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تبسَ ٚػأي ١تعبري ايصٝؼ املدتًؿ ١يًؿعٌ ايعطب ٞعٔ ايعَٔ شات أُٖ ١ٝغري خاؾ ١ٝعٔ
املٗتُني مبػاض تطٛض ايتكعٝس يًؿعٌ ايعطبٚ ٞؾِٗ أغطاض ايًػٚ ١ططا٥كٗا يف ايتعبري ٚ .قس
يؿت اْتبآَٖ ، ٞص عٗس َبهط  ،تٛقـ عسز َٔ ايباسجني ايعطب احملسثني
ٚاملػتؿطقني عٓس ٖص ٙاؾٛاْب ٚإزالؤِٖ ظًُ َٔ ١املالسعات ٜ ،ػتٗسف بعطٗا
ايػُع َٔ قٓا ٠ايًػ ١ايعطب ، ١ٝخاص ١يسٚ ٣ضعٗا بإظا ٤يػات ٖٓس ٚأٚضٚبَ ١ٝع١ٓٝ
بػطض اغتدالص عسّ َطاٖاتٗا هلا يف ايتعبري عٔ ايعَٔ بسقٚ ١ؼسٜس  ،ببُٓا
ٜػتٗسف بعطٗا اآلخط قاٚيٚ ١ضع ايٝس عً ٢آيٝات َػترت ٠يًتعبري عٔ كتًـ األظَٓ١
مل ْعؿط يس ٣ايٓشا ٠ايكسَا ٤إال بإؾاضات َتٓاثط ٠إيٗٝا  ،يف ثٓاٜا تعطٜؿاتِٗ بأقػاّ ايؿعٌ
ايعطب ٞايجالث : ١املاضٚ ٞاملطاضع ٚاألَط  ،عٓس ؾطٜل َِٓٗ ٚ ،املاضٚ ٞاؿاٍ
ٚاملػتكبٌ  ،عٓس ؾطٜل آخط ٚ .عٓسَا قُسِّض ي ٞإٔ أغتُع إىل قاضطات نٌ َٔ
ايسنتٛض َٗس ٟاملدعٚ ، َٞٚايسنتٛض إبطاٖ ِٝايػاَطاُٖٚ ٞ٥ا ٜسضغاْ ٞيف غٓيت األٚىل
يًُادػتري  ،عًَ ٢ا بُٗٓٝا َٔ تبا ٜٔيف ٚدٗ ١ايٓعط  ،إىل مجً َٔ ١املػا ٌ٥شات
ايصً ١بٗصا املٛضٛع ٚ ،خاصَ ١صطًش ٞايعَٔ ايٓشٚ ٟٛايعَٔ ايصطيف ٚ ،أثط
ايػٝام ٚايطُاٚ ِ٥ايكطاٚ ٔ٥ايػٝام يف ايتعبري عٔ ايعَٔ ٚ ،عسّ ايطن ٕٛإىل ايصٝػ١
ٚسسٖا يف اغتكا ٤ايسالي ١ايعَٓ ١ٝيًؿعٌ  ،اظزاز اٖتُاَ ٞبٗصا املٛضٛع ْٚ ،بتت ،
تبعا يصيو  ،بصض ٠ايتؿهري يف اؽاشَٛ ٙضٛعا يطغاي ١املادػتري اييت نإ عً ٞإٔ
ج

أغذٌ َٛضٛعٗا بعس ايؿطاؽ َٔ ايسضاغ ١ايٓعطٚ . ١ٜقس ؾذعين عً ٢املط ٞقسَا يف
ٖصا املٛضٛع ايص ٟؾػٌ اٖتُاَ ، ٞايسنتٛض َٗس ٟاملدعْ َٞٚؿػ٘ ٚ ،قس نإ زَٚا
ٜطزز إٔ َػأي ١ايعَٔ يف صًت٘ بايؿعٌ ايعطب ٞمل ؼغ مبا ٖ ٞقُ ١ٓٝب٘ َٔ عٓاٚ ١ٜتسقٝل
َٔ يسٕ ايٓشا ٠ايكسَاٚ ، ٤إٔ ْعط ٠احملسثني إىل ٖصا اؾاْب قاصط ٠مل ٜتح هلا إٔ تػرب
أغٛاض ايًػ ١يف اغتعُاهلا يس ٣أغاطٗٓٝا ٚيف َصازضٖا األٚىل ٚ.بعس قازثات َع٘ ،
ٚبعس اتؿام عً ٢ضبط املٛضٛع  ،اضتأٜتُ إٔ ٜهَٛ ٕٛغَٛا بـ " ايؿعٌ ايعطبٞ
ٚصٝػ٘ ايعَٓٚ . " ١ٝبعس إٔ اْكطت ظٜاض ٠ايسنتٛض املدع َٞٚؾاَعتٓا ٚعٛزت٘ إىل
ايعطام ،مل ٜتٝػط ايتٛاصٌ َع٘ إال َطتني  ،عرب بطٜس نطٜح غًُٝإ  ،غس ٙٚؾٗط
ٚضٚاس٘ ؾٗط !  ،مما أؾط ٢إىل بعض ايؿتٛض يف اهلُٚ . ١ملا سٌ ايسنتٛض ٖازْٗ ٟط
ظاَعتٓا  ،السكا  ،ايتكط اـٝط ٚ ،غع ، ٢بعس إٔ سٛيتُ اإلؾطاف إي ، ٘ٝإىل
إعطا ٤زؾع دسٜس هلصا ايبشح َ ،عسال خطت٘ األٚىل  ،غري أْ٘ مل ًٜبح إال ٜػريا ،
ٖ ٛبسٚض ، ٙست ٢قؿٌ عا٥سا إىل بالزٚ . ٙعٓس٥ص ميُت ٚدٗ ٞؾطط داَع ١األَري
عبس ايكازض يًعً ّٛاإلغالَ ، ١ٝعجا عٔ َؿطف  ،ؾًكٝت تطسابا َٔ ايسنتٛض قُس
َصطؿ ٢ضضٛإ  ،ايص ٟمحٌ ايطا ٖٛ ١ٜأٜطا يتُهٝين َٔ َٛاصً ١ايبشح  ،غري أْ٘
 ٖٛ ،أٜطا  ،مل ٜكسض ي٘ بًٛؽ َٓتٗ ٢ايؿٛط َع ، ٞبػبب اْتٗا ٤عكس عًُ٘ .
ٖٚهصا أيكٝت عصا ايرتساٍ يس ٣أغتاش ٟايسنتٛض عبس اهلل بٛخًداٍ ايص ٟاستطٔ
ٖصا ايبشح ٚ ،أَس ٙبٓؿؼ دسٜس َػتُس َٔ خربت٘ ٚصًت٘ ايٛثك ٢ب٘  ،تًو ايصً١
اييت دػستٗا ضغايت٘ يًُادػتري ٚاملٛغ ١َٛبـ " ايتعبري ايعَين عٓس ايٓشا ٠ايعطب َٓص
د

ْؿأ ٠ايٓش ٛايعطب ٞستْٗ ٢ا ١ٜايكطٕ ايجايح اهلذطٚ . " ٟقس اقرتح عً ، ٞقكا ،
ايٓأ ٟبٓؿػ ٞعٔ اؾٛاْب ايٓعط ١ٜاحملطٚ ، ١ايتٛد٘ إىل اغتكطا ٤ايٓصٛص ٚ .يٝؼ
مث ١أزم َٔ ايٓص ايكطآْ ٞيًتع ٌٜٛعً ٘ٝيف ؾِٗ ايعاٖط ٠ايعَٓ ١ٝيف عالقتٗا بايؿعٌ يف
ايعطب ، ١ٝبٛصـ ايكطإٓ ايهط ِٜنتاب ايعطب ١ٝاألٚ . ٍٚقس اخرتت  ،اْطالقا َٔ شيو
 " ،دع ٤عََِّ "ٖ َٔ ،صا ايهتاب ايععٜع  ،يٝهَٛ ٕٛضٛع زضاغيت  ،بػبب نْ٘ٛ
صاؿا ألٕ ٜه ٕٛمنٛشدا ممجال ملا يف ايكطإٓ بأمجع٘  ،يتؿاٚت غٛض َٔ ٙسٝح ايطٍٛ
َٔ دٗٚ ، ١يتطُٓٗا َٛضٛعات كتًؿ ١شات صً ١بايعكٝس ٠عًٚ ٢د٘ اـصٛص ،
َٔ سسٜح عٔ اآلخطٚ ، ٠عٔ ايجٛاب ٚايعكاب ٚ ،قصص األَِ ايػابك .... ١يكس
أٚدب عً ٞخًل ايٛؾا ٤اإلطٓاب يف ايتٓ ٜ٘ٛبؿطٌ ٖؤال ٤األغاتص ٠األععا ٤ايصٜٔ
تعاقبٛا عً ٢األؾطاف عًٖ ٢صا ايبشحٚ ،قس ؾا٤ت األقساض إٔ ال ٜط ٣ايٓٛض إال
اي ، ّٛٝيعطٚف خاص ، ١ال أضٖ ٣صا اجملاٍ َٓاغبا يًدٛض ؾٗٝا .
إٕ ٖصا ايبشح ٜٓطًل َٔ إؾهاي ١ٝقسز ٠تتُجٌ يف غؤاٍ َطنع: ٖٛ ، ٟ
نٝـ بست زالي ١ايصٝؼ املدتًؿ ١يًؿعٌ ايعطب ٞيف دع ٤عِ ؟
ٚتتؿطع عٓ٘ األغ ١ً٦ايؿطع ١ٝاألت ٌٖ : ١ٝناْت زالي ١نٌ صٝػ ١يف كتًـ املٛاضع يف
" دع ٤عََِّ " َ ،تٛاؾكَ ١ع ايسالي ١اييت سسزٖا ايٓشا ٠يتًو ايصٝػ ١؟  ٌٖٚايصٝػ١
ٚسسٖا ٖ ٞاحملسز ٠يًعَٔ يف ٖصا اؾع ٤؟ َٚا َس ٣تأثري املكاّ ٚايطُا( ِ٥األزٚات
) ٚايًٛاصل ( غٛابل ٚيٛاسل ) يف ايسالي ١ايعَٓ ١ٝيًصٝػ ، ١نُا تبس ٚيف ٖصا
اؾع ٤؟
ه

ٚيػت َسع ، ١ٝبعس٥ص  ،إٔ ٖصا املٛضٛع َبتهط بايهً ، ١ٝمل ٜػبل إىل
االقرتاب َٓ٘ أسس َٔ قبٌ  .ؾكس خاض يف اؾٛاْب ايٓعط َ٘ٓ ١ٜعسز نبري َٔ
ايباسجني احملسثني  َٔ ،ظٚاٜا كتًؿٚ . ١ي ٛنإ ي ٞإٔ أصٓـ ايسضاغات اييت اقرتبت
َٔ ٖصا املٛضٛع يتٛدب عً ٞإٔ أَٝع بني قػُني  .قػِ عُين باؾاْب ايعَين يف
ايؿعٌ ايعطب ٞبٛد٘ عاّ ٜٚ .ػًو يف عساز ٖصا ايصٓـ نٌ َٔ  :ايسنتٛض إبطاِٖٝ
أْٝؼ يف نتاب٘  َٔ :أغطاض ايًػٚ ، ١األب ٖٓط ٟؾًٝـ ايٝػٛع ٞيف نتاب : ٘ٝايعطب١ٝ
ايؿصش ٢ـ مٜٓ ٛا ٤يػ ٟٛدسٜس ( تعطٜب ايسنتٛض عبس ايصبٛض ؾاٖني ) ٚ ،
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ٚايسنتٛض إبطاٖ ِٝايػاَطا ٞ٥يف نتاب٘  :ايؿعٌ ـ ظَاْ٘ ٚأبٓٝت٘ ٚ ،ايسنتٛض إبطاِٖٝ
املدع َٞٚيف نتاب : ٘ٝايٓش ٛايعطب ٞـ ْكس ٚتٛد ٚ ، ٘ٝايٓش ٛايعطب ٞـ قٛاعس ٚتطبٝل
ٚ .ايسنتٛض متاّ سػإ يف نتاب٘  :ايًػ ١ايعطب ١ٝـ َبٓاٖا َٚعٓاٖا ٚ ،ايسنتٛض
َصطؿ ٢ؾاضٌ ايػاق ٞيف نتاب٘  :أقػاّ ايهالّ ايعطب َٔ ٞسٝح ايؿهٌ ٚايٛظٝؿ، ١
ٚايسنتٛض َايو ٜٛغـ املطًيب يف نتاب٘  :ايعَٔ ٚايًػٚ ، ١ايسنتٛض عبس اهلل بٛخًداٍ
يف نتاب٘  :ايتعبري ايعَين عٓس ايٓشا ٠ايعطب َٓص ْؿأ ٠ايٓش ٛايعطب ٞستْٗ ٢ا ١ٜايكطٕ
ايجايح اهلذطٚ ، ٟاألغتاش عبس اجملٝس دشؿ ١يف نتاب  :زالي ١ايعَٔ يف ايعطب ١ٝـ
زضاغ ١ايٓػل ايعَين يألؾعاٍ ٚ ،األغتاش اقُس املالر يف نتاب٘  :ايعَٔ يف ايًػ١
ايعطب ١ٝـ بٓٝات٘ ايرتنٝبٚ ١ٝايساليٚ ، ١ٝايسنتٛض نط ِٜظن ٞسػاّ ايس ٜٔيف نتاب٘ :
ايعَإ ايسالي ٞـ زضاغ ١يػ ١ٜٛملؿٗ ّٛايعَٔ ٚأيؿاظ٘ يف ايجكاؾ ١ايعطبٚ ، ١ٝايسنتٛض عبس
و

ايطمحٔ ايطحياْ ٞيف نتاب٘  :اػاٖات ايتشً ٌٝايعَين يف ايسضاغات ايًػٚ ١ٜٛايسنتٛض
نُاٍ ضؾٝس يف نتاب٘  :ايعَٔ ايٓش ٟٛيف ايًػ ١ايعطبٚ ، ١ٝايسنتٛض عصاّ ْٛض ايس ٜٔيف
نتاب٘  :ايؿعٌ ٚايعَٔ ٚ ،ايػاز: ٠
Grammaire de

يف نتاب٘ :

R Blachère

, M Gaudefroy – Demonbynes
l’Arabe classique .

ٚاألغتاش ٠يَ ٢ًٝػعٛز ٟيف أططٚستٗا املطق ١ْٛيٓ ٌٝزنتٛضا ٙايطٛض ايجايح َٔ ايػٛضبٕٛ
َٛ ٖٞٚ ،غ ١َٛبـ "
Temps et Aspect : Approche de la phrase simple en arabe

ٚغٛاِٖ ٚ .ايكاغِ املؿرتى بني ٖص ٙايؿ ١٦أْٗا تطنع عً ٢اؾٛاْب ايٓعط ، ١ٜباالعتُاز
عًَ ٢ا سٛت٘ َؤيؿات األقسَني َٔ إؾاضات يًذٛاْب ايعَٓٚ ١ٝصًتٗا بايصٝؼ ٚاألزٚات
 ،بعٝسا عٔ اغتكطا ٤ايٓصٛص ٚاملسْٚات األزبٚ ، ١ٝصٛال إىل إثبات خًط
ايتكػُٝات ايكسمي ١يًؿعٌ (َاض َٚطاضع ٚأَط ) بني ايعَٔ اؿكٝك ٞيًؿعٌ ٚبني صٝػت٘
ٚؾهً٘  .أَا ايكػِ ايجاْ ٞؾٝتطُٔ ايسضاغات اييت ميُت ٚدٗٗا ؾطط ايكطإٓ ايهطِٜ
قاٚي ١زضاغت٘ َٔ داْب ايؿعــــٌ يف عُ ، َ٘ٛز ٕٚايرتنٝع عً ٢داْب ايعَٔ  ،نُا
ٖ ٛساٍ نٌ َٔ األغتاش َصطؿ ٢ؾٛمي ٞيف نتاب٘ Le Verbe dans le :
 ( Coranايؿعٌ يف ايكطإٓ ) ٚ ،نُا ٖ ٛساٍ األغتاش قُٛز أمحس لً ١يف نتاب٘
" يػ ١ايكطإٓ ايهط ِٜيف دع ٤عََِّ " ايص ٟعين بايتشً ٌٝايًػٚ ٟٛخصا٥ص ايتعبري يف
دٛاْب٘ ايصٛتٚ ١ٝايصطؾٚ ١ٝايٓشٚ ١ٜٛايرتنٝب ، ١ٝز ٕٚايتٛقـ ًَٝا عٓس ايسالي ١ايعَٓ١ٝ
ملدتًـ صٝؼ األؾعاٍ يف ٖصا اؾعٚ . ٤يعٌ أنجط األعاخ اتصاال ظاْب ايعَٔ ٚزاليت٘
ز

يف ايكطإٓ ايهط ِٜأططٚس ١ايسنتٛض عبس ايهط ِٜبهط ٟاملٛغ ١َٛبـ " ايعَٔ يف ايكطإٓ
ايهط " ِٜغري إٔ ٖصا ايبشح مل خيٌ َٔ دٓٛح إىل اؾٛاْب ايٓعط ، ١ٜؾطال عٔ
قسٚز ١ٜاالغتكطاٚ ٤عسّ ايتٛغع يف األَجًٚ ١ايُٓاشز اييت اعتُس عًٗٝا ٚ ،فاْب١
ايصٛاب يف عسز َٔ ايٓتا٥ر اييت خًص إيٗٝاٚ .يف أخط اغتعطاضٖ ٞصا أؾري إىل
أسسخ ايبشٛخ يف ٖصا املطُاض ٚأنجطٖا اتصاال بأسس اؾٛاْب ايعَٓ ١ٝيًؿعٌ يف ايكطإٓ
ايهط ، ِٜأعين ضغاي ١تكسّ بٗا ايباسح يطٝـ لاح ؾٗٝس سػٔ ايؿتال ٟٚيٓ ٌٝؾٗاز٠
املادػتري َٔ داَع ١بابٌ يف ايعطام َٛ ٖٞٚ ،غ ١َٛبـ " زالي ١ايؿعٌ املاض ٞيف
ايكطإٓ ايهطٚ ، " ِٜقس دطت املٓاقؿ 33 ّٜٛ ١غبتُرب  َٔٚ ، 2312ثِ ؾٗٞ
أسسخ َا ٚصٌ إىل عًُٚ ، ٞمل تتح ي ٞؾطصَ ١عآٜتٗا  ،إال إٔ ًَدصا قسّ عٓٗا
عً ٢اإلْرتْت ٜؿري إىل إٔ قٛاَٗا أضبع ١ؾص : ٍٛعُين أٚهلا بايسالي ١ايعَٓ ١ٝيًؿعٌ
املاضٚ . ٞاٖتِ ثاْٗٝا بسالي ١االيتؿات بايؿعٌ املاضٚ َ٘ٓ ٞإي . ٘ٝعً ٢سني تٛىل
ايجايح زضاغ ١زالي ١املؿرتى ايًؿع ٞاـاص ١بايؿعٌ املاض ٞايكطآْ . ٞأَا ايؿصٌ
األخري ؾكس متشض يًسٚضإ يف ؾًو زالي ١املٓاغب ١يف ؾٛاتح غٛض ايكطإٓ ٚخٛامت٘ ،
املبس ٠٤ٚبايؿعٌ املاض َٔٚ . ٞاؾً ٞإٔ ايؿصٌ األٚ ٍٚسس ٖٛ ٙايصٜ ٟػًط ايط٤ٛ
عً ٢ايسالي ١ايعَٓ ١ٝيًؿعٌ املاض . ٞأَا ايؿص ٍٛايجالث ١ؾصًتٗا بٗصا اؾاْب تهاز
تهَٓ ٕٛعسَ. ١
ٚيعً ٞأخًص بعس َا تكسّ إىل إٔ ٖص ٙايكطا ٠٤ايٓكس ١ٜايعابط ٠يًُطادع شات
ايصً ١مبٛضٛع عج ٞتؤنس إٔ ال أسس أداب عٔ األغ ١ً٦اييت تطُٓتٗا إؾهايٖ ١ٝصا
ح

ايبشح  ،بؿهٌ ؾاف ٚاف ٚ ،ست ٢ايطغاي ١األخري ٠اييت أَٚأت إيٗٝا ؾإٕ َٔ
ايٛاضح أْٗا عُٓٝت باملاض ٞؾكط  ،ز ٕٚإٔ تُعٓ ٢باملطاضع ( ساال ٚاغتكباال ) ٚال
األَط ٖٚ .صا َا ٜعط ٞيعًُٖ ٞصا َؿطٚعٝت٘ بهٌ تأنٝس .
 َٔٚأدٌ اإلداب ١عٔ ايػؤاٍ املطنع ٟايص ٟططست٘ ٚ ،األغ ١ً٦ايؿطع ١ٝاملتٛيس٠
عٓ٘  ،نإ يعاَا عً ٞإٔ أضع خط ١تؿ ٞبٗصا ايػطض ٚ ،ؼٝط باملٛضٛع َٔ مجٝع
أططاؾ٘  .ؾهإ ايؿصٌ األَٗ ٍٚازا ْعطٜا  ،طاٍ بعض ايؿ ٤ٞيططٚض ٠اقتطتٗا طبٝع١
ايبشح ٚ ،متشض يتٓا ٍٚداْبني بايسضؽ  ،داْب ايؿعٌ َٔ سٝح املعٓٚ ٢اؿس
ٚاـصا٥ص ٚ ،داْب ايعَٔ يف صًت٘ بايؿعٌ ٚ ،أقػاَ٘ ٚزالالت٘ ٚ .دا ٤بعس شيو
ايؿصٌ ايجاْ ٞيٝتٓا ٍٚبايسضؽ صٝػ ١ؾَعٌََ ( َٚتؿطعاتٗا) أَ ٚا ْعت٘ ايكسَا ٤بايؿعٌ
املاضٚ ، ٞأعكب٘ ايؿصٌ ايجايح ايص ٟعُين بصٝػٜ ١ؿعٌ ( َٚتؿطعاتٗا) أَ ٚا ْعت٘
ايكسَا ٤بايؿعٌ املطاضع  ،نُا عُِٓ َٞبايؿعٌ األَط أ ٟصٝػ ( ١اؾِعٌَِ ) ٚ ،قس آثطتُ
عسّ إؾطاز األَط بؿصٌ َػتكٌ يٓذٓب اخٓالٍ ايتٛاظٕ بٚ ٘ٓٝبني غابك َٔ ٘ٝايؿصٍٛ
بػبب قسٚز ١ٜأؾعاٍ األَط يف ٖصا اؾعٚ . ٤يف نٌٍّ َٔ ايؿصًني ايجاْٚ ٞايجايح
عُستُ إىل تتبع ايصٝػ ١يف غٛض اؿعب األ ٍٚغٛض ٠غٛض ، ٠قسز ٠زاليتٗا يف نٌ
َٛضع َٚ ،عكب ١شيو ظسا ٍٚبٝاْٚ ١ٝإسصا ١ٝ٥تتطُٔ َا سٛاٖ ٙصا اؿعب ٚنصيو
اؿعب األخري َٔ أؾعاٍ بصٝؼ ( ؾَعٌََ ) َٜ ( ٚؿِعٌَُ )  ( ٚاؾِعٌَِ )  ،ألغتدًص
َٔ شيو َالسعات عاَ ١عً ٢زالالت نٌ ٚاسسٖ َٔ ٠ص ٙايصٝؼ يف اؾع ٤نً٘ ،
ٚعً ٢تأثريات ايًٛاصل َٔ غٛابل ٚيٛاسل ٚاألزٚات ٚايػٝام ٚاملكاّ عً ٢زالالت تًو
ط

ايصٝػ ، ١يف ْطام َا أمسا ٙبعض احملسثني بـ " ايعَٔ ايٓشٚ . " ٟٛقس اغتعٓت يف
اغتدطاز ايسالالت ايعَٖٓ ١ٝص ٙبهتب ايتؿػري اييت عطضت يًذاْب ايًػٖٞٚ . ٟٛ
عً ٢اـصٛص أضبع ١تؿاغري  :تؿػري ايبشط احملٝط ألب ٞسٝإ ايػطْاطٚ ، ٞتؿػري
ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط يًؿٝذ ايطاٖط بٔ عاؾٛض ٚ ،تؿػري ايهؿاف يًعكؿطٚ ، ٟتؿػري
َؿاتٝح ايػٝب يؿدط ايس ٜٔايطاظٚ . ٟبسضد ١أقٌ تؿػري ايكططيبٚ .مل أؾأ إىل ٖصٙ
ايتؿاغري يؿِٗ املعٓ ٢إال بايكسض ايصٜ ٟؿطض٘ ايتٛصٌ إىل اغتدالص زالي ١ايؿعٌ ايعَٓ١ٝ
 ،أ ٟإٔ ؾِٗ املعٓ ٢مل ٜهٔ غا ١ٜيف سس شات٘ ٚ ،ال نإ سؿٛا أ ٚتطؾا ال طأَ ٌ٥
ٚضاٚ ٘٥بس ٕٚاضتباط مبا تٓؿس ٙايطغاي ، ١بٌ نإ ٚقؿا عًَ ٢ا ميت بصًٚ ، ١ي ٛغري
َباؾط ، ٠إىل ايسالي ١ايعَٓ ١ٝيًؿعٌ يف ايػٝام ايصٚ ٟضز ؾٖ . ٘ٝصا ٚال ٜؿٛتين  ،إٔ
أؾري  ،إىل إٔ قاض ايبشح قس ٜالسغ خً َٔ ٙٛاالٖتُاّ ظٛاْب ايسالي ١ايعَٓ ١ٝيف
املؿتكات ناملصسض ٚاغِ ايؿاعٌ ٚاغِ املؿعٚ ، ٍٛأمسا ٤األؾعاٍ  ٖٞٚ ،اييت ًٜشكٗا
عسز َٔ ايٓشا ٠باألؾعاٍ ٜٚ ،ؤنس اْطٛاٖ٤ا عً ٢زالالت ظَٓٚ . ١ٝإشا نإ ايهٛؾٕٛٝ
جيعً ٕٛصٝػ ( ١ؾَاعٌِ ) ايساي ١عً ٢اغِ ايؿاعٌ ثايح أقػاّ ايؿعٌ بسال َٔ صٝػ( ١
اؾِعٌَِ ) األَطٚ ، ١ٜغأؼسخ عٔ شيو يف َٛضع٘  ،ؾإْ ٞمل أخصٗا باؿسٜح يف
ؾصً ٞايبشح ايتطبٝكٝني ( ايجاْٚ ٞايجايح ) ألٕ أغًب ايهٛؾٝني أْؿػِٗ ؾطقٛا بني
ايعاًََٗٓ ١ا ؾُشط ٙٛيًسالي ١عً ٢املػتكبٌ ٚ ،بني املطاؾ ١اييت ؾُٗٛا َٓٗا إميا ّ٤إىل
املاض ٞؾشػب  ٖٞٚ ،عٓس مجٗٛض ايبصطٜني فطز اغِ ؾاعٌ ٜٓسضز ضُٔ ايصؿات
ٚ ،ال ٜتٛؾط عًَ ٢كَٛات ايؿعً . ١ٝأَا بك ١ٝاملؿتكات ؾإٕ َػأي ١ؾعًٝتٗا غري َتشكك١
ي

 ،مبا يف شيو املصسض  َٔٚ ،أدٌ شيو ضطبتُ عٓٗا صؿشا عاَسٚ ٠مل أتٛقـ
عٓسٖا يعسّ اْسضادٗا ضُٔ احملٛض املطنع ٟايصٜ ٟسٚض سٛي٘ ايبشح  ،أعين َس٣
زالي ١صٝؼ األؾعاٍ املتؿل عًٗٝا عٓس مجٗٛض ايكسَا ( ٤ؾَعٌََ َٜٚؿِعٌَُ ٚاؾِعٌَِ ) عً٢
األظَٓ ١اييت سُسِّزَتِ هلا أصال ٚ ،عٔ اآلثاض املرتتب ١عٔ ايطُاٚ ِ٥ايكطاٚ ٔ٥ايًٛاصل
ٚايػٝام ٚاملكاّ عً ٢زالي ١صٝػ ١ايؿعٌ .
ٚقس اؽصت املٓٗر ايٛصؿٚ ٞططٜكا يبًٛؽ غاٜيت ًَ ،تذ ١٦إىل االغتكطا ٤املععظ
باإلسصا ٤يف نٌ َٛضع ٚ .ضمبا بسا ايبشح  َٔ ،ثِ َ ،جكال باؾس ٍٚايبٝاْ، ١ٝ
ٚيهٔ طبٝع ١ايبشح ٚايػا ١ٜاملتٛخاُٖ َ٘ٓ ٠ا ايًصإ ؾطضا شيو ٚ .قس ػٓبتُ عاَس٠
ايطن ٕٛإىل املٓٗر ايتاضخي ، ٞست ٢يف املٗاز ايٓعط ، ٟألْ ٞضأٜت٘ غري فس يف بٝإ
سكٝك ١ايؿعٌ ٚسكٝك ١عالقت٘ بايعَٔ  ،بػض ايٓعط عٔ ايتتابع ايهطْٛٚيٛد ٞألصشاب
اآلضا ٤املصنٛض ٠يف ٖصا املسخٌ بكػُ. ٘ٝ
ٚقس تبع شيو نً٘ خامت ١اغتدًصت أِٖ َا أؾط ٢إي ٘ٝايبشح َٔ ْتا٥ر .
ٚيف ختاّ ٖص ٙاملكسَ ١أض ٣يعاَا عً ٞإٔ أتٛد٘ غايص ؾهطٚ ٟاالَتٓإ إىل
أغتاش ٟايؿاضٌ ايسنتٛض عبس اهلل بٛخًداٍ ايص ٟطٛم دٝس ٟبأؾطاي٘ ٚأٜاز ٜ٘ايبٝطا٤
عًٖ ٢صا ايبشح ايصَ ٟا نإ ي٘ إٔ خيطز إىل ايٓٛض يٛال تؿذٝعات٘ ٚ ،سج٘ املػتُط
ٚاملتتابع ي ٞعً ٢إنُاي٘ ٚ ،قس نإ ٜؿس أضظ ، ٟنًُا ؾتت َؿاغٌ اؿٝأَ ٠
عطسٚ ٟأٖٚت ععمييت ٚ ،إْ ٞألضؾع إىل اهلل أنـ ايططاع ١اـاؾع ١إٔ جيع ٜ٘اهلل
خري اؾعاٚ ، ٤إٔ ٜجب٘ خري ايجٛاب ـ نِؿاْ ٤صش٘ ٚتٛدٚ ٘ٗٝإضؾاز ٙ؛ نُا ال ٜؿٛتين
ك

ايجٓا ٤ايطٝب عً ٢أعطا ٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝاملٛنٌ إيٗٝا ؾشص ٖصا ايبشح ٚتكٛمي٘  ،ثِ
َٓاقؿت٘  ،إٕ ضأ ٙٚأٖال يصيو ٚ ،إْ ٞملٛقٓ ١إٔ َالسعاتِٗ ايػسٜس ٠املٓبٗ ١إىل َا قس
ٜه ٕٛؾاتين يف غُط ٠اُْٗان ٞيف ػُٝع ؾتات َا تؿطم َٔ َاز ٠ايبشح يف َعاْٗا ،
غته ٕٛاهلس ١ٜاييت غأظٌ أعتع بٗا َا سٝٝت ٚ .أَا قػِ ايًػ ١ايعطب ١ٝايص ٟضُين
بني دٓبات٘ َا ٜٝٓـ عً ٢ايجالث ١عكٛز ْٚصـ ٚ ،ؾتشتُ ؾ ٘ٝعٝين عً ٢عً ّٛايعطب١ٝ
 ،زاضغَٚ ١سضِّغ ، ١ؾًٔ أغُط٘ سك٘ ٖ ٛبسٚضٚ ، ٙأعرب ي٘ عٔ عُٝل اَتٓاْٞ
ٚخايص تكسٜطٚ . ٟهلل األَط َٔ قبٌُ  َٔٚبعسُ .
 ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ . 
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الفصل األول :

الفـــعــــــــل
والزمــــــــن
1

1ـ الفعل  :ماهيتُه وحدُّه
ؿكز ايٓشعععععا ٠ايعلب َٓ ،ق ايبـاٜات ا٭ ٍٚيًٓش ٛايعلب ، ٞعً ٢تكو ِٝايه ّ٬إٍ ث٬ث١
أقواّ  :اهِ ٚؾعٌ ٚسلف ٚ .عً ٢ايلغِ َٔ إؾلاؿِٖ ايؿعٌ بكوِ ػاص ضُٔ تكوُِٗٝ
ايج٬ثٖ ٞقا  ،ؾإِْٗ مل ٜٛي َٔ ٙٛايعٓاَ ١ٜا ٜهاؾ ٧إٓني ١اييت ٜتبٖ٩ٛا ٗ بٓا ٤اؾًُ ١ايعلب. ١ٝ
ٚآ ١ٜفيو أِْٗ دعًٛا اؾًُ ١ا٫زل ١ٝأي عجِٗ ٗ ايذلانٝب  ،بوبب اْصلاف دٌ اٖتُاَِٗ
إٍ اٱعلاب  ،ا٭َل ايق ٟلِ عٓ٘ اٱعلاض عٔ ؿكي اؾًُ ١ايؿعً ١ٝبتؿصٚ ٌٝتٛهع ٖٞٚ ،
اؾًُ ١اييت أسـ طلؾٗٝا  ٖٛٚ ،ايؿاعٌ َ ،علب عاؿ ، ٠بُٓٝا طلؾٗا اٯػل  ٖٛٚ ،ايؿعٌ ،
َبين  ٗ ،أغًب أسٛاي٘ ٖٚ ،قا غ٬ف اؾًُ ١ا٫زلَ ١ٝعلب ١ايڀلؾٌ  ،نُا ٫س ٜفيو
ايـنتٛك أٓـ عبـ ايوتاك اؾٛاك ٟايقْ ٟب٘ إٍ أْ٘  ،اْڀ٬قا ٖا تكـّ ْ ٫ » ،هاؿ لـ ٗ
نتبِٗ عجا عٔ ايؿعٌ إ َٔ ٫سٝح ٜتػرل آػل ٙبؿعٌ عٛاٌَ اٱعلاب  .أَا تصلؾ٘ ٗ إعاْٞ
إؼتًؿٚ ١تصلٜؿ٘ يًـ٫ي ١عًٗٝا  ،ؾُٛضع عج٘ عٓـِٖ عًِ ايصلف ٖ ٗٚ .قا َا ؾَٔ ٘ٝ
إُٖاٍ يـكاه ١ايذلنٝب ٚ ،إغؿاٍ يلنٔ َٔ أِٖ أكناْ٘ » . 1
ٚايؿعٌ ٗ ايًػ » ١نٓا ١ٜعٔ نٌ عٌُ َتعـ أ ٚغرل َتعـ  ،ؾځعٳٌٳ ٜٳؿڃعٳٌٴ ؾځعٵ٬ڄ ٚٳؾٹعٵ٬ڄ ،
ؾا٫هِ َهوٛك ٚإصـك َؿتٛغ ٚ .ٳؾځعٳًځ٘ٴ ٚ ،ٳبٹ٘ٹ ٚ .ا٫هِ ايؿٹعٵٌٴ ٚ ،اؾُع ايؿٹعٳاٍٴ َ ،جٌ
قٹـٵغ ٚقٹـٳاغ ٚ ،ٳبٹ٦ٵل ٚٳبٹ٦ٳاك ؛ ٚقٝعٌ  :ؾځعٳًځ٘ٴ ٜٳؿڃعٳًڂ٘ٴ ؾٹعٵ٬ڄ َصـك ْٝٛ ٫ٚ ،عل ي٘ إ ٫هٳشٳععلٳٙٴ
1
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ٜٳوٵشٳلٴٙٴ هٹشٵلٶا ٚ ،قـ دا ٤ػٳـٳعٳ ٜٳؼٵـٳعٴ ػٳـٵعٶا ٚٳػٹـٵعٶا ٚ ،ٳصٳلٳعٳ صٳلٵعٶا ٚٳصٹلٵعٶا ٚ ،ايڃؿځعٵٌٴ
بايؿتض َصـك ؾځعٳٌٳ ٜٳؿڃعٳٌٴ »  1؛ أ، ٖٛ ٚنُا ٜك ٍٛابٔ ٌٖاّ ع ٖٓ ٖٛٚا ٜعلؾ٘ بإعٓ ٢ايًػٟٛ
 ٫بإعٓ ٢ا٫صڀ٬س ٞع ْ « :ٳؿڃىٴ ايڃشٳـٳخٹ ايډقٹٜ ٟٴشٵـٹثٴ٘ٴ ايؿاعٌٴ َٔ قٝاّ أ ٚقعٛؿ أ ٚمُٖٛا
» ٚ . 2إفا ناْت إعذُات تصـ ايؿعٌ بأْ٘ عٌُ  ،ؾإٕ مثَ ١ع فيو ؾلقا بٌ ايًؿٛتٌ َٔ
سٝح ا٫هتعُاٍ ايًػ ، ٟٛا٭َل ايق ٟأٖٸٌ إسـاُٖا  ٖٞٚ ،ايؿعٌ  ،ؿ ٕٚا٭ػل ، ٣أعين
ايعٌُ  ،إٍ إٔ توتؼـّ ٗ إصڀًض ايٓشٚ . ٟٛيهٜ ٞتذً ٢يٓا ايؿلم بُٗٓٝا عًٓٝا إٔ ُِْٝ
ٚدٖٓٛا ًڀل َعذُات ايًػ ١نل ٠أػلْ ٣وتهٌـ َعٓ ٢يؿ ٜعٌُ ؾٗٝا .
دا ٗ ٤ايكاَٛي احمل « : ٘ٝايڃعٳُٳٌٴ ع قلن١ڄ ع ايڃُٹٗٵٓٳ١ڂ ٚ .ايڃؿٹعٵٌٴ ٚ .اؾُع أعُاٍ  .عٳُٹٌ ع
نؿځلڇغٳ ع ٚٳأځعٵُٳًځ٘ٴ ٚ .ٳاهٵتٳعٵُٳًځ٘ٴ غځٝٵلٴٙٴ ٚ .ٳاعٵتٳُٳٌٳ :
عٳُٹٌٳ بٓؿڃوٹ٘ »

3

 ٗٚ .يوإ ايعلب ٚ « :ٳايڃعٳُٳٌٴ  :ايڃُٹٗٵٓٳ١ڂ ٚٳايڃؿٹعٵٌٴ ٚ ،اؾُع أعُاٍ ،

عٳُٹٌٳ عٳُٳ٬ڄ ٚ ،ٳأځعٵُٳًځ٘ٴ غځٝٵلٴٙٴ ٚٳاهٵتٳعٵُٳًځ٘ٴ ٚ .ٳاعٵتٳُٳعععععععٌٳ ايلٻدٴٌٴ  :عٳُٹٌٳ بٹٓٳؿڃوٹ٘ٹ  .أٌْـ هٝب: ٜ٘ٛ
إڇٕٻ ايڃهځعععلڇِٜٳ ٚٳأځبٹٝعوځ ٜٳعٵععتٳعُٹعٌٵ



إڇٕٵ يځِٵ ٜٳذٹـٵ ٜٳٛٵَٶا عٳًځَ ٢ٳعٔٵ ٜٳتٻهٹٌٵ

ؾځٝٳهڃتٳوٹَ ٞٹٔٵ بٳعٵعـٹٖٳا ٜٚٳهڃتٳشٹعٌٵ

4

 1جمال الدين بن منظور  :لسان العرب المحيط  .إعداد وتصنيف يوسف خياط  .دار لسان العرب  .بيروت
 { .فعل ـ . } 1112 /2
2

أبو محمد عبد اهلل جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل بن هشام األنصاري المصري  :شرح شذور

الذهب في معرفة كالم العرب ( ومعه كتاب منتهى األرب بتحقيق شرح شذور الذهب  ،تأليف محمد
محيي الدين عبد الحميد )  .دار الطالئع  .القاهرة  . 2004 .ص . 35
 3الفيروزابادي  :ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البالغة  .صنعة الطاهر
أحمد الزاوي  .دار المعرفة ودار الكتب العلمية  .بيروت  { . 1979 .ع م ل ـ . } 314 / 3
 4ورد البيتان األوالن  ،دون الثالث  ،في الكتاب ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه  ,عالم الكتاب .
بيروت  .ط  ، } 81 / 3 {1983 . 3وفي شرح شواهد المغني لجالل الدين السيوطي  .منشورات دار
مكتبة الحياة  .بيروت  .د  .ت . } 419 / 1 {.

3

(…ٚ ).ق : ٌٝايڃعٳُٳٌٴ يٹػٳٝٵلڇٙٹ ٚا٫ٹعٵتٹُٳاٍٴ يٹٓٳؿڃوٹ٘ٹ (…ٚ ).ٳاعٵتٳُٳٌٳ  :اضٵڀځلٳبٳ ؾٹ ٞايڃعٳُٳٌڇ
(… ).ا٫ٹعٵتٹُٳاٍٴ  :اؾڃتٹعٳاٍٷ َٹٔٳ ايڃعٳُٳٌڇ  ،أ ٟأِْٗ ٜكَ َٕٛٛا ٜٴشٵتٳازٴ إڇيځٝٵ٘ٹ َٔ عُاكٚ ٠مكاع١
ٚتًكٝض ٚسٹلٳاهٳ١ٺ ٚم ٛفيو (…ٚ ).ٳكٳدٴٌٷ عٳُٹٌٷ  :فٴ ٚعٳُٳٌڈ » . 1
َٔ نٌ َا تكـّ ٜتطض إٔ يؿ ٜايعععُععٌ أيصل بإكاؿ ٠ايتعبرل عٔ تػٝرل طبٝعععععع ١ا٭ًٝعا٤
أ ٚإسـاخ آثاك ؾٗٝا  ،سٝح ٜكاٍ  :ؾٜ ٕ٬عٌُ ايڀٌ ػنؾا ٜٚ ،عٌُ اـٌب َا٥ـ ، ٠أٚ
اؾـٜـ ؿكعا ؛ ٜ ٫ٚكاٍ ٜ :ؿعٌ ايڀٌ ػنؾا … ٚقـ قاٍ تعاٍ   :ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ

2

 ،أ ٟأٚدـنِ َٔ عـّ نُا أٚدـ إٛاؿ اييت ت٪ثل ٕٚؾٗٝا بٓشتهِ أٚ

سؿلنِ « ٜعين  :ػًكهِ ٚػًل َا تعًُ َٔ ْ٘ٛا٭صٓاّ (… ).نُا ٜكاٍ  :عٌُ ايٓذاكٴ
ايبابٳ ٚايهلهٞٻ ٚ ،عٌُ ايصا٥ؼٴ ايوٛاكٳ ٚاـًؼاٍٳ ٚ ،إلاؿ عٌُ أًهاٍ ٖق ٙا٭ًٝا ٤ؿٕٚ
دٛاٖلٖا ؛ ٚا٭صٓاّ دٛاٖل ٚأًهاٍ  ،ؾؼايل دٛاٖلٖا اهللڂ ٚعاًَڂ ٛأًهاشلا ايقٌٜ ٜٔهًٕٛ
بٓشتِٗ ٚسققِٗ بعض أدناٗ٥ا ستٜ ٢وت ٟٛايتٌه ٌٝايقٜ ٟلٜـ» ْ٘ٚ

3

.

ٜٚٴطاف إٍ فيو إٔ ايعٌُ  ٌٌُٜأؾعاٍ ايكًٛب ٚاؾٛاكغ  ،نُا اْ٘ ٜڀًل عًَ ٢ا
نإ َتٛاص ٬عدل مَعإ ٖتعـ  ،بـي ٌٝتعبرل ٙععن ٚدعٌ بعٗقا ايًؿ ٗ ٜقٛي٘  :ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ، 4 أ ٚقعٛيع٘  :ﮓ ﮔ ﮕ 

1

ابن منظور  :لسان العرب  { .عمل ـ . } 886 / 2

2

سورة  :الصافات  ،اآلية . 96 :

5

،

3جار اهلل الزمخشري  :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل  .دار المعرفة .
بيروت  .د  .ت . } 349 / 3 {.
4

سورة  :الكهف  ،اآلية . 79 :

5

سورة  :سبأ  ،اآلية . 11 :

4

بُٓٝا اهتعٌُ يؿ ٜايؿعٌ ٗ قٛي٘   :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ٗٚ 1 قٛي٘   :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ


2

 ،إف أكاؿ ٖٓا ايـَاك ٚاشل٬ى اؿاصًٝٵٔ عً ٢ايؿٛك ٚبولعٚ . ١يؿ ٜايععُعٌ نقيو ٫

ٜٴوتؼـّ إ ٫يًتعبرل عُا نإ عٔ ؾهعل ٚكٜٚعع َٔٚ ، ١أدٌ فيو قڂلڇٕ ؿَٚٶا بايععُعٌ  ،ا٭َل
ايق ٟسـا ببعطٗعِ إٍ ايكعع ٍٛبإٔ يؿعععع ٜايعُعععٌ َكًٛب عٔ يؿ ٜايععععًعععِ » تٓبٗٝا عً ٢أْ٘
َكتطا« ٙ

3

ٚ .فٖب ايؿرلٚماباؿ ٟإٍ إٔ ايؿعٌ عاّ » يٹُٳا نإ بإداؿ ٠أ ٚغرلٖا ٚ ،يٹُٳا

نإ بعًِ أ ٚبػرلٚ ، ٙبكصـ أ ٚبػرلٚ ، ٙيٹُٳا نإ َٔ إْوععإ أ ٚسٝععععٛإ أْ ٚعععععععاؿ .
ٚايعٌُ ٚايصٓع أػص َٓ٘ « . 4
إٕ يؿ ٜايؿعٌ بٗقا إؿٗ ّٛأعِ َٔ يؿ ٜايعٌُ  َٔٚ ،أدٌ فيو اهتؼـَ٘ ايٓشا٠
ٚأعلضٛا عٔ اهتعُاٍ يؿ ٜايعٌُ  .نُا إٔ يًؿ » ٜؾځعٳٌٳ « َعٌَٓ ٢ذلنا بٌ ْٝع ا٭ؾعاٍ
ٌَٚتكاتٗا  ،سٝح إٕ يعب ٚقاّ ْٚاّ ٜصض إٔ ٜوتعاض عٔ نٌ َٓٗا بًؿ ٜؾځعٳٌٳ َ ،جًٗا َجٌ
أؾعاٍ قاٍ ٚصٳُٳتٳ ْٚٳڀځلٳ ٚقځتٳٌٳ َٚٳاتٳ  ...ؾَٗ ٛصڀًض ٜصض إٔ ٜٴڀًل عًْٝ ٢ع ا٭ؾعاٍ ،
نُا قاٍ تعاٍ   :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

1

سورة  :الفجر  ،اآليات . 8 ، 7 ، 6 :

2

سورة  :الفيل  ،اآلية . 1 :

5

 ،ؾځعٳبٻلٳ عٔ ايٓصل بًؿٜ

 3أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي  :الكليات  .معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  .قابله
على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه عدنان درويش ومحمد المصري  .منشورات وزارة الثقافة
واإلرشاد القومي  .دمشق . } 214 / 3 { . 1982 .
4

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي  :بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  .تحقيق

محمد علي النجار  .المكتبة العلمية .بيروت  .د  .ت  201 / 4 { .ـ . } 202
5

سورة  :األنبياء  ،اآلية . 68 :

5

ايؿعٌ  ،نُا عدل عٔ إٛاقع ١بايًؿ ٜفات٘ سٌ قاٍ   :م ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ٚ ، 1 عدل بايؿعٌ فات٘ عٔ أؿا ٤ايننا ، ٠ؾكاٍ   :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ


2

ٚ .قـ عًٌ ابٔ ا٭ْباك ٟتوُ ١ٝايؿعٌ ؾع ٬بـ٫يت٘ عً ٢ايؿعٌ اؿكٝك ، ٞسٝح قاٍ :

» ؾإٕ ق : ٌٝيٹِٳ هٴُٿٞٳ ايؿعٌ ؾع ٬؟ ق : ٌٝ٭ْ٘ ٜـٍ عً ٢ايؿعٌ اؿكٝك ٞ؛ أ ٫تل ٣أْو إفا
قڂًڃتٳ  ( :ضٳلٳبٳ ) ؿٍ عًْ ٢ؿى ايطلب ايق ٖٛ ٟايؿعٌ ٗ اؿكٝك ، ١ؾًُا ؿٍ عً ٘ٝهٴُٿٞٳ
ب٘  ،٭ِْٗ ٜوُ ٕٛايٌ ٤ٞبايٌ ٤ٞإفا نإ َٓ٘ بوبب  ٖٛٚ ،نجرل ٗ نْٚ .3 « َِٗ٬ب٘
أسـ ايٓشا ٖٛٚ ، ٠أب ٛاؿؤ عً ٞبٔ هًُٝإ بٔ أهعـ ايتُ ُٞٝايبه ًٞٝإكًب عٝـك٠
ايُٝين  ،إٍ داْب آػل ٗ اهتعُاٍ َصڀًض ايؿعٌ ؿ ٕٚهٛا ٖٛٚ ، ٙن ْ٘ٛصاؿا يًتعبرل
عٔ نٌ إتطاؿات  .قاٍ ٚ :هٴُ ٞؾع ٬٭ْ٘ ٜعبٻل ب٘ عٔ ْٝع ا٭ؾعاٍ ا٭سـاخ ً٫ذلاى
إتطاؿات ؾ ، ٘ٝأ ٫تل ٣إٔ ايكاٜ ٌ٥ك : ٍٛقاّ مٜـ  .ؾٓك : ٍٛؾعٌ ٚ ،تك : ٍٛقعـ ،
ؾٓك : ٍٛؾعٌ َٚ .جً٘  :ػلز ٚ ،ؿػٌ  ،إٍ غرل فيو َٔ كتًؿات ا٭ؾعاٍ  .ؾصاكت
توُ ١ٝداَع ، ١قاٍ اهلل عن ٚدٌ   :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ٚ . 4 يٛ
د٦ت بػرل ٖق ٙا٭سلف  ،أعين ايؿاٚ ، ٤ايعٌ ٚ ،اي ، ّ٬عباك ٠عٔ ايؿعًٌ إتطاؿٜٔ
٫ػتٌ عًٝو ٖقا ا٭صٌ ٚ ،مل ٜڀډلڇؿٵ فيو ايكٝاي  .ؾأَا ق ٍٛطاٖل بٔ أٓـ  :٭ْ٘ يؿٜ

1

سورة  :الحجر  ،اآلية . 71 :

 2سورة  :المؤمنون  ،اآلية . 4 :
 3أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد األنباري  :كتاب أسرار العربية  .تحقيق محمد بهجة
البيطار  .مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق  .دمشق  .د  .ت  .ص . 11
4

سورة  :األنبياء  ،اآلية . 23 :

6

تٛمٕ ب٘ ْٝع ا٭ؾعاٍ ٜٚ ،عبععععل ب٘  ،ؾاتوععععععاع أٜطا ؛ ٭ٕ ا٭زلا ٤تٛمٕ نا٭ؾعاٍ » .1
ٚيعٌ َٔ ايڀلٜـ اٱًاكٖٓ ٠ا إٍ إٔ إصڀًض إوتعٌُ يًـ٫ي ١عً ٢ايؿعٌ ٗ بعض ايًػات
ا٭ٚكٚبٜ ١ٝوتعٌُ أصَ ٬عٓ ٢ايك ، ٍٛؾهًُ ٗ ١ايًػ ١ايؿلْو ١ٝتعين ايهًُ ١أ ٚايك ، ٍٛإف
دا ٗ ٤إعذِ ايؿلْوٞ

LE MAXIDICO

َج: ٬

« Verbe : Parole ( …) Ton de la voix ( … ) Avoir le verbe haut : parler
2

»

!

fort

ٚإفا نٓا بٗقا قـ ساٚيٓا تعً ٌٝاػتٝاك ايٓشاَ ٠صڀًض ايؿعٌ بايقات  ،ؾإٕ َٔ إؿٝـ
إٔ ْعلض أٜطا يلأ ٟا٭صٛيٝعٌ بٗقا ايٌإٔ  ٖٛٚ ،كأٜ ٫ ٟبتعـ نجرلا ععٔ كأ ٟايٓشا. ٠
يكعـ قلك ْٗٛك ا٭صٛي ٌٝإٔ توُ ١ٝايؿعٌ بٗقا إٕ ٖ ٞإ » ٫توُ ١ٝيًٌ ٤ٞباهِ
َـيٛي٘ ايتطُين  ،أ ٟاؿـخ  ٖٛٚ ،ايؿعٌ ايًػ ، 3 « ٟٛغرل أ ٕ ؾلٜكا َِٓٗ اعذلض عً٢
فيو َوتٓـا إٍ ن ٕٛا٭سـاخ اييت ٜتطُٓٗا ايؿعٌ يٝوت ْٝعا فات طبٝعٚ ١اسـ ، ٠ؾؿٗٝا
َا ٜٓڀبل عًُ ٘ٝاَا إعٓ ٢ايًػ ٟٛيهًُ ١ؾعٌ َ ،جٌ ضلب ٚأنٌ ٚ ،ؾٗٝا َا ٖ ٛصؿ ١نعًِ
ٚسؤ ٚقبض … ٚ ،ؾٗٝا َا ٖ ٛعـّ ؾعٌ ناَٵتٳٓٳعٳ ٚتٳلٳىځ ٚتٳؼٳًډ َٔٚ … ٢ثِ »  ٌٜٛتؿورل
ايؿعٌ ا٫صڀ٬س ٞبأْ٘ سلنٖ ١ق ٙا٭سـاخ أقلب َٔ نْ ْ٘ٛؿى ا٭سـاخ « . 4
ٚيٓعـ اٯٕ إٍ ايٓشا ٠يٓعلف َاٖ ١ٝايؿعٌ ٚسٳـٻ ٙعٓـِٖ .

 1أبو الحسن علي بن سليمان بن أسعد التميمي البكيلي  :كشف المشكل في النحو  .دار الكتب العلمية .
بيروت  .لبنان  .ط  . 2004 . 1ص . 22
2
LE MAXIDICO .EDITIONS DE LA CONNAISSANCE . PARIS . P 1149 .
3

مصطفى جمال الدين  :البحث النحوي عند األصوليين  .مطبوعات وزارة الثقافة واإلعالم العراقية  .دار

الرشيد للنشر  ,بغدلد  . 1980 .ص . 150
4

المرجع نفسه  .ص . 150

7

ابتـا ٫ ، ٤بـ َٔ إواكع ١إٍ توذَ ٌٝا اهتكعل عً ٘ٝايلأ ٟيـْٛٗ ٣ك ايٓشا َٔ ٠إٔ
ايؿعٌ ٜعدل عٔ اؿـخ ايصاؿك عٔ ايؿاعٌ  ،هعٛا ٤أنإ فيو ايؿعٌ ٖا قاّ ب٘ ايؿاعٌ بإكاؿت٘
اؿلٚ ٠تصلؾ٘ إباًل  ،أّ أڂهٓـ إي ٘ٝعً ٢هبٝعٌ ا٫تصاف ب٘ ؿ ٕٚإٔ ته ٕٛي٘ ٜـ ٗ إدلا٘٥
ٚإسـاث٘  .ؾا٭ؾعاٍ َات َٚلض ًٖٚعو ٚأَڀعل َ ...ج ، ٬ؾاعًڂٗا اؿكٝك ٞيٝى َٳٔ أڂهٓـ
إي ٘ٝايؿعٌٴ ٚ ،يٝى ٖ ٛايق ٟأدعلاٖا  ،بٌ ٖ ٛفلؿ َتعًبى بٗا ْٚ ،وبع ١ؾعًٗا إي ٘ٝعً٢
هب ٌٝاجملعام  ٫غرل  ،غ٬ف أؾعاٍ هعاؾل ٚأقاّ ٚأنٌ ًٚلب ٚٚقـ ٚقععـ  ...اييت تعدل
ؾع ٬عٔ قٝعاّ ؾاعًٗا بٗا سكٝكٖٚ . ١ق ٙايؿهل ٖٞ ٠اييت أًاك إيٗٝا اينداد ٞسٌ هذعٌ :
» إٔ ا٭ؾعاٍ عباك ٠عٔ سلنات ايؿاععًعٝعٔ ٚ ،يٝوت ٗ اؿكٝكع ١أؾععا ٫يًؿاعًعٌ  ،إِا ٖٞ
عباك ٠عٔ أؾعاشلِ ٚأؾعاٍ إعبعل ٜٔعٔ تًو ا٭ؾععاٍ «

1

ٚ .قـ َط ٢بعض ايكـَا ٤إٍ أبععـ

َٔ فيو سٌ تٓا ٍٚإوأي َٔ ١داْب ؾًوؿ ٞعكٝعـ ٟصلف قا ٫ٚتعً ٌٝععنْٝ ٚع َا
ٜصـك عٔ ايبٌل َٔ أؾعاٍ إيَ ِٗٝع ن ٕٛؾاعًٗا اؿكٝك ٖٛ ٞاهلل  ،ؾكلك أْععع٘ » إِا يڂكِّبٳ ٖقا
ايكبٌٝٴ َٔ ايه ّ٬بايؿعٌ يًؿصعٌ بٚ ٘ٓٝبٌ ا٫هِ ٚاؿلف ٚ ،ػٴصٻ بٗقا ايًكب ٭ْ٘ ؿاٍ عً٢
إصـك ٚ ،إصعـك ٖ ٛايؿعٌ اؿكٝعك ، ٞؾًڂكِّب َا ؿٍ عً . ٘ٝؾإٕ قٝعٌ  :ؾإْ٘ ٜـٍ عً٢
اينَإ أٜطا ؾٗ ٬يڂكِّب ب٘ ؟ ق : ٌٝايؿعٌ ٌَتل َٔ يؿ ٜإصـك ٚيٝى ٌَتكا َٔ يؿ ٜاينَإ
 ،ؾًُا ادتُع ؾ ٘ٝايـ٫ي ١عً ٢إصـك ٚأْ٘ َٔ يؿ ٘ٛنإ أػص ب٘ َٔ اينَإ «

2

.

 1أبو القاسم الزجاجي  :اإليضاح في علل النحو  .تحقيق الدكتور مازن المبارك  .دار النفائس  .بيروت .
ط  . 1979 . 3ص . 53
2
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ٚٚاضض إٔ ايتعً ٌٝايق ٟتكـَ٘ ٚدٗععع ١ايٓٛل ٖق ٫ ٙهٝعب عٔ اٱًهاٍ إجاك بصؿَ ١باًل٠
 ،إفٵ قٛاَ٘ ايتأنٝـ عً ٢إٔ اػتٝاك ايًؿ ٜيٝى ي٘ َٔ غا ١ٜه ٣ٛايتُٝٝن بٚ ٘ٓٝبٌ أقواّ
ايه ّ٬ا٭ػل ، ٣ؿ ٕٚايتؿات إٍ َا ٜجرل َٔ ٙإًهاٍ ؾًوؿ ٞعكٝـ. ٟ
ٚيڃٓٳُٵضڇ قڂـٴَٶا ٗ تتبع آكا ٤ايٓشاَ ٗ ٠اٖ ١ٝايؿعٌ ٚسـٿَ ، ٙبتـ ٌ٥بوٝب ٜ٘ٛايق ٟعلض
يتعلٜـ ايؿعٌ ؾكاٍ ٚ » :أځَٻا ايؿعٌٴ ؾأَٵجٹًځ١څ أڂػٹقٳتٵ َٔ يؿ ٜأسـاخ ا٭زلاٚ ، ٤ٳبٴٓٹٝٳتٵ يٹُٳا
َٳطٳٚ ، ٢ٳيٹُٳا ٜٳهڂٕٛٳ ٚٳيځِٵ ٜٳكځعٵ ٚ ،ٳَٳا ٖٴٛٳ نځا٥ٹٔٷ يځِٵ ٜٳٓٵكځڀٹعٵ « ٖ ٗٚ .1قا ايتعلٜـ توتٛقؿٓا
نًُات  .أَجًٚ ، ١أڂػٹقٳتٵ ٚ ،أسـاخ ا٭زلاٚ ، ٤نًٗا تصب ٗ فلٚ ٣اسعـ ٜوتٗـف ،
ٗ إكاّ ا٭ ، ٍٚإبلام داْب اً٫تكام ٗ ايؿعٌ ٚٚ .اضض إٔ هٝبٜ ٜ٘ٛٴعٳبٿل بقيو عٔ ايلأٟ
ايوا٥ـ يـ ٣ايبصل ٌٜعاَ ٖٛٚ ، ١ايلأ ٟايقٜ ٟكلك إٔ ايػايب ٗ ا٭ؾعاٍ أْٗا ٌَتكَٔ ١
إصاؿك ٚ .إٌهً ١اييت ٜٛادٗٗا ٖقا ايتعلٜـ تتُجٌ ٗ نٜٓ ٫ ْ٘ٛڀبل عً ٢نًُات عـٜـ٠
عٳـٻٖا صاسبٴ ٖقا ايتعلٜـ ْؿوٴ٘ أؾعاَ ٫ع أْٗا غرل َأػٛف َٔ ٠أسـاخ ا٭زلا ٤نٓٹعٵِٳ ٚبٹ٦ٵىٳ
ٚعٳوٳٚ … ٢قـ ْب٘ إٍ ٖقا إأػق ابٔ ؾاكي سٌ قاٍ َٛدٿٗا اـڀاب إٍ هٝب» : ٜ٘ٛ
فنلتٳ ٖقا ٗ أ ٍٚنتابو ٚمعُتٳ بٳعٵـٴ إٔ يٝى ٚعوْٚ ٢عِ ٚب٦ى أؾعاٍ َٚ ،عً ّٛأْٗا مل
ت٪ػعق َٔ َصاؿك  ،ؾإٕ قًتٳ  :إْ ٞسـؿتٴ أنجعععل ايؿععععٌ ٚ ،تلنععتٴ أقًعع٘  ،قٝععٌ يو :
ايعشـ عٓـ ايٓٛعاك َعا مل ٜنؿ احملـٚؿ ٚ ،مل ٜٓكص٘ َا ٖ ٛي٘ « .2

1

سيبويه  :الكتاب . } 12 / 1 { .

2
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ٚمث٬َ ١س ١ٛأػل ٣تتعًل بٗقا ايتعلٜـ  ٖٞٚ ،أْ٘ ٜلنن عً ٢ايٓاس ١ٝايٌهً ١ٝأنجل
َٔ هٛاٖا ٜٚ ،تذً ٢فيو ٗ اهتؼـاَ٘ يهًُ : ١أَجًٚ ، ١يؿعٌ  :بٴٓٹٝٳتٵ  َٔ ،بعـٴ ،
نُا هٓكـ عً ٢فيو ٫سكا إٕ ًا ٤اهلل  ،عٓـ تٓاٚيٓا ٕوأيْٛ ١لت٘ إٍ اقذلإ ايؿعٌ باينَٔ
ٗ َٛضعٗا َٔ ٖقا ايبشح .
ٖٚقا اٖ٫تُاّ بايٓاس ١ٝايٌهً ١ٝفات٘ ٖ ٛايقًٜ ٟكاْا عٓـ ا٭ػؿٍ (ا٭ٚه٘) ،
سٝح إٕ ٖقا ايٓش ٟٛمل هـ َٔ هب ٌٝإٍ ؼـٜـ ايؿعٌ غرل ايك ٍٛبإٔ أِٖ ايعَ٬ات اييت ُٝنٙ
عٔ غرل : ٖٞ ٙايتصلٜـ ٚ ،اَ٫تٓاع عٔ ايٛصـ ٚ ،ا٫بتعاؿ عٔ قب ٍٛا٫قذلإ با٭يـ
ٚايٚ ، ّ٬عـّ قب ٍٛايتجٓٚ ١ٝاؾُع  ،أ ٟا٫عتُاؿ ٗ ايتؿلٜل بٌ ايؿعٌ ٚهٛا ٙعً ٢قابً١ٝ
ايؿعٌ يًـػ ٗ ٍٛدـا ٍٚتصلٜؿّٚ . 1 ١ٝهٔ إٔ ْوتؼًص َٔ داْب آػل إٔ ا٭ػؿٍ هعٌ
عـّ قابً ١ٝايهًُ ١يعَ٬ات ا٫هِ ٚاؿلف َكٝاها َعتُـا يًشهِ بؿعًٝتٗا  ،سٝح إٕ ايكابً١ٝ
يًٛصـ ٚؿػ ٍٛا٭يـ ٚايٚ ّ٬ايتجٓٚ ١ٝاؾُع ٖ َٔ ٞعَ٬ات ا٫هِ أهاها ٚ .يهٔ بعض
احملـثٌ ْب٘ إٍ إٔ ٖق ٙاـصٝص ١اييت اكتآٖا ا٭ػؿٍ هب ٬ٝيتُٝٝن ايؿعٌ  ،يٝوت ٚقؿا عً٘ٝ
 ،بٌ ٖ ٞتصـم عً ٢اؿلف أٜطا

2

َٚ .جٌ ٖقا ايتٛد٘ إٍ ايذلنٝن عً ٢اؾٛاْب ايٌهً١ٝ

َاثٌ أٜطا ٗ تعلٜـ صاحل بٔ إهشعام ايعذعلَ ٞيًؿععٌ بأْ٘ » َا سٳوٴٓٳتٵ ؾ ٘ٝايتا ، ٤مٛ

1

أورد رأيه هذا عبد اهلل بن السيد البطليوسي في  :إصالح الخلل الواقع في كتاب الجمل  ،تحقيق وتعليق

حمزة عبد اهلل النشرتي  .دار المريخ  .الرياض  .ط  . 1979 . 1ص  ، 21كما أورده أيضا فاضل
مصطفى الساقي في  :أقسام الكالم العربي من حيث الشكل والوظيفة  ،مكتبة الخانجي  .القاهرة . 1977 .
ص  ، 68نقال عن أبي الحسن بن الصائغ في شرح الجمل  ،الورقة رقم  ( 11مخطوط محفوظ بدار الكتب
المصرية  ،رقم  ، 19نحو ) .
2

فاضل مصطفى الساقي  :أقسام الكالم العربي من حيث الشكل والوظيفة  .ص . 68
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ضلبت ٚ ،قاَت  .قاٍ ٚ :بٗععععععقا عًُٓا إٔ ْعععععِ ٚب٦ى ؾع ، ٕ٬يكٛيعععععععععععٓا ْ :عُت
إلأٚ ، ٠ب٦وت ايؿعً. 1 « ١
ٚايٛاقع إٔ إوًو فات٘  ،ايكا ِ٥عً ٢ؼـٜـ ايؿعٌ با٫عتُاؿ عً ٢ايعَ٬ات ايًؿ١ٝٛ
اييت ُٝن ٙعٔ هٛا ، ٙهاك ؾ ٘ٝما ٠آػععل ٕٚعـٜـْ ، ٕٚقنل َِٓٗ ععً ٞبٔ هًُٝععإ (
ا٭ػؿٍ ايصػرل ) ايقْ ٟعت ايؿعٌ بأْ٘ » صؿٜٛ ٫ ١صـ « ٜ ، 2ععين ب٘ أْ٘ َا ٜ ٫كبٌ
إٔ تٓعت٘  ،ؾأْت سٌ تكَ ٍٛجٖ : ٬قا عٌُ ٜٴـٵػٹٌ اؾٓ١ځ  ،ته ٕٛقـ ٚصؿتٳ ايعٌُٳ بأْ٘
ٜٴـػٹٌ اؾٓ١ځ ٚ ،يهٓو  ٫توتڀٝع إٔ تصـ ؾعٌ ٜٴـػٌ بأ ١ٜصؿٖٚ . ١قا إٓڀًل ايتأيٝؿٞ
ايًؿ ٖٛ ٞٛفات٘ ايق ٟصـك عٓ٘ أب ٛبهل بٔ ايولاز ٗ ٚصؿ٘ ايؿعٌ بأْ٘ » َا نإ ػٳبٳلٶا ٫ٚ
هٛم إٔ ٜٴؼٵبٳلٳ عٓ٘ َٚ ،ا أځَٳلٵتٳ بٹ٘ٹ ؛ ؾاـبعل مٜ : ٛقٖب عٳُٵلٷ ٫ٚ ، ٚهٛم إٔ تك: ٍٛ
دٳا٤ٳ فٳٖٳبٳ ٚ .ا٭َععل  ،م ٛقٛيو  :افٖبٵ  ،اقتٌٵ  ،ؿٳعٵ … َٚ ،ا أًب٘ فيو .
ٚتعتدل ايؿعٌ بوٛف ٚقـ ٚا٭َل  ،ؾُا سٳوٴٔٳ ؾ ٘ٝأسـ ايج٬ث ١ؾٗ ٛؾعٌ  ،م : ٛقـ قاّ ،
ٚهٛف ٜكٚ ، ّٛقڂِٵ «

3

ٚ .إ٬س ٜإٔ نًُ ١اـدل ٖٓا غرل َوتعًَُ ١عٓاٖا ا٫صڀ٬سٞ

ايق ٟتٛاضع عً ٘ٝايٓشا ، ٠بٌ ٜٴكصـ بٗا ايٛصـٴ  ،نُا تـٍ عً ٢فيو ا٭َجً ١اييت هاقٗا
ٖٓا ٚ ،أنـٖا ٗ نتاب٘ اٯػل  :ا٭ص ، ٍٛسٌ ْص عً ٢إٔ ا٫هِ ٖ ٛايقٜ » ٟٳذٴٛم إٔ
ٜٴؼٵبٳلٳ عٓ٘  ،سٝح تك : ٍٛعُلَٓ ٚڀًلٷ ٚ ،قاّ بٳهڃلٷ  ،بُٓٝا ايؿعٌ ٜه ٕٛػدلٶا غرل أْ٘ ٫

1

نقل رأيه هذا ابن السيد البطليوسي في  :إصالح الخلل الواقع في كتاب الجمل  .ص . 23

2

نقل قوله هذا ابن السيد البطليوسي في  :إصالح الخلل الواقع في كتاب الجمل  .ص . 22
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ٜٳذٴٛم إٔ ٜٴؼٵبٳلٳ عٓ٘  ،ؾأْتٳ تكَ ٍٛج : ٬أػٛى ٜك ، ّٛأ ٚقاّ أػٛى َ ،تشـثا عٔ ا٭ؾ ،
 ٫ٚتك . ٍٛأځنځٌٳ ٜٳكڂّٛٴ ٜ ٫ٚ ،ٳكڂّٛٴ ٜٳذٵًٹىٴ «

1

ٚ .بهًُات قلٜبٖ َٔ ١قْ ، ٙكٌ ايوٛٝطٞ

عٔ ابٔ َعڀ ٞتعلٜؿ٘ يًؿعٌ بأْ٘ ايقٜ » ٟصض اٱػباك ب٘  ٫ ،عٓ٘ « ٚ ، 2فيو ٗ َعلض
ايتؿلٜل بٚ ٘ٓٝبٌ ا٫هِ ايقٜ » ٟـٍ عًَ ٢عٜٓ ٢صض اٱػباك عٓ٘ ٚب٘ « قٚ 3ٍٛاؿلف
ايقٜ ٫ » ٟصض اٱػباك عٓ٘  ٫ٚب٘ « . 4
ٚيكـ نإ أب ٛايكاهِ اينداد َٔ ٞقبٌٴ قـ ماؿ ايؿهل٠ځ ايوابك١ځ تٛضٝشا ًٚلسا سٌ
ْكٌ عٔ بعض ايٓش ٌٜٛبأْ٘ سٳـٻ ايؿعٌٳ » بإٔ قاٍ َ ٖٛ :ا نإ صؿ ١غرل َٛصٛف ؛ مٛ
قٛيو ٖ :قا كٳدٴٌٷ ٜك ، ّٛؾٝك ّٛصؿ ١يلدٌ  ٫ٚ ،هٛم إٔ تصـ ٜك ّٛبٌ.5 « ٤ٞ
ٚأٚكؿ بعـ فيو َا اعٵتٴلڇضٳ ب٘ عًٖ ٢قا اؿـ َٔ ن ٕٛايٛلٚف ٖ ٞأٜطا قـ ته ٕٛصؿات
يٮهعُا ٫ٚ ، ٤تٛصـ ٖ ٞأٜطا َ ،ٴوٳذٿ ٬كؿ ايكا ٌ٥بٗقا اؿـ  ،فيو ايلؿ ايقٜ ٟتُجٌ ٗ
إٔ ايٛلٚف ٚاقعَٛ ١قع ا٭ؾعاٍ ٖ ،ا ٜعين إٔ ا٭ؾعاٍ ٖ ٞإٛصٛف بٗا ٗ ايٛاقع  .غرل إٔ
اينداد ٞعكب عًٖ ٢قا ايلؿ بايك ٍٛبأْ٘ يٝى بق ٟقٚ ، ١ُٝايصٛاب  ٗ ،كأ ، ٜ٘إٔ ٫
ٜكع ايتوً ِٝبايؿلض ١ٝاييت اْڀًل َٓٗا ٖ ٤٫٪إعذلض ٕٛعًٖ ٢قا اؿـ  ،إف إٔ ا٫هتكلا٤
٪ٜنـ إٔ ايٛلٚف تٛصـ سكٝك ، ١نُا ٗ قٛيٓا َ » :هاْا طٝبا َٚهاْا سوععٓا ٚدًعوععععٓا
 1أبو بكر محمد بن سهل بن السراج  :األصول في النحو  .تحقيق عبد الحسين الفتلي  .مؤسسة الرسالة .
بيروت  .ط . } 1 / 1 { . 1999 . 4
 2جالل الدين السـيوطي  :األشــبــاه والنظــائر في النحــو  .دار الكنــب العلمــية  .بيروت  .د  .ت .
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3

المصدر نفسه . } 3 / 2 { .

4
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5

الزجاجي  :اإليضاح  .ص . 53
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فًوا ٚاهعا َٚا أًب٘ فيو « . 1
 َٔٚايٛاضض إٔ َـاك سـٜح ٖ ٤٫٪ايٓشاْٝ ٠عا ٖ ٛؾهل ٠اٱهٓاؿ  ،إف أِْٗ ْٝععا
تٓاٚيٛا إوأيٚ َٔ ١دْٗٛ ١ل تأيٝؿ ١ٝيؿ ، ١ٝٛأ َٔ ٟسٝح ص٬س ١ٝف ٤ٞإؿلؿ كنٓا ٗ
اؾًُ ، ١سٝح قلكٚا إٔ ايؿعٌ ٜ ٫صًض إ ٫إٔ ٜهَ ٕٛوٓـا َ ٗ ،كابٌ اؿلف ايق٫ ٟ
ه ٤ٞإَ ٫وٓـا إيٚ ، ٘ٝعً ٢ايٓكٝض ُاَا َٔ ا٫هِ ايقّ ٟهٔ إٔ وتٌ َٛقع إوٓـ
ٚإوٓـ إيٚ . ٘ٝقـ ٚدـْا َٔ ب َٔ ِٗٓٝاهتعٌُ َصڀًض اٱهٓاؿ بايؿعٌ  ،نُا ٗ ٖقا
ايٓص ايق ٟأٚكؿ ٙأب ٛايبكا ٤ايعهدل ٗ ٟنتاب٘ َوا ٌ٥ػ٬ؾ ٗ ١ٝايٓشٚ » ٛقاٍ أب ٛعً: ٞ
ايؿعٌ َا أڂهٓـ إٍ غرلٖٚ ، ٙقا ٜكلب َٔ قٛشلِ ٗ سـ ا٫هِ َ :ا دام اٱػباك عٓ٘ ،
٭ٕ اٱهٓاؿ ٚاٱػباك َتكاكبإ ٗ ٖقا إعٓ« ٢

2

ٚ ،نُا ٗ عباك ٠ابٔ ا٭ْباكَ ٗ ٟعلض

سـٜج٘ عٔ ايؿعٌ ٚ » :قَ : ٌٝا أڂهٓـ إٍ ًٚ ٤ٞمل ٜٴوٓـ إي.3 « ٤ًٞ ٘ٝ
ٚقـ تتابع  ،بعـ فيو  ،ايٓشا٠ڂ ايق ٜٔكننٚا عً ٢اؾاْب ايٌهًْٛ ٗ ٞلتِٗ إٍ
ايؿعٌ ٚ ،ؼـٜـِٖ ي٘  ،ؾهإ َِٓٗ ابٔ دين ايق ٟعلٻف ايؿععٌ بأْ٘ َ » :ٳا سٳوٴعٔٳ ؾ( ٘ٝ
قـ )  ،أ ٚنإ أَلٶا «

4

ٚ .سقا سق ٙٚايجعُاْٝعين  ،أسـ ًلاغ نتاب٘  ،ؾكعلك إٔ »

ايؿعٌ َٳا أڂػٵبٹلٳ ب٘ ٚ ،يځِٵ ٜٴؼٵبٳلٵ عٳٓٵ٘ٴ ٚ ،سٴـٿخٳ بٹ٘ٹ ٚ ،مل ٜٴشٳـٻخٵ عٓ٘ ٚ ،أڂهٵٓٹـٳ ٚملٵ ٜٴوٵٓٳـٵ إڇيځٝٵ٘

1

المصدر السابق  .ص . 53

2

أبو البقاء العكبري  :مسائل خالفية في النحو  .نحقيق عبد الفتاح سليم  .مكتبة اآلداب  .القاهرة  .ط 3

 . 2007 .ص . 59
3

ابن األنباري  :كتاب أسرار العربية  .ص . 11

4

أبو الفتح عثمان بن جني  :اللُّمع في العربية  .تحقيق حامد المؤمن  .عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية

 .بيروت  .ط  . 1985 . 2ص . 46
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 ،م : ٛقځاّٳ مٳٜٵـٷ ٜٚ ،ٳقٵٖٳبٴ عٳُٵلٷ« ٚ

1

 ٖٛٚ .بقيو ٜناٚز أٜطا بٌ َصڀًش ٞاٱػباك

ٚاٱهٓعععععاؿ إتكاكبٝععععٔ سوب كأ ٟأب ٞعً ٞايؿاكه ٞايوابل .
ٚإفا نإ أصشاب ٖق ٙاٯكا ٤قـ دعًٛا ٖق ٙاؾٛاْب ايٌهً ١ٝسـا يًؿعٌ  ،ؾإٕ
مثععع ١آػل ٜٔقـ أٚكؿٖٚا ٗ هٝام ٚاسـ َع اؾاْب إتصٌ بإعٓٚ ٢ايٝٚٛؿ ، ١ؿ ٕٚإٔ ّٝنٚا
بٌ اؾاْبٌ  ٤٫٪ٖ َٔٚ .أب ٛايعباي قُـ بٔ ٜنٜـ تًُٝق إامْٚ ٞأب ٞسامت ٚاؾلَ ، ٞؾكـ
ْكٌ عٓ٘ ابٔ ايوٝـ ايبڀًٛٝه ٞأْ٘ نإ ي٘ ٗ ؼـٜـ ايؿعٌ أكبع ١أقٛاٍ  :أسـٖا إٔ ايؿعٌ َا
ؿٍ عً ٢سلنٚ . ١ايجاْ ٞإٔ ايؿعٌ َا ؿٍ عً ٢سـٚخ ً ٗ ٤ٞمَإ قـٚؿ ٚ .ايجايح إٔ
ايؿعٌ َا استٌُ ايطُرل ٚ .ايلابع إٔ ايؿعٌ َا سٳوٴٔٳ ؾ ٘ٝأَى أ ٚغـ «

2

 .ؾايكٕ٫ٛ

ا٭ٜ ٕ٫ٚتص ٕ٬بإعٓٚ ٢ايٝٚٛؿ ، ١بُٓٝا ٜتعًل اٯػلإ بعَ٬ات ًهً ١ٝىتص بٗا ايؿعٌ
ٜٚتُٝن بٗا .
ٚاؿل إٔ ايٓٛل ٗ فٌُ ايتشـٜـات ايوابك ، ١بػض ايٓٛل عٔ نٌ َا ّهٔ إٔ
٪ٜػق عًٗٝا ٜ ،ٴوٵًٹُٴٓا إٍ اهتؼ٬ص َ٬س ١ٛدـٜل ٠باٖ٫تُاّ ٚ ،تتُجٌ ٗ ن ٕٛبعطٗا ع ٗ
َعلض سـٜج٘ عٔ َاٖ ١ٝايؿعٌ ٚسـ ٙع قـ هام عَ٬ات ي٘ َٓڀًك َٔ ١صٝػت٘ أ َٔ ٚصًت٘
بوٛا ، ٙبُٓٝا َعععععنز بعطٗا اٯػععععععل بٌ تًو ايعَ٬ععععات ٚبٌ دٛاْب أػل ٣تتععععصٌ بإعععٓ٢
ٚايٚٛععٝعععععؿععع . ١ؾٗععععععععععععْٝ ٞععععا إفٕ مل تتعععععععُهععععٔ َٔ ايتُٝٝععععععن بٛضعععععٛغ بٌ اؿعععععـ ٚبٝععععٔ
اـعععصععععا٥ص أ ٚايعععععَ٬ععععععععات  ،إف اؿععععععععععـ ٖعععع ٛتععععععلٜـ ؿاٍ عًَ ٢اٖععععٝعععع ١ايٌ٤ٞ
1
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ابن السيد البطليوسي  :إصالح الخلل الواقع في الجُمَل  .ص . 22
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ٚسكٝكت٘ ٌَ 1تُ ٬عًْٝ ٢ع َكَٛات٘ َكَٛات٘  ، 2أ ٖٛ ٚع نُا ٜك ٍٛابٔ ايوٝـ ايبڀًٛٝهٞ
ع » قٚ ٍٛدٝن ٜوتػلم احملـٚؿ ٚو ٘ٝب٘ « ٖٚ ،3ق ٙا٭يؿا ٚفاتٗا ٖ ٞإوتعًُ ١عٓـ ابٔ
سنّ ا٭ْـيو ٞايق ٟعلف اؿـ بأْ٘ » يؿٚ ٜدٝن ٜـٍ عً ٢طبٝع ١ايٌ ٤ٞإؼدل عٓ٘ «

4

ٚ ،عٓـ اينداد ٞايق ٟؼـخ عٔ اؿـ َٔ سٝح ن » ْ٘ٛقٚ ٫ٛدٝنا ٜـٍ عً ٢طبٝع١
ايٌ ٤ٞإٛضٛع ي٘ «

5

ٚ .قـ ْب٘ بعض إٓاطك ١إٍ أْعع٘ إِا » هٴُٿٞٳ سٳـٽا ٭ْ٘ َاْع عٔ

ؿػ ٍٛايػرل « ٚ . 6هذٌ ابٔ ايوٝـ ايبڀًٛٝه ٞأْ٘ » يقيو زلا ٙإتهًُ : ٕٛاؾاَع إاْع
«  ، 7أ ٟايق ٟهُع احملـٚؿ ؾ ٬ىلز عٔ ْڀاق٘ ًّٓٚ ، ٤ٞع ٗ ايٛقت ْؿو٘ إٔ ٜـػٌ
ٗ ٖقا احملـٚؿ ً ٤ٞيٝى َٓ٘  .أَا اـصا٥ص ؾْٗ » ٞع ػصٝص ٖٞٚ ، ١تأْٝح
اـصٝص َ ،عٓ ٢اـاص  ،ثِ دٴعٹًځتٵ ازلا يًٌ ٤ٞايق ٟىتص بايٌ٬ٜٚ ٤ٞمَ٘ ؾٝهٕٛ
ؿي ٬ٝعًٚ ٘ٝأَاك ٠عًٚ ٢دٛؿ ، ٙنـ٫ي ١اؿـ «

8

 ،أ ٖٞ ٟبعباك ٠أػل ٣ايصؿ ١أ ٚاي٬مَ١

اييت ُٝن ايٌٚ ٤ٞؽتص ب٘ ؿ ٕٚهٛاٚ . ٙنقيو ايٌإٔ ٗ ايعَ٬ع ١اييت أًاك إٍ ايؿلم بٗٓٝا

 1مجمع اللغة العربية بالقاهرة  :المعجم الوسيط  .دار المعارف  .القاهرة  .ط  { . 1972 , 2حد ـ 1
. } 160 /
 2يوسف خياط  :معجم المصطلحات العلمية والفنية  .دار لسان العرب  .بيروت  .د  .ت  .مادة حدد  .ص
. 149
3

ابن السيد البطليوسي  :إصالح الخلل الواقع في الجمل  .ص  9ـ . 10

 4ابن حزم األندلسي  :اإلحكام في أصول األحكام  .تحقيق أحمد مجمد شاكر  .دار اآلفاق الجديدة .
بيروت  .ط . 35 / 1 . 1983 . 2
5

أبو القاسم الزجاجي  :اإليضاح في علل النحو  .ص . 46

6

عيسى ين محمد بن عبد اهلل اإليجي الصفوي خضر بن محمد بن علي الرازي  :شرح الغرة في المنطق .

تحقيق ألبير نصري نادر  .دار المشرق  .بيروت  . 1983 .ص . 148
7

ابن السيد البطليوسي  :إصالح الخلل الواقع في الجمل  .ص  9ـ . 10

8

ابن يعيش  :شرح المفصل  .المجلد األول . 24 / 1 .
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ٚبٌ اؿـ ابٔ ٜع ٍٝعٓـَا قاٍ ٚ » :ايؿلم بٌ ايعٚ ١َ٬اؿـ إٔ ايع ١َ٬ته ٕٛبا٭َٛك
اي٬مَٚ ١اؿـ بايقاتٚ ، ١ٝايؿلم بٌ ايقاتٚ ٞاي٬مّ إٔ ايقات ٫ ٞتٴؿِٗ سكٝك١ڂ ايٌ ٤ٞبـ، ْ٘ٚ
ٚي ٛقـٻكٵْا اْعـاَ٘ ٗ ايقٖٔ بٳڀڂًځتٵ سكٝك١ڂ فيو ايٌٚ ، ٤ٞيٝى اي٬مّ نقيو  .أ ٫تل ٣أْا
ي ٛقـكْا اْتؿا ٤اؿـخ أ ٚاينَإ يبڀًت سكٝك ١ايؿعٌ ؟ ٚيٝى نقيو ايعَ٬ات  َٔ ،م ٛقـ
ٚايوٌ ٚهٛف  ،ؾإٕ عـّ صش ١دٛام ؿػٖ ٍٛق ٙا٭ًٝا ٤عًٗٝا  ٫ؿػٜ ٍٛكعـغ ٗ ؾعًٝتٗا
 .أ ٫تل ٣إٔ ؾعٌ ا٭َل ٚايٓٗ ٫ ٞوؤ ًٖ ٤ٞا فنلْا عًُٗٝا ُٖٚ ،ا َع فيو أؾعاٍ ؟ «
أ ٫تل ٣إٔ.1
 ٤٫٪ٖ َٔٚايق ٜٔؼـثٛا عٔ عَ٬ات ايؿعٌ بٌهٌ َٓؿصٌ اينكٌل ٟايق٪ٜ ٟنعـ إٔ
َٔ ػصا٥ص ايؿعٌ » صش ١ؿػ ٍٛقـ « أ ٫تل ٣إٔ َ ٖٛٚ ،2ا ٚكؿ بٓصع٘  ،تكلٜبا ،
عً ٢يوإ ابٔ اؿادب ايكاَ ، ٌ٥تشـثا عٔ ايؿعٌ  َٔٚ » ،ػٛاص٘ ؿػ ٍٛقـ «

3

.

ٖٚق ٙايع ١َ٬أًاك إيٗٝا ابٔ َايو ٗ ََٓٛٛت٘ » ًَ ايهاؾ ١ٝايٌاؾ « ١ٝسٌ قاٍ :
يٹًڃؿٹعٵعٌڇ تٳعا ايڃؿځاعٹعٌڇ ٚٳٜٳعاٙٴ عٴًٹِٵ



ٚٳقځـٵ ٚ ،ٳتٳا ايتٻأڃْٹٝحٹ هٳانٹعٓٶا ٚ ،يځِٵ

4

يهٓععععع٘ ٗ ََٓٛٛتعععع٘ ا٭ػل ، ٣ا٭يؿ ، ١ٝأٌُٖ ٖعععععععق ٙايعَ٬ات ٚ ،أٚكؿ عَ٬ات أػل، ٣

1

المصدر السابق  .المجلد الثاني  .الجزء السابع  .ص . 3

2

الزمخشري  :المفصل  .ص . 243

3

أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدويني األسنائي الشهير بابن الحاجب  :الكافية في

النحو ( كافية ذوي األرب في عرفة كالم العرب  ،بشرح محمد بن الحسين المعروف بالشريف الرضي .
تحقيق يحيى بشير مصري  .نشر جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  .الرياض  .ط . 1996 . 1
القسم الثاني  .ص . 797
4

جمال الدين أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن مالك الطائي الحياني  :شرح الكافية الشافية تحقيق عبد

المنعم أحمد هريدي  .دار المأمون للتراث  .مكة المكرمة  .ط  . 1982 . 1ص . 166
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ضٳُٻٓٳٗٳا قځٛٵيځ٘ٴ :


بٹتٳا ځؾعٳًڃعتٳ ٚٳأځتٳعتٵ ٚٳٜٳا اؾڃعٳعًٹٞ

ٚٳْٴعٕٛڇ اقڃبٹعًځٔٻ ؾٹعٵعٌٷ ٜٳٓٵذٳعًٹٞ

1

ٚقـ بكٝت ٖق ٙايععَ٬ات َٓ ،ق فيو اؿٝعٔ  ،يـْٝ ٣ع ايٓشا ، ٠زلٜ ١ٴعلف بٗا
ايؿعٌ  .ؾكـ فنل ابٔ ٌٖاّ

2

ٚابٔ عكٌٝ

3

َجً ٗ ٬لسُٗٝا ٭يؿٝع ١ابٔ َايو إٔ ايؿعٌ ّتام

عٔ ا٫هعِ بأكبعع عَ٬عات  ،أٖ٫ٚعا  :تعا ٤ايؿاعٌ  ٖٞٚ ،إطُع ١َٛيًُتهًِ ( نكٛيو :
ؾځعٳًڃتٴ ) أ ٚإؿتٛس ١يًُؼاطب ( نكٛيو  :تٳبٳاكٳنڃتٳ ) أ ٚإهوٛك ٠يًُؼاطځب ( ١نكٛيو :
ؾځعٳًڃتٹ ) ٚ ،ثاْٝتٗا  :تا ٤ايتأْٝح ايوانٓ ، ١م : ٛقځاَٳتٵ ٚٳقځعٳـٳتٵ ٚ .قـ ٚقع ْعتٴٗا
بايوانُٓٝٝ ١نٶا شلا عٔ ْٛرلتٗا إتشلن ١اي٬سك ١با٫هِ  ،إف تهَ ٕٛتشلن ١علن ١اٱعلاب ،
ؾأْت تكٖ : ٍٛقَ ٙٴوٵًٹُٳ١څ ٚ ،كٳأځٜٵتٴ َٴوٵًٹُٳ١ڄ َٚ ،ٳلٳكٵتٴ بٹُٴوٵًٹُٳ١ٺ ٚ ،نقيو اي٬سك ١باؿلف ،
م٫ : ٛځتٳ ٚٳكٴبٻتٳ ٚٳثٳُٻتٳ ٚ .بٗاتٌ ايعَ٬تٌ َعٶا ٜٴلؿ عًَ ٢ٴـٻعٹ ٞسٳلٵؾٹٝٻ١ٹ يٝى ٚعو، ٢
َجًُا ٜلؿ بجاْٝتُٗا عً ٢ايكا ٌ٥بازلْ ١ٝٹعٵِٳ ٚبٹ٦ٵىٳ ٚ .ثايجٖ ١ق ٙايعَ٬ات ٖٜ ٞا ٤ايؿاعً ١أٚ
إؼاطځبٚ ، ١تًشل ؾعٌ ا٭َل  ،م : ٛقڂَٛٹٚ ٞاضٵلڇبٹٚ ، ٞايؿعٌٳ إطاكع  ،م : ٛتطلبٌ
 ٫ٚ ،تًشل بإاضَ ٞڀًكا ٚ .بٗق ٙايع ١َ٬أٜطا ٜٴلؿ عً َٔ ٢فٖب إٍ إٔ تٳعٳاٍٳ ٖٚٳاتٹ
ازلا ؾعًٌ ٚ .تبك ٢ايع ١َ٬ايلابع ْٕٛ ٖٞٚ ، ١ايتٛنٝـ ايٌـٜـ ٠أ ٚاـؿٝؿ ، ١نُا ٗ قٛي٘

1

ابن عقيل  :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  .تحقيق محمد محيي الدين الدين عبد الحميد  .دار

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  .القاهرة وبيروت  .ط . } 22 / 1{ 1974 . 16
2

ابن هشام  :أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  .تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد  .المكتبة
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تعاٍ  :ﯤ ﯥ ﯦ 

1

 ،أ ٚقٛي٘  :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
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أ ٚقعٛي٘  :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ 

3

ٚ .قـ أضاف

ابٔ ٌٖاّ َٛ ٗ ،ضع آػل  ( ، 4يځِٵ )  ( ٚسلف تٓؿٝى ) .
ٚإ٬س ٜإٔ ابٔ ٌٖعاّ ٚابعٔ عكٝعٌ ٌٜعذلنإ ٗ َتابعع ١ابعٔ َايعو ٗ إُٖايع٘ ( قعـ )
ايععيت ؼععـخ عٓٗععا اينكٌععلٚ ٟابععٔ اؿادععب  ،نُععا تكععـّ ٚ ،ايععيت قععلٕ بٗٓٝععا ٚبععٌ هععٛف ابععٔ
ايولاز ٗ قٛي٘ »:

ٚتعتدل ايؿعٌ بع ( هٛف )  ( ٚقـ ) «

5

.

َُٗٚا ٜهٔ َٔ أَل  ،ؾإٕ ٖق ٙايعَ٬ات ايٌهًٚ ، ١ٝإٕ صض أْٗا ُٝن ايؿعٌ ععٔ غعرلٙ
َٔ أقواّ ايه ّ٬ايعلب ، ٞنوعابكتٗا ايعيت اْصعب اٖتُاَٗعا عًع ٢اؾاْعب ايتعأيٝؿ ٞايًؿٛع٫ ، ٞ
تٴعٳـټ سـٚؿا يًؿعٌ ٭ْٗا  ٫تتٓاٚٚ ٍٚا٥ؿع٘ ايصعلؾَٚ ١ٝعاْٝع٘ ايٝٚٛؿٝعٖٚ . ١عقا َعا أقعل بع٘ بععض
ٖع ٤٫٪ايٓشععا ٠أْؿوعِٗ صععلاس ، ١نُعا ٖعً ٛععإٔ أبع ٞايبكععععا ٤ايعععهعبعععععل ٟايعق ٟتٛقعـ عٓععـ
تعلٜععـ أب ٞعً ٞيهٌ َٔ ا٫هعِ ٚايؿعععٌ ٚاؿلف ٚ ،قـ هبكعت اٱًاك ٠إيٝع٘  ،ؾعًعععل عًٝع٘
قاٖٚ » : ٬٥قا اؿـ كزل ، ٞإف ٖ ٛعَ٬عععٚ ، ١يعٝى عكٝكع ، ٞ٭ْع٘ غعرل ناًعـ ععٔ
1

سورة  :العلق  ،اآلية . 15 :

2

سورة  :إبراهيم  ،اآليتان . 14 ، 13 :

3

سورة  :يوسف  ،اآلية . 32 :

4

أبو محمد جمال الدين بن عبد اهلل بن يوسف بن هشام األنصاري  :الجامع الصغير في علم النحو .

تحقيق أحمد محمود الهرميل  .مكتبة الخانجي  .القاهرة  . 1980 .ص . 9
5

ابن السراج  :الموجز في النحو  .ص . 27
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َـي ٍٛايؿعٌ يؿٛا ٚ ،إِا ُٖٝٝ ٛن ي٘ عهِ َٔ أسهاَ٘ « ٚ .1مث ١معا ٠آػعل ٕٚأقعلٚا بعقيو
ضُٓا ٚ ،آ ١ٜفيو أْٓا ٚدـْاِٖ ٜٴؿلؿَ ٕٚباسح َوتكً ١يًشـٜح عٔ ٚٚا٥ـ ايؿعٌ ايصلؾ١ٝ
َٚعاْ ٘ٝايٝٚٛؿٚ . ١ٝإفا نإ هٝب ٜ٘ٛقـ ٚضع بقٚك ٖقا ايتٛد٘ إٍ اٖ٫تُاّ بإعاْ ٞايٝٚٛؿٝع١
يًؿعٌ  ،سٌ ؼـخ ع نُا فنلْا َٔ قبٌ ع عٔ بٓا ٤صعٝؼ ا٭ؾعععاٍ » ٕعا َطعٕٚ ، ٢عا ٜهعٕٛ
ٚمل ٜكع َٚ ،ا ٖ ٛنا ٔ٥مل ٜٓكڀع «

2

ت َعٔ
ع بػض ايٓٛعل عُعا ٌٜعرل إيٝع٘ اهعتعُاي٘ يًؿع ٜٴب ٹٓٝٳع ٵ

ؿ٫ي ١عً ٢اٖتُاَ٘ َوأي ١اً٫تكام ع ؾإٕ َٔ دا ٤بعـ َٔ ٙايٓشا ٠قعـ َطععٛا ٗ ايذلنٝعن عًع٢
ٖقا اؾاْب َ ٗ ،علض ؼـٜعـ َاٖٝع ١ايؿععٌ ً ،عٛطا بعٝعـا َٚ .عٔ ٖع ٤٫٪ايهوعا ٞ٥ايعقٟ
ْٴكٌ عٓ٘ تعلٜؿ٘ ايؿعٌ بأْ٘ » َا ؿٍ عً ٢مَإ نؼلز ىلز  ،ؿيًٓا بُٗا عًَ ٢اض َٚوعتكبٌ
«

3

؛ غرل إٔ ؼـٜـٖ ٙقا إكتصعل عًع ٢إبعلام داْعب اينَعإ  ،ؿ ٕٚهعٛا ٗ ، ٙايؿععٌ ٴك ٻؿ

َٔ قٹبٳٌ غرل ٚاسعـ َعٔ ايٓشعا ، ٠٭ْع٘ ٜٓ ٫ڀبعع ل عًع ٢ا٭ؾععاٍ ٚسعـٖا بعٌ ٜٓڀبعل أٜطعا عًع٢
ٚلٚف اينَععإ اييت تعـٍ ٖ ،ع ٞأٜطعا  ،عًع ٢اينَعإ  ،نُعا تٌع ٞبعقيو توعُٝتٗا ٖٚ .4عقا
ايتٛقـ عٓـ عٓصل اينَإ ٖعععَ ٛا ٜٳبٵعععلٴمٴ دًٝا أٜطا ٗ تعععلٜـ اؿوعٔ بعٔ نٝوعإ يًؿعععٌ بأْع٘
» َا نإ َقنٛكا ٭سـ مَاْٝعععٔ َ ،عا َطعَٚ ٢عا ٜوعتكبٌ  ،أ ٚأسعـُٖا ٖٚ ،ع ٛاؿعاٍ «
َٚ .5جٌ ٖقا ايتشـٜـ إكتصل عً ٢ايذلنٝن عً ٢داْب ٚاسـ  ،ؿ ٕٚهٛاْٛ ، ٙؿل بع٘ عٓعـ

1

أبو البقاء العكبري  :مسائل خالفية في النحو  .ص . 59

2

سيبويه  :الكتاب . } 12 / 1 { .

3

نقل تعريفه هذا ابن فارس في  :الصاحبي  .ص  ، 86ونقله دون األمثلة ابن السيد البطليوسي في :

إصالح الخلل الواقع في الجمل  ،ص  ، 21وعزاه إلى جماعة من الكوفيين .
4
5

ابن السيد البطليوسي  :إصالح الخلل الواقع في الجمل  .ص . 24
المصدر نفسه  .ص 22
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م ٟٛآػل  ٖٛ ،أب ٛايعبعاي قُعـ بعٔ ٜنٜعـ  ،ايعق ٟنعإ َعٔ أقٛايع٘ ا٭كبعع ١ايعيت أٚكؿٖعا ٗ
ؼـٜـ ايؿعٌ  ،نُا تكـّ  » ،إٔ ايؿعٌ َا ؿٍ عً ٢سلن ،1 « ١غرل إٔ ايك ٍٛاٯػعل ايعقٟ
أٚكؿْ ، ٙع بٌ ٖقا اؾاْب  ،داْب اؿلن ١ع بتعبرل ٙع ٚ ،بٌ داْب اينَإ  ،سٝح فنعل
إٔ » ايؿعٌ َا ؿٍ عً ٢سـٚخ ًع ٗ ٤ٞمَعإ قعـٚؿ « ٖٚ . 2عقا اؾُعع بعٌ اؾعاْبٌ ٖعٛ
ايععقًْ ٟكععا ٙأٜطععا عٓععـ أبعع ٞعبععـ اهلل ايڀععٛاٍ ايععق ٟعععلف ايؿعععٌ بأْعع٘ » نععٌ نًُعع ١ؿيععت عًعع٢
سـٚخ ؾععٌ ٗ بعض ا٭ٚقات « ٜٓٚ . 3بػع ٞاْ٫تبعآٖ ٙعا إٍ إصعڀًشات إوعتعًُٖ ٗ ١عقٙ
ايتعلٜؿات  ،سٝح ٚدـْا أبا ايعباي قُـ بٔ ٜنٜـ ٜوتعٌُ َصعڀًض اؿلنع ٗ ١ايتعلٜعـ ا٭ٍٚ
ايق ٟأٚكؿٚ ، ٙيهٓ٘ اهتعٌُ ٗ ايتعلٜـ ايجاَْ ٞصڀععًض اؿـٚخ َ ٖٛٚ ،ا ؾعععععً٘ أٜطعا أبعٛ
عبـ اهلل ايڀٛاٍ ٚ .إفا ايتُوٓا تعلٜـ ايؿعٌ عٓـ أبع ٞإهعشام ايندعاز ٚدعـْاٜ ٙأػعق ٚدٗع١
َكاكب ١شلق ٙايٛدٗع ، ١إف ععلف ايؿععٌ بأْع٘ » صعٛت َكڀعع َؿٗع ّٛؿاٍ عًعَ ٢عٓع ٗ ٢مَعإ
َٚهإ َأػٛف َٔ سـخ « ٚ . 4يهٔ اهتعُاٍ يؿَ ٞٛعٓٚ ٢سععـخ ٖٓعا سٳعلڇٟپ بعايٓٛل ؾٝع٘
ًَٝا  ،فيو أْٓا لـ ٗ تعلٜؿات ايٓشا ٠ايق ٜٔداٚ٤ا َٔ بعـ تباٜعٓا ٗ اهتعُاٍ ٖق ٜٔايًؿٝٛععٔ
 ،إف آثل بعطِٗ يؿ ٜايعُععٓ ، ٢بُٓٝا اػتاك بعطِٗ اٯػل يؿ ٜاؿـخ ٚ ،يهٌ َُٓٗعا ؿ٫يتع٘
ٚأبعاؿ ٙاييت هٓتٛقـ عٓـٖا ٫سكا .
إٕ ابٔ ايولاز َجٜ ٬قٖب إٍ إٔ ايؿعٌ َا ؿٍ عًَ ٢عععٓٚ ٢مَعععإ َ ،ؿلقععا بٚ ٘ٓٝبٌ
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ا٫هععِ  ،بهععٖ ٕٛعقا ا٭ػعرل ٜعععـٍ عًعَ ٢ععععٓ ٢ؾكع٘  ،أ ٟإوعُععع ، ٢ؿ ٕٚؿ٫يعععع ١عًع٢
ايعنَععٔ ٜٚ . 1تابعع٘ ابعٔ عصؿععععععٛك ٗ اهعتعُاٍ ٖعقا ايًؿعععع ، ٜؾٝكعلك إٔ ايؿععٌ » يؿعٜ ٜعـٍ
عًَ ٢عْٓ ٗ ٢ؿو٘ ٜٚ ،تعلض ببٓٝت٘ يًنَإ « . 2
 ٗٚاؾٗ ١إكابً ١لـ ايندادَ ٞجٜ ٬وتعٌُ يؿ ٜاؿـخ ٗ تعلٜؿ٘ يًؿعٌ سٌ ٜكعٍٛ
 » :ايؿعٌ عً ٢أٚضاع ايٓشَ ، ٌٜٛا ؿٍ عً ٢سـخ ٚ ،مَإ َاض أَ ٚوعتكبٌ « ...
3

 ،نُا لـ ابٔ ا٭ْبعاك ٟايعقٜ ٟعل ٣إٔ ايؿععٌ ٖع ٛنعٌ يؿٛع ١ؿيعت عًعَ ٢عٓع ٢ؼتٗعا َكعذلٕ

بنَإ قصٌٜٚ ، 4بـ ٚإٔ ٖقا ا٫ػتٝاك يـ ٣أ َٔ ٟايؿلٜكٌ مل ٜهٔ ٚاعٝا  ،أ ٟإٔ أٜا َُٓٗعا
مل ٜٓتب٘ إٍ ايؿعلم ايع ـقٝل بعٌ ايًؿٛعٌ  ،بعـي ٌٝأْٓعا ْٛ ٫ؿعل ٗ بععشٛثِٗ بعأؿْ ٢إًعاك ٠إٍ ٖعقا
اؾاْب َ ،ع ن ْ٘ٛدـٜلا بعايتٛقـ عٓعـٕ ٙعا يع٘ َعٔ اْعهاهعات عًع ٢ايٓٛعل ٠إٍ ٝٚٚؿع ١ايؿععٌ
فات٘  َٔٚ .آٜات ٖق ٙايػؿعً ١عٔ ٖق ٙايٓاس ١ٝأْٓا ٚدعـْا اينكٌل ٗ ٟإؿصعٌ ٜعععععلف ايؿععٌ
بأْ٘ » َا ؿٍ عً ٢اقذلإ سـخ بنَإ «  ، 5ثِ ٚدـْا بعـ فيو ابٔ ٜعٌٜ ٖٛٚ ، ٍٝععلغ
تعلٜؿ٘ ٖقا ٜ ،قٖب إٍ إٔ ايؿعععععٌ » نًُ ١تـٍ عًَ ٢ععٓعْ ٗ ٢ؿوعٗا َكععتعععلٕ بنَععععإ «

6

 ،ؿ ٕٚإٔ ٌٜرل أؿْ ٢إًاك ٠إٍ هبب عـٚي٘ عٔ يؿ ٜاؿعـخ إٍ يؿع ٜإعٓعَ ، ٢عع أْع٘ ،
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ٗ َعععلض ًععلس٘ إوععتؿٝض ٭قععٛاٍ اينكٌععل ، ٟمل ٜععذلى نًُعع ١أ ٚعبععاك ٠إ ٫عكععب عًٗٝععا
َصٛبا أَ ٚعـَ ، ٫ع ايتعًٕ ٌٝوعًه٘ َٚ .عٔ فيعو أٜطعا إٔ ابعٔ ايوعٝـ ايبڀًٛٝهعٖٚ ، ٞعٛ
ٜوتعلض آكا ٤ايٓشا ٗ ٠ؼـٜـ ايؿععٌ  ،أٚكؿ ايتعلٜؿعات ايعيت توعتعٌُ َصعڀًض سعـخ  ،ؿٕٚ
إٔ ٜعععذلض عًٗٝععا ٗ ٖععقا اؾاْععب باـصععٛص َ ،ععع أْعع٘ أًععبعٗا ُشٝصععا ٚتععـقٝكا ٗ اؾٛاْععب
ا٭ػل ، ٣ثِ أعًٔ ٗ ْٗا ١ٜإڀاف أْ٘ ٜلتطع ٞتعلٜعـ أبْ ٞصععل ايؿععاكاب ٞايعق ٟأٚكؿ ٙبٓصعع٘
 » : ٖٛٚ ،ايهًُع 1 ١يؿعع ٜؿاٍ عًعَ ٢عٓعَ ٢ؿعلؿ ّ ،هعٔ إٔ ٜؿٗعِ بٓؿوع٘ ٚسعـٜٚ ، ٙعـٍ
بععبعععٓٝت٘  ٫ ،بايععععلض  ،عًعع ٢اينَععإ احملصعععٌ ايععق ٟؾٝعع٘ فيععو إعٓعع ، 2 « ٢ثععِ قععاٍ » :
ٖٚقا قع ٍٛصشٝض  ٫اعذلاض ؾٝع٘ ٕععذلض « ٚ .3إفا نعإ يًكعـَا ٤ععقك ٗ ٖعقا اْ٫صعلاف
عٔ ايتٓب٘ إٍ ٖقا اؾاْب  ،عهِ تأثلِٖ باصڀ٬سات إٓاطكٚ ١تعلٜؿعاتِٗ ؾُٝعا ٜبعـ ، ٚؾإْع٘
 ٫عقك يًُشـثٌ َٔ إٌتػًٌ بايـكي ايٓشع ٟ ٛايعق ٜٔمل ٜعـقكٛا ٗ اهعتعُاٍ ٖعق ٜٔايًؿٛعٌ .
ؾايـنتٛك قُـ َٗـ ٟإؼنَ َٞٚجٜ ٬وتؼـّ يؿ ٜإعٓ ٢سٌ ٜكٚ » : ٍٛايؿععٌ َعا ؿٍ عًع٢
َعْٓ ٗ ٢ؿو٘ َ ،كذلٕ بأسـ ا٭مَٓ ، 4 « ١ثِ ٜععقنل ٗ َعلض تععععلٜؿ٘ يًؿععٌ إاضع ٞبأْع٘
» ايقٜ ٟـٍ ٗ أغًب اهتعُا٫ت٘ عًٚ ٢قٛع اؿـخ ٗ اينَإ إاض. 5 « ٞ
إٕ تؿشص َا تـٍ عً ٘ٝنًَُ ١عٜٓ ٢بٌ يٓا إٔ اهتعُاشلا ٗ َعلض ؼـٜـ ايؿععععٌ غرل

 1الكلمـة في مصطلح المناطقـة هي الفعـل  ،كما نبـه إلى ذلك ابن السيـد البطليوسي نفسـه في :
إصالح الخلل الواقع في الجمل  .ص . 24
2
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3
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5

المصدر نفسه  .ص . 21
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ؿقٝل  ،فيو إٔ نٌ ايهًُات  ٫ؽًَ َٔ ٛعٓع ، ٢ؾًعٝى ايؿععٌ ٚسعـ ٙكتصعا بايـ٫يع ١عًع٢
َعٓ ، ٢إف ا٫هِ أٜطا ٜـٍ عًَ ٢عٓعٚ ، ٢نعقيو اؿعلف ٚ ،يعَ ٛتصع ٬بوعٛاَٚ . ٙعٔ ثعِ
ؾاهتعُاٍ ٖقا ايًؿ ٗ ٜؼـٜـ َاٖ ١ٝايؿعٌ ٪ٜ ٫ؿ ٟإٍ تعلٜـ ايؿعٌ تعلٜؿا داَععا َاْععا عًع٢
سـ تعبرل إٓاطكٖٚ . ١قا غ٬ف َصڀًض اؿـخ ايعقٜٓ ٟؿعلؿ ايؿعععععععٌ بايـ٫يع ١عًٝع٘  ،ؿٕٚ
ا٫هِ ٚاؿلف .
َٚععٔ اؾ عـٜل بايععقنل إٔ ا٭ص عٛي ٌٝن عاْٛا أنجععل تٓبٗععا إٍ ٖععقا اؾاْععب  ،سٝععح إْٗععِ
سلصٛا عً ٢اهتعُاٍ يؿ ٜاؿـخ أَ ٚا ٗ َعٓا ، ٙؾاٯَـَ ٟجٜ ٬علف ايؿعٌ بأْ٘ » َا ؿٍ
عً ٢سـخ َكذلٕ بنَإ قصٌ « ٚ ،1ايػنايٜ ٞصـ ا٭ؾعاٍ بأْٗا » صٝؼ ؿاي ١عً ٢أسـاخ
ٌَعل ٠بنَإ « ٚ ، 2ا٭هًٓ ٟٛاكغ َٓٗاز ا٭ص ٍٛيًبٝطاٜ ٟٚقٖب إٍ إٔ َعٓع » ٢ايؿععٌ
َعٓعٚ ٢اسعـ إْعايٜ ٞؿٗعِ َععٔ يؿع ٜايؿععٌ صعاحل ٭ٕ وًعٌ إٍ ا٭دععنا ٤بعٌ ٖعَ ٛعٓع ٢بوعع٘ٝ
قض َعـ ٭ٕ وصٌ صعٛكا أػعلٚ ، ٣بععـ ايتشًٝعٌ ٜصعرل سعـثا ٚمَاْعا ْٚوعب ، 3 « ١ثعِ
ىًص إٍ ايكٚ » ٍٛتؿص ً٘ٝإٔ فُعٛع َعاؿ ٠ايؿععٌ ٦ٖٝٚتع٘ َٛضعٛع جملُعٛع اؿعـخ ْٚوعبت٘ إٍ
ًع ٤ٞآػعل مل ٜعقنل بععـ ٗ مَععإ َععٌ «  4؛ ٚايٓعا٥ععٓععٜ ٞعععلؾ٘ بأْعع٘ » َعا أْبععأ ععٔ سلنعع١

1

سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد اآلمدي  :اإلحكام في أصول األحكام  .دار الكتب

العلمية  .بيروت . 83 / 1 . 1983 .
2

أبو حامد الغزالي  :المنخول من تعليقات األصول  .تحقيق محمد حسن هيتو  .دار الفكر  .دمشق  .ط 2

 . 1982 .ص . 80 / 79
3

جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن األسنوي  :نهاية السول في شرح منهاج األصول للقاضي ناصر الدين

بن عبد اهلل بن عمر البيضاوي  .تحقيق محمد بخيت المطيعي  .عالم الكتب  .القاهرة  .د  .ت . 42 / 2 .
4

المصدر نفسه . 42 / 2 .
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إوَُ 1 « ٢وتكٝا فيو َٔ ْص فاع ايك ٍٛيـ ٣ايٓشعا ٠بعإٔ اٱَعاّ عًع ٞبعٔ أبع ٞطايعب نعلّ
اهلل ٚدٗ٘ قـ نتب٘ ٗ كقع ١ؿؾعٗعا إٍ أبع ٞا٭هعٛؿ ايعـ٩يٚ ، ٞنعإ ٖعا ٚكؿ ؾٗٝعا قٛيع٘ » :
ايه ّ٬نً٘ اهِ ٚؾعٌ ٚسلف  ،ؾا٫هِ َا أْبأ عٔ إوُٚ ، ٢ايؿعٌ َا أْبع ٧بع٘ ٚ ،اؿعلف
َا دإ ٤عٓ. 2 « ٢
ٚايذلنٝن عً ٢داْب اؿلن ١أ ٚاؿـخ ًَش ٗ ٚٛتعلٜؿعات ايػعلب ٌٝيًؿععٌ  ،ؾعٓشٔ
لـ إوتٌلم ٖٓل ٟؾًعٜ ٍٝتٛقعـ عٓعـ ؿ٫يع ١اهعتعُاٍ ايٓشعا ٠ايععلب يهًُع ١ؾععٌ بايعقات ،
ٜٚل ٣إٔ فيو ْابع َٔ نْٗٛا تـٍ بقاتٗا عًَ ٢عٓ ٢ايعٌُ  ،إف ٜك َٔ : ٍٛأدٌ تعلٜـ ايؿععٌ
 ،اهتعٌُ ايٓشا ٠ايعلب نًُ ١ط ؾځعٹٌٳ صٖٚ .قا ٜـٍ ٗ سـ فات٘ عً ٢ايعٌُ .
Pour designer le verbe , les grammariens arabes ont employé
 (( . Celui-ci signifie de lui-même (( action )) « 3.ؾځعٹٌٳ )) le mot

غععرل إٔ تلنٝععنِٖ عًعع ٢داْععب اؿلنعع ١أ ٚاؿععـخ مل ٜتذوععـ ؾشوععب ٗ تٓععبِٗٗ إٍ َععا ٜٓڀععٟٛ
عً ٘ٝاهتعُاٍ ايعلب شلقا ايًؿ َٔ ٜؿ٫٫ت  ،بٌ ػوـ أٜطعا ٗ تععلٜؿِٗ ٖعِ أْؿوعِٗ يًؿععٌ
عٓـِٖ  ،ؾكـ ٚدـْا َج ٬نتاب ايتصلٜـ ايصاؿك عٔ َ٪هو٫ ١كٚي ايؿلْوعٜ ١ٝكع : ٍٛإٕ
ايؿعٌ ّ ، ١ًْ ٗ ،هٔ إٔ ٜوتعٌُ يًتعبرل عٔ سلن ، ١أٚ ٚضع ٗ ١ٝساي ١تڀعععٛك  ،أٚ

1

الخوئي  :أجود التقريرات ( تقريرات بحث النائني )  .مكتبة بوذر جمهري  .طهران . 22 / 1 .

2

ياقوت الحموي الرومي  :معجم األدباء ـ إرشاد األديب إلى معرفة األديب  .تحقيق إحسان عباس  .دار

الغرب اإلسالمي  .بيروت  .ط . 1467 / 4 . 1993 . 1

3 Henri Fleish : Traité de philologie arabe .Vol 2 : Pronoms ,
Morphologie Verbale , Particules . Dar El - Machreq Editeurs . Beyrouth .
1979 . p 201.
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طاّٜهٔ أٚ .  َواك٢ٓ َع، ٣ٛ ؿع٢ُوٜ  ٖقا َا، ١ٖٝٓ ف١ٝ آيٚ أ، ١ك عاطؿٛٗٚ طاٜأ
. ٜٔ َوتُل١ عاطؿٚ أ١عدل عٔ سايٜ ٕأ
«Dans une phrase , le verbe peut servir à évoquer une action ,
une situation en cours d’évolution , ou encore l’apparition d’un
sentiment , un mécanisme intellectuel : c’est ce qu’on appelle
un procès , c’est-à-dire un processus . Il peut aussi évoquer un
état ou un sentiments permanents . »1
Oxford advanced learners dictionary of current English

ٟعنًٝأَعا إعذعِ اٱْك

. ٍ سعععععععععاٚ سعععععـخ أٚ تعععععبعععل ععععععععٔ ععععععُععٌ أ١ دععُعععًعٚ أ١ععععلف ايؿعععععٌ بأْ٘ » نًعععُعٝؾ
VERB: WORD OR PHRASE INDICATING AN ACTION, AN EVENT, OR A
2
STATE »

١علؾع٘ بأْع٘ نًُعٜ Dictionary of contemporary english  اٯػلٟإعذِ اٱْكًبنٚ
ٔنعٚ ، علْٛاٚ ، ٍ تعا: ٌ َج، ١ سايٚ أ، ١ ػلبٚ نًُات توتعٌُ يٓعت عٌُ أ١عُٛ فٚأ
… ايبىٚ ،
VERB : A WORD OR GROUP OF WORDS THAT IS USED TO DISCRIBE AN
ACTION , EXPERIENCE , OR STATE . FOR EXEMPLE: COME, SEE , BE , PUT
ON

.

3

٘علف ايؿععٌ بأْععٜ ٟ ايقLe petit Robert ععلٝعل ايصػعٝبعٚ كٞنقيو إعذِ ايؿلْوٚ
«
 نُا لـ،1

1
2
3

ٍٛ ؼععععععععٚ أ١ سعايعٚ اييت تععبعل ععٔ عُعٌ أ١»ايهًعُع

« MOT QUI EXPRIME UNE ACTION , UN ÉTAT ,UN DEVENIR …»

Larousse ( livres de bord ) : Conjugaison . p 16 .
Oxford Advanced Leaners Dictionary Of Current English . p 1416.
Dictionary of contemporary English . P 1590 . Longman .
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ٗ َعذععِ إعذععِ ايتعاكىععع ٞيًػععع ١ايؿعععلْو١ٝ

Dictionnaire historique de la

َ ٗ langue Françaiseعععلض تعععلٜـ نًُعع ١ايؿعععٌ َعٔ ايٓاسٝع ١ا٫صعڀ٬س ١ٝايٓشٜٛع١
ٚايصععلؾ ١ٝايكععع ٍٛبأْعع٘

» َعوعتعععععٌُ (  )...يًعـ٫يععع ١عًعع ٢نعًعُععع ١تععبعععل ععععٔ ععُعععٌ أٚ

سعايع ١أ ٚؼ« ٍٛ
VERBE EST EMPLOYÉ (....) POUR DÉSIGNER UN MOT QUI EXPRIME UNE

»2

«

… ACTION , UN ÉTAT ,UN DEVENIR

أَا َعذعِ يَ ٛعانوعٝعـٜهع Le Maxidico ٛؾكععـ تعطعُععٔ تعععلٜؿا يهًُع ١ايؿععٌ قلٜبعا َعٔ
فيععو  ،سٝعععح دعععا ٤ؾعٝععع٘  » :ايؿعععٌ ٖعع ٛايهًُععع ١ايععيت تعععدل عععٔ عُعععٌ  ،أ ٚسايععع ، ١أٚ
َوعاك «
3

»… « MOT QUI EXPRIME UNE ACTION , UN ÉTAT ,UN PROCESSUS

َُٗٚا ٜهٔ َٔ أَل ؾكـ اتطض يٓا أْ٘ إفا نإ ٗ ا٫هِ َا ٜٓڀ ٟٛعً ٢ؿ٫ي ١عً ٢اؿـثبٌعهٌ
َا ٚ ،إكصٛؿ بقيو إصـك ٚايصؿ ، ١ؾإٕ ؿ٫ي ١إصـك عً ٢اؿـخ ؿ٫يَ ١ڀابكَ ، ١عٓع٢
إٔ اؿـخ ٖ ٛنٌ َعٓاٚ ، ٙيعٝى مثعَ ١عٔ َعٓع ٢أػعل يع٘ هعٛا ، ٙأَعا ايصعؿ ١قٗع ٞتعـٍ عًع٢
َٛصٛف باؿـخ ٚ ،يٝى عً ٢اؿـخ فات٘  ،مفيو نًع٘ عًع ٢ايٓكعٝض َعٔ ايؿععٌ ايعقٜ ٟعـٍ
ٗ كأ ٟدٌ ايٓشا ٠عً ٢اؿـخ ؿ٫ي ١تطَُٓ ، ١ٝعٓ ٢إٔ اؿـخ يٝى ه ٣ٛدنَ َٔ ٤عٓعاٙ
 ،يهٜ ْ٘ٛـٍ إٍ داْب٘ عًع ٢ايعنَٔ ايعقٜ ٟكعذلٕ بع٘ َٚ .عع فيعو ؾإْٓعا ْ٪نعـ إٔ ؿ٫يع ١ايؿععٌ

1

Paul Robert :Petit Robert . Dictionnaire Alphabetique et Analogique . Le
Robert . Paris . 1992 . P2077 . .
2
Alain Rey : Dictionnaire Historique de la Langue Francaise . p 201 .
3
Le Maxidico . P 1149 .
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عً ٢اؿـخ دعن ٤أصع ٌٝؾٝع٘  .أَعا ايعن َٔ ؾٗع ٛايٌعل اٯػعل َٓع٘  ،ايعق ٟهعٓت ٍٛػًٝتع٘ ٗ
إبشح ايجاْٖ َٔ ٞقا ايؿصٌ .

27

 2ـ زمن الفعل وجهته
إفا ناْت ايـ٫ي ١عً ٢اؿـخ ٖ ٞايٌڀل ا٭َ َٔ ٍٚاٖ ١ٝايؿععٌ  ،ؾعإٕ اقعذلإ ٖعقٙ
ايـ٫ي ١عً ٢اؿـخ باينَٔ ٖ ٞايٌڀل ايجعاَْ ٞعٔ تًعو إاٖٝعٚ . ١يعٝى إعل ٤قتادعا إٍ نعجرل
َٔ اؾٗـ يٝوتؼًص إٔ ايٓشآَ ، ٠ق عٗعـ َبهعل  ،قعـ تٛقؿعٛا عٓعـ ٖعقا اؾاْعب ٚ ،أٚيعٙٛ
عٓا ١ٜنبرلَُٗ ، ٠ا ق ٌٝعٔ ؿقتِٗ ٚغا ١ٝ٥عٛثِٗ ٗ ٖقا اؾاْب .
يكـ نعإ تعلٜعـ هعٝب ٜ٘ٛيًؿععٌ عًع ٢أْع٘ » أَجًع ١أڂػعقت َعٔ يؿع ٜأسعـاخ ا٭زلعا٤
ٚبٴٓٹٝٳتٵ ٕا َطٕٚ ، ٢ا ٜهٚ ٕٛمل ٜكع َٚ ،ا ٖ ٛنا ٔ٥مل ٜٓكڀع « ً٪َ 1لا عًٖ ٢قا اٖ٫تُعاّ
إبهل بايـ٫ي ١اينَٓ ١ٝيًؿعٌ  َٔٚ .ايٛاضض إٔ اهتعُاي٘ ٭يؿاٜ ٚهٚ ٕٛنا َٔ ٖٞٚ ، ٔ٥تعابرل
ايه ١ْٛٓٝايؿًوؿٜ ، ١ٝهٌـ عٔ إٓڀًكات اييت اهتٓـ إيٗٝا ٖقا ايتكو ِٝعٓـٚ ٙعٓـ َٔ دعا٤
بععـ ٙأٜطعا  .إٕ تصعٛك أقوعاّ ايؿععٌ ع نُعا صعلغ بعقيو ابعٔ ا٭ْبعاكَ ٟعٔ بععـٴ ع قعا ِ٥عًع٢
َڀابكٚ ١اقع اينَٔ سٝعح قعاٍ  » :إٕ قعاٍ قا٥عٌ  :مل ناْعت ا٭ؾععاٍ ث٬ثعَ : ١عاض ٚساضعل
َٚوتكبٌ ؟ ق ٌٝ٭ٕ ا٭مَٓ ١ث٬ثٕٚ ، ١ا ناْت ث٬ثٚ ١دعب إٔ تهع ٕٛا٭ؾععاٍ ث٬ثعَ : ١عاض
ٚساضعل َٚوعتكبٌ «

2

ٖٚعقا َعا زلعا ٙابعٔ ٜعع٫ ٍٝسكعا علنعات ايؿًعو ايعيت َٓٗعا » سلنع١

َطت َٗٓٚ ،ا سلن ١مل تأت بععـ َٗٓٚ ،عا سلنع ١تؿصعٌ بعٌ إاضعٚ ١ٝاٯتٝع ،3 « ١ؾتكوعِٝ

1

ابن يعيش  :شرح المفصل  .المجلد الثاني . 4/7 .

2

أبن األنباري  :أسرار العربية  .ص . 315

3

سيبويه  :الكتاب . } 12 / 1 { .
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ايؿعععٌ عٓععـ ٙق عا ِ٥عًععَ ٢طععاٖا ٠سلنععات ايؿًععو ٖٚ ،ععقا ٖععَ ٛؿٗعع ّٛايععنَٔ ايؿًوععؿ ، ٞيععـ٣
ايؿ٬هؿ ١ايكـَا ٤ايق ٜٔناْٛا ٜٛٓل ٕٚإٍ اينَٔ عً ٢أْ٘ سلن ١ايؿًو ٚ ،أْ٘ َهَ ٕٛعٔ ؿٚكات
َتعاقب ٗ ١اينَإ إوتُل  َٔٚ . 1أدٌ فيو تٛقـ بعض ايٓشاَ ٠ڀ ٫ٛعٓـ ٖعقا اؾاْعب ،
ؾٛدـْا ابٔ ايوٝـ ايبڀًٛٝهَ ٞعج ٬وعـثٓا ععٔ آل اٯٕ ايؿًوعؿ ٞآل ٖٚع ٛايعقٜٓ » ٟعنٍ َٓنيع١
ايٓكڀعع ١ايععيت  ٫اَتععـاؿ شلععا ّٚ ،جععٌ عًعع ٢دٗعع ١ايتكلٜععب َععٔ ا٭ؾٗععاّ باؿععـ ايؿاصععٌ بععٌ ايٛععٌ
ٚايٌُى « َٚ . 2ع أْ٘ ٜكلك إٔ ٖقا اٯٕ ايؿًوؿَ ٫ ٞـػٌ ي٘ ٗ صعٓاع ١ايٓشع 3 « ٛؾإْع٘
مل هـ غطاض ٗ ١إٔ ٜهًـ ْؿوع٘ عٓعا ٤ععلض كأ ٟايؿ٬هعؿٖ ٗ ١عقا ايصعـؿ َ ،بٓٝعا أْٗعِ
ٜٓهلٚ ٕٚدٛؿ اينَإ اؿاضعل ٭ْع٘ إٕ ْڀعل أسعـْا باهع ڈِ َعا َعج ٬ؾعإٕ ايعنَٔ ايعقْٓ ٟڀعل ؾٝع٘
بععاؿلف ا٭َ ٍٚععٔ فيععو ا٫هععِ ٜ ٫جبععت ستععٜ ٢عكبعع٘ ايععنَٔ ايععقْٓ ٟڀععل ؾٝعع٘ بععاؿلف ايجعاْ، ٞ
ؾٝصبض َاضٝا ٚ .علض بعـ فيو إجٌ ايق ٟهاق ٙٛتكلٜبا يًُوأي َٔ ١ا٭ؾٗاّ  ،سٝح فٖبٛا
إٍ إٔ ايوٓ ١اييت ٜع ٍٝؾٗٝا إلٚ ٤اقع ١بٌ هعٓٛات َٓكطعٚ ١ٝأػعل ٣آتٝعٚ ، ١إ ٖعق ٙايوعٓ١
بـٚكٖا تتطُٔ ايٌٗل اؿاي ٞايٛاقع بٌ ًٗٛك َٓصلَٚ ١أػل ٣قاؿَٚ ، ١نقيو َٜٓٛا ايٛاقعع ٗ
ٖععقا ايٌععٗل  ،إف ٖعع ٛبععـٚكَ ٙوععبٛم بأٜععاّ اْكطععت َٚتبععٛع بععأػلَ ٣وععتكبًٜٚ ، ١تذععنأ ايٝععّٛ
بـٚك ٙإٍ هاعات ٚ ،ايواعات إٍ أدناٖٚ ٤هقا … ْٗ ٗٚاٜع ١إڀعاف تهع ٕٛايًشٛع ١ايعيت
مععٔ ؾٗٝععا يٝوععت إْ ٫كڀعع ١صععػرل ٠دععـا ّ ٫هععٔ ْعتٗععا باؿاضععل ٭ْٗععا تٓكطعع ٞقبععٌ إُععاّ ْعتٗععا
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باؿاضل ٚٚ . 1اضض إٔ ْٛل ٠ايؿ٬هؿٖ ١ق ٙنإ شلعا هعًڀاْٗا عًٝع٘  ،ستعٚ ٢إٕ صعلغ بأْٗعا
َعنٍ عٔ ايٓشع ٫ ، ٛصعً ١شلعا بع٘ َڀًكعا نُعا تكعـّ ٚ .آٜع ١فيعو أْع٘ عٓعـ َ٬سٛتع٘ إغؿعاٍ
اينداد ٗ ، ٞنتاب اؾٌُ  ،فنل اؿاٍ ضُٔ أمَٓ ١ايؿعٌ ٚتوذ ً٘ٝأْ٘ ي ٫ٛإًعاكت٘ إيٝع٘ ٗ
نتاب٘ اٯػعل إٜطعاغ عًعٌ ايٓشع ٛيتع ِٖٛايكعاك ٨أْع٘ َعٔ ايؿ٦ع ١ايعيت تٓؿع ٞؾععٌ اؿعاٍ  ،اهعتڀلؿ
يعلض كأَٓ ٟهلٚ ٟدٛؿ ؾعٌ اؿاٍ ٚتٛهع ٗ َٓاقٌتِٗ ٌَعرلا ٗ ثٓاٜعا فيعو إٍ إٔ ٖعق» ٙ
ًععبٗ ١أَ ٍٚععٔ أثاكٖععا قععَ ّٛععٔ ايؿ٬هععؿ ١إتكععـٌَ ٜوععُ ٕٛايوٛؾوععڀاٖٚ ، ١ٝ٥ععِ قععٜ ّٛبڀًععٕٛ
اؿك عا٥ل ُٖٜٛٚ ،عع ٕٛإٔ اؿععل باطععٌ ٚإ ايباطععٌ سععل «  2؛ ٖ ٗٚععقا ؿيٝععٌ قععاطع عًعع ٢إٔ
ايؿًوؿ ١اييت كآٖا َعنٍ عٔ ايٓش ٛناْت ساضل ٗ ٠فٖٓ٘ ٖٚعٜٓ ٛعاقٍ َٛقعـ ايٓشعا ٠إٓهعلٜٔ
يؿعٌ اؿاٍ ٚ .إفا نإ ايبڀًٛٝه ٞقـ اهتٓهل َٛقـ ايٓاؾٌ يؿعٌ اؿاٍ  ،يعـ ٣تكوع ِٝأمَٓع١
ايؿعععٌ ايعلبعع ، ٞؾإْعع٘ اهععتٓـ ٗ َٓاقٌععتِٗ إٍ أهععى فات طععابع ؾًوععؿ ٞدًععَ ، ٞوععتؼـَا
أه عايٝب عًُععا ٤ايهعع ّ٬اي عقٜٓ ٜٔڀًكعععَ ٕٛعععٔ اؿذععر ايٓكًعٝععععع ١ايوععُاع ١ٝإٍ اؿذعععععر إٓڀكععععع١ٝ
ايعكًٝععع ، ١إف اسعتر ٗ َععلض اؿعـٜح عُعا أزلعا ٙبايوعُاع  ،بكٛيع٘ تععاٍ   :ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ٌَ ،3 ععرلا إٍ إٔ عبععاكَ ٠ععا بععٌ
أٜـٜٓا تعين اؿاضل َٚ ،ا ػًؿٓا تعين إاض ، ٞبُٓٝعا تٌعرل عبعاكَ ٠عا بُٗٓٝعا إٍ اؿاضعل .
ٚاستر نقيو بك ٍٛمٖرل بٔ أب ٞهًُ: ٢
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ٚٳأځعٵًځِٴ عٹًڃِٳ ايڃٝٳٛٵّڇ ٚٳا٭ځَٵىڇ قځبٵًځ٘ٴ



ٚٳيځهٹٓٻٓٹ ٞعٳٔٵ عٹًڃِڇ َٳا ؾٹ ٞغځـٺ عٳِڇ

1

ثِ َط ٢إٍ ايلؿ عًَٓ ٢هل ٟاؿاٍ َٔ ايؿ٬هؿ َٔ ، ١طلٜعل ايٓٛعل  ،عًع ٢سعـ تععبرل، ٙ
ؾوام سذتٌ عـُٖا ا٭ٚضض َٔ بٌ سذر نجرلٚ . ٠أ ٍٚاؿذتٌ عُاؿٴٖا ه٪اٍ َٔ ٜعقٖب
إٍ إْهاك اؿاٍ  :أَٖٛ ٛدٛؿ أّ  ، ٫ؾإٕ أقل بٛدٛؿ ٙع ٚيعٝى يع٘ إ ٫إٔ ٜؿععٌ فيعو ع هٴع٦ٹٌ
فـؿا  ،أٖٛ َ ٛدٛؿ اٯٕ ٗ مَإ َعاض أّ ٗ مَعإ َوعتكبٌ ؟ ؾعإٕ اػتعاك أسعـُٖا قاَعت
عً ٘ٝاؿذ ، ١٭ْ٘ َعـ ، ّٚإف نٌ َٔ إاضعٚ ٞإوعتكبٌ ٚ ٫دعٛؿ يع٘ اٯٕ َٚ ،عٔ ثعِ ؾع٬
إَهعإ حملاؿثتعع٘ َععا ؿاّ َعععـَٚا ٚ ،إٕ أقععل بأْعع٘ يععٝى ٗ َععاض َ ٫ٚوععتكبٌ » أثبععت ٚاهععڀ١
بُٗٓٝا ٚ ،تٓاقض «  . 2أَا ثاْ ١ٝاؿذتٌ ؾعتهُٔ ٗ نع ٕٛإاضعٚ ٞإوعتكبٌ ٗ سعـ فاتُٗعا
ٜوتُـإ ٚدٛؿُٖا َعٔ اؿاضعل ٜٚ ،وعتٓـإ إيٝع٘ َ ،عٓع ٢أُْٗعا ٜ ٫صعشإ إ ٫باٱضعاؾ ١إٍ
ًَٛ ٤ٞدٛؿ ٜ ٫ٴٓعت بإاض ٫ٚ ٞبإوتكبٌ  ،أ ٟإٔ اؿاضل ٖ ٛايقّ ٟهٓٓا َعٔ ْععت َعا
تكـَ٘ بإاضَٚ ، ٞا هٝأت ٞبعـ ٙبإوتكبٌ  » ،ؾإٕ مل ٜهٔ ثِ مَٔ ثابت َٛٚدٛؿ مل ٜصعض
إٔ ٜٛدـ َاض َ ٫ٚوتكبٌ « ٚ .3ؾط ٬عٔ فيو ؾإاض َٔ ٞا٭ؾعاٍ ٖ ٛايقٜ ٟتِ اٱػبعاك
عٓ٘ ٗ مَٔ ٫سل يٛدٛؿ ، ٙغ٬ف إوعتكبٌ ايعقٜ ٟٴتشعـخ عٓع٘ ٗ مَعٔ هعابل يٛدعٛؿ، ٙ
َٚععٔ ثععِ ؾاؿععاٍ ٖعع ٛاينَععإ ايععقٜ ٟععتِ ؾٝعع٘ اؿعـٜح عععٔ نععٌ َععٔ إاضععٚ ٞإوععتكبٌ ٚ ،مَععإ
اٱػباك عٓ٘ ٖ ٛمَإ ٚدٛؿ ٖٛٚ ، ٙايقٜ ٟٴوُ ٢اٯٕ عٓـ ايٓشا ، ٠غرل إٔ ٖقا اٯٕ عًع٢
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قـك نبرل َٔ ايـق ٖٛٚ ، ١ع سوبُا ٜل ٣ايبڀًٛٝه ، ٞنُا أهًؿٓا ٗ َٛضعع هعابل ع أًعب٘
بٓكڀ ١صػرل ٠دـا  ٫ ،غرل .
ٚيعٌ نٌ َا تكـّ ٪ٜنعـ َعا قلكْعاَ ٙعٔ نع ٕٛايٓٛعل ٠ايؿًوعؿٖ ١ٝع ٞايعيت ناْعت تعتشهِ ٗ
تصٛك ايبڀًٛٝه ٞشلق ٙإوأي ، ١نُعا ٖع ٛاؿعاٍ عٓعـ ايعـٜعـ َعٔ ايٓشععععععععععععععا ٠أٜطعا  .إْٗعِ مل
ٜؿلقٛا بٌ اينَإ ايؿًوؿ ٞايكا ِ٥عً ٢أهعاي سلنعات ايؿًعو ٚ ،إٓكوعِ  ،تبععا يعقيو  ،إٍ
َععاض ٚساضععل َٚوععتكبٌ ٚ ،بععٌ مَععإ مععٜ ٟٛوععتٓـ إٍ أهععاي آػععل قعا ِ٥عًعع ٢ايتُٝٝععن بععٌ
ؿ٫٫ت أبٓ ١ٝايؿعٌ ٚصٝػ٘ بايٓٛل إٍ ايوٝام  ٫ٚ .بـ يٓا َٔ إٔ ْواكع ٖٓا إٍ ايتأنٝعـ عًع٢
إٔ َا أنـْا َٔ ٙإٔ تكوُٝات ايٓشا ٠ايكعـَا ٤٭مَٓع ١ايؿععٌ َتأتٝعَ ١عٔ تأًَعِٗ ٗ ايعنَٔ ايؿًهعٞ
ٚتأثلِٖ بايٓٛل ٠ايؿًوؿٜ ٫ ١ٝعين صشَ ١ا ػًص إي ٘ٝبعض إوتٌلقٌ َٔ تأثل إوًٌُ بعايؿهل
ايْٛٝاَْ ٗ ٞوأي ١أمَٓ ١ايؿعٌ  ،إف ي ٛنإ ٖ ٤٫٪قـ اهتكٛا ايؿهل ٠اينَٓ َٔ ١ٝايْٛٝإ يهاْعت
تكوُٝاتِٗ يًؿعٌ َػاٜلٕ ٠ا ٖ ٞعً َٔ ، ٘ٝسٝح ايـق ٗ ١ؼـٜـ اينَٔ ٚ ،ايتعناّ َعٝعاك قعـؿ
قا ِ٥عً ٢ايـ٫ي ١اينَٓ ، ١ٝؿ ٕٚتـاػٌ َع ايٌهٌ ٚإبٓ ، ٢نُا ٖ ٞعً ٘ٝسعاٍ أمَٓع ١ايؿععٌ
ايْٛٝاْ. ٞ
إٕ ايق ٟهـك ايتٛقعـ عٓعـٖٓ ٙعا إٔ اْوعٝام ايٓشعا ٠ايكعـَاٚ ٤كا ٤ا٭هعى ايٓٛلٜع ١فات
ايڀابع ايؿًوؿٚ ٞإؿط ٞإٍ اؽعاف أقوعاّ اينَعإ ايؿًوعؿ ٞأهاهعا يتكوع ِٝايؿععٌ  ،بعٝعـا ععٔ
اهتكلاٚ ٤اقع ا٫هتعُاٍ ايٓش ٟٛايؿعً ، ٞلُت عٓ٘ ٌَه٬ت عـ ٠مل ٜهٔ شلِ قبٌ عًعٗا أٚ
َٛادٗتٗا  .يٓتأٌَ تكو ِٝهٝب ٜ٘ٛأ. ٫ٚ
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يكـ ْكًٓا ٗ َٛضع هابل قٛي٘ ٚ » :أَا ايؿعٌ ؾأَجً ١أػقت َٔ يؿ ٜأسـاخ ا٭زلا٤
ٚ ،بٓٝت ٕا َطٕٚ ، ٢ا ٜهعٚ ٕٛمل ٜكع َٚ ،ا ٖ ٛنا ٔ٥مل ٜٓكڀع  ،ؾأَا بٓاَ ٤ا َط٢
ؾځقٳٖٳبٳ ٚهٳُٹعٳ َٚٳهڂحٳ ٚسٳُٴـٳ ٚ .أَا بٓاَ ٤ا ٜهٚ ٕٛمل ٜكع ؾإْ٘ قٛيو آَلا  :افٖبٵ ٚاقتٴٌٵ
ٚاضٵلڇبٵ ٚ ،كدلا ٜ :ٳكڃتٴٌٴ ٜٚٳقٵٖٳبٴ ٜٚٳطٵلڇبٴ ٜٚ ،ٴكڃتٳعععععععٌٴ ٜٚٴطٵلٳبٴ ٚ ،نقيو بٓاَ ٤ا مل ٜٓكڀع
 ٖٛٚنأ٥ٷ إفٳا أځػٵبٳلٵتٳ « ٚ . 1عٓـ تأٌَ ٖقا ايكًٜ ٍٛؿت ْٛلْا تكو ُ٘ٝا٭ؾعاٍ ث٬ث ١أقواّ
 :قوِ بٷين آلٕا َط ٢آلٚ ،هام عً ٘ٝأَجً ١دا٤ت نًٗا بصٝػ ١ؾځعٳٌٳ  ،أ ٚؾځعٹٌٳ  ،أ ٚؾځعٴٌٳ
ٚ ،قوِ بٴينآل ٕا ٜهٚ ٕٛمل ٜٳكځعٵ آلٚ ،أځؿٵكز ؾ ٘ٝصٓؿٌ  :صٓـ عً ٢صٝػٜ ١ٳؿڃعٳٌٴ ٖٛٚ ،
ٚاكؿ ٗ اؾٌُ اـدلَ ( ١ٜصڀًض عًِ إعاْٚ ) ٞصٓـ عً ٢صٝػ ١اؾڃعٳٌٵ ا٭َلٖٛٚ ، ١ٜ
ٚاكؿ ٗ اؾٌُ اٱٌْاٚ ، ١ٝ٥قوِ ثايح مل ٜطلب عًَ ٘ٝجا َٔٚ ٫ثِ مل ْعلف صٝػت٘ ٚ ،يهٓٓا
ْوتٓتر إٔ إكصٛؿ ب٘ صٝػٜ ١ٳؿڃعٳٌٴ أٜطا ايـاي ١عً ٢آلَا ٖ ٛناٚ ٔ٥مل ٜٓكڀع آل َٔٚ .ايٛاضض
إٔ ٖقا ايتكو ِٝقاٚي ١يلب٘ نٌ صٝػ ١بنَٔ قـؿ َٚ ،وع ٢ؾعٌ فيو ايتكو ِٝعًَ ٢جاٍ
سلنات ايؿًو ٚ ،يهٔ فيو ًاب٘ قـك َٔ ا٫ضڀلاب » ؾكـ ػص ايؿعٌ إاض ٞباينَإ
إاض ، ٞأَا اؿاضل ٚإوتكبٌ ؾكـ اًذلى ؾُٗٝا ايؿعٌ إطاكع ٚؾعٌ ا٭َل  ،ؾًًـ٫ي ١عً٢
اؿاٍ ٜوتعٌُ ايؿعٌ إطاكع كدلا ب٘ ٚ ،يًـ٫ي ١عً ٢ا٫هتكباٍ ٜوتعٌُ ايؿعٌ إطاكع كدلا
ب٘ ٚ ،ؾعٌ ا٭َل َأَٛكا ب٘ «

2

؛

 َٔٚاؾً ٞإٔ ايتٛؾٝل داْب٘ ٗ فيو ٭ٕ صٝػ ١ؾځعٳٌٳ ٫

ؽتص بعآل َا َط ٢آل  ،نُا  ٫ؽتص صٝػ ١آل ٜٳؿڃعٳٌٴ آل َا آل ٜهٚ ٕٛمل ٜكع آل  ٫ٚبع آل
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َا ٖ ٛناٚ ٔ٥مل ٜٓكڀع آل نُا ٪ٜنـ ٙاهتكلا ٤ا٫هتعُاٍ ايًػ ، ٟٛػاص ١إفا يكذلْت بأَٗٓ ٟا
هٛابل أ ٚيٛاسل  ،أ ٚأٚدب ايوٝام شلا ؿ٫يَ ١ػاٜل . ٠أَا صٝػ ١اؾڃعٳٌٵ ا٭َل ١ٜاييت أؿكز
ؿ٫يتٗا ضُٔ ايصٓـ ايقٜ ٟـٍ عًَ ٢ا آل ٜهٚ ٕٛمل ٜكع آل  ،ؾإٕ ؿ٫يتٗا ٖق ٙيٝوت قٌ
إْاع َٔ ايٓشا ، ٠بٌ إٕ قڀاعا ٚاهعا َٔ إعاصلٜ ٜٔقٖب إٍ ػًٖٛا َٔ أ ١ٜؿ٫ي ١مَٓ١ٝ
 ،بوبب زلتٗا اٱٌْا ، ١ٝ٥نُا هٓٛضش٘ بعـ سٌ  َٔٚ .إؿٝـ إٔ ٌْرل أٜطا إٍ إٔ
صٝػ ( ١اؾعٳٌٵ ) ا٭َل ١ٜيٝوت ٚسـٖا اييت ػ ٗ ٤ٞاؾًُ ١اٱٌْا ، ١ٝ٥ؾصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ )
ّهٔ إٔ ؼٌُ ايـ٫ي ١اٱٌْا ١ٝ٥سٌ ػ ٗ ٤ٞهٝام ايـعا ٤م ٛقٛي٘ تعاٍ   :ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ٚ ،1 نقيو صٝػٜ ( ١ٳؿڃعٳٌٴ ) ٖ ٞأٜطا سٌ
تكذلٕ ب ّ٬ا٭َل م ٛقٛي٘ عن ٚدٌ  ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ  ّ٫ٚ ،2 ايٓاٖ١ٝ
نُا ٗ قٛي٘ هبشاْ٘  ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ .3 
إٕ تعلٜـ هٝبٖ ٜ٘ٛقا ايق ٟاْڀ ٣ٛعً ٢إًلاى صٝػ ( ١اؾڃعٳٌٵ ) ا٭َل ٗ ١ٜايـ٫ي١
اينََٓ ١ٝع بك ١ٝايصٝؼ قـ صاؽ إك٫ٛت اينَٓ ١ٝباهتؼـاّ ًْ َٔ ١إصڀًشات غرل َتذاْو١
بوبب اْتُاٗ٥ا » إٍ قاٚك َتبا ٗ ١ٜٓتٛصٝـ اؿـخ  :ؾإڂطٹٞٸ َٛضع ١مَٓ ١ٝيًشـخ ،
ٚايٛقٛع أ ٚايه ١ْٛٓٝتٛصٝـ يًشصٚ ٍٛاْ٫كڀاع أ ٚعـَ٘ َكذلٕ باَتـاؿ اؿـخ ٚاهتُلاكٗ ٙ
اينَٔ  ٖٛٚ ،تٛصٝـ يًُـ ٣اينَين يًشـخ ٚيٝى َٛضع ١ي٘ بايٓٛل إٍ ؿ ١ٛايتًكٗٚ . ٜ
1
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ايٓص لـ ايتباي آل ٜؿڃعٳٌٴ آل بٌ ايـ٫ي ١عً ٢اؿاضل ٚإوتكبٌ ٬ْٚ .س ٜغٝاب َصڀًض
إطاكع ايق ٟئ ٜـػٌ إ ٗ ٫هٝام اهتـ٫ي ٞآػل َلتب٘ َوأي ١إٌابٗ ١ايٌهًٚ ١ٝايعاًَ١ٝ
بٌ إك٫ٛت ايًػ« ١ٜٛ

1

.

ٚإفا نإ هٝب ٜ٘ٛبايؿعٌ مل ٜوتعٌُ ٗ ٖقا ايٓص َصڀًض آل

إطاكع آل َوتعٝطا عٓ٘ بعباكت ٞآل ٜهٚ ٕٛمل ٜٳكځعٵ آل يًشـٜح عٔ إوتكبٌ ٚ ،عباك ٠آل
َا ٖ ٛناٚ ٔ٥مل ٜٓكڀع آل يًشـٜح عٔ اؿاٍ  ،ؾإْ٘ اهتؼـَ٘ ٗ َٛضع ٫سل يـ ٣سـٜج٘
عُا ْعت٘ بع آل فاك ٟأٚاػل ايهًِ َٔ ايعلب ١ٝآل ،سٝح قاٍ ٚ » :ايٓصب ٗ إطاكع َٔ
ا٭ؾعاٍ  :يځٔٵ ٜٳؿڃعٳٌٳ ٚ ،ايلؾع  :هٳبٳؿڃعٳٌٴ ٚ ،اؾنّ  :يځٔٵ ٜٳؿڃعٳٌٵ ٚ .يٝى ٗ ا٭ؾعاٍ إطاكع١
دل  ،نُا أْ٘ يٝى ٗ ا٭زلا ٤دنّ « .

2

ٚ .اهتؼـّ َٛ ٗ ،ضع آػل َٔ نتاب٘ ،

يًـ٫ي ١عً ٢إوتكبٌ  ،عباك ٠آل َا ٜوتكبٌ َٔ اينَإ آل ٚفيو ٗ قٛي٘ َ ،تشـثا عٔ ايؿعٌ
ٜٚ » :تعـ ٣إٍ اينَإ  ،م ٛقٛيو فٳٖٳبٳ ؛٭ْ٘ بٴين ٕا َطَٚ َ٘ٓ ٢ا مل ٜٳُٵضڇ  ،ؾإفا
قاٍ فٳٖٳبٳ ؾٗ ٛؿي ٌٝعً ٢إٔ اؿـخ ؾُٝا َط َٔ ٢اينَإ ٚ ،إفا قاٍ هٳٝٳقٵٖٳبٴ ؾإْ٘ ؿيٌٝ
عً ٢أْ٘ ٜه ٕٛؾُٝا ٜوتكبٌ َٔ اينَإ  ،ؾؿ ٘ٝبٝإ َا َطَٚ ٢ا مل ٜٳُٵضڇ َٓ٘  ،نُا إٔ ؾ٘ٝ
اهتـ ٫٫عًٚ ٢قٛع اؿـخ « . 3
ٚيكـ هاك ايٓشا ٠عً ٢ػڀ ٢هٝب ٗ ، ٜ٘ٛقاٚي ١كب٘ صٝؼ ايؿعٌ علنات ايؿًو ،
 ٗٚايتأثل بايٓٛل ايؿًوؿ ٞإؿط ٞيًتكو ِٝايج٬ث ٞيًؿعٌ  ،ؾأعڀٛا شلق ٙايتكوُٝات توُٝات ،
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ٚدعٌ ايبصل َِٗٓ ٕٜٛيصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) اهِ ايؿعٌ إاضٚ ، ٞيصٝػٜ ( ١ٳؿڃعٳٌٴ ) اهِ
إطاكع ٚ ،يصٝػ ( ١اؾڃعٳٌٵ ) اهِ ا٭َل  ،بُٓٝا أْهځل ايهٛؾ ٕٛٝعَُٛا ؾعً ١ٝصٝػ( ١اؾڃعٳٌٵ
) ٚأسًٛا قًٗا صٝػ ( ١ؾځاعٹٌ ) اييت ْعتٖٛا بع آل ايؿعٌ ايـا ِ٥آل ٚ.يهٔ ٖق ٙايتوُٝات مل
تكِ عً ٢أهاي ٚاسـ قـؿ  ،نُا ٖ٬َ ٛس . ٜؾإط٬م توُ ١ٝايؿعٌ إاض ، ٞقا ِ٥عً٢
َعٝاك مَين ( ٚإٕ ناْت ايصٝػ ، ١نُا ٜب ٘ٓٝاهتكلاٚ ٤اقع ا٫هتعُاٍ ايًػ ٫ ، ٟٛتكتصل
عً ٢ايـ٫ي ١عً ٢إاض ) ٞبُٓٝا إط٬م توُ ١ٝإطاكع عً ٢صٝػٜ ( ١ٳؿڃعٳٌٴ ) َٓڀًل َٔ
ًهٌ ايصٝػ ١ايقٜ ٟطاكع ا٫هِ ٗ ػصا٥ص ٚدٛاْب عـٜـٚ ، ٠اػتًـ َٓڀًل توُ١ٝ
صٝػ ( ١اؾڃعٳٌٵ ) ؾهإ إعٓ ٫ ، ٢اينَٔ  ٫ٚايٌهٌ .

1

ٚي ٔ٦نإ أهاطٌ َـكه ١ايبصل٠

َڀبكٌ عً ٢اهتشـاّ َصڀًشات ايؿعٌ إاضٚ ٞإطاكع ٚا٭َل  ،ؾإٕ ْٛلاَ ٗ ِٖ٤ـكه١
ايهٛؾ ١تباٜٛٓا بعض ايٌ ٗ ٤ٞتبين َصڀًشات أػل ، ٣إف ٚدـْاِٖ ٜتشـث ٕٛعٔ آل اؿاٍ
آل  ٚآل إوتكبٌ آل  ٚآل ايـا ِ٥آل ؾط ٬عٔ إاض ٞايق ٫ ٟىايؿ ٕٛؾ ٘ٝمَ ِٖ٤٬ايبصلٌٜ
 ،نُا ٖٚ ٛاضض ٗ نٌ َ٪يؿاتِٗ َٚ .ع ِٛايٓشا ، ٠بصل ٌٜأ ٚنٛؾ ٫ ، ٌٝؽً ٛتكوُٝاتِٗ
ٖقَ َٔ ٙوع ٢يًلب٘ بٌ بٓ ١ٝايؿعٌ ٚمَاْ٘ ٜ .ك ٍٛابٔ ٜعٕ » : ٍٝا ناْت ا٭ؾعاٍ َواٚق١
يًنَإ ٚ ،اينَإ َٔ َكَٛات ا٭ؾعاٍ تٛدـ عٓـ ٚدٛؿٚ ، ٙتٓعـّ عٓـ عـَ٘  ،اْكوُت
بأقواّ اينَإ ٕٚ ،ا نإ اينَإ ث٬ثَ : ١اض ٚساضل َٚوتكبٌ ٚ ،فيو َٔ قٹبٳٌ إٔ ا٭مَٓ١
سلنات ايؿًو  ،ؾُٓٗا سلنَ ١طت َٗٓٚ ،ا سلن ١مل تأت بعـٴ َٗٓٚ ،ا سلن ١تؿصٌ بٌ

1
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إاضٚ ١ٝاٯت ، ١ٝناْت ا٭ؾعاٍ نقيو َاض َٚوتكبٌ ٚساضل «ٖ ٗٚ . 1قا ايٓص ٜبـٚ
دًٝا ايلب٘ بٌ اينَٔ ايؿًهٚ ٞمَٔ ايؿعٌ َوٛغا تكو ِٝأمَٓ ١ا٭ؾعاٍ به ٕٛا٭مَٓ ١سلنات
ا٭ؾ٬ى اييت تٓكوِ ث٬ث ١أقواّ  :سلنَ ١طت ٚ ،أػل ٣مل تأت ٚ ،ثايج ١ؾاصً ١بُٗٓٝا .
ٖٚقا ايتوٜٛؼ ٖ ٛفات٘ ايق ٟسهِ ْٛل ٠ايٓشا ٗ ٠فُٛعِٗ  ،ست َٔ ٢ساٚيٛا َِٓٗ ػٓب
بٓا ٤توُٝاتِٗ ا٭ؾعاٍ عً ٢أهاي اينَٔ  ،نُا هٓٛضض فيو ٫سكا .
ْٛٚرل ٖقا ايتكوْٛ ِٝؿل ب٘ عٓـ ابٔ ايولاز ايق ٟعلف ايؿعٌ بأْ٘ » َا ؿٍ عًَ ٢عٓ٢
ٚمَإ ٚ ،فيو اينَإ إَا َاض ٚإَا ساضل ٚإَا َوتكبٌ « ٜٚ 2تابع٘ ايندادَ ٞوتعُ٬
إصڀًشات فاتٗا تكلٜبا ي ٫ٛإس٬ي٘ يؿ ٜاؿاٍ قٌ اؿاضل ُٖٚ ،ا َعٓٚ ٢اسـ تكلٜبا ،
ٚي ٫ٛتؿورل ٙاؿاٍ بايـا ٖٛٚ ، ِ٥أَل ؾْٛ ٘ٝل ْ ٫ٚ ،وًِِّ ب٘ ٜ .ك ٍٛاينداد» : ٞ
ا٭ؾعاٍ ث٬ث : ١ؾعٌ َاض ٚؾعٌ َوتكبٌ ٚؾعٌ ٗ اؿاٍ ٜوُ ٢ايـا . ِ٥ؾإاضَ ٞا سؤ ؾ٘ٝ
أَى  ) ... (،م ٛقاّ ٚقعـ ٚاْڀًل َٚ ،ا أًب٘ فيو ٚ ،إوتكبٌ َا سؤ ؾ ٘ٝغـٷ
 ) ... ( ،م ٛقٛيو أقٜٚ ّٛكٚ ّٛتكْٚ ّٛكَٚ ّٛا أًب٘ فيو َ ٖٛٚ ،لؾٛع أبـا
ٕطاكعت٘ ٫هِ ايؿاعٌ ٚٚ ،قٛع٘ َٛقٹعٳ٘ٴ هٛا ٤ستٜ ٢ـػٌ عًْ ٘ٝاصب أ ٚدامّ ( ...
) ٚ .أَا ؾعٌ اؿاٍ ؾ ٬ؾلم بٚ ٘ٓٝبٌ إوتكبٌ ٗ ايًؿ ، ٜنكٛيو مٜـ ٜك ّٛاٯٕ ٜٚك ّٛغـا
ٚ ،عبـ اهلل ٜصً ٞاٯٕ ٜٚصً ٞغـا  ،ؾإٕ أكؿتٳ إٔ ؽًص٘ ي٬هتكباٍ ؿ ٕٚاؿاٍ أؿػًتٳ
عً ٘ٝايوٌ أ ٚهٛفٳ  ،ؾكًتٳ  :هٛف ٜك ّٛع ٚهٝك، ّٛؾٝصرل َوتكب ٫ ٬غرل  ،ؾاؾڃٗٳِٵ
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تٴصبٵ إٕ ًا ٤اهلل «

1

ٖٚ .هقا ٜتبٌ يٓا إٔ ايندادٜ ٞوتعٌُ َصڀًشات إاضٞ

ٚإوتكبٌ ٚاؿاٍ ٜٚتشـخ عٔ إطاكع ١بٛصؿٗا عً ١كؾع٘  ،نُا ٬ٜس ٜعـّ ٚدٛؿ ؾلم
بٌ اؿاٍ ٚإوتكبٌ َٔ سٝح ايًؿٚ ، ٜتًو إ٬س ٖٞ ١ٛاييت دعًت٘ ٜٴوٵكٹ٘ ٗ َٛضع َٔ
نتاب٘ اٯػل فنل اؿاٍ ؾٝكلك إٔ » ايؿعٌ عً ٢اؿكٝك ١ضلبإ نُا قًٓا َ ،اض َٚوتكبٌ ،
ؾإوتكبٌ َا مل ٜكع بعـٴ  ٫ٚ ،أت ٢عً ٘ٝمَإ  ٫ٚ ،ػلز َٔ ايعـّ إٍ ايٛدٛؿ ٚ .ايؿعٌ
إاضَ ٞا تٳكځطٻٚ ، ٢أت ٢عً ٘ٝمَاْإ  ٫أقٌ َٔ فيو  ،مَإ ٚٴدٹـٳ ؾٚ ، ٘ٝمَإ ػٴبٿلٳ ؾ٘ٝ
عٓ٘  .ؾأَا ؾعٌ اؿاٍ ؾٗ ٛإته ٗ ٕٛساٍ ػڀاب إتهًِ  ،مل ىلز إٍ سٝن إطٞ
ٚاْ٫كڀاع  ٗ ٖٛ ٫ٚ ،سٝن إڂٓٵتٳٛځل ايق ٟمل ٜأت ٚقت٘  ،ؾٗ ٛإته ٗ ٕٛايٛقت إاضٚ ٞأٍٚ
ايٛقت إوتكبٌ ؛ ؾؿعٌ اؿاٍ ٗ اؿكٝكَ ١وتكبٌ ،٭ْ٘ ٜه ٕٛأ ٫ٚأ ، ٫ٚؾهٌ دن ٤ػلز
َٓ٘ إٍ ايٛدٛؿ صاك ٗ سٝن إط . ٞقًٗق ٙايعً ١دا ٤ؾعٌ اؿاٍ بًؿ ٜإوتكبٌ م ٛقٛيو
مٜـ ٜك ّٛاٯٕ ٜٚ ،ك ّٛغـا ٚ ،عبـ اهلل ٜلنب اٯٕ ٜٚ ،لنب غـا  .ؾإٕ أكؿتٳ إٔ ؽًص٘
ي٬هتكباٍ أؿػًت عً ٘ٝايوٌ أ ٚهٛف ؾكًتٳ هٝك ّٛمٜـ ٚ ،هٛف ٜلنب عبـ اهلل ،
ؾٝصرل َوتكب٫ ٬غرل « .

2

 َٔٚ .ايٛاضض إٔ إهكا ٙاؿاٍ ٖٓا ًهً ٞقض ،٭ْ٘ أقل

بٛدٛؿ َٔ ٙسٝح إعٓ ، ٢بـي ٌٝاًذلاط٘ ٗ إوتكبٌ اقذلاْ٘ بإسـ ٣ايطُُٝتٌ  :ايوي
ٚهٛف ٖ .قا َٔ دٗ٪ٜٚ . ١نـ فيو  ،أ ٟإقلاك اينداد ٞبٛدٛؿ ؾعٌ اؿاٍ َٔ سٝح
إعٓ َٔ ٢دٗ ١أػل ٣إٔ اينداد ٗ ٞايوٝام فات٘ تابع تؿص ٌٝإوأي ١ؾتشـخ َڀ ٫ٛعٔ
1
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عـّ اْؿلاؿ ؾعٌ اؿاٍ بًكَ ٜوٓكٌ ٌٜ ٫لن٘ ؾ ٘ٝغرل ٙيٝؼًص إٍ ايتأنٝـ عً ٢أْ٘ » ٕا
ضاكع ايؿعٌ إوتكبٌ يٮزلا ٤بٛقٛع٘ َٛقعٗا ٚ ،بوا٥ل ٚد ٙٛإطاكع ١إٌٗٛك ٠اييت تقنل ٗ
َٛاضعٗا َوڀل ٗ ٠نٓبِٗ ق ٟٛؾأڂعلب ٚ ،دٴعٌ بًؿٚ ٜاسـ ٜكع َعٓٓ ٌٝڃ٬ڄ ي٘ عًً ٢ب٘
ا٭زلا ، ٤نُا إٔ َٔ ا٭زلاَ ٤ا ٜكع بًؿٚ ٜاسـ ٕعإ نجرل ) ... ( ٠نقيو دعٌ ايؿعٌ
إوتكبٌ بًؿٚ ٜاسـ ٜكع ٕعٓ ٌٝيٝهًَ ٕٛشكا با٭زلا ٤سٌ ضاكعٗا ٚ ،إاض ٞمل ٜطاكع
ا٭زلا ٤ؾته ٕٛي٘ قٛتٗا  ،ؾبك ٞعً ٢ساي٘ « ٚ . 1ايتـقٝل ٗ إوأيٜ ١هٌـ إٔ ه ٤ٛؾِٗ
كأ ٟايندادٖ ٗ ٞقا ايٌإٔ َتٛيـ َٔ ادتنا ٤تًو ايؿكل َٔ ٠هٝاقٗا ٚ ،قلا٤تٗا عً ٢سـ٠
ٚ ،آ ١ٜفيو إٔ عٓٛإ ايباب ايقٚ ٟكؿ ؾ ٘ٝايٓص ا٭ ٍٚايق ٟأٚكؿْاٚ ٙإ ِٖٛبكٛي٘ بٛدٛؿ
ؾعً ٞإاضٚ ٞإوتكبٌ ؾشوب  » : ٖٛ ،باب عٔ ؾعٌ اؿاٍ ٚسكٝكت٘ «

2

؛ نُا إٔ

ايكؿل ٠اييت هبكت ايٓص ايوابل ت ٧َٛإٍ كأ ٟاينداد ، ٞسٝح قاٍ  » :إٕ قاٍ قا: ٌ٥
قـ فنلت إٔ ا٭ؾعاٍ عباك ٠عٔ سلنات ايؿاعًٌ ٚ ،اؿلن ٫ ١تبكٚ ٢قتٌ ٚ ،أصشابهِ
ايبصلٜ ٕٜٛعٝب ٕٛعً ٢ايهٛؾ ٌٝايك ٍٛبايؿعٌ ايـا ِ٥شلق ٙايعًْ ١ؿوٗا إٕ اؿلن ٫ ١تبك ٢مَاٌْ ،
ٚأْ٘ قاٍ ق َٔ ٍٛقاٍ ؾعٌ ؿاٚ ، ِ٥قـ دعًتِ أْتِ أٜطا ا٭ؾعاٍ ث٬ث ١أقواّ ؾكًتِ ؾعٌ َاض
ٚ ،ؾعٌ َوتكبٌ ٚ ،ؾعٌ ٗ اؿاٍ  .ؾأَا إاضٚ ٞإوتكبٌ ؾُعكٚ . ٕ٫ٛمل ٜٓؿو ؾعٌ اؿاٍ
َٔ إٔ ٜه ٗ ٕٛسٝن إاض ٞأ ٚا٫هتكباٍ ٚ ،إ ٫كدعتِ إٍ َا أْهلُ« ٙٛ

3

 ،ؾايندادٞ

إفٕ ٜوًو ْؿو٘ ٗ عـاؿ آل أصشاب٘ آل ايبصل ٌٜايق ٜٔهعً ٕٛآل ا٭ؾعاٍ ث٬ث ١أقواّ ؾكًتِ
1

المصدر السابق  .ص . 88 ، 87

2

المصدر نفسه  .ص . 86

3

المصدر نفسه  .ص . 86
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ؾعٌ َاض ٚ ،ؾعٌ َوتكبٌ ٚ ،ؾعٌ ٗ اؿاٍ آل ٜٓٚدل ٟيـؾع َا ٚٚدٗٛا ب٘ َٔ اعذلاضات
َبٓٝا إٔ ا٭َل ٜتعًل باًذلاى ٗ ايًؿ ٜبٌ اؿاٍ ٚإوتكبٌ ُٚاٜن وـؿ ٙايوٝام ٚايكلاٚ. ٔ٥يعٌ
ٖق ٙاٱضا ٠٤ت٪نـ إٔ ايـنتٛك إبلاٖ ِٝايواَلا ٞ٥قـ داْب ايـق ١سٌ اهتؼًص إٔ اينداسٞ
» قصل ايؿعٌ عً ٢إطٚ ٞا٫هتكباٍ «

1

نُا ٜتأنـ بعـ ٙعٔ ايصٛاب سٌ قاٍ » :

ٚنإٔ اينداد ٗ ٞآل اٱٜطاغ آل غرل ٗ ٙآل اؾٌُ آل « . 2
إٕ َٔ ايٛاضض إٔ َوع ٢ايلب٘ بٌ اينَإ ايهٚ ْٞٛبٌ أمَٓ ١ايؿعٌ ٖ ٛايقٜ ٟكـ ٚكا٤
اصڀٓاع َصڀًشات إاضٚ ٞاؿاضل ٚإوتكبٌ  ،نُا إٔ َصڀًض إطاكع ايق ٟقـ لـٙ
َوتعُ ٬بايتٛامَ ٟع َصڀًش ٞاؿاضل ٚإوتكبٌ ْادِ عٔ ايٓٛل إٍ ًهٌ صٝػٖ ١قا ايؿعٌ
ٚ .يكـ ًاع ٖقا إصڀًض ٗ ا٫هتعُاٍ ايعاّ  ،غ٬ف َصڀًش ٞاؿاضل ٚإوتكبٌ ايًقٜٔ
 ٬ٚقصٛكٜٵٔ ٗ عٛخ إتؼصصٌ َُٗٚ .ا ٜهٔ َٔ أَل ؾإٕ ا٭َل اهتكل يـ ٣ما ٠ايبصل٠
بٛد٘ عاّ عً ٢إٔ ايؿعٌ ٜٓكوِ عوب » أَجًت٘ إٍ َاض ٚأَل َٚطاكع «

3

 ،بُٓٝا أقل

ايهٛؾ ٕٛٝقوُ ٞإاضٚ ٞإطاكع َوتبعـ ٜٔا٭َل ٭ْ٘ » َطاكع ؿػًت عً ّ٫ ٘ٝا٭َل
ؾذنَت٘ ثِ سٴقؾت ٚتبعتٗا سلٚف إطاكع« ١

4

؛ عً ٢أِْٗ ٚ ،إٕ ٚكؿ ٗ ثٓاٜا ْصٛصِٗ

يؿ ٜإطاكع أٌَ ٚتكات٘ ٪ٜ ،ثل ٕٚاهتعُاٍ َصڀًش ٞإوتكبٌ ٚاؿاٍ ٚ .قـ أسًٛا قٌ
ا٭َل َا ْعت ٙٛبع آل ايـا ِ٥آلٚ .قبٌ إٔ ْتٛقـ عٓـ َصڀًش ٞا٭َل ٚايـاًْ ِ٥تؿت إٍ
1

إبراهيم السامرائي  :الفعل  ،زمانه وأبنيته  .ص . 17

2

المصدر نفسه  .ص . 17

3

أبو محمد جمال الدين بن عبد اهلل بن يوسف بن هشام  :شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية

تحقيق د  .هادي نهر . 258/2 .
4

المصدر نفسه . 259 ، 258/2 .
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إطاكع ايق ٟكٚع ٗ ٞتوُٝت٘ ًهً٘ نُا أهًؿٓا  ،ؾكـ ْٴعت بإطاكع ٭ْ٘ » ٜطاكع ا٫هِ
 ،ؾٝكع َٛقع٘  ،عً ٢سـ َا قايٛا  ،ؾإْ٘ ٜكع ػدلا ٗ م : ٛمٜـ ٜكٚ ، ّٛسا ٗ ٫مٛ
 :دا ٤مٜـ ٜلنض  .عً ٢إٔ ٖق ٙإطاكع ١اييت أًاكٚا إيٗٝا ٖ ٗ ٞايٛاقع أٚهع ٚأعُل
ؿ٫يٖ ١ا فٖبٛا إي. ٘ٝؾإٕ ٖقا ايؿعٌ ٜتصلف ٗ ايـ٫ي ١ايؿعً ١ٝتصلف ا٫هِ إعلب  .ؾإْ٘
ٜصًض بايك ٠ٛع نُا ٜك ٍٛأٌٖ ايؿًوؿ ١ع يًـ٫ي ١عً ٢نٌ َعاْ ٞايؿعٌ ٚأمَٓت٘  ،ؾٜٗ ٛكابٌ أٚ
ٜواَ ٟٚا ٜوُ ٗ ٢ايًػات ا٭ٚكٚب)infinitive( ١ٝؾع آل ٜهتب آل توا ٟٚقٛشلِ ٗ
اٱْهًٝن ٗٚ)to write( ١ٜايؿلْو ٗ )écrire( ١ٝأْٗا تكبٌ ايـ٫ي ١عً ٢ا٭مَٓ ١إؼتًؿ١
َ ،ا ٜوبكٗا َٔ أؿٚات ؽصصٗا ي٬هتكباٍ  ،نايوٌ ٚهٛف  ،أُ ٚشطٗا  ،ؾتذعًٗا
ػايص ١ي٬هتكباٍ  ،نإٔ ٚ ،ئ ٚ ،ن ، ٞأ ٚتكًبٗا إٍ َعٓ ٢إاض ، ٞنًِ ٕٚ ،ا  ،أٚ
ػعًٗا َعٓ ٢ايڀًب  ،ن ّ٬ا٭َل  ٫ٚ ،ايٓاٖٖ َٔ . ١ٝق ٙاؾٗ ١ؿػٌ اٱعلاب إٍ ايؿعٌ
إطاكع «

1

 ،قٜٗ ٛطاكع ا٫هِ َٔ سٝح نَ ْ٘ٛجً٘ تٝؼصص بعـ ًٛٝع  ،سٝح ٜهٕٛ

ا٫هِ ْهلَ ٠ج ِٜ ٬تـػٌ عً ّ٫ ٘ٝايتعلٜـ ؾتؼصص٘ َ ،جًُا تتؼصص صٝػ ١آل ٜٳؿڃعٳٌٴ آل
ايـاي ١عً ٢اؿاٍ ٚإوتكبٌ ،سٌ تـػٌ عًٗٝا ايوٌ ٚهٛف  ،ؾتتُشض يًـ٫ي ١عً٢
إوتكبٌ ؾشوب ٚ َٔٚ .دَ ٙٛطاكع ١صٝػ ١آل ٜٳؿڃعٳٌٴ آل ي٬هِ ؿػ ّ٫ ٍٛا٫بتـا ٤عً ٢نٌ
َُٓٗا  ،ؾكـ ؿػًت عً ٢صٝػ ١آل ٜٳؿڃعٳٌٴ آل ٗ قٛي٘ تعاٍ َج : ٬ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥ 

1
2

أحمد عبد الستار الجواري  :نحو الفعل  .ص . 34 ، 33
سورة  :النحل  ،من اآلية . 124 :
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2

ٚ ،ؿػًت عً ٢ا٫هِ ق ٞقٛي٘

تعاٍ َج  : ٬ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ 

1

َٚ .عً ّٛإٔ ٖق ٙاي ٫ ّ٬تـػٌ عً ٢إاضٚ ٞا٭َل ٚ .أٚد٘ َطاكع ١ايؿعٌ إطاكع ٚا٫هِ
َتعـؿَ ٠بوٛط ٗ ١نتب ا٭قـٌَ ٚاحملـثٌ ٜ ٫توع اجملاٍ يتؿص ٌٝايك ٍٛؾٗٝا ٗ ٖقا إكاّ .
ٚأَا ايـا ِ٥ايق ٟدعً٘ ايهٛؾ ٕٛٝقوُٝا يًُاضٚ ٞإطاكع ٚايقٜ ٟكصـ ٕٚب٘ بٓا ٤ؾاعٌ ؾإٕ
ؿ٫يت٘ عً ٢ايـّ ١َٛبٌهٌ َڀًل َوأي ١غرل َوًِ بٗا  ،سٝح إٕ اهتكلا ٤اهتعُاي٘ ٜجبت
ؿ٫يت٘ سٓٝا عً ٢إاض ٞيـ ٣اهتعُاي٘ َطاؾا ٚ ،ؿ٫يت٘ سٓٝا آػل عً ٢إطاكع سٌ
اهتعُاي٘ عاَٚ . ٬مثٚ ١اقعٌَٛٗ ١ك ٠دلت ٗ فًى ٖاك ٕٚايلًٝـ أٚكؿتٗا نتب ايٓشٛ
تٛضض فيو  .ؾكـ ْٴكٌ عٔ ايهوا ٞ٥قٛي٘  » :ادتُعتٴ ٚأبٜٛ ٛهـ ايكاض ٞعٓـ ٖاكٕٚ
ايلًٝـ ؾذعٌ أبٜٛ ٛهـ ٜقّ ايٓشٜٚ ٛكَ : ٍٛا ايٓش ٛ؟ ؾكًتٴ ع ٚأكؿتٴ إٔ أعًُ٘ ؾطٌ
ايٓش ٛع َ :ا تك ٗ ٍٛكدٌ قاٍ يلدٌ  :أْا قاتٹٌٴ غڂَ٬ٹوځ ( باٱضاؾٚ ، ) ١قاٍ ي٘ آػل :
أَا قاتٹٌٷ غڂَ٬ٳوځ ( بايتٓ . ) ٜٔٛأُٜٗا نٓتٳ تأػق ب٘ ؟ قاٍ  :آػقٴُٖا ْٝعا  .ؾكاٍ ي٘
ٖاك ٕٚايلًٝـ :أػڀأتٳ ٚ ،نإ ي٘ عًِ بايعلب ... ١ٝؾاهتش ، ٢ٝؾكاٍ ٚ :نٝـ فيو ؟
ؾكاٍ ايق٪ٜ ٟػق بكتٌ ايػ ٖٛ ّ٬ايق ٟقاٍ  :آل أْا قاتٌٴ غَ٬ٹو آل باٱضاؾ ، ١٭ْ٘ ؾعٌ
َاض ؛ ؾأَا ايق ٟقاٍ  :آل أْا قاتٌٷ غَ٬ٳو آل ب ٬إضاؾ٪ٜ ٫ ١ػق ٭ْ٘ َوتكبٌ مل ٜهٔ بعـٴ
 ،نُا قاٍ اهلل تعاٍ  :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ 

2

ؾً ٫ٛإٔ ايتَٓ ٜٔٛوتكبٌ َا دام ؾ ٘ٝغـا  ...ؾهإ أبٜٛ ٛهـ  ،بعـ فيو ّ ،ـغ ايعلب١ٝ
1

سورة  :الرعد  ،من اآلية . 6 :

2

سورة  :الكهف  ،اآلية  ، 23 ، :وجزء من اآلية . 24 :
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ٚايٓش« ٛ

1

ٖٚ .قا ٪ٜنـ إٔ بٓا ٤آل ؾاعٌ آل عاَ ٬أ ٚغرل عاٌَ  ٫وٌُ بايطلٚك ٠ؿ٫ي١

عً ٢ايـّ ، ١َٛأ ٟا٫هتُلاك  ،ؾٜٗ ٛـٍ إَا عً ٢إاض ، ٞسٌ إضاؾت٘ مٖ : ٛقا قاتٹٌٴ
مٳٜٵـٺ ٚ ،إَا عً ٢إوتكبٌ سٌ تْٓٚ ٜ٘ٓٛصب َا بعـ ٙعً ٢إؿعععٛي ١ٝقٖ : ٛقا قځاتٹٌٷ مٳٜٵـٶا،
ٚإَا عً ٢اينَٔ إڀًل سٌ ٜ ٫هَ ٕٛطاؾا  ،مٖ : ٛقا ايؿاتٌٴ ٚ .قععععـ أًععاك إٍ فيو
ٚأنـ ٙايؿععلا ٤سٌ قاٍ ٚ » :قٛي٘   :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ 

2

ٚيْٛ ٛٻْت ٗ آل فا٥ك١

آل ْٚصبت إٛت نإ صٛابا ٚأنجل َا ؽتاك ايعلب ايتٓٚ ٜٔٛايٓصب ٗ إوتكبٌ  .ؾإفا نإ
َعٓاَ ٙاضٝا مل ٜهاؿٚا ٜكٛي ٕٛإ ٫باٱضاؾٚ . 3 « ١ؾط ٬عٔ فيو ؾإٕ ٖقا اينَإ ٗ اؿكٝك١
َٖ ٛـي ٍٛعًُُٗا ايعاكض َ ٫ـيٛشلُا عوب ايٛضع  ،نُععععا ٜل ٣قكا ا٫هذلابافٟ

4

.

ؾايوٝام ٖ ٛايق ٟوـؿ َعٓ ٢اينَٔ ٗ ٖقا ايبٓاٚ ، ٤يٝى ساي ١إؾلاؿ ٙاييت ٜ ٫ه ٕٛؾٗٝا إ٫
صؿ ١ؽًَ َٔ ٛعٓ ٢اينَٔ ٚقصاكاٖا ايـ٫ي ١عً ٢إٛصٛف باؿـخ ٚ .عً ٢ايلغِ َٔ
سـٜح بعض إٌتػًٌ بإباسح ايٓش َٔ ١ٜٛايكـَا ٤عٔ ؿ٫ي ١بٓا ٤آل ؾاعٌ آل عً ٢ا٫هتُلاك
ٗ ْٝع ا٭مَٓ ، ١نُا ٖ ٛساٍ أٓـ بٔ قاهِ ايعباؿ ٟإتٛؾ ٢هٖٓ 994 ١ع ٚايقٚ ٟضع

 1جالل الدين السيوطي  :األشباه والنظائر  .تحقيق إبراهيم محمد عبد اهلل  .مطبوعات مجمع اللغة
العربية  .دمشق . 536 ، 535/3 . 1987 .
 2سورة  :آل عمران  ،من اآلية  ، 185 ، :وسورة األنبياء  ،من اآلية  ، 35 ، :وسورة العنكبوت  ،من اآلية :
. 57

،

 3أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء  :معاني القرآن  .تقديم محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي .
عالم الكتب  .بيروت .ط . 202/2 . 1983 . 3
4

رضي الدين االستراباذي  :شرح كافية ابن الحاجب  .تحقيق وضبط وشرح محمد نور الحسن  ،ومحمد

الزفزاف  ،ومحمد محيي الدين عبد الحميد  .دار الكتب العلمية  .بيروت . 39/1 . 1975 .
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كهايَٛ ١ه ١َٛبٗقا ا٫هِ

1

 ،ؾإٕ دٌ نتب ايٓشا ٠ايكـَا ٤ؼؿٌ بايٓص عً ٢ؿ٫يٖ ١قا

ايبٓا ٤إَا عً ٢إاضٚ ٞإَا عً ٢اؿاٍ  ٚإَا عً ٢إوتكبٌ ٚ ،بعطٗا ٜؿصٌ بٌ ؿ٫يت٘ عً٢
نٌ َٓٗا ٚ ،بٌ ؿ٫يت٘ عً ٢ا٫هتُلاك ٖ ٗٚ ،ق ٙاؿاي ١هعً٘ قلٜٓا يًصؿَ ١ڀًكا َ ،جً٘ َجٌ
بٓا ٤آل َؿع ٍٛآلٖٚ .قا ٜتعًل ببٓا ٤آل ؾاعٌ آل إأػٛف َٔ ٠ايؿعٌ إتعـ . ٟأَا بٓا ٤ؾاعٌ
آل إأػٛف َٔ ايؿعٌ اي٬مّ  ،ؾٗ ، ٛنُا َٖ ٛعًْٛ ، ّٛرل ؿَٚا يًصؿ ١إٌبٗ َٔ ، ١سٝح
ايـ٫ي ١عً ٢اتصاف ايؿاعٌ بصؿ ، ١ته ٗ ٕٛبٓا ٤آل ؾاعٌ آل َٔ اي٬مّ  ٗ ،مَٔ قـؿ ،
سٌ ػلؿ َٔ ٙأ ١ٜقل ١ٜٓتصلؾ٘ إٍ غرل فيو  ٖٛٚ ،ؿاٍ عً ٢ايتذـؿ ؛ ٚته ٗ ٕٛايصؿ١
إٌبٗ ١يًُعٓ ٢ايـا ِ٥إ٬مّ يصاسبٗا ٗ نٌ ا٭مَٓ ٖٞٚ ، ١ؿاي ١عً ٢ايجبات  .إٕ دعٌ بٓا٤
آل ؾاعٌ آل أسـ أقواّ ايؿعٌ  ،اهتٓاؿا إٍ ؿ٫يت٘ اينَٓ ، ١ٝأَل غرل ؿقٝل  ،يعـّ إَهإ
ايتوً ِٝبؿعًٝت٘  ،نُا إٕ ْعت٘ بايـا ِ٥أَل غرل ثابت يعـّ اٱقلاك يـ٫يت٘ ؿَٚا عً ٢ا٫هتُلاك
 ،إفا هًُٓا بذلاؿف َعٓ ٢ايـّٚ ١َٛا٫هتُلاك .
أَا َوأي ١ا٭َل ؾٗ ٞأٜطا دـٜل ٠بايتُشٝص ٚايتـقٝل ْٚ .عين با٭َل ٖآٖا َا ٜلؿ
بصٝػ ١آل اؾعٌٵ آل ٚ ،يٝى ا٭َل ايٛاكؿ بًؿ ٜاـدل  ،م ٛقٛي٘ تعاٍ   :ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵  . 2 يكـ دعٌ ايبصل ٕٜٛا٭َل أسـ
أقواّ ايؿعٌ ايج٬ث : ١إاضٚ ٞإطاكع ٚا٭َل  ،بُٓٝا أهكڀ٘ ايهٛؾٚ ٕٛٝمل هعً ٙٛقوُٝا

1

أحمد بن قاسم العبادي  :رسالة في اسم الفاعل المراد به االستمرار في جميع األزمنة

محمد حسن عواد  .دار الفرقان للنشر والتوزيع  .عمّان  .ط  . 1ص  71وما بعدها .
2

سورة  :البقرة  ،جزء من اآلية . 233 ، :
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 .تحقيق ودراسة

يًُاضٚ ٞإطاكع بٛصؿ٘ َكتڀعا َٔ إطاكع  ،نُا ْب٘ إٍ فيو ا٭مٖل ٟسٌ ْص عً ٢إٔ
» ايؿعٌ دٓى ؼت٘ ث٬ث ١أْٛاع عٓـ ْٗٛك ايبصلْٛٚ ، ٌٜعإ عٓـ ايهٛؾٚ ٌٝا٭ػؿٍ ،
بإهكا ٙا٭َل بٓا ٤عً ٢إٔ أصً٘ َطاكع «

1

؛  َٔٚثِ ؾٜٗ ٫ ٛعـ ٚإٔ ٜه ٕٛؾع٬

َطاكعا فنَٚا ٚ ،قـ أسًٛا قً٘ ايـا ، ِ٥نُا أهًؿٓا ٚ .اؿل إٔ كبڀ٘ بإطاكع يٝى
َكصٛكا عً ٢ايهٛؾ ٌٝايق ٜٔأهكڀ َٔ ٙٛتكو ُِٗٝاهتٓاؿا إٍ نَ ْ٘ٛعلبا فنَٚا ب ّ٬ققٚغ١
 ّ٫ ٖٞٚ ،ا٭َل  ،سٝح إٕ نًُ ١افٖب أصًٗا يٹتقٖبٵ ٚ ،سٴقؾت اي ّ٬ؽؿٝؿا َٚ ،ا
سٴقف يًتؼؿٝـ ؾٗ ٗ ٛسهِ إتًؿ ٜب٘  ،ؾهإ َعلبا فنَٚا بقيو اؿلف إكـك ٚ .إفا
نإ ايهٛؾ ٕٛٝأبلمٚا نَ ْ٘ٛأػٛفا َٔ إطاكع  ،بعـ سقف  ّ٫ا٭َل َٓ٘ ؽؿٝؿا  ،ؾإٕ
ايبصل ٌٜهًهٛا طلٜكِٗ َٔ َـػٌ آػل ػٌ ؿٖبٛا إٍ أْ٘ » عً ٢طلٜك ١إطاكع يًؿاعٌ
إؼاطب  ٫ىايـ بصٝػت٘ إ ٫إٔ تٴٓنع اينا٥ـ ٠ؾٓك : ٗ ٍٛتٳطٳعٴ ضٳعٵ  ٗٚ ،تٴطٳاكڇبٴ ضٳاكڇبٵ
 ٗٚتٴـٳسٵلڇزٴ ؿٳسٵلڇزٵ ٚمٖٛا ٖا أٚي٘ َتشلى  ،ؾإٕ هٴهِّٔٳ مڇؿٵتٳ ي ٬٦تبتـ ٨بايوانٔ ُٖنٚ ٠صٌ
قتكْ ٗ ٍٛطلب اضلبٵ  ٗٚ ،تٓڀًل اْڀًلٵ «...

2

ٖٚ .هقا ٜتبٌ إٔ إـكهتٌ تلبڀإ

بٌ ا٭َل ٚبٌ إطاكع ٚ ،يهٔ ػ٬ؾا نبرلا اػتـّ بُٗٓٝا ٗ ًإٔ ؿ٫يت٘ اينَٓ َٔٚ . ١ٝإعًّٛ
إٔ ا٭َل ٗ دٖٛل ٙطًب  ٫ٚ .أسـ ٜٓامع ٗ ٖق ٙاؿكٝك ، ١أ ٟأْ٘ صٝػ ١إٌْا ٤طًيب
ٜٴكصـ ب٘ إٍ طًب ايكٝاّ بايؿعٌ  ،عً ٢سـ تعبرل عبـ ايوتاك اؾٛاكٟ

1

3

ٚ .قـ بًؼ ا٭َل

خالد عبد اهلل األزهري  :شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك  .مكتبة عيسى البابي الحلبي

وشركاه  .القاهرة  .د  .ت . 44/1 .
2

ابن يعيش  :شرح المفصل . 58 / 7 .

3

أحمد عبد الستار الجواري  :نحو الفعل  .ص . 30
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بابٔ ٌٖاّ  ٗ ،ايعـٜـ َٔ نتب٘  ،إٍ دعٌ ايـ٫ي ١عً ٢ايڀًب إسـ ٣ايعَ٬تٌ ايًتٌ ٜعلف
بُٗا ا٭َل ع ٚقـ فنععععل ً ٗ ،لغ ًقٚك ايقٖب َجٚ » : ٬ع ١َ٬ا٭َل فُٛع ً٫ ٌ٦ٝ
بـ َُٓٗا ؛ أسـُٖا  :إٔ ٜـٍ عً ٢ايڀًب ٚ ،ايجاْ : ٞإٔ ٜكبٌ ٜا ٤إؼاطب« ١

1

ع

ٖٚق ٙايـ٫ي ١عً ٢ايڀًب ٖ ٞاييت ْكًت٘ َٔ اـدل ١ٜإٍ اٱٌْا ١ٝ٥بإعٓ ٢ايب٬عٚ . ٞقـ أثاكت
ٖق ٙاٱٌْا ١ٝ٥دـ ٫نبرلا س ٍٛؿ٫يت٘ اينَٓ ١ٝبٌ َٓهل ٜٔشلا َٚكل ٜٔاػتًؿٛا ٗ ؼـٜـٖا قـّا
ٚسـٜجا ّٚ .هٔ تبعا يقيو ايتُٝٝن بٌ أكبع ١آكاٖ ٗ ٤قا ايٌإٔ :
 1ع كأٜ ٟقٖب إٍ ؿ٫ي ١ا٭َل عً ٢اؿاٍ ٚ ،قـ » دنّ ب٘ ْاع َٔ ١ا٭صٛي ٌٝتبعا
ؾُٗٛك ايٓشاٌٜٚ . 2 « ٠رل ايـنتٛك إبلاٖ ِٝأْٝى إٍ إٔ ايٓشا » ٠دعًٛا ا٭َل يًنَٔ اؿايٞ
«

3

٪َ ،نـا أِْٗ » ٜ ٫هاؿ ٕٚىتًؿ ٗ ٕٛؽصٝص مَٓ٘ باؿاٍ «

4

ٜٚ .بـ ٚإٔ

أٚي٦و ايٓشاٜ ٫ ٠تشـث ٕٛعٔ صٝػ ١آل اؾڃعٳٌٵ آل َؿلؿٚ ، ٠إِا ٗ ايوٝام  ،نُا
ٜبـ َٔ ٚإجاٍ ايقٜ ٟوٛق ْ٘ٛعاؿ ٖٛٚ ، ٠قٛي٘ تعاٍ   :ﭪ ﭫ ﭬ  ، 5 إف
إٔ يؿ ٜاٯٕ ٖ ٛايق ٟسـؿ مَٔ ايؿعٌ  ،نُا ٜلٚ . ٤٫٪ٖ ٣طبٝع ٞتبعا يقيو إٔ يؿ ٜآل
غـا آل َج ٬هٝصلف ؿ٫ي ١ا٭َل إٍ إوتكبٌ ْٛ ٗ ،ل ٖٚ . ٤٫٪بصلف ايٓٛل عٔ نٕٛ
ايوٝام ٚايكلاٚ ٔ٥ايطُا٫ ِ٥صك ١أَٓٚؿصً ، ١هابك ١أ٫ ٚسك ، ١شلا تأثرلات قـٿؿ ٠يـ٫ي١

1

ابن هشام األنصاري المصري  :شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب  .ص . 44

2

مصطغى جمال الدين  :البحث النحوي عند األصوليين  .ص . 154

3

إيراهيم أنيس  :من أسرار اللغة  .مكتبة األنجلو المصرية  .القاهرة  .ط  . 1966 . 3ص . 156

4

المرجع نغسه  .ص . 160

5

سيبويه  :الكتاب . } 12 / 1 { .
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ايؿعٌ ٗ نٌ ا٭مَٓٚ ، ١إٔ ؿ٫يت٘ إؿلؿ ٠إعدل عٓٗا باينَٔ ايصلٗ غرل ؿ٫يت٘ ٗ ايوٝام
إعدل عٓٗا باينَٔ ايٓش ٟٛغايبا  ،ؾإٕ َوأي ١تأثرل ٖق ٙا٭يؿا ٚعً ٢ؾعٌ ا٭َل بايقات دـٜل٠
بايتُشٝص ٚايتـقٝل .

 2ع ٚتٛد٘ آػل ٜلب٘ ؿ٫يت٘ بإوتكبٌ ٚ ،بقٚك ٖقا ايتٛد٘ تًُوٗا عٓـ هٝبٜ٘ٛ
ايقْ ٟعت صٝػ ١ا٭َل بأْٗا » بٓاَ ٤ا ٜهٚ ٕٛمل ٜكع « ٚ ، 1قـ عًل عً ٘ٝابٔ ايوٝـ
ايبڀًٛٝهَٓ ٞبٗا إٍ إٔ هٝب ٜ٘ٛقـ دعٌ إوتكبٌ نُا تلْٛ ٣عٌ ْٛ ،ع ػايص ي٬هتكباٍ ٫
ًلن ١ؾ ٘ٝيًشاٍ  ٖٛٚ ،صٝػ ١ا٭َل ْٛٚ ،ع ٌَذلى بٌ ا٫هتكباٍ ٚاؿاٍ ؛  ٖٛٚايقٜ ٟلاؿ
ب٘ اٱػباك «

2

؛ ثِ نإ تصلٜض ايوٛٝط ٞقاطعا ٗ ٖقا ايٌإٔ سٝح قاٍ ٚ » :ا٭َل

َوتكبٌ أبـا  ،٭ْ٘ َڀًٛب ب٘ سصَ ٍٛا مل وصٌ أ ٚؿٚاّ َا سصٌ  ،م  ٛﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ٚ 4 « 3 عنم ٙا٭سل ْٞٛسٌ ؼـخ عٔ اػتصاص نٌ مَٔ بصٝػ ١يٝؼًص إٍ قٛي٘
ٚ » :يًُوتكبٌ صٝػ ١ؾعٌ ا٭َل « ٚ . 5قـ َاٍ إٍ ٖقا ايلأ ٟايـنتٛك إبلاٖ ِٝأْٝى ايقٟ
اعذلض عًَ ٢ا ْكً٘ َٔ عـّ اػت٬ف ايٓشا ٠ايكـَا ٗ ٤اػتصاص مَٔ ا٭َل باؿاٍ َ٪نـا
أْ٘ » ٜ ( ٫وتڀٝع ) إٔ ( ٜتصٛك )  ،اػٓصاص٘ َجٌ ٖقا اينَٔ ٚ ،إِا ( ًُْض )
ؾ ٘ٝغايبا إوتكبٌ ايكلٜب أ ٚايبعٝـ  .ؾؿ ٞقٛي٘ تعاٍ ٜأَل َٛهٚ ٢أػا : ٙﮙ ﮚ

1

سورة  :البقرة  ،جزء من اآلية . 187 :

2

البطليوسي  :إصالح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي  .ص . 52

3

سورة  :األحزاب  ،جزء من اآلية . 1 :

4

السيوطي  :همع الهوامع . } 16 / 1 { .

5

محمد بن علي الصبان  :حاشية الصبان هلى شرح األشموني على ألفية ابن مالك  ،ومعه شرح الشواهد

للعيني  .دار الفكر  .بيروت  .د  .ت . 59 / 1 .
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ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

1

ْ ( ٫وععتڀٝع ) إٔ

ْتعععصٛك إٔ سععـخ ايقٖاب إٍ ؾلعععع ٕٛقـ مت ٗ مَععٔ ايتعععهًِ نُا ٜك ٍٛايٓشا« ٠

2

ٚٚ .اضض إٔ اؿـٜح عٔ ؿ٫ي ١ا٭َل عً ٢إوتكبٌ يـ ٣ع ٤٫٪ايٓشاَ ٠كصٛؿ ب٘ صٝػ ١ا٭َل
َٓؿلؿا ٚ ،يٝى ٗ ايوٝام  ،فيو أْ٘ قـ » ٜٓصلف ا٫هتكباٍ إٍ َعإ َتعـؿ ٗ ٠اؿاي١
عٔ طلٜل َعات ٞا٭هايٝب « . 3
 3ع ٚايتٛد٘ ايجايح هعٌ ا٭َل قاب ٬يًـ٫ي ١عً ٢اؿاضل تاكٚ ٠عً ٢إوتكبٌ تاك ٠أػل، ٣
طبكا ٕا ٜكتط ٘ٝايوٝام  َٔٚ .ايٛاضض إٔ ٖقا ايتٛد٘  ٖٛٚ ،ايوا٥ـ عٓـ ْع َٔ ايبصلٌٜ
 ،ػًص إٍ قٛي٘ باًذلاى ا٭َل » بٌ اؿاٍ ٚا٫هتكباٍ تعً ٬ٝبهَ ْ٘ٛأػٛفا َٔ إطاكع
ايقٌَ ٖٛ ٟذلى بٌ اؿاٍ ٚا٫هتكباٍ «

4

ٚ .قـ تبٖٓ ٢قا ايلأٚ ٟؿاؾع عٓ٘ ايـنتٛك ُاّ

سوإ سٌ قاٍ » ْوب ايٓشا ٠إط ٞإٍ صٝػ ١آل ؾځعٳٌٳ آل ٚقبًٗٝاْٚ،وبٛا اؿاٍ أٚ
ا٫هتكباٍ ؿاُ٥ا إٍ صٝػيت آل ٜؿعٌ آل  ٚآل اؾعٌٵ آل ٚقبًُٗٝا «
ا٫هتكباٍ ُٖا َعٓ ٢ا٭َل بايصٝػ« ١

6

5

ثِ أضاف » ؾاؿاٍ أٚ

ً ٫ٚ .و ٗ إٔ دعٌ اؿاٍ أ ٚإوتكبٌ َعٓ٢

يٮَل بايصٝػ ١ؾْٛ ٘ٝل  ،فيو أْٓا ػت ٢ي ٛهًُٓا بإَهإ ؿ٫ي ١ا٭َل عً ٢أسـ اينٌَٓ ٗ نٌ

1

سورة  :طه  ،اآليتان . 43 ، 42 :

2

إبراهيم أنيس  :من أسرار اللغة  .ص . 160

 3محمد عبد الرحمن الريحاني  :اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية  .دار قباء للطباعة والنشر
والتوزيع ـ عبده غريب  .القاهرة  . 1998 .ص . 134
4

مصطفى جمال الدين  :البحث النحوي عند األصوليين  .ص . 154

5

تمام حسان  :اللغة العربية معناها ومبناها  .الهيئة المصرية العامة للكتاب  .القاهرة  . 1979 .ص

. 243
6

المرجع نفسه  .ص  250ـ . 251
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َل ٠ؾإٕ ايصٝػ ١فاتٗا ّ ٫هٓٗا إٔ تعٝٸٔ ا٭َل يًشاٍ تاكٚ ٠يًُوتكبٌ تاك ٠أػل ، ٣بٌ ٜتأت٢
فيو َٔ ايوٝام َ ٖٛٚ ،ا ٜٓعت٘ ايـاكه ٕٛباينَٔ ايٓش ، ٟٛنُا هبل ايكٚ . ٍٛفيو
ٜصـم عً ٢صٝػٜ ١ؿعٌ أٜطا ،فيو إٔ » ن َٔ ًّ٬صٝػ ١إطاكع ٚصٝػ ١ا٭َل عع ٚبأصٌ
ٚضعُٗا ٗ ساي ١اٱؾلاؿ ٚ ،سوب َا فنل ايٓشا ٠عع َ ١ًٖ٪يـ٫ي ١عً ٢عً ٢مٌَٓ ُٖا اؿاٍ
أ ٚا٫هتكباٍ  ٫ٚ ،توتكل ايصٝػ ١عًٚ ٢اسـ َُٓٗا إ ٗ ٫ايوٝام « . 1
ٚاؾـٜل بايقنل  ،بعـ فيو نً٘  ،إٔ مث ١اػاٖا سـٜجا ٜٓهل ٚدٛؿ أ ٟؿ٫ي ١مَٓ ١ٝيؿعٌ
ا٭َل ٚ .يهٔ بقٚك ٖقا ا٫ػاّ ٙهٔ إٔ تٴًتُى يـ ٣عـؿ َٔ ايٓشا ٠ايكـَا ، ٤ؾكـ ٚدـْا
عً ٢هب ٌٝإجاٍ ابٔ ايولاز ٜعلف ايؿعٌ ابتـا٤ٶ بأْ٘ » َا نإ ػدلا  ٫ٚهٛم إٔ ٜٴؼدل عٓ٘
َٚ ،ا أَلت ب٘ «

2

 َٔ ٖٛٚ ،ثِ ٜـكز ا٭َل ٗ ْڀام ايؿعٌ  ،يهٓ٘ َٛ ٗ ،ضع آػل

سٌ ٜٓشـخ عٔ أقواّ ايؿعٌ هعًٗا ث٬ث ٖٞ ١إاضٚ ٞاؿاضل ٚإوتكبٌ ٌَرلا إٍ إٔ
صٝػ ١إاض ٖٞ ٞؾځعٳٌٳ  ،م : ٛضٳلٳبٳ ٚ ،اؿاضل ٜٳؿڃعٌ مٜ : ٛأنٌ ٚنٌ َا ؾ ٘ٝاينٚا٥ـ
ا٭كبع ٚ ،أَا صٝػ ١إوتكبٌ ؾٗ ٞصٝػ ١اؿاضل ْؿوٗا  ،بٌل ٙإٔ تهَ ٕٛوبٛق ١بايوٌ
أ ٚهٛف

3

 ،ؿ ٕٚإٔ ٌٜرل َٔ قلٜب  َٔ ٫ٚبعٝـ إٍ ا٭َل ٖ ،ا ٜوتٌـ َٓ٘ إػلاد٘

َٔ ٖق ٙايتكوُٝات يعـّ عـٸ ٙفا ؿ٫ي ١مَٓٚ . ١ٝإٍ داْب ٖ ٤٫٪ايٓشا ٠ايق ٜٔجملٛا إٍ ػًٛ
ؾعٌ ا٭َل ُاَا َٔ أ ٟؿ٫ي ١عً ٢اينَٔ ٚ ،دـْا ْعا نًدلا َٔ قككَ ٞتأػل ٟإٌتػًٌ
بأص ٍٛايؿك٘ اٱه ٫ٚ ، َٞ٬هُٝا ايٌٝععع ١اؾعؿعلٜ ، َِٗٓ ١ٜقٖب ٕٛإٍ » َٓععع ؿ٫يت٘ عً٢
1

كمال رشيد  :الزمن النحوي في اللغة العربية  ،ص . 42

2

أبو بكر بن السراج  :الموجز في النحو  ،ص . 27

3

المصدر نفسه  ،ص . 27
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مَإ ساٚ ٫اهتكبا« ٫

1

ٚ .يعٌ تأثرلِٖ ٖ ٛايق ٟػً٪َ ٗ ٢يؿات عـؿ َٔ َ٪يؿات

أٚي٦و ايٓشا ٠احملـثٌ ايق ٟأصًٛا شلق ٙايؿهلْٚ ٠اؾشٛا عٓٗا  ،فيو إٔ دًِٗ هبل إٔ تًك٢
تعً ُ٘ٝايٌلع ٗ ٞاؿٛمات يبعًُ ١ٝايٌٝع ١ٝاييت ًاع ؾٗٝا ٖقا ايطلب َٔ ايبشح ا٭صٛي، ٞ
نُا ٖ ٛساٍ ايـنتٛك َٗـ ٟإؼنَ َٞٚجٚ . ٬يعٌ كا٥ـ إٓٛل ٜٔشلق ٙايكهل ٖٛ ٠ايـنتٛك
أٓـ عبـ ايوتاك اؾٛاك ، ٟايقْ ٟعت ا٭َل بأْ٘ صٝػ » ١إٌْا ٤طًيب ٜكصـ ب٘ إٍ طًب
ايكٝاّ بايؿعٌ «

2

 ،ثِ ػًص إٍ ايك ٍٛبإٔ ؾعٌ ا٭َل » بايبـاٖ ١ػاٍ َٔ َعٓ ٢اينَٔ ،

٭ْ٘ يٝى غدل ٚ ،إِا ٜهَ ٕٛعٓ ٢اينَٔ ٗ اـدل «

3

ٌٜٚلغ كأ ٜ٘باهتؿًط٘ سٌ ٜطٝـ :

أَا ق ٍٛايكا ٌ٥آل اسطل ٜا مٜـ آل ،ؾٗ ٛيٝى إ ٫طًب سطٛك ٖٛٚ ، ٙسـخ مل ٜكع ٫ٚ ،
ٜٴعلف إٕ نإ َتٛقع ايٛقٛع  ،ستٜ ٢ٴشهِ ي٘ بنَٔ َعٌ  ،أ ٚبعباك ٠أػل ٣إٌْا، ٤
ٚاٱٌْاٜ ٫ ٤كذلٕ َعٓاَ ٙعٓ ٢اينَٔ ٚ .تواٚقا َع ايكاعـ ٠اييت أكهاٖا ٚإكلك ٠عـّ اقذلإ
َعٓ ٢اٱٌْاَ ٤عٓ ٢اينَٔ  ،عُِ اؿهِ عً ٢إطاكع إكذلٕ ب ّ٬ا٭َل ٖج ٬بكٛي٘ تعاٍ 
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ  .4 أٚإؿذلٕ بع  ٫ايٓاَٖ ١ٝوتٌٗـا بكٛي٘ تعاٍ  ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ  .5 بٌ إْ٘ ّط ٞإٍ أبعـ َٔ فيو ؾٝذعٌ إاض ٞايق ٟىعععلز إٍ ايـعا٤
ٖ ٛبـٚك ٙؿا ٫عً ٢اٱٌْا َٔٚ ، ٤ثِ ػًععٛا َٔ أ ٟؿ٫يعع ١مََٓ ، ١ٝععععٛكؿا قعععٛي٘ تعاٍ :
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 ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ َ .1 جا ٫عً ٢فيو ٚ .ي ٔ٦صض
ن ٕٛايـعا ٤إٌْا ، ٤ؾإٕ فيو ٜ ٫صـم عً ٢نٌ َاض ٚاكؿ َعٓ ٢ايـعا ، ٤ؾكٛيٓا َج٬
عٔ ًؼص كٓ٘ اهلل  ،يٝى إ ٫فلؿ ؿعا ٤قابٌ ٭ٕ ٜوتذٝب اهلل ي٘ ؾٝتشكل ايـعا ٤أ٫ ٚ
ٜوتذٝب اهلل ي٘ ؾٜ ٬تشكل ٚ ،ن ْ٘ٛإٌْا٤ٶ  ٫ػدلا َوأي ٫ ١غباك عًٗٝا  ،عً ٢ػ٬ف
ٖقا إجاٍ ايق ٟأٚكؿٜ ٫ ٖٛٚ ٙعطـ ؿعٛا ، ٙؾايـعا ٤بػطب اهلل عً ٢إ٬عٹَٓ ١تشكل ٫
قاي ١بٌل ٙصـم إ٬عٹٔ  ٖٛٚ ،بٗق ٙايـ٫ي ١يٝى ػًٛا َٔ ايـ٫ي ١عً ٢اينَٔ  ،بٌ عً٢
ايعهى ؾـ٫يت٘ عً ٢إوتكبٌ ٚاضش ١صلوَُٗٚ . ١ا ٜهٔ َٔ أَل ؾإٕ اؾٛاك ٟولص ،
ٗ َٛضع آػل  ،عً ٢ايتؿلق ١بٌ ؾعٌ ا٭َل بصٝػ ١آل اؾعٳٌٵ آل ٚبي ا٭َل باي ّ٬ايـاػً ١عً٢
ايؿعٌ إطاكع  ،ؾا٭ ، ٍٚأقٚ ٣ٛأًـ  ،بُٓٝا اٯػل ؾ َٔ ٤ًٞ ٘ٝايًٌ ٚايتًڀـ ٜهاؿ ٜكلب٘
َٔ ايلداٚ ٤ا٫يتُاي ٚبقٍ ايٓصٝشٚ . ١عٓـَا ٜتشـخ عٔ بٓا ٤ؾعٌ ا٭َل ٜٚعًٌ فيو بهْ٘ٛ
» أبعـ صٝؼ ا٭ؾعاٍ عٔ َٛدب اٱعلاب ٚأقلبٗا إٍ َعٓ ٢اؿلف ٚ ،أسكٗا بايبٓا ، ٤٭ْ٘
٪ٜؿَ ٟعٓٚ ، ٢إعاْ ٞسكٗا إٔ ت٪ؿ ٣باؿلف «

2

ٜ ،عٛؿ ي٪ٝنـ إٔ ؾعٌ ا٭َل » ػاٍ

َٔ َعٓ ٢اينَٔ  ،فلؿ ٕعٓ ٢ايڀًب  ،ؾٌٜٗ ٛتٌُ عًَ ٢عٓ ٢اؿـخ َكذلْا بايڀًب « ، 3
َكلكا أْ٘ ٜ ٫عرل اٖتُاَا ٕا ٜقٖب إي ٘ٝايٓشا َٔ ٠ؿ٫يت٘ عً ٢إوتكبٌ ٭ٕ ايؿعٌ ايـاٍ عً٢
اـدل ٖٚ ٛسـ ٙايقٜ ٟـٍ عً ٢إاض ٞأ ٚاؿاضل أ ٚإوتكبٌ ٚ ،يٝى فاى يٮَل ايق ٟيٝى
ؾ ٘ٝأثاكَ َٔ ٠عٓ ٢اينَٔ يه ْ٘ٛطًبا قطا ؛ ؾٓشٔ عٓـَا ْكٕ ٍٛؼاطب اؿػٌ ْه ٕٛقـ
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طًبٓا َٓ٘ ؾعٌ ايـػ ، ٍٛأ ٟطًبٓا َٓ٘ ايكٝاّ بؿعٌ ؾشوب ٚ ،قـ ٜ ٫ك ّٛب٘ ٚ ،عٓـ٥ق ٫
فاٍ يًشـٜح عٔ مَٔ عً ٢اٱط٬م ٚ ،قـ ٜوتذٝب يڀًبٓا ؾٝك ّٛباـلٚز  ٖٛٚ ،ؾعٌ
َوتكٌ عٔ ؾعٌ ايڀًب  » .ؾايؿعٌ ايق ٟؿٍ عًَ ٢عٓ ٢ا٫هتكباٍ ع ٛايؿعٌ ايق ٟأدٝب ب٘
ايڀًب  ٫ ،ؾعٌ ايڀًب ْؿو٘ « . 1
 َٔٚايقً ٜٔاكنٛا اؾٛٸاكٖ ٟقا ايلأ ٟايـنتٛك َٗـ ٟإؼن َٞٚايق ٟفٖب إٍ سـ
ايتٌهٝو ٗ ؾعً ١ٝؾعٌ ا٭َل ؛ ؾبعـ إٔ أبـ ٣تأٜٝـٕ ٙا فٖب إي ٘ٝايهٛؾ َٔ ٕٛٝعـّ ايٓٛل
إٍ ؾعٌ ا٭َل عً ٢أْ٘ قو ِٝيًؿعٌ إاضٚ ٞإطاكع َوذَ ٬ع فيو عـّ ؼُو٘ يتؼلهات
ايهٛؾ ٗ ٌٝطلٜك ١اقتڀاع٘ َٔ ايؿعٌ إطاكع  ،ػًص إٍ تكلٜل إٔ » أندل اي ٔٛإٔ بٓا ٤آل
اؾڃعٳٌٵ آل يٝى بؿعٌ  ،نُا ٜٴؿِٗ َٔ ٖق ٙايهًُ ، ١٭ٕ ايؿعٌ ٜتُٝن بٌ : ٌ٦ٝأٚشلُا  :أْ٘
َكذلٕ بايـ٫ي ١عً ٢اينَإ ٚ ،ثاُْٗٝا  ،أْ٘ ٜبٓ ٢عً ٘ٝإوٓـ ٚ ،وٌُ عًٚ . ٘ٝبٓا ٤آل
اؾڃعٳٌٵ آلػًٖ َٔ ٛاتٌ إٝنتٌ  ،ؾ ٬ؿ٫ي ١ي٘ عً ٢اينَإ بصٝػت٘  ٫ٚ ،إهٓاؿ ؾ« ٘ٝ

2

.

َ ٗٚعلض ًلس٘ ٕوأي ١ػً َٔ ٙٛاينَٔ ٜلدع فيو إٍ ن » ٕٛإـي ٍٛعً ٘ٝبايؿعٌ ٖ ٛاينَٔ
ايقٜ ٟتًبى ؾ ٘ٝايؿاعٌ بايؿعٌ  ٫ٚ ،ؿ٫ي ١ي٘ عًٖ َٔ ٤ًٞ ٢قا  .إٕ ايقٜ ٟـٍ عًٖٛ ٘ٝ
طًب ايؿعٌ ؾشوب  ،ؾًٝى ًٖٓو َٔ ؾعٌ  ٫ٚ ،مَإ ٜتًبى ؾ ٘ٝايؿاعٌ بايؿعٌ «

3

.

ٜٚـيٌ بعـ فيو عً ٢عـّ إهٓاؿ ٙبه ٕٛإهٓاؿَ ٙكتصلا عً ٢أيـ اٱثٌٓ أٚ ٚا ٚاؾُاع ١أٚ
ٜا ٤إؼاطب ١أ ْٕٛ ٚايٓو ، ٠ٛأ ٚايطُرل إوتذل ٗ آل اؾڃعٳٌٵ آل إكـك بأْت نُا ٜنعُ، ٕٛ
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عً ٢سـ تعبرل ، ٙؾط ٬عٔ نٖ ٕٛق ٙفلؿ نٓاٜات تٌرل إٍ دٓى إؼاطب أ ٚعـؿ، ٙ
ٚيٝوت أزلا ٤أ ٚضُا٥ل ٜتِ اٱهٓاؿ إيٗٝا  َٔٚ ،إوًِ ب٘ ؾط ٬عٔ فيو أْ٘  ٫إهٓاؿ ؾ٘ٝ
إٍ ضُا٥ل إتهًِ أ ٚايػا٥ب َ ،ؿلؿ ٠أْ ٚعا .
ٚإفا نإ إؼن٪ٜ ٖٛٚ ، َٞٚصٌ يؿهل ٠ػً ٛؾعٌ ا٭َل َٔ أب ١ؿ٫ي ١عً ٢اينَٔ ،
قـ أٜـ ايهٛؾ ٗ ٌٝعـّ دعً٘ ؾوُٝا يًًُطٚ ٞإطاكع  ،بٌ فٖب إٍ سـ ايتٌهٝو ٗ
ؾعً ١ٝؾعٌ ا٭َل نُا أهًؿٓا  ،ؾإٕ ايـنتٛك مل ٜهٔ قاطعا ٗ ٌَاطلت٘ كأَ ٗ ٜ٘ا ٜتعًل بتأٜٝـ
ايهٛؾٖ ٗ ٌٝقا ايٌإٔ ،نُا مل ٜصٌ ب٘ ا٭َل إٍ ْؿ ٞؿ٫يت٘ عً ٢اينَٔ َڀًكا  ،بٌ قصاك٣
َا قلك ٖٛ ٙعـّ ٚضٛغ ؿ٫يت٘ اينَٓٚ ، ١ٝؾط ٬عٔ فيو ؾكـ ػٓب ايصلاَ ٗ ١إصـاك
اؿهِ بإْهاك ؾعًٝت٘  ،نُا ٜوتٌـ َٔ اهتعُاي٘ يؿ ٜؾعٌ ا٭َل ْٚعت٘ بأْ٘ سـخ نوا٥ل
ا٭ؾعاٍ  ،سٝح قاٍ ٜٚ » :بـ ٚيٓا إٔ ايهٛؾ ٌٝعً ٢سل ٗ إبعاؿ ا٭َل إٔ ٜه ٕٛقوُٝا
يًُاضٚ ٞإوتكبٌ ٚ ،فيو إٔ ؾعٌ ا٭َل طًب  ٖٛٚ ،سـخ نوا٥ل ا٭ؾعاٍ  ،غرل إٔ
ؿ٫يت٘ اينَٓ ١ٝغرل ٚاضش ، ١فيو إٔ اؿـخ ٗ ٖقا آل ايڀًب آل غرل ٚاقع إ ٫بعـ مَإ
ايتهًِ ٚ ،كَا مل ٜذلتب عًٖ ٢قا ايڀًب إٔ ٜكع سـخ َٔ ا٭سـاخ « َُٗٚ . 1ا ٜهٔ َٔ
أَل  ،ؾإٕ ايقَ ٫ ٟلا ٤ؾ ٘ٝإٔ مَإ ؾعٌ ا٭َل يٝى َتعًكا بايؿعٌ فات٘  ،٭ْ٘ » ٜـػٌ
ضُٔ َا ٜصڀًض عً ٗ ٘ٝا٭ؿبٝات ايتـاٚي ١ٝبأؾعاٍ ايهٚ ، ّ٬ؿ٫يت٘ اينََٓ ١ٝوتًنَ ١بٛاهڀ١
قٛاعـ ا٫هتًناّ اؾٛاك َٔ ٟدٗ« ١

2

 ،أٜ ٫ ٟوتُـٖا َٔ بٓٝت٘  ،بٌ تتأت َٔ ٢ايوٝام
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 ،أ ٟاينَٔ ايٓش ، ٟٛإفا هًُٓا بلأٜ َٔ ٟلا ٙفا مَٔ َا ٜٚ ،ك ُٕٛٝع٬ق ١بٌ ا٭َل
ٚا٭ثل ايق ٟىًؿ٘ ٗ إؼاطب إأَٛك  ، .أَا ايكا ًٕٛ٥ب ٬مَٓٝت٘  ،ؾٌُهًت٘ عٓـِٖ
َتٛيـ َٔ ٠إٌْاٝ٥ت٘ اييت ػعً٘ قتٌُ ايٛقٛع أ ٚغرل قتًُ٘  ِٖٚ ،تبعا يقيو ٜل ٕٚإٔ ا٭ثل
ايق ٟىًؿ٘ ا٭َل ٗ إؼاطب إأَٛك ٜ ٫ ،عدل عٓ٘ ايؿعٌ هٛا ٤بصٝػت٘ أّ َعٓا.1 ٙ

ٜوتعٌُ عـؿ َٔ ايًػ ٌٜٛإعاصلَ ٜٔصڀًض اؾٗ ١عً ٢أْ٘ تلْٕ ١صڀًض
 L’aspectايؿلْوْٛ ٚ ٞرل ٙاٱْكًٝنُٖٚ The aspect ٟا ٜلؿإ ٗ َعلض اؿـٜح
عٔ ايتشـٜـ ايـقٝل ؿاي ١اؿـخ َٔ سٝح إـٚ ٠نٝؿ ١ٝاؿصٚ . ٍٛاؿل إٔ مث ١باسجٌ
ٜكذلس ٕٛتلْات أػل ٣يًؿ ، aspect ٜنُا ٖ ٛساٍ ايباسح إػلب ٞبْٛعٖ ١بام ايقٟ
ٜوتؼـّ يؿ ٜآل ايلٝ٥إ آل

2

ٚ ،نُا ٖ ٛساٍ عبـ ايلٓٔ ايلواْ ٞايقٜ ٟلتط ٞيؿ ٜآل

إٗٛل آل تلْ١ڄ ي٘ ٚ ، 3نُا ٖ ٛساٍ قُـ ػًٝؿ ١ا٭هٛؿ ايق٪ٜ ٟثل َصڀًض آل اؿـث١ٝآل
4

عً ٢سٌ اهتعٌُ َصڀؿ ٢ايٓشاي يؿ ٜاؾٗ ١يًـ٫ي ١عً ٢اينَٔ ٚدعٌ نًُ ١اشلٖٞ ١٦ٝ

ايذلْ ١إٓاهب ١يهًُ١

aspect

5

ٚؾأ آػل ٕٚإٍ نٓاب ١يؿ aspect ٜنُا ٖٛ
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باؿلٚف ايعلبٚ ١ٝبٓڀل إْكًٝن ٟأ ٟأهبهت

1

َُٗٚ .ا ٜهٔ َٔ أَل  ،ؾإٕ إكصٛؿ بًؿٜ

اؾٗ ٖٛ ١ع سوب تعبرل ُاّ سوإ ع » ؽععععصٝص يـ٫ي ١ايؿعٌ أ ٚم ، ٙٛإَعععا َٔ سٝح
اينَٔ ٚ ،إَا َٔ سٝح اؿـخ «

2

 ،أ ٖٛ ٚع نُا علؾ٘ كَنَٓ ٟرل ايبعًبهٞ

اؿـخ نُا تعدل عٓٗا صٝػ ١ايؿعٌ َٔ سٝح َـت٘ ٚنٝؿ ١ٝسصٛي٘ «
بلْاكؿ نَٛلٟ

3

» ساي١

 ،أ ٚنُا علؾ٘

» ايڀلم إؼتًؿ ١يًٓٛل إٍ ايته ٜٔٛاينَين ايـاػً ٞيٛضع َعٌ «

4

؛

ٚقلٜب َٔ ٖقا إؿَٗ ّٛا ٜصڀًض عًب٘ ايًواْ ٕٛٝا٭ٕإ بع ٜٚ ،عٓ ٕٛب٘ آل طبٝع ١ايؿعٌ آل
أ ٚآل طبٝع ١اؿـخ آل

» ساي ١اؿـخ نُا تعدل عٓٗا صٝػ ١ايؿعٌ َٔ سٝح َـت٘ ٚنٝؿ١ٝ

سصٛي٘ « ٚ .5قـ علف إوتٌلم ٖٓل ٟؾً ٍٝاؾٗ ١بأْٗا » طلٜك ١يتكـٜل إـ : ٠عٌُ
ٗ اهتُلاكٜت٘  ،أ ٚؾك٘ ْكڀ ٗ ١تڀٛك ، ٙأْ ٚكڀ ٗ ١بـاٜت٘  ،أْ ٚكڀْٗ ٗ ١اٜت٘  ،أٖٛ ٚ
عٌُ ؾڂعٹٌ َلٚ ٠اسـ ٠أ ٚنڂلٿك  ،أ ٚؾعٌ ي٘ ْٗاْٚ ١ٜتٝذ ، ١أ ٚبهٌ بواط ١عٌُ َٴٓذععععععن أٚ
عٌُ غرل َٴٓٵذٳن  ،إخل ...
L’aspect est une manière de considerer la duree : action dans sa
continuite ou a un point seulement de son developpement , au point
1
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initial ou au point final , action faite seulement une fois ou bien
repetee , action ayant un terme et un resultat ou bien simplement :
1
action accomplie ou action inaccomplie , etc… » .

إٕ اؾٗ ١إفٕ ٖ ٞاييت تٌلغ َٛقؿا َعٓٝا ٗ اؿـخ ايؿعًٚ ٞتعڀ ٞمَٓ٘ ؼـٜـا أنجل ،
ٚتتٛيـ ٖق ٙاؾٗات إكٝـٕ ٠عٓ ٢اينَٔ ٗ ايًػ ١ايعلبٚ ١ٝاحملـؿ ٠يـ٫ي ١ايؿعٌ َٔ سٝح اينَٔ
َٔ َ٪ثلات ًت ٢ػً ٗ ٤ٞهٌ هٛابل ٚيٛاسل ٫ ،صك ١أَٓ ٚؿصً ، ١أٜ ٚدلمٖا ايوٝام
ّٚ.هٔ سصل تًو إ٪ثلات ٗ إباْ ٞايـاي ١عً ٢اؾٗات اينَٓ ٗ ٖٞٚ ، ١ٝعَُٗٛا قـ ٚمل
ٕٚا ٚئ َٚ ٫ٚا ٚايوٌ ٚهٛف ٚنإ َٚا ماٍ ٚ ٌٚٚناؿ ٚطؿل » ٚؾٛم نٌ فيو تًعب
ايٛلٚف اينَاْ ١ٝؿٚكٖا اشلاّ دـا ٗ ٖقا اجملاٍ بتؼصٝص اينَٔ ايٓش ٟٛبٛاهڀ ١ايـ٫ي ١عً٢
تٛقٝت اؿـخ ايٛاسـ ايقٜ ٟـٍ عً ٘ٝايؿعٌ ٚم ٗ ٙٛاؾًُ ، ١أ ٚبٛاهڀ ١ايـ٫ي ١عً٢
ا٫قذلإ اينَين بٌ سـثٌ َـي ٍٛعًُٗٝا بعٓصل ٜٔكتًؿٌ ٗ اؾًُ« ١

2

عً ٢سـ تعبرل

ايـنتٛك ُاّ سوإ  .أَا إباْ ٞايـاي ١عً ٢دٗات ؾِٗ َعٓ ٢اؿـخ ؾٗ ٞع عٓـ ٙع اشلُن٠
ٚايتطعٝـ ٚ ،تهلاك إبٓٚ ، ٢تا ٤ايؿاعٌ ٚ ،ايوٌ ٚايتا ْٕٛٚ ، ٤اْ٫ؿعاٍ ٚ ،تا ٤ا٫ؾتعاٍ
ٚ ،تا ٤ايتؿعٌ ٚ ،تا ٤ا٫ؾتعاٍ عٔ دٗات ايتعـٚ ١ٜتهلاك اؿـخ ٚإٌاكنٚ ١ايڀًب
ٚإڀاٚعٚ ١ا٫ؽاف ٚايتهًـ ٚايتباؿٍ

3

.

ٚمث ١أٜطا دٗات ٗ ؾِٗ َعٓ ٢ع٬ق ١اٱهٓاؿ ٗ

ايذلنٝب  ،أ ٟأْٗا يٝوت َوًڀ ١عً ٢أ َٔ ٟاينَٔ أ ٚاؿـخ يتكٝٝـ ، ٙبٌ تتٛد٘ إٍ

1 Henri Fleish : Traité de philologie arabe .Vol 2 : Pronoms ,
Morphologie Verbale , Particules . Dar El - Machreq Editeurs . Beyrouth .
1979 . p 175 .
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اٱهٓاؿ يتكٝٝـٚ ، ٙايتعبرل عٓٗا ٜتِ عٔ طلٜل ٚلٚف إهإ ٚإٓصٛبات ناؿاٍ ٚإؿعَ ٍٛع٘
ٚإؿع ٍٛب٘ ٚإؿع ٍٛؾٚ ٘ٝإؿع ٍٛ٭دً٘ ٚنقيو سلٚف اؾل ٚأؿٚات أػل ٣غرلٖا ؾصٌ ايكٍٛ
ؾٗٝا ايـنتٛك سوإ ُاّ ٠.عهقا ٜتبٌ إٔ اؾٗات أْٛاع ث٬خ  :دٗات ٗ ؾِٗ َعٓ ٢اينَٔ
ٚدٗات ٗ ؾِٗ َعٓ ٢اؿـخ ٚدٗات ٗ ؾِٗ َعٓ ٢ع٬ق ١ايذلنٝب ٗ اٱهٓاؿ ٚ ،ا٭ٖٞ ٍٚ
اييت تُٗٓا ٗ عجٓا ٖقا عًٚ ٢د٘ اـصٛص .
إٕ ايٓشا ٠ايكـَا ٤إفا ناْٛا قـ اػتًؿٛا ٗ أقواّ ايؿعٌ ايج٬ث ، ١ؾذعًٗا ايبصل: ٕٜٛ
إاضٚ ٞإطاكع ٚا٭َل ٚ ،صٝػٗا  :ؾځعٳٌٳ ٜ ،ٳؿڃعٳٌٴ  ،اؾڃعٳٌٵ ٚ ،صلف ايهٛؾْٛ ٕٛٝلِٖ عٔ
ايكوِ ايجايح ا٭َل ايق ٟمل ٜعـ ٙٚؾع ، ٬أ ٫ ٚوٌُ أ ١ٜؿ٫ي ١مَٓٚ ، ١ٝأسًٛا قً٘ ايـاِ٥
ٚصٝػت٘ ؾځاعٹٌ  ،ؾإِْٗ ٗ فُٛعِٗ ٜكل ٕٚبإٔ ا٭مَٓ ١ث٬ث : ١إاضٚ ٞاؿاٍ ٚإوتكبٌ
َواٚقٌ يًنَٔ ايؿًوؿ ، ٞباهتجٓا ٤ؾ ١٦قـٚؿ ٠أْهلت إَهإ ٚدٛؿ اؿاٍ اهتٓاؿا إٍ تأٌٜٚ
ؾًوؿ ٞنُا أهًؿٓا ٚ .يهٔ احملـثٌ سلصٛا عً ٢ؼـٜـ نٌ مَٔ َٔ ٖق ٙايج٬ث ، ١بكـك
نبرل َٔ ايـقٖٚ . ١هقا ٚدـْا إبلاٖ ِٝأْى وـثٓا َ ،تأثلا ٗ ٖقا أٜطا بايتؿهرل ايؿًوؿٞ
 ،عٔ هبع ١أمَٓ : ٖٞ ١قبٌ إاض ، ٞإاضعععع ، ٞبعـ إاض ، ٞاؿاضل  ،قبٌ
إوتكبٌ  ،إوتكبٌ  ،بعـ إوتكبٌ َٚ .1ط ٢ايـنتٛك ُاّ سوإ أبعـ فيو سٌ دعععععععٌ
أمَٓ ١ايًػ ١ايعلب ١ٝايج٬ث » ١تتؿلع عٓـ اعتباك اؾٗععععععععع ١إٍ هت ١عٌل مَٓا مٜٛا «
ٚنععٌ طا٥ؿَٗٓ ١ا َاقلع َٔ ١مَٔ  ،ؾإاض ٞتتؿلع عٓ٘ توع ١أمَٓ: ٖٞ ١
1
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2

 1ع ايبعٝـ إٓكڀؼ  :نإ ؾځعٳٌٳ .
 2ع ايكلٜب إٓكڀع  :نځإٳ قـ ؾځعٳٌٳ .
 3ع إتذـؿ  :نځإٳ ٜٳؿڃعٳٌٴ .
 4ع إڂٓٵتٳٗڇ ٞباؿاضل  :قځـٵ ؾځعٳٌٳ .
 5ع إتصٌ باؿاضل َ :ا ماٍ ٜؿعٌ .
 6ع إوتُل ٜ ٌٚ :ؿعٌ .
 7ع ايبو : ٘ٝؾځعٳٌٳ .
 8ع إكاكب  :ناؿ ٜؿعٌ ظ
 9ع ايٌلٚع : ٞطځؿٹل ٜؿعٌ .
ٚاؿاٍ تتكلع عٓ٘ ث٬ث: ٖٞ ١
 11ع ايعاؿٜ : ٟؿعٌٴ .
 11ع ايتذـؿٜ :ٟؿعٌٴ .
 12ع ا٫هتُلاكٜ : ٟؿعٌ .
 َٔٚايٛاضض إٔ صٝػتٗا ْٝعٗا ٚاسـٚ ، ٠ايق ٟوـؿ دٗتٗا ٖ ٛايوٝام .أَا أمَٓ ١إوتكبٌ
ؾأكبع: ٖٞ ١
 13ع ايبوٜ : ٘ٝؿعٌ .
 14ع ايكلٜب  :هٝؿعٌ .
 15ع ايبعٝـ  :هٛف ٜؿعٌٴ .
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 16ع ا٫هتُلاك : ٟهٜ ٌٛٝؿعٌٴ .

1

ٚقـ تابع٘ ٗ فيو تًُٝق ٙايـنتٛك ؾاضٌ َصڀؿ ٢ايواقٞ

2

؛ بُٓٝا تبآٜت َصڀًشات

باسجٌ آػل ٗ ٜٔتوُ ١ٝبعض ا٭مَٓٚ ، ١ايتؿلٜل بٌ َـي٫ٛت بعطٗا اٯػل  ٢ًٖ ،مَ ٛا
ًْك ٢يـَ ٣صڀؿ ٢ايٓشاي ٚ 3قُـ عبـ ايلٓٔ ايلواْٞ

4

عً ٢هب ٌٝإجاٍ ٚ.اؾـٜل بايقنل

إٔ ايتؿلٜعات اينَٓ ١ٝاييت ٜٓعتٗا ٖ ٤٫٪ايـاكهٌ َٓق ُاّ سوإ بع آل دٗات ايؿعٌ آل إٕ ٖٞ
إ ٫قانآَٚ ٠اٚل ٠يًتؿلبعات اينَٓ ١ٝإٛدٛؿ ٗ ٠عـؿ َٔ ايًػات ا٭ٚكٚب ، ١ٝؾايؿلْوَ ١ٝج٬
تتطُٔ مثاْ ٞصٝؼ تصلٜؿ ١ٝمَٓ ١ٝتلؿ ٗ اؾًُ ١اـدل: ٖٞ ، ١ٜ
Le present , Le passe simple , Le passe compose , Le
passe anterieur , L’imparfait , Le plus que parfait , Le
futur simple , Le futur anterieur .
ٚيهٔ ايًػ ٌٜٛا٭ٚكٚب ١ٝع ؾُٝا ٜبـ ٚع ٜ ٫عـ ٕٚايتؿلٜعات اييت ٜتشـخ عٓٗا ُاّ سوعععععععإ َٔٚ
دا ٤بعـ ٙإ ٫فلؿ » صٝؼ تصلٜؿٚ ، ١ٝيٝوت دٗ ،)aspect( ١عً ٢ا٭قٌ َؿٗععععععَٗٛا
ايوا٥ـ عٓـِٖ سـٜجا «

5

ٚ .اؿل إٔ فيو اؿهِ غرل ؿقٝل  ،ؾًهٌ يػ ١طلقٗا اـاص١

ٚٚهاًٗ٥ا إع ١ٓٝيًتعبرل عٔ اؾَٗ ٖٛٚ ، ١وتُـ دنٝ٥ا َٔ ْٛاَٗا ايؿعًٚ . ٞإفا نإ
ٜودلهٔ ٜل ٣أْ٘ ّهٔ ايتعبرل عٔ اؾٗ ٗ ، ١غرل ايًػات ايو٬ؾ ١ٝع اييت شلا ػصٛصٝتٗا ٗ
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ٖقا اجملاٍ ع ععععٔ طلٜل ٚاسـ َٔ ٠طلم أكبع: ١
 1ع إعٓ ٢ا٭صً ٞيًؿعٌ .
 2ع إعٓ ٢ايعلض ٞيًؿعٌ نُا وـؿ ٙايوٝام أ ٚإٛقـ .
 3ع ٫صك ١اًتكاق. ١ٝ
 4ع ايصٝػ ١اينَٓ.1 ١ٝ
ؾإٕ فيو ٜٓڀبل ُاَا عً ٢ايعلب َٔٚ ، ١ٝفيو تٛيـت تًو ايتؿلٜعات اييت ٜتشـخ عٓٗا ُاّ
سوإ  َٔٚهًو َوًه٘ َٔ ايًػ ٌٜٛاحملـثٌ ايعلب  ٖٞٚ ،ادتٗاؿات كَا أعٛمتٗا ايـقٗ ١
ايتوُٚ ١ٝكَا تطاكبت ٚاضڀلبت اضڀلابا دًٝا ٗ ؼـٜـ إصڀًض ٚ ،يهٓٗا أيكت أضٛا٤
دـٜـ ٠عًَ ٢ا ؼًُ٘ ايعلب َٔ ١ٝثلا ٗ ٤فاٍ ايتعبرل عٔ اينَٔ  ،مل ٜتض ي٘ إٔ ٜٴدلم ٜٚٴـكي
بكـك َٓاهب َٔ ايعُل ٚ ،فيو َا ٚقـ عً ٘ٝعـؿ َٔ ايٓشا ٠ايعلب احملـثٌ َجٌ إؼنَٞٚ
ٚايواَلاٚ ٞ٥أضلابُٗا َٔ ايق ٜٔناْت شلِ ْٛلات ػـٜـ ٗ ١ٜايٓش ٛايعلب. ٞ
إٕ َا ٜوُٜ ٘ٝودلهٔ إعٓ ٢ايعلض ٞيًؿعٌ نُا وـؿ ٙايوٝام أ ٚإٛقـ ٖ ٛبايطب٘
َا ؼـخ عٓ٘ عـؿ َٔ ايٓشا ٠ايكـَاَٚ ٤ا ٚضعععع٘ احملععععـث َ٘ٓ ٕٛؼت
عٓٛإ  :اينَٔ ايٓش ، ٟٛنُا َل بٓا ٗ َٛضع هابل َٔ ٖقا ايؿصٌ .

ٚإف ْتشـخ عٔ اؾٜٗ ٫ ١ؿٛتٓا إٔ ْتٛقـ عٓـ َصڀًشٌ آػل ٜٔنجل ؿٚكاْعععُٗا عٓـ
1 Otto Jesperson : The philosophy of grammar . George Allen Unwin Ltd ,
1924 . p 286 .
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إوتٌلقٌ إٌتػًٌ بكطاٜا ايٓشٚ ٛايصلف ايعلبُٖ ٌٝا َ :صڀًشا ايتاّ ٚغرل ايتاّ تلْ١
ٕصڀًشٚ . accompli L’inaccompli et ٞايٛاقع إٔ ٖق ٙايذلْ ٗ ١سـ فاتٗا
ُجٌ ٌَه ٬عٜٛصا ٜ ٫كٌ عٔ إٌهٌ ايق ٟتڀلس٘ نًُ ١اؾٗٚ . ١يكـ نإ َكذلغ ٖقٙ
ايذلْ ١أَ ٍٚل ٠ع ٗ سـٚؿ َا ْعًِ ع إوتٌلم ا٭ب ٖٓل ٟؾً ٍٝايٝوٛع ٗ ٞنتاب٘  :آل
d’une

structure

Esquisse

–

classique

L’arabe

linguistiqueآل ايق ٟتلْ٘ إٍ ايعلب ١ٝايـنتٛك عبـ ايصبٛك ًاٌٖ ؼت اهِ آل
ايعلب ١ٝايؿصش ٢ع م ٛبٓا ٤يػ ٟٛدـٜـ آل ٚ ،قـ صـكت طبعت٘ ا٭ ٍٚهٓ. 1966 ١
ؾًكـ سـثٓا إذلدِ ٗ تكـّ٘ يًهتاب عٔ إٔ تعبرل إ٪يـ عٔ َصڀًش ٞإاضٚ ٞإطاكع
بًؿٚ L ’accompli et l’ inaccompli ٞٛإعلاض٘ عٔ اهتعُاٍ ايهًُتٌ ايٌا٥عتٌ
َ Le present , le passeلدع٘ إٍ ا٫ػا ٙايٝٚٛؿ ٞايق ٟهًه٘ ٗ ٚضع
َصڀًشات٘  ،ي٪ٝنـ إٔ نًُ accompli ١تؿٝـ اْتٗا ٤اؿـٜح  ،عً ٢سٌ ٌٜرل َكعععععابًٗا
 inaccompliإٍ عـّ اْتٗا٪َ ، ٘٥نـا إٔ » ايتصلف ا٭ٚي ٞيًذلْ ١إٔ تلؿ إؿٗ ّٛإٍ
اصڀ٬س٘ ايٌا٥ع ٗ ايعلب ، ١ٝؾتعڀ ٞا٭ ٍٚنًُ ١آل إاض ٞآل ٚايجاْ ٞنًُ ١آل إطاكع آل ،
ٚيهٔ إٓٗر ايق ٟتلهٸُ٘ إ٪يـ َٓع َٔ فيو  ،بٌ كؾض كؾطا قاطعا اهتعُاٍ ٖق ٜٔايًكبٌ
يًؿعٌ ايعلب« ٞ

1

 ،فيو إٔ أٚشلُا ( إاضَ ) ٞلتب٘ باينَٔ  ،أ ٟإٔ ي٘ أهاها ٝٚٚؿٝا

 ،بُٓٝا توُ ١ٝثاُْٗٝا ( إطاكع ) َوتُـ َٔ ٠داْب ًهًٜ ٞتُجٌ ٗ َطاكعت٘ أٟ
ٌَابٗت٘ ي٬هِ أ٫ ٚهِ ايؿاعٌ ٖٚ ،قا أَعععل ٜتصٌ بٌهٌ ايهًُ ١ؾ ٬ع٬ق ١ي٘  ،بڀبٝع١

1

هنري فليش  :العربية الفصحى ـ نحو بناء لغوي جديد  .ص  20ـ . 21

61

اؿاٍ  ،بإـي ٍٛايٝٚٛؿ َٔٚ » . ٞسٝح طلأ اـًٌ عً ٢ايٓٛاّ بٗقا ا٫ػت ٙ٬بٌ ا٭هى
 ،ؾَٓ ٬اص َٔ ٚضع َصڀًشٌ دـٜـ ٜٔعً ٢أهاي ٝٚٚؿٚ ٞاسـ  ،أٜ ٟعدلإ عٔ
إـي ٍٛاينَين يهًُٗٝا ٚ ،اهتكل ايلأ ٟبٝين ٚبُٗٓٝا عً ٢أُْٗا آل ايتاّ ٚغرل ايتاّ آل «

1

.

ٚيهٔ ٖق ٜٔإصڀًشٌ ًَتبوإ  ،ؾُا ٜـٍ عً ٘ٝايتاّ يٝى َا ٜـٍ عً ٘ٝيؿaccompli ٜ
بصؿ ١ؿقٝك . ١ؾُعذُات ايًػ ١تٓبْ٪ا إٔ نًُ accompli ١تعين إٓذن

2

 ٖٛٚ ،ؾعٌ

َتعـ  ،بُٓٝا نًُ ١تاّ َٖ ٛوتُـ َٔ ٠ؾعٌ مت  ٖٛٚؾعٌ ٫مّ ٜتشـخ عٔ ايؿعٌ ْؿو٘ ٫ٚ ،
وٌُ إًاك ٠إٍ ؾاعً٘ ٚ ،قـ ٌٜرل إٍ ايهُاٍ ٪ٜٚ .نـ فيو اهتعُاي٘ يـ ٣بعض ايٓشا٠
ايعلب إعاصلَ ٜٔكاب ٬يهًُ١

 parfaitايؿلْوٚ ١ٝنًُ perfect ١اٱْكًٝن« . ١ٜ

3

.

ؾٓعت ؾعٌ بأْ٘ تاّ ٜعين  ،سوب إٓڀٛم ايًػ ٟٛعً ٢ا٭قٌ  ،اْكطاٚ ٙ٤عـّ اهتُلاك، ٙ
مفيو ٜٓ ٫ڀبل عً ٢صٝػ ١ؾځعٳٌٳ َؼتًـ أًهاشلا ،ؾٌهٌ ؾځعٹٌ ايـاٍ عً ٢اؿاي ١إ٪قتَ ١جٌ
سٳنڇٕٳ  ٚؾځلڇغٳ ًٚ ،هٌ ؾځعٴٌ إوتُل ٠ايـاَ ١ُ٥جٌ ثٳكڂٌٳ  ٚقځبٴضٳ  ٚسٳوٴٔٳ ٜ ،ـ ٕ٫عً ٢سا٫ت
َوتُل ٠مل تٓت٘ ٗ ؿَ ١ٛع ،4 ١ٓٝيهٜٓ ٞڀبل عًٗٝا َؿٗ ّٛايتُاّ علؾٝت٘ ٚ.ؾط ٬عٔ فيو
ؾإٕ َؿٗ ّٛايتاّ ىتً٘ ٗ ايٓش ٛايعلب ٞباهتعُاٍ ايٓشا ٠ايعلب ٖقا ايًؿ ٜيـ ٣اؿـٜح عٔ
ؾعٌ ايه ، ١ْٛٓٝسٌ ٜٓعت ٕٛنإ بأْٗا ْاقو ١أ ٚتاَ ، ١عً ٢مَ ٛا َٖ ٛعلٚف .
1

المرجع السابق  .ص . 21

 2 Daniel Reig : As- sabil . Dictonnaire Arabe - Francais FrançaisArabe. Collection Saturne . Librairie Larousse . Paris . 1983 . mot 5312 .
 3ينظر على سبيل المثال  :محمد عبد الرحمن الريحاني  :اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات
اللغوية  .ص . 275

4 R . Blachere & M . Gaudefroy-Demombynes : Grammaire de l’arabe
classique .G-P Maisonneuve & Larose , editeurs . Paris . 1975 . p 38 .
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 َٔٚإعً ّٛإٔ َوتعًُ ٞإصڀًشٌ L’accompli et l’inaccompli
ٜقٖب ٕٛإٍ إٔ إواك ٜٴٓعت بأْ٘  L’accompliإفا نإ قعععـ مت ايٛصععععععع ٍٛإٍ َٓتٗا، ٙ
غ٬ف ْكعععٝط٘  l’ inaccompliايق ٟمل ٜبًعععععؼ َٓتٗا . ٙتك ٍٛايباسج ١داْا َٴػٳٝٵنٳٍ :
«Un proces est accompli si son terme est atteint , et non
accompli si au contraire il n’a pas atteint son terme» 1 ,
َُٗٚا ٜهٔ َٔ أَل  ،ؾإٕ إوتٌلم ا٭ب ٖٓل ٟؾً ٍٝايق ٟنإ َٔ كٚاؿ اهتعُاٍ
ٖق ٜٔإصڀًشٌ ٚتلْتُٗا نُا أهًؿٓا ٜكلك تبعا يلٜ٩ت٘ ٖق ٙإٔ تصلٜـ ايعلبٜ ٫ ١ٝعلف
ه ٣ٛمٌَٓ قاصـا بقيو َا ٌٜرل إيٖ ٘ٝقإ ايًؿٛإ ٚ ،قـ اكتطاُٖا يـ٫يتُٗا اينَٓ١ٝ
احملط ، ١عً ٢ػ٬ف َصڀًش ٞإاضٚ ٞإطاكع إًتبوٌ ٫كتبا ٙؿ٫ي ١أٚشلُا عً ٢اينَٔ
ٚاكتبا ٙاٯػل باؾاْب ايٌهً ٞإتُجٌ ٗ َطاكعت٘ ٫هِ ايؿاعٌ سوب تعً ٌٝبعض ايٓشا٠
ايكـَا ٤؛ ٚيهٔ ؾًٜٓ ٍٝاقض َٛقؿ٘ سٌ ٜقٖب ٫سكا إٍ إٔ ايؿعٌ ايعلب » ٞقا٫ ، ِ٥
عً ٢اينَٔ  ،بٌ عً ٢ايصٛك ٠أٚايٌهٌ «. 2
ٚعً ٢ػڀ ٢ؾً ٍٝهاك ايهاتبإ كهٝى بً٬رل  ٚز قٛؿؾل ٟٚؿََٛٚبٌ ٗ نتابُٗا
آل م ٛايعلب ١ٝايه٬هٝه ١ٝآل َوتعًٌُ ٖق ٜٔإصڀًشٌ ٪َٚنـ ٗ ٜٔصـاك ٠نَُٗ٬ا عٔ
عُٓٗا » إٔ تصلٜـ ايؿعٌ ايعلب ٞؾكرل  ،إفا قٛكٕ  ،عً ٢هب ٌٝإجاٍ  ،بٓٛرلتٗا ٗ
ايًػات اشلٓـ ٚأٚكٚب َٔٚ . ١ٝإٓاهب  ،ابتـا٤ٶ  ،ايتٓب ٘ٝإٍ إٔ َؿٗ ّٛاينَٔ يٝى ي٘ ؾٝعععععٗا

Jana Moghaizel : L’expression du temps . traduction du verble en anglais et en arabe .
2

1

Dar El – Machreq SARL . Beyrouth . 1993 . p 11 .
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( ٜكصـ ايعلبَٛ ) ١ٝقـ ق.1 « ٟٛ
إٕ ٖقا ايق ٟكاَ٘ ٖ ٤٫٪ايق ٜٔتبٓٛا ٖق ٜٔإصڀًشٌ  ،بػص ايٓٛل عٔ َـ ٣ايـقٗ ١
تلَْ ١صڀًشُٗٝا  َٔ ،تأنٝـ عً ٢ايڀابع اينَين شلُا  ،بػ ١ٝاهتكصا ٤دٗات كتًؿ ١يهٌ
َٔ اينٌَٓ  ،مل ىتًـ صٓبعُٗا عٔ صٓٝع ْٛلا ِٗ٥ايعلب ايق ٜٔاْڀًكٛا َٔ َؿٗ ّٛاؾٗ ١إٍ
تؿلٜعات ايؿعٌ ايعلب ٞنُا أَٚأْا َٔ قبٌ  ٖٛٚ،صٓٝع ًاب٘ ٖ ٛأٜطا اضڀلاب ٗ ؼـٜـ عـؿ
ا٭مَٓ َٔ ١دٗٚ ، ١ايتؼب٘ ٗ اهتعُاٍ ايتوُٝات َٔ دٗ ١أػل ٣؛ يقيو آثلت إٔ أضلب
صػشا عٔ ٖقا ايتكو ِٝايجٓا ، ٞ٥قاٚي ١إٔ أؽرل توُٝات َٓاهب ١يهٌ صٝػَ ١وتعًُٗ ١
دن ٤عِ تعلض ي ٗ ٞايـكاه ١ايتڀبٝكً ٕ‘ ١ٝا ٤اهلل .
.

& R . Blachere & M . Gaudefroy-Demombynes : Grammaire de l’arabe classique .G-P Maisonneuve
. p 37
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Larose , editeurs . Paris . 1975
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اًتًُت هٛك ٠ايٓبأ عً ٢أكبعٌ (  ) 41ؾعَٗٓ ، ٬ا ث٬خ ٚعٌل) 23 ( ٕٚ
ؾع ٬عً ٢صٝػ ١آل ؾځعٳٌٳ آل َٚتؿلعاتٗا ( ؾځعٻٌٳ ٚأځؾڃعٳٌٳ ) اييت قاٍ عٓٗا َع ِٛايٓشا ٠ايكـَا٤
ٚاحملـثٌ إْٗا تـٍ عً ٢إاضٞ

1

ٖٚ ،ق ٙا٭ؾعاٍ ُجٌ ْوب َٔ  57.51 ١فُٛع أؾعاٍ

ايوٛك 41 ( ٠ؾعْٝ ٖٞٚ ، ) ٬عا َبٓ ١ٝيًُعً ، ّٛإ ٫ؾعًٌ ُٖا ٚ :ٳؾڂتٿشٳتٵ ٗ قٛي٘
تعاٍ   :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ 
ﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ

3

2

ٚ ٚ ،ٳهٴٝٿلٳتٵ ٗ قٛي٘ عن ٚدٌ  :

ٚ ،قـ بٓٝا يًُذٗ ٗٚ . ٍٛايوٛك ٠هت َٔ ١أؾعاٍ

ايه ، ١ْٛٓٝأَ ٟا ّجٌ ْوب َٔ  26.18 ١فُٛع ا٭ؾعاٍ إاضَٔ  15ٚ ، ١ٝ
فُٛع أؾعاٍ ايوٛكٚ . ٠أؾعاٍ ايوٛك ٠عً ٢صٝػ ١ؾعٌ َٚتؿلعاتٗا ٚ ،باهتجٓا ٤أؾعاٍ ايه١ْٛٓٝ
ايوت  ،تتٛد٘ ٗ َعُٗٛا (  18أؾعاٍ عً ٢ا٭قٌ َٔ فُٛع  17ؾع ، ٬أ ٟبٓوب١
 )  47.15يًـ٫ي ١عً ٢إاض ٞبايؿعٌ  .أَا َا تبك َٔ ٢أؾعاٍ ؾكـ اْصلؾت ؿ٫ي١
ث٬ثَٗٓ ) 13 ( ١ا إٍ اينَٔ ايعاّ ايقٜ ٟؿٝـ ٚقٛع ايؿعٌ ٗ إاضٚ ٞاهتُلاك ٗ ٙاؿاضل
ٚػـؿ ٙإتٛاصٌ  ،ؾؿععٌ أْنيٓا ٗ قٛي٘ تعاٍ   :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ 

4

إف ٜـٍ عًٚ ٢قٛع إْناٍ إا ٤ايجذاز ( َا ٤إڀل ) َٔ قبٌ ٚساضلا ٚاهتُلاك ٚقٛع٘ ،

 1ينظر  :سيبويه  :الكتاب  ، 12/1 .أحمد بن فارس  :الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن
العرب في كالمها  .دار الكتب العلمية  .بيروت  .ط  . 1997 . 1ص  ، 86محمد خير الحلواني :
الواضح في النحو العربي  .ص . 68
2
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3
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4
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ٚنقيو اؽاف إآب إٍ اهلل إلتب٘ ٌَ ١٦ٝاٱْوإ ايٛاكؿ بصٝػ ١ايٌل ٗ ٙقٛي٘ تعاٍ  :
ﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ 

1

ٚ ،فيو ّجٌ ْوب َٔ  17.64 ١فُٛع ا٭ؾعاٍ

ايٛاكؿ ٠بصٝػ ١ؾعٌ  ،عً ٢سٌ اقتط ٢ايوٝام إٔ ته ٕٛأكبعَٗٓ ) 14 ( ١ا َ ،ا ٗ
فيو ايؿع ٕ٬إبٓٝإ يًُذٗ ٍٛإٌاك إيُٗٝا أع ( ٙ٬أَ ٟا ْوبت٘  )  23.52ؿاي ١عً٢
إوتكبٌ  ،٭ٕ ايوٝام ٖ ٛايق ٟقچطٗا شلق ٙايـ٫ي ، ١بٛصـ ايهَ ّ٬تعًكا ب ّٛٝايكٝاََٚ ١ا
وـخ ؾ َٔ ، ٘ٝبعح ٌْٛٚك ٚتكلٜع اهلل يًهاؾلْٗ ٗ ُِٗٝٓٚ ٜٔا ١ٜايوٛك ٠ي ٛناْٛا قـ
صاكٚا تلابا ا٭َل ايق ٟنإ هٝذٓبِٗ اؿواب ٚهعًِٗ َٓأ ٣عٔ َا ِٖ ؾ َٔ ٘ٝعقاب أيِٝ
 .أَا ؾعٌآل أسصٓٝا ٙآل ٗ قٛي٘ تعاٍ   :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ 

2

ؾٗٛ

ؿاٍ عًَ ٢ا ّهٔ ْعت٘ َاض ٞإوتكبٌ  ،ؾٜٗ ٛتعًل بتكلٜع إ٥٬ه ١يًهاؾل ّٜٛ ٜٔايكٝاَ١
ٚتأنٝـِٖ شلِ بإٔ نٌ َا ؾعً ٗ ٙٛؿْٝاِٖ قـ مت إسصاٚ ، ٙ٩طبٝع ٞإٔ فيو اٱسصا ٤نإ
قـ ٚقع ٗ اؿٝا ٠ايـْٝا  ،أ ٟأِْٗ وه ٗ ٕٛإوتكبٌ َا ٚقع ٗ إاضْٝٛٚ . ٞعل فيو ؾعٌ
آل أْقكْانِ آل ٗ قٛي٘ تعاٍ   :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ٚ ، 3 إٕ نإ ٖٓا وتٌُ َعٓ٢
اؿاضل  ،عً ٢أهاي إٔ ايهَ ّ٬وتأْـ  ،أ ٟإٔ اهلل تعاٍ بعـ إٔ أمت هلؿ ٌَٗـ تكلٜع
إ٥٬ه ١يًهاؾل ٜٔايتؿت إٍ اؿاضل يٝقنل إهقبٌ بأْ٘ ٜٓقكِٖ عقابا قلٜبا  ،وٝل بِٗ ّٜٛ
ايكٝاَ٫ ١قايَٚ . ١عً ّٛإٔ ٖقا اينَٔ ايق ٟوـؿ ٙايوٝام  ٫ٚؼعـؿ ٙايصٝعػَ ٖٛ ١ا ٜوُ٘ٝ

1

سورة  :النبأ  ،اآلية . 39 :

2

سورة  :النبأ  ،اآلية . 29 :

3

سورة  :النبأ  ،اآلية . 40 :
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ايٓشا ٠باينَٔ ايٓشٟٛ

1

ٖٚ .ا  ٫كٜب ؾ ٘ٝإٔ ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ ٠بصٝػ ١ؾعٌ ٗ قٛي٘ تعاٍ  :

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸ ﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
2

َعڀٛؾ ١عً ٢ا٫هتؿٗاّ اٱْهاك ٟايق ٟهبكٗا ٚايٛاكؿ بصٝػٜ ١ؿعٌ إٓؿ ١ٝاييت سٛيتٗا ا٭ؿا ٠مل

يًـ٫ي ٖٞ ١بـٚكٖا عً ٢إاض ، ٞنُا َٖ ٛكلك يـ ٣ايٓشاٚ . ٠يهٔ ايو٪اٍ ايقٜ ٟتباؿك إٍ
ا٭فٖإ ٗ ٖقا ايٌإٔ ٖ : ٛمل دا٤ت ْٖٝ ٞعا بصٝػ ١ؾعٌ ٚدا ٤ايؿعٌ ايق ٟعٴڀػت عً٘ٝ
بصٝػٜ ١ؿعٌ َ ،ع ؿ٫يتُٗا نًُٗٝا عً ٢إط ٞ؟ فيو َا ْٛؿل بإداب ١عٓ٘ يـ ٣ايڀاٖل بٔ
عاًٛك ايقٜ ٟكٚ « : ٍٛإعڀٛف عًٚ ، ٘ٝإٕ نإ ؾعَ ٬طاكعا  ،ؾـػ ٍٛآل مل آل عً٘ٝ
صٝٸلَ ٗ ٙعٓ ٢إاضٕ ٞا َٖ ٛكلك َٔ إٔ آل مل آل تكًب َعٓ ٢إطاكع إٍ إط ، ٞؾًقيو
سوٴٔ عڀـ آل ػًكٓانِ آل عً  ٢ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ 

3

ٚايهٌ

تكلٜل عًَ ٤ًٞ ٢طٚ . ٢إِا عـٍ عٔ إٔ ٜه ٕٛايؿعٌ ؾعَ ٬طاكعا َجٌ إعڀٛف ٖ ٛعً٘ٝ
٭ٕ صٝػ ١إطاكع توتعٌُ يكصـ اهتشطاك ايصٛك ٠يًؿعٌ  ،نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ   :ﮮ
ﮯ

4

 ،ؾاٱتٝإ بإطاكع ٗ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ 

5

ٜؿٝـ اهتـعا ٤إعُاٍ

ايٓٛل ٗ ػًل ا٭كض ٚاؾباٍ  ،إف َٖ ٞلٝ٥ات شلِ ٚ .ا٭نجل إٔ ٜػؿٌ ايٓاٚل ٕٚعٔ ايتأٌَ
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ٗ ؿقا٥كٗا يتعٛټؿٹٖٹِ ٌَاٖـتٗا َٔ قبٌ هٹٔٿ ايتؿهل  ،ؾإٕ ا٭كض ؼت أقـاَِٗ ٜ ٫هاؿٕٚ
ٜٛٓل ٕٚؾ ٘ٝبٳًڃ٘ٳ إٔ ٜتؿهلٚا ٗ صٓعٗا ٚ ،اؾباٍ ٌٜػًِٗ عٔ ايتؿهل ٗ صٓعٗا ًػًِٗ بتذٌِ
صعٛؿٖا ٚايورل ٗ ٚعلٖا ٚسلاه ١هٛا َٔ ُِٗ٥إٔ تطٌ ًعابٗا ٚصلف ايٓٛل إٍ َوايو
ايعـٚٿ عٓـ ا٫عت ٤٬إٍ َلاقبٗا  ،ؾأٚثل ايؿعٌ إطاكع َع فنل إصٓٛعات اؿل ١ٜبـق ١ايتأٌَ
ٚاهتؼ٬ص ا٫هتـ ٍ٫يٝه ٕٛإقلاكِٖ ٖا قلكٚا ب٘ عً ٢بصرل ٠ؾ ٬هـٚا إٍ اٱْهاك هب٬ٝ
ٚ .د ٤ٞبؿعٌ إطع ٗ ٞقٛي٘   :ﭬ ﭭ ﭮ َٚ 1 ا بععـ ٙ٭ٕ َؿاع ٌٝؾعٌ آل
ػًكٓا آل َٚا عٴڀٹـ عً ٘ٝيٝوت ٌَاٖـ ٠شلِ ٚ .فٴنل شلِ َٔ إصٓٛعات َا ًٖ ٛـٜـ
ا٫تصاٍ بايٓاي َٔ ا٭ًٝا ٤اييت تتعٛاكؿ أسٛاشلا عًَ ٢ـكناتِٗ ؿٚاَا  ،ؾإقلاكِٖ بٗا أٜول ٭ٕ
ؿ٫يتٗا قلٜب َٔ ١ايبـ. 2 » ٜٞٗ
ٜٓٚبػعع ٞإٔ ْوععذٌ أٜطععا تتععابع أمَٓعع ١بعععض ا٭ؾعععاٍ ٗ ْڀععام مَععٔ َعععٌ  ،نُععا ٖععٛ
ايٌععععإٔ ٗ قٛيععععع٘ تعععععاٍ   :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ  ، 3 ؾُٔ ايٛاضض إٔ ايهٌَ ّ٬ل ٙٚبعإفٕ ايعلٓٔ يًُعتهًِ ٚبكٛيع٘ ايصعٛاب
 ،نُا إٕ ق ٍٛايصٛاب َتٛقـ عًع ٢إفٕ ايعلٓٔ َٚ ،عٔ ثعِ ؾعنَٔ اٱفٕ هعابل عًع ٢ايهعّ٬
أ ٟقعع ٍٛايصععٛاب ٚ ،يعع ٛبدلٖععٜ ١وععرل ، ٠أ ٟإٔ ؾعععٌ أځفٹٕٳ َععاض بايٓوععب ١يؿعععٌ قععاٍ ٚ ،نعع٬
ايؿعًٌ دا ٤بصٝػ ١ؾځعٳٌٳ ٚ ،يهٔ ايوٝام دعًُٗا ؿايعٌ عًع ٢أَعل َوعتكبً ، ٞؾهُٖ٬عا وعـخ
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 ّٜٛايكٝاَٜ ّٜٛ ، ١ك ّٛايلٚغ ٚ .نقيو ايٌعإٔ ٗ قٛيع٘ ععن ٚدعٌ   :ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ  ، 1 ايقٜ ٟٹ٬س ٜؾ ٘ٝإٔ اؽاف إآب ٌَل ٙٚبإٌَٚ ١٦ٝتٛقـ
عًٗٝا  َٔٚ ،ثِ ته ٕٛإٌ ١٦ٝبايطلٚك ٠هابك ١عً ٢اؽاف إآب ٚ ،ي ٛبدلٖعٜ ١وعرلٚ ، ٠نع٬
ايؿعًٌ دا ٤بصٝػ ١ؾځعٳٌٳ ٚ ،يهُٓٗا ٜكلكإ قاعـَ ٠تذلؿ َٔ ٠ايعنَٔ  ،تٓڀبعل عًع ٢نعٌ عصعل
ٚمَإ .
ٚيعًٓا ْوتؼًص َٔ اٱسصا٤ات اييت ٚقؿٓا عًٗٝعا آْؿعا أْٓعا إفا ْعٓعا ا٭ؾععاٍ ايـايع١
عً ٢إاض ٞؾع ) 19 ( ٖٞٚ ، ٬توعٚ ، ) ١ا٭ؾعاٍ ايـاي ١عً ٢اينَٔ ايعاّ ٚ ،ايعيت ٫
ؽًععَ ٛععٔ ؿ٫يععع ١عًعع ٢إاضععٖٚ ( ، ٞعع ) 13 ( ٞث٬ثععٚ ) ١ن عقيو ا٭ؾعععاٍ ايـايعع ١عًعع٢
َاض ٞإوتكبٌ َٚ ،عٓ ٢إط ٞنأَ ؾٗٝا ٖ ٞأٜطا (  ) 12 ( ٖٞٚاثٓتععإ)  ،أَهٓٓعا
إٔ ْك ٍٛبوٗٛيٜٚ ١وعل إٔ إٔ َعا ٜ٫كععٌ ععٔ أكبعع ١عٌعل (  ) 14ؾععَ ( ٬عٔ فُعٛع 17
ؾعٚ ٬اكؿ ٠بصٝػ ١ؾعٌ  ،أَ ٟا ْوبت٘   82.35تتصٌ ؿ٫يتٗا بإاضَ ٖٛٚ ، ٞا ٜجبت
إٔ َا فٖب إي ٘ٝايٓشا ٠ايكـَا َٔ ٤ؽصٝص صعٝػ ١ؾععٌ يًـ٫يع ١عًع ٢إاضع ٞنعإ أَعلٶا َبٓٝعا
عً ٢اهتكلا ٤ا٫هتعُاٍ ايًػ ٟٛيًصٝػٚ ، ١ػاص ٗ ١ايكلإٓ ايهل. ِٜ
أَععا أؾعععاٍ ايهْٛٓٝعع ١ايوععت ( إٓعٛتعع ١بايٓاقصععٚ ، ١إٛصععٛؾ ١بايععـػ ٍٛعًعع ٢إبتععـأ
ٚاـدل )  ،ؾإْٗا ٚإٕ ناْت  ٗ ،أصٌ ٚضعٗا تعـٍ عًع ٢إاضع ٞؾشوعب  ،مل تععـ نعقيو
ٖٓا  ،إف أضش ٢بعطٗا ؿا ٫عً ٢ايصرلٚك ٠أٜطا  ،عً ٢مَ ٛعا ٜعـٍ عًٝع٘ ؾععٌ ناْعت ٗ
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قٛيعع٘ تعععاٍ   :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ٜ .1 كععٍٛ
اؿوٌ بٔ قُـ ايعـَػاْ « : ٞنعإ ٜ :ععين صعاك (  ) ...نكٛيع٘ تععاٍ ٗ هعٛك ٠ايٓبعأ 
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ٜ عين ؾځصٳاكٳتٵ » ٜٚ . 2ك ٍٛايڀاٖل بعٔ عاًعٛك ٚ « :آل ناْعت
آل َعٓ : ٢صاكت َٚ .عٓ ٢ايصرلٚكَ َٔ ٠عاْ( ٞنعإ ) ٚأػٛاتٗعا ا٭كبعع ٖٚ ،عٚ : ٞعٌ
ٚ ،بات ٚ ،أَوعٚ ، ٢أصعبض ٚ ،قلٜٓع ١فيعو أْع٘ َؿعلٸع عًع ٢آل ڂؾتٿشعت آل ْٛٚ ،عرل ٙقٛيع٘
تعععاٍ   :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ 

3

» َٚ .4ععٔ ايٛاضععض إٔ

اؿعـٜح ٖآٖععا عععٔ ٜعع ّٛايكٝاَعع ، ١أ ٟعععٔ إوععتكبٌ ٚٚ ،دععٛؿ قععلا ٔ٥يؿٝٛععٚ ١أػععلَ ٣عٜٓٛعع١
تتشـخ عٔ اؿواب ٚايعكاب  ،قبٌ ٖق ٙاٯٜات ٚبعـٖا ٪ٜنـ فيو ٚ.مث ١أؾعاٍ نْٛٓٝع ١أػعل٣
اكتبڀت ؿ٫يتٗا بإؾاؿ ٠تأصٌ ايؿعٌ ٗ عًِ اهلل تعاٍ  ،نُا ٗ قٛيع٘ تععاٍ   :ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ  ،5 ايق ٟقاٍ بٌأْ٘ ايڀاٖل بٔ عاًٛك ٚ « :إقشاّ ؾعٌ نإ ٱؾعاؿ٠
إٔ تٛقٝت٘ َتأصٌ ٗ عًِ اهلل ٕا اقتطت٘ سهُت٘ تعاٍ اييت ٖ ٛأعًِ بٗا ٚإٔ اهعتعذاشلِ بع٘ ٫
ٜكـَ٘ عًَٝ ٢كات٘ » ٚ ، 6نُا ٗ قٛي٘ أٜطا   :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ٚ ، 7 قعـ
فٖب ؾ ٘ٝابٔ عاًٛك إٍ َجٌ َا هاق٘ ٗ اٯ ١ٜايوابك ، ١سٝح قعاٍ ٚ « :أقشعِ آل ناْعت
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آل ؿ ٕٚإٔ ٜٴكاٍ  :إٕ دِٗٓ َلصاؿٷ يًـ٫ي ١عً ٢إٔ دعًٗا َلصاؿا أَل َكـك شلا  ،نُا تكـّ
ٗ قٛيعع٘  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ٚ ، 1 ؾٝعع٘ إّععا ٤إٍ هععع ١عًععِ اهلل تعععاٍ سٝععح
أعـ ٗ أمي٘ عكابا يًڀاغٌ »  . 2أَا ؾعٌ ناْٛا ايٛاكؿ إكذلٕ بؿعٌ َطاكع َٓؿٖ ٞعٜ ٛلدعٕٛ
 ٗ ،قٛيعع٘ تعععاٍ   :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ، 3 ؾكععـ دعععٌ َععا بعععـ ٙؿا٫
عً ٢ا٫هتُلاك ٚػـؿ ايؿعٌ ٗ إاضٚ ٞاؿاضل  ،نُا ٜل ٣ايڀعاٖل بعٔ عاًعٛك سعٌ ْبع٘ إٍ
إٔ ٖقا ايؿعٌ « ؿاٍ عً ٢إٔ اْتؿا ٤كدا ِٗ٥اؿواب ٚصـ َعتُهٔ َعٔ ْؿٛهعِٗ ٖٚعِ نعإٛٓ٥
عًٚ ، ٘ٝيٝى إلاؿ بؿعٌ آل ناْٛا آل أِْٗ ناْٛا نقيو ؾاْكط ٢٭ٕ ٖق ٙاؾًُ ١إػباك عِٓٗ ،
ٗ سٌ ْن ٍٚاٯ ٗ ِٖٚ ١ٜايـْٝا ٚ ،يٝوت ٖا ٜكاٍ شلِ أ ٚععِٓٗ ٜع ّٛايكٝاَعٚ . ١دع ٤ٞبؿععٌ
آل ٜلد ٕٛآل َطاكعا يًـ٫ي ١عً ٢اهتُلاك ا ْتؿعاَ ٤عا ععدل عٓع٘ بايلدعاٚ ، ٤فيعو ٭ْٗعِ نًُعا
أعٝـ شلِ فنل  ّٜٛاؿواب دـؿٚا إْهاكٚ ٙنلكٚا ًبٗاتِٗ عًْ ٢ؿ ٞإَهاْ٘ ٭ْٗعِ قعايٛا  ﰜ
ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ٚ . 5 » 4 تبكعع ٢نًُعع ١نٓعتٴ ايععٛاكؿ ٗ ٠قٛيعع٘ تعععاٍ :
 ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ  ، 6 قتًُ ١يًـ٫ي ١عً ٢إاض ٞأ ٚعًع ٢اؿاضعل ،
نُا ٜٴوتؿاؿ َٔ ق ٍٛأب ٞسٝإ ُٝٓٚ « :ع٘ فيعو  ،أ ٟتلابعا ٗ ايعـْٝا ٚ ،مل ٜٴؼًعل  ،أٗ ٚ
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فيو ايٚ . 1 » ّٛٝإفا نإ تأًٜٗٚا عً ٢إعٓ ٢ا٭ ، ٍٚأُ ٟين ايهاؾل إٔ ٜ ٫هع ٕٛقعـ ػعلز
إٍ ايٛدٛؿ أص ، ٬ؾـ٫ي ١ؾعٌ ايهْٛٓٝع ١عًع ٢إاضعٚ ٞاضعش . ١أَعا إفا ًَٓعا إٍ تؿوعرلٖا
عً ٢أْٗا تعين ُين ايهاؾل  ّٜٛايبععح إٔ ٜهع ٕٛنايبٗعاٚ ِ٥ايڀعرل ايعقٜ ٜٔبعجع ٕٛثعِ ٜصعرل ٕٚتلابعا
نُا ٗ تؿورل ايكلطيب  « :فنل أب ٛدعؿل ايٓشاي  :سـثٓا أٓـ بعٔ قُعـ بعٔ ْعاؾع  ،قعاٍ
 :سـثٓا هًُ ١بٔ ًبٝب  ،قعاٍ  :سعـثٓا عبعـ ايعلمام  ،قعاٍ  :سعـثٓا َعُعل  ،قعاٍ :
أػدلْ ٞدعؿل بعٔ بلقعإ اؾعنك ٟععٔ ٜنٜعـ بعٔ ا٭صعِ ععٔ أبعٖ ٞلٜعل ، ٠قعاٍ  :إٕ اهلل تععاٍ
وٌل اـًل نًِٗ َٔ ؿابٚ ١طا٥ل ٚإْوإ  ،ثِ ٜكاٍ يًبٗاٚ ِ٥ايڀرل  :ن ْٞٛتلابا  ،ؾعٓعـ فيعو
آل ٜك ٍٛايهاؾل ٜ :ا يٝتين نٓت تلابا آل ٚ .قاٍ ق : ّٛآل ٜا يٝتين نٓتٴ تلابعا آل أ ٟمل أڂبععح
»  2؛ ؾؿعٌ نٓتٴ َعٓ ٢صلتٴ ٜ ٖٛٚ ،كعع ٗ إوعتؿبٌ  ،فيعو إٔ ايهعاؾل ٜ ٫كٛشلعا إٜ ٫عّٛ
ايكٝاَ ١يٌـَ ٠ا ٜلا َٔ ٙايعقاب ٚ .فٖب ابعٔ سٝعإ إٍ تؿوعرل آػعل سعٌ كأ ٣إٔ ايهعاؾل ٗ
ٖقا إٛضع ٖ ٛإبًٝى ايقٜ ٟتُٓ ، ٢سٌ ٜلَ ٣ا ٜٓاي٘ إَ َٕٛٓ٪عٔ ايجعٛاب ٚايٓعع ، ِٝإٔ يعٛ
نإ نآؿّ إؼًٛم َٔ تلاب ٚ ،ايق ٟاستكل ٙأ ٫ٚسٌ ػًك٘ ٚ .3أٚكؿ  ٗ ،ايوٝام فاتع٘ ،
أ ٟتؿوععرل ايهععاؾل بععإبًٝى  ،تععأ ٬ٜٚآػععل ٕعٓعع ٢آل تلابععا آل  ،ؾكععاٍ ٚ « :قٝععٌ  :تلابععا أٟ
َتٛاضعا يڀاع ١اهلل تعاٍ  ٫ ،دباكا َ ٫ٚتهدلا » َٚ . 4عععععععععععٔ اؾً ٞإٔ ٖق ٙايتعععأ٬ٜٚت
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ْٝعٗا تصلف ؿ٫ي ١ؾعٌ ايه ١ْٛٓٝإٍ إوتكبٌ .
ٚيعًٓا بعـ فيو نً٘ نًص إٍ إٔ َعا أنعـْاَ ٗ ٙؿتعتض سعـٜجٓا ععٔ ٖعـ ٙايوعٛكَ ٠عٔ نعٕٛ
َعٛععِ ا٭ؾعععاٍ ايععٛاكؿ ٠بصععٝػ ١آل ؾځعٳ عٌٳ آل ٗ بععـاٜتٗا ؿايعع ١عًعع ٢إاضعع ، ٞأ ٟتڀابكععت ؾٗٝععا
ايصٝػ ١ايصلؾَ ١ٝع ايـ٫ي ١اينَٓ ١ٝشلا ٚ .مث ١أؾعاٍ أػل ٗ ٣ايوٛك ٠تـٍ عً ٢إوتكبٌ  .أَا
ا٭ؾعاٍ ايٓاقص ١اييت ٜقٖب ايٓشا ٠إٍ ؿ٫يتٗا بٛضعٗا عً ٢إاض ، ٞؾكـ تبٓٝت ؿ٫يَ ١عُٗٛا
عً ٢إوتكبٌ  ،عهِ ايوٝام ٚايكلاٚ . ٔ٥فيو نً٘ َا ت٪نعـ ٙاؾعـا ٍٚايبٝاْٝع ١كقعِ 2 ، 1
.4،3
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ْٓٚتكٌ اٯٕ إٍ هٛك ٠ايٓامعات ٚ .أَ ٍٚا ْوذً٘ بٌأْٗا ٖ ٛتطُٓٗا مثاْٚ ١ٝعٌلٜٔ
( ) 28ؾع ٬بصٝػ ١ؾځعٳٌٳ َٚتؿلعاتٗا ( ؾځاعٳٌ  ،ؾځعٻٌ  ،أځؾڃعٳٌٳ ) َ ٖٛٚ ،ا ّجٌ ْوب١
 َٔ  63,63فُٛع أؾعاٍ ايوٛك ٠ايبايؼ عـؿٖا أكبعٚ ١أكبعٌ (  ) 44ؾع ٬؛ ٖٞٚ
ْوب ١ػاٚمت ْٛرلتٗا ٗ هٛك ٠ايٓبأ ٚ .مل ؽٌٴ ايوٛك ، ٠نوابكتٗا  َٔ ،أؾعاٍ بٗق ٙايصٝػ١
ػلدت عٔ ؿ٫يتٗا اييت قطٗا شلا ايٓشا ٠ايكـَا ، ٤أ ٟإاضٚ . ٞبايؿعٌ  ،ؾإْ٘ إفا نإ
مثٔ ١وٚ ١عٌل ) 25 ( ٕٚؾعَ ٖٛٚ ، ٬ا ّجٌ ْوب َٔ  89,28 ١ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ٠
بصٝػ ١ؾځعٳٌ َٚتؿلعاتٗا  ،تتڀابل صٝػتٗا َع َا صلؾٗا إي ٘ٝايٓشا َٔ ٠ؿ٫ي ١عً ٢إاض، ٞ
ؾإٕ مث ١ث٬ث ) 13 ( ١أؾعاٍ ُ ٖٞٚ ،جٌ ْوب ١تٓاٖن ٚ ،  11,71كؿت أٜطا بٗقٙ
ايصٝػٚ ، ١يهٓٗا تـٍ عً ٢إوتكبٌ ٚ .ؿ٫يتٗا عً ٢فيو َتأت َٔ ١ٝهبب م ٟٛقـؿ ،
 ٖٛٚؿػ ٍٛأؿا ٠ايٌل ( ٙإفا ) عًٗٝا  ،أ ٚعڀؿٗا عً ٢ؾعٌ ؿػًت عًٚ ، ٘ٝعنم فيو
ايوٝام ايق٪ٜ ٟنـ تعًكٗا ب ّٛٝايبعح ٚاؿواب .
إٕ أ ٍٚؾعٌ َاض اؾتتععشت ب٘ ايوعععٛك ٖٛ ٠ؾعععٌ ايه ١ْٛٓٝايٛاكؿ ٗ قععٛي٘ تعععاٍ  :
ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ 
ّجٌ ْوب 1,12 ١

1

 ٖٛٚ ،ؾعٌ ايه ١ْٛٓٝايٛسٝـ ايٛاكؿ ٗ ٖق ٙايوٛكَ ، ٠ا

َٔ فُٛع أؾعاٍ ايوٛك ٠ايٛاكؿ ٠بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) َٚتؿلعاتٗا ،

غ٬ف هابكتٗا اييت ٚكؿت ؾٗٝا هت َٔ ١أؾعاٍ ايه ١ْٛٓٝنُا أهًؿٓا ،أنجلٖا ػلز عٔ ؿ٫يت٘
ا٭صً ١ٝعً ٢إاض ٞيٝـٍ عً ٢ايصرلٚك ٠أ ٚعً ٢إوتكبٌ  ،أ ٚعً ٢اينَٔ ايعاّ  .أَا
1

سورة  :النبأ  ،اآلية . 11 :
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ايؿعٌ ( نٓا ) ٗ ٖق ٙايوٛك ٠ؾإْ٘ بـٚك ٙػلز عٔ ؿ٫يت٘ ا٭ص ١ًٝإلتبڀ ١به َٔ ْ٘ٛا٭ؾعاٍ
ايٓاقصْٛ ٗ ، ١ل ايٓشا ، ٠أ ٟايـ٫ي ١عً ٢إاض ٞ؛ سٝح ؿػًت عً ٘ٝأؿا ٠ايٌل( ٙ
إفا ) ؾتش ، ٍٛنػرل َٔ ٙا٭ؾعاٍ اييت ػ ٤ٞبصٝػت٘  ،إٍ ايـ٫ي ١عً ٢إوتؿبٌ .
ٚإٍ ٖقا اؾاْب تٓب٘ ايوٝـ ايڀاٖل بٔ عاًٛك  ،سٌ علض شلق ٙاٯٜات  ،ؾوذٌ ،
َعًكا ( ٚ « :إفا ) ٚلف يًُوتكبٌ  ،ؾًقيو إفا ٚقع بعـ ايؿعٌ إاض ٞصٴلف إٍ
ا٫هتكباٍ ٚ ،إِا ٜٴ٪ٵت ٢بعـ ( إفا ) بؿعٌ إط ٞينٜاؿ ٠ؼكٝل َا ٜؿٝـ ( ٙإفا ) َٔ ؽكل
ايٛقٛع »

1

ٚ .قـ عطـ فيو ايوٝام ايق ٧َٜٛ ٟإي ٘ٝاـڀاب َٓق َؿتتض ايوٛك ، ٠نُا

بٌ فيو ايؿلا ٤سٌ قاٍ ٜٚ « :وأٍ ايوا ٌ٥أ ٜٔدٛاب ايكوِ ٗ ايٓامعات ؟ ؾٖٗ ٛا تٴلى
دٛاب٘ ٕعلؾ ١ايواَعٌ  .إعٓٚ ، ٢نأْ٘ يٗٚ ٛل نإ  :يځٳتٴبٵعٳجٴٔٻ ٚ ،ٳيځتٴشٳاهٳبٴٔٻ ؛ ٜٚـٍ فيو
قٛشلِ   :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ  . 2 أ ٫تل ٣أْ٘ ناؾٛاب يكٛي٘  :يتٴبٵعٳجٴٔٻ إف قايٛا
 :إفا نٓا عٛاَا نلْ ٠ٴبعح »ٚ .3ي ٔ٦نإ ايوٝام ٖآٖا  ،ؾط ٬عٔ ايٌل ٖٛ ، ٙايقٟ
عنم صلف ايؿعٌ يًـ٫ي ١عً ٢إوتكبٌ  ،نُا أهاؾٓا  ،ؾإٕ ايتصلٜض اؾً ٞع إكذلٕ بايٌلٙ
أٜطا ع ٖ ٛايق ٟدعٌ ايؿعٌ اٯػل ( دا ٗ ) ٤قٛي٘ تعاٍ   :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ

4

 ،ؿا ٫عً ٢إوتكبٌ ْٚ ،عين بايتصلٜض اؾً ٞعبععاك ٠ايڀاَععع ١ايهدل ٣اييت تعين ،

سوبُا ٜل ٣إؿول َِٗٓٚ ، ٕٚايكلطيب  « ،ايٓؿععؼعع ١ايجاْ ١ٝاييت ٜهَ ٕٛعٗا ايبعح  .قاٍ

1
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ابٔ عبععععاي ٗ كٚا ١ٜايطشععاى عٓ٘  ٖٛٚ ،ق ٍٛسوعٔ ٚ .عٔ ابٔ عباي أٜعععطا ٚايطعشاى
أْٗا ايكٝاَعععع ، ١هٴُٿٝٳتٵ بقيو ٭ْٗا تعععڀعععِ عً ٢نٌ ً ٤ٞؾتعععععععععععععِ َا هعععٛاٖا يعٛعععععِ
ٖععععٛشلا  ،أ ٟتػععًبعع٘  ٗٚ .أَجاشلِ  :آل دٳلٳ ٣ايڃٛٳاؿٹ ٟؾځڀځِٻ عً ٢ايڃكځلڇٟٸ آل ٖٚ . 2 » 1قا
ايتصلٜض اؾً ٞفات٘ ٖ ٛايقْٛ ٟؿل ب٘ ٗ عباك ٠بٴلٿمٳت اؾش ِٝايٛاكؿ ٗ ٠قٛي٘ تعاٍ  :
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ 

3

ٚ ،سٝح إٕ بلٚم اؾش ، ِٝأٛٗٚ ٟكٖا ٜ ٫ ،ه ٕٛإ٫

 ّٜٛايكٝاَ ، ١ؾإٕ ؿ٫ي ١صٝػ ١قڂعٿٌٳ ّ ٫ ،هٔ إ ٫إٔ ته ٕٛعً ٢إوتكبٌ ٚ ،اهتعُاٍ صٝػ١
( ؾځعٳٌٳ ) يًـ٫ي ١عً ٢إاضٖ ٗ ٞقا اؿكٌ ايـ٫يَ ٞتواٚم َع ٚاسـ َٔ ٠ايـ٫٫ت اييت
سـؿٖا شلا ايٓشا ، ٠ناهتعُاٍ تًو ايصٝػ ١يـ ٣اؿـٜح عٔ أسـاخ  ّٜٛايكٝاَٚ ، ١عـٙ
نأْ٘ قـ ٚقع يهَ ْ٘ٛتشكل ايٛقٛع  ،نُا أنـ فيو ايـنتٛك َٗـ ٟإؼن َٞٚسٌ هذٌ إٔ
« بٓا ( ٤ؾځعٳٌٳ ) ٜٚلاؿ ب٘ ايؿعٌ إاضَ ٞڀًكا  ،فلؿا أَ ٚنٜـا ٜ ،ل ٣ايـاكي إٔ بٓا٤
ؾځعٳٌٳ ٜٴوتعٌُ ٚبٴلاؿ َٓ٘ ؿ٫٫ت َٓٗا  :ايـ٫ي ١عً ٢إٔ ايعٌُ نأْ٘ قـ ٚقع  ،٭ٕ ٚقٛع٘ أَل
قكل »

4

ٚ .ؾط ٬عٔ فيو ؾإٕ اؾًُ ١بلَتٗا َعڀٛؾ ١عً ٢هابكتٗا ايٌلط ، ١ٝنُا ٫

ىؿ ٢عً ٢ف ٟبصل ٖ .ق ٖٞ ٙا٭ؾعاٍ ايج٬ث ١ايٛاكؿ ٠بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) ايـاي ١بٛضعٗا ٖا
ٖٓا ٚ ،إٓصلؾٖ ١آٖا  ،بؿعٌ ضُاٚ ِ٥قلا ٔ٥يؿَٚ ١ٝٛعٓ ، ١ٜٛإٍ ايـ٫ي ١عً ٢إوتكبٌ .
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أَا ا٭ؾعاٍ اييت دا٤ت عً ٢صٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) ٚاييت ساؾٛت عً ٢ؿ٫يتٗا ا٭صً ١ٝأٟ
إاض ٞؾٗ ٞايٛاكؿ ٗ ٠ن ّ٬اهلل عٔ أػباك هٝـْا َٛه ٢عً ٘ٝايوٚ ّ٬عٔ ؾلعٚ ، ٕٛنقيو
ا٭ػباك اييت تتشـخ عٔ ػًل اهلل يًهٚ ٕٛبٓا ٤ايوُاٚات ٚا٭كض ٚاؾباٍ  ٗٚ ،اـتاّ
سـٜح عٔ ايق ٜٔطػٛا ٚتٓهبٛا ايصلا ٙإوتكٚ ِٝعٔ ايق ٗ ٜٔاؾٗ ١إكابً ١اتصكٛا اهلل
ٚادتٓبٛا احمللَات  .إٕ إعُاٍ ايٓٛل ٗ ٖق ٙاينَل ٠ا٭ػرل َٔ ٠ا٭ؾعاٍ هعًٓا ْكـ عً٢
تڀابل دً ٞبٌ ايصٝػ ١ايصلؾٚ ١ٝبٌ ايـ٫ي ١ايٓش ، ١ٜٛأ ٟإٔ إاض ٞؾٗٝا بصٝػت٘ اييت
سـؿٖا ايٓشا ٠ؿٍ بايؿعٌ عً ٢مَٔ َطٚ ٢اْكط ٢سوبُا ٪ٜنـ ٙايوٝام ٚ .ي ٔ٦عُـْا إٍ
تصٓٝـ ٖق ٙا٭ؾعاٍ ايـاي ١بصٝػتٗا ٚهٝاقٗا عً ٢إاض ٞؾإْٓا ْٛؿل بأصٓاف ث٬ثٜ ، ١طِ
أٚشلا أؾعاٍ  :أتاى  ،إف ْاؿا ، ٙطػ ، ٢ؾأكا ، ٙقهقٸب ٚ ،عص، ٢أؿبل  ،ؾشٌل ،
ؾٓاؿ ، ٣ؾكاٍ  ،ؾأػقٚ ٖٞٚ ، ٙاكؿ ٗ ٠هٝام هلؿ قص ١هٝـْا َٛه ٢عً ٘ٝايوَ ّ٬ع
ؾلعَٚ ، ٕٛآٍ ٖقا ا٭ػرل  ،بعـ تهقٜب٘ ُٚاؿ ٗ ٜ٘اؿعا ٘٥ايلبٛبٚ ١ٝطػٝاْ٘  َٔٚ .إوًِ
ب٘ أْٗا ْٝعا أسـاخ َطت ٚاْكطت ْٚ ،نٍ ايكلإٓ ايهل ِٜىدل ايٓاي بٗا يٝوتؼًصٛا َٓٗا
ايعدل  َٔٚ .إ٪نـ إٔ َٔ ٚٚا٥ـ صٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) ا٭ص ، ١ًٝنُا أٚكؿ فيو ايـنتٛك
إبلاٖ ِٝايواَلا « ، ٞ٥هلؿ أسـاخ َاض ٗ ١ٝأهًٛب ايكصص  ،نُا دا ٤نجرل َٔ ٖقا
ايٓٛع ٗ ايٓصٛص ايكـّ» ١

1

ٜٚ .طِ ايصٓـ ايجاْ ٞأؾعاٍ  :بٓاٖا  ،كؾع  ،ؾوٛاٖا ،

أغڀٍ  ،أػلز  ،ؿساٖا  ،أػلز  ،أكهاٖا  ٖٞٚ ،أؾعاٍ نًٗا تتشـخ عٔ ٚقا٥ع دلت
ٗ َاض هشٝل عٓـ بـ ٤اـًٝك َٔٚ ، ١ثِ ؾٗ ٞتـٍ عً ٢إاض ٞايبعٝـ إڀًل .أَا
1

السامرائي  :الفعل  :زمانه وأبنيته  .مؤسسة الرسالة  .بيروت  .ط  . 1983 . 3ص . 28

78

ايصٓـ ايجايح ؾتٓت ِٛؾ ٘ٝا٭ؾعاٍ اٯت : ١ٝهع ، ٢بٴلٿمٳت  ،طػ ، ٢آثل  ،ػاف ٢ْٗ ،
ٚ ،قـ دا٤ت ْٝعٗا ٗ َعلض اؿـٜح عُا وـخ  ّٜٛايبعح َٔ تقنل نٌ إْوإ ٕوعاٗ ٙ
ايـْٝا ٚإط ٞإٍ ٚصـ َوًو ؾلٜكٌ َٔ ايٓاي  :ؾلٜل ايق ٜٔطػٛا َ٪ثل ٜٔاؿٝا ٠ايعادً، ١
ؾاهتشكٛا إٔ ٜه ٕٛاؾشَ ِٝصرلِٖ ٚ ،ؾلٜل ايق ٜٔػاؾٛا كبِٗ ٚنبشٛا ْاغ ْؿٛهِٗ ؾٖٓٗٛا
عٔ إٔ تڀٛغ بٗا ا٭ٖٛاٚ ٤تلؿٜٗا ايٓنٚات  ،ؾاهتشكٛا ِٖ بـٚكِٖ إٔ ته ٕٛاؾَٓ ١أ٣ٚ
َٚوتكلا شلِ  َٔٚ ، .ايٛاضض إٔ اهتعُاٍ بٓا ( ٤ؾځعٳٌٳ ) ٖٓا ٚكؿ ٗ َعلض اؿـٜح عٔ
ٚقا٥ع ٚتصلؾات هابك ١بـكت َٔ صٓؿٌ َٔ ايٓاي  ٗ ،سٝاتِٗ ايـْٝا ٚ .اهتعُاٍ بٓا( ٤
ؾځعٳٌٳ ) ٗ ٖقا اؿكٌ ايـ٫ي ٞأٜطا نوابك٘ َكلك يـ ٣ايٓشا ، ٠نُا أًاك إي ٘ٝأٜطا ايـنتٛك
َٗععععععععععـ ٟإؼن َٞٚسعععٌ أضاف ٜٚ « :هجل بٓا ( ٤ؾځعٳٌٳ ) بٗقا إعٓ ٗ ٢ايٛعـ ٚايٛعٝـ
ٚإعاٖـات »

1

ظ

ٖٚا ٜٓبػ ٞايتٛقـ عٓـٖٓ ٙا ٖ ٛطبٝعٖ ١ق ٙا٭ؾعاٍ َٔ سٝح ؿ٫يتٗا عً ٢ا٫هتُلاك
ٚايتذـؿ  .ؾايڀػٝإ ٚإٜجاك اؿٝا ٠ايـْٝا يٝوت أؾعا ٫سـثت ٗ ؿٚ ١ٛاسـ ٠أ ٚمَٔ َعٌ ،
بٌ اهتُلت ٗ اينَٔ ثِ ًٚت تتذـؿ عًَ ٢ـ ٣سٝا ٠ؾاعًٗٝا ٚ .ا٭َل فات٘ ٜٓڀبل عً٢
أؾعاٍ ايؿلٜل اٯػل  :اـٛف َٔ اهلل  ْٞٗٚايٓؿى عٔ اشل ، ٣ٛإف أْٗا بايؿعٌ أؾعاٍ مل ؼـخ
ٗ مَٔ َعٌ  ،ثِ اْكطت  ،بٌ ناْت هًٛنا َوتُلا َتذـؿا َـ ٣سٝا ٠أصشابٗا ٚ .نٌ
فيو لً ٘ٝاؾـا ٍٚايبٝاْ ١ٝكقِ . 8 ، 7 ، 6 ، 5

1

المخزومي  :في النحو العربي ـ نقد وتوجيه  .ص 122ـ . 123
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ِٚط ٞقـَا ٗ َتابع ١صٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) َٚتؿلعاتٗا يته ٕٛقڀتٓا اٯٕ هٛك ٠عٳبٳىٳ
اييت اًتًُت عً ٢اثٌٓ ٚعٌل ) 22 ( ٜٔؾع ٬بٗق ٙايصٝػ َٔ ١بٌ هتٚ ١ث٬ثٌ ( ) 36
ؾع ٖٞ ، ٬فُٛع ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿٖ ٗ ٠ق ٙايوٛكَ ٖٛٚ ، ٠ا ّجٌ ْوب.  61,11 ١
ٚيعٌ أَ ٍٚا ًٜؿت ايٓٛل ٗ ٖق ٙا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ ٠بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) َٚتؿلعاتٗا ٚدٛؿ هت١
َٓٗا  ٫تـٍ عً ٢إاض ٞايق ٖٛ ٟؿ٫يتٗا ا٭صً ، ١ٝعوب َا تٛاضع عً ٘ٝايٓشاٚ . ٠أٍٚ
ٖق ٙا٭ؾعاٍ اي٬ؾت ١يًٓٛل ؾعٌ قڂتٹٌٳ ٗ قٛي٘ تعاٍ   :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ 

1

ٚقـ فٖب

أنجل إؿول ٜٔإٍ أْ٘ وٌُ َعٓ ٢ايـعا ٤٫٪ٖ َٔٚ .٤إؿول ٜٔؾؼل ايـ ٜٔايلام ٟايق ٟقاٍ :
« قٛي٘ تعاٍ  ﮐ ﮑ  ؿعا ٤عً َٔ ٖٞٚ ٘ٝأًٓع ؿعٛاتِٗ  ،٭ٕ ايكتٌ عاً ١ٜـا٥ـ
ايـْٝا   ٚ .ﮒ ﮓ  تعذب َٔ إؾلاط٘ ٗ نؿلإ ْعُ ١اهلل ؛ ؾكٛي٘  ﮐ ﮑ  تٓب٘ٝ
عً ٢أِْٗ اهتشكٛا أع ِٛأْٛاع ايعكاب ٚ ،قٛي٘  ﮒ ﮓ  تٓب ٘ٝعً ٢أْٛاع ايكبا٥ض
ٚإٓهلات ؛ ؾإٕ ق : ٌٝايـعا ٤عً ٢اٱْوإ إِا ًٜٝل بايعادن ٚ ،ايكاؿك عً ٢ايهٌ نٝـ
ًٜٝل ب٘ فاى ؟ ٚايتعذب أٜطا إِا ًٜٝل باؾاٌٖ بوبب ايٌ ، ٤ٞؾايعامل نٝـ ًٜٝل ب٘ فاى ؟
اؾٛاب  :إٔ فيو ٚكؿ عً ٢أهًٛب ن ّ٬ايعلب ٚؼكٝك٘ َا فنلْا أْ٘ تعاٍ بٝٸٔ أِْٗ اهتشكٛا
أع ِٛأْٛاع ايعكاب ٭دٌ أِْٗ أتٛا بأع ِٛأْٛاع ايكبا٥ض »

2

ٚ .عً ٢ايتكٝض َٔ فيو ٜٛكؿ

أب ٛسٝإ ايػلْاطَ ٗ ، ٞوتٌٗ سـٜج٘ عٔ ٖق ٙاٯ ، ١ٜإًاك ٠عً ٢ؿ٫ي ١ؾعٌ ( قڂتٹٌٳ ) ٖا

1

سورة  :عبس  ،اآلية . 17 :

2
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ٖٓا عًَ ٢عٓا ٙا٭صً ، ٞأ ٟإاض ، ٞعٔ طلٜل إٜلاؿ ٚاقع ١بعٗٓٝا ٜل ٣إٔ اٯ ١ٜتٌرل إيٗٝا
 ،إف ٜك « : ٍٛقْ : ٌٝنيت ٗ عتب ١بٔ أب ٞشلب غځاضٳبٳ أبا ٙؾأځهٵًځِٳ ثِ اهتصًش٘ أبٙٛ
ٚأعڀاَ ٙاٚ ٫دٗن ٙإٍ ايٌاّ  ،ؾبعح إٍ كه ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ أْ٘ ناؾل بلب
ايٓذِ إفا ٖٚ . ٣ٛكٴٚڇٟٳ أْ٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ قاٍ  :ايًِٗ ابعح عً ٘ٝنًبو ٜأنً٘ ،
ؾًُا اْتٗ ٢إٍ ايػاضل ٠فنل ايـعا ، ٤ؾذعٌ ٕٔ َع٘ أيـ ؿٜٓاك إٕ أصبض سٝا  ،ؾذعًٙٛ
ٚه٘ ايلؾكٚ ١إتاع سٛي٘  :ؾأقبٌ ا٭هـ إٍ ايلساٍ ٚٚثب ؾإفا ٖ ٛؾٛق٘ ؾُنق٘  ،ؾهإ أبٙٛ
ٜٓـب٘ ٜٚبه ٞعًٚ ، ٘ٝقاٍ َ :ا قاٍ قُـ ً٦ٝا إ ٫نإ »

1

ٚ .يهٔ أبا سٝإ ٜعٛؿ يٛٝكؿ

كأٜا آػل ًٜتكَ ٞع كأ ٟايلام ٟؾٝطٝـ ٚ « :اٯٚ ١ٜإٕ ْنيت ٗ كصٛص ؾاٱْوإ ٜلاؿ ب٘
ايهاؾل ٚ .قڂتٹٌ ؿعا ٤عًٚ ، ٘ٝايكتٌ أعً ِٛـا٥ـ ايـْٝا »

2

ًٜٚ .تك ٞأٜطا َع ايلامٗ ٟ

تؿورل عباكَ ٠ا أنؿل ٙسٌ ٪ٜنـ ٖ ٛأٜطا أْٗا تعين تعذبا َٔ إؾلا ٙنؿل اٱْوإ ايهاؾل ،
ٚسٝح إٕ ايتعذب ايقٖ ٖٛ ٟهٔ َٔ قٹبٳٌڇ إؼًٛقٌ َوتش ٗ ٌٝسل اهلل تعاٍ  ،ؾإْ٘ ٚ٪ٜٿٍ
ايعباك ٠عً ٢أْٗا تعين إٔ فيو اٱْوإ « ٖٜ ٖٔ ٛٴكاٍ ؾَ ٘ٝا أنؿل» » ٙ

3

ٚ .اؾـٜل بايقنل

إٔ ٖقا ايطلب ٖا ٜوُ ٘ٝايب٬غ ٕٛٝتعذٝبا  ،أ ٟؿع َٔ ٠ٛاهلل إٍ ايٓاي إٍ ايتعذب ،
٭ٕ اهلل عن ٚدٌ َٓن ٙعٔ فيو يهُاٍ عًُ٘ ٚإساطت٘ يهٌ ًْٚ . ٤ٞعٛؿ إٍ ؾعٌ ( قڂتٹٌٳ )
يٓؼًص إٍ ايك ٍٛإٕ ايقٜ ٟذلدض يـٜٓا ،بعـ ٖقا  ،إٔ ٖق ٙايصٝػٖ ، ١ا ٖٓا ؼٌُ َعٓ٢
ايـعا ، ٤عً ٢ػ٬ف عباك ( ٠قاتًِٗ اهلل ) ايٛاكؿ ٗ ٠قٛي٘ تعاٍ  ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ
1

أبو حيان  :البحر المحيط . 426/6 .

2

المصدر نفسه . 426/6 .

3

المصدر نفسه . 426/6 .
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 ،1 ؾإْٗا تعين ايتعذٝب  ،نُا ْب٘ إٍ فيو ايڀاٖل بٔ عاًٛك سٌ قاٍ ٌَرلا إٍ إٔ
َٛكؿ قٛي٘ تعاٍ  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ  « 2 غرل َٛكؿ قٛي٘ تعاٍ  :ﯶ ﯷﯸ 

3

ٚقٛٵيٹٗڇِ  :قاتٳعٌ اهلل ؾعْ٬ا ٜ ،لٜـ ٕٚايتعذب َٔ ساي٘ ٖٚ ،عقا أَل َلدعع٘ ي٬هتعُاٍ ٫ٚ ،
ؿاع ٞإٍ ًٓع٘ عً ٢ايتعذٝب  ،٭ٕ قعٛيع٘  ﮒ ﮓ 

4

ٜػين عٔ فيو »

5

ٚ .بڀبٝع١

اؿاٍ ؾإٕ ايـعاٜ٫ ٤تشكل إ ٗ ٫إوتكبٌ  ،هٛا ٤أنإ بعٝـا أّ قلٜبا  ،عً ٢مَ ٛا ٖٛ
َكلك يـ ٣ايًػ ٌٜٛقـَاٚ ٤قـثٌ  ، َِٗٓٚ ،عً ٢هب ٌٝإجاٍ  ،ايـنتٛك إبلاٖ ِٝايواَلاٞ٥
ايق ٟأنـ إٔ بٓا ( ٤ؾځعٳٌٳ ) ٜأت ٗ « ٞأهًٛب ايـعا ٤باـرل  َٔ ٖٛٚ ،غرل ًو ٌٜرل إٍ
إوتكبٌ  ،م : ٛكض ٞاهلل عٓ٘ ٚ ،كٓ٘ اهلل  ،نُا ٜأت ٗ ٞايـعا ٤بايٌل َٓؿٝا ب، ٬
م ٫ : ٛكٓ٘ اهلل »  .6عً ٢أْ٘ ٜٓبػ ٞإٔ ْواكع إٍ تبـٜـ َا قـ ٜتباؿك إٍ ا٭فٖإ َٔ
ه ٤ٛؾِٗ ٖا ٖٓا َ ،لؿ ٙإٍ ٚاٖل يؿ ٜايـعا ٤ايقْ ٟتشـخ عٓ٘  ،إف ٜٓ ٫بػ ٞإٔ ْعـٙ
ؿعععا ٤بايوعع َٔ ٤ٛاهلل تعععاٍ بٌ َٖ « ٛوتعُععٌ ٗ ايتشكٝععل ٚايتٗععـٜـ يٛٗٛك إٔ سكععٝعك١
ايـععا ٫ ٤تٓاهب اٱشل ، ١ٝ٭ٕ اهلل ٖعع ٛايقٜ ٟتٛد٘ إي ٘ٝايٓععاي بايـعا. 7 » ٤
أَا ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ ٠بصٝػ ( ١ؾځعٳٌ ٳ ) ٚيهٓٗا تـٍ عً ٢إوتكبٌ  ،ؾٗ ٞايٛاكؿ ٗ ٠قٛي٘

1

سورة  :التوبة  ،اآلية  30 :و سورة  :المنافقون  ،اآلية . 4 :

2
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3
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تعاٍ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ 

1

ٚ ،قٛي٘ تعاٍ  ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ 

2

ٚ ،اثٓإ

َُٓٗا تتكـَُٗا أؿا ٠ايٌل ( ٙإفا ) اييت تٴعلٸف يـ ٣ايٓشا ٠عاؿ ٠بأْٗا ٚلف ٕا ٜوتكبٌ َٔ
اينَٔ  َٔٚ ،ثِ ؾؿعٌ إط ٞبعـٖا  ٫تأ ٌٜٚي٘ إ ٫إوتكبٌ ٖٚ ،هقا ٜٴصبض َعٓ ٢ا٭١ٜ
ا٭ ، ٍٚسوبُا ٜل ٣ايڀاٖل بٔ عاًٛك  « ،ثِ سٌ ٌٜآٌٜ ٤ل ، ٙأٌٜٓ ٟل ٙسٌ تتعًل
ٌَ٦ٝت٘ بإٌْاك» ٙ

3

ْٛٚ .رل فيو ٜٓڀبل عً ٢اٯ ١ٜا٭ػلٚ . ٣يهٔ تأ ٌٜٚصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ )

ٗ إٛضعٌ بإوتكبٌ  ،يٝى َتأتٝا عٔ أؿا ٠ايٌل ( ٙإفا ) ؾك٘  ،بٌ َٖ ٛتٛيـ أٜطا
عٔ ايوٝام  ،إف نُٖ٬ا ٚكؿ ٗ هٝام ٜتشـخ عٔ ايبعح ٚايٌٓٛك ٚايكٝاَ ( ١ايصاػ) ١
 .ؾاينَٔ إفٕ يٝى ٚيٝـ ايصٝػ ، ١أ ٟيٝى مَٓا صلؾٝا  ،بٌ َٖ ٛتأتٺ َٔ ا٭ؿا ٠ايوابك١
( ايٌل َٔٚ ، ) ٙايوٝام َ ٖٛٚ ،ا ٜوُ ٘ٝايـاكه ٕٛاحملـث ( ٕٛاينَٔ ايٓش. ) ٟٛ
 َٔٚايطلٚك ٟإٔ ٌْرل ٖٓا إٍ إٔ تأٌَ ٖق ٙا٭ؾعاٍ ٚا٭ؾعاٍ اييت توبكٗا ضُٔ ايوٝام ايقٟ
ٚكؿت ؾٜ ٘ٝدلم داْبا َُٗا فا صًَ ١وأي ١اؾٗ ١اييت ٜتشـخ عٓٗا نجرل َٔ ايـاكهٌ
إعاصل . ٜٔؾذًُ  ١ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ 

4

ٚاكؿ ٠عكب ًَْ ١تتابع َٔ ١ا٭ؾعاٍ ،

نُا تب ٘ٓٝاٯٜات ايهلّ  ١ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ 

5

 .ؾا٭ؾعاٍ  :ػٳًځكځ٘ٴ  ،قځـٻكٳٙٴ ٜ ،ٳوٻلٳٙٴ  ،أځَٳاتٳ٘ٴ

 ،ٳأځقڃبٳلٳٙٴ ً ،ٳا٤ٳ  ،أځْٵٌٳلٳٙٴ  ٫ ،ؼـخ ٗ ٚقت ٚاسـ  ،بٌ َٖ ٞتعاقب ، ١ؾاـًل ٜعكب٘
1

سورة  :عبس  ،اآلية . 22 :

2
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3
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ايتكـٜل ؾايتٝورل ؾاٱَات ١ؾاٱقباك ؾإٌ ١٦ٝؾاٱٌْاك  ،أ ٟإٔ تعاقبٗا مَٓٝا دًٚ ، ٞإٕ ناْت
ٚاكؿْٝ ٠عا ٗ إاض ٞإتذـؿ ٖٚ ،قا َا تٛقـ عٓـًَٝ ٙا ايٌٝؽ ايڀاٖل بٔ عاًٛك ،
سٝح ؾاٍ ٚ « :ؾڂلٿع عً ٢ؾعٌ ( ػٳًځكځ٘ٴ ) ؾعٌٴ ( ؾځكځـٻكٳٙٴ ) بؿا ٤ايتؿلٜع ٭ٕ ايتكـٜل ٖٓا
إهاؿ ايٌ ٤ٞعًَ ٢كـاك َطب ، َِٛٓ ٙٛنكٛي٘ تعاٍ   :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ

1

 ،أ ٟدعٌ ايتكـٜل َٔ آثاك اـًل  ،٭ْ٘ ػًك٘ َٗ٦ٝا يًُٓاَٚ ٤ا ٬ٜبو٘ َٔ ايعكٌ

ٚايتصلف ُٚه َٔ ٘ٓٝايٓٛل بعكً٘ ٚ ،ا٭عُاٍ اييت ٜلٜـ إتٝاْٗا ٚ ،فيو ساصٌ َع ػًك٘
َـكدا َؿلعا ٖٚ .قا ايتؿلٜع َٚا عڀـ عً ٘ٝإؿَاز يَ٬تٓإ ٗ ػ ٍ٬ا٫هتـٚ . ٍ٫سلف
( ثِ ) َٔ قٛي٘  ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ 

2

يًذلاػ ٞايلتيب  ،٭ٕ تٝورل هب ٌٝايعٌُ

اٱْواْ ٞأعذب ٗ ايـ٫ي ١عً ٢بـٜع صٓع اهلل  ،٭ْ٘ أثٳلٴ ايعكٌ  ٖٛٚ ،أعَ ِٛا ٗ ػًل
اٱْوإ  ٖٛٚ ،أق ٗ ٣ٛإٓ» ١

3

ٚ .بعـ تٝورل ايوبٚ ٌٝتٛاصٌ اؿٝا ٠إٍ أدٌ َعً، ّٛ

قـ ّتـ ٚقـ ٜكصل  ،ػ ٤ٞؿَ ١ٛػاؿك ٠اؿٝا ٠يتعكبٗا سٝا ٠ايكدل ايدلمػ ١ٝثِ ايبعح ٚايٌٓٛك
ٜ ّٜٛك ّٛايٓاي يلب ايعإٌ  .ؾايتؿاٚت بٌ ا٭مَٓ ١ايؿاصً ١بٌ ٚقٛع نٌ ؾعٌ َٔ ٖق ٙا٭ؾعاٍ
ٚاضض ؛ إف  ٫كٜب إٔ اـًل ٜعكب٘ ؾٛكا أٜ ٚنآَ٘ ايتكـٜل ٚتٝورل ايوب ٌٝثِ ػ ٤ٞاؿٝا ٠اييت
قـ ته ٕٛؿٚ ١ٛقـ ُتـ عكٛؿا َٔ اينَٔ ثِ ٜه ٕٛإٛت ايقٜ ٟعكب٘ عاؿ ٠اٱقباك ؿ ٕٚتلاؾ
 ،ثِ أػرلا تك ّٛايكٝاَ ، ١سٌ ٜأفٕ اهلل بقيو  ،بعـ ؿٖٛك ٜ ٫عًِ َـاٖا إٚ . ٖٛ ٫إٍ
ٖقا إعٓ ٢أًاك ايڀاٖل بٔ عاًٛك سٌ أضاف ٚ « :نقيو عڀـ ( ثِ أَات٘ ) عً( ٢
1
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ٜوٸل ) ٙعلف ايذلاػ ٖٛ ٞيذلاػ ٞايلتب ، ١ؾإٕ اْكلاض تًو ايك ٣ٛايعكًٚ ١ٝاؿو ١ٝبإٛت
 ،بعـ إٔ ناْت كاهؼ ١مَٓا َا  ،اْكلاض عذٝب ؿ ٕٚتـكٜر  ٫ٚاْتٛاكڇ مَإڈ ٜواَ ٟٚـ٠
بكاٗ٥ا ٖٚ ،قا إؿَاز يًـ٫ي ١عً ٢ع ِٝٛايكـك» ٠

1

 .أَا صٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) ٖا ٖٓا ؾٗ٫ ٞ

تـٍ ع نُا أهًؿٓا ع عً ٢سـٚخ ايؿعٌ ٗ إاضٚ ٞاْكطا ٘٥اٯٕ  ،بٌ تـٍ عً ٢ؾعٌ سـخ
ٗ إاضَ ٞلاكا ٜٚ ،وتُل سـٚث٘ إٍ  ّٜٛايكٝاَ ، ١ؾٗ ٛتؿلٜل ؿكا٥ل ْٛٚاَٝى تتهلك
باهتُلاك  َٔٚ « .إعً ّٛبايطلٚك ٠إٔ ايهجرل ايقٜ ٫ ٟٴشص َٔ ٢أؾلاؿ ايٓٛع اٱْواْ ٞقـ
صاك أَل ٙإٍ إٛت ٚإٔ َٳٔٵ ٖ ٛسٞپ آٜٹٌٷ إٍ إٛت  ٫قاي ، ١ؾإعٓ : ٢ثِ أَات٘ ّٝٚت٘ .
ؾصٝػ ١إاض ٗ ٞقٛي٘  ( :أَات٘ ) َوتعًُ ٗ ١سكٝكتٹ٘ َٛ ٖٛٚت َٔ َات ٚ ،فامڇٖٛٚ ٙ
َٛت َٔ هُٛٝت ، ٕٛ٭ٕ َٛت٘ ٗ إوتكبٌ قكل ؛ ٚفنل ًْ  ١ﮣ ﮤ 
ؾًُ  ١ﮥ 

3

»

4

2

تٛطُٝٗٚ ١٦ـ

ٚ .إفا ناْت ٖق ٙا٭ؾعاٍ َٔ ػًل َٔ ْڀؿ ١ؾتكـٜل ؾتٝورل هبٌٝ

ؾُٛت ٚإقباك سـثت َٓق بـ ٤اـًٝكٜٚ ١وتُل سـٚخ َجًٗا ؿاَت اؿٝا ٠ايـْٝا  َٔٚ ،ثِ ؾٗٞ
َٓـكد ١ضُٔ إسـ ٣ؿ٫٫ت إاض ٞاييت ؼـخ عٓٗا ايٓشا َِٗٓٚ ، ٠ايـنتٛك َٗـٟ
إؼن َٞٚايق ٟاهتؼًص َٔ اهتكلا ٘٥يٮؾعاٍ ايعلب ٗ ١ٝا٫هتعُاٍ إٔ ٌٖ توتعٌُ ؾ ٘ٝصٝػ١
( ؾځعٳٌٳ ) ٖق ، ٙايـ٫ي « ١عً ٢إٔ ايعٌُ نإ قـ سـخ ٚ ،سـخ نجرلا ّٚ ،هٔ إٔ
وـخ نجرلا أٜطا »

5

 ،ؾإٕ ؾعً ٞايٌٓل إكل ٕٚبإٌ ١٦ٝاٱشلٚ ١ٝف ٤ٞايصاػٜ ٫ ١تشككإ
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إ ّٜٛ ٫ايكٝاَ ، ١نُا َٖ ٛعً ( ، ّٛإف ايصاػ ، ١نُت ٜكلك إؿول ٖٞ « ٕٚايصلػ١
ايجاْ ّٜٛ ١ٝايكٝاَ» ١

1

 َٔٚ ،ثِ ؾُٗا َتُشطإ يًـ٫ي ١عً ٢إوتكبٌ ب ٬كٜب ْٛٚ.رل ٖقٙ

ا٭ؾعاٍ اييت تتشـخ عٔ أَل سـثت ٚؼـخ ٜٚوتُل سـٚثٗا إٍ  ّٜٛايبعح  ،أؾعاٍ ( صٳبٳبٵٓٳا
) ً ( ،ٳكځكڃٓٳا ) ( أځْٵبٳتٵٓٳا ) ايٛاكؿ ٗ ٠قٛي٘ تعاٍ   :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ، 2 إف أْٗا أؾعاٍ تتشـخ عٔ ْٛاَٝى ٚآٜات ن ١ْٝٛتٌاٖـ
عٝاْا َٓق بـ ٤اـًٝك ١إٍ قٝاّ ايواعْ ، ١عين ْن ٍٚايػٝح ٚاٌْكام ا٭كض ٫ستطاْ٘ ٚإْبات
اؿب َٓٗا ٚ ،فيو قٛاّ اؿٝا ٠ايبٌل ١ٜاييت  ٫اهتُلاك شلا إ ٫باهتُلاك ٖق ٙا٭ؾعاٍ اييت ًّ
اهلل شلا عً ٢عباؿ . ٙؾإاضٖٓ ٞا َوتُل َٚتذـؿ  ،نُا ٖٚ ٛاضض .
ٜٚبك ٢إٛضع اٯػل ايق ٟػلدت ؾ ٘ٝصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) عٔ ؿ٫يتٗا عً ٢إاضٞ
ؾشوب ،ؾٗ ٛقٛي٘ تعاٍ   :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ 

3

 ،ايقٜ ٟـٍ قڀعا عً ٢ؾعٌ َتذـؿ

وـخ باهتُلاك ٖٚ ،ق ٙايـ٫يَ ١تأت ٗ ١ٝا٭هاي عٔ ايوٝامٚ ،عٔ ا٭ثل ايٓادِ عٔ ا٭ؿا٠
ايٌلطَ ( ١ٝٳٔٵ ) .
أَا ا٭ؾعاٍ إتبك َٔ ١ٝفُٛع ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ ٠بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) ٗ ٖق ٙايوٛك ٠ؾكـ
استؿٛت بايـ٫ي ١ا٭صً ١ٝشلق ٙايصٝػْ ، ١عين ايـ٫ي ١عً ٢ؾعٌ سـخ ٗ مَٔ َطٚ ٢اْكط٢
 ،٭ْٗا تتشـخ بايؿعٌ عٔ ٚاقع ١قـؿ ٠سـثح يًله ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ْٚكًتٗا نتب
ايورلٚ ٠اؿـٜح  .ؾكـ دا ٗ ٤صشٝض ايذلَقَ ، ٟج «، ٬سـثٓا هعٝـ بٔ و ٢ٝبٔ
1
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هعٝـ ا٭َ ، ٟٛسـثين أب ، ٞقاٍ ٖ :قا َا علضٓا عًٌٖ ٢اّ بٔ عل ٠ٚعٔ أب ٘ٝعٔ
عا ١ٌ٥قاٍ  :أڂْنڇٍٳ عٳبٳىٳ ٚت ٍٛغ ٞابٔڇ أّ َهت ّٛا٭عُ ٢أتٳ ٢كهٍٛٳ اهلل صً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚهًِ ؾذعٌ ٜكٜ : ٍٛا كهٍٛٳ اهلل أكٵًٹـٵْٹٚ ، ٞعٓـ كه ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ كدٌٷ
َٔ عُٛا ٤إٌلنٌ  ،ؾذعٌ كهٍٛٴ اهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ٜٴعلڇض عٓ٘ ٜٚٴكبٌ عً ٢اٯػل
ٜٚك : ٍٛأځتٳلٳَ ٣ا تكڂٍٛٴ بٳأڃهٶا ؾځٝٴكځاٍٴ  ٫؛ ؾؿٖ ٞقا أڂْٵنڇٍٳ »

1

ٚ .إفا نإ عـؿ َٔ عًُا٤

ايٌٝعَٚ ١ؿولٜ ِٜٗعن ٚايعبٛي إٍ غرل ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ  ،تٓنٜٗا ي٘ صً ٢اهلل عً٘ٝ
عٔ ٖقا ايتصلف ايقٜ ٟلَ ْ٘ٚعٝبا َٓٚكصا َٔ عصُت٘  ،ؾإٕ ا٭ؾعاٍ ايج٬ث ١ايٛاكؿ ٗ ٠قٛي٘
تعاٍ   :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ 

2

تتشـخ عٔ ٚاقع ١قـؿَٚ ، ٠ا بـك َٔ

عبٛي ٚإعلاض َٔ غرل ايٓيب سوبُا ٜل ٤٫٪ٖ ٣أ َٔ ٚايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ عٔ ابٔ
أّ َهت ّٛسٌ داٜ ٙ٤وتنٜـَ ٙعلؾ ١ببعض َوا ٌ٥ايـَٓ ٖٛٚ ، ٜٔػُى ٗ قاؿث ١بعض عً١ٝ
ايك َٔ ّٛقل ، ٍٜادتٗاؿا َٓ٘ ٗ إعڀا ٤ا٭ٚي٫ ١ٜٛهتُاي ٤٫٪ٖ ١إٍ اٱهٚ ّ٬تعنٜن ٙشلِ ،
سوبُا ٜلَ ٣ؿول ٚايوٓ . ١إٕ ا٭ؾعاٍ ايج٬ث ١إفٕ قاؾ ١ٛعً ٢ؿ٫يتٗا ا٭صً ، ١ٝأٟ
إاض ٞإٓكطٚ . ٞايصؿ ١فاتٗا تٓڀبل عً ٢ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ ٠بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) ٗ اؾًُتٌ
ايٌلطٝتٌ إتطُٓتٌ ٗ قٛي٘ تعاٍ  ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ  ، 3 ؾٗ ٞأٜطا بـٚكٖا تدلم َؿاكقٚ ١تٌرل إٍ هًٛى سٳصٳٌٳ بايؿعٌ ْٚكًت٘ ا٭ساؿٜح
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ٚنتب ايورلٚ ٠ايتؿورل نُا َٖ ٛعً. ّٛ
َُٗٚا ٜهٔ َٔ أَل ؾكـ تبٌ يٓا ٖا هبل إٔ هت) 16 ( ١أؾعاٍ ٚاكؿ ٠بصٝػ( ١
ؾځعٳٌٳ ) ساؾٛت عً ٢إعٓ ٢ا٭ص ٌٝاييت تـٍ عً ٘ٝايصٝػ ، ١أ ٟإاض ٞإڀًل َ ٖٛٚ ،ا
ّجٌ ْوب27 ١ظ َٔ  27فُٛع ا٭ؾعاٍ اٱثٌٓ ٚايعٌل ) 22 ( ٜٔايٛاكؿ ٠بٗق ٙايصٝػ١
غٖ ٞق ٙايوٛك ٠نُا أهًؿٓا ٗ َوتٌٗ سـٜجٓا عٓٗا َ ٗٚ .كابٌ فيو لـ ايعـؿ ْؿو٘ (
أ ٟهت )) 16 (( ١أؾعاٍ ُجٌ ْوب27 ١ظ  27فاتٗا) َٔ ا٭قعاٍ ايٛاكؿ ٠بٗق ٙايصٝػ١
 ،قـ ُشض يًـ٫ي ١عً ٢إوتكبٌ َٓ ،صلؾا ُاَا عٔ ايـ٫ي ١ا٭صً ١ٝيًصٝػ ١ظ ٚإٍ داْب
فيو هذًٓا أٜطا ٚكٚؿ عٌل ) 11 ( ٠أؾعاٍ بٗق ٙايصٝػ ( ١أ ٟبٓوب)  45,45 ١
 ،تـٍ عًَ ٢ا أزلٓٝا ٙبع ( إاض ٞإتذـؿ )  ،أ ٟسـٚخ ايؿعٌ ٗ إاضَ ٞلاكا ،
ٚاهتُلاك سـٚث٘ ساضلا َٚوتؿب ، ٬نُا ٜتبٌ َٔ اؾـ ٕ٫ٚايبٝاْٝإ كقِ . 11 ، 9

88

ٚتعكب هٛك٠ځ عبى هٛك ٠ايتهٜٛل اييت اًتًُت عً ٢توع ١عٌل (  ) 91ؾع ٬عً٢
صٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) َٚتؿلعاتٗا َ ٖٛٚ ،ا ّجٌ ْوب َٔ  86,36 ١فُٛع ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿٗ ٠
ايوٛكٚ ٠قـ بًػت  24ؾعٚ . ٬يعٌ أَ ٍٚا ًٜؿت ايٓٛل ٗ ٖق ٙايوٛك ٠غًب ١ايـ٫ي ١عً٢
إوتكبٌ بٌهٌ هاسل ٗ ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ ٠بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) َٚتؿلعاتٗا .إٕ َا ٜ ٫كٌ عٔ
ٔو ١عٌل (  ) 15ؾعٜ ٬تٛدب صلف ؿ٫يتٗا إٍ إوتكبٌ بؿعٌ ايوٝام ٚايكلا. ٔ٥
ٚيٝى مث ١إَهإ ٫يتُاي ؿ٫ي ١فات صً ١بإاض ٞإ ٗ ٫أكبع ) 14 ( ١أؾعاٍ  ٫غرل .
ًٜٚؿت ايٓٛل أٜطا ٗ أؾعاٍ ٖق ٙايوٛك ٠ايٛاكؿ ٠بايصٝػ ١إٌاك إيٗٝا فَ ٤ٞػُٗٛا َبٓٝا
يًُذٗ ٍٛأ ٚبصٝػ ( ١اْؿعٌ ) ايـاي ١عً ٢إڀاٚع ، ١نُا إٔ أكبع ١عٌل َٓٗا أ73,68 ٟ
 َٔ اجملُٛع َوبٛق ١با٭ؿا ( ٠إفا ) اييت تٴعلٻف بأْٗا ٚلف ٕا ٜوتكبٌ َٔ اينَٔ ٚ.أَا
ْٛاّ اؾٌُ اييت ؾٗٝا ٖق ٙا٭ؾعاٍ ؾٗ ٛعً ٢ايُٓ٘ اٯت: ٞ
ا٭ؿا ( ٠إفا ) ايٛلؾ ١ٝإٌلبَ ١عٓ ٢ايٌل + ٙا٫هِ  +ايؿعٌ إبين يًُذٗ ( ٍٛأ ٚايـاٍ
عً ٢إڀاٚع ١ع اْؿعٌ )
ٚاينَٔ ايٓش ٖٛ ٟٛايق ٟدعٌ ٖق ٙا٭ؾعاٍ بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) َٚتؿلعاتٗا ؿاي ١عً٢
إوتكبٌ  ،٭ٕ ايوٝام ايعاّ يوٛك ٠ايتهٜٛل ٖ ٛسـٜح عٔ  ّٜٛايكٝاَٜٚ . ١تعًل ا٭َل با٭ؾعاٍ
اٯت: ١ٝ
ت )  ،سُجِّرَ( تْ ) ،
ر ( ْ
ت )  ،حُشِ َ
طّلَـ( ْ
كُ ِوّرَ( تْ )  ،ا ْنكَ َدرَ( تْ )  ،سُيِّرَ( تْ )  ،عُ ِ
ت )،
ر ( ْ
س ِّع َ
ت )  ،كُشِطَـ ( تْ ) ُ ،
س ِئلَـ( تْ )  ،قُ ِتلَـَ( تْ )  ،نُشِرَ( ْ
وّجَـ( تْ ) ُ ،
زُ ِ
حضَرَتْ ( تْ )  ،شَاءَ .
ُأ ْز ِلفَتْ ( تْ )  ،أ ْ

89

ٚقـ أبلم ٖقا اؾاْب ايٌٝؽ ايڀاٖل بٔ عاًٛك ،
سٌ قاٍ ٗ َعلض تؿورل ٙشلق ٙاٯٜات ٚ « :صٝػ ١إاض ٗ ٞاؾٌُ ايعجعٓععتع ٞعٌععل٠
ايٛاكؿً ٠لٚطا يع ( إفا ) َوتعًَُ ٗ ١عٓ ٢ا٫هتكباٍ تٓبٗٝا عً ٢ؼكل ٚقٛع ايٌل.1» ٙ
ٚإفا تأًَٓا ٖق ٙا٭ؾعاٍ ٚدـْا تؿاٚتا بٓٝا ٗ مَٔ سصٛشلا،ؾنَٔ ه٪اٍ إٚ٩ٛؿٌْٚ ٠ل
ايصشـ َك ٬أقلب ينَٔ سص ٍٛايٓؿى َا أسطلت (  ٖٛٚدٛاب ايٌل َٔ ) ٙمَإ
تهٜٛل ايٌُى َٚا عٴڀـ عً َٔ ٘ٝا٭سـاخ اييت ؼصٌ قبٌ ايبعح ٚ .ي ٛأكؿْا تصٓٝـ ٖقٙ
ا٭ؾعاٍ ٚدـْاٖا تٓكوِ قوٌُ َتوا : ٌٜٚقوِ وصٌ ٗ آػل اؿٝا ٠ايـْٜٚ ، ١ٜٛٝتطُٔ
ا٭ؾعاٍ ايوت ١ا٭: ٍٚ

طّلَـ( تْ )  ،حُشِرَ ( تْ )
كُ ِوّرَ( تْ )  ،ا ْنكَ َدرَ( تْ )  ،سُيِّرَ( تْ )  ،عُ ِ

 ،سُجِّرَ( تْ ) ٚ ،قوِ وصٌ  ّٜٛايكٝاَٜ ٖٛٚ ١تطُٔ ا٭ؾعاٍ ايوت ١ا٭ػل: ٣

وجَـ( تْ ) ،
زُ ِّ

سعِّرَ ( تْ ) ُ ،أ ْز ِلفَتْ ( تْ ) ٚ .قـ اهتجٓٓٝا
س ِئلَـ( تْ )  ،نُشِرَ( تْ )  ،كُشِطَـ ( تْ ) ُ ،
ُ
َٓٗا قُتِلَ ( تْ ) ايٛاكؿ ق ٞقٛي٘ تعاٍ   :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ 

2

ٚ ،اضض أْ٘ ٜـٍ عً ٢إاض ٞإتذـؿ  ٗ ،هٝام اؿهاٚ ١ٜاؿـٜح عٔ ؾعٌ ايٛأؿ ايقٟ
سـخ  ٌٚٚوـخ قبٌ اٱه ّ٬إٍ إٔ عِ ْٛك اٱه ّ٬عً ٢ب٬ؿ ايعلب  ،نُا َٖ ٛعً. ّٛ
أَا ؾعٌ كُشِطَـ ( تْ ) ايٛاكؿ ٗ قٛي٘ تعاٍ   :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ  ،3 ؾكـ أؿكدٓاٙ
ضُٔ ا٭ؾعاٍ اييت ؼـخ  ّٜٛايكٝاَ ، ١أٖقا بايتؿورل ايقٜ ٟقٖب إٍ إٔ ايهٌ٘ ٜعين اٱماي١
ايتاَٚ ١فيو ٖا وـخ  ّٜٛايكٝاَٚ ، ١قـ كدض ٖقا ايتؿورل ٚكٚؿٖا ٗ هًل ًْ ١أؾعاٍ
1

الطاهر بن عاشور  :التحرير والتنوير . 141/30 .

2

سورة  :التكوير  ،اآليتان . 9 ، 8 :

3

سورة  :التكوير  ،اآلية . 11 :
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ؼـخ بعـ ايبعح  .عً ٢إٔ مث ١تؿورلا آػل ٜقٖب أٍ إعڀاٗ٥ا َعٜٓ ٢طاَٖ ٞعٓ٢
اٌْ٫كام ٚاْ٫ؿڀاك ٚ ،فيو َٔ أًلا ٙايواعٚ ، ١بقيو ٜهٖ ٕٛقا ايؿعٌ َتص ٬بإعاؿ٠
اـًل ،عً ٢كأ ٟايٌٝؽ ايڀاٖل بٔ عاًٛك « ٚتصرل ا٭ًلا ٙاييت ؼصٌ قبٌ ايبعح هبع١
ٚا٭سـاخ اييت تكع ٜعـ ايبعح ٔوَُٗٚ . 1 » ١ا ٜهٔ َٔ أَل  ،ؾإ٪نـ إٔ ٖق ٙا٭ؾعاٍ ،
ٚإٕ ناْت ْٝعٗا ؼـخ ٗ إوتكبٌ ًل َٓٗا ٜكع قبٌ ايٌل اٯػل .ؾاينَٔ ٚاسـ ،
ٚاؾٗات َتٓا. ١ٜٓ
ًٜٚشل بٗق ٙا٭ؾعاٍ ٗ ؿ٫يتٗا عً ٢إوتكبٌ ؾعٌٴ ( عٳًٹُٳتٵ ) ايٛاكؿ ٗ قٛي٘ تعاٍ :
 ﮅﮆﮇﮈﮉ

2

 ،ؾإٕ ٖقا ايؿعٌ ايٛاقع ٗ دٛاب اؾٌُ ايٌلط ١ٝاٱثٓين

عٌل ٠يٝى ي٘ َٔ مَٔ إ ٫إوتكبٌ  ،غ٬ف ايؿعٌ ايقٜ ٟعكب٘ ْ ،عين ؾعٌ ( أځسٵطٳلٳتٵ )
ايقٜ ٟتعًل َوتكبٌ ٚيهٓ٘ َلتب٘ ْٖ ٛؿو٘ َاض َٓصلّ اْكطَٛ ٢ت ايٓؿى ٗ اؿٝا٠
ايـْٝاْ،عين إٔ اٱسطاك ٚ ،إٕ نإ ٖ ٛأٜطا وصٌ ٗ إوتكبٌ قبٌ عًِ ايٓؿى ب٘ أ ٚعٓـٙ
ٜ ،تعًل بايعٌُ ايق ٟمت ط ١ًٝسٝا ٠ايٓؿى إٓكط ، ١ٝأ ٚإٕ ًٓ٦ا ايـق ١بأعُاشلا َٓق بًٛغٗا
هٔ ايتهًٝـ  ،ؾٗ ٛضلب َٔ إاض ٗ ٞإوتكبٌ  ،عً ٢سـ تعبرل ا٭ب ٖٓل ٟؾًٍٝ
ايٝوٛع. 3 ٞ
ٚمثٖ ٗ ١ق ٙايوٛك ٠أٜطا ؾع ٕ٬آػلإ بصٝػ ( ١ؾعٳٌٳ ) ٜـ ٕ٫عً ٢إاض ٞغرل أْععععع٘

1

الطاهر بن عاشور  :التحرير والتنوير . 150/30 .

2

سورة  :التكوير  ،اآلية . 14 :

3
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َاض َتذـؿ وـخ باهتُلاك  ،نٌ ُٖٚ . ّٜٛا ايؿع ٕ٬ايٛاكؿإ ٗ قٛي٘ تعاٍ   :ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘ 

1

 .ؾعوعو ١ايًٚ ٌٝتٓؿى ايصبض سـثتا نٌ َٓ ّٜٛق

بـ ٤اـًٝكٜٚ ١وتُل سـٚثُٗا إٍ  ّٜٛايكٝاَ . ١إُْٗا ٜـ ٕ٫عًَ ٢اض َوتُل ٚ ،تًو َٔ
ؿ٫٫ت صٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) اييت سـؿٖا ايٓشآَ ٠ق ايكـ ، ِٜأ ٟايتعبرل عٔ ْٛاَٝى ايه، ٕٛ
م ٛأًلقت ايٌُى  ،طًع ايٓٗاك  ،أَڀلت ايوُا ، ٤ؿ ٣ٚايلعـ ٬ْٚ ...س ٜؾط٬
عٔ فيو ٗ ٖق ٜٔايؿعًٌ ( عٳوٵعٳىٳ )  ( ٚتٳٓٳؿډىٳ ) تلابڀُٗا ٚتتابعُٗا مَٓٝا  .ؾٜ ٬تٓؿى
ايصبض إ ٫بعـ عوعو ١ايًٚ ، ٌٝيٝى ٭سـُٖا إٔ ٜٓؿصٌ عٔ اٯػل أبـا ٚ .ي ٔ٦نإ ٖقإ
ايؿعَ ٕ٬وبٛقٌ بأؿا ٠ايٌل ( ٙإفا ) ٖا ٜٛدب صلف ؿ٫يتُٗا إٍ إوتكبٌ  ،ؾإٕ إكاّ
ٖ ٛايقٜ ٟصلف ؿ٫يتُٗا إٍ إاض ٞإتذـؿ ٚ .قلٜب َٓ٘ ؾعٌ ( ًٳا٤ٳ ) ايٛاكؿ ٗ قٛي٘
تعاٍ  :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ  2 قٗ ٛأٜطا ٜتشـخ عٔ ٌَ ١٦ٝسـثت ٚؼـخ َٓق
بـ ٤اـًٝك ١إٍ  ّٜٛايبعح  ،أ ٟأْ٘ ٜـٍ نقيو عًَ ٢اض َتذـؿ .
أَا ؾعٌ ( كٳآٙٴ ) ايٛاكؿ ٗ قٛي٘ تعاٍ   :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ 

3

ؾَ ٬ٹلٳا٤

ٗ أْ٘ ؿاٍ عًَ ٢اض َٓكض  ٫ٚ ،فاٍ يصلؾ٘ يًـ٫ي ١عً ٢غرل فيو ؛ فيو أْ٘  ٧َٜٛإٍ
ٚاقع ١قـؿٚ ٖٞ ٠اقع ١ك ١ٜ٩ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ددل ٌٜعً ٘ٝايو ّٜٛ ، ّ٬دا ٙ٤أٍٚ
َل ٠بػاك سلا ، ٤عً ٢نله ٞدايى عً ٘ٝبٌ ايوُاٚ ٤ا٭كض ٚ،قـ دا ٤فيو ٗ َعلض
ايلؿ عً ٢إٌلنٌ ايق ٜٔقايٛا إٕ ايقٜ ٟك ٍٛايله ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ إْ٘ دا ٙ٤يٝى إ٫
1

سورة  :التكوير  ،اآليتان . 18 ، 17 :

2

سورة  :التكوير  ،اآلية . 28 :

3

سورة  :التكوير  ،اآلية . 23 :
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دٓٝٽا ٜذلا ٣٤ي٘ ٚ .اؾـٜل بايقنل إٔ ا٭ؿا ( ٠يكـ ) ٖٓا  ٫تؿٝـ إ ٫ايتأنٝـ ٚايتشكٝلٖٛٚ ،
أسـ َعاْٗٝا ٚ 1 ،يٝى شلا َٔ أثل عً ٢مَٔ ايؿعٌ .
ٖٚهقا ٜتطض يٓا إٔ اثين عٌل (  ) 12ؾع ٬بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) ؿيت عً ٢إوتكبٌ ،
َٔ بٌ توع ) 19 ( ١ؾعٚ ٬اكؿ ٠بٗق ٙايصٝػٖ ٗ ١ق ٙايوٛكَ ٖٛٚ ، ٠ا ّجٌ 73,68
ٚ . إٍ داْب فيو ٚدـْا ؾعٚ ٬اسـا بٗق ٙايصٝػٜ ) 11 ( ١ـٍ عًَ ٢ا ّهٔ إٔ
ْوُ ٘ٝبإاض ٗ ٞإوتكبٌ َ ٖٛٚ ،ا ّجٌ ْوبٚٚ ،  15,26 ١دـْا ث٬ث) 13 ( ١
أؾعاٍ أػل ٣تـٍ عً ٢إاض ٞإتذـؿ َ ٖٛٚ ،ا ّجٌ ْوب ،  15,78 ١بُٓٝا مل ٜـٍ
عً ٢ايؿعٌ إاض ٞإڀًل إ ٫ؾع ) 12 ( ٕ٬اثٓإ  ٫غرل  ،أ ٟبٓوب.  11,52 ١
ٖٚقا أَل ٫ؾت ٜٓبع ٞتوذٚ . ً٘ٝيٓا عٛؿ ٠ي٘ ٚيٓٛا٥ل ي٘ ٫سكا  ٗ ،آػل ٖقا ايؿصٌ  ،إٕ
ًا ٤اهلل  ،يـ ٣سـٜجٓا عٔ ْتا٥ر ٖقا إوض ٚ .اؾـ ٕ٫ٚايبٝاْٝإ كقُا 12 ، 11
ًٜؼصإ َا تطُٓت٘ ايوٛك َٔ ٠أؾعاٍ بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) ٚؿ٫٫تٗا اينَٓ. ١ٝ

1

أبو محمد جمال الدين بن عبد اهلل بن يوسف بن
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ِٚط ٞقـَا ٗ تتبع صٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) ٗ هٛك ٠اْ٫ؿڀاك اييت ُط ٗ ٞايوٝام ايقٟ
هاكت ؾ ٘ٝهابكتٗا ( هٛك ٠ايتهٜٛل ) ٚ .قـ سٛت ٖق ٙايوٛكٔ ٠و ١عٌل ( ) 15
ؾع ٬بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) َٔ بٌ ث٬ثٌ (  ) 31ؾعٚ ٬كؿت ٗ ٖق ٙايوٛكَ ٖٛٚ ، ٠ا ّجٌ
ْوب ٖٞٚ .  51 ١تٌب٘ هابكتٗا َٔ سٝح نُْٗٛا َبـ٤ٚتٌ بعـؿ َٔ ا٭ؾعاٍ إوبٛق١
بع ( إفا ) اييت تٓعت بأْٗا ٚلف يًُوتكبٌ َتطُٔ َعٓ ٢ايٌل ، ٙعً ٢إٔ عـؿٖا ٖٓا أقٌ
َٔ عـؿٖا ٗ هٛك ٠ايتهٜٛل  ،إف مل ٜلؿ ٖٓا إ ٫أكبع َٔ ) 14 ( ١ا٭ؾعاٍ إوبٛق ١بٗقٙ
ا٭ؿاَ ، ٠كابٌ اثين عٌل (  ) 12ؾع ٗ ٬هٛك ٠ايتهٜٛل  َٔٚ ،ثِ ؾٓوبتٗا إٍ فُٛع
ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ ٠بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) َٚتؿلعاتٗا ٖٓا  ،تبًؼ ٔ َٔ  26,66و ١عٌل (
 ) 15ؾع ، ٬بُٓٝا بًػت ٖٓاى  ٗ  73,68هٛك ٠ايتهٜٛل نُا َل بٓا هابكا .
ٚتٌب٘ ٖق ٙاؾٌُ ا٭كبع َج٬ٝتٗا اٱثين غٌل ٗ ايوٛك ٠ايوابؿ َٔ ١سٝح بٓٝتٗا  ،ؾٗ ٞأٜطا
عًٚ ِ٘ ٢اسـ :
ا٭ؿا ( ٠إفا ) ايٛلؾ ١ٝإٌلبَ ١عٓ ٢ايٌل + ٙا٫هِ  +ايؿعٌ ايـاٍ عً ٢إڀاٚع ١ع اْؿعٌ
( أ ٚايؿعٌ إبين يًُذٗ. ) ٍٛ
َٓ ٫ٚاص َٔ إواكع ١إٍ ايك ، ٍٛبعـ فيو  ،بإٔ إكاّ ايقٚ ٟكؿت ؾٖ ٘ٝقٙ
ا٭ؾعاٍ ا٭كبعَ ٖٛ ١كاّ اؿـٜح عٔ َا وـخ قبٌ قٝاَ ١ايواع َٔ ١ؼ٫ٛت ٚاْك٬بات ٗ
ايٛٛاٖل ايه، ١ْٝٛعً ٢مَ ٛا ًٓت٘ هابكتٗا َ ،ع ؾاكم دً ٞبُٗٓٝا ٖ ٛاقتصاك ٖق( ٙ
هٛك ٠اْ٫ؿڀاك ) عً ٢اؿـٜح عُا وـخ ٗ ايـْٝا قبٌ قٝاّ ايواع ، ١أَ ٟا ٜٓـكز ؼت
94

َا ٜوُٜ ٢وُ ٢بأًلا ٙايواع ، ١عً ٢سٌ ؼـثت هٛك ٠ايتهٜٛل  ،إٍ داْب ٖقا ،
عٔ َا وـخ بعـ قٝاّ ايواع ، ١نُا أٚضشٓا فيو ٗ س ٫ٚ . ٘ٓٝكٜب ٗ إٔ اؾتتاغ ٖاتٌ
ايوٛكتٌ باؿـٜح عٔ أًلا ٙايكٝاَ ١قاهِ ٌَذلى ٜ ٫كتصل عًُٗٝا بٌ ّتـ ي ٌٌُٝهٛك٠
اٌْ٫كام بعـُٖا  ٖٛٚ ،ايقْ ٟب٘ إي ٘ٝايله ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ سٌ قاٍ َ ٗ ،ا كٚاٙ
عٓ٘ عبـ اهلل بٔ عُل كض ٞاهلل عٓ٘ َ « : ،ٳٔٵ هٳلٻٙٴ إٔ ٜٛٓل إٍ  ّٜٛايكٝاَ ١نأْ٘ كأڃٟٴ
ايڃعٳٝٵٔڇ ؾځًڃٝٳكڃلٳأڃ  :ﭑ ﭒ ﭓ ٚ ،288 ٳ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ 
ﭝ ﭞ ﭟ

290

289

 ٚ ،ﭜ

» .291

إٕ صٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) ٗ اٯٜات ا٭كبع ا٭ َٔ ٍٚايوٛك  ٠ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠ

292

تـٍ عً ٢إوتكبٌ ،

٭ٕ ا٭ؿ ا ( ٠إفا ) قًبت ؿ٫يتٗا إٍ فيو ٚ ،٭ٕ إكاّ ايق ٟدا٤ت ؾ ، ٘ٝأ ٟاؿـٜح عٔ
َا وـخ يـ ٣قٝاّ ايواع َٔ ١اْؿڀاك يًوُاٚ ٤اْتجاك يًهٛانب ٚتؿذرل يًبشاك ٚبعجل ٠يًكبٛك
ٜٛ ،دب فيو ٚ .يهٔ اهتعُاٍ صٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ )  ،إٛدٗ ١يًـ٫ي ١أص ٬عً ٢إاض، ٞ
يًـ٫يٖٓ ١ا عً ٢إوتكبٌ ٜٛصٌ إٍ غا ١ٜأػل ٖٞٚ ، ٣ايتأنٝـ عً ٢ؼكل فيو  ،ؾهأْٗا
أَٛك سـثت بايؿعٌ ٚ ،أضشت َٔ إاض َٔٚ ، ٞثِ ؾ ٬فاٍ يًتٌهٝو ؾٗٝا ٚ .قـ
تٛقـ عٓـ فيو ايٌٝؽ ايڀاٖل بٔ عاًٛك سٌ  ،أضاف  ،بعـ ؾلاغ٘ َٔ تؿورل اٯٜات
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سورة االنفطار  ،اآليات  :من  1إلى . 4

95

ا٭كبع « ٚصٝػ ١إاض ٗ ٞقٛي٘ ( اْٵؿځڀځلٳتٵ ) َٚا عٴڀٹـ عًَ ٘ٝوتعًُ ٗ ١إوتكبٌ تٌبٗٝا
يتشكٝل ٚقٛع إوتكبٌ عص ٍٛايٌ ٗ ٤ٞإاضٚ .293 » ٞدٛاب ايٌل ٙايق ٟتطُٓ٘ قٛي٘
تعاٍ   :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ 

294

ٖ ٛأٜطا وـخ عٓـ قٝاّ ايواع، ١

أ ٗ ٟإوتكبٌ  ،ؾتأ ٌٜٚايه ّ٬أْ٘ عٓـَا ِؿڀل ايوُاٚ ٤تٓتجل ايهٛانب ٚتؿذل ايبشاك
ٚتبعجل ايكبٛك تعًِ ايٓؿى َا قـَت َٔ أعُاٍ َٚا أػلت ٚ ،فيو عٔ طلٜل َا سٛا ٙنتابٗا
ايقٜ٫ ٟػاؿك هػرل ٫ٚ ٠نبرل ٠إ ٫أسصاٖا  .عً ٢أْ٘  ٫بـ َٔ إٔ ٌْرل  ،بعـ ٖقا  ،إٍ
إٔ ؾعً( ٞﭤ) ( ٚﭥ ) ٌٜرلإ إٍ َاض اْكط ٢بٛؾا ٠ايٓؿى إعٓ. ١ٝ
ٜٚبك ٢ؾعٌ ف ٚػصٛص ٖٛ ١ٝايؿعٌ ( أؿٵكٳاىځ ) ايٛاكؿ َلتٌ ٗ قٛي٘ تعاٍ   :ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ 

295

ٚ ،تتُجٌ ػصٛصٝت٘ ٗ نٕٛ

إؿول ٜٔاػتًؿٛا ؾ ، ٘ٝؾُِٓٗ َٔ فٖب إٍ أْ٘ ػڀاب يًهاؾل عًٚ ٢د٘ ايندل ي٘ ٚ ،فٖب
آػل ٕٚإٍ إْ٘ ػڀاب يًله ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝهًِ ٚ ،قـ ػاطب٘ بقيو ٭ْ٘ َا نإ عإا
بقيو قبٌ ايٛس َٔ َِٗٓٚ . ٞكأ ٣إٔ اـڀاب ؾ ٘ٝيػرل َعٌ ٭ْ٘ تلنٝب دل ٣فل ٣إجٌ
َوتعُ ٬يًتٗٚ ٌٜٛايتعٚ ، ِٝٛقٛاَ٘ َا ا٫هتؿٗاَٚ ١ٝؾعٌ أؿك َٔٚ ، ٣ثِ  ٫تـػً٘ ايتجٓ١ٝ
ٚاؾُع ٚايتأَٝح ٚي ٛػٛطب ب٘ غرل إؿلؿ إقنل ٚ..قـ ٚكؿت صٝػٜ ( ١ؿعٌ ) َٔ ٖقا
ايؿعٌ ٗ َٛاضع أػل َٔ ٣ايكلإٓ ايهلٚ ، ِٜيهٔ إؿول ٜٔفٖبٛا إٍ إٔ شلا َعَٓ ٢ػاٜلا .
ؾابٔ عاًٛك َجٜ ٬كٚ « : ٍٛاهتعُاٍ ( َا أؿكاى ) غرل اهتعُاٍ ( َا ٜـكٜو ) ٗ قٛي٘
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تعاٍ  ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ 
ﭯﭰ 

297

296

ٚقٛي٘  ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ٗ هٛك ٠ايٌٛك . ٣ك ٟٚعٔ ابٔ عباي :نٌ ً َٔ ٤ٞايكلإٓ َٔ قٛي٘

( َا أؿكاى ٚ ،نٌ ً َٔ ٤ٞقٛي٘ ( َٚا ٜـكٜو ) ؾكـ ط ٟٛعٓ٘ ٚ .قـ كٖ ٟٚقا أٜطا
عٔ هؿٝإ بٔ عٚ ١ٓٝٝعٔ و ٢ٝبٔ ه ّ٬ؾإٕ صض ٖقا إل ٟٚؾإٕ َلاؿِٖ إٔ َؿعَ ( ٍٛا
أؿكاى ) قكل ايٛقٛع ؛ ٭ٕ ا٫هتؿٗاّ ؾ ٘ٝيًتٗٚ ٌٜٛإٔ َؿعَ ( ٍٛا ٜـكٜو ) غرل قكل
ايٛقٛع ؛ ٭ٕ ا٫هتؿٗاّ ؾ ٘ٝيٲْهاك َ ٗ ٖٛٚعْٓ ٢ؿ ٞايـكا» ١ٜ

298

ٚ .عطٻـ ٖقا ايلأٟ

ايلاغب اٱصؿٗاْ ٞسٌ قاٍ ٚ « :نٌ َٛضع فنل ٗ ايكلإٓ ( َٚا أؿكاى ) ؾكـ عكب ببٝاْ٘
م : ٛﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ   ،299 ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ   ، 300 ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ   ،301 ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ 
ٚ .302نٌ َٛضع فنل ؾ ٘ٝآل َٚا ٜـكٜو آل مل ٜعكب٘ بقيو م  :ٛﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
  ، 303 ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ 
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»
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97

أَا ا٭ؾعاٍ ايوت ١إتبك( ١ٝﭪ ) ( ،ﭯ ) ( ،ﭰ ) ( ،ﭱ )
( ،ﭷ ) ( ،ﭸ ) ايٛاكؿ ٗ ٠قٛي٘ تعاٍ   :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ  ، 306 ؾـ٫يتٗا عً٢
إاض ٫ ٞكٜب ؾٗٝا  ،غرل أْ٘ َ ٗ ،ا عـا أٚشلا (ﭪ ) َاض َتذـؿ  ،إف أؾعاٍ
اـًل ٚايتوٚ ١ٜٛايتعـٚ ٌٜايذلنٝب سـثت َٓق بـ ٤اـًٝكٚ ، ١ت ٌٛؼـخ إٍ إٍ إٔ ٜأفٕ
اهلل بكٝاّ ايواعَٚ . ١ا فٖب إي ٘ٝبعض ايـاكهٌ َٔ نْٗٛا أؾعا ٫أڂيػٝت ؾٗٝا ايٛاٖل ٠اينَٓ١ٝ
أَل ؾْٛ ٘ٝل  .يكـ ْعت بعطِٗ ٖق ٙا٭ؾعاٍ بأْٗا « أؾعاٍ ػايـ ٠غرل َلتبڀ ١بنَٔ  ،ؾايلٓٔ
ػًل ٚىًل ٚهٝؼًل ؛ ؾٗ ٞأؾعاٍ َعذن ٠باق ١ٝأبـَٚ ١ٜوتكبً ١ٝستٜ ٢لخ اهلل ٖق ٙا٭كض
»

307

 َٔٚايٛاضض إٔ قٛي٘ ٖقا ٜٓڀ ٟٛعً ٢تٓاقض دً ٞبٌ ْؿ ٞاكتباٖ ٙق ٙا٭ؾعاٍ بنَٔ

ٚ ،بٌ اٱًاك ٠إٍ نْٗٛا سـثت ٗ إاضٚ ٞؼـخ اٯٕ ٚهت ٌٛؼـخ ٗ إوتكبٌ  ،نُا
ٜوتؿاؿ َٔ عباكت٘  :ػًل ٚىًل ٚهٝؼًل  .ؾا٭ؾعاٍ إفٕ َلتبڀ ١بنَٔ ٚيهٓ٘ مَٔ ٖتـ
َٚتذـؿ ٚ ،ي٘ ْٗاٜت٘  ٖٞٚقٝاّ ايواع ، ١نُا أهًؿٓا ٚ .أبـ ١ٜايؿعٌ إتٛيـ ٠عٔ إيػا٤
ايـ٫ي ١اينَٓ ٫ ١ٝتٛدـ إ ٗ ٫ؾعٌ ايه ١ْٛٓٝإوتعٌُ ٗ َجٌ قٛي٘ تعاٍ   :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ 
عٓـَٛ ٗ ٙضع ٫سل إٕ ًا ٤اهلل .

306

سورة  :االنفطار  ،اآليات  :من  6إلى . 8

307

عبد الفتاح الدجني  :اإلعجاز النحوي في القرآن الكريم .ص . 198

308

سورة  :األحزاب  ،اآلية . 1 :

98

308

ٚايق ٟهٓتٛقـ

٬ْٚس َٔ ٜدٗ ١أػل ٣تتابع مَٔ ٖق ٙا٭ؾعاٍ ٚاٖلٜا  ،نُا ٜبـ َٔ ٚايوٝام ،
سٝح دل ٣تلتٝبٗا يٝتباؿك إٍ ايقٖٔ يً ١ًٖٛا٭ ٍٚأْٗا ؼـخ تباعا ٚ ،ايؿا ٤اييت تلب٘ بٌ
اـًل ٚايتوٚ ١ٜٛايتعـ ٌٜت ٧َٛإٍ فيو  ،أ ٟإٔ اـًل ْعكب٘ ايتو ١ٜٛقايتعـ ٌٜثِ ايذلنٝب
عً ٢أنٌُ صٛكٚ . ٠يهٔ عـؿا َٔ إؿول ٜٔبقٖب إٍ أْٗا َتنآَ ، ١عً ٢مَ ٛا ٜوتك٢
َٔ ن ّ٬ايٌٝؽ ايڀاٖل بٔ عاًٛك ايق ٟأضاف بعـ ؾلاغ٘ َٔ ايه ّ٬عٔ ٖق ٙاٯ« : ١ٜ
ٚتعـاؿ ايص٬ت ٚ ،إٕ نإ بعطٗا قـ ٜػين عٔ فنل ايبعض  ،ؾإٕ ايتو ١ٜٛساي َٔ ١سا٫ت
اـًل ٚ ،قـ ٜػين فنلٖا عٔ فنل اـًل  ،نكٛي٘   :ﯸ ﯹ ﯺﯻ ،309 
ٚيهِ قڂصـ إٗٚاك َلاتب ايٓعُٖٚ . ١قا َٔ باب اٱطٓاب إكصٛؿ ب٘ ايتقنرل بهٌ صً١
ٚايتٛقٝـ عًٗٝا غصٛصٗا َ َٔٚ ،كتطٝات اٱطٓاب َكاّ ايتٛبٝؽ »

310

ثِ ٜنٜـ ا٭َل د٤٬

ٜٚتش ٍٛإٍ ايتصلٜض بتنأَ ا٭ؾعاٍ سٌ ٜكَٛ ٗ ، ٍٛض٘ ٫سل ٚ « : ،ؾځلٻعٳ ؾعٌ (
هٛٻاىځ ) عً ( ٢ػٳًځكځوځ ) ٚؾعٌ ( عٳـٻيځوځ ) عً ( ٢هٳٛٻاىځ ) تؿلٜعا ٗ ايقنل ْٛ ،لا إٍ
نَ ٕٛعاْٗٝا َذلتب ٗ ١اعتباك إعتدل ٚ ،إٕ نإ ْٝعا ساصٚ ٗ ٬قت ٚاسـ  ،إف ٖٞ
أطٛاك ايته َٔ ٜٔٛسٝح نَ ْ٘ٛطػ ١إٍ ُاّ ػًك٘  ،ؾهإ يًؿا ٗ ٤عڀؿٗا أسؤ ٚقڃعڈ ،
نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ   :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ 

311

»

312

َُٗٚ .ا ٜهٔ

َٔ أَل ٚ ،هٛا ٤أناْت ٖق ٙا٭ؾعاٍ َتعاقب ١أَ ٟتتابع ١مَٓٝا ٚبٌ نٌ َٓٗا ٚايقٜ ٟعكب٘ بلٖ١
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99

ٚيٜ ٛورل ، ٠أّ ناْت َتنآَ ١بـ٫يتٗا عًٚ ٤ًٞ ٢اسـ سـخ بلَت٘ ٗ ٚقت ٚاسـ  ،ؾإٕ
ايكاهِ إٌذلى بٗٓٝا أْٗا إَا إٔ ته ٕٛؿاي ١عً ٢إاض ٞإٓكط ، ٞسٌ تٴشٌُ عً ٢أْٗا
تتعًل باـًل ا٭ ، ٍٚأ ٟػًل آؿّ ايق ٟتٓاهًت َٓ٘ ايبٌلٚ ، ١ٜإَا إٔ ته ٕٛؿاي ١عً٢
إاض ٞإوتُل إتذـؿ سٌ ؼٌُ عً ٢إٔ إكصٛؿ بٗا ته ٜٔٛاٱْوإ ْڀؿ ١ؾعًك ١ؾُطع ١ثِ
تصٜٛل ٗ ٙبڀٔ أَ٘ ٚػلٚد٘ إٍ ايـْٝا ٖٚ ،قا أَل ٚقع َٓق ٫ٚؿ ٠ابين آؿّ َلاكا ٜٚ ،كع
اٯٕ نٌ ٚ ، ّٜٛهٜ ٌٛٝكع إٍ ٜ ّٜٛبعجٖٚ. ٕٛقا ُٖا ّهٔ إٔ ؼًُ٘ صٝػ ( ١ؾعٌ )
َٚتؿلعاتٗا َٔ ؿ٫٫ت  ،نُا هذٌ فيو ايـنتٛك ًٛق ٞضٝـ  ،سٌ ْب٘ إٍ أْ٘ « قـ
ؽلز صٝػ ١إاض ٞعٔ طبٝعتٗا ٗ إؾاؿ ٠إاضٚ ، ٞإٔ ساؿث ١ؾٚ ٘ٝقعت ٚاْتٗت  ،ؾتـٍ
عً ٢إاضٚ ٞاؿاضل ٚإوتكبٌ  ،أ ٚبعباك ٠أػل ٣تـٍ عً ٢ا٫هتُلاك اينَين » .313
ْٚعٛؿ إٍ ؾعٌ (ﭪ ) ايقٚ ٟكؿ َوبٛقا بع ( َا ) ا٫هتؿٗاَٚ « ١ٝا٫هتؿٗاّ
فام ٗ اٱْهاك ٚايتعشٝب َٔ اٱًلاى باهلل  ،أَٛ ٫ ٟدب يًٌلى ٚإْهاك ايبعح إ ٫إٔ
ٜه ٕٛفيو غلٚكا غل» ٙ

314

عً ٢سـ تعبرل ايٌٝؽ ايڀاٖل بٔ عاًٛك ٚ.تبعا يقيو ٜهٕٛ

ايؿعٌ ؿا ٫عً ٢إاض ، ٞؾُا يًٌُلى إٔ ٜكـّ عًَ ٢ا أقـّ عًً َٔ ٘ٝلى ٚإْهاك يًبعح
ي ٫ٛغلٚك ًُه٘ ٚدعً٘ ٜتٓهب طلٜل تٛسٝـ باك. ٘٥
ٖٚهقا اتطض يٓا ٖا تكـّ أْ٘ َٔ بٌ ٔو ١عٌل (  ) 15ؾعٌ ا بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ )
َٚتكلعاتٗاٚكؿت ٗ ٖق ٙايوٛكٚ ، ٠دـْا ث٬ثَٗٓ ) 3 ( ١ا ؾك٘ ْـٍ عً ٢إاض ، ٞأٟ

313
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100

َا ْوبت٘  ،  21نُا ٚدـْا هت ) 6 ( ١أػل ( ٣بٓوب )  41 ١تـٍ عًَ ٢ا
ْعتٓا ٙبإاض ٞإوتُل أ ٚإتذـؿ ٚ ،نإ ْصٝب ا٭ؾعاٍ ايـاي ١عً ٢إوتكبٌ بايصٝػ ١فاتٗا
قلٜبا َٔ فيو  ،سٝح ٚكؿت َٓٗا ٔو )5 ( ١أ ٟبٓوبٚ . 33.33 ١مل لـ إ٫
ؾعٚ ٬اسـا (  ) 1ؿٍ بٗق ٙايصٝػ ١عً ٢اينَٔ إڀًل ( ؾعٌ ًاٚ ، ) ٤فيو َا ّجٌ
ْوب َٔ  16.66 ١فُٛع أؾعتا ايوٛك ٠ايٛاكؿ ٠بٗق ٙايصٝػٚ . ١اؾـ ٕ٫ٚايبٝاْٝإ كقُا
ٜٛ 14 ، 13ضشإ فيو .

101

ْٛٚاصٌ اهتكلا ٤هٛك ٖقا اؾن ، ٤يٓكـ عٓـ قڀ ١هٛك ٠إڀؿؿٌ اييت تطُٓت
ٚاسـا ٚعٌل ) 19 ( ٜٔؾع ٬عً ٢صٝػ ( ١ؾځعٳٌ ٳ)  َٔ ،بٌ اثٌٓ ٚأكبعٌ ؾعٖٞ ٬
فُٛع ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿٖ ٗ ٠ق ٙايوٛكٚ ، ٠فيو َا ّجٌ ْوب  05 ١؛ ٚبٌ ٖق ٙا٭ؾعاٍ
أكبع َٔ ١أؾعاٍ ايه ١ْٛٓٝيٓا ٚقؿَ ١عٗا ٗ آػل نَٓ٬ا عٔ ٖق ٙايوٛكٚ. ٠يعٌ أَ ٍٚا ًٜؿت
ايٓٛل يـ ٣تأٌَ ٖق ٙايوٛكٚ ٠دٛؿ ٔو ) 06( ١أؾعاٍ َوبٛق ١بع ( إفا ) ايٛلؾ١ٝ
إتطَُٓ ١عٓ ٢ايٌل ، ٙأَ ٚعڀٛؾ ١عً ٢ؾعٌ َوبٛم بٗا ع ٚقـ ٚكؿت ٖق ٙا٭ؾعاٍ ٗ
هٝاقٌ َتباعـ ، ٜٔإف ٚكؿت ث٬ثَٗٓ ١ا ٗ أٚا ٌ٥ايوٛك ، ٠أ ٗ ٟقٛي٘ تعاٍ  :ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥ 

1

ع  ٖٞٚأؾعاٍ :

ﯛ ع ﯡ ع ﯣ ٚ ،األٚالٕ َٓٗا َطبٛقإ بـ ( إذا ) ٚايجايح َعطٛف عً٢
ثاُْٗٝا نُا ْس. ٣أَا ايجالث ١األخس ، ٣ؾكد دا٤ت يف أٚاخسٖا  ،أ ٟيف قٛي٘ تعاىل  :
ﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄ ﰅﰆﰇﰈ
ﰉﰊﰋ 

2

 ٖٞٚ ،أؾعاٍ  :ﯺ ـ ﰂ ـ ﰆ ٚ .عٓد ؾحصٗا

تطتٛقؿٓا ظاٖسٚ ٠زٚد دٛاب غسط األؾعاٍ ايجالث ١األٚىل بصٝػَٜ ١ؿَِعٌَُ ٚ ،نريو دٛاب غسط
ايؿعٌ األ َٔ ٍٚايجالث ١ايجاْ ، ١ٝعً ٢حني دا ٤دٛاب غسط ايؿعًني اآلخس َٔ ٜٔاجملُٛع١
ايجاْ ١ٝعً ٢صٝػ ( ١ؾَعٌََ ) ؾُا ؿ٫ي ١فيو ؟ َٔ ايٛاضض إٔ اٯٜات ا٭ ٍٚتتشـخ عٔ
1
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ٚاٖل ٠ايتڀؿبـ ٗ إٝنإ اييت ّاكهٗا أْاي ب ٬ضُا٥ل ٗ نٌ عصل َٚصل ٚ ،تودل أغٛاك
ْؿٛهِٗ اجملبٛي ١عً ٢ا٭ْاْٚ ١ٝسب ا٫هتشٛاف عًَ ٢ا يٝى َٔ سكٗا  ،عٔ طلٜل هلق١
ايه ٌٝإفا نإ َتعًكا بػرلِٖ َ ٗٚ ،كابٌ فيو ولص ٕٛنٌ اؿلص عً ٢اهتٝؿا ٤ناٌَ سكِٗ
إفا اقتٓٛا َٔ اٯػل٦ًٝ ٜٔا  .ؾا٭ؾعاٍ ٖٓا ْٝعٗا سـثت ٗ إاضٚ ٞؼـخ اٯٕ ٚهتٌٛ
ؼـخ ٗ إوتكبٌ ٚ ،ف ٤ٞؾعٌ ايٌل ٙبصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) ٚدٛاب٘ بصٝػٜ ١ؿعٌ ٪ٜنـ إٔ
ؿ٫ي ( ١ؾځعٳٌٳ ) ٖا ٖٓا ػلدت عٔ ايـ٫ي ١ا٭صً ١ٝشلا سوبُا سـؿ ٙشلا ايٓشا ، ٠نُا
ػلدت ؿ٫ي ١اؾًُ ١بلَتٗا عٔ َا قلك ٙايٓشا َٔ ٠ؿ٫يًتٗا عً ٢إوتكبٌ بؿعٌ أثل أؿا ٠ايٌلٙ
( إفا ) ٚ ،أضشت ا٭ؾعاٍ ٖآٖا تـٍ عًَ ٢اض َوتُل ٗ اؿاضل َٚتذـؿ ٗ
إوتكبٌٚ .نقيو ا٭َل ٗ تصٜٛل َٛقـ ايهاؾل ٜٔاجمللٌَ ٗ َٛادٗ ١إ َٔ ، ٌَٓ٪هؼل١ٜ
ٚاهتٗناٚ ٤تػاَن يـ ٣إلٚك بِٗ  ،ؾٗقا ايوًٛى أضش ٢هَٓ ١اض ٗ ١ٝاـًل  ،هاك عً٢
ؿكب٘ ايهؿلَٓ ٠ق بـ ٤اـًٝكٚ ١عاً٘ إَٚ ، َٕٛٓٛا ماٍ أٚي٦و إوتٗنٖ ٕٛ٥اكهٌ ي٘ نُا ٌٚ
ايصاؿٜ ٕٛعاْٚ ، َ٘ٓ ٕٛه ٌٛٝفيو إٛقـ َتذـؿا إٍ ٜ ّٜٛبعج . ٕٛؾا٭ؾعاٍ ٖٓا بصٝػ١
( ؾځعٳٌٳ ) ٚ ،إٕ ػايـ اثٓإ َٓٗا ْٛلاُٖ٤ا ٗ اٯٜات ا٭ ، ٍٚؾذا ٤دٛاب ًلطُٗا
بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ )   :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ  ٖٞ ، 1 أٜطا ػلدت عٔ ايـ٫ي ١ا٭صً ١ٝاحملـؿ ٠يصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ) بٛد٘ عاّ
ٚ .يهٔ ايقٜٓ ٟبػ ٞيؿت ايٓٛل إيب٘ ٖا ٖٓا إٔ ٖق ٙا٭ؾعاٍ  ،نُا ٜقٖب إٍ فيو يؿٝـ َٔ
إؿول َِٗٓٚ ، ٜٔايٌٝؽ ايڀاٖل بٔ عاًٛك ٚ ،كؿت ٗ َعلض إٜلاؿ َا وـخ  ّٜٛايكٝاَ، ١
1
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عٓـَا تتػرل إٛاقع ٜٚ ،صبض َٔ ناْٛا َٛضع هؼل١ٜٺ ٚاهتٗنا٤ٺ ِٖ ايطاسهٜٚ ، ٕٛتشٍٛ
إوتٗن ٕٛ٥إتػاَن ٕٚإٍ اؾٗ ١إكابً ١دنا٤ٶ ٚڇؾاقا ٕا بـك َِٓٗ  .إٕ ٖق ٙاٯٜات ٚاكؿٗ ٠
َعلض سهاَ ١ٜا ٜٴكاٍ يًؿلٜكٌ  ّٜٛايكٝاَ ١تقنرلا شلِ َا نإ وـخ ٗ اؿٝا ٠ايـْٝا  ،بـيٌٝ
تعكٝب اهلل تعاٍ عًٖ ٢قا اؿـٜح  ،بكٛي٘  ،إثل فيو َباًل : ٠ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕﰖﰗ ﭑﭒﭓﭔ 

1

ٜ .ك ٍٛايٌٝؽ ابٔ عاًٛكَ ،عًكا « :

ٖقا َٔ ًْ ١ايك ٍٛايقٜ ٟكاٍ  ّٜٛايكٝاَ ١يًؿذاك احمله ٞبكٛي٘ تعاٍ  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ  2 ٭ْ٘ َلتب٘ بكٛي٘ ٗ آػل  ٙﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ


3

إف ٜتعٌ إٔ ٜه ٕٛقٛي٘  ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ 

4

سها ١ٜنّ٬

ٜصـك ٗ  ّٜٛايكٝاَ ١؛ إف تعلٜـ ( اي ) ّٛٝبايْٚ ّ٬صب٘ عً ٢ايٛلؾٜ ١ٝكتطٝإ أْ٘ ّٜٛ
ساضل َ٪قت ب٘ ايؿعٌ إتعًل ٖ ٛب٘ َٚ .عً ّٛإٔ اي ّٛٝايقٜ ٟطشو ؾ ٘ٝإ َٔ َٕٛٓ٪ايهؿاك
 ِٖٚ ،عً ٢ا٭كا٥و  ّٜٛ ٖٛ ،ساضل سٌ ْنٖ ٍٚق ٙاٯٜات (ٚ )...٭ٕ قٛي٘  ﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸ 

5

ٚاٖل ٗ أْ٘ سها ١ٜنٕٛڈ َطٚ ، ٢نقيو َعڀٛؾات٘ َٔ

قٛي٘  (:ﯹ ﯺ ـ ﯾ ﯿ ـ ﰅ ﰆ ) ؾدٍَ ايطٝام عً ٢إٔ ٖرا ايهالّ حها١ٜ
قَُٜٓ ٍٛادَ ٣ب٘  ّٜٛايكٝاَ َٔ ١حضس ٠ايكدع عً ٢زؤٚع األغٗاد »
1
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1

ٚ .إذا نإ األَس

نريو  ،ؾٓٝبػ ٞإٔ تُؿِٗ اآلٜات اييت تتحدخ عٔ اضتٗصا ٤اجملسَني باملؤَٓني عً ٢أْٗا ٚازد ٠يف
ضٝام َا ٜكٛي٘ اهلل  ّٜٛايكٝاَ ١ترنريا هلؤال ٤اجملسَني مباضٚ ِٗٝضَ ٤ٛطًهِٗ جتا ٙاملؤَٓني
تٓدميا ٚتػُٝتا ٚ ،إغٗادا هلِ عً ٢تبادٍ املٛاقع يف ٖرا اي ّٛٝبٚ ِٗٓٝبني املُطِتَٗصأ بِٗ َٔ قبٌُ
 َٔٚ .ثِ ميهٔ إٔ خنًص إىل إٔ دالي ١صٝػ ( ١ؾَعٌََ ) يف ٖر ٙاآلٜات األخري ٠اْصسؾت عٔ
داليتٗا األصً ١ٝإىل ايدالي ١عًَ ٢اض َطتُس َتذدد ضُٔ املطتكبٌ  ،أُٜ ٟحه ٢يف املطتكبٌ
عٔ حدٚث٘ يف املاضٚ ٞجتددٚ ٙاضتُساز ٚقٛع٘  ،طٛاٍ احلٝا ٠ايدْٝا .
ٚإىل داْب ٖر ٙاألؾعاٍ اييت اْصسؾت ؾٗٝا ايدالي ١عٔ داليتٗا األصً ١ٝإىل ايدالي ١عً٢
َاض َتحدد ضُٔ املطتكبٌ مث ١محط ١أؾعاٍ حاؾعت عً ٢داليتٗا األصًْ ، ١ٝعين املاض، ٞ
ٖ ٞؾعٌ ( ﭽ ) ايٛازد يف قٛي٘ تعاىل   :ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ 

1

ٚؾعٌ (ﯲ) ايٛاكؿ ٗ قٛي٘ تعاٍ  :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ٚ ، 2 ؾعٌ (ﰍ) يف قٛي٘ تعاىل   :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ 

3

ٚؾعٌ

(ﰓ) ايٛاكؿ َلتٌ  ٗ ،اٯ ١ٜايوابك ٗٚ ، ١قٛي٘ عن ٚدٌ   :ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕﰖﰗ 

1

 .،إٕ ن َٔ ٬اٱدلاّ ٚاٱّإ َٛقـ اؽق ٙصاسب٘ ٗ ؿ١ٛ

َع َٔ ١ٓٝسٝات٘ ايـْٝا  ،نُا إٔ ايلإ عً ٢ايكًٛب قـ ٚقع سٌ هًو ايؿاهك ٕٛطلٜل
1
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ا٫ملاف ٚايػٛا ، ١ٜأثٓا ٤سٝاتِٗ ايـْٝا ؛ ؾْٗٝ ٞعا تـٍ عً ٢إاض ٞايبو ٘ٝؾشوب ،
ؿ ٕٚأ ١ٜؿ٫ي ١أػل . ٣أَا ؾعٌ (ﭖ ) ٗ قٛي٘ تعاٍ   :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ

1

ؾٗ ٛإف ٌٜرل إٍ دنا ٤ايهؿاك  ّٜٛايكٝاَٜ ، ١تشـخ عٔ أَل هٝكع  ٫قاي ١فيو

ايٚ ، ّٛٝفيو ٗ ًهٌ اهتؿٗاّ تكلٜلٚ . ٟف ٤ٞاؿـٜح عٔ إوتكبٌ بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ )
ًبٕ ٘ٝا ٜتهلك ٗ ايكلإٓ نً٘ ع بكصـ تٛنٝـ َا وـخ ٗ اٯػلٚ ، ٠عـ ٙنأْ٘ أَل ٚقع بايؿعٌ
 ٫ٚ ،هب ٌٝإٍ ايتٌهٝو ٗ ٚقٛع٘  .ؾـ٫يت٘ عً ٢إوتكبٌ  ٫غباك عًٗٝا .
أَا ؾعٌ ( ﭵ ) ايٛازد يف قٛي٘ تعاىل   :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ 

2

ؾُٔ اجلً ٞإٔ ؾعٌ ايػسط ( ﭲ ) اير ٟدا ٤بصٝػٜ ( ١ؿعٌ ) اييت تؿٝد ٖٓا االضتُساز
ٚايتهساز دعٌ دٛاب٘ َٓدزدا يف ٖرا ايطٝام َٚ ،عربا ٖ ٛأٜضا بدٚز ٙعٔ املاض ٞاملتذدد
ايقٜ ٟٴولؿ ٜٚتشـخ عٓ٘ ٗ إوتكبٌ َٚ ،عٓ ٢ايه ّ٬بعباك ٠أػل ٣إٔ ٖقا ا٭ؾاى ا٭ثِٝ
ٜتهلك َٓ٘ ْعت٘ يٰٜات بأْٗا أهاطرل ا٭ٚيٌ نًُا تًٝت عً ٘ٝتًو اٯٜات ٚ .يهٔ قٛي٘ ٖقا
َلتب٘ بت ٠ٚ٬اٯٜات عًَ ٢وُع٘ ٚ ،ايت ٠ٚ٬تتهلك ٚ ،قـ ٜأتَ ٞعٗا َنآَا شلا  ،أٚ
با٭سل ٣عكبٗا ٚي ٛؾٛك ايٌلٚع ٗ ايتَ ٠ٚ٬باًلٚ ، ٠قبٌ ايؿلاؽ َٓٗا  .ؾايكٜٛ ٍٛدـ بٛدٛؿ
ايتٜٓٚ ، ٠ٚ٬عـّ باْعـاَٗا ٚ ،بُٗٓٝا اكتباٚ ٙتتابع َٔ سٝح اينَٔ نُا بٓٝا ٚ .ا٭َل فات٘
ٜصـم عً ٢ؾعٌ (ﯺ) ٗ قٛي٘ تعاٍ   :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ 

1
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1

ٚ .ئ٦

ناْت صٝػ ١اؾًُٖٓ ١ا َعانو ١يوابكتٗا ًه ، ٬إف ؾعٌ ايٌلٚ ٙاكؿ بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ )
بُٓٝا دا ٤ؾعٌ دٛاب٘ بصٝػٜ ( ١ٳؿڃعٳٌٴ )  ،ؾإٕ ايتػاَن  ٫وـخ إ ٫عٓـ إلٚك  ٖٛٚ ،أٜطا
َنأَ ي٘  ،أ ٚساصٌ عٓـ ايٌلٚع ٗ إلٚك  ،نُا تٛضش٘ ايصٝػٖٚ . ١هقا ٜتبٌ إٔ
ٚدٛؿ صٝعٜ ١ؿعٌ ٗ أسـ طلٗ ايٌل ٙأهِٗ ٗ ؼ ٌٜٛؿ٫ي ١صٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) يتعدل عٔ
إاض ٞإتهلك ٚإتذـؿ ٚإوتُل إٍ أَـ بعٝـ ٖٓٚ ،ا ٜتبٌ ظ ٤٬إٔ ٚاٖل بٓ ١ٝاؾًٌُٜ ١رل
إٍ إٔ مَٔ ؾعً ٞايٌل ٖٛ ٙإوتكبٌ بوبب أثل اٯؿا ( ٠إفا ) اييت ؼ ٍٛصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ )
إٍ ايـ٫ي ١عً ٢إوتكبٌ  ،نُا قلك ٙايٓشاٚ ، ٠يهٔ ايتعُل ٗ ايـ٫ي ١بإما ٤ايوٝام ٜبٌ إٔ
ا٭َل ٜتعًل عهاَ ١ٜا سـخ ٗ ايـْٝا َٔ تػاَن يـَ ٣لٚك إ ٖٛٚ ، ٌَٓ٪تػاَن سـخ َلاكا
ٚتهلاكا ٗ نٌ مَإ  ،يـٚ ٣دٛؿ إ ٌٚٚ ، ٌَٓ٪وـخ باهتُلاك إٍ إٔ ماٍ ايٛدٛؿ
ايبٌل ٗ ٟا٭كض ٚ .يهٓ٘  ،بإما ٤ايًش ١ٛاييت ٜٴتشـخ عٓ٘ ؾٗٝا مل ٜعـ إَ ٫اضٝا اْكط٢
ٚمل ٜعـ ي٘ َٔ ٚدٛؿ .
َٚجًُا ٚكؿ يؿ( ٜﮟ ﮠ ) ٗ هٛك ٠اْ٫ؿڀاك َلتٌ ٚ ،كؿ ايًك ٜفات٘ ٖٓا أٜطا
َلتٌ ٜ ،صـم عً ٢نٌ َُٓٗا َا أٚكؿْا ٙعً ٢هابكُٗٝا  َٔ ،سٝح ؿ٫يتُٗا عً ٢إاضٞ
إوتُل نقيو .
ٚتوتٛقؿٓا ٗ ْٗا ١ٜسـٜجٓا عٔ هٛك ٠إڀؿؿٌ أكبع ١أؾعاٍ يًهٚ ١ْٛٓٝكؿت ٗ تلانٝب َٔ
ِ٘ ٚاسـ قٛاَ٘ ؾعٌ ايه ١ْٛٓٝبصٝػ( ١ؾځعٳٌٳ)  ١ًْٚؾعً ١ٝقا ١ُ٥عً ٢ؾعٌ بصٝػٜ ( ١ٳؿڃعٳٌٴ )
ٗ َٛقع ػدل ٖٚ .ق ٙا٭ؾعاٍ ٖ : ٞث٬ث ١أؾعأٍ بًؿ( ٜﮁ ) ٚكؿت ٗ قٛي٘ تعاٍ  :ﭹﭺ
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ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ٗٚ1 قٛي٘ تعاٍ   :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶﯷﯸ

2

 ٗٚقٛي٘ تعاٍ   :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ 

3

ٚؾعٌ ٚاسـ بًؿ( ٜﮔ )دا ٗ ٤قٛي٘ هبشاْ٘ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ .4 
 َٔٚاجلً ٞأْٗا مجٝعا  ،عٓد حتًًٗٝا ًْكاٖا َتخر ٠ايُٓط اآلت: ٞ
ﮁﮂ
ﯳ(  ) ...ﯷ
ﭙﭚ
ﮔ (  ) ...ﮖ
إٕ تأٌَ ٖر ٙايصٝؼ يف َٛاضعٗا ٜٛقؿٓا عً ٢مسَ ١ػرتن ١هلا نًٗا  ٖٞ ،نَ ٕٛعٓ٢
االضتُساز يف أؾعاهلا َكصٛد قصدا ؾٓٝا ُٜدِزَىُ نٓٗ٘ عٓد إعُاٍ ايٓعس يف املعٓ ٢اير ٟتدٍ عً٘ٝ
ايصٝػ ١املسنب ١ظصأٜٗا  :ؾعٌ ايهٚ ١ْٛٓٝايؿعٌ األضاع  .إٕ تهرٜب ايهاؾس ٜٔداَ ِ٥تذدد ال
ٜٓكطع  ،مما جيعًِٗ َطتحكني ألغد ايعكاب ٚأٚدع٘ ؛ ٚاألَس ْؿط٘ ٜٓطبل عً ٢تهرٜبِٗ
ٚأؾعاهلِ اإلدساَٚ ١ٝعً ٢ضحو املؤَٓني َِٓٗ  ّٜٛايكٝاَٚ . ١قد ٚقـ عٓد ٖرا اجلاْب
ايػٝخ ايطاٖس بٔ عاغٛز  ،يد ٣حدٜج٘ عٔ ٖر ٙاآلٜات ٚ « :دلٜ ٤ٞهطب ٕٛبصٝػ١

1

سورة المطففين  ،اآلية . 14 :

2

سورة المطففين  ،اآلية . 29 :

3

سورة المطففين  ،اآلية . 36 :

4

سورة المطففين  ،اآلية . 17 :
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املضازع د ٕٚاملاض ٞإلؾاد ٠تهسز ذيو ايهطب ٚتعدد ٙيف املاضٚ . ٞيف ذنس ؾعٌ (ﯳ )
د ٕٚإٔ ٜكاٍ َا ٜهطب ، ٕٛإغاز ٠إىل إٔ املساد َ :ا نطب ٙٛيف أعُازِٖ َٔ اإلغساى قبٌ
دل ٤ٞاإلضالّ ( ٚ ) ...حلل بريو َا انتطبٚ َٔ ٙٛقت دل ٤ٞاإلضالّ إىل إٔ ْصيت ٖرٙ
ايطٛز ، ٠ؾَٗ ٞد ٠يٝطت بايكصري» ٠

1

ٜٚ.طٝـ ٗ َٛضع ٫سل ٜٚ « :ؤذٕ تسنٝب

(ﯳ ﯷ ) بإٔ ذيو صؿَ ١الشَ ١هلِ يف املاضٚ ، ٞصٛؽ (ﯷ ) بصٝػ١
املضازع يًدالي ١عً ٢تهسز ذيو َِٓٗ ٚأْ٘ دٜدٕ هلِ »

2

إٕ ايػٝخ ايطاٖس بٔ عاغٛز يف ٚقؿت٘ ٖر ٙيٝظ إال ٜهٔ إال َكتؿٝا آثاز ايٓحآَ ٠ر
عٗٛد غابس ٠حت ٢اآلٕ  ،حني أباْٛا إٔ ٖر ٙاجلٌُ بصٝػٗا املسنب ١اييت قٛاَٗا ؾعٌ ايه١ْٛٓٝ
بصٝػ ( ١ؾَعٌََ ) َتبٛعا بؿعٌ آخس بصٝػَٜ ( ١ؿِعٌَُ )  ،أ ٟصٝػ ( ١نإ ٜؿعٌ )  ،تدٍ
عً ٢املاض ٞاالضتُسازٚ . ٟيكد اشداد االٖتُاّ بٗر ٙاجلٛاْب يد ٣ايدازضني احملدثني َٔ
َطتػسقني ٚعسب ٖ َٔٚ ،ؤال ٤األضتاذ حاَد عبد ايكادز اير ٟتٛقـ بإضٗاب عٓد ٖرٙ
املطأيَٓ ١ر عٗد َبهس ( ْٗا ١ٜاخلُطٝٓٝات ) يف عح ي٘ عٔ َعاْ ٞاملاض ٞيف ايكسإٓ ايهسِٜ
ؾرنس إٔ املاض ٞاالضتُساز ٟيف ايعسبٜ ١ٝرتنب َٔ دصأ : ٜٔأٚهلُا َاض ٞؾعٌ ايه، ١ْٛٓٝ
ٚثاُْٗٝا املضازع ايداٍ عً ٢ايؿعٌ األضاض ٞاملساد ايتعبري عٓ٘ ٚ ،عٓد٥ر ٜتعني إٔ ٜتحد املطٓد

1

الطاهر بن عاشور  :التحرير والتنوير . 200 /30 .

2

المصدر نفسه . 210 /30 .
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إي ٘ٝيف ايؿعًني َٔ حٝح ايعدد ٚايٓٛع ٚايػخص .

1

ٚعً ٢ايدزب ذات٘ ضاز ايدنتٛز َٗدٟ

املخص َٞٚيٝخًص إىل إٔ صٝػ ١نإ ٜؿعٌ َٚا عًَ ٢جاهلا تُطتعٌُ يًتعبري عٔ اضتُساز احلدخ
يف ؾرت َٔ ٠ايصَإ املاض. 2 ٞ
ٚمما تكدّ خنًص إىل إٔ األؾعاٍ ايٛازد ٠بصٝػ ( ١ؾَعٌََ ) يف ٖر ٙايطٛزٚ ٖٞٚ ، ٠احد
ٚعػس ٕٚؾعال نُا أضًؿٓا  ،مل حيتؿغ َٓٗا بايدالي ١األصً ١ٝيًصٝػ ، ١أ ٟاملاض ٞاملطًل ،
غري مخط )15( ١أؾعاٍ  ،أَ ٟا ميجٌ ْطب81 ١ظَ ٗٚ ،  23كابٌ فيو ْوذٌ إٔ
أسـ عٌل( )11ؾعْ ٬ـٚك ٗ ؾًو إاض ٞإوتُل إتذـؿ َ ٖٛٚ ،ا ّجٌ ْوب١
 ،  52,38باهتجٓا ٤أؾعاٍ ايه ١ْٛٓٝا٭كبع)14( ١اييت ؿػًت عً ٢أؾعاٍ بصٝؼ ( ٜٳؿڃعٳٌٴ
) ؾكًبت َعٓاٖا بـٚكٖا يًـ٫ي ١عً ٢إاض ٞإوتُل إتذـؿ أٜطا ٖ ،ا هعٌ ايٓوب ١تلتؿع
ؾتصٌ إٍ ٚ .  71,42ك ٜبك ٢بعـ فيو إ ٫ؾعٌ ٚاسـ ()11اْصلف يًـ٫ي ١عً٢
إوتكبٌ  ،أ ٟبٓوبٚ .  14,76 ١نٌ فيو تتطُٓ٘ اؾـا ٍٚايبٝاْ ١ٝكقِ 16 ، 15
. 18 ، 17 ،

1

حامد عبد القادر  :معاني الماضي في القرآن الكريم  .مجلة مجمع اللغة العربية  .الجزء  . 10السنة

 . 1958القاهرة  .ص  67وما بعدها .
2

مهدي المخزومي  :في النحو العربي ـ نقد وتوجيه  .ص . 156
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أَا هٛك ٠اٌْ٫كام ؾكـ استٛت ٖ ٞا٭ػل ٣توع ١عٌل (  ) 19ؾع ٬بصٝػ( ١
ؾځعٳٌٳ )  َٔ ،بٌ ٚاسـ ٚعٌل ) 31( ٜٔؾعٚ ٬اكؿٖ ٗ ٠ق ٙايوٛك٠

 ،أ ٟبٓوب١

 َٔ ،  61,29ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ ٠بٗق ٙايصٝػَ ١ا دا ٤ؿا ٫عً ٢إاضَٗٓٚ ، ٞا َا
دا ٤ؿا ٫عً ٢إوتكبٌ َٗٓٚ ،ا َا ناْت ي٘ ؿ٫٫ت ػاصٖٚ ، ١قا ا٫ػت٬ف َلدع٘ إٍ
ايوٝام ايعاّ ع أ ٟإٍ ايوٛكٚ ، ٠إٍ ايكلا ٔ٥ايًؿ َٔ ( ١ٝٛضُاٚ ِ٥أؿٚات ٚيٛاصل قبً١ٝ
ٚبعـَ ) ١ٜتصً ١بايؿعٌ .
ٚاجملُٛع ١ا٭ٖ َٔ ٍٚق ٙا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ ٠بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) ٖ ٞتًو اييت ؿيت عً٢
إاض ٖٞٚ ، ٞايٛاكؿ ٗ ٠قٛي٘ تعاٍ   :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ٚ ، 1 قٛي٘   :ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯩ ٚ ، 2 قٛي٘   :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ، 3 
ٚقٛي٘   :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ  ، 1 إضاؾ ١إٍ ؾعٌ
ايه ١ْٛٓٝإٛصٛف يـ ٣ايٓشا ٠بأْ٘ َٔ ايٓٛاهؽ ٚ ،باْ٘ ؾعٌ َاض ْاقص  ،نُا َٖ ٛعً، ّٛ
ٚقـ ٚكؿ ٗ ق ٍٛاهلل عن ٚدٌ   :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ 

2

ٚ .ايقٜ ٟٴوتكَٔ ٢

ايوٝام ٚايتؿاهرل إٔ مَٔ ٖق ٙا٭ؾعاٍ قـ َطٚ ٢اْكط . ٢قاٍ ابٛسٝإ ٗ تؿورل  ﮞ

1

سورة  :االنشقاق  ،اآلية . 14 :

2

سورة  :االنشقاق  ،اآلية . 21 :

3

سورة  :االنشقاق اآلية . 22 :

1

سورة  :االنشقاق  ،اآلية . 25 :

2

سورة  :االنشقاق  ،اآلية . 13 :
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ﮟﮠﮡﮢ ﮣ

1

 « :أ ٟإٔ ئ ٜلدع إٍ اهلل ٖٚ ،قا تهقٜب بايبعح  ،بً: ٢

إهاب بعـ ايٓؿ ، ٞأ ٟبً ٢يٝشٛكٕٻ »
ﯧ ﯩ

3

2

 .أَا اٯ ١ٜايهلّ  ١ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ؾكـ ؾول ؾٗٝا ايكلطيب ايوذٛؿ إقنٛك بايصٖٓٚ . ٠٬ا ٜٓبػ ٞايتٓب ٘ٝإٍ

إٔ اينَٔ إاضٜ ٞصًض شلق ٙاٯ ، ١ٜنُا ٜصًض إٔ إٔ ٜه ٕٛمَٓٗا ا٫هتُلاكٚ ١ٜايـٚاّ  ،٭ٕ
ايتأب ٞعً ٢ايوذٛؿ أ ٚايص ٠٬نإ ٜٚهَٓ ٕٛق بـك اـًٝك ١إٍ َٓتٗاٖا  ،ؾٗق ٙايؿ َٔ ١٦ايبٌل
َٛدٛؿ ٠إفٕ ٗ نٌ مَإ َٚهإ إٍ إٔ ٜلخ اهلل ا٭كض مَٔ عًٗٝا  َٔٚ .ثِ ؾٗقا ايؿعٌ
ّهٔ إٔ ٜـكز ضُٔ ا٭ؾعاٍ اييت ْعتٓا مَٓٗا َٔ قبٌٴ بأْ٘ إاض ٞإوتُل إتذـؿ .
أَا ا٭ؾعاٍ ا٭سل ٣ايٛاكؿ ٠بايصٝػ ١فاتٗا ؾٗ ٗ ٞفُٛعٗا ؿاي ١عً ٢إوتكبٌ  ،إف ؿٍ
عـؿ َٗا عًَ ٢ا وـخ ٗ ْٗا ١ٜايـْٝا  ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ٚ ، 4 عٓـ اٯ ١ٜا٭َٗٓ ٍٚا
ٚقـ ايٌٝؽ ايڀاٖل بٔ عاًٛك سٌ ْب٘ إٍ إٔ (إفا ) « ٚلف يًنَإ إوتكبٌ ٚ ،ايؿعٌ
ايق ٗ ٟاؾًُ ١إطاؾ ١إي ( ٘ٝإفا ) َ ٍٚ٪بإوتكبٌ ٚصٝؼ بإط ٞيًتٓب ٘ٝعً ٢ؼكل ٚقٛع٘
 ،٭ٕ أصٌ ( إفا ) اْكڀع بٛقٛع ايٌلٚ )... ( ٙقـٸّ إوٓـ إي ٘ٝعً ٢إوٓـ ايؿعًٞ
ٗ قٛي٘  ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ 

1

ؿ ٕٚإٔ ٜكاٍ  :إفا اٌْكت ايوُا ٤ٱؾاؿ ٠تٳكځ ٍّٟٛاؿهِ

 ٖٛٚ ،ايتعًٝل ايٌلط ، ٞأ ٟإٕ ٖقا ايٌل ٙقكل ايٛقٛع  ،مٜاؿ ٠عًَ ٢ا ٜكتط ( ٘ٝإفا
1

سورة  :االنشقاق  ،اآلية . 14 :

2

أبو حيان  :البحر المحيط . 447/6 .

3

سورة  :االنشقاق ،اآلية . 14 :

4

سورة  :االنشقاق ،اآليات  :من  1إلى . 5

1

سورة  :االنشقاق ،اآلية . 1 :
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) ٗ ايٌلط َٔ ١ٝقصـ اؾنّ عص ٍٛايٌل ٙغ٬ف ( إڇٕٵ ) » ٚ . 1قُ َٔ ١ًْ ١ا٭ؾعاٍ
ا٭سلٚ ٣اكؿ ٠بايصٝػ ١فاتٗا ٚؿاي ١عً ٢إوتكبٌ ٚؿٍ عـؿ آػل َٓٗا عً ٢دنا ٤إٌَٓ٪
ٚعكايب ايهاؾل ٜٔسٓٝقاى   :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍ ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠﮡﮢ ﮣ. 2 
إٕ ٖق ٙا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ ٠إفٕ بصٝع (١ؾځعٳٌٳ ) تتشـخ ْٝعٗا عٔ إوتكبٌ ٚ ،يهٔ ايؿ١٦
ا٭ ٍٚتٳشٵـٴخ قبٌ ايجاْٜ ١ٝكٓٝا ع ؾإوتكبٌ َتؿاٚت َٔ سٝح قلب٘ َٔ اؿاضل  ،أ َٔ ٚؿ١ٛ
ْن ٍٚاٯ ، ١ٜأ ٚتًؿ ٜايكاك ٨بٗا  .أَا ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ ٗ ٠ايكوِ إقنٛك ٗ قٛي٘ تعاٍ :
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻


1

ؾٗ ٞتتشـخ عٔ ٛٚاٖل ن ١ْٝٛتتذـؿ ٚؼـخ ؿَٚا  ،ست ٢مٚاٍ ايـْٝا  ،ؾٗ ٞأؾعاٍ

مَٓٗا َاض َوتُل َتذـؿ .
ٚيعٌ أِٖ َا ٜوتٛقؿٓا ٗ ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ ٠بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) ٗ ٖق ٙايوٛك ٠ؾعٌ ايه١ْٛٓٝ
ٗ قٛي٘ تعاٍ   :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ 
ايوٛك  ٠ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ 

3

2

 ٖٛٚكتًـ عٔ ْٛرل ٙايوابل ٗ

 ،فيو إٔ ٖقا ايؿعٌ ٖ ٛإٓعٛت يـ ٣ايٓشا٠

ايكـَا ٤بع آل نإ اٱشل ١ٝآل ٚؿ٫يت٘ « تٌٌُ ا٭مَٓ ١ايج٬ث : ١إاض ، ٞاؿاضل ،
1

الطاهر بن عاشور  :التحرير والتنوير . 218/30 .

2

سورة  :االنشقاق ،اآليات  :من  7إلى . 14

1

سورة  :االنشقاق ،اآليات  :من  16إلى . 19

2

سورة  :االنشقاق ،اآلية . 15 :

3

سورة  :االنشقاق ،اآلية . 15 :
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ٚإوتكبٌ  ،عذٚ ١دٛؿ ايكل ١ٜٓاييت ٖ ٞآل اهلل آل عن ٚدٌ  ،إف ٜ ٫ٴعكٌ إٔ ٜه ٕٛاهلل
عًُٝا سهُٝا ٗ إاض ٞؾك٘  ،بٌ نإ ٜ ٫ٚناٍ ٚهٝبك ٢نقيو ٗ نٌ ا٭مَٓ» ١

1

ٖٚ.قٙ

ايؿهل ٖٞ ٠اييت تدلم عٓـ ؾؼل ايـ ٜٔايلامَ ٗ ٟعلض َا ْكً٘ َٔ أقٛاٍ َأثٛك ٠يٓؿورل ٖقٙ
اٯ ، ١ٜسٝح قاٍ  « :أَا قٛي٘  :ؾكاٍ ايهًيب :نإ بصرلا ب٘ َٔ  ّٜٛػًك٘ إٍ إٔ بعج٘ .
ٚقاٍ عڀا : ٤بصرلا َا هبل عً ٗ ٘ٝأّ ايهتاب َٔ ايٌكاٚ ، ٤قاٍ َكاتٌ  :بصرلا َت٢
بعج٘ ٚ .قاٍ اينداز  :نإ عإا بإٔ َلدع٘ إي ٫ٚ ، ٘ٝؾا٥ـٖ ٗ ٠ق ٙا٭قٛاٍ  ،إِا ايؿا٥ـ٠
ٗ ٚدٌٗ فنلُٖا ايكؿاٍ ( ا٭ ) ٍٚإٔ كب٘ نإ عإا بأْ٘ هٝذنٚ ( ٜ٘ايجاْ ) ٞإٔ كب٘ نإ
عإا َا ٜعًُ٘ َٔ ايهؿل ٚإعاص ، ٞقًِ ٜهٔ هٛم ٗ سهُت٘ إٔ  ًُٜ٘ٗؾٜ ٬عاقب٘ عً٢
ه ٤ٛأعُاي٘ ٖٚ ،قا مدل يهٌ إهًؿٌ عٔ ْٝع إعاص» ٞ

1

ٚؾعٌ ايهٖ ١ْٛٓٝقا  ،عًَ ٢ا هُع ايـاكه ٕٛاحملـث ، ٕٛيٝى ؿا ٫عً ٢إاضٚ ، ٞيهٓ٘ ،
سوب تعبرل ؾَ ، َِٗٓ ١٦تذلؿ َٔ اينَٔ  ٫ٚغا ١ٜي٘ إ ٫ايتٛنٝـ

2

؛ أ ، ٖٛ ٚيـ ٣ؾ١٦

أػلَ ، ٣عدل عٔ اينَٔ إڀًل  ٗ ِٖٚ ،فيو ٜطاٖ ٕٛق ٍٛايكـَا. ٤
إٕ ٖق ٙايوٛك ٠إفٕ قـ سٛت  ،نُا كأٜٓا  َٔ ،بٌ أؾعاي٘ ايتوع ١عٌل ( ) 19
ايٛاكؿ ٠بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) هت ) 15 ( ١أؾعاٍ ؿاي ١عً ٢اينَٔ إاضَ ٖٛٚ ، ٞاّجٌ ْوب١
31ظٚ ،  26دا٤ت ؾٗٝا عٌل ) 11 ( ٠أؾعاٍ َٔ ٖق ٙايصٝػ ١ؿاي ١عً ٢إوتكبٌ
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بوبب ايوٝام ٚ ،بقيو تؿٛقت ٖق ٙايـ٫ي ١عًَ ٢ا هٛاٖا بٓوبٚ ،  52,63 ١مل ٜـٍ
عً ٢إاض ٞإتذـؿ إ ٫ث٬ث ) 13 ( ١أؾعاٍ  ،أ ٟبٓوب . 15,78 ١أَا ؾعٌ
ايه ١ْٛٓٝإتؿلؿ ٖٓا ٚإتذلؿ َٔ اينَٔ َتُشطا يًتأنٝـ أ ٚايـاٍ عً ٢اينَٔ إڀًل ؾًِ ّجٌ
ٖٓا إْ ٫وبٚ .  15,26 ١نٌ فيو تدلم ٙاؾـا ٍٚايبٝاْ ١ٝكقِ ، 21 ، 21 ، 19
. 22
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أَا هٛك ٠ايدلٚز ؾإٕ أَ ٍٚا ٜجرل اْ٫تبا ٙؾٗٝا قً ١عـؿ ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ ٠ؾٗٝا بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ
) بايكٝاي إٍ َا هبكٗا ٚبايٓٛل إٍ عـؿ آٜاتٗا ٚ ،يٝى بايكٝاي إٍ عـؿ ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ ٠ؾٗٝا
 ،ؾُذُٛع ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ ٠ؾٗٝا اثٓا عٌل (  ) 12ؾع َٔ ، ٬بٗٓٝا هبع) 17 ( ١
أؾعاٍ ٚكؿت بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) َ ٖٛٚ ،ا ّجٌ ْوبٚ .  58,33 ١يعٌ طػٝإ اؾٌُ
ا٫زل ٗ ١ٝايوٛكٜ ٠ؿول قً ١عـؿ ا٭ؾعاٍ ٗ ٖق ٙايوٛك . ٠يكـ قص اهلل عن ٚدٌ يٓا ٗ ٖقٙ
ايوٛك ٠ػدل أصشاب ا٭ػـٚؿ َٚا ناْٛا ٜؿعً ْ٘ٛبإ ، ٌَٓ٪ثِ دا ٤فنل َٔ تٌاب٘ َع
أصشاب ا٭ػـٚؿ ٗ ايٚ ًِٛايڀػٝإ ٚايتعقٜب  ِٖٚ ،ؾلعٚ ٕٛمثٛؿ ؛ ٖٚقا ٖ ٛايوٝام ايعاّ
شلق ٙايوٛك َٔٚ . ٠إؿلٚض إٔ ته ٕٛا٭ؾعاٍ ؿاي ١عً ٢إاض ، ٞيهْٗٛا تولؿ يٓا قصص
ايػابلٚ ٜٔأػباكِٖ  ،غرل ٚاقع اهتعُاٍ صٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) ٚؿ٫٫تٗا ٗ ٖق ٙايوٛكٜ ٠ڀًعٓا
عً ٢ػ٬ف فيو  .إٕ ا٭ؾعاٍ اييت دا٤ت بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) هبع ، ١نُا فنلْا ٖٞٚ ،
(ﭛ ـ ﭰ ـ ﮇ ـ ﮖ ـ ﮗ ـ ﯜ ـ ﯥ ) ٚ ،يهٔ اييت عً ٢ايصَٔ املاضٞ
ضٛا ٤أنإ ذيو بايصٝػ ١أّ نإ عٔ طسٜل ايطٝام ال تتذاٚش ؾعًني ( ) 12اثٌٓ ُٖ ،ا
(ﭰ ـ ﯜ )  ،أَ ٟا ّجٌ ْوب َٔ  28,57 ١ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ ٠بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) .
ٚإفا عجٓا عٔ ؾاعٌ (ﭯ ﭰ ) ٚدـْاٜ ٙـٍ عً ٢أصشاب ا٭ػـٚؿ  ،أٚي٦و ايق ٜٔعقبٛا
نٛنب َٔ ١إ ٗ ٌَٓ٪عٗـ غابل ٚ .ايؿعٌ َٔ ثِ ٚاكؿ ٗ هلؿ أػباك ٖ . ٤٫٪أَا ايؿعٌ
ايجاْ( ٖٛٚ ، ٞﯛ ﯜ ) ؾكـ قاٍ عٓ٘ أب ٛسٝإ  « :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  :1تكلٜل
1
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ؿاٍ ايهؿل ، ٠أ ٟقععـ أتاى سـٜجِٗ َٚا دععل ٣شلِ َع أْععبٝا َٔ ِٗ٥ايعكعععٛبات بوبب
تهقٜبععِٗ » ٚ .1إفا أعًُٓا ايٓٛل ٗ ق ٍٛأب ٞسٝإ ٖقا تأنـت يٓا ٖق ٙايـ٫ي ١يؿعٌ
(ﯜ) املطبٛم بـ ( ٌٖ ) اييت أؾادت االضتؿٗاّ ايتكسٜس ، ٟأ ٟقد أتاى  ،ألٕ قد اييت
تطبل ايؿعٌ املاض ٞتؤند ٚقٛع احلدخ يف شَٔ َضٚ. ٢ؾضال عٔ ذيو  ،ؾإٕ عباز( ٠ﯛ
ﯜ ) اييت تهسزت يف َٛاضع عدٜد َٔ ٠ايكسإٓ ايهس ِٜنجريا َا تسد يف َعسض ايتُٗٝد
ايتػٜٛك ٞيطسد قصص ٚأحداخ َاض ١ٝيف أضًٛب ايكصص  ،نُا ذنس ٖرا ايدنتٛز إبساِٖٝ
ايطاَسا. ٞ٥

1

ٚإىل داْب ٖر ٜٔايؿعًني مث ١أزبع )14( ١أؾعاٍ أخس ( : ٖٞٚ ٣ﮇ ـ ﮖ ـ
ﮗ ـ ﯥ )  ،تدٍ عً ٢املاض ، ٞغري أْٗا قد تُحٌُ عً ٢ايدالي ١عً ٢املاض ٞاملطتُس
املتذدد  ،ؾاإلميإ ٚعٌُ ايصاحلات ٚايهؿس ٚؾتٓ ١املؤَٓني أعُاٍ عسؾتٗا ايبػسَٓ ١ٜر بد٤
اخلًٝك ١حت ّٜٛ ٢ايبعح ٚايٓػٛز ٚ .ايكسإٓ ايهسٜ ِٜتحدخ عٓٗا بٛصؿٗا َٛيكـ ٚتصسؾات ال
تستبط بؿَ ١٦ع َٔ ١ٓٝايٓاع ُٚددت ٚعاغت ق ٞشَٔ َعني ذلدد  ،بٌ ٜتحدخ عٓٗا عطباْٗا
أعُاال منط ١ٝحتدخ يف نٌ شَإ َٚهإ .
أَا ؾعٌ (ﭛ ) ؾكـ اػتًـ ؾ ٘ٝإؿولٚ . ٕٚذٖبٛا ؾَ ٘ٝراٖب غت . ٢ؾٗٓاى َٔ
ؾُٗ٘ عً ٢أْ٘ ٜعين ايًعٔ ٖٚ ،را َا ْكً٘ ايػٝخ ايطاٖس بٔ عاغٛز حني قاٍ ٚ « :قٛي٘ :
1
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ﭛﭜﭝ ﭞ

1

صٝػت٘ تٌعل بأْ٘ إٌْاً ٤ٳتٵِڈ شلِ ًتِٵٳ ػٹنٵٟڈ ٚغطب ٤٫٪ٖٚ ،

مل ٜٴكتًٛا  ،ؾؿعٌ قڂتٹٌٳ يٝى بٹؼٳبٳلڈ بٌ ًٳتٵِ  ،م ٛقٛي٘ تعاٍ  :ﭟ ﭠ ﭡ ،2 
ٚقٛشلِ  :قاتٳًځ٘ٴ اهللڂ ٚ ،صـٚك َٔ ٙاهلل ٜؿٝـ َعٓ ٢ايًعٔ ٜٚ ،ـٍ عً ٢ايٛعٝـ ٭ٕ ايػطب
ٚايًعٔ ٜوتًنَإ ايعكاب عً ٢ايؿعٌ إًع ٕٛ٭دً٘ »
ﭞ

1

3

ٖٓٚ .اى َٔ دعٌ ﭛ ﭜ ﭝ

دٛابا يًكوِ ايق ٟابتـأت ب٘ ايوٛكٚ ، ٠ايه ّ٬إفٕ ػدل ٚ ،تكـٜل : ٙيكـ قڂتٹٌٳ

أصشاب ا٭ػـٚؿ ٚ ،عٓـ٥ق ٜه ٕٛإكصٛؿ بأصشاب ا٭ػـٚؿ إَا أٚي٦و إعقبٌ ايٛإٌ
ٚإَا ايق ٜٔأڂٚفٚا ٚٳعٴقٹبٴٛا ٚ ،يؿ ٜأصشاب عٓـ٥ق َوتعٌُ ٗ َعٓ ٢فلؿ إكاكْٚ ١إ٬مَ، ١
نُا َٖ ٛعٗٛؿ ٗ يػ ١ايعلب قبٌ اٱهٖٚ . ّ٬قا َا فنل ٙؾؼل ايـ ٜٔايلام ٟسٌ فٖب إٍ
أْ٘ ّهٔ « إٔ ٜه ٕٛإلاؿ إٔ أٚي٦و ايكاتًٌ قڂتًٛا بايٓاك عًَ ٢ا فنلْا إٔ اؾبابلٕ ٠ا أكاؿٚا
قتٌ إ ٌَٓ٪بايٓاك عاؿت ايٓاك عً ِٗٝؾكتًتِٗ ٚ ،أَا إفا ؾولْا أصشاب ا٭ػـٚؿ بإكتٛيٌ
نإ إعٓ ٢إٔ أٚي٦و إ ٌَٓ٪قڂتًٛا باٱسلام بايٓاك  ،ؾٝه ٕٛفيو ػدلا  ٫ؿٴعا٤ٶ »

2

،

ُٖٚاى َٔ كأ ٣أْ٘ ٜعين ايـعا ٤٫٪ٖ َٔٚ ، ٤ايكلطيب ايق ٟقاٍ  « :ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ

3

ؿعا عً ٤٫٪ٖ ٢ايهؿاك باٱبعاؿ َٔ كٓ ١اهلل تعاٍ »

4

 .ؾإفا أػقْا بايتؿورل

ايجاْ ٞمل ٜهٔ يٓا إ ٫إٔ لعٌ مَٔ ايؿعٌ قصٛكا ٗ إاض ٞإٓكڀع  ،بٛصؿ٘ هلؿا يٛاقع١
1
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دلت ٗ مَٔ اْكط . ٢أَا إفا أػقْا بايتؿورل ا٭ٚ ٍٚدعًٓا ايؿعٌ ايٛاقع ٗ ًْ ١إٌْا٤
نٓٛرل ٗ ٙايتؿورل ايجايح  ،ؾإٕ مَٓ٘ ٜصبض َوتكب ٬ب ٬كٜب  ،فيو إٔ ايـعاٜ ٫ ٤هٕٛ
مَٓ٘ إَ ٫وتكبٜ . ٬ك ٍٛايـنتٛك إبلاٖ ِٝايواَلاٜ « : ٞ٥أت ٞبٓا ( ٤ؾځعٳٌٳ ) ٗ أهًٛب
ايـعا ٤باـرل  َٔ ٖٛٚ ،غرل ًو ٌٜرل إٍ إوتكبٌ  ،م : ٛكض ٞاهلل عٓ٘ ٚ ،كٓ٘
اهلل  ،نُا ٜأت ٗ ٞايـعا ٤بايٌل َٓؿٝا بع (  ، ) ٫م ٫ : ٛكٓ٘ اهلل  ٫ٚ ،كض ٞاهلل
عٓ٘ » . 1
إٕ ٖق ٙايوٛك ٠إفٕ سٛت ؾعًٌ ؾك٘ ؿ ٫عً ٢إاضَ ٖٛٚ ، ٞا ّجٌ ْوب28,57 ١
 نُا أهًؿٓا ٚٚ ،كؿ ؾ ٘ٝإٍ داْب فيو أؾعاٍ أػل ٣أكبعّ ١هٔ إٔ تٴشٌُ عً ٢إاضٞ
 ،نُا ّهٔ إٔ ته ٕٛشلا ؿ٫ي ١عً ٢إاض ٞإتذـؿ ُ ٖٞٚ ،جٌ ْوب،  57,14 ١
أَا ايؿعٌ ايٛسٝـ إتبك َٔ ٞايوبع ١ؾٗ ٛايـاٍ عً ٢إوتكبٌ ّٚ ،جٌ ْوب 92.11 ١
َٔ فُٛع ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ ٠بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ ) ٗ ٖق ٙايوٛكٚ . ٠هـك ايتٓبُٖ ٘ٝا إٍ إٔ
ايوٛك ٠ؽً َٔ ٛأؾعاٍ ايهٚ . ١ْٛٓٝاؾـ ٕ٫ٚايبٝاْٝإ كقُا ٜٛ 24 ، 23ضشإ َا سٛت٘
ايوٛك. ٠

1
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ِٚط ٞإٍ هٛك ٠ايڀاكم يٓذـٖا أقٌ َٔ هابكتٗا َٔ سٝح ٚدٛؿ ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ٠
بصٝػ ( ١ؾځعٳٌٳ )  ،ؾٗ ٞمل تتطُٔ إ ٫ث٬ث( : ٖٞ )13( ١ﭔ ﭕ ع ﭥ ﭦ ع ﭦ ) َٔ
بٌ عٌل ) 11 ( ٠أؾعاٍ تطُٓٗا ايوٛكٚ ، ٠فيو َا ّجٌ ْوب َٔٚ .  31 ١ايٛاضض
إٔ ايؿعٌ ا٭( ٍٚﭔ ﭕ )  ٫ؽتًـ ؿ٫يت٘ عٔ ْٛرلاتٗا ٗ كتًـ هٛك ايكلإٓ ايهلِٜ
ٚ.ؿ٫يت٘ عً ٢إاض ٞإتذـؿ دً ، ١ٝنُا أٚضشٓا ٙق ٞسـٜجٓا عٔ هٛك ٠اْ٫ؿڀاك .
ٚايـ٫ي ١اينَٓ ١ٝفاتٗا ْصـم عً ٢ايؿعًٌ اٯػلبٔ ( :ﭨ) ا٭ ٍٚايقٚ ٟكؿ ٗ َعلض
ا٫هتؿٗاّ أؿات٘ (ﭥ) ٚ ،ايجاْ( ٞﭨ) ايٛاكؿ ٗ َعلض اٱداب ١عًٚ ، ٘ٝنُٖ٬ا ٜتعًل
بأَل ٜتهلك سـٚث٘  ،٭ْ٘ َلتب٘ بايٛدٛؿ اٱْواْ ٞعًٚ ٢د٘ ا٭كض َ ،جًُا اقتطت
إٌ ١٦ٝاٱشل ١ٝفيو  .ؾايؿعُٖ ٕ٬ا أٜطا ٜـ ٕ٫عً ٢إاض ٞإتذـؿ  ٖٛٚ ،أَل َٔ ايـ٫٫ت
ا٭ص ١ًٝشلقا ايبٓا ، ٤نُا أنـ ٙايـنتٛك إبلاٖ ِٝايواَلا ٞ٥سٌ قاٍ  ( « :ؾځعٳٌٳ ) قـ ٌٜرل
ٖقا ايبٓا ٤إٍ إٔ اؿـخ ٚقع ٗ إاض ، ٞعً ٢أْ٘ أَل قـ تلؿؿ ٚقٛع٘ َلات عـ ، ٠مٛ
 :أًلقت ايٌُى ٚطًع ايؿُل »

1

 .ؾا٭ؾعاٍ ايج٬ث ١ايٛاكؿ ٠إفٕ ٗ ٖق ٙايوٛكْٝ ٠عٗا تـٍ

عً ٢إاض ٞإتذـؿ  ٫ٚ ،ؿ٫ي ١أػل ٣شلق ٙايصٝػٖ ٗ ١ق ٙايوٛكٚ. ٠اؾـ ٕ٫ٚايبٝاْٝإ
كقُا ٜٛ 26 ، 25ضشإ فيو .

1
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 ٫ىتًـ اهتعُاٍ صٝػ ١ؾځعٳٌٳ عَُٛا ٗ ٖقا اؿنب ا٭ػرل ايٛاقع بٌ هٛكتٞ
ا٭عًٚ ٢ايٓاي عُا كأٜٓا ٗ ٙكتًـ هٛك اؿنب ايوابل ٚ .قـ تطُٔ ٖقا اؿنب 28
هٛك ٠تؿاٚتت َٔ سٝح عـؿ آٜاتٗا  ،بٌ هٛك ٠ايؿذل اييت بًؼ عـؿ آٜاتٗا  31أٚ ١ٜهٛك
ايعصل ٚايهٛثل ٚايٓصل اييت مل ٜتشاٚم عـؿ آٜات نٌ َٓٗا  3آٜات  ،نُا تؿاٚت عـؿ ا٭ؾعاٍ
ايٛاكؿ ٗ ٠نٌ هٛك ، ٠بٌ  32ؾع ٗ ٬هٛك ٠ايؿذل  3 ٚ ،أؾعاٍ ٗ نٌ َٔ هٛك ايكـك
ٚقلٚ ٍٜايهٛثل ٚايٓاي  .أَا عـؿ ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ ٠بصٝػ ١آل ؾځعٳٌٳآل َٚا تؿلع َٓٗا ؾكـ بًؼ
 157ؾعَ ٖٛٚ ، ٬ا ّجٌ ْوب َٔ % 53,41 ١فُٛع ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿٖ ٗ ٠قا اؿنب
ٚعـؿٖا  294ؾع. ٬
 َٔٚايٛٛاٖل اييت تهلكت ٗ ٖقا اؿنب ٚ ،شلا ْٛا٥لٖا ٗ اؿنب ايوابل ٚ ،كٚؿ
صٝػ ١آل ؾځعٳٌٳ آلٗ َعلض اؿـٜح عٔ أسـاخ ٚقعت ٗ إاضٚ ، ٞتكع اٯٕ ٜٚ ،وتُل
ٚقٛعٗا إٍ قٝاّ ايواع ، ١ؾؿ ٞقٛي٘ تعاٍ   :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳ 

1

ًْش ٜإٔ اـًل ٚايتوٚ ١ٜٛايتكـٜل ٚاشلـا، ١ٜ

ٚنقيو إػلاز إلعٚ ٢دعً٘ غجا ٤أسّ ٫ ، ٣ٛهٔ إٔ ته ٕٛقـ ٚقعت ٗ إاض ٞإڀًل
غرل احملـؿ ٚاْكطت ٚ ،إِا ٖ ٞبهٌ تأنٝـ أؾعاٍ سـثت َٓق بـ ٤اـًٝكٜٚ ، ١تهلك سـٚثٗا
نٌ َ ّٜٛا اهتُلت ؿٚك ٠اؿٝا ، ٠سٝا ٠اٱْوإ ٚاؿٛٝإ ٚايٓبات عًٚ ٢د٘ ايبوٝڀ ، ١أٚ
ٖ ٞعً ٢سـ تعبرل إبلاٖ ِٝايواَلا ٞ٥ايق ٟأٚكؿْا ٙؾبٌ قً ٌٝتٌرل « إٍ إٔ اؿعععععـخ ٚقع ٗ
1
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إاض ٞعً ٢أْ٘ أَل نإ قـ تلؿؿ ٚقٛع٘ َلات عـٜـ» ٠

1

ٖٚ .قا َا ّهٔ إٔ ْٓعت٘

بإاض ٞإتذـؿ ٜٚ .قٖب اقُـ إ٬ؾ إٍ إٔ َا اهتؼًص٘ ايواَلا ٞ٥تأَ ٌٜٚصڀٓع « ٭ٕ
إتهًِ ٌٜرل إاٍ سـخ ٚقع ٗ إاض ، ٞأَا تهلاك ٗ ٙإاض ٞؾَٗ ٛلتب٘ بإعاكف
إٌذلن ١بٌ إتهًِ ٚإؼاطب س ٍٛايعامل اـاكدٚ ، ٞوتاز ٖقا ايتأ ٌٜٚإٍ قلا ٔ٥هٝاق» ١ٝ
1

ٚ .ىًص بعـ فيو إٍ ايـع ٠ٛإٍ ايتؿلٜل بٌ ايتهلاك ٗ احملٛك اينَين ايٛاسـ ٚ ،فيو َا

تؿٝـ ٙصٝػ ١آل ؾځعٳٌٳ آل ،نُا ٗ قٛيٓا  :هعٌ مٜـ ط ١ًٝايٚ ، ّٛٝبٌ ايتهلاك ٗ قاٚك مَٓ١ٝ
َتعـؿ ٠تؿٝـ ٙصٝػ ١آل ٜٳؿڃعٳٌٴ آل  ،نُا ٗ قٛيٓا ٜ :قٖب مٜـ إٍ إكٗ ٢نٌ صباغ « ؾايكلا٠٤
ا٭ ٍٚتٓتر تهلاكا قـٚؿا ٗ قٛك مَٚ ٞاسـ ٚ .اؾًُ ١ايجاْ ١ٝشلا ؿ٫ي ١ا٫عتٝاؿ
 ٗٚ . habitualغٝاب ْٛل ١ٜيًنَٔ ٚاؾٜٗ ١وتعص ٞضب٘ ايؿلم بٌ ايتأ» ًٌٜٚ

2

.

ٚاؿل إٔ ايواَلا ٞ٥مل ٜتشـخ عٔ ؿ٫ي ١ايصٝػَ ١ؿلؿ ٠عً ٢تلؿؿ ٚقٛع ايؿعٌ عـَ ٠لات  ،بٌ
تلى ا٭َل َؿتٛسا ٚمل ٜهٔ ٗ ساد ١إٍ ايٓص عً ٢إٔ تًو ايـ٫يَ ١تٛيـ َٔ ٠ايوٝام  ،٭ٕ
َٔ إعً ّٛبايبـاٖ ١إٔ ايتُٝٝن بٌ ؿ٫٫ت ايصٝؼ ٜ ٫تٛيـ بايطلٚك ٠إ َٔ ٫ايوٝام ٚ .ؾط٬
عٔ فيو ؾإٕ ًْ ١ط ١ًٝاي ٖٞ ّٛٝاييت صلؾت ؿ٫ي ١تهلاك صٝػ ١آل ؾځعٳٌٳ آل إٍ َا ْعت٘
إ٬ؾ بع آل احملٛك اينَين ايٛاسـ آل بُٓٝا صلؾت عباك ٠نٌ صباغ ؿ٫ي ١تهلاك صٝػ ١آل ٜٳؿڃعٳٌٴ
آل إٍ َا ْعت٘ بع آل قاٚك مََٓ ١ٝتعـؿ ٠آل  َٔٚ .ثِ بإَهإ صٝػ ١آل ؾځعٳٌٳآل إٔ تٓصلف
إٍ ؿ٫ي ١ايتهلاك ؾٗٝا إفا اقذلْت بعباك ٠تٌرل إٍ فيو  ،نإٔ ْكَ ٍٛج : ٬اعتاؿ مٜـ قلا٠٤
1
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اؾلٜـ ٠نٌ ٚ . . ّٜٛإفا نإ ُاّ سوإ هعٌ ٝٚٚؿ ١صٝػ ١آل نإٳ ٜؿڃعٳٌٴ آل

1

ٖ ٞايـ٫ي١

عً ٢إاض ٞإتذـؿ ؾإٕ ا٭َجً ١ايوابك ١تكـّ يٓا سذ ١عً ٢إٔ َ ٫اْع أٜطا َٔ ْعت
اهتعُاٍ صٝػ ١آل ؾځعٳٌٳ آل ضُٔ ايوٝاقات إُاثً ١يًوٝام اييت ٚكؿت ؾٖ ٘ٝآٖا  ،بع آل
إاض ٞإتذـؿ آل ٜ ٫ٚ .ؿٛتٓا ٗ ٖقا ايوٝام إٔ ْتٛقـ أٜطا ٚقؿٜ ١ورل ٠إٍ َا تٌرل إي٘ٝ
ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ ٗ ٠اٯٜات اييت اهتٌٗـْا بٗا َٔ تتابع ٗ أسـاثٗا َتٛيـ عٔ ايؿا ٤ايلابڀ ١بٗٓٝا،
ٚػصٛصا قٛي٘ تعاٍ  :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ 

1

؛ ؾُٔ اؾً ٞإٔ

دعٌ إلع ٢غجا ٤أس ٫ ٣ٛوـخ إ ٫بعـ مَٔ ط َٔ ٌٜٛإػلاد٘  ،نُا َٖ ٛعً . ّٛؾنَٔ
اؾعٌ َتأػل عٔ مَٔ اٱػلاز َ ،ع إٔ نًُٗٝا وـخ ٗ إاض ٞأ ٚاؿاضل أ ٚإوتكبٌ ،
أ ٚبهًُٚ ١اسـ ٗ ٠إاض ٞإتذـؿ  ،أ ٟأْ٘ ّهٓٓا إٔ ْتشـخ ضُٔ دٗٚ ١اسـٖٞ ، ٠
إاض ٞإتذـؿ  ،عٔ مٌَٓ ُٖا َ :ا قبٌ إاض : ٞﮭ ﮮ ٚ ،إاض : ٞﮰ
ﮱ ﮲ ٚ .ي ٔ٦ناْت ٚاٖل ٠تتابع ا٭مَٓ ١قـ ٚكؿت ٖٓا ٗ دٗ ١إتذـؿ  ،ؾإْٗا ٚكؿت
ٗ دٗات أػلَٛ ٗ ، ٣اضع أػلٖ َٔ ٣قا اؿنب  ،نٛكٚؿٖا ضُٔ دٗ ١إاض ٞإڀًل
 ،نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟ 

2

ٚقٛي٘   :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ 

3

ٚ .نُا ٗ َعلض

هلؿ ايكصص ايكلآْ ٗ ٞم ٛقٛي٘ ٖن ٚدٌ   :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

1
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ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ 
1

؛ ؾُٔ ايٛاضض إٔ ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿٖ ٗ ٠ق ٙاٯٜات يٝوت َتنآَٜ ٫ٚ ، ١تصٛك ٚقٛعٗا ٗ

ؿٚ ١ٛاسـٚ ، ٠ق ٍٛايلهٚ ٍٛؼقٜل ٙهابل عً ٢ايتهقٜب إتذوـ ٫سكا ٗ عكل ايٓاق، ١
ثِ ٚقٛع ايعكٛب ١إتُجً ٗ ١ايـَ ١اييت ؿنت ا٭كض ٚهٛتٗا  .ؾبٌ نٌ ؾعٌ ٚآػل بلٖ ١مَٓ١ٝ
صػلت أّ ندلت ٚ.فيو َتٛيـ عٔ ايؿا ٤اي٬صك ١اييت توبل نٌ ؾعٌ َٔ ٖق ٙا٭ؾعاٍ ٖٞٚ ،
ايؿا ٤اييت ٜٓعتٗا ايٓشا ٠ايكـَا ٤بأْٗا يع آل ايذلتٝب آل  ٚآل ايٓعكٝب آل ٜ .ك ٍٛابٔ ٌٖاّ
ا٭ْصاكَ ٗ ، ٟعلض سـٜج٘ عٔ ايٛد ٙٛاييت تلؿ عًٗٝا ايؿاَٗٓٚ ، ٤ا ايعڀـ ايقٜ ٟكٝـ
أَٛكا عـ « ، ٠أسـٖا  :ايذلتٝب ْٛ ٖٛٚ ،عإ َ :عٓ ، ٟٛنُا ٗ آل قاّ مٜـ ؾعُل ٚآل
ٚ ،فٹنڃل ٖٛٚ ، ٟعڀـ َؿصٌ عً ٢فٌُ (  )...ا٭َل ايجاْ : ٞايتعكٝب ٗ ٖٛٚ ،
نٌ ً ٤ٞبٹشٳوٳبٹ٘  ،أ ٫تل ٣أْ٘ ٜٴكاٍ آل تنٚز ؾ ٕ٬ؾځٛٴيٹـٳ ي٘ آل إفا مل ٜهٔ بُٗٓٝا إَ ٫ـ٠
اؿٌُ ٚ ،إٕ ناْت َتڀاٚي ٚ ، ١آل ؿٳػٳًڃتٴ ايبصل٠ځ ؾبػـاؿٳ آل إفا مل تٴكٹِٵ ٗ ايبصل ٫ٚ ٠بٌ
ايبًـ» ٜٔ

1

ٚ .قـ أًاك بعض احملـثٌ أٜطا إٍ ٝٚٚؿٖ ١ق ٙايؿا ٤اييت تهَ ٗ ٕٛعٓاٖا «

عاطؿ ١ؼٌُ َعٓ ٢ايذلتٝب يٮسـاخ  ،ؾتؿٝـ سـٚخ ا٭ ٍٚقبٌ ايجاْٚ ، ٞإٕ نإ عًٚ ٢د٘
ايولعٚ ، ١فيو ٜؿٝـ ٗ تكو ِٝاؾٗات  ،ؾؿَ ٞجٌ قٛيٓا  :آل ؿػٌ قُـ ؾعُل ٚع ؿػٌ
قُـ ؾـػٌ عُل ، ٚؾإٕ نإ ايؿعٌ بايكلا ٔ٥ؼـؿ مَاْ٘ بإاض ، ٞؾإٕ ايؿعٌ ا٭ ٍٚا٭ٍٚ
هٝه ٕٛيًُاض ٞايبعٝـ  ،أَا ايجاْ ٞؾوٝه ٕٛيًكلٜب ٚ ،ي ٛؿيت ايكلا ٔ٥عً ٢إٔ ايؿعععععععٌ ٗ

1
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إاض ٞايبعٝـ  ،ؾإٕ ايؿا ٤ؼـؿ دٗ ١ا٭بعـ بايٓوب ١يًؿعٌ ا٭» ٍٚ

1

 َٔٚاهتعُا٫ت صٝػ ١آل ؾځعٳٌٳ آل اييت تهلكت ٗ ٖقا اؿنب  ،نُا تهلكت ٗ هععععٛك
اؿنب ايق ٟهبك٘  ،اهتعُاشلا يولؿ أسـاخ ٚقعت ٗ إاض ، ٞنُا ٖ ٛاؿاٍ ٗ ا٭ؾعاٍ
اييت تتععععشـخ عٔ بـا ١ٜايهٚ ٕٛػًك٘  ،ؾؿ ٞقعععععععٛي٘ تعاٍ   :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﮲﮳﮴﮵﮶ ﮷﮸﮹﮺ ﮻
﮼ ﮽  ، 1 لـ سـٜجا عٔ ػًل اٱبٌ ٚ ،كؾع ايوُاْٚ ٤صب اؾباٍ ٚ ،هڀض
ا٭كض ٚ ،نًٗا أؾعاٍ ُت ٚاْكطت ٗ بـ ٤اـًٝك ، ١أَ ٗ ٟاض بعٝـ َ ،جًٗا َجٌ ا٭ؾعاٍ
اييت تتشـخ عٔ قصص ايعابل َٔ ٜٔأَِ بًػت ًأٚا نبرلا غ ٞإـْ ١ٝيهٓٗا نقبت كهٌ اهلل
ٚ ،أًؼاص ًاؿٚا بٓٝاْا ًاكا َكذلْا بڀػٝإ ٚإنجاك يًؿواؿ ٗ ا٭كض  ،ؾشام بِٗ ْٝعا
ايعكاب اٱشل ٞإوتشل  ،هذًٗا قٛي٘ عن ٚدٌ   :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ٚ ، 2 هذٌ َج ٬ٝشلا قٛي٘ ٗ
َٛضع آػل  :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ  ٗٚ 3 هٛك ٠ايؿ  : ٌٝﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
1
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2

سورة الفجر  ،اآليات  :من  1إلى . 12

3

سورة الشمس  ،اآليات  :من  11إلى . 15
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ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦ ﮧﮨ 

1

 .إٕ مَٔ صٝػ ١آل ؾځعٳٌٳ آل ايٛاكؿ ٗ ٠هلؿ قص١

أصشاب ايؿ ٌٝصلٗ ٚ ،يٝى مَٓا مٜٛا وـؿ ٙايوٝام عَُٛا  .أَا ايطُا ِ٥ؾكـ تطُٓت
ٖق ٙاٯٜات ِٛفدا ؿا ٫عً ٢أثلٖا ٖٛٚ ،آل مل آل اييت تعـ يـ ٣ايٓشا ٠احملـثٌ « َٔ ا٭ؿٚات
إب ١ٓٝؾٗ ١اينَٔ بعـٖا »  . 1يكـ سٛيت أؿا ٠ايٓؿ ٞآل مل آل صٝػ ١آل ٜٳػٵعٳٌٴ آل َٔ ؿ٫يتٗا
ا٭صً ١ٝعً ٢اؿاٍ أ ٚإوتكبععععععٌ إٍ ايـ٫ي ١عً ٢إاض ، ٞعً ٢مَ ٛا ٗ يؿ ٜآل ﮍ ﮎ
آل ٚيؿ ٜآل ﮕ ﮖ آل ٚ ،ايقٜ ٟـٍ عًٖ ٢قا ايتش ٗ ٍٛايـ٫ي ١اينَٓ ٖٛ ١ٝعڀـ ؾعٌ آل
ﮛآلايٛاكؿ بصٝػ ١آل أځؾڃعٳٌٳ آل إتؿلع ١عٔ آل ؾځعٳٌٳ آل ٚ ،فيو « ٭ٕ إطاكع ايقٟ
قًبت٘ آل مل آل إٍ إاض ٞي٘ ق ٠ٛإاضٚ ٞضعا  ،ؾٝٴعڀـ عً ٘ٝإاض ٞبصٝػ َٔ ١صٝػ٘
إعلٚؾَٚ . 2 » ١جٌ فيو َا ًْكا ٗ ٙقٛي٘ عن َٔ قا  : ٌ٥ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ﮲﮳﮴﮵

3

ٚ .قـ َل ْٛرل يقيو ٗ

هٛك ٠ايٓبأ َٔ اؿنب ايوابل .
ٚاهتٴعًُت صٝػ ١آل ؾځعٳٌٳ آل ٗ ٖقا اؿنب يًـ٫ي ١عً ٢إوتكبٌ  ،سٌ اؿـٜح عٔ
أسـاخ ايكٝاَ ، ١نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ   :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

1

سورة الفيل  ،اآليات  :من  1إلى . 5

1

مصطفى النحاس  :دراسات في األدوات النحوية  .ص . 46

2

المرجع نفسه  .ص . 46

3

سورة الشرح  ،اآليات  :من  1إلى . 4
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1

ٚ .إفا نإ َٔ ايصشٝض إٔ ايٛلف إطُٔ َعٓ ٢ايٌل ٙإتُجٌ ٗ ا٭ؿا ٠آل إفا آل ٖٛ

ايق ٟقًب إاض ٞإٍ آل إطاكع آل ٗ ًْ ١آل ﯣ ﯤ ﯥ آل  ،ؾإٕ ايوٝام ٚاٖٳلٳ
فيو ٚ ،أبإ عٔ إٔ اؿـٜح ٜتعًل ب ّٛٝايكٝاَٚٚ . ١لف اينَإ ٖقا احمل ٍٛيًٌل ٖٛ ٙايقٟ
اْبٓت عً ٘ٝهٛك ٠اينيني ، ١سٝح اؾتٴتٹشت بكٛي٘ تعاٍ   :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ 

1

 َٔٚ ،ايٛاضض إٔ ايوٝام ٖٓا

أٜطا ٜٴؿصض عٔ إٔ ا٭َل ٜتعًل ب ّٛٝايكٝاََ ٖٛٚ ، ١ا ًْكا ٙأٜطا ٗ قٛي٘ تعاٍ   :ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁ ﮂ 

2

ٚايكل ١ٜٓايوٝاق ١ٝايـاي ١عً ٖٞ ٘ٝاؿـٜح ايوابل عٔ ايكاكع. ١

ٚقـ ٫سٓٛا ٗ غرل َا َٛضع َٔ اؿنب ايوابل  ،إٔ اؿـٜح عٔ ايكٝاَ ١ه ٗ ٤ٞأساٌٜ
نجرل ٠بصٝػ ١آل ؾځعٳٌٳ آل ٚ .يهٔ مثَٛ ١اضع أػل ٣دا٤ت ؾٗٝا ا٭ؿا ٠آل إفا آل ٗ هٝام
َػاٜل ٜتشـخ عٔ أسـاخ َوتكبً ، ١ٝنُا ٖ ٛاؿاٍ ٗ هٛك ٠ايٓصل اييت ٜتشـخ ؾٗٝا إٍٛ
عن ٚدٌ عٔ ف ٤ٞايٓصل ٚايؿتض إبٌ ايق ٟبعكب٘ عُْٛ ّٛك اٱه  : ّ٬ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ 

3

 .ؾٛلف اينَإ احمل ٍٛيًٌل ٖٛ ٙايق ٟقًب ٗ

ٖق ٙإٛاضع دٗ ١ايؿعٌ َٔ إاض ٞإٍ إوتكبٌ ٚ ،فيو َٓـكز ٗ َا ٜٓعت٘ ايـاكه ٕٛباينَٔ
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سورة  :الفجر  .اآليات  :من  21إلى . 23

1

سورة  :الزلزلة  .اآليات  :من  1إلى . 3

2

سورة  :الفارعة  ،اآليات  :من  6إلى . 9

3
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ايٓش. ٟٛ
 َٔٚصٝؼ آل ؾځعٳٌٳ آل اييت ؼٛيت ؿ٫يتٗا َٔ إاض ٞإٍ إوتكبٌ َا ٚكؿ َٓٗا َوتعُ٬
ٗ اٱٌْا ٤اٱٜكاعَ ٗ ٞعلض ايـعاٚ ،٤مل ْٛؿل َج ٌٝي٘  ٗ ،أ َٔ ٟهٛك اؿنب ايوابل
؛ ؾايـعا ٤ايٛاكؿ ٗ قٛي٘ تعاٍ   :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ 

1

ٜ ٫تشكل إٗ ٫

إوتكبٌ بـاٖ١ڄ .
ٚإٍ داْب ؿ٫٫ت صٝػ ١آل ؾځعٳٌٳ آل ايوابكٖ ٗ ١قا اؿنب  ،أ ٟإاض ٞإڀًل ،
ٚإاض ٞإتذـؿ ٚ ،إوتكبٌ ًٓ ،ت يٓا هٛك اؿنب ؿ٫ي ١شلـ ٙايصٝػ ١عً ٢إاضٞ
إوتُل ايقّ ٟتـ ست ٢اؿاضل  ،بٌ إْ٘ يبُهٔ ْعت٘ بأْ٘ قلٜب َٔ اؿاٍ َٚ .جاٍ فيو قٛي٘
تعاٍ   :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ 

2

ايق ٟعًل عً ٘ٝايڀاٖل بٔ عاًٛك بكٛي٘ ٚ « :هٛم

إٔ ته ٕٛايؿا ٤يًتؿلٜع إعٓ ٟٛؾٝه ٕٛؾعٌ آل أْٵقٳكٵتٴهڂِٵ آل َلاؿا ب٘ اؿاٍ ٚ ،إِا صٝؼ ٗ
صٝػ ١إط ٞيتكلٜب مَإ إاض َٔ ٞاؿاٍ »

3

.

ٖٚا ًٜؿت ايٓٛل ٗ بعض هٛك ٖقا اؿنب ٚاٖل ٠اْ٫تكاٍ َٔ صٝػ ١آل ؾځعٳععععععععٌٳ آلإٍ
صٝػ ١آل ٜٳؿڃعٳٌٴ آل َع بكا ٤ايـ٫ي ١اينَٓ ١ٝعًَ ٢ا ٖ ٞعً ، ٘ٝؾؿَ ٞجٌ قٛي٘ تعاٍ  :
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙ ﭚﭛ ﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯ 

1

سورة  :النصر  .اآليات  :من  1إلى . 3

2

سورة  :الليل  .اآلية . 14 :

3

الطاهر بن عاشور  :التحرير والتنوير . 389 /20 .

4

سورة  :الشمس  .اآليات  :من  1إلى . 8
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4

ْ٬سٜ

إٔ ايٛلف احمل ٍٛيًٌل ٙآل إفا آل أعكب٘ ؾع ٬آل ﭖآل  ٚآل ﭚ آل ٚنُٖ٬ا بصٝػ ١آل ؾځعٳٌٳ
آل ٚقـ ؿ ٫نُٖ٬ا عً ٢مَٔ َاض ثِ تبعُٗا ؾعٌ آل ﭞ آل ايق ٟدا ٤عً ٢صٝػ ١آل
ٜٳؿڃعٳٌٴ آل اييت ؿيت ٖ ٞأٜطا ٖٓا عً ٢إاضٚ ، ٞاهتُل ايوٝام َوتؼـَا صٝػ ١آل ؾځعٳٌٳ آل
ٗ أؾعاٍ آل ﭦ آل ،آل ﭪ آل،آلﭬ آلَٚ ،جٌ ٖقا نجرل ٗ ايكلإٓ ايهلٚ ، ِٜػرل
َجاٍ ي٘ قٛي٘ تعاٍ   :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ 

1

ٚإعٓ ٢قتًتِ

 ،٭ْ٘  ٫بـ َٔ « اتؿام اينَٔ بٌ إتعاطؿٌ أ ٚايؿعًٌ إلتبڀٌ بوٝام ٚاسـ أَ ٚكاّ
ٚاسـ»

2

أ ٚنُا ٜك ٍٛابٔ عصؿٛك  ٫ٚ « :هٛم عڀـ ؾعٌ عً ٢ؾعٌ إ ٫بٌل ٙاتؿاقُٗا

ٗ اينَإ ٚ ،ا٭سؤ إٔ ٜتؿكا َع فيو ٗ ايصٝػ» . ١

3

 .إٕ ٖقا ايتش َٔ ٍٛصٝػ ١إٍ

أػلَ ٣ع بكا ٤اينَٔ َٖ ٛا ٜٓعت٘ ايٓشاٚ ٠ايب٬غ ٕٛٝبا٫يتؿات  ٖٛٚ ،ايتؿات يؿ ٞٛمت ؾ٘ٝ
ايتش َٔ ٍٛصٝػ ١ؾعً ١ٝإٍ أػل َٔ ، ٣صٝػ ١آل ؾځعٳٌٳ آل أ ٟإاض ٞبتعبرل ايكـَا ، ٤إٍ
صٝػ ١آل ٜٳؿڃعٳٌٴ آل اييت ٜٓعتٗا بعض ايكـَا ٤بإطاكع ٚ .إلٜ ٤ـكى ؿ٫ي ١ايجاْ ١ٝعً ٢إاضٞ
با٫هتٓاؿ إٍ قلا ٔ٥يؿَٚ ١ٝٛعٓٚ ١ٜٛاكؿ ٗ ٠ايوٝام ٚ ،قلا ٔ٥أػل ٣تٴعًِ َٔ ػاكز ايوٝام
ٚ.نٌ فيو َٓـكز ضُٔ َا ٜٴوُ ٢باينَٔ ايٓش. ٟٛ
يكـ هبل ابٔ دين إٍ اًذلاَ ٙجٌ ٖق ٙايكلا ، ٔ٥اتكا٤ٶ يًبى  ،سٝت ٜٴلاّ ايعـَٔ ٍٚ
صٝػ ١إٍ أػلَ ، ٣ع اؿؿا ٚعً ٢ايـ٫ي ١اينَٓ ١ٝٱسـاُٖا  ،ؾكاٍ ٚ « :يٝى نقيو قٛيو
 :قڂُٵتٴ غـا ٚ ،هأق ّٛأَى  ،٭ْ٘ عاكڈ ّ ْٝع َا مٔ ؾ ، ٘ٝإ ٫أْ٘ ي ٛؿٍ ؿي َٔ ٌٝيؿٜ
1

سورة  :البقرة  .جزء من اآلية . 87 :

2

كمال رشيد  :الزمن النحوي في اللغة العربية  .ص . 65

3

ابن عصفور  :المقرب . 236 /1 .
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أ ٚساٍ ؾععام مٖ ٛقا  ،ؾأَا عً ٢تعلٚ َ٘ٓ ٜ٘ػًٖ ٙٛا ًلطٓا ٙؾ ٬هٛم عً ٢اٱؾلاؿ »

1

ٚ .يؿ ٜاٱؾلاؿ إوتؼـّ ٖا ٖٓا ٪ٜنـ يٓا تٓب٘ ٖقا ايًػ ٟٛايلا٥ـ إٍ َوأي ١ايتؿلق ١بٌ اينَٔ
ايصلٗ ٚاينَٔ ايٓش. ٟٛ
ٜٚبك ٢أَل أػرل ٌْرل إي ٗ ٘ٝهٛك ٖقا اؿنب ٚ ٖٛ ،كٚؿ ؾعٌ ايهَٛ ٗ ١ْٛٓٝضع
ٚاسـ ؾَ ٘ٝؿٝـا ايتٛنٝـ ٚ ،فيو ٗ قٛي٘ تعاٍ   :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ 

1

ٚ .إفا

نإ ؾعٌ ايه ١ْٛٓٝقـ اهتٴؼـّ ٗ ٖقا اؿنب ٗ َٛضعٌ آػلُٖ ، ٜٔا قٛي٘ عن ٚدٌ  :
ﯠﯡ ﯢﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ
ﮮﮯ

3

2

ٚقٛي٘   :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

 ،ؾإٕ ؾعٌ ايه ٗ ١ْٛٓٝهٛك ٠ايٓصل ي٘ ؿ٫يَ ١ػاٜل ٠شلُا ٚ ،ي٘ ػصٛصٝت٘

اييت ُٝنٚ ٙاييت ٜٓ ٫اٚل ٙؾٗٝا ضُٔ ٖقا اؾن ٤إ ٫قٛي٘ عن ٚدٌ   :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ  .4  :إٕ آل نإ آل اييت ٜٓعتٗا ايٓشاٚ ٠إؿولٖٓ ٕٚا بع آل اينا٥ـ ٠آل ٚوذلمٕٚ
تأؿبا ٚتٓنبٗا يًكلإٓ ايهل ِٜعٔ اينٜاؿ ، ٠ؾٝطٝؿ ٕٛعباك ٠آل ٗ غرل ايكلإٓ آل  ،يٝوت فات
ؿ٫ي ١مَٓ ، ١ٝبٌ تطڀًع بٝٚٛؿ ١تٛنٝـ ، ١ٜفيو بأِْٗ ىصْٗٛا بٓعت آل اٱشل ١ٝآل »

5

.

ْٛٚرلٖا َٔ صٝػ ١آل ٜٳؿڃعٳٌٴ آل إٓؿ ١ٝق ٞقٛيعععععععع٘ تعاٍ   :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

1

ابن جني  :الخصائص  .تحقيق محمد علي النجار  .دار الهدى للطباعة والنشر  .بيروت  .ط  . 2د  .ت

. 236 /1 .
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ﭣ .1 
ٚايٛاضض أْٗا ٖٓا ٫تعدل عٔ مَٔ  ،بٌ تلَ ٞإٍ تأنٝـ عـّ ٚدٛؿ نعؿ ٪هلل ْعاٍ أبـا ع
َجًُا مت تأنٝـ ن ْ٘ٛتٛابا أبـا .
َُٗٚا ٜهٔ َٔ أَل  ،ؾإٕ صٝػ ١آل ؾځعٳٌٳ آل ٗ هٛك ٖقا اؿنب فات ؿ٫٫ت مَٓ١ٝ
ٖاثًٕ ١ا تكـّ َٔ ؿ٫٫ت هٛك اؿنب ايوابل َ ،ع ٚدٛؿ ػصٛصٝات تٛقؿٓا عٓـ أُٖٗا ٗ
ايصؿشات ايكً ١ًٝايوابك. ١
ٚيكـ تبٌ يٓا ٖا تكـّ ٗ سـٜجٓا غٔ اهتشـاّ صٝػ ١آل ؾځعٳٌٳ آل ٗ ٖقا اؾن ٤إٔ ٖقٙ
ايصٝػ ١شلا ؿ٫٫ت مََٓ ١ٝتٓٛع ، ١ؾكـ ؿيت عً ٢إاض ٞإڀًل ٗ َٛ 152ضعا َٔ بٌ
َٛ 314ضع ٗٚلت ؾ ٘ٝصٝػ ١آل ؾځعٳٌٳ آلَٚا تؿلع َٓٗا َ ٖٛٚ ،ا ّجٌ ايٓصـ ُاَا ( 51
 ، )%بُٓٝا ٚدـْا ٖق ٙايصٝػ ١تـٍ عً ٢إاض ٞإوتُل ٗ َٛ 54ضعا َ ٖٛٚا ٜواٟٚ
ْوبٚ ،% 17,76 ١إاض ٞإتذـؿ ٗ 26ظٚ .% 15ؿيت ايصٝػ ١عً ٢اينَٔ ايعاّ
ٗ َٛ 15اضع  ،أ ٟبٓوبٚ % 11,54 ١فٖبت إٍ ايـ٫ي ١عًَ ٢ا ّهٔ ْعت٘ َاضٞ
إوتكبٌ ٗ َٛ 14اضع ٚ .إٍ داْب فيو ٚدـتا ٖق ٙايصٝػ ١تٓصلف ُاَا عٔ ا٫كتباٙ
بإاض ٞبأؿْ ٢صًٚ ١تتُشض يًـ٫ي ١عً ٢إوتكبٌ ٗ َٛ 73ضعا ّا ّجٌ ْوب١
 َٔ % 24,11فُٛع إٛاضع اييت ٚكؿت ؾٗٝا ٖق ٙايصٝػَ ، ١جًُا ٜبٌ فيو نً٘ اؾـٕ٫ٚ
كقُا  ٫ٚ . 82 ، 81كٜب ٗ إٔ بًٛؽ ا٭ؾعاٍ ايٛاكؿ ٠بصٝػ ١آل ؾځعٳٌٳ آل َٚا تؿلع َٓٗا
ْوب ١تٓاٖن ايلبع أَل بايؼ ا٭ُٖٚ ١ٝايـ٫ي ١عً ٢إٔ َا ٜـع ٛإي ٘ٝبعض إٗتٌُ بايٓش ٛايعلبَٔ ٞ
1
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احملـثٌ َٔ ايؿصٌ بٌ ايصٝػٚ ١ؿ٫يتٗا اينَٓٚ ، ١ٝايبعـ عٔ ايتوُٝات اييت  ٫تًتنّ َعٝاكا
ٚاسـا غًڀٗا بٌ مَٔ ايؿعٌ ًٚهً٘  ،أَل ي٘ ٚداٖت٘ ؛ َٚع فيو ٜٓبػ ٞاٱقلاك بإٔ إْاع
َـكهيت ايهٛؾٚ ١ايبصل ٠عً ٢إط٬م اهِ إاض ٞعً ٢صٝػ ١آل ؾځعٳٌٳ آل مل ٜأت اعتباطا ع بٌ
ٖ ٛاصڀ٬غ قا ِ٥عً ٢ا٫هتكلا ٤ايؿعً٫ ٞهتعُاٍ ايصٝػ ٗ ١إٛكٚخ ايًػ ٟٛايكـٗٚ ، ِٜ
ايكلإٓ ايهل ِٜعًٚ ٢د٘ اـصٛص .

132

الفصل الثالث :
الفعل " املضارع "
(صيغة ي ْفعَلُ )

وفعلاألمر

(صيغة ا ْفعَلِ )
133

يكس ضُت غٛض ٠ايٓبأ غت ١عؿط (  ) 16فعال عً ٢صٝػَٜ " ١فِعٌَُ "
َٚتفطعاتٗا َٔ بني أضبعني (  ) 04فعال  ٖٞ ،فُٛع أفعاٍ ايػٛض ( ، ٠مبا يف شيو أفعاٍ
ايه ١ْٛٓٝايػت ايٛاضز ٠بصٝػ ( ١فَعٌََ ) نُا تكسّ يف ايفصٌ ايػابل ) َ ٖٛٚ ،ا ميجٌ ْػب١
َٚ .  04عً ّٛإٔ ايٓشا ٠دعًٛا األصٌ يف ٖص ٙايصٝع ١إٔ تسٍ عً ٢اؿاضط أ ٚاملػتكبٌ
ضُٔ ؾطٚط َع ، ١ٓٝغري إٔ االغتعُاالت ايًػٚ ١ٜٛايرتانٝب ٚاألغايٝب املدتًفٚ ١ايػٝاقات
اييت تطز فٗٝا ٖص ٙايصٝػَٚ ١تفطعاتٗا يف يػتٓا ايعطب ١ٝال ػعًٗا زاي ١عً ٢اؿاضط أ ٚاملػتكبٌ
فشػب  ،بٌ متس زاليتٗا يتؿٌُ املاضٚ ٞاالغتُطاض ؛ شيو إٔ هلص ٙايصٝػَٚ ١تفطعاتٗا ،
نصٝػ ( ١فَعٌََ ) َٚتفطعاتٗا َ ،جًُا ضأٜٓا  ،ظَٓا صطفٝا  ٖٛٚ ،ايص ٟؼسز ٙايصٝػ، ١
ٚظَٓا مٜٛا  ٖٛٚ ،ايص ٟوسز ٙايػٝام ٚايطُاٚ ِ٥األزٚات  ...أَا فعٌ األَط فًٝؼ يف
ايػٛض َ٘ٓ ٠إال فعٌ ٚاسس َٓ٘ َ ٖٛٚ ،ا ميجٌ ْػب َٔ  45,24 ١فُٛع أفعاٍ ايػٛض٠
املؿاض إيٗٝا أعال. ٙ
ٚقس اْكػُت األفعاٍ املطاضع ١يف ٖص ٙايػٛض ٠أضبع ١أقػاّ  ،أٚهلا َا زٍ ف ٘ٝايفعٌ
عً ٢املػتكبٌ  ٖٛٚ ،املتفٛم عًَ ٢ا غٛاٚ ، ٙثاْٗٝا ٖ ٛايص ٟدا ٤ف ٘ٝايفعٌ زاال عً٢
اؿاٍ ٚ ،ثايجٗا َا اْصطفت زاليت٘ إىل املاضٚ ، ٞآخطٖا َا زٍ عً ٢االغتُطاض. ١ٜ
ٚيٓبسأ بايفعٌ األ ٍٚيف ايػٛض ( ٖٛٚ ، ٠ﭒ ) ايٛاضز يف قٛي٘ تعاىل

 ﭑ

ﭒ ﭓ  .1 إٕ ايسالي ١ايعَٓ ١ٝهلصا ايفعٌ ٖ ٞاؿاٍ أ ٚاؿاضط ٚ .شيو َا ُٜػتدًص
1
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بػٗٛيٜٚ ١ػط َٔ أقٛاٍ املفػط َِٗٓٚ ٜٔايعكؿط ٟايص ٟقاٍ يف نؿاف٘

« ٜتػا٤يٕٛ

ٜػأٍ

بعطِٗ بعطا  ،أٜ ٚتػا٤ي ٕٛغريِٖ َٔ ضغ ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚاملؤَٓ ، ٕٛمٛ
ٜتساعٜٚ ِْٗٛرتاٚ ، ِْٗٚ٤ايطُري ألٌٖ َه ، ١ناْٛا ٜتػا٤ي ٕٛفُٝا ب ِٗٓٝعٔ ايبعح ،
ٜٚتػا٤ي ٕٛغريِٖ عٓ٘ عً ٢ططٜل االغتٗعا ٤عٔ ايٓبأ ايعع .1 » ِٝنُا إٕ ايكطا ٔ٥املعٓ، ١ٜٛ
أَ ٚا ٜػُ ٢بايػٝام  ،تجبت ٖص ٙايفهط ، ٠أ ٟايسالي ١عً ٢اؿاٍ ٚ .طبٝع ٞإٔ زاليٖ ١صا
ايفعٌ عً ٢اؿاٍ َطتبط ١بعَٔ ْع ٍٚايػٛض ، ٠فايتػاؤٍ قا َٔ ِ٥املؿطنني ظَٔ ايٓعَٔٚ ، ٍٚ
ثِ فايفعٌ ٜعرب عٔ ساٍ ٚ ،يهٔ قطاٖ ٠٤ص ٙايػٛض ٠اآلٕ  ،بعس َا ٜطب ٛعٔ األضبع ١عؿط قطْا
َٔ ْعٚهلا  ،هعٌ ظَٔ ايفعٌ َاضٝا بايتأنٝس  ،فاملع ٍٛعً ٘ٝإشٕ يف ؼسٜس ظَٔ ايفعٌ ٖٛ
ظَٔ ايٓع ، ٍٚال ظَٔ ايتًفغ بايفعٌ ٖٚ .صا ٜصسم عً ٢نٌ آ ٟايكطإٓ ايهطَٚ ِٜا تتطُٓ٘
َٔ أظَٓ . ١إٕ املؿطنني تػا٤يٛا يف ظَٔ َطٚ ٢اْكط ٢بايٓػب ١إيٓٝا ٖٚ ،صا َا ٜػُ ٢بـ "
" Le present de

سها ١ٜاؿاٍ املاض ،" ١ٝأَ ٚا ُٜطًل عً ٘ٝبايفطْػ١ٝ
. 2 "narration

ٚإشا َا ؼٛيٓا إىل ايكػِ ايجاْٖ َٔ ٞص ٙاألفعاٍ  ٖٞٚ ،ايساي ١عً ٢املػتكبٌ  ،السعٓا
أْٗا إَا َػبٛق ١عطٚف قَّطَتِٗا يًسالي ١عً ٢املػتكبٌ ،نايػني
قٛي٘ تعاىل

1

 ﭝ ﭞ ﭟﭠﭡ ﭢ ﭣ

4

3

يف فعٌ(ﭞ) ايٛاضز يف

 ،أ ٚبهًُ ّٜٛ ١يف قٛي٘ 

الزمخشري  :الكشاف . 206/4 .
2

Dictionnaire LAROUSSE . Canada by S–P-A-D-E-M et A-D-A-G-P . p 616 .
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ﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ

1

 ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ

ٚقٛي٘

ﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

2

ٚقٛي٘

 ﮒﮓﮔﮕ

ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡ
ايٓصب ( ئَِ ) يف قٛي٘ عع ٚدٌ

3

 ،أ ٚبأزا َٔ ٠أزٚات

 ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ 

4

ٚ .أَا

بك ١ٝاألفعاٍ األخط ٣فإٕ زاليتٗا عً ٢املػتكبٌ تُفِٗ َٔ ايػٝام  ،ألٕ األَط ٜتعًل مبا وسخ
 ّٜٛايكٝاَ ّٜٛ ٖٛٚ ، ١مل ٜأت بعسُ ٚ.ال ٜفٛتٓا إٔ ْؿري إىل َا ميهٔ إٔ ْسضدع ضُٔ َا
ٜػُ ٘ٝبعض ايساضغني احملسثني بـ " اؾٗ ، " ١أَ ٟا وسز تبا ٜٔاألظَٓ ١زاخٌ ْطام ظَين
ٚاسس  .فً ٛتٛقفٓا عٓس قٛي٘ تعاىل

 ﭝ ﭞ ﭟﭠﭡ

ﭢ ﭣ

5

ٚاغتِٛقَفََٓا غط تهطاض يفغ (ﭢ) ٚ ،ضسٓا ْٓكب عٔ شيو يف نتب األقسَني ٚ ،دسْا
اـطٝب اإلغهايف َجال ٜفػط ايتهطاض به « ٕٛاألٚ ٍٚعٝس مبا ٜط ْ٘ٚيف ايسْٝا عٓس فطاقٗا َٔ
َكطِٖ ٚ ،ايجاْٚ ٞعٝس مبا ًٜك ْ٘ٛيف اآلخط َٔ ٠عصاب ضبِٗ ٚ ،إشا مل ٜطز بايجاَْ ٞا أضٜس
باأل ٍٚمل ٜهٔ تهطاضا ٚ ،ق ٌٝاأل ٍٚتٛعس بايكٝاَٖٛٚ ١هلا ٚ ،اآلخط تٛعس مبا بعسٖا َٔ ايٓاض
ٚسطٖا »

6

 َٔٚ ،ثِ فـ " ﭞ " األٚىل غابك ١يًجاْ ١ٝظَٓٝا  ،تتشكل قبًٗا  ،عً٢

ايطغِ َٔ نُْٗٛا ٜكعإ َعا يف زا٥ط ٠املػتكبٌ ٖٚ.صا ايتفاٚت يف ايعَٔ ضُٔ ايسا٥ط ٠ايعَٓ١ٝ
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ايٛاسسًْ ٠شع٘ أٜطا عٓصَا ْتأٌَ غٝام تتابع أفعاٍ أخط ، ٣نُا يف قٛي٘ تعاىل

 ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ  ، 1 فايٓفذ يف ايصٛض ٜػبل إتٝإ ايٓاؽ أفٛاز َ ،ع أُْٗا
مجٝعا غٝشسثإ  ّٜٛايكٝاَ ، ١أ ٟيف املػتكبٌ ٚ ،املػتكبٌ ممتس  ،وسخ أسس ايفعًني يف
ؿع ، َ٘ٓ ١ثِ ه ٤ٞأٚإ ايفعٌ ايجاْ ٞبعسَ ٙباؾط ٠أ ٚبرتار .
ٚايكػِ ايجايح َٔ األفعاٍ يف ٖص ٙايػٛضَ ٖٛ ٠ا زيت ف ٘ٝصٝػَٜ ( ١فِعٌَُ ) عً٢
املاضٖٚ ، ٞصا ْتٝذ ١زخ ٍٛاؾاظّ ( يَِِ )  ،أٚ ٚدٛز ايفعٌ املطاضع َػبٛقا بفعٌ
ايه ١ْٛٓٝبصٝػ ( ١قَعٌََ )  ،أ ٟنإ ٚ ،قس ؼسثٓا عٓ٘ يف َٛضع٘ َٔ ايفعٌ ايػابل َ ،ع
اإلؾاضٖٓ ٠ا إىل فاضم ممٝع ٖٓا ٖ ٛن ٕٛايفعٌ املطاضع َٓفٝا  ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ

2

ٚ ،يهٔ ٜٓطبل عًَ ٘ٝا اْطبل عًْ ٢عطا ٘٥املجبتني يف َٛيطع أخطٖ َٔ ٣صا اؾع٤

 َٔ ،زاليت٘ عًَ ٢اض َتذسز ممتس ٖٚ .ص ٙنًٗا مما فصٌ ف ٘ٝايك ٍَٛايٓشا ٠ايكسَاَِٗٓ ٤
ٚاحملسث ٕٛعً ٢ايػٛا. ٤

3

ٚيف ايكػِ ايطابع ٚاألخري َٔ ٖص ٙاألفعاٍ لس فعال ٚاسسا دا ٤عً ٢صٝػَٜ ( ١فِعٌَُ )
ٚزٍ عً ٢االغتُطاضٜٚ ، ١ٜتعًل األَط بفعٌ (ﮜ) ايٛاضز يف قٛي٘ تعاىل
ﮝﮞﮟ ﮠﮡ 

4

 ﮜ

 ،شيو إٔ فعٌ (َٜكُٜ )ٍُٛتشسخ عٔ نًُٜ ١طززٖا ايهافط

ط ّٜٛ ٍٛاؿػاب ٚ ،يٝؼ يف ؿعٚ ١اسس ٠تٓكط ٞبإمتاَ٘ قٛهلا .
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ْٚعٛز إىل فعٌ األَط ايٛسٝس يف ٖص ٙايػٛض ٖٛٚ ، ٠املصنٛض يف قٛي٘ تعاىل

ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ  ، 1 فإٕ زاليت٘ عً ٢املػتكبٌ ال غباض عًٗٝا  ،يٝؼ ألْ٘ ال ميهٔ
إٔ ٜتشكل إال يف املػتكبٌ فشػب  ،بٌ ألْ٘ مما ُٜكاٍ ألٌٖ ايٓاض يف  ّٜٛايكٝاَ ١تبهٝتا هلِ
عًَ ٢ا نإ ٜصسض َِٓٗ يف سٝاتِٗ .
ٚي ٛؾٓ٦ا إٔ ْرتدِ إسصاٝ٥ا َا سٛت٘ ايػٛض ٠يكًٓا

إٕ اثين عؿط (  ) 15فعال

زيت عً ٢املػتكبٌ َٔ بني غت ١عؿط (  ) 16فعال َطاضعا ٚضزت يف ٖص ٙايػٛض، ٠
َ ٖٛٚا ميجٌ ْػب ٚ .  52 ١إىل داْب شيو مث ١فعالٕ (  ) 45اثٓإ ٜسالٕ عً٢
املاض ، ٞأَ ٟا ْػبت٘  ،  15,24إىل داْب فعٌ ٚاسس ٜسٍ عً ٢االغتُطاض ٚ ،آخط
ٜسٍ عً ٢اؿاٍ ٚنٌ َُٓٗا ميجٌ ْػب َٔ  46,52 ١اجملُٛع ْٚ .طٝف إىل شيو فعٌ األَط
ايصَ ٟجٌ ْػبٚ  45,24 ١ايص ٟزٍ عً ٢املػتكبٌ ٚ .اؾسا ٍٚايبٝاْ ١ٝاييت ؼٌُ أضقاّ
 86 ، 85 ، 84 ، 83تؤنس شيو ٚتٛضش٘ .
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ْٓٚتكٌ اآلٕ إىل غٛض ٠ايٓاظعات اييت اؾتًُت عً ٢أضبع ١عؿط (  ) 10فعال
َطاضعا أ ٟبصٝػَٜ ( ١فِعٌَُ ) َٚتفطعاتٗا  َٔ ،بني أضبع ٚأضبعني (  ) 00فعال سٛتٗا
ايػٛضَ ٖٛٚ ، ٠ا ميجٌ ْػبٚ .  11,11 ١مل تَشِٖ ِٛص ٙايػٛض َٔ ٠أفعاٍ األَط غ٣ٛ
فعًني َٔ فُٛع أفعاٍ ايػٛض. ٠
ٚمل ؽًٓف ٖص ٙايػٛض ٠عٔ غابكتٗا َٔ سٝح اختالف زالي ١أفعاهلا املطاضع ١عً٢
أظََٓ ١تبا ، ١ٜٓفٗ ٞأٜطا تؤنس إٔ ٖص ٙايصٝػ ١ال تسٍ بايططٚض ٠إَا عً ٢اؿاٍ ٚإَا عً٢
املػتكبٌ  ،بٌ ميهٔ إٔ تسٍ عً ٢املاض ، ٞاغتٓازا إىل ايػٝام ايعاّ ٚ ،اضتهاظا عً٢
ايكطا ٔ٥ايًفعٚ ١ٝايطُا َٔ ِ٥غٛابل ٚيٛاسل الصك ١أَٓ ٚفصً ١تػِٗ يف ؼسٜس ايعَٔ بسق. ١
ٚتبعا يصيو ميهٔ ايٛقٛف عً ٢ظَط عس َٔ ٠األفعاٍ املطاضع ١يف ٖص ٙايػٛض. ٠
ٚأ ٍٚظَطْ ٠تٛقف عٓسٖا ٖ ٞظَط ٠األفعاٍ ايساي ١عً ٢املػتكبٌ ٖٞٚ ،
(ﯓ) يف قٛي٘ تعاىل
ﯖﯗ ﯘ 

 ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ (ٚ 1 ﯖ) يف قٛي٘ تعاىل
2

(ٚﭣ) يف قٛي٘ تعاىل

(ٚﭥ) (ٚﭨ) يف قٛي٘ تعاىل
يف قٛي٘ تعاىل

أفعاٍ

 ﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤ 

 ﭥﭦ ﭧﭨﭩ 

 ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ (ٚ 5 ﯛ ) يف قـٛي٘ تعاىل
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4


3

(ٚﯓ)
 ﯘ

ﯙﯚﯛﯜ 
ﰖﰗ 

2

1

(ٚﰐ ) يف قٛي٘ تعاىل

 ﰎ ﰏﰐﰑﰒﰓ ﰔﰕ

ٚ ،سٝح إٕ ايصبػ ١ايتطبٝك ٖٞ ١ٝايػُ ١اييت ضَُِتُ إضفاٖ٤ا عًٖ ٢صا

ايبشح َٓص ايبسا َٔٚ ، ١ٜثِ فاملبتػٖ َٔ ٢صا ايبشح اغتكصا ٤اغتدساّ ايصٝؼ ايعَٓ ١ٝيف
ٚاقع االغتعُاٍ  ،فكس تبني يس ٣تأٌَ ٖص ٙايصٝػ ١زاخٌ ايرتانٝب اييت ٚضزت فٗٝا  ،إٔ
ايكطا ٔ٥ايًفعٚ ١ٝاملعٓ ١ٜٛتسٍ قطعا عً ٢إٔ ظَٔ ٖص ٙاألفعاٍ ٖ ٛاملػتكبٌ ٖ َٔٚ .ص ٙايكطأ٥
يفغ (  ) ّٜٛايصٜ ٟؿري إىل  ّٜٛايكٝاَ ّٜٛ ، ١اؿػاب ٚايعكاب ٚ .قس تهطض ٖصا ايًفغ أٚ
عُطف عً ٘ٝغري َا َطٚ . ٠نصيو إٔ اييت تػبل املطاضع فتٓصب٘ ٚػعً٘ ٜسٍ عً ٢املػتكبٌ
نُا َٖ ٛكطض يس ٣ايٓشا٠

3

ٚ .أَا بك ١ٝاألفعاٍ يف ٖص ٙايعَط ٠فإٕ زاليتٗا عً ٢املػتكبٌ

َتأت َٔ ١ٝايػٝام ايعاّ يًػٛضٖٓ ٖٛٚ ، ٠ا َتُجٌ يف اؿسٜح عٔ  ّٜٛاؿػاب ايصٖٛ ٟ
بايٓػب ١يًسْٝا َػتكبٌ ال قاي. ١
أَا ايعَط ٠ايجاْ َٔ ١ٝاألفعاٍ املطاضع ١ايٛاضز ٠يف ٖص ٙايػٛض ٠فٗ ٞظَط ٠ايفعًني ايًصٜٔ
ؼٛيت زاليتُٗا يتتٛد٘ إىل ايسالي ١عً ٢املاضٖٚ . ٞصإ ايفعالٕ ُٖا فعٌ (ﭳ)ايٛاضز يف
قٛي٘ تعاىل  ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ 

4

ﰐﰑﰒﰓ ﰔﰕ ﰖﰗ 

ٚفعٌ (ﰑ ﰒ )ايٛاضز يف قٛي٘ تعاىل  ﰎ ﰏ
5

ٚ .ايفعٌ األ ٍٚدا ٤يف غٝام عطض َؿعس َٔ
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قص ١غٝستا َٛغ ٢عً ٘ٝايػالّ َع فطع ، ٕٛفكس أَط اهلل عع ٚدٌ ضغٛي٘ َٛغ ٢إٔ ٜصٖب
إإىل فطع ٕٛايص ٟطػٚ ٢ػرب  ،يٝسع ٙٛإىل اإلميإ بطب٘ ٚخؿٝت٘  ،غري أْ٘ نصب ٚأزبط
ٜػع ، ٢أ ٟقاّ َٔ َهاْ٘ فاضا بٓفػ٘ ٚ ،قاٍ اؾُٗٛض
ٜ .ػع٢

ٖ ٛنٓا ١ٜعٔ إعطاض٘ عٔ اإلميإ

هتٗس يف َهاٜس ٠ملٛغ ٢عً ٘ٝايػالّ ْٚ .فِٗ َٔ ٖصا ايتفػري  َٔٚايٓص ْفػ٘

 ،أ ٟغٛض ٠ايٓاظعات  ،إٔ ظَٔ ٜػع ٖٛ ٢املاض ، ٞألْ٘ َػبٛم بفعٌ َاض ٖٛٚ ،
أَزِبَطَ ٚ ،ي ٛؾٓ٦ا ايسق ١يكًٓا إٕ ظَٔ ايفعٌ ٖ ٛاؿاٍ يف املاضٚ ، ٞآ ١ٜشيو إٔ فعٌ (
ٜػعٚ ) ٢اقع يف َٛقع ساٍ  ،نُا ٜكطض ايٓشا . ٠أَا ايفعٌ ايجاْ ٞايصٜ ٟسٍ عً ٢املاضٞ
فٗ( ٛﰑ ﰒ ) ايص ٟدا٤ت٘ ٖص ٙايسالي َٔ ١غبك٘ بـ ( مل ) اؾاظَ ، ١فٗ َٔ ٛقب ٌٝاملطاضع
يفعا ٚاملاضَ ٞعٓ ٖٛٚ ، ٢أَط ٚاضح ال غباض عً ٘ٝيس ٣ايٓشا. ٠
ٚتبك ٢اجملُٛع ١األخري ٠اييت تتطُٔ فعٌ(ﯠ) يف قٛي٘ تعاىل
ﯢﯣﯤ ﯥ 

1

ٚفعٌ (ﮈ) ايٛاضز يف قٛي٘ تعاىل

ﮈ ﮉ ٚ 2 فعٌ (ﯹ) ايٛاضز يف قٛي٘ تعاىل
ٚ 3 فعٌ (ﰋ ﰌ ) ايٛاضز يف قٛي٘ تعاىل

 ﯠﯡ

 ﮃ ﮄﮅﮆﮇ

 ﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾ

 ﰈ ﰉﰊ ﰋﰌﰍ 

4

ٚنٌ ٖص ٙاألفعاٍ تسٍ عً ٢االغتُطاض ١ٜسػبُا ٜتبني َٔ ايػٝام ايعاّ ٚايكطا ٔ٥ايًفع. ١ٝ
يكس تٛقف ايؿٝذ ايطاٖط بٔ عاؾٛض َطٛال عٓس يفغ (ﯠ) ٚزاليت٘ يف قٛي٘ تعاىل
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،

 ﰈ ﰉﰊ ﰋﰌﰍ 

1

فكاٍ

« ٚسُهَِ َٞكايُُِٗ بصٝػ ١املطاضع إلفاز ٠أِْٗ

َػتُط ٕٚعًٚ ، ٘ٝأْ٘ َتذسز ف ِٗٝال ٜطع ٕٚٛعٓ٘ ٚ .يإلؾعاض مبا يف املطاضع َٔ
اغتشطاض سايتِٗ بتهطٜط ٖصا ايك ٍٛيٝه ٕٛشيو نٓا ١ٜعٔ ايتعذٝب َٔ قٛهلِ ٖصا نكٛي٘ تعاىل
 ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ 
ايػاَع أِْٗ َا نطضٚا ٖصا ايك ٍٛإال ٚقس قاي ٙٛفُٝا َط» ٢

3

2

ٚ .قس عًِ

ٚ .تٛقف أٜطا عٓس ف٤ٞ

يفغ (ﯹ) بصٝػ ١املطاضع يف قٛي٘ عع ٚدٌ  ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ، 4 
فكاٍ

« َٚسُه ٞقعٌ ايػؤاٍ بصٝػ ١املطاضع يًسالي ١عً ٢ػسز عصا ايػؤاٍ ٚتهطض» ٙ

 َٔٚدٗ ١أخط ٣فإٕ قصَٛ ١غٚ ٢فطع ٕٛاملؿاض إيٗٝا بًفغ ( شيو ) يف قٛي٘ تعاىل

5



ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  6 تتطُٔ بايفعٌ عربَ ٠ػتُطٜٓ ٠تفع بٗا نٌ َٔ ىؿ ٢اهلل ممٔ
ممٔ ٜػتُع إيٗٝا عرب ايعصٛض َٓ ،ص ٚقٛعٗا  ،ثِ ْع ٍٚخربٖا يف ايكطإٓ ايهط ِٜإىل ّٜٛ
ٜبعجٚ . ٕٛنصيو ايػؤاٍ عٔ ايػاع ١ايص ٟظٌ َػتُطا َتهطضا عً ٢أيػٓ ١ايٓاؽ َٚ .جٌ
شيو ٜتعًل بًفغ ( ىؿاٖا ) ايصٜ ٟتشسخ عٔ نٌ إْػإ ىؿَ ٢ا وسخ يف ايػاعَٔ ١
سػاب ال ٜػازض صػريٚ ٠ال نبري ، ٠إش ايطغَٓ ٍٛصض يهٌ َٔ ٜتصف بٗص ٙايصف َٔ ١ايعاملني
 ،ست ٢ظٚاٍ ايسْٝا .
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ٚيعٌ مما ال هٛظ إٔ ٜفٛتٓا ايتٛقف عٓس ٙظاٖط ٠تعاقب اؾٗات زاخٌ ايعَٔ ايٛاسس ،
ٚقس تهطضت يف َٛاضع عسٖ َٔ ٠ص ٙايػٛض ، ٠فف ٞقٛي٘ تعاىل َجال  ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ 

1

ْالسغ تعاقب فعً ٞاهلساٚ ١ٜاـؿ ، ١ٝبػبب

تٛقف ايجاْ ٞعً ٢األ ، ٍٚمبعٓ ٢إٔ ايتعن ١ٝاملتُجً ١يف اـؿ ١ٝال ميهٔ إٔ ؼسخ إال بعس
اهلساَ ، ١ٜع ن ٕٛظَُٓٗا َعا ٖ ٛاملػتكبٌ بايكٝاؽ إىل ؿع ١تًفغ َٛغ ٢عً ٘ٝايػالّ بكٛيت٘
 ،أ ٚست ٢بايكٝاؽ يعَٔ ؼكك٘  ،ي ٛقُسِّض ي٘ إٔ ٜتشكل ٚ .إىل ٖصا ْب٘ ابٔ عاؾٛض يف
تفػري ، ٙخٝح ؾطسٗا بكٛي٘

« أ ٟإٕ نإ فٝو إعساز ْفػو يًتعنٜ ١ٝهٔ إضؾاز ٟإٜاى

فتدؿ ، ٢فهإ تطتٝب اؾٌُ يف ايصنط َطاع ٢ف ٘ٝتطتبٗا يف اؿص ٍٛفًصيو مل وتر إىل
عطف٘ بفا ٤ايتفطٜع » . 2
أَا فعال األَط ايٛاضزإ يف ٖص ٙايػٛض ٠فُٗا

فعال (ﭘ) ( ٚﭞ)يف قٛي٘ تعاىل

 ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤ

3

ٚ .نالُٖا ٚاضز ضُٔ

سهاٚ ١ٜص ١ٝاهلل ملٛغ ٢عً ٘ٝايػالّ سني إضغاي٘ إىل فطعٚ . ٕٛي ٛتأًَٓاُٖا بعُل يٛدسْا
سسٚثُٗا سني صسض األَط بُٗا َا نإ ي٘ إٔ ٜه ٕٛإال يف املػتكبٌ ٚ .يهُٓٗا صسضا يف
املاض ، ٞثِ مت تٓكٝصُٖا بعس ٖصا  ،فأصبح شيو بسٚضَ ٙاضٝا بايٓػب ١يتاضٜذ ْع ٍٚاآل، ١ٜ
ٚبايٓػب ١يكاضٗ٥ا َٓص ْعٚهلا ست ّٜٛ ٢ايسْٚ . ٜٔالسغ أْ٘ عً ٢ايطغِ َٔ أُْٗا ناْا َػتكبال
ؿع ١األَط بُٗا ٚ ،أصبشا َاضٝا بعس تٓفٝصُٖا  ،قفس تفاٚت ظَُٓٗا بطبٝع ١اؿسخ ايٛاضز
1
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فُٗٝا  ،فايصٖاب غابل يًك ٍٛال قايٚ، ١ي ٛبربٖٜ ١ػريٚ ، ٠ثاُْٗٝا َتٛقف عً ٢األ. ٍٚ
ٖٚصا ايتتابع ايعَين َتشكل ضُٔ َا ٜػُ ٘ٝايٓشا ٠احملسث ٕٛباؾٗ ، ١بػض ايٓعط عٔ ايعَٔ ،
ٖ ٖٛ ٛاملػتكبٌ بايكٝاؽ يًشع ١صسٚض األَط  ،أّ ٖ ٛاملاض ٞبايكٝاؽ يًشعْ ١ع ٍٚاآل ١ٜأٚ
قطا٤تٗا ٚ .ضمبا نإ َٔ األْػب إٔ ْتبٖٓٓ ٢ا َصطًح " َػتكبٌ املاض " ٞايص ٟابتسع٘
عبس املًو املطًيب  ،1يًتعبري عٔ ظَٔ ٖص ٜٔايفعًني .
 َٔٚنٌ شيو ْػتدًص إٔ األفعاٍ املطاضع ١ايساي ١عً ٢املػتكبٌ تتكٛم عًَ ٢ا غٛاٖا
 ،سٝح بًػت تػع ) 41 ( ١أفعاٍ متجٌ ْػب ،  41,75 ١عً ٢سني زيت عً٢
اؿاٍ املػتُط ثالث ) 40 ( ١أفعاٍ ( أ ٟبٓػب ،  75,41 ) ١بُٓٝا اْصطفت زالي١
اثٓني (  ) 5إىل املاضَ ٖٛٚ ، ٞا ميجٌ ْػب َٔ  75,75 ١فُٛع األفعاٍ املطاضع١
اييت سٛتٗا ايػٛض . ٠أَا فعال األَط ايًصإ زال عًَ " ٢ػتكبٌ املاض " ٞفكس بًػت ْػبتُٗا
ٚ .  40,20اؾسا ٍٚايبٝاْ 90 ، 89 ، 88 ، 87 ١ٝتٛضح شيو .
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أَا غٛض ٠عبؼ فكس بًؼ عسز أفعاهلا املطاضع ٖٞ ١أٜطا ،نػابكتٗا أضبع ١عؿط (
 ) 10فعال َطاضعا أ ٟبصٝػَٜ ( ١فِعٌَُ ) َٚتفطعاتٗا ٚ ،يهٔ َٔ فُٛع َٔ األفعاٍ أقٌ
َٔ فُٛع غابكتٗا أ َٔ ٟبني غتٚ ١ثالثني (  ) 16فعال َٔ كتًف ايصٝؼ َ ٖٛٚ ،ا
ميجٌ ْػبٚ .  11,11 ١ال ؽتًف ٖص ٙايػٛض َٔ ٠سٝح تٓٛع زالالت أفعاهلا املطاضع١
عٔ غابكتٗٝا  ،فٗ ٞأٜطا تطُٓت أصٓافا كتًف ١ايسالي َٔ ١األفعاٍ ٚ ،اختالف زاليتٗا ،
بطبٝع ١اؿاٍ  ،عا٥س إىل األغايٝب املدتًفٚ ١ايػٝام ايعاّ ٚايكطا ٔ٥ايًفع ، ١ٝفطال عٔ طبٝع١
املص ايكطآْ. ٞأَا فٌٗ األَط بصٝػ ( ١افِعٌَِ ) فكس خًت َٓ٘ ٖص ٙايػٛض ٠متاَا  ،نُا ٖٛ
ؾإٔ نجري َٔ غٛض ٖصا اؾع. ٤
ٚأ ٍٚفُٛعٖ َٔ ١ص ٙاألفعاٍ تًو اييت زيت عً ٢ايعَٔ اؿاضط أ ٚاؿاٍ ٜٚ ،السغ
عًٗٝا أْٗا تهاز ػ ٤ٞزَٚا َطتبط ١بايٛصف  ،األَط ايص ٟضدح زاليتٗا عً ٢اؿاٍ ز ٕٚغٛاٙ
ٚ ،ايفٝصٌ يف شيو َا سفًت ب٘ نتب ايتفػري َٔ آضا ٤أٌٖ ٖصا ايتدصص ٜٚ .تعًل األَط
بفعٌ (ﭙ) يف قٛي٘ تعاىل
تعاىل

 ﭘﭙﭚﭛﭜ 

 ﭝ ﭞﭟﭠ ﭡ 

2

1

ٚفعٌ (ﭞ) يف قٛي٘

ٚ ،فعٌ (ﭨ) يف قٛي٘ تعاىل

ﭨ ﭩ ٚ ، 3 أفعاٍ (ﭲ) ( ٚﭵ)  ( ٚﭹ ) يف قٛي٘ تعاىل
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 ﭦﭧ
 ﭯﭰﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ٚ ، 1 مجٝعٗا يف ٚصف ساٍ ايطغ ٍٛصً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ ٚساٍ ابٔ أّ َهت ّٛايص ٟعاتب٘ اهلل فٚ ٘ٝأْعٍ فٖ ٘ٝص ٙايػٛضٚ . ٠قس غبل إٔ
أٚضشٓا يف ايفصٌ ايػابل املالبػات اييت أساطت بٗص ٙايٛاقعٚ . ١يعٌ أِٖ َا ٜػتدًص َٔ
شيو ٖ ٛزالي ١األفعاٍ عً ٢اؿاٍ َ ،جًُا ٜتشً َٔ ٢ايػٝام .
ٚاجملُٛع ١ايجاْ َٔ ١ٝاألفعاٍ املطاضع ١يف ٖص ٙايػٛض ٠تسٍ عً ٢املػتكبٌ  ،باالغتٓاز إىل
قطا ٔ٥يفع ١ٝأ ٚايػٝام ايعاّ ٖٚ .ص ٙاألفعاٍ ٖ ٞفعٌ(ﭛ) ايٛاضز يف قٛي٘ تعاىل
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ٚ ، 2 فعٌ(تَِٓفَعَُ٘ ) ايٛاضز يف قٛي٘ غبشاْ٘
ﭡ

3

ٚ ،فعٌ(ﭭ) ايٛاضز يف قٛي٘ عع ٚدٌ

ٚفعٌ(ﯻ ) ايٛاضز يف قٛي٘ دٌ َٔ قاٌ٥
ايٛاضز يف قٛي٘ تعاىل
قٛي٘ غبشاْ٘

ﭘ

 ﭝ ﭞﭟﭠ

 ﭪﭫﭬﭭ ﭮ

4

،

 ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ٚ ، 5 فعٌ(ﰋ)

 ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ٚ ، 6 فعٌ(ﰙ) ايٛاضز يف

 ﰙ ﰚ ﰛ ٚ . 7 يف َا ٜتعًل بٗر ٙاألفعاٍ ْالحغ  ،عً ٢غساز َا

َا زأٜتا ق ٞايطٛز ٠ايطابكٚ ، ١يف َٛاضع َٔ ايفضٌ ايطابل  ،تبآٜا داخًٝا بني اجلٗات
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داخٌ ايصَٔ ايٛاحد  ،أ ٟاملطتكبٌ  ،فٗٓاى ٖا ٖٓا َطتكبٌ قسٜب ٚآخس بعٝد ٚ .يٝظ املس٤
يف
حاد ١إىل إعُاٍ ايفهس يٝعسف إٔ عددا َٔ ٖر ٙاألفعاٍ ٜتعًل مبطتكبٌ حيـــــــــــدخ الحكا
يف احلٝا ٠ايدْٝا ٚ ،مث ١عدد آخس حيدخ بعد ّٜٛ ، ٙايكٝاَٜ ّٜٛ ١ك ّٛايٓاع يسب ايعاملني .
ٜٚبك ٢فعٌ َضازع ٚاحد َٔ األفعاٍ ايٛازد ٠يف ٖر ٙايطٛزٜ ، ٠دٍ عً ٢املاض، ٞ
 ٖٛٚفعٌ (ﮮ) املطبٛم بددا ٠اجلصّ ( ملا) يف قٛي٘ تعاىل

 ﮬﮭ ﮮﮯﮰ ﮱ

1

ٚ .حت ٍٛايدالي ١إىل املاضَ ٞتدت ١ٝعٔ حسف ايٓف ٞملا ٚ ،قد أبسش أثسٖٓ ٙا ايطاٖس بٔ
عاغٛز فكاٍ

«  (ٚملا ) حسف ْفٜ ٞدٍ عًْ ٢ف ٞايفعٌ يف املاضَ ٞجٌ ( مل ) ٜٚصٜد

بايدالي ١عً ٢اضتُساز ايٓف ٞإىل ٚقت ايتهًِ  ،نكٛي٘ تعاىل

 ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ

ﮫ ٚ . 2 املكصٛز أْ٘ َػتُط عً ٢عسّ قطاَ ٤ا أَط ٙاهلل مبا زعا ٙإي.3 » ٘ٝ
ٚيٝؼ يٓا  ،بعس شيو إٔ ْتش ٍٛعٔ ٖص ٙايػٛض ٠ز ٕٚإٔ ْؿري إىل فعٌ ؼ ٍٛبساليت٘ إىل
األَط ْ ،عين فعٌ (﮲)املتطُٔ يف اآل ١ٜايهطمي  ١﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ،4 
فدخ ٍٛالّ األَس عً ٘ٝح ٍّٛداليت٘ إىل األَس  ،شإذا نإ يٓا إٔ ْدزد٘ ضُٔ اجملُٛع ١ايداي١
عً ٢املطتكبٌ  ،فإْٓا ْفعٌ ذيو بػ َٔ ٤ٞايتخفغ  ،ألٕ داليت٘ عً ٢ذيو َٛضع ْكاش يد٣
1
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بعض ايٓخا ٠احملدثني  ٖٛٚ ،خً َٔ ٛايدالي ١عً ٢ايصَٔ الحتُاي٘ عدّ ايٛقٛع إطالقا يف زأٟ
آخسٚ . ٜٔيهٔ احلدٜح عٔ ذيو ال ميهٔ إٔ ٜتِ بإطالم  ،حٝح إٕ ٚقٛع٘ َستبط بطبٝع١
ايفعٌ املدَٛز ب٘  ،أ ٟاحلدخ  ،ذات٘  ،فدٚاَس اهلل إىل َال٥هت٘ ٚألْبٝاٚ ٘٥زضً٘ ُْفّرت بايفعٌ
 ،بٌ أضخت دصّ٤ا َٔ املاض ٞحلعْ ١ص ٍٚاآلٜات اييت ترنسٖا يف ايكسإٓ ايهسٚ ، ِٜحلع١
تالٚتٗا َٔ يدٕ مجٛع املؤَٓني حا ّٜٛ ٣ايكٝاَٚ. ١ايرُٜٓٗ ٟا ايتدنٝد عًٖٓ ٘ٝا  ،إٔ أفعاي٘ ،
نٓعسا ٘٥يف ٖرا اجلصٜ ، ٤دٍ عً ٢إٔ األَس يٝظ ٚقفا عً ٢صٝػ " ١افعٌ " اييت تِٖٛ
بعضِٗ احنضاز ايدالي ١عً ٢األَس فٗٝا ٚ .نٌ ذيو يٓا عٛد ٠إي ٘ٝيف أخس ٖرا ايفضٌ إٕ غا٤
اهلل .
ٖٚهرا ٚ ،بعد ٖر ٙايسحً ١عرب دالالت األفعاٍ املضازع ١ايٛازد ٠يف ٖر ٙايطٛز، ٠
اضتخًضٓا إٔ األفعاٍ اييت ديت عً ٢احلاٍ بًؼ عددٖا ضت ، ) 46 ( ١أَ ٟا ٜٓاٖص ْطب١
 َٔ ،  05,12جمُٛع األفعاٍ املضازع ١األزبع ١عػس ( َٚ ، ) 10جًٗا متاَا
األفعاٍ اييت ديت عً ٢املطتكبٌ ؛ فاحلاٍ ٚاملطتكبٌ َتطاٜٚإ عددٜا ٖآٖا  .عً ٢حٝت مل
جند إال فعال ٚاحدا اْضسفت داليت٘ إىل املاضَ ٖٛٚ ، ٞا ميجٌ ْطبٖٞٚ ،  45,10 ١
ايٓطب ١ذاتٗا اييت ْاهلا ايفعٌ ايٛحٝد اير ٟحت ٍٛإىل ايدالي ١عً ٢األَس نُا أضًفٓا ٚ .اجلدٚالت
اآلتٝإ زقُا ٜ 92 ، 91ربشإ ذيو .
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يٝؼ يف غٛض ٠ايتهٜٛط غ ٣ٛمخػ ) 42 ( ١أفعاٍ َطاضع َٔ ١بني أضبعٚ ١عؿط( ٜٔ
 ) 50فعال  ،أ ٟبٓػبٚ .  54,11 ١يعٌ َٔ املفاضق ١إٔ ٜهَٛ ٕٛضٛع ايػٛض٠
اؿسٜح عٔ ايكٝاََٚ ١ا ٜػبكٗا  ،ثِ ٜكٌ عسز األفعاٍ املطاضع ١بٗصا ايؿهٌ ايالفت يألْعاض
َ ،ع أْ٘ ُٜفرتض يف األفعاٍ املطاضع ، ١عػب َا تٛاضع عً ٘ٝايٓشا ، ٠إٔ تػتعٌُ يًسالي١
عً ٢اؿاضط أ ٚاملػتكبٌ ٚ .ايٛاقع أْ٘ عٓس تأٌَ ايػٛضٜ ، ٠بس ٚباضظا إٔ ته ٕٛصٝػ( ١
فَعٌََ) اييت اصطًح ايٓشا ٠عًْ ٢عتٗا بايفعٌ املاض ٞطاغ ١ٝفٗٝا طػٝاْا غاسكا ٚ ،يهٓٗا
دا٤ت فٗٝا يًسالي ١عً ٢املػتكبٌ  ،ال عً ٢املاضٚ . ٞشيو بػبب افرتاْٗا ظًَُٔ ١
ايطُاٚ ِ٥ايًصا٥ل  ،غٛابل ٚيٛاسل َٓ ،فصً ١أّ َتصًٚ ، ١بػبب ايػٝام ايعاّ  .إٕ مث١
َا ال ٜكٌ عٔ اثٓيت عؿط (  ) 15فعال دا٤ت بصٝػ ( ١فَعٌََ ) ٚيهٓٗا َػتعًُ ١يف
اؿسٜح عٔ املػتكبٌ ٚ ،قس قطٗا يصيو ايعطف ( إشا ) ايؿطط ٞاملػتعٌُ ملا ٜػتكبٌ َٔ
ايعَٔ ٚ ،ايص ٟغبل نال َٓٗا ٖٚ .صا بال ضٜب ٜؤنس سكٝك ٖٞٚ ، ١َُٗ ١إٔ صٝػ ١ايفعٌ
يٝػت ٚسسٖا ٖ ٞاملع ٍٛعًٗٝا يف ؼسٜس ايسالي ١ايعَٓ ١ٝيًفعٌ ٚ ،إٔ َا ُٜٓعت بايعَٔ ايٓشٟٛ
ٖ ٛاملع ٍٛعً ٘ٝأنجط يف ؼسٜس ظَٔ ايفعٌ ٖٚ .ص ٙاملالسع ١تصسم أٜطا عً ٢ايػٛض ٠ايالسك١
 ،غٛض ٠االْكطاض التفاقُٗا يف املٛضٛع  .أَا صٝػ ( ١اقِعٌَِ ) ايساي ١عً ٢األَط  ،فال
ٚدٛز هلا يف ٖص ٙايػٛض ٠عً ٢اإلطالم .
ٚبايعٛز ٠إىل األفعاٍ اـُػ ١اييت سٛتٗا ٖص ٙايػٛض ٠بصٝػ١

( َٜفِعٌَُ ) ٜتبني إٔ

ٚاسسا َٓٗا فكط تٛدٗت زاليت٘ إىل االغتُطاض ٖٛٚ ، ١ٜفعٌ (ﮋ) املػتعٌُ يف اآل١ٜ
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 ﮊﮋﮌﮍ 

املتطُٓ ١قػُا يف ٖص ٙايػٛض٠

1

 ،فعً ٢ايطغِ َٔ إٔ ظَٔ

ايكػِ املجبت ٖٓا ( بٛصف ( ال ) ظا٥سٖ ٠آٖا  ٖٛ ،اؿاضط  ،أ ٟظَٔ ْع ٍٚاآل، ١ٜ
فإٕ تال ٠ٚاآل َٔ ١ٜيسٕ نٌ قاضئ يًكطإٓ َٓص ظَٔ ْعٚهلا ست ٢ظٚاٍ ايسْٝا  ،هعٌ ايكػِ
َػتُطا  .نُا ٜتبني إٔ ثالث ) 41 ( ١أفعاٍ َٓٗا تسٍ عً ٢املػتكبٌ ٖٞ
(ﯠ) يف قٛي٘ عع ٚدٌ َٔ فاٌ٥
(ﯬ)(ٚﯯ) يف قٛي٘ غبشاْ٘
ﯲﯳﯴﯵﯶ 

3

 ﯟ ﯠ ﯡ



فعٌ
2

ٚفعال

 ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱ

 .إٕ ٖص ٙاألفعاٍ مجٝعٗا تسٍ عً ٢املػتكبٌ عهِ ايػٝام

بايٓػب ١يفعً( ٞﯠ) ( ٚﯯ) ٚ ،عهِ عٌُ ( إٔ ) اييت ػعٌ املطاضع زاال
عً ٢املػتكبٌ  ،نُا ضأٜٓا ْعري شيو يف ايػٛض ٠ايػابك . ١أَا فعٌ (ﯲ) يف اآل ١ٜاألخري٠
 ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ 

4

 ،فإْ٘ ٚ ،إٕ نإ ظَاْ٘ ٖٛ

املػتكبٌ بػبب زخ ( ٍٛإٔ ) عً , ٘ٝغري إٔ َا ٜعتكس ٙاملؤَٔ َٔ نَ ٕٛؿ ١٦ٝاهلل أظي، ١ٝ
هعٌ زالي ١ايفعٌ فٛم ايعَإ  َٔٚ ،ثِ فايعاٖط ٠ايعًََٓ ١ٝػاٖٚ ، ٠صا َعٗط َٔ َعاٖط
اإلعذاظ ايكطآْ. ٞ
ٚنًص مما تكسّ إٔ أفعاٍ ٖص ٙايػٛض ٠املطاضع ١اـُػ ١تٛظعت عً ٢أظَٓ ١ثالث١
ظَٔ َػتُط دا ٤ب٘ فعٌ ٚاسس (  ، ) 41فهاْت ْػبت٘  َٔ ،  54فُٛع األفعاٍ
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املطاضع ١اـُػ ١يَٛػتكبٌ زيت عً ٘ٝثالث ) 41 ( ١أفعاٍ  ،أ ٟبٓػبٚ ،  64 ١فعٌ
ٚاسس ػطز َٔ ايعاٖط ٠ايعَٓ ، ١ٝأ ٚزٍ عً ٢ظَٔ أظي ٞأَ ٚطًل ٚ ،ناْت ْػبت٘ 54
ٚ .يف اؾسٚيني ايبٝاْٝني ضقُ 94 ، 93 ٞإبطاظ يهٌ شيو .

152

ال ؽتًف ٖص ٙايػٛض ٠عٔ غابكتٗا َٔ سٝح عسز األفعاٍ املطاضع ، ١فكس بًؼ عسزٖا
يف نٌ َُٓٗا مخػٚ ، ١تهاز تكرتب َٓٗا َٔ سٝح ْػبتٗا املا ١ٜٛ٥بايٓعط إىل ايعسز اإلمجايٞ
يألفعاٍ  ،سٝح بًػت ٖٓا عؿط54 ٜٔ

فعال  َٔٚ ،ثِ ْاٖعت ْػبتٗا املا52 ١ٜٛ٥

 َٔٚ.ايٛاضح إٔ شيو ْادِ عٔ اتكاقُٗا يف املٛضٛع  ٖٛٚ ،اؿسٜح عٔ  ّٜٛايكٝاَ، ١
نُا أٚضشٓا شيو بإغٗاب يس ٣سسٜجٓا عُٓٗا يف ايفصٌ ايػابل .
أَا أظَٓ ١أفعاٍ ٖص ٙايػٛض ٠فكس تٛظعت بني ايسالي ١عً ٢االغتُطاض ٚ ،قس اْطٛت ف٘ٝ
ثالث ١أفعاٍ ٖ ٞفعٌ
ٚ فعال

(ﭼ)  ٖٛٚايٛاضز يف قٛي٘ تعاىل

(ﮆ) ( ٚﮈ) ايٛاضزإ يف قٛي٘ تعاىل

 ﭺ ﭻﭼﭽﭾ
 ﮆﮇﮈﮉ . 

إٕ ايتكطٜع املٛدع يًهفاض ٚٚصُِٗ بايتفهري بايس ٜٔيٝؼ خطابا َٛدٗا ألْاؽ بأعٝاِْٗ يف عصط
قسز  ،بٌ ٖ ٛتكطٜط ؿاي ١عاََ ١طتبط ١بايٛدٛز ايبؿط ٟعً ٢ظٗط املعُٛض ٠بأغطٖا َٓص بس٤
اـًٝك ١إىل سني ظٚاٍ ايٛدٛز ايبؿط ٟعً ٢ظٗط األضض ٚ .تبعا يصيو فإٕ ايهطاّ ايهاتبني
املطافكني يهٌ نا ٔ٥بؿطٜ ٟتصف ٕٛعً ٢ايسٚاّ بصف ١ايعًِ ٚاإلساط ١مبا ٜعًُ٘ ٖؤال ٤املدًكٕٛ
 ،فعًُِٗ زاٚ ِ٥ؾاٌَ َٚػتُط َا زاَٛا َٛنًني بإخصا ٤أعُاٍ اـًل ٚتس ٜٔٚنٌ صػري٠
ٚنبري ٠عرب األظَٓٚ ١األَهٓٚ . ١سٝح إٕ عٌُ ايٓاؽ نإ َٓص ٚدسٚا  ٖٛٚنا ٔ٥اآلٕ ،
َٚػتُط إىل سني ظٚاٍ ٚدٛز ، ٙفعًِ املال٥ه ١بصيو غري قسٚز ايعَٔ  ،مبعٓ ٢أْ٘ ٖ ٛأٜطا
نإ يف املاض ٖٛٚ ، ٞنا ٔ٥ؿعْ ١ع ٍٚاآل ١ٜأْ ٚطل اإلْػإ بٗا ٚ ،غٝه ٕٛباقٝا إىل إٔ
تعٛز ضٚس٘ إىل باضٗ٥ا َٚػتكطٖا .
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ٚايعَٔ اآلخط ايص ٟاْطـــ ٣ٛؼت٘ ايفعالٕ املتبكٝإ ٖ ٛاملػتكبٌ ٚ .ايفعالٕ املعٓٝإ ُٖا
فعٌ (ﮔ) ايٛاضز يف اآل ١ٜايهطمي  ١ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ 

1

ٚ ،فعٌ (ﮬ)

املصنٛض يف قٛي٘ عع َٔ قا  ٌ٥ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ 

2

.

ٚايفعالٕ نالُٖا َكرتٕ بايعطف ايعَين(َ )ّٜٛع ن ْ٘ٛغابكا يف ثاُْٗٝا ٚالسكا يف أٚهلُا .
ٚايٛاضح إٔ ٖص ٙايكط ١ٜٓايًفع ٖٞ ١ٝاييت ٚدٗت زاليتُٗا عً ٢املػتكبٌ ز ٕٚغٛاْٚ. ٙؿري
بعس شيو إىل أْٓا مل لس يف ٖص ٙايػٛض ٠أٜا َٔ أفعاهلا ؼٛيت زاليت٘ إىل املاض. ٞ
إٕ األفعاٍ املطاضع ١اـُػ ١اييت تطُٓتٗا ٖص ٙايػٛض ٠إشٕ اْكػُت قػُني

قػُا

اْصطقت زاليت٘ إىل االغتُطاض ٚ ،قس ضِ ثالث ١أفعاٍ َجًت ْػبٚ ،  64 ١قػُا آخط
زيت أفعاي٘ عً ٢املػتكبٌ ٚاْط ٣ٛؼت٘ فعالٕ بًػت ْػبتُٗا ٚ .  04اؾسٚالت ايبٝاْٝإ
ضقُا ٜٛ 96 ، 95ضشإ شيو .

1

سورة  :االنفطار  ،اآلية . 15 :

2

سورة  :ا االنفطار  ،اآلية . 19 :
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عً ٢ايٓكٝض َٔ غابكتٗٝا تتُٝع ٖص ٙايػٛض ٠بهجط ٠األفعاٍ املطاضع ١فٗٝا  ،سٝح بًؼ
عسزٖا ( ٚ ) 51اسسا ٚعؿط ٜٔفعال َٔ بني ٚاسس ٚأضبعني فعال ضُتٗا ايػٛضٚ . ٠بصيو
ساظت األفعاٍ املطاضعْ ١ػب ١مخػَ  21,51 ١تفٛق ١عً ٢األفعاٍ ايٛاضز ٠بصٝػ ( ١فَعٌََ
) يته ٕٛبصيو َٔ بني ايػٛض ايكال ٌ٥اييت اتصفت بٗص ٙاـصٝص . ١أَا فعٌ األَط فكس خًت
َٓ٘ ايػٛض ٠متاَا .
إٕ األفعاٍ املطاضع ١ايٛاضز ٠يف ٖص ٙايػٛض ٠تسٍ عً ٢أظَٓ ١ثالثَ ١تباٖٞ ، ١ٜٓ
املاضٚ ٞاملػتكبٌ ٚاملػتُط ٚ .قس سع ٞاملاض ٞغُػ ١أفعاٍ ٚ ،بطبٝع ١اؿاٍ فإٕ شيو
َػتُس مما ُٜٓعت بايعَٔ ايٓش . ٟٛأ ٟايعَٔ ايص ٟوسز ٙايٓص أ ٚايػٝام ٚ ،يٝؼ ايفعٌ
املفطز ٖٚ ,ص ٙاألفعاٍ ٖٞ

فعٌ (ﮂ ) َٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ  ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ٚ 1 فعٌ (ﮖ ) َٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗ 

2

ٚفعٌ (ﯷ ) َٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ  ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ٚ 3 فعٌ (ﯼ ) َٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ  ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ٚ 4 فعٌ (ﭚ) َٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ 

5

ًٜٚ .فت ايٓعس يف ٖر ٙاألفعاٍ إٔ أزبعَٗٓ ١ا َطبٛق ١بفعٌ ايه ١ْٛٓٝأ ٚايٛدٛد

1

سورة  :المطففين  ،اآلية . 14 :

2

سورة  :المطففين  ،اآلية . 17 :

3

سورة  :المطففين  ،اآلية . 29 :

4

سورة  :المطففين  ،اآلية . 30 :

5

سورة  :المطففين  ،اآلية . 36 :
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بضٝػ ( ١فَعٌََ ) ٚ .قد تبني يٓا يف ايفضٌ ايطابل إٔ داليٖ ١ر ٙاألفعاٍ اْكًبت إىل ايدالي١
عً ٢املاض ٞبطبب دخٛهلا يف ٖرا ايرتنٝب ايرٜ ٟدٍ عً ٢االضتُساز يف املاضٚ. ٞإىل ٖرا
اجلاْب بايرات  ،ناْت ايتفات ١ايػٝخ ايطاٖس بٔ عاغٛز اير ٟعًٌ جم( ٤ٞﮂ) بضٝػ١
املضازع  ،د ٕٚاملاضَ ، ٞع أْ٘ نإ ميهٔ ايكٍٛ

َا ناْٛا نطبٛا  ،فكاٍ

« ٚجم٤ٞ

ٜهطب ٕٛبضٝػ ١املضازع د ٕٚاملاض ٞإلفاد ٠تهسز ايهطب ٚتعدد ٙيف املاض. 1 » ٞ
أَا ايفعٌ املتبك ، ٞفعٌ (ﯼ)  ،فكد اْكًبت داليت٘ بعطف٘ عًٚ ٢احد َٓٗا ،
ٚدخ ( ٍٛإذا ) عً ٖٞٚ ، ٘ٝأدا ٠تٛصف بدْٗا ظسف ملا ٜطتكبٌ َٔ ايصَٔ  ،مل ظعٌ ذيو
املطتكبٌ خيسج عٔ املاض ، ٞقفد أضخَ ٢طتكبال يف املاض ، ٞمبعٓ ٢إٔ ايتػاَص جي٤ٞ
عكب املسٚز  ،أَ ٚتٛقفا عًٚ. ٘ٝنالُٖا حدخ يف املاض ٞنُا ٖ ٛباد ظال. ٤
ٚايف ١٦األخس َٔ ٣األفعاٍ حافعت عً ٢ايدالي ١األصً ١ٝيضٝػتٗا املفسد ، ٠أ ٟاملطتكبٌ
ٜٓٚ .ض ٟٛحتت يٛاٖ ٤ر ٙايف ١٦اثٓا عػس ( ٖٞ )15فعال (ﯞ ) ( ٚﯤ ) َٔ
ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ

ﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡ ﯢﯣﯤ

ﯥ ٚ 2 فعٌ (ﯰ ) َٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ
(ﭲ ) َٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ 

3

ٚفعٌ

 ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

4

ٚفعٌ

1

الطاهر بن عاشور  :التحرير والتنوير . 200/30 ،

2

سورة  :المطففين  ،اآليتان . 3 ، 2 :

3

سورة  :المطففين  ،اآلية . 6 :

4

سورة  :المطففين  ،اآلية . 13 :
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(ﮧ) َٔ ق ٍٛاهلل تعاىل
(﮹ ) َٔ قٛي٘ غبشاْ٘

 ﮧ ﮨ ﮩ ٚ 1 أفعاٍ (ﮱ )(ٚ﮳ ) ٚ
 ﮯﮰﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵﮶﮷ ﮸

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ٚ 2 فعٌ (ﯬ ) َٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ

ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ٚ 3 فعال (ﰖ) (ٚﭓ ) َٔ ق ٍٛاهلل عع ٚدٌ

ﰑ

ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ٖٚ . 4 ر ٙاألفعاٍ  ،نُا ْس٣
 ،فٗٝا َا دا ٤دٛابا يفعٌ غسط َطبٛم بـ ( إذا ) اييت قًبت دالي ١صٝػ ( ١فَعٌََ ) إىل
املطتكبٌ ٚ ،فٗٝا َا اقرتٕ باضِ ايعسف (  ) ََِّٜٛأ ( ٚاي ) ََِّٛٝضابكا أ ٚالحكا  ٖٛٚقس١ٜٓ
يفع ١ٝأندت دالي ١ايفعٌ عً ٢املطتكبٌ ٚ .قد اضتُعٌُ املضازع ٖٓا يف ٖر ٙاملٛاضع َٔ باب
اضتخضاز احلايٚ ، ١تضٜٛسٖا ندْٗا َاثً ١يًع ، ٕٛٝعً ٢حنَ ٛا ْب٘ إي ٘ٝايطاٖس بٔ عاغٛز
يف َعسض تعًٝك٘ عً ٢عباز( ٠ﯰ ﯱ ) ،حٝح قاٍ

« َٚعٓ( ٢ﯰ ﯱ ) أِْٗ

ٜه ْٕٛٛقٝاَا  ،فايتعبري باملضازع الضتخضاز احلاي. 5 » ١
ٚإذا نٓا قد أغسْا يف َفتتح حدٜجٓا عٔ ٖر ٙايطٛز ٠إىل خًٖٛا َٔ أ ٟفعٌ أَس
بايضٝػ ١اييت أٚقف٘ ايٓخا ٠عًٗٝا ْ ،عين صٝػ ( ١افعٌَِ ) فإٕ َٔ ايضسٚز ٟاملطازعٖٓ ١ا إىل

1

سورة  :المطففين  ،اآلية . 21 :

2

سورة  :المطففين  ،اآليات  :من  23إلى . 25

3

سورة  :المطففين  ،اآلية . 28 :

4

سورة  :المطففين  ،اآليتان . 35 ، 34 :

5

الطاهر بن عاشور  :التحرير والتنوير . 193/30 ،
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ايتٓب ٘ٝإىل إٔ ٖر ٙايطٛز ٠تضُٓت فعال ٜٓدزج يف ْطام املطتكبٌ عهِ حتٛي٘ إىل األَس يدخٍٛ
الّ األَس عًْ ، ٘ٝعين فعٌ () املرنٛز يف اآل ١ٜايهسمي  ١﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂
    1 إٕ ٖر ٙايالّ ايالصك ٖٞ ١ايالّ اييت ْعتٗا ايدنتٛز فاضٌ َضطف٢
ايطاق ٞبدْٗا تًو « اييت ٜكع ايفعٌ بعدٖا جمصَٚا  ٖٞٚايالّ املٛضٛع ١يًطًب ٚ ،تهٕٛ
َهطٛز ٠إال إذا ضبكتٗا ايفا ٤أ ٚايٛاٚٚ .2 » ٚاضح إٔ األَس ٜتعًل ٖا ٖٓا باحلاي ١األٚىل ،
أ ٟدخ ٍٛايفا ، ٤األَس اير ٟدعٌ ايالّ يف قٛي٘ () ضانٖٓ ١ا ٖٓا ضانٓ١
ٚ.اجلدٜس بايرنس إٔ ٖر ٙايالّ ٖ ٞاييت ْعتٗا ابٔ عاغٛز بدْٗا يف ٖرا املٛضع « َطتعًُ ١يف
ايتخسٜض ٚاحلح »

3

.

ٚتبك َٔ ٢األفعاٍ املضازع ١يف ٖر ٙايطٛز ٠ثالث ١أفعاٍ تدٍ عً ٢االضتُسازٜٚ ، ١ٜتعًل
األَس بفعٌ (ﯧ) ايٛازد يف قٛي٘ تعاىل  ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

4

ٚفعال

(ﭥ) ( ٚﭪ) ايٛازدإ يف قٛي٘ ضبخاْ٘  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭨ ﭩ
ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﭯ ﭰ 

5

.

ٚمما تكدّ ْطتخًط إٔ مخط َٔ )42( ً١األفعاٍ املضازع ١يف ٖر ٙايطـــــٛز ٠ديت عً٢

1

سورة  :المطففين  ،اآلية . 26 :

2

فاضل مصطفى الساقي  :أقسام الشكل العربي من حيث الشكل والوظيفة  ،ص . 347

3

الطاهر بن عاشور  :التحرير والتنوير . 207/30 ،

4

سورة  :المطففين  ،اآلية . 4 :

5

سورة  :المطففين  ،اآليتان . 12 ، 11 :
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املاضْٚ ، ٞطبتٗا َٔ جمُٛع األفعاٍ املضازع ١اإلحدٚ ٣ايعػسٚ،  51,14 ٜٔاثين
عؿط ( )15فعال تطابل فٗٝا ايعَٔ ايٓشَ ٟٛع ايعَٔ ايصطيف فسيت عً ٢املػتكبٌ  ،إسس٣
ايساليتني األصًٝتني يًفعٌ املطاضع املفطز ( ٚإٕ ناْت قس ععظتٗا ايكطا ٔ٥ايًفع ١ٝأ ٚايػٝام )
ٚقس بًػت ْػبتٗا َٔ فُٛع َا سٛت٘ ايػٛض َٔ ٠أفعاٍ َطاضع ،  25,10 ١فطال
عٔ فعٌ آخط زٍ عً ٢األَط بسخ ٍٛالَِِ٘ عً ، ٘ٝفًِ ىٌُ َٔ زالي ١عً ٢املػتكبٌ َٚ ،جٌََّ
تػبَٚ .  40,56 ١عً ّٛإٔ ايػٛض ٠خًت َٔ األَط بصٝػ ( ١افعٌَِ ) اييت قطْ٘ بٗا
ايٓشا. ٠أَا األفعاٍ ايساي ١عً ٢االغتُطاض يف كتًف األظَٓ ١فجالث )41( ١متجٌ ْطب١
ٚ .  10,51نٌ شيو هً ٘ٝاؾسٚالٕ ايبٝاْٝإ ضقُا . 98 ، 97
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ٜكٌ عسز األفعاٍ املطاضع ١يف ٖص ٙايػٛض ٠عسزا ْٚػب ، ١بايٓعط إىل غابكتٗا  .يكس بًؼ
عسز أفعاهلا املطاضع ١أسس عؿط (  ) 11فعال متجٌ ْػب َٔ  12,01 ١فُٛع األقعاٍ
ايٛاضز ٠فٗٝا  11 ٖٛٚ ،فعال ٚ .مل ٜطز يف ايػٛض ٠غ ٣ٛفعٌ أَط ٚاسس  ،بصٝػ ١األَط
األصً١ٝ

( افِعٌَِ )  ٖٛٚ ،ميجٌ ْػب َٔ ،  41,55 ١فُٛع أفعاٍ ايػٛض. ٠

ٚيكس تٛظعت زالي ١األفعاٍ املطاضع ١يف ٖص ٙايػٛض ٠عً ٢ثالث ١ق٦ات

ف ١٦زيت عً٢

املػتكبٌ ٚ ،أخط ٣زيت عً ٢اؿاٍ ٚ ،ثايج ١زيت عً ٢االغتُطاض  ،عً ٢تفاٚت يف عسز
األفعاٍ املٓط ١ٜٛؼت نٌ َٓٗا ٚ ،اختالف يف دٗات ايسالالت  .إٕ غت ) 46 ( ١أفعاٍ
محًت زالي ١املػتكبٌ ٖٞ

فعال (ﮁ) ( ٚﮅ) يف قٛي٘ تعاىل

ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ٚ ، 1 فعال (ﮒ) ( ٚﮕ) يف
قٛي٘ غبشاْ٘
َٔ قاٌ٥

 ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ٚ ، 2 فعٌ (ﮢ) يف قٛي٘ عع
 ﮞ ﮟﮠﮡﮢ ﮣ

3

ٚ ،فعٌ (ﯘ) يف قٛي٘ عع َٔ قاٌ٥



ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ٚ . 4 املالسغ إٔ ٖص ٙاألفعاٍ إَا َػبٛق ١بأزٚات قطت زاليتٗا
يًُػتكبٌ ٚ ،إَا َعطٛف ١عًٗٝا  .فجُ ١فعالٕ َػبٛقإ بـ ( غٛف ) اييت ؽًص ايفعٌ
يًسالي ١عً ٢املػتكبٌ ايبعٝس  ،سػُٝا قطض شيو ايٓشآَ ٠ص ايكسٖٚ . ِٜصا َا أبطظ ٙايؿٝذ

1

سورة  :االنشقاق  ،اآليتان . 9 ، 8 :

2

سورة  :االنشقاق  ،اآليتان . 12 ، 11 :

3

سورة  :االنشقاق  ،اآلية . 14 :

4

سورة  :االنشقاق  ،اآلية . 14 :
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ايطاٖط بٔ عاؾٛض يس ٣سسٜج٘ عٔ ٖص ٙاآل ، ١ٜسٝح قاٍ

« ٚسطف ( غٛف ) أصً٘

ؿص ٍٛايفعٌ يف املػتكبٌ ٚ ،األنجط إٔ ُٜطاز ب٘ املػتكبٌ ايبعٝس ٚ ،شيو ٖ ٛايؿا٥ع ُٜٚ ،كصس
ب٘ يف االغٓكباٍ ايبعٝس ؼكل سص ٍٛايفعٌ ٚاغتُطاض َ٘ٓٚ ، ٙقٛي٘ تعاىل
ﭲ ﭳﭴ

1

 ﭰﭱ

يف غٛضٜٛ ٠غف ٖٓ ٖٛٚ ،ا َفٝس يًتشكل ٚاالغتُطاض بايٓػب ١إىل

ايفعٌ ايكابٌ يالغتُطاض ٜٓ ٖٛٚكًب إىل أًٖ٘ َػطٚضا  ٖٛٚ ،املكصٛز َٔ ٖصا ايٛعس »

2

.

ٚمث ١فعٌ ٚاسس َػبٛم باؿطف ( ئ ) ايصٜٓ ٟعت٘ ايطاٖط بٔ عاؾٛض  ،يف َعطض تفػريٙ
هلص ٙاآل، ١ٜبأْ٘ « ايساٍ عً ٢تأنٝس ايٓفٚ ٞتأبٝس ٙؿها ١ٜدعَِٗ ٚقطعِٗ بٓف» ٘ٝ

3

ٖٚ ،صا

عً ٢ايٓكٝض َٔ ابٔ ٖؿاّ ايصٜ ٟعطف٘ بأْ٘ « سطف ْصب ْٚفٚ ٞاغتكباٍ » َ ،4طٝفا «
ٚال تفٝس ( ئ ) تٛنٝس ايٓف ٞخالفا يًعكؿط ٟيف نؿاف٘ ٚ ،ال تأبٝسَ ٙخالفا ي٘ يف أمنٛشد٘
ٚ ،نالُٖا زع ٣ٛبال زيٚ ، ٌٝقٌٝ
ﭡﭢﭣﭤ 

5

ٚي ٛناْت يًتأبٝس مل ٜكٝس َٓفٗٝا باي ّٛٝيف  ﭠ

ٚيهإ شنط األبس يف  ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ  6 تهطاضا ٚ ،األصٌُ عسَُ٘ » َُٗٚ . 7ا ٜهٔ َٔ أَط فإٕ فعٌ
فعٌ (ﮢ ) ٜ .تطُٓا ْف ٞيًُػتكبٌ ال ىً َٔ ٛملػ ١تأبٝس  ،أ ٟإٔ املػتكبٌ ٖٓا َػتُط
ٚ ،أبس ٟيف ْعط ايعإ املؿطى ايص ٟال ٜؤَٔ بايبعح ٚايٓؿٛض .
1
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2
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3

المرجع نفسه . 225 /30 ،

4
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5
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6
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أَا اجملُٛع ١ايجاْ َٔ ١ٝاألفعاٍ املطاضع ١يف ٖص ٙايػٛض ٠فٗ ٞتًو اييت زيت عً ٢اؿاٍ
ٚ ،تطِ أفعاٍ (ﯠ ) ( ٚﯧ) ( ٚﯭ) ( ٚﯲ) َٔ قٛي٘ تعاىل
 ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯩﯪﯫﯬ ﯭ
ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ 

1

 .إٕ املتأٌَ يف ايػٝام ايكطآْ ٞايصٚ ٟضزت فٖ ٘ٝصٙ

األفعاٍ ال هس أزْ ٢عٓا ٤يف اغتدالص نٖ ٕٛص ٙاألقعاٍ تسٍ عً ٢اؿاضط ٚ ،شيو دً ٞيف
ايكطا ٔ٥ايًفعٚ ١ٝاملعٓ ١ٜٛاييت تطتبط بٗص ٙاألفعاٍ  .إٕ ٖصا اؾع َٔ ٤ايػٛضٜ ٠تشسخ عٔ
املؿطنني املهصبني بايٛسٚ ٞايطٜايَٓٚ ١هط ٟايبعح ٚايٓؿٛض  ،ايص ٜٔإشا قُطئ عً ِٗٝايكطإٓ
املُعذع  ِٖٚ ،أٌٖ فصاسٚ ١بالغ ، ١ال ٜتدً ٕٛعٔ عٓازِٖ ٚال ُٜصًٚ ، ٕٛال ٜتٛاضعٕٛ
ٚىطعٚ ، ٕٛقس ٚضشت ايسالٚ ٌ٥أقُٝت اؿذٚ ، ١ميعٓ ٕٛق ٞغ ، ِٗٝدشٛزا ٚاغتهباضا
2

ٚ .يهٔ ٖص ٙاآلٜات َٔ دٗ ١أخط ٣تصٛض عٓاز ايبؿط ٚاغتهباضِٖ ٚإعطاضِٗ عٔ

اإلصػا ٤يصٛت ايعكٌ ٚايفطط ، ٠اْكٝازا يصٛت اهلٚ ٣ٛايؿٝطإ  َٔٚ .ثِ ٜصح إٔ ًُْؼ
يف زاليٖ ١ص ٙاألفعاٍ ؾ٦ٝا َٔ ايسالي ١عً ٢االغتُطاض ، ١ٜنُا ضأٜٓا َجٌ شيو يف أفعاٍ نجري٠
َطاضع، ١يف َٛاضع عسٜسٖ َٔ ٠صا اؾع ، ٤تتشسخ عٔ ساالت ايٓفؼ ايبؿط ١ٜاألَاض٠
بايػٚ ، ٤ٛاملعطض ١عٔ شنط اهلل عرب األَهٓٚ ١األظَٓ. ١
ٜٚبك ٢فعٌ ٚاسس اقرتْت زاليت٘ ٜكٓٝا باالغتُطاض  ٖٛ ،فعٌ (ﮬ) ايٛاضز يف قٍٛ
املٛىل عع ٚدٌ

ٚفعٌ (ﮢ) يف قٛي٘ عع َٔ قاٌ٥

1
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2
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3
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 ﮫﮬ ﮭ ﮮ

3

،

فايكػِ اإلهل ٞأظي ، ٞال ٜٓشصط يف ظَٔ َعني ٚ ،اهلل َُكِػِِ ز ٕٚاضتباط بعَٔ قسٚز ،
ٚقػُ٘ ٖصا ُٜتً َٔ ٢قطا ٤نتاب٘ إىل قٝاّ ايػاع. ١
ٚأَا فعٌ األَط يف ٖص ٙايػٛض ٠فٗ( ٛﯴ) ايٛاضز يف قٛي٘ تعاىل
ﯵﯶ ﯷ 

1

 ﯴ

ٚ ،زاليت٘ عً ٢املػتكبٌ دً . ١ٝفاألَط يًطغ ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ

بتبؿري املؿطنني ( « ٚايتبؿري ٖٓا َػتعاض يإلْصاض ٚايٛعٝس عً ٢ططٜك ١ايتٗهِ  ،ألٕ سكٝك١
ايتبؿري
عًِ »

اإلخباض مبا ٜػط ٜٓٚفع  .فًُا عًل بايفعٌ عصاب أي ِٝناْت قط ١ٜٓايتٗهِ نٓاض عً٢
2

) ٜتِ تٓفٝص ٙفٛض صسٚض ، ٙال بٌ إْ٘ ُْفِّص بايكعٌ َع تال ٠ٚايطغ ٍٛصً ٢اهلل عً٘ٝ

ٚغًِ ٖص ٙاآل ، ١ٜفٛض ْعٚهلا .قَٗ ٛػتكبٌ قطٜب دسا َ ،جٌ َععِ أفعاٍ األَط اييت
خٛطب بٗا ايطغ ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف ايكطإٓ ايهط. ِٜ
ٚخالص ١ايك ٍٛيف األفعاٍ املطاضع ١يف ٖص ٙايػٛض ٠إٔ غتَٗٓ ) 46 ( ١ا زيت عً٢
املػتكبٌ ـ أ ٟبٓػب ،  20,20 ١عً ٢سني َجًت األفعاٍ املطاضع ١األضبع) 40 ( ١
اييت زيت عً ٢اؿاٍ ْػبٚ .  63,63 ١مل وغ ايفعٌ ايٛسٝس ايص ٟزٍ عً ٢االغتُطاض
إال بٓػب.  40.40 ١
ٚفٌٗ األَط ايٛسٝس ايٛاضز بايصٝػ ١األصً ١ٝيألَط ميجٌ بايكٝاؽ يًعسز اإلمجاي ٞألفعاٍ
ايػٛضٚ ٖٛٚ ، ٠اسس ٚثالث ) 11 ( ٕٛفعال ْ ،ػبٚ .  41,55 ١اؾسا ٍٚايبٝاْ١ٝ
 102 ، 101 ، 100 ، 99تًدص شيو نً٘ .
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تطُٓت غٛض ٠ايربٚز غت ) 46 ( ١أفعاٍ َطاضع  ،متجٌ ْػب َٔ  24 ١فُٛع
أفعاٍ ايػٛض ٠ايص ٟبًؼ  15فعال ٖٚ ،ص ٙايٓػب ١شاتٗا  ،أ ،  24 ٟاييت بًػٗا عسز
األفعاٍ املطاضع ٖٛٚ ، ١مخػ ) 42 ( ١أفعاٍ يف غٛض ٠ايربٚز َٔ بني فُٛع عؿط( ٠
 ) 14أفعاٍ تطُٓتٗا غٛض ٠ايطاضم  .أَا يف َا ٜتعًل بفعٌ األَط قفس خًت َٓ٘ غٛض٠
ايربٚز متاَا  ،بُٓٝا سٛت غٛض ٠ايطاضم فعً ) 45 ( ٞأَط فشػب .
يكس تٛظعت زالي ١األفعاٍ املطاضع ١يف غٛض ٠ايربٚز عً ٢أضبع ١أظَٓ ، ١سٝح زيت
أضبع ) 40 ( ١أفعاٍ عً ٢االغتُطاض  ،ألٕ نال َٓٗا « ال وسخ يف ظَٔ خاص ،
ٚيهٓ٘ وسخ يف نٌ ٚقت ٚ ،ال ٜالسغ فٚ ٘ٝقت َعني ٚ ،يهٓ٘ ٜسٍ عً ٢ايسٚاّ »  1عً٢
سس تعبري ايسنتٛض َٗس ٟاملدع ، َٞٚففعال (ﮫ) ( ٚﮬ) يف قٛي٘ تعاىل

 ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ٜ . 2 تشسثإ عٔ صفتني هلل تعاىل أظيٝتني خايستني  ،نُا َٖ ٛعً. ّٛ
فعَُٓٗا َػتُط أَ ٚطًل ٚ ،فعٌ اإلبساٚ ٤اإلعاز ٠سسخ ٚوسخ ٚغٝعٌ وسخ إىل األبس .
ٚنصيو فعٌ (ﯙ ) يف اآل ١ٜايهطمي١

 ﯗﯘﯙ ﯚ 

3

 ،إش اإلضاز ٠صفَٔ ١

صفات اهلل األظي ١ٝفري املطتبطٜ ١عَٔ قسز ٚ .قطٜب َٔ شيو فعٌ (ﭴ) َٔ قٛي٘ تعاىل
 ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ َ ٖٛٚ ، 4 ػبٛم بإٔ املصسض١ٜ

1

مهدي المخزومي  :في النحو العربي  .نقد وتوجيه  ،ص . 124

2

سورة  :البروج  .اآلية . 13 :

3

سورة  :البروج  .اآلية . 16 :

4

سورة  :البروج  .اآلية . 8 :

163

ٚٚ ،اقع يف غٝام سصط ْكُ ١ايهفاض عً ٢املؤَٓني إمياِْٗ فشػب ْٚ .كُ ١ايهافط ٜٔعً٢
املؤَٓني إمياِْٗ َػتُطَ ٠ا زاّ مث ١إميإ ٚنفط َٚ ،ا اغتُط ايتسافع بني أٌٖ اإلميإ ٚايهفط ،
َتدطٝا بعس ٟايعَإ ٚاملهإ ست ٢قٝاّ ايػاع. ١
ٚمث ١يف غٛض ٠ايربٚز فعٌ ٚاسس زٍ عً ٢اؿاضط  ٖٛٚ ،فعٌ (ﭫ) ايٛاضز يف قٛي٘
تعاىل

 ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ 

1

 .إٕ ٖصا ايفعٌ َٓسضز يف غٝام

تصٜٛط َؿٗس َؤثط ألخسٚز نً٘ ْاض تتكس ٚتؿتعٌ ٚ ،ايهفاض قعٛز عٓسٖا ٜؿٗس ٕٚتعصٜب
املؤَٓني ،ميتشٓ ِْٗٛق ٞزٜٚ ، ِٜٗٓػع ٕٛإىل فتٓتِٗ عٔ ز ، ِٜٗٓفٜٗ ٛػتشطط ٖصا املؿٗس ،
ٜٚتشسخ عٓ٘ نأْ٘ َاثٌ يًعٝإ  ،مما ميهٔ إٔ ُٜٓعت بـ " سها ١ٜساٍ َاضَ ٖٛٚ " ١ٝا
ٜػُ ٘ٝايفطْػٕٛٝ

présent de narration

Le؛ يصيو ٜعس ٖصا ايفعٌ زاال عً ٢اؿاٍ أٚ

اؿاضط ؿعٚ ١قٛع اؿسخ ٚ ،إٕ نإ َاضٝا بايٓػب ١يعَٔ غطز ، ٙظَٔ ْع ٍٚايٓص ايكطآْٞ
 ،أ ٚتال ٠ٚايػٛض َٔ ٠يسٕ قاضئ ايكطإٓ إىل ٜ ّٜٛطخ اهلل األضض  َٔٚعًٗٝا .
ٜٚبك ٢فعٌ ٚاسس يف ٖص ٙايػٛض ٠اْكًبت ف ٘ٝزالي ١ايفعٌ املطاضع إىل املاضْ ٞتٝذ١
اتصاي٘ بـ ( مل ) اؾاظَ ٖٛٚ ، ١فعٌ (ﮌ) َٔ قٛي٘ عع ٚدٌ

ﮅﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ .2 
أَا األفعاٍ املطاضع ١يف غٛض ٠ايطاضم فتدتًف عٔ غابكتٗا َٔ سٝح زالي ١أظَٓتٗا ،
ففٗٝا  ،عً ٢خالف غٛض ٠ايربٚز فعٌ ٜسٍ عً ٢املػتكبٌ  ٖٛٚ ،فعٌ (ﭹ ) املصنٛض يف
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ق ٍٛاهلل تعاىل

 ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ٚ 1 اقرتإ ايفعٌ بعسف ايصَإ  ّٜٛايرٜ ٟػري إىل

 ّٜٛايكٝاَ ٖٛ ١اير ٟحضس دالي ١ايفعٌ يف املطتكبٌ ٚ ،فاقا ملا َٖ ٛكسز يد ٣ايٓخاٚ . ٠تٓفسد
ضٛز ٠ايطازم أٜضا بٛدٛد فعٌ َضازع اْكًبت داليت٘ إىل األَس بدخ ٍٛالّ األَس عًٖٛٚ ، ٘ٝ
فعٌ (ﭣ ) َٔ اآل ١ٜايهسمي  ١ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ 

2

ٚ .تبك ٢ثالث ١أفعاٍ

َضازع ١يف ايطٛز ٠تدٍ عً ٢احلاضس املطتُس ،حٝح ٜتخدخ أحدٖا  ٖٛٚ ،فعٌ (ﭭ)
عٔ أحد ْٛاَٝظ احلٝا ٠املطتُس ٠املتذدد ٖٞٚ ، ٠جم ٤ٞنٌ ايٓاع إىل ايدْٝا عٔ طسٜل َا٤
دافل خيسج َٔ بني صًب اإلْطإ ٚتسا٥ب٘ ٚ ،قد محًت ذيو اآل ١ٜايهسمي  ١ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ  . 3 إٕ احلٝاَ ٠طتُس ٠إىل أدٌ قدز ٙاهلل ٚ ،خسٚج
ٖرا املا ٤ايدافل َطتُس َتذدد يهَ ْ٘ٛضدز احلٝاَٚ ٠طبب اضتُسازٖا ْٚ .عري ٖرا ايكإْٛ
ايبٛٝيٛد ٞقاْ ٕٛادتُاع ٞحضاز ٟعرب عٓ٘ فعال (ﮔ) ( ٚﮗ) املتضُٓإ يف قٍٛ
املٛىل ضبخاْ٘

 ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ، 4 فهٝس املبطًني غٝعٌ َعطضا

إلبطاٍ اهلل ي٘ ٚ ،غٝعٌ اهلل باملطصاز يهٌ َٔ ٜط ّٚايصس عٔ غب ً٘ٝمبؤاَطات ٚأعُاٍ
إدطاََ ، ١ٝازاَت املٛادٗ ١بني اؿل ٚايباطٌ قا ١ُ٥عًٚ ٢د٘ ٖص ٙاألضض ٚ .إىل ظاٖط٠
ايسالي ١عً ٢االغتُطاض ٖص ، ٙأؾاض ايسنتٛض عبس اهلل بٛخًداٍ سني ْب٘ إىل إٔ صٝػَٜ " ١فِعٌَُ
1
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" قس « تأت ٞيف ايػٝام ايًػ ٟٛيًسالي ١عً ٢األظَٓ ١ايجالث " ١املاضٚ ٞاؿاضط ٚاالغتكباٍ "
ٚ ،خاص ١إشا ناْت ٖص ٙايصٝػ ١يف ايفطإٓ ايهط ِٜأ ٚأُغٓست ايصٝػ ١إىل اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل
 ،فٗ ٞيف أغًب االغتعُاالت تفٝس االغتُطاض يف املاضٚ ٞاؿاٍ ٚاالغتكباٍ »

1

ٖٚهصا  ،اتطح يٓا َٔ يػتعطاض أفعاٍ غٛضت ٞايربٚز ٚايطاضم إٔ أضبع) 40 ( ١
أفعاٍ َٔ بني فُٛع األفعاٍ املطاضع ١يف غٛض ٠ايربٚز ايػت ١زيت عً ٢االغتُطاض َ ٖٛٚ ،ا
ميجٌ ْػب َٔٚ ،  66,66 ١بني األفعاٍ املطاضع ١اـُػ ١يف غٛض ٠ايطاضم زيت ثالث١
( َٗٓ ) 41ا عً ٢االغتُطاض  ،أ ٚباألسط ٣اؿاضط املػتُط َ ٖٛٚا ميجٌ ْػب 64 ١
ٚ .زٍ عً ٢اؿاٍ املطًل يف غٛض ٠ايربٚز فعٌ ٚاسس (  ، ) 41أَ ٟا ٜػا16,66 ٟٚ
 ، بُٓٝا مل ْعفط يف غٛض ٠ايطاضم بفعٌ ي٘ َجٌ ٖص ٙايساليٚ . ١اْفطزت غٛض ٠ايربٚز
بفعٌ ٚاسس اْكًبت زاليت٘ إىل املاض ٞمبا ٜػاْ ٟٚػبَ ، 16,66 ١جًُا اْفطزت غٛض٠
ايطاضم بفعٌ ٚاسس ٜسٍ عً ٢املػتكبٌ َ ٖٛٚا ميجٌ ْػبٚ ،  54 ١بفعٌ ٚاسس ؼٛيت
زاليت٘ إىل املػتكبٌ بساليت٘ عً ٢األَط َ ٖٛٚا ميجٌ ايٓػب ١شاتٗا .
أَا يف َا ٜتعًل بفعٌ األَط بصٝػ ( ١افِعٌَِ ) فإٕ غٛض ٠ايربٚز خًت َٓ٘  ،عً ٢سني
سٛت غٛض ٠ايطاضم فعًني َٓ٘ ميجالٕ ْػب َٔ  54 ١فُٛع أفعاٍ ايػٛض ٠اييت بًػت
عؿط ٠أفعاٍ ٚ .اؾسا ٍٚايبٝاْ ١ٝاملطقُ ١بأضقاّ ، 106 ، 105 ، 104 ، 103
 108 ، 107تٛضح نٌ شيو .

1
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ٜبًؼ عسز األفعاٍ ايٛاضز ٠بصٝػَٜ " ١فِعٌَُ " يف ٖصا اؿعب األخري َٔ دع " ٤عََِّ "
 َٔٚايكطإٓ ايهط ِٜبطَت٘  115 ،فعال َ ٖٛٚ ،ا ميجٌ ْػب َٔ % 10,50 ١فُٛع أفعاٍ
ٖصا اؿعب ايبايؼ عسزٖا  500نُا أغًفٓا ٚ .مل ٜطز يف ٖصا اؿعب إال  54فعال بصٝػ" ١
افِعٌَِ " َ ٖٛٚ ،ا ميجٌ تػب َٔ % 46,14 ١اجملُٛع .
ٚتهاز تتطابل زالالت صٝػَٜ " ١فِعٌَُ " يف ٖصا اؿعب َع َجٝالتٗا يف غابك٘ إال قًٝال .
ٚيهٔ مث ١دٛاْب َُٜٗٓ ١بػ ٞايتٛقف عٓسٖا ٖٓا ٚ .أٚهلا ْػبٚ ١دٛز صٝػَٜ " ١فِعٌَُ " يف
ٖصا اؿعب  ،فَٗ ٞػا ١ٜٚتكطٜبا يًٓػب ١ايعاَ ١يٛضٚز ايصٝػ ١يف اؾع ٤نً٘  ،سٝح ٚضزت
فَ 511 ٘ٝط ، ٠مبا ميجٌ ْػبٚ ، % 10,55 ١تًو املالسع ١تصسم أٜطا عً ٢صٝػ" ١
فَعٌََ " اييت تهطض اغتعُاهلا َ 140ط ٠يف ٖصا اؿعب  ،األَط ايص ٟهعٌ ْػبتٗا تبًؼ
 , % 22,01فٗصا اؿعب إشٕ ال ٜتُٝع بأ ٟخطٚز عٔ ايٓػب ١ايعاَ ١الغتدساّ ايصٝػتني يف
اؾع ٤بطَت٘ ٚ .االختالف ايٓػيب بني اغتعُاٍ صٝػ " ١افِعٌَِ " يف ٖصا اؿعب ( َ 54ط٠
 ،أ ٟبٓػبٚ) % 46,14 ١بني اغتعُاهلا يف اؿعب ايػابل  ،سٝح مل تُػتعٌُ غ46 ٣ٛ
َطات يف سعب " عََِّ "  ،أ ٟبٓػبٚ ، % 45,11 ١خَ ٛا هعٌ َا هعٌ ايٓػب١
اإلمجاي ١ٝال غتدساَٗا ق ٞاؾع ٤بأنًُ٘ ٚ ، % 40,51خَ ٛا ٜعازٍ أنجط َٔ ضعف
اغتعُاهلا يف سعب " عََِّ " َٚ .ع شيو نً٘ فإٕ ايسالالت ايعَٓ ١ٝالغتدساّ نٌ َٔ صٝػيت
" فَعٌََ " َٜ " ٚفِعٌَُ " يف ٖصا اؾع ٤تكسّ يٓا سكا٥ل أخط ٣غٓكف عًٗٝا يف ختاّ ٖصا
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ايفصٌ  ،بعس تتبع غطٜع يبعض َا ًٜفت ايٓعط يف زالالت صٝػَٜ " ١فِعٌَُ " ايعَٓــــ ١ٝيف
ٖـــصا اؿعب األخري .
إٕ َٔ ايعٛاٖط اييت تًفت ايٓعط يف ٖصا اؿعب ٚدٛز نِ نبري َٔ األفعاٍ اييت
ٚضزت بصٝػَٜ " ١فِعٌَُ " زاي ١عً ٢املاضٚ ، ٞيٝؼ عً ٢اؿاضط ٚاملػتكبٌ ٚ .قس بًؼ
عسزٖا  15فعال  ،أ ٟبٓػب . % 14,52 ١فإشا ضُُٓا إيٗٝا َا ْصطًح عً ٢تػُٝت٘
باملػتُط ٚ،قس تطزز ٖ ٛبسٚضَ 16 ٙط ، ٠أ ٟبٓػب ، % 11,65 ١أضش ٢ايعسز اإلمجايٞ
 51فعال ٚ ،أضشت ايٓػب َٔ ١ثِ ٚ . % 51,01إشا تفشصٓا ٖص ٙاألفعاٍ ٚدسْاٖا
عً ٢ضطبني

ضطب دا ٙ٤ايتش ٍٛيف ايسالي ١ايعَٓ َٔ ١ٝايػٝام ٚ ،آخط بتأثري غٛابل قًب

اؾٗ. ١
أَا األ ٍٚفُجاي٘ قٛي٘ عع ٚدٌ

 ﮠ ﮡﮢﮣﮤ

1

ٚ ،قس

دا ٤يف َعطض غطز قص ١أصشاب ايفٚ ، ٌٝاألفعاٍ اييت غبكت٘ دا٤ت بصٝػ " ١فَعٌََ "
َػتدسَ ١قَ ٞعٓاٖا األصً ، ٞأ ٟاملاض َٔٚ ، ٞثِ دا ٤يفغ " ﮠ " يٝتشسخ
عٔ سسخ ٚقع يف املاض ، ٞيف غٝام أسساخ غبكت٘ ٚ ،يهٓ٘ زاّ بعض ايٛقت َ ٖٛٚ ،ا
ٜفػط ايعس ٍٚعٔ ايتعبري عٓ٘ بًفغ " ضَََتُِِِٗ " إىل ايتعبري عِٓٗ بٗصا ايًفغ  ،إفاز ٠الغتُطاض
ايفعٌ يف املاض ٞسٓٝا َٔ ايعَٔ ٚ .يفغ " ﮠ " ٚاضز يف غٝام ؾطح عباض ٠أ ٚساال
ٚ ،يهٔ َٔ ايبني إٔ املكصٛز بٗا ايتأنٝس عً ٢إٔ ايطَ ٞايصٚ ٟقع يف املاض ٞاغتُط ست٢
سكل غاٜت٘ بإباز ٠أٚي٦و ايػعا ٠املعتس ٜٔعً ٢بٝت اهلل اؿطاّ  .فكطا ٔ٥اؿاٍ أ ٚاملكاّ ٖٓا ٖٞ
1
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اييت سسزت دٗ ١ايفعٌ بػض ايٓعط عٔ صٝػت٘  ٖٞٚ ،اييت أفصشت ظال ٤عٔ ؼ ٍٛزاليت٘
إىل دٗ ١املاضٚ . ٞيهٔ األغتاش َٗس ٟاملدع َٞٚإٔ األَط ٜتعًل ٖٓا باغتعُاٍ أص ٌٝيصٝػ١
" ٜفػٌِ " يف َا ُٚضعت ي٘ أصال  ٖٞٚ ،ايسالي ١عً ٢سسخ « ٜهَ ٕٛػتكبال بايٓػب ١إىل
سسخ ٚقع قبً٘ يف املاض ٞايص ٟغبل ظَٔ ايتهًِ »

1

 ٖٛٚ ،يف ٖصا ًٜتكَ ٞع فاضٌ

َصطك ٢ايػاق ٞايص ٟشٖب إىل سس ايك ٍٛبإٔ « اغتعُاٍ صٝػَٜ ( ١فِعٌَُ ) يًسالي ١عً٢
املطَ ٞكصٛض ٠عً ٢أغاٚب ايٓف ٞغٛا ٤أنإ ٖصا ايٓف ٞيف اـرب أّ يف االغتفٗاّ » .2
ٚؾب ٘ٝبٗصا االغتعُاٍ يصٝػَٜ " ١فِعٌَُ " يًسالي ١عً ٢سسخ َػتُط يف املاضَ ٞا ٚقفٓا عً٘ٝ
َٔ قبٌ يس ٣غطز قص ١أصشاب األسسٚز  ،سٝح دا ٤قٛي٘ عع ٚدٌ َؿريا إىل تعصٜب
املؤَٓني

 ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ 

3

.

أَا ايططب ايجاْٖ َٔ ٞص ٙاألفعاٍ  ٖٛٚ ،أنجطٖا اْتؿاضا ٚٚضٛسا  ،فٗ ٛزخٍٛ
أزا ٠ايٓف " ٞمل " عً ٢ايصٝػ ، ١يتكًب دٗت٘  ،عً ٢سس تعبري ايٓشا ٠ايكسَاٚ ٤احملسثني ؛
فـ « ٚظٝف " ١مل " ٖ ٞقًب املطاضع اىل املط» ٞ

4

ٚ .يف ٖصا اؿعب ٚدسْا ٖصا ايكًب

يف َٛ 12ضعٗا  ،بُٓٝا مل ٜطز يف اؿعب ايػابل إال يف َٛ 41اضع ٚ .املٛاضع اييت ٚضز
فٗٝا فًب دَٜٗ " ١فِعٌَُ "إىل املط ٞإَا خربَ ١ٜجبت ١م ٛقٛي٘ تعاىل  ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ٚ . 5 إَا إْؿا ١ٝ٥اغتفٗاََ ١ٝجٌ قٛي٘  ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ 
1
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2
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3
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1

ٚ ،قًب اؾٖٗٓ ١ا َٔ اؿاٍ أ ٚاملػتكبٌ إىل املطَ ٞعانؼ ملجً٘ املتٛيس عٔ أزا ٠ايؿطط "
إشا " اييت تكًب سٗ ١املاض ٞإىل اؿاضط أ ٚاملػتكبٌ  ،نُا ضأٜٓا يف قٛي٘ عع َٔ قاٌ٥
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ 

2



.

ٚإشا نإ ايتٓاظع قس استسّ بني عسز َٔ ايٓشا ٠ايكسَا ٤ايص ٜٔدعًٛا زالي ١صٝػ" ١
ٜفعٌ " األصً ١ٝعً ٢اؿاٍ ٚ ،بني ايص ٜٔدعًٖٛا زاي ١أصال عً ٢املػتكبٌ ٚ ،بني ايصٜٔ
تٛغطٛا فذعًٖٛا زاي ١عًُٗٝا يف إٓ  ،فإٕ َٔ املؤنس إٔ ٖص ٙايصٝػ ١يف اغتعُاالتٗا اييت
ظٗطت يف غٛض ٖصا اؿعب ٚ ،اؿعب ايص ٟغبك٘  ،تطز زاي ١عًٚ ٢اسس َٔ ايعَٓني أ ٚعً٢
اَتسازتُٗا ٚ ،فكا ملا ميً ٘ٝايػٝام  ،أ ٚتٛدب٘ ايطُاٚ . ِ٥إىل ٖصا أؾاض بعض ايساضغني
« تسٍ صٝػ ١املطاضع ( َٜفِعٌَُ ) عهِ ٚضعٗا غً ٢اؿاٍ أ ٚاالغتكباٍ

احملسثني سني قاٍ

ُٜٚ .ػتعإ ملعطف ١دٗ َٔ ١اؾٗتني بإزخاٍ بعض األزٚات عً ٢ايفعٌ »
ضُٔ َا ُٜٓعت بـ « تعبريات اؾٗ ١يف َعٓ ٢ايتدصٝص »
زاليٖ ١ص ٙايصٝػ ١يًُػتكبٌ نٌ َٔ سطيف ايتٓفٝؼ

4

3

؛ ٚشيو َٓسضز

 َٔٚ .األزٚات اييت ؽصص

ايػني ٚغٛف ٚ .ايتٓفٝؼ ٜعين ايتٛغٝع

 ،قس غُُٝا نصيو ألُْٗا ٜٓكالٕ « املطاضع َٔ ايعَٔ ايطٝل ـ  ٖٛٚاؿاٍ ـ إىل ايعَٔ ايٛاغع
 ٖٛٚاالغتكباٍ »
ايعداد) ٞ

5

ٜ .ك ٍٛعبس اهلل بٔ ايػٝس ايبطًٛٝغٞ

« قاٍ أب ٛايكاغِ ( ٜكصس

ٚأَا فعٌ اؿاٍ فال فطم بٚ ٘ٓٝبني املػتفبٌ يف ايًفغ  .نكٛيو

1
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2
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3

مصطفى النحاس  :دراسات في األدوات النحوية  ،ص . 57

4

المرجع نفسه  ،ص . 57

5

عصام نور الدين  :الفعل والزمن  ،ص . 78
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ظٜس ٜكّٛ

اآلٕ ٜٚ ،ك ّٛغسا ٚ .عبس اهلل ٜصً ٞاآلٕ ٜٚصً ٞغسا ،فإشا أضزتَ إٔ ؽًٍّص٘ يالغتكباٍ
أزخًت عً ٘ٝايػني أ ٚغٛف  .فكًت

غٛف ٜكٚ ، ّٛغٝك ، ّٛفٝصري َػتكبال ال غري

» ٚ . 1مما ًٜفت ايٓعط سكا اغتعُاهلُا يف ٖصا اؿعب بفسض أنرب َٔ ايهجاف ١بايكٝاؽ إىل َا
سٛا ٙاؿعب ايػابل  .يكس دا ٤اغتدساّ ايػني يف ٖصا اؿعب َ 45طات َبجٛث ١ق ٞأضبع
غٛض  ،بُٓٝا مل ٜػتعٌُ يف اؿعب ايػابل غَ ٣ٛطتني ٚضزتا يف غٛضٚ ٠اسس ٖٞ ٠غٛض ٠ايٓبأ
 .أَا " غٛف "  ،فإْٗا مل تــــــــطز يف اؿعب ايػابل غَ ٣ٛطٚ ٠اسس ، ٠بُٓٝا ٚضزت يف
السك٘ ٖصا َ 40طات  َٔٚ .أَجً ١ايػني قٛي٘ تعاىل
ٚأَا غٛف فُجاهلا قٛي٘ عع ٚدٌ

 ﯕ ﯖﯗﯘ 

 ﮄﮅﮆ ﮇﮈ

3

.

2

،

ٖٓٚا ال

ٜفٛتٓا إٔ ْصنط ٚدٛز َػع ٢يس ٣بعض ايٓشا ٠ايكسَاٚ ٤احملسثني إىل ايتفطق ١بني اؿطفني َٔ
سٝح ايتسقٝل يف ايعَٔ ايص ٟتسٍ عً ٘ٝنٌ َُٓٗا  ،سٝح ٜط ٣ايبصط ٕٜٛإٔ املسَ ٠ع غٛف
أٚغع َٓٗا َع ايػني ـ أ ٟإٔ ايػني اؾري إىل املػتكبٌ ايكطٜب بُٓٝا تؿري " غٛف " إىل
املػتكبٌ ايبعٝس ٖٚ ،صا َا خًص إي ٘ٝمتاّ سػإ يف اؾسا ٍٚايعَٓ ١ٝاييت أعسٖاٚ . 4يهٔ
شيو يٝؼ َٛضٛع إمجاع  ،فكس ضأ ٣ايهٛف ٕٛٝتطازف اؿطفني ايص ٜٔشٖبٛا إىل إٔ املسَ ٠ع "
غٛف " يٝػت بأٚغع ،أ ٟأُْٗا َػتٜٛإ ٚ .قس اْتصط يطأ ٟايهٛفٝني ٖصا ابٔ ٖؿاّ
األْصاض ، ٟفكاٍ َ ،ؿريا إىل ايػٝــــٔ ،

« ٚال َــــس ٠االغتكـــباٍ َع٘ أضٝل َٓٗا َـــع

1

ابن السيد البطليوسي  :إصالح الخلل الواقع في كتاب الجمل  .ص . 52

2
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" غٛف " خالفا يًبصطٜني »

1

َُٗٚ .ا ٜهٔ َٔ أَط  ،فإٕ ٚظٝف ١نٌ َٔ ٖص ٜٔاؿطفٝني

ٖ ٞؽًٝص زالي ١صٝػَٜ " ١فِعٌَُ " إىل االغتكباٍ فشػب  .أَا ايتسقٝل يف ظَٔ ايفعٌ يف
اؾٗ ١فأَط َتٛيس َٔ قطا ٔ٥اْبجل َٔ ايػٝام  ،أ َٔ ٚأزٚات أخطٚ , ٣يٚ ٛقفٓا عً ٢غبٌٝ
املجاٍ عً ٢قٛي٘ تعاىل

 ﮄﮅﮆ ﮇﮈ

2

يٛدسْا ايفا ٤ايساًٖ١

عً ٢ايفعٌ ايجاْ " ٞﮇ " ٖ ٞاييت أفازت ٚقٛع٘ بعس ايفعٌ األ " ٍٚﮄ ﮅ "
 ،إش ايطضا ه ٤ٞبعس ايعطاٚ ، ٤يٝؼ قبً٘ أ ٚست ٢بايتعأَ َع٘ َٚ .جٌ شيو َا ْكف
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ 

عً ٘ٝيف ق ٍٛاهلل غبشاْ٘

فايفعٌ األ ٍٚغابل ظَٓٝا يالسك٘  ،سػب ضأ ٟايفريٚظاباز ٟايصٜ ٟكٍٛ
غٛف تعًُٚ ) ٕٛبعسٙ
ُٖا يف ٚقتني

3

« قٛي٘

،
(

( غٛف تعًُ ) ٕٛتهطاض يًتأنٝس عٓس بعطِٗ ٚ .عٓس بعطِٗ

يف ايكرب ٚايكٝاَ . ١فال ٜه ٕٛتهطاضا »

4

 .فايفعالٕ ٚاقعإ يف دٗ١

املػتكبٌ ٚ ،يهُُٗا كتًفإ ظَٓا  ،سٝح ٜكع أسسُٖا قبٌ اآلخط ٚ ،ايص ٟأفاز ٖصا ايتتابع
ٖ ٛسطف ايعطف " ثِ " ٖٚ .صا اؿطف شات٘ ٖ ٛايص ٟأفاز أٜطا ايتعاقب َع ايرتاخ، ٞ
يف قٛي٘ بعس شيو يف ايػٛضْ ٠فػٗا
ﮨ

5

ﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧ

ٚقس عًل عً ٘ٝايفريٚظاباز ٟأٜطا بكٛي٘

ﮤ ﮥ تأنٝس أٜطا ٚ .قٌٝ

« قٛي٘

(ﮡ ﮢ ﮣ

األ ٍٚفبٌ ايسخٚ ، ٍٛايجاْ ٞبعس ايسخٚ . ٍٛهلصا قاٍ
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بعسٙ

(ﮦ ﮧ ) أ ٟعٝاْا  ،يػتِ عٓٗا بػا٥بني »

1

.

ٚيٓا بعس شيو إٔ ْؿري إىل داْب ش ٟعالق ١بايسالي ١ايعَٓ ١ٝؿطف ايتٓفٝؼ ّ ايػني ّ ،
ٖ ٛايسالي ١عً ٢االغتُطاض ٚ ،قس تٓب٘ ايطاٖط  ٜٔعاؾٛض يس ٣تفػري قٛي٘ تعاىل
ﮯﮰﮱ

2

 ،إش قاٍ



« ٚايٝػط ٣يف قٛي٘" ﮰ " َٖ ٞا ال َؿك ١ف٘ٝ

ٚ ) ... ( .وتٌُ ايًفغ َعاْ ٞنجري ٠تٓسضز يف َعاْ ٞايسافع ايص ٟال ٜؿل عً ٢صاسب٘
 ،أ ٟاملالٚ ) ... ( . ِ٥سطف ايتٓفٝؼ عًٖ ٢صا ايتفػري ٜهَ ٕٛطازا َٓ٘ االغتُطاض
َٔ اآلٕ إىل آخط اؿٝا» ٠

 .فايػي ٖٓا أفازت اغتُطاض ظَٔ ايفعٌ َٔ اؿاضط إىل

3

املػتكبٌ ايبعٝس .
ٚإشا نإ تعٝني اؾٗٚ ١ؽًٝص ايسالي ١يًُػتكبٌ وسخ عٔ ططٜل ايػني ٚغٛف  ،نُا
ضأٜٓا يف َا غبل  ،فإٕ مث ١أزا ٠أخط ٣يتشكٝل ايػا ١ٜشاتٗا اغتُدسَت يف بعض غٛض ٖصا
اؿعب  ٖٞٚ ،أزا ٠ايٓف ٞايٓاصب " ١ئ " اييت ٜٓعتٗا اٖ ٜٔؿاّ بأْٗا « سطف ْصب ْٚفٞ
ٚاغتكباٍ »

4

ٜٚ ،صٖب ايعكؿط ٟإىل أْٗا يتٛنٝس ايٓفٚ ٞتأبٝسٚ ، ٙيهٔ ابٔ ٖؿاّ ٜط ٣إٔ

نًُٗٝا « زع ٣ٛيال زي» ٌٝ

5

ٚ .قس ٚضزت يف ٖصا اؿعب َطٚ ٠اسس ٖٞ ٠قٛي٘ تعاىل

 ﮆﮇﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ 

6

عًُا بأْ٘ غبل إٔ شُنِّطَتِ َطتني أخطٜني يف اؿعب
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المرجع نفسه . 313 / 1 ،

6

سورة  :البلد  .اآلية . 5 :

173

ايػابل ٚ .ي ٛأَعٓا ايٓعط يف ٖص ٙاآل ١ٜألزضنٓا إٔ ايفعٌ " ﮉ " ال ٜسٍ عً ٢املػتكبٌ
ٚسس ، ٙبٌ ٜسٍ عً ٢املاضٚ ٞاؿاٍ أٜطا  ،فٗٓاى إشٕ زالي ١ظَٓ ١ٝيًفعٌ مبفطز ٙزيت عًٗٝا
صٝػت٘  ٖٞٚ ،اؿاٍ أ ٚاالغتكباٍ  ،ثِ دا٤ت ايػابك ١املٓفصً " ١ئ "  ،بٗسف نًٝص
ايفعٌ يًسالي ١عً ٢املػتكبٌ  ،شيو أْٗا ٚاسس َٔ ٠أزٚات ؽصٝص تعبريات اؾٗ١

1

ٚ ،يهٔ

ايػٝام ايصٚ ٟضز قٖ ٘ٝصا ايفعٌ ايصٜ ٟتشسخ عٔ طبٝع ١اإلْػإ املػرت بكٛت٘ ٚايص ٟمل ٜٗتس
بٛس ٞإهلٜ ٞعطف٘ نٝف ١ٝتػ ١ٜٛخًك٘ ٚتصٜٛطٜٚ ، ٙط ٜ٘قسضَٛٚ ٙقع٘ يف ايه ، ٕٛدعٌ ايسالي١
تؿٌُ املاضٚ ٞاؿاٍ ٚاملػتفبٌ  .فُجٌ ٖصا ايؿعٛض بايكٚ ، ٠ٛعسّ قسض ٠أسس آخط عً٢
املؼ ب٘ يٝؼ أَطا وسخ َػتكبال  ،بٌ َٖ ٛالظّ يهٌ َتصف بٗصا اـًل املصََٔٚ . ّٛ
اؾسٜط بايصنط إٔ زالي ١صٝػَٜ " ١فِعٌَُ " عً ٢اؿكا٥ل ايجابت ١املتعًك ١بايهٚ ٕٛايطبا٥ع ايبؿط١ٜ
أَط أص ٌٝيف زالالت ٖص ٙايصٝػٖٚ ، ١صا َا ٜػُ ٘ٝبعض ايٓشا ٠احملسثني بايعَٔ ايعاّ ٜ ,كٍٛ
إبطاٖ ِٝايػاَطاَ ٞ٥جال
ايجابت» ١

2

« ٜٚأت ٞبٓاَٜ " ٤فِعٌَُ " يإلعطاب عٔ سسخ َٔ قب ٌٝاؿكا٥ل

ٜٚ .ك ٍٛنُاٍ ضؾٝس

« قس ال ُٜطاز بايصٝػ ١ظَٔ َعني قسز  ،بٌ قس ٜطاز

بٗا عُ ّٛايعَإ ٚ ،شيو يف َا ٜتعًل بايطبا٥ع ايبؿطٚ ١ٜاؿكا٥ل ايهٚ ١ْٝٛاألسهاّ ايس١ٜٝٓ
ٚاألَٛض املأيٛف» ١

3

ٚ .إىل َجٌ ٖص ٙايسالي ١يبٓاَٜ " ٤ػِعٌَُ " ٜؿري َٗس ٟاملدع َٞٚبكٛي٘

« إٕ اؿسخ ال وسخ يف ظَٔ خاص ٚ ،يهٓ٘ وسخ يف نٌ ظَإ ٚ ،ال ٜالسغ ف ٘ٝظَإ

1

مصطفى النحاس  :دراسات في األدوات النحوية  ،ص . 57

2

إبراهيم السامرائي  :الفعل العربي ـ زمانه وأبنيته  ،ص . 33

3
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َعني »

1

.

ٚإشا نإ املجاٍ ايصٚ ٟقفٓا يف َا تكسّ َٓفٝا بـ " ئ "  ،فإٕ يسٜٓا َجاال آخط َجبتا
ٖ ٛقٛي٘ تعاىل

 ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ٚ 2 شيو َا ال ٜسع فاال يالضتٝاب يف إٔ

ايسالي ١عً ٢ايعَٔ ايعاّ ؼككٗا صٝػ ١ايفعٌ " َٜفِعٌَُ " َعطس ٠بايػٝام ٚ ،يٝؼ ايطُ" ١ُٝ
ئ " اييت تأنس يٓا إٔ ٚظٝفتٗا ؽًٝص ٖص ٙايصٝػ ١يًسالي ١عً ٢املػتكبٌ نُا أغًفٓا ٖٚ .هصا
ٜتبني يٓا إٔ صٝػَٜ " ١ػِعٌَُ " َفطز ٠أ ٚبػٝط ١ـ عً ٢سس تعبري بعطِٗ ـ ز ٕٚساد ١إىل
ضُا َٔ ِ٥غٛابل أ ٚيٛاسل  ،ؼٌُ َٔ قسضات ايتعبري عً ٢ايعَٔ يف أبعاز ٙاملدتًفَ ١ا ٜتعني
عً ٢ايساضغني احملسثني متشٝص٘ ٚإبطاظٚ ٙقاٚي ١ايتكعٝس ي٘  ،بعٝسا عٔ تأٜٚالت ٖ ٞأزخٌ يف
املباسح ايبالغَٗٓ ١ٝا يف ايٓشٖٚ . ٛصا ايػٓ ٢يف زالي ١ايصٝػٚ ، ١يَ ٛفطز ، ّ٠عً ٢دٗات
ظََٓ ١ٝتعسزٜ ، ٠ؿٌُ أٜطا صٝػ " ١فَعٌََ "  ،نُا ٜؤنسٖ ٙا ٖٓا يفغ " ﭯ " ،
ٚقس غبل إٔ ٚقفٓا عً ٢أَجًَ ١تعسز ٠يصيو سني سسٜجٓا عٔ صٝػ " ١فَعٌََ " يف ايفصٌ
ايػابل .
ْ َٔٚعـــــا٥ط زاليـــــ ١صٝــــػَٜ " ١فِعٌَُ " عً ٢ايعَٔ ايعاّ املُتس َٔ املاضَ ٞطٚضا باؿاٍ
إىل املػتكبٌ َا ٜػتؿف َٔ قٛي٘ عع ٚدٌ

 ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

﮳﮴ ﮵ ﮶﮷﮸﮹﮺﮻ ﮼﮽ ﮾﮿
﯀

3

 ،فاؿسٜح ٖا ٖٓا عٔ غًٛى بعض ايٓاؽ  ٖٛٚ ،غًٛى غري َطتبط بعَٔ قسز
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 ،شيو إٔ عسّ إنطاّ ايٝتٚ ، ِٝعسّ اؿض عً ٢إطعاّ املػهني ٚ ،أنٌ املٛضٚخ َٔ سكٛم
ايٓاؽ أنال ال ٜبك َ٘ٓ ٞؾ٦ٝا ـ ٚسب املاٍ بؿس ، ٠صفات َالظَ ١يف َٔ ١٦ايٓاؽ  ،ناْت
عٓسِٖ يف املاض ٖٞٚ ، ٞعٓسِٖ سايٝا ٚ ،فس تبك ٢عٓسِٖ َػتكبال  ،إٕ مل تتساضنِٗ
عٓا ١ٜاهلل فٗٝتسٚا بٗس ٟايٓب. ٠ٛ
 َٔٚايعٛاٖط اييت هسض تػذًٗٝا يف َعطض اغتكصا ٤زالالت صٝػَٜ " ١فِعٌَُ " ايعَٓ١ٝ
يف ٖصا اؿعب اغتعُاهلا يف َجٌ قٛي٘ عع ٚدٌ
ﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰ ﯱ 

 ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨﯩﯪ
1

 ،ففَ ٘ٝا ٜٓعت٘ ايٓشاٚ ٠ايبالغ ٕٛٝبـ "

االيتفات "  ٖٛٚ ،يف ٖص ٙاآل َٔ ١ٜصٝػ " ١فَعٌََ " (ﯪ ﯫ ) إىل صٝػَٜ " ١فِعٌَُ "(
ﯭ ) ٚ ،قس تهطض يف غري َا َٛضع َٔ ٖصا اؿعب  َٔٚ ،شيو قٛي٘ عع ٚدٌ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ . 2 
فايتش َٔ ٍٛصٝػ " ١فَعٌََ " (ﯪ ﯫ ) " إىل صٝػَٜ " ١فِعٌَُ " (ﯭ) ٜفطض٘
املكاّ  ،فايتٛيٚ ٞايهفط ٚقع يف ايسْٝا  ،أ ٟيف ظَٔ غابل بايططٚض ٠عً ٢تعصٜب املتٛيني
ٚايهافط ، ٜٔايص ٟغٝه ٕٛيف اآلخطٚ . ٠ايسالي ١ايعَٓ ١ٝيفعً( " ٞﯪ ﯫ ) " قسز٠
بايٓعط إىل َا بعسٖا " ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

" ٚ ،يٝؼ بايٓعط إىل ؿع ١ايتًفغ

باؾًُ. ١
ْٚعٛز إىل قسزات اؾٗ ١يف َعٓ ٢ايتدصٝص  ،فٓتٛقف عٓس يفغ " ٦َٜٛص " ايعطف١ٝ
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ايس ٟخصص زالي ١دَٜٗ " ١فِعٌَُ " باملػتكبٌ ٚ ،عٓس ايتٛقف عٓس اآلبات ايٛاضز ٠يف ٖصا
اؿعب ًٜفت ْعطْا أْٗا مجٝعا تتشسخ عٔ  ّٜٛايكٝاَ ، ١فف ٞقٛي٘ تعاىل
ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ 

1

ﯯ ﯰ

ْالسغ ٚضٚز فعٌ " ﯯ

" يصٝػ " ١فَعٌََ " ايساي ١عً ٢املاض ٞعازٚ ، ٠يهٓٗا تسٍ بفعٌ ايػٝام املؤنس بـ " ٦َٜٛص
" ايعطف ١ٝعً ٢املػتكبٌ  ،نُا ْالسغ ف ٤ٞفعٌ " ﯴ " بصٝػَٜ " ١ػِعٌَُ "
َػبٛق ١بـ " ٦َٜٛص " ايعطف " ١ٝيتسٍ عً ٢اؿاضط ٚ ،يهٓ٘ ساضط ٚاقع يف دٗ ١املػتكبٌ
 ،أ ٟإٔ ايتصنط ٜه ّٜٛ ٕٛايكٝاَ ١ساضطا َػتُطا ؛ ٚشيو اؿاضط املػتُط يف املػتكبٌ ٖٛ
شاْ٘ َا ميهٔ إٔ ُٜػتؿف َٔ قٛي٘ ْعاىل

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆ . 2 
َٚا زَٓا قس تٓاٚيٓا بايسضؽ زالي ١صٝػَٜ " ١فِعٌَُ " عً ٢اؿاضط املػتُط  ،يف َعطض
اغتكصآ٥ا يًعٛاٖط املتعًك ١بسالي ١صٝػَٜ " ١فِعٌَُ " ايعَٓ ١ٝيف غٛض ٖصا اؿعب  ،فًٓؤنس
عً ٢داْب ؼسثٓا عٓ٘ َٔ قبٌ يف ايفصٌ ايػابل  ٖٛٚ ،زخ ٍٛفعٌ ايه ١ْٛٓٝبصٝػ" ١
فَعٌََ " عً ٢فعٌ ٚاضز بصٝػَٜ " ١فِعٌَُ " يتش ٌٜٛزاليت٘ عً ٢اغتُطاض ايفعٌ يف املاض. ٞ
ٚقس ٚضز اؿسٜح عٔ َا ٜٓعت٘ ايباسج ٕٛباملاض ٞاالغتُطاض ٟيف مخػَٛ ١اضع َٔ اؿعب
ايػابل َٗٓ ،ا أضبعَ ١جبتٚ ، ١ضزت نًٗا يف غٛضٚ ٠اسس ٖٞ ، ٠غٛض ٠املطففني ٚٚ ،اسس٠
َٓف ١ٝيف غٛض ٠ايٓبأ .أَا ايصٝػ ١املطنب " ١نإ َٜفِعٌَُ " املجبت ١فكس ٚضزت يف قٛي٘ تعاىل

1

سورة  :الفجر .اآلية . 23 :

2

سورة  :الزلزلة  .اآليات  :من  4إلى . 6
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 ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ 
ﮗ

2

1

ٚقٛي٘  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ٚقٛي٘ أٜطا  ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ 

 ﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ 
 ﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩ 

5

4

3

ٚقٛي٘

ٚ.أَا املٓف ١ٝفٗ ٞايٛاضز ٠يف قٛي٘ عع ٚدٌ

ٚ .اؿل إٔ ٖص ٙايصٝػ ١املطنب َٔ ١نإ ـ أ ٚإسس٣

أخٛاتٗا ـ ٚايفعٌ « تسٍ برتنٝبٗا عًَ ٢عٓ ٢ال ٜتشكل بـ " نإ " ٚسسٖا أ ٚبايفعٌ ٚسسٙ
»

6

 ،بٌ تتشكل بايرتنٝب نً٘ ٚ .قس اغتٛقفت ٖص ٙايصٝػٚ ١أضطابٗا عسزا َٔ ايباسجني

احملسثني عطبا َٚػتؿطقني ٚ ،نإ َٔ ضٚاز االٖتُاّ بٗصا املٛضٛع ساَس عبس ايكازض ايص ٟشنط
يف َكاٍ ي٘ عٔ َعاْ ٞاملاض ٞيف ايكطإٓ ايهطْ ِٜؿط ٙغٓ 1021 ١إٔ َا ْعت٘ باملاضٞ
االغتُطاض ٟيف نالّ ايعطب قٛاَ٘ دعإٓ ُٖا َاض ٞفعٌ ايهٚ ، ١ْٛٓٝاملطاضع ايساٍ عً ٢ايفعٌ
األغاغ ٞاملطاز ايتعبري عٓ٘ ٚ ،عٓس٥ص ٜتعني إٔ ٜتشس املػٓس إي ٘ٝيف ايفعًني َٔ سٝح ايعسز
ٚايٓٛع ٚايؿدص » ٚ . 7قس ايتفت صاسب املكاٍ بعس شيو إىل ٚدٛز صٝػ ١يًُاض ٞايبعٝس
ترتنب ٖ ٞأٜطا َٔ فعٌ ايهٚ ، ١ْٛٓٝيهٔ فعــــــــًــٗا األغــــاغ ٞاملطاز ايتعبري عٓ٘ ٜـــــــطز يف

1

سورة  :المطففين  .اآلية . 14 :

2

سورة  :المطففين  .اآلية . 17 :

3

سورة  :المطففين  .اآلية . 29 :

4

سورة  :المطففين  .اآلية . 29 :

5

سورة  :النبأ  .اآلية . 27 :

 6محمود أحمد نجلة  :لغة القرآن الكريم في جزء عم  ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر  .بيروت
 . 1981 .ص . 424
7

حامد عبد القادر  :معاني الماضي في القرآن الكريم  .مجلة مجمع اللغة العربية  .ج  . 10سنو 1958

 .ص  67وما بعدها .
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صٝػ ١املاضٚ ، 1 ٞمل ٜـــــطز ٖصا ايرتنٝب يف دع ٤عِ  ،بٌ ٚضز يف قــــــٛي٘ تعاىل يف غٛض٠
ايكُط

 ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ ﮑ

2

ٚ .مل

ٜهٔ ساَس عبس ايكازض غَ ٣ٛبًٛض يفهط ٠ؼسخ عٓٗا َٔ قبٌ املػتؿطم األملاْ ٞبطدؿرتاغط
سني ؼسخ عٔ مسات متٝع ايًػ ١ايعطب ، ١ٝعٔ غا٥ط ايًػات ايػاََ ، ١ٝطٝفا أْ٘ « مما
ٜعٜسٖا متٝعا عٔ غا٥طٖا
إسساُٖا

ؽصٝص َعاْ ٞأبٓ ١ٝاألفعاٍ ٚتٜٓٛعٗا ٚ ،شيو بٛاغطتني ؛

اقرتاْٗا باألزٚات  /مٛ

" قس فَعٌََ ( ٚ ) ...األخط٣

تكس ِٜفعٌ (

نإ ) عً ٢اختالف صٝػ٘  ،م " ٛنإ قس فعٌ "  " ٚنإ ٜفعٌ "  " ٚغٝه ٕٛقس
فعٌ " إىل آخط شيو  .فهٌ ٖصا ّٜٛٓع َعاْ ٞايفعٌ  ،تٜٓٛعا أنجط بهجري  ،مما ٜٛدس يف أ١ٜ
يػ ١ناْت  َٔ ،غا٥ط ايًػات ايػاَ ١ٝـ قطٜبا َٔ غٓ ٢ايفعٌ ايْٛٝاْٚ ٞايػطب ، ٞأ ٚباألسط٣
أغَُٓٗٓ ٢ا يف بعض األؾٝاٖٚ . ٤صا َٔ أنرب األزي ١عً ٢غذ ١ٝايًػ ١ايعطبٚ ١ٝطبٝعتٗا ،
فٗ ٞأبسا تؤثط املعني احملسٚز  ،عً ٢املِٗ املطًل ٚ ،مت ٌٝإىل ايتفطٜل ٚايتدصٝص »

3

.

ٚيٝؼ يٓا إٔ ْطع ْكط ١ايٓٗا ١ٜهلصا ايفصٌ ز ٕٚإٔ ْػطز غطٜعا عً ٢فعٌ األَط يف ٖصا
اؿعب  ،سٝح ْػذٌ امصاض عسز َطات ٚدٛز ٙيف َ 54طٚ ، ٠إٕ نإ شيو ايعسز أنرب
َٔ َج ً٘ٝيف اؿعب ايص ٟغبك٘ سٝح س ٣ٛشيو اؿعب  46أفعاٍ ٚبصيو ٜصبح فُٛع
َطات ٚضٚز فعٌ األَط يف اؾع ٤بطَت٘ َ 56ط ٠متجٌ  َٔ % 40،51فُٛع أفعاٍ ٖصا اؾع٤

1

المرجع السابق  .ص . 69

2

سورة  :القمر  .اآليتان . 14 ، 13 :

3

ج برجشتراسر  :التطور النحوي للغة العربية  .إخراج رمضان عبد التواب وتصحيحه وتعليقه  .مكتبة

الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض  ، 1982 .ص  87ـ . 88
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 ،نُا ٜب ٘ٓٝاؾسٚالٕ اإلسصاٝ٥إ اؿاَالٕ يطقُٚ . 116 ، 112 ٞأَا ايسالي ١ايعَٓ١ٝ
هلص ٙاألفعاٍ فٗ ٞبسٚضٖا َٓشصط ٠يف املػتكبٌ  ،إشا نإ يٓا إٔ ْططب صفشا عٔ ضأٟ
َٓهطٚ ٟدٛز أ ١ٜزالي ١ي٘ عً ٢ايعَٔ فاض ٜٔيًكاً٥ني بٛدٛز ظَٔ هلصا ايفعٌ اْطالقا َٔ قٛهلِ
باقتطاع٘ َٔ املطاضع  ،نُا ؾطسٓا شيو يف ايفصٌ األٖ َٔ ٍٚصا ايبشح ٚ .إىل داْب
أفعاٍ األَط ايكًٖ ١ًٝص ٙمث ١يف ٖصا اؿعب فعالٕ بصٝفَٜ " ١فِعٌَُ " املػبٛق ١بالّ األَط ٚقس
ٚضز أٚهلُا يف قٛي٘ تعاىل  ﯫ ﯬ ﯭ 
ﭙﭚﭛﭜﭝ

2

1



ٚٚضز ايجاْ ٞيف قٛي٘ غبشاْ٘

 ،عًُا بإٔ اؿعب ايػابل ٚضزت فٖ ٘ٝص ٙايصٝػ ١يف

ثالثَٛ ١اضع أخط َٔٚ , ٣املؤنس إٔ زاليٖ ١ص ٙاألفعاٍ مجٝعا ال ؽطز عٔ زالي ١أفعاٍ األَط
ايعَٓ ١ٝأ ٟاملػتكبٌ أخصا بايطأ ٟايػابل ْٚ .ؿري أخريا إىل إٔ ٖص ٙايسالي ١عً ٢املػتكبٌ
تًُشغ أٜطا  ،طبكا هلصا ايطأ ٟيف صٝػٜ " ١فِعٌَُ " املػبٛق ١بـ " ال " ايٓاٖٚ ١ٝاييت ٚضزت
يف ٖصا اؿعب َ 41طات ٖٞ

 ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ

 ﯱﯲﯳ ﯴﯵ ﯷ 

4

3

ٚ

 ٖٞٚ ،ايٛسٝس ٠املٛدٛز ٠يف اؾع ٤بطَت٘ ٚ .يهٔ

ايطبٝع ١اإلْؿا ١ٝ٥يًذٌُ اييت ٚضز فٗٝا األَط بصٝعيت " افِعٌَِ "  "ٚيَِٝفِعٌَِ "ٚ ،نصيو ايٓٗٞ
بصٝػَٜ " ١فِعٌَُ " املػبٛق ١بـ " ال " ايٓاٖ ، ١ٝتًك ٞبعالٍ َٔ ايؿو عًٚ ٢دٛز أ ١ٜزالي١
ظَٓ ١ٝهلص ٙاألفعاٍ اييت ميهٔ إٔ ال ٜهتب هلا اـطٚز إىل ايٛدٛز أصال .
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سورة  :العلق  .اآلية . 17 :

2

سورة  :قريش  .اآلية . 3 :
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سورة  :الضحى  .اآليتان . 10 ، 9 :
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خامت١
بعس ٖصا ايتطٛاف يف أضدا ٤ايصٝؼ ايعَٓ ١ٝيًفعٌ ايعطب ٞيف دع " ٤عََِّ " يف ض٤ٛ
َا مت ايٛقٛف عً ٘ٝيف املٗاز ايٓعط ، ٟإٓ يًبشح إٔ ٜػتدًص بعض َا ٖسا ٙإي ٘ٝايٓص
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َٛضٛع ايسضاغٚ . ١يعٌ أَ ٍٚا أنس ٙعجٓا يف ٖصا اؾع ٤إٔ صٝؼ ايفعٌ ايعطب ٞقس تسٍ
ببٓٝتٗا عً ٢ايعَٔ ٚ ،يهٔ تًو ايسالي ١ايصطفَ ، ١ٝتأثط ٠مبؤثطات أخط ٣خاضد ١عٔ بٓٝت٘ ،
إَا َتأت َٔ ١ٝايػٝام أ ٚاملكاّ ٚ ،إَا بػعٌ ضُا ِ٥أ ٚيٛاصل  ،غابك ١أ ٚالسكٚ ، ١شيو
َا اصطًُح عً ٢تػُٝت٘ بـايعَٔ ايٓشٚ . ٟٛقس تبني يٓا إٔ َا ال ٜكٌ عٔ  51فعال أَ ٟا
ميجٌ  َٔ % 50,1فُٛع األفعاٍ ايٛاضز ٠بٗص ٙايصٝػ ، ١زيت عً ٢املػتكبٌ  ،بفعٌ ايػٝام
 ،أ ٚزخ ٍٛأزٚات سٛيت اؾٗٚ . ١تبني يٓا نصيو إٔ صٝػَٜ " ١فِعٌَُ " بسٚضٖا زيت عً٢
غري زاليتٗا ايعَٓ ١ٝاألصً ١ٝأ ٟاؿاٍ ٚاملػتكبٌ  ،فتشٛيت إىل ايسالي ١عً ٢املاض ٞيف 52
َٛضعا  ،أ ٟبٓػب َٔ % 11,51 ١فُٛع األفعاٍ ايٛاضز ٠بٗص ٙايصٝػٚ . ١قس ٚقفٓا عً٢
زالالت ظَٓ ١ٝأخط ٣يهٌ َٔ ايصٝػتني  ،خاضد ١عٔ اؾٗ ١اييت تسٍ عًٗٝا أصال ٚ .شيو َا
ميهٔ إٔ ْػُ ٘ٝبـايكًب يف َعٓ ٢اؾٗٚ . ١يهٔ شيو ال ميٓعٓا َٔ تكطٜط إٔ ايسالي ١األصً١ٝ
يهٌ َٔ ايصٝػتني قا ١ُ٥عً ٢ايتػًٝب إثط اغتكطا ٤فعً ٞالغتدساّ نٌ َٔ ايصٝػتني يف ايرتاخ
اجملػس يًٛاقع ايًػ ٟٛيف عصٛض االستذاز .
ٚاألَط ايجاْ ٞايصٜ ٟتٛدب عًٓٝا إبطاظ ٖٛ ٙإٔ االعتُاز عً ٢بٓا ٤صٝػيت " فَعٌََ " ٚ
" َٜفِعٌَُ " يف اغتدطاز ايسالي ١ايعَٓ ١ٝيهٌ َُٓٗا ال ٜػتك ، ِٝإش أْٓا يس ٣تتبعٓا ٖصٜٔ
ايصٝػتني خًصٓا إىل أْ٘ تبعا الغتدساَُٗا ميهٔ إٔ ْتشسخ عٔ غت ١أْٛاع مناشز

املاضٞ

يف ايًفغ ٚاملعٓٚ ، ٢املاض ٞيف ايًفغ ز ٕٚاملعٓٚ ، ٢املاض ٞيف املعٓ ٢ز ٕٚايًفغ ،
ٚاملطاضع غ ٞايًفغ ٚاملعٓ ٢أ ٟاملػتكبٌ ٚ ،املطاضع ( املػتكبٌ ) يف ايًفغ ز ٕٚاملعٓ ٢ثِ
أخريا املطاضع يف املعٓ ٢ز ٕٚايًفغ .
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ٚثايح ٖص ٙاؿكا٥ل اْطٛا ٤ايفعٌ ايعطب ٞعً ٢نٓٛظ َصخٛضٚ ٠ثطا ٤نبري َٔ سٝح ايسالي١
عً ٢ايعَٔ  ،فكس ضأٜٓا إٔ ايطُا ِ٥اييت تًشل بإسس ٣ايصٝػتني ؽصص زاليتٗا ايعَٓ ١ٝفتذعًٗا
أنجط زقٖٚ ، ١صا َا زفع ايباسجني إىل اغتدالص أظَٓ ١عسٜس ٠ضُٔ نٌ دَٗٚ ، ١ا شٖب
إي ٘ٝبعطِٗ َٔ تصٛض ْعط ٟيٛدٛز غبع ١أبعاز يًعَٔ ٖ ٞقبٌ املاضٚ ٞاملاضٚ ٞبعس املاضٞ
ٚاؿاضط ٚقبٌ املػتكبٌ ٚاملػتكبٌ ٚبعس املػتكبٌ مل ٜصسق٘ تتبع اغتعُاالت ايصٝػتني يف دع٤
عََِّ  ،فكس ٚقفٓا عً ٢أظَٓ ١أنجط  ،ضمبا تعطَ ٞؿطٚع ١ٝملػع ٢عسٜس َٔ ايباسجني ايصٜٔ
أٚصًٛا أظَٓ ١ايفعٌ يف اؾًُ ١اـرب ١ٜاملجبت ١إىل  16ظَٓا  ،نُا ٖ ٛساٍ ايسنتٛض سػإ متاّ
 ,غري أْٓا يس ٣تتبعٓا يسالالت صٝػ " ١فَعٌََ " يف ٖصا اؾعٚ ٤دسْاٖا غتا (  ) 46بُٓٝا
ٚدسْا زالالت صٝػَٜ " ١فِعٌَُ " أضبعا ( ) 40

 ،األَط ايص ٟهعٌ فُٛع زالالت

ايصٝػتني يف عصا اؾع ، 14 ٤ألْ٘ خال َٔ اغتعُاالت بعض ايػٛابل َجٌ قس نإ  ،نُا
خال َٔ اغتدساّ أفعاٍ ايؿطٚع ٚاملكاضبٚ ١ايطدا... ٤
ٚيعًٓا نًص َٔ نٌ تكسّ إىل إٔ َا ٚقفٓا عًٜ ٘ٝكسّ يٓا َؤؾطات تعطس ضأ ٟايكاً٥ني بإٔ
ايتكػُٝني املعطٚفني يًفعٌ ايعطب َٔ ٞسٝح زاليت٘ ايعَٓ ، ١ٝتكػ ِٝايبصطٜني

َاض َٚطاضع

ٚأَط َٚ ،اض ٚساضط ٚزآٜ ، ِ٥طٜٛإ بايفعٌ عً ٢خًط ٚاضططاب ٚاضشني  ،فاملطاضع
 ،سػب تػُ ١ٝايبصطٜني ٜٓ ،بين عً ٢أغاؽ ايؿهٌ أ ٚاملبٓٚ ، ٢تػُ ١ٝاألَط قٛاَٗا
املعٓ ، ٢بُٓٝا تػُ ١ٝاملاض ٞقا ١ُ٥عً ٢ايسالي ١ايعَٓ . ١ٝأَا املػتكبٌ ٚايسا ِ٥ـ عً ٢سس
تعبري ايهٛفٝني ـ فُٗا ٜػتٓسإ إىل أغاؽ ايعَٔ  ،غري إٔ اـالف عً ٢فعً ١ٝايساٚ ِ٥عً٢
زاليت٘ ايعَٓب ١أٖ ٞاؿاٍ أّ االغتكباٍ أّ املط ٞأّ االغتُطاض أّ ايجبات ٚعً ٢بٓاٚ ٘٥عً٢
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صٝػت٘  ،فٗ ٛعٓس ايهٛفٝني صٝػ ١فاعٌ ٚ ،عٓس ايفطا ٤صٝػ ١فاعٌ ايعاًَٚ ، ١عٓس ايعداز
صٝػَٜ " ١فِعٌَُ َتبٛع ١بايكط ١ٜٓايًفع ، ١ٝدعٌ َػع ٢ايهٛفٝني ٜبس ٚغري قكل يػاٜت٘ املتُجً١
يف اؽاش ايعَٔ أغاغا ٜك ّٛعً ٘ٝتكػ ِٝايفعٌ  .أَا َا اقرتس٘ املػتؿطقٚ ٕٛبعض َٔ
ؾاٜعِٗ َٔ ايًػاْبي احملسثني َٔ تكػ ِٝيًفعٌ ايعطب ٞإىل accompli et inaccompli
 ،فكس تبني بسٚض ٙأْ٘ غري زقٝل  ،فطال عٔ َا ٜعتٛض تطمجت٘ إىل تاّ ٚغري تاّ َٔ يبؼ
ٚعسّ زق. ١
َُٗٚا ٜهٔ َٔ أَط  ،فإْٓا مػب إٔ ايتػاؤالت اييت ططستٗا إؾهاي ١ٝايبشح ٚاييت
عطضٓاٖا يف املكسَٚ ، ١خاص ١غؤاهلا املطنعٟ

نٝف بست زالي ١ايصٝؼ املدتًف ١يًفعٌ

ايعطب ٞيف دع ٤عِ ؟  ،قس عطفت إدابتٗا يف فصً ٞايبشح

ايجاْٚ ٞايجايح  ،بكسض

َتفاٚت َٔ ايتشسٜس .
َٚع شيو ال َٓاص يٓا َٔ ايتأنٝس عً ٢إٔ أبٛاب ايبشح يف ٖصا اجملاٍ َا تعاٍ
َؿطع ، ١قصس غرب أغٛاض ايسالالت ايعَٓ ١ٝيًفعٌ ايعطبٚ ، ٞفٗٝا َٔ ايجطاَ ٤ا ؾٗس ب٘ أسس
نباض ضٚاز ايبشح ايًػ َٔ ٟٛايػطبٝني  ٖٛٚاملػتؿطم بطدؿٓطاغط ايص ٟأفطت ب٘ زضاغت٘ ملا
تٓط ٟٛعً ٘ٝايًػ ١ايعطب َٔ ١ٝثطا ٤يف ايصٝؼ شات ايسالي ١ايعَٓ ١ٝإىل ايتأنٝس عً ٢إٔ ايًع١
ايعطب « ١ٝأنٌُ ايًػات ايػاَٚ ١ٝأمتٗا يف ٖصا ايباب  ،أ ٟباب املعاْ ٞايٛقتٚ ١ٝغريٖا ٖٞٚ ،
َع شيو أسسثٗا  ،اْهؿفت اْهؿافا ظا٥سا عًَ ٢ا يف غريٖا ٚ ،ابتعست ٖٔ األصٌ ابتعازا
أنجط َٓٗا »
1

1

.

ج برجشتراسر  :التطور النحوي للغة العربية  .ص . 90

184

ٚاهلل ٚي ٞايتٛفٝل .
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Résumé
La question de savoir comment l‟expression temporelle est exprimée
par les différentes formes verbales en arabe revêt une grande importance,
pour ceux qui s‟intéressent à la description grammaticale du verbe et à la
compréhension de la langue arabe et de son fonctionnement. C‟est le thème
du présent mémoire , dans lequelle on recourt à l‟analyse textuelle.
Pour comprendre le phénomène temporel en langue arabe, on a choisi
de se référer au texte arabe par excellence, celui du Coran. Le travail portera
sur une partie désignée sous « Juz‟ Amma », représentative du Coran et
particulièrement appropriée à l‟étude de l‟ensemble. En effet, d‟une part, les
chapitres (Sourates) qui la composent varient en longueur et d‟autre part, les
thèmes abordés se rapportent à la foi, à la fin du monde, au repentir et au
châtiment, ainsi qu‟aux légendes des peuples anciens.
La principale question qui se pose est celle de savoir quelles sont les
diverses formes sémantiques du verbe arabe dans « Amma ». De cette
interrogation découlent des questions secondaires telles que : est-ce que la
valeur sémantique de chaque forme, dans les contextes variés de cette partie
du texte coranique, concorde avec celle déterminée par les grammairiens ?
La forme est-elle le seul déterminant temporel dans cette partie ? Quel est
l‟impact du contexte et des affixes (préfixes, suffixes) sur la valeur temporelle
de la forme telle qu‟elle apparait dans cette partie du Coran ?
Une approche descriptive est appliquée, s‟appuyant sur l‟analyse,
soutenue par des statistiques pour chaque cas. Dans la partie théorique
introductive du premier chapitre, la méthodologie historique a délibérément
été écartée car jugée inefficace pour montrer la réalité du verbe et sa relation
avec le temps, à l‟exception de l‟évocation chronologique des théoriciens cités
dans les deux parties de ce même chapitre.
Pour répondre aux différentes questions soulevées, une démarche
méthodique a été adoptée afin d‟atteindre les objectifs fixés et de cerner tous
les aspects du sujet. Le premier chapitre constitue une introduction
théorique qui concerne deux aspects. D‟abord, la notion de verbe, du point
de vue sémantique et ses diverses caractéristiques. Ensuite, la notion de
temps en rapport avec le verbe, ses différentes catégories et ses
connotations. Le second chapitre est consacré à l‟étude de la forme verbale
« faala » (et ses subdivisions) comme forme grammaticale, ou ce que les
anciens grammairiens appellent le temps du passé. Quant au troisième
chapitre, il décrit les formes verbales « yafaalou » (et ses subdivisions) et «
ifaal » que les anciens grammairiens désignent respectivement par le présent
et l‟impératif. Si l‟impératif n‟est pas traité dans un chapitre à part, c‟est
parce qu‟il n‟est pas aussi détaillé que les deux autres temps (passé et
présent). Dans les chapitres deux et trois, les formes verbales sont localisés
dans toutes les sourates de chaque section (hizb), en déterminant leurs sens
dans chaque contexte. Cependant, dans la dernière section, seuls les
phénomènes les plus apparents ont été traités, suivis de tableaux
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graphiques et statistiques, exposant les formes de « faala », « yafaalou »,
« ifaal » et grâce auxquels des observations d‟ordre général ont été avancées,
concernant le sens de chacune de ces formes ainsi que l‟influence des
affixes, des outils et du contexte sur les connotations de ces formes, dans
ce que certains désignent par « le temps grammatical ».
Une conclusion générale clôt le présent travail, en récapitulant les
principaux résultats obtenus après la description et l‟analyse du corpus
concerné.
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ABSTRACT
The question of how the various forms of the verb in Arabic express
time is clearly of great importance to those interested in the evolution of the
grammatical description of the Arabic verb and in solving the mystery of
language and understanding the way it works.
This is the topic of my Magistère research work in which I have
avoided plain theorization and have opted for text analysis. There is no text
as precise as that of the Quran, the first text ever in Arabic, to understand
the phenomenon of time in the Arabic language. The part “Juz‟ Amma” in the
Quran is the subject matter of this study. This part is suitable as a case
study of the whole Quran as its chapters (Suras) vary in length, on the one
hand, and in the themes related to faith in particular, to doomsday, to
repentance and punishment and to the tales of ancient nations.
At the outset, a central question is asked: What are the various
semantic forms of the Arabic verb in the „Amma‟ part? This question
generates the following secondary questions: Does the semantic value of
each form in the various contexts of this part of the Quran‟s text concord
with that determined by the grammarians? Is verb form the only tense
determinant in this part? What is the effect of the context and affixes
(prefixes and suffixes) in the tense value of the form as it appears in this part
of the Quran?
A descriptive methodology is followed to achieve the aims of this
research using statistically supported analysis in every single context of
occurrence. The research work may look overloaded with charts but its
nature and its aims do require such means. Historical methodology has been
deliberately avoided even in the theoretical introduction of the first chapter
as such an approach has been deemed inefficient in showing the reality of
the verb and its connection with time, except for the chronological listing of
the scholars mentioned in the two parts of this chapter.
To answer the central question as well as the secondary ones, a
research scheme had to be designed in a way to achieve the aims and to
cover all aspects of the problem. The first chapter is a literature review which
is of a certain length because of the nature of this research. First, it deals
with the notion of the verb from a semantic point of view and its
characteristics. Then, it focuses on the notion of the tense in its relation with
the verb and its various classes and connotations. The second chapter is
devoted to investigating „faala‟ (and its subdivisions) as a grammatical form
or what the ancient grammarians called the past tense. The third chapter
describes the forms „yafaalou‟ (and its subdivisions) and „ifaal‟ that the
ancient grammarians called respectively the present tense and the
imperative. The imperative tense is not dealt with in a separate chapter in
order to keep all chapters balanced and because the imperative tense is not
as detailed as the two other tenses. In chapters two and three, the verb
forms are carefully investigated in all the Suras of each section (hizb) by
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determining their meanings in each context. In the last section, however,
there is just an outline of the most noticeable phenomena. This is followed
by a series of graphs that display what forms of „faala, „yafaalou‟ and „ifaal‟
are contained in this section and in the last one. General observations are
made as to the meaning of each of these forms and the influence of the
affixes, the tools, the context and the root on the semantic value of these
forms, in what scholars have called „the grammatical tense‟.
The research work ends with a conclusion that summarizes the results
reached after description.
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بريٚت .
 23مجاٍ ايس ٜٔأب ٛعبس اهلل ذلُس بٔ عبس اهلل بٔ َايو ايطا ٞ٥احلٝاْ : ٞؾطح ايهاف ١ٝايؿاف ١ٝذبكٝل عبس
املٓعِ أمحس ٖطٜس . ٟزاض املأَ ٕٛيًرتاخ َ .ه ١املهطَ. 1982 . 1 . ١
 24مجاٍ ايس ٜٔعبس ايطح ِٝبٔ احلػٔ األغْٓٗ : ٟٛا ١ٜايػ ٍٛيف ؾطح َٓٗاج األص ٍٛيًكاضْ ٞاصط ايسٜٔ
بٔ عبس اهلل بٔ عُط ايبٝطا . ٟٚذبكٝل ذلُس خبٝت املطٝع . ٞعامل ايهتب  .ايكاٖط . ٠ز  .ت .
 25أب ٛحاَس ايغعاي : ٞاملٓد َٔ ٍٛتعًٝكات األص . ٍٛذبكٝل ذلُس حػٔ ٖٝت . ٛزاض ايفهط  .زَؿل .
. 1982 . 2
 26ابٔ حعّ األْسيػ : ٞاإلحهاّ يف أص ٍٛاألحهاّ  .ذبكٝل أمحس دلُس ؾانط  .زاض اآلفام اجلسٜس. ٠
بريٚت . 1983 . 2 .
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. ل إحػإ عباؽٝ ذبك. بٜ األز١ب إىل َعطفٜ ـ إضؾاز األز٤ َعذِ األزبا: َٞٚ ايطُٟٛت احلٛاقٜ 81
. 1993 . 1 . تٚ بري. َٞزاض ايغطب اإلغال
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ثبت املصادر ّاملرادع

292 ، 283
 283ـ 291

أ ـ باللػ٘ العربٔ٘
ب ـ باللػات األديبٔ٘

291

ج ـ الدّرٓات

292

د ـ الرشاٜل اجلامعٔ٘

292
 293ـ 295

الفَرط العاو

295

