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 "دراسة وصفية"عمى الحجث أو الدمان ت مغ الجاللة غأفعال تفخ 

 دكتورة/
 فاشسة عبجالخشيج دمحم عبجهللا

 بجامعة أم القرى  األستاذ المشارك بقسم النحو والصرف
 :سمخزال

 ،عمةةى الدمةةان والحةةجث معةةاي تةةل التةةل تةةجةم ا فةةل الفعميةةةإن داللةةة الممسةةة 
واقتةخان الةدمغ بالحةجث تةػ   حةجث مقتةخن بلفعل تػ كمسة تجل عمى زمغ فا

محةةةن أرطةةةار دارسةةةل الفعةةةل مةةةغ القةةةجمان والسحةةةج يغ، كسةةةا أرةةة  سةةةب  فةةةل 
الخةةةبف هيةةةش ع، وقةةةج عتجةةةخد الفعةةةل ودتفةةةخز مةةةغ تةةةح  الجاللةةةة الدماريةةةة أو 

 السعشػدة، فيربح فعبي مفخغاي مغ الدمان أو الحجث وتطل فعميت  

تل تفخغت مغ إحجى الجاللتيغ مع ذكةخ ال وتح  الجراسة ت تع هجراسة األفعال
حق ه ا، واإلشارة إلى العمة التل فخغت األفعال مغ الجاللة الدماريةة أو مما ع

السعشػدة، مع االستذ اد مغ القخآن المخدع والحجعث الشبػي الذخدف والذعخ 
 العخبل وارت ت الجراسة هشتائج مغ أتس ا 

كثةخون إلةى عةجم داللت ةا فل عمة رقران )كان( فةحت  األ  اةتبف الشحاة -
 عمى الحجث، وإرسا دل عمي  ةبختا 

 قج تتجخد )كان( مغ الجاللة الدمارية عشجما عخاد ه ا الجيسػمة  -

تتجخد بعس األفعال مغ الجاللة الدمارية رغع أن وضع ا األصمل كان داالي  -
 عمى الدمان؛ لجةػل ا فل معشى اإلرذان 

 السجح والحم ذت  الخضل إلى أن )رعع وبئذ( عمسان فل  -
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تجةةخدت )عدةةى( مةةغ الجاللةةة الدماريةةة، لةةجةػل ا فةةل اإلرذةةان، ومعشاتةةا  -
 السدتقبل ال الساضل 

 - اخةةةتاف النحةةةاة  -  أفعةةةاف غتر ةةة  - داللةةةة الة مةةةةالسفتاحيةةةة: الممسةةةات 
 .الحدث –الزمان 
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Acts that have been denoted by the event or time 

Dr. / 

Fatima Abdul Rashid Mohammed Abdullah 

Associate Professor in the Department of Grammar and 

Drainage at Um Al-Qura University 

Abstract : 

It is the meaning of the word over both time and the event 

that enters it in the actual act, the verb is a word that 

indicates a time associated with an event.  The association 

of time with the event is the focus of the attention of the 

scholars of the act of the ancients and the modern, and it is 

also a cause of disagreement between them, and the act 

may be stripped and emptied of this temporal or moral 

significance, so that it becomes a hollow act of time or 

event and remains its verb. 

This study is concerned with studying the acts that have 

been completed from one of the two signs, with the 

mention of what is happening to them, and referring to the 

reason that the acts have been emptied of temporal or 

moral significance, with the martyrdom of the Holy 

Qur'an, hadith, the Prophet and Arabic poetry, and the 

study has concluded with the results of the most 

important. 

- The difference of the sculptor in the reason for the 

decrease (was) and the majority of them went on to point 

out that it did not indicate the event, but that it was 

indicated by its experience. 

- Can may be stripped of temporal significance when it is 

intended for permanence. 
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- Some acts are devoid of temporal significance, even 

though their original status was time-bound, because they 

entered into the meaning of creation. 

- Al-Radhi argued that (yes and badly) two sciences of 

praise and vilification. 

- Assi has been stripped of temporal significance, to enter 

into the creation, meaning the future, not the past. 

Keywords: The significance of the word - acts emptied - 

the difference of the sculptor - time - the event. 
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 املقدمة:

 الحسج هلل والربة والدبم عمى رسػل هللا وعمى آل  وصحب  وسمع

لمفعل مكارة عطيسةة عشةج عمسةان الشحةػ القةجمان والسحةج يغ لسةا لة  
فل، لعشايةة بة  مةغ الجارة  الشحةػي والرةخ مغ األتسية فل المةبم، فط ةخت ا

وتحجعج داللت  المغػدة مغ حيث البشةان الةجاةمل الةجال عمةى الحةجث، والبشةان 
لدةةيا  الخةةار ل التخكيبةةل مةةع بكيةةة عشاصةةخ المغةةة، وتةةل التةةل يحةةجدتا ا

عمسان، وداللة الفعل عمى الحجث مقتخن بالدمان تل محن اتتسام الالمغػي، 
، وذكةخ (1)فحت  الدمخذخي إلةى أن الفعةل "مةا دل عمةى اقتةخان حةجث هدمةان"

ن الفعل لع عػضع دليبي عمى االقتةخان رفدة ، وإرسةا وضةع دلةيبي اهغ يعير أ
، وقيةةل: الفعةل مةةا دل ( 2)عمةى الحةةجث السقتةخن بالدمةةان، فةاالقتخان ًو ةةج تبعيةا

تخان الحةجث بةالدمغ تةػ ، فةاق( 3)عمى معشةى فةل رفدة  مقتةخن باحةج األزمشةة
الحةةجث  ف الفعةةل بارةة  كمسةةة تةةجل عمةةى أمةةخدغ معيةةاشةةخا الفعةةل؛ ولةةحلظ ًعةةخ  
اريةةة ، ومةةغ ذلةةظ عتزةةح أن و ةةػد الجاللةةة الدم( 4)والةةدمغ الةةحي يقتةةخن بةة 

أدةمتةةةا الممسةةة فةةةل الفعميةةةة، وقةةةج أشةةةار  والسعشػدةةة أي الحةةةجث تسةةةا المتةةةان
ألفعةال فةل القةخآن المةخدع( الجكتػر عبج الحسيج مرةصفى الدةيج فةل كتابة  )ا

دتا الةةجكتػر عبةةج إلةى أفعةةال تفخغةةت مةةغ الجاللةةة الدماريةةة أو السعشػدةةة، وعةةج  
الحسيج مكتفياي بالتسثيل لبعز ا، وقج استػقفشل تحا السػضػع فميةف عتجةخد 

عمةى الدمةان أو الحةجث مةع بقةان فعميتة ا ومةا العمةة التةل الفعل مغ الجاللة 
                                                 

  342السفرل فل عمع العخبية ص  (1)
  7/2ارطخ: شخح السفرل  (3)
  4/5ارطخ: شخح الخضل  (2)
  1/46ارطخ: الشحػ الػافل  (4)
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بدةبب ا فةل الفعميةةا وتةل اتفةق الشحةاة حػل ةا  خدت  مغ الجاللة التل دةل 
أو اةتمفػاا فمارت تح  الجارسة التل تػسعت فل دراسة تمظ األفعةال، وإعةخاد 

لسعشػدةةة، مةةع مةةا عمحةةق ه ةةا فةةل التفةةخز والتجةةخد مةةغ الجاللةةة الدماريةةة أو ا
 خ الخبفات الػاردة حػل ا، والجراسة عمى قدسيغالتسثيل والتعميل وذك

 فعال تفخغت مغ الجاللة عمى الحجث )كان الشاقرة( القدع األول: أ

 ودذسل: عمى الدمان القدع الثارل: أفعال تفخغت مغ الجاللة 

 أوالي: أفعال اإلرذان غيخ الصمبل

 أفعال إرذان العقػد  -1

 أفعال السجح أو الحم )رعع وبئذ(  -3
 ما يجخي مجخى رعع وبئذ  -2

   ًعل هشان ف 

  الفعل سان 

  الفعل حبحا 

  فعب التعج  

  ارياي: فعل الخ ان )عدى(

  الثاي: ليذ 

  ع الخاتسة التل تذسل أتع الشتائج، وهللا أسال التػفيق والدجاد 



 

 

477 

 على احلدث أً الزمان ت من الداللةتفزغأفعال 

 ت مغ الجاللة عمى الحجث )كان الشاقرة(: أفعال تفخغالقشه األًل

عةاالي غيةخ ًعةجت أفتشاك أفعال تفخغت مةغ الجاللةة عمةى الحةجث، لةحا 
عمةةى الحةةجث والةةدمغ، كسةةا ذكةةخ سةةيبػد   حكيكيةةة، إذ أن حةةج الفعةةل مةةا دل  

بقػل : "أمثمة أةحت مغ لفظ أحجاث األسسان، هشيت لسةا مزةى، ولسةا يكةػن 
 (  1)ولع يقع، وما تػ كائغ لع عشقصع"

لمغ داللة كان الشاقرة داللة زماريةة فحدة ، إذ أر ةا تصمة  ةبةخاي، 
لػ تغيةخ الخبةخ لتغيةخ الحةجث، وتةػ مةا أ سةع عمية  وتػ الحي يفيج الحجث و 

 معطع الشحاة عجا الخضل واهغ مالظ 

رة، وتةجةل عمةى ، فتمتفل بسخفػع ا، كسا تاتل راقوتاتل كان تامة
دخ حكع االهتجان، فتخفع السبتجأ وددةسى اسةس ا، وتشرة  السبتجأ والخبخ فتش

يئاي؛ ألر ا ليدت الخبخ وددسى ةبختا، و"كان قياس تح  األفعال أال تعسل ش
( 2)خ الخبخ بالدمان الحي عثبت في دةمت لمجاللة عمى تغي  بافعال صحيحة إذ 

وما كان مغ عسم ا ف ػ مغ باب التذبي  بسا يصم  مغ األفعال الرةحيحة، 
عشةة ، وتشرةة  الخبةةخ  سةةساي تذةةبي اي بالفاعةةل مةةغ حيةةث تةةػ محةةجث  ا فتخفةةع

ن )كةةان( تذةةب  )ضةةخب(؛ تذةةبي اي بةةالسفعػل، كسةةا ذتةة  سةةيبػد ، فقةةج ذكةةخ أ
ةتمة  ولقةج اً ( 3)ألر  فعل مثم  إال أن اسع الفاعل والسفعػل في  لذلن واحةج

حةةةػل معشةةةى التسةةةام والشقرةةةان فةةةل )كةةةان(، فقيةةةل التامةةةة تةةةل السدةةةتغشية 

                                                 

  1/13كتاب سيبػد   (1)
  1/252تسع ال ػامع  (3)
  1/45ارطخ: كتاب سيبػد   (2)
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بسخفػع ا عغ مشرػب ا، وتحا تػ الرحيح عشج اهغ مالظ، وإلية  أشةار فةل 
 الشطع 

مبم عةغ رأية ، وتةػ مخةال  } وذو تسام ما هخفع يكتفل{ وسياتل ال
لسحت  سيبػد  وأكثخ  البرةخديغ، فالتسةام عشةجتع تةػ داللت ةا عمةى الحةجث 

دمةةان بعةةج إال عمةةى الوالدمةةان، وأمةةا الشاقرةةة ف ةةل عشةةج األكثةةخدغ مةةاال تةةجل 
 ( 1)  ا، أما عشج اهغ مالظ ف ل التل تصم  ةبخاي سم  الجاللة عمى الحجث مش

تسام ةةا، ألر ةةا تةةجل عمةةى الدمةةان  فتمةةػن )كةةان( فعةةبي حكيكيةةاي عشةةج
ة بسعشةةى حةةجث والحةةجث كغيختةةا مةةغ األفعةةال الحكيكيةةة، وتةةل فةةل تةةح  الحالةة

 جف مغجغ مع جع مظ حط  مض خضٹٱٹٱُّٱووقةةةةةةةةةع رحةةةةةةةةةػ

 {٠٨٢البقرة: }سورة  َّجكحك مق  حق مف خف حف

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّٱُّٱ، وقػلةةةةةة  تعةةةةةةالى:(2)أي: حةةةةةةجث ووقةةةةةةع
وقةج تةاتل  (3)فالسعشى: إال أن تقع تجةارة{ ٠٨٠:} سورة البقرة َّنئىئ

ى الدمةان السجةخد الحةجث )كان( فعبي غيخ حكيقل، وتةل الشاقرةة، فتةجل عمة
 (4)ج قائسةةاي، ودمدم ةةا الخبةخ عػضةةاي عةةغ داللت ةةا عمةةى السرةةجردةةرحةػ: كةةان ز 

