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 حثـــــــــح انثـــــمذيـــــي
ػ فقد سبق كجػؾد  الؾجػؾد ،ؿ ببل بداية العالسيؽ األك   الحسد هلل رب    ر ، كاآلخ 

كال يحيط به مكػاف  ،، فبل يذسمه زمؽ كال يسر به حدث  ببل نهاية كال حدكد
ػ فهؾ خالق الزمؽ كالحدث كالسكاف ، ؽ نظػق ، كالربلة كالدبلـ عمى خير م 

ْعمؼ مشذ بػد  الػزمؽ ، ال ي   دمحم الشبي العربي األميؽ مبيؽ سيدنا عربي   بمداف  
ػ، كلػ ؽ هؾ خيػر مشػهم   ،  فزػ  مشػهأؽ هػؾ ؽ يػتيي عمػى مػر الػزمؽ بعػد  م 

 . كعمى آله كصحبه كسمؼ

 : ذـــؼــــٔت
، يمػػ المغػة  أشرؼ العمـؾ التي يعس  الباحثؾف فيها عمـؾ المغة العربية فإف  

،  ة عمػى السعشػػى مػة صػػحة التركيػػ ة التػي يهػػتؼ بالسحافغػػقػػالسحكسػة الديي
 كمرػدر العربيػة ، كالسعجزة الخالدة لمشبي العغيؼ ملسو هيلع هللا ىلص لغة القرآف الكريؼ يفه

 األسسى كآيتها العغسى.

، فجػ  مػا ير ػ  فيػه  كمؽ أهؼ خرائص المغة العربية هػؾ السعشػى 
 يالسعشػى كيػر ر فػ ي، كمسػا يػر ر فػ فػ الستكمؼ كضػؾح السعشػى كسػبلمة الم

 :  له كاف مؾضؾع هذا البحث، كحؾ  المف  )الزمؽ(

  . القزية الشحؾية في أ ر الزمؽ

ليها لسا يكتشفػه مػؽ الزمؽ مؽ السؾضؾعات التي هداني هللا إ دراسة 
ػػا فيسػػا نػػتعمؼ أك نعمػػؼ مػػؽ يزػػايا يأسػػرار ليدػػ  فػػ  الكػػؾف فحدػػ  بػػ  أيزا

 .يالشحؾ مجاؿ يخرر

فكسػػا يػػر ر فػػي حيايشػػا نحػػؽ األحيػػا  إذ هػػؾ الػػذ  يحتػػؾ  األحػػداث  
الشحؾ ال يبعد كثيػراا  يالزمؽ ف فإف   ،ؾا لك  أياـ أحكامها ، ككسا يال كيذسمها
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الحكؼ الشحػؾ  بإعظػا  حكػؼ إعرابػي لػؼ يكػؽ  ير ر فعؽ هذ  السقؾلة فقد ي  
ػػا لػػه  ، يحػػق لػػه لػػؾال الػػزمؽ ، أك  لػػؾال الػػزمؽأك مشعػػه مػػؽ حكػػؼ كػػاف معترضا

 البحث. يظا  أك مشة حكؼ كهكذا مسا يغهر فيكؾف الزمؽ شرطاا إلع

 إبػراز عمػي  هشػا إال  كمػا فت ر عام  الزمؽ في حيايشا عػاهر ككاضػ   
ا نعيذػه  يعبيػر عس ػنشظػق بهػا إال   يالمغة التػ سا، ف القاعدة الشحؾية يأ ر  ف

ػػا  أك نػػرا  أك ندػػسعه مػػؽ أحػػداث مػػة الحػػدث ، كهػػؾ مػػريبط اريباطاػػا عغيسا
ير حػػاالا كايعاػػا  ػػؼ  ػػؼ يػػتيي فيرػػ ،السدػػتقب   يفالحػػدث يػػد يكػػؾف مشتغػػر فػػ

 طي الزمؽ السشتهي الساضي. يفيرير ف ييسز

 يا ٌهً: ٔكاٌ عثة اختٍاسي ذلزا ادلٕضٕع 
معشى الجسمػة  يالحكؼ الشحؾ  كف يمحاكلة الؾيؾؼ عمى أ ر الزمؽ ف  -1

 كيركيبها.
أك األداة  ،ه عامػػػ   يػػػر ممفػػػؾس بػػػه بػػػ  يدػػػتدؿ عميػػػه برػػػيغته أن ػػػ  -2

 . أك سياؽ الكبلـ ،الستقدمة عمى الفع  
 أ ر عام  الزمؽ عغيؼ فهؾ يذس  أ م  أبؾاب الشحؾ. أف    -3
د معشػى جسمػة أك يحدي ،أ ر الزمؽ متشؾع ما بيؽ إيرار حكؼ نحؾ   أف    -4

 يبؾؿ حكؼ أك رفزه. يكيكؾف الزمؽ شرطاا ف ،
الػػزمؽ ذايػػه يػػد يتػػت ر بعؾامػػ  لفغيػػة كهػػى األدكات الداخمػػة عمػػى  أف    -5

ا الفعػػ  أك  ػػا كاآلعػػركؼ محػػددة لمػػزمؽ كػػتمس ك ػػدا ف كسػػا يتػػت ر أيزا
 . بعؾام  معشؾية كداللة كسياؽ الكبلـ يبمه كبعد 

ف يعبػر برػيغة تت ر كيغهػر التػت ر عبػر كجػؾ  عػدة كػالزمؽ يػد يتػ أف    -6
أك  ،حػدكد  فيقػرب  يأك يتػت ر فػ ،ؽ زمػؽ  يػر مػا كضػع  لػه فع  ع
 . كذلػ كمه كفق عؾام  لفغية أك معشؾية ،يقرر أك يستد ك  ،يبعد 
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ظشػة مػؽ فهؼ الػزمؽ الغػاهر كالػزمؽ السػراد كفهػؼ حػدكد  يدػتمـز ف أف    -7
ف ؾالبحػػث فكثيػػراا مػػا يختمػػ  الشحؾيػػ يالقػػارئ كبرػػيرة مسػػؽ يعسػػ  فػػ

 الجسمة. ييحديد الزمؽ السراد ف ينفدهؼ فأ
القزػػػية  ي ػػػر  فػػػأالػػػزمؽ ك  ياختػػػرت أف يكػػػؾف البحػػػث فػػػ لكػػػ  هػػػذا 
يتبعػ  فيػه القزػايا ذات ، كيد ايبع  فيه السشهج االستقرائي حيػث  الشحؾية

براز عام  الزمؽ إ،  ؼ يس  ب جسية أبؾاب الشحؾ يث فالرمة بسؾضؾع البح
أف  طبيعػػة البحػػثيػػد ايتزػػ  ك  ، مدػػائ  متفرعػػة عػػؽ القزػػية الشحؾيػػة يفػػ

   :يفيتيي 
 مقدمة كيسهيد كفرميؽ كخايسة كفهارس لمسرادر كالسراجة.

 ،هللا كالثشا  عميه عؽ أهسيػة البحػث  ديحد   فيها بعد حس :السقدمة : أٔلا 
 كالخظة التي سرت عميها. ،كدكاعي اختيار  كمشهجه 

 . : نغرة الشحؾييؽ لمزمؽ كهؾ بعشؾاف التسهيد : اا ثاٍَ
كيذس   ،الزمؽ مفهؾمه كحدكد  كأدلته  : الفر  األكؿ كهؾ بعشؾاف:  اا ثانث

  بل ة مباحث:
 كأيدامه. ،كداللته  ،، يعريفه ي الزمؽ الفعم السبحث األكؿ:
 . حدكد الزمؽ : السبحث الثاني
 . أدلة الزمؽ : السبحث الثالث

، كيػد  القزػية الشحؾيػة يالػزمؽ فػ أ ر :بعشؾاف الثاني كهؾ الفر  :  اا ساتؼ
 ألبؾاب ابؽ مالػ. ريبته كفقاا 
 هؼ الشتائج التي يؾصم  إليها.أكيد ذكرت فيها  الخايسة :خايغاا 
 كالسراجة.: فهرس السرادر عادعاا 
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 ــــذٍٓــانتً

 َظشج انُحٌٕني نهضيٍ
 يجدر بي هشا بياف أمريؽ: 

 السعجؼ العربي. ييعريف الزمؽ ف:  األٔل       

 .نغر الشحؾييؽ يمفهـؾ الزمؽ ف:  انثاًَ       

 : ادلؼجى انؼشتً : تؼشٌف انضيٍ يف أٔلا 
كيظمػق ،  ى يميػ  الؾيػ  ككثيػر السعجؼ العربػي يظمػق عمػ يالزمؽ ف 
أيزػػاا قػػاؿ فيػػه ، كي   زمػػؽ كأزمػػاف كأزمشػػةعمػػى العرػػر، كيجسػػة عمػػى أ اا أيزػػ
 ر عؽ الذديد بزمؽ زامؽ.عب  ، كي   (1)الزماف

، كأزمػػػؽ  طػػػاؿ عميػػػه الزمػػػاف :  أزمػػػؽ الذػػػي  أ أيزػػػاا : كيقػػػاؿ 
 أياـ به.:   بالسكاف أ

 ، كالػدهر عشػد السعشػى كاإلطػبلؽ ياسػساف لذػي  كاحػد فػ: ماف الدهر كالز  ك 
 .(2)، كعمى مدة الدنيا العرب يقة عمى كي  الزماف مؽ األزمشة

، كعمػػى مػػدة كاليػػة  كالػػزمؽ يظمػػق عمػػى الفرػػ  مػػؽ فرػػؾؿ الدػػشة 
 . كما أشبهه ،الرج  

ػػلػػؼ ي   الزمػػاف   "إذا يقػػارب   (3)كفػػي الحػػديث  ػػؤ ر   دْ ك  ػػي  ، "كػػذب  رمؽ ي  ا الس 
                                                           

 دار السعارؼ. -،  ط 1867/ 3( لداف العرب البؽ مشغؾر ) زمؽ ( 1)
 .1867ص 3( السرجة الدابق ) زمؽ ( ج2)
، كفػػي صػػحي  مدػػمؼ 6614( الحػػديث فػػي صػػحي  البخػػار  بػػاب القيػػد فػػي السشػػاـ 3)

 ، كيشغر: لداف العرب مادة )زمؽ(1446
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ا عمى بعزه  .(1)كيظمق الزماف عمى جسية الدهر كأيزا

، كالػػذ   كالزمػػاف اسػػساف لذػػي  كاحػػد ؽالػػزم سػػبق يتزػػ  أف  مسػػا  
التعبيػر، كيػد يظمػق الػزمؽ  ييمي  الزمؽ ككثيػر  سػؾا  فػ ف  يفهؼ مسا سبق أ

:  (2)كفػى القػامؾس السحػيط ، كالزماف عمػى الػدهر كمػه أك جػز  صػغير مشػه
 : ، كإذا ييػ  اسساف لقمي  الؾي  ككثيػر (: )الزمؽ محركة ككدحاب العرر 

 .(3)أيى عميه الزماف:   أزمؽ فبلف أ

،  )عاممه مزامشة مؽ الػزمؽ: مختار الرحاح  يكعؽ عاممه جا  ف 
 (4)(. ذهرالكسا يقاؿ مذاهرة مؽ 

 . كزمؽ مؽ باب سمؼ ، ز م ؽ : كيقاؿ عمى السبتمى
، كهػػؾ  الػػزمؽ يعبػػر عشػػه يػػارة بػػالزمؽ كيػػارة بالزمػػاف مسػػا سػػبق يتزػػ  أف  
ا  القرير أك الظؾي  عشدهؼ السدة مؽ الؾي  : فػإذا ييػ   ،، كهؾ الدهر أيزا

فػػبل يسكػػؽ استيزػػاح مػػا إذا كػػاف مقػػدار ذلػػػ سػػاعة أـ  ،جػػا  مػػؽ زمػػؽ 
ألف المغػات اإلندػانية كمشهػا ؛ يػ  أ، كسؾا  كاف أكثػر مػؽ ذلػػ أـ  اعاتس

 يدية السعشؾية الخاضعة لمحػس الجسعػلغتشا العربية يعسد لؾضة القرائؽ السا
 : ، كاستخداـ لف  يحدد الزمؽ نحؾي الركؽ الزمش يلمقؾـ فالقريشة السادية ف

ا( خالػػد   )يحزػػر   ا مػػرادؼ لمسدػػتقب  القريػػ    ػػدا فهػػؾ يريشػػة  ،، فػػالغرؼ  ػػدا
 ف  إ( حيػػث  يػػاـ زيػػد   ): السعشؾيػػة مػػؽ نحػػؾ ، ككػػذلػ القريشػػة لفغيػػة ماديػػة

ك   يكحد  ب  مة ك  إنداف فهؾ حادث ف القياـ فع  دائؼ التكرار ال مة زيد
                                                           

 ( لداف العرب مادة )زمؽ(.1)
 دار الحديث ، القاهرة. -، مادة )زمؽ(، ط 232( لمفيركز أباد  ، السجمد الرابة ص2)
 .232( القامؾس السحيط، السجمد الرابة، ص3)
 الرحاح لسحسد بؽ أبي بكر الراز ، مادة )زمؽ(.( مختار 4)
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القري  إذ يدتحي  أف يخبر الستكمؼ   ي، فديايه الزمشي يفترض الساض زماف
 زمؽ يري  يد مزى. يه فيقرد أن  سا بذي  دائؼ كإن   الدامة  

 : يفٕٓو انضيٍ ػُذ انُحٌٕني:ثاٍَاا 
في بداية األمر أريد أف أكض  هشا أف الػزمؽ كاالستفاضػة فيػه مػؽ  

ا بكثرة مػؽ الشحػؾييؽ الػذيؽ  ، ب  إف يمػيبلا  يب  الشحؾييؽ لؼ يكؽ أمراا مظركحا
معشؾية يزايا رأكها  يلة خؾفاا مؽ يذتي  ذهؽ الستعمؼ فعجا ييظريؾا له ف
كتػػ  الفبلسػػفة ال فػػي مجالشػػا، كذلػػػ أف يعمػػؼ القؾاعػػد هػػؾ يعمػػيؼ  يأ يػػرت فػػ

، لػػذا  الشػػاس المغػػة العربيػػة ال إرهػػايهؼ بسدػػائ  يشغػػر إليهػػا القػػارئ برػػعؾبة
ها إلػى يقشػيؽ القاعػدة بغػض الشغػر عسد عمسا  العربيػة حػيؽ كضػعؾا أصػؾل

 ؽ السدلؾالت األخر .ع

المغػػة  يلكفايػة فػػـؾ عمػػى يحديػػد ايقػ كلكػؽ لسػػا كانػ  القؾاعػػد أصػػبلا  
قػ  أهسيػة عػؽ سػائر السؾضػؾعات ال ي كاف مؾضؾع دراسة الزمؽ أمراا مهسػاا 

ا كجسية ما ير ر فنحتى  ا. يعرؼ لغتشا جيدا  القاعدة جيدا

السؾضػؾع عمػى الػر ؼ مػؽ ايترػار   هػذا يكيد أدلى سيبؾيه بدلؾ  ف 
ػػ : ، فقػػاؿ لثبل يػػةالكتػػاب عمػػى القدػػسة ا يبيػػاف الػػزمؽ فػػ يفػػ الفعػػ  ا )كأم 

كلسػا يكػؾف كلػؼ  ،أخذت مؽ لف  أحػداث األسػسا  كبشيػ  لسػا مزػى  ةفتمثم
ػػ ،كمػػا هػػؾ كػػائؽ لػػؼ يشقظػػة  ، يقػػة  ،كسػػسة  ،ا مزػػى فػػػ)ذه  مػػ ا بشػػا فتم 

ػػ ،كحسػػد(  ،كمكػػث  يتػػ  ا)اذهػػ  ك : يؾلػػػ آمػػراا  ا لػػؼ يقػػة فػػإف  ا بشػػا  مػػكأم 
 كهػؾ كػائؽ كاضرب( كمخبراا )يذه  كيزرب كيقت ( كذلػ بشا  ما لػؼ يشقظػة

.)(1) 

                                                           

 12ص 1( الكتاب لديبؾيه ج1)
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: الزمؽ  بلث  نغريه لمزمؽ أف   يمسا سبق مؽ كبلـ سيبؾيه فعهر  
كمدػػتقب  كعبػػر عشػػه ،  لسػػا مزػػى يمػػاض  عبػػر عشػػه بحػػدث االسػػؼ السبشػػ

لسػا هػؾ كػائؽ كلػؼ  يشبكعبػر عشػه بػالس ، كحػاؿ لسػا يكػؾف كلػؼ يقػة يبالسبش
 . يشقظة

ذا أريػػػد بػػػه نػػػرا  أدخػػػ  األمػػػر إ معػػػرض االستذػػػهاد يكإذا كػػػاف سػػػيبؾيه فػػػ
الخبػر فػي السدػػتقب  بػػه ، كأدخػػ  السزػارع إذا أريػد  السدػتقب  ياإلنذػا  فػ
 . السدتقب  يالفعميؽ األمر كالسزارع شريكيؽ ففجع  

ػا السبرد فقد أم         : بيشػه كبػيؽ السكػاف فقػاؿ    مفهػـؾ الػزمؽ مقارنػاا كض 
شػػي لسػػا بسػػا الفعػػ  إن   كذلػػػ أف   ،  بػػه الفعػػ  )كالزمػػاف خاصػػة كعامػػة يترػػ

هػذا فيسػا مزػى  ذه  عمؼ أف  : كما لؼ يسض فإذا يم   ،مزى مؽ الزماف 
كجاز أف يريػد  ،هؾ يتك  جاز أف يعشى ما هؾ فيه : ، كإذا يم   مؽ الزماف

ا   .هؾ يتك   دا

ألف الزمػػاف ؛ كالزمػػاف  ي، فالفعػػ  يشقزػػ كالسكػػاف ال يكػػؾف فيػػه مثػػ  ذلػػػ
بسزػػيه كليدػػ  األمكشػػة  يكالميػػالي فالفعػػ  عمػػى سػػششه يسزػػاـ مػػركر األيػػ
كيعػرؼ بعزػها مػؽ بعػض  ،جثث  ابتة يفر  بيشهػا بػالعيؽ  يكذلػ إنسا ه

ا مؽ عسرك  (1)(.كسا يعرؼ زيدا

نغريػه كانػ  لمزمػاف عمػى  مؽ هذا الكبلـ الدػابق لمسبػرد يتزػ  أف   
ه الػػزمؽ كأن ػػ، كيػػد ربػػط بػػيؽ حقيقػػة  حقيقتػػه كسػػا يشغػػر إليهػػا  يػػر المغػػؾييؽ

ػػا ، فػػإذا  يػػاـ كالميػػالي كبػػيؽ الفعػػ مػػركر لؤل مزػػى الػػزمؽ  كػػاف الفعػػ  أيزا
بيشػػه كبػػيؽ السكػػاف الثابػػ  الػػذ  يذػػاهد بػػالعيؽ كسػػا يذػػاهد  مفريػػاا  ماضػػياا 

                                                           

 .274ص 2( السقتز  لمسبرد ج1)
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ا.  األشخاص بالعيؽ أيزا

ػػ   ،ذهػػ  : الفعػػ  داؿ عمػػى الػػزمؽ برػػيغته فػػإذا يمشػػا    أف  كسػػا كض 
،  ه لؼ يتت بعػدعمؼ أن   ،سيذه  : كإذا يمشا ، زمؽ الذهاب يد مزى عمؼ أف  
الحػاؿ  يا أف يكؾف فاعمه يائؼ به فحدث إم  ال عمؼ أف   ،هؾ يتك  : كإذا يمشا 

 سيكؾف فيسا بعد. أك

رػة ا ابؽ جشى فقد نغر لمزمؽ نغرة لغؾية كلؼ يكػؽ نغريػه لػه نحؾيػة خالأم  
مػػركر الميػػ  كالشهػػار سػػا هػػؾ الػػدهر إن   ف  إ):فقػػد نغػػر إلػػى حقيقػػة الػػزمؽ فقػػاؿ

ـ أجزائه ػا مشػهسػا مزػى جػز  ا فكم  سكيرر   مشػه خمفػه جػز  آخػر يكػؾف عؾضا
 (1)(األكؿ ي  الكائؽ الثاني  ير الؾي  الساضفالؾي،

ار فسركرهسػا فهػؾ يػر  أف  الزمػاف هػؾ الميػ  كالشهػ ،بيشسا عارضه  العكبػر  
إف  المي  كالشهػار هػؾ إف  المي  كالشهار ليس بزماف ب   يرهسا فبل أحد يقؾؿ 

      (2) .ر الفمػ كحركايه كهؾ الزمؽ أيزاا مرك 

كت  الشحؾ نجد  يبق كمؽ خبلؿ القزايا الستشا رة فمؽ خبلؿ ما س 
الجسمة العربية كالسر ر يت يراا  يرة الشحؾييؽ لهذا العشرر السهؼ فأكثر نغ أف  
 . أك بعيدة كان  نغرة  ير مديقةسير القزية الشحؾية لفغاا كمعشى في 

ف يػػعر يالسؾضػػؾع كػػاف يػػدكر حػػؾؿ  هػػذا يأ مػػ  مػػا يػػرأت فػػ فػػإف   
هػػؼ يػػذكركف ن  أ  كالسزػػارع كاألمػػر، أ يالساضػػ:  ػػة الشحػػؾييؽ لؤلفعػػاؿ الثبل 

كا إلى يقديؼ تهؼ لؼ يمجف ذلػ، كلد  أ الى إذا يم   لمزمؽ يؼ الفعميدالتق

                                                           

 .329ص 1( الخرائص البؽ جشي ج1)
 111كانغػػر شػػرح المسػػة لمثسػػانيشي ص  323/ 1( الستبػػة فػػي شػػرح المسػػة لمعكبػػر  2)

 41/ 2كشرح السفر  البؽ يعيش  76كالؾاسظي في شرح المسة ص 
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 . أركاف الجسمةالزمؽ ب  إلى يقديؼ الفع  حتى يعبركا بذلػ إلى بياف 

هؼ يشاكلؾهػػا مسػػا يتعمػػق بػػالزمؽ كلكػػش   دـ الكتػػ  بعزػػاا عػػهػػذا كلػػؼ ي 
سػػبق مػػؽ اآلخػػر كسػػا يشػػاكلؾا بػػالشغرة ذايهػػا أهسػػا كترييػػ  األزمشػػة كأي   عرضػػاا 

،  مػؽ الحػاؿ يلمفعػ  الساضػ (يػد) بعض األدكات التي يقرب الزمؽ كتقريػ  
 ييراخػى الػزمؽ كػػ)سؾؼ( فهػلتػي يفيػد كسا يشاكلؾا مؽ  ير إطالػة األدكات ا
، كهكػذا مسػا لػه عبليػة ك يقػة بػالزمؽ  لمزمؽ األبعػد مػؽ الػذ  يفيػد  الدػيؽ

، كلكػؽ لمحػق يػد أكضػحؾا  ، يربػه كبعػد  ، كضػيقه ، ايداعه كحدكد الزمؽ
 كأطالؾا الحديث عؽ األدكات السخمرة لؤلزمشة.

لمعؾامػػ  سػػتهؼ باستفاضػػة يػػداخ  األزمشػػة مػػؽ خػػبلؿ دراكسػػا يشػػاكلؾا  
 إلػػى، ككثيػػراا مػػا بػػدر  الدػػياؽ كمعشػػى أك مػػؽ خػػبلؿ اا ذلػػػ لفغػػ يالسػػر رة فػػ

أف أستؿ ه  ك  هذا الكؼ مؽ العمؼ الغزير، كك  هذ  السرلفات القيسة  يذهش
 يفػ يالػؾاف يجد فيػه القػدر الكػافأال زيد التي يجد فيها ك  باحث ما يريد كي

؟  الجسمػة العربيػة يمػر رة فػمػا لمػزمؽ مػؽ أهسيػة كبيػرة مؾضؾع الزمؽ مػة 
هػػؼ لػػؼ يريػػدكا أف يػػدخمؾا عمػػى ن  أسػػرعاف مػػا يتبػػادر لػػي اإلجابػػة كهػػى كلكػػؽ 

فهػػؼ القزػػايا الشحؾيػػة  يكيرػػعي  ألمػػر  فػػذهػػؽ القػػارئ مػػا فيػػه إرهػػاؽ لػػه 
 يمؼ بالعربية يعثر عمى مبتغا  فػفاكتفؾا بسا يجع  القارئ أك يجع  حديثه ع

 اياها يزػا يبدك لغير الستخرريؽ كتن  ييزا يكت  الشحؾ دكف أف يدخمؾ  ف
 فمدفية.

شي أجدهؼ يظيمػؾا الكػبلـ فػي ل  عؽ أمر آخر حيث إن  كلكؽ سرعاف ما يدا 
الحػذؼ كالتقػػدير كالتتكيػ  كالتقػػديؼ كالتػتخير مسػػا يرهػق الػػذهؽ نغػراا لمحاجػػة 
 السمحة إلى مث  هذ  القزايا دكف نغر أك خؾؼ مؽ يذتي  أك يرعي  . 

القزػػية الشحؾيػػة أك  يالػػزمؽ  يػػر مػػر ر فػػ يتشػػة بػػتف  أشػػي لػػؼ كسػػا أن   
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ه ، كذلػ ألن   حتى يغف  الحديث عشه أك عدـ الذرح كالتؾضي  له ، القاعدة
 يالقاعػػدة الشحؾيػػة فػػ يالبحػػث ايزػػ  لػػي عسػػق يػػت ير الػػزمؽ فػػكمػػؽ خػػبلؿ 

ا.  أ م  أبؾاب الشحؾ عمى ما سيتيي إف شا  هللا الحقا

كعػػػدـ  اهتسػػػاـ الشحػػػؾييؽ بدراسػػػة الػػػزمؽ كبعػػػد هػػػذ  اإلطالػػػة لسػػػد  
ػػا  اهتسػػامهؼ كتػػبهؼ باإلضػػافة فػػي عػػرض مػػؽ الشحػػؾييؽ  مسػػؽ، سػػتذكر بعزا

 إلى ما سبق ذكر .

 ،مػؽ هػرال  الزجػاجي الػذ  أفػاض فػي يعريػف الفعػ  مػؽ حيػث زمشػػه      
ه مػؽ أكثػر الشحػؾييؽ يعسقػاا كلمحػق فإن ػ ،كياـ بتريي  األزمشة كفقاا لؾجهتػه 

إلػى فعػ  كيد ريػ  الفعػ  عمػى مػا سػيتيي مػؽ حيػث الػزمؽ  ،في هذا األمر 
ه أجاد كسا أن   ، ؼ الساضي  ،فهؾ أسبق األفعاؿ عشد  يميه الحاؿ  ،مدتقب  

 ،في يعريف الفع  مبرزاا ذلػ مؽ ناحية عقمية في كجهة نغر  يقشة القارئ 
هػذ  الحركػة ال يبقػى  كأف   ،ؽ حركػات الفػاعميؽ األفعاؿ عبارة ع فقد ذكر أف  

كيد يرػر الفعػ  عمػى الساضػي  ،لؾيتيؽ فبل يؾجد فع  دائؼ خبلفاا لمكؾفييؽ 
   (1)ا إلى السدتقب  .ا إلى الساضي كإم  ا الحاؿ فهؾ يشزؼ إم  أم   ،كالسدتقب  

الفعػػػ  يػػػدؿ عمػػػى السرػػػدر  فهػػػؾ يػػػر  أف     ؛ العكبػػػر  مػػػؽ هػػػرال ك  
بالسرػدر عػؽ الحػدث    ، فعبر العكبػر  كيدؿ عمى الزماف بحركايه،  بحركفه

: السردر مػا دؿ عمػى حػدث فقػط يػاؿ  ألف  ؛ كهؾ جز  مسا يدؿ عميه الفع  
بحركايػػه كالحػػركؼ كعمػػى الزمػػاف  ،الفعػػ  يػػدؿ عمػػى السرػػدر بحركفػػه  ف  إ)

ػرْ : يػؾ  مػؽ الحركػات مثالػه أ يأص  فهػ ب يػدؿ عمػى الحػدث كحػد  فػإذا ض 

                                                           
كانغػػػر شػػػرح كتػػػاب سػػػيبؾيه  86,  85( اإليزػػػاح فػػػي عمػػػ  الشحػػػؾ لمزجػػػاجي ص (1

 2,  1لمديرافي ص 
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ا بالحركة: يم   ب فحرك  الرا  دؿ عمى الزماف أيزا ر   (1)(.ض 

هػا يقػرب ألن   ؛ دخؾؿ عمػى الفعػ يػد( بالػ) اختراص    كعم  العكبر  
 )كمػؽ هشػا يخػتص:مؽ زمؽ الحاؿ كيدؿ عمى يقمي  السدتقب  ياؿ  يالساض
 (2)(. خؾاص الفع  مؽالزماف  فيالتقري   ألف  ؛ بالفع  

اشػػتقاؽ الفعػػ  هػػؾ  يالدػػب  فػػ حيشسػػا ذكػػر أف     كلػػؼ يبػػالع العكبػػر  
مذتق مؽ السردر عمى ما الفع   )اعمؼ أف  : الداللة عمى الزماف حيث ياؿ 

 ف:اض مؽ اشتقاؽ الفع  مؽ السردر شيئبابه كالغر  ييرا  ف

 السردر داللػة عميػه ية عمى زمؽ الحدث السعيؽ إذ ليس فالدالل : أحدهسا
ػػْرب( ال يػػدؿ عمػػى زمػػاف مػػاض  كال مدػػتقب  فزػػرب  ، أال يػػر  أف   يؾلػػػ )ض 

 كيزرب يدالف عميهسا.

الزػػرب كالقتػػ   يػػر   يػػر  أف  أالإسػػشاد الفعػػ  إلػػى فاعػػ  معػػيؽ  : انيكالثػػ
 (3)(. مدشديؽ إلى مؽ كيعا مشه

 كهكذا نجد العكبػر  لفػ  الشغػر إلػى بعػض مػا يتعمػق بػالزمؽ ككػاف 
 .جمياا  كاضحاا  كبلمه

لداللة عمى الزمػاف معه الحق حيشسا عم  اشتقاؽ الفع  با كأر  أف    
السرػدر يقػـؾ  ألف  ؛ اشتقاؽ الفع  إذا دؿ عمػى الحػدث فقػط  يإذ ال فائدة ف

ػػ السرػػدر فؾجػػ   يهػػا مفتقػػدة فػػلداللػػة عمػػى الػػزمؽ فإن  ا ابهػػذا الغػػرض أم 
اشتقاؽ ما يدؿ عمى الزمؽ السعيؽ باإلضافة إلى الداللة عمى مػؽ يػاـ بهػذا 

                                                           

 49/ 4، كانغر األشبا  كالشغائر لمديؾطي1/128( الستبة في شرح المسة 1)
 .126ص 1( الستبة لمعكبر  ج2)
 .126ص 1( يشغر السرجة الدابق ج3)
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 .لحدث ا

،  كمسؽ يعرض لمزمؽ في بعض األحياف أك بعض السؾاضة ابؽ مالػ      
بداللته عمػى الحػدث كالزمػاف السعػيؽ  الفع  يدسى فعبلا  مؾضة ذكر أف   يفف

 كالسزارع. يأك خبراا كهؾ الساض ،كهؾ األمر  ا ا  ؼ بعد ذلػ يتيي كؾنه إنذ

بيشسػا  كؾنػه مدػتقببلا  كيد مشة ابؽ مالػ ايتراف األمر بسػا يخرجػه عػؽ      
كالسزػػارع يبػػادؿ األزمشػػة دكف أف يخرجهػػا عػػؽ كػػؾف  يالساضػػ ييجػػؾز فػػ

فمػؾ كاالسػتقباؿ الـز لؤلمريػة  ) : ذلػ بقؾلػه معمبلا  أك مزارعاا  الفع  ماضياا 
 يخػػػبلؼ الخبريػػػة السدػػػتفادة مػػػؽ الساضػػػانتفػػػى بتبدلػػػه انتفػػػ  األمريػػػة ب

 (1).(ي باستقباؿ كاالستقباؿ بسز يزها ال يشتفى بتبدي  السسزارع فإن  كال
، فقػد  لسا له صػمة بػالزمؽ اا ابؽ مالػ أيزكفى مؾضة آخر يعرض  

ا داللتػه عمػى الحػاؿ جع  داللة السزارع عمى السدػتقب  أمػراا الشػػ فيػه أم ػ
 يجمػ )ككػؾف السزػارع مدػتقببلا :حيػث يػاؿ  مح  نغر كمؾضة إشػكاؿ يفه

الحاؿ  كثيراا مؽ الشاس يعتقدكف أف   ألف  ؛  بخبلؼ كؾنه حاالا كاف فيه إشكاالا 
مدة كجؾد المف  ال  ألف  ؛ هؾ السقارف كجؾد معشا  لؾجؾد لفغه كليس كذلػ 

 (2)(. يتدة لؾجؾد معشى الفع 

ا مػا يسكػؽ أف يؾضػ  عبليػة حػاؿ السػتكمؼ    ؼ أضاؼ ابؽ مالػ أيزا
ه يذعر فإن  عبر عؽ فع  يد مزى الستكمؼ حيشسا ي ، فذكر ما يفيد أف   بالزمؽ
، ككػذلػ  الفعػ  يبػ  ذكػر  ييذعر بسزػ يالسخبر بالساض الفع  فإف   يبسز

السخبر بالسدتقب  يتقدـ شعؾر  باستقباله يب  التعبير بالسزػارع عشػه ككػذا 

                                                           

 .17ص 1( شرح التدهي  البؽ مالػ ج1)
 .17ص 1البؽ  مالػ  ج ( شرح التدهي 2)
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 (1). السخبر بالحاؿ البد مؽ يقدـ شعؾر  بحاليته عمى التعبير عشه

الحػػاؿ مػػا يػػارف كجػػؾد لفغػػه  أف   يكبشػػى عمػػى ذلػػػ رأيػػه القػػاطة فػػ 
كالسدػػتقب  الػػذ  لػػؼ يقػػارف فيػػه  يفهػػؾ  يػػر الساضػػ جػػؾد جػػز  مػػؽ معشػػا لؾ 

كفى السدتقب  لؼ  ،يد انتهى  يالساض يالسعشى ف لفغه لجز  مؽ معشا  ألف  
 ، فكي  يقارف إذف المف  بالسعشى. يتت بعد

ا كبلمه كمدتذػهداا    كذلػػ مؾجػ  لعػدـ السقارنػة ): عميػه  ياؿ مركدا
الحػاؿ مػا يػارف كجػؾد لفغػه لؾجػؾد جػز   الستؾهسة ب  مقرؾد الشحؾييؽ أف  

يكتػ ( هشػا مزػارع بسعشػى الحػاؿ ككجػؾد لفغػة  )هذا زيد  :مؽ معشا  كقؾلشا 
مقارف لؾجؾد بعض الكتابة ال جسيعهػا كعبػر بالحػاؿ عػؽ المفػ  الػداؿ عمػى 

أجػزا   السدػتقبمية مػدة  ألف  ؛ الجسية اليراؿ أجزا  الكتابة بعزها بػبعض 
 (2)(. أك مستدة لجزئه السزارع

الفعػ  يكتػ  أك مػا شػابهه  ابػؽ مالػػ أف   ـكلكؽ الذ  يفهؼ مؽ كػبل 
عمػى حاليتهػا أك    أك معشؾ  يبدلي  لفغ ةمؽ األفعاؿ السزارعة الغير مقترن

، يد يكؾف بشا ا عمى كبلمه معبراا عؽ األزمشػة الثبل ػة فػي صػيغة  استقبالها
مػا  يكجػز  حػال ،ز  مؽ الكتابػة يػد انتهػى الفع  )يكت ( ج ألف  ؛ احد فع  ك 

 اإلخبار. دكهؾ ما لؼ يقة عش يجز  مدتقبمك  ،به عشد اإلخبار  زاؿ يائساا 

 يكزف الساضػ ذكػر أف  قػد ف ياإلمػاـ الرضػ كمسؽ ذكػر الػزمؽ بؾضػؾح      
ػػ ، هػػؾ الػػذ  يػػدؿ عمػػى الػػزمؽ يػػدؿ عميػػه بترييػػ   يالساضػػ دث فػػإف  حػػا الأم 

 . حركفه

                                                           

 .17ص 1( يشغر السرجة الدابق ج1)
 .17ص 1( يشغر شرح التدهي  البؽ مالػ ج2)
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هذا السزسار  يالعربية فائدة ف ييد أضاؼ إلى القارئ ف  كهذا الرأ 
ػػ:ه يػػاؿ يػػفيسػػا أدع كبيػػراا  الػػذ  لػػؼ يتخػػذ مػػؽ الشحػػؾييؽ اهتسامػػاا  ا الفعػػ  )أم 

ب  : نحػػؾ يالساضػػ ػػر  الحػػدث  ه كمسػػة بػػبل خػػبلؼ مػػة أف  ألن ػػ؛ فيػػه نغػػر  ،ض 
 يالػزمؽ الساضػ يحرؾؿ ذلػ الحدث فػؽ مدلؾؿ حركفه السريبة كاإلخبار ع

د ة عػؽ عػدر مدلؾؿ كزنه الظارئ عمى حركفه كالؾزف جز  المفػ  إذ هػؾ عبػا
ات السؾضػؾعة كضػعاا معيشاػا كالحركػات شالحركؼ مة مجسؾع الحركات كالدػك

مسا يتمف  به فهؾ إذف كمسة مركبة مؽ جزأيؽ يدؿ ك  كاحد مشها عمػى جػز  
 (1)(. معشا 

هػى دالػة عشػد  عمػى الحػدث حػركؼ الفعػ  ك  كهكذا نجد  فر  بػيؽ 
 ات كهى عشد  دالة عمى الزمؽ.كر كبيؽ الح

مفهـؾ الزمؽ مؽ كجهة نغر  يهذا بعض مسا أسهؼ به الشحؾيؾف ف 
ا عسا ذكر  عمسػا  الببل ،نحؾية  ا أيزا  ػة ك يػرهؼ ال لغؾية كال فمدفية كبعيدا

 ؾا فيه.ضافمسؽ يشاكلؾا الزمؽ كأ

  

                                                           

 دار الكت  العمسية بيركت . -ط  5/ 1( شرح كافية ابؽ الحاج   لمرضي 1)
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 م األٔلـــانفص

 
 : ٔفٍّ ثالثح يثاحث
 حث األٔلـــادلث

 

 ًاَــــحث انثـــادلث

 

 ثـــــادلثحث انثان
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 حث األٔلــــادلث 
 ٔألغايّ  ،ٔدلنتّ  ،تؼشٌفّ :  ًنفؼهانضيٍ ا

 : تؼشٌف انضيٍ انفؼهً:أٔلا 
فيشبغػػي يبػػ  بيانػػه أف نبػػيؽ  يالػػزمؽ الفعمػػ فلكػػي يتػػتيى لشػػا يعريػػ 

 يعريف الفع  كمؽ خبلله يتز  لشا ماهية الزمؽ الفعمي.

كت  الشحؾ، فبل يخمؾ  ييف الفع  فهؾ أمر متشاكؿ بكثرة فكعؽ يعر  
كػ  لفػ  دؿ عمػى  : ، فهػؾ ه يدػؼ مػؽ أيدػاـ الكمسػةألن  ؛ معغؼ الكت  مشه 

 (1). حدث كزماف ماض  أك مدتقب  داللة الؾضة

 نفدػػػه مقترنػػػاا  يكػػػ  مػػػا دؿ عمػػػى معشػػػى فػػػهػػػؾ : كبرػػػيغة أخػػػر   
سػػشد إلػػى  يػػر  كلػػؼ يدػػشد إليػػه  يػػر  كقؾلػػػ أكػػ  مػػا : ، أك هػػؾ (2)بزمػػاف

اضػػرب كال يزػػرب( مدػػشد إلػػى :)، ك ( فزػػرب مدػػشد إلػػى زيػػدزيػػد   )ضػػرب  :
 يحػػد الفعػػ  فػػ ، كيػػد يػػاؿ مؾضػػحاا (3)العكبػػر  كبػػه يػػاؿ  ،الزػػسير السقػػدر 

)ضػرب اشػتد(  :لػؼ يدػتقؼ فمػؾ يمػ   ئاا )كلؾ أسشدت إلػى الفعػ  شػي:اإلسشاد 
 (4)(. عمى أف يجع  )اشتد( خبراا لسؽ ضرب لؼ يدتقؼ

بعض الشحؾييؽ لؼ يحػددكا يعريػف  أشار إلى أف     كهكذا نجد العكبر  
ا لزمشه ب  كفقاا  )كالفعػ  كمسػة : ، كمشهؼ ابػؽ مالػػ فقػاؿ  إلسشاد  الفع  كفقا

                                                           

 45، كيشغر السقرب البؽ عرفؾر ص125/ 1( الستبة في شرح المسة 1)
، كشػػذا العػػرؼ 24ص 1ابػػؽ عقيػػ  ج، كشػػرح 243( يشغػػر السفرػػ  لمزمخذػػر  ص2)

 .24في فؽ الررؼ لمحسبلك  ص
 .125ص 1( الستبة في شرح المسة لمعكبر  ج3)
 .125ص 1( الستبة في شرح المسة لمعكبر  ج4)
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 (1) (.يابمة لعبلمة فرعية السدشد إليه سشد أبداا أ

ه يخػرج عػػؽ دكف كيػ  فإن ػػ سػشد مػؽ األسػػسا  كيتػاا أمػػا  كعميػه فػإف   
 .الفع  مدشد دائساا  ألف  ؛ الفع  

 بعػػض الشحػػؾييؽ لػػؼ يحػػدد الفعػػ  بشػػا ا  كالػػذ  فهسػػ  مسػػا سػػبق أف   
، كسػا كضػ  مػؽ كػبلـ ابػؽ  سا بشا  عمى اإلسػشادعمى داللته عمى الزمؽ كإن  

 مالػ الدابق ذكر .

ا  كػػبلـ ابػػؽ هذػػاـ مػػا يفيػػد أف   يفػػ حتػػي أف   يجػػرد الفعػػ  عػػؽ الزمػػاف يجػػردا
ػػا ال يخرجػػه عػػؽ الفعميػػة حيػػث يػػاؿ  أفعػػاؿ  السحققػػيؽ عمػػى أف   )كألف  :عارضا

كؾنهػا مػة  كأجػابؾا عػؽ ،  كأيدػس  كيبمػ ع اإلنذا  مجردة مؽ الزماف كب  
 (2)(.عؽ الخبر  يجردها عارض لها عشد نقمها بتف   ذلػ أفعاالا 

 : عؽ هذا بؾجهيؽ    كيد أجاب العكبر  

الزمػػاف بحركايػػه عمػػى السرػػدر بحركفػػه كعمػػى الفعػػ  يػػدؿ  أف  أحػػدهسا : ) 
  يؾ  مؽ الحركات ...أ يكالحركؼ أص  فه

يػػػارة  اا الزمػػػاف الػػػذ  يػػػدؿ عمػػػى الفعػػػ  يختمػػػ  فيكػػػؾف ماضػػػي أف   :يكالثػػػان
 (3)(. الثة كالسردر ال يختم  أخر  كمحتسبلا  كمدتقببلا 

الداللػة عمػى  يبيؽ السردر كالفع  فػ يد فرؽ العكبر  كبذلػ يكؾف  
مؾضػة آخػر لػؼ يشكػر  يه فػ، بيد أن   كاحداا  شيئاا  اا لؼ يكؾنسهككي  أن   الزمؽ
 : نذكر بعزها ، كجؾد يذابه بيؽ الفع  كاالسؼ   بر العك

                                                           

 .9ص 1( شرح التدهي  البؽ مالػ ج1)
 .227ص 1( مغشى المبي  البؽ هذاـ ج2)
 56جي ص، كيشغر اإليزاح في عم  الشحؾ لمزجا128ص 1( الستبة ج3)
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 :دخػػ  عميػػه الحػػرؼ يخرػػص نحػػؾأفػػإذا  الفعػػ  يكػػؾف شػػائعاا  - 1 
يمػػ الحػاؿ كأف يكػؾف  يبالزػرب فػ يزرب( يحتس  أف يكؾف متذػا بلا  )زيد  

( اختص بالسدتقب  ( أك )سؾؼ يزرب  )سيزرب  :لؼ يتخذ فيه بعد فإف يم  
 صػار مخترػاا  (ؿ) أجشده كرج  فإذا دخمػ   يف االسؼ يكؾف شائعاا  كسا أف  

 (1). بؾاحد بعيشه

ا أف    مػؽ االسػؼ كالفعػ   كػبلا  كمسا يدؿ عمى يذابه االسؼ كالفع  أيزا
ا لزػارب   )إف  :( نحػؾ لػػ)إف   يدخ  عميػه الـ التؾكيػد إف كيػة خبػراا   ( ك)إف  زيػدا

ا ليزػػرب   فػػإف أردت االسػػتقباؿ مػػة الػػبلـ لػػؼ  ،ى الحػػاؿ ( كالػػبلـ دالػػة عمػػزيػػدا
الجسمتػػيؽ  اكمتػػ يمحػاؿ فػػلالػػبلـ  ا يػػدؿ عمػػى أف  ركػػد بػػالشؾف مسػييرػ  حتػػى 

الثانية مسا يدؿ عمى يؾة الذػبه  يف األكلى كفعبلا  يف كالخبر فيها كاف اسساا 
 (2) .بيشهسا

 بياف الفع  كحد  كعبلية ذلػ بالزمؽ. يمسا يي  ف هذا بعض 

يعريفػه بالداللػة عمػى  يلػه فػ مؽ عرفه محدداا  ؼفشجد الشحؾييؽ مشه 
عشي عدـ داللة ، كلكؽ هذا ال ي له باإلسشاد كمشهؼ مؽ عرفه محدداا  ، الزمؽ

الحػدث :  سػا؛ أال كه سػاس فيسػا يػدؿ عميػه الفعػ األ ساالفع  عمى شيئيؽ ه
، كإف لػؼ يػدؿ عمػى الزمػاف  ه إف لؼ يدؿ عمى الحدث فهؾ اسؼألن  ؛ كالزماف 

 . كداللته شي  آخر  فالتعريف لمفع  كحد  شي  ،مردر  ؾفه

  

                                                           

 .7ص 1كيشغر هسة الهؾامة لمديؾطي ج 138ص 1( الستبة لمعكبر  ج1)
، كانغػػر لسػػة األدلػػة البػػؽ 2ص 2كانغػػر السقتزػػ  لمسبػػرد ج 138ص 1( الستبػػة ج2)

 3/165كشرح األلفية لمذاطبي 148األنبار  ص
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 : ألغاو انضيٍ انفؼهً:ثاٍَاا 
االريبػػػػاط بػػػػيؽ الفعػػػػ  كالػػػػزمؽ خزػػػػة عشػػػػد الشحػػػػؾييؽ لمقؾاعػػػػد  إف   
دراسػػايهؼ بسػػا يتعمػػق بالجسمػػة العربيػػة كسػػبلمتها  ي، فػػاكتفؾا فػػ اهػػكيظبيق

  .كصحتها حيؽ يشظق بها العربي

 :  زمؽ الفعمي إلى  بل ة أيداـلا كيد يدسؾا

 .ياضماض  يؼ كانتهى كعبركا عشه بالفع  الس  -1
 . حاضر كعبركا عشه بالفع  السزارع  -2
تقب  مدتقب  كعبركا عشه بالفع  السزارع السقترف بقريشػة يشقمػه لمسدػ  -3

ا بفع  األمر الديؽ أك سؾؼ: نحؾ  (1)، كعبركا عشه أيزا

ػكتابػه الج   يفػ يككسا يػاؿ الزجػاج كفعػ   ،فعػ  مػاض : )األفعػاؿ  بل ػة :  س 
 ،الحػػاؿ يدػػسى الػػدائر فالساضػػي مػػا حدػػؽ فيػػه أمػػس  يكفعػػ  فػػ ،مدػػتقب  

اؿ فبل فرؽ بيشه كبيؽ السدتقب  ا فع  الحكأم   ،كالسدتقب  ما حدؽ فيه  د 
قباؿ دكف الحػػػاؿ أدخمػػػ  عميػػػه فػػػإذا أردت أف يخمرػػػه لبلسػػػت ،المفػػػ   يفػػػ

 .(2)أك سؾؼ( ،الديؽ

كعشػد عػدد ال بػتس  يعشػد الزجػاج كالسدتقب  مريبظاف لفغػاا فالحاؿ  
، كالفارؽ بيشهسا القريشة المفغيػة باسػتخداـ األدكات الدالػة  به مؽ الشحؾييؽ

 عمى االستقباؿ كالديؽ كسؾؼ كلؽ.

كياؿ الزجاجي في مؾضة آخر : ) الفع  في الحقيقة ضرباف : ماض        
                                                           

 1، كيشغػػر أكضػػ  السدػػالػ البػػؽ هذػػاـ ج15ص 1( شػػرح التدػػهي  البػػؽ مالػػػ ج1)
 .29ص 1فية البؽ عقي  ج، كشرح األل28ص

 .7( الجس  لمزجاجي ص2)
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كال خرج مػؽ  ،كال أيى عميه زماف  ،فالسدتقب  : ما لؼ يقة بعد  ،كمدتقب  
ى كالفع  الساضي :  ،العدـ إلى الؾجؾد  كأيى عميه زمانػاف ال أيػ   ،ما يقز 

فتم ػا فعػ  الحػاؿ فهػؾ  ،كزمػاف خب  ػر فيػه عشػه  ،مؽ ذلػػ ؛ زمػاف كجػد فيػه 
 ،لػؼ يخػرج إلػى حي  ػز السزػي كاالنقظػاع  ،الستك  ؾف في حاؿ خظاب السػتكمؼ 

ف فػي الؾيػ  الساضػي  ،تغر الذ  لؼ يتت كيته كال في حي  ز السش فهؾ الستكؾ  
أكال  ه يكػؾف ففع  الحاؿ في الحقيقػة مدػتقب  ؛ ألن ػ ،كأكؿ الؾي  السدتقب  

 (1)الؾجؾد صار في حيز السزي . ( فك  جز  خرج مشه إلى ،أكال 

كهػؾ جػز   ،ه ال كجؾد لمحاؿ إال  لحغة التكمؼ كيد فهؼ مؽ كبلـ الزجاجي أن   
يدػػير متبقػػي كمتكػػؾف بعػػد أف ذهػػ  جػػز  مشػػه مػػة الساضػػي الػػذ  انقظػػة 

 كيبقى جز  يشزؼ إلى السدتقب  السشتغر.

كجعػػ  الزجػػاجي هػػذا عمػػة فػػي جعػػ  الحػػاؿ مػػة السدػػتقب  فػػي صػػيغة الفعػػ  
 اآلف كيركػ    هللا يركػ    كعبػد   ، ػداا  كيقػؾـ   ،اآلف  يقؾـ   السزارع نحؾ : زيد  

أك سػؾؼ  ،فإف أراد الستكمؼ أف يخمره لبلستقباؿ أدخ  عميه الدػيؽ  ، داا 
 .(2)فيرير مدتقببلا ال  ير

 ،ذلػػػ يحػػدث لػػبس لػػد  القػػارئ  كالػػذ  أرا  مػػؽ خػػبلؿ كػػبلـ الزجػػاجي أف  
يقرر الفع  عمى زمشػيؽ فقػط الساضػي كالسدػتقب  كمػة ذلػػ هػؾ فالزجاجي 

الحػاؿ  كإف كش  أكافق فػي أف   ،يتحدث عؽ الحاؿ كيسث  له بزيد يقـؾ اآلف 
ه عشد الشظق يكؾف جز  مشه يد مزى كالجز  اآلخر كجؾد  ال يكاد يدرؾ فإن  
 يعد مؽ يبي  السدتقب  .

                                                           
 87( اإليزاح في عم  الشحؾ لمزجاجي ص (1
 87( اإليزاح في عم  الشحؾلمزجاجي ص 2)
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أمػر اإلندػاف كمػه هػؾ  كلكؽ الذ  يفػرض عميشػا االعتػراؼ بؾجػؾد الحػاؿ أف  
كال  ،الحاؿ الذ  يحػدث فػي الؾيػ  اآلنػي فػبل نعػيش الساضػي الػذ  انقظػة 

     السدتقب  الذ  لؼ يتت بعد .نعيش 

أ مػػ   كالسزػػارع دكف األمػػر، فػػإف   ييعريػػف الساضػػ   كيػػد ذكػػر الزمخذػػر 
، فػػػإذا  كالسزػػػارع يهؼ الزمخذػػػر  يكتفػػػؾف بتعريػػػف الساضػػػالشحػػؾييؽ كمػػػش

ذلػػ لؾضػؾح  كأر  أف   ، كصمؾا لفعػ  األمػر ذكػركا عبلمايػه دكف يعريػف لػه
 . فع  األمر مؽ لفغه كمؽ مدسا  

مػػا دؿ عمػػى ايتػػراف حػػدث بزمػػاف يبػػ  هػػؾ :  يالساضػػ أف     الزمخذػػر   ر فيػػ
 (1). زمانػ

، كذلػػ  زة كالشؾف كالتا  كاليػا صدر  الهس يف يعتق  : كالفع  السزارع هؾ
،  افعػ :  ؼيفعػ  كلمسػتكم:  يفعػ  كلمغائػ : غائبػة ف يقػؾؿ لمسخاطػ  أك التك

الزكائػػد األربػػة ، كيدػػسى  نفعػػ  أك جساعػػة  كلػػه إذا كػػاف معػػه  يػػر  كاحػػداا 
 .(2)كيذترؾ فيه الحاضر كالسدتقب 

ػػ : ؾ: مػػا يظمػػ  بػػه حرػػؾؿ شػػي  بعػػد زمػػؽ الػػتكمؼ نحػػا عػػؽ األمػػر فهػػؾأم 
ف   :نحؾ نؾف التؾكيد كعبلمته أف يقب  اجتهد، د  : ، كيا  السخاطبة نحؾاجت ه 

 .(3)اجتهد  مة داللته عمى الظم 

                                                           

 .244( السفر  لمزمخذر  ص1)
، كشػػرح األلفيػػة البػػؽ 29، 28ص 1، كانغػػر أكضػػ  السدػػالػ ج244( السفرػػ  ص2)

 .48، كشذا العرؼ في فؽ الررؼ ص29ص 1عقي  ج
 1كيشغر أكض  السدػالػ البػؽ هذػاـ ج 26( يشغر شذا العرؼ في فؽ الررؼ  ص 3)

 .28ص
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كيػػد لزمشػػه  الشحػػؾييؽ يػػد يدػػسؾا الفعػػ  كفقػػاا  كمسػػا سػػبق يتزػػ  أف   
جػػ  داللتػػه عمػػى أالفعػػ  اشػػتق مػػؽ  )كإذا  بػػ  أف  : ذلػػػ يػػائبلا    عمػػ  العكبػػر 

 (1)(. الزمؽ كج  أف يشقدؼ عمى حد  انقداـ الزماف

 األزمشة إلى  بل ة أيداـ:   كيد يدؼ العكبر 

 . قزى عشػانزمؽ يد  :األٔل 

 . زمؽ لؼ يؾجد بعد: انثاًَ 

 . زمؽ أن  فيه يعبر عشه باآلف :انثانث 
كمػا  (ف ع ػ   )كزف  يهذ  األزمشة الدػابقة فجعػ  لمساضػ كيدؼ األفعاؿ بحد 

سيفع  )، كجع  لمسدتقب  كما يتفرع عشه (يفع )، كجع  لمحاؿ  يذع  عشه
ا مشػه  ألف   حاؿالفبلسفة رفزؾا االعتراؼ بال إلى أف   مذيراا (كافع  صػب  أجز ا
 (2)كبقيته لؼ يتت بعد فهؾ مدتقب  ماضياا 

نػػذكر مػػا  ، لزمشػػه يقدػػيؼ الفعػػ  كفقػػاا  يإليزػػاح العمػػة فػػ كاسػػتكساالا  
ا ابؽ يعيش حيث ياؿ  ا كانػ  األفعػاؿ مدػاكية لمزمػاف مػؽ لس ػ ):يشاكله أيزا

مقؾمػػات األفعػػاؿ يؾجػػد عشػػد كجػػؾد  كيشعػػدـ عشػػد عدمػػه انقدػػس  بتيدػػاـ 
كذلػ مؽ يب   ،كحاضر كمدتقب   يماض: ا كاف الزماف  بل ة كلس   ،الزماف 

األزمشة حركات الفمػ فسشها حركة مز  كمشها حركة لؼ يتت بعد كمشهػا  أف  
حركػػة يفرػػ  بػػيؽ الساضػػية كاآلييػػة كانػػ  األفعػػاؿ كػػذلػ مػػاض كمدػػتقب  

                                                           

 .217ص 1( الستبة في شرح المسة ج1)
 .12ص 1، كانغر كتاب سيبؾيه ج217ص 1( السرجة الدابق ج2)
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 (1)(.كحاضر

عمػى  الػداؿ ) :، كهؾ السػراد بقؾلػه  عشد  ما عدـ بعد كجؾد  يكالساض     
، كالذ  يفهؼ مؽ  يب  زماف إخبارؾ :  يتراف حدث بزماف ما يب  زمانػ( أا

 كانػ  جسيػة ال  إؾ زماف الحدث ال زماف اإلخبار، ك يؾله ايتراف حدث بزماف ه
 األفعاؿ حالية ال يؾجد ماض أك مدتقب .

، بػػ   السدػػتقب  مػػا لػػؼ لكػػؽ لػػه كجػػؾد بعػػد كأكضػػ  ابػػؽ يعػػيش أف   
اإلخبػار عشػه  ا الحاضر فإف  ، كأم   كجؾد إلخبار عشه يب  زماف ايكؾف زماف 

  . زمؽ كجؾد  يف

ا مؽ كػبلـ ابػؽ يعػيش أف   بػيؽ األزمشػة هػؾ مػؽ الزمػاف األسػاس  كيفهؼ أيزا
 .(2)الحاؿ

السدػتقب  هػؾ أسػاس األزمشػة  أف   (4)كابػؽ جشػى (3)يبيشسا ير  الزجاج      
 الثبل ة.

فالفعػػ  يقدػػؼ  ،الزمػػاف كالفعػػ  مريبظػػاف  عميػػه الشحؾيػػؾف أف    الػػذف 
 كالزمؽ جز  مؽ مدلؾالت الفع . ،لمزمؽ  كفقاا 

، حيث ذكػر ا بذك  أكثر كضؾحاا سكجه الذبه بيشه   كيد ذكر العكبر  
 فيهسا: فا كجهيؽ يتذابهاسبيشه أف  

 مفع  حركات الفاعميؽ.ل لمزمؽ حركات الفمػ كسا أف   أف   :احذًْأ
                                                           

 .24ص 1( شرح السفر  ج1)
 24ص  1( يشغر شرح السفر  ج2)
 .7( الجس  لمزجاجي ص3)
 .144ص 1( الخرائص ج4)
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 (1)الفع  عشه يتجردمى الزماف بمفغه كيبلزمه كال الفع  يدؿ ع أف   : انثاًَ
 أف   كلمفعػػ  يقدػػيؼ كلػػيس كسػػا يبػػدك ،قدػػيؼ لمػػزمؽ ي مسػػا سػػبق ندػػتشتج أف  

  . ا متحدةسأيدامه

  .مرأك  ،كمزارع  ،ماض :  فانفؼم ٌُمغى إىل

 كمدتقب . ،كحاضر ،ماض :  ٔانضيٍ ٌُمغى إىل
الفعػ  يػد يكػؾف  كهػؾ أف   ، كالػزمؽحغ  فرياا آخر بيؽ الفع  كسا ال 

كػػؾف نػػايص ، كي كمػػيس ييمػػـز صػػؾرة الساضػػ  يػػر مترػػرؼ فيكػػؾف جامػػداا 
كالسزػػارع كال يػػتيي مشػػه أمػػر  يالساضػػفقػػط فعمػػيؽ  الترػػرؼ فيمػػـز صػػؾرة 

 .(2)زاؿ يزاؿ: نحؾ

ػػ  ، فهػػؾ حركػػة الحيػػاة كالفمػػػ  ا الػػزمؽ فػػبل يسكػػؽ كصػػفه بػػالجسؾدأم 
ه الػػدهر ألن ػػ ؛ جسػػؾد  عشػػد مػػاض أك حػػاؿ أك مدػػتقب  الستجػػددة فيدػػتحي 

،  بظبيعته الستجددة فسشه ما سبق كانتهى، كمشػه مػا هػؾ حػاؿ آنػي المحغػة
الزمػاف  ي، كهكػذا سيدػتسر األمػر فػ السدػتقب  يكمشه ما هؾ يادـ مشتغر ف
 . كيجدد  إلى أف يذا  هللا

  

                                                           

 .398ص 1الستبة ج( 1)
 .49، 48( شذا العرؼ في فؽ الررؼ لمحسبلك  ص2)
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 اًَــــحث انثــــــادلث
 ٍــذٔد انضيـــــح

مدة الزمؽ مؽ ايداع أك ضيق أك استظالة أك يرر،  يرد بهأك  
سا هشاؾ عؾام  عدة ير ر كيداعد كك  ذلػ ال يحدث بسجرد ذكر الفع  كإن  

العؾام  معشؾية  بعض هذ ، كيد يكؾف  ، يد يكؾف بعزها لفغياا  هذا يف
 . القريشة كسياؽ الكبلـ يمتسثمة ف

 يي:مؽ خبلؿ هذا السبحث أكد يؾضي  اآلك 

 . يرر  كايداعه أك ضيقه كأ ،األشيا  الدالة عمى طؾؿ الزمؽ   -1
 . يبادؿ األزمشة - 3    ؟ سبق مؽ اآلخرأيريي  األزمشة كأيها   -2

 . ل انضيٍ أٔ لصشِ ٔاتغاػّ أٔ ضٍمّعٕ ذانح ػهى: األشٍاء انأٔلا 
كهذ  يزية شائكة أرجؾ هللا العمي القدير أف أيدـ ما يسكؽ أف  

كاد يكؾف ذهشية يحتاج إلى إعساؿ هذ  القزية ي ألف  ؛  يقشة القارئ نغراا 
ر، فقد عهدنا أسايذة الشحؾ يدامى كمتتخريؽ عمى دراسة كبيرة بك  ما فك

يس  برمة بالدرس الشحؾ  دكف يقرير مشهؼ في القزايا الكمية أك 
هؼ لؼ يتفقؾا فيسا ن  أهذا السحؾر  يف ي، كلكؽ ما كجديه أ شا  بحث الجزئية
، كذلػ لكؾف حيز  ها مذكمة معشى أكثر مشها مذكمة عاهرةألن  ؛ بيشهؼ 

ك   ،  ؼ إف   بيؽ ما كاف كبيؽ ما يكؾف كبيؽ ما صار بيشهسا الزماف كاسعاا 
 . أك طؾيبلا  يريراا  جز  مؽ الحيز يد يستد زمشاا 

كسشيؽ مدتقبمة كالسؾجؾد مشهػا  ،الزمؽ عبارة عؽ سشيؽ يد مز   ذلػ أف  
، كالدشة التي نحؽ فيها عبارة عؽ شهؾر يػد مزػ   فيهاالدشة التي نحؽ 

، كالذػػهر الػػذ   كشػػهؾر مدػػتقبمة كالسؾجػػؾد مشهػػا الذػػهر الػػذ  نحػػؽ فيػػه
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نحؽ فيه عبارة عؽ أياـ يد مز  كأياـ مدتقبمة كالسؾجؾد مشها اليـؾ الذ  
، كاليػـؾ الػػذ  نحػؽ فيػػه عبػػارة عػؽ سػػاعات يػد مزػػ  كسػػاعات  نحػؽ فيػػه

، كالداعة التػي نحػؽ فيهػا  ها الداعة التي نحؽ فيهامدتقبمة كالسؾجؾد مش
عبارة عؽ أجزا  يد مز  كأجزا  مدتقبمة كالسؾجؾد مشها الجز  الذ  نحػؽ 

 .(1)فيه

مػي عػؽ محدكديػة هػذا السؾضػؾع لػذهبشا إلػى التخ يشا فػيكلؾ اسػتغر  
ذلػ لدعة الػزمؽ كيجزئتػه إلػى أجػزا  مػؽ سػشيؽ كشػهؾر ، ك  الزمؽ الثبل ية

، ككػ  هػذ  األزمشػة متشاكبػة فيسػا بيشهػا  كساعات كأجزا  مػؽ سػاعاتكأياـ 
، كمشهػا مػا سػيتيي فدػيكؾف كمشهػا مػا يجػر  اآلف   فسشها مػا انقزػى فكػاف

 يال حػدكد السػتغرايه فػ يما انقزػى فكػاف كهػؾ الفعػ  الساضػ ف  ، فإ فيكؾف 
 ، فبل ندر  مقدار يربه مؽ الحاضر أك بعد  عشه. زمؽ كاحد

هػا يتشاسػ  مػة هػذ  ألن  ؛ هذ  مقدمة طؾيمػة أراهػا مهسػة  كبعد فإف   
عػػدـ  يفػػ هػػذ  القزػػية الذػػائكة كانػػ  سػػبباا    أف  ر القزػػية الذػػائكة كالتػػي أ

دراسة أبعاد الػزمؽ بذػك  كاؼ   يػر مدتفيزػيؽ فيػه  ياستغراؽ الشحؾييؽ ف
هشػػي فالسقرػػؾد الشحػػؾ  هػػؾ الجسمػػة حتػػى ال يحػػدث لػػد  القػػارئ إعيػػا  ذ

 . بها مة سبلمة السعشى كالمف    التعبيريكك 

فقػد  ، ، فهؼ لؼ يغفمؾها عمى اإلطبلؽ عجالة يكإف كانؾا يشاكلؾها ف 
بعػػد  مسػػا يػػدؿ عمػػى يقػػرب الزمػػاف أك ي اا ذكػػر بعػػض الشحػػؾييؽ ألفاعاػػا كأدكايػػ

  . ايداعه أك ضيقه

                                                           

، ط 15( الحمػػػ  فػػػي إصػػػبلح الخمػػػ  مػػػؽ كتػػػاب الجسػػػ  البػػػؽ الدػػػيد البظميؾسػػػي ص1)
1984. 
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يج   يضجؾاب القدؼ السا باب القدؼ أف   ي، فقد ذكر ف  مؽ هرال  العكبر 
يربته  يؾلها عمى الساضدخب يفه، (1)مؽ الحاؿ يايترانه بقد لتقري  الساض

، كمػؽ هشػا  الؾيػ  نفدػه عمػى يقميػ  السدػتقب  ي، كيدؿ كذلػ ف مؽ الحاؿ
  (2)(. الزماف مؽ خؾاص الفع  يالتقري  ف بالفع  )ألف  كان   ير مخترة 

حيشسػػا ذكػػر األلفػػاس التػػي يػػدؿ   هػػذ  القزػػية بػػرأ يكمسػػؽ سػػاهؼ فػػ 
إذا يرد عسـؾ  ):، فقاؿ  أك عسـؾ السدتقب  ابؽ مالػ ياضعمى عسـؾ الس

كإف يرػد  ،بقػط  كيػط  أك يػْط  يالسشفػى جػي  بعػد الشفػ يكي  الفعػ  الساضػ
عػؾض   كأ ، ؾض  أك عػ ،الفعػ  بع ػْؾض   يبعػد الشفػاالستقباؿ جي   يذلػ ف

 :(3)ياؿ الذاعر
 (4)المَالعٔ َٖسِصٔدُ ادَمِٝ عَِٕضُ صَسَٔال ُٖ     ُْلٍزِوَ ازُٜ اجلَسضَََٖٔ مٗطُٜ اخلَسضََٖ

 كهسا عرفاف: (ؾضيط كع  ) يفذكر ابؽ مالػ لفغ 

 .(5)عرؼ زماف الستغراؽ ما مزىيط كهؾ :  : األٔل

ا، إال  : عؾض كهؾ :  انثأًَ ه  أن ػعرؼ زماف الستغراؽ السدتقب  مث  أبػدا
 .(6) زأضي  كيبشى إذا لؼ ي كهؾ يعرب إف ييختص بالشف

                                                           

 .629ص 2( الستبة لمعكبر  ج1)
 .126ص 1( السرجة الدابق ج2)
 18كالبيػػػ  مػػػؽ البدػػػيط يشغػػػر يػػػاج العػػػركس ج ( كهػػػؾ: جػػػابر بػػػؽ رأالف الدشبدػػػي3)

 2/221، ط الكؾي  كشرح التدهي  البؽ مالػ 447ص
 .221ص 2( شرح التدهي  ج4)
 .175ص 1( مغشى المبي  ج5)
 175ص  1( السرجة الدابق ج6)
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 يالسػتغراؽ الػزمؽ الساضػ ( يػط) ة إفادة عم كيد ذكر ابؽ هذاـ أف   
يظعتػػه بسعشػػى مػػا    : ال أفعمػػه يػػط أ: اشػػتقايها مػػؽ يظعتػػه فػػإذا ييػػ   أف  

مشقظػػػػػة عمػػػػػى الحػػػػػاؿ  يالساضػػػػػ ألف   ؛ فعمتػػػػه فيسػػػػػا انقظػػػػػة مػػػػػؽ عسػػػػػر  
 (1).كاالستقباؿ

ال يخػص زمشاػا  يك  حدث )كػاف( فهػى زماف معكمؽ األلفاس الدالة  
 (2). بعيشه

 يبتػدا  عمػى الفعػ  الساضػه يجػ  دخػؾؿ الـ االكذكر ابؽ هذاـ أن ػ 
يػػػد يقػػػرب  ه أف  هػػػالجسهػػػؾر )ككج هػػػذا رأ  السقػػػركف بقػػػد كأشػػػار إلػػػى أف  

 (3)(. مؽ الحاؿ فيذبه السزارع السذبه لبلسؼ يالساض
جػػؾاب القدػػؼ إذا كػػػاف  يكجػػؾب دخػػؾؿ الـ االبتػػدا  فػػ يفالعمػػة فػػ 
يربػػ  ( يػد )  ألف  ؛ األسػسا  كذلػػ  يػد( يربتػػه مػؽ ) بقػد أف   مقركنػاا  ماضػياا 
مػػؽ الحػػاؿ كالحػػاؿ أحػػد مػػدلؾالت السزػػارع كالسزػػارع شػػبيه االسػػؼ  يالساضػػ
 . بايفاؽ

ه إذا ، فػذكر أن ػمؾضػة آخػر مفرػبلا  ياـ فػذهكهذا ما أكضحه ابؽ  
كانبشػػى عمػػى ذلػػ أحكػػاـ ذكرهػا ابػػؽ هذػػاـ اخػػتص بالقريػ   ،يػػد يػاـ : ييػ  

 مفرمة كلكؽ ستكجزها لزيق السقاـ.

هػػؽ يفػػدف هػػا ال يػػدخ  عمػػى لػػيس كعدػػى كنعػػؼ كبػػئس ألن  أن   :احلكــى األٔل
 ، كعمػػة أخػػر  أف   إلػػى الحػػاؿ ي، فػػبل معشػػى لػػدخؾؿ مػػا يقػػرب الساضػػ الحػػاؿ

                                                           

 .175ص 1( مغشي المبي  ج1)
 .258ص 1( الستبة لمعكبر  ج2)
 .664ص 2، ج228ص 1( مغشى المبي  ج3)
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ال يترػػػرؼ هػػػا ألن  ؛  ماضػػػياا  هػػػذ  األفعػػػاؿ ال يفيػػػد الزمػػػاف مػػػة كؾنهػػػا فعػػػبلا 
 فتشبه  األسسا .

عػدا األخفػش  اخؾؿ الـ االبتدا  عشد البررييؽ مد بكجؾ  : احلكى انثاًَ
ال يحتػاج : كاألخفػش فقػالؾا ، كخػالفهؼ الكؾفيػؾف  الؾاية حاالا  يعمى الساض
 رة كيؾعها حاالا بدكف يد.ثلذلػ لك

القدؼ إذا أجيػ  بسػاض  مترػرؼ مثبػ  فػإف كػاف  هؾ أف   : احلكى انثانث
 .(1)ا"ميش  ع   هللا   ؾ  آ ر   دق  ل   اهلل  "ي  نحؾ  مؽ الحاؿ جي  بالبلـز كيد جسيعاا  يريباا 

ا لقػد يػاـ( كذلػػ  )إف  :نحػؾ  يدخؾؿ الـ االبتػدا  فػ : الحكؼ الرابة  ألف  ؛ زيػدا
ا لقائؼ( كإن   )إف  :األص  دخؾلها عمى االسؼ نحؾ  سا دخم  عمى السزػارع زيدا

"ؼه  يػػش  ب   ؼ  ك  حْ ي  ػ ل ػػب ػػر   "كإف  :ذػػبهه باالسػػؼ ل
مػػؽ الحػػاؿ  يفػػإذا يػػرب الساضػػ ،(2)

 .(3)هؾ شبيه االسؼ فجاز دخؾلها عميهأشبه السزارع الذ  

هػػذا األمػػر مسػػا يغشيشػػا عػػؽ  يفػػكبهػػذا يكػػؾف ابػػؽ هذػػاـ يػػد أفػػاض  
 التؾضي  أك التعقي .

  

                                                           

 .91ؾس  مؽ اآلية ( سؾرة ي1)
 .124( سؾرة الشح  مؽ اآلية 2)
 .172ص 1( مغشى المبي  ج3)
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 ٔاتغاػّ أٔ ضٍمّ:تؼذِ أٔ لشب انضيٍ  األدٔاخ انتً تؤثش يف
هػػا لمػػزمؽ الؾاسػػة كهػػؾ ألن  ؛ كمػػؽ األدكات التػػي يبعػػد الػػزمؽ سػػؾؼ       

مػػدة االسػػتقباؿ معهػػا أضػػيق  ألف  ؛ الدػػيؽ  ، كأضػػيق مشهػػا زمشػػاا  السدػػتقب 
حػرؼ  يؾؼ عؽ الديؽ التي هلكثرة حركؼ س كذلػ نغراا  ، مشها مة سؾؼ

 كاحد.

ػا   سػػؾؼ دليػػ  عمػػى   فقػػد أشػػار إلػى أف     العكبػػر كمػؽ يػػاؿ بػػذلػ أيزا
 .(1)مة الديؽ ييراخى زماف الفع  أكثر مؽ التراخ

ػػ الدػػيؽ كسػػؾؼ كحػػدكد الػػزمؽ  ي  ابػػؽ هذػػاـ الحػػديث فػػكيػػد فر 
ػ معهسا ، فػذكر ابػؽ هذػاـ الخػبلؼ بػيؽ    القػؾؿ فػي )يػد(، كسا سبق كفر 

مػؽ الدػيؽ  زمانػاا ها أكسة ن  أكؾف سؾؼ مقيدة لتراخى الزمؽ ك  يفالشحؾييؽ 
ه مخػػتص ، كأن ػػ مػػؽ سػػؾؼ مقتظعػػاا الدػػيؽ حػػرؼ مدػػتقب  لػػيس  فػػذكر أف  

بالػػدخؾؿ عمػػى السزػػارع كيخمرػػه لبلسػػتقباؿ كيشػػزؿ مشػػه مشزلػػة الجػػز  فػػبل 
 . يعس  فيه

كنفى ابؽ هذاـ كؾف االسػتقباؿ مػة الدػيؽ أضػيق مشػه مػة سػؾؼ  
  . الزمؽ مة سؾؼ أكسة الذيؽ يركف أف  لمبررييؽ  خبلفاا 

ها لمسدتقب  الؾاسة يؾسية ال ألن    عشد ابؽ هذاـ حرؼ يشفيس أ يسا هكإن  
ها نقم  الفع  مؽ الزمؽ الزيق كهػؾ الحػاؿ إلػى الػزمؽ الؾاسػة كهػؾ ب  ألن  

 .(2)السدتقب 

ػػا ابػػؽ هذػػاـ مجػػي  الدػػيؽ لبلسػػتسرار ال لبلسػػتقباؿ  ،  كرفػػض أيزا
                                                           

 .429ص 2( الستبة ج1)
 .138ص 1( مغشى المبي  ج2)
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مدػػػتفاد مػػؽ الفعػػػ  سػػػا هػػؾ االسػػتسرار إن   كيػػد أكضػػ  عمػػػة رفزػػه ذلػػػػ أف  
الزػي  كيرػشة الجسيػ (    )فػبلف يقػر :، كسػا يقػاؿ  السزارع ال مػؽ الدػيؽ

 ه دأب عمى ذلػ.أن     :أ

 ياسػػتقباؿ ال حرفػػ يفزػػ  ابػػؽ هذػػاـ كػػؾف الدػػيؽ كسػػؾؼ حرفػػهػػذا كيػػد 
هػػذا الحػػرؼ يشقػػ  الفعػػ  مػػؽ الػػزمؽ الزػػيق كهػػؾ الحػػاؿ إلػػى  ألف  ؛ يشفػػيس 

 . كيد سبق  اإلشارة إلى ذلػ يريباا  ، (1)الزمؽ الؾاسة كهؾ االستقباؿ

 انمشٌة يٍ احلال: ًانُافٍح نهًاض( يا ) 
الحػاؿ  يلشفػ يالشافيػة فهػيقريػ  الزمػاف مػا كمؽ األدكات التي يفيد  
، هذا كيػرب (2)مشظمق كما زيد   ما يفع   : القري  مؽ الحاؿ نحؾ  يأك الساض

كػتف يتقػدـ  ، يجػؾز أك يدػاغزمشة بعزها مؽ بعض يجؾز كيدؾغ مػا ال األ 
كيػػػ  الدػػػب  عػػػؽ كيػػػ  السدػػػب  إذا يقػػػارب الزمانػػػاف كيجػػػاكر الحػػػاالف 

،  ، فاإلحداف مدػب  عػؽ الظاعػة كهػى كالعمػة لػه كاإلحداف كالظاعة مثبلا 
، كسػػا البػػد ذلػػػ مػػة  فكػػاف البػػد مػػؽ يقػػدـ كيػػ  الدػػب  عمػػى كيػػ  السدػػب 

حدػػاف الظاعػػة كاإل يالحػػاالف فػػ ت، لكػػؽ لسػػا يقػػارب الزمانػػاف كيجػػاكر  العمػػة
 ه لػؼ يحدػؽ إليػه إال  جاز يقدـ كي  السدب  مؽ كي  الدب  )فشحؽ نعمؼ أن  

لػػه فايتربػػ   اا يػػعػػؽ األكؿ كيال بعػػد أف أطاعػػه لكػػؽ لسػػا كػػاف الثػػاني مدػػبباا 
زمػاف كاحػد  يه هػؾ كالظاعػة فػالحاالف كيجاكر الزماناف صار اإلحدػاف كتن ػ

الزمػاف الػذ  يجػاكر كيتػه كسػا يعسػ  فػي الزمػاف الؾايػة  ياإلحداف فػفعس  

                                                           

 .126ص 1، كانغر الستبة لمعكبر  ج663ص 2( مغشى المبي  ج1)
 .346( السفر  لمزمخذر  ص2)



 

 

382 

 .(1)فيه هؾ نفده(

سدػػب  دخػػؾؿ الفػػا  بيشهسػػا كػػتف   كالكيركػػد هػػذا التجػػاكر بػػيؽ زمػػاف الدػػب
فػدخؾؿ الفػا  دليػػ   بػي يػبشه ه فإن ػػكإذا لقيت ػ ، يه يعظيشػه فإن ػسػتلت  : يقػؾؿ

سػا كإن  :)يػاؿ ابػؽ جشػى ، (2)زمػاف كاحػد يفػ الفعميؽ لؼ يقعػا معػاا  التعقي  كأف  
اسػتعسالهؼ يجػاكزك  كايدػعؾا  يكبلمهؼ ككثر عمى ألدشتهؼ كف ياطرد هذا ف

 يرجػ  بسرػر فػفيه إلى مػا يشػا ت حػاال  كيفػاكت زمانػا  كذلػػ كػتف يقػؾؿ 
يهػا  ت حالػه حدػشتها كلسػا اختمػ  معيذػتهرج  آخر بخراساف لسا سػا  عسر 
 (3)(كالدشتافالدشة  يؽتالحال كلعمه أف يكؾف بيؽ هاييؽ

التػي يدػاعد عمػى  ، كالعؾامػ  هذا بعض مسا يفيد يقػارب األزمشػة كيباعػدها
 لمسعشى. لمف  أك نغراا  ذلػ نغراا 

  

                                                           

 .217ص 3( الخرائص ج1)
 .218ص 3( السرجة الدابق ج2)
 .218ص 3ج ( الخرائص3)
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 : : تشتٍة األصيُح ثاٍَاا 
 ؟ سػػبق مػػؽ حيػػث الػػزمؽأاألفعػػاؿ   بعػػض الشحػػؾييؽ بيػػاف أحػػاكؿ  

 ألف  ؛ سػبق األفعػاؿ هػؾ السدػتقب  أ فسػشهؼ مػؽ يػر  أف   ، ذلػػ يختمفؾا فػكا
التقػدـ مشتغػر  ي، كالعدـ سابق عمػى الؾجػؾد فهػؾ فػ الذي  لؼ يكؽ  ؼ كاف
 السعشى. يفيخبر عشه ف  ؼ يرير حاالا  ؼ ماضياا 

 السدػتقب  السدتقب  هؾ األسبق ري  األزمشػة كالتػالي كمؽ ياؿ بتف   
  .ي ؼ السز ،  ؼ فع  الحاؿ ،

أيػى  ، فػإذا يػتت بعػد  بدايػة األزمشػة الػزمؽ الػذ  لػؼ أفعشد أصحاب هذا الػر 
 أصب  حاضراا  ؼ يشتهي فيرب  ماضياا.

ال يتؾافق مة المغة كسا ال يتؾافق مػة  ، الذهؽ فقط يكهذا يرؾر ف 
السشظؾيػة أف يكػؾف مػة المغػة ، كالذ  يتؾافػق  السؾجؾد فعبلا  الحقيقيالزمؽ 

 ف  إ، حيػث  السدػتقب  يالحاضر كيحر  فػ بداية األزمشة كؾنه ماضياا ليعبر
 بعػد زمػؽ طؾيػ  أك  يػر مػدرؾ كتحػداث يػـؾ القيسػة السدتقب  يد ال يقػة إال  

 . فزمؽ حدك ها بعيد

، كهػى  هذا يقديؼ لتريي  األزمشة كهػى يزػية مثػ  سػابقتها شػائكة 
ا ليد  محػ  ايفػاؽ ، حيػث أحػد   هػذ  القزػية إشػكالية يفايسػ  مػة  أيزا

 يقادـ العهد كيظؾر الحزارة اإلندانية.

فقػد  ، حػؾييؽذكر ما يؾافر لد  مػؽ آرا  الشأهشا عمى آية حاؿ أف  يكيشبغ 
 ػؼ  ،ذكر الزجاجي أف  الترييػ  العقمػي لمفعػ  أف يكػؾف كالتػالي : السدػتقب  

أسبق األفعاؿ في التقدـ الفع  السدتقب    ؼ الساضي ياؿ:) اعمؼ أف   ،الحاؿ 
 ،في التقدـ مشتغركالعدـ سابق لمؾجؾد فهؾ  ،الذي  لؼ يكؽ  ؼ كاف  ؛ ألف  
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اؿ فػي فتسػبق األفعػ ػؼ ماضػياا فيخبػر عشػه بالسزػي  ،اؿ  ؼ يرػير فػي الحػ
 (1)الساضي(  ؼ ،  ؼ الحاؿ ،السريبة السدتقب  

ه ذكػػر يبػػ  ذلػػػ أف  الفعػػ  كألسػػ  فػػي كبلمػػه يعارضػػاا يدػػيراا حيػػث إن ػػ       
ب  الػػذ  لػػؼ يػػتت بعػػد كهػػؾ عػػؽ حركػػات الفعمػػيؽ فهػػ  يكػػؾف السدػػتقعبػػارة 

مشتغر أسبق األفعاؿ كهؾ لؼ يحػدث مشػه حركػة إال  عمػى سػبي  التؾيػة فيسػا 
   هؾ  ي  ؟

، كيد ذكر ذلػػ ي سبق ريبة مؽ الساضأالسزارع  أف   يير  ابؽ جشك        
عمػى األصػ  كهػؾ  عشػد   يعؽ يياس الفػرع كهػؾ الساضػ معرض حديثه يف

مؾالها لؼ يجز ياؿ دخؾؿ )لؼ( فل: )ككذلػ لؼ يقؼ أمس كج  (2)السزارع ياؿ
فإذا نفى األص  كاف الفػرع  يالريبة مؽ الساض يسبق فأالسزارع  كألف  : ) 
ا حديث الذرط فأشد ا ( جئػ  فيػه  يسػ  فْ )إ :نحػؾ ينتفا ا ككذلػ أيزا يسػ  

بػه  هػذا كعػد مؾضػحاا  ف  أ  لػه أ لؤلمر كيثبيتاا  الؾاج  يحقيقاا  يبمف  الساض
فػػ  الػػدعا  كاجػػ   ابػػ  ال محالػػة كنحػػؾ ذلػػػ ل يالساضػػ ، كسػػا أف   ال محالػػة

 (3)(.الؾاية يكمجيئه عمى صؾرة الساض

سػبق ريبػة أالسزػارع  جشى نجد  صرح بػتف  مسا سبق مؽ كبلـ ابؽ  
، كجعػػ   ا يتزػػسؽ الػػزمشيؽ الحػػاؿ كاالسػػتقباؿكالسزػػارع هشػػ ، يمػػؽ الساضػػ

 كالذرط. يالشف ي، كمث  بباب فرعاا  يكالساض السزارع أصبلا 

تػػه أكػػد أسػػبقية سػػتؾ ق مػػؽ رأيػػه فرأيمؾضػػة آخػػر أل يبحثػػ  فػػكيػػد  

                                                           
 85( اإليزاح في عم  الشحؾ لمزجاجي ص  (1
 .314ص 3( الخرائص البؽ جشي ج2)
 .314ص 3( السرجة الدابق ج3)
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 ألف  ؛ سبق ريبة أ يالشف يالسزارع ف كعم  ذلػ بتف   يالسزارع عمى الساض
 :، يػاؿ  العدـ يب  الؾجؾد فالفع   ير السؾجػؾد عشػد  سػابق عمػى السؾجػؾد

أكؿ أحؾاؿ الحػؾادث أف يكػؾف معدكمػة  ػؼ يؾجػد فيسػا بعػد فػإذا  )أال ير  أف  
 (1)(. الذ  هؾ الفرع يرع الذ  هؾ األص  فسا عشػ بالساضنفى السزا

ذلػػػػ دكف  كأصػػػالة السزػػػارع مرػػػرحاا  يفشجػػػد  أكػػػد فرعيػػػة الساضػػػ 
 زمشاا كيرييباا. يسا أكد أسبقية السزارع عمى الساضخفا ، ك

السزػػارع يتبػػة  يفهػػؼ مشػػه أف   مؾاضػػة أخػػر  كجػػدت مػػا يكلكػػؽ بالبحػػث فػػ
 :مشها أشيا  كثيرة عشد ابؽ جشى نعرض بعزاا  يف يالساض

فيكػؾف  ،بػه  مقظؾعػاا  يفيػه كالساضػ مذػكؾكاا  ه ير  السزارع فعبلا أن   :أٔذلا
لمسذػػكؾؾ فيػػه فيسػػا أفهػػؼ ال فيسػػا صػػرح ابػػؽ جشػػى كهػػذا  السقظػػؾع بػػه فرعػػاا 

كالسعشػػى  يفيجػػي  بمفػػ  الساضػػ ، يسػػ  يسػػ  إفْ : )ككػػذلػ يؾلػػػ :كبلمػػه 
السقظػػؾع بكؾنػػه حتػػى  يكيؾعػػه بمفػػ  الساضػػ يمعشػػى السزػػارع السذػػكؾؾ فػػ

 (2)(.ه متؾية متري هذا يد كية كاستقر ال أن   كتف  

بيؽ هػذا الػشص البػؽ جشػى  اا هشاؾ يشايز أف   فيفهؼ مسا سبق مرخراا  
كهشػا حكػؼ  يالساضػأسبقية السزارع عمػى سبق كما سبقه حيث صرح فيسا 

لكؾنػػه كيػػة كاسػػتقر فهػػؾ  يلسزػػارع لعػػدـ القظػػة بػػه كيػػؾة الساضػػبزػػ   ا
 . مقظؾع به

كػاإلعبلؿ  يعمػى الساضػ بعػض السؾاضػة السزػارع يه يػاس فػأن ػ :انثـاًَ
صػيغة  ي ب  كجػؾب خػبلؼ صػيغة الساضػ)كإذا :ككسا في بشا  األفعاؿ ياؿ 

                                                           

 .144ص 3( الخرائص البؽ جشي ج1)
 .315ص 3( الخرائص البؽ جشى ج2)
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يْقم ػى كنحػؾ  ىكي م ػ يدػبل  سػبل:   أف يكؾف ما جػا  مػؽ نحػؾ السزارع كج
 عميه بؾاجبه ... أمر  محكؾماا  يف  ذلػ مسا التق  فيه حركتا عيشيه مشغؾراا 

فػػي صػػمه سػػر  ذلػػػ أالفعػػ  إذا أزيػػ  ماضػػيه عػػؽ  ذلػػػ أف   يمشػػة فػػ: ييػػ  
ماضػػيه إذ كانػػ  هػػذ  السثػػ   يسػػر  ذلػػػ فػػمزػػارعه مزػػارعه كإذا اعتػػ  

ؾا مزػارعه ؾا شػقى أعم ػا أعم ػ  السثاؿ الؾاحد أال يػراهؼ لس ػر عشدهؼ مج   يجر 
ا يقـؾ فمذلػ لػؼ يقؾلػؾا ا أعم  كلس   ،يذقياف : فقالؾا  سػمي  : ؾا ياـ أعمؾا أيزا
محػؾت : فقػد يػالؾا : كيرػححؾا السزػارع فػإف ييػ   يفيعمػؾا الساضػ ،يدمؾ 
 يفرػػححؾا الساضػػ ،كنتيػػ  يشػػت   ،نػػتكت يشػػت  كسػػعي  يدػػعى ك  ،يسحػػي 

الحػرفيؽ إلػى األلػ  ال يخرجهسػا كػ  اإلخػراج إعػبلؿ : كأعمؾا السدتقب  يي  
 (1)(. عؽ أصمهسا

كيػػاس  يلساضػػبشػػا  الفعػػ  عمػػى ا يكهكػػذا نجػػد  يػػاس السزػػارع فػػ 
 ذلػ بتف   يه رد عمى مؽ شكػ فن  إتى اإلعبلؿ عمى الساضي ح يالسزارع ف
 إعػػبلؿ ماضػػيها فػػرد بػػتف  ، كصػػحح  ر ػػؼ  مزػػارعة لػػؼ يعػػ  هشػػاؾ أفعػػاالا 
ؽ ايبػاع الفػرع ألصػمه كبالتػالي عػاألل  كهذا ال يخرجها  يكان  ف السخالفة
 يلمساضػ كبلمه كاف فيهػا السزػارع يابعػاا  يهذ  األمثمة السذكؾرة ف نفهؼ أف  

 لمسزارع. أصبلا  يعمى اعتبار الساض

 ف  أ يرييػػ  األزمشػػة عمػػى اعتبػػار يفػػ هم ػػس  ج   يفػػ (2)يكسػػار الزجػػاج 
،  الذػػي  لػػؼ يكػػؽ  ػػؼ كػػاف ألف  ؛  يالريبػػة عمػػى الساضػػ يالسدػػتقب  يقػػدـ فػػ

 كالعدـ سابق عمى الؾجؾد.

عؽ هذا التريي  إلى التريي  الذ  عهد عشد  ؿأف عد ثه ما لبكلكش   
                                                           

 )بتررؼ(. 453ص 3( الخرائص البؽ جشي ج1)
 7( الجس  لمزجاجي ص2)



 

 

387 

كفعػ   ،كفعػ  مدػتقب   يفعػ  ماضػ: )األفعاؿ  بل ػة :فقاؿ  ، أكثر الشحؾييؽ
كالسدػػتقب  مػػا  ،مػػا حدػػؽ فيػػه أمػػس  يفالساضػػ ، الحػػاؿ يدػػسى الػػدائؼ يفػػ

 (1)(.المف  ياؿ فبل فرؽ بيشه كبيؽ السدتقب  فا فع  الحكأم   ،حدؽ فيه  د 

يرييػػ   يمػػؽ سػػبق عػػرض رأيػػه مػػؽ الشحػػؾييؽ فػػ كالػػذ  رأيتػػه أف   
الحقيقػة لػؼ يظبقػؾا  يهػؼ فػن  أ هؼ خػالفؾا أ مػ  الشحػؾييؽ إال  تن  األزمشة يبدك ك
كتػ   يأف عػدلؾا إلػى الترييػ  السذػهؾر فػ ، فسػا لبثػؾا فعميػاا  كبلمهؼ يظبيقاا 

: األفعاؿ  ي، كيكؾف التريي  ف  ؼ السدتقب   ؼ الحاؿ يالشحؾ فبدأكا بالساض
  ؼ السزارع. ، ؼ السدتقب   ، يالساض

ا الفعػ  فتمثمػة أخػذت )كأم ػ:سيبؾيه حيث ياؿ   كمسؽ ياؿ بهذا الرأ 
كمػا هػؾ  ،كلسا يكػؾف كلػؼ يقػة  ،مؽ لف  أحداث األسسا  كبشي  لسا مزى 

 (2)(. كائؽ لؼ يشقظة

   ا يكؾف كلؼ يقة باذه  كيذه كلس ،كيد مث  سيبؾيه لسا مزى بذه  

 ، كأف   ارع ال يخمػػػؾ مػػػؽ زيػػػادةالسزػػػ هػػػذا الترييػػػ  أف   يسػػػيبؾيه فػػػكلحػػػ  
؛  ؼ األمر  ؼ السزارع يدـ الساض، لذا ي مؽ الزيادة افكاألمر يخمؾ  يالساض
 يضػػيجػػرد السا الستجػػرد مػػؽ الزيػػادة متقػػدـ عمػػى الستمػػبس بهػػا كسػػا أف   ألف  

  . أكثر مؽ يجرد األمر فقدـ عميه

ا كيػد بشػى ير كب األزمشػة عمػى حركػات الفمػػ التػي يػ  يه ياؿ ابؽ يعيش أيزا
حركات الفمػ مشها حركة مز  كحركة لؼ يتت بعد كحركػة  ، فإف   ؼ الزمؽعي

 ػػؼ  ، ػػؼ السدػتقب   ، ي  الساضػفاصػمة بػيؽ الساضػػية كاآلييػة فالترييػػ  عشػد

                                                           

 .7( الجس  لمزجاجي ص1)
 .12ص 1الكتاب لديبؾيه ج( 2)
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 الحاؿ.

 ي  ابػػؽ مالػػػ حيػػث اسػػتحق عشػػد  الساضػػعمػػى هػػذا الترييػػكسػػار 
)كأيدػامه مػاض :، يػاؿ ابػؽ مالػػ   ؼ يميهسا السزػارع ، ؼ األمر  ،التقديؼ 

كالسزػارع  ، كاألمػر  انيػاا  ،الذكر  يف أكالا  يكجع  الساض مر كمزارع ...أك 
 (1)(. كسا فع  سيبؾيه  الثاا 

األزمشػة الفعميػة عمػ   يؽ مالػ التريي  الػذ  يػرا  فػكبعد أف ذكر اب 
 ه ال يعشى ببياف ما يرد به عمى: )بخبلؼ السزارع فإن  (2)قاؿفذلػ التريي  

ا فإف   فتخرض   مشهسا أ بقريشة فكاف سبي  التشريص إال   كػ  حػادث  كأيزا
ػ: "إن  مدبؾؽ بتراد  ؼ يكؽ  ػؼ يعبػر عشػه فيكػؾف لقؾلػه يعػالى  اد  ر  ا أ  إذ      مػر  ا أ  س 

 .(3)ؾف"ك  ي  ف   ؽْ ك   ه  ل   قؾؿ  ي   أفْ  ئاا يْ ش  

خمػق هللا  ي  كارد فيه فظشة كطرافة فقد استذهد ابؽ مالػ بترييأر  يجد فأك 
 لتكػؾف نسؾذجػاا  ،فيكػؾف  ،كػؽ  ،أراد :  خذ ابػؽ مالػػ األفعػاؿألذي  أراد  ك 

)أراد(  ػػؼ يػػبل  األمػػر )كػػؽ(  ػػؼ يتمؾهسػػا  ييرييػػ  األفعػػاؿ فقػػدـ الساضػػ يفػػ
ذبهه بكؽ لكاألمر  ، ذبهه بتراد التقدـل يالساض)فاستحق السزارع )يكؾف(

 (4)ذبهه بيكؾف التتخر(لكالسزارع  ،التؾسط 

أسػبقية األزمشػة  كيرييػ  األفعػاؿ  يهذ  بعػض مػؽ اآلرا  الػؾاردة فػ 
فكػار عقميػة لػيس لهػا مػؽ األلفػاس أجسيعها   ا مة ييستها كحجتها فإف  ككمه

أك لغػؾ   ،درس نحػؾ   يفػذ  األفكار مؽ سشد ، فميس لسث  ه ما يعزدها
                                                           

 .15ص 1( شرح التدهي  البؽ مالػ ج1)
 .15ص 1( السرجة الدابق ج2)
 .82( سؾرة يس مؽ اآلية 3)
 .16ص 1( شرح التدهي  البؽ مالػ ج4)
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 أك حتى يراكي  الجس  كأبشيتها.

لستعمقػة كلذا نجد الشحػؾييؽ لػؼ يرهقػؾا أذهػانهؼ بسثػ  هػذ  القزػايا ا 
فيهػػا أف يقػػدـ البرهػػاف القػػاطة عمػػى كبلمػػه   بتشػػيا  ال يسكػػؽ لرػػاح  رأ

أهسيتهػػا كيت يرهػػا عمػػى الػػر ؼ مػػؽ  ركػػشكلكػػؽ مػػة ذلػػػ ال يسكػػؽ لعايػػ  أف ي
 عميها.صعؾبة إيامة األدلة 

 : تثادل األصيُح:ثانثاا 
أف أسػير فيػه بتسهػ  كديػة حتػى  يهذا السبحث آلي  عمى نفد يف 

الستكمؼ يشظق بالجسمة فيػرد  ، ذلػ أف   ال يتداخ  األفكار كسا يتداخ  األزماف
فػيخمط بيشهػا دكف يسييػز  ه يدػتخدـ األزمشػة متداخمػةألن  ؛ فيها يفكػ زمشى 

حػيؽ ال يدػتظية  يلمداللػة عمػى مػاض  فػ حاضػراا  يدتخدـ زمشػاا  فسثبلا  أحياناا 
 السعشى. يالسدؾغ لذلػ الخمط فأف يجد 

ػػهػػذا بالشدػػبة ل  قػػد الشحػػؾ ف يفػػ  ا بالشدػػبة ألصػػحاب الػػرأمسػػتكمؼ أم 
السعشػػى مػػؽ  يفػػ ؾف مراعػػاة لسػػا يقؾلػػ دكف  ياعتبػػركا التقدػػيؼ الزمشػػى الفعمػػ

رأيهؼ عمى العام  الداخ  عمى الفعػ  أك  يدكا فهؼ اعتسن  أل ؛ أزمشة متداخمة 
كأدكات الجػػـز لهػػا القػػدرة عمػػى يغييػػر  شرػػ فػػتدكات ال الػػداخ  عمػػى الػػزمؽ

حػد   اإلعػراب كهػى التػي التي أ ياألدكات ه األصمية لمفع  كسا أف   األزمشة
 كضة حركات الكمسة. يلها دخ  ف

كلكؽ لؾ يتبعشػا األمػر مػؽ بدايتػه كهػؾ الفعػ  ذايػه نجػد  ال يقترػر  
: )كمػؽ (1)  التشقػ  بػيؽ األزمشػة ، يػاؿ العكبػر عمى زماف كاحد فسؽ عبلمايه 

الفعػ  ذايػه  يزػرب( كعميػه فػإف   –)ضرب :األزمشة نحؾ  يعبلمايه التشق  ف
                                                           

 42/ 4كانغر األشبا  كالشغائر لمديؾطي  127/ 1( الستبة في شرح المسة1)
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ؽ حتػى فالفع  مذتق لمداللة عمػى الػزم آلخرياب  لمتداخ  كالتشق  مؽ زمؽ 
الفع  السزارع يدؿ عمػى زمػانيؽ برػيغة كاحػدة فػإذا كجػد مػا يػدؿ عمػى  أف  
، يػػاؿ العكبػر : )كهػػذا المفػػ  يرػػم    فهػؾ حػػاؿال  إك  سػتقباؿ كػػاف مدػػتقببلا اال

الزػػػرب  يجػػاز أف يكػػؾف آخػػػذا فػػ يزػػػرب   زيػػد  : ػ إذا يمػػػ  لمسدػػتقب  فإن ػػ
الحػػاؿ أكلػػى بػػه مػػؽ   أف  بػػه كجػػاز أف يكػػؾف لػػؼ يزػػرب بعػػد إال   متذػػا بلا 

كلؼ يقؼ الدلي  عمػى االسػتقباؿ حسػ   ، يزرب   زيد  : االستقباؿ يعشى إذا ياؿ 
 (1)(.عمى الحاؿ

داللة الفع  السجػرد مػؽ عؾامػ  دالػة عمػى االسػتقباؿ    كعم  العكبر  
الحاؿ ال يؾجد دلي  عميه مؽ الحركؼ  عمى الحاؿ فيشررؼ يفع  لمحاؿ بتف  

 .(2)فكاف هؾ األص 

 بػدلي  بػتف   ابؽ مالػ داللػة يفعػ  عمػى الحػاؿ ال االسػتقباؿ إال   كعم  
 يفػ ي)لسػا كػاف لمساضػ:األمر يػاؿ  في( افع  )لمسدتقب  صيغة أخر  كهي 

كلػػؼ يكػػؽ  ،فعػػ  ايخرػػه كفعػػ  كالسدػػتقب  صػػيغة يخرػػه كالؾضػػة صػػيغة 
السزػػارع جمعػػ  داللتػػه  ييغة يخرػػه بػػ  اشػػترؾ مػػة السدػػتقب  فػػلمحػػاؿ صػػ

جحػػة عشػػد يجريػػد  مػػؽ القػػرائؽ ليكػػؾف جػػابراا لػػه لسػػا فايػػه مػػؽ اعمػػى الحػػاؿ ر 
 (3)(. االختراص بريغة

عمػػة انرػػراؼ  يحدػػؽ مػػا ييػػ  فػػأؽ مػػالتؾجػػه   ك أهػػذا الػػر أف     كأر 
 ة عمى الحاؿ عشد يجرد  مسا يدؿ عمى االستقباؿ.لالفع  السزارع لمدال 

                                                           

، كانغػر 214ص 3لمكفػؾ  ج، كانغػر الكميػات 219ص 1( الستبة في شرح المسة ج1)
 .114التؾطئة لمذمؾبيؽ ص

 .219ص 1( الستبة ج2)
 .21ص 1( شرح التدهي  ج3)
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ػػا ابػػؽ مالػػػ أن ػػ   اذا كانػػ  الرػػيغة مشرػػرفة لمحػػاؿ إذه إكأضػػاؼ أيزا
لمحػاؿ فداللػة  بالػ لؾ كجدت يريشة يالقريشة الدالة عمى االستقباؿ ف عدم 

معشػا   ياآلف كمػا فػ يؿ السزػارع فػيؾ  كمث  لها بإعساأالفع  عمى الحاؿ 
 ،ألحبػ  يإن:)زيد يرمى اآلف كالداعة( أك ايترانه ببلـ االبتدا  نحؾ :نحؾ 

 : (1)كنفيه بميس كقؾؿ الذاعر
 كبا زَٜ مبَريضَٜ سَىشَٔ َٖكَ ؤَلَ     ا َّجمٔـٜ مبِـزضَأَ ٔبٗت اهللٔ تُـشفمَ

ا حيشسا ذكر أف    لمحاؿ يريشة يركػد  كهكذا نجد أف ابؽ مالػ كاف دييقا
 كلؼ يق  لمحاؿ حركؼ.حاليته 

  خػػالفؾا ذلػػػ الػػرأ جساعػػة مػػؽ الشحػػؾييؽ   ػػؼ عػػرض ابػػؽ مالػػػ أف   
جػػردة مسػا يػػدؿ عمػػى مػػة كػؾف الرػػيغة م حيػث أجػػازكا بقػػا  الفعػ  مدػػتقببلا 

عمػى  نهؼ  الؾا فزعسػؾا أنػه يجػؾز بقػا  الفعػ  السزػارع داالا أاالستقباؿ كسا 
كاحتجؾا ( فالحاؿ كهى كمسة )اآلعمى فغية دالة االستقباؿ مة كجؾد يريشة ل

)اآلف( كجعمػؾا مشػه  يكمة ذلػ يعسػ  فػ كؾنه مدتقببلا  يػ فشاألمر ال  بتف  
 .(2)"ؽ  كه  ر  اش  ب   "فاآلف  يؾله يعالى: 

حيث عبر هللا سبحانه كيعالى عؽ السدة التي رفة فيهػا الحػرج عػؽ  
 يمؾغ ذلػ السخاطبيؽ كعػؽ السػدة التػكعؽ مدة ب الرـؾ يليال ي شرة فباالس

يقػػة فيهػػا السباشػػرة فكمسػػة )اآلف( ليدػػ  ياصػػرة عمػػى السػػدة السقارنػػة لشظػػق 

                                                           

، مشدػػؾب إلػػى عبػػد هللا بػػؽ 177( البيػػ  مػػؽ بحػػر الظؾيػػ  فػػي الػػدر السرػػؾف ص 1)
 .21ص 1الربار الظالبي  كيشغر شرح التدهي  ج

 .187( سؾرة البقرة آية 2)
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 .(1)الشاطق فحد 

 شػهراا لحغػة الكػؾف فقػد يدػتغرؽ األمػر  ال يعبػر فقػط عػؽ )اآلف( كذلػ ألف  
 .(2)اآلف هؾ كائؽ: يتؼ كؾنه كمة ذلػ يعبر عشه فيقاؿحتى  فراعداا 

قباؿ يشرػػرؼ خمػػؾ السزػػارع مػػؽ أدلػػة لبلسػػت مسػػا سػػبق يتزػػ  أف   
   .الفع  عشدئذ لمحاؿ

ا إذا دخم  عؾام  مفيػدة لبلسػتقباؿ عمػى السزػارع كالدػيؽ كسػؾؼ كػاف أم  
الحػاؿ لػؼ يؾضػة لػه حػركؼ يػدؿ عميػه فكػاف هػؾ  كألف   ، السزارع مدػتقببلا 

 األص .

صػيغة السزػارع دالػة عمػى الحػاؿ  فهذا ما يتكد لػد  الشحػؾييؽ فػإف   
كالسدػتقب  عشػدهؼ  الػبعض يػر  يدػسية الحػاؿ مزػارعاا  دكف يرائؽ حتػى أف  

 .(3)اسؼ لمفع  الذ  لؼ يتخذ فيه

 : "كإف  يعػالى كجع  ابؽ هذاـ مؽ يداخ  السدػتقب  مػة الحػاؿ يؾلػه 
ػي  الق   ؾـ  ؼ ي ػه  يػش  ب   ؼ  حك  ي  ل   ػ  ب  ر   " ةام 

تػدا  لمحػاؿ مػة كػؾف الفعػ  الـ االب ، فػإف  (4)
فتػػداخ  السدػػتقب  مػػة الحػػاؿ فيكػػؾف لفغػػه لمحػػاؿ السدػػتقب   يسػػيحدث فػػ

 .(5)كمعشا  لبلستقباؿ

اؿ كيػػد يتػػداخ  هػػذا بعػػض مػػا جػػا  مػػؽ يػػداخ  الحػػاؿ مػػة االسػػتقب 

                                                           

 .21ص 1( شرح التدهي  البؽ مالػ ج1)
 .21ص 1( شرح التدهي  البؽ مالػ ج2)
 .8ص 1، كالهسة ج9، كانغر المباب ص219ص 1( الستبة ج3)
 .124( سؾرة الشح  مؽ اآلية 4)
 .228ص 1( مغشى المبي  البؽ هذاـ ج5)
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ا الساض كسػا يعبػركف  آليػيكا يالعرب يد يعبر عػؽ الساضػ فإف   يمعهسا أيزا
ه مذػاهد حػاؿ هؽ فيرػير كتن ػالػذ يإلحزػار  فػ عؽ الذػي  الحاضػر يرػداا 

  .اإلخبار

)يػد :الداخمة عميه يد نحػؾ  يمة الحاؿ الفع  الساض يكمثاؿ لتداخ  الساض
ـ    .(1)مؽ زمؽ الحاؿ ييقرب الساض( يد )  ألف  ؛ ( كالسعشى اآلف زيد   يا

فػػػالمف   ، ؼلػػػؼ يقػػػ :مػػػة السدػػػتقب   يكمثػػػاؿ عمػػػى يػػػداخ  الساضػػػ 
  .(2)يكالسعشى لمساض ،لمسزارع 

اؿ حيػػث حرػػر عمػػى االسػػتقب يداللػػة الساضػػ يفائػػدة فػػ يكذكػػر هشػػا الرضػػ
 يلبلسػػػتقباؿ مشهػػػا اإلنذػػػا  الظمبػػػ مشرػػػرفاا  يالتػػػي يجعػػػ  الساضػػػ يالسعػػػان

كمشهػػا اإلخبػػار عػػؽ األمػػؾر السدػػتقبمة مػػة يرػػد القظػػة  ،كالػػدعا  كاألمػػر 
ػا دخػؾؿ  ،جػؾاب القدػؼ  يفػ فْ إشها السشفى بػبل أك مك  ،بؾيؾعها  كمشهػا أيزا

ػػا دخػػؾؿ مػػا الشائبػػة عػػؽ الغػػرؼ  ،معشاهػػا  يالذػػرطية كمػػا فػػ فْ إ كمشهػػا أيزا
 السزاؼ.

عمػػى االسػػتقباؿ إذا  يمثمػػة عمػػى ذلػػػ فسثػػ  لداللػػة الساضػػكذكػػر األ 
، كاألمر نحؾ يػؾؿ عمػى رضػي  رحسػ هللا: اإلنذا  بالدعا  نحؾ  كاف مراداا 

  "بشفده أخا آسى  مرؤ يرنها" أجزأ :  هللا يعالى عشه

ػػ بػػار عػػؽ األمػػؾر السدػػتقبمة مػػة يرػػد القظػػة بؾيؾعهػػا فشحػػؾ يؾلػػه خا اإلأم 
ه أراد السػتكمؼ أن ػ ذلػػ ، معمػبلا (3)"ار  الش   اب  أصح   ة  ش  الج   اب  صح  أ    اد  ن  ك  يعالى: "

                                                           

 .1649ص 3( اريذاؼ الزرب ألبي حياف ج1)
 .277ص 1( مغشى المبي  ج2)
  44آية  ( سؾرة األعراؼ3)
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 كمزى  ؼ هؾ يخبر عشه كيشررؼ إليه. بلا فعكتف كية  كيؾع الفع  يظعاا 

)إف فعم ( :فشحؾ  ا السشفى بإفْ )وهللا ال فعم ( كأم  :ا السشفى ببل فشحؾ أم  
ا الداخمة عميه ما الشائبة ياـ يس (، كأم   )إفْ :الذرطية فشحؾ  ا دخؾؿ إفْ أم  

 زيس  لمستحسا الأم  ، (1)"كاأل رض   سؾات  الد      ام  ا د  "م  :عؽ السردر فشحؾ 
أيس  أـ يعدت(  ي  )سؾا  عم:كاالستقباؿ فهؾ الفع  بعد هسزة التدؾية نحؾ 

ا ككذلػ بعد الذرط فيه رائحةكمسا كحيشسا كعم  ذلػ بؾجؾد  كبعد
لؾجؾد  ،درهؼ  مةفي نايأالذ   :عاـ نحؾ  لسؾصؾؿالتخريص أك الرمة 

ا  .(2)رائحة الذرط أيزا

ا   ؛ كالسعشػى لمسدػتقب   ييام  يسػ ( كالمفػ  لمساضػ )إفْ :كمشه أيزا
ا المفػػ  فقػػد يكػػؾف  عمػػى السدػػتقب  معشػػى أم ػػألف أدكات الذػػرط ال يػػدخ  إال  

ا  ماضياا  السدػتقب  أيػـؾ  يف يقػـؾ فػإيػاـ(  معشػى )إفْ  ف  فإبه االستقباؿ مرادا
ا فأي  .(3)السدتقب  يزا

دؿ فيسػػػا بيشهػػػا فقػػػد يعبػػػر عػػػؽ األزمشػػػة يتبػػػا مسػػػا سػػػبق يتزػػػ  أف   
، كيػػػد يعبػػر عػػػؽ الحػػػاؿ بمفػػػ   أك بمفػػ  الحػػػاؿ ،بمفػػػ  السدػػػتقب   يالساضػػ
هشػػاؾ  ف  أ، حتػػى  كهكػػذا يكيػػد يعبػػر عػػؽ السدػػتقب  بمفػػ  الساضػػقب  السدػػت

بعض األفعاؿ السستدة التي يكؾف ذات أجزا  يترػ  بعزػها بػبعض كيدػسى 
مشػػه مػػا يػػد  الفعػػ  نفدػػه   كالرػػبلة فػػإف  ، كاألكػػ الجسيػػة مشهػػا باسػػؼ كاحػػد
 .(4)السدتقب  يكمشه ما يدتكس  مؽ الفع  ف يانقزى كمشه ما هؾ حال

                                                           

 148ة ( سؾرة هؾد آي1)
 .225ص 2( شرح كافية ابؽ الحاج ، ج2)
 . 331ص 1( مغشى المبي  ج3)
 .24كانغر المسة ص 218ص 1( الستبة لمعكبر  ج4)
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مث  هذ  األفعاؿ التعبير عؽ الجز  الذ  انقزى بػتمس كال  يفبل ندتظية ف
لؤلفعػاؿ التػي يسكػؽ فيهػا ذلػػ  الجز  الحاؿ باآلف كال الجز  القادـ بغد خبلفػاا 

الؾيػ  الحػالي  يعسػا مزػى مشهػا بػتمس كمػا هػؾ آنػي فػ ظية التعبيػرتفتد
ا)بػ  السدتقب  ييادـ فهؾ باآلف كما   .(  دا

هػػذا كسػػتفرد إف شػػا  هللا الحػػديث عػػؽ بعػػض األدكات التػػي يػػدخ   
لػؼ  : زمؽ آخر لؼ يؾضػة لػه هػذا الفعػ  نحػؾ يلزمؽ معيؽ ف مؾضؾعاا  فعبلا 
ؽ خبلؿ القريشة السعشؾية يبادؿ األزمشة م يعشى ف، كسا ستيشاكؿ أ ر الس كيد

 كسياؽ الكبلـ.
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 انثـــــحث انثــادلث
 ٍـــح انضيـــأدن

 : كيذس 

 داللة الفع  عمى الزمؽ بريغته. - أٔلا 
ـــاا   .  اخمػػػة عمػػػى الفعػػػ  كيخمرػػػه لػػػزمؽ معػػػيؽاألدكات الد - ثاٍَ

 كيشدرج يحتها: 
 األدكات السخمرة لبلستقباؿ. - 1
 .ياألدكات السخمرة لمساض - 2
 األدكات السخمرة لمحاؿ. - 3

 . الغركؼ الداؿ عمى األزمشة - ثانثاا 
 كيشدرج يحتها: 

 .يى الساضمعالغركؼ الدالة  - 1
 الغركؼ الدالة عمى السدتقب . - 2
 الغركؼ الدالة عمى الحاؿ. - 3

 الجسمة. يالسعشى كسياؽ الكبلـ عمى الزمؽ فداللة   - ساتؼاا 

 دلنح انفؼم ػهى انضيٍ تصٍغتّ: : أٔلا 
حػدث كزمػاف مػاض  أك مدػتقب  عمػى  ؿلكؾف الفع  هػؾ كػ  لفػ  دا 
هػذا  ،حػدهسا الزمػاف أ ، ع  إذف مؾضؾع لمداللػة عمػى شػيئيؽفالف ، أك حاؿ

 ه مػا دؿ عمػى نفدػه مقترنػاا ، حتػى مػؽ جعػ  حػد الفعػ  أن ػ ما ال خبلؼ فيه
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 .(1)الفع  كضعاا عمى الزمافه لؼ يغف  داللة بزماف محر  داللة فإن  

ضػة لكػ  زمػؽ صػيغته السخالفػة لمػزمؽ اآلخػر إلفػادة األزمشػة   كيد ك 
سػا ككم  ، (2)السختمفة كيدسى داللة الفع  بريغته عمى الزماف داللػة يزػسيؽ

 الزماف. يالريغة زاد الخبلؼ ف يزاد الخبلؼ ف

اللػػة عمػػى كجػػؾب مخالفػػة ه يػػد دلػػ  الد)كذلػػػ أن ػػ :يػػاؿ ابػػؽ جشػػى 
سػا هػؾ إلفػادة صيع السثػ  إن   يلريغة السزارع إذ الغرض ف يصيغة الساض

سػا ازداد الخػبلؼ كانػػ  رػاحبه ككم  األزمشػة فجعػ  لكػ  زمػاف مثػاؿ مخػال  ل
 (3)(. ذلػ يؾة الداللة عمى الزماف يف

عػػػؽ  يالرػػػيع اخػػػتبلؼ حركػػػة الساضػػػ يكمػػػؽ مغػػػاهر الخػػػبلؼ فػػػ 
سػكؾف  يبػإزا  حركػة فػا  الساضػهػا )فجعمػؾا السزارع في فػا  الكمسػة كعيش

ب : فا  السزارع كخالفؾا بيؽ عيشيهسا فقالؾا  ر   ،كي ت ػ  يْقت ػ   ،يْزػر ب  –ض 
م ؼ ي ْعم ؼ(   (4)كع 

مسا  (5)كذلػ يدؿ السزارع عمى زمانيؽ الحاؿ كاالستقباؿ بحركؼ السزارعة
صػار سػا ، كإن   الرػيغة زاد اخػتبلؼ الػزمؽ ه كمسا زاد الخبلؼ فييدؿ عمى أن  

 الفع  فعبلا بداللته عمى شيئيؽ الحدث كالزماف السعيؽ ياؿ ابؽ مالػ : )فإف  
معشػى  أك خبػراا  ،الفع  فع  بداللته عمى الحدث كالزماف السعػيؽ ككؾنػه أمػراا 

                                                           

 .125ص 1( الستبة لمعكبر  ج1)
، مظبعػػة دار القمػػؼ ، 45( اإلصػػباح فػػي شػػرح االيتػػراح لمػػدكتؾر: محسػػؾد فجػػاؿ ، ص2)

 دمذق.
 .451ص 1( الخرائص ج3)
 .451ص 1جشي ج( الخرائص البؽ 4)
 .139ص 1، كانغر الستبة لمعكبر  ج232ص 1( السرجة الدابق ج5)
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 (1)(. زائد عمى ذلػ

عمػػػى الػػػزمؽ مػػػؽ خػػػبلؿ الحركػػػات داللػػػة الفعػػػ   أف   كيػػػر  الرضػػػي 
 حرػؾؿ ذلػػ الحػدث فػي )كاإلخبػار عػؽ:كعبر عشهػا بػالؾزف يػاؿ  كالدكؾف 

مدلؾؿ كزنه الظارئ عمى حركفه كالػؾزف جػز  المفػ  إذ هػؾ  الزماف الساضي
 ات السؾضػؾعة كضػعاا شعبارة عؽ عدد الحركؼ مػة مجسػؾع الحركػات كالدػك

كالحركات مسا يتمف  به فهؾ إذف كمسة مركبة مؽ جزأيؽ يدؿ ك  كاحد  معيشاا 
 (2)(. مشهسا عمى جز  معشا 

ػػا أف    الفعػػ  يػػدؿ بمفغػػه عمػػى مرػػدر  كببشائػػه  كيغهػػر مػػؽ ذلػػػ أيزا
ه الفعػ  يػدؿ عمػى الػزمؽ برػيغته فإن ػ ، كإذا يقػرر أف  (3)كصيغته عمى زمانه

 ذكرها بإيجاز:يتري  عمى هذا عدة أمؾر أ

مػؽ ذلػػ  ف لداللة الفعػ  عميػه كجعػ  العكبػر  ه يجؾز حذؼ الزماأن   : أٔذلا
ما عرف  له خبراا مشذ : ع الفع  بعدها دكنه نحؾ ؾ حذؼ الزماف بعد مشذ ككي

 سػػؾغ حػػذؼ الزمػػاف أف   ، فالػػذ  مشػػذ زمػػؽ خركجػػه: ، كيقػػدير الكػػبلـ  خػػرج
ػا مشػػه  مشػػذ زمػػؽ :  هللا خمقشػػي أ  مػػا رأيتػػه مشػذ أف  : الفعػ  يػػدؿ عميػػه كأيزا

 .(4)خمق هللا إيا 

ــا األفعػػاؿ التػػي يػػدؿ عمػػى الزمػػاف كال يػػدؿ عمػػى الحػػدث يحكػػؼ  أف   :ثآٍَ
 ى ال يػػتؼ بهػػا كبفاعمهػػا كسػػا يػػتؼ فػػيلسعشػػا بشقرػػانها، كمعشػػى نقرػػانها أف  

                                                           

 .17ص 1( شرح التدهي  ج1)
 .5ص 1( شرح كافية ابؽ الحاج  لمرضى ج2)
 .45( اإلصباح في شرح االيتراح لسحسؾد فجاؿ، ص3)
 .338، ص17ص 1، كانغر شرح التدهي  ج385ص 1( الستبة لمعكبر  ج4)
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 كاف كأخؾايها.:  ك، كهذ  األفعاؿ هيكضرب عسر   ياـ زيد  : يؾلشا 

  حػػؾؿ التدػػاؤؿ القػػائؼ عػػؽ فائػػدة السجػػي  بسثػػ  هػػذ رد العكبػػر  ك  
  عمى الزماف.األفعاؿ الدالة فقط 

هػػذ  األفعػاؿ يػػرد  معػػانى ال يرديهػا األفعػػاؿ الدالػة عمػػى األحػػداث  فػذكر أف  
 : ، مؽ هذ  السعاني (1)كاألزماف معاا 

كالدػجؾع فػبل يتخيػ  حرػر األفعػاؿ  إيامة القؾافي أن ها مفيدة في* 
 . األفعاؿ التامة فقط في

ا أك جسمة، مكؽ أف يجع  عمى حاله أالسبتدأ إذا بقى  أف  *        خبر  مفردا
ػ أك السدتقب  )أال يػر  أن ػ عشى ال يحر  مؽ صيغة الفع  الساضيكهذا الس
ػ كػػاف زيػػد  : إذا يمػ   ذلػػػ كػػاف  الخبػػر فيػػه جسمػة كالسعشػػى أف   ، حدػػؽ   ه  كجه 
ػػؽ كجػػه زيػػد : كلػػؾ يمػػ   د   زػػى كانقظاعػػه فػػيد الحدػػؽ فيسػػا ملػػؼ يفػػ ،ح 
 .(2)الحاؿ(

األزمشػػة التػػي يتظمبهػػا  كػػاف الدالػػة عمػػى الزمػاف فقػػط يػػرد  كالسعشػى هشػػا أف  
كػاف  :ة ال يخػتص بؾيػ  دكف كيػ  فػإذا ييػ  األزمشػ السقاـ فهي عامػة فػي

 دكف مدا . دكف لي  كال صباحاا  فبل يخص به نهاراا  يائساا  زيد  

 الفعػ  يػدؿ عمػى الحػدث كالزمػاف برػيغته أف   مسػا يتريػ  عمػى أف   :ثانثٓا
يتعػد  برػيغته إلػى الزمػاف كسػؾا  أكػاف  أـ الزمػاا  الفع  سؾا  أكاف متعػدياا 

الفعػػ  يػػدؿ لفغػه عمػػى الزمػاف السظمػػق فيتعػػد   الغػرؼ معرفػػة أـ نكػرة )ألف  
األفعػاؿ  إليه كسا يتعد  ك  فع  إلى ك  مردر معرفة كاف أك نكرة كذلػ أف  

                                                           

 .385ص 1( الستبة ج1)
 .264ص 1( يشغر السرجة الدابق ج2)
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دت إلى جسية أسسا  سا اشتق  مؽ السرادر لتدؿ عمى الزماف مؽ هشا يعإن  
 .(1)لف  الفع  ال يدؿ عميه( الزماف كليس كذلػ عرؼ السكاف ألف  

ػػا  كيػػاؿ بهػػذا سػػيبؾيه فهػػؾ  داللػػة الفعػػ  عمػػى الزمػػاف  ف  أيػػر  أيزا
 أك الزمػاا  بريغته سهم  يعديه إلى الزماف بريغته سؾا  كاف الفع  متعػدياا 

الحػدث فيسػا مزػى مػؽ الزمػاف  ذهػ  فهػؾ دليػ  عمػى أف  : )فإذا ياؿ : ياؿ 
ه يكؾف فيسا يدػتقب  مػؽ الزمػاف ففيػه ه دلي  عمى أن  سيذه  فإن  : كإذا ياؿ 

عمػػػى كيػػػؾع  فيػػػه اسػػػتدالالا  بيػػػاف مػػػا مزػػػى كمػػػا لػػػؼ يسػػػض مشػػػه كسػػػا أف  
 (2)(.الحدث

،  يعػػد شػػهريؽ كسػػيقعد شػػهريؽ: كيػػد مثػػ  لػػذلػ سػػيبؾيه بقػػؾلهؼ  
ا: ككذلػ  لكػ   شػامبلا  اا عامػ، كجعػ  ذلػػ سػيبؾيه  ذهب  أمس كستذه   ػدا

 .(3)اسؼ مؽ أسسا  الزماف

 .ها يدؿ عميه كضعاا اشتقاؽ أسسا  الزماف مؽ األفعاؿ ألن   : رابعها

السظمػة  : )أف يذتق مؽ األفعاؿ أسسا  الزمػاف نحػؾ : ياؿ العكبر   
أييتػػػ  : كالسزػػرب كالسقػػدـ كنحػػؾ ذلػػػ كحكسػػه حكػػؼ أسػػسا  الزمػػاف كقؾلػػػ

 (4)(. كخفؾؽ الشجؼ ،مقدـ الحاج 

كهذا مؽ الؾضػؾح بسكػاف كاألمثمػة عميػه كثيػرة نكتفػى هشػا بسػا ذكػر  
 . حتى ال يظؾؿ الكبلـ

                                                           

 .324ص 1( الستبة لمعكبر  ج1)
 .35ص 1( الكتاب لديبؾيه ج2)
 .35ص 1( الكتاب لديبؾيه ج3)
 .118ص 1، كانغر ج325ص 1( الستبة ج4)
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الفعػػ  يػػدؿ عمػػى  ألف  ؛ الحكػػؼ بفرعيػػة الفعػػ  كأصػػمية السرػػدر  :خايغــٓا
ا السردر فهؾ يدؿ عمى شي  كاحد كهؾ الحدث الحدث كالزماف أم  : شيئيؽ 
 عمى شي  كاحد أص  لسا زاد عشه فيسا بعد كهؾ الفع .كما يدؿ 

كبعض ما استدلمشا به عمى فرعية الفعػ  بالشدػبة  ): ياؿ ابؽ مالػ  
كػػػ  صػػػفة  ألف  ؛ رػػػفة بالشدػػػبة إليػػػه إلػػػى السرػػػدر يدػػػتدؿ عمػػػى فرعيػػػة ال

ى الحػدث كيزيػد السرػدر مػؽ الداللػة عمػ حركؼ الفع  فيها ما فػي  شيزس
 (1)(. كسا زاد الفع  بالداللة عمى الزمؽ السعيؽله  بالداللة عمى ما هي

كؾنهػػا يػػدؿ عمػػى حػػدث كزمػػاف كلكػػؽ  الرػػفة يذػػبه الفعػػ  فػػي كألف   
ػا   ير معيؽ  كان  مذتقة مؽ السردر الذ  هؾ األص  لمفع  كاألصػ  أيزا

ه يػدؿ فقػط عمػى الحػدث )إذ لػيس فيهػا مػاض الفعػ  مػؽ الداللػة لمرفة ألن  
 (2)(.اشتقايها مؽ الفع  كيبيؽ اشتقايها مؽ السردرعمى زمؽ معيؽ فبظ  

هذا الذتف لكؾف الفع  يدؿ عمى الزماف  في يداؤالا  كعرض العكبر   
 ه لؼ يكؾف السردر ضسؽ مدلؾالت الفعػ  كال يدػسى مرػدراا مفاد التداؤؿ أن  

 يدسيته مردراا أكلى لؾجهيؽ:  بتف  ، كيد أجاب عؽ ذلػ  عؽ الفع  مشفربلا 

الفعػػػ  يػػػدؿ عمػػػى السرػػػدر بحركفػػػه كعمػػػى الزمػػػاف بحركايػػػه  أف   :حػػػدهسا أ
ػػْرب( يػػدؿ عمػػى الحػػدث أ   فهػػيكالحػػركؼ أصػػ يػػؾ  مػػؽ الحركػػات مثالػػه )ض 

ا بالحركةفإذا يم  : كحد   ب فحرك  الرا  دؿ عمى الزماف أيزا ر   . ض 

يػػػارة  الزمػػػاف الػػػذ  يػػػدؿ عميػػػه الفعػػػ  يختمػػػ  فيكػػػؾف ماضػػػياا  أف   الثػػػاني:

                                                           

 .184ص 2( شرح التدهي  ج1)
 .184ص 2( السرجة الدابق ج2)
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 .(1) الثة كالسردر ال يختم ( أخر  كمحتسبلا  كمدتقببلا 

اللػة عمػى الحػاؿ كاالسػتقباؿ السردر يذبه الفع  فػي الد كعميه فإف   
ا عس  الفع  )لسذػاكإذا كاف كذلػ فإن   كالسزي هته لػه إذا كػاف به يعس  أيزا

كالحاؿ كاالستقباؿ فمسػا كػاف  عشه كفيه حركفه كيكؾف لمساضي الفع  مذتقاا 
عس   الفع (كذلػ ع س    

(2). 

ه يجػػؾز مسػػا يتريػػ  عمػػى داللػػة الفعػػ  برػػيغته عمػػى الزمػػاف أن ػػ :عادعــٓا
 ه يذبهه مؽ كجهيؽ: إضافة الزماف إلى الفع  ألن  

حركػػات الفمػػػ داؿ عميهػػا الزمػػاف كحركػػات الفػػاعميؽ داؿ عميهػػا  أف   :األٔل
 الفع .

ــاًَ كصػػفه  فػػيى الزمػػاف بمفغػػه كيبلزمػػه الزمػػاف الفعػػ  يػػدؿ عمػػ أف   :انث
جػاز إضػافته إليػه ككانػ  اإلضػافة كصيغته فكان  بيشهسا مشاسبة فسؽ هشػا 

 .(3)السعشى إلى مردر الفع  في

داللػة الفعػ  عمػى الػزمؽ كمػا يريػ  عميػه مػؽ أحكػاـ  هذا بعض ما ييػ  فػي
ا اعتبارها أدلة عمى داللة الفع  عمى الزمؽ بريغته.  يسكؽ أيزا

 داللة الفع  عمى الزمؽ فيسا يمي: كيسكؽ يمخيص ما كرد في 

كؾنػه عمػى شػك   دث بمفغه كعمى الزماف برػيغته أ  ه يدؿ عمى الحأن    *
مخرػؾص كلػذلػ يختمػ  الداللػة عمػى الزمػاف بػاختبلؼ الرػيع كال يختمػػ  

                                                           

 .128ص 1( الستبة لمعكبر  ج1)
 .654ص 2( السرجة الدابق ج2)
 .1/138كانغر 398ص 1( يشغر الستبة ج3)
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 الداللة عمى الحدث باختبلفها.

يجؾز أف يكؾف الفع  يد دؿ بريغته عمى الحدث باختبلؼ هذ  الريغة *  
 ر مة ذلػ الزماف فيدؿ عميه الفع  بالمزـك داللة الدق  عمى الحائط.كيشج

صػيغته يػدؿ  كيجؾز أف يكؾف العكس فيدؿ الفع  عمى الزماف بذايػه ألف  *  
 .(1)كالسدتقب  بالذات كداللته عمى الحدث باالنجرار عمى الزماف الساضي

الػػػزمؽ بػػػالؾزف كعمػػػى  كسػػػا يجػػػؾز أف يكػػػؾف كهػػػؾ السذػػػهؾر داؿ عمػػػى*  
 .(2)الحدث بالحركؼ

  

                                                           

 .46( اإلصباح في شرح االيتراح لسحسؾد فجاؿ، ص1)
 .5ص 1( شرح كافية ابؽ الحاج  لمرضي ج2)
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 : األدٔاخ انذانح ػهى األصيُح:ثاٍَاا 
، هشاؾ أدكات يخمرػه لمػزمؽ الساضػي  ف  أل  نغراا  ،كهى أدكات كثيرة  

كنجسمهػػا  ،محػػاؿ ل، كأدكات يخمرػػه  كأدكات أخػػر  يخمرػػه لمفعػػ  السدػػتقب 
 فيسا يمي:

 : ًْٔ  األدٔاخ ادلخهصح نهًضً  -1
ػػ ،لػػؼ   ف عمػػى الفعػػ  السزػػارع فيخمرػػا  ا الشافيتػػاف فهسػػا يػػدخبل كلس 
 .(1)معشى ماضياا  لفغاا  فيكؾف الفع  مزارعاا  لمسزي
 س   نع  كأ   يه  م  ع   هللا   ؼ  ع  نْ   أ  ذ  م  ل   ؾؿ  ق  : "كإذ ي  إذ نحؾ يؾله يعالى: كمشها  

 . (2)"ميه  ع  
ػػػا   ػػػؾ ي  : "كل ػػػلػػػؾ الذػػػرطية يػػػاؿ يعػػػالى: كمشهػػػا أيزا  اس  الش ػػػ هللا   ذ  راخ 

 ، كالسعشى لؾ آخذ.(3)"ؼه  مس  غ  ب  
القريػ  مػؽ الحػاؿ  يحؾؿ السزارع إلػى الساضػي )يد( فهي: كمشها  

"ا   س  الد   في ػ  جه  ك   قم     ي  ر  د ن  ي   : "كقؾله يعالى
(4). 

ا    ...   ؼ م  ع   في ي   سا أكفب  ر  :   (6) :، مث  (5)ساب  ر  : كمشها أيزا

                                                           

 11ص 3كأكض  السدالػ البؽ هذاـ ج 27/ 1( شرح التدهي  البؽ مالػ 1)
 .37( سؾرة األحزاب آية 2)
  61( سؾرة الشح  آية 3)
 .144 ( سؾرة البقرة آية4)
، 55، كانغػػػر رصػػػ  السبػػػاني لمسػػػالقي ص27ص 1( شػػػرح التدػػػهي  البػػػؽ مالػػػػ ج5)

 .126ص 1، كالستبة لمعكبر  ج137ص 1كمغشى المبي  ج
 ( صدر بي  مؽ السديد يائمه : جذيسة األبرش كعجز  : (6

ت                                            س اال   ي رف ع ْؽ   ْؾب ي ش 
 3/57الػ البؽ هذاـ يشغر : أكض  السد
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 .(1)كا"ر  ف  يؽ ك  ذ  ال   ؾد  ا ي  بس  ر   " :ىالكياؿ يع

 .(2)ها يختص بالساضيكؼ الخبرية فإن  : ها كمش 

كػػؼ : كال يجػػؾز  ب  كػػر   الخبريػػة يخػػتص بالساضػػي ):يػػاؿ ابػػؽ هذػػاـ  
 .(3)ؼ(هممك مساف ست ب  )ر  : ساف ستممكهؼ( كسا ال يجؾز  م

 نفؼم نالعتمثال: األدٔاخ ادلخهصح ا  - 2

الدػػػيؽ كسػػػؾؼ فػػػإذا أدخمػػػ  عمػػػى هػػػذ  األفعػػػاؿ : أكلهػػػا كأشػػػهرها  
: الديؽ أك سؾؼ صارت لسا يدتقب  كخرج  مؽ معشػى الحػاؿ كذلػػ يؾلػػ 

  (4)كسؾؼ أضرب ،ستضرب 

مخمرػػػة كهػػػى  ،كلػػػؽ ككػػػى كإذف  أفْ : نؾاصػػػ  السزػػػارع : كمشهػػػا       
ػي   فْ : "كأ  مثالهػا عػاهرة يؾلػه يعػالى ،لبلستقباؿ كإف كان  مقدرة   يػر  ؾا خ  ؾم  ر 

ػػي  ل   "مثالهػػا مقػػدرة ك  ، (5)ؼ"ك ػػل    يبػػيؽ كأفْ  ألفْ :، كالتقػػدير (6)"ؼك  ي  هػػد  ي  ك   ؼك ػػل   ؽ  ي   ب 
  .يهد 

ا أداة الترجي    اس  الش ػ إلػى ة  رج  ي أ  م   ع  ل   : "ياؿ يعالى    لع: كمشها أيزا
 .(7)"ؾف س  م  عْ ؼ ي  ه  م  ع  ل  

                                                           

 .58ص 3.، كانغر أكض  السدالػ البؽ هذاـ ج2( الحجرات آية 1)
 .253ص 4( أكض  السدالػ ج2)
 .233ص 4( يشغر السرجة الدابق ج3)
 .138/ 1، 127/ 1، كانغر الستبة لمعكبر  81/ 4( السقتز  لمسبرد 4)
 .5ص 3، كانغر السقتز  لمسبرد ج84( البقرة آية 5)
 .26آية ( الشدا  6)
 .46( يؾس  آية 7)
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ػػي   : ) إفْ يعػػالى  هلػػنحػػؾ يؾ أدكات الذػػرط : كمشهػػا أيزػػاا         ؼبك  ذه  ي ػػ تْ ذ 
 (1).( يد  د  ج   مق  خ  ب   تت  ي  ك  

ا   ر س  ع  لؾ ي   ؼه  د  ح  أ   د  ؾ  ي   : "يعالى هللؾ السردرية نحؾ يؾ : كمشها أيزا
ة"ش  س   ل   أ  

(2). 

ػػب   ؼك  ن  ؾ  بم ػػش  ل   نػػؾف التؾكيػػد كقؾلػػه يعػػالى: ": كمشهػػا  ػػ ي   ذ  ػػ ؽ  م   ؾؼ  الخ 
 .(3)"ؾع  الج  ك  

 .(4)ا معشىا لفغاا كإم  إم   الفع  بعدها يكؾف مدتقببلا  إذا فإف  كمشها:  

ػػػػاا   شرػػػػ  الدػػػػابقة يكػػػػؾف لامثػػػػ  أدكات  ى فهػػػػيحت ػػػػ:  كمشهػػػػا أيزا
  . (5)مشرؾباا  السزارع بعدها مدتقببلا 

 مهسػػػا كمتػػػى فػػػي: ، كمشهػػػا (6)االسػػػتفهاـ متػػػى كأيػػػاف فػػػي: كمشهػػػا       
 ، (9)بمػؽ الشفي ببل كالشفي: ، كمشها (8)االستفهاـ ه  في: ، كمشها (7)الذرط
 .(2)التسشي لي  في: ، كمشها (1) بػ)ال( كالشهي ، (9)بمؽ

                                                           

  .19( سؾرة إبراهيؼ آية  5
 .96( البقرة آية 2)
 .34، 24ص 1، كانغر: شرح التدهي  ج155( البقرة آية 3)
 .92ص 1، كمغشى المبي  ج113ص 1( أكض  السدالػ ج4)
 .64، كرص  السباني ص52ص 4( أكض  السدالػ ج5)
 .71ص 4( شرح التدهي  ج6)
.، 331ص 1، كمغشػى المبيػ  ج649كالجشػى الػداني ص ،139( رص  السباني ص7)

 .66ص 4، كشرح التدهي  ج534ص 2.، كالستبة ج331ص
 .35ص 2( مغشى المبي  ج8)
 .85ص 1( السقتز  ج9)
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ػػأ هػػذ  بعػػض األدكات كال أدعػػي    ي اسػػتظع  الحرػػر الكامػػ  فمكػػن  
الفرػ  الثػاني بعػض  ، كلكؽ هذا مػا ييدػير لػي كسػيتيي فػي شي  نقراف

 السدائ  التي يغهر فيها أ ر الزمؽ كفيها يتز  ما نقص إف شا  هللا.

هػػذ  األدكات الدػػابقة يخمػػص الفعػػ  السزػػارع  كعمػػى أيػػة حػػاؿ فػػإف   
 لبلستقباؿ حتى إف كية بعدها مدتقب .

 األدٔاخ انذاخهح ػهى انفؼم فتخهصّ نهحال: - 3
 كهى يميمة مشها: 

ػسْ ي   هللا   : "إف  كقؾلػه يعػػالى فْ بػػإ الشفػي        ػػ ػ  د   كال  ز  ي ػػ أفْ  رض  األ  ك   ات  ؾ  س  الد 
س ا كإلفْ  ه  ك   .(3)" زالتا إْف أ مد 

ا         : (4)ببل بعد القدؼ كقؾؿ الذاعر الشفي: كمشها أيزا
 (5)اهِلٍزٖ ٍا ٔزْدٟٔاوَ يف اًَا دَوَ ي أبدا **اكٌَُدِذُوا  ٔا فٕ اهللٔزدُ

 .(6)الـ االبتدا  عشد األكثريؽ: كمشها       

 

 (1)جػؾاب الذػرط يقػة فػيالشفي بسا فهي لشفى الحاؿ لذلػ لؼ : كمشها       
                                                                                                                                    

 .126ص 1، ج246ص 1( مغشى المبي  ج1)
 .282ص 1( الستبة ج2)
 .347، كانغر السفر  ص41( سؾرة فاطر آية 3)
 2كشػرح الكافيػة الذػافية  45/ 2انغػر: الػدرر  ( البي  مؽ البديط ، لؼ يعرؼ يائمه4)

 2/575كالفرائد الجديدة لمديؾطي247/ 3، كشرح التدهي  844/
 .247ص 3( شرح التدهي  ج5)
 .22ص 2، كانغر شرح التدهي  ج228ص 2( مغشى المبي  ج6)



 

 

408 

ا  ،   ألفاس العقؾد .: ، كمشها (2)هسزة التدؾية: كمشها أيزا

ػػػا  كأخيػػػراا فهػػػذ  بعػػػض األدكات التػػػي يػػػدخ        عمػػػى الفعػػػ  فتخمرػػػه إم 
ػػ ، لمساضػػي ػػكإم  بػػاألدكات السخمرػػة  ، كال أيرػػد هشػػا ا لمحػػاؿا لمسزػػارع كإم 

  ير هذا البحث كات السخترة فإف  لهذا مجاؿ آخر فياألد

  

                                                                                                                                    

 .384ص 1، كانغر شرح التدهي  ج29ص 2( الستبة ج1)
كالجشػى الػداني  46كرص  السبػاني ص 225/  2( شرح كافية ابؽ الحاج  لمرضي 2)

 .32ص
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 : شٔفـــ: انظثانثاا 
يرد بهػا الغػركؼ الدالػة عمػى زمػاف محػدد سػؾا  كػاف هػذا الزمػاف كأ      
ا مؽ هذ  الغركؼ.، كإ أك حاالا  أك مزارعاا  ماضياا   ليػ بعزا

 ،أكؿ أمػػس  ،البارحػة  ،: أمػػس الغػركؼ الدالػػة عمػى الػػزمؽ الساضػي - 1
 األزؿ.

ا  الغركؼ الدالة عمى السدتقب  - 2  األبد.  ،القادـ  ،بعد  د   ،:  دا

السعاصػػػر،  ،الدػػػاعة  ،اليػػػـؾ  ،الغػػػركؼ الدالػػػة عمػػػى الحػػػاؿ: اآلف  - 3
 .(1)ها لزماف االجتساعألن  ( مة ) كؽ أف يزاؼ إليها سيك 

اليػـؾ  –العػاـ  –الػدهر  –كهشاؾ بعض األسسا  الدالة عمى الزمػاف: الحػيؽ 
 .الساضي –السدتقب   –الداعة  –الحاضر  –الدشة  –الميمة  –

  

                                                           

 .333ص 1( مغشى المبي  ج1)
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 : دلنح ادلؼىن ػهى انضيٍ يٍ خالل عٍاق انكالو:ساتؼاا 
جسػ   اس حتى يعبػر عشػه فتدػاؽ األلفػاس فػيؾ يائد لؤللفالسعشى ه إف        

 لتكؾف معشى يكؾف هؾ مراد الستكمؼ كيفهسه الدامة دكف لبس أك  سؾض.

كمدػتقب  لػؼ  ،يد انقزػى   بلث ماضي: األزمشة  كالذ  عميه الشحؾيؾف أف  
 كما هؾ بيشهسا كهؾ الكائؽ الذ  يجر  اآلف. ،يقة بعد 

إلػػى  الكػػبلـ كالقػػرائؽ السعشؾيػػة يػػد يفزػػيكلكػػؽ بػػالشغر إلػػى سػػياؽ  
 الساضػي يذػير إلػى أف   السعػاني كجؾد أزمشة أخػر  يػدؿ عميهػا السعشػى فػإف  

كامػ  يػد حػدث مػا هػؾ مػاض : ، فسشها  ب  هؾ عدة أزمشة كاحداا  ليس زمشاا 
مػػاض  سػػابق كهػػؾ حػػدث  ا :خػػر، كمشهػػس لػػه عبليػػة بحػػدث آيكانقظػػة كلػػ

ػػا نحػػؾ  مشقزػػي بعػػد حػػدث آخػػر مشقزػػي عػػد أف لفػػ  ب )عمػػ  الرػػيحة  :أيزا
زمػػؽ  يػػر معػػيؽ يبػػ   ماضػػي حػػدث كانقزػػى فػػي ا :السػػريض ركحػػه( كمشهػػ

ػػا نحػػؾ  اض مػػ ا :)كشػػ  يػػد كتبػػ  الرسػػالة( كمشهػػ: حػػدث آخػػر مشقظػػة أيزا
 .(1)حدث آخر حدث بسراحبة

  دياؽ الكبلـ يد يفرض أزمشة عدة :ف 

اإلنذا  إذا يرد فقػد يحػؾؿ الساضػي لمحػاؿ فيقػة : مؽ هذ  السعاني       
التكمؼ مؽ ذلػ ألفاس العقؾد كالتي يراد بهػا إحػداث معشػى كي   الساضي  في

 .(2))بع  اشتري (: نحؾ  في الحاؿ كيعبر عشها بالساضي

ا  كمؽ هذ  السعاني  ه مؽ السعاني التي يمـز الفع  الذركع فإن  : أيزا
                                                           

 ـ.1984، ط16( الحم  فى إصبلح الخم  مؽ كتاب الجس  لمبظميؾسي ص1)
، كانغػػر 225ص 2، كانغػػر شػػرح الكافيػػة لمرضػػي ج623ص 2( الستبػػة لمعكبػػر  ج2)

 .164، كالمسة ص348المباب ص
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 .(1)كشرع ،طفق : نحؾ  بالزمؽ الساضي

ػػا  السعػػانيكمػػؽ هػػذ    التػػي  سعػػانيفهػػؾ مػػؽ ال ، التحزػػيض: أيزا
، فػإذا كجػدت يريشػة  كالسدػتقب  ف يقة بعدها أحد الزمػانيؽ الساضػيأ زيجؾ 

أراد ، فػػإف   اجتهػػدت  هػػبل  : ، نحػػؾ  يخررػػه بتحػػدهسا كػػاف ألحػػد الزمػػانيؽ
 الساضيمؽ راد الحث عمى االجتهاد خرج كإف أ الستكمؼ التؾبيخ كاف لمسزي

 إلى معشى السدتقب .

ا التػي يخمػص الفعػ  لزمػاف معػيؽ  كمؽ السعاني كالرجػا   ، (2)الػدعا : أيزا
ػػا الدالػػة  ، كمػػؽ السعػػاني هسػػا يدػػؾياف الفعػػ  لمداللػػة عمػػى السدػػتقب فإن   أيزا
التػي يحػؾؿ لفػ  الفعػ  لسعشػى  هػؾ مػؽ السعػانيالذػرط ف: مى زمػؽ معػيؽ ع

: ، فإذا كية بعد الذرط ماض  كاف بسعشى السدػتقب  نحػؾ   ير ما كضة له
ػػػن   )إذا درس   ، عمػػػى أف يكػػػؾف السدػػػتقب  هشػػػا  يػػػدرس يػػػشج  إفْ :   ( أ ج 
 .(3)اا يريب مدتقببلا 

يتخذ الفع  معها إلى زمػاف آخػر  يػر  كهكذا نجد أف بعض السعاني 
 ، كيتحدد ذلػ مؽ خبلؿ سياؽ الكبلـ دكف االعتداد هشا بالمف . ما كضة له

                                                           

 556ص 2كانغر الستبة لمعكبر  ج، 389/ 1( شرح التدهي  البؽ مالػ 1)
 .14ص 1( شرح التدهي  ج2)
، كانغػػػر: السقتزػػػ : 32، 31ص 1، كانغػػػر: ج19-17ص 1( شػػػرح التدػػػهي  ج3)

 .123ص 4ج
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 اًَـــم انثـــانفص

لقزية الشحؾية بدػب  ا ذا الفر  أكض  ما طرأ مؽ يغيير فيه في 
، كمػا طػرأ مػؽ يغييػر  سمػة الشحؾيػةأك الج عام  الزمؽ فػي التركيػ  الشحػؾ  

 ػػػر لػػػؤلداة أك مػػػا يغهػػػر مػػػؽ أ ،حكػػػؼ اإلعرابػػػي أك السؾيػػػة اإلعرابػػػي ال فػػػي
،  أك معشى الفع  بعدها ،السعشى الكمى لمجسمة  الختراصها بزمؽ معيؽ في
 .  ير خفي لمزمؽ كهكذا مسا يعد أ راا عاهراا 

 داعيػػة هللا عػػز كجػػ  أف يعيششػػي ،بػػدأ باسػػؼ هللا الػػرحسؽ الػػرحيؼ كأ 
 القارئ كيجد فيه مشدكحته. ألدا  ما أصبؾ إليه بحيث يفيد
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 تاب انُكشج ٔادلؼشفح
 ادلٕصٕل

 : ٔفٍّ يغأنح ٔاحذج         
 . )أي( ادلٕصٕنح العتمثال ششط نهؼًم يف         
:  )أ ( السؾصػؾلة فقػاؿ ؿ ابؽ هذاـ ما يذترط فيسػا يعسػ  فػييشاك 

ػػ شػػزعؽ  لش   " : نحػػؾ مدػػتقب  متقػػدـ )كال يعسػػ  فيهػػا إال   ػػم  هػػؼ أي   شػػيعة       ؽ ك 
ػػأ   ػػ(1)"دش  هػػؼ أي   : )أعجبشػػيئ  الكدػػائي لػػؼ ال يجػػؾز ، بخػػبلؼ البرػػرييؽ كس 

ـ    (2)(. فقاؿ: أ  كذا خمق  ( ؟يا

)أ ( السؾصؾلة  ه ي ذترط فيسا يعس  فييفهؼ مؽ كبلـ ابؽ هذاـ أن   
 شرطاف: 

: كلػذلػ مشػة الكدػائي أف يقػاؿ  فبل يكؾف ماضػياا  أف يكؾف مدتقببلا  :األٔل
.  بقها س  ألن  ؛ ـ هؼ ياأعجبشي أي    بساض 

 عميها. أف يكؾف العام  فيها متقدماا  :انثاًَ

)لششػػزعؽ( : الفعػػ   اآليػػة الكريسػػة حيػػث إف   كيػػد يػػؾافر الذػػرطاف فػػي 
الػذكر عميهػا، كأعػرض هشػا بذػي   عام  في أ  كهػؾ مدػتقب  كمتقػدـ فػي

 مؽ التفري  لػ)أ ( كأحؾالها.

 )أ ( أربعة أحؾاؿ: فقد ذكر الشحؾيؾف في

                                                           

 .69( سؾرة مريؼ آية 1)
 .137س ص1( أكض  السدالػ إلى ألفية ابؽ مالػ ج2)
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 هؼ هؾ يائؼ(.أي   )يعجبشي: أف يزاؼ كيذكر صدر صمتها نحؾ  :األٔل

 يائؼ(. أ    )يعجبشي : أف ال يزاؼ كال يذكر صدر صمتها نحؾ :انثاًَ

هػػؾ  أ    )يعجبشػػي: أف ال يزػػاؼ كلكػػؽ يػػذكر صػدر صػػمتها نحػػؾ  :انثانــث
 يائؼ(.

 بالحركات. (أ )كفى األحؾاؿ الثبل ة الستقدمة يعرب  

، كفى  هؼ يائؼ()يعجبشي أي  : نحؾ  صمتها أف يزاؼ كيحذؼ صدر :انشاتغ
ػ ؽ  ع  شػز  لش   ؼ    ػ : "هذ  الحالة يبشى عمى الزؼ كعميه يؾله يعالى ػم  ػ     ؽ ك   ة  يع  ش 

"اا ي  عت   ؽ  حس  ى الر  م  ع   د  ش  هؼ أ  ي  أ  
(1). 

ا يؾؿ الذاعر  : (2)كمشها أيزا
 نفضَّي أي عمٜ أٖٓمِّفشَ **    بٍٜ والٕك ا لكٗتَإذا وَ

 ؼ    ػكنهػا "كهؼ الكؾفيؾف يقر  اا ناس )حد شا هاركف أف  : كياؿ سيبؾيه  
" كهػى لغػة جيػدة نرػبؾها اا ي  عت   ؽ  حس  ى الر  عم   د  ش  ؼ أ  ي ه  أ   ة  يع  ش       ؽ ك  م   عؽ  ز  شْ ش  ل  

هػػؼ أفزػػ ( فتجراهػػا هػػرال  مجػػر  )أمػػرر عمػػى أي   :كسػػا جركهػػا حػػيؽ يػػالؾا 
 مشزلػة الػذ  فػيؽ كم   اا ؿ أي  ػ يشز   )اضرب الذ  أفز ( ألن   : )الذ ( إذا يم 

                                                           

 .69( سؾرة مريؼ آية 1)
 715/ 2يشغػر : اإلنرػاؼ لؤلنبػار   ( يائمه:  داف بػؽ كعمػة كالبيػ  مػؽ الستقػارب2)

كمغشػى  154-153/ 1كشػرح األلفيػة البػؽ عقيػ   155/ 1كالسداعد البؽ عقيػ  
كشرح التدهي  البؽ مالػػ  236/ 1كشرح شؾاهد السغشى لمديؾطي  77/ 1المبي  

كنتػػػائج  266/ 1كاألشػػػسؾني  749/ 1كيسهيػػػد القؾاعػػػد لشػػػاعر الجػػػيش  248/ 1
 .996/ 1التحري  لمسرابط الدالئي 
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ػا جيػد فػي ، فػذكر سػيبؾيه أف  (1) ير الجػزا  كاالسػتفهاـ(  اإلعػراب فيهػا أيزا
 هذ  الحالة.

لسزػػافة السحػػذكؼ صػػدر فػػي )أ ( السؾصػػؾلة ا مػػؽ هشػػا نفهػػؼ أف   
 عرضه هشا متشاكلة اآلية الكريسة بالدراسة.ؽ الشحؾييؽ كأيصمتها خبلؼ ب

، كالزسة  مؾضة نر  )أ ( في اآلية في   البرريؾف إلى أف  ذه 
ا   مؾضػة )الػذ ( أ ( مبشية لؾيؾعها فػي) كذلػ ألف  ؛ فيها ضسة بشا  يياسا

كبشاؤها كبشا  )مؽ( ك)ما(، كيد دخمها الشقص بحذؼ العائػد فزػعف  فػردت 
 هػا خالفػ  أخؾايهػا حيػث حػذؼألن   ؛ هػاإلى البشا  السدتحق لها لزكاؿ يسكش

ؾ  الحركات فكاف ه أيكاختير الزؼ ألن  هؼ هؾ أشد(، )أي  : السبتدأ إذ التقدير 
 .(2)فيه عؾض عؽ السحذكؼ

 ػػؼ : هػػؼ( مرفػػؾع عمػػى الحكايػػة كالتقػػدير ي  )أ كذهػػ  الخميػػ  إلػػى أف   
 .(3) هؼ أشد  لششزعؽ مؽ ك  شيعة الذ  يقاؿ فيه أي  

خبر كال  رفؾع عمى االبتدا  كأشد  هؼ( م)أي   كند  سيبؾيه ليؾنس أف   
 .(4)عس  )لششزعؽ( فيعمق عؽ العس ي

الفعػػ  )لششػػزعؽ(  كحكػػؼ ابػػؽ األنبػػار  بزػػ   رأيػػه معمػػبلا ذلػػػ بػػتف   

                                                           

 .149، كانغر السفر  لمزمخذر  ص399ص 2( الكتاب ج1)
، كإمػػبل  مػػا مػػؽ بػػه 131ص 2( البيػػاف فػػي  ريػػ  إعػػراب القػػرآف البػػؽ األنبػػار  ج2)

 .115ص 2الرحسؽ لمعكبر  ج
 .399، 398ص 2( الكتاب لديبؾيه ج3)
 .132ص 2( البياف البؽ األنبار  ج4)
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 .(1)فعاؿ السر رةأفعاؿ القمؾب حتى يعمق فهؾ كدائر األليس مؽ 

ه مرفػؾع الزػسة ضػسة إعػراب كأن ػ ا الكؾفيؾف فقػد ذهبػؾا إلػى أف  كأم   
 .(2)ه بسعشى الشدا شد خبر  ألن  كأ  عمى االبتدا

 أشػػد" هػػؼ: "أي  يؾلػػه يعػػالى فػػي( هػػؼ أي  ) كعميػػه فػػالخبلؼ فػػي ضػػسة  
 كفػى إعرابهػا فػيفسشهؼ مؽ رآها ضسة بشػا  كمػشهؼ مػؽ رآهػا ضػسة إعػراب 

 : اآلية خسدة أكجه

 ، كهؾ لمخمي . ها مبتدأ كأشد خبر  كهؾ عمى الحكايةأن   :انٕجّ األٔل

، كهػؾ  ها مبتػدأ كأشػد خبػر مػة يعميػق الفعػ  عػؽ العسػ أن   :انٕجّ انثاًَ
 ليؾنس.

ؽ( في يؾله يعػالى   مؾصؾلة ك)م  )أ ( استفهاـ كليد أف   :انٕجّ انثانث
 زائدة ك)ك ( مفعؾؿ )لششزعؽ(، كهؾ يؾؿ األخفش كالكدائي. "ة  يع  ش       ؽ ك  "م  

إذف بسعشػى  معشا  يذػية فهػي )أ ( مرفؾعة بذيعة ألف   أف   :انٕجّ انشاتغ
 هؼ(.)لششزعؽ مؽ ك  فريق يذية أي  : )الذ ( ، كالسعشى 

، كالذػرط ال  عمقػ  عػؽ العسػ  كالسعشػى شػرط نشػزعؽ أف   :انٕجّ اخلايظ
 .(3)يعس  فيسا يبمه كهؾ بعيد

                                                           

 .132ص 2( السرجة الدابق ج1)
كمغشى  57ص 2، كانغر شرح الكافية لمرضي ج132ص 2البؽ األنبار  ج( البياف 2)

 .77ص 1المبي  البؽ هذاـ ج
، كانغػػػر: شػػػرح الكافيػػػة 116-115ص 2( إمػػػبل  مػػػا مػػػؽ بػػػه الػػػرحسؽ لمعكبػػػر  ج3)

 .57ص 2لمرضي ج
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 .(1)ككؾنه مبشياا عمى الزؼ أكثر عشد حذؼ السبتدأ 

)أ ( إذا أضيف  كحذؼ صدر صػمتها، كيػد  هذا عرض لسا يي  في 
ا عػؽ يػت ير الػزمؽ فػي يمػػ ، أم   عهر رأ  الشحؾييؽ مؽ خبلؿ اآلية الكريسة

يغهػر مػؽ خػبلؿ اشػتراط االسػتقباؿ ه كتػ  الشحػؾ فإن ػ فيالقزية السذهؾرة 
ياله ابؽ هذاـ إذ البد عشد   ، كيد لستقدـ عمى )أ ( العام  فيهاالفع  ا في

السدتقب  ال يدر   ، كذلػ ألف   مؽ داللة ما يعس  فيها عمى الزمؽ السدتقب 
 مقظعه أك مبدؤ  أك مشتها  فهؾ مبهؼ ياـ اإلبهاـ.

كلحزػؾر  راف النقظػاع الساضػيهسا محرؾ ن  كالحاؿ فإ ا الساضيكأم   
،  ، كالعق  الذ  يرػم  لمداللػة عمػى السدػتقب  السػبهؼ هػؾ السزػارع الحاؿ
ػػ كصػػ  لهػػا  ا كانػػ  أ  مبهسػػة فػػي اسػػتعسالها لػػؼ يرػػم  لهػػا الساضػػيفمس 

 السزارع.

اإلبهػاـ يشاسػبه  كإف كاف إبهاـ السزارع  ير إبهاـ )أ ( كلكؽ ال ضرر ألف  
 .(2)كالحاؿ بهاـ كال يشاسبه السعيؽ كالساضيإلا

)أ ( كال  ه ال يمتػػػـز اسػػػتقباؿ العامػػػ  فػػػي  ابػػػؽ مالػػػػ أن ػػػبيشسػػػا رأ 
، كيد ند  ابؽ مالػ هػذا الذػرط الػذ  ال يػرا   يقديسه كسا ال يمـز مة  ير 

لسػػا   مػػا كرد مؾافقػػاا ه لػػيس لهػػؼ حجػػة إال  إلػػى الكػػؾفييؽ كذكػػر أن ػػ  ممتزمػػاا 
ػػ ؽ  ع  ز  شػػش  ل   ؼ  "  ػػيؾلػػه يعػػالى:  اشػػترطؾ  كسػػا فػػي ػػم  ػػ     ؽ ك  ػػهػػؼ أ  ي  أ   ة  يع  ش   ، (3)"د  ش 

                                                           

 .57ص 2( شرح الكافية لمرضي ج1)
 لمسحقق. 138ص 1( يعميق مؽ حاشية أكض  السدالػ ج2)
 .69آية  ( سؾرة مريؼ3)



 

 

418 

 :(1)كيؾؿ الذاعر

 اان  ؼ كإي  اك   فإي  ال  ؼ كإئت  ش   ك ؼ **أي      تخذْ ؼ ي  ك  إلى حق   ؾا فادن      

يػػرب رأ  الكػػؾفييؽ لمحػػق نغػػراا لكثػػرة الذػػؾاهد  كالػػذ  يغهػػر عشػػد  
،  السريػدة لػػرأيهؼ كبالسقابمػػة فػبل يؾجػػد مػػؽ الذػؾاهد مػػا يريػػد رأ  البرػػرييؽ

، فػالبعض يذػترط لسػا  هػذ  السدػتلة هذا بعض ما يي  في يت ير الػزمؽ فػي
 )أ ( االستقباؿ كالبعض ال يذترط ذلػ. يعس  في

  

                                                           

 .244ص 1( البي  مؽ البديط كال يعرؼ يائمه  يشغر شرح التدهي  ج1)
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 ذاءـاب التتـت
 : مدائ  كفيه أربة       

  : األٔىل
 
 ظشف انضياٌ ل ٌ

 
 خرب تّ ػٍ ال
 
 ح .ث

)كجسيػػة : هػػذ  السدػػتلة نقػػرأ يػػؾؿ سػػيبؾيه  ليتزػػ  أ ػػر الزمػػاف فػػي 
الجسعػة أضػرب(  يػؾـ   )زيػد  :عركؼ الزماف ال يكؾف عركفاا لمجثػث فػإف يمػ  

 .(1) ه ليس ههشا جزا ( الشر  ألن  فيه إال  يكؽ لؼ 

 اإلخبار بغرؼ الزماف عؽ الذكات ألف  ه ال يجؾز مسا سبق يغهر أن   
 عركؼ الزماف ال يزس ؽ الجثة.

فيخبػػػػر عػػػػؽ )زيػػػػد( بالجػػػػار  الػػػػدار( )زيػػػػد  فػػػػي:ؿ اقػػػػفيجػػػػؾز أف ي 
 ه يفيد معشى.ألن  ؛ كالسجركر

 ه ال يرم .يـؾ الجسعة( فإن   )زيد  : ا أف يقاؿ أم   

الزماف ال يخمؾ مشػه زيػد ك يػر  كلكػؽ  )ألف   : كعم  ذلػ السبرد يائبلا  
لػه نحػؾ  إف كاف اسؼ فيه معشى الفع  جػاز أف يكػؾف أسػسا  الزمػاف عركفػاا 

ه ػ يخبػر أن ػالجسعة( ك)مقدـ الحاج كالحـر يػا فتػى( ألن ػ يؾـ   )القتاؿ  : يؾلػ 
هشػا فعػ  يػد كػاف يجػؾز أف يخمػؾ مشػه هػذا الؾيػ   في هذا الؾي  يقة فهػي

 .(2)اإلخبار( كؼ مؽ األزمشة كاألمكشة فير  الغر فعمى هذا يج

عرؼ الزماف مؽ بػيؽ  كبلـ سيبؾيه كالسبرد يتز  أف   مسا سبق في 
 ال يجػؾز أف يكػؾف خبػراا  عػؽ شػخص، أ  الغركؼ ال يجؾز أف يكػؾف خبػراا 

                                                           

 .137-136ص 1( الكتاب ج1)
 .132ص 4( السقتز  ج2)
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ه زمؽ يكػؾف فيػه السخبػر عشػه ك يػر السخبػر ألن  ؛ عؽ الجثة أك عؽ الذات 
، فػػإف ؽ الجثػػة بسكػػاف أك بخبػػر عشهػػا بالسعػػاني ، كيجػػؾز أف يخبػػر عػػ عشػػه
( يؾـ  الجسعة يائؼ   )زيد  : يي   ( يعيؽ إعراب )يػائؼ( خبػراا كال يجػؾز رفػة )يػـؾ

 ها خبر لزيد.عمى أن  

مشػػة اإلخبػػار بغػػرؼ الزمػػاف  جػػد مػػؽ خػػال  مػػؽ الشحػؾييؽ فػػيكلػؼ أ 
د عػدم  ، كيػ الجسعػة( يػؾـ   )زيػد  :يؾلشػا  لعدـ الفائدة فػي ، نغراا  عؽ الجثث

 الفائدة مؽ جهتيؽ:

ا كائؽ في ذلػ الزمػاف فمػؼ يكػؽ فػي أف   السخبر يعمؼ أف   األكلى: اإلخبػار  زيدا
 .، فمؽ يدتفيد الدامة شيئاا  عشه بالزماف فائدة

ه إلػى يػـؾ ندػبت ف  بػ  إ ال اخترػاص لػه يػـؾ الجسعػة مػثبلا  اا زيػد أف   الثانية:
 .(1)األياـ عمى حد سؾا  الجسعة كشدبته إلى بايي

السعشػى  فقػط كيكػؾف  عؽ الجثة لفغاا  كيجؾز كؾف عرؼ الزماف خبراا  
 (.الهبلؿ   )الميمة  : عرؼ الزماف نحؾ  ه أ ْخبر عؽ حدث كية فيأن  

الهػػبلؿ(  حػػدكث   )الميمػػة  : التقػػدير  )ألف  : فدػػر ذلػػػ العكبػػر  بقؾلػػه  
حؾ  حػذؼ لمعمػؼ بػه كذلػػ الحدكث كن  أف  عؽ الحدث إال   فيرير الزماف خبراا 

سا يشتغر طمؾعػه ( يخاط  به مؽ يشتغر الهبلؿ كإن  الهبلؿ   الميمة  القائ  :  أف  
 .(2)فقد عمؼ السخاط  ما يعشى الستكمؼ(

يكػؾف ، كحيث  فهذ  إذف حالة كاحدة يجؾز فيها اإلخبار بالزماف عؽ الجثة
 هذا الغرؼ. السعشى كالتقدير لحدث كية في

                                                           

 .235، 234ص 1( الستبة لمعكبر  ج1)
 .235ص 1( السرجة الدابق ج2)
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 ، كذلػػ ألف   لعدـ إفػادة السػتكمؼ لمدػامة بذػي  يخػتص بػالسخبر عشػهكذلػ 
ه انعػدم  خرؾصػيته ، كسػا أن ػ هذا الػزمؽ السبتدأ كائؽ في الدامة يعمؼ أف  

هػذا  لجسية فيه سؾا  فالسبتدأ الجثػة فػيالسخبر عشه )الذات( بهذا الزمؽ فا
 الزمؽ هؾ كأمثاله سؾا . 

ػا  اف عؽ الجثػث مشػة الرضػيككسا مشة الشحؾيؾف اإلخبار بالزم  أيزا
 ، كاسػتثشى الرضػي مشهػا لعػدـ الفائػدةأف يقة الزمػاف صػفة لمجثػث أك حػاالا 

مػػؽ هػػذا مؾضػػعيؽ يجػػؾز فيهسػػا اإلخبػػار عػػؽ الجثػػث بالزمػػاف أك أف يقػػة 
عرؼ الزمػاف  )كاعمؼ أف  : يؾله  اف صفة أك حاؿ عؽ الجثة نجدهسا فيالزم

  فػيلػه لعػدـ الفائػدة إال  عؽ اسؼ عيؽ كال حػاالا مشػه كال صػفة  ال يكؾف خبراا 
 :مؾضعيؽ 

 )الميمة  : دكف كي  نحؾ  حدك ها كيتاا  أف يذبه العيؽ السعشى في :حذًْاأ
 (.الهبلؿ  

 اليػؾـ  : نحػؾ يػؾؿ أمػرؤ القػيس  أف يعمؼ إضافة معشػى إليػه يقػديراا  :انثاًَ
 .(1)شرب خسر(: أمر، أ   ك داا  خسر  

مشػػة اإلخبػػار بالزمػػاف عػػؽ الجثػػث هػػؾ  نجػػد أف  الدػػب  فػػي كهكػػذا 
 إذ ال فائػػدة مػػؽ يخرػػيص حرػػؾؿ شػػي  فػػي زمػػاف هػػؾ فػػيانعػػداـ الفائػػدة 
 .(2) ير  حاص 

السبتػػدأ عػػاـ  شػػهر كػػذا( ألف   )نحػػؽ فػػي: كجعػػ  مشػػه ابػػؽ هذػػاـ  

                                                           

 ، كهؾ يؾؿ المرئ القيس صار مثبلا.94ص 1( شرح الكافية ج1)
 .94ص 1( السرجة الدابق ج2)
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 .(1)كالزماف خاص

 :، ياؿ لمسبتدأ برفة عامة   ابؽ عقي  مجي  الغرؼ خبراا كيد فر   
 :عشػدؾ( كعػؽ السعشػى نحػؾ  )زيػد  :)عرؼ السكاف يقة خبراا عؽ الجثػة نحػؾ 

 .عشدؾ(  )القتاؿ  

: نحؾ بفيأك  ير مجركر  اا عؽ السعشى مشرؾب ا عرؼ الزماف فيقة خبراا كأم  
 .(2)عؽ الجثة( يـؾ الجسعة( كال يقة خبراا  الجسعة( أك )في يؾـ   القتاؿ   )

عػؽ  يذػترط لؾيػؾع الزمػاف خبػراا ه كنق  ابؽ عقي  عػؽ ابػؽ مالػػ أن ػ 
 ربية(  شهر   ( ك)الرط   الهبلؿ   )الميمة  :الجثة حرؾؿ الفائدة نحؾ 

( خبراا. )زيد  :نحؾ  ا إذا لؼ يعد شيئاا أم   ( فبل يجؾز إعراب )اليـؾ  اليـؾ
جسهػؾر الشحػؾييؽ عمػى مشػة اإلخبػار بالزمػاف  مسا سػبق يتزػ  أف   

عؽ الذكات لعدـ الفائدة فإف أفاد الزماف معشاى جاز كالبعض ير  عدـ جؾاز  
 .(3)أفاد معشى أك لؼ يفد مظمقاا 

 ْزِ ادلغأنح: أثش انضياٌ يف
هذ  السدتلة يت ير كبير فقد يري  عمى كؾف  يغهر مسا سبق أف  لمزماف في

مشة اإلخبار به عؽ الجثث فإف كاف الغرؼ مكاناا لػؼ يسشػة  الغرؼ زماناا أف  
ػػا ،اإلخبػار بػه عػؽ الجثػث   ككػذلػ إف كػاف الخبػر معشػى أك كػاف الخبػر زمانا

عشػه اإلخبار بزماف يذترؾ فيه السخبر  ، كذلػ لعدـ الفائدة في يحس  معشى
  ك ير  مؽ الذكات السسا مة له.

                                                           

 .181-184ص 1( أكض  السدالػ البؽ هذاـ ج1)
 .244ص 1( شرح األلفية البؽ عقي  ج2)
 .241ص 1( السرجة الدابق ج3)
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هػػذا  لؾايعػػة مبتػػدأ كايػػة فػػيات االذػػخص أك الػػذ الدػػامة يعمػػؼ أف   كسػػا أف  
  الزماف.

لهػذا الزمػاف السخبػر بػه فػبل جسيػة الػذكات عمػى حػد سػؾا  بالشدػبة  كسا أف  
 هذا الزماف يختص بالسبتدأ )الذات أك العيؽ أك الجثة(. شي  في
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 لو التتذاء ختهص ادلضاسع نهحال: انثاٍَح : 
لمحاؿ عشد أكثػر  إذا دخم  الـ االبتدا  عمى الفع  السزارع خمرته 
ػػ، يػػاؿ ابػػؽ هذػػاـ  الشحػػؾييؽ إحػػداها: الـ ا الػػبلـ  يػػر العاممػػة فدػػبة: : )كأم 

بػاب  فػي لهػذا زحمقؾهػا االبتدا ، كفائديها أمػراف: يؾكيػد مزػسؾف الجسمػة ك 
، كيخمػيص السزػارع  ( عؽ صدر الجسمة كراهية ابتدا  الكػبلـ بسركػديؽ)إف  

: عمػى الثػاني بقؾلػه يعػالى (1)الػػلمحاؿ كذلػ ياؿ األكثركف كاعترض ابػؽ م
"ةام  ي  الق   ؾـ  ؼ ي  ه  يش  ب   ؼ  حك  ي  ل   ػ  ب  ر   "كإف  

 فػإف   (3)"هؾا ب  ب  ذه  ي   فْ أ   نشيز  حْ ي لي  "إن   ، ك(2)
الؾجؾد عمػى  اف الحزف حاالا لـز يقدـ الفع  فيكلؾ ك الذهاب كاف  مدتقببلا 

 .(4)ه أ ر (فاعمه مة أن  

 مػؽ دخؾلهػا فػي عمػى القػارئ فهػؾ يػر  أف   عاهر كػبلـ ابػؽ هذػاـ ال يخفػى
نفدػها كمحػ  هػذ   (إف  )التؾكيد إذ التؾكيد حاص  بػػ  ( لمسبالغة فيخبر )إف  

صػػمها أف يكػػؾف يبػػ  االسػػؼ كلكػػؽ  قػػ  ( فتبلـ السبتػػدأ الػػذ  هػػؾ اسػػؼ )إف  الػػ
مؾضػة ال  ؾا البلـ مؽ ذلػ السح  ككضعؾها فياجتساع حرفيؽ مركديؽ فتزال

ا لقػائؼ   )إف  : كهػؾ الخبػر فقػالؾا يكؾف فيه  ق   ا لعشػدؾ(، )إف   (، )إف  زيػدا  زيػدا
(، )إف   ا ليقـؾ ا لبئس الرج ( زيدا  .(5)زيدا

                                                           

 2، كيشغػر اإليزػاح فػي شػرح السفرػ  البػؽ الحاجػ  ج22ص 2( شرح التدهي  ج1)
 .713ص 2، كيشغر التذيي  كالتكسي  ج273ص

 .124( سؾرة الشح  آية 2)
 .13( سؾرة يؾس  آية 3)
 .228ص 1( مغشى المبي  ج4)
، 234-233، كانغػػػر رصػػػ  السبػػػاني لمسػػػالقي ص154( السفرػػػ  لمزمخذػػػر  ص5)

 .333ص 1، كشرح ابؽ عقي  ج128كالجشى الداني لمسراد  ص
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( يػػدخ  عمػػى خبػػر )إف   مؾاضػػة عػػدة فهػػي خبػػر إف   دخؾلها فػػيكلػػ 
ا لسػا يقػػـؾ إف  : السكدػؾرة السثبػػ  فػػبل يقػػؾؿ   ، كال يػػدخ  عمػػى الساضػػي زيػػدا

(. )إف  : الستررؼ  ير السقركف بقد فبل يقاؿ  ى  ا لر ض   زيدا

ػػ   هػػا يػػدخ  عميػػه سػػؾا  كػػاف مترػػرفاا ا دخؾلهػػا عمػػى السزػػارع فإن  أم 
ا ليرضى( أك  ير متررؼ نحؾ  )إف  : نحؾ  ا ليذر الذر( فيسػا  )إف  : زيدا زيدا

 .(1)ها ال يدخمهعدا لؾ ايترف السزارع بالديؽ كسؾؼ فإن  

سػػا ضػػارع  )كإن  : عمػػة دخؾلهػػا عمػػى السزػػارع  سػػيبؾيه فػػيكيػػاؿ  
هللا ليفعػ ( فيؾافػق يؾلػػ )فاعػ  حتػى  عبػد   ػ يقػؾؿ: )إف  أسسا  الفاعميؽ أن  

ا لفاع ( فيسػا يريػد مػؽ السعشػى كيمحقػه هػذ  الػبلـ كسػا  )إف  : ػ يم  كتن   زيدا
 .(2)لحق  االسؼ(

سزػػارع ا  لمكػػبلـ سػػيبؾيه مػػا يركػػد يخمػػيص الـ االبتػػد كلػػيس فػػي 
مشزلػة )لفاعػ ( كفاعػ  يػدؿ عمػى  عػد )ليفعػ ( فػي لمداللة عمى الحػاؿ حيػث

الحػػاؿ كاالسػػتقباؿ كسػػا يػػدؿ السزػػارع السجػػرد مػػؽ الـ االبتػػدا  عمػػى الحػػاؿ 
إذا كػػاف  خبػػر إف   ذػػهد سػػيبؾيه لػػدخؾؿ الـ االبتػػدا  فػػي، كاست كاالسػػتقباؿ

"ؼه  يش  ب   ؼ  حك  ي  ل   ػ  ب  ر   : "كإف  مزارعاا بقؾله يعالى
(3). 

كعشد ابؽ مالػ ال يمـز داللة الـ االبتدا  الداخمة عمى السزارع عمى        
ا أف يدؿ عمػى االسػتقباؿ كمشهػا اآليػة الكريسػة  زمؽ الحاؿ فيجؾز عشد  أيزا

ا الـ االبتدا  فسخمرة لمحاؿ عشد أكثرهؼ كلػيس )كأم  : كهذا نره  ، الدابقة

                                                           

 .338، 337ص 1( شرح ابؽ عقي  ج1)
 .14ص 1( كتاب سيبؾيه ج2)
 .124( سؾرة الشح  آية 3)
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 ػ  ب ػر   : "كإف  االستقباؿ بػالسقركف بهػا كقؾلػه يعػالىكسا عشؾا ب  جائز أف يراد 
 .(2)ه"ؾا ب  ب  ه  ذ  ي   نشي أفْ حز  ي  ي ل  ، ك"إن   (1)ة"ام  ي  الق   ؾـ  ؼ ي  ه  يش  ؼ ب  ك  حْ ي  ل  

فاعمػػه )الػػذهاب(  مقػػركف بػػبلـ االبتػػدا  كهػػؾ مدػػتقب  ألف   فيحزنشػػي 
 كهؾ عشػد نظػق يعقػؾب عميػه الدػبلـ بيحػزف  يػر مؾجػؾد فمػؾ أريػد بيحػزف 

 .(3)الؾجؾد كهؾ محاؿ( ـ سبق معشى الفع  لسعشى الفاع  فيالحاؿ لز 

الـ االبتدا  الداخمة عمػى  أكثر الشحؾييؽ عمى أف   مسا سبق يتز  أف        
ػا،  كخػال  فػي ذلػػ ابػؽ مالػػ السزارع يخمره لمحػاؿ دكف االسػتقباؿ مظمقا

بعػػػض السؾاضػػػة أف يكػػػؾف الفعػػػ  السزػػػارع بعػػػدها  ه يجػػػؾز فػػػيفػػػذكر أن ػػػ
داللػة لػيحكؼ  ه فاآلية الكريسػة عػاهرة ككاضػحة فػي، كأجد الحق معمدتقببلا 

 ذلػ كائؽ يـؾ القيامة كمعمـؾ استقباله. عمى االستقباؿ ألف  

سػه  ابػؽ مالػػػ فػي شػػرح كالتػػي أ ،اآليػة الثانيػة  كالكػبلـ ذايػه فػػي 
، كالػذ  ، كيد سبق ذكر ذلػػ يريبػاا  مدتقببلا ( عمة كبلمه في كؾف )ليحزنشي

تقب  كهػؾ )الػذهاب( كيكػؾف السدػ ه كيػ  يكػؾف الفاعػ  فػيأكد ذكر  هشػا أن ػ
 الحاؿ كهؾ الحزف كلذا أؤيد ما ذكر  ابؽ مالػ. الفع  في

أكثػػػر مػػػا يػػػرد فيػػػه الـ  كيسكػػػؽ التؾفيػػػق بػػػيؽ اآلرا  أف نقػػػؾؿ: إف   
ه الحالي ػػة كػػزمؽ كيػػد يػػتيي معػػه االبتػػدا  الداخمػػة عمػػى السزػػارع أف يكدػػب

ة عمػػػى ، كيػػػد دخمػػػ  الـ االبتػػػدا  عمػػػى حػػػرؼ التدػػػؾيف الدالػػػ لبلسػػػتقباؿ
هػا ليدػ  لبلبتػدا  بػ  الحكؼ عمى البلـ أن   االستقباؿ مسا دعا الزمخذر  في

                                                           

 .124( سؾرة الشح  آية 1)
 .13 ( سؾرة يؾس  آية2)
 .122ص 2( شرح التدهي  البؽ مالػ ج3)
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، كذلػػ يؾلػه   الداللػة عمػى الحػاؿالـ االبتدا  إال   ه ال يجيز فيلمتؾكيد إذ إن  
 (2).(1)ا"ي  ح   ج  خر  أ   ؾؼ  د  : "ل  يعالى

دخػؾؿ الػبلـ عمػى السزػارع يػرا   ؛ فػإف   ا عػؽ أ ػر الػزمؽ فؾاضػ أم   
 ه يجؾز إكدابه االستقباؿ.له زمؽ الحالية كير  البعض أن   الشحؾيؾف مكدباا 

  

                                                           

 .66( سؾرة مريؼ آية 1)
 .234ص 1، كمغشى المبي  ج154( السفر  ص2)
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تـأل  يمرتَـاا اخلـرب إرا كـاٌ ادلثتـذأ  : جٕاص دخـٕل انفـاء يف انثانثح
 ادلٕصٕنح مبغتمثم ػاو .

الخبػر إذا كػاف السبتػدأ  في عمة جؾاز دخؾؿ الفا  فيياؿ ابؽ مالػ  
خبػر السبتػدأ  )كالسجؾز لػدخؾؿ الفػا  فػي: مقترنا بتؿ كصمتها مدتقب  عاـ 

ؿ( السؾصػؾلة بسػا أؽ( الذرطية أك )ما( أختها كيتشاكؿ ذلػػ )مؾية )م   كايعاا 
ػػيقرػػد بػػه االسػػتقباؿ كالعسػػـؾ كقؾلػػه يعػػالى ػػ ارؽ  : "كالد   ؾافػػايظع   ارية  كالد 

، فمؾ يرد بػه معشػى أك عهػد فػارؽ )أؿ( شػبه )مػؽ( ك)مػا( فمػؼ (1)"ساه  ي  يد  أ  
 .(2)يتت بالفا (

بػتؿ  رنػاا تالخبػر أف يكػؾف السبتػدأ مق ترط ابؽ مالػ لجؾاز دخؾؿ الفا  فياش
 كفى هذ  الحالة يقترب فػي ، قب  عاـيكؾف أؿ هذ  مؾصؾلة بسدت عمى أف  

ػ فػإذا انتقػد الذػرط بػتف كانػ  أؿ لمعهػد أك ؽ كمػا( الذػرطيتيؽ الذبه مػؽ )م 
 .الخبر  مؾصؾلة بسزي لؼ يجز دخؾؿ الفا  فيكان  

ػػػكمسػػػا يػػػؾافر فيػػػه الذػػػرط يؾلػػػه يعػػػالى       ػػػ ارؽ  : "كالد  ؾا ع  ايظ  ف ػػػ ارية  كالد 
ا"س  ه  ي  يد  أ  

(3) 

مػػؽ  كأحػػاكؿ هشػػا أف أيعػػرض بذػػي  مػػؽ التفرػػي  لهػػذ  السدػػتلة 
  خبلؿ عرض آرا  الشحؾييؽ فيها:

 ه مشػػة دخػػؾؿ الفػػا  فػػيحيػػث إن ػػ (4)كتابػػه ذكػػر  سػػيبؾيه فػػي كأبػػدأ بسػػا      

                                                           

 .38( سؾرة السائدة آية 1)
 .329ص 1( شرح التدهي  ج2)
 .38( سؾرة السائدة آية 3)
 .142-138ص 1( الكتاب ج4)
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: ، يتزػ  ذلػػ مػؽ يؾلػه  الخبر إذا لؼ يحسػ  السبتػدأ معشػى الذػرط كالجػزا 
ػ لػؾ فاضربه( لؼ يدتقؼ أف يحسمه عمى االبتدا  أال يػر  أن ػ )فإذا يم : )زيد  

ال يجػؾز أف يكػؾف مبتػدأ ه ى أن ػفسشظمق( لؼ يدتقؼ فهؾ دلي  عمػ يم : )زيد  
ػػ ... ػػكالز   انيػػة  الز   ":ا يؾلػػه عػػز كجػػ فتم  ػػد  ي فاجمػػان  ػػشه  م   احػػد  ك      كا ك  ػػا م  س   ة  ائ 
 (2)"ايديهس  ؾا أ  ع  فايظ   ارية  كالد   ارؽ  "كالد  : كيؾله يعالى (1)"ةمد  ج  

    ث ػ: "م  ه جػا  عمػى مثػ  يؾلػه يعػالىهذا لؼ يبؽ عمػى الفعػ  كلكش ػ فإف        
 .(4)فهؾ محسؾؿ عمى اإلضسار( ... (3)"ؾف ق  ت  الس   تي كعد  ة ال  ش  الج  

كبلمػه نجػد  يػد رفػض إعػراب )فاجمػدكا(  عمى ما سػبق فػي هذا كبشا ا       
سػػا الخبػػر ه لػػؼ يحسػػ  معشػػى الجػػزا  كإن  رفزػػه ذلػػػ أن ػػ ك)ايظعػػؾا( خبػػراا معمػػبلا 

السقدر السفهػـؾ  عشد  مقدر  ؼ جي  بالفع  بعد يساـ السبتدأ السذكؾر كخبر 
مػػؽ الكػػبلـ الدػػابق حيػػث لػػؼ يتزػػسؽ السبتػػدأ عشػػد  معشػػى الجػػزا  السخمػػص 

 لبلستقباؿ.

 فإذا لؼ يتزػسؽ السقػرف بػتؿ السؾصػؾلة معشػى الجػزا  كلػؼ يكػؽ مفيػداا       
الػػذ  :  ػ لػػؾ يمػػ بعسػػـؾ االسػػتقباؿ لػػؼ يجػػز إعرابػػه خبػػراا يػػاؿ: )أال يػػر  أن ػػ

 زيػد  : كػاف حدػشاا كلػؾ يمػ   ، فسكػـر محسػؾديػتييشي الذ  يتييشي فمه درهؼ ك 
فػي  درهػؼ الػذ  يػتييشي فمػه: يؾله  ألف  ؛ سا جاز ذلػ لؼ يجز كإن   ،فمه درهؼ 

 (5)خبر الجزا ( معشى الجزا  فدخم  الفا  في خبر  كسا يدخ  في
                                                           

 .2( سؾرة الشؾر آية 1)
 .38( سؾرة السائدة آية 2)
 .15دمحم آية ( سؾرة 3)
 .142-138ص 1( الكتاب لديبؾيه ج4)
 .139ص 1( السرجة الدابق ج5)
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هذ  القزية كهؾ ما يكاد يتظابق مػة نػص كػبلـ  هذا رأ  سيبؾيه في      
ركف بػػػتؿ قػػػسالسبتػػػدأ ال أف   ؽ مالػػػػ سػػػيبؾيه فػػػيابػػػؽ مالػػػػ فقػػػد كافػػػق ابػػػ

سػػا اختمػػ  خبرهػػا ايترانػػه بالفػػا  كإن   السؾصػػؾلة بالسدػػتقب  العػػاـ يجػػؾز فػػي
)فايظعؾا( ك)فاجمدكا( ليدػ  مؾصػؾلة  أؿ في سيبؾيه ير  أف   رأياف في أف  ال

، لػػػذا مشػػػة إعػػػراب  بسدػػػتقب  عػػػاـ بػػػ  أؿ فيهسػػػا لمعهػػػد كلػػػؼ يقرػػػد الجػػػزا 
ا ابؽ مالػػ مزسر كسا سبق أم    ، ب  الخبر عشد اجمدكا( خبراا )فايظعؾا( ك)ف
ف عػؽ السبتػدأيؽ فػي اآليتػيؽ )فػايظعؾا( ك)فاجمػدكا( كهسػا خبػرا ف  فهؾ يػر  أ

الدػػارؽ كأؿ فػػي الزانيػػة مؾصػػؾلة بسدػػتقب  عػػاـ فتشػػبه   فػػي( أؿ )  ألف  
 ، فتؿ فيهسا مخمرة لبلستقباؿ. ؽ أك ما الذرطيتيؽالجزا  بس  
بعيشػػه  هللا لػػؼ يػػرد سػػارياا  الكػػؾفييؽ فػػالخبر )فػػايظعؾا( ألف   كهػػؾ رأ  

سػػا أراد كػػ  مػػؽ سػػرؽ )فيشػػزؿ الدػػارؽ مشزلػػة الػػذ  سػػرؽ كهػػؾ يتزػػسؽ كإن  
 يزػػسؽ معشػػى الذػػرط كالجػػزا  دخمػػ  فػػي معشػػى الذػػرط كالجػػزا  كالسبتػػدأ إذا

 (1)(. خبر  الفا 

 هشػػاؾ خػػبلؼ بػػيؽ الشحػػؾييؽ فػػي ه لػػيسكمػػا يشبغػػي ذكػػر  هشػػا أن ػػ 
السدتقب  العػاـ بتؿ كأريد  ه إذا كاف السبتدأ مؾصؾالا القاعدة فالجسية عمى أن  
 الخبر. جاز دخؾؿ الفا  في

بعض مؾاطؽ االستذػهاد  ؼ في يحديد الخبر فيسا مؾضة الخبلكإن   
يمخػص مػا  ، كيد ذكػر العكبػر   ديد نؾع أؿ فيهامؽ القرآف الكريؼ ك ير  كيح

ػ): يؾلػه  مؾطؽ الخبلؼ بػيؽ الشحػؾييؽ فػي ػ ارؽ  كالد  ( كفػى الخبػر ة  اري  كالد 
 :كجهاف 

                                                           

 .294( البياف في  ري  إعراب القرآف ألبي البركات األنبار  ص1)
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كفيسا يتمى عميكؼ( كال : )هؾ محذكؼ يقدير  عشد سيبؾيه  : أحذًْا      
سػا يجػؾز ذلػػ جػ  الفػا  كإن  كؾف عشد  )فايظعؾا( هؾ الخبر مػؽ أيجؾز أف ي

ه يذػػبه الذػػرط ألن ػػ؛ فيسػػا إذا كػػاف السبتػػدأ الػػذ  كصػػمته بالفعػػ  أك الغػػرؼ 
 )كالدارؽ( ليس كذلػ.

الدػارؽ  أللػ  كالػبلـ فػيا الخبػر )فػايظعؾا أيػديهسا( ألف   :ٔانثاًَ 
 (1)(.  ( إذ ال يراد به سارؽ بعيشهبسشزلة )الذ

ػا هػؾ ، كالذ  يغهر  ؽ لؼ يحتج إلى مزيد بيافكهذا عاهر بي          هشا أيزا
لؼ يجز  بسؾصؾؿ بسزي هذ  السدتلة فمؾ كاف السبتدأ مقترناا  أ ر الزمؽ في

ػػػالخبػػػر كإذا أفػػػاد ا دخػػػؾؿ الفػػػا  فػػػي  ؽ كمػػػالسبتػػػدأ االسػػػتقباؿ بػػػتف شػػػابه م 
ػػػا الرضػػػي ،ذػػػرطيتيؽ جػػػاز دخػػػؾؿ الفػػػا  فػػػي الخبػػػر ال  كيػػػد أكػػػد ذلػػػػ أيزا

لفػػا  أف يكػػؾف خبػػر  ا لسؾصػػؾؿ الػػذ  يػػدخ  فػػيا )كاأل مػػ  األعػػؼ فػػيياؿ:
ؽ يزػرب )م  نحػؾ:   الذرطا في أسسا  الذرط كفعكس عاماا كصمته مدتقبمة

هػؾ السػانة كاض  جمي فعامػ  الػزمؽ هػؾ السجػؾز أك  ت ر الزمؽف (2)أضرب(
 مؽ ايتراف الخبر بالفا .

  

                                                           

 .215ص 1( إمبل  ما مؽ به الرحسؽ ج1)
 141ص 1( شرح الكافية ج2)
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 ستثاعّ تاألصيُح.: يتؼهك الاس ٔاجملشٔس احملزٔف ٔا شاتؼحان
 ، هيحديػد  مختمػ  فيػ فإف   إذا كاف متعمق الجار كالسجركر محذكفاا  

 لمف  السقدر. كيغهر مؽ خبلؿ يقدير  الزمؽ كفقاا 

ػػا فػػي: يػػاؿ ابػػؽ هذػػاـ   ػػالسثػػ  ف )كأم  ا فػػي يقػػدر بحدػػ  السعشػػى كأم 
كهػؾ كػائؽ أك مدػتقر أك  الػدار( فيقػدر كؾنػه مظمقػاا في  )زيد  : نحؾ  البؾايي

(  )الرؾـ  : مزارعهسا إف أريد الحاؿ أك االستقباؿ نحؾ  ( أك )في اليـؾ اليـؾ
ا(  ك)الجػػزا    أك اسػػتقر أك كصػػفهسا إف أريػػد الغػػد( كيقػػدر كػػاف  أك )فػػي ػػدا
إف التقدير إذ ( ضربي زيداا يائساا ) كيد أ فمؾا مة يؾلهؼ في نحؾ :  السزي
  ، كال فػرؽ كإذا جهمػ أك إذا كاف إف أريػد السدػتقب  ،أريد السزي إف كاف 

 األزمشػػػة كمهػػػا كإف كانػػػ  حقيقتػػػه السعشػػػى فقػػػدر الؾصػػػ  فإنػػػه صػػػال  فػػػي
 .(1)الحاؿ(

يقػدير متعمػػق  ابػؽ هذػػاـ كاضػ  فقػد أكرد مػا ييػػ  فػيمفهػـؾ كػبلـ  
 ، فذكر الحاالت اآليية لتؾضي  ذلػ: الجار كالسجركر السحذكؼ

 إف أريد الكؾف السظمق يدر الستعمق بالؾص  كائؽ أك مدتقر. :أٔذلا

 .إف أريد الحاؿ أك االستقباؿ يدر الستعمق مزارعاا  :ثآٍَا

 كػػاف أك اسػػتقر أك كصػػفها أ ب يقػػدر السحػػذكؼ إف أريػػد السزػػي :ثانثٓــا
  . هسا داليؽ عمى السزيؽ كمدتقر كلكش  كائ

 كػػاف مدػػتقببلا  كإف ،بػػػ إذ كػػاف  أف يقػػدر إذا كػػاف السعشػػى ماضػػياا  :ساتؼٓــا
 كإذا لمسدتقب . يقدر بإذا كاف كهؾ ال يختم  عسا يبمه فإذ لمزمؽ الساضي

                                                           

 .448ص 2( مغشى المبي  ج1)



 

 

433 

ه صػػال  لؤلزمشػػة ألن ػػ؛  إذا جهػػ  الػػزمؽ فيقػػدر السحػػذكؼ كصػػفاا  :خايغــٓا
كإف كاف حقيقة الزمؽ عشد ابؽ هذاـ الداللة عمػى الحػاؿ كلكػؽ ال  ، ةالثبل 

 .(1)كالساضييستشة عشد  يقدير  بسعشى السدتقب  

يقػػدير متعمػػق الجػػار  الحػػاالت الػؾاردة عشػػد ابػػؽ هذػػاـ فػي هػذ  هػػي 
 كالسجركر الغير مذكؾر.

كيجػػدر بشػػا هشػػا اسػػتعراض آرا   يػػر  مػػؽ الشحػػؾييؽ كسػػا يجػػدر بشػػا  
 يشاكؿ هذ  القزية بذي  مؽ التفري .

الغػرؼ كالجػار كالسجػركر يدػسياف شػبه  بدايػة األمػر إف   فتيؾؿ فػي 
 ،أك ما يذبه الفعػ  ،ا فع  كمتعمقهسا إم   كلذا البد لهسا مؽ متعمق  ،جسمة 

كاف الستعمق أك محػذكفاا كإف كػاف محػذكفاا أك مركؿ بسا يذبه الفع  مذكؾراا 
 يدر.

كبعػػض الشحػػؾييؽ يعػػد الغػػركؼ كالجػػار كالسجػػركر جسمػػة كسػػساها  
: )كالجسمػة عمػى أربعػة أضػرب:  مؽ هرال  الزمخذر  حيث يػاؿك ،  الغرفية
ك أبػؾ  ذه  أخؾ ( ك)عسر   )زيد  :، كعرفية كذلػ  ، كشرطية ، كاسسية فعمية

 .(2)الدار(( في رؾ( ك)خالد  يذكيعظه  إفْ  مشظمق( ك)بكر  

الزمخذػػر   ا عػػؽ يقػػدير متعمػػق الجػار كالسجػػركر السحػػذكؼ عشػػدأم ػ 
 .(3)الدار( معشا  استقر فيها( )في:)كيؾلػ : ياؿ  فقد يدر  بالفع  الساضي

ػػا مػػا يذػػير إلػػى أف   كفػػى كػػبلـ الرضػػي       متعمػػق الجػػار كالسجػػركر  أيزا
                                                           

 .448ص 2( مغشى المبي  ج1)
 .24( السفر  ص2)
 .24( السرجة الدابق ص3)
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السحذكؼ الستعمق بػه  )كأكثرهؼ عمى أف  : كيد عزا  لؤل مبية ياؿ  يكؾف فعبلا 
سا يتعمق الغرؼ باسػؼ الفاعػ  ا نحتاج إلى ذلػ السحذكؼ لمتعمق كإن  فع  ألن  
بزيػػد( لسذػػابهته لمفعػػػ  فػػإذا احتجشػػا إلػػػى الستعمػػق بػػػه  )أنػػا مػػػار  نحؾ: فػػي

 (1)(.فاألص  أكلى

 ، األصػػ  أف يكػػؾف الستعمػػق بػػه فعػػبلا  بػػتف   فهػػذا يرػػري  مػػؽ الرضػػي      
لػه  كػاف لسذػابهته لمفعػ  كحسػبلا  كذلػ عشد  أكلػى فػإف كػاف الستعمػق كصػفاا 

فػاألكلى يقػدير األصػ   فإف كاف محذكفاا  إف كاف الستعمق مذكؾراا  ، هذا عميه
 فهؾ الفع  ال الفرع كهؾ الؾص .

خبػر  يفزػيمه لتقػدير الؾصػ  كذلػػ ألف   كيد عز  الرضي البػؽ جشػي      
ا ال جسمة   .(2)كالفع  جسمة مة فاعمه ،السبتدأ األص  فيه أف يكؾف مفردا

، كعمػ  رأيػه  كرج  ابؽ مالػ أف يكؾف الستعمػق اسػؼ فاعػ  ال فعػبلا  
 : بتربعة أكجه

 :(3)ه يؾؿ الذاعراع اسؼ الفاع  كالغرؼ يد كرد كمشاجتس أف   :األٔل
َْكَ ُِٕاهلُ َٕٛحَبُخِلدٝ بُ فأٌتَ       َ َُّٖ ٔإُِ زٖعَ ٕالكَوَ إُِ العزٗ كَلَ  اٟ

ة اسػػؼ الفاعػػ  كالغػػرؼ كلػػؼ يػػرد شػػاهد فيػػه اجتسػػاع الغػػرؼ فػػاجتس 
 .هذا كجه  كالفع 

ه الفع  ال يغشي يقدير  عؽ يقدير اسػؼ الفاعػ  ليدػتدؿ عمػى أن ػ أف   :انثاًَ
                                                           

 .93ص 1( شرح كافية ابؽ الحاج  ج1)
 ، كانغر الخرائص 93ص 1( شرح الكافية ج2)
، كشػرح أبيػات مغشػى المبيػ  544/ 1( البي  مؽ الظؾي  لؼ يعرؼ يائمه فػي العيشػي 3)

 75ص 1، كالدرر ج199ص 1، كشرح ابؽ عقي  ج342ص 6ج
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يغشػى ه مغؽ عؽ يقدير الفع  كيقدير مػا ا اسؼ الفاع  فإن  مؾضة رفة أم   في
 أكلى مؽ يقدير ما ال يغشي.

ك  مؾضة كية فيه الغرؼ السذكؾر صال  لؾيؾع اسػؼ الفاعػ   أف   :انثانث
ػػ: كبعػػض مؾاضػػعه  يػػر صػػال  لمفعػػ  نحػػؾ  ا عشػػدؾ فزيػػد( ك)جئػػ  فػػإذا )أم 

 ا كإذا الفجائية ال يميهسا فع .أم   ألف  ؛ عشدؾ زيد( 

لػيس  الفع  السقدر جسمة بإجساع كاسؼ الفاعػ  عشػد السحققػيؽ أف   : انشاتغ
 .(1)كأص  كيد أمكؽ فبل عدكؿ عشه در ، كالسف بجسمة

كمة يػرجي  كػؾف اسػؼ الفاعػ  هػؾ السقػدر عشػد الحػذؼ ليتعمػق بػه  
كالذ  يدر فيه متعمػق  ابؽ مالػ رفض رأ  الزمخذر   ار كالسجركر فإف  الج

السؾصػػػؾؿ ككجػػػه رفزػػػه لكػػػبلـ صػػػمة  لتعيشػػػه فػػػي بالجػػػار كالسجػػػركر فعػػػبلا 
يغشػي فيػه  الغرؼ كالجار كالسجركر السؾصؾؿ به كاية مؾيعاا  أف   الزمخذر  

ضػة مؾ  بلؼ متعمػق الجػار كالسجػركر الػذ  فػيالسفرد متعيؽ فيػه الفعػ  بخػ
 .(2)الرمة كال يقاس عميها الخبر فبل يحس  عمى التقدير في

الػدار(  فػي عشػدؾ( أك )زيػد   )زيػد  :يؾلشػا  فإف   ،فالقزية إذف خبلفية  
،  الخبر فيهسا شبه جسمة البد لها مؽ متعمق كلؼ يؾجد هشا فبلبد مؽ يقدير 

 مػؽ كػاف ، فػإف يػدر فعػبلا  أك اسؼ يذػبه الفعػ  كاختم  فيه هؾ السقدر فعبلا 
 كاف مؽ يبي  السفرد. يبي  الجسمة كإف يدر اسساا 

كػػائؽ  يػػد  ز : الستعمػػق اسػػؼ فاعػػ  كالتقػػدير  كذهػػ  البرػػريؾف إلػػى أف        
الػػدار، فيكػػؾف مػػؽ يبيػػ  اإلخبػػار بػػالسفرد  عشػػدؾ أك مدػػتقر عشػػدؾ أك فػػي

                                                           

 .318-317ص 1( شرح التدهي  ج1)
 .144-138ص 1، كانغر كتاب سيبؾيه ج318ص 1تدهي  ج( شرح ال2)
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 كند  هذا إلى سيبؾيه.

كأجاز يـؾ أف يكؾف اإلخبار بالغرؼ أك الجػار كالسجػركر مػؽ يبيػ   
ػا  اإلخبار بالجسمة فيقدر الستعمق فعبلا  هؾ اسػتقر أك يدػتقر كعػز  هػذا أيزا

 .(1)يهلديبؾ 

يقػػدير الستعمػػق لمغػػرؼ كالجػػار  عمػػى آيػػة حػػاؿ فإن ػػه كإف كيػػة خػػبلؼ فػػيك 
عمق كإف كانؾا تهؼ لؼ يسشعؾا يقدير السن   أالكبلـ إال   جد فيركر إذا لؼ يؾ كالسج

 كمها. ليذس  األزمشة عاماا  يد فزمؾا كؾنه كصفاا 

 عامػاا  هػذ  القزػية فسػؽ يػدر  كصػفاا  فػي كيد عهر عامػ  الػزمؽ جميػاا       
ليذس  األزماف الثبل ة كمؽ يدر  اسػؼ فاعػ  عمػى إرادة الحػاؿ أك االسػتقباؿ 

ػػا عشػػد الزمخذػػر   كأ ه فسػػشهؼ مػػؽ يػػاؿ بتن ػػ ، كمػػؽ يػػدر  فعػػبلا  السزػػي أيزا
 ماضياا   ، كمشهؼ مؽ يدر  لمسعشى مزارع ليدؿ عمى الحاؿ أك االستقباؿ كفقاا 

ا لمسعشى. كفقاا  السزيليدؿ عمى   أيزا

  

                                                           

، 197ص 1، كانغػػػػر شػػػػرح ابػػػػؽ عقيػػػػ  ج144-138ص 1( الكتػػػػاب لدػػػػيبؾيه ج1)
 .242-241ص 1كحاشية الرباف عمى شرح األشسؾني ج
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 ٔأخٕاتٓاكاٌ 
 : كفيه مدتلة كاحدة كهى

 . ػهى انضياٌ فمظ َمصاٌ كاٌ ٔأخٕاتٓا نذلنتٓا       
)كػػاف( كأخؾايهػػا داللتهػػا عمػػى  فعمػػة نقرػػا ذكػػر بعػػض العمسػػا  أف   
كهػذا نرػه )أف يكػؾف نايرػة  ، كمؽ ياؿ بهػذا العكبػر   دكف الحدث الزماف

كبقيػػ  دالػػة عمػػى هػػا خمعػػ  مشهػػا الداللػػة عمػػى الحػػدث كمعشػػى نقرػػانها أن  
الحػدث هػؾ الخبػر عػؽ الفاعػ   ألف   ؛ الزماف فقػط كمشهػا احتاجػ  إلػى خبػر

عؽ االسؼ الػذ   فإذا لؼ يدؿ لفغها عمى الحدث احتيج إلى حدث يكؾف خبراا 
 (1)(. أسشدت إليه كاف

خمؾ )كاف( مؽ الداللػة عمػى الحػدث جعمهػا  أف   مفهـؾ كبلـ العكبر   
عؽ الحػدث الػذ   اج  إلى خبر ليكؾف عؾضاا نايرة عؽ بقية األفعاؿ فاحت

 ، إذ السدشد إليه يحتاج إلى حدث. الداللة عميه فقدت هي

احتياجهػػا  فغػػاهر لػػد  البرػػير أف   ، كهػػذا كػػبلـ مقشػػة يقبمػػه العقػػ  
لمخبر دكف سائر األفعاؿ بدب  عدـ داللتها عمى ما يػدؿ عميػه الخبػر كهػؾ 

 الحدث.

مقبؾؿ مؽ الجهة العقمية  ير متشايض مة  كمة كؾف كبلـ العكبر   
الشحػػؾييؽ لػػؼ   أف  إال   ،كالػػذ  بشيػػ  عميػػه القزػػايا الشحؾيػػة الفكػػر الشحػػؾ  

 يتفقؾا عمى هذا، فسشهؼ مؽ أيد ذلػ كمشهؼ مؽ عارضه.

هشػػا أف نعػػرض لهػػذ  القزػػية كنعػػرض آلرا  بعػػض  كالػػذ  يشبغػػي 

                                                           

 415/ 1كشرح الجس  البؽ عرفؾر  258/ 1( الستبة في شرح المسة 1)
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 الشحؾييؽ.

عمػى السبتػدأ كالخبػر كهػى يرفػة كأخؾايها أفعاؿ داخمػة ( كاف )  فإف   
لػػػه  بالفاعػػػ  كيدػػػسى اسػػػسها كيشرػػػ  الخبػػػر يذػػػبيهاا لػػػه  السبتػػػدأ يذػػػبيهاا 

 بالسفعؾؿ كيدسى خبرها.

كػػاف  :  بػػبل شػػركط كهػػى مػػؽ يعسػػ  مظمقػػاا ( كػػاف ) كمػػؽ أخػػؾات  
ػ ب ػر   : "ككػاف  ، يػاؿ يعػالى كأمدى كأصب  كأضحى كع  كبات كصػار كلػيس

 .(1)"يراا د  ي  

الخبػػر بذػػرط أف  يعسػػ  الرفػػة فػػي السبتػػدأ كالشرػػ  فػػيكمشهػػا مػػا  
 ،كفتئ ،كبرح  ،يزاؿ  زاؿ ماضي: نهى أك دعا  كهذ  أربعة  يتقدمه نفى أك
ػػ ميػػه  ع   ح  بػػر  ن   ؽل ػػ "ك، (2)"فػػيؽم  خت  م   ؾف  زال ػػال ي  "ك   : كانفػػػ نحػػؾ  ك"، (3)"يؽ  ف  اك  ع 

، كيػد  أفعػاؿ نايرػة ، كاألصػ  ال يفتػت كهػذ  كمهػا(4)"ؾسػ   ذكر ي  ت ي ػفت  ي   اهلل  ي  
 معشى نقرانها. ، كاختمفؾا في يدتخدـ بعزها ياماا 

هػػا يػدؿ عمػػى الزمػػاف كال نقرػػانها ألن   فػذه  أكثػػر الشحػػؾييؽ إلػى أف   
 .(5)يدؿ عمى الحدث فإذا دل  عمى الحدث كالزماف كان  يامة

لؾجهػة  رأيه شارحاا  معمبلا  برز مؽ ياؿ بهذا كسا سبق العكبر  كمؽ أ 
ى ال يػػتؼ بهػػا السعشػػ )كمعشػػى يدػػسية هػػذ  األفعػػاؿ نايرػػة أف  :نغػػر  بقؾلػػه 

                                                           

 .54( سؾرة الفرياف آية 1)
 .118( سؾرة هؾد آية 2)
 .118( سؾرة طه آية 3)
 .85( سؾرة يؾس  آية 4)
 .267/ 1كشرح ابؽ عقي   248-246/ 1( أكض  السدالػ البؽ هذاـ 5)
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خمػة  ( ك)ضػرب عسػرك( كالحكسػة فػي)ياـ زيػد  : يؾلػ  كبفاعمها كسا يتؼ في
ػ إذا السبتػدأ كالخبػر كذلػػ أن ػ ني فػيداللتها عمى الحدث يرػد أحػداث بسعػا

ػ يخبػر عشػه  رضػػ أن ػ، كيػد يكػؾف  ه اآلف يػائؼ( أفػدت أن ػيػائؼ   )زيػد  :يم  
بالقياـ فيسا مزى كفى السدتقب  فجا كا بكػاف دالػة عمػى الخبػر فقػط كبقػى 

 .(1)السبتدأ كالخبر عمى لفغهسا(

الكػبلـ  يغهر العمة في السجي  بكاف كأخؾايها في مؽ كبلـ العكبر   
السبتػػدأ  دث أضػػاف  معػػانى أخػػر  فػػيهػػا بإفاديهػػا الزمػػاف دكف الحػػذلػػػ أن  

حد  أخؾايها كانا يػدالف أك إالسبتدأ كالخبر يب  دخؾؿ كاف  ف  الخبر حيث أك 
عمى زمؽ معيؽ فدخم  )كاف( لمتعبير عؽ زمػاف كػ  حػدث، فكػاف ال يخػص 

 بعيشه. كيتاا 

هػا يعبػر ا يدمؾا كاف عمى  يرها مؽ أخؾايها ألن  س: )كإن   ياؿ العكبر   
 )كػػاف زيػػد   :  يػػراؾ يقػػؾؿبعيشػػه أال بهػػا عػػؽ زمػػاف كػػ  حػػدث كال يخػػص كيتػػاا 

 .(2)دكف مدا ( يائساا( فبل يخص به نهاراا دكف لي  كال صباحاا 

ه كػػاف يسكػػؽ االسػػتغشا  عػػؽ كػػاف ن ػػكرد العكبػػر  عمػػى مػػؽ يقػػؾؿ بت 
أك السدػتقب   عمػى الساضػي خػر  داالا يياف بفع  مؽ األفعػاؿ األكأخؾايها باإل 

 يؽ:كيد رد عميهؼ بؾجه ،كيقـؾ عسرك  زيد   يائؼ  : أك الحاؿ فيقاؿ 

هذ   كالدجؾع كحررهؼ في هؼ يحتاجؾف إلى إيامة القؾافين  أ :انٕجّ األٔل
 األلفاس يزيق ذلػ.

أك  السبتػدأ إذا بقػى بحالػه أمكػؽ أف يجعػ  خبػر  مفػرداا  أف   :انٕجّ انثـاًَ
                                                           

 .264ص 1( الستبة لمعكبر  ج1)
 .285ص 1( السرجة الدابق ج2)



 

 

440 

 كالسدتقب . عشى ال يحر  مؽ صيغة الفع  الساضيجسمة كهذا الس

ػػ زيػػد  )كػػاف : ه إذا ييػػ  ن ػػكأكضػػ  هػػذا الؾجػػه بت  ( الخبػػر ه حدػػؽ  كجه 
ؼ يفػد الحدػؽ )حدؽ كجه زيد( ل: ذلػ كاف كلؾ يم   فيه جسمة كالسعشى أف  

 .(1)الحاؿ فيسا مزى كانقظاعه في

نقرػانها لعػدـ اكتفائهػا بػالسرفؾع  ا ابؽ مالػ كمؽ كافقه فير  أف  أم   
 هػا يػدؿنقرػانها ألن   ب  يحتاج إلى مشرؾب كرد القػؾؿ األكؿ الػذ  يػر  أف  

 عمى الزماف فقط كذكر بخبلؼ هذا القؾؿ مؽ عذرة أكجه:

كأخؾايهػا كالفعميػة يدػتمـز ( كػاف ) مػدعى ذلػػ معتػرؼ بفعميػة  أف   :أحذْا
إذ الػػداؿ عمػى الحػدث كحػد  هػؾ السرػػدر  الداللػة عمػى الحػدث كالزمػاف معػاا 

 كالداؿ عمى الزماف كحد  هؾ اسؼ الزماف.

ــاًَ كػػ  فعػػ  الداللػػة عمػػى  األصػػ  فػػي مػػدعى ذلػػػ معتػػرؼ بػػتف   أف   :انث
السعشييؽ فحكسة عمى العؾام  السذكؾرة بسا زعػؼ إخػراج لهػا عػؽ األصػ  فػبل 

  بدلي .يعق  إال  

العؾام  السذكؾرة لؾ كاف داللتها مخرؾصػة بالزمػاف لجػاز أف  أف   :انثانث
ؼ زماف اسيشعقد جسمة يامة مؽ بعزها كمؽ اسؼ معشى كسا يشعقد مشه كمؽ 

 .(2)از ذلػ دلي  عمى بظبلف دعؾا كفى عدـ جؾ 

ه لػيس فيهػا مػا ن ػيق عمى األكجه الثبل ة الستقدمػة إالتعم كأيؾؿ في 
 .كاف كأخؾايها يدؿ عمى الزماف كالحدث معاا  فهؾ ير  أف   يعززها

                                                           

 .264ص 1( الستبة ج1)
 .338ص 1( شرح التدهي  البؽ مالػ ج2)
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ه مػة ذكػر  داللػة أف أعقػ  عمػى كبلمػه فإن ػ كلكؽ إف كاف يحق لػي 
 حدث ك  فع  مؽ هذ  األفعاؿ.هذ  األفعاؿ عمى الحدث لؼ يذكر أك يحدد 

فيهػا عمػى مػؽ  كأعؾد كأستكس  بقية األكجه التػي ذكرهػا ابػؽ مالػػ معترضػاا 
 . ياؿ بداللة كاف كأخؾايها عمى الزماف فقط

األفعاؿ كمها إذا كان  عمى صيغة مخترة بزمػاف معػيؽ  أف   :انٕجّ انشاتغ
( فإن  )أهػػاف( :  بالحػػدث كقؾلشػػا فػػبل يستػػاز بعزػػها مػػؽ بعػػض إال   هسػػا ك)أكػػـر
 زكاؿ مػاياف بالشدبة إلػى الحػدث فػإذا فػرض متداكياف بالشدبة لمزماف مفتر 

 يكػؾف بػيؽ األفعػاؿ السػذكؾرة فػرؽ لػـز أال   به االفتراؽ كبقا  ما به التدػاك  
 م  عمى صيغة كاحدة كلؾ كاف األمر كذلػ لؼ يكؽ فرؽ بيؽ )كاف زيد  اما د
خبلفػه كلػؾ كػاف األمػر   بظػ  مػا يؾجػ( كالفرؽ حاص  ف( ك)صار  شياا  شياا 

ه ( ألن ػك)أمدػى مقيسػاا  عاعشػاا  كذلػ لػـز يشػايض يػؾؿ مػؽ يػاؿ: )أصػب  زيػد  
سػا يػزكؿ ( كإن  مقػيؼ   يبػ  كيتشػا عػاعؽ   )زيػد   : عمى ذلػ التقػدير بسشزلػة يؾلػه

 التشايض بسراعاة داللة الفعمية عمى اإلصباح كاإلمدػا  كذلػػ هػؾ السظمػؾب
ا عػؽ  يػر  بالحػدث أم ػ  ه البػد مػؽ أف يستػاز كػ  فعػأن ػكبياف هػذا الؾجػه ، 

األفعػػاؿ اليفػػاؽ الرػػيغة الساضػػة أك السدػػتقبمة أك  الػػزمؽ فقػػد يتذػػابه فػػي
 الحالية.

كالبػد معهػا مػؽ  ، (نفػػ)امؽ جسمة العؾامػ  السػذكؾرة  أف   :انٕجّ اخلايظ
يقدـ ناؼ  فمػؾ كانػ  ال يػدؿ عمػى الحػدث الػذ  هػؾ االنفكػاؾ بػ  عمػى زمػؽ 

كيػ  مػؽ  فػي ( مػا زيػد  شيػاا  شيػاا  الخبر لـز أف يكػؾف معشػى )مػا انفػػ زيػد  
ها زى إليه كهؾ أن  لػ يشايض السراد فؾج  بظبلف ما أفاألكيات الساضية كذ
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 .(1)يدؿ عمى الزماف فقط دكف الحدث

أيدػا ؿ  شػي،  يػر أن   يس فيػه مػا يػدعؾ لمتعميػقكهؾ كجه مقشة كلػ 
فسػػاذا عػػؽ بقيػػة كػػاف كأخؾايهػػا أيػػؽ  حػػد اا ؟ كإف كػػاف  هػػ  االنفكػػاؾ حػػدث
 ؟ األحداث الدالة عميها

مؽ جسمة العؾام  السذكؾرة )داـ( كمػؽ شػرط إعسالهػا  أف   :انٕجّ انغادط
مػؽ لػؾاـز ذلػػ صػحة يقػدير السرػدر عس  كاف كؾنها صمة لسا السردرية ك 

ا : مؾضعها كقؾلػ  في اأ جد ما دمػ  كاجػدا ، كلػؾ  : جػد مػدة دكامػػ كاجػدا
   )داـ( مجردة عؽ الحدث لؼ يقؼ مقامها اسؼ الحدث.كان

، كسػا  سػابقه هػذا يخػص داـ ما يم  فيه كعؽ هذا الؾجه أيؾؿ في 
 يفيػػد اسػػتسرار الحػػدث فػػي سػػاه إف أفػػاد فإن  كلكػػؽ فإن ػػ الػػدكاـ لػػيس حػػد اا  أف  

 الزماف السظمق.

كقؾلػه  هذ  األفعاؿ لؾ لؼ يكؽ لها مرادر لؼ يػدخ  عميهػا أفْ  أف   : انغاتغ
ػػػػك  ي    أفْ : "إال  يعػػػالى ػػػم  ا م  ؾن  يػػػػؾؿ  فػػػػي ، كيػػػػد جػػػا  مرػػػػدرها صػػػريحاا (2)"يؽك 
 :(3)الذاعر

 شريَُٖ ٗكَمَعَ آُإٖٖ كٌَُٕٔكَ ٜ **تَْ الفَٕؤقَ يف ادَسَ ٔحمٍي رٍهبَبٔ

كحكى  ير   كتاب الهسز مردر فتئ مدتعسبلا  كيد حكى أبؾ زيد في 
ا( أ   يؾلهؼ: )ال أفع    أفع  كذا( كجا كا بسردر كاد في )عمم    ذلػ كال كيػدا

                                                           

 .344-339ص 1( شرح التدهي  ج1)
 .24األعراؼ آية ( سؾرة 2)
 يػػر مشدػػؾب فيهسػػا ،  83ص 1، كالػػدرر ج15ص 2( البيػػ  مػػؽ الظؾيػػ ، العػػيؽ ج3)

 .339ص 1كشرح التدهي  ج
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ها بتض   مؽ كاف إذ  أن  ، ك)كاد( فع  نايص مؽ باب كاف إال   كال أكاد كيداا 
 رال يدتعس  لها اسؼ فاع  كاسؼ فاع  )كاف( مدتعس  كال يدتعس  فيهػا أمػ

اسػػػتعساؿ مرػػػدر كػػػاد كهػػػى ، كإذا لػػػؼ يستشػػػة  كاألمػػػر مػػػؽ )كػػػاف( مدػػػتعس 
 تشة استعساؿ مردر )كاف( أدؽ كأكلى.ض   مؽ كاف فإف ال يسأ

جػػؾاب أيػػؽ أحػػداث هػػذ  كهػػؾ كجػػه لظيػػ  كلكػػؽ يغػػ  الدػػراؿ بػػبل  
، فإف  ها يدؿ عمى الحدثك  هذ  األكجه يائسة ألج  إ بات أن   األفعاؿ كالتي

كان  دالة عمى حدث فكػاف البػد أف يػذكر أمػاـ كػ  فعػ  الحػدث الػداؿ عميػه 
عض األفعػاؿ عمػى الحػدث فػبل يخػرج عػؽ فك  ما أكال  ابؽ مالػ مؽ داللة ب

 عمى استسرار الحدث أك القرب مؽ الحدث ال الحدث ذايه. كؾف الفع  داالا 
ؼ يغػؽ فيهػا اسػؼ الفاعػ  كسػا هذ  األفعاؿ كان  لسجػرد الزمػاف لػ أف   الثامؽ:
 .(1)عميكؼ كزرا" ؼ أمراا ككائؽ  لك   كائؽ   ذا القرآف  ه   "إف  الحديث  جا  في

،  )كػػاف( فعػػ  لػػؼ يشكػػر أف   أحػػداا  عػػؽ هػػذا الؾجػػه أف   كأيػػؾؿ معقبػػة 
اإليياف مشها باسؼ فاع  ال  رابة فيه كلكؽ أصحاب الرأ  اآلخر  كعميه فإف  
 ه نايص لؼ يكتس  لعدـ داللته عمى حدث معيؽ.ه فع  كلكش  يقؾلؾف إن  

؛ داللة الفع  عمى الحدث أيػؾ  مػؽ داللتػه عمػى الزمػاف  أف   الؾجه التاسة:
هػا يتغيػر ا داللته عمػى الزمػاف فإن  داللته عمى الحدث ال يتغير بقرائؽ أم   ف  أل 

 .(2)بالقرائؽ فداللته عمى الحدث أكلى بالبقا  مؽ داللته عمى الزماف

، هكػذا كضػع   )كاف( كأخؾايها ألف  ؛ كهذا كجه أرا   ير يؾ  ذلػ  
أف يدؿ عمى الزماف دكف األحداث كهذا ال يخ  بقؾة كفع  أك ضعفها فكيػ  

                                                           

 .434ص 2( سشؽ الدارمي كتاب فزائ  القرآف الكريؼ ج1)
 .344ص 1( شرح التدهي  البؽ مالػ ج2)
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هػػا مدػػتثشا  عػػؽ ، كلػػؾال أن   يػػريى لهػػا بغيػػر كضػػة لهػػا مػػؽ أحػػداث أك معػػاف  
يػدؿ  ايرػة فشقرػانها بشقرػاف داللتهػا فهػيبقية األفعاؿ األخر  لسا كان  ن

 عمى شق كاحد مسا يدؿ عميه سائر األفعاؿ.

هذ  األفعاؿ لؾ كان  مجردة مػؽ الحػدث مخمرػة لمزمػاف  أف   العاشر:الؾجه 
األمػر مسػا ال  . ألف  (1)"دػطبالق   يؽ  ام  ؾ  ؾا ي  ؾن  : "ك  لؼ يبؽ مشها أمر كقؾله يعالى
 .(2)دالله فيه عمى الحدث ال يبشى

ػػ  اآليػػة صػػيع مػػؽ  األمػػر فػػي ا عػػؽ هػػذا الؾجػػه األخيػػر فػػتيؾؿ إف  أم 
 ه أمر بالقؾامة.أمراا بالكؾف كلكش  ه ليس )كاف( كلكش  

أسه  فيها ابؽ مالػ إل بات  ا بعد هذ  األكجه الستتالية كالتيكأخيرا  
نقرانها ليس بدب  عدـ داللتها عمى  داللة كاف كأخؾايها عمى الحدث كأف  

ال يكتفػػى بسرفؾعهػػا بػػ  يحتػػاج إلػػى  ر فهػػيالحػػدث بػػ  الحتياجهػػا إلػػى خبػػ
احتياجها إلى مشرؾب لػيس بدػب   عميه فإف  مشرؾب كهشا يكسؽ كجه الرد 

، فهػ   الداللة عميػه لى ما يدؿ عمى الحدث الفتقادها هيها يحتاج إ ير أن  
يػاـ : كلكؽ يسكؽ االستفادة مؽ يؾلشا  ( شيئاا )كاف محسد  : يدتفاد مؽ يؾلشا 

أيػػيؽ هسػػا لعػػالسيؽ جميمػػيؽ ، كأر  كإف كشػػ  أيػػ  مػػؽ يػػرجي  بػػيؽ ر  محسػػد  
نقرانها لعدـ  أؤيد الؾجه األكؿ فإف   شيمالػ كمؽ كافقهؼ فإن   كالعكبر  كابؽ

 سا يتيي:عزد كبلمي باكتساؿ داللتها عمى ما يدؿ عميه سائر األفعاؿ كأ

ف كخبرها يدؿ عمى ه لؾ كان  هذ  األفعاؿ دالة عمى الحدث كالزما: أن  األٔل
ا فػت  الحػد يؽ أسػاس الجسمػة الخبريػة أك أيهسػا يقرػد السػتكمؼ  الحدث أيزا

                                                           

 .135( سؾرة الشدا  آية 1)
 .344-338ص 1( شرح التدهي  ج2)
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 إعبلـ الدامة به.

عمػؼ أف أ،  فقط ال يخرجهػا عػؽ كؾنهػا أفعػاؿ داللتها عمى الزماف أف   :ثاٍَاا 
كػاف كأخؾايهػا مثمهػا  ف  إ دث كزمػاف، كلكػؽ لػؼ يقػ  أحػدك  فع  يدؿ عمى ح
  فػإف  ، كإال   الزماف فقػطهؼ بداللتها عمى دها نايرة عشمث  سائر األفعاؿ فإن  

،  )ليس( فع  ر ؼ أنها ال يدؿ عمى حػدث أك زمػاف أ م  الشحؾييؽ عمى أف  
 هذا ما أرا  فيها.

كمػؽ كافقػه يعػد عمػة  العكبػر   داللتها عمى الزماف فقػط كهػؾ رأ  أف   :ثانثاا 
نقرػػػانها عػػػدـ اكتفائهػػػا بػػػالسرفؾع كاحتياجهػػػا إلػػػى  لسػػػؽ يػػػاؿ بػػػتف   كإكسػػػاالا 

مػػا عمػػة عػػدـ اكتفائهػػا بػػالسرفؾع : كهػػؾ يعػػد كإجابػػة لسػػؽ يػػاؿ السشرػػؾب 
احتياجهػا لمسشرػؾب لعػدـ داللتهػا  ه يػرد بػتف  كاحتياجها إلػى السشرػؾب؟ فإن ػ

عمى ما سػيدؿ عميػه هػذا الخبػر السشرػؾب كهػذا عمػة نقرػانها فيبقػى كػبلـ 
أصػػحاب الػػرأ  الػػذ  يزعسػػه ابػػؽ مالػػػ يحتػػاج إلػػى زيػػادة إيزػػاح فسػػا عمػػة 

 احتياج هذ  األفعاؿ مؽ بيؽ سائر األفعاؿ التي يحتاج إلى خبر؟

فيكسػ  بالثػاني  ، يؽؽ الرأيه إذا يخي  كجؾد مؽ يتؾسط بيكأخيراا فإن   
ها يحتاج إلػى مشرػؾب عمة نقراف كاف كأخؾايها أن   إف  : الرأ  األكؿ فيقاؿ 

، كهػى  ف فقػط كال يػدؿ عمػى الحػدثكال يكتفى بػالسرفؾع لػداللتها عمػى الزمػا
ر كبقية األفعاؿ فكاف البد لها مؽ معسؾؿ يدؿ هؾ عمى الحػدث فيكتسػ  يري

 السعشى.

هػػػؼ مشعػػػؾا فػػػي خبػػػر )كػػػاف( كهػػػى برػػػيغة ن  أكيعزػػػد ذلػػػػ كيقؾيػػػه  
ػػا فػػي أف يػػتيي خبرهػػا ماضػػياا  الساضػػي )يكػػؾف( كهػػى برػػيغة  كمشعػػؾا أيزا

فػبل  )كاف( يػدؿ عمػى الزمػاف الساضػي ألف   السزارع أف يتيي خبرها مزارعاا 
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ا عمى ذات م عمى  ه ليدؿجيحتا ا دل  عميه كاف فهييريى بالخبر يدؿ أيزا
)يكػػػؾف( يػػػدؿ عمػػػى الػػػزمشيؽ  ، كسػػػا أف  هػػػي مػػػا نقػػػص مشهػػػا ال مػػػا أفاديػػػه 

،  عمػػػى الػػػزمشيؽ ذايهسػػػا السدػػػتقب  كالحػػػاؿ فيستشػػػة أف يكػػػؾف خبرهػػػا داالا 
هؼ لػػؼ فػػالجسهؾر لػػؼ يدتحدػػشؾا مجػػي  كػػاف كخبرهػػا مػػؽ زمػػؽ كاحػػد كلكػػش  

الزمؽ  ؾف( كالخبر مسا   لهسا فييسشعؾ  البتة فإذا جا  الفع  )كاف( أك )يك
مػػؽ الحػػاؿ كيقػػرب السزػػارع مػػػؽ  لتقػػرب الساضػػػيبلبػػد مػػؽ اإلييػػاف بقػػد ف

 .(1)الحاؿ

 ػػر  فػػي هػػذ  عامػػ  الػػزمؽ كأ ه كمسػػا سػػبق يغهػػر جميػػاا كأخيػػراا فإن ػػ 
أساسػػها عمػػى إفػػادة كػػاف كأخؾايهػػا عمػػى الزمػػاف دكف  القزػػية السبشيػػة فػػي

 الحدث عمى رأ  طائفة دكف األخر .

  

                                                           

 .351ص 1فية لمرضي ج( شرح الكا1)
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 ماستحــؼال ادلــأف
 كفيه مدتلة كاحدة كهى: 

  يغتمثالا إل  ل ٌكٌٕ ( ػغى ) خرب 
القيػػػاـ  ألف  ؛ سػػػا ذلػػػػ القيػػػاـ( كإن   )عدػػػي   : )كال يقػػػ  : يػػػاؿ السبػػػرد        

( مردر لقيػاـ لػؼ يقػة  مؽ كي  ك)أفْ  ردر ال دلي  فيه يخص كيتاا م  ،أيـؾ
ػ"فع  :فسؽ  ؼ لؼ يقة القياـ بعدها ككيػة السدػتقب  يػاؿ هللا عػز كجػ    ى هللا  د 

ػػ أفْ  ػػ"فع  كيػػاؿ:  (1)" ت   ي بػػالف  تي  ي  ػػؾن ػػك  ي   ػ أفْ كلئ ػػى أ  د  لػػؾ ك (2)"يؽد  هت ػػؽ الس  ؾا م 
ألنػه داؿ عميػه ؛ مؾضػة السرػدر جػاز  احتاج شاعر إلى الفع  فؾضعه في

 : (3)مؽ ذلػ يؾله
 (4)(ٕبٔسكَ ابٔبَالسٖ ُِِٕجَ ٍسّىٍَٔىُبٔ           ٍزادٔقَ ابَِ ادٔمََ بٔعَ ٘غٍُٖٔ ٜ اهللُشَعَ

خبػػػر )عدػػػى( أف يكػػػؾف  أف  السبػػػرد يذػػػترط فػػػيمسػػػا سػػػبق يغهػػػر  
  مدػػتقببلا كهػػى عشػػد  مػػؽ أفعػػاؿ السقاربػػة كلكػػؾف خبرهػػا ال يقػػة إال   مدػػتقببلا 

كػػ  األزمشػػة  السرػػدر الرػػري  عػػاـ فػػي ألف   صػػريحاا  مشػػة أف يكػػؾف مرػػدراا 
، كهذ  األفعاؿ يكؾف فيسا لػؼ يقػة كهػؾ السدػتقب  فػاختير   ير محدد الزمؽ

 ( كهى يفيد االستقباؿ كالفع  السزارع.مركؿ مؽ )أفْ  راا أف يقة بعدها مرد

سػتقباؿ دكف الحػاؿ التػي يكدػ  السزػارع الداللػة عمػى اال هػي فْ فت 

                                                           

 .52( سؾرة السائدة آية 1)
 18( سؾرة التؾبة آية 2)
، 159ص 3( البي  مؽ الظؾي  يائمه : هدبة بؽ خذػـر , يشغػر الكتػاب  لدػيبؾيه ج3)

 .117ص 7، كابؽ يعيش ج244ص 2كالكام  لمسبرد ج 4/139
 .69ص 3( السقتز  ج4)
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الزػركرة كهػؾ مػا يسكػؽ   فيخبر عدى كال يتجرد مشها إال   فمـز كجؾدها في
ا مؽ كػبلـ سػيبؾيه يػاؿ  لػؼ  )كال يدػتعسمؾف السرػدر هشػا كسػا: أف يفاد أيزا

يدػػمؼ( كال  يدػػتعسمؾا االسػػؼ الػػذ  الفعػػ  فػػي مؾضػػعه كقؾلػػػ: )اذهػػ  بػػذ 
يفعػػ (  )عدػػى أفْ : يقؾلػػؾف: )عدػػي  الفعػػ ( كال )عدػػي  لمفعػػ ( كيقػػؾؿ 

( كسػػا يفعػػبل( كعدػػى محسؾلػػة عميهػػا )أفْ  يفعمػػؾا( ك)عدػػى أفْ  ك)عدػػى أفْ 
ذلػػ  سظػر( ككػ ي   أفْ  يفعمػؾا( ككسػا يػالؾا )اخمؾلقػ  الدػسا    )دنػا أفْ : يقػؾؿ 

 .(1)يكمؼ به عامة العرب(

مسػػػا سػػػبق فػػػي كػػػبلـ سػػػيبؾيه يتزػػػ  يظػػػابق كجهتػػػي الشغػػػر بػػػيؽ  
بػ  البػد  صػريحاا  عدـ جؾاز أف يكؾف خبر عدى مرػدراا  سيبؾيه كالسبرد في

ه يسكػػػؽ االسػػػتغشا  عػػػؽ كالفعػػػ  ليػػػدؿ عمػػػى االسػػػتقباؿ كهػػػذا ألن ػػػ (أفْ )مػػػؽ 
كالفعػػػ  كسػػػا اسػػػتغشى بالفعػػػ   السرػػػدر الرػػػري  بالسرػػػدر السػػػركؿ مػػػؽ أفْ 

يا كع د  )عد  .(2)ؾا كهؾ ما ياله سيبؾيهى( عؽ السردر الرري  ع د 

د جعمػػه سػػيبؾيه مػػؽ فقػػ(  أفْ )خبػػر عدػػى عػػؽ  كعػػؽ يجػػرد الفعػػ  فػػي      
)عدى :  مؽ العرب مؽ يقؾؿ )كاعمؼ أف  : ياؿ  مجر  كاد يبي  إجرا  لعدى

 مؾضػػة االسػػؼ السشرػػؾب فػػيفػػي ها بكػػاد يفعػػ ( فيفعػػ  حيشئػػذ يفعػػ  يذػػبه
(اا س  بر  أ   ير  ؾ  دى الغ  ع   :يؾله

(3). 

 )عدى( مذهبيؽ: كذكر الزمخذر  في 

  أف  أف يكػػػؾف بسشزلػػػة يػػػارب فيكػػػؾف لهػػػا مرفػػػؾع كمشرػػػؾب إال   :حـــذًْاأ
                                                           

 .158ص 3( الكتاب ج1)
 .158ص 3( الكتاب ج2)
ث ػػ  مػػؽ يرػػة الزبػػا  كالسعشػػى : فػػررت مػػؽ بػػتس كاحػػد فؾيعػػ  فػػي أبػػرس ، يشغػػر ( 3) م 

 .158ص 3كتاب سيبؾيه ج
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 )عدػى زيػد  : كالفعػ  كقؾلػػ  مػؽ أفْ  مشرؾبها مذركط فيه أف يكػؾف مػركالا 
ي تي  ي   أفْ  ى هللا  د  : "فع  هللا يعالى ، ياؿ معشى يارب زيد الخركج يخرج( في أفْ 
 .(1)"ت   الف  ب  

، كلكؽ   مرفؾعأف يكؾف بسشزلة )يرب( فبل يكؾف لها إال   :ٔادلزْة انثاًَ
ا مكؾناا  يذترط في كالفع  السزارع لمداللػة ( أفْ ) مؽ  السرفؾع أف يكؾف أيزا

 يخػرج زيػد( فػي )عدػى أفْ  : يتكي  السردر نحؾ كيكؾف فيعمى االستقباؿ 
ػػ: "كع  ، يػػاؿ هللا يعػػالى معشػػى يػػرب خركجػػه ػػه ػػكر  ي   ى أفْ د   يػػر  خ   ؾ  ه ػػك   اا يئ  ؾا ش 

 .(2)"ؼك  ل  

  :كجهيؽ ففي )عدى( عشد الزمخذر   

  مح  نر  كهى نايرة. في بتفْ  مقترناا  أف يكؾف خبرها مزارعاا  : األٔل

كالفع  لمداللة عمػى االسػتقباؿ  مؽ أفْ  أف يكؾف لها فاع  مكؾناا  : ٔانثاًَ
 اشػػتراط كػػؾف خبػػر عدػػى ال يكػػؾف إال   )عدػػى( يامػػة كعمػػ  العكبػػر  كيكػػؾف 
مقاربة الذي  باإلشػراؼ عميػه فيمػـز أف  ها كصف  لمسقاربة أ ن  بت مدتقببلا 

 .(3)يكؾف ذلػ الذي   ير كاية ب  يد يرب كيؾعه

 خبرها لؾجهيؽ: في كلذا فقد لـز دخؾؿ أفْ  

يتكي  الفاع  ككبلهسػا ال  الخبر هشا في يتكي  السفعؾؿ أك في أف   :حذًْاأ
 .بتفْ  سا يرير الفع  اسساا كإن   يكؾف فعبلا 

                                                           

 .52( سؾرة السائدة آية 1)
 .216( سؾرة البقرة آية 2)
 .557ص 2. كالستبة ج269( السفر  ص3)
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ــاًَ لفػػ  الفعػػ  السزػػارع ال يػػدؿ عمػػى االسػػتقباؿ عمػػى الخمػػؾص  أف   :انث
ا ( ليرير مدتقببلا فتدخم  )أفْ   .(1)محزا

معشػػػى  فيػػػه فعدػػػى عشػػػد  فعػػػ  مػػػاض ال يػػػدؿ عمػػػى االسػػػتقباؿ كال 
يػارب أك معشػى عدػى:  كذلػ أف   معشا  السزي االستقباؿ مؽ أمر كنهي أف  

عدػػى  يػرب كمػا لػػؼ يحرػ  معشػى القػػرب مػؽ الفعػ  ال يدػػتعس  عدػى كألف  
 .(2)عدـ يررفها عمى االستقباؿ فقد كاف هذا عمة فيعشد  ال يدؿ 

االسػػتقباؿ لزمػػ  مػػة عدػػى كامتشعػػ  مػػة أفعػػاؿ  ( يقتزػػي)أفْ  كألف   
دكر  يػر نػ ة ياؿ ابػؽ مالػػ: )كالتػـز فػيالذركع يقتزى الحالي كع ألف  الذر 

يقتزػى  أفْ  مػة القدػؼ األكؿ ألف   مػؽ أفْ  مجػرداا  كؾف خبر جسيعها مزارعاا 
 .(3)االستقباؿ كالذركع يشافيه(

كأفعاؿ الرجا   ، كاد كأكشػ ككرب: أفعاؿ السقاربة كهى  كعميه فإف   
أنذػػت  : كأفعػػاؿ الذػػركع كهػػى كثيػػرة مشهػػا ،عدػػى كاخمؾلػػق كحػػر  : كهػػى 

كطفػػق كجعػػ  كعمػػق كأخػػذ يذػػترط فيهػػا أف يكػػؾف خبػػرهؽ جسمػػة فػػبل يجػػي  
ػع  ):نحػؾ يػؾلهؼ   نادراا إال   مفرداا  ( كشػرط الجسمػة أف يكػؾف سػاا أبر   ؾير  ى الغ ػد 

كأف يكػؾف  ،إف كػاف الفعػ  حػر  كاخمؾلػق  فعمية فعمها مزارع مقركف بػتفْ 
 عمى الذركع.مشها إف كاف الفع  داالا  مجرداا 

ػػػ   خبرهػػػا كفػػػى خبػػػر أكشػػػػ أف يقتػػػرف بػػػتفْ  ا عدػػػى فالغالػػػ  فػػػيأم 

                                                           

 .. 557ص 2( الستبة  ج1)
 .556ص 2( السرجة الدابق ج2)
 .389ص 1( شرح التدهي  ج3)
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 :(1)كالتجرد يمي  كمشه يؾؿ الذاعر
 ٖبُسِقَ ْجسَفَ ُٓاَٞزََٔ ُُٕكُ* َٖ* ْٗٔفٔ وشٗتُأَ ٙرٔالَّ سبُٜ الكَشَعَ

  خبرهسا يجرد  مؽ أفْ  ككرب فالغال  في ،كعكدها كاد  

 :(2)، نحؾ يؾؿ الذاعر كالقمي  ايترانه بها
 ٔدٔسُبَُٔ ٕٖٛطَزَ شَٕحَ ادَغَ ** إذِ ْٗٔمَعَ ٗضَفٔتَ أُِ فصُت الٍٖادَكَ

ه يقتػرف أكثػر الشحػؾييؽ عمػى أن ػ كأخيراا مؽ ك  ما سبق يتمخص أف   
هػػا مخمرػػة لمسزػػارع لبلسػػتقباؿ الػػذ  السرػػدرية كثيػػراا ألن   خبػػر عدػػى بػػتفْ 

عدى ال داللة لها عمػى حػاؿ أك  يشاس  الرجا  الذ  يفيد  عدى كذلػ ألف  
 .(3)الخبر لتدؿ عمى االستقباؿ في استقباؿ فجي  بتفْ 

سػا السزػي كإن   ة بالفعػ  أك مشقظػة فػيفاإلنداف ال يرجؾ شػيئاا كايػ  
السدػػتقب  كعدػػى يفيػػد الرجػػا  كال يفيػػد االسػػتقباؿ  يرجػػؾ كيػػؾع السرجػػؾ فػػي

   ها يتظمبه.كلكش  
                                                           

، 159ص 3( البي  مؽ الػؾافر لهديػة بػؽ الخذػـر العػذر ، يشغػر الكتػاب لدػيبؾيه ج1)
، 121,117/ 7كشػػػرح السفرػػػ  ج72,  1/71كأمػػػالي القػػػالي 3/74كالسقتزػػػ  
,  27ص 1،  كأكضػػػػ  السدػػػػالػ ج184ص 2، كالعيشػػػػي ج 81ص 4كالخزانػػػػة ج
 1/134كالهسة 

، 78/ 1أكض  السدػالػ  ( البي  مؽ الخفي  كهؾ مؽ كمسة لسحسد بؽ مشاذر، يشغر2)
 2، كحاشية الدسؾيي عمى السغشي ج285ص 1كالترري  ج2/662كمغشي المبي  

، كبػبل ندػػبه فػي أدب الكتػػاب 183ص 2، كحاشػية األميػر عمػػى السغشػي ج287ص
، كشػػػرح ابػػػؽ عقيػػػ  348ص 9، كخزانػػػة األدب ج347، كااليتزػػػاب ص446ص
 129ص 1كشرح األلفية لؤلشسؾني ج2/948

 .278-265ص 1، كأكض  السدالػ ج557، 556ص 2( الستبة ج3)
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 ٔأخٕاتٓا تاب إٌ

 : كفيه مدتلة كاحدة كهى

 
 
ألٕع خرب )نؼم

ا
 ( ياضٍ

خبلفاػا لمحريػر   ماضػياا  )كال يستشة كؾف خبرها فعبلا : ياؿ ابؽ هذاـ  
فقػاؿ اعسمػؾا مػا  ربػد مػة عمػى أهػ اط   هللا   "كمػا يػدريػ لعػ   : (1)كفي الحػديث

 (2)ؼ"(لك   ؼ فقد  فرت  شئت  

ذا كػاف إ األصػ  فػي خبػر لعػ    أشار ابؽ مالػ فيسا يب  هػذا إلػى أف   
الساضي في خبرها كاستذػهد بحػديث  يي يميبلا تكيد ي ف يكؾف مدتقببلا أفعبلا 

كيجدر (  لع    )مة( في جسمة خبرفجا  الفع  )اط   اط مة " هللا   ملسو هيلع هللا ىلص "لع   الرسؾؿ 
( )لعػ    ة عؽ هذ  القزية برػفة عامػة فػإف  ر بي هشا أف أعظي لسحة مختر

ا كيػد مؽ أخؾات )إف   (  الشاصبة االسؼ الرافعة الخبر، كيد يكؾف الخبػر مفػردا
: ا الترجي كهؾ األشهر كاألكثر نحؾكمؽ معانيه ،يكؾف جسمة في مح  رفة 

 (3). أمر مذكؾؾ فيه أك مغشؾف حسشا( كالترجي هؾ يؾية ر ي هللا   )لع   

. كهػػػذا ال (4)  فػػػي السسكػػػؽ(يػػػاؿ ابػػػؽ مالػػػػ: )كالرجػػػا  ال يكػػػؾف إال   
 هػا يػتيي فػي يؾيػة أمػر مذػكؾؾ فيػه أك مغشػؾف ألف  ن  تيتشايض مػة القػؾؿ ب

ػػ عػػه ؾ ه ال يذػػػ فػػي كيا السدػػتحي  فإن ػػالسسكػػؽ يػػد يحػػدث كيػػد ال يحػػدث أم 

                                                           

( الحديث في صحي  مدمؼ كتاب فزائ  الرحابة باب : مؽ فزائ  أه  بػدر كشػرح 1)
  2494الشؾك  باب : مؽ فزائ  أه  بدر حديث ريؼ 

 .288ص 1( مغشي المبي  ج2)
 .582، 579( الجشى الداني لمسراد  ص3)
 .318ص 1قي  ج، كانغر شرح ابؽ ع157ص 2( شرح التدهي  ج4)
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 الستحالته.

جي مػؽ السعػاني ر الت حث أف  بمؽ هذا الكيد سبق في الفر  األكؿ  
، كلػذلػ جعمهػا سػيبؾيه محسؾلػة عمػى )يؾشػػ(  لػزمؽ لبلسػتقباؿاالسخمرة 

أفعػ (  لعمػي أفْ  )  :عمى الفع  الؾايػة خبػراا لهػا فيقػاؿ ( أفْ ) فيجؾز دخؾؿ 
ػػا  فتكػؾف عشػد  بسشزلػػة )عدػي  أفْ  أفعػ ( يػػاؿ: )كيػد يجػؾز فػػي الذػعر أيزا

 يجػػئ( كأفْ  )يؾشػػػ أفْ :أفعػػ ( كيقػػؾؿ  أفعػػ ( بسشزلػػة )عدػػي  أفْ  )لعمػػي أفْ 
 . (1)محسؾلة عمى )يؾشػ(

مخمرػػة لػػه (  ) أفْ  ككػػ  هػػذا مسػػا يحسػػ  فيػػه السزػػاع عمػػى االسػػتقباؿ ألف  
( مػؽ    لعػجي كهؾ السعشػى الػذ  يفيػد  )ر الت ، كسا أف   لبلستقباؿ دكف الحاؿ

 كاف مزارعاا.السعاني التي يخمص الفع  لبلستقباؿ إذا 

ه خػبلؼ لؤلصػ  عمى الساضي كهؾ مشاط بحثي هشػا فإن ػ دخؾلهاا أم   
، ياؿ ابػؽ مالػػ:  عاا داالا عمى االستقباؿر إذ األص  كسا سبق أف يكؾف مزا

)كاذا كػػاف االسػػؼ فػػي هػػذا البػػاب ك يػػر  اسػػؼ معشػػى صػػار كػػؾف الخبػػر فعػػبلا 
الهؾ ( فمؾ كاف االسؼ اسؼ عيؽ  عظىي الربلح أفْ  كقؾلػ: )إف   بتفْ مقركنا 

( حسبلا عمى )عدى( لع   امتشة ذلػ كسا يستشة في االبتدا  كيد يدتباح في )
 .(2)يخمق فيشتفة بػ أيؾاـ كيزر بػ آخركف" "لعمػ أفْ كمشه يؾؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

( عمى عدى التي ال    يري  مسا ذكر سيبؾيه مؽ حس  )لع فسا ذكر  
  .  مدتقببلا إال   يكؾف خبرها

ة عمػى السزػارع مسػا امتػازت بػه فػي خبرهػا داخمػ ( أفْ ) ؾؿ دخػ كعميه فػإف  

                                                           

 .164ص 3( الكتاب ج1)
 .14( رياض الرالحيؽ ص2)
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فػي خبرهػا سػؾا   ( عمػى سػائر أخؾايهػا فيجػؾز عػؽ السػالقي دخػؾؿ أفْ    )لع
 .(1)السحذكرات يكالتؾية ف السحبؾباتأفادت معشى الترجي في 

    فػي خبػر لعػ( أكثر الشحؾييؽ عمػى جػؾاز دخػؾؿ )أفْ  كهكذا نجد أف   
  . مسا يدؿ به عمى استقباؿ السزارع

د ر فقػد ذكػر  ابػؽ هذػاـ كسػا ك  ماضياا  ( فعبلا ع   ل)  مجي  الخبر بعد عؽ اأم  
 مع  عميه مؽ كت  مؽ يشاكؿ أصحابها شيئاا عؽ هذا.كلؼ أجد فيسا اط  

( الترجػي أك )لعػ    أفػدت فػي هػذا السؾضػؾع مػؽ معػانيأكثر ما  كأف   
 ، ككمها معاف يخمص السزارع لبلستقباؿ.(2)التؾية أك التعمي اإلشفاؽ أك 

ػػا فإن ػػ  ه ال يسشػػة أف يقػػة بعػػد التؾيػػة كإف كػػاف لػػي هشػػا أف أذكػػر رأيا
ما كرد في حديث الرسؾؿ صػمى هللا  كالترجي ماض  عمى سبي  الحكاية فإف  

السعشػى " أف يكؾف مؽ يبي  التؾية بحيث يكػؾف ةمهللا اط  " لع   : عميه كسمؼ
الرسؾؿ كاف يرجػؾ مػؽ هللا أف يكػؾف يػد اطمػة عمػى أهػ  بػدر  وهللا أعمؼ أف  

 كال أجد ما يقدح في المف  أك يعي  السعشى حتى في  ير الحديث الذريف.

( كيد عهر أ ر الػزمؽ    ا يي  في مجي  الساضي في خبر )لعهذا م 
 فالسدتلة كمها مبشية عميه مسا ال يخفى عمى القارئ ذلػ.

  

                                                           

 .374( رص  السباني ص1)
 .318ص 1، كشرح ابؽ عقي  ج89ص 1( أكض  السدالػ البؽ هذاـ ج2)
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 شفـاب انظــت
 :كفيه مدتلة كاحدة كهى 

 اعتخذاو إرا يف ادلغتمثم ٔإر يف ادلاضً
راا أطي  دهذا ب: )كذلػ يؾلػ :ا إذا كانا مزسريؽ سياؿ سيبؾيه فيه 

 ه حيشاػا مدػتقببلا تػه حيشاا يد مزػى كإف شػئ  جعمتمشه رطباا( فإف شئ  جعم
سػػا يػػاؿ الشػػاس هػػذا مشرػػؾب عمػػى إضػػسار )إذا كػػاف( فيسػػا يدػػتقب  ك)إذ كإن  

كاف ذا معشا  أشػبه عػشهؼ أف يشترػ  عمػى  لساهذا  ألف  ؛ كاف( فيسا مزى 
 (1). إذ )كاف(

فإذا يدػتخدـ  ،ؽ كاض  بي   ( إذ كإذا ) ككبلـ سيبؾيه في حديثه عؽ  
ت إذا كػاف ر يػد ره إذا لجػئ لمتقػديفي السدػتقب  كإذ فػي الساضػي كعميػه فإن ػ

 .ي ت إذ كاف في مقاـ السزر في مقاـ االستقباؿ كيد

صػمها أف أ)إذ( :في إذ  ي، ياؿ السالق(2)كهؾ ما عميه أكثر الشحؾييؽ 
إلػػى الجسمػػة كالتشػػؾيؽ هػػؾ  أبػػداا  يكػػؾف عرفاػػا لمساضػػي مػػؽ الزمػػاف مزػػافة

ك)إذ(  ،(3)(اا اي  شػت  أ   اس  الش ػ ر  رػدي   ؾمئػذ  )ي  ،السعؾض عشها )جئ  إذ يػاـ زيػد( 
ألنهػػا يػػدؿ عمػػى الزمػػاف دكف الحػػدث يػػاؿ ابػػؽ ؛ ؼ لمساضػػي كهػػى اسػػؼ ر عػػ

هػػا يػػدؿ عمػػى الزمػػاف داللػػة ال يعػػرض فيهػػا مالػػػ: )كيػػدؿ عمػػى اسػػسيتها أن  
 .(4)ا يخبر بها مة دخؾلها عمى األفعاؿ(هن  ألمحدث ك 

                                                           

 .444ص 1( الكتاب ج1)
 .144ص 1، ج92ص 1. كمغشي المبي  ج53ص 2( السقتز  لمسبرد ج2)
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ا يدؿ عمى الزماف  يها عرؼ لمسدتقب  فه أن  كإذا مثمها إال    اسؼ أيزا
)راحػػػة  :ض لمحػػػدث كيخبػػػر بهػػػا مػػػة دخؾلهػػػا عمػػػى األفعػػػاؿ نحػػػؾر دكف يعػػػ
كيػؾع  رباإلضػافة إلػى معشػى الذػرط يػاؿ: )كأكثػ ،(1)دخػ  الجشػة( االسرمؽ إذ

 إذا مزسشة معشى الذرط كلػذلػ يقػة الفػا  بعػدها عمػى حػد كيؾعهػا بعػد إفْ 
 (3)ؾا"(ت  ا ب  ف   ةا ئ  ؼ ف  يت  ق  "إذا ل  (2)كقؾله يعالى: 

كلى لمسدتقب  كالثانية لمساضي فيؽ لمزماف األ ر كلكؾف )إذا( ك)إذ( ع 
 بلا سػلهذا جػاز فػي الزمػاف السحسػؾؿ عميهسػا اإلعػراب عمػى األصػ  كالبشػا  ح

 معربػاا  رج  كإف كاف فعػبلا أكاف البشا   مبشياا  فعبلا  ما كليهساف كاف إعميهسا ف
 .(4)أك جسمة اسسية كاف اإلعراب أرج 

كيد يخػرج )إذا( عػؽ داللػة االسػتقباؿ فتجػئ لمساضػي كيجػئ لمحػاؿ  
 م   ؼ ي  ه  م  حس  ت  ل   ؾؾ  ي  أ  ا ا م  يؽ إذ  ذ  ى ال  م   ع  ال  : "ك  فسؽ مجيئها لمساضي يؾله يعالى

 .(5)يه"م  ؼ ع  ك  م  حس  ا أ  م   جد   أ  ال  

ا ذ  إ   "كالميػ   كمؽ مجيئها لمحاؿ أف يقة بعد القدؼ نحؾ يؾلػه يعػالى:  
 .(7) "ؾ  ا ه  ذ  إ   جؼ الش  "ك  ك  (6)ى"غذ  ي  

                                                           

( الحديث فػي صػحي  ابػؽ حبػاف : كتػاب الجشػائز كمػا يتعمػق بهػا مقػدماا : فرػ  فػي 1)
 .3447السؾت كما يتعمق به مؽ راحة ريؼ 

 .45( سؾرة األنفاؿ آية 2)
 .84ص 1. كانغر مغشي المبي  ج421ص 2( شرح التدهي  ج3)
 .112ص 3( أكض  السدالػ البؽ هذاـ ج4)
 .92سؾرة التؾبة آية ( 5)
 .1( سؾرة المي  آية 6)
 .1( سؾرة الشجؼ آية 7)
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يػػاؿ ابػػؽ هذػػاـ ذاكػػراا عمػػة مػػؽ يػػاؿ بجػػؾاز خركجهػػا عػػؽ االسػػتقباؿ  
ه إنذػػا  ال لفعػػ  القدػػؼ ألن ػػ هػػا لػػؾ كانػػ  لبلسػػتقباؿ لػػؼ يكػػؽ عرفػػاا )ييػػ  ألن  :

كال لكػؾف محػذكؼ هػؾ حػاؿ  ،يدؼ هللا سبحانه يػديؼ  ألف  ؛ إخبار عؽ يدؼ 
الحاؿ كاالستقباؿ متشافيػاف كإذا بظػ  هػذاف الؾجهػاف  ألف  ؛ مؽ المي  كالشجؼ 

 .(1) السراد به الحاؿ( ه عرؼ ألحدهسا عمى أف  يعيؽ أن  

هػػا مزػػسشة معشػػى الذػػرط كيخػػتص إذا أن   يكأضػػاؼ ابػػؽ هذػػاـ فػػ 
بالدخؾؿ عمى الجس  الفعمية كيكؾف الفع  بعدها ماضياا كثيراا كمزػاعاا دكف 

 : (2)ذلػ كيد اجتسعا في يؾؿ أبي ذؤي 
ْٛاغٔزَ فصُٔالٍٖ  عُكٍَتَ مٍٗنإىل قَ دٗسَا تُذَإِّا ** َٔبتَغَّا زَذَإِ ب

القدػؼ  سبق  ياؿ بػتف   يبخركج إذا في اآليات الكريسة التفسؽ ياؿ  
يدؼ ته ال ير  التعميق به كبلـ هللا كيد رد  ابؽ هذاـ بتن  ألن  ؛ بعدها ماض  
القػػديؼ ال زمػػػاف لػػه ال حػػػاؿ كال  يػػر  بػػ  هػػػؾ سػػابق عػػػؽ  ألف  ؛ اإلنذػػائي 
 الزماف.

مػة بقػا  إذا  بكؾف محذكؼ حاؿ كلؼ يسشعه ابؽ هذاـ كلكؽ   اا أك كؾنه متعمق
 )مػررت  :برػحة مجػي  الحػاؿ السقػدرة بايفػاؽ نحػؾ  عمى االستقباؿ مدػتدالا 

ا( برج    ا به  دا  .(3) معه صقر صائدا

الذػرطية إذا كيػة بعػدها مػاض مدػتسر االنتفػا  إذا عػؽ كيد يخرج  
إذا  )كالميػ   بعػد القدػؼ فػي  تيلافيتعارض مة الجؾاب السدتقب  مؽ ذلػ إذا 

                                                           

 .95ص 1( مغشي المبي  ج1)
 .1/93( كالبي  مؽ الكام  كهؾ ألبي ذؤي  الهذلي يشغر مغشى المبي  2)
 .95ص 1( مغشي المبي  ج3)
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 (.  ؾ  ا ه  إذ   جؼ )كالش  ك ى( غذ  ي  

)آييػ إذا  : ا جؾاباا في السعشى كسا في يؾلػإذ لؾ كاف شرطية لكاف ما يبمه
كهػذا  أيدػس )إذا يغذى المي ( )كإذا هػؾ  الػشجؼ(  ر :أييتشي( فيكؾف التقدي

 (1)مستشة مؽ كجهيؽ كسا ذكرهسا ابؽ هذاـ

اإلنذػػػا   ألف  ؛ القدػػػؼ اإلنذػػػائي ال يقبػػػ  التعميػػػق  كأذكػػػر مشهػػػا أف   
ػػ ه( ألكرمش ػػ فػػلهللا   ي)إذا جػػا ن:ا إيقػػاع كالسعمػػق يحتسػػ  الؾيػػؾع كعدمػػه فتم 

سػػا دخػػ  ه السدػػب  مػػؽ الذػػرط كإن  ألن ػػ؛ فػػالجؾاب فػػي السعشػػى فعػػ  اإلكػػراـ 
جػػؾاب  ألف  ؛ القدػػؼ بيشهسػػا لسجػػرد التؾكيػػد كال يسكػػؽ ادعػػا  مثػػ  ذلػػػ هشػػا 

كجػؾاب  الػشجؼ مػاض  مدػتسر االنتفػا  فػبل يسكػؽ يدػببهسا  المي   ابػ  دائسػاا 
 .(2)عؽ أمر مدتقب  كهؾ فع  الذرط

) إذا ( ك) إذا ( عرفػػػػاف ) إذ ( لمساضػػػػي ك) إذ (  كيمخيرػػػػاا لسػػػػا سػػػػبق أف  
كيد حكؼ بجؾاز خركج ) إذا ( عؽ االستقباؿ مرة كعؽ الذرطية  ،لمسدتقب  

 أخر  كيد عهر مسا سبق الزمؽ الؾاية بعدهسا كأ ر  في هذ  القزية . 

  

                                                           

 .144ص 1( مغشى المبي  ج1)
 .144ص 1( السرجة الدابق  ج2)
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 الــاب احلــت
 الــاب احلــٍ يف تــانضي

 كأيشاكؿ الزمؽ كأ ر  في باب الحاؿ مؽ عدة محاكر:  

 حبغة انضياٌ.: اَمغاو احلال ٔلاحملٕس األ
 : )انقدامها بحد  الزماف إلى  بل ة :ياؿ ابؽ هذاـ  

 .(1)"اا يخ  ى ش  عم  ا ب  ذ  "كه  : كهؾ الغال  نحؾ: مقارنة 

ا أكهى السدتقبمة كسررت : كمقدر   ا بػه  ػدا مقػدراا   برج  معه صػقر صػائدا
ػ دػجد  الس   مؽ  دخ  لت ػ "ك ، (2)"يؽد  ال ػا خ  ؾه  م  "فادخ  كمشه  ،ذلػ  ـ  ر  الح  ػ إفْ  ا  هللا   ا   ش 

يؽ"ر  ر   ق  م  ؼ ك  ك  ؤكس  ر   يؽ  ق  م   ح  آمشيؽ م  
(3) .  

 .(4)أمس راكباا( )جا  زيد  :الساضية نحؾ  يكه: كمحكسة 

ػا فػي يحديػد نػؾع مؽ كبلـ ابؽ هذاـ نجد أن    ه يعد الزمؽ عامبلا مهسا
الحػاؿ كصػاحبها  الحاؿ كمعشاها فهػي إف كانػ  مقارنػة لرػاحبها بسعشػى أف  

، كإف كانػػ   مقترنػػاف فػػي الؾجػػؾد فػػي الػػزمؽ الحػػاؿ فتدػػسى الحػػاؿ السقارنػػة
أ شػا  زمػؽ الػتكمؼ مقػدراا لهػا  يها لؼ يتت بعػد بػ  هػألن  ؛ عمى مدتقب   ةدال

فػػي يؾلػػه  رذلػػػ الحػػاؿ فػػي السدػػتقب  كانػػ  مقػػدرة بػػدلي  كيؾعهػػا بعػػد األمػػ
 كاألمر معركؼ لمسدتقب  الخالص. يؽ"د  ال  ا خ  ؾه  م  ادخ  ف  يعالى: "

                                                           

 .72( سؾرة هؾد آية 1)
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 .27( سؾرة الفت  آية 3)
 .465ص 2( مغشي المبي  ج4)
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ا فإن    جا ت الحاؿ السقدرة بعد السدػتقب  كهػؾ الؾعػد كسػا يد ها كأيزا
ػػػ دػػػجد  الس   ؽ  م  دخ  ت ػػػل   "فػػػي يؾلػػػه يعػػػالى:  ػػػ اـ إفْ ر  الح   يؽ  ق ػػػم   ح  يؽ م  آمش ػػػ هللا   ا   ش 

ػػر   ػػق  م  ؼ ك  ك  ؤكس  "يؽر  ر  
ػػ "إفْ بػػدلي  يؾلػػه يعػػالى:  (1) جسمػػة يػػدؿ  ي" فهػػهللا   ا   ش 

 عمى االستقباؿ باإلجساع.

محكسػة إلحكػاـ كإيسػاـ الهيئػة  يا إذا كيع  الحػاؿ بعػد مػاض  فهػأم   
، كيد ألسػ   فبل يؾجد ما هؾ أحكؼ كأيؼ مؽ شي  كية كانتهى كهؾ الساضي

مػ األيداـ التي ذكرها ابػؽ هذػاـ كإف لػؼ يتشػاكؿ جسيػة تابؽ مالػ مؽ بعد ل
: ض حديثه عػؽ جسمػة الحػاؿ فػي يؾلػه يعػالىر األيداـ الدابقة فقاؿ في مع

"اا ؾاي  م  ؼ أ  شت  ك   ك   باهلل   ركف  كف  ي   ي   "ك  
 ( حػاالا أمؾاياا  كشتؼأعرب  جسمة )ك حيث  (2)

ا الكفر في زمؽ كهؾ )الحالي( كأم ػ مة عدـ ايترانها لراحبها في الزمؽ ألف  
 السؾت فقد كاف في الزمؽ الدابق )الساضي(.

االيتراف يقشػة فيػه  : )فالجؾاب أف  ذلػ يائبلا  كيد أجاب ابؽ مالػ عؽ 
ا :في نحؾ  رالتقديبة فيه شبالتقدير هشا كسا ي )زيد اليـؾ في يد  صقر صػائدا

ا( فالحاؿ كشتؼ أمؾاياا ماضية مقػدرة الحزػؾر كفػي  ا(  صػائداا ) به  دا بػه  ػدا
الحزػؾر فػإف لػؼ يتزػسؽ الجسمػة الحاليػة ضػسيراا يعػؾد إلػى مقػدرة مدتقبمة 
 .(3) (اكالحاؿ لزم  الؾ صاح  

فػي زمػاف كصػاحبها  ير  ابؽ مالػ في نؾع الحاؿ التي هػذك هذا ما 
  .؟  ككي  يدرها ابؽ مالػ رفي زماف آخ

                                                           

 .27( سؾرة الفت  آية 1)
 28( سؾرة البقرة آية 2)
 .374ص 2( شرح التدهي  ج3)
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  ر الزمؽ في معشى الحاؿ كنؾعها.أكهشا يغهر 

 احملٕس انثاًَ: تشاتّ احلال ٔظشف انضياٌ:
يػػاؿ الزمخذػػر : )كيجػػؾز إخػػبل  هػػذ  الجسمػػة مػػؽ الػػراج  إلػػى ذ   

)آييتػ :الحاؿ إجرا  لها مجر  الغرؼ النعقاد الذبه بيؽ الحاؿ كبيشه يقؾؿ 
 : (1)كزيد يائؼ( ك)لقيتػ كالجيش يادـ( كياؿ

 .(2) (نِٗكَِٔ ابدَٔٔاألَ ٗدٔقَ دٔسٍِجٔىُبٔ           ّا اتٍَٔكُُٔٔالطريُ يف  ٙدٔتَغأ دٔقَ

هشػػاؾ يذػػابه بػػيؽ الحػػاؿ كعػػرؼ الزمػػاف دكف أف يبػػيؽ  ذكػػر الزمخذػػر  أف  
ؽ أ ر  حيث أجاز الزمخذر  عدـ اشتساؿ جسمة كجه الذبه بيشهسا، كلكؽ بي  

الحاؿ عمى ضػسير يعػؾد عمػى صػاح  الحػاؿ إذا كػاف الكػبلـ مرػدراا بسػاض  
جػػه لمحػػاؿ بػػالغرؼ دكف أف يػػذكر ك  ككانػػ  الجسمػػة الحاليػػة اسػػسية يذػػبيهاا 

 الذبه بيشهسا.

ككذلػ فع  ابؽ مالػ فقد ذكر مؾضػعاا يػزداد فيػه الذػبه بػيؽ الحػاؿ  
ػػا كجػػه الذػػبه بيشهسػػا كلكش ػػ ه ذكػػر األ ػػر كعػػرؼ الزمػػاف دكف أف يػػذكر أيزا
كجػؾ  كجػؾد الشايج عؽ هذا الذبه كلعمهؼ اكتفؾا بؾجؾد مؾاضػة لمذػبه عػؽ 

إذ كإذا فيكػؾف مػا  يفػ ميؼ اإلضسار يمـز إعساؿ )أفعػ ()كبعد يد:لمذبه ياؿ 
، كلمحاؿ هشا زيادة شبه بالغرؼ  ؼ ياؿ سيبؾيه  بسا فر مشه كية فيه شبيهاا 

)كإف يػػاؿ الشػػاس هػػذا مشرػػؾب عمػػى إضػػسار )إذا كػػاف( فيسػػا يدػػتقب  ك)إذ :
هػذا لسػا كػاف معشػا  أشػبه عشػدهؼ أف يشترػ  عمػى  ألف  ؛ كاف( فيسا مزػى 

                                                           

، 64كالسفرػ   141( البي  مؽ الظؾي  يائمه : امرؤ القػيس فػي معمقتػه ديؾانػه ص1)
 .363/ 2، كشرح التدهي  34/ 2كمختار الذعر الجاهمي 

 .64( السفر  ص2)



 

 

462 

كػاف( لػؼ يػدع إليػه حاجػة مػؽ  )إف رإذا كاف كإذ كاف( فهػذا نػص عمػى يقػدي
 .(1) هؾ أفع ( سايب  العس  ب  مؽ يب  يقري  السعشى كالعام  إن  

ػػا كجػػه ر مذػػابهة بػػيؽ الحػػاؿ كعػػ رضػػيبيشسػػا عقػػد ال  ؼ الزمػػاف مبيشا
يؾلشػا راكباػا بسعشػى كيػ  الركػؾب  ػؼ مػا لبػث  ألف  ؛ الذبه مؽ ناحية السعشى 

الحػػاؿ كإف كػػاف  )يعشػػي أف    كفػػرؽ بيشهسػػا مػػؽ ناحيػػة الحكػػؼ حيػػث يػػاؿ:إال  
ا لمغػرؼ مػػؽ حيػث السعشػػى ألف   ػػا( بسعشػى كيػػ   مذػابها ػا فػػي )جئتػػ راكبا راكبا

الغرؼ يتقدـ عمى عاممه السعشؾ  الذ  هؾ الغرؼ أك الجػار   أف  الركؾب إال  
يـؾ الجسعة عشػدؾ( أك يبمػه كقؾلػه  )زيد  :خاصة سؾا  كاف بعد السبتدأ نحؾ 

 .(3) لػ  ؾب( يؾـ   كيؾلهؼ )ك    (2)"تف  في ش   ؾ  ه   ؾـ  ي      "ك  يعالى: 
ه ال يجػػؾز ن ػػأإلػػى  يضػػر كفيسػػا لػػه صػػمة مسػػا نحػػؽ برػػدد  أشػػار ال 

البتة اإليياف بحػاؿ مػؽ زمػانيؽ مختمفػيؽ كهػؾ مػؽ يبيػ  التشػايض كيػد بشػى 
عميه يـؾ امتشاع مجي  أكثػر مػؽ حػاؿ لرػاح  كاحػد سػؾا  كانػ  األحػؾاؿ 

ػػػا عمػػػى  امتشػػػاع مجػػػي  الحػػػاؿ مػػػؽ زمػػػانيؽ أك مكػػػانيؽ متزػػػادة أك ال يياسا
ز الجسهػػؾر كهػػؾ الحػػق أف يجػػي  )كجػػؾ  : فػػي هػػذا  ي، يػػاؿ الرضػػ مختمفػػيؽ

)اشػػتري  الرمػػاف حمػػػؾاا :بذػػي  كاحػػد أيػػؾاؿ مختمفػػػة متزػػادة كانػػ  نحػػػؾ 
ا( أك  ير متزادة كقؾله يعالى:  كسػا  (4)"اا ؾر  دح  كماا م     ذا م  شه  م   جْ "اخر  حامزا

الحػاؿ متزػادة كانػ  أك ال  يعزهؼ ذلػػ فػدأ، كمشة بتخبر السب ييجيئاف ف
ػػا عمػػى الزمػػاف كالسكػػاف فجعػػ  نحػػؾ مػػدحؾراا حػػاالا  كماا    مػػذ رمػػؽ ضػػسي يياسا

                                                           

 .199ص 1، كانغر كتاب سيبؾيه ج345-344ص 2( شرح التدهي  ج1)
 .29( سؾرة الرحسؽ آية 2)
 .246ص 1( شرح الكافية لمرضي ج3)
 .18( سؾرة األعراؼ آية 4)
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ا( يمثمه ف ركاستشك  .(1) الستزادة فسشعها مظمقا

 ألف  ؛ كرفػػض الرضػػي هػػذا الػػرأ  لعػػدـ يػػؾافر كجػػه لمقيػػاس )كذلػػػ  
)جمدػػ  :كيػػؾع الفعػػ  الؾاحػػد فػػي زمػػانيؽ أك مكػػانيؽ مختمفػػيؽ محػػاؿ نحػػؾ 

ػػ ػػ ػ  خمف  أمػػس( بمػػى لػػؾ عظفػػ  أحػػدهسا عمػػى اآلخػػر  ( ك)ضػػرب  اليػػؾـ  ػ  أمام 
ػ: جاز لداللته عمى يكرار الفع  نحؾ  ػ ػ  جمدػ  خمف  ككػذا ال يجػؾز  ، ػ  كأمام 

)جمدػػ  خمفػػػ  :ار الفعػػ  نحػػؾر ف لػػؼ يتبػػايؽ السكانػػاف أك الزمانػػاف عمػػى يكػػإ
 .(2)كأمامػ كسط الدار( ،مس كي  الغهر أ

كجعػػػ  ابػػػؽ هذػػػاـ كجػػػؾد عرفػػػي زمػػػاف لفعػػػ  كاحػػػد جػػػائزاا إذا كػػػاف  
 .(3)الجسعة سحر آييػ يؾـ  : أحدهسا أهؼ مؽ اآلخر نحؾ 

هػػذا بعػػض مػػا ييػػ  فػػي يذػػابه الحػػاؿ كعػػرؼ الزمػػاف مسػػا اسػػتظع   
يقرػػير  يػر مقرػػؾد لعػػدـ االطػبلع عميػػه  يػر مدعيػػة اكتسػػاؿ الفائػدة فهػػؾ 

 أكسة الظرح كالذرح في هذ  القزية. مسالد  مؽ الكت   ما يؾافر

 .اعتمثالالًهح احلانٍح تذنٍم  سل جيٕص تصذ : انثانث احملٕس
كتػ  الشحػؾ كنتخػذ رأ  ابػؽ مالػػ هشػا مػؽ  يكهى يزية متردرة ف 

 ييػػدت الجسمػػة الؾايعػػة حػػاالا  لمتدػػهي  حيػػث يػػاؿ: ) هخػػبلؿ نرػػه فػػي شػػرح
، ككذلػ السردرة بفع  مقركف  ها ال يقة حاالا بخبرية احترازاا مؽ الظمبية فإن  

 .(4)أك مشفي بمؽ( فيسبحرؼ يش

                                                           

 .244ص 1( شرح الكافية لمرضي ج1)
 .244ص 1( شرح الكافية ج2)
 .97ص 1( مغشي المبي  ج3)
 .359ص 2( شرح التدهي  ج4)
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دلي  االسػتقباؿ ال يدػتقيؼ مػة جسمػة يعػرب  كما يفهؼ مؽ كبلمه أف   
حػػاالا كلػػؼ أجػػد مػػؽ الشحػػؾييؽ مػػؽ خػػال  فػػي ذلػػػ فيسػػا اطمعػػ  عميػػه مػػؽ 

 .(1)كت 

دلي  االسػتقباؿ ال يجػؾز أف يكػؾف فػي جسمػة حاليػة  فهؼ أف  أا هكمش 
ا: فبل يقاؿ  الحػاؿ  ألف  ؛ ذلػػ  ،يسػ  ضػارباا : ، ب  يقػاؿ  يس  ستضرب زيدا

 كايعاػػا كالدػػيؽ كسػػؾؼ كلػػؽ يحػػؾؿ حكايػػة حػػاؿ صػػاحبها كحالػػه ال يكػػؾف إال  
 بيؽ الحاؿ كما يتظمبه.

  

                                                           

 .431ص 1، كمغشي المبي  ج293ص 2( أكض  السدالػ ج1)
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 تاب حشٔف الش
 : ٔفٍّ 

 
 انضيٍ تؼذ س

 
 ب

، هػذا هػؾ  ه يػد كػافا كيع  عميػه أن ػيشبئ عس   ب  : )ر   ياؿ ابؽ مالػ 
ػػ ال يؾجػػد  يػػر  فمػػيس برػػحي  بػػ  يػػد يكػػؾف  ا كػػؾف ذلػػػ الزمػػاا األكثػػر، كأم 
 (1)كقؾؿ جحدر المص: مدتقببلا 

 اٍَُِخص البَب زَّرٖوُ عمٖ٘٘ ** بكَٜٔٗ سَفتَ بٖك فسُِمَأَ فإُِ     

مػػرؤ احػػاالا كقؾلػػػ لسػػؽ يػػاؿ: مػػا فػػي كيتشػػا  ب  كيػػد يكػػؾف مػػا كيعػػ  عميػػه ر  
 :(2)، كمشه يؾؿ ابؽ أبي ربيعة امرئ في كيتشا مدتري  ب  ر  : مدتري  

ْٛخٔ مٖ٘ي عَمَعِي تُٔلَ ىتُفكُ           (3)ٗص بسابحلَ حبسِّ٘ الاغٔبَ بٖا زُألَ             ٗاٌ

أف يكػػؾف ماضػػياا كيػػد  ب  األكثػػر فػػي الػػزمؽ الؾايػػة بعػػد ر   فهػػؼ مسػػا سػػبق أف  
عمػى  ةمثمػأله يمي  هذا عشد ابؽ مالػ كا، كلكش   يي حاالا تكيد ي يتيي مدتقببلا 
 . ذلػ كاضحة

،  )فتى سػيبكي( كهػؾ مدػتقب :يؾله  ب  ففي البي  األكؿ كية بعد ر   
 )با ي الرب ( كهؾ يقرد به الحاؿ.: ب  كفي البي  الثاني كية بعد ر  

، كيػػد خالفػػه بعػػض  ب  هػػذا مػػا رآ  ابػػؽ مالػػػ فػػي زمػػؽ مػػا بعػػد ر   
 الشحؾييؽ كجا ت آرا  البعض اآلخر مريدة لكبلمه.

                                                           

، كالسدػػػػاعد البػػػػؽ عقيػػػػ  484ص 4( كالبيػػػػ  مػػػػؽ الػػػػؾافر يشغػػػػر خزانػػػػة األدب ج1)
 .243ص 3كشرح أبيات السغشي ج2/287

ك شرح أبيات مغشي المبيػ   133( كالبي  مؽ الظؾي  يشغر ديؾاف ابؽ أبي ربيعة ص2)
 .69ص 3ج

 .179ص 3( شرح التدهي  ج3)
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، كيؾكيػد ب  نبدأ بديبؾيه حيث يػاؿ فػي حديثػه عػؽ )مػا( الكافػة لػر  ك  
 ك)ما( له الزمة فتشبه  عشدهؼ كؼ إال  ر الفع  بعدها: )كال يقة بعد هذ  الح

 .(1)الـ القدؼ(

 :(2)ذكر سيبؾيه في يؾؿ جذيسة األبرش ؼ  
 اتُالَىَشَ٘ ٕبٔثَ َِعَفَسِ** تَ ٍيمَيف عَ ٗتُفَٔا أَىَبٖزُ

هػػػذا البيػػػ  ضػػػركرة لتتكيػػػد الفعػػػ  )يػػػرفعؽ( كالػػػذ  يغهػػػر مػػػؽ  أف   
مػؽ يبيػ   ب  د سػيبؾيه دخػؾؿ مػا عمػى ر  شػكع ب  الذاهد كيؾع الساضػي بعػد ر  

)مػا(  سػا أجػؾد ألف  ب  يتكيػد الفعػ  بعػد ر  ه جع  عػدـ ن  أ، كسا  دخؾؿ الـ القدؼ
الـ القدؼ مػة  ألف  ؛ شبه القدؼ  ها ذلػ عؽؼ كاحد فتبعدر ( بسشزلة حب  ك)ر  

 ا أجؾد.هالسقدؼ به ليد  كحرؼ كاحد فعدـ يتكيد الفع  بعد

لة تيػه فػي السدػأسػتخرج ر أكحاكل  اسػتشباط مػا أراد  سػيبؾيه حتػى  
  .(ب  بعد )ر   التي نحؽ برددها كهى الزمؽ الؾاية

 كهػى مقترنػة ( إال  ب  ه ال يجػؾز عشػد  كيػؾع الفعػ  بعػد )ر  ن ػأفتبرز ما فهس  
ا عؽ زمؽ هذا الفع  فؾيؾع الساضي عشد  جائز، لؼ أجد في كبلمػه ، أم   بسا

ه لػؼ يجػؾز  ن ػأا كيػؾع السدػتقب  فتميػ  إلػى ما يسشعه )مؽ خبلؿ يسثيمػه( أم ػ
سػا يقػؾلؽ ذاؾ ب  ر  : هػؼ يقؾلػؾف )كزعػؼ يػؾنس أن  :بدلي  يؾله عؽ يتكيد الفع  

                                                           

 .518ص 3( كتاب سيبؾيه ج1)
كالسريمػػػػ  26، كالشػػػػؾادر ص 15ص 3( كالبيػػػػ  مػػػػؽ السديػػػػد  يشغػػػػر السقتزػػػػ  ج2)

، كالعيشػي 44ص 9كابػؽ يعػيش ج 86كالسقػرب ص 2/243، كابؽ الذجر  34ص
 .22ص 2كالترري  ج4/328,  3/334
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 .(1)ككثر ما يقؾلؽ ذاؾ(

هػذا مػا صػرح بػه الزمخذػر  حيػث  ككؾف الساضي يقة بعدها الزماا  
يؼ يػػد ر رجػػ  كػػ ب  "ر  : يقػػؾؿ  اا فعمهػػا يجػػ  أف يكػػؾف ماضػػي )كمشهػػا أف  : يػػاؿ 

 لقػػيؽ كيكػػ  بسػػا فقػػد حػػ  حيشئػػذ عمػػى االسػػؼأل  لقيػػ " كال يجػػؾز سػػتلقى أك
 .(2)في الدار"( سا زيد  ب  ك"ر   "سا ياـ زيد  ب  "ر  :كالفع  كقؾلػ 

كهؾ فيسا يخص الك  بسا يؾافق جانباا مػؽ ذكػر  سػيبؾيه فػإذا كيػة  
كيجػؾز عشػد  فػي   ماضػياا ه ال يكػؾف هػذا الفعػ  إال  بعدها فع  كف  بسا كلكش  

ا في ذلػ سيبؾيه. ب  ر    السكفؾفة بسا أف يقة بعدها االسؼ مخالفا

،  الحاؿ أك السدتقب  ب  ه ال يتيي بعد ر  كأفهؼ مؽ كبلـ الزمخذر  أن   
  ماضػياا الفعػ  بعػدها ال يكػؾف إال   ف  تلؼ يبالع حيشسا حكػؼ بػ يكلذا نجد السالق

الفعػ  الػذ  يعػد  كاف في معشى الساضي ياؿ: )كمشهػا: أف   فإف كية مزارعاا 
(  ب  )ر  :فهػػؾ فػػي معشػػى الساضػػي نحػػؾ  معسؾلهػػا إذا كػػاف مزػػارعاا  رجػػ  يقػػـؾ

 .(3) بسعشى ياـ(

ب    ( ككجدت أكثر الشحؾييؽ يتبشؾف هذ  الؾجهػة فػي زمػؽ مػا بعػد )ر 
  .فقد جعمؾا مزى الفع  بعدها يعد مؽ خرائرها

ب   الفع  الػذ  يعمػق  ( عشد أكثر الشحؾييؽ أف  ياؿ السراد : )مؽ خرائص )ر 
كال يجػػػػؾز  ،يؼ لقيػػػػ  ر رجػػػػ  كػػػػ ب  ر  : يقػػػػؾؿ  بػػػػه يجػػػػ  أف يكػػػػؾف ماضػػػػياا 

                                                           

 .518ص 3( الكتاب ج1)
 .286( السفر  ص2)
 .192( رص  السباني ص3)
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 .(1)ستلقى(

هػا لمتقميػ  ألن  : كييػ   يها جؾاب لفعػ  ماضػكالعمة في ذلػ عشد  أن   
 .(2)ه يد يحقق  يمتهألن  ؛  يفتكلها الساض

ب   ألف  ؛ االسػػتقباؿ ك فيستشػػة الحػػاؿ  هيػػكعم  ( السفيػػدة الػػذ  يشاسػػ  )ر 
ه يػػد حكػػؼ بقمتػػه فػػي الساضػػي فهػػؾ ألن ػػ؛ ميػػ  أف يكػػؾف الساضػػي بعػػدها قلمت

ب   ( السفيػػدة لمتقميػػ  عميػػه حػػدث عمػػؼ يمتػػه بالشدػػبة لمسػػتكمؼ حيشسػػا دخمػػ  )ر 
 مسا يفيد يمة كيؾع هذا الحدث في الساضي.

( لمبعض أن    كند  السراد  ب  ه يجؾز كؾنػه أ  الػزمؽ الؾايػة بعػد )ر 
البعض ير  بجػؾاز أف  أف    ، كذكر السراد حاالا كال يجؾز أف يكؾف مدتقببلا 

مػػؽ مشػػة كؾنػػه  ، كأف   أك حػػاالا أك مدػػتقببلا  ماضػػياا  ب  يكػػؾف زمػػؽ مػػا بعػػد ر  
فهؾ مؽ حكايػة السدػتقب   زيد مؽ شؾاهد بالسر ؿ ما ك أك حاالا أك   مدتقببلا 

  .(3)كالفع  يد حدث فيسا مزى

ػػ  (4)كالسػػراد   كنقػػ  كػػ  مػػؽ ابػػؽ مالػػػ ه يػػد يقػػة بعػػدها عػػؽ ابػػؽ الدػػراج أن 
ب  السدػػتقب  كال يجػػؾز كيػػؾع الحػػاؿ فإن ػػ رجػػ   ه ال يجػػؾز عشػػد  أف يقػػاؿ )ر 

ا( إال   ،سػػيقـؾ  اكال يقػػؾمؽ  ػػدا عميػػه:  اا ، يػػاؿ ابػػؽ مالػػػ راد    باعتبػػار  كصػػفا
 .(5)أكثر( السزي أف   زي إال  )كالرحي  جؾازهسا كجؾاز الس

                                                           

 .451الداني ص( الجشى 1)
 .451( السرجة الدابق ص2)
 .453-452( الجشى الداني ص3)
 453,  452كالجشى الداني ص  84-83ص 3( شرح التدهي  ج4)
 .84ص 3( شرح التدهي  ج5)
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 أف   يكسا ذكرها ابؽ هذاـ ه ب  كالعمة في مشة كيؾع السدتقب  بعد ر   
فػػي مؾاضػػعها السختمفػػة يكؾنػػاف فيسػػا  ب  ا ر  سالتكثيػػر أك التقميػػ  الػػذ  يفيػػده
، كعميه جاز كيؾع السدتقب  في يؾله يعػالى:  عرب حد   كالسدتقب  مجهؾؿ

ػك   يؽ  ذ  ال   ؾد  ا ي  بس  ر   " السدػتقب  عشػد هللا معمػـؾ كلػيس بسجهػؾؿ  ألف   ؛ (1)"كار  ف 
ػػا ز أف يكػػؾف السزػػارع فػػي اآليػػة ، كإف كػػاف ابػػؽ هذػػاـ جػػؾ   كالساضػػي يساما

  .(2)مركؿ بالساضي فهؾ حكاية حاؿ الساضي

ػػا مسػػا ذكػػر  السػػ ، كإف كػػاف لػػي  سػػابقاا   ادر كهػػؾ بهػػذا القػػؾؿ يكػػؾف مقتربا
ه لػيس شػرطاا أف ال ن ػإ: مشايذة العمة التي ذكرها ابؽ هذاـ هشا فإني أيؾؿ 

يدػػتظية السػػتكمؼ الحكػػؼ بقمػػة الذػػي  أك كثريػػه فػػي السدػػتقب  فػػي أشػػيا  
، كهذ  السدائ  يتفق عميها البذر فيسا بيشهؼ كيتعافؾف عميها كتف  معدكدة

ب  : يقاؿ في الكثرة  مجتهد يشج ( فهذا كايػة كهػؾ عػدؿ مػؽ هللا ال يسكػؽ  )ر 
 كدؾؿ يفذ (. ب  )ر  :القمة  في ، كيقاؿ إنكار 

الغالػ  فػي الػزمؽ الؾايػة بعػد  ستخمص مسػا سػبق أف  أستظية أف أك  
عمػى السزػارع ، كيػد يػدخ   السكفؾفة بسػا ب  كخاصة ر   أف يكؾف ماضياا  ب  ر  

  يحققه في الذهؽ لد  الستكمؼ. يمشزؿ مشزلة الساضي ف

ابػػؽ مالػػػ كػػاف أكثػػر إصػػراراا مػػؽ بػػيؽ الشحػػؾييؽ عمػػى  كالػذ  أرا  أف   
  .ب  الثبل ة بعد ر   حد األزمشةأاز كيؾع جؾ 

ككاضػػ  عبليػػة هػػذ  السدػػتلة بسؾضػػؾع  ب  هػػذا مػػا ييػػ  فػػي زمػػؽ مػػا بعػػد ر  
                                                           

 .2( سؾرة الحجر آية 1)
، كيشغػػػػر الحػػػركؼ العاممػػػة فػػػػي القػػػرآف الكػػػريؼ بػػػػيؽ 349ص 1( مغشػػػي المبيػػػ  ج2)

، عػػالؼ الكتػػ  1ج 531هػػاد  عظيػػة الهبللػػي ، صالشحػػؾييؽ كالببل يػػيؽ إعػػداد: 
 ـ.1986 -هػ 1446بيركت ط أكلى، 
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بحثشػػػا، كيػػػد حاكلػػػ  اسػػػتخبلص مػػػا يخػػػص الػػػزمؽ حيشسػػػا يعرضػػػ  آلرا  
كال يخػػص مؾضػػؾع  ب  ، إذ كانػػ  متداخمػػة بػػتمؾر أخػػر  يخػػص ر   الشحػػؾييؽ

 البحث كهؾ الزمؽ.

 ادلغأنح       
 
 انثاٍَح: انضياٌ انٕالغ تؼذ ي

 
 ز ٔي

 
 :ُز

يػػد فزػػم  أف أبػػدأ يحػػدث كثيػػر مػػؽ الشحػػؾييؽ فػػي هػػذ  القزػػية ك  
سػبق أمػة كركد هػذ  القزػية فػي كتػ   يػر  مسػؽ هػؾ  يبشص كبلـ السػالق

هػا ال يخمػؾ أف مؽ  ير  حيث ياؿ: ) ؼ إن   ه كاف أكثر يفريبلا ألن  ؛ مشه نغراا 
فيه مؽ الزماف كالدػاعة كالؾيػ  كاليػـؾ كالحػيؽ أك اآلف  أن يدخ  عمى ما 

 .  أك شبه ذلػ أك يدخ  عمى زماف ماض 

 ب  ا الخفض ال يخرج عشه كيقدر ر  هفإف دخم  عمى ما أن  فيه كسا ذكر فإن  
ذ كيتشػا كم   ،ذ يؾمشا ما رأيته م  : ؾؿ ق( الغرفية فيكؾف معشاها الؾعا  فتي)ف
في هػذ  األكيػات كإف دخمػ  عمػى زمػاف مػاض  : ذ اآلف أ  ذ ساعتشا كم  كم  

 حيشئذ اسؼ. يكثير الرفة فهالفالخفض لها فيه يمي  كالباب 

ا أك  يػػػر  يكػػػ يالساضػػػ  ػػػؼ إف    يخفزػػػه ال يخمػػػؾ أف يكػػػؾف معػػػدكدا
ا كان  حرؼ  اية فػي السعشػى نحػؾ  معدكد ذ )مػا رأيتػه م ػ:، فإف كاف معدكدا

،  انقظاع الرؤية يؾماف أك  بل ة أيػاـذ  بل ة أياـ( كالسعشى أمد يؾميؽ( ك)م  
: األمكشػة نحػؾ يؾلػػ  يد كان  البتدا  الغاية كػ )مػؽ( فػكإف كاف  ير معدك 

ػػػ)مػػػا رأيت ػػػ ذ يػػػـؾ الخسػػػيس السعشػػػى: أمػػػد ابتػػػدا  انقظػػػاع الرؤيػػػة يػػػـؾ ه م 
 (1)الخسيس(

                                                           

 166ص 1، كانغػػػػر شػػػػرح كتػػػػاب سػػػػيبؾيه لمدػػػػيرافي ج324( رصػػػػ  السبػػػػاني ص1)
 .242، 241ص 2، كشرح األلفية لمسراد  ج37ص 1كاإلنراؼ لؤلنبار  ج
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 : ًيفٕٓو كالو ادلانم
 :  مؽ عدة كجؾ  ذ  شذ كيقاس عميها م  م   ييشاكؿ السالق 

 ا.سالزماف الؾاية معها حاالا كاف أك ماضياا كال يكؾف  يره :األٔل

ا أك رفعاا. : انثاًَ  عسمها في الزمؽ خفزا

 .يف أك ؽم  معشاها  : انثانث

 نؾعها حرؼ أك اسؼ.:  انشاتغ
عسػػ  الخفػػض، الزمػػاف معهػػا يػػد يكػػؾف حػػاالا فت ه ذكػػر أف  كعميػػه فإن ػػ 

ذ سػاعتشا ذ كيتشػا كم ػيؾمشا كم  ذ ما رأيته م  : ( نحؾ يكيكؾف معشاها معشى )ف
  .ؼر ، كهى مؽ حيث الشؾع ح ذ اآلفكم  

  .ا إف كاف الزماف ماضياا فعسمها الرفة أك الخفض يمي  كهى عشدئذ اسؼأم  

ػػ هفمػػ عػػدها معػػدكداا بكإف كػػاف الساضػػي  ذ يبمػػه حكػػؼ خػػاص بػػه حيػػث يكػػؾف م 
: أياـ( كالسعشى ذ  بل ةم  ذ يؾميؽ ك )ما رأيته م  :يفيد انتها  الغاية نحؾ  فاا ر ح

 .أياـ أمد انقظاع الرؤية يؾماف أك  بل ة

ػػ     يػػر معػػدكد كانػػ  مػػذ البتػػدا  الغايػػة ككانػػ يإف كػػاف الساضػػ اأم 
ػػ فػػاا ر ح ػػؽ( كلكش  بسعشػػى )م  ػػ:ؽ لمسكػػاف نحػػؾ هػػا لمزمػػاف كم  ذ يػػـؾ )مػػا رأيتػػه م 

 ؽ يـؾ الخسيس.ابتدا  انقظاع الرؤية م   أف  : الخسيس( السعشى 

السخترػتيؽ عشػد  كعشػد  شػذ  ذ كم  في م ػ يهذا ما فهؼ مؽ كبلـ السالق 
كسا سبق مػؽ أمثمػة أك كػاف الزمػاف   ير  بالزماف سؾا  كاف الزماف ممفؾعاا 

،   إيػا هللا   ذ زمػؽ خمػق  م  : هللا خمقشي( التقدير  ذ أف  )ما رأيته م  :نحؾ  مقدراا 
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ا ج  )ما رأيته م  :كمشه أيزا ػم   :اج أمير( التقديرذ الح  ، (1)اجذ زمػاف إمػارة الحج 
مػؽ  أف   يالعس  فذكر السػالق يا كمه أك بعزه فسكعؽ االعتداد بالزمؽ بعده

مؽ يعتد بالزماف كمه في العس  كمشهؼ مؽ يعتد بالغرفيؽ كمػشهؼ مػؽ  بالعر 
ػػػ سػػػرت  : يعتػػػد باأليػػػ  دكف األكثػػػر كال يقؾلػػػؾف  ذ يػػػؾميؽ أك  بل ػػػة أيػػػاـ م 

 .(2)كيريدكف بعزها

مػؽ حيػث  شػذ  ذ كم  أعدها كافية في بياف م   يهذ  السعمؾمات التكبعد  
كلكؽ كػ  مػا سػبق مػؽ كجهػة  ،الزمؽ بعدهسا كعسمهسا كمعشاهسا كنؾعهسا 

كيجػػدر بػػي هشػػا عرضػػه عمػػى الشحػػؾييؽ يبمػػه كبعػػد  لتكتسػػ   ينغػػر السػػالق
 الفائدة.
لسػػػ  إلػػػى الػػػزمؽ بعػػػدها أفعشػػػد االطػػػبلع عمػػػى رأ  سػػػيبؾيه كجديػػػه  
ذ فتكؾف ابتػدا   ايػة األيػاـ كاألحيػاف كسػا كػاف ا م  حيث ياؿ: )كأم  باخترار 

)مؽ( فيسا ذكرت لػ كال يدخ  كاحدة مشها عمػى صػاحبتها كذلػػ يؾلػػ: )مػا 
ذ اليـؾ  دك  إلى الداعة كما لقيته م   ذم  ك  ،ذ يـؾ الجسعة إلى اليـؾ قيته م  ل

ؿ  ايتػػػ فتجريػػ  فػػإلػػى سػػاعتػ هػػذ (  كسػػا جػػرت بابهػػا  يفجعمػػ  اليػػـؾ أك 
ذ يػؾميؽ )مؽ( حيث يم  مػؽ مكػاف كػذا إلػى مكػاف كػذا كيقػؾؿ: مػا رأيتػه م ػ

فجعمتهػػا  ايػػة كسػػا يمػػ : أخذيػػه مػػؽ ذلػػػ السكػػاف فجعمتػػه  ايػػة كلػػؼ يػػرد 
 .(3)مشتهى(

ػػ سػػتخمص مسػػا سػػبق فػػي كبلمػػه أف  أك   ذ ابتػػدا  الغايػػة كسػػؽ معشػػى م 
شػذ لمسكػاف كسػا ال يدػتخدـ )مػؽ( لمزمػاف ذ كم  ـ م ػاه ال يجؾز اسػتخدكذلػ أن  

                                                           

 .321( رص  السباني ص1)
 .321( السرجة الدابق ص2)
 .226ص 4( الكتاب ج3)
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  .حتى ال يدخ  الحرؼ الؾاحد عمى معشى مذترؾ

ػػ: )يؾلػػػ  كأضػػاؼ أف   ،(1)كبػػه يػػاؿ العكبػػر   ذ يؾمػػاف ال يجػػؾز أف مػػا رأيتػػه م 
ػػ: يكػػؾف فػػي جػػز  مػػؽ اليػػؾميؽ كيؾلػػػ  ذ يػػـؾ الجسعػػة يجػػؾز أف مػػا رأيتػػه م 

)  .(2)يكؾف في أكؿ ذلػ اليـؾ

مػا رأيتػه :   بقػؾلهؼ مزافيؽ لؤلفعاؿ كيـؾ كمث     مهسا الزمخذر كجع 
 .(3)ذ يدـ األميرم  ك ،  شذ دخ  الذتا م  

كرجع  البؽ مالػ لبياف رأيه فؾجديه يػد ذكرهسػا فػي بػاب السفعػؾؿ  
 ،إف كليهسػػا مرفػػؾع أك جسمػػة يامػػة هسػػا يتعػػيؽ اسػػسيتهسا ، كذكػػر أن  (4)فيػػه

( كصػػمتها ف يبػػ  )أفْ اكيجػػؾز األمػػر  ،مجػػركر كيتعػػيؽ حرفيتهسػػا إف كليهسػػا 
هسػػا عرفػػاف مزػػافاف إليهػػا كيػػد ندػػ  ذلػػػ إلػػى فكإذا كليهسػػا جسمػػة يامػػة 

 .(5)سيبؾيه

عػرفيؽ مزػافيؽ إلػى  اكاختار ابػؽ مالػػ إذا كليهسػا مرفػؾع أف يكؾنػ 
فيػه إجػرا   ألف  ؛ سػا اختريػه )كإن  : جسمة حذؼ مردرها ياؿ في عمة اختيار  

كلػى مػؽ أشذ في االسسية عمػى طريقػة كاحػدة مػة صػحة السعشػى فهػؾ ذ كم  م  
 .(6)اختبلؼ االستعساؿ(

معاممػػة الزمػػاف  شػػذ  ذ كم  م ػ كيعامػ  عشػػد  السرػػدر السعػيؽ زمانػػه بعػػد 
                                                           

 .374ص 1( الستبة ج1)
 .384ص 1( السرجة الدابق ج2)
 .96( السفر  ص3)
 .216ص 2( شرح التدهي  ج4)
 .216( السرجة الدابق ص5)
 .217ص 2( شرح التدهي  ج6)
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ذ زمػؽ م ػ: ذ يػدكـ زيػد( كاألصػ  الرفة كالجر فيقاؿ: )مػا رأيتػه م ػ يالسعيؽ ف
عمػػى حػػذؼ السزػػاؼ كإنابػػة السزػػاؼ  (1)زمػػاف يػػدكـ زيػػد شػػذ  كم   ، يػػدكـ زيػػد
 إليه مشابه.

 شػػذ  ذ كم  عمػػى إعػػراب االسػػؼ الؾايػػة بعػػدهسا كنػػؾع م ػػ  كركػػز السػػراد 
  ي.عشدئذ كإعرابها كإعراب االسؼ بعدها كسا فع  السالق

ذ يـؾ الجسعة أك ما رأيته م  : هسا اسساف إذا كليهسا اسؼ مرفؾع نحؾ أن   رفذك
 . هذا ما ذكر  السراد (2)يؾماف شذ  م  

كاالسؼ بعػدهسا  شذ  ذ كم  كفي حالة رفة االسؼ الؾاية بعدهسا كمعشى م   
 :  مذاه 

هسا مبتػدآف كالزمػاف السرفػؾع بعػدهسا خبرهسػا كهسػا عشدئػذ البتػدا  أن   :أٔذلا
بلنتهػػا  مثػػاؿ لالغايػػة إف كػػاف االسػػؼ بعػػدهسا معرفػػة فػػإف كػػاف نكػػرة كانتػػا 

،  ية يـؾ الجسعةؤ يـؾ الجسعة( السعشى: أكؿ انقظاع الر ذ )ما رأيته م   :األكؿ
 أمد انقظاع الرؤية يؾماف.: ذ يؾماف( السعشى )ما رأيته م  :كمثاؿ الثاني 

ــاًَ هسػػا عرفػػاف مشرػػؾباف عمػػى الغرفيػػة كهسػػا فػػي مؾضػػة الخبػػر أن   :انث
كالزماف السرفؾع بعدهسا مبتدأ كالتقدير بيشي كبػيؽ لقائػه يؾمػاف كندػ  هػذا 

 خفش كالزجاج.لؤلالؾجه 

كػاف يؾمػاف  شػذ  م   :السرفؾع بعدهسا فاع  بفع  محػذكؼ يقػدير   أف   :انثانث
ػػر كيع ( عػػرفيؽ مزػػافيؽ إلػى جسمػػة حػػذؼ صػػدرها كهػػؾ مػػذه  شػػذ  ذ كم  بػاف )م 

 الكؾفييؽ.
                                                           

 .217ص 2( السرجة الدابق ج1)
 .542-54( الجشى الداني 2)
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ما رأيته فػي الزمػاف الػذ  هػؾ : هسا خبر لسبتدأ محذكؼ كيقدير  أن   :انشاتغ
 .(1)يؾماف كنق  هذا عؽ الفرا 

ػػ  يػػؾميؽ ففيهسػػا  شػػذ  مػػا رأيتػػه م  : ا إف كليهسػػا اسػػؼ مجػػركر نحػػؾ أم 
 :مذهباف 

ليػه ذهػ  الجسهػؾر، يػاؿ: إك   هسا عرفاف كهؾ ما صػححه السػرادأن   : األٔل
فهسػػا بسعشػػى )مػػؽ( البتػػدا    الزمػػاف فػػإف كػػاف معرفػػة ماضػػياا اف إال  ر )كال يجػػ

معرفػة حػاالا فهسػا بسعشػى إف كػاف ك  ،ذ يػـؾ الجسعػة ما رأيته م  : الغاية نحؾ 
ػػ الميػػة شػػذ  مػػا رأيتػػه م  : نحػػؾ  يفػػ لػػى( إؽ ك ، كإف كػػاف نكػػرة فهسػػا بسعشػػى )م 

فيدخبلف عمى الزماف الذ  يؾية فيه ابتػدا  الفعػ  كانتهػا   نحػؾ: مػا رأيتػه 
 .(2)ذ أربعة أياـ(م  

هسا عرفػاف مزػافاف كناصػبهسا الفعػ  الػذ  أن   : ٔادلزْة انثاًَ 
 .(3)هذا الؾجه اسساف يبمهسا كنؾعهسا عمى

أف يميهسا جسمػة فعميػة أك اسػسية ففيهسػا  شذ  ذ كم  يبقى مؽ حاالت م   
  :كجهاف

  .أف يعربا عرفيؽ مزافيؽ إلى الجسمة : حذًْاأ

ؾف كػأف يعربا مبتػدئيؽ عمػى يقػدير زمػاف مزػاؼ إلػى الجسمػة ي : ٔانثاًَ

                                                           

 .542-541، كالجشى الدانى لمسراد  ص95ص 4( شرح السفر  ج1)
 .543الداني لمسراد  ص( الجشى 2)
 .543( السرجة الدابق ص3)
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 .(1)هذا الزماف خبراا عشهسا

نهايتهػا  يفػ رذكػ شػذ  ذ كم  ابؽ هذاـ الحاالت التي يػتيي مػة م ػ كذكر 
 رما رج  فقاؿ: )فػتكثر العػرب عمػى كجػؾب جرهػا لمحاضػر كعمػى يػرجي  جػ

 .(2)مشذ لمساضي عمى رفعه كيرجي  رفة مذ لمساضي عمى جر (

هسػا البتػدا  الغايػة إف كػاف الزمػاف ماضػيا ا عؽ معشاهسا فػذكر أن  أم   
ا كان تا عرفيؽكان كإف كاف حاضراا  بسعشى مؽ كإلػى  ا، كإف كاف الزماف معدكدا

 .(3)البتدا  الغاية كانتهائها: أ  

كإعرابهسا كمعشاهسػا كإعػراب  شذ  ذ كم  مؽ ك  ما سبق في بياف نؾع م   
هذ  الجؾانػ  يتحػدد لػد  الشحػؾييؽ بشػا  عمػى الػزمؽ أك  ما بعدهسا نجد أف  

كيػد يػتيي  ،يحديدها فقد يػتيي بعػدهسا مػاض  يالزمؽ له يت ير مباشر ف أف  
، كلك  زمؽ مشهسا أ ر يتري  عميػه  كال يتيي بعدهسا مدتقب  ،بعدهسا حاؿ 

 كفي الزمؽ ذايه كفي الجسمة بعدهسا. شذ  ذ كم  الحكؼ اإلعرابي في م  

  

                                                           

 .544( الجشى الداني ص1)
 .335ص 1( مغشى المبي  ج2)
 .31ص 1كانغر شرح ابؽ عقي  ج 41-39ص 3( أكض  السدالػ ج3)
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 افحـــاب اإلضــت
 : دةػػه مدتلة كاحػػكفي

 إضافح أمساء انضياٌ إىل الًم انفؼهٍح
أضػػي   الزمػػاف إذا كػػاف ماضػػياا  )جسمػػة هػػذا البػػاب أف  :يػػاؿ سػػيبؾيه  

معشى )إذ( فتضػي  إلػى مػا يزػاؼ  يه فإلى الفع  كإلى االبتدا  كالخبر ألن  
معشى )إذا(،  يه ف إلى األفعاؿ ألن  ، كإذا كاف لسا لؼ يقة لؼ يز  إال   إليه إذ

 .(1) إلى األفعاؿ(ك)إذا( هذ  ال يزاؼ إال  

 : كالو عٍثٌّٕيفٕٓو 
 سيبؾيه حالتيؽ إلضافة اسؼ الزماف: رذك 

الفعمية كالجسمة االسػسية إذا كػاف  ةأف يزاؼ لك  مؽ الجسم :احلانح األٔىل
 حسبل له عمى )إذ( في السعشى. زمشه ماضياا 

أف يزػػاؼ فقػػط لمجسػػ  الفعميػػة كذلػػػ إذا كػػاف زمشػػه  : احلانــح انثاٍَــح
 السعشى.في ( له عمى )إذا حسبلا  مدتقببلا 

هػػا درسػػ  دراسػػة كتػػ  الشحػػؾ كلكش   ية فػػر كهػػذ  يزػػية مؾجػػؾدة بكثػػ 
  .مكتسمة مؽ ايجاهات عدة

برػدد  كهػؾ دراسػة الػزمؽ  أنػاآخذ مشهػا مػا يفيػد السقػاـ الػذ  كأكد هشا أف 
مػا لػيس لػه  راالعتػذار عػؽ عػدـ ذكػ  ر  في هذ  القزية كلذا كج  عمػي  أك 

كأبػػدأ بسػػا لػػه عبليػػة بكػػبلـ سػػيبؾيه ،  ، كإف كػػاف لػػه صػػمة بالقزػػية بػػالزمؽ
هؼ ن  إا عػؽ الكػؾفييؽ فػنغػر البرػرييؽ أم ػ ةهػيالػه هػؾ كجمػا  ، فػإف   الدابق

                                                           

 .118، 117ص 3، كانغر الكتاب ج119ص 3( الكتاب ج1)
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خالفؾا البررييؽ في جؾاز أف يزاؼ الزماف السدتقب  إلػى الجسػ  االسػسية 
( كال يجػػػؾز ذلػػػػ عشػػػد يػػػائؼ   )أجيئػػػػ إذا زيػػػد  :ه يجػػػؾز عشػػػدهؼ كعميػػػه فإن ػػػ
 .(1)سيبؾيه

ض هشػػػػا لبيػػػػاف اآلرا  السختمفػػػػة التػػػػي يؾافػػػػق البرػػػػرييؽ أك ر كنعػػػػ 
الكؾفيؾف كلكؽ برفة عامػة فػإف يزػاؼ إلػى الجسػ  أسػسا  الزمػاف عركفاػا 

ػ:كان  أك أسسا  نحػؾ   اس  ر الش ػنػذ  أ  )ك  :كنحػؾ، (2)(لػدت  ك   ؾـ  ي ػ ي  م ػع   ـ  بل  )كالد 
ػػ ػػ ؾـ  ي  ػػشػػذ  ي  ل   ):، كنحػػؾ (3)(اب  ذ  يهؼ الع ػػتي  ي  ػػبل  الػػت   ؾـ  ر ي  ػػه ػػ ؾـ  ؽ ي  ، (4)(كف  ز  ار  ؼ ب 

كفي  ،في اآلية األكلى عرؼ ( يـؾ ) ، كمسة (5)ؾف(ق  شظ  ال ي   ؾـ  )هذا ي  :كنحؾ 
كفػػي اآليػػة الرابعػػة  ،كفػػي اآليػػة الثالثػػة بػػدؿ  ،اآليػػة الثانيػػة مفعػػؾؿ  ػػاف 

 .(6)خبر

هػا دالػة عمػى الػزمؽ الساضػي فيجػؾز إضػافتها إلػى ا عؽ )إذ( فإن  أم   
، كيجؾز إضافتها إلى الجس  (7)(مي   ؼ ي  نت  كا إذ أ  ر  )كاذك  : الجس  االسسية نحؾ 

سػا فػي لػيس فػي )إذ( كإن  ، فػالخبلؼ (8)(يمػيبلا  ؼشػت  كا إذ ك  ر  )كاذك  :الفعمية نحؾ 
إضافتها إلػى  يررها سيبؾيه عمى اإلضافة لمجس  الفعمية رافزاا  ي)إذا( كالت

 كثير مؽ الشحؾييؽ. الجس  االسسية ككافقه 
                                                           

 59-58/ 2، كانغر شرح ابؽ عقي  لؤللفية 419/ 2( مغشي المبي  1)
 .33( سؾرة مريؼ آية 2)
 .44( سؾرة إبراهيؼ آية 3)
 16., 15( سؾرة  افر مؽ اآلية 4)
 .35( سؾرة السرسبلت آية 5)
 .419ص 2( مغشي المبي  ج6)
 . 26( سؾرة األنفاؿ مؽ اآلية  7)
 .86( سؾرة األعراؼ آية 8)
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يػػدؿ عمػػى   ؽ كيذػػس  كػػ  اسػػؼ زمػػاف بسعشػػى إذا أكالخػػبلؼ يتزػػس 
  .االستقباؿ

أسػػسا  الزمػػاف مشهػػا مػػا يجػػ  إضػػافته إلػػى الجسػػ  سػػؾا  أكانػػ   كذلػػػ ألف  
ا حيث فشحؾ اسسية أك فعمية كهى )إذ( ك)حيث( كيد سبق أف مثمشا لػ)إذ( أم  

ا نحػؾ مد  حيث جمس زيد(، كمشها ما يختص بالجس  الفعميػة كهػؾ لس ػ)ج:
ؼ قػت  م  )إذا ط   :خفػش كالكػؾفييؽ نحػؾ، كإذا عشد  يػر األ ا جا ني أكرمته()لس  :
ػػالش    (ا   د 

ػػ(1) ػػ:ا نحػػؾ ، كأم  ػػ سا   )إذا الد  فهػػؾ مؾضػػة الخػػبلؼ بػػيؽ  (2)( ق  انذ 
ػػا عمػػى جػػؾاز  ا يؾيا البرػػرييؽ كالكػػؾفييؽ كاعتبركهػػا الكؾفيػػؾف دالػػة كشػػاهدا

 .(3)إضافة إذا لمجس  االسسية
ا لػػؼ يجػػر مجػػ يكعميػػه فػػالغرؼ إذا كػػاف  يػػر ماضػػ   )إذ( فػػبل ر أك محػػدكدا

يجؾز فيػه إضػافته لمجسػ  االسػسية بػ  يعامػ  معاممػة )إذا( فيزػاؼ كجؾباػا 
، كال يزػاؼ السحػدكد إلػى  ()أجيئػػ حػيؽ يجػي  زيػد  :فيقػاؿ لمجس  الفعمية 

أ  سيبؾيه كمؽ كافقه ر ، هذا (4))شهر كذا(:يزاؼ إلى مفرد نحؾ  ب جسمة 
األزمشػػة )كػاف ذاؾ زمػػؽ زيػد أميػػر؟  يلته عػؽ يؾلػػه فػتكافقػه فقػػد يػاؿ: )كسػػ

ا كان  في معشى إذا أضافؾها إلى ما يد عس  بعزه في بعض كسا فقاؿ: لس  
عمػػى مػػا يػػد عسػػ  بعزػه فػػي بعػػض كال يغيركنػػه فذػػبهؾا هػػذا يػدخمؾف )إذ( 

بذلػ كال يجؾز هذا في األزمشة حتى يكؾف بسشزلة إذ فإف يمػ : )يكػؾف هػذا 
)يكؾف :ػ ال يقؾؿ يـؾ زيد أمير( كاف خظت حد شا بذلػ يؾنس عؽ العرب ألن  

                                                           

 .1( سؾرة الظبلؽ آية 1)
 .1( سؾرة االنذقاؽ آية 2)
 .148-146ص 3هذاـ ج( أكض  السدالػ البؽ 3)
 .111/ 3، كانغر أكض  السدالػ 56/ 2( شرح األلفية البؽ عقي  4)
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 (1)هذا إذا زيد أمير(

ػػا ال  كهػػذ  السدػػتلة مػػؽ السدػػائ  التػػي يغهػػر فيهػػا رأ  سػػيبؾيه  جميا
  .يحتاج إلى إطالة في البياف كاإليزاح

تشػاكؿ فالػػ كيػد يشػاكؿ القزػية برػفة عامػة كأيد  فػي هػذ  السدػتلة ابػؽ م
، فتسػسا  الزمػاف الغيػر  أسسا  الزمػاف السبهسػة كحػيؽ كمػدة ككيػ  كزمػاف

هػا لػؼ يخرج عؽ لػزـك إضػافتها إلػى الجسػ  ألن   رمحدكدة كيـؾ كأسبؾع كشه
)إذا(، ياؿ: )كال يزاؼ إليها يؾمػاف كال ليمتػاف كال أسػبؾع   )إذ( كر مج ريج

أصػػ  السزػػافات إلػػى الجسػػ  )إذ( ك)إذا( فػػتجر مجراهػػا مػػؽ  ألف  ؛  ركال شػػه
ا ال مػا بايشهسػا مػؽ أسػسا  سػأسسا  الزماف ما ساكاهسا في اإلبهاـ أك ياربه

 .(2)الزماف كيؾميؽ(

حكػػؼ اسػػؼ الزمػػاف السػػبهؼ مػػؽ حيػػث اإلعػػراب أك البشػػا  فقػػد  كفػػي 
ا فسؽ الشحؾييؽ مػؽ أجػاز إعرابػه كهػؼ األكثريػة كمػشهؼ مػؽ  اختم  فيه أيزا

 الكؾفيؾف. ؼأجاز البشا  كه

ع معرب ر ه إذا كان  الجسمة مردة بسزاكفي هذا ذكر الشحؾيؾف أن   
 ة عمػػى ذلػػػ نقػػبلا جػػاز اإلعػػراب بايفػػاؽ كالبشػػا  عشػػد الكػػؾفييؽ لرػػحة الداللػػ

ػػػ )هػػػذا يػػػؾـ  يشفػػػة  :فسػػػؽ الػػػدالئ  الشقميػػػة يػػػرا ة نػػػافة   ، كعقػػػبلا   يؽ  ادي  الر 
ػػ ( اليفػػاؽ الدػػ ، بشرػػ  اليػػـؾ مػػة أف  (3)(هؼدي  ص  ة تالسذػػار إليػػه هػػؾ )اليػػـؾ

شػػة أف يكػػؾف السذػػار إليػػه عمػػى الرفػػة فمػػؾ جعمػػ  الفتحػػة فتحػػة إعػػراب المت

                                                           

 .119ص 3( كتاب سيبؾيه ج1)
 .254ص 1( شرح التدهي  ج2)
 .637ص 2، كالقرا ة في اإليشاع ج119( سؾرة السائدة آية 3)
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 ككاف يج  أف يكػؾف التقػدير مبايشاػاـ ايحاد الغرؼ كالسغركؼ اتمز ساليـؾ ال
السػراد   أف  الؾيػ  كاحػد كالسعشػى كاحػد إال   في القػرا ة األخػر  مػة أف   لمتقدير

 .(1)حكاية السقؾؿ في ذلػ اليـؾ فبلبد مؽ ايحاد السعشى دكف يعدد 

 .فقرا ة نافة شاهد عمى مذه  الكؾفييؽ  

ػ(2)شرحه لمتدػهي  يكيد فشد  ابؽ مالػ ف يػه هػؾ فػي بشػا  اسػؼ أر ا عػؽ ، أم 
)يزػػاؼ  :الزمػػاف السػػبهؼ  يػػر السحػػدكد السزػػاؼ إلػػى جسمػػة فقػػد يػػاؿ فيػػه

ػػا إف لزمػػ   أسػػسا  الزمػػاف السبهسػػة  يػػر السحػػدكدة إلػػى الجسػػ  فتبشػػى كجؾبا
ا   .(3) ت الجسمة بفع  مبشى(ر ف لؼ يمـز كصدإاإلضافة كجؾازاا راجحا

ها فإف ؤ فيج  بشاكيقرد بسا لـز اإلضافة )إذ( ك)إذا( كما شابههسا  
لؼ يمـز اإلضافة كيػـؾ كمػا شػابهه كأضػي   إلػى جسمػة مرػدرة بفعػ  مبشػي 

  .فالبشا  فيه راج 

إلػػى جسمػػة فعميػػة فعمهػػا  كرفػػض ابػػؽ األنبػػار  بشػػا  الغػػرؼ إذا كػػاف مزػػافاا 
 مزارع معرب.

سػا يبشػػى إذا أضػي  إلػػى مبشػػى الغػػرؼ إن   ألف  ؛ ي  ضػعيػاؿ: )كهػػذا  
( في يؾله  (4)"ذ  ؾمئي     ز ؽ خ  : "كم  )إذ( كقؾله يعالىكالفع  الساضي أك  ك)يـؾ

إلى فع  معرب فبل يبشػى الغػرؼ كهػذا سػب   " أضي ة  شف"هذا يـؾ ي  يعالى: 

                                                           

 .255ص 3( شرح التدهي  ج1)
 .378ص 1الكافية لمرضي ج ، كانغر شرح257ص 3( شرح التدهي  ج2)
 .252ص 3( شرح التدهي  ج3)
 .66( سؾرة هؾد آية 4)
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 .(1)بشا   عشد ابؽ األنبار  بياؿ مؽ ض   

( هؾ مع يفقاؿ: ف   العكبر  أيزاا  اذكأكد ه  ب إلضافته إلى معرب خبلفاا ر )يـؾ
يػـؾ مبشػى إلضػافته إلػى الفعػ  فحدػ  بغػض الشغػر : لمكؾفييؽ الذيؽ يػالؾا 

 عؽ إعراب الفع  أك بشا  .

ز  آخر مقترباا  كيد ذه  ابؽ هذاـ مذهباا   مؽ رأ  الكػؾفييؽ فقػد جػؾ 
 ؾؿ عمػػى )إذ( ك)إذا( اإلعػػراب عمػػى األصػػ  كالبشػػا  حسػػبلا حسػػالزمػػاف السفػػي 

 .(2)لمتشاس  مبشياا  عميهسا كرج  البشا  إف كاف ما كليه فعبلا 

اسػػؼ الزمػػاف  يػػد انتقػػد ابػػؽ هذػػاـ مػػا ذهػػ  إليػػه سػػيبؾيه فػػي أف  ك  
فهػؾ كػإذا فػي اختراصػه بالجسػ  الفعميػة ال  يػر،  بهؼ إف كاف مدػتقببلا سال

 :اإلضافة إلى الجسمتيؽ فيجػؾز عشػد سػيبؾيه  يف  فهؾ كإذ كإف كاف ماضياا 
 .)زمؽ الحاج يادـ(:)آييػ زمؽ يقدـ الحاج( كال يجؾز 

ابؽ هذاـ عميه دعؾ  اختراص أسسا  الزمػاف الدالػة عمػى السدػتقب   در ك 
  .(3)"كف ز  ار  ؼ ب  ه   : "يؾـ  بقؾله يعالى

كيرر ابؽ عرفؾر اختراص أسسا  الزماف الدالة عمى السدػتقب  بالحسػ  
 .(4)عمى إذا في حالة كاحدة فقط أف يعرب هذ  األسسا  عركفاا

اسؼ الزماف لمفع  فػي أجؾبػة مػا ص الزجاجي العمة في جؾاز إضافة كيد لخ  
الفع  بمفغػه داؿ عمػى الزمػاف كالسرػدر داؿ  يهسشي مشها في هذا السقاـ أف  

                                                           

 .311ص 1( البياف في  ري  إعراب القرآف ج1)
 .112ص 3( أكض  السدالػ ج2)
 .16( سؾرة  افر آية 3)
 .58/ 2، كانغر شرح األلفية البؽ عقي  419ص 2( مغشي المبي  ج4)
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ككػاف الزمػاف بعػض الفعػ  فهػؾ مػؽ إضػافة  ،عمى الفاع  كالسفعؾؿ بمفغػه 
 بعض إلى بعض . 

كالغػػركؼ أضػػ   األسػػسا   ،األزمشػػة كمهػػا عػػركؼ لؤلفعػػاؿ كالسرػػادر  أف  
 كيد حكؼ الزجػاجي بزػ   هػذا الجػؾاب ألف   ،لى األفعاؿ فقؾكها باإلضافة إ

كاألسػػسا  أيػػؾ  فػػي  ،فػػالغركؼ أسػػسا   ،الزػػ    يػػر كارد فػػي الغػػركؼ 
 (1)التسكؽ مؽ الفع  فكي  يقؾ  االسؼ بإضافته إلى الفع  ؟ .

هذا ك ير  مسا أطػاؿ فيػه الشحؾيػؾف البحػث كالشقػاش كالػذ  يشاسػ   
أسػػػاس  ، كال يخفػػػى عمػػػى القػػػارئ أف   مقػػػاـ البحػػػث هشػػػا هػػػؾ عامػػػ  الػػػزمؽ

االستقباؿ مؽ أسػسا  الزمػاف ك  ما دؿ عمى  يبيؽ الشحؾييؽ ف كاف الخبلؼ
، أـ  يختص باإلضافة إلى الجس  الفعمية كجؾباا لحسمها عمػى )إذا( يكه  ه

 ، كهذا األخير رأ  الكؾفييؽ. يجؾز فيها اإلضافة إلى االسسية كالفعمية

  

                                                           
 114,  113( اإليزاح في عم  الزجاجي ص (1
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 تاب إػًال اعى انفاػم
 : كفيه مدتلة كاحدة كهى

 إرا دل ػهى احلال أٔ د يٍ أل إل  شاجملل ٌؼًم اعى انفاػم 
 . العتمثال

الفع  يد كية كانقظػة فهػؾ بغيػر يشػؾيؽ  ياؿ سيبؾيه: )فإذا أخبر أف   
ارع له كسا أشبهه الفعػ  السزػاع   الفع  السزر جر  مجأسا ه إن  ألن  ؛ البتة 

ا أراد سػؾ  ذلػػ السعشػى اإلعراب فك  كاحد مشها داخ  عمى صػاحبه فمس ػ يف
عه ر سا شبه بسا ضاه إن  ألن  ؛ األسسا  التي مؽ  ير ذلػ الفع   ي مج ي ج

هللا  عبػػد   : "هػػذا ضػػارب   اإلعػػراب كذلػػػ يؾلػػػ يفػػي العسػػ  كسػػا شػػبه بػػه فػػ
 (1)(. ه ليس مؾضعاا لمتشؾيؽألن  ؛ ة الجر كأخيه" كجه الكبلـ كحد   

اسػػؼ  سػػيؾبه كاضػػ  فػػي هػػذ  القزػػية فهػػؾ يػػذكر أف   ـمفهػػـؾ كػػبل 
   :الفاع  له حالتاف

ـــح األٔىل الداللػػػة عمػػػى الحػػػاؿ أك  يأف يذػػػابه الفعػػػ  السزػػػاع فػػػ : احلان
، كيشػؾف فػي  ، كعشدئذ يعس  عس  الفع  السزارع حسبلا لػه عميػه االستقباؿ

  .هذ  اسؼ الفاع  كيستشة اإلضافة

فبل يذػابه السزػاع الػداؿ فقػط عمػى  زيأف يدؿ عمى الس : احلانح انثاٍَح
سا يعسػ  ه إن  ألن  ؛ ، كعدـ مذابهته له يحرمه مؽ العس   الحاؿ أك االستقباؿ

ػػػا مجػػػا، كيكػػػؾف عشدئػػػذ اسػػػؼ الفاعػػػ  ج بحسمػػػه عميػػػه كإجرائػػػه مجػػػرا    ر ريا

                                                           

كيشغر ائتبلؼ الشررة في اختبلؼ نحاة الكؾفة كالبررة  171ص 1( كتاب سيبؾيه ج1)
 426، كنتائج الفكر لمدهيمي ص 17ص 3، كالكذاؼ لمزمخذر  ج1لمزبيد  ص
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هللا كأخيػػػه(  عبػػػد   )هػػػذا ضػػػارب  :األسػػػسا  التػػػي لػػػؼ يرخػػػذ مػػػؽ الفعػػػ  نحػػػؾ 
 الزرب يد كية كانقظة. داللة عمى أف  لمباإلضافة كيرؾ التشؾيؽ 

 ، كبياف ذلػػ أف   كهى يزية يكاد يكؾف مؾضة ايفاؽ بيؽ الشحؾييؽ 
ا عسػ   اا ناا بتؿ عس  مظمقػر اسؼ الفاع  إذا كاف مقت بػبل شػرط كإف كػاف مجػردا

 بذرطيؽ:

ه اشػتراط هػذا الذػرط أن ػ يكالعمػة فػ ،ك االسػتقباؿ أكؾنػه لمحػاؿ  : أحذًْا
سػا يػدؿ كإن   يسزارع كالسزارع ال يدؿ عمى الساضػمحسؾؿ في عسمه عمى ال

ا أريػػد باسػػؼ الفاعػػ  الزمػػاف ، فػػإذ عمػػى أحػػد الزمػػانيؽ الحػػاؿ أك االسػػتقباؿ
 .(1)يبق له كجه لعسمه ؼفقد زاؿ شبهه بالسزارع فم يالساض

ذلػ  إف  : أف يتقدـ عميه نفى أك استفهاـ كيي   : ٔانششط انثاًَ 
الذػرط هػػؾ داللتػه عمػػى أحػد الزمػػانيؽ السدػتقب  أك الحػػاؿ متفػق عميػػه كلػػؼ 

ا بقؾله يعالى: يخال  فيه إال   البدط  ألف  ؛  (2)"يه  راع  ذ   ط  اس  "ب   الكدائي محتجا
ه حكايػػة لمحػػاؿ كالسعشػػى ن ػػتد كبلمػػه بر ، ك  عرػػر الفتيػػة يحػػدث كانتهػػى فػػ

 .(3)" كلؼ يق  كيمبشاهؼؼه  ب  م   ق  ن  : "ك يبدط ذراعيه بدلي  يؾله يعالى

ا رأ  الجسهػؾر فػي عػدـ إعسػاؿ اسػؼ الفاعػ  الػداؿ ر ياؿ السبرد م  كدا
ضػاربؾا  ؼكهػ ، كهسػا ضػاربا زيػد   ،مػس أ زيػد   ضػاب  : )نقػؾؿ : زػيعمى الس

لؼ يجز  يك  ذلػ إذا أردت به معشى الساض ،ضاربات أخيػ  ؽكه ،هللا  عبد  
هللا( أال يػر   ( ك)أخػؾ عبػد  زيػد   ) ػبلـ  :ه اسؼ بسشزلة يؾلػػ ألن  ؛  هذا فيه إال  

                                                           

 .244ص 1كالسداعد البؽ عقي  ج 199/ 3( أكض  السدالػ البؽ هذاـ 1)
 .18( سؾرة الكه  آية 2)
 .186ص 3، كأكض  السدالػ ج73ص 3( شرح التدهي  البؽ مالػ ج3)
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ػػ ا  هػػذا  ػػبلـ  : ػ إذا يمػػ  أن  كػػاف محػػاالا فكػػذلػ اسػػؼ الفاعػػ  إذا كػػاف  ،زيػػدا
 .(1)ه اسؼ كليد  فيه مزارعة لفع (ألن  ؛ ماضياا ال يشؾنه 

فهػؾ يشػزؿ اسػؼ  ، كهكذا نجػد  يتسا ػ  فػي كبلمػه مػة كػبلـ سػيبؾيه 
دؿ  السفعػؾؿ إذا يفيعس  الرفػة فػي الفاعػ  كالشرػ  فػ الفاع  مشزلة األفعاؿ

، كيشػؾف  مجػرا  كهػؾ الحػاؿ أك االسػتقباؿ   عمى مػا يػدؿ عميػه الفعػ  الجػار 
سػسا  إف دؿ عمػى الساضػي، اسؼ الفاع  النقظاع اإلضافة كيشزلػه مشزلػة األ

ه يدػتحي  أف ، فإن ػ كأخ  ػبلـ: اسؼ  ير مذتق مؽ الفع  نحؾ   فيعبر كت
، كعشدئذ ال يشؾف اسػؼ الفاعػ  كيغهػر  يشر  بعدهسا االسؼ عمى السفعؾلية

هسا ضػاربا زيػد  بحػذؼ نػؾف السثشػى لئلضػافة : ذلػ في اسؼ الفاع  السثشى 
ا كسا سبق ف هؼ ضاربؾ: كالجسة نحؾ   السثشى. يزيد بحذؼ الشؾف أيزا

تقباؿ أك إرادة  يرهسػا الحػاؿ أك االسػ ةرادإ يكجع  السبرد الفير  فػ 
إف أعسػ  فػيحديد أحد األزمشة كبشا ا عميه  يهؾ نية الستكمؼ ف يكهؾ الساض
شيته الحاؿ أك االستقباؿ كإف جا  باسؼ الفاع   ير مشؾف كما فاسؼ الفاع  

عذركؼ( ذه  معشى التشػؾيؽ  )هذ  خسدة  : ياؿ  زيبعد  مجركراا فشيته الس
كهػذ  عذػركؾ كعذػرك  ، هذ  عذركف درهسػاا : سشزلة الؾجهيؽ ب يكصار ف
( إذا أردت )هػػػ: فهػػػؾ بالشيػػػة هكػػػذا كسػػػا يقػػػؾؿ  ، عبػػد هللا رال  ضػػػؾارب زيػػػد 
 .(2)، ك)هرال  ضؾارب زيد( إذا أردت معشى التشؾيؽ كإسقاط التشؾيؽ يالساض

ػا مػا رآ   يرهسػا  ، كػابؽ مالػػ  هذا ما رآ  سيبؾيه كالسبرد كهػؾ أيزا
فػػي التػػذكير  ة  هػػؾ الرػػفة الدالػػة عمػػى فاعػػ  جاريػػاسػػؼ الفاعػػ فػػذكر أف  
، كالجاريػػة ي الساضػػعمػػى السزػػارع فػػي أفعالهػػا لسعشػػا  أك معشػػى  ثكالتتنيػػ

                                                           

 .25ص 1، كاألمالي الشحؾية البؽ الحاج  ج148ص 4( السقتز  ج1)
 .195-194ص 1، كالبحر السحيط ألبي حياف ج34ص 4( السقتز  ج2)
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ػ ال يعسػ  نحػؾ  يمجر  الساضػ كالجاريػة عمػى معشػى الفعػ    ، : حدػؽ كيق 
ه يػراد بػه معشػى  ابػ  فهػؾ ال يػدؿ عمػى اسػتقباؿ أك ألن  ؛  ريخرج باب ضام

 (1)مزي

 يابػػؽ مالػػػ هػػكعميػػه فالعمػػة عشػػد جسهػػؾر الشحػػؾييؽ كمػػؽ بيػػشهؼ  
السزػارع  ، كسػا أف   يعس  اسؼ الفاع  عسػ  الفعػ  يالحس  عمى السزارع ك

اسػؼ الفاعػ  الػذ  يػراد بػه  )ألف  :اإلعراب ياؿ  يمحسؾؿ عمى اسؼ الفاع  ف
ػػا فػػإف  إال   يال يذػػبه الفعػػ  الساضػػ زػيالس  عػػ الف  مػػؽ يبػ  السعشػػى ... كأيزا

 ياسؼ الفاع  عميه فػ اإلعراب فحس  يالسزارع محسؾؿ عمى اسؼ الفاع  ف
عراب فمؼ يحسػ  اسػؼ إ يعمى اسؼ الفاع  ف يالعس  كلؼ يحس  الفع  الساض

 .(2)العس ( يالفاع  عميه ف

ال يعسػػ  لعػػدـ  ياسػػؼ الفاعػػ  الػػداؿ عمػػى معشػػى الساضػػ كعميػػه فػػإف   
  السعشى.شي  إال   يالسذابهة بيشهسا ف

ك أكيرر ابؽ هذاـ اشتراط إعساؿ اسؼ الفاع  كداللته عمى الحػاؿ  
ػػ يالعسػػ  فػػ ياالسػػتقباؿ فػػ ؿ يػػا، فيػػه  ا مرفؾعػػه فػػبل شػػرطالسشرػػؾب فقػػط أم 

اشػػتراط اإلعسػػاؿ ككػػؾف الؾصػػ  بسعشػػى الحػػاؿ أك  ف  إ):عمػػى كبلمػػه  دلبلا مػػ
 السشرؾب ال لسظمق العس  بدليميؽ:  يسا هؾ لمعس  فاالستقباؿ إن  

 أبؾ  أمس. يائؼ   زيد  : ه ير  أن   :حذًْاأ

 .(3)أيائؼ الزيداف؟(: هؼ لؼ يذترطؾا الرحة نحؾ أن   :انثاًَ

                                                           

 .74ص 3( شرح التدهي  ج1)
 .73ص 3( شرح التدهي  ج2)
 .474ص 2( مغشى المبي  ج3)
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ذػترط لمشرػ  شػرط كال فكي  يتجزأ العس  في ، كهؾ كجه أرا   ريباا 
ا أف يعسػ  بػبل شػرط أك يعسػ  اسػؼ الفاعػ  إم ػ ؟ فػإف   الرفػة ييذترط مثمه فػ

مػػؽ  لػػه كجهػػاا  ، كمػػة  رابتػػه فػػإف   األحكػػاـ الشحؾيػػة ي، فػػبل انتفػػا  فػػ بذػػرط
( ؟ )أيػائؼ الزيػداف: يالشحػؾييؽ فػه لؼ يذػترط أحػد مػؽ ، فإن   السبلحة كالحق

 االستقباؿ كيد رفة )الزيداف(. كأف يدؿ يائؼ عمى الحاؿ أ

ا لسػا سػبق  ه إذا أن ػ كهػؾلهػذا السؾضػؾع  أف   كذكر ابػؽ هذػاـ مزػيف 
ر  مػؽ األكصػاؼ كاسػؼ السفعػؾؿ كالرػفة السذػبهة أريد باسؼ الفاع  أك  يػ

هػذ   كلػؼ يعسػ  كأضػيف  فػإف   زػيباسؼ الفاع  إذا أريد بهذ  األكصػاؼ الس
ػػا أك يخريرػػاإلضػػافة ال هػػا ال يكدػػبه ، كدليػػ  أن   اا  يكتدػػ  السزػػاؼ يعريفا

ا كص  الشكرة ػالك   ع  ال  ب ػ اا دي  )ه ػ:فػي نحػؾ  له يعريفا  يعػه حػاالا فػؾ ، ككي(1)(ة  عب 
هػػذ   ، كالػػدلي  عشػػد  عمػػى أف   عميهػػا ب  ؾؿ ر  دخػػك  (2)(ه  ف ػػظْ ي ع  ان  )  ػػ:نحػػؾ 

: ( زيػػد   )ضػاب  :أصػػ  يؾلػػ  أف   اإلضػافة ال يكدػ  السزػػاؼ إليػه يخريرػاا 
ا  ضارب   سػا يفيػد هػذ  اإلضػافة كإن   ،فاالختراص مؾجؾد يب  اإلضػافة  ،زيدا

  لػه بػػ ث ػالتشػؾيؽ الغػاهر كما التخفيػ  فيحػذؼ ، أم   التخفي  أك رفة القب 
ػػ كحدػػؽ كجهػػه ، ركضػػارب زيػػد أك ضػػاربػ عسػػ ا السقػػدر فسثػػ  لػػه بػػػ ، كأم 

  .(3)هللا ضؾارب كحؾاج بي   

كجع  ابؽ هذاـ الخفض أخ  مؽ الشرػ  فعػدـ إعسػاؿ اسػؼ الفاعػ  أخػ  
، يػػاؿ فػػي حديثػػه عسػػا يكتدػػبه السزػػاؼ مػػؽ السزػػاؼ إليػػه  مػػؽ إعسالػػه

إذا أردت  كضػاربؾ بكػر   ،ك كضػاربا عسػر   ، ضػارب زيػد  )الثالث: التخفي  كػػ 
                                                           

 .95( سؾرة السائدة آية 1)
 .9ية ( سؾرة الحج آ2)
 .74-73ص 3( أكض  السدالػ ج3)
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الخفض أخػ   األص  فيهؽ أف يعسمؽ الشر  كلكؽ   الحاؿ أك االستقباؿ فإف  
 .(1)مشه إذ ال يشؾيؽ معه كال نؾف(

كيكػػػؾف نػػػؾع اإلضػػػافة مػػػة اسػػػؼ الفاعػػػ  إضػػػافة محزػػػة فػػػي هػػػذ   
هػػا التخرػػيص كمعشػػى كؾنهػػا محزػػة أن   ، كهػػى يكدػػبه التعريػػف أكالحالػػة

 .(2)االنفراؿ لكؾف عس  اسؼ الفاع  كيشؾيشه محاالا  رليد  عمى يقدي

ه يسكػػؽ أف يػػراد بػػه كعميػػه صػػ  كصػػ  هللا يعػػالى بسالػػػ السمػػػ فإن ػػ 
مالػػ األمػؾر يػـؾ الػديؽ كيسكػؽ إرادة   أ السعشى كيسكػؽ أف يكػؾف مدػتقببلا 

 .(3)االستسرار

خػبلؼ فيها هذ  القزية التي لؼ يكؽ بيؽ الشحؾييؽ  يهذا ما يي  ف 
 فيسا عدا الكدائي.

،  بػػ  هػػؾ لػػ  القزػػية  ،كيغهػػر مػػؽ خػػبلؿ مػػا سػػبق أ ػػر الػػزمؽ  
ا داللتػه ، أم ػ فداللة اسػؼ الفاعػ  عمػى السعشػى يفقػد  التذػابه مػة السزػارع

كداللة  ،   السزارع فيعس  عسمهر ها يجريه مجعمى الحاؿ أك االستقباؿ فإن  
ػػا باسػػؼ الفاعػػ  فػػتعرب كلػػؼ  السزػػارع عمػػى الحػػاؿ أك االسػػتقباؿ أشػػبهه أيزا

 اسؼ الفاع  معرب  ير مبشى. ، كسا أف   يبؽ

  

                                                           

 .425ص 1، كيشغر كتاب سيبؾيه ج511ص 2( مغشي المبي  ج1)
 .512ص 2( مغشى المبي  ج2)
 .512ص 2( السرجة الدابق ج3)
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 سإػًال ادلصذ
 : كفيه مدتلة كاحدة

 إػًال ادلصذس ٔػاللح رنك تضيُّ
)كشرط  في ذلػ يقػدير  بفعمػه : إعساؿ السردر  يياؿ ابؽ مالػ ف 

( السردرية أك )مػا( أختهػا احتػرازاا مػؽ السرػدر السركػد الخفيفة أك )أفْ  كأفْ 
ا( فتقػدير ضػرب   الخفيفػة )عمسػ    ر بػتفْ كالسبيؽ الهيئة كمثاؿ السرد   :  ػ زيػدا

ا ..يػػد ضػػر   أفْ  عمسػػ    : السرػػدرية يؾلػػه يعػػالى كمثػػاؿ السقػػدر بػػتفْ  .ب  زيػػدا
كػ  مرػدر كيػة بعػد لػؾال ... ككػذا  (1)"عض  ب  ؼ ب ػه  ز  عْ ب   اس  الش   هللا   فة  د   ؾال  ل  "ك  

أك بعد فع  إرادة أك كراهة أك خؾؼ أك طسة أك شبه ذلػػ كال يكػؾف السقػدر 
ػػػأك م ي السعشػػػى ...ضػػػ مابهػػػذ  إال    فْ تا السقػػػدرة بػػػدػػػتقب  السعشػػػى ... كأم 

 (2)ككذا السقدر بسا السردرية( ،الخفيفة فيجؾز مزيه كحزؾر  كاستقباله 

ه لكػػي يعسػػ  عشػػد  السرػػدر مػػا يفهػػؼ مػػؽ خػػبلؿ كػػبلـ ابػػؽ مالػػػ أن ػػ 
الخفيفػة أك  أفْ : عس  الفع  البد أف يقػدر بفعمػه كبتحػد األحػرؼ السرػدرية 

 مػػػة أفْ  ركالػػػزمؽ الػػػذ  يفيػػػد  السرػػػد ،السرػػػدرية أك مػػػا السرػػػدرية  أفْ 
 :(3)نحؾ يؾؿ الذاعر الثبل ة فقد يكؾف ماضياا  ةمشز يذس  األ  الخفيفة 
 امَوَّطا أَاسٔا بَإلَّ ٗكَٝ فٔزَا أَفمَ            ٕد ري َٖخَ ٔفٔعسُاملَبٔ كَشطَبَ ىتُمٔعَ

، كيػد يكػؾف  الخفيفة كالفع  كالسعشػى مػاض   السردر بدط يدر بتفْ  
                                                           

سػػؾرة الحػػج: )دفػػاع( يػػرا ة نػػافة انغػػر  44، كمػػؽ اآليػػة 251( سػػؾرة البقػػرة آيػػة 1)
 .315، كاإليحاؼ ص614ص 2اإليشاع ج

 .154ص 1، كانغر كتاب سيبؾيه ج149ص 3  ج( شرح التدهي2)
 114/ 3كشرح التدهي  92/ 2كالهسة  3/ 2( البي  مؽ البديط , الدرر3)
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 :(1)حاالا نحؾ يؾؿ الراجز
 ّٗا عمٜ الكَمِتشفٔفّٗا وُ وا كٍتُ          تَِٕالرٝ َِ َٙإٖجازِ تِمىٕٔ عَلَ      

 (2)نحؾ:  كيد يكؾف السعشى مدتقببلا  
ٍّاعٔجاٚ وُي عمٜ الٍٖدٔوِتًُ عَ           مـ الشَٓ َٚخالفكي عدٓا إِىٍَمٕٔ عَلَ       ٗ 

 : (3)الزمؽ معه ماض  في السعشى كقؾله السردرية فإف   فْ تا السقدر بأم  
 جدٔاً عمٜ الَٕمَُٖ ي أحلإظُّسِبأَ         ادَٓ  ؤَفُ اتٌَٔٔٗاالغَ ٘وزَ عدٔأَؤَِ بَ      

اا كيد    : (4)في السعشى كقؾؿ الفرزدؽ مدتقببلا  يكؾف الزمؽ أيزا
 ٗاتزاسٔ ّاوََٛ تٔجباّلا ؤ              اّلكِطٗع ٌَشك ِن ٌَِٖدَبَٗ ًسُف       

 السدتقب . يالسعشى ف يف( جباؿ )  يعس  ف(  نقبلا ) السردر  

السعشػى  يس  األزمشة الثبل ة فقد يكؾف ماضػا السقدر بسا السردرية فيذكأم  
ػ كا هللا  ر  اذك  ف   ؼك  ك  اس  ش  م   ؼيت  ز  ا ي  : "فإذ  كقؾله يعالى  ر، أك يقػد(5)"ؼك  ائ  ؼ آب ػك  كر  ذ  ك 
ػػ: "ي  فتػػدؿ عمػػى حزػػؾر السعشػػى نحػػؾ يؾلػػه يعػػالى يبػػالزمؽ الحػػال ؼ ه  ؾن  اف  خ 

"ؼك  د  نف  ؼ أ  ك  ت  يف  خ  ك  
(6). 

                                                           

 114/ 3كشرح التدهي   93/ 2كالهسة 123/ 2( يشغر الدرر 1)
كشػػرح التدػػهي   93/ 2كصػػدر  فػػي الهسػػة  123/ 2( البيػػ  مػػؽ الخفيػػ  الػػدرر 2)

3/114  
 .114ص  3، كشرح التدهي  ج123ص 2ج( البي  مؽ الظؾي  الدرر 3)
 92/ 2كالهسػػػة  123/ 2كانغػػػر الػػػدرر 128/ 1( البيػػػ  مػػػؽ الػػػؾافر يشغػػػر ديؾانػػػه 4)

 .114/  3كشرح التدهي  
 .244( سؾرة البقرة آية 5)
 .111-149ص 3كانغر شرح التدهي  ج28( سؾرة الرـك آية 6)
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 : (1)ا استقباله فشحؾ يؾؿ الذاعركأم   
 ساكَسَ يف ازِالٍٖ ٔاًَدَ اٍزٌَ ٕاظَشُ        غّدا  نَصَِٖ ؤوَِي ُِٖٕٔ لَ تِىَُ َٖٔوَ      

، أف يكػؾف مقػدراا بالفعػ   عس  السردر عس  فعمه يهذا هؾ الغال  ف      
كأحد األحرؼ الثبل ة كال يسشػة كيؾعػه  يػر مقػدر بتحػدهسا كجػا  مشػه يػؾؿ 

ا يقػػؾؿ ذلػػػ( كيػػؾؿ : العػػرب  اسػػتغفار   )المهػػؼ إف  :عرابػػي أ)سػػسة أذنػػي زيػػدا
كإف يركػػي االسػػتغفار مػػة عمسػػي بدػػعة عفػػؾؾ  لمػػـرإيػػاؾ مػػة كثػػرة ذنػػؾبي 

 .(2)(لغي

 السخففػػػػػة كأفْ  أفْ :  الثبل ػػػػػة لمػػػػػزمؽ بعػػػػػد األحػػػػػرؼ كهكػػػػػذا نجػػػػػد أف        
إعسػػاؿ السرػػدر عسػػ  فعمػػه فالسرػػدر  فػػي السرػػدرية كمػػا السرػػدرية  أ ػػر

اضياا كعميػه فػبل يقػة لمحػاؿ أك م السردرية ال يكؾف مدتقببلا  السقدر مؽ أفْ 
 . البتة

 . يذس  األزمشة الثبل ة الخفيفة أك أفْ ،فالسقدر مؽ ما السردرية       

 الزػرب كالقتػ  كبػيؽ )أفْ : )كالفر  بيؽ السردر نحػؾ :ياؿ السبرد  
ب( اسػؼ لمفعػ  يقػة عمػى أحؾالػه ر )الزػ السعشػى أف   ييقت ( فػ يزرب( ك)أفْ 

 لسػا نفع  ال يكؾف إال   أفْ : كالسشتغر كيؾلػ  ،كالسؾجؾد  ، ي: الساض الثبل ة
 .(3) كال يقة لمحاؿ البتة( ي لمساضيكؾف إال  فعم ( فبل  )أفْ : يتيي فإف يم  

 مػػػؽ الحػػػق كيقبمػػػه العقػػػ  كذلػػػػ أف   كبيػػػراا  كمػػػا ذكػػػر  يؾافػػػق جانبػػػاا  
 السردر الرري  بريغته يدؿ عمى عسـؾ األزمشة.

                                                           

 .111ص 3( البي  مؽ البديط يشغر شرح التدهي  ج1)
 .111ص 3التدهي  ج( شرح 2)
 .214ص 3( السقتز  ج3)
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ه أص  كالفع  فرعػه ألن  ؛ )عس  السردر عس  الفع  :ياؿ ابؽ مالػ  
كالحاضػػػر  يزمػػػاف دكف زمػػػاف بػػػ  يعسػػػ  عسػػػ  الساضػػػفمػػػؼ يتقيػػػد عسمػػػه ب

ه عسػػ  ه أصػػ  لكػػ  كاحػػد مشهػػا بخػػبلؼ اسػػؼ الفاعػػ  فإن ػػألن ػػ؛ كالسدػػتقب  
 .(1) لمذبه(

كهذ  يزية ليس فيهػا خػبلؼ كبيػر بػيؽ الشحػؾييؽ فػالجسهؾر عمػى  
كػػ )عجبػ   ا مػة أفْ السردر يعس  عس  فعمه إف كاف يح  محمه فع  إم ػ أف  

ا  ػداا رب  مؽ ض   ا أمػس( أك )يعجبشػي ضػربػ زيػدا  ضػربته أك أفْ  أفْ   ( أػ زيدا
ػػ كالسدػػتقب  يالسخففػػة الزمػػانيؽ الساضػػ يػػد مػػة أفْ يزػػربه فهػػؾ يف ا أف ، كإم 

ا اآلف( أ:يحػػػ  محمػػػه فعػػػ  مػػػة )مػػػا( نحػػػؾ  مػػػا :   )يعجبشػػػي ضػػػربػ زيػػػدا
 .(2)يزرب

 .عس  الفع   ركهذا مؾضة مؽ مؾاضة إعساؿ السرد 

ا  اا ضػرب :  نحػؾ عػأف يكؾف السردر نائباا مشػاب الف: كالسؾضة الثاني   ،زيػدا
ا  فعػػؾؿ بػػه فهػػؾ مرػػدر صػػري   يػػر مكفيػػه ضػػسير مدػػتتر مرفػػؾع بػػه كزيػػدا

ػ مؽ ضػرب   عجب   : نحؾ  مزافاا  : أـ السركؿ فيعس  في  بل ة أحؾاؿمركؿ 
ا ا عؽ اإلضافة  ، زيدا ا عجب  مؽ ضرب  :كهؾ السشؾف نحؾ كأؿ كمجردا  ، زيدا

ا عجب  مؽ الزرب  :بتؿ نحؾ  كمحمى  .زيدا

أكثر مػؽ إعسػاؿ كإعساؿ السشؾف  ،كإعساؿ السزاؼ أكثر مؽ إعساؿ السشؾف 
 .(3)بتؿ سحمىال

                                                           

 .146ص 3( شرح التدهي  ج1)
 .173-172ص 3( أكض  السدالػ البؽ هذاـ ج2)
 .89، 88ص 2، كشرح ابؽ عقي  ج193-194ص 1( كتاب سيبؾيه ج3)
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ا فػي شكهذ  القزية نتشاكلها هشا ل  مسس أ ر الػزمؽ فيهػا كأرا  كاضػحا
ففػػي السرػػدر الرػػري  يػػالؾا ،  السرػػدر السػػركؿ كالسرػػدر الرػػري عسػػ  
، كفي السردر السركؿ سػبق ذكػر  أص  لمفع  هألن  ؛ ك  األزمشة  يبعسمه ف

 . مؽ األحرؼ التي يركؿ معها الفع  الزمؽ مة ك  حرؼ
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 ؼجةــــاب انتــت
 : كفيه مدتلة كاحدة كهى

 )أ  
 
 ًأيش ٔيؼُاِ ادلاض ّم تّ( يف انتؼجة نفظؼ  ف

ػػفْ أ  )الرػػيغة الثانيػػة :يػػاؿ ابػػؽ هذػػاـ          ػػ)أ  :  بػػه نحػػؾ ع  ؽ بزيػػد( حد 
لف  األمػر كمعشػا  الخبػر  هكياؿ البرريؾف: لفغ ،  ع  فْ كأجسعؾا عمى فعميه أ  

 ، بسعشػى صػار ذا كػذا كػػ )أ ػد   كهؾ في األص  فع  ماض  عمى صيغة أفع 
إلػى  ب  إسػشاد صػيغة األمػرقػ،  ؼ  يرت الريغة ف دة صار ذا   البعير( أ

الفاعػ  ليرػير عمػى صػؾرة السفعػؾؿ بػه كػػ  ياالسؼ الغػاهر فزيػدت التػا  فػ
  .(1)بزيد( ر)أمر 

ػػػفْ صػػػيغة التعجػػػ  )أ   يفهػػػؼ مػػػؽ كػػػبلـ ابػػػؽ هذػػػاـ أف     بػػػه( لفغهػػػا إنذػػػا  ع 
ه ن ػػأل ؛  يالساضػػ االخبػػر كبرػػيغة أخػػر  لفغهػػا لفػػ  األمػػر كمعشاهػػ اكمعشاهػػ

بػاألمر فتريػ  إلػى المفػ   يبالساضػالمفػ   ي،  ؼ انتق  ف بسعشى صار ذا كذا
الكػػبلـ يتباعػػد بػػالمف  عػػؽ القاعػػدة الشحؾيػػة حيػػث  يعمػػى ذلػػػ كيػػؾع يػػب  فػػ

مػػؽ هػػذا القػػب   اا رػػمستشػػة كيخمأسػػشد فعػػ  األمػػر إلػػى الفاعػػ  الغػػاهر كهػػؾ 
ػػجػػي  بالبػػا    :الرػػؾرة كسػػا يقػػاؿ  يؽ بزيػػد( فػػإلصػػبلح المفػػ  فرػػار )أحد 

  .ه مفعؾؿ بهبزيد( فرار الفاع  كتن   امرر)

كزيػػادة فػػي إيزػػاح هػػذ  السدػػتلة  ، كػػ  هػػذا ندػػبه ابػػؽ هذػػاـ لمبرػػرييؽ
أصػ   ، كهشا البداية مة الزمخذر  فقد يػاؿ: )إف   ض رأ  الشحؾييؽ فيهار نع
( كت ػد    ـ زيد )أكر  ـ بزيد( أ  ر ك  )أ    ، إال  ذا  ػدة صػار   البعيػر أ صار ذا كػـر
خػػرج عمػػى لفػ  الخبػػر مػػا أه أ خػػرج عمػى لفػػ  األمػػر مػا معشػػا  الخبػػر كسػا أن ػ

                                                           

 .217ص 3( أكض  السدالػ إلى ألفية ابؽ مالػ ج1)
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 .(1)هللا" ه"رحس:معشا  الدعا  في يؾلهؼ 

الكػػبلـ أف يجعػػ   يؿ كثيػػراا فػػحتػػى ال يتػػتك     لمتعدػػ  فزػػ  الزمخذػػر  اا عػػكمش
ا لكػ   رـ بزيػد أمػر  كْ الفع  أمراا لفغاا كمعشػى فػت   ػا أأحػد بػتف يجعػ  زيػدا   كريسا

ػمْ  ي  ال  : "ك  ـ كالبا  يكؾف زائدة كسا فػي يؾلػه يعػالىر يرفه بالك ؼ إلػى يك  يػد  ت  ؾا ب  ق 
ـ بزيػد أمػراا لفغاػا ر  ْكػأ   :، أك يسكؽ فيػه كجػه آخػر أف يجعػ  يػؾلهؼ(2)"ة  ك  م  هْ الت  

ه يرػػير ذا كػػـر كيكػػؾف البػػا  إذف لمتعديػػة كليدػػ  بتن ػػ ركمعشػػى كيكػػؾف أمػػ
 (3)زائدة

 يفػ   مػا رآ  الزمخذػر  يؽبيؽ ما ذه  إليه البرريؾف كب اا اختبلفكألح  هشا 
سػا هػؾ إبعػاد بػالكبلـ هذا االخػتبلؼ إن   الؾجهيؽ المذيؽ ذكرهسا، كسا ألح  أف  

 .السعشى  يف يالتقدير كالرجؾع باألمر إلى السزعؽ التتكي  ك 

ػػا يجػػدر بػػ        ، فهػػؾ يػػر  أف   هشػػا ذكػػر  لؾجاهتػػه يكيػػد ذكػػر الرضػػي كجها
 مسا كيػة   ال يكؾف إال  الذركط لكؾف التعج يالتعج  يزيد عمى التفزي  ف

 يالساضػػ ي مسػػا حرػػ  فػػ)كال يتعجػػ  إال   :  ػػؼ اسػػتسر، يػػاؿ يالساضػػ يفػػ
ػػػ ا الحػػػاؿ الػػػذ  لػػػؼ يتكامػػػ  بعػػػد كاسػػػتسر حتػػػى يدػػػتحق أف يتعجػػػ  مشػػػه أم 

الػػذ  لػػؼ يدػػتسر فػػبل  يالؾجػػؾد كالساضػػ يذ  لػػؼ يػػدخ  بعػػد فػػكالسدػػتقب  الػػ
 (4)(يعمى الساض التعج  يالتعج  مشها فمذا كاف أشهر صيغت يدتحق

ا لػػرأ  الرضػػ جػػد  يريػػد أف يكػػؾف أفػػي هػػذ  السدػػتلة  يكمػػؽ هشػػا كاسػػتخراجا
 .رمكالمف  فيها فقط لؤل ي  به( أصمها ماضع  فْ صيغة )أ   يص  فاأل

                                                           

 .276( السفر  لمزمخذر  ص1)
 .195( سؾرة البقرة آية 2)
 .276( السفر  ص3)
 .348ص 2( شرح الكافية لمرضي ج4)
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ػػا يتعجػػ  مشخػػرج  بل ػػة أنػػؾاع مػػؽ األفعػػاؿ ال أه كسػػا ألحػػ  أن ػػ       هػػا كفقا
 ،  يػر السدػتسر يكالساضػ ، كالفعػ  السدػتقب  ، يلزمشها كهى الفعػ  الحػال

سػػؾا  كػػاف لفغاػػا أك معشػػى بذػػرط  يالساضػػ يأصػػ  مػػا يتعجػػ  مشػػه هػػ كأف  
  .استسرار  كعدـ انقظاعه أ شا  زمؽ التكمؼ

لف  )أفع (  يرد الخبلؼ الؾاية بيؽ الشحؾييؽ ففقد أك  (1)ا ابؽ مالػأم        
 كمعشا  فذكر فيه كجهيؽ:

ه في المف  أمر كفى السعشى خبر إنذػائي مدػشد إلػى الستعجػ  أن   :أحذًْا
 مشه السجركر بالبا .

ا إلػى ضػسير  كيػد أن   :انثاًَ ه أمر باستدعا  التعج  مػؽ السخاطػ  مدػشدا
، كمجسمػه  فيسػا سػبق ذكػر  يريباػا   هذا لمفرا  كهػؾ مػا ذكػر  الزمخذػر  ند 
 ه أمر بالتعج .أن  

 ثػانيكيد أيد ابؽ مالػ الؾجه األكؿ لؾجؾد مػا يذػك  عمػى الؾجػه ال 
 كمسا يذك  عميه أربعة أمؾر: 

ػه لؾ كاف الشػاطق بت  أن   :األٔل ،  بالتعجػ  لػؼ يكػؽ متعجباػا   السػذكؾر أمػراا فع 
ػػػا كال اآل ا كال اآلمػػػر كسػػػا ال يكػػػؾف اآلمػػػر بػػػالحم  حالفا مػػػر بالتذػػػبيه مذػػػب  ها

 .(2)كؾف ناطق التعج  متعجباا يكال خبلؼ ف ،  مشادياا بالشدا

 ، إال   نغراا لسبلحتهػا يع  انتباهر ، كيد أ نغرة  ايبةك كهؾ كجه جسي        
دعػؾة السػتكمؼ لمسخػاطبيؽ بالتعجػ  ال يعشػي  أنشي أعق  بتمر يدير كهؾ أف  

 أكالا ه لػؼ يذػاركهؼ فػي التعجػ  بػ  يػد يكػؾف مبالغػة كيتكيػد  لتعجبػه هػؾ أن  
                                                           

 .33ص 3( شرح التدهي  ج1)
 .33ص 3( السرجة الدابق ج2)
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 حتى كص  التعج  لد  الستكمؼ إلى إراديه إشراؾ اآلخريؽ بالتعج .

ا لمؾجػه الثػاني أن ػ رمسا ذك :اإلشكال انثاًَ ه لػؾ كػاف أمػراا ابؽ هذػاـ نقػدا
التتنيػث كالتثشيػة كالجسػة ككػ   ياع عمى فعميته لـز إبراز ضسير  فػمة اإلجس

ه الزػسائر بحجػة أن ػعػؽ عػدـ إبػراز  أمر كلؼ يقب  ابػؽ مالػػ أف يعتػذر فع 
ا دكف يبػدي  أك ث ػالس   ذإ ،  ث ػه جػار مجػر  الس  أك أن   ،  ث  م     يمػـز لفغاػا كاحػدا

ػا ػفْ أ  ) اأم ػ ، يبديمه يكػؾف طفيفا ا فػبل هػؾ مثػ  كال ا  بػه( فمػؼ يمػـز لفغاػا ك ع  حػدا
 .  ث  جار  مجر  الس  

ا إلػى السخاطػ  ع  فْ )أ   أف   :اإلشكال انثانث لػؼ يجػز أف  ( لؾ كاف أمراا مدشدا
ه مػػؽ يبيػػ  إعسػػاؿ فعػػ  فػػي ألن ػػ أحدػػؽ بػػػ :يميػػه ضػػسير السخاطػػ  نحػػؾ

 حد كهؾ كجه دييق فيه مبلحة كفظشةضسيريؽ فاع  كمفعؾؿ لسدسى كا

اعتبار )أفع ( أمر لفغاػا  يإلشكاالت التي أكردها ابؽ مالػ فمؽ ا : انشاتغ
ه لػؼ يعسػ  كسػا يعسػ  كػ  فعػ  أمػر كاستذك  عميه أن  ه زكمعشى كهؾ ما رف

 .(1)ابؽ كايؼ: أجؾؼ نحؾ 

، كأر  جسيعهػػػا  هشػػػا إيػػراد اإلشػػػكاالت التػػي ذكرهػػػا ابػػؽ مالػػػػ ىكانتهػػ     
  به( ع  فْ يدتحق الشغر كيحغى بالقبؾؿ مؽ ناحية العق  فهؾ إذف ير  أف )أ  

ا ما ذه  إليه البرريؾف. يلفغه لؤلمر كمعشا  لمساض  مريدا

ػػفْ صػػيغة )أ   األيػػؾ  أف    الػػرأ مسػػا سػػبق يتزػػ  أف     بػػه( لفغهػػا إنذػػائي ع 
مدػتقب  كمعشاهػا  رلفغها أمػ كمعشاها الخبر أك بعبارة يتشاس  مة الزمؽ أف  

لػؾا صار ذا حدؽ  ؼ أنذتكا التعجػ  فحؾ  :   ؽ بزيد( أد  حْ ، فتص  )أ   ماض
كػؾف  ي ػؼ زادكا البػا  إلزالػة القػب  فػ ليكػؾف إنذػا ا الفع  إلػى صػؾرة األمػر 

                                                           

 .34، 33ص 3( شرح التدهي  ج1)
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 .(1)الفاع  عاهر

ػفْ غة التعجػ  )أ  يزمؽ صػ يكأخيراا فهذا ما يي  ف   بػه( كالخػبلؼ الػذ  كيػة ع 
 بيؽ الشحؾييؽ.

  

                                                           

 .144ص 2( شرح ابؽ عقي  ج1)
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 ؼمـتاب إػشاب انف
 . المثالعت ٔاحلال أ ػهىانذلنح  يشاتٓح ادلضاسع نالعى يف: ٔفٍّ 
هػذ  األفعػاؿ بعػد أف كػاف حػدها عمػى مػا : )كإنػا أعربػ   ياؿ السبرد 

مؾايعهػػا  يهػػا يقػػة فػػكضػػع  لػػه لسزػػارعتها األسػػسا  كمعشػػى السزػػارعة أن  
ه يزػرب يزػرب( فيجػؾز أف يريػد أن ػ )زيػد  : كيرد  معانيها فسؽ ذلػ يؾلػ 
 ضػػارب   زيػػد   :حػػاؿ خبػػرؾ كسػػا يقػػؾؿ يب فػػر فيسػػا يدػػتقب  كلػػؼ يقػػة مشػػه ضػػ

ا الداعة كضارب   :   أ (1)ؼ"ه  ش  ْيػؼ ب  ك  حْ ي  ػ ل ػب ػر   كإف  : " عػز كجػ هللا ؿ ، يا  دا
كاألسػسا  يكػؾف معرفػة ،االسػؼ  يفدخمتها البلـ عمػى معشػى دخؾلهػا فػحاكؼ 

الحػاؿ كمػا  يال يعرؼ كيتها ما كػاف مشػه فػ يقةكنكرة كهذ  األفعاؿ السعربة 
 .(2)يكؾف مشه لسا يدتقب (

 داللة ك   يالسزارع ضارع االسؼ ف يفهؼ مؽ كبلـ السبرد أف   

ذػػابه ي ، فػػإف   إعرابػػه يبباا فػػمشهسػػا عمػػى الحػػاؿ أك االسػػتقباؿ ككػػاف هػػذا سػػ
؛ مزارعاا كسا كاف سبباا في إعرابهيدسيته  يالسزارع مة االسؼ كاف عمة ف

اإلعػراب كجػد لمتفريػة  ألف  ؛ األفعػاؿ  ياألسسا  فرع ف ياإلعراب أص  ف ألف  
ا الفع  فكاف األص  فيه البشػا  بيؽ الفاع  كالسفعؾؿ ك يرها مؽ األسسا  أم  

لعػػدـ كجػػؾد حػػافز لمتفريػػة بػػيؽ األفعػػاؿ فكمهػػا أفعػػاؿ لػػؾ بشيػػ  لػػؼ يحػػدث مػػا 
، ككجػه  حتى يمجت إلعرابه إلزالة المػبس يمبس عمى الدامة أك القارئ شيئاا 

كيػؾع السزػارع مؾيػة  يالسبػرد يػتمخص فػ سؼ كالسزػارع عشػدالذبه بيؽ اال
السعشػى  يها يقة مؾيػة األسػسا  فػألن  ؛ مزارعة  هاسا يي  ل)كإن  :االسؼ ياؿ 

                                                           

 .124( سؾرة الشح  آية 1)
 .84ص 4( السقتز  ج2)
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ا كسػا يػاؿ هللا عػز يائؼ   ( ك)زيد  يقؾـ   )زيد  :يقؾؿ  ( فيكؾف السعشى فيهسػا كاحػدا
ػي  الق   ؾـ  ؼ ي ػه  ش  يْ ؼ ب  ك  حْ ي  ل   ػ  ب  ر   "كإف  كج :  " ة  ام 

 )زيػد  :، كيقػؾؿ  الحػاكؼ   :، أ(1)
 )زيػد  :حاؿ أك  كأف يتك  فيسا يدتقب  كسا يقؾؿ  ي( فيرم  أف يكؾف فيتك   
ا(ز حاؿ آك  ك  يف  آك ( أ  .(2)يد آك   دا

عشػد السبػرد  مذابهة الفعػ  السزػارعة لبلسػؼ كانػ  سػبباا  أف   ألح ك  
مػا  أنػاير  ا، كإذ إعرابػه: الثػاني  ، يدػسيته بالسزػارع : األكؿ  : في شػيئيؽ

بلمهؼ مؽ الرجؾع إلى عمة إعراب السزارع لؼ يخمؾ ك ييي  عشد الشحؾييؽ ف
هة القائسػة بػيؽ السزػارع كاالسػؼ إعرابه فقػد صػرحؾا بالسذػاب يهذ  العمة ف

ػا مسػا ييػ  فػ السػتقباؿالداللة عمى الحػاؿ كا يف عمػة إعػراب  ي، كإليػػ بعزا
 رفعه. عمة ػالسزارع ككذل

رفعػه  يالسزػارع مؾيػة االسػؼ كػاف عمػة فػؾع فشجػد سػيبؾيه عػد كيػ 
مؾضػة اسػؼ مبتػدأ  يها إذا كانػ  فػ)اعمؼ أن  :باب كجه دخؾؿ الرفة  يياؿ ف

 ير مبتدأ كال مبشعمى مبتدأ كفى مؾضة اسؼ مرفؾع  ي يأك مؾضة اسؼ بش
هػا مريفعػة ككيشؾنتهػا مشرؾب فإن   مؾضة اسؼ مجركر أك يعمى مبتدأ أك ف

 .(3)هذ  السؾاضة ألزمتها الرفة كهى سب  دخؾؿ الرفة فيها( يف

حػػاؿ الرفػػة فقػػط  يإذف بػػيؽ االسػػؼ كالسزػػارع مشعقػػدة فػػفالسذػػابهة  
، كإذا  فػػإذا نرػػ  السزػػارع فػػبل مذػػابهة كإذا جػػـز السزػػارع فػػبل مذػػابهة

االسػؼ الشرػ  كالجػر ال  يما يعس  ف ألف   ؛ نر  االسؼ أك جر فبل مذابهة
 يالسزػارع الشرػ  كالجػػـز ال يعسػ  فػػ ، كمػا يعسػ  فػػي السزػػارع ييعسػ  فػ

                                                           

 .124( سؾرة الشح  آية 1)
 .1ص 2( السقتز  ج2)
 .14، 9ص 3( الكتاب ج3)
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 .(1)، كيد صرح بذلػ سيبؾيه األسسا 

ػػػ  دخػػػؾؿ العؾامػػػ  السخمرػػػة لمحػػػاؿ كػػػبلـ  فيػػػر  أف     ا الزمخذػػػر أم 
الدػػيؽ كسػػؾؼ جعمػػ  الفعػػ  ك، أك العؾامػػ  السخمرػػة لبلسػػتقباؿ  االبتػػدا 

 االسؼ فرفة كنر  كجـزالسزارع يذترؾ فيه الحاؿ كاالستقباؿ فؾية مؾية 
، كلؼ يكت  بالرفة فقط كحكؼ إعرابي متريػ  عمػى السذػابهة بػيؽ السزػارع 

 .(2)كاالسؼ

االريفاع بعام  معشؾ  نغير السبتػدأ  ي)هؾ ف:مؾضة آخر  يفقاؿ ف 
( يزػرب   )زيػد  :كخبر  كذلػ السعشى كيؾعه بحيػث يرػ  كيػؾع االسػؼ كقؾلػػ 

ما بعد السبتدأ مػؽ مغػاف صػحة كيػؾع  ألف  ؛ ( رفعته ب  ر ضا )زيد  :كسا يقؾؿ 
  (3)األسسا (

ؿ كالسزػاؼ إليػه اإلعراب مدتحق لبلسؼ لمتفريػة بػيؽ الفاعػ  كالسفعػؾ كألف  
، إذ هػؾ يػدؿ  إعرابػه ال يػدؿ عمػى معشػى ألف  ؛ الفعػ   ي ير محتػاج إليػه فػ
 .(4)عرب الفع  لسذابهته االسؼأ، فقد  عمى حدث كزماف

 كجه السذابهة بيشهسا: يكذكر العكبر  ف 

األزمشة فيتيي الحرؼ فيخرره بزمؽ  يالفع  يد يكؾف شائعاا ف أف   
يمػػ الحػاؿ  يمتذا بلا بالزرب ف( يحتس  أف يكؾف يزرب   )زيد  :معيؽ نحؾ 

                                                           

 .14ص 3( الكتاب لديبؾيه ج1)
 .244( السفر  ص2)
 .245( السرجة الدابق ص3)
 .136ص 1( الستبة ج4)
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 أك سػػؾؼ يزػػرب   سيزػػرب  : ، فػػإف يمػػ  (1)كأف يكػػؾف لػػؼ يتخػػذ مشػػه بعػػد
الرجػ   :جشده فػإذا يمػ   يشائة ف رج :يؾلػ  ، كسا أف   اختص بالسدتقب 

 بؾاحد بعيشه. اا صار مختر

اعتبػػار السذػػابهة بػػيؽ االسػػؼ كالفعػػ   يهػػذا كيػػد شػػكػ ابػػؽ مالػػػ فػػ 
ػػا مػػة االسػػؼ يػػاؿ  يه يػػد يتذػػابه الساضػػألن ػػ؛ اب السزػػارع عمػػة إلعػػر  أيزا
ا   هبػػاإلعراب ألجمػػ ي لسذػػابهة بهػػذ  األمػػؾر بسعػػزؿ عسػػا جػػا )ألف  :مؾضػػحا

مػؽ مذػاهة االسػؼ  يفي الفع  الساض اعتبريها كألف  تي بخبلؼ السذابهة ال
إذا  يالساضػ رع كلعمها أكس  فسؽ ذلػػ أف  ما يقاـك السذابهة السعزكة لمسزا

ا مؽ )يد( كاف مبهساا ك  ربػه كإذا ايتػرف بقػد فقػد كي   يالساض د  عْ مؽ ب   رد مجردا
بهاـ السزارع عشد يجػرد  عػؽ القػرائؽ كيخمرػه إيخمص لمقرب فهذا شبيه ب

 .(2)ستقباؿ بحرؼ التشفيس(لبل

رع مػػػدلؾؿ السزػػػا ياشػػػتراؾ الحػػػاؿ كاالسػػػتقباؿ فػػػ ذا أف  معشػػػى هػػػ 
ػػا فػػ الداللػػة عمػػى الزمػػانيؽ ذايهسػػا ال يحػػدد  يكصػػيغته كاشػػتراؾ االسػػؼ أيزا

 ير  عمػة فػالسراد ب  الذ  يحدد  هؾ القرائؽ كال يكفى هذا كمه عشػد  العتبػا
ػا يتحػدد يربػه أك بعػد  بػ يالساضػ إعراب الفع  فإف   القرائؽ فهػؾ مذػارؾ أيزا

 حتػػى يػتيي يػػد مػػثبلا  ه يغػػ  مبهسػاا االحتيػاج إلػػى يحديػد الػػزمؽ فإن ػ يلهسػا فػػ
كد ذلػ شراح األلفية فقػد عػزكا هػذ  الشغػرة إلػى ابػؽ مالػػ ألتحدد يربه كيد 
 .(4)، كابؽ عقي (3)مشهؼ ابؽ هذاـ

                                                           

 .7ص 1، كانغر الهسة ج138ص 1( الستبة ج1)
 .35ص 1( شرح التدهي  ج2)
 .128-125ص 4( أكض  السدالػ ج3)
 .314ص 2( شرح األلفية البؽ عقي  ج4)
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إعػراب السزػارع أك عمػة  عمة يه كإف اختم  الشحؾيؾف فكأخيراا فإن   
،  الشؾاصػ  كالجػؾاـز د  مػؽر يجػ يكيؾعػه مؾيػة االسػؼ أك هػ يرفعه هػ  هػ

فع  يذابه ال يخبلؼ بيؽ الشحؾييؽ فأف أيتبة أ ر الزمؽ فبل  يما يعشيش فإف  
الداللة عمى الحاؿ أك االستقباؿ كهػؾ مشػاط  يالسزارع كاالسؼ السذابه له ف

 البحث.
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 اسع ختهصّ نالعتمثالضنهًثح صاُادلصذسٌح ان أٌ
ه  أن ػسشزلػة مرػدر  إال  ب( كهػى كالفعػ  : )فسػؽ هػذ  الحػركؼ )أفْ  ياؿ السبػرد

ػػالحػػاؿ إن   يمرػػدر ال يقػػة فػػ ا كيؾعهػػا عمػػى السزػػارع سػػا يكػػؾف لسػػا يقػػة فتم 
ػػ :( السعشػػىيقػػؾـ   )يدػػرني أفْ :فشحػػؾ  القيػػاـ ال يقػػة أك  ألف   ؛ػ يدػػرني ييام 
 .(1)يس ( فْ أيدرني :  يالساض

الفرػػ  بيشهػػا  كسػػا يجػػؾز عشػػد  إذا كيعػػ  األفعػػاؿ السدػػتقبمة بعػػدها 
هػػا إذا كيعػػ  بعػػدها األفعػػاؿ يػػاؿ: )كاعمػػؼ أن   كيبقػػى عمػػى حالهػػاكبيشػػه بػػػ)ال( 

 )أحػ  أال  :عسمهػا عمػى حالػه يقػؾؿ  السدتقبمة ككان  بيشها كبيشها )ال( فإف  
ا( كالسعشىي   أال  ر يذه  يا فتى( ك)أك  .(2)ر  يركػ كبلـ زيد(أك :كمؼ زيدا

( الشاصػبة لمسزػارع السرػدرية البػد مػؽ )أفْ  مفهـؾ كبلـ السبػرد أف   
( فإذا كيعػ  كبعػدها  )يدرني أفْ  :كيؾعها لمسدتقب  كال يقة لمحاؿ نحؾ يقـؾ

 يس (. )يدرني أفْ :مردرية فقط نحؾ  يليد  الشاصبة فه يفه يماض

ػػا  حيػػث يػػاؿ: )فسػػؽ ذلػػػ ، (3)مػػؽ السقتزػػ  رخػػفػػي مؾضػػة آكأكػػد ذلػػػ أيزا
معشػػى السرػػدر  يهػػا كالفعػػ  فػػأن   االسؾضػػة الػػذ  يشرػػ  فيػػه الفعػػ  فسعشاهػػ

يػا  يذه    يد أفْ ر ػ ك)ال أييام   ييدرن: ( معشا  يقؾـ   )يدرني أفْ :كذلػ يؾلػ 
سػا يقػة مػة الفعػ  السدػتقب  الحػاؿ إن   يػ كال يقػة فػبيد ذهار سا هؾ أفتى( إن  

ا( كمػػة الفعػػ  الساضػػ )يدػػرني أفْ : لسػػا بعػػد نحػػؾ   فػػرطلسػػا يػػد  ييػػذه   ػػدا

                                                           

 .29ص 2، كانغر ج6ص 2( السقتز  ج1)
 .278ص 1كيشغر السشر  البؽ جشي ج 5ص 3( السقتز  ج2)
 .333/ 1، كيشغر األشبا  كالشغائر لمديؾطي 187/ 1( السقتز  3)
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ا  كأفْ  ،ذهب   يدرني أفْ  :نحؾ  .(1)معشا  ما مزى( ألف  ؛ كمس  زيدا

الشاصبة عمػى السدػتقب   داللة أفْ  يكيفهؼ مؽ هذا الشص كدابقه ف 
ػػػ كلػػػؼ يخػػػال  مػػػؽ  ية فتػػػدخ  عمػػػى السدػػػتقب  كعمػػػى الساضػػػا السرػػػدريأم 

( الشاصػبة مػؽ عػد )أفْ    ذػر الزمخ هػذ  القزػية حتػى أف   يالشحؾييؽ أحػد فػ
كبلمػػه عمػػى هػػذا حيػػث يػػاؿ:  يحػػركؼ السخمرػػة لبلسػػتقباؿ كيػػد نػػص فػػال

يػػاؿ ،كال كلػػؽ  الدػػيؽ كأفْ : )كمػػؽ أصػػشاؼ الحػػرؼ حػػركؼ االسػػتقباؿ كهػػى 
 ييفع  جؾاب ال يفع  لسػا فػ )سيفع ( جؾاب )لؽ يفع ( كسا أف   أفْ : الخمي  

 .(2)ال يفع  مؽ ايتزا  القدؼ(

( إذا دخمػػ  عمػػى السزػػارع فهػػؾ مدػػتقب  ال  يػػر )أفْ  كعميػػه فػػإف   
، يػػػاؿ    مرػػػدرية  يػػر ناصػػػبةكانػػػ ي، كإذا دخمػػػ  عمػػػى الساضػػ كنرػػبته
فيكؾنػاف معػه  ييدخ  عمى السزػارع كالساضػ ()أفْ : ) كهذا  يف   الزمخذر 

 :كقؾلػػػ   مدػػتقببلا يتكيػػ  مرػػدر كإذا دخمػػ  عمػػى السزػػارع لػػؼ يكػػؽ إال   يفػػ
 .(3)خبر عدى( ي( كمؽ  ؼ لؼ يكؽ مشها بد فيخرج   )أريد أفْ 

: الشر  يػاؿ  يمؽ دكاع (أفْ )استقباؿ السزارع بعد  يكجع  الرض 
) ا مؽ  ، كهؾ ما (4))كيشررؼ إلى االستقباؿ بك  ناص  أك جاـز فهسته أيزا

كؾنهسػا يقتزػياف  ي( فػى )أفْ مػبؽ مالػػ حػيؽ حسػ  )لػؽ( عكبلـ بدر الديؽ 
ؼ نفى لمسدتقب  ر استقباؿ مشرؾبهسا ياؿ: )مؽ نؾاص  الفع  )لؽ( كهى ح

 ؽ يقعػد  ( ك)لػزيػد   )لؽ يقؾـ  :كيقؾؿ  رككسيقعد عس سيقـؾ زيد  : يقؾؿ القائ  
                                                           

 .187ص 1( السقتز  ج1)
 .317( السفر  لمزمخذر  ص2)
 .318-317( السفر  ص3)
 .232ص 2( شرح الكافية ج4)
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االخترػػاص  ي( فػهػا مثػ  )أفْ ألن  ؛ الفعػ   يسػا عسمػ  الشرػ  فػػك( كإن  عسػر  
 .(1)بالفع  السدتقب (

الديؽ بؽ مالػػ  رفقد مشة بد مدتقببلا  اا يكؾف دائس (أفْ ما بعد ) كألف   
يػػد دؿ عمػػى االسػػتقباؿ فػػبل  الفعػػ  لزامػػاا  ألف  ؛ بعػػد الـ الجحػػؾد  (أفْ )عهػػؾر 

 .(2)هذا السقاـ يعاهرة ف حاجة لؾجؾد أفْ 

( )أفْ  هػػذ  يزػػية  يػػر خبلفيػػة كالقػػؾؿ فيهػػا أف   خبلصػػة القػػؾؿ أف   
مؾضػة  ييكػؾف فػ  بعض السؾاضة أ يمردرية فالسفتؾحة الخفيفة يكؾف 

 أك مخفؾضػػاا  أك مشرػػؾباا  مػػة الفعػػ  الػػذ  يميهػػا سػػؾا  كػػاف مرفؾعػػاا  رمرػػد
أك مزػػارع  يعميهػػا كسػػؾا  دخمػػ  عمػػى ماضػػ ةعمػػى حدػػ  العامػػ  الداخمػػ

 :( كلمتقػديريقعػد   ػ( ك)أمريػػ أفْ أكرم   ضرب ( ك)أريد أفْ  أفْ  ي)أعجبش:نحؾ 
 اس  مش ػل   اف  ك ػأ  )، ياؿ يعالى:  يػ بالقعؾدر كأم ، ػكأريد إكرام   ، ػأعجبشي ضرب  

 .(3)"(ايش  كح  أ   فْ باا أ  ج  ع  

هػػا أـ ، كألن  (4)هػػا إذا دخمػػ  عمػػى السزػػارع خمرػػته لبلسػػتقباؿ أن  إال   
الباب ييس عميهػا  يرهػا مػؽ الشؾاصػ  كسػا سػيتيي، فاشػترط فيهػا جسيعهػا 

( الداخمػػػة عمػػػى ة كلػػػذلػ نجػػػد مػػػؽ بػػػالع فعػػػد )أفْ يػػػإرادة االسػػػتقباؿ ال الحال
 السرػدرية بػدلي  أف   السزارع الشاصبة لػه السخمرػة لػه لبلسػتقباؿ  يػر أفْ 

األكلػػػى يخمػػػص السزػػػارع كالدػػػيؽ كسػػػؾؼ فكسػػػا ال يػػػدخبلف عمػػػى  يػػػر 
                                                           

 .112، كانغر رص  السباني لمسالقي ص14ص 4( شرح التدهي  ج1)
 .24ص 4( شرح التدهي  ج2)
 .2( سؾرة يؾنس آية 3)
، كمغشػػي المبيػػ  217-216، كالجشػػى الػػداني ص112-111( رصػػ  السبػػاني ص4)

 .27ص 1ج
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 .(1)عمى  ير  السزارع ال يدخ  أفْ 

( الشاصػػبة لمسزػػارع مسػػا ال الػػزمؽ الؾايػػة بعػػد )أفْ  يهػػذا مػػا ييػػ  فػػ 
لمسزػػارع إفاديهػػا  إذ كػػاف شػػرح نرػػ  أفْ  يخفػػى فيػػه يػػت ير عامػػ  الػػزمؽ

ا عؽ الحاؿ.  استقباله كيخميرها له بعيدا

  

                                                           

 .28ص 1( مغشي المبي  ج1)
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 . ادلغأنح انثانثح: )إرٌ( انُاصثح ٔانضيٍ تؼذْا
( ك)إذف   ياؿ سيبؾيه: )كيقؾؿ إذا حد   بالحديث: )إذف أعشػه فػاعبلا

عػؽ كخيمػة  حػاؿ ييمػػ الدػاعة فػ يػ فػػ يخبر أن ػألن  ؛ ػ إخالػ كاذباا( كذل
حاؿ  يالفع  بعدهسا  ير كاية كليس ف ألف  ؛ ( ي( ك)كفخرج  مؽ باب )أفْ 

يذػب ه بهػا جعمػ  بسشزلػة  يأخؾايها التػ ي  كلسا لؼ يجز ذا فحديثػ فع   اب
  .(1)سا(إن  

كيػؾع زمػؽ الحػاؿ بعػد إذف فػبل يعسػ  كيمغػى  يسػيبؾيه فػ ههذا ما يالػ      
 سا(.كسا ألغي  )إن  

ها يشربه ياؿ: )كلػؾ يمػ  )إذف مجي  زمؽ السدتقب  بعدها فإن   اأم   
ككػذلػ إذف يزػربػ إذا أخبػرت عشػ سيقة لشرب   أعشػ( يريد أف يخبر  أف  

 .(2)حاؿ ضرب لؼ يقة( يه فأن  

 جػػد خبلفػػاا أكهػػذا عػػاهر بػػيؽ كهػػؾ مػػا أيػػد  كثيػػر مػػؽ الشحػػؾييؽ كلػػؼ  
إذف مؽ نؾاص  السزػارع إذا خرج أالسبرد  ، حتى أف   هذ  القزية ييذكر ف

 يػ فػ)إذف أكرمػػ( إذا أخبػرت أن ػ: عمػى الحػاؿ نحػؾ  جا  بعػدها الفعػ  داالا 
نؾاصػ  السزػػارع الداللػة عمػػى  ياألصػ  فػػ ذلػػػ أف   يكالعمػػة فػ ،اـ ر حػاؿ إكػ
 .(3)االستقباؿ
ا مػا سػبق    كياؿ الزمخذر    :)كإذف جػؾاب كجػزا  يقػؾؿ الرجػ :مريدا

ػر أك)إذف :)أنا آييػػ( فتقػؾؿ  امػػ ر ػ( فهػذا الكػبلـ يػد أجبتػه بػه كصػيرت إكم 
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، فاعتبر اسػتقباؿ الفعػ  بعػد )إذف( مػؽ يبيػ  داللتػه (1)جزا  له عمى إييانه(
الذػػػرط مػػػؽ  الشحؾيػػػؾف عمػػػى أف  جسػػػة أ، كيػػػد  عمػػػى الذػػػرط داللػػػة ضػػػسشية

 الدالة عمى االستقباؿ. يالسعان

،  عمػػى االسػػتقباؿ الشرػػ  بػػإذف متؾلػػف عمػػى داللتهػػا كعميػػه فػػإف   
شػػركط عسمهػػا )أف يكػػؾف الفعػػ  لبلسػػتقباؿ ال لمحػػاؿ  يفػػ   ككسػػا يػػاؿ العكبػػر 

 يحال  )إذف أعشػ صادياا( أ:فمؾ كاف حاالا لؼ يعس  فيه كقؾلػ لسؽ يحد ػ 
 ي فػػكيمػػػ ال يعسػػ  إال   فْ تهػػا مذػػبهة بػػألن  ؛ اآلف كػػذلػ كإف لػػؼ يعسػػ  هشػػا 

 .(2)السدتقب (

هػا ألن  ؛ السزػارع  يالشرػ  فػ إذف يعس  مؽ هذا كما يبمه أف   كفهؼ 
( فْ أأفػادت إذف االسػتقباؿ كسػا يفيػد  ) إذا أـ الباب فبل يعس  إال   فْ تمذبهة ب

 فبل كجه لمذبه بيشهسا  ير .

سػا يشرػ  إذف السزػاع بذػرط كؾنهػا )كإن  :ياؿ بدر الديؽ بػؽ مالػػ  
 .(3)عؽ القدؼ( مردرية كالفع  مدتقب  متر  بها كمشفر 

كت  الشحؾ، كعهؾر أ ػر الػزمؽ  يف ر)إذف كثير كمذهؾ  يبلـ فكالك 
عسمها كاض  بيؽ، فالجسية يذترط داللة الفع  بعد عمى السدتقب  دكف  يف

 حتى يعس  الشر . زيالحاؿ أك الس
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 ) :  ادلغأنح انشاتؼح
 
 . ٔانضيٍ تؼذْا( ى حت

سزػارع بعػدها حتػى يشرػبه اسػتقباؿ الفعػ  ال يمؼ يبعػد الكػبلـ فػف( ىحت  )اأم  
ى يػػدخ  عمػػى األزمشػػة الثبل ػػة حت ػػ ألف  ؛كإذف كلكػػؽ نغػػراا  فْ أ يعسػػا ييػػ  فػػ

 كيدخ  عمى االسؼ كفى ك  حالة مؽ ذلػ يكؾف لمفع  حكؼ.

كهذا  ة نر  كاالسؼ إذا كاف  اية جرفالفع  إذا كاف  اي" : ياؿ سيبؾيه
 يد كاف كالدخؾؿ لؼ يكؽ كؾف الديرفتف يا الؾجه اآلخر كأم   الخمي  يؾؿ

 : يؾلػ كفى معشاها كذلػ أفْ  فيها إضسار التي يكا ت مث  كذلػ إذا ج
  (1) لي بذي كمسته حتى يتمر

  بعػدها إف كػػاف الفعػ يػر  أف  فهػؾ فهػذا كػبلـ سػيبؾيه إمػاـ الشحػػؾييؽ       
: كالسعشػػى  .هػػات حتػػى أدخم  ر سػػ :حتػػى الشاصػػبة نحػػؾ ي ايػػة لسػػا يبمػػه فهػػ

 ها.أدخم   سرت إلى أفْ 

 يفػػ يكػػ ة التػػي يشرػػ  الفعػػ  بعػػدها عمػػىيػػالغائ( حتػػى ) كحسػػ  سػػيبؾيه 
ا يفيػد االسػتقباؿ كسػا كضػ  مػؽ كبلمػه أم ػ يالتػ يالسعشى كالغاية مؽ السعان

هػػا سػػرت حتػػى أدخم  : إذا كػػاف الفعػػ  بعػػدها حػػاالا رفػػة يػػاؿ سػػيبؾيه: )يقػػؾؿ 
سػػرت  :بالفػػا  إذا يمػػ  بػػه يرػػاله اير كه كػػاف دخػػؾؿ مترػػ  بالدػػيعشػػى أن ػػ
ه دخ  كهػؾ يزػرب إذا كشػ  يخبػر أن ػهؾ ي يؾلػدخمها ههشا عمى تف فتدخمها

سػرت : ه يقػؾؿ حتػى أدخمهػا فكتن ػ: عسمه لؼ يشقظة فإذا ياؿ  عسمه كأف   يف
ه بالفػػا  فحتػػى يرػػالاحػػاؿ دخػػؾؿ فالػػدخؾؿ مترػػ  بالدػػير ك يفػػإذا أنػػا فػػ

يجػي  هػا لػؼ ألن  ؛ كما أشبهها مػؽ حػركؼ االبتػدا   صارت ههشا بسشزلة إذا
حػركؼ الشرػ  كسػا خرجػ   ( فخرجػ  مػؽيكال معشػى )كػ عمى معشػى ال أفْ 
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 (1)(أعشػإذف : يؾلػ  يإذف مشها ف

، ال  ى التي يميها الحاؿ كإذف التػي يقػة بعػدها الحػاؿكهكذا نجد حت   
خارجػة  ييعسػ  فهػحتػى ( ي( كمعشى )كػكال يحس  معشى )أفْ  يعس  فيه شيئاا 

 عشدئذ عؽ حركؼ الشر .

