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  شكر وتقدير
  

يم       كري وعظ الص ش دم بخ ث إّال أن أتق ذا البح ستهل ه ي م سعني ف ال ي

  -:احترامي وامتناني إلى آلِّ من 

  جزاهم اهللا عني خير الجزاء... والدي العزيزين ...  أسرتي الكريمة -١

سعة صدره                 -٢ ة ل   رئيس قسم اللغة العربية األستاذ الدآتور سعيد عدنان المحن

  . في جميع مراحل البحثومّده يد العون لي

  .  الدآتورة نضال حسن سلمان على ما نورتني به من آراء-٣

ر          -٤ ام أمي ة اإلم يما مكتب رف وال س ف األش ي النج ة ف ات العام ر المكتب  اس

داد        ) ع(المؤمنين   ة ، واإلمام الحكيم والمكتبات في جامعات بغ ة  ، الكوف والجامع

سم          ة ق ة ومكتب ة الوطني ة           المستنصرية والى المكتب ة التربي ة في آلي ة العربي  اللغ

  . للبنات في جامعة الكوفة
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  المقدمة
  

  

  
ّيد الكائن               د س ا محم ى األوصياء من      الحْمُد هللا ربِّ العالمين والصالة و السالم على نبين ات وفخر الموجودات وعل

  :أهل بيته وعترته 
  وبعد
  . الزمان أهمية آبيرة في حياة اإلنسان وآلما تقدم االنسان تقدم معه االحساس بأهميتهيمثل 

  .فاالحساس بالزمان أحساس فطري عند العرب منذ القدم وهو ظاهرة طبيعية لمفردات اهتمامهم
  .ر والمفردات التي حملت أنواره والتي ستجدها في طيات هذا البحثفالزمان موجود في آثير من الصو

ة ،و  ة نحوي ريم ،دراس رآن الك ي الق ان ف اظ الزم الة الف ذه الرس د درست ه ة وق ي إنتظمت الدراس صول ف ة ف ثالث
  .،وأهمية الزمان في الدرس النحويواصطالحًالتعريف بالزمان لغة وملحق مسبوقٍة بتمهيد ضمَّ ا

د   ) ألفاظ الزمان المرفوعة في النص القرآني       (ول بعنوان وجاء الفصل األ   ى     اوق ة   شتمل عل الفاعل  / المباحث اآلتي
  . لوجوه وروده في النص القرآنيُتوقد عرض

ا                 و/ نائب الفاعل  ه نائب الفاعل وم رك الفاعل و يحل محل د ُيت ا ق قد تضمن بيان معناه واالغراض التي من أجله
  ورد من ذلك في النص القرآني

ريم مرفوعة                      و/ بتدأوالم رآن الك ردات التي جاءت في الق م المف ة وأه قد تضمن بيان معناه وأصله أن يكون معرف
  .على األبتداء

  .معناه وأنواعه وعن مفردات الزمان التي وردت في الذآر العطر مرفوعة على أنها خبرعلى  ُتقد تكلمو/الخبر
  لمفردة الزمان التي وردت اسمًا الحدى اخوات آانتضمن بيان معناها واقسامها وعرض / اسم آان واخواتها

ة للجنس      ،الكريم القرآن فيه صور وروده في      ُتوقد تناول / خبر إن    د عرض   و/ وخبر ال النافي ا     ُتق  لوجوه وروده
صرف   ن ال وع م ر، والممن ذآر العط ي ال ان   / ف اظ الزم يء الف صرف ومج ن ال ة م ل المانع ضمن عرض للعل ت

ان    و/ تلك العلل في النص القرآني ، افعال الزمان من حيث اإلعراب      وفق  على  ممنوعة من الصرف     د تضمن بي ق
ن حيث   ان م ال الزم ا، وأفع ريم وسبب إعرابه رآن الك ي الق ة ف ي وردت معرب ال الت م االفع ى اإلعراب وأه معن