الحي عتعجى اسةع الفاعةل إلةى اسةع السفعةػل،  الفعل"وقال سيبػد  فل باب: 
ية  االقترةار عمةى وال يجةػز ف (5)"واسع السفعػل والسفعػل في  لذةلن واحةج

                                                 

  11/191( ارطخ: شخح الترخدح عمى التػضيح 1)
  1/445ارطخ: السفخدات فل غخد  القخآن  (3)
  1/149شحػ الجسل فل ال (2)
  124 – 122ارطخ: أسخار العخبية ص  (4)
  1/44كتاب سيبػد   (5)
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فإرسا أردت أن تخبخ عغ اإلةػة، وأدةمت "كان عًبج هللا أةاك  رحػ: الفاعل 
إذ أن  ، فمان الخبخ قج ً م  لبيةان الحةجث،(1)")كان( لتجعل ذلظ فيسا مزى
فحدة ، وذتة  اهةغ الدةخاج إلةى عةجم  ةػاز  )كان( تشةا دالةة عمةى السزةل

ومةغ  ةع تةجةل عمةى  ذلظ مةغ قبةل أن )كةان( فعةل غيةخ حكيقةل كسةا سةبق،
السبتجأ والخبخ، فالفاعل فل )كان( غيخ فاعةل فةل الحكيقةة، والسفعةػل غيةخ 
مفعػل عمى الرحة فميذ في  مفعػل يقػم مقام الفاعل، وذلظ ألر سا غيخ 

)كان( فعل عشج الشحاة ومع ذلظ تجل عمى  ة، ف(2)متغاعخدغ ف سا لذلن واحج
كسا تقجم، وداللة )كةان(  (3)لخبخالدمان مجخداي مغ الحجث، ومغ  ع لدم سا ا

ف هةةيغ الشحةةاة الشاقرةةة عمةةى الدمةةان دون الجاللةةة عمةةى الحةةجث مدةةالة ةةةب
مػبيغ فقال: "وًاةتم  في ا، تل تل دالة عمى الحةجث كسا ذكخ أهػ عمل الذ
  ( 4)لمجاللة عمى الدمان، واألض خ أر ا مجخدة"مع الدمان، أو مجخدة 

مةغ الجاللةة عمةى الحةجث، اهةغ ومسغ ذت  إلى تجةخد كةان الشاقرةة 
وذكةخ اهةغ   (5) شةل، ف ةل عشةج  مسةا عةجل عمةى الدمةان السجةخد مةغ الحةجث

 ا الخبةخ تهختان أن العخب  عمت داللة السرجر مغ ةبخ كان الشاقرة فالدم
 ، فسةةغقةةام زدةةج   قائسةةاي، بسشدلةةة  بةةخاي لمدةةختا ورتقةةاي لفتق ةةا فقػلشةةا: كةةان زدةةج  

فمةان الشاقرةة تةجل (. 6)الخبخ ًيعمع السرةجر )كان( يعمع الدمغ الساضل، ومغ

                                                 

  1/45كتاب سيبػد   (1)
  1/81ارطخ: األصػل فل الشحػ  (3)
  96ارطخ: السدائل العدكخدة ص  (2)
  334التػشئة ص (4)
  85ارطخ: المسع فل العخبية ص (5)
  1/49ارطخ: شخح المسع  (6)
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، وتةةل فعةل لفطةةل ال حكيقةل عشةةج اهةغ يعةةير، فمػر ةةا ( 1)عمةى الدمةةان فقةن
والش ل والفاعل رحػ كان، يكػن، فعبي فمترخف ا بالساضل والسزارع واألمخ 

وذتة  الخضةةل ( 2)، ال تمةةغ، كةائغ، وأمةةا رقرةار ا فممعمةةة السةحكػرة سةةابقاي كةغ
ن الشاقرةةةة مةةةغ الجاللةةةة عمةةةى الحةةةجث، وأمةةةا تدةةةسيت ا إلةةةى عةةةجم تجةةةخد كةةةا

بالشاقرة فيعػد إلى عجم إتسام المبم بةالسخفػع دون السشرةػب مع ةا، ومةغ 
)كةان(  ةمغ الحجث فميذ بذةلن فة إلى أن تدسيت ا بالشاقرة لتجخدتا ذت 

قائسةةاي، تةةجل عمةةى المةةػن الةةحي تةةػ الحرةةػل السصمةةق،  فةةل قػلشةةا: كةةان زدةةج  
لمػن السخرػص، وتػ كةػن الكيةام أي: حرةػل الكيةام، والخبخ عجل عمى ا

فياتل همفظ دال عمى حرػل ما أوالي،  ع يعيغ بالخبخ، ومعشا : حرل شلن 
 ع حرل الكيام، فسغ إشب  الخاص بعةج العةام فائةجة التفرةيل بعةج اإله ةام 

، ال تحرةل الفائةجتان مع تعييغ زمةان ذلةظ الحرةػل السقيةج، فشحةػ قةام زدةج  
)كان( تجل عمةى حةجث مصمةق تقييةج  فةل ةبةخ ، والخبةخ عةجل  ةف السحكػرتان،

عمى حجث معيغ واقةع فةل زمةان مصمةق تقييةج  فةل )كةان(، لمةغ داللةة كةان 
الخبخ عمى الدمان السصمق ة، وداللة عمى الحجث السصمق أي: المػن وضعي  

عقمية، وأما بكية أةػات كان فجاللت ا عمى حجث معةيغ ال عةجل عمية  الخبةخ 
)دام( تةجل عمةةى معشةى المةةػن الةجائع، و )مةةا زال( تةةجل  ةالط ةػر فةة فةل غايةةة

ظ فةةل عمةةة رقرةةان كةةان، ودمتقةةل الخضةةل واهةةغ مالةة( 3)وتكةةحاعمةى االسةةتسخار 
مسةغ تقةجم رأية  وكةل مةغ  ختةانيخال  سيبػد  واهغ  شةل واهةغ ه   فاهغ مالظ

                                                 

  348ارطخ: عمل الشحػ ص  (1)
  7/89ارطخ: شخح السفرل  (3)
  183، 1/181ارطخ: شخح الخضل عمى المافية  (2)
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ذت  إلى عةجم داللةة كةان الشاقرةة عمةى الحةجث وأبصةل دعةػاتع مةغ عذةخة 
 وتل باةترار: (1)أو  

الحجث  تفخز تح  األفعال مغ الجاللة عمى: أن القائل هالٌجى األًل
الةجال عمةى الدمةان وحةج  لجال عمةى الحةجث وحةج  تةػ السرةجر، و وا والدمغ،

 تػ اسع الدمان، وتمظ األفعال ليدت بسرادر وال أسسان زمان 

 : أن القائل هتفخغ ا مغ الجاللة عمى الحةجث معتةخف  الٌجى الثاني
 عمى الدمغ والحجث  ة الفعلالهج مغ دالل  بار

: أن تمظ األفعال لػ كارت تةجل عمةى الدمةان وحدة  الٌجى الثالث
لجاز أن تشعقج  سمة تامة مع بعز ا ومغ اسع معشى كسةا عشعقةج مشة  ومةغ 

 دعػاتع  اسع زمان، ولسا لع يجد ذلظ بصمت

 : أن األفعةةال كم ةةا إذا كارةةت عمةةى صةةيغة مخترةةةالٌجههى الزا هه 
هدمةان معةيغ فةب يستةاز بعزة ا مةةغ بعةس إال بالحةجث، رحةػ: أتةان وأكةةخم، 
ف سا متداودان فل الدمغ ومفتخقان فل الحجث؛ فمػ زال ما تفخقا ب  لمدم أال 

غشيةاي  يكػن هيش سا فخ  ولةػ صةح لةحلظ لسةا كةان تشةاك فةخ  هةيغ كةان زدةج  
 وصار غشياي، والفخ  حاصل 

، : أن مغ تمظ العػامل الٌجى اخلامص )ارفظ( والهج مع ا مةغ رةاف 
 لع تةجل عمةى الحةجث وتةػ االرفمةاك لمةدم أن يكةػن معشةى  مةا ارفةظ زدةج   فمػ
 فل وقت مغ األوقات الساضية، وذلظ ركيس السخاد  غشياي  ما زدج   غشياي 

                                                 

 وما بعجتا  1/288لسددج مغ التفاصيل ارطخ: شخح التد يل  (1)
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: أن مةةغ تمةظ العػامةل )دام( ومةغ شةخا إعسال ةةا الٌجهى الشهادض  
ذك صةةةحة تقةةةجعخ عسةةةل كةةةان أن تمةةةػن صةةةمة لسةةةا السرةةةجردة، ومةةةغ لةةةػازم 

ً ةْج مةجة دوامةظ وا ةجاي، فمةػ  :السرجر مػضع ا رحػ: ً ْج ما دمت وا جاي أي
 دلت دام عمى الدمغ فقن مجخدة مغ الحجث، لع يقع مقام ا اسع الحجث 

ع يكةغ ل ةا مرةادر لةع تةجةل : أن تةح  األفعةال لةػ لةلٌجى الشا  ا
}سوووووووووورة   َّ  مظ حط مض خض ُّٱعمي ةةةةةةةةا )أْن( كقػلةةةةةةةة  تعةةةةةةةةةالى: 

فةان ومةا دةمةت عمية  فةل  (1)أي: إال كخاتة أن تمػرا ممميغ ،{٠٢األعراف:
 تاودل مرجر، وقج  ان السرجر صخدحاي فل قػل الذاعخ:

ٙ  ّحلٍه ببذٍل  ساد يف قْمُ الفتى
 

 (2)ّكْىىىىي هٓىىىاِ يلٔىىىي ٓٔ ىىى     

 

: أن تح  العػامل لػ كارت لسجةخد الدمةان لسةا أغشةى الٌجى الثامن
أ ةةخاي  عجعث: "إن تةةحا القةةخآن كةةائغ لمةةعش ةةا اسةةع الفاعةةل كسةةا  ةةان فةةل الحةة

 وكقػل الذاعخ( 3)وكائغ عميكع وزراي"

 قضٙ اهلل ٓاأمساٛ ّأٌ ل ت زاٜى ا 
 

 (4)أحبي حتٙ ٓ غنض العني مغنض  

 فالسعشى: لدت أزال أحبظ، فاعسل اسع الفاعل عسل الفعل 
                                                 

  2/92المذاف  (1)
، شةةخح الترةةخدح عمةةى 1/229البيةةت بةةب ردةةبة وتةةػ مةةغ شةةػاتج شةةخح التدةة يل  (3)

  1/217، شخح األشسػرل 1/187التػضيح 
  3/536شغ الجارمل س (2)
، تسةع 1/241قائم : الحديغ هغ مصيخ األسجي، وتةػ مةغ شةػاتج شةخح التدة يل  (4)

  3/61، الجرر المػامع 1/265ال ػامع 
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: أن داللة الفعل عمى الحجث أقػى مغ داللت  عمةى الٌجى التاس 
ال تتغيةةخ بقةةخائغ، بعكةةذ داللتةة  عمةةى الدمةةان، فجاللتةة  عمةةى  الدمةةان، ف ةةل

 الحجث أولى بالبقان 

ال لةػ كارةت مجةخدة عةغ الحةجث لةع أن تةح  األفعة :الٌجى العاطهز 
} سووووورة  َّ خم حم جم ٱُّٱ:تعةةةةالى مش ةةةةا أمةةةةخ رحةةةةػ قػلةةةة  غ  عةةةب

؛ ألن األمخ ال عبشى مساال داللة في  عمى الحةجث، فتدةسيت ا {٥٣١النساء: 
مقرةػد عةجم اكتفائ ةا بسخفةػع؛ ألن حةج  ا  ج اهغ مالةظ بدةب بالشػاقز عش

عالسةاي، ًيقرةج  وإسشاد  إلى الشدبة التل هيغ معسػلي ا، فعشةج قػلشةا كةان زدةج  
و ةةج اترةةاف زدةةج بةةالعمع، وال يرةةح االقترةةار عمةةى السخفةةػع؛ ألرةة  ال يرةةل 
السعشةةى السصمةةػب، لةةحلظ ال يسكةةغ االسةةتغشان عةةغ الخبةةخ، وسةةا  اهةةغ مالةةظ 

سيبػد  الستقجم: "كان عبج هللا أةاك، فإرسا أردت أن تخبخ عغ األةةػة"  كبم
 ق بان سيبػد  قرج اإلسشاد إلى الشدبة وعم  

الخغع مغ أر  عتخةح الخضل تدػدة لمخبف كسا أرى فعمى  وفل كبم
مػقفاي معارضاي لسغ قال هتجخد كان مةغ الجاللةة عمةى الحةجث، إال أر ةا عشةج  

أي المةػن العةام  ةع يةاتل الخبةخ ليةجل عمةى الحةجث  تجل عمةى الحةجث العةام،
كبكيةةة  أن كةةان الشاقرةةة تةةجل عمةةى حةةجث عةةام لةةيذالخةةاص، ف ةةحا يعشةةل 

األفعال التةل تةجل عمةى حةج  ا الخةاص رحةػ ةةخج وضةخب، ف ةل فةل مكةان 
عتػسن هيغ الجاللة عمى الحةجث وعجمة ، إذ أن داللت ةا داللةة المةػن العةام، 

اي تاماي، وال تجل عمي  داللةة تامةة،  وإرسةا كسةا ف ل ال تتجخد مغ الحجث تجخد
 زبُّٱذكختا الخضل داللةة عامةة، ومسةا  ةان مةغ اكي المةخدع قػلة  تعةالى:

 جن ممٱُّٱٱ وقػلةةة  تعةةةالى{ ٩٩ النسووواء:} سوووورة  َّ ىب نب مب
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ذكةخ السبةخد أن قةػل الشحةػديغ  {٥٣١النسواء: } سورة  َّ خن حن
ل مةا ًيعةخف مةغ فزةم  والسفدخدغ فةل تةحا واحةج ومعشةا  "أن هللا ةبخرةا بسثة

سشةا ذلةظ ودلشةا فعم  قبةل رمةػن، م الغيةػب وشػلة  ورحستة  وغفخارة ، وأرة  عةب  
} سوورة  َّخت حت جتٱُّٱعمي  ه حا وغيخ ، ومثةل ذلةظ قػلة  تعةالى:

، وذكةةخ بعزةة ع أن الخبةةخ (1)ورحةةغ رعمةةع أن األمةةخ أهةةجاي هلل" {٥٩االنفطووار: 
فقةج يكةػن مدةتسخاي، كان مػ ةػدا فةل الةدمغ الساضةل، وأمةا الةدمغ الحاضةخ 

، فالفعةل إذا أضةيف إلةى هللا ( 2)وكحا سةائخ صةفات هللا؛ ألر ةا باقيةة مدةتسخة
حيةةان فةةل قػلةة   أهةةػوقةةال ، ( 3)تعةةالى تجةةخد عةةغ الدمةةان وصةةار معشةةا  الةةجوام

عخاد بكةان تقييةج  "ال {٥النساء: } سورة  ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيٱُّٱتعالى:
فةل حةق هللا تعةالى، وإن  الخبخ بةالسخبخ عشة  فةل الدمةان الساضةل السشقصةع

كةةان مػضةةػع كةةان ذلةةظ، هةةل السعشةةى عمةةى الجيسػمةةة ف ةةػ تعةةالى رقيةة  فةةل 
 ( 4)الساضل وغيخ "

ودةةخى الخضةةل أن مةةغ معةةارل كةةان الشاقرةةة  بةةػت ةبختةةا مقخورةةاي 
اي أو حةةةاالي أو عميةةة  صةةةيغة الفعةةةل الشةةةاقز أي: ماضةةةيبالدمةةةان الةةةحي تةةةجل 

ل عمى استسخار مزسػن الخبخ فل استكباالي، وأما ذتاب البعس إلى أر ا تج
 حن جن ممخمُّٱٱٱٱٱ سيةةةةةع الةةةةةدمغ الساضةةةةةل وشةةةةةب ت  قػلةةةةة  تعةةةةةالى:

                                                 

  4/119السقتز   (1)
 4/136ارطخ: البختان فل عمػم القخآن  (3)
  112( ارطخ: شخح العبمة المفخاوي ص2)
  2/167البحخ السحين  (4)
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فقج غفل أن االستسخار مدتفاد مغ قخدشة  {٥٣١النساء: } سورة  َّخن
   (1)و ػب كػن هللا سسيعاي بريخاي، المغ لفظ كان

ودةةةحت  الةةةجكتػر إهةةةخاليع الدةةةامخائل إلةةةى أن كةةةان  فةةةل كثيةةةخ مةةةغ 
خاد ه ةةا إال الػ ةةػد فةةل ليةةاة مخرػصةةة، وفةةل زمةةان مةةا، عةة االسةةتعساالت ال

 تجي في ا إلى الدمان مةغ معشةى خغة عغ الجاللة الدمارية، وإرسا رفمار ا مف
ال يفةار  دار ، ففةل تةحا التخكية  يةاتل الفعةل  الجسمة، فإذا قمشا: كان محسج  

ان لمجاللةةة عمةةى الػ ةةػد، وإذا قمشةةا إن هللا كةةان برةةيخاي، ال ت تةةجي إلةةى الدمةة
، فالةةجكتػر الدةةامخائل لةةع يجعةةل كةةان ( 2)الساضةةل مةةغ الفعةةل كةةان فةةل اكيةةة

مفخغة مغ الجاللة عغ الحجث، وإرسا فخغ ا مغ الدمان وأرى أن كبم  تاعيج 
 جن ممخمُّٱ لسةةا ذتةة  إليةة  الخضةةل مةةغ أن االسةةتسخار فةةل قػلةة  تعةةالى:

مدةةتفاد مةةغ القخدشةةة السعشػدةةة، وتةةل و ةةػب كةةػن هللا  َّ  خن حن
 يخاي سسيعاي بر

                                                 

 1/189الخضل ارطخ: شخح  (1)
  21، 21ارطخ: الفعل زمار  وأهشيت  ص (3)
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 .القشه الثاني: أفعال تفزغت من الداللة على الزمان

عمةةى  تةةاتل بعةةس األفعةةال لمجاللةةة عمةةى الحةةجث فحدةة ، ف ةةل تةةجل  
 السعشى السجخد السخررة ل ، ودجةل فل تحا القدع:

 : أفعال اإلرذان غيخ الصمبل:أًاًل

  أفعال إرذان العقػد -1

بةة وتسةا: الخبةخ لممبم قدسان، وتةػ مةا ذتة  إلية  أتةل البيةان قاش
، (1)نً ً  وإرذةةاً وشًمةة واإلرذةةان، وذتةة  كثيةةخون إلةةى أرةة   ب ةةة أقدةةام ةًبةةخً 

يقبةل ذلةظ،  ةع  فالخبخ تػ ما يقبل الترجعق والتمحع ، واإلرذان: تةػ مةا ال
 إن اإلرذان عمى رػعيغ:

: اإلرذةةان الصمبةةل: وتةةػ مةةا يدةةتجعل مصمػبةةاي غيةةخ األًل النههٌ 
دةةجةل تحتةة : األمةةخ، والش ةةل، لصمةة ، و حاصةةل فةةل اعتقةةاد السةةتممع وقةةت ا

 عخ، واإلغخان، والشجان، والتسشل والتخ ل، والجعان، واالستف ام والتحح

: اإلرذةان غيةخ الصمبةل: وتةػ مةاال يدةتجعل مصمػبةاي النٌ  الثاني
 إال أر  عشذئ أمخاي مخغػبا فل إرذائ  ودذسل:

 مظ ٹٱٹٱُّٱأمةةخ التمةةػدغ، وتةةػ لفةةظ )كةةغ( رحةةػ قػلةة  تعةةالى:  -أ 
} سوووووووووووووووورة  َّ حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

 .{٨٠يس:

                                                 

 1/64ارطخ: تسع ال ػامع  (1)
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 إرذان العقػد ودذسل: -ب 

  إرذان عقػد البيع والذخان بسا عجل عمي ا رحػ: بعت واشتخدت 

  إرذان عقػد الدواج رحػ: زو تظ 

  إرذان عقػد مبايعة األميخ رحػ: بايعتظ 

  إرذان الجةػل فل اإلسبم بإعبن الذ ادتيغ 

 الشية مع تمبيخة اإلحخام؛  إرذان الجةػل فل رحػ عبادة الربة بعقج
 ألر ا تشػب مشاب: عقجت الجةػل فل الربة 

  إرذةةةان الةةةجةػل فةةةل عبةةةادة الحةةةج والعسةةةخة ودكةةةػن بعةةةج الشيةةةة مةةةع
 التمبية؛ ألر ا تشػب مشاب عقجت الجةػل فل الحج أو العسخة 

  حل العقػد رحػ فدخت وشمقت 

 َّ ٰذ يي ىي مي ُّٱٱن السةةجح أو الةةحم رحةةػ قػلةة  تعةةالى:إرذةةا -ج 
 رث يت ىت ٱُّٱوقػلةةةةةةةةةةةةةةةة  تعةةةةةةةةةةةةةةةةالى: { ١١ص:  سوووووووووووووووورة}

  {٠٩النحل: } سورة  َّزث

 إرذان القدع رحػ: أقدست  -د 

خد  أو تقبيح الحال رحػ تػ ع أو التفجع أو التخحع أو التثإرذان ال -ه 
، وقج ذت  بعس السحققيغ إلةى أن (1)ياًعسخا ، وادمحما ، ودح ، ودم 

، وقج أفعال اإلرذان مجخدة عغ الدمان رحػ: بعث، وأقدست، وقبمت

                                                 

  324-1/171 –الجسمة اإلرذائية  –ارطخ: الببغة أسد ا وعمػم ا وفشػر ا  (1)
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تةةا عةةارا ل ةةا عشةةج رقم ةةا عةةغ أفعةةاالي رغةةع ذلةةظ؛ ألن تجخد بقيةةت
  ( 1)الخبخ

ومةةغ  وقةةج فرةةل الةةجماميشل فةةل شةةخح  الفةةخ  هةةيغ األمةةخ واإلرذةةان
تفريم  تتزح عمة تجخدتا عةغ الةدمغ، فيةحكخ أرة  ال إشةكال فةل أن أفعةال 
اإلرذان مجخدة عغ الدمان مغ حيث أر ا لإلرذةان، واألمةخ كةحلظ مةغ حيةث 

ة، ولمغ فعميت  تتاتى مغ داللت  عمى الحجث وعمى زمغ ذلظ الحجث ترذائيإ
وتةةةػ السدةةةتقبل، وإن كةةةان ال داللةةةة لةةة  عمةةةى الدمةةةان كػرةةة  إرذةةةان وكةةةحلظ 

؛ ألن اإلرذةان لة  زمشةان، آت  و اإلرذان إذا قمشا بار  الهج ل  مغ زمان حةالل 
ل، وزمةغ زمغ إيقاع  مغ الستممع وتحا زمش  مغ حيث تػ إرذان، وتػ الحةا

حج   السدتشج إلى السخاش ، وتحا زمش  مغ حيث تػ فعل، وعمي  فاإلرذان 
، وتةػ حةالل، وليدةت ان حجث مدشج إلةى غيةخ السخاشة  كبعةترػعان: إرذ

الحةةةال مةةةغ داللتةةة ، هةةةل مةةةغ ضةةةخورة وقػعةةة ، وإرذةةةان حةةةج ل مدةةةشج إلةةةى 
 السخاش  وتػ األمخ السجلػل عمي  بالريغة، وتحا واقع فل الحال مغ حيةث
أر  إرذان ومدتقبل مغ حيث إسشاد حج   إلى السخاش  السةامػر وتةػ فعةل 

  ( 2)ه حا االعتبار

 أفعال السجح أو الحم )رعع ، وبئذ( -3

تدتعسل رعع فل إرذان السجح، وبئذ فل إرذان الةحم، وتسةا فعةبن 
: عشج البرخديغ والمدائل هجليل دةةػل تةان التاريةث عمي سةا كسةا فةل حةجعث

هئدت السخأة حسالة الحص ،  ، ودقال:(3)ورعست"  ابلجسعة "فمغ تػضا عػم ا
                                                 

  1/55ارطخ: شخح الترخدح عمى التػضيح  (1)
  1/56ارطخ: شخح الترخدح عمى التػضيح حاشية  (3)
  1/133مػشا اهغ مالظ  (2)
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سسان عشج المػفييغ هجةػل حخف الجةخ عمي سةا، كقةػل بعةس العةخب وتسا ا
 ، وقػل الخا د:( 1)وقج بذخ هبشت: وهللا ما تل هشعع الػلج

 بىىىىىاك  صىىىىىب ي اهلل  ىىىىى ٍ 
 

 (2)ّشىىىباا رىىىا  ِ بىىىيعه  ىىىٍ  
 

، فقةةج ( 3)ع تجةةخدت مشةة وتةةل أفعةةال لػضةةع ا فةةل األصةةل لمدمةةان  ةة
أمةةةذ،  أمةةةذ، وبةةةئذ زدةةةج   يدةةةتعسبن عمةةةى أصةةةم سا تةةةارة رحةةةػ: رعةةةع زدةةةج  

الةحم عمةى  وددتعسبن تارة أةخى ال بالشطخ إلى الدمان، هل لقرةج السةجح أو
سبيل السبالغة، فشقمتا عسا وضعتا ل  مغ الجاللة عمى السزل إلى اإلرذان، 

خ ةةل إذا أصةةاب رعسةةة، وبةةئذ لةة ، فةةشعع مشقػلةةة مةةغ القةةػل: رعةةع ال فرةةارتا
  ( 4)مشقػلة مغ القػل: هئذ الخ ل إذا أصاب هؤساي 

ا إلرذةان السةجح توعمل اهغ معن  عةجم الترةخف في سةا بار سةا وضةع
أو الةةةةحم فخخ تةةةةا مةةةةغ أصةةةةم سا إلةةةةى شةةةةب  الحةةةةخف؛ ألن الترةةةةخف مشةةةةاف 

، وأما الخضل فقج ذت  إلى أر سا عمسةان فةل السةجح والةحم لةحلظ ( 5)لإلرذان
ل أسةخار العخبيةة: أن رعةع وبةئذ ال يحدةغ اقتخار سةا فة ، و ةان( 6)ترخفالع ع

بالدمان، فةب يقةال: رعةع الخ ةل أمةذ، وال هةئذ الخ ةل غةجاي؛ ألر سةا وضةعتا 
لغايةةة السةةجح أو الةةحم، فجعمةةت داللت سةةا عمةةى الدمةةان مقرةةػرة عمةةى اكن؛ 

                                                 

 وما بعجتا  1/97لسددج مغ التفريل ارطخ: اإلرراف فل مدائل الخبف  (1)
،  2/17، تسع ال ػامع  2/81الخ د بب ردبة، وتػ مغ شػاتج السقاصج الشحػدة  (3)

  1/37حاشية الربان 
 1/32ارطخ: تسع ال ػمع  (2)
  3/94ارطخ: شخح الترخدح عمى التػضيح  (4)
  3/967معن ارطخ: شخح ألفية اهغ  (5)
  4/329ارطخ: شخح الخضل  (6)
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فدال، وال ال بسا كان  والسحمػم، ألرشا رسجح ورحم بسا تػ مػ ػد فل السسجوح
تةان عةغ الدمةان وفاعم سةا د، فةشعع وبةئذ مجخ ( 1)بسا سةيكػن فةل السدةتقبل

 يكػن باحػال عجة:

 اسع ضاتخ معخف بال الجشدية: -أ

ص: } سوووورة  َّ ٰذ يي ىي مي ُّ ومةةةغ ذلةةةظ قػلةةة  تعةةةالى:

، (2)وححف السخرػص بالسجح؛ ألر  معمػم والتقةجعخ: رعةع العبةج أعةػب {١١
 جغ مع جع مظحط مض خض حض  جض مصُّٱوقػلةةة  تعةةةالى: 
  {٥٣الحج: } سورة  َّ مغ

 اسع ضاتخ مزاف إلى السقخون بال الجشدية:  -ب

}  َّ  ري ٰى ين ىننن من زن ُّٱرحةةةةةةػ قػلةةةةةة  تعةةةةةةالى: 
)دار( فاعةةةةل رعةةةةع، و )الستقةةةةيغ( مزةةةةاف إليةةةة ،  ةفةةةة {٣٢ النحوووول:سووووورة 

 ُّٱوالسخرػص بالسجح يحتسل أن يكػن السةحكػر بعةجتا وتةػ قػلة  تعةالى: 

دحتسةل أن يكةػن محةحوفاي و  {٣٥النحول: }سورة  َّ ىي ني مي

 زئُّ، ومةةةغ ذلةةةظ قػلةةة  تعةةةالى: (3)تقةةةجعخ  )تةةةل( أي: الةةةجار اكةةةةخة
 {٥١٥آل عمووووووورا : } سوووووووورة  َّرب يئ  ىئ نئمئ

                                                 

  111ارطخ: أسخار العخبية ص  (1)
  2/87، المذاف  1/262ارطخ: السفرل  (3)
  567ارطخ: الشحػ القخآرل ص  (2)
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، ومشةة  قةةػل أهةةةل (1)والسخرةةػص بالةةحم محةةحوف تقةةجعخ  )تةةةل( أي: الشةةار
 شال :

 أ تِ القْو غ  مكىذا   ريعه ابً 
 

 (2)مىىً ئاٜىى ِ مفىى ٌد ح ىىاٌو زٍىىٌ  

 

 ي  مط خ مزاف إلى ما أضيف إلى السعخف باألل  والبم ففاعل )رعع( ف

ضسيخ مدتتخ و ػباي مفدخ ولفظ )ما( أو )مْغ( بسعشى شلن وشخز،  -ج
 متمػ بسفخد أو  سمة:

 َّخيحي جي يه ىه مهُّٱٱفسغ األول قػل  تعةالى:
، ومشة  قػلة  (3)عمى تقجعخ: رعع الذلن شيئاي إهجاؤتا {٠٧٥البقرة: }سورة 
 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱتعةةةةةةةةالى:
والتقةةةةجعخ: هةةةةئذ شةةةةيئاي اشةةةةتخوا بةةةة   {٩٢البقوووورة: }سووووورة  َّ يئ ىئ

}سووورة  َّجغ مع جع مظ حطُّ، ومةةغ الثةةارل قػلةة  تعةةالى:(4)أرفدةة ع

كار  قيل: رعع شةيئاي يعطكةع بة ، أو رعةع الذةلن الةحي يعطكةع  {١٨النساء: 
  (5)ب 

 مشرػبة عمى التسييد: دخ هشمخةفضسيخ مدتتخ م -د

                                                 

 ارطخ: السخ ع الداهق  (1)
، تسةةةع  2/83، السقاصةةةج الشحػدةةةة 3/914البيةةةت مةةةغ شةةةػاتج تػضةةةيح السقاصةةةج  (3)

  2/37ال ػامع 
  568شحػ القخآرل ص ارطخ: ال (2)
 ارطخ: السخ ع الداهق  (4)
  1/556ارطخ المذاف  (5)
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 { ١٢الكهوووف: }سوووورة  َّ حج مث هت ُّٱكقػلةةة  تعةةةالى: 

  (1)ففاعل )هئذ( ضسيخ مدتتخ، و )هجال( مشرػب عمى التسييد

 وكقػل الذاعخ:

 تلىىيعه مىىْٜ  اإىىْا هذا اح ىىذ ِ 
 

 (2)بأساٛ  ذٖ البغٕ ّاستٔ ٛ ذٖ اإلحًِ 

 ففاعل )رعع( مدتتخ مفدخ بالتسييد وتػ قػل  )مؤئب( 

  ما يجخي مجخى رعع وبئذ: -2

رعةع  وبةةئذ فةل إفةةادة السةجح أو الةةحم،  جةةخى تجةخي بعةةس األفعةال م
 ومغ  ع تجخدتا مغ الجاللة عمى الدمان وتل

 ُعل: ناء َف -أ

، وفل حكع فاعم سا رعع وبئذ فل إفادة السجح أو الحميجخي مجخي 
الةةحي تقةةجم كةةل فعةةل  ب ةةل، مترةةخف، تةةام، مثبةةت، قاهةةل لمتفاضةةل، مبشةةل 

متعجة  مشة ، فيجةةػز صةالح ل لمفاعةل، لةيذ الػصة  مشة  عمةى أفعةل فعةبن
ل( بزةةع العةةيغ وفةةتح الفةةان، إمةةا باألصةةالة رحةةػ: ًعةةهةةحلظ اسةةتعسال  عمةةى )ف  

ًخف، أو بالتحػدةل وتةػ أن يكةػن فةل األصةل مفتةػح العةيغ رحةػ: ًخف، وش  ض  
ةة  ةةع،  ةةع يرةةبح مزةةسػم العةةيغ مةةيع، وف  ل، أو مكدةةػرتا رحةةػ: ع  ت ةة، وق  خب  ض 

، فالفعةل بعةج التحػدةل (3)شععوتحا التحػدل لتمتحق بالغخائد ولترةيخ قاصةخة كة
                                                 

  569ارطخ: الشحػ القخآرل ص (1)
، شةةخح اهةةغ 1/413البيةةت بةةب ردةةبة، وتةةػ مةةغ شةةػاتج المسحةةة فةةل شةةخح السمحةةة  (3)

  2/82، السقاصج الشحػدة 2/163عقيل 
  3/98ارطخ: شخح الترخدح عمى التػضيح  (2)
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يفيةةج معشةةا  المغةةػي باإلضةةافة إلةةى السعشةةى الججعةةج وتةةػ السةةجح أو الةةحم مةةع 
التعجةة ، وتةةػ مةةا يفةةخ  هيشةة  وبةةيغ رعةةع وبةةئذ؛ ألرةة  ال داللةةة في سةةا عمةةى 

ًدةةغ( عمةةى الحدةةغ مةةع السةةجح ، فيةة  داللةةة )ح  ًدةةغ دمحمالتعجةة ، فقػلشةةا: ح  
جاي فةب عترةخف كةشعع وبةئذ، فيقةال والتعج ، وبعج تحػدل الفعل يربح  امة

السةاكخ زدةج،  بةثً ع الحاكع زدج، وة  عًجل الحاكع زدج، كسا يقال: رع فل السجح:
هةةيغ رعةةع وبةةئذ والفعةةل ( 1)كسةةا يقةةال: هةةئذ السةةاكخ زدةةج، ودفةةخ  الخزةةخي 

الستحػل فيخى أر  يخالف سا فل سةتة أمةػر، ا شةان فةل معشةا ، وتةػ إشةخاب  
ص، أو الحم الخاص، وا شان فل فاعم  الطاتخ التعج  مع كػر  لمسجح الخا

 ىث  نثمثُّٱمةةغ حيةةث  ةةػاز ةمةةػ  مةةغ )أل( كسةةا فةةل قػلةة  تعةةالى: 

، وكحلظ كثخة  خ  بالبان الدائةجة تذةبي ا {٩٩النساء: }سورة  َّ ىف يث
 باسسع ه ع رحػ قػل الصخماح:

 ّ  الىىىىذٖ ر ٓ ىىىى ٚح ىىىىل بىىىىال ّ
 

   ٘  (2)نىىىىىاو أّلِ ميىىىىىُ هر صىىىىىف 
 

(، وأدغسةةت إحةةجى البةةانعغ مةةغ )حبةة ( )ًحةة    وفية  زدةةادة البةةان فةةل
 وقج  خ فاعم سا بالبان فل قػل  )بالدور(

 ومش  قػل األةصل:
 رقلىىت اقتلٍْىىا يىىيكه   ا َىىا 

 

٘ا  ّح لّ   (3)قتى   حىني     بَا مقتْلى

 

                                                 

  3/45الخزخي ارطخ: حاشية  (1)
، وتةةةػ مةةةغ شةةةػاتج شةةةخح األشةةةسػرل 292قائمةةة : الصخمةةةاح وتةةةػ فةةةل دعػارةةة  ص  (3)

  5/323، الجرر المػامع 2/75
، 1/25، وتػ مغ شػاتج تختي  إصبح السشصق 19قائم : األةصل وتػ فل دعػار   (2)

  1/142، سخ صشاعة اإلعخاب 1/116األصػل فل الشحػ 
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الفاعل فل قػل  )ه ا( بالبان، وا شةان فةل فاعمة  السزةسخ مةغ حيةث  وً خ  
ػلشا: زدج كةًخم ر ةبي، يحتسةل أن يعةػد  ػاز عػد  ومصابقت  لسا قبم ، فعشج ق

الزسيخ إلى )ر بي( كسا فل رعع، وإلى )زدج( كسا فل فعل التعجة ؛ لتزةسش  
ًخم ر االي عمى األول أي: عمةى التقةجعخ الةحي يعةػد معشا ، وتقػل: الددجون ك  

عمى التسييد بعج  بغيخ مصابقة، فيطل الزةسيخ مفةخداي  في  الزسيخ السدتتخ
ون كخمةةػا ر ةةاالي عمةةى الثةةارل أي: عمةةى التقةةجعخ الةةحي : الددةةجمةةحكخاي، وتقةةػل

 عخ ع في  الزسيخ السدتتخ إلى مخ ع قبم  فيصابق  

ف ح  األفعال ال داللة في ا عمةى الدمةان الساضةل؛ ألن السةخاد إ بةات 
 مم ُّٱومةةغ ذلةةظ قػلةة  تعةةالى: ( 1)و ةةػد تةةح  الرةةفات فيسةةا أسةةشجت إليةة 

  ٰىُّٱوقػل  تعةالى:  {١٨األعراف: }سورة  َّ منخن حن  جن يم ىم

وقال اهغ عبةاس رضةل هللا  {٧٣الحج: }سورة  َّ َّ ٍّ ٌّ
  (2)عش : "الصال  الحباب، والسصمػب الرشع"

 الفعل ساء: -ب

الةةحم الفعةةل سةةان، وتةةػ فةةل األصةةل )سةةػأ(  فةةل يجةةخي مجةةخى هةةئذ
ل األصةةل ان  األمةةخ فيدةةػن ، إذا أحدرةة ، ف ةةػ فةةبةةالفتح مةةغ الدةةػن مةةغ سةة

بزع العيغ فرار قاصخاي،  ةع ضةسغ معشةى  ًعلإلى ف   ػلمتعج  مترخف،  ع حً 
، ف ةػ ( 4)م هئذ وال يخالف سةاا، وتػ مبزم ألحك( 3)هئذ فرار  امجاي قاصخاي 

                                                 

  1/44ارطخ: األفعال فل القخآن  (1)
  7/24تفديخ الثعالبل  (3)
 3/98ارطخ: شخح الترخدح عمى التػضيح  (2)
  3/45ارطخ: شخح الخزخي  (4)
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حػ: سان الخ ل أهػ   ل، وسان حص  الشةار أهةػ ر، و (1)معشى وحكسا كبئذ
فةةحم  {٠٩الكهووف: }سووورة  َّ لك اك ُّٱل ةة ، وكقػلةة  تعةةالى: 

األنعام: }سورة  َّمح جح مجُّٱعالى: ، وكقػل  ت(2)العقاب ومكار 

  (3)أي: هئذ الحكع الحي يحكسػر ، وححف السخرػص بالحم {٥٣٩

 الفعل حبذا -ج

بةحا(، وتددةج عمي ةةا بالجاللةة عمةةى حة  مثةل رعةةع فةل السعشةى مةةغ )ح  
، ومغ أحكام السخرػص مع حبةحا أرة  ال ( 4)ح  السسجوح وقخب  مغ الشفذ

ل، وال الفعةةل والفاعةةل معةةاي، فةةب يرةةح تقجمةة  عمةةى الفاعةةل وحةةج  دون الفعةة
حا؛ ألن تقجمةة  غيةةخ مدةةسػع فةةل المثيةةخ ًل حب ةةعمةةل ذا، وال عم ةة يقةةال: حةة   

الفرةةةيح مةةةغ كةةةبم العةةةخب، فرةةةارت )حبةةةحا( معةةة   اهتةةةة الػضةةةع والرةةةػرة 
، وتػ فعل عمى الرحيح لمش  كسةا سةبق ( 5)كالسثل، واألمثال ال تتغيخ مصمقاي 

 ا عغ ذي رحػ قػل الذاعخ: خى مجخى السثل، فاستغشى في  هح

 ٓاحبىىذا القنىى اٛ ّاللٔىى  ال ىىا     
 

 (6)مثىىىى   مىىىى  الي ىىىىا   ّ ُىىىى     

 

 
                                                 

  2/74ارطخ: شخح األشسػرل  (1)
  2/373ارطخ: المذاف  (3)
  11/333ارطخ: تفديخ حقل  (2)
  2/75ارطخ: شخح األشسػرل  (4)
  2/281ارطخ: الشحػ الػافل  (5)
، 2/33، شةخح التدة يل 7/129وتةػ مةغ شةػاتج شةخح السفرةل البيت بب ردبة،  (6)

  3/88، تسع ال ػامع 2/33
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 ذعغ كقػل الذاعخ:وعغ 

 حبىىىىذا أىتنىىىىا  لٔلىىىىٕ هٌ    
 

 (1) عىىىذرىٕ يف دمعىىىٕ اإَُىىى ا   

 

 وعغ أولئظ رحػ قػل الذاعخة:

 أر حبىىىذا أٍىىى  اإىىى  غىىى  أىىىىُ
 

 (2)ذا ٍٔىا ( ر  حبّى هذا ذ ك ت )مٌّٕ 

 

( 3)السبةدد حا الثارية الحم هجةػل )ال( عمي ا وقج صخحادت في  حب  وأف

( و )ذا(  عب اسساي مخفػعاي باالهتةجان، وأرمةخ اهةغ بان )ح   ( 4)، واهغ الدخاج
( فعل يقرج بة  السحبةة والسةجح و عةل فاعمة  مالظ ذلظ، وذت  إلى أن)ح   

( 5)جخى األمثةاللجخدار سا ما )ذا( لمجاللة عمى الحزػر فل القم ، ولع عتغيخ 

كسا سبق، وقةج يقرةج بحبةحا الةبغس والةحم بعةج دةةػل )ال( عمي ةا ( 5)األمثال
 كسا تقجم فل قػل الذاعخة: 

 ( فب حبحا ليا وكقػل الذاعخ:إذ ذكخت )مل  

 ٓاصىىيعاٛ  مىىً بلىى    ذا أىىىتِأر حبّىى
 

 (6)قىه  ّر شعْا  ٍىْٚ ميىٙ ّر ى    
 

                                                 

  2/21، تسع ال ػامع 2/33البيت بب ردبة، وتػ مغ شػاتج شخح التد يل  (1)
، شةةةخح 2/33قائمتةةة : كشةةةدة أم شةةةسمة السشقةةةخي، وتةةةػ مةةةغ شةةةػاتج شةةةخح التدةةة يل  (3)

 3/99، شخح الترخدح عمى التػضيح 2/77األشسػرل 
  3/142خ: السقتز  ارط (2)
  1/115ارطخ: األصػل فل الشحػ  (4)
  2/36ارطخ: شخح التد يل  (5)
ردةة  البيةةت لددةةاد هةةغ مشقةةح، ولددةةاد مةةغ حسةةل، وتةةػ مةةغ شةةػاتج شةةخح السفرةةل  (6)

  2/36، شخح الد يل 7/129



 

 

447 

لججعةجة التةل (  امةجاي بعةج ارتقالة  إلةى حالتة  اوقج صار الفعل )حة   
 سمةة إرذةائية ةاليةة مةغ  قرج ه ةا إرذةان السةجح، فاصةبح مةع فاعمة  )ذا(

  ( 1)الجاللة الدمشية

وقج يةاتل قبةل مخرةػص )حبةحا( أو بعةج  تسييةد مصةاهق، أو حةال، 
خرةػص مةغ حيةث اإلفةخاد سفالتسييد كثيخ ومتفةق عمةى اسةتعسال  مصابقةاي لم

والتةةحكيخ وفخوع سةةا، كقػلشةةا: حبةةحا ر ةةبي الحةةارث، وحبةةحا غبمةةيغ اهشةةاك، 
تشج، وحبحا  ارتيغ اهشتاتسا، وحبحا ردػة  بحا ر االي الددجون، وحبحا امخأةوح

الفةةػاشع، فةةإن تقةةجم السخرةةػص عمةةى التسييةةد ف ةةػ اسةةتعسال كثيةةخ إال أن 
 عمى السخرػص قػل الذاعخ: األول أولى وأكثخ، ومغ تقجيع التسييد

 رىىىمىَه لٌٔهذا قْمىىىاا س ىىىأر حبّىىى
 

 (2) ِذ  ْاصْا باإلياى٘ ّاليصى ّرْا ه 
 

 ومغ تاةخ التسييد عمى السخرػص قػل :

٘ا رمىىى   حبّىىى  ذا الصىىىش  شىىىٔن
 

    ٕ  (3)او مبىىىا اٗ مْلىىىا باإعىىىال
 

 رػداي وقاصجاي، وال حبحاقوقج يقع مػقع تحا التسييد حال كقػلشا: حبحا زدج م
  ( 4)عسخو  اداي وال وارداي 

                                                 

  2/281ارطخ: الشحػ الػافل حاشية  (1)
  2/22، تسع ال ػامع  2/37البيت بب ردبة، وتػ مغ شػاتج شخح التد يل  (3)
  2/22، تسع ال ػامع 2/38قائم : ر ل مغ شيئ وتػ مغ شػاتج شخح التد يل  (2)
  2/38ارطخ ما سبق: شخح التد يل  (4)
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 فعب التعج  -4

التعجةة  تةةػ "ارفعةةال الةةشفذ عشةةج إدراك مةةا ةفةةل سةةبب  وةةةخج عةةغ 
وتػ "ما يكػن عمةى صةيغة مةا أفعمة ، أو أفعةل بة ، داالي عمةى تةحا ( 1)رطائخ "

، (2)السعشةةى، ولةةيذ كةةل فعةةل أفةةاد تةةحا السعشةةى يدةةسى عشةةجتع فعةةل التعجةة "
ل بة ( وأسةالي  ع  )أفأفعم ( وال صيغتل )ما اسل باستعسولمتعج  أسمػب قي

 ُّٱك، وحدبظ بسحسج فائداي، وكقػل  تعالى:ر  د سساعية وتل كثيخة، مش ا: هلل

وقػلةة    {٥ :الفيةةل}سووورة  َّ  ىك مك لك اك يق ىق يف

آل }سووووووووورة  َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتعةةةةةةةةالى:

)سةةةةةبحان هللا إن السةةةةةؤمغ ال وفةةةةةل الحةةةةةجعث الذةةةةةخدف  {٥٢٥عمووووورا : 
يالةةظ مةغ ليةل وغيختةةا كثيةخ، ولةع عبةةػب ل ةا فةل الشحةةػ؛  ، وقػلة :(3)عةشجذ(

التعج   ، وأما داللة فعمل(4)ألر ا لع تجل عمى التعج  بالػضع، هل بالقخرية
عمةةى الدمةةان فقةةج ذكةةخ الخضةةل أن فعةةل التعجةة  وضةةع إلرذةةان التعجةة ، وال 
عتعج " إال مسةا حرةل فةل الساضةل واسةتسخ حتةى يدةتحق أن عتعجة  بة ، 

لةةع عتمامةةل بعةةج، والسدةةتقبل الةةحي لةةع عةةجةل فةةل الػ ةةػد، أمةةا الحةةال الةةحي 
مش ةةا، ف ةةحا كةةان أشةة خ والساضةةل الةةحي لةةع يدةةتسخ، فةةب تدةةتحق التعجةة  

، وفعل التعج  مشقةػالي إلةى (5): ما أفعل"أعشل صيغتل التعج  عمى الساضل

                                                 

  3/957شخح ألفية اهغ معن   (1)
  4/338شخح الخضل  (3)
  1/134مدشج أحسج هغ حشبل  (2)
  3/86ارطخ: شخح الترخدح عمى التػضيح  (4)
  3/29، وارطخ: حاشية الخزخي 4/339لخضل: شخح ا (5)
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، ودتجةةخد فةةل األغمةة  مةةغ الجاللةةة عمةةى زمةةغ؛ ألن الجسمةةة (1)إرذةةان التعجةة 
ل  سمة إرذائية محزة تاتل لغخا إرذان التعجة  فتخكةت التعجبية إرسا ت

الجاللةةة عمةةى الةةدمغ واردةةمخت مش ةةا واقترةةخت عمةةى غةةخا اإلرذةةان غيةةخ 
، وقيةل: فعةةل التعجة  قةةج  ةخى مجةةخى األسةسان فًرةةغخ، فبعةج عةةغ (2)الصمبةل

،ومةغ ذلةظ ( 4)، لمةغ ذلةظ ال يخخ ة  عةغ كػرة  فعةبي (3)حكع األفعةال الحكيكيةة
 مع جع مظ حط مض خض ُّٱقػلةةةةةةة  تعةةةةةةةالى: 

فةةةةالسخاد  {٥٧١البقوووورة: }سووووورة  َّ مف خف حف  جف مغجغ
 (5)ل ع وأر  عشبغل أن عتعج  مش ةا كةل إردةان"ابالتعج  تشا "اإلةبار عغ ح

والتعج   {٥٧عبس: }سورة  َّ ىك مك  لك اكُّٱ، وقػل  تعالى: 
 جه هن  من خن ُّٱ، وكقػل  تعالى: ( 6)تشا مغ إفخاا كفخ عسػم المفخة

، ومةةغ (7)ا أسةةسع ع ومةةا أبرةةختعأي: مةة {٣٨مووريم: }سووورة  َّ ٰهمه جه
 ذلظ قػل عمل هغ أهل شال  رضل هللا عش :

                                                 

  3/29ارطخ: حاشية الخزخي  (1)
  1/44، األفعال فل القخآن المخدع 2/261ارطخ: الشحػ الػافل  (3)
  1/354ارطخ: عمل الشحػ  (2)
  1/143ارطخ: اإلرراف  (4)
  565ارطخ: الشحػ القخآرل ص (5)
  565ارطخ: الشحػ القخآرل  (6)
  1/362فل الشحػ سل ارطخ: الج (7)
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   ُ    ٚ اهلل يى  ّازى اٛ بفضىل
 

 (1) بٔعىى٘  ىى اا مىىا أيىى  ّأك مىىا 
 

 وقج  ان في  ححف الستعج  ب  لمعمع ب ، أي: ما أعف ع وأكخم ع 

م تػسةن )كةان( الدائةجة وتجخد فعمل التعج  مغ الدمان مذخوا بعةج
، ( 2)عل( أو غيختا مغ القخائغ التل تجل عمى زمغ محجد معةيغ)أفهيغ )ما( و

 غ  )كان( رحػ ما كان أحدغ زدجاي "أر  كان فةل الساضةل ًحْدةةففائجة الفرل ل
ومةغ ذلةظ ( 3)دائع، إال أر  لع عترةل هدمةان الةتممع، هةل كةان دائسةاي قبمة  واقع

 قػل الذاعخ:

 مىىا كىىاٌ أسىىع  مىىً أ ابىىي   ىىذاا 
 

(4)ييىىادابَىى اجم نتيبىىاا ٍىىْٚ ّ 
 

 

 فقج زدجت )كان( هيغ )ما( و )أسعج( وأفادت الدمغ الساضل ال الحرخ 
 ، كقػل الذاعخ:( 5) فإن قرج االستكبال،  لن هة )يكػن(

 ذا ت قاٜىى  مىىا ٓكىىٌْ أحىى   قَ ّص ىى
 

(6)أّا ال ىٔادٗ ٓارعىاا   كَ ا ببىذ   
 

 

أراد: صةةجقت وأرةةت يةةافع مةةغ قةةال وأرةةت صةةغيخ مةةا أحةةق تةةحا فةةل 
 ان يفػ  الدادة الم ػلة ب

                                                 

، 4/36، وتػ مغ شػاتج العقج الفخدةج  91البيت فل دعػان عمل هغ أهل شال  ص (1)
  2/1679، تػضيح السقاصج والسدالظ 1/531المسحة فل شخح السمحة 

  2/261، الشحػ الػافل حاشية 1/44ارطخ: األفعال فل القخآن المخدع  (3)
  4/322شخح الخضل  (2)
هللا هةةةغ رواحةةةة ولةةةيذ فةةةل دعػارةةة ، وتةةةػ مةةةغ شةةةػاتج شةةةخح  البيةةةت مشدةةةػب لعبةةةج (4)

  3/753، شخح عسجة الحافظ 2/45األشسػرل 
  2/45شخح األشسػرل  (5)
  3/753البيت بب ردبة ، وتػ مغ شػاتج  شخح عسجة الحافظ  (6)
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 ثانيًا: فعل الزجاء )عشى(
 ذت  سيبػد  إلى أن )عدى( بسشدلة )لعل( مع السزسخ رحػ قػل رؤبة:

  قىىىْل بىىىيأن قىىى  أىىىىٕ هىاكىىىا 
 

(1)ٓىىىىىاأبأ يلىىىىىي أّ ي ىىىىىاكا   
 

 

، ورد ذلةةةظ السبةةةخد بقػلةةة : "فامةةةا قةةةػل ( 2)وإليةةة  ذتةةة  اهةةةغ الدةةةخاج
مةع السزةسخ، فشقةػل: سيبػد " إر ا تقع فةل بعةس السػاضةع بسشدلةة )لعةل( 

عداك  وعدارل، ف ػ غمن مش ، ألن األفعال ال تعسل فةل السزةسخ إال كسةا 
)عدةةى( فعةةل عشةةج السبةةخد، والتقةةجعخ فةةل البيةةت  ة،فةة( 3)تعسةةل فةةل السط ةةخ"

الدةةاهق أن السفعةةػل مقةةجم والفاعةةل مزةةسخ، فمارةة  قةةال: عدةةاك الخيةةخ أو 
  ( 4)الذخ

ليةل فعميتة  اترةال و)عدى( فعل عشج الجس ػر، وتةػ الرةحيح، ود
، فيقةةال: عدةةيت، وعدةةيت ع، كسةةا تمحةةق بةة  تةةان بةة  ضةةسائخ الخفةةع البةةارزة

، واألغم  فةل أفعةال الخ ةان أن تمةػن ( 5)التاريث رحػ: عديت تشج أن تقػم
راقرة، أما عدى فيجةػز أن تمةػن تامةة، فةب تحتةاج إلةى ةبةخ، كسةا تةاتل 

لسداوات ا إياتا فةل  )كان( وًحق أن تمػن مع كان فل باب واحج؛ ةراقرة ك
عةجم االسةتغشان بسخفةػع ولمش ةا فخقةةت عش ةا بةان أةبارتةا ال تمةػن إال أفعةةاالي 

                                                 

،  3/275، وتػ مغ شػاتج كتاب سيبػد   181ص  قائم  رؤبة والبيت فل دعػار  (1)
  1/416خ صشاعة اإلعخاب ، س 2/71السقتز  

  1/135، أسخار العخبية  3/27األصػل فل الشحػ  (3)
  2/71السقتز   (2)
  1/151ارطخ: مغشل المبي   (4)
  1/311، مغشل المبي  1/78ارطخ: الجشى الجارل  (5)
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، وتل لمخ ان واإلشفا ، ومعشى التخ ل تشا أن "عدةى لسقاربةة ( 1)مزارعة
األمخ عمى سبيل الخ ان والصسع، تقػل: عدى هللا أن يذفل مخدزةظ، تخدةج 

، وعدةى مةغ هللا وا بةة، ( 2)فية " أن قخب شفائ  مخ ػ مغ عشج هللا مصسةػع
 مح جح مج حج  مثُّرحػ قػل  تعةالى: ( 3)وأما مغ البذخ ف ل متػقعة مخ ػة

وقةةةال الجةةةػتخي: "عدةةةى مةةةغ هللا  {٨١النسووواء: } سوووورة  َّحسجس مخ جخ

 جب هئ مئ خئ حئُّٱوا بةةةة فةةةل  سيةةةع القةةةخآن إال فةةةل قػلةةة  تعةةةالى: 

(4)َّحب
عا فل آية ، ومسا  ان لإلشفا  والخ ان وا تس {١التحريم: }سورة  

 ىنمن خن حن جن  يم ىم ممخمُّٱواحةةةجة قػلةةة  تعةةةالى قػلةةة  تعةةةالى: 
(5)َّ خيحي جي يه ىه مه جه ين

وعدةةى تشةةا  {٠٥٩البقوورة: }سووورة  
عدةةى  ٱَّ ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خمُّٱ، فقػلةة  تعةةالى: ( 6)تامةةة

، ومسةةا احتسةةل أن تمةةػن فيةة  عدةةى (7)فيةة  لإلشةةفا  ال لمتخ ةةل وتةةحا قميةةل
(8)َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّلمتسام والشقران قػل  تعالى: 

  {١٥اإلسراء:}سورة  

  {١٥اإلسراء:
                                                 

  3/811ارطخ: عسجة الحافظ  (1)
  1/311، شخح الترخدح عمى التػضيح حاشية 4/237ارطخ: المذاف  (3)
  2/231ارطخ: البحخ السحين  (2)
  6/3436الرحاح  (4)
  1/78ارطخ: الجشى الجارل  (5)
  3/153ارطخ: البحخ السحين  (6)
 السرجر الداهق  (7)
  6/46السرجر الداهق  (8)
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وتجةةةخي عدةةةى مجةةةخى )لةةةيذ( فةةةل عةةةجم الترةةةخف، فمفط ةةةا لفةةةظ 
الساضةل، ومعشاتةةا السدةتقبل؛ "ألن الخا ةةل إرسةا عخ ةةػ فةل السدةةتقبل ال فةةل 

ولةةةحلظ كةةان "زمةةةغ السزةةةارع الػاقةةع فةةةل ةبختةةا مدةةةتكببي فقةةةن ( 1)الساضةةل"
قبل، لمةغ دةػل ةا فةل وعمى تحا فإن داللت ا الدماريةة تةل السدةت( 2)ليتػافقا"

اإلرذان مغ حيث التخ ل  خدتا مغ الدمغ عمى رأي مغ ذت  إلى ذلظ فقج 
أمةةا دةةةػل ( 3)وضةةعت أوالي لمساضةةل ولةةع تدةةتعسل فيةة  قةةن، هةةل فةةل اإلرذةةان

دمحم: }سووورة  َّ رت يب ىب نبُّٱ)تةةل( عمةةى عدةةى رحةةػ قػلةة  تعةةالى: 

، ( 4)مشمع ، فالمبم كسا قجر  الدمخذخي محسػل عمى السعشى: تل عتػقع{٠٠
، وقيل هةل عدةى تشةا ةبخدةة وليدةت إرذةائية فاالسةتف ام شمة ، فةب عةجةل 

 ومثم  قػل الذاعخ: عمى الجسمة اإلرذائية

 ا داٜنىىامل ّىى لِذأكثىى ت يف العىى 
 

(5)هىىىٕ ي ىىٔت صىىاٜنا   ر  كثىى ٌ  
 

 

فاألصةةةل أن يكةةةػن ةبةةةخ عدةةةى فعةةةبي مزةةةارعاي، و ةةةان فةةةل قػلةةة : 
قيل: إن الحق ةةبف ذلةظ؛ ألن عدةى )عديت صائسا( مفخداي، وتحا رادر، و 

  ( 6)تشا فعل تام ةبخي الفعل راقز إرذائل، هجليل وقػع  ةبخاي إلن

                                                 

  7/116شخح السفرل  (1)
  1/633الشحػ الػافل  (3)
  1/113ارطخ: شخح المػك  السشيخ  (2)
  1/311شخح الترخدح عمى التػضيح ، 4/237ارطخ: المذاف  (4)
، مغشل 1/193، أصػل الشحػ 1/98البيت بب ردبة، وتػ مغ شػاتج الخرائز  (5)

  1/312مغشل المبي  
  3/165ارطخ: روح السعارل  (6)
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ودةػل االستف ام عمى عدى فل اكية المخدسة كسا سةبق إرسةا تةػ 
لبستف ام التقخدخي، والتقجعخ عمى مةا ذكةخ  الدمخذةخي، ف ةػ كقػلة  تعةالى: 

فسعشةا  التقخدةخ، وتةحا مةغ  {٥اإلنسا : }سورة  َّ حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ
، وأمةةا ( 1))قةةج( ف ةةل أتةةى هتقةةجعخ: قةةج أتةةى أحدةةغ المةةبم، ف ةةل تةةاتل بسعشةةى

قػلةة : عدةةيت صةةائساي، ووقةةػع عدةةى ةبةةخاي إلن، فةةب دليةةل فيةة ؛ ألرةة  عمةةى 
، فتجةةةخد عدةةةى مةةةغ الجاللةةةة عمةةةى الةةةدمغ؛ هةةةجةػل ا فةةةل ( 2)إضةةةسار القةةةػل

 اإلرذان 

 ثالثا: ليص

رحػ قةػل ( 3)الحال، وتشفل غيخ  بالقخدشةليذ: كمسة دالة عمى رفل 
 األعذى:

 لىىىُ ىىىىار ت مىىىا ٓغىىىل ىْا ىىىا 
 

(4)ّلٔس يطاٛ الٔىْو ماىعىُ غى ا    
 

 

ومةةةحت  أكثةةةخ الشحةةةػديغ أيزةةةاي لشفةةةل الحةةةال، وذكةةةخ اهةةةغ مالةةةظ: 
عشفيةةةةان الحةةةةال والساضةةةةل  –جازدةةةةة حلةةةةيذ ومةةةةا ال –"والرةةةةحيح أر سةةةةا 

                                                 

  3ارطخ: حخوف السعارل ص (1)
  3/364ارطخ: البحخ السحين  (3)
  1/286ارطخ: مغشل المبي   (2)
، وتػ مغ شػاتج الآللل فل شخح 1/185دعػان األعذى  البيت فلقائم  األعذى و  (4)

  1/286، مغشل المبي  5/425، البحخ السحين 1/331شخح أمارل القالل 
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ومةةةةغ رفي ةةةةا ( 2)مثمةةةة "، وحكةةةةى سةةةةيبػد : "لةةةةيذ ةمةةةةق هللا ( 1)"والسدةةةةتقبل
 السدتقبل قػل حدان:

 ُ  رنىىا مثلىىُ رىىَٔه ّر كىىاٌ قبلىى
 

)  بّلٔس ٓكٌْ ال ٍ  مىاداو ٓىذ   
3)

 

 

"ودشبغةةل أن يحسةةل كةةبم األكثةةخدغ عمةةى مةةا إذا لةةع تقتةةخن بةة  قخدشةةة 
تخرةةةة  باحةةةةج األزمشةةةةة، عتحسةةةةل إذ ذاك عمةةةةى الحةةةةال، كسةةةةا يحسةةةةل عميةةةة  

)لةةيذ( فعةةل مةةاا   امةةج مةةغ  ةفةة( 5)وتةةػ مةةا وضةةح  الذةةمػديغ(  4)اإليجةةاب"
ختةةا فةةل اترةةاف اسةةس ا بسعشةةى ةبأةةةػات )كةةان( وتفيةةج مةةع معسػلي ةةا رفةةل 

الةةدمغ الحةةالل، وفةةل غيةةخ  هػ ةةػد قخدشةةة، فةةإن ًعةةجمت القخدشةةة دلةةت عمةةى 
 الحال 

وقةةج تمةةػن القخدشةةة لفطيةةة رحةةػ: لةةيذ الغائةة  را عةةاي غةةجاي أو قخدشةةة 
 { ٨ هوووو : رة }سوووو َّ  يك  ىك مك لك اك ُّٱٱمعشػدةةةة رحةةةػ قػلةةة  تعةةةالى:

   (6)يعشل عحاب اكةخة
 ، (7)فة )ليذ( فل الجسمة السقيجة هدمغ تمػن في ا عمى حد  القيةج
 ، (7)القيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةج

                                                 

  1/281شخح التد يل  (1)
  4/199وارطخ: شخح الخضل  1/71كتاب سيبػد   (3)
، وتةةػ مةةغ شةةػاتج ر ايةةةة األرب 1/322ن االبيةةت فةةل دعةةةػان حدةةقائمةة  حدةةان و  (2)

  5/245؛ البجاية والش اية 1/84الجارل ، الجشى 31/57
  1/84الجشى الجارل  (4)
  126ارطخ: باب األفعال بالشدبة إلى الدمان، التػشئة ص (5)
 3/381تفديخ اهغ أهل زمشيغ  (6)
  1/182ارطخ: شخح الترخدح عمى التػضيح حاشية  (7)
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السػضع األول: ( 1)وقج تخخج ليذ كسا  ان فل السغشل عغ ذلظ فل مػاضع

أن تمػن حخفاي راصةباي لمسدةتثشى بسشدلةة )إال( ومةغ ذلةظ: أتةػرل لةيذ زدةجاي، 
 والرحيح أر ا راسخة 

إال  الثارل: أن يقتخن الخبخ بعةجتا بةإال رحةػ: لةيذ الصية ً السػضع 
 :( 3)، فخفع السدظ، وةخج الفارسل ذلظ عمى أو  (2)السدظً 

أحجتا: أن فل )ليذ( ضسيخ الذان، ولػ كان كسا قيل لجةمت )إال( 
التل وقعت ةبخاي، فقيةل: لةيذ إال الصية  السدةظ،  االسسيةعمى أول الجسمة 
 كسا قال الذاعخ:

ًٌ لىىٔأر   س هر مىىا قضىىٙ اهلل كىىاٜ
 

(4) ااّمىىا ٓ ىىتطٔا اإىى ٛ ىفعىىاا ّر   ىى 
 

 

 لك ُّٱفةل غيةخ مػضةع ا كقػلة  تعةالى:  وأ ي  بان )إال( قج تػضةع
  (5)أي إن رحغ إال رطغ ضشا  {٣٠الجاثية: }سورة  َّمن مل مك

الثةةارل: أن الصيةةة  اسةةةع لةةةيذ، والخبةةخ محةةةحوف أي: فةةةل الػ ةةةػد 
 والسدظ هجل مغ االسع 

 ن السدظ رعت لبسع الثالث: أ
                                                 

 وما بعجتا  1/287ارطخ: مغشل المبي   (1)
  1/147كتاب سيبػد   (3)
 وما بعجتا  369ارطخ السدائل الحمبيات  (2)
  1/288البيت بب ردبة وتػ مغ شػاتج مغشل المبي   (4)
  1/343ارطخ: مجالذ العمسان  (5)
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أو عمةةةى  سمةةةة السػضةةةع الثالةةةث: أن تةةةجةل عمةةةى الجسمةةةة الفعميةةةة 
 في ا السبتجأ والخبخ كسا سبق  اسسية عخفع

 السػضع الخابع: أن تمػن ليذ حخف عص  رحػ قػل الذاعخ:

 أٓىىىىً اإفىىىى  ّاإللىىىىُ الطالىىىىل  
 

(1)لىٔس الغالىل    اإغلىْا   ّاألش و  
 

 

خبةةةخ محةةةحوف وتةةةػ مةةةحت  وةةةةخج عمةةةى أن )الغالةةة ( اسةةةس ا وال
 البرخديغ 

وقج يكػن السخاد مغ ليذ "رفل الحكع رفياي مجخداي مغ الدمغ، كقةػل 
( 2)العةةخب؛ لةةيذ لمةةحوب مةةخؤة، وال لحدةةػد راحةةة، وال لدةةلن الخمةةق سةةؤدد"

، ومةغ رفي ةا ( 3)ف ل فل ذلظ مغ األفعال التل تجخدت عةغ الجاللةة الدماريةة
عمية  وسةمع: "لةيذ مشةا مةغ لةع عةػقخ  لمحكع كسا آرا  قػل الخسػل صمى هللا

وتةػ مةغ بةاب ( 4)المبيخ ودخحع الرةغيخ ودةامخ بةالسعخوف ودشة  عةغ السشمةخ"
 الد خ عغ تخك ما أمخرا ب  

                                                 

،   1/291، مغشةل المبيةة   1/84البيةت بةب ردةبة وتةةػ مةغ شةػاتج الجشةةى الةجارل  (1)
 21/325روح السعارل 

  1/56الشحػ الػافل  (3)
  1/44ل القخآن المخدع ارطخ: األفعال ف (2)
  3/312صحيح اهغ حبان  (4)
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 اخلامتة:

 خلصت هذي الدراسة إىل نتائج كان من أهنوا:

اةتبف الشحاة حػل عمة رقران )كان(، فحت  األكثخون إلةى عةجم  -
دل عميةة  ةبختةةا ودليةةل ذلةةظ اةةةتبف داللت ةةا عمةةى الحةةجث، وإرسةةا 

 الحجث باةتبف الخبخ 

)كةان( إذ ذتة  إلةى  ةال  اهغ مالظ رأي األكثخدغ فل عمةة رقرةان -
 أن عمة ذلظ افتقارتا لمخبخ وليذ تجخدتا مغ الحجث 

ذت  الخضل إلى عجم داللة )كان( الشاقرة عمى الحةجث السقيةج هةل  -
عمةةى الحةةجث داللةةة  العةةام  ةةع يقيةةج الخبةةخ ذلةةظ الحةةجث، ف ةةل ال تةةجل

تامة، وال تتجخد مش  تجةخداي تامةاي، وتةػ مةا أرا  تدةػدة لمخةبف هةيغ 
 الخأعيغ الدابقيغ 

 قج تتجخد )كان( مغ الجاللة عمى الدمان عشجما عخاد ه ا الجيسػمة  -

تتجةةةخد بعةةةس األفعةةةال مةةةغ الجاللةةةة عمةةةى الدمةةةان رغةةةع أن وضةةةع ا  -
ل معشةى اإلرذةان، األصمل كةان داالي عمةى الدمةان، وذلةظ لةجةػل ا فة

فاإلرذان  خدتا مغ الجاللة عمى الدمان وتةل: أفعةال اإلرذةان غيةخ 
 الصمبل 

ذتةة  الخضةةل إلةةى أن رعةةع وبةةئذ عمسةةان فةةل السةةجح والةةحم، وذتةة   -
اقتخار سةا بالدمةان؛ ألر سةا وضةعتا لغايةة  غاألرباري إلى أر  ال يحدة

 السجح أو الحم 
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ن الخا ةةل إرسةةا السدةةتقبل؛ أل  لفةةظ )عدةةى( لفةةظ الساضةةل، ومعشاتةةا -
فةةل السدةةتقبل ال الساضةةل، ودةػل ةةا فةةل اإلرذةةان مةةغ حيةةث  عخ ةةػ

 التخ ل  خدتا مغ الدمان 



 

 

477 

 املصادر ًاملزاج :

أسخار العخبية، أهػ البخكات عبج الخحسغ هغ دمحم األربةاري، تحقيةق:  -1
 دمحم ه جة البيصار "دمذق، مصبػعات السجسع العمسل العخبل" 

دمحم هةةغ سةة ل هةةغ الدةةخاج، تحقيةةق: األصةةػل فةةل الشحةةػ، أهةةػ بكةةخ  -3
 تة" 1418"هيخوت، مؤسدة الخسالة،  2عبج السحدغ الفتمل، ا

" ةجة،  1األفعال فل القخآن المخدع، عبج الحسيج مرصفى الدةيج، ا -2
 تة" 1416دار البيان، 

اإلررةةةاف فةةةل مدةةةائل الخةةةبف هةةةيغ البرةةةخديغ والمةةةػفييغ، أهةةةػ  -4
قيةةق: دمحم محةل الةةجعغ البخكةات عبةج الةةخحسغ هةيغ دمحم األربةاري، تح

 عبج الحسيج "دمذق، دار الفمخ" 

السحين، أهػ حيان دمحم هغ عػس  األرجلدل، تحقيةق: عةادل  البحخ -5
  "تة1433"هيخوت، دار المت  العمسية،  1عبج السػ ػد وغيخ ، ا

البجايةةة والش ايةةة، إسةةساعيل هةةغ عسةةخ هةةغ كثيةةخ "هيةةخوت، مكتبةةة  -6
 السعارف" 

 هةةغ ه ةةادر الدركذةةل، تحقيةةق: دمحم ، دمحمالبختةةان فةةل عمةةػم القةةخآن -7
 تة" 1291أهػ الفزل إهخاليع "هيخوت، دار السعخفة، 

الببغةةة العخبيةةة أسدةة ا وعمػم ةةا وفشػر ةةا، عبةةج الةةخحسغ حدةةغ  -8
  "دمذق، دار القمع"السيجارل 
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السشصةةةق، أهةةةػ عػسةةة  يعقةةةػب هةةةغ إسةةةحا  اهةةةغ  إصةةةبحتختيةةة   -9
 4رون، االدةةةكيت، تحقيةةةق: أحسةةةج دمحم شةةةاكخ وعبةةةج الدةةةبم تةةةا

 م" 1949"القاتخة، دار السعارف، 

تفدةةيخ القةةخآن العطةةيع، أهةةػ عبةةج هللا دمحم هةةغ أهةةل زمشةةيغ، تحقيةةق:  -11
"مرةخ، الفةارو   1أهػ عبج هللا حدةيغ هةغ عكاشةة، دمحم المشةد، ا

 تة" 1432الحجعثة، 

تفديخ الثعالبل الجػاتخ الحدةان فةل تفدةيخ القةخآن، عبةج الةخحسغ  -11
 مؤسدة األعمسل"  هغ دمحم الثعالبل "هيخوت،

تفدةةيخ حقةةل، إسةةساعيل حقةةل هةةغ مرةةصفى اإلسةةتاربػلل "هيةةخوت،  -13
 دار إحيان التخاث العخبل" 

تػضةةيح السقاصةةج والسدةةالظ بذةةخح ألفيةةة اهةةغ مالةةظ، أهةةػ دمحم هةةجر  -12
 1الجعغ حدغ هغ قاسع السخادي، تحقيق: عبج الخحسغ سةميسان، ا

 تة"1438"مرخ، دار الفمخ العخبل 

الذةةةمػديغ، تحقيةةةق: عػسةةة  أحسةةةج السصةةةػع التػشئةةةة، أهةةةػ عمةةةل  -14
 تة" 1411"المػدت، سجل العخب، 

، الخميةةل الفخاتيةةجي، تحقيةةق: فخةةخ الةةجعغ قبةةاوة، الجسةةل فةةل الشحةةػ -15
 تة" 1416"هيخوت، مؤسدة الخسالة،  5ا

الجشةةى الةةجارل فةةل حةةخوف السعةةارل، هةةجر الةةجعغ حدةةغ السرةةخي،  -16
المتةةة ،  "هيةةةخوت، دار 1تحقيةةةق فخةةةخ الةةةجعغ قبةةةاوة ودمحم رةةةجيع، ا

 تة" 1412
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حاشية الخزخي عمى شةخح اهةغ عقيةل عمةى ألفيةة اهةغ مالةظ، دمحم  -17
 الخزخي "مرخ، دار الفمخ" 

حاشةةية الرةةبان عمةةى شةةخح األشةةسػرل عمةةى ألفيةةة اهةةغ مالةةظ، دمحم  -18
 المت  العخبية"  إحيانهغ عمل الربان "القاتخة، دار 

حةةخوف السعةةارل، أهةةػ القاسةةع عبةةج الةةخحسغ هةةغ إسةةحا  الد ةةا ل،  -19
 تة" 1416"األردن، دار األمل،  3تحقيق: عمل تػفيق الحسج، ا

الخرةةةائز، أهةةةػ الفةةةتح عثسةةةان هةةةغ  شةةةل، تحقيةةةق: دمحم الشجةةةار  -31
 "هيخوت، عالع المت " 

الةةجرر المػامةةع عمةةى تسةةع ال ػمةةع شةةخح  سةةع الجػامةةع فةةل العمةةػم  -31
العخبية، أحسج األميغ الذشكيصل، تحقيةق: عبةج العةال سةالع مكةخم، 

 تة" 1414سدة الخسالة، "هيخوت، مؤ  3ا

وأةبةةار ، تحقيةةق: حدةةغ عيدةةى أهةةػ ياسةةيغ  دعةةػان أعذةةى تسةةجان -33
 تة" 1412"الخداا، دار العمػم، 

، ت، دار صةادردعػان حدان هغ  اهت، تحقيق: وليج عخفةات "هيةخو  -32
 م" 3116

دعةةةػان رؤبةةةة هةةةغ العجةةةاج، ولةةةيع هةةةغ الةةةػرد البخوسةةةل "العبيةةةخج،  -34
 م" 1912

ع، تحقيةق: عةدة حدةغ "دمذةق، دار دعػان الصخماح الحكيع هغ حكة -35
 م" 1995السذخ  العخبل، 
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دعةةػان عمةةل هةةغ أهةةل شالةة  رضةةل هللا عشةة ،  سةةع: رعةةيع زرزور  -36
 "هيخوت، دار المت  العمسية" 

روح السعارل فل تفديخ القخآن العطيع والدبع السثارل، أهػ الفزل  -37
 ش اب الجعغ األلػسل "دار هيخوت، دار إحيان التخاث العخبل" 

عة اإلعخاب، أهػ الفتح اهغ  شل، تحقيق: حدغ تشجاوي، سخ صشا -38
 تة"1415"دمذق، دار العمع،  1ا

سةةشغ الةةجارمل، عبةةج هللا هةةغ عبةةج الةةخحسغ الةةجارمل، تحقيةةق: فةةػاز  -39
 "هيخوت، دار المتاب العخبل"  1زمخلل، ةالج الدبع، ا

شةةخح األشةةسػرل أللفيةةة اهةةغ مالةةظ، تحقيةةق: عبةةج الحسيةةج الدةةيج  -21
 زتخدة لمتخاث" "مرخ، السكتبة األ 

شخح ألفية اهغ معن  اهغ القػاس، تحقيق: عمل مػسةى الذةػممل،  -21
 تة" 1415"الخداا، مكتبة الخخدجل،  1ا

شةةخح اهةةغ عقيةةل عمةةل ألفيةةة اهةةغ مالةةظ، ه ةةان الةةجعغ عبةةج هللا هةةغ  -23
عقيةل، تحقيةةق: دمحم محةةل الةةجعغ عبةج الحسيةةج "سةةػردا، دار الفمةةخ، 

 تة" 1415

 هةةغ عبةةج هللا األرجلدةةل، تحقيةةق: شةةخح التدةة يل،  سةةال الةةجعغ دمحم -22
"مرةةةخ، تجةةةخ،  1ػن، اختةةةعبةةةج الةةةخحسغ الدةةةيج، دمحم هةةةجوي الس

 تة" 1411

شخح الترخدح عمةى التػضةيح، ةالةج األزتةخي "القةاتخة، دار إحيةان  -24
 المت  العخبية" 
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شخح الخضل عمى المافية، ترحيح: عػسة  حدةغ عسةخ "هيةخوت،  -25
 تة" 1298مصابع الذخو ، 

فيةةة اهةةغ مالةةظ السدةةسى السقاصةةج الذةةافية فةةل شةةخح الذةةاشبل ألل -26
شخح الخبصة المافية، أهػ إسحا  إهخاليع الذاشبل، تحقيق: دمحم 

 المت  العسمية" الديج عثسان "هيخوت، دار 

شةةخح عسةةجة الحةةافظ،  سةةال الةةجعغ دمحم هةةغ مالةةظ، تحقيةةق: عةةجران  -27
 تة" 1297عبج الخحسغ الجوري "بغجاد، مصبعة العارل، 

 تة 1431"السغخب، دار السعخفة، شخح المفخاوي  -28

شةةةةخح المػكةةةة  السشيةةةةخ السدةةةةسى بسخترةةةةخ التحخدةةةةخ أو السختبةةةةخ  -29
السبتمةةخ شةةخح السخترةةخ فةةل أصةةػل الفقةة ، دمحم أحسةةج اهةةغ الشجةةار 

"مكةةة السكخمةةة،  امعةةة أم  3تحقيةةق: دمحم الخحيمةةل، رددةة  حسةةاد، ا
 تة" 1412القخى، 

س "المػدةةت، شةةخح المسةةع، اهةةغ هختةةان العكبةةخي، تحقيةةق: فةةائد فةةار  -41
 تة" 1414الدمدمة التخا ية، 

  "شخح السفرل، مػفق الجعغ هغ يعير "هيخوت، عالع المت  -41

شعخ األةصل، صشعة: الدةكخي، تحقيةق: فخةخ الةجعغ قبةاوة "حمة ،  -43
 م" 1979دار األصسعل، 

الرةةةةحاح تةةةةابع المغةةةةة وصةةةةحاح العخبيةةةةة، إسةةةةساعيل هةةةةغ حسةةةةاد  -42
"هيةةخوت، دار  4الجةةػتخي، تحقيةةق: أحسةةج عبةةج الغفةةػر عصةةار، ا

 م" 1991العمع لمسبعيغ، 



 

 

477 

ان، تحقيةةةق: ن، دمحم هةةةغ حبةةةان هتختيةةة  اهةةةغ همبةةةاصةةةحيح اهةةةغ حبةةة -44
 ة "ه1414"هيخوت، مؤسدة الخسالة،  3شعي  األررؤوا، ا

ربة ، شةخح أحسةج أمةيغ  العقج الفخدةج، أهةػ عسةخ أحسةج هةغ دمحم عبةج -45
"هيخوت، دار المتاب  1وآةخون، تقجيع عسخ عبج الدبم تجمخي، ا

 تة" 1411لعخبل، ا

عمةةةل الشحةةةػ، أهةةةػ الحدةةةغ دمحم الةةةػرا ، تحقيةةةق: محسةةةػد  اسةةةع  -46
 تة" 1431"الخداا، مكتبة الخشج،  1الجرودر، ا

"هيةةخوت، مؤسدةةة  2ل زمارةة  وأهشيتةة ، إهةةخاليع الدةةامخائل، االفعةة -47
 م" 1982الخسالة، 

كتاب سيبػد  أهةػ البذةخ عسةخو هةغ عثسةان، تحقيةق: عبةج الدةبم  -48
 تة" 1294، دار القمع، "هيخوت 1تارون، ا

المذاف عغ حقائق التشددل وعيػن األقاودل فل و ػ  التاودل، أهػ  -49
الةخزا  الس ةجي "هيةخوت، دار  ، تحقيق: عبةجالقاسع دمحم الدمخذخي 
 إحيان التخاث العخبل" 

العددةةد البكةةخي،  هللا هةةغ عبةةج الآللةةل فةةل شةةخح أمةةالل القةةالل، عبةةج -51
وت، دار المتةة  العمسيةةة، "هيةةخ  1تحقيةةق: عبةةج العددةةد السيسشةةل، ا

 تة" 1417

، تحقيةق: إهةخاليع غ الرايغالمسحة فل شخح السمحة، دمحم هغ الحد -51
"السجعشةةةة السشةةةػرة، عسةةةادة البحةةةث العمسةةةل  1سةةةالع الرةةةاعجي، ا
 بالجامعة اإلسبمية" 
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المسةةع فةةل العخبيةةة، أهةةػ الفةةتح عثسةةان هةةغ  شةةل، تحقيةةق: حامةةج  -53
 ة" ت1415"هيخوت، عالع المت ،  3السؤمغ، ا

حسغ هةغ إسةةحا  الد ةاج، تحقيةق: عبةةج الةخ العمسةان، عبةةج مجةالذ  -52
 تة" 1412"القاتخة، مكتبة الخارجل،  3الدبم دمحم تارون، ا

السدائل العدكخدة، أهػ عمل الفارسل، تحقيق: دمحم الذاشخ أحسج،  -54
 تة" 1412"القاتخة، مصبعة السجرل،  1ا

مؤسدةة  مدشج أحسج هغ حشبةل، أحسةج هةغ حشبةل الذةيبارل "مرةخ، -55
 قخشبة" 

مغشل المبي  عغ كت  األعارد ،  سال الجعغ اهغ تذةام، تحقيةق:  -56
"دمذةةةةق، دار الفمةةةةخ،  6هللا، ا مةةةةازن السبةةةةارك، دمحم عمةةةةل حسةةةةج

 م" 1985

السفخدات فل غخدة  القةخآن، أهةػ القاسةع الحدةيغ هةغ دمحم تحقيةق:  -57
 دمحم سيج كيبرل "لبشان، دار السعخفة" 

القاسةةع الدمخذةةخي "هيةةخوت، دار  السفرةةل فةةل عمةةع العخبيةةة، أهةةػ -58
 الجيل" 

السقاصج الشحػدة فل شخح شػاتج األلفية السذ ػر بذخح الذػاتج  -59
"هيةخوت، دار المتة   1المبخى، تحقيق: دمحم باسل عيػن الدةػد، ا

 تة" 1436 هجرالجعغ محسػد العيشل العمسية،

السقتز ، أهػ العباس دمحم هةغ عددةج السبةخد، تحقيةق: عبةج الخةالق  -61
 ة "هيخوت، عالع المت " عطيس
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مػشا اإلمةام مالةظ، مالةظ هةغ أرةذ، تحقيةق: دمحم فةؤاد عبةج البةاقل  -61
 "مرخ، دار إحيان التخاث العخبل" 

"مكةةة السكخمةةة،  3الشحةةػ القخآرةةل قػاعةةج وشةةػاتج،  سيةةل ضفةةخ، ا -63
 تة" 1418

 "مرخ، دار السعارف"  5الشحػ الػافل، عباس حدغ، ا -62

الجعغ أحسةج هةغ عبةج الػتةاب  ، ش ابر اية األدب فل فشػن األدب -64
"هيةخوت، دار المتة   1الشػدخي، تحقيةق: مفيةج قسحيةة و ساعةة، ا

 تة" 1434العمسية، 

الةخحسغ  تسع ال ػامةع فةل شةخح  سةع الجػامةع،  ةبل الةجعغ عبةج -65
"هيةةخوت، دار المتةة   1الدةةيػشل، تحقيةةق: أحسةةج شةةسذ الةةجعغ، ا

 تة" 14118العمسية، 
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