ى ككػاف فالفع  يرفة عشد  إذا كلى حت ػ ،كيري  مسا ياله سيبؾيه ياؿ السبرد 
السقرؾد به الحػاؿ كإذا أريػد بػه االسػتقباؿ نرػ  كمثػ  لسػا أريػد بػه الحػاؿ 

ه مؽ عس  الستكمؼ كمثػ  لسػا أريػد بػه االسػتقباؿ ألن  ؛ بػ)سرت حتى أدخمها( 
طمػؾع الذػسس لػيس  )سرت حتى يظمػة الذػسس( فػإف  :  لمحاؿدكف احتساؿ 

 مؽ عس  الستكمؼ.
ػػى ي  ت ػػؾا ح  ل ػػلز  ز  "ك   كمسػػا جػػا  بػػالؾجهيؽ يؾلػػه يعػػالى: ػػالر   ؾؿق  "ؾؿ  س 

يػػرئ   (2)
فيشرػ  الفعػ     ا الزمخذػر أم ػ (3)بالرفة كيػرئ بالشرػ  هػذا مػا ذكػر  السبػرد

كأف يكؾف الفعػ  كسػا  حكؼ السدتقب  بعد حتى يأك ف عشد  إذا كاف مدتقببلا 
كيػ   يه فػحكػؼ السدػتقب  أن ػ يلسا يؾجد كمعشى ما فػ مريقباا    رآ  الزمخذر 

كػاف الػدخؾؿ يؾجػد كيرفػة عشػد  إذا  اا كجؾد الدير السفعؾؿ ألجمه كاف مريقبػ
 (4). حتى أنا أدخمها اآلف: ه ياؿ الحاؿ كتن   يف

 يفػػػ اا أك نرػػػب حكػػؼ الفعػػػ  رفعػػاا  يكيػػد أكثػػػر الشحؾيػػؾف الحػػػديث فػػػ 
رفػػة  ياألكجػػه الػػؾاردة فػػ   كيػػد لخػػص العكبػػر  ،سػػرت حتػػى أدخمهػػا : يػػؾلهؼ

  :السثاؿ فذكر كجهيؽأدخمها في 
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كمعشػػى  لفغػػاا  يبمهػػا كمػػا بعػػدها ماضػػييؽ األكؿ ماضػػأف يكػػؾف مػػا ي :األٔل
  .السعشى فقط كهؾ مؽ يبي  حكاية الحاؿ يف يماض كالثاني

كأنػا إلػى  :  شقظػة أيأف يكؾف الدير يد مزى كالػدخؾؿ حػاؿ لػؼ  :انثاًَ
  .اآلف أدخمها

 .(1)لبلستقباؿ ضالفع  لؼ يتسح الرفة عشد  أف   يكالعمة ف

؛ ، كحتػى يػرذف السػرذف  سرت حتى يظمة الذػسس يكلهذا لؼ يرفة الفع  ف
 .(2)ذافالدير ليس سب  طمؾع الذسس كاأل ألف  

يحديػد نػؾع الػػزمؽ  يالسػتكمؼ لهػا العامػ  األكبػر فػ ةرادإ فهػؼ مسػا سػبق أف  أك 
د ال ر ، كإف لػؼ يػ نرػ  الؾاية بعد حتى فإف كاف حاالا رفة كإف كاف مدتقببلا 

ككذلػ  يه جؾاب أك أنه بسعشى كألن   يالسالق دحاؿ كال االستقباؿ نر  عشال
سػرت :  ا بعػدها نرػ  عمػى معشػى الغايػة نحػؾلسػ إف لؼ يكؽ ما يبمها سبباا 

 (3)السعشى إلى أف يخظ  يخظ  الخظي حتى 

األزمشة الثبل ة يقػة بعػد حتػى فػإف  كهكذا كمؽ خبلؿ ما سبق نجد أف        
كالفعػػ   يؼ جػػر بسعشػػى إلػػى أك بسعشػػى كػػر حػػ يفهػػ كػػاف مػػا بعػػدها مدػػتقببلا 

ؼ ابتػدا  كمػا بعػدها فعػ  ر ح ي، كإف كاف ما بعدها حاالا فه عدهامشرؾب ب
السعشػى فػإف  يفػ ياا ضػام، كإف كػاف الفعػ  بعػدها  مرفؾع النقظاعه عسا يبمه

ؿ بالسدتقب   ه  اية لسػا يبػ  حتػى كالفعػ  بعػدها يكػؾف عشدئػذ  يػر ألن  ؛ أك 
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 .(1)فزمه فالفع  مشرؾب عمى التتكي  بالسدتقب 

مػا  زػيالحػاؿ عمػى يرػد اإلخبػار بسب السعشػى مػركالا  يفػ يف كاف الساضػإك 
 ، يب  حتى كحكاية الحاؿ فيسا بعدها رفة الفع  ياؿ به بػدر الػديؽ بػؽ مالػػ

) ػػؼ إف كػاف اسػتقباله بػػالشغر إلػى زمػػؽ ابػؽ هذػاـ :كأضػػاؼ  (2)ابػؽ هذػاـك 
ػػ يػػه  م  ع   ح  بػػر  ؽ ن  ل ػػ ):السػػتكمؼ فالشرػػ  كاجػػ  نحػػؾ  ػػى ي  ت ػػيؽ ح  ف  اك  ع  ػػإ ة  رج   اليش 

ؾا ل ػلز  )كز  :كإف كاف بالشدبة إلػى مػا يبمهػا خاصػة فالؾجهػاف نحػؾ  (3)(ؾسىم  
(ؾؿ  س  الر   ؾؿ  ق  ى ي  ت  ح  

سا هػؾ مدػتقب  بػالشغر إلػى الزلػزاؿ ال إن  : يؾلهؼ  فإف   (4)
 (5)بالشغر إلى زمؽ يص ذلػ عميشا(

ؾييؽ مػؽ أ فػ  هػذ  حتى يظؾؿ فبل يؾجد مػؽ بػيؽ الشحػ يكالكبلـ ف 
 جػد أف  أهشػا هػؾ أ ػر الػزمؽ ك  ييغهػر لػ كالػذ كجؾههػا  يالقزية كأسه  ف

السػػتكمؼ كداللػػة الفعػػ  الػػذ    سػػا يرػػدى( كإن  الػػزمؽ ال يتػػتيى مػػؽ األداة )حت ػػ
 بعدها. كالذ يبمها 
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 .155-152ص 4كأكض  السدالػ ج 4/55( شرح التدهي  2)
 .91( سؾرة طه آية 3)
 .214( البقرة آية 4)
 .321ص 2، كانغر شرح ابؽ عقي  ج126ص 1( مغشى المبي  ج5)



 

 

515 

 . : انضيٍ تؼذ )نٍ( ادلغأنح اخلايغح
  : يؽ يتربلف بالزمؽر هشا يشاكؿ )لؽ( مؽ محؾ  أكد  

  . ها عمى االستقباؿداللت : األٔل

 . كاستسرار  يمى التتبيد في الشفعداللتها  : انثاًَ

ا لػؽ أضػرب لػؼ : كيد ياؿ سيبؾيه   ا لؼ أضػرب أك زيػدا )كذا يم : زيدا
يجػؾز لػػ أف يقدمػه  ػ لؼ يؾية بعػد لػؼ كلػؽ شػيئاا ألن  ؛  الشر  يكؽ فيه إال  

أضػربه  الجػزا  كلػؽ يى  ير حاله بعدهسا كسا كاف ذلػػ فػيبمهسا فيكؾف عم
 .(1)ستضرب(: لقؾله  نفي

الذػرط الػذ   ي مدتقب  كسػا كػاف ذلػػ فػفمؽ عشد  ال يقة بعدها إال   
)كلػؽ :    ف لشفػى السدػتقب  كيػد يػاؿ الزمخذػر إذ يفهػ  مدتقببلا ال يكؾف إال  

فػإذا  ، ياليػـؾ مكػان ال أبرح  : لتتكيد ما يعظيه )ال( مؽ نفى السدتقب  يقؾؿ 
 .(2)(ياليـؾ مكان لؽ أبرح  : أكدت كشددت يم  

السدػتقب  كنحػؽ هشػا برػدد  يفػ يعمػى الشفػ( لؽ ) كيد سبق داللة        
العكبػر  يخرػص  رالفع  الذ  يميه كحكسه اإلعرابػي فالفعػ  بعػدها كسػا ذكػ

كفػػي شػػرح  (3)ع عشهػػار كفػػ (أفْ )لبلسػػتقباؿ دكف الحػػاؿ كهػػى محسؾلػػة عمػػى 
  :في شيئيؽ (أفْ )مث  ( لؽ )  التدهي  ذكر أف  
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 .(1)ها عمى حرفيؽأن   :كالثاني  ، االختراص بالسدتقب  : األٔل
كؼ ر )كهى كغيرهػا مػؽ حػ:  بعدها فقاؿ ابؽ مالػ يا عؽ يتبيد الشفأم        
حػػػد أك  يػػػر  دعشػػػ جػػػؾاز كػػػؾف اسػػػتقباؿ السشفػػػي بهػػػا مشقظعػػػاا  يفػػػ يالشفػػػ

 (2)مشقظة(

فهػي  ، ك  أحؾالها فهؾ  ير الـز يف عشد  ليس دائساا  يفتتبيد الشف 
ليد  مخترة بالتتبيد لجؾاز مجػي  السدػتقب  السشفػي بعػد يشتهػي بانتهػا  

ػػػ يػػػه  م  ع   ح  بػػػر  ؽ ن  ؾا ل ػػػال  : "ي ػػػ، كقؾلػػػه يعػػػالى الغايػػػة ػػػى ي  ت ػػػح   يؽ  ف  اك  ع  ػػػإ   ة  رج  ا ليش 
 .(4)ح( يشتهى برجؾع مؾسىر الفع  )نب أف   فؾاض ، (3)ى"ؾس  م  

 ها السدتقب  ضربيؽ:يكجع  ابؽ هذاـ لشف 

 ح  ر  بػؽ ن  "ل ػ اية يشتهى إليهػا نحػؾ يؾلػه يعػالى:  يأف يكؾف لهذا الشف :األٔل
ػػ يػػه  م  ع   ػػى ي  ت ػػح   يؽ  ف  اك  ع  ػػإ   ة  رج  ػػا م  ليش  ، كمثمػػه يؾلػػه يعػػالى حكايػػة عػػؽ (5)"ىؾس 

 .(6)ي"ب  ي أ  ل   ف  تذ  ى ي  ت  ح   رض  األ   برح  ؽ أ  "فم  أخي يؾس : 

ؽ "ل ػإلػى  يػر  ايػة نحػؾ يؾلػه يعػالى:  رأف يكؾف نفػي لػؽ مدػتس :انثاًَ
ا لقياـ  ، فإف  (7)"هؾا ل  ع  س  ؾ اجت  كل   اا اب  ب  ؾا ذ  ق  خم  ي   انتفا  خمقهؼ الذباب مدتسر أبدا

كالسحػاؿ ال يقػة فػإف كيػة  ، خمقهػؼ إيػا  محػاؿ لقياـ الدلي  العقمػي عمػى أف  
                                                           

 .14ص 4( شرح التدهي  البؽ مالػ ج1)
 .131، ص14ص 4( السرجة الدابق ج2)
 .91( سؾرة طه آية 3)
 131ص 4( شرح التدهي  ج4)
 .91( سؾرة طه آية 5)
 .84( سؾرة يؾس  آية 6)
 .73( سؾرة الحجر آية 7)
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 (1)النقم  مسكشا كهؾ ال يجؾز

بعػد لػؽ  يلػزـك يتبيػد الشفػلشحؾييؽ عمى عدـ  م  اأ كيتز  لي أف   
ػػ  فيسػػا هػػؾ يقػػؼ عميػػه دليػػ  بؾجػػؾب اسػػتسرار إال   ا لػػزـك اسػػتقباؿ الفعػػ  ، أم 

مخمرػػػة الفعػػػ   يفهػػػ ربعػػػدها فؾاجػػػ  لػػػد  الشحػػػؾييؽ دكف اخػػػتبلؼ يػػػذك
 السزارع لبلستقباؿ.

 كلػؽ كإذف كحتػى أفْ  :أدكات الشرػ   يذا يمي  مؽ كثير ذكر  الشحؾيؾف فػه
 . االستقباؿبظؾا جسيعهؼ الشر  بها بداللة الفع  عمى ر كيد 

ا تّ احلالسسفغ ادلضا
ا
 ع ادلؼغٕف تانفاء ػهى فؼم يمصٕد

مػا يتييشػا   شي أما يتييشي فتحد   : )الؾجه الثاني أف يقؾؿ ياؿ السبرد:      
نػػا أؾ أ  مػػا يعظيشػػي ك ، ككػػذلػ مػػا يعظيشػػي فتشػػكر   شػػيم  ر شي كيككأنػػ  يحػػد   

ني ر جػـز يذػك ني؟لػؼ أعظػػ فتذػكرْ أ :الجػـز يكمث  ذلػ ف ؾ عمى حاؿأشكر  
 (2)ني(ن  يذكر  تف :  في االستفهاـ كالرفة عمى يؾلػ بمؼ كدخبل معاا 

عمػى فعػ  بالفػا  كأريػد زمػؽ الحػاؿ  عظف  فعبلا ه إذا كعاهر كبلمه أن        
مػا  :يػؾلهؼ  يفتحػد شا فػ يه يرفة السزارع كسا كجه الرفػة فػأك الحالية فإن  
 شا عمى إرادة الحاؿ.ن  يحد   تف  أ شايتييشا فتحد   

هػػذ  القزػػية حيشسػػا يػػذكر الشحؾيػػؾف يػػؾلهؼ  يعتريشػػي الحيػػرة فػػيكيػػد       
مؾيػػة  يفيعػػرب فػػ)عمػػى حػػاؿ( هػػ  السػػراد بػػه الحػػاؿ كػػزمؽ أـ الحػػاؿ كهيئػػة 

 نر  )حاالا(.

                                                           

 .131ص 4( أكض  السدالػ ج1)
 .16ص 2( السقتز  ج2)
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 ا(، فػػذكرش معشػػى جسمػػة )مػػا يتييشػػا فتحػػد يفػػاض الشحؾيػػؾف فػػأكيػػد  
  : فيه معشييؽ أف   الزمخذر  

  .لؾ أييتشا لحد تشا   :شا( أي  يحد   )ما يتييشا فك : حذًْاأ

ا إال   :ٔانثــاًَ كال حػػػديث  مشػػػ إييػػاف كثيػػر  أ  لػػػؼ يحػػد شامػػا يتييشػػا أبػػدا
كجعػػ   يالشفػػ يرفػػة )فتحػػد شا( عمػػى االشػػتراؾ فػػ   ذػػر ككجػػه الزمخ ،(1)مشػػػ

ػػل   ف  رذ   ي ػػال  : )ك  ه يعػػالىنغيػػر  يؾلػػ  ، أك عمػػى االبتػػدا  فكػػتف  (2)( كف ر  ذ  عت ػػي  ؼ ف  ه 
 .(3)أمرنا ن  يجه   تما يتييشا ف:   ، أ الفا  لبلستئشاؼ

 ؽ  ده  ي ػػ ؾكا ل ػػد  "ك  يؾلػػه يعػػالى:  يكيػػد حكػػؼ بجػػؾدة الرفػػة هشػػا كسػػا فػػ 
)ما يتييشػا فتحػد شا( : يؾلهؼ  يالشر  كالرفة ف   ، كأجاز العكبر (4)"ؾف ش  ده  ي  ف  

 فالشر  عشد  عمى معشييؽ: 

لػؼ يكػؽ مشػػ : مشفيػيؽ كالسعشػى  أف يكػؾف اإلييػاف كالحػديث جسيعػاا  : األٔل
 .حد شا أن  ال يتييشا فكي  ي   :إيياف فحديث أ

ػ كمسػا أييتشػا أن  : كالسعشى  اا كايعاا كالحديث مشتفيأف يكؾف اإليياف  : انثاًَ
 .(5)لؼ يحد شا

الشفي مدمط عمػى الفعػ   أف أعق    هشا أف   يكالرأ  عشد  إف حق ل 
لسريبػة األكؿ فكي  ال يشفى الفع  األكؿ كيشفى الفع  الثاني كبيشهسػا الفػا  ا

                                                           

 .246( السفر  ص1)
 .36( سؾرة السرسبلت آية 2)
 .249( السفر  ص3)
 .9( سؾرة القمؼ آية 4)
 .248ص 2، كانغر شرح الكافية لمرضي ج516ص 2( الستبة ج5)
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 كجهيها. يكة بيشهسا فر الثاني عمى األكؿ أك السذ

 : اا جهه العكبر  بؾجهيؽ أيزا الرفة فقد ك أم  

 . ما يتييشا كما يحد شا:  يجع  الفا  عاطفة كالؾاك كيقدير أف  :األٔل
الشرػ  يكػاد  يه األكؿ فػالرفػة كالؾجػ يالفرؽ بيؽ الؾجػه األكؿ فػ أف   كأر  
 .يالشف يالسعشى كاحد كهؾ االشتراؾ ف ر أف  فتشع معدكماا يكؾف 

 .(1)ما يتييشا محد اا لشا: مؾضة الحاؿ يقدير  يأف يكؾف ف : انثاًَ
رف بفػا  الدػببية السزػارع السقتػف ،بالشر  ال  ير  كجعمه ابؽ عقي       

مػا :  كمثػ  لػه بقػؾلهؼ مزػسرة يج  نرػبه بػتفْ السحض  يالسجاب بها الشف
"ؾاؾي  س  ي  يهؼ ف  م  ى ع  قز   ي  "ال   يعالى: بالشر  كجعمه مشه يؾله شايتييشا فتحد   

(2) 

: السعشػػى  ألف  ؛ حالػة الرفػة  يا عػؽ أ ػر الػػزمؽ فهػؾ يغهػر فقػط فػػم ػأ      
 . كاحدزمؽ  يالسعشى اإليياف كالحديث معاا ف يحد شا اآلف أك أف    فتن

 استفهاـ الحاؿ بعد رفة السزارع بعد فا  العظ  إذا يرد

 جؾابػػػاا يػػػاؿ السبػػػرد : ) يقػػػؾؿ : أيػػػؽ بيتػػػػ فػػػتزكرؾ ؟ فػػػإذا أردت أف يجعمػػػه 
نػا تأيػؽ بيتػػ ف: كإف أردت أف يجع  الزيارة كايعػة عمػى حػاؿ يمػ   ،نرب  

 .(3)أزكرؾ عمى حاؿ

 الفع  )فتزكرؾ( فيه كجهاف: كبلمه أف  كعاهر  

  ؾ عمى حاؿنا أزكر  تف: الفا  استئشافية كالسعشى ه أف  هالرفة ككج :األٔل
                                                           

 .516ص 2( الستبة ج1)
 2/322.كيشغر شرح األلفية البؽ عقي  36( سؾرة فاطر آية 2)
 .24ص 2( السقتز  ج3)
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جؾاب االستفهاـ كهػؾ  يالفا  سببية كايعة ف كهؾ عمى أف   الشر  :انثاًَ
 . مزسرة بعد الفا  فْ تب طم  فيكؾف الفع  مشرؾباا 

 يسػػببية كهػػالفػػا   )فػػتزكرؾ( عمػػى أف  انترػػ  الفعػػ   كعشػػد العكبػػر        
إف يكػػؽ لػػي : ( ؟  جػػؾا ب االسػػتفهاـ فسعشػػى )أيػػؽ بيتػػػ فػػتزكرؾ يكايعػػة فػػ

، (1)ا"ش  ؾا ل  ع  ذف  ي  ف   ا   ع  ف  ؽ ش  ا م  ش    ل  ه  "ف  ، كمشه يؾله يعالى:  معرفة بيتػ فزيارة
حالة رفة الفع  هشا يتؾجه عشد  الشحؾييؽ عمى  يف كهذ  السدتلة كدابقتها

 إرادة الحاؿ.

 َصة ادلضاسع تؼذ انفاء انؼاعفح ػهى اعى إرا لصذ احلال
ػ يمػا أنػ  برػاحب: ياؿ السبرد: )كلػؾ يمػ    لكػاف الشرػ   ،ػ فتكرم 

كلكؽ لؾ حسمته عمى فتنا  ،كلؼ يجز الرفة معه  ،فكي  أكرمػ : عمى يؾلػ 
 .(2)جسمة عمى جسمة( أكرمػ عمى حاؿ  ؼ يعظ 

 ي)ما أن  براحب:الفع  فتكرمػ مؽ يؾلهؼ  يرد الشر  فكجه السب 
،  الفػا  سػببية النتفػا  الرػحبة فكيػ  يكػؾف هشػاؾ إكػراـ ػ( عمػى أف  فتكرم  

مػا  ألف  ؛ حكػؼ مػا يبمهػا  يف الفا  عاطفة مذركة لسا بعدها فػكمشة أف يكؾ
  .بعدها فع  كما يبمها اسؼ فمؼ يتذاركا

ككجػه الرفػػة فػػي فتكرمػػ عمػػى افتػػراض جعػػ  الفػا  اسػػتئشافية كالسعشػػى فتنػػا 
 . ه عظ  جسمة اسسية عمى جسمة اسسيةن  تأكرمػ فك

إذا أريػػد بالفػػا  هشػػا الدػػببية كالسعشػػى  اا الشرػػ  الزمػػ   كجعػػ  العكبػػر  
ا ، أم ػ أف صحبتػ لي يؾج  إكرامي لػػ كيػد انترػ  فيشتفػى اإلكػراـ: عشد  

                                                           

 517,  516/ 2كيشغر الستبة 53األعراؼ آية  ( سؾرة1)
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ػػا بسػػا ذكػػر السبػػرد مػػؽ يبػػ  كالسعشػػى عشػػد  الرفػػة فقػػد كجهػػه  مػػا أنػػ  : أيزا
 .(1)فالفا  ليد  سببية ،ػ براحبي فتنا أكرم  

)ال يتكػػ  الدػسػ كيذػػرب المػػبؽ( : كجعمػؾا مػػؽ هػذ  السدػػتلة يػؾلهؼ  
الشهػى عػؽ كػ  كاحػد  الفع  يذرب يجؾز جزمه عمى إرادة العظ  فكػتف   فإف  

ال يتكػػ  الدػػسػ عمػػى حػػاؿ كال : ، كالسعشػػى عشػػد السبػػرد  مشهسػػا عمػػى حػػاؿ
 .(2)يذرب المبؽ عمى حاؿ

السثاؿ فيػه مشػة لػه مػؽ الفعمػيؽ مشفػرديؽ أك  فإف     ؿ العكبر ككسا يا 
 .(3)مجتسعيؽ

ػػ ه نهػػى عشهسػػا مجتسعػػيؽ فقػػط  أن ػػر كإف كشػػ  أ  هسػػا ا عمػػى أن  ، أم 
، كبػػه  الفعػ  يذػرب ي  فػلمشرػ فػبل  زاضػة كهػؾ مػا يعػد كجهػاا مشفػرديؽ 
، فمػػؾ  ػ يسشعػه مػؽ الجسػة بيشهسػافهػؾ عمػى إرادة أن ػ  الشرػ   العكبػر كجػه 

اأ ، ك)يذرب( عمى هػذا  ك  الدسػ كحد  أك شرب المبؽ كحد  لؼ يكؽ مخالفا
 ه مثػ  ال يتكػ  الدػسػ مػة أفْ مزسرة بعػد الػؾاك بسعشػى مػة كتن ػ يشر  بتفْ 
 يذرب المبؽ.

  فػي ما بعدها عػؽ العظػ  عمػى لفػ  يتكػ  فهػؾ عظػ صرف الؾا ي 
 .(4)السعشى دكف المف 

ػػ  كأنػػ  يذػػرب المػػبؽ كسػػا يقػػدـ :   ا الرفػػة فعمػػى إضػػسار مبتػػدأ أكأم 

                                                           

 كما بعدها. 25/ 2، كانغر شرح الكافية لمرضي 516/ 2( الستبة 1)
 24ص 2( السقتز  ج2)
 .517ص 2( الستبة ج3)
 ..241ص 2.، كانغر شرح الكافية ج517ص 2( الستبة ج4)
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 .(1)إعراب الفع  فتكؾف الؾاك لمحاؿ يػ في السدائ  الدابقة فذل

 يشحػػؾييؽ حيشسػػا عبػػركا بقرػػد الحػػاؿ فػػال كأكد اإلشػػارة هشػػا إلػػى أف   
  لمحػػاؿ أ السدػػائ  الػػثبلث الدػػابقة يػػد عبػػركا عشػػه ربسػػا يكػػؾف ذلػػػ يرػػداا 

الهيئػػة كالسعشػػى يكػػؾف عشػػدهؼ الػػؾاك كاك الحػػاؿ كالفعػػ  بعػػدها خبػػر لسبتػػدأ 
أك أنػ   ،أك فتنػا أزكرؾ  ،أك فتنا أكرمػ  ،فتن  يحد شا : محذكؼ كالتقدير 

ا ر مػػة ذلػػػ كػػؾف الحػػاؿ كهػػؾ الػػزمؽ الحاضػػر مػػ أسػػتبعد، كلكػػؽ ال  بر يذػػ ادا
ه يدؿ عمى اجتساع الفعميؽ في السعشى فيسا سبق أن   هؼ يعبركف بتف  ن  أبدلي  

مؾضػؾع الػزمؽ  يذ  السدائ  الدابقة لها اريباط فػكعميه يكؾف ه الحاؿ معاا 
 هؾ مشاط البحث.ك 

  

                                                           

 .327ص 2، كشرح ابؽ عقي  ج518-517ص 2( الستبة ج1)
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 .ٔانضيٍ تؼذْا ًٔف انُفشادلغأنح انتاعؼح: ح
)إذا يػػاؿ: : كالػزمؽ الػذ  يشفيػه  يأدكات الشفػػ : مجسػبلا يػاؿ سػيبؾيه  
: نفيه لسػا يفعػ  كإذا يػاؿ  فإف   ،  ع  يد ف  : فإف نفيه لؼ يفع  كإذا ياؿ  ،ف ع   
وهللا لقػد فعػ  فقػاؿ: )وهللا مػا : ه يػاؿ ه كتن ػفإف نفيه ما فع  ألن ػ ،  ع  لقد ف  

: نفيه ما يفع  كإذا ياؿ حاؿ فع  فإف   يهؾ ف:  هؾ يفع  أ: فع ( كإذا ياؿ 
)وهللا لػيفعمؽ( فقمػ : )وهللا ال يفعػ ( كإذا : ه يػاؿ ن ػتليفعمؽ فشفيه ال يفع  ك

 .(1)نفيه لؽ يفع ( سؾؼ يفع  فإف  : ياؿ 

مثمػه  ر بتف  كعب   ي م  أدكات الشفأالشص الدابق  يؾيه فأجس  سيب 
ا كال كلػؼ كلس ػ مػا : ي، كذكػر مػؽ أدكات الشفػ فيه كػ  أداةعؽ الزمؽ الذ  يش

 .(2)مؾضة آخر يف (فْ إ) ر، كذك كلؽ

هيئػػة  يؿ عمػػى الػػزمؽ السػػراد مػػؽ السػػتكمؼ فػػيػػد مفترضػػاا  كذكػػر مثػػاالا  
دـ فػػي نفػػى الحػػاؿ ، كاسػػتخ خبػػر يحتسػػ  الرػػدؽ كالكػػذب كاإليجػػاب كالدػػم 

 ي، كفى نفى الحاؿ القري  مؽ الساضػ )ما( داخمة عمى السزارع يأداة الشف
لقػػد فعػػ  : ، كإذا أكػدت يػػد بػػالبلـ فقيػ  ي اسػتخدـ )مػػا( داخمػة عمػػى الساضػػ

ا داخمة عمى الساض( ما ) استخدـ    .ي أيزا

 يكلشفػػ يالحػػاؿ القريػػ  مػػؽ الساضػػ يالحػػاؿ كلشفػػ يإذف )مػػا( مؾضػػؾعة لشفػػ
 الحاؿ السركد.

ا كهعشد  لشفى  يا )ال( فهأم    عشد   يالسدتقب  كيذاركها )لؽ( أيزا
  .لشفى السؾج  القدؼ

                                                           

 .117ص 3( الكتاب ج1)
 .152ص 3( السرجة الدابق ج2)
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المفػ   يالسعشػى السزػارع فػ يفػ يالساضػ يلشفػ سػاا( فها )لؼ( ك)لس ػأم        
 ا( لسػا استظاؿ زمشه.)لس   بيد أف  

لكػ   أسير فيها كفقػاا  أف ية مؽ أمر يريي  يمػ السدتلة ه  لحير  يككش  ف
ػػػػا أداة أـ كفقػػػػاا  كسػػػػا سػػػػار أـ أسػػػػير  ؟ لكػػػػ  زمػػػػؽ كأدكات نفيػػػػه يػػػػتيي يباعا

نغػػراا الريبػػاط بعزػػها بػػبعض معغػػؼ األدكات  يالشحؾيػػؾف كأجسػػ  الكػػبلـ فػػ
 م  الكت  ذكريها مجسمػة دكف يفرػي  لكػ  أداة ماعػدا الكتػ  أ ألف  ؛ كنغراا

 التي خرر  لدراسة حركؼ السعاني كهذا ما اختريه.

ؽ فػي أدكات يذكر  بعض الشحػؾيهشا أف أبدأ بتعريف القارئ ما  كأكد   
شجد  يؾافق ما ذه  إليػه سػيبؾبه ، كأبدأ بالسبرد ف كالزمؽ الذ  يشفيه يالشف
سػا دخمػ  عمػى كإن   ، يالساضػ يها لشفػ، كبدأ بػ)لؼ( فذكر أن  ي أدكات الشف يف

:  لسعرب فإف ييػ  ، كهؾ ال يكؾف إال   ها عاممة كعسمها الجـزألن  ؛ السزارع 
 .يالساض يألف يكؾف فع  ف يه نف، فإن   لؼ يفع  اا يد فع  فيقاؿ كذب

يػر  مػؽ الشحػؾييؽ لشفػى السدػتقب   ؼ ذكر )لػؽ( كهػى عشػد  كعشػد   
  .، كهى يخمص الفع  السزاع لسا لؼ يقة لشفى سيفع   أ

،  ػؼ ذكػر )ال(  لشفى الحاؿ   :)هؾ يفع ( أ يعشد  لشف يا )ما( فهأم        
حػق  فػي )ال( أف  ، كأضػاؼ  زيػد ـؾ قػال ي: لشفى السدتقب  كػ)لؽ( نحػؾ  يفه

 .(1))ال يقـؾ يا فتى(: مشفيها لسا كية مؾجباا بالقدؼ )ليقؾمؽ زيد( فتقؾؿ 

ػا مػا ذكػر  سػيبؾيهكنذه  لمزمخذر  فإن    ه ، بػ  إن ػ ه لؼ يخال  أيزا
ه أضػاؼ عشػد الحػديث عػؽ  أن ػ، إال  ي  مػ  أدكات الشفػأ ياستذهد بكبلمه ف

ػا مػة نفيهػابػ)ال( أن ػ يالشف ، ي ه يشفػى بهػا الساضػلمسدػتقب  أن ػ ه يجػؾز أيزا
                                                           

 .185ص 1( السقتز  ج1)
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ػبل  "ف ػيؾله يعالى:  يكسا كد ف ػال  ك   ؽ  د   ص  ، كسػا يجػؾز فيهػا أف يشفػى (1)"ىم   ص 
ال رجػ  فػي الػدار كال  : الػدار، ك يػر العػاـ كسػا فػي يال رجػ  فػ :العاـ نحػؾ

ػا أف يشفػى األمػر  الدار كال عسػرك يكال زيد ف ،امرأة  ، كسػا يجػؾز فيهػا أيزا
 .(2)ال رعاؾ هللا:، كيدسى الشهى كالدعا  نحؾ  ال يفع  : كقؾلػ

ه  أن ػكسػا فعػ  سػيبؾيه إال   يالشفػ يا( فػه فرؽ بػيؽ )لػؼ( ك)لس ػكسا أن   
)لػؼ( كبػة مػؽ ر هػا عشػد  مالسعشػى ألن   يا( لها فزػ  كزيػادة فػ)لس   أضاؼ أف  

التؾيػة ا( معشػى السعشػى كلػذا أضػي  إلػى )لس ػ يك)ما( فزيادة السبشى يزيػد فػ
)ندـ فبلف كلؼ يشفعػه : ، فإذا يي   الذ  نفته يكاالنتغار كطؾؿ زمؽ الساض

ا يشفعػه )نػدـ كلس ػ: ا إذا ييػ  ، أم ػ ةر الشدـ( فهذا كػبلـ ييػ  بعػد الحػدث مباشػ
، هػذا فػرؽ بيشهسػا مػؽ  الشدـ( كاف عمى معشػى أف لػؼ يشفعػه إلػى كيتػه هػذا

 . (3)جهة السعشى

هػػا شػػريكة )ال( فػػي نفػػي فػػي )لػػؽ ( إلػػى مػػا سػػبق أن     كأضػػاؼ الزمخذػػر 
ها لتتكيد )ما( يعظيػه )ال( مػؽ نفػى )لؽ( يزيد عمى )ال( ألن    أف  إال   السدتقب 

)لػػؽ :فػػإذا أكػػدت يمػػ    يال أبػػرح اليػػـؾ مكػػان:السدػػتقب  كمثػػ  بقػػؾؿ القائػػ  
ػػػػم   ع  بم ػػػػى أ  ت ػػػػح   ح  بػػػػر   أ  ال  " كمشػػػػه يؾلػػػػه يعػػػػالى: (يأبػػػػرح اليػػػػـؾ مكػػػػان  ة  جس 

 (5)"يب  ي أ  ل   ف  ذ  تْ ى ي  ت  ح   رض  األ   ح  بر  ؽ أ  م  ف  كياؿ يعالى: "(4)"يؽحر  الب  

مذػػاركة  ي( فهػػمشهػػا )إفْ  رفػػذك يضػػاؼ مكسػػبلا لبقيػػة أدكات الشفػػكأ 
                                                           

 .31( سؾرة القيامة آية 1)
 .243ص 1، كمغشى المبي  ج346( السفر  ص2)
 .347( السفر  ص3)
 .64( سؾرة الكه  آية 4)
 .84( سؾرة يؾس  آية 5)
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يائؼ   زيد   كإفْ  يقـؾ زيد  : نفى الحاؿ كقؾلػ  يلػ)ما( ف
(1). 

نفػػػى الحػػػاؿ األداة الثالثػػػة  ي( فػػػإلػػػى )مػػػا( ك)إفْ    كأضػػػاؼ العكبػػػر  
هػا يخػتص )كمشهػا أن  :، يػاؿ  عمػى حرفيتهػا )ليس( كجع  نفيها لمحػاؿ دلػيبلا 

 .(2)الحاؿ كليد  األفعاؿ كذلػ( يبسعشى ما ف

كإذا  يلشفى الساضػ يها لشفى فع  كنفى يد فع  فهأن   (لؼ) يكذكر ف 
 لػؼ يقػؼْ  إفْ : الذػرطية رديهػا لشفػى السدػتقب  نحػؾ يؾلػػ  (إفْ )دخم  عميهػا 

 .(3)يس   داا 

)زعػؼ يػـؾ :)ليس( لمحاؿ  ير الـز ياؿ  فيا ابؽ مالػ فقد جع  نأم   
الحػػاؿ كالرػػحي   يمػػا فػػ فػػيلػػيس كمػػا مخرؾصػػتاف بش:  مػػؽ الشحػػؾييؽ أف  

، (4) السدػػػتقب ( يكمػػػا فػػػ يالحػػػاؿ كمػػػا فػػػي الساضػػػ يسػػػا يشفيػػػاف مػػػا فػػػهن  أ
 يككػذلػ فعػ  فػ (5)"ؼشه  كفاا ع ػرػر  م   يس  "ل   كاستذهد لبلستقباؿ بقؾله يعالى:

ػ ه  ح  ز  حْ ز  س  ؾ ب  ا ه  "كم  :  السدتقب  بػ)ما( استذهد بقؾله يعالى ينف اب ذ  ؽ الع ػم 
 .(6)"رس  ع  ي   فْ أ  

ى إيقػاع السزػارع السشفػى بػػ)ال( جسػاع الشحػؾييؽ عمػإ)ال(  يكذكر ف 
أـ  يحبػهأك  ،أيغؽ ذلػ كائشاا أك ال يغشػه  : مؾاضة يشافى االستقباؿ نحؾ يف

                                                           

 .274، الجشى الداني ص347( السفر  ص1)
 .257ص 1( الستبة ج2)
 .524ص 2السرجة الدابق ج( 3)
 .384ص 1( شرح التدهي  ج4)
 .8( سؾرة هؾد آية 5)
 .96( سؾرة البقرة آية 6)
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ػا ل  كم  ، كجع  مشه يؾله يعالى: " ال يحبه ، كيؾلػه يعػالى: (1)"اهلل  ب ػ ؽ  رم   ن ػا ال  ش 
ػك  ج  ر  ْخػأ   هللا  ، كيؾله يعػالى: "(2)"يه  م  ع   ؼك  م  س  حْ ا أ  م   د  ج   أ  ال  " ػم  أ   ؾف  ظ ػؽ ب  ؼ م  كؼ اي  ه 
 (4).(3)"اا يئ  ش   ؾف  س  م  عْ  ي  ال  

لهػا  )كذلػ يذبيهاا :الحاؿ ياؿ  ينف ي)ما( كػ)ليس( ف يكجع  السالق 
 ير يبمهػػػا كنفػػػمثمهػػػا كداخمػػػة عمػػػى السبتػػػدأ كالخبػػػ يلمشفػػػ ي بمػػػيس إذ هػػػ

 شهر.أإفاديها الحاؿ  ، كالغاهر أف  (5)الحاؿ(

ا ل كالحغ  فيسا سبق أف     ي)لؼ( التي لشفػى الساضػ يؼ يخال  فأحدا
 .(6)المف  يع فر في السعشى السزا

ه إذا ييػ  لقػد عؽ يد بسعشى أن   ا يكؾف عؾضاا لس   أف   يا أضاؼ السالقكفى لس  
ػا السػػتسرار ا أن  ، كسػػ يا يفعػ  بػالشفلس ػ: الجػػؾاب  ي  فػفعػ  ييػ هػا يكػؾف أيزا
 .(7)عؽ معشى لؼ ما يزيدكهؾ  يالشف

هػا لسػا كانػ  مخمرػة لبلسػتقباؿ امتشػة )لؽ( أن   يف يكأضاؼ السالق 
اإليجػاب كلػؽ  يلبلسػتقباؿ فػا فالدػيؽ سػاجتساعها مة الديؽ لمتشػايض بيشه

                                                           

 .84( سؾرة السائدة آية 1)
 .92( سؾرة التؾبة آية 2)
 .78( سؾرة الشح  آية 3)
 .24-19ص 3( شرح التدهي  ج4)
 .314( رص  السباني ص5)
 1كمغشػػػػػى المبيػػػػػ  ج، 284، كرصػػػػػ  السبػػػػػاني ص63ص 4( شػػػػػرح التدػػػػػهي  ج6)

 .175ص 4، كأكض  السدالػ ج277ص
 .281( رص  السبانى ص7)
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 .(1)ي الشف يلبلستقباؿ ف

 يهػا ال يشفػى الساضػن  أهػا لشفػى السدػتقب  ك )ال( أن   يف  كذكر السراد 
 .(2)ه ما كرد مشه يحف  كال يقاس عميه، كأن    يميبلا إال  

كال يػدخ   يمسا يختص بالزماف مؽ أدكات الشف هكذكر ابؽ هذاـ أن   
 .(3)عمى  ير  )الت(

بػػيؽ  (الت)هػػذ  السدػػتلة لػػؼ يتشػػاكؿ ذكػػر  يمػػؽ سػػبق عػػرض رأيػػه فػػ كلعػػ   
شهؼ مركبة مؽ ال بزيػادة يػا  التتنيػث عاأل م   عمىها أدكات الشفي نغراا ألن  

يؽ  م ش اصأك يا  السبالغة كمشه يؾله يعالى: " ت  ح   (5).(4)"ك ال 

فيذػبهؾنها بمػيس ا أه  الحجاز )كأم  :ها خاصة بالحيؽ ياؿ كذكر سيبؾيه أن  
بعػض السؾاضػة كذلػػ مػة  ياها كسعشاها كسا شػبهؾا بهػا الت فػإذا كاف معش

 .(6) مة الحيؽ(إال   تالحيؽ خاصة ال يكؾف ال

لػيس  ، إفْ  ،لػؽ  ،ال  ،مػا  ،ا كلس ػ ،لػؼ  )يأدكات الشف يتمخص مسا سبق أف  
ػا  ، كأف   اةلك  أد الزمؽ بعدها يتحدد كفقاا  ف  أك  الت ، ما يسكؽ أف يكؾف عاما
 . باختبلؼ (ال)كبايفاؽ  (فْ )إ ثبل ة مؽ هذ  األدكاتاألزمشة ال يف

ػػ  ػػ: فهػػؾ  يا مػػا يكػػؾف لشفػػى الساضػػأم  ، كمػػا يكػػؾف لشفػػى  الػػؼ كلس 

                                                           

 .285( رص  السباني ص1)
 .245( الجشى الداني ص2)
 .246ص 1( مغشى المبي  ج3)
 .3( سؾرة ص آية 4)
 .294/ 1، كشرح ابؽ عقي  253ص 1( أكض  السدالػ ج5)
 .294ص 1، كشرح ابؽ عقي  ج57ص 1( الكتاب لديبؾيه ج6)
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مػى األرجػ  ، كما يكػؾف لشفػى الحػاؿ مػا كلػيس ع لؽ كال: السدتقب  بايفاؽ 
ػػا نكػػؾف يػػد  يالػػزمؽ الؾايػػة بعػػد أدكات الشفػػ يكاألشػػهر، هػػذا مػػا ييػػ  فػػ عم ش 

 أكفيشا أك يربشا ما يي  فيه لمقارئ.
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 شط ــاب انشـــت
 . انششط ٔجٕاتّ ً: صيٍ فؼهٔفٍّ 

الجػزا  عمػى  يأف يقػة األفعػاؿ الساضػية فػياؿ السبػرد: )كيػد يجػؾز  
: ، كذلػػ يؾلػػ   عمػى فعػ  لػؼ يقػةالذرط ال يقػة إال   ألف   ؛معشى السدتقبمة 

فكيػػ  أزالػػػ  : جئتشػػي جئتػػػ(، فػػػإف يػػاؿ يائػػ   أييتشػػي أكرمتػػػ( ك)إفْ  )إفْ 
األصػ  ييػ   يلسػا مزػى فػ هػي سػاالحركؼ هذ  األفعاؿ عمى مؾاضعها، كإن  

)زيػد : ػ يقػؾؿ أال يػر  أن ػ ي  له مؽ السعػانله: الحركؼ يفع  ذلػ لسا يدخ
ؼ يذه  زيػد( كػاف بػػ)لؼ( ل ): فإف يم   ي( فيكؾف لغير الساضيا فتى يذه 

لػؼ يػذه  زيػد : مػس كاسػتحاؿ أنفياا لسا مزى كصػار معشػا  لػؼ يػذه  زيػد 
ا  .(1) دا

فعمه أك  يزمؽ الذرط سؾا  ف ياألص  ف د أف  ر كعاهر يؾؿ السب 
كاف بسعشى السدتقب  فيكؾف  يفإف جا  الساض جؾابه أف يكؾف مدتقببلا 

حدث هذا التحؾؿ مؽ أ ، كالذ    السعشى  يف  مدتقببلا  المف    يف ماضياا 
إلى السدتقب  هؾ أدكات الذرط الداخمة عمى الفع  كسا أحد   لؼ  يالساض

، كهذا بيؽ ال خبلؼ ي حؾل  الفع  مؽ السزارع إلى الساضعكس ذلػ ف
 فيه.

مػػؽ حيػػث كالجػػؾاب صػػؾر فعمػػى الذػػرط  رالسقػػاـ هشػػا كيتظمػػ  ذكػػ يكيقتزػػ
 أربة صؾر:عمى كالجؾاب الزمؽ كيتيي فعبل الذرط 

أف يكػػؾف الفعػػبلف مدػػتقبميؽ لفغاػػا كمعشػػى كهػػذا هػػؾ األصػػ  كيجػػ   :األٔىل
 مه.ر يتت أك مؽْ : حيشئذ الجـز فيها نحؾ 

                                                           

 .49ص 2السقتز  ج (1)
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ـــح المفػػػ  كمعشاهسػػػا االسػػػتقباؿ  ي: أف يكػػػؾف الفعػػػبلف ماضػػػييؽ فػػػ انثاٍَ
 أكرمتػ. يييتشأ فْ : إا الجـز نحؾ سكمؾضعه

 . يس  أيـؾ إفْ  :نحؾ كالجؾاب مدتقببلا  أف يكؾف الذرط ماضياا  :انثانثح

يقؼ يسػ (  فْ إ):كقؾلػ  كالجؾاب ماضياا  ط مدتقببلا ر أف يكؾف الذ : انشاتؼح
 .(1)فيجـز فع  الذرط فقط

يػػػتيي عميهػػػا فعػػػبل الذػػػرط  كيبلحػػػ  مػػػؽ خػػػبلؿ عػػػرض الرػػػؾر التػػػي      
ا أم  ،  باب الذرط يالسعشى ف يف ه ال مجاؿ لسجي  الفع  ماضياا أن  كالجؾاب 

)  يذػرط أك جؾابػه ماضػياا، كلػذا حكػؼ فػقد يرد فعػ  الفمؽ الشاحية المفغية 
بػػاب الذػػط أف يكػػؾف جسيعهػػا مخترػػة بالسدػػتقب  فػػبل  يكأخؾايهػػا فػػ(  إفْ 

:  ي، يػاؿ الرضػ كال بسعشػى الحػاؿ يطها كال جزاؤهػا بسعشػى الساضػر يكؾف ش
فػػإف أردت تقب  السعشػػى األ مػػ  مدػػ يها فػػ( يكػػؾف شػػرط)إفْ  ) ػػؼ اعمػػؼ أف  
، ك (2)"ه  ت ػػمْ ي      ْشػك   "إفْ جعمػ  الذػرط لفػ  كػاف كقؾلػه يعػالى:  يمعشػى الساضػ

الفائدة التي يدتفاد مشػه  ألف  ؛  بكافذلػ  اختصسا ، كإن  (3)"ه  ير  س  ي   اف  ك   إفْ "
ه يػدؿ عمػى الػزمؽ ، كذلػػ ألن ػ فقػط يالكبلـ الذ  هؾ فيه الػزمؽ الساضػ يف

 كػػاف زيػػد   :  نحػػؾر كمظمػػق الحػػدكث الػػذ  يخريرػػه يعمػػؼ مػػؽ خبػػ يالساضػػ
 .(4)(مشظمقاا 

ط كالذػػرط زمشػػه ر الذػػ يفػػ يحػػبل إلشػػكاؿ مجػػي  الساضػػ يكضػػة الرضػػفقػػد 
                                                           

، 92ص 4، كشػػػرح التدػػػهي  البػػػؽ مالػػػػ ج533، 532ص 2( الستبػػػة لمعكبػػػر  ج1)
 .264ص 2كشرح الكافية لمرضي ج

 .116( سؾرة السائدة آية 2)
 .26( سؾرة يؾس  آية 3)
 .264ص 2( شرح الكافية ج4)
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دكف يحديػػد  يلمػػزمؽ الساضػػ يكذلػػػ عػػؽ طريػػق اسػػتخداـ كػػاف التػػ مدػػتقب 
 .كاف ال يدؿ عمى حدث معيؽ ألف  ؛  لمحدث

 يمجػي  الساضػ يديؽ فقد أسهسا برأيهسا فال را ابؽ مالػ كابشه بدأم        
ففػي شػرح  له متعمق فع  محذكؼ يكػؾف زمشػه مدػتقببلا  ط عمى أف  ر الذ يف

لجػػزا  مػػا هػػؾ حػػاؿ أك مػػاض  لمفػػ  افػػإف جػػا  مؾضػػة الذػػرط ك  ):التدػػهي 
فعػ  مدػتقب  هػؾ الذػرط أك الجػزا  ه متعمػق ب)كاف( أك  يرها حس  عمى أن ػ

انرػػراؼ الكػػبلـ إلػػى بأك اسػػتغشا ا عشػػه  اا ه حػػذؼ اخترػػار الحقيقػػة كلكش ػػ يفػػ
( أحدش  إلي   إفْ  ):معشا  كذلػ يؾلػ   .(1)أمس فقد أحدش  إليػ اليـؾ

بتػتكؿ الكػبلـ  يجػد  يقزػأألحد مػؽ الشحػؾييؽ  اا أير كهكذا كمسا يرأت  
ا بالسدتقب  طالسا كاف ذلػ  يالساض في باب إلى مدتقب  كيتكي  الحاؿ أيزا

( السخمرػػػة فْ إؾيهػػػا فيػػػه  مبػػػة عمػػػى )قل يفهػػػالذػػػرط أك أف يػػػتيي بكػػػاف 
األفعػاؿ مػا  يه ليس فػه لقؾة كاف أن  )أن  : لبلستقباؿ ياؿ بدر الديؽ بؽ مالػ 

جئتشػي أمػس  )إفْ :  كمعشػا  االسػتقباؿ ال يقػؾؿ ي )كػاف( إال  فػ( يقة بعد )إفْ 
))  .(2)أكرمتػ اليـؾ

 يإذا جػػا  فػػ يحػػد مػػؽ الشحػػؾييؽ بغيػػر يتكيػػ  الساضػػكلػػؼ يػػريض أ 
 يه يجؾز مجي  الساضن  تالديؽ لمسبرد كابؽ الدراج ب ر ما عزا  بدالذرط إال  

اص بكاف لقؾيها ال مػؽ جػؾاز ه خن  تدكف يتكي  بالسدتقب  كرد  بدر الديؽ ب
 .(3)أدكات الذرط يذلػ ف

                                                           

 .92ص 4( شرح التدهي  ج1)
 .191ص 2ج ، كانغر األصؾؿ البؽ الدراج92ص 4( السرجة الدابق ج2)
 .92ص 4( شرح التدهي  ج3)
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مػة لفػ  كػاف  حتىبالسدتقب   يضركرة يتكي  الساض   أكد العكبر يد ك       
 إفْ " زككي  جػا يالساض يف( ال معشى لها فْ إ) يد زعستؼ أف   :فإف يي ":ياؿ 
ا إذا م ػتف األصػ  أف يكػؾف ماضػياا :  ييػ  يماضػ كهػؾ" هت ػسْ م  د ع  ق  ف   ه  مت  ي   ش   ك  

السعشػى إف :  حػدهساأ ط فهؾ مػركؿ كفيػه كجهػافر بعد حرؼ الذ كيع  كاف
اآليػػػة عمػػػى  يحسػػػ  الكػػػبلـ فػػػفكصػػػحته ليدػػػ  ماضػػػية  لهػػػؼ يصػػػ  يػػػؾل

 (1)ىالسعش

هػػؾ مػػا  بحيػػث يرػػير معشػػا  مدػػتقببلا  يالساضػػ يكعميػػه فالتتكيػػ  فػػ 
أدكات الذػػػرط أف يجػػػـز فعمػػػيؽ  ياألصػػػ  فػػػ ألف  ؛  مػػػ  الشحػػػؾييؽ أعميػػػه 

فػبل  ، كإذا دخم  عمى ماضييؽ جؾابه يحدهسا فع  الذرط كالثانأمزارعيؽ 
، كيجػػؾز أف يػػتيي فعػػ   السعشػػى مدػػتقببلف ييػػر ر فيهسػػا لبشائهسػػا كهسػػا فػػ

ػن   "إفْ  : ي  نحػؾ، كيجؾز العكس كهؾ األ كالجؾاب مزارعاا  الذرط ماضياا   تْ ذ 
 .(3)((2)" م  غ  ا ا ف  م   ا   س  ؽ الد  ؼ م  يه  م  ؿ ع  ز   ش  ن  

ه إذا ؛ أن ػػ بيػػاف زمػػؽ فعمػػي الذػػرط كالجػػؾاب يكمػػؽ يسػػاـ الفائػػدة فػػ 
أك  فع  الذرط سؾا  برػيغته يالبررييؽ يذترطؾف مز حذؼ الجؾاب فإف  

 لفغػاا  يجػ  أف يكػؾف فعػ  الذػرط ماضػياا   بريغة السزارع السقركف بمػؼ أ
 . كمعشى أك معشى فقط

)فػإف يقػدـ عميهػا شػبيه بػالجؾاب معشػى : ياؿ بدر الديؽ ابػؽ مالػػ  
لمكػػؾفييؽ كالسبػػرد كأبػػي زيػػد كال يكػػؾف  فهػػؾ دليػػ  عميػػه كلػػيس إيػػا  خبلفػػاا 

                                                           

 .533ص 2( الستبة ج1)
 .4( سؾرة الذعرا  آية 2)
 .179ص 4، كأكض  السدالػ ج144( يشغر رص  السباني ص3)
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 .(1)الذعر( ي فالذرط حيشئذ  ير ماض  إال  

كال يقػؾؿ آييػػ  ، يييتشػأ إفْ : كيد نقػ  عػؽ سػيبؾيه جػؾاز أف يقػاؿ  
 .(2)الذعر ي فإف يتيي إال  

معرض الحديث عمى يقػدـ  يه كاف فكرجع  إلى سيبؾيه فؾجدت أن   
( أك شي  مػؽ الكبلـ أف يعس  )إفْ  ي)كص  ف: دلي  الجؾاب السحذكؼ ياؿ 

المفػػ   ػػؼ ال يكػػؾف لهػػا جػػؾاب  ياألفعػػاؿ حتػػى يجزمػػه فػػ يحػػركؼ الجػػزا  فػػ
 )آييػػ إفْ : ( كال يقػؾؿ يييتشػأ )آييػ إفْ : ػ يقؾؿ يشجـز بسا يبمه أال ير  أن  

 جؾابػاا  فْ ( كما عسم  فيه كلػؼ يجعػ  إل ت )إفْ ر ػ أخ في الذعر ألن  ( إال  ييتيش
 .(3)يبمه( بسايشجـز 

مؾيػػة آخػػر مػػؽ الكتػػاب مػػا يفيػػد جػػؾاز حػػذؼ الجػػؾاب لمعمػػؼ بػػه  يكيػػرأت فػػ
ػل  "ك  بقؾله يعالى:  مدتذهداا  ، كيؾلػه (4)"ابذ  الع ػ ف  كْ ر  ي ػ ذْ ؾا إ  س ػم  ع   يؽ  ذ    ال ػر  ؾ ي 
 .(5)"ار  ى الش  م  ؾا ع  ف  ي  ك   ذْ   إ  ر  ؾ ي  ل  "ك  يعالى: 

 يالعػرب يػد يتػرؾ الجػؾاب فػ كيد نق  سػيبؾيه عػؽ الخميػ  القػؾؿ بػتف        
 .(6)هذا لعمؼ السخبر أل  شي  كضة هذا الكبلـ

فػبل يجػؾز  ،ط ماضػياا ر كاشترط ابؽ هذاـ لحػذؼ الجػؾاب أف يكػؾف فعػ  الذػ

                                                           

 .85ص 4( شرح التدهي  ج1)
 .85ص 4( السرجة الدابق ج2)
 .66ص 3( الكتاب لديبؾيه ج3)
 .165( سؾرة البقرة آية 4)
 .27( سؾرة األنعاـ آية 5)
 .143ص 3( الكتاب ج6)
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  .(1)أليؾمؽ يقؼ وهللا إفْ كال  ع في أن  عالؼ إفْ  : أف يقاؿ

،  هػذا الذػتف لػؼ يتشػاكؿ بكثػرة لػد  الشحػؾييؽ يالكبلـ فػ كعمى ك  حاؿ فإف  
 كيقديسه أك يقديؼ دلي  عميه. بكأشعر بؾجؾد خمط بيؽ حذؼ الجؾا

هػػذ   يذكػػر أ ػػر الػػزمؽ فػػأهػػذا السقػػاـ أف  يكالػػذ  يشفػػة الشػػاس فػػ 
لة األساس هشا كهى يزػية حػذؼ الجػؾاب كاشػتراط تالقزية السترمة بالسد

، فاشػتراط معشػى الذػرط مػة حػػذؼ  ، كهػذا هػؾ لػ  السؾضػػؾع معشػى الذػرط
هذ  القزية فالسعشى لػد  أ مػ  مػؽ يػرأت لهػؼ  يالزمؽ ف ب يبرز أ رالجؾا
اشػػترطؾا فيػػه أف يقتػػرف بػػػ)لؼ( كيػػد  ه إذا كػػاف مزػػارعاا فيهػػا بػػدلي  أن ػػ طشػػر 

ه ال يرػم  بػت  مسػا يػدؿ أن ػ يلؼ يقم  معشى السزارع لمسز عرؼ مراراا أف  
إذا حػػذؼ جؾابػػه كاسػػتغشى   ماضػػياا حػػاؿ مػػؽ األحػػؾاؿ أف يكػػؾف الذػػرط إال  

اب لداللػة )أنػ  عػالؼ( فعم ( فحػذؼ الجػؾ  )أن  عالؼ إفْ  :ط عشه نحؾر بالذ
 .(2)لغة العرب يكهؾ كثير ف

،  ط كالجؾابر ، كهى زمؽ فعمى الذ القزية العامة يهذا أ ر الزمؽ ف      
 كهؾ أ ر بارز بيؽ بشي  عميه القزية.

  

                                                           

 .647ص 2، كانغر مغشى المبي  ج192ص 4( أكض  السدالػ ج1)
 .348ص 2، انغر شرح ابؽ عقي  ج143ص 3( الكتاب لديبؾيه ج2)
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ا تأداج اعتمثال دخٕل انفاء يف
ا
 جٕاب انششط إرا كاٌ يمرتَ

ر ر األداة مػؽ حيػث السعشػى يلؼ  )إنسا ي ْدخ  الفا  إذا:  يالرضياؿ  
 بالتت ير يخميره االستقباؿ إف كاف مزارعاا  يكيعش زيالجزا  معشى كم يف

عمػى السزػػارع السرػدر بالدػيؽ كسػػؾؼ  يػدخ ف كيمبػه إليػه إف كػاف ماضػػياا 
 .(1)كلؽ لتسحزه لبلستقباؿ بدكف أداة الذرط(

دخػػػؾؿ فػػػا  الجػػػؾاب عمػػػى السزػػػارع  يالعمػػػة فػػػ كعػػػاهر كبلمػػػه أف   
الػػزمؽ كلػػؼ  يالفػػا  دخمػػ  عمػػى مػػا لػػؼ يتػػت ر فػػ السرػػدر بػػتداة اسػػتقباؿ أف  

يختمػػ  عػػؽ الػػزمؽ الػػذ  أفاديػػه أداة الذػػرط كهػػؾ االسػػتقباؿ فكػػاف مػػا بعػػد 
 ما يبمها مدتقب . كسا أف   الفا  مدتقببلا 

جسمػػة الجػػؾاب أف  ياألصػػ  فػػ بيشسػػا يػػر  بػػدر الػػديؽ بػػؽ مالػػػ أف   
كأخؾايهػا يعميػػق  بػػػ إفْ   طالذػر  ألف  ؛ كذلػػػ  يكػؾف صػالحة ألف يكػػؾف شػرطاا 

ه إذا جػػا  ، كبشػػا ا عميػػه فإن ػػ حرػػؾؿ مػػا لػػيس بحاصػػ  عمػػى حرػػؾؿ  يػػر 
مػػا هػػؾ األصػػ  فيػػه كجػػ  ايترانػػه بالفػػا  لػػيعمؼ اريباطػػه  رالجػػزا  عمػػى  يػػ

يقتزػيه الذػرط كمشهػا ، كلسا لؼ يكؽ عمى كفق مػا  الذرط كيعمق أدايه بهب
ؼ يشفػيس أك نفػى بغيػر )ال( أك ر بقػد أك حػ مقركناا  إذا كاف الجؾاب مزارعاا 

( أك )فيقػؼ  )إفْ : )لؼ( نحػؾ  ( أك )فمػؽ  دػؾؼف قػد أيػـؾ ( أك )فسػا أيػـؾ أيػـؾ
)  .(2)أيـؾ

ػ :(3)كاستذهد له ابػؽ هذػاـ بقؾلػه يعػالى  ػ د  ري ػؽ ي  "م  ػك  شْ م   ه  يش ػؽ د  ؼ ع 

                                                           

 .26ص 2( شرح كافية ابؽ الحاج  ج1)
 .75/76ص 4( شرح التدهي  ج2)
 .54( السائدة آية 3)
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 .(1)"ه  ؾن  ب  ح  ي  ؼ ك  ه  ب  ح  ي   ؾـ  ق  ب   هللا   يتي  ي   ؾؼ  د  ف  

ط ر جػػؾاب الذػػ يدخػػؾؿ الفػػا  فػػ يكيػػد لخػػص ابػػؽ عقيػػ  العمػػة فػػ 
كجػ   طاا ر )إذا كاف الجؾاب ال يرم  أف يكؾف ش: يؾله  يكضابط دخؾلها ف

فهػػؾ محدػػؽ(  جػػا  زيػػد   )إفْ : ايترانػػه بالفػػا  كذلػػػ كالجسمػػة االسػػسية نحػػؾ 
 )إفْ : فاضربه( ككالفعمية السشفية بسا نحؾ  جا  زيد   )إفْ : ككفع  األمر نحؾ 

ضػربه(، كإف كػاف أفمػؽ  )إف جػا  زيػد  : فسا أضربه( أك )لػؽ( نحػؾ  جا  زيد  
بسػا كال بمػؽ كال  كالسزػارع الػذ  لػيس مشفيػاا  الجؾاب يرم  أف يكؾف شرطاا 

ؼ الػذ  هػؾ  يػر مقػركف ر السشرػ يبحرؼ يشفيس كال بقد ككالساضػ مقركناا 
أك يػػاـ  ،ك ر يجػػي  عسػػ جػػا  زيػػد   )إفْ  :ايترانػػه بالفػػا  نحػػؾبقػػد  لػػؼ يجػػ  

 .(2)عسرك(

 السؾاضػػة التػػي ال يرػػم  فيهػػا الجػػؾاب أف يكػػؾف شػػرطاا  يهػػذ  هػػ 
ػػفيجػػ  عشدئػػذ ايترانػػه بالفػػا  كعػػد   ا مػػا عػػداها فػػبل يجػػ  د مؾاضػػة كثيػػرة أم 

 . لها فقط كاحداا  ايترانه بالفا  كذكر مثاالا 

  

                                                           

 .164ص 1( مغشى المبي  ج1)
 .345-344ص 2( شرح ابؽ عقي  ج2)
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 . انششعٍح ٔانضيٍ تؼذْاادلغأنح انثانثح: إريا 
ػػ:    كبػػر يػػاؿ الع  صػػمها إذ الزمانيػػة زيػػدت عميهػػا مػػا تا )إذمػػا( ف)كأم 

إذ عػػرؼ مػػاض  كالذػػرط مخػػتص  رػػار لهسػػا معشػػى آخػػر كذلػػػ أف  فكبتػػا ر ك 
 .(1)بالسدتقب  كهذا هؾ أ ر التركي (

كهػػى كسػػا سػػبق عػػرؼ زمػػاف خػػاص )إذ(  ؽ فهػػؾ يػػذكر أف  ككبلمػػه عػػاهر بػػي   
الذػػرط مدػػتقب  إذا ركػػ  مػػة )مػػا( الزائػػدة صػارا معاػػا أداة لمذػػرط ك  يبالساضػ

المفػ  ذايػه بعػد  ييحؾي  األداة مػؽ زمػؽ إلػى آخػر فػ يفغهر أ ر التركي  ف
هػذ  السدػتلة يركيػ   يبشػا أف نػدرس فػ ، ككاف جػديراا  يركيبه مة أداة أخر  

)مػا( دخػؾؿ  بػاب الجػزا  مػا يفيػد أف   ي، فقد ذكر سػيبؾيه فػ هار )ما( مة  ي
)مػا( فيهسػا ليدػ  زائػدة  ز إفاديهػا الجػزا  كأف  عمى حيػث كإذ هػؾ الػذ  جػؾ  

يجػاز  بػه مػؽ األسػسا   يػر  )فسػاها معها صارت كػالحرؼ الؾاحػد ياؿ:كلكش  
 ،كمتى  ،ؽ  حي    أ: كما يجاز  به مؽ الغركؼ  ، ؽ كما كأيهؼم  : الغركؼ
حيػث  يكال يكؾف الجزا  فػ ،كإذما  ، ا إفْ سهر كمؽ  ي ،سا ثكحي ، ىكأيؽ كأن  
ا )مػػا( فترػػير إذ مػػة مػػا بسشزلػػة سػػزػػؼ إلػػى كػػ  كاحػػد مشهإذ حتػػى ي   يكال فػػ
ا مػػة )مػػا( سػػكلكػػؽ كػػ  كاحػػد مشه بمغػػؾا سػػسػػا( كليدػػ  مػػا فيهسػػا( ك)كتن  )إن  

 :(3)اسدر مث  لمذرط بػ)إذما( بقؾؿ العباس بؽ مك  (2)ؼ كاحد(ر بسشزلة ح
 صُمٔجِاملَ ُٖأَا اطىَذَا إٍَِٗمَعَ ّاكَّحَ             ُْن لَكُفَ ٕهِسُٜ السٖمَعَ ٗتَتَا أَوَذِإِ

إذا لمذػرط  ألف  ؛ إفػادة الذػرط  ي)إذ( بخبلؼ )إذا( فػ   كعشد الزمخذر       
                                                           

 .531ص 2( الستبة ج1)
 .57-56ص 3( كتاب سيبؾيه ج2)
 1581/ 3كشرح الكافية الذػافية  57/ 3( كالبي  مؽ الكام  يشغر الكتاب لديبؾيه 3)

 67/ 4كانغر شرح التدهي  البؽ مالػ 636/ 3كحزانة األدب 
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ػػ يفػػ  إذا كال يكػػؾف لمذػػرط إال   يؼ زمػػاف لمساضػػر عػػ يفهػػ (إذ)ا السدػػتقب  أم 
 .(1)كف  بسا

يكػؾف مثمهػا مثػ  )إذمػا( ابشػه أف ا )حيثسػا( فقػد مشػة ابػؽ مالػػ ك أم   
ػا أف يكػؾف السجػؾز إلفػادة  ده أي ػنقمها لمحرفية بعد دخؾؿ )ما( كلكش   يف أيزا
حيػث كانػ  يبػ  دخػؾؿ )مػا( اسػؼ مكػاف  ألف  ؛ سا الذػرط هػؾ دخػؾؿ مػا ثحي

هػا ط ككان  الزمة لمتخريص باإلضافة إلى جسمة كلكش  ر مؽ معشى الذ خالياا 
مة )ما( كحذؼ  ايسامها( الذرطية كالتـز خرج  لمجزا  كيزسش  معشى )إفْ 

 .(2)ما يزاؼ إليها

ؽ ريتجمى هذا الفػ إذما كحيثسا بعد خؾؿ )ما( عميهساكهكذا نجد  فرؽ بيؽ 
)إذ(  ا )إذمػا( فػإف  أم ػ كان  اسؼ مكاف يخمػؾ مػؽ معشػى الذػرط حيثسا أف   يف

ا مػؽ معشػى الذػرط ك  هػا ن  أكان  يب  دخؾؿ )ما( عميها اسؼ زماف خالية أيزا
اؿ عميهػا صػارت أداة شػرط بسعشػى إذ مخترػة بالسدػػتقب  كز لسػا دخمػ  )ما(

 ييػة عمػى الداللػة عمػى الزمػاف بعكػسبا يما كاف مشها مؽ معشى االسػؼ فهػ
 (3)فقد زاؿ عشها الداللة عمى السكاف حيثسا

 بػاب الذػرط كالجػزا  كأف   ي)إذ( مػة )مػا( حػرؼ فػ أف   يكذكر السالق 
 ألف  ؛ هػا عػؾض عػؽ إضػافتها  بذػرط ايترانهػا بسػا فكتن  إذ ال يفيد الذػرط إال  

ا إلى  يلمساض أص  )إذ( أف يكؾف عرفاا  كمث   ،ة سمجمؽ الزماف مزافة أبدا
ا(أيؼْ  لها بػ)إذما يقؼْ   .(4)( ك)إذما جئ  فاضرب زيدا

                                                           

 .171( السفر  ص1)
 .72ص 4( شرح التدهي  ج2)
 .169كيشغر السفر  ص، 72ص 4( يشغر شرح التدهي  ج3)
 .59/64( رص  السباني ص4)
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)إذمػا(  يعػؽ اإلضػافة فػ ما الزائدة التي يكؾف عؾضػاا  يكما هذ  ه 
يرػػد بهسػا الجػػـز يظعاػػا   هسػػا كسػػا ذكػر السػػرادن  أل ؛ ك)حيثسػا( عمػػى الدػؾا  

ا عشها  .(1)عؽ اإلضافة كجي  بسا عؾضا

 (2)إفادة إذ كحيث لمذرط يها شرط فألن  ؛ مدمظة   سساها السرادأكيد 

 إذا هػا ال يفيػد الذػرط إال  كأضاؼ ابؽ هذاـ إلػى إذ كحيػث )كػ ( فإن   
  :لؾجهيؽ عشد  ركب  مة )ما( كعشدئذ يكؾف ما محتسمة 

  . كالجسمة صمة له مردرياا  أف يكؾف حرفاا  : األٔل

  :كيد رج  األكؿ مؽ جهتيؽ ، نكر  بسعشى كي  أف يكؾف اسساا  :انثاًَ

ػػػم  "ك   بعػػػدها نحػػػؾ يؾلػػػه يعػػػالى: يكثػػػرة مجػػػي  الساضػػػ : األٔىل ػػػا ن  س   ْ  ج  ز 
  . (3)"ؼاه  ش  لْ د  ؼ ب  ه  ؾد  م  ج  

شػرط مػؽ حيػث السعشػى يقتزػى  يهػما السرػدرية التؾييتيػة  أف   : انثاٍَح
، كلؼ يرج  ابؽ هذاـ كؾف )ما( هذ  (4)سمتيؽ إحداهسا مريبة عمى األخر  ج

ػػزمانيػػة الحتياجهػػا إلػػى  الزمانيػػة  ا مػػامػػا يػػدؿ عمػػى الزمػػاف يبمهػػا كهػػؾ إذ أم 
ػ(5)"اي ػح   م   ا د  م  " يؾله يعالى: يكسا فها يدؿ عمى الزماف بذايها فإن   ا مػا ، أم 

ؼ كلػػؾ كانػػ  )مػػا( ر حػػ يهػػا يػػدؿ عمػػى الزمػػاف بالشيابػػة فهػػالسرػػدرية فإن  
 السردرية يدؿ عمى الزماف بذايها لكان  اسساا.

                                                           

 .333( الجشى الداني ص1)
 .336( السرجة الدابق ص2)
 .56( سؾرة الشدا  آية 3)
 .242-241ص 1( مغشى المبي  ج4)
 345,  1/344كانغر مغشي المبي   31( سؾرة مريؼ آية 5)
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اها كلؼ يذت ابؽ هذاـ أف يظمق عمى ما السفيدة لمزمؽ )ما( الغرفية ب  سس  
زمانية ليذػس   يعؽ يؾلهؼ عرفية إلى يؾلسا عدل  )كإن  : )ما( الزمانية ياؿ 

ػل   ا   ض  ا أ  س  م  )ك  :نحؾ ػؼ م  ه    هشػا مخفػؾض أ رالزمػاف السقػد فػإف   ،(1)(يػه  ؾا ف  ذ 
 (2)(ك  كي  إضا ة كالسخفؾض ال يدسى عرفاا 

حقيقة )ما( السركبة مة  يكبلـ ابؽ هذاـ ما يثير الحيرة ف يكأجد ف 
مرػػدرية مػػة سػػا أف يكػػؾف كحيث)إذ( ك)حيػػث( ك)كػػ ( فهػػؾ يػػرج  مػػة إذمػػا 

 .سا أف يكؾف زمانية كيرج  مة كم   زمانيةجؾاز أف يكؾف 

كخبلصة القؾؿ فيسػا يخػص أصػ  السدػتلة التػي نحػؽ برػددها كهػؾ الػزمؽ 
 إذ كان  يب  دخؾؿ ما إف  : الؾاية بعدها أف يقاؿ  زمؽالذ  يفيد  إذما أك ال

ا  اا كاحػد حرفػاا  معػاا كبعػد دخػؾؿ )مػػا( عميهػا صػارا ي لمػزمؽ الساضػ عرفػاا  مفيػػدا
نػؾع  يير الزمؽ مػة التركيػ  كيػد اختمػ  فػكالذرط مدتقب  فقد يغ ، لمذرط

 ؾنها زمانية أك مردرية أك زائدة.)ما( ما بيؽ ك

 .السدتلة الرابعة: لؾ كالزمؽ بعدها
 )حرفػػػا الذػػػرط كهسػػػا )إْف( ك)لػػػؾ( يػػػدخبلف عمػػػى:   يػػػاؿ الزمخذػػػر  

ػ( ك)لػػؾ أضػػربْ  ييزػػربش )إفْ : كالثانيػػة جػػزا  كقؾلػػػ  جسمتػػيؽ األكلػػى شػػرطاا 
 ، )إْف( يجعػػ  الفعػػ  لبلسػػتقباؿ كإف كػػاف ماضػػياا  تػػػ( خػػبل أف  ألكرمْ  يجئتشػػ

 يػر  ث  ك   يؼ ف ػك  يع  ظ  ؾ ي  ل   " كقؾله يعالى: كإف كاف مدتقببلا  يك)لؾ( يجعمه لمسز
 (3)"ل ع ش ت ؼ ر  مؽ األ  م  

                                                           

 .24( سؾرة البقرة آية 1)
 .345ص 1( مغشى المبي  ج2)
 .7الحجرات آية ( سؾرة 3)
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الػزمؽ الؾايػة  ياألصػ  فػ (لؾ)  أف     كالذ  يفهؼ مؽ كبلـ الزمخذر  
، ي كػػاف معهػػا بسعشػػى الساضػػ ، فػػإف جػػا  مدػػتقببلا  بعػػدها أف يكػػؾف ماضػػياا 

، ي األصػػػ  فيهػػػا دخؾلهػػػا عمػػػى الساضػػػ ألف  ؛ ال يعسػػػ  الجػػػـز  يكلػػػذلػ هػػػ
كػاف    ة بعػدها السدػتقب  كسػا يػاؿ العكبػر ال يقب  اإلعػراب فػإف رفػ يكالساض

 .(1)ككان  الحاؿ محكية به يبسعشى الساض

 يعمػى الساضػ يلتعميػق الساضػ( لػؾ  ) أف   كيد فهؼ مؽ كػبلـ العكبػر       
، كذلػػػ  هػػا لتعميػػق مدػػتقب  عمػػى مدػػتقب الذػػرطية فإن   هػػذا إفْ  يمخالفػػة فػػ

أدكات الذػػرط كضػػع  لتػػدؿ عمػػى التعميػػق بػػيؽ جسمتػػيؽ كالحكػػؼ بدػػببية  ألف  
 . أكالهسا كمدببية الثانية

،  شرح التدهي  ما حػدد نػؾعي التعميػق كاألداة الخاصػة بكػ  نػؾع يكجا  ف
فػػتكثر مػػا  ،ؾال لػػؾ كلػػ: اخترػػ  بػػه  يضػػعمػػى ما يفػػإف كػػاف يعميػػق ماضػػ
، كإف كػاف يعميػق  ك(يػاـ عسػر   )لؾ يػاـ زيػد  : نحؾ  ييرح  لؾ بشا  الساض

 .(2)إْف كإذما الذرطيتاف: مدتقب  عمى مدتقب  اختر  به 

ما بعد لؾ كلكػؽ  يالديؽ بؽ مالػ بمزـك مز يحكؼ بدركمة ذلػ لؼ  
ميػه فػبل يجػؾز لؤلصػ  كع ، كجع  دخؾلها عمػى السزػارع خبلفػاا  جعمه  الباا 
 .(3)سعة الكبلـ يالجـز بها ف

 يعميه فهكبشا ا  يالساض يلؾ لمتعميق ف ما سبق يدلػ عمى أف  ك   
)لػؾ :السعشػى نحػؾ  يا ماض  فا جؾابها فهؾ إم  ، أم  يفيد امتشاع شرطها دائساا 

                                                           

 .525ص 2( الستبة ج1)
 .66ص 4( شرح التدهي  ج2)
 .96ص 4( السرجة الدابق ج3)
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ػػؾ ن  "ل ػػ : الؾضػػة نحػػؾ يفػػ ، أك كػػاف ماضػػياا  رػػه(علػػؼ يخػػ  هللا لػػؼ ي  ا   ذ 
"اا ام  ظ  ح   ا   ش  مْ ع  ج  ل  

 .(2)"ؾ   م  ع  ا ف  م   ػ  ب  ر   ا   ؾ ش  ل  "ك  : ، كنحؾ (1)

الذرطية كجع   ابؽ  السدتقب  كان  لؾ مرادفه لػ إفْ  يكإذا عمق  ف 
 ...  ا ش  ؾي  م   عد  ا ب  ن  ؤ اصد  أ   يق  ت  مْ ؾ ي  ل  ك   :(3)يؾؿ الذاعرمشه هذاـ 

 ، بعػدها مػركال بالسدػتقب  يالسدػتقب  مجػي  الساضػ يكيعد مؽ التعميػق فػ
 .(4)ؾا"ك  ر  ؾ ي  ل   يؽ  ذ  ال   ش  خْ ي  لْ "ك  : يؾله يعالىمشه ابؽ هذاـ  كجع 

السدػػػتقب  يخمػػػص  ي)لػػػؾ( هػػػذ  السفيػػػدة لمتعميػػػق فػػػ كعميػػػه فػػػإف   
 . الذرطية السزارع لبلستقباؿ كسا هؾ الحاؿ مة إفْ 

)لػػؾ( الذػػرطية يشبغػػي أف يكػػؾف شػػرطها  كخبلصػػة مػػا ذكػػر ابػػؽ هذػػاـ أف  
خاصية )لؾ( فرض ما لػيس بؾايػة  أك حاالا كيحرير ذلػ )أف يعمؼ أف   ماضياا 
متعمقهػا كالحاؿ لسا يثب  مؽ كػؾف  يالساض ينتفى شرطها فكمؽ  ؼ ا كايعاا 

  كال داللة لها عمى ( يعميق أمر بتمر مدتقب  محتس ير كاية كخاصية )إفْ 
 .(5)الساضي كالحاؿ( يحكؼ شرطها ف

كلػؼ يقرػد  محتسبلا  الذرط إف كاف مدتقببلا  كالحاص  كسا ذكر ابؽ هذاـ أف  
أك حػػػاالا أك  كإف كػػػاف ماضػػػياا  بسعشػػػى إفْ  يى فهػػػزػػػفرضػػػه اآلف أك فيسػػػا م

                                                           

 .74( سؾرة الؾايعة آية 1)
 .112( سؾرة األنعاـ آية 2)
(  ند  ألبي صخر الهذلي كلقيس بؽ السمؾح ، كهؾ صدر بي  مؽ الظؾي  كعجز  :  3)

يشا مؽ األرض سبد    ْمد   كمؽ دكف ر 
 196/ 4كأكض  السدالػ  38/ 5كشرح أبيات السغشي 96/ 4شرح التدهي   
 197 - 4/195كيشغر أكض  السدالػ  9( سؾرة الشدا  آية 4)
 .264ص 1( مغشى المبي  ج5)
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                                                                                                                    (1)االمتشاعيػػػػػػػة يكيرػػػػػػد فرضػػػػػػه اآلف أك فيسػػػػػػػا مزػػػػػػى فهػػػػػػ مدػػػػػػتقببلا 
 ابػؽ هذػاـ  قب  كمػشهؼأجازكا يعميق لؾ في السدت بعض الشحؾييؽ عهر أف  ك 
ا عمػػى مػػؽ أجػػاز  امالػػػ حيػػث يػػكيػػد أنكػػر هػػذا بػػدر الػػديؽ بػػؽ  ،  )ألف  :ؿ ردا

نفدػه أك مقيػد بالسدػتقب   يمدػتقب  فػ لمػؾ اا ما جعػ  شػرط  اية ما فيه أف  
ى إخػراج لػػؾ كذلػػ ال يشػافى امتشاعػه فيسػا مزػى المتشػاع  يػر  كال يحػؾج إلػ

 .(2)(ي عسا عهد فيها مؽ السز

 إفْ  ألف   ، السدػػتقب  ال يػػدؿ عمػػى االمتشػػاع يكمػػؽ مشػػة يعميػػق لػػؾ فػػ      
  السدػتقب  كال يػدؿ عمػى االمتشػاع هػذا بعػض مسػا ييػ يالذرطية لمتعميق فػ

،  مػؽ أجػاز كيػؾع السدػتقب  بعػدها يميػ  الزمؽ الؾاية بعد لؾ، كيبدك أف   يف
كمسا له عبلية بػالزمؽ مؾضػؾع البحػث كلػه عبليػة بػػ)لؾ( مؾضػؾع السدػتلة 

ؽ الػػزم أف   رفقػػد ذكػػ،  هشػػا بيانػػه ييجػػدر بػػ لظيفػػاا  ذكػػر ابػػؽ هذػػاـ كجهػػاا 
( سػابق الذػرط مػة )إفْ  كهذا يعشػي أف   يالسدتقب  سابق عمى الزمؽ الساض

 .(3)الذرط مة )لؾ( عمى

  

                                                           

 .264ص 1( مغشى المبي  ج1)
 .96ص 4( شرح التدهي  ج2)
مة ، كيشغػر شػؾاهد التؾضػي  كالترػحي  لسذػكبلت الجػا255ص 1( مغشى المبيػ  ج3)

 72الرحي  البؽ مالػ ص
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 أدٔاخ انتحضٍض
 : كفيها مدتلة كاحدة

 .انضيٍ تؼذ أدٔاخ انتحضٍض
الحػػض عمػػى  ي)التحزػػيض مبالغػػة فػػ: يػػاؿ بػػدر الػػديؽ ابػػؽ مالػػػ  

لؾما( يدخمؽ  كلؾال ك  كأال  )هبل  : مه كحركفه عالذي  كهؾ طمبه كالحث عمى ف
 ي، كفى ضسؽ التقاضػ ضسؽ التشديؼ إف كاف ماضياا  يعمى الفع  لمتؾبيخ ف
 يفػػ يؾذات مػػؽ )هػػ ( السشقؾلػػة إلػػى التسشػػمػػتخ ؽه، ككػػتن   إف كػػاف مدػػتقببلا 
"ا   ع  ف  ؽ ش  ا م  ش    ل  ه  "ف  نحؾ يؾله يعالى: 

 ػ فعمػ ( فكتن ػ... فإف يمػ : )هػبل   (1)
ا مشه معشى التشديؼ  يفع ( فكتنػ )هبل  : ، كإذا يم   يم : )ليتػ فعم ( متؾلدا

، كلحػػػػركؼ  كالحػػػػث يقاضػػػػ)ليتػػػػػ يفعػػػػ ( متؾلػػػػدا مػػػػؽ معشػػػػى الت: يمػػػػ  
 .(2)التحزيض صدكر الكبلـ كهى مخترة باألفعاؿ(

إلػى زيػادة  جكيد فر  بدر الديؽ بؽ مالػ مسا يجع  الكبلـ ال يحتػا 
 كلػؾال كلؾمػا( كمهػا  كأال  فالسعشى كاض  فهذ  األدكات )هبل   ،بياف أك إيزاح 

، كهػى حػركؼ يتحػدد معشػى التحزػيض فيهػا بشػا   يدسى أدكات يحزيض
 إذا كاف الفع  بعدها ماضياا  ا أف يكؾف يؾبيخاا ، إم   عمى الزمؽ الداخمة عميه

ػػ، أ كهػػؾ مقػػاـ يشػػديؼ كالحػػث فقػػد  يلمتقاضػػ يإف كيػػة بعػػدها مدػػتقب  فهػػ ام 
 ي، كمػػة هػػذ  السعػػان زمػػؽ الفعػػ  بعػػدهاالسعشػػى بيشهػػا بشػػا  عمػػى  يؽ فػػفػػر   

ا يحس  معشى التسشي. يحركؼ التحزيض فه يالؾاردة ف  أيزا

لمػزمؽ الػذ  يميهػا سػؾا  أكػاف  بيشها كفقاا    ؽ الزمخذر رهذا كلؼ يف 
                                                           

 .53( سؾرة األعراؼ آية 1)
 .113ص 4( شرح التدهي  ج2)
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لػػؾال  :  يقػػؾؿ كأال  لػػؾال كلؾمػػا كهػػبل   : ، يػػاؿ: )كهػػى أـ كػػاف مدػػتقببلا  ماضػػياا 
ا  ،فعم  كذا   يسػ  يريػد اسػتبظا   كأال   ، مررت بػه كهبل   ،كلؾما ضرب  زيدا

 عمػى فعػ  مػاض  أك مدػتقب  يػاؿ هللا يعػالى: كحثه عمى الفع  كال يػدخ  إال  
 .(3)((2)"ة  ك  ئ  بل  الس  ا ب  يش  ي  تْ ا ي  ؾم  ل   "، ك(1)"ي   ر  ي      ج  ى أ  ل  ي إ  ش  ي  رْ خ   أ  ؾال  "ل  

، فقػد دخمػ   كبلمه ما يقشة به العق  يكأجد ف   الزمخذر هذا كبلـ  
 ي، كال يسكؽ أف يكؾف لؾال ف )لؾال( عمى ماض  ككاف معشا  التسشي كالعرض

 ، هػذا اآلخػرة ي، فسػا بالػػ بػه فػ الػدنيا يية لمتؾبيخ الستحالته مة هللا فاآل
  السػرة ا الثانية فقد دخم  عمى مدتقب  كاألداة كان  هػذاآلية األكلى أم   يف

، كسػػا اشػػتؼ فيهػػا معشػػى التعجيػػز لمرسػػؾؿ مػػؽ يبػػ   )لؾمػػا( ككانػػ  لمحػػث
 .ي ذركيؽ كلؼ ألس  فيها معشى التقاضالس

يحػ  هػذا اإلشػكاؿ فقػد جعػ  لػؾال  كبلـ ابؽ هذاـ ما يكيد كجدت ف 
تحزيض كالحث مة دخؾلها لم "ي   ر  ي      ج  ى أ  ل  ي إ  ش  ي  رْ خ   أ  ال  ؾْ "ل  يؾله يعالى:  يف

معػػانى  ي، كيػػاؿ فػػ يتكيػػ  السدػػتقب  يفػػهشػػا  يالساضػػ ألف  ؛  يالساضػػعمػػى 
يض كالعرض فتختص بالسزػارع أك أف يكؾف لمتحز ي)الثان: هذ  األدكات 

"هللا   كف  ر  ف  غْ ت  دْ  ي  ال  ؾْ ل  ":يتكيمه نحؾ  يف ما
(4))(5). 

اختراص هذ  األدكات  يفق ابؽ هذاـ بدر الديؽ بؽ مالػ فكيد كا 
 ال  ؾْ "ل ػ: ، كجع  مشه يؾله يعػالى بها معشى التؾبيخ كالتشديؼف أريد إ يبالساض

                                                           

 .14( سؾرة السشافقؾف آية 1)
 .7( سؾرة الحجر آية 2)
 .315( السفر  ص3)
 .46( سؾرة الشح  آية 4)
 .274ص 1( مغشى المبي  ج5)
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"ا   د  ه  ش   ة  ع  ب  رْ ت  ب   يه  م  كا ع  ا   ج  
القػرآف  يآليػات الكثيػرة الػؾاردة فػك يرها مػؽ ا (1)

 .(2)ككان  لمتؾبيخ كالتشديؼ يالكريؼ كهى فيها داخمة عمى الساض

( مخترػة مػا كهػبل  ؾ  كلػؾال كلاألدكات األربػة )أال   كعمى أية حػاؿ فػإف   
ه يقرػد بهػا كإن   ه يقرد بها التؾبيخ إذا كاف الفع  بعدها ماضياا باألفعاؿ فإن  

بسشزلػة فعػ  األمػر هػذا مػا  الحث عمػى الفعػ  إذا كػاف الفعػ  بعػدها مدػتقببلا 
 .(3)استقر لد  أكثر الشحؾييؽ

كهى كمها مدسا  أدكات يحزيض سؾا  يرد بها التؾبيخ أك الحث  
: ، يػاؿ ابػؽ عقيػ   األلفية ي، كهؾ ما فهؼ مؽ كبلـ ابؽ مالػ ف عمى الفع 
الداللػة عمػى  يلمػؾال كلؾمػا كهػ يهػذا البيػ  إلػى االسػتعساؿ الثػان ي)أشار ف

 .(4)التحزيض كيختراف حيشئذ بالفع (

 هػذ  القزػية فكسػا سػبق القػؾؿ أف   يؽ فػجد الخبلؼ بي   أكعميه فمؼ  
بػػيؽ دخؾلهػػا  هشػػاؾ فريػػاا  باألفعػػاؿ كأف  هػػا مخترػػة تفقػػؾف عمػػى أن  مالجسيػػة 

الػػذ  يكدػػبها معشػػى التػػؾبيخ كبػػيؽ دخؾلهػػا عمػػى السدػػتقب   يعمػػى الساضػػ
 .(5)الذ  يكدبها معشى الحث عمى الفع  كمعشى العرض

اختراصها باألفعاؿ فإذا كليها األسسا  فعمى يقػدير فعػ   يكالعمة ف 
 .(6)يكؾف بالفع   مالسعشى كالظ يالتحزيض طم  ف ألف  ؛ محذكؼ كذلػ 

                                                           

 مؽ سؾرة الشؾر 13( مؽ اآلية 1) 
 .274ص 1( مغشى المبي  ج2)
 .361ص 2األلفية البؽ عقي  ج( شرح 3)
 .361ص 2( السرجة الدابق ج4)
 .279( رص  السباني ص5)
 .245ص 4، كأكض  السدالػ البؽ هذاـ ج297( رص  السباني ص6)
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فهذ  األفعاؿ بش  دخؾلها عمػى األفعػاؿ عػاهرة أك مقػدرة ماضػية أك  
 .(1)مزارعة

ػ هذ  القزية بػ  إف   يكمسا سبق يغهر أ ر الزمؽ ف  ؽ الػزمؽ هػؾ م 
 يحدث معانى هذ  األدكات.

  

                                                           

 .448( رص  السباني ص1)
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 غىــاب انمـــت
 انمغى ثشِ يفأانضيٍ ٔ: ٔفٍّ 
 : خبلؿكأيشاكؿ هذ  القزية مؽ 

 .صيٍ انمغى راتّ كأحهف ٔألغى  - 1
 ك )أيدػػؼ  بػػاهلل( أ )أحمػػ   :القدػػؼ يؾلػػػ  ي)األصػػ  فػػ:   كيػػد يػػاؿ فيػػه العكبػػر 

لفغه لف  الخبػر كهػؾ إنذػا   الريغة كحقيقته أف   يباهلل( كهذا المف  خبر ف
،  )حمفػ ( أك)أيدػس ( خبػر عػؽ أمػر مػاض  : حقيقػة يؾلػػ  كمعشى هذا أف  

مػػريؽ ال أك)أحمػػ ( ك)أيدػػؼ( صػػيغته صػػيغة السزػػارع كلػػيس السػػراد هشػػا 
 يؾؿ القائػ  يالحاؿ كسا ف يسا هؾ حم  مشذت فكإن   ،كال السدتقب   يالساض

 (1)خبر كحقيقته إنذا ( هلفغ ،: بعتػ هذ  الدمعة 

 فعػ  القدػؼ حتػى كإف كػاف لفغػه ماضػياا  أف     فهؼ مؽ كػبلـ العكبػر ن 
الحػال  يػد أنذػت  ، فػإف   السعشى إلػى الحػاؿ يه يركؿ ففإن   أك لفغه مزارعاا 
 يه سػيحم  فػالساضي أك أن ػ يالحاؿ كلؼ يرد أف يحم  ف يصيغة الحم  ف

ال ك  يه ال يػػػراد بهػػػذ  الرػػػيع ال الساضػػػن ػػػإ   ر بػػػ  كلػػػذلػ يػػػاؿ العكالسدػػػتقب
 يها بمف  الساضػالقدؼ بتلفاس العقؾد فإن   يالسدتقب  كيد شبه هذ  الريع ف

 الحاؿ.  يمشذتة ف يكمة ذلػ ه

ػػا جيػػداا  ػػ؛ فقػػد ي الرضػػ كمسػػؽ فهػػؼ هػػذا السؾضػػؾع فهسا ألفػػاس    لشػػا أف  كض 
ه يقرػػػد بهػػػا اإلنذػػػا  ألن ػػػ؛  يالكثيػػػر فيهػػػا أف يكػػػؾف بمفػػػ  الساضػػػ العقػػؾد

)كأكثػر مػا : اإليقاعي كسا سسا  فتكؾف لمحاؿ الذ  يقة عشد الشظق به يػاؿ 

                                                           

 .624-623ص 2( الستبة في شرح المسة ج1)
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 بع  كاشتري  :نحؾ يمؽ أمثمة الفع  الساض  اإليقاعي اإلنذا ييدتعس  ف
أبيػػة : يؾلػػػ  كالفػػرؽ بػػيؽ بعػػ  اإلنذػػائي  كالبيػػة السقرػػؾد بػػه الحػػاؿ أف   ،

البػد لػه مػؽ بيػػة خػارج حاصػ  بغيػػر هػذا المفػ  يقرػػد بهػذا المفػ  مظابقتػػه 
 فػػالكبلـ ال  إلػػذلػ الخػػارج فػػإف حرػػم  السظابقػػة السقرػػؾدة فػػالكبلـ صػػدؽ ك 

ػػ... كػػذب لػػه يقرػػد مظابقتػػه بػػ  البيػػة ه ال خػػارج إلنذػػائي فإن ػػا بعػػ  اكأم 
 (1)الحاؿ بهذا المف ( يمؾص  ف

سػػا ؽ الدالػػة عميػػه كإن  مشػػتف ألفػػاس العقػػؾد كالػػز  ييشرػػ  فػػ يمػػا ذكػػر  الرضػػ
لقدؼ عمػى ألفػاس العقػؾد السشذػتة يد ياس فع  ا   العكبر  ألف   سقته هشا نغراا 

هػاييؽ الرػيغتيؽ القدػؼ كألفػاس العقػؾد  يكيد أ ب  ك  مشهسا فػ ، الحاؿ يف
 . االستقباؿ أك يضاالس ةرادإزمشهسا كهؾ الحاؿ رافزيؽ 

 .انمغى تال  نذلنتٓا ػهى العتمثال يف ًفاختٍاس انُ - 2
القدػؼ فسػا كال كاألصػ  مشهسػا  يفػ يا حػركؼ الشفػ)كأم  :    ياؿ العكبر       
يؾلػه  يجػؾاب الذػرط فػ يكيؾعهػا فػشفى السدتقب  كلهذا جاز ها يألن  ؛ )ال( 
 .(2)"اا ئ  يْ ؼ ش  ه  ت  اع  ف  ش   يش  ع   ؽ  غْ  ي  ال   ر   ز  ب   ؽ  حس  الر   دف  ر  ي   "إفْ :  يعالى

ػػ  جػػؾاب  يكلػػذلػ لػػؼ يقػػة فػػ الحػػاؿ يماضػػ يلشفػػ ةا مػػا فسؾضػػؾعكأم 
سػػػا سػػػاغ دخػػػؾؿ )مػػػا( عمػػػى لفػػػ  كإن    مدػػػتقببلا ه ال يكػػػؾف إال  ألن ػػػ؛ الذػػػرط 

ػؽ ذلػػ اخترػاص )مػا( لف  السدتقب  كالسزار  ألف  ؛ السدتقب   ع سؾا  حد 
 .(3))وهللا ما ياـ(: القدؼ كقؾلػ  يف اضيالس يبشف

                                                           

 .225ص 2( شرح الكافية ج1)
 .23( سؾرة يس آية 2)
 .629ص 2( الستبة ج3)
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هػا يكػؾف ألن  ؛ اختيار )ال( لمقدؼ السشفػى  أف     نفهؼ مؽ كبلـ العكبر  
هػا يػدخ  نافيػة فػي جػؾاب الذػرط كهػؾ ن  تعمى ذلػػ ب السدتقب  مدتدالا  يلشف

ا يجؾز أف يدػتخدـ فػ)ما( فإن  ا ، أم   مدتقب  باإلجساع القدػؼ  يفػن يها أيزا
 يحػػاؿ كاالسػػتقباؿ يذػػتركاف فػػال ألف  ؛ ، كذلػػػ  السدػػتقب  ر ػػؼ كؾنهػػا لمحػػاؿ

 يارع كالػػػذ  يػػػرب نفيهػػػا لمسدػػػتقب  كهػػػالفعػػػ  السزػػػ يصػػػيغة كاحػػػدة هػػػ
د عػػؽ بعيػػ ةالرػػيغ يكهػػؾ فػػ يه نفػػى بهػػا الساضػػالحػػاؿ أن ػػ يمؾضػػؾعة لشفػػ

 يالساض ي، فإذا جاز نف وهللا ما ياـ: القائ   كقؾؿصيغة الحاؿ كاالستقباؿ 
 لف  السزارع بػ)ما(. ينفى السدتقب  السذارؾ لمسدتقب  فبسا جاز 

هذ  القزية عمػى مػؽ  يالشحؾية ف   كيد عرض  كجهة نغر العكبر  
ا لهػػا لتػػتؼ  سػػبقه مػػؽ الشحػػؾييؽ كمػػؽ جػػا  بعػػد  ليكػػؾف ذلػػػ أكثػػر كضػػؾحا

القدػؼ  يفػ يلى هذ  القزية كهى أداة الشفػار إ، فؾجدت سيبؾيه أش الفائدة
( كحيشسػػا أجػػاز فعػػ أ)وهللا ال :)ال( نحػػؾ يأداة الشفػػ كيػػد مثػػ  لسػػا مدػػتخدماا 

القدؼ أف  يف يأص  الشف يدر  بعد الحذؼ ببل مسا يدؿ عمى أف   يحذؼ الشف
 كمشه يؾؿ الذاعر:  ، (1)يكؾف بػ ال

 (2)فُازِمره عَلٔ ٌتَا أَإلَّ زضَِ األَؤ       ّٛعَمِتَ طُبِّٔتَ ا ٔاهللٔالٔفِ فمَخَفَ

الفع  لؼ يقترف بػالبلـ كالشػؾف  في يهبط بدلي  أف   يفحذؼ أداة الشف 
 ةرادإ)وهللا يفعػ ( عمػى : اليترف بهسا، كلذلػ امتشة أف يقاؿ  اا تفمؾ كاف مثب
 يع  باإليجػاب كاالسػتقباؿ كالعمػة فػالسدتقب  كالسعشى وهللا ستف ياإل بات ف

)ال( الشافيػة يكػؾف لمسدػتقب   ألف  ؛ عدـ جؾاز  خؾؼ المبس بريغة اإلخبػار 
                                                           

 .145ص 3( الكتاب ج1)
( البيػػ  مػػؽ الظؾيػػ  كهػػؾ مػػؽ الخسدػػيؽ التػػي لػػؼ يعػػرؼ يائمهػػا كييػػ  هػػؾ لدػػؾدة أـ 2)

 145/ 3كالكتاب  15السرمشيؽ رضى هللا عشها، يشغر: دالئ  اإلعجاز ص
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ا فكتف السعشى )ال  يف  .(1)فع ( كهؾ خبر كليس يدؼأاإلخبار أيزا

القدػؼ  يفػ يالشفػ فقد أشار مػؽ خػبلؿ ذكػر األمثمػة أف     الزمخذر ا أم        
حػرؼ بك  بإفْ ة أشيا  بالبلـ ك يد يكؾف بػ)ال( ك)ما( ياؿ: )كيتمقى القدؼ بثبل 

( ك)إن  : كقؾلػ  يالشف  .(2)ػ لذاه ( ك)ما فعم ( ك)ال أفع (()باهلل ألفعمؽ 

السدػػتقب  )الػػذ  لفغػػه  يفػػ يالشفػػ كيغهػػر لػػي مػػؽ خػػبلؿ نرػػه أف        
( يكػػؾف  يالساضػػ يفػػ ي، كالشفػػ ع( يكػػؾف بػػػ)ال(مزػػار  )الػػذ  لفغػػه مػػاض 
 بػ)ما(.

نفػى القدػؼ  يالسدػتخدـ فػ كبلمه ما يدؿ عمػى أف   يفف يا الرضكأم   
، يػاؿ: ي القدػؼ السشفػ يا حيث مشة استخداـ )لػؼ( ك)لػؽ( فػ)ال( ك)ما( أيزا 

هؼ يشفؾنه بسا يجػؾز ن  جؾاب القدؼ أل  يال يجؾز نفى السزارع بػ لؼ كلؽ ف)ك 
 (3) حذفه لبلخترار(

 .يال كما إف ص  استشتاج: ؾز حذفه هؾ كما يج

 يالشفػ ي( كجعػ  العمػة فػلػى )ال( ك)مػا( )إفْ مالػ فتضػاؼ إا ابؽ أم   
عػدـ اسػتخداـ )لػؽ( ك)لػؼ(  يبل ة عدـ اختراصها كالعمة عشد  فبإحد  الث

)فػترادكا أف يكػؾف مػا يشفػى بػه : ، كأضاؼ يائبلا  ا( اختراصها باألفعاؿك)لس  
مػػا ال يستشػػة دخؾلػػه عمػػى  ألف  ؛ الجػػؾاب مسػػا ال يستشػػة دخؾلػػه عمػػى االسػػؼ 

سؼ يجؾز دخؾله عمى الفع  كالجؾاب يد يردر بك  كاحد مشها، كلذلػ لؼ اال
السشفى   أف  ال يختص إال   يبغير الثبل ة الت -دكرندكف  –يش  جؾاب القدؼ 

                                                           

 .643ص 3( الكتاب ج1)
 .345( السفر  ص2)
 .339ص 2( شرح الكافية ج3)
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 مؾضػػػؾعاا   إف كػػػاف فعػػبلا ؼ إال  دػػالقدػػؼ ال يتغيػػػر عسػػا كػػػاف دكف ي يبهػػا فػػػ
 .(1) فقد يحدد له االنرراؼ إلى معشى االستقباؿ( يلمسز

 القدػػؼ كعهػػر مػػؽ خبللػػه أف   يأدكات نفػػ يهػػذا بعػػض مػػا ييػػ  فػػ 
 لمزمؽ السؾضؾع لشفيه. اختيار األداة كفقاا 

ــانالو  - 3 ــذ احلــال يف جــٕاب انمغــى ت ــى  ،ٌؤك ــذال ػه ــذ ان ٌٔؤك
 .العتمثال تانٌُٕ

)فػػإف صػػدرت الجسمػػة السجػػاب بهػػا القدػػؼ بفعػػ  : يػػاؿ ابػػؽ مالػػػ  
االستقباؿ أك يػراد بػه الحػاؿ فػإف أريػد بػه ا أف يراد به فإم   مزارع كاف مثبتاا 

هػػا مخرؾصػػة بالسدػػتقب  فسػػؽ ألن  ؛ بػػالبلـ كلػػؼ يركػػد بػػالشؾف  ف الحػػاؿ يػػر
ا يؾؿ الذاعر  : (2)شؾاهد  إفراد البلـ لكؾف الحاؿ مقرؾدا

 .(3)(عُاسَٔٔ ٘ٗتٔبَ ُٖأَ ٘بِّزَ يُعمََٗلٔ         ي كُٕتُُٗي بُٗكُمَعَ تِقَاضَد قَ كَُ ت٠َٔلَ

 ؛ فػإف   هػذ  القزػية يا في كبلـ ابؽ مالػػ أ ػر الػزمؽ فػكيغهر جميا  
السزػػارع الػػذ  يحػػق لػػه برػػيغته الداللػػة عمػػى الحػػاؿ أك االسػػتقباؿ كفػػق 

، كإف أريد   بالبلـجؾاب القدؼ إال   يفه إف أريد به الحاؿ لؼ يركد القرائؽ فإن  
  ابػػؽ جشػػى الشػػؾف كسػػا رأ بػػه االسػػتقباؿ كجػػ  يتكيػػد  بػػالشؾف، كذلػػػ ألف  

كػالجز  مػؽ  ي، فهػ يخمص الفع  لبلستقباؿ كيحؾؿ بيؽ داللتػه عمػى الحػاؿ

                                                           

 .246ص 3( شرح التدهي  ج1)
 837/ 2( كهؾ: الكسي  بؽ معركؼ كالبي  مؽ الظؾي   يشغر شرح الكافية الذػافية 2)

  1/21كاألشسؾني  254/ 4كالترري   316/ 2كالسداعد 
 .248ص 3( شرح التدهي  ج3)
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 .(1)ها معه بشا  كاحدالفع  كتن  

 الفعػػػ  )كال يركػػػد بهػػػا إال   : القزػػػية ذايهػػػا يفػػػ   كيػػػاؿ الزمخذػػػر  
ػػا أك  السدػػتقب  الػػذ  فيػػه معشػػى الظمػػ  كذلػػػ مػػا كػػاف يدػػساا أك أمػػراا أك نهيا

ػػا أك  ػػااسػػتفهاماا أك عرضا  ( كأيدػػس  عميػػػ إال  ، كقؾلػػػ: )بػػاهلل ألفعمػػؽ   يسشيا
 ،  يشػػزلؽ  ال  إك  ، كهػػ  يػػذهبؽ   ، كال يخػػرجؽ   ، كاضػػربؽ   ، كلسػػا يفعمػػؽ   ، يفعمػػؽ  

يػػه معشػػى فكال الحػػاؿ كال مػػا لػػيس  ي( كال يركػػد بهػػا الساضػػكليتػػػ يخػػرجؽ  
 .(2)الظم (

مشاط السشة هشا هؾ يتكيد الفعػ   يػر السدػتقب  بػالشؾف،  كعميه فإف   
ػػ عميػػه ، ك  ه يركػػد بهػػا كبػػالبلـا يتكيػػد السزػػارع الػػداؿ عمػػى السدػػتقب  فإن ػػأم 

، يػػاؿ: )إف كػػاف ي الساضػػجػػؾاب القدػػؼ  يأكجػػ  ابػػؽ مالػػػ دخػػؾؿ الػػبلـ فػػ
كخبل القدؼ مؽ اسػتقباله  مثبتاا  ماضياا  صدر الجسمة السجاب بها القدؼ فعبلا 

 مػة يػد  أك كبػالبلـج  ايترانه بالبلـ كحدها إف كػاف الفعػ   يػر مترػرؼ ك 
 .(3)(سا إف كاف متررفاا بسعشى رب   أك بسا ساب  ر 

 يخؾؿ نؾف التؾكيد عمى الفع  الساضه ال يجؾز دفهؼ مؽ كبلمه أن   
ا ف  .(4) إذا جا  بسعشى االستقباؿ ير القدؼ إال   يأيزا

 ف كػاف مدػتقببلا إالفع  الؾاية جؾاباا لمقدػؼ  فالشحؾيؾف إذف عمى أف   
، كإف كػاف  كحػدهاأكػد بػالبلـ  ، كإف كػاف ماضػياا  كجػ  يتكيػد  بػالشؾف  مثبتاا 

                                                           

 .82ص 3( الخرائص ج1)
 .334( السفر  ص2)
كالجشى الداني لمسراد   334كانغر رص  السباني ص 213ص 3( شرح التدهي  ج3)

 .142ص
 .14ص 1( شرح التدهي  ج4)
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، كال يجػؾز البتػة يتكيػد  بػالشؾف مػة كؾنػه  يركػد بػالبلـ يحاالا فهؾ كالساضػ
 .مزارعاا 

ا لهػػذا شػػركط مػػا يركػػد بػػالشؾف يػػائبلا   كذكػػر السػػراد  ػػيتكيػػدا ا : )كأم 
أكػػد بهػػا  زػػارع فػػإف كػػاف حػػاالا لػػؼ يػػدخ  الشػػؾف عميػػه كإف كػػاف مدػػتقببلا الس

كأف يكػػؾف  يػػر  اا إذا كيػػة جػػؾاب يدػػؼ بتربعػػة شػػركط أف يكػػؾف مثبتػػ كجؾبػػاا 
 يكؾف مقػدـ السعسػؾؿ ف  ير مقركف بقد كأال  ؾمقركف بحرؼ يشفيس كأف يك

فػػإذا اسػػتؾفى الذػػركط كهػػؾ مدػػتقب  كجػػ  عشػػد البرػػرييؽ يؾكيػػد  بػػالشؾف 
  .(1)كأجاز الكؾفيؾف حذؼ الشؾف اكتفا  بالبلـ(

 .(2)كبه ياؿ  ير  مؽ الشحؾييؽ
،  التتكيد كعدـ التتكيد كاف بالشغر إلى عامػ  الػزمؽ يفالعبرة ف إذف 
الػػزمؽ كػػاف محػػ  البحػػث   أف  هػػا يزػػية ايفاييػػة كليدػػ  متزامشػػة إال  فػػر ؼ أن  

ذكر حػاالت التتكيػد  ي، كهؾ صاح  األ ر البيؽ ف هذ  القزية يكالدراسة ف
 أك الحاؿ أك االستقباؿ. يالساض يف بالبلـ كحدها أك بالبلـ كالشؾف معاا 

  

                                                           

 .142( الجشى الداني ص1)
 2كشػػرح ابػػؽ عقيػػ  ج 85ص 4كأكضػػ  السدػػالػ ج 3369ص 2( مغشػي المبيػػ  ج2)

 .284-283ص
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 حـامتـــاخل
كالربلة كالدبلـ عمػى خيػر  ،الحسد هلل الذ  بشعسته يتؼ الرالحات  

األرض  يدمحم بػػػؽ عبػػػد هللا خيػػػر خمػػػق هللا فػػػالبريػػػات عمػػػى مػػػر األزمػػػاف 
 كالدسؾات.

 : ؼذــٔت
 :  هذا البحث بعشؾاف ؿ مؽ هللا كيؾيه انتهي  مؽ ه بحؾفإن        

 ،كأدلتػه ،كحدكد   ،مفهؾمه :  يس  بدراسته مؽ جسية نؾاحيه ذ كال      
أك يػػػت ر   ،كيػػػت ر  بالعؾامػػػ  الداخمػػػة عميػػػه  ،القزػػػية الشحؾيػػػة  يكيػػػت ير  فػػػ

 بدياؽ الكبلـ كمعشا .

 كيد يؾصم  مؽ خبلؿ ذلػ كمه إلى نتائج أهسها: 

الفعػػ  دليػػ  مػػؽ األدلػػة التػػي يحػػدد  ألف  ؛ الػػزمؽ  يػػر الفعػػ   أف   - 1
ا الزمؽ أك مزارع أك أمر، أم   ي؛ فالفع  يقدؼ إلى فع  ماض الزمؽ

 فيقدؼ إلى ماض  كحاؿ كمدتقب .

جد مؽ الشحؾيؾف مؽ عرؼ ك  يدػؼ مػؽ أيدػاـ أأ شا  البحث لؼ  - 2
 هؼ اكتفؾا بترريف ك  يدؼ مؽ أيداـ الفع .، كلكش   الزمؽ

يػدؿ  يهػا عمػى الػزمؽ يختمػ  فالفعػ  الساضػداللت ياألفعاؿ ف أف   - 3
ا ، كأم ػ ، كالفعػ  األمػر يػدؿ عمػى السدػتقب  فقػط عمى مػا كيػة فقػط

 يهػػؾ كايػػة اآلف كمػػا هػػؾ سػػيقة بعػػد فػػ السزػػارع فيػػدؿ عمػػى مػػا
ة  بػػػػػيؽ زمشػػػػػيؽ الحػػػػػاؿ ؛ فرػػػػػيغة السزػػػػػارع مذػػػػػترك السدػػػػػتقب 
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 كاالستقباؿ.

دكد الػزمؽ كهػى مديػه يػد يتدػة كيزػيق أك يستػد كيقرػر، ح أف   - 4
، هذ  العؾام  يد يكؾف لفغية كيػد  لعؾام  يحدد ذلػ كك  ذلػ كفقاا 
 يكؾف معشؾية.

، بػ   كبيػراا  سػبق اختبلفػاا أاألزمػاف   أ يالشحؾييؽ لؼ يتفقؾا ف أف   - 5
بق يعػػؾد فيػػذكر الترييػػ  سػػأزمػػاف األ   أف يحػػدد أبعزػػهؼ بعػػد  إف  

 ػػؼ حاضػػر  ػػؼ مدػػتقب (  يكتػػ  الشحػػؾ كهػػؾ )ماضػػ يالسذػػهؾر فػػ
 لمتظبيق. فيكؾف الرأ  عشد  مخالفاا 

 األزمشػػة يتبػػادؿ فيسػػا بيشهػػا كيتػػداخ  بالشدػػبة لمسػػتكمؼ فسػػثبلا  أف   - 6
حػيؽ ال يدػتظية أف  يف يلمدراسة عمى الساض حاضراا  يدتخدـ زمشاا 
  ا بالشدػبة ألصػحاب الػرأ، أم ػ السعشػى يلذلػ الخمط ف يجد السدؾغ

فهػؼ الػزمؽ السػراد عمػى العؾامػ  الداخمػة  يالشحؾ فقد اعتسدكا فػ يف
ؼ الدالػػة عمػػى زمػػؽ معػػيؽ إف ، كاعتسػػدكا عمػػى الغػػرك  عمػػى الفعػػ 
 الجسمة. يكجدت ف

الفعػ  ال يقترػر  مؽ عبلمات الفع  التشق  بيؽ األزمشػة فشجػد أف   - 7
 بعض األحياف. يحد فعمى زماف كا

كبعزها  ،أدلة الزمؽ كثيرة بعزها لفغي كاألدكات كالغركؼ  أف   - 8
يفػػرض  يهشػػاؾ معػػان ، كسػػا أف   معشػػؾ  كيعبػػر عشػػه بدػػياؽ الكػػبلـ

  .كالتؾبيخ  ،كالذركع  ،الرجا  أزماف معيشة ك

  ػر أفقػد يكػؾف  معغؼ أبؾاب الشحػؾ يأ ر الزمؽ كبير كجمي ف أف   - 9
 آخر. يأك شرطاا ف ، مقرراا آلخرأك  ،   لحكؼ نحؾ 
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ر هػذا مػؽ خػبلؿ السدػائ  يتت ر الزمؽ بالعؾام  الداخمة عميه عهػ -14
 البحث. يالؾاردة ف

، كهػؾ مػؽ السؾضػؾعات  الػزمؽ شػيقة يطبيعة البحث فػ كأخيراا فإف   
 ا، كلسػا فيهػ مػؽ التجديػد اسػا فيهػلالتي يدتحدؽ أف يقب  عميها البػاحثؾف 

 كبريرة فهؾ مؽ السؾضؾعات الغير يقميدية.إمعاف نغر كدية مؽ 

ا عسا استهمػ مؽ يزػايا الشحػؾ دكف   كالبحث فيه يتخذ الباحث بعيدا
إنجاز ما يخػدـ هػذا التخرػص السهػؼ القػائؼ عمػى خدمػة المغػة العربيػة لغػة 

 القرآف الكريؼ.

كلكػؽ القرػد العغػيؼ  ، كأرجؾ مؽ هللا التؾفيق ر ؼ عمسي بتقرػير   
لقرػػد كهػػؾ الهػػاد  إلػػى ، فهػػؾ مػػؽ كرا  ا يؾفيػػق هللا يفػػ يكهػػؾ مػػا يظسعشػػ
 . سؾا  الدبي 
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 فٓشط ادلصادس ٔادلشاجغ
 .القرآف الكريؼ  –1

يحقيػق / د   تبلؼ نحػاة الكؾفػة كالبرػرة لمزبيػداخػ يفػ ائتبلؼ الشرػرة -2
 –ق  1447أكلػػػػى عػػػػالؼ الكتػػػػ  مكتبػػػػة الشهزػػػػة  –طػػػػارؽ الجشػػػػاني ط 

 ـ 1987

 /يحقيػػق: د يبػػالقرا ات األربعػػة عذػػر لمػػدمياطر إيحػػاؼ فزػػبل  البذػػ -3
 ـ1987هػ 1447القاهرة  -ط شعباف دمحم إسساعي  

 أدب الكايػػ  البػػؽ يتيبػػة يحقيػػق الذػػيخ/ دمحم محيػػى الػػديؽ عبػػد الحسيػػد -4
 ـ.1963هػ 1382القاهرة   -ط

اريذاؼ الزرب مػؽ لدػاف العػرب ألبػي حيػاف يحقيػق د/ رجػ  عثسػاف  -5
 1418دمحم مراجعة د/ رمزاف عبد التؾاب ط الخػانجي القػاهرة طبعػة أكلػى 

 ـ 1998 –ق 

أكلػى  – األشبا  كالشغائر لمدػيؾطي يحقيػق: طػه عبػد الػرؤكؼ سػعد ط -6
 الكميات األزهرية. مظبعة

ػػشػػرح االيتػػراح لمػػدكتؾر محسػػؾ  ياإلصػػباح فػػ -7 دار  -أكلػػى  ط - اؿ د فج 
 دمذق.  - القمؼ

ط:    ي راج يحقيق: د. عبػد الحدػيؽ الفتمػالشحؾ البؽ الد ياألصؾؿ ف -8
 ـ.1988  الظبعة الثالثة - لبشاف  بيركت - مرسدة الرسالة

الدػقا  يحقيق: د. مرظفى لمبظميؾسيشرح أدب الكاي   يااليتزاب ف -9
 ـ.1981 القاهرة 1كحامد عبد السجيد ط
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يحقيػػق: د. عبػػد السجيػػد  شالقػػرا ات الدػػبة البػػؽ البػػاذ ياإليشػػاع فػػ -14
 مركز إحيا  التراث بسكة. -ط  يظامش

 ـ.1987هػ 1447بيركت  -ط  يالقال يأمال -11

  حسؾد  هاد  حدؽ : مالي الشحؾية البؽ الحاج  يحقيقاأل -12
 ـ.1985بيركت -ط 

 ـ.1979هػ 1399  بيركت -ط    إمبل  ما مؽ به الرحسؽ لمعكبر  -13

يحقيػق: دمحم       ائ  الخبلؼ ألبي البركػات األنبػار مد ياإلنراؼ ف -14
سػػشة   أكلػػى    ط   طبعػػة السكتبػػة العرػػرية - محػػي الػػديؽ عبػػد الحسيػػد

 ـ.2443هػ 1424
عبػد / إبػراهيؼ دمحم دالبؽ الحاجػ  يحقيػق  شرح السفر  ياإليزاح ف -15
 .مكتبة لداف العربـ  2445طبعة أكلى  –دار سعد الديؽ  –ط  - هللا

دار  -يحقيق: د. مازف السبارؾ ط  يمزجاجلعم  الشحؾ  ياإليزاح ف -16
 ـ.1979هػ 1399سشة  3الشفائس بيركت ط

أكض  السدالػ إلى ألفيػة ابػؽ مالػػ البػؽ هذػاـ يحقيػق: الذػيخ دمحم  -17
 بيركت. –ط السكتبة العررية صيدا  - محيى الديؽ عبد الحسيد

رسػػػالة  يالرػػػافية الكافمػػة لمكافيػػػة لمرػػػقان كالعقػػػؾد الزػػػافيةالبػػركد  -18
كميػة المغػة  -جامعػة األزهػر -إعداد: دمحم عبد القادر عمى أبػؾ زيػد  دكتؾرا 

 ـ.2447هػ 1428العربية بالزيازيق 

طػػه عبػػد يحقيػػق: د.     ريػػ  إعػػراب القػػرآف البػػؽ األنبػػار  يالبيػػاف فػػ -19
هػػػػ 1444الهيئػػػة السرػػػرية لمكتػػػاب القػػػاهرة  -ط الحسيػػػد مرػػػظفى الدػػػقا 
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 ـ.1984

 ط دار الهداية.  - ياج العركس لمزبيد  -24

 -حياف األندلدي يحقيق: د. حدؽ هشداك  ط  يبالتذيي  كالتكسي  أل -21
 ـ.2444هػ 1421كلى أطبعة  دار القمؼ دمذق

ألزهر  يحقيػق: دمحم باسػ  ا خالدالترري  بسزسؾف التؾضي  لمذيخ  -22
هػػ 1421لبشاف( طبعػة أكلػى  –ط دار الكت  العمسية بيركت   - ديعبد الد
 ـ.2444

يسهيد القؾاعد بذػرح يدػهي  الفؾائػد لشػاعر الجػيش يحقيػق: د. عمػى  -23
  دار الدػػبلـ لمظباعػػة كالشذػػر كالتؾزيػػة القػػاهرة طبعػػة أكلػػى -ط  فػػاخردمحم 

 هػ.1428

كالسدالػ بذرح ألفية ابؽ مالػػ لمسػراد  يحقيػق د/ يؾضي  السقاصد  -24
 - 25 عبػػد الػػرحسؽ عمػػي سػػميساف ط  مكتبػػة الكميػػات األزهريػػة  القػػاهرة .

الكؾيػػػػ       حسػػػػد السظػػػػؾع ط أيحقيػػػػق: د. يؾسػػػػ    ذػػػػمؾبيؽالتؾطئػػػػة لم
 ـ.1981هػ 1441

يحقيق: عمى يؾفيق الحسد طبعػة مرسدػة  يالشحؾ لمزجاج يس  فجال -26
 ـ.1984هػ 1444الرسالة بيركت دار األم  األردف ط أكلى 

يحقيػػق: د. فخػػر الػػديؽ   لمسػػراد يحػػركؼ السعػػان يفػػ يالجشػػى الػػدان -27
لبشػػاف( ط أكلػػى  –ط: دار الكتػػ  العمسيػػة بيػػركت  -ة ودمحم نػػديؼ فاضػػ ك ابػػي

 ـ.1992هػ 1413

ي المبي  البؽ هذاـ يتلي  / األمير دمحم عبػد حاشية األمير عمى مغش -28
 دار أحيا  الكت  العربية .  –هللا ط 
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ي المبيػ  البػؽ هذػاـ / يػتلي  الذػيخ دمحم عمػى مغشػ يحاشية الدسؾي -29
دار الظباعػػة  –صػػححه / إبػػراهيؼ عبػػد الغفػػار الدسػػؾيي ط عرفػػة الدسػػؾيي 

  ق 1341القاهرة  –العامرة 

 . الحمبي مرر يعيدى الباب -ط  يشسؾنحاشية الرب اف عمى األ -34

إعػداد:  القػرآف الكػريؼ بػيؽ الشحػؾييؽ كالببل يػيؽ يالحركؼ العاممة فػ -31
بيػركت ط  -ط عالؼ الكت  كتبة الشهزة العربيػة  يهاد  عظية معز الهبلل

 ـ.1986هػ 1446أكلى 

ط  ظميؾسػيإصبلح الخمػ  مػؽ كتػاب الجسػ  البػؽ الدػيد الب يالحم  ف -32
 ـ1984
ط: مكتبػػة  يحقيػػق: عبػػد الدػػبلـ دمحم هػػاركف   خزانػػة األدب لمبغػػداد -33

 ـ.1997هػ 1418، 4القاهرة ط يالخانج

 - يحقيػػق: دمحم عمػػى الشجػػار ط عػػالؼ الكتػػ  يالخرػػائص البػػؽ جشػػ  -34
 بيركت.

الدرر المؾامة عمى هسة الهؾامة لمذشقيظي يحقيق: عبػد العػاؿ سػالؼ  -35
 ـ.1983ط: دار السعرفة بيركت  مكـر

حسػػد دمحم الخػػراط ط: دار أالػػدر السرػػؾف لمدػػسيؽ الحمبػػي يحقيػػق: د.  -36
 القمؼ دمذق.

 -يحقيػػق: محسػػؾد دمحم شػػاكر دالئػػ  اإلعجػػاز لعبػػد القػػاهر الجرجػػاني -37
 ـ.1992هػ 1413مظبعة السدني القاهرة ط  الثة 

بيػركت  يالذػافمرػظفى عبػد / قيس، طبعػه كصػححه ديؾاف امرئ ال -38
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 ـ.1983هػ 1443

ديؾاف عسرك بؽ أبي ربيعة يقديؼ: د. فايز دمحم ط: دار الكتاب العربػي  -39
 ـ.1996هػ 1416، 2بيركت ط

مكتبػػة  يط: دار الكتػػ  المبشػػان   ضػػبظه إيميػػا الحػػاك   ديػػؾاف الفػػرزدؽ -44
 ـ.1983لبشاف ط أكلى  –السدرسة بيركت 

حسػد دمحم أيحقيػق:  يلمسػالق يشػرح حػركؼ السعػان يف يرص  السبان -41
 هػ1395ط مظبؾعات مجسة المغة العربية دمذق   الخراط

ريػػػاض الرػػػالحيؽ، ط مرسدػػػة الرسػػػالة بيػػػركت الظبعػػػة الخامدػػػة  -42
 ـ.1983هػ 1443
أحسد الحسبلك  شػرح / لمذيخ    ك بل لمحس فؽ الررؼ يشذا العرؼ ف -43

 .جدة  –دار حرا   –كيحقيق / األستاذ عرفات مظرجي ط 

عبػد العزيػز ربػاح كأحسػد يحقيػق:  لمبغػداد  شرح أبيات مغشى المبيػ  -44
 ـ1988هػ 1447 2يؾس  دياؽ ط: دار الستمؾف لمتراث دمذق، ط

عمػػى ألفيػػة ابػػؽ مالػػػ السدػػسى مػػشهج الدػػالػ إلػػى  يشػػرح األشػػسؾن -45
بػػػد الحسيػػػد، ط: دار الكتػػػاب يحقيػػػق: دمحم محيػػػى الػػػديؽ ع ألفيػػػة ابػػػؽ مالػػػػ

 ـ.1955هػ 1375لبشاف،  –بيركت  العربي

شرح ألفية ابؽ مالػ البؽ عقي  ط: دار إحيا  التػراث العربػي بيػركت  -46
 لبشاف. –

رسػالة  شرح ألفية ابؽ مالػػ لمذػاطبي يحقيػق: عؾاطػ  أحسػد كسػاؿ  -47
  ـ 1988 – دكتؾرا 
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شػػرح التدػػهي  البػػؽ مالػػػ يحقيػػق: د. عبػػد الػػرحسؽ الدػػيد، د. دمحم  -48
لمظباعػػػة كالشذػػػر كالتؾزيػػػة كاإلعػػػبلف ط أكلػػػى  جػػػرؾف، ط: هبػػػدك  السختػػػ

 ـ.1994هػ 1414

شػػرح الجسػػ  البػػؽ عرػػفؾر يحقيػػق: د. صػػاح  أبػػؾ جشػػاح )الذػػرح  -49
 الكبير(

 - : دار الظبلئػةط  - شرح شذكر الذه  ، يحقيق: دمحم محي الديؽ -54
 القاهرة.

يرػػػػحي  كيعميػػػػق: دمحم محسػػػػؾد  يشػػػػى لمدػػػػيؾطغشػػػػرح شػػػػؾاهد الس -51
 طبعة لجشة التراث العربي.  -الذشقيظي

 هػ1399شرح الذؾاهد الكبر  لمعيشي، ط: بؾالؽ  -52

عسػػر، ج:  يرػػحي : يؾسػ  حدػؽ يشػرح كافيػة ابػػؽ الحاجػ  لمرضػ -53
 ـ1996 2ط -  بشغاز  –جامعة يار يؾنس 

هريد  ط: حسد أشرح الكافية الذافية البؽ مالػ يحقيق: عبد السشعؼ  -54
 دار الستمؾف لمتراث.

كعمػػى سػػيد  يؽ مهػػذلت: أحسػػد حدػػ يشػػرح كتػػاب سػػيبؾيه لمدػػيراف -55
 ـ2448هػ 1429 لبشاف –بيركت  عمي، ط: دار الكت  العمسية

دية يعقػؾب، ط: دار الكتػ  شرح السفر  البػؽ يعػيش ت: د. إميػ  بػ -56
 ـ.2441هػ 1422ط أكلى،  لبشاف –العمسية بيركت 

 لسذػػكبلت الجػػامة الرػػحي  البػػؽ مالػػػالتؾضػػي  كالترػػحي   شػػؾاهد -57
 هػ1445ط أكلى  بة ابؽ ييسيةيحقيق: د. طه حدؽ، ط: مكت
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 - شػػعي  األرنػػركط صػػحي  ابػػؽ حبػػاف بترييػػ  ابػػؽ بمبػػاف يحقيػػق /  -58
  بيركت -طبعة مرسدة الرسالة 

إحيػػػا  الكتػػػ  العربيػػػة دار  -بحاشػػػية الدػػػشد  ط    البخػػػار   صػػػحي -59
 .ي الحمب يابعيدى الب

 ط: دار إحيا  التراث العربػي ي، ت: دمحم فراد عبد الباي صحي  مدمؼ -64
 بيركت.

 الفرائد الجديدة لمديؾطي يحقيق / عبد الكريؼ السدرس . – 61

 بدكف ياريخ. ط: دار الحديث القاهرة  أباد القامؾس السحيط لمفيركز -62

 بدكف ياريخ. إبراهيؼ القاهرة، يعميق: دمحم أبؾ الفز  الكام  لمسبرد -63
 يط: مكتبػػة الخػػانج يحقيػػق: عبػػد الدػػبلـ هػػاركف   الكتػػاب لدػػيبؾيه -64

 القاهرة.

ط  به كضبظه كصححه: مرظفى حديؽ أحسػدري   الكذاؼ لمزمخذر  -65
 ـ.1986هػ 1446القاهرة   -

ركؽ المغؾيػػػة( ألبػػػي البقػػػا  السرػػػظمحات كالفػػػ يالكميػػػات )معجػػػؼ فػػػ -66
 .ط: دمذق  -  الكفؾ 

يحقيػػػق:  ػػػاز  مختػػػار    عمػػػ  البشػػػا  كاإلعػػػراب لمعكبػػػر  يالمبػػػاب فػػػ -67
 ـ.1995ط: دار الفكر دمذق ط أكلى   طميسات

حسػد حدػ  أت: عبد هللا عمى الكبيػر ودمحم  رلداف العرب البؽ مشغؾ  -68
 ط: دار السعارؼ القاهرة. يهللا كهاشؼ دمحم الذاذل

يحقيػػػق / األسػػػتاذ سػػػعيد  ؤلنبػػػار  ل فػػػي أصػػػؾؿ الشحػػػؾ لسػػػة األدلػػػة  -69
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 ق 1377األفغاني مظبعة الجامعة الدؾرية 

 -ط  –العربية البؽ جشى يحقيق: د. حدػيؽ دمحم دمحم شػرح  يالمسة ف -74
 ـ.1979هػ 1399 القاهرة

 ييحقيق: عبد الدتار أحسد فراج ط: الباب  السريم  كالسختم  لآلمد -71
 ـ.1961سشة  الحمبي

عبػد الحسيػد دراسة كيحقيػق الػدكتؾر:    لمعكبر ة شرح المس يالستبة ف -72
الظبعػػػة  ز  حسػػػد دمحم محسػػػؾد الػػػزك  مشذػػػؾرات جامعػػػة يػػػار يػػػؾنس بشغػػػا

 ـ.1994

يػػػتلي  / مرػػظفى الدػػػقا مظبعػػة مرػػػظفى  مختػػار الذػػػعر الجػػاهمي -73
 ـ 1934البابي الحمبي بسرر 

 - بػؽ أبػي بكػر عبػد القػادر الػراز  طبعػة مختار الرػحاح لئلمػاـ دمحم -74
 مرر. الحمبي كشركا  يعيدى الباب

ط  عقي  يحقيػق: دمحم كامػ  بركػاتالسداعد عمى يدهي  الفؾائد البؽ  -75
 هػ1445ـ 1984 دار السدني -

بػػؾالؽ  –مػػؽ عمػػؼ األصػػؾؿ لئلمػػاـ أبػػي حامػػد الغزالػػي ط  السدترػػفى -76
 ق 1322

حقيػق: دمحم ي اريػ  البػؽ هذػاـ األنرػار  عمغشى المبي  عػؽ كتػ  األ -77
 القاهرة.  -ط  الديؽ عبد الحسيد محي

ت: فخػػر سػػالؼ يػػدار  ط: دار    عمػػؼ العربيػػة لمزمخذػػر  يالسفرػػ  فػػ -78
 ـ2444هػ 1425 عسار عساف طبعة أكلى
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ط: عػػػالؼ الكتػػػ   الخػػػالق عزػػػيسة السقتزػػػ  لمسبػػػرد، ت: دمحم عبػػػد -79
 . بيركت

، كعبػػد هللا   حسػػد عبػػد الدػػتار  الجػػؾار أالسقػػرب البػػؽ عرػػفؾر، ت:  -84
 ـ1972هػ 1392أكلى  -ط    الجبؾر 

ت: إبػػراهيؼ مرػػظفى كعبػػد هللا أمػػيؽ، ط: كزارة  يالسشرػػ  البػػؽ حشػػ -81
 ـ1954هػ 1374أكلى  - ط – السعارؼ العسؾمية

يحقيػق / د  يمسػرابط الػدالئلفي شرح كتػاب التدػهي  نتائج التحري   -82
 مرظفى الرادؽ العربي . 

دار الريػػاض  ط - يحقيػػق: دمحم إبػػراهيؼ البشػػا  نتػػائج الفكػػر لمدػػهيمي -83
 ط أكلى. لمشذر كالتؾزية

ط: عػالؼ  -يحقيػق: د. عبػد هللا سػالؼ مكػـر  يهسة الهؾامػة لمدػيؾط -84
 ـ.2444هػ 1421 الكت  القاهرة
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