ام تعملها   / التم ي اس ال الت ان األفع ى بي تمل عل ز اش ل العزي ب التنزي صوبها وس ا دون من ة بمرفوعه ك مكتفي ب ذل
ك        هووجوب تأنيث الفعل    قد تضمن بيان صور جواز      و/ االآتفاء، وإسناد أفعال الزمان إلى المؤنث      ا ورد من ذل وم

ضمير    ُتوقد تناول / دها إلى ضمائر الرفعفي النص القرآني،وأفعال الزمان المضارعة من حيث اسنا      ى ال ه معن  في
ذآر العطر مس              تعملها ال ع الواو،والنعت        ونوعه واألفعال المضارعة التي أس ى ضمير الرف د بين   و/ ندة إل ه   ُتق  في

م     اقد  و/معنى النعت وأنواعه واهم صورة التي وردت في القرآن الكريم ،وعطف النسق            شتمل على بيان معناه وأه
  . حروفه و مفرداته التي جاءت في الكتاب العزيز معطوفة بتلك الحروف

  /وقد أشتمل على المباحث اآلتية) المنصوبة في النص القرآنيألفاظ الزمان ( تناولت فيه وقدواما الفصل الثاني 
ا  نُت يبقد  و/وجوه وروده في القرآن الكريم، ومفعول ظن وأخواتها       على   ُتوقد تكلم /المفعول به    عددها وعملها وم

ريم منصوبة         ًاتضمن عرض /ورد منها في النص القرآني ،وخبر آان واخواتها        رآن الك    للمفردات التي أستعملها الق
ان       ر آ ا خب ا      على انه د تناول   و/  ، واسم إن واخواته ر الت          ُتق ي، وخب ه التي وردت في النص القرآن ه مفردات /  في

ا في النص القرآني ،الظرف               ا ورد منه د  و/تضمن بيان أصلها وحقيقتها  ومذاهب النحاة فيها  ووجوه إعراب م ق
ة    معناه وأنواعه ومفرداته التي وردت في الذآر ال       على   فيه   ُتتكلم د   / عطر، وما المصدرية الظرفي ان   تضمن وق  بي
  .يتها وما ورد منها في القرآن الكريمهماما 



اه وأنواعه       وقد/ اءوقد عرضنا ألنواعه االربعة وورودها في النص القرآني ،االستثن        / النائب عن الظرف   ا معن  بين
  .لنص القرآنيوجوه وروده في ا وقد عرضُت/ و الحال ،الكريم القرآن لوجود وروده في ًاوعرض
دل                 وقد/ والتمييز ز، والب اب العزي ه التي جاءت في الكت ان أنواعه وناصبه ومفردات ه وبي ى تعريف د  / أشتمل عل وق
ذآر          ُتعرض يم  لمعناه وأنواعه وصور وروده في ال د تضمن عرض     و/ والنعت  ،الحك تعملها       ًاق ه التي اس  لمفردات

ى   ُتوقد تناول/ القرآن الكريم على أنها نعت ، عطف النسق       ة عل  فيه األلفاظ التي جاءت في التنزيل العزيز معطوف
اب  و/ غيرها بأحد حروف العطف ، عطف البيان   ز  قد تضمن بيان معناه والغرض منه وما ورد منه في الكت العزي

تعملها النص           ًاتضمن بيان معنى الممنوع من الصرف وعرض         / ، الممنوع  من الصرف     ان التي أس ردة الزم  لمف
ة     ُتوقد بين / ة من الصرف لعله تقوم مقام علتيْن والتثنية       القرآني ممنوع  ا ورد من         فيه معناها وآيفية تثني االسم وم

  .مان زال ألفاظمن  األسماء المثناة في النص القرآني
ان المجرورة في النص القرآني     (قد تكلمت فيه على وأما الفصل الثالث    د تضمن المباحث    ) ألفاظ الزم ة وق : اآلتي

ريم من                          ُتقد بين و/ لجرالجر بحروف ا   ا جاء في النص القرآني الك ه وم  معنى الجر بحروف الجر وعدد حروف
ك الحروف، والجر باألضافة ان مجرورة بتل اظ الزم د/ ألف ا ُت عرضوق ا وأنواعه ى اإلضافة واحكامه ