ثالث جھاتی - 6

وال ولم یرد التجددى  ,  الخبري األسلوببجمیع الصور في  بسیطورد الحال ال - 7

التجددى  و بسیطاألسلوب الخبري وورد قلیال الحال ال في االستمراري

 . واالستمراري في األسلوب اإلنشائي

 .قسم زمن المستقبل إلي أربع جھات ی - 8

ا ّمأورد المستقبل البسیط و القریب بجمیع الصور في األسلوبین الخبري واإلنشائي   - 9

صوره سلوب الخبري بجمیع المستقبل البعید و االستمراري فقد ورد في األ

 . قل من المستقبل البسیط والقریب وجاء منھ قلیل في األسلوب اإلنشائيأوبصورة 

اسم الفاعل واسم المفعول وصیغ المبالغة علي األزمنة ): الصفات(یدل الزمن في   -10

وتدل الصفة المشبھة علي األزمنة الثالثة )الماضي والحال و االستقبال: (الثالثة 

 .مجتمعة 

 الثالثةیدل الزمن في المصدر علي األزمنة  -11

التشابھ والتداخل في بعض التراكیب التي ال یتضح معناھا إال من خالل السیاق  -12

 . بواسطة قرائن معینة

والمضارع  الماضي(: تبین لنا من خالل الدراسة أن األزمنة الصرفیة ھي  -13

  . )الماضي والحال واالستقبال(: واألزمنة النحویة ھي  )واألمر
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  .ائف الكلمات داخل التركیب اللغويـــدید وظـــفي تح فعاًال ًاراب دورــــلإلع إّن -14

اتضح لنا من خالل البحث والدراسة أن موضوع الزمن ھو موضوع قدیم درسھ  -15

وقد تم تطبیق ھذا التوسع  ,توسعوا فیھ ینحدثالمالنحاة بشكل ضیق وأن النحاة 

وعدم  األسالیبعلي كتاب البیان والتبیین فدل ذلك علي استیعاب لغتنا العدید من 

  .اقتصارھا علي القدیم فقط   

ن من خالل  الدراسة أھمیة الكلمة في اللغة العربیة سواء كانت اسما ام فعال تبیَّ -16

اكیب فھي لغة القرآن إذا دخلت في سیاق معین فتتنوع المعاني طبقا لتلك التر

  .الكریم الذي ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ 

            

                  أنھیت بحثي ھذا بمشیئة اهللاأْن م بعد یسأل اهللا العلأ أخيرًاو       

أن یوفق الجمیع أن یفیدنا وینفعنا بما ترك علماؤنا ،و –سبحانھ وتعالى  –

الضاد وأن یغفر لنا جمیعا ، واهللا الموفق وھو المستعان لما فیھ خیر لغة 

  .  فحمدا هللا على عظیم فضلھ لما وصلت إلیھ
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  فهرس المصادر والمراجع- ثالثاً
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  فهرس المصادر والمراجع- ثالثاً

  . آن الكریم بروایة حفص عن عاصمالقر

 مصطفى النماس ، المكتبة االزھریة: تحقیق (ارتشاف الضرب ألبي حیان األندلسي  -1

 ) .2005للتراث ، 

 -عبد الرحیم محمود ، دار المعرفة ، بیروت : تحقیق (أساس البالغة للزمخشري  -2

 ) .لبنان

 )1979دار صادر ، (أساس البالغة لجار اهللا أبي القاسم الزمخشري  -3

فخر الدین صالح قداره ، دار الجیل : تحقیق (أسرار العربیة ألبي البركات االنباري  -4
 ) .1995لبنان ، الطبعة األولى  –بیروت 

فائز ترجیني ، دار الكتاب العربي : راجعھ (شباه والنظائر لجالل الدین السیوطي األ -5
 ) . 1996لبنان ، الطبعة الثالثة ،  –بیروت 

 )عبد السالم ھارون ، مكتبة الخانجي الطبعة الثالثة : تحقیق (االشتقاق البن درید  -6

لبنان ، الطبعة  –دار العلم للمالیین ، بیروت ( 5/74 األعالم لخبر الدین الزركلي -7

 ). 1990التاسعة ، 

محمد ابراھیم : تحقیق (أمالي السھیلي البي القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا االندلسي  -8
 ) .2002البنا المكتبة االزھریة للتراث ، طبعة 

خانجي بالقاھرة ، مكتبة ال: محمود محمد الطناحي الناشر : تحقیق (أمالي ابن الشجري  -9
 ) .1992الطبعة االولى ، 

مجد للنشر والتوزیع  (أحمد محمد ویس . االنزیاح من منظور الدراسات االسلوبیة د - 10
 ) .2005لبنان ، الطبعة االولى ،  –بیروت 

االنصاف في مسائل الخالف ، لكمال الدین أبي البركات ابن أبي سعید االنباري  - 11
 ) .1997بیروت  –لمكتبة العصریة ، صیدا محمد محیي الدین ، ا: تحقیق (

دكتور ھادي حمودي دار :حققھ (أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك البن ھشام  - 12
 . )1999بیروت ، الطبعة الرابعة ،  –الكتاب العربي 

شرح  محمد عبد المنعم خفاجي ، دار (اإلیضاح في علوم البالغة للخطیب القزویني  - 13
 ) .1993بیروت ، الطبعة الثالثة ،  –الجیل 

 ) .1991منشورات مكتبة المعارف ، بیروت ، (البدایة والنھایة البن كثیر  - 14

  عالم الكتب (الكبیر لمحمد كراكبي  األدببنیة الجملة ودالالتھا البالغیة في  - 15

 )2008،  األولى، الطبعة  األردن -الحدیث ، اربد 
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بد السالم ھارون ، مكتبة الخانجي بالقاھرة ، ع: تحقیق (البیان والتبیین للجاحظ  - 16
2003. ( 

 –موفق شھاب الدین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت : تحقیق (للجاحظ  البیان والتبیین - 17

 ) .2003لبنان ، الطبعة الثانیة ، 

دار (،  12/212تاریخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي ،  - 18

 ).لبنان -الكتاب العربي ، بیروت 

مؤسسة المختار ، القاھرة ، الطبعة (علي أبو المكارم : التراكیب االسنادیة ، د  - 19
 ) .2007األولى 

 ) .1987الطبعة األولى ، بیروت ، (أحمد محمد الشیخ : تصریف االفعال ، تألیف  - 20

دار الكتاب العربي ، بیروت الطبعة (تصریف االفعال واالسماء امحمد سالم محیسن  - 21
 ) .1987األولى 

 ) 1998االسكندریة ، الطبعة الثانیة  –دار المعرفة (التطبیق النحوي لعبده الراجحي  - 22

، عالم الكتب (محمد جابر قاسم ، محمد عبید ظنحاني : تنمیة قواعد اللغة العربیة د - 23
 .) 2010القاھرة 

شرح عبد الرحمن علي سلیمان ، دار الفكر ( توضیح المقاصد والمسالك للمرادي - 24
 ) .2001القاھرة ، الطبعة االولى ،  -العربي 

آداب (إلبراھیم ابراھیم بركات ) رسالة دكتوراه(الجملة الخبریة في نثر الجاحظ  - 25
 ) .1979القاھرة 

 ) .1998بیروت ،  - دار صادر(جمھرة أشعار العرب البي زید القرشي  - 26

فخر : تحقیق (لمعاني تألیف الحسن بن القاسم المرادي الجنى الداني في حروف ا - 27
 . ) 1992لبنان ، الطبعة األولى  –العلمیة بیروت الدین قباوة ، دار الكتب 

صدقي محمد جبیل ، دار الفكر : إشراف (جواھر البالغة ، للسید أحمد الھاشمي  - 28
 ) .1994للطباعة ، بیروت ، 

مختار الدین أحمد ، عالم : تحقیق (الحسن الحماسة البصریة لصدر الدین علي بن  - 29
 ) .1983الكتب ، الطبعة الثالثة ، 

 ) .1996بیروت ،  –عبد السالم ھارون ، دار الجیل : تحقیق (الحیوان للجاحظ  - 30

 ).مكتبة الخانجي  –عبد السالم ھارون : تحقیق (خزانة األدب لعبد القادر البغدادي  - 31

عبد الحكیم بن محمد ، المكتبة : قیق تح(الخصائص ألبي الفتح عثمان بن جني  - 32
 ) .التوفیقیة

 ) .2009عالم الكتب ، القاھرة ، ( الخالصة النحویة لتمام حسان ، - 33

 ) .1999,دار المعرفة الجامعیة (,  ةسعد سلیمان حمود,دروس في البالغة العربیة - 34
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 مكتبة الثقافة الدینیة ،(سامي الماضي : د. ب المقتضب االداللة النحویة في كت - 35

 ) .2009الطبعة األولى ، 

عبد الرحیم ماردیني ، دار المحبة دمشق ، : إعداد (دیوان اإلمام علي بن أبي طالب  - 36
 ) . 2005الطبعة األولى ، 

 ) محمد أبو الفضل دآر المعارف الطبعة الخامسة: تحقیق (القیس  دیوان امرئ - 37

شرق العربي بدر الدین الحاضري ، دار ال: تحقیق (دیوان أبي الطیب المتنبي  - 38
 ) .2008سوریا ، الطبعة الثانیة  –لبنان ، حلب  –بیروت 

 . )1978كرم البستاني ، دار صادر بیروت ، : تحقیق (دیوان العباس بن االحنف  - 39

 ) .1964كرم البستاني ، دار صادر بیروت ، : تحقیق (دیوان أبي العتاھیة  - 40

 .) 2004ي ، بیروت ، مجید طراد ، دار الكتاب العرب: تحقیق (دیوان كثیر عزة  - 41

 ) .بیروت -دار صادر (دیوان لبید  - 42

عدنان زكي درویش ، دار صادر بیروت ، الطبعة : شرح (دیوان مجنون لیلى  - 43
 ) .2003الثانیة ، 

دار الشرق العربي ، (بدر الدین حاضري ومحمد حمامي : تحقیق (دیوان أبي نواس  - 44
 )) .2004سوریا ، الطبعة الثانیة  –لبنان ، حلب  –بیروت 

عالم الثقافة ، عمان االردن ، (كمال رشید : الزمن النحوي في اللغة العربیة للدكتور  - 45
2008. ( 

شعیب : تحقیق (لإلمام شمس الدین محمد بن أحمد الذھبي , سیر أعالم النبالء - 46
 ). 1992الطبعة الثامنة , مؤسسة الرسالة بیروت , االرنؤوط 

وآخرون ، دار ھجر ، الطبعة  الرحمن السیدعبد : تحقیق (شرح التسھیل البن مالك  - 47
 . )1995ولى ، األ

محمد باسل عیون : اعداد (التصریح على التوضیح شرح خالد االزھري  شرح - 48
لبنان ، الطبعة  –السود ، منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

 ) .2000األولى ، 

محمد مصطفى ، : تحقیق (تي شرح التلخیص ، للشیخ أكمل الدین محمد البابر - 49
 . )1983لیبیا ، الطبعة األولى ،  –التوزیع ، طرابلس المنشأة العامة للنشر و

 –علي المفضال ، دار الفكر : تحقیق (شرح حماسة أبي تمام لألعلم الشنتمري  - 50

 ) .2001دمشق 

 امیل بدیع یعقوب ، دار الكتب : قدم للدكتور (شرح شذور الذھب البن ھشام  - 51

 ) .1996لبنان ، الطبعة األولى  –العلمیة ، بیروت 
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، على ھامش خزانة االدب لعبد القادر  1/513شرح الشواھد الكبرى لإلمام العیني  - 52

 ) .لبنان ، الطبعة األولى –دار صادر ، بیروت (البغدادي 

محي الدین عبد الحمید ، مكتبة دار : تحقیق (شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  - 53
 . )1980القاھرة الطبعة العشرون ،  –التراث 

عدنان عبد الرحمن الدوري ، مطبعة العاني : تحقیق (شرح عمدة الحافظ البن مالك  - 54
 ). 1978العراق ،  –ببغداد 

مؤسسة الكتب الثقافیة , عرفات مطرجي : تحقیق ( , البن ھشام شرح قطر الندى  - 55
 .) 1998, روت بی

: تحقیق (أبي الفتح االصبھاني : شرح اللمع في النحو ألبي الفتح ابن جنى تألیف  - 56

 ) .2007لبنان ، الطبعة االولى ،  –محمد خلیل مراد ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

 ) 1988لبنان ، الطبعة االولى ،  –عالم الكتب ، بیروت (شرح المفصل البن یعیش  - 57

أحمد بن ابراھیم ، المكتبة : تحقیق (ألبي محمد الحریري  شرح ملحة االعراب - 58
 ) .2007اإلسالمیة القاھرة ، الطبعة الثانیة ، 

الكتب العلمیة ، بیروت  محمد باسل ، دار: تحقیق (شرح ابن الناظم على األلفیة  - 59
 . )2000لبنان ، الطبعة االولى 

الدار العربیة (،  2/680أبو محمد عبد اهللا بن مسلم  الشعر والشعراء البن قتیبة - 60

 ) .1983لبنان ، الطبعة الثالثة ،  -للكتاب ، بیروت 

تحقیق  ( تاج اللغة وصحاح العربیة ، تألیف إسماعیل بن حماد الجوھري : الصحاح  - 61
 ) .1987أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للمالیین الطبعة الرابعة ، القاھرة ، 

المفسرین ، تصنیف الحافظ شمس الدین محمد بن علي بن أحمد الداؤودي ،  طبقات - 62
 ) .1983لبنان ، الطبعة األولى ،  –دار الكتب العلمیة ، بیروت (

مھا مازن المبارك ، دار الفكر المعاصر ، : تحقیق (العلل في النحو البن الوراق  - 63
 ) .2005لبنان ، الطبعة الثانیة ،  –بیروت 

 ) .1993عالم الكتب ، الطبعة الرابعة ، (أحمد مختار عمر : تألیف  علم الداللة ، - 64

القاھرة ، الطبعة  –دار غریب للطباعة والنشر (ري المتولي علم النحو العربي لصب - 65
 ) .2010األولى ، 

   بیروت ، الطبعة  –مؤسسة الرسالة (الفعل زمانھ وأبنیتھ إلبراھیم السامرائي  - 66

 ) .1983الثالثة ، 
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لندیم ، أبي الفرج محمد بن أبي یعقوب اسحاق ، المعروف بالوراق ، الفھرست ل - 67
رضا تجدد بن علي زین العابدین ، دار المسیرة ، الطبعة الثالثة ، : تحقیق ( 208: ص

1988. ( 

حنا الفاخوري ، دار الجیل بیروت ، : حققھ (االدب للمبرد  الكامل في اللغة و - 68
 ) .1997الطبعة األولى ، 

محمد كاظم البكاو ، مؤسسة الرسالة ، دار البشیر ، : مقدمة (الكتاب لسیبویھ  - 69
 ) .2004لبنان الطبعة األولى ،  -بیروت 

أبي عبد اهللا علي بن : كشف الغطاء عن معاني متن البناء في فن الصرف ، تألیف  - 70
 –حسن بن شوني الھرري ، وھو شرح على متن بناء األفعال في صرف ، للشیخ مولى 

مكتبة اإلمام الوادي صنعاء ، ودار عمر بن الخطاب ، مصر ، (ال عبد اهللا الدتفزي م
 ) .2010الطبعة األولى ، 

: تحقیق (اللباب في علل البناء واإلعراب ، ألبي البقاء عبد اهللا الحسین العكبري  - 71

لبنان ، الطبعة األولى ،  –غازي مختار طلمیات ، دار الفكر المعاصر ، بیروت 
1995. ( 

دار الثقافة ، مطبعة النجاح ، (تمام حسان : اللغة العربیة معناھا ومبناھا للدكتور  - 72
 ) .الدار البیضاء

 ) .2002دار الفكر القاھرة ، (لسان العرب البن منظور  - 73

دار الفكر ، (لسان المیزان لإلمام الحافظ ، شھاب الدین أحمد بن علي العسقالني  - 74
 . )1993لبنان ،  –بیروت 

 ) .1999دمشق ، الطبعة الثانیة ،  –دار الفكر (سانیات ، أحمد قدور مبادئ الل - 75

عبد الحمید حمد الزوي ، جامعة بنغازي ، : تحقیق (المتبع في شرح اللمع للعكبري  - 76
 ) .1994الطبعة األولى ، 

 ) .2003لیبیا ،  –طرابلس  –متابعات لغویة (مجلة اللسان المبین  - 77

 –محمد محیي الدین ، المكتبة العصریة ، صیدا : تحقیق (مجمع األمثال للمیداني  - 78

 ) .1998بیروت ، 

مجلة كلیة الدعوة االسالمیة (المراتب الزمنیة في اللغة العربیة ، فرید الدین إیدن  - 79
 ) .1998العدد ، الخامس عشر ، 

ین المسعودي   أبي الحسن علي بن الحس: یف صنمروج الذھب ، ومعادن الجوھر ، ت - 80
 ).بیروت  –تحقیق محیي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة صیدا (

محمد أحمد جاد :شرحھ(لسیوطي لعبد الرحمن جالل الدین ا, المزھر في علوم اللغة  - 81
 ) .والنشر والتوزیع , دار الفكر للطباعة , دار الجیل بیروت , المولى و آخرون 
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 ) .1980دار الفكر ، الطبعة الثالثة ، (معجم األدباء لیاقوت الحموي  ،  - 82

محمد صدیق المنشاوي ، دار : تحقیق (معجم التعریفات للسید الشریف الجرجاني  - 83
 . )الفضیلة

. دار الجیل بیروت , كرنو . ف :صححھ الدكتور  معجم الشعراء للمرزباني  - 84

 1999,الطبعة االولي 

صادر للطباعة والنشر ، جروس برس ، دار (معجم الشعراء الجاھلین عزیزة فوال  - 85
 ) .1998طرابلس لبنان ، الطبعة األولى 

لبنان ،  -دار صادر ، ، بیروت (عزیزة فوال . معجم الشعراء المخضرمین ، د - 86
 ) .1998الطبعة األولى 

 ) 2009دار الكتاب العربي ، بیروت ، (معجم قواعد العربیة ، ألبي فارس الدحداح  - 87

 .1998,دار الفكر دمشق ,محمد عدنان سالم , كلمات القران العظیم  معجم - 88

 ثراتودار إحیاء ال, مكتبة المثنى بیروت معجم المؤلفین ، رضا عمر كحالة ،  - 89
 . العربي 

محیي الدین عبد الحمید ، دار : تحقیق (مغنى اللبیب عن كتب األعاریب البن ھشام  - 90
 ) .لبنان -الشام للتراث ، بیروت 

قدم لھ (ة اإلعراب ، تألیف أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري نعفي ص المفصل - 91
 ) .1993علي أبو ملحم ، دار مكتبة الھالل ، بیروت لبنان ، الطبعة األولى 

محمد الشاطر أحمد ، مطبعة المدني : تحقیق (المسائل العسكریة ألبي علي الفارسي  - 92
 ) .1982، الطبعة األولى ، 

 ) .محمد البجاوي نھضة مصر : تحقیق ( الموشح للمرزباني - 93

تمام حسان ، . د: تقدیم (حسین رفعت حسین : للدكتور . الموقعیة في النحو العربي  - 94
 ) .2010القاھرة ، الطبعة الثانیة ،  –عالم الكتب 

 ) .1974مصر ، الطبعة الثالثة  –دار المعارف (النحو الوافي لعباس حسان  - 95

 –دار الوفاء (عبد النعیم خلیل : محدثین للدكتور نظریة السیاق بین القدماء وال - 96

 ) .2007الطبعة األولى ،  –األسكندریة 

 - دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر (النحو ، دكتورة نادیة رمضان  الواضح في   - 97

 ) .االسكندریة

منشورات جامعة طرابلس ( يوصف اللغة العربیة داللیا لمحمد محمد یونس عل - 98
1993( . 

وفیات األعیان ، ألبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان   - 99
 ) .لبنان  –إحسان عباس دار الثقافة ، بیروت : حققھ (
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 - األكادیمیون للنشر والتوزیع ، عمان (الورقات في النحو ، لمحمود عواد الكبیسي  -100

 ) .األردن

بد السالم ھارون ، وعبد ع: شرح وتحقیق (ھمع الھوامع لجالل الدین السیوطي  -101
 ) .2001العال سالم مكرم عالم الكتب ، القاھرة ، 
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  الصفحة                                  الموضوع                            

  المقدمة 

  1                                                              مدخل إلى لفصل 

 2                                                         .ترجمة الجاحظ : أوال

 10                                    ) .البیان و التبیین(التعریف بكتابھ: ثانیا 

  14                       ) .أقسامھ، وعالقتھ بالزمن(الفعل في العربیة : ثالثا 

  22                                                       .الجمل الخبریة : رابعًا 

  27                                                     .الجمل اإلنشائیة : خامسا

  )مفاھیم عامة (القسم األول 

  40                         )مفھومھ النحوي و أقسامھ: الزمن  (األول الفصل

 41                                                         مفھومھ النحوي  –أوال 

  44                                                                   أقسامھ  –ثانیا 

  53)            الجھة ، ودورھا في تحدید الزمن الدقیق للفعل( الثاني الفصل

  54                                                           .مفھوم الجھة  –أوال 

  55                                                             .دور الجھة  –ثانیا 

  61  )                                             تعبیرات الجھة(الثالث  الفصل

  62                                                          .البعد والقرب  –أوال 

  63                                                     االنقطاع واالتصال –ثانیا 

  64                                                         التجدد واالنتھاء –ثالثا 

        65                                                    .االستمرار وداللتھ –رابعا 

  66                                                    المقاربة والشروع –خامسا 

  68                             )مفھومھا ، وأنواعھا: القرینة (الرابع  الفصل
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  69                                                            مفھوم القرینة  –أوال 

       70                                                                   أنواعھا  –ثانیا 

 70   القرائن المعنویة                                                           - 1

  73                                                       القرائن اللفظیة        - 2

  81                                    )القرائن التي تفید الجھة( الخامس الفصل

  82                                                                  الحروف –أوال 

  91                                                                   النواسخ –ثانیا 

  98                                                                  الظروف –ثالثا 

  106                                                )الجانب التطبیقي(القسم الثاني 

  106                                                 )لماضيالزمن ا( الفصل األول 

  108                                                                مدخل إلى الفصل

  114                                      الماضي البعید المنقطع –ول المبحث األ

  121                                    الماضي القریب المنقطع –المبحث الثاني 

  127                                            الماضي المتجدد  –المبحث الثالث 

  134                                  الماضي المنتھي بالحاضر –المبحث الرابع 

  141                               الماضي المتصل بالحاضر –المبحث الخامس 

  148     الماضي المستمر                                      –المبحث السادس 

  154     الماضي البسیط                                         –المبحث السابع 

  161       الماضي المقاربي                                     –المبحث الثامن 

  166     الماضي الشروعي                                     –المبحث التاسع 

     171                                                )الزمن الحال( الفصل الثاني 

  173                                                             مدخل الى الفصل 

  179                                                بسیطالحال ال –االول المبحث 
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  188                                          الحال التجددي  –المبحث الثاني 

   194                                      الحال االستمراري –المبحث الثالث 

  199                                      )   الزمن المستقبل(الفصل الثالث  

  201                                                          مدخل إلى الفصل 

  206                                        المستقبل البسیط  –المبحث األول 

   215                                       المستقبل القریب  –المبحث الثاني 

      223                                         المستقبل البعید  –المبحث الثالث 

    229                                 المستقبل االستمراري  –المبحث الرابع 

  235    )                      دراالزمن في الصفات والمص(الفصل الرابع  

  237                                                         مدخل إلى الفصل 

  243                                                  الصفات –المبحث االول 

  269                                                 دراالمص –المبحث الثاني 

  277                                                                    الخاتمة 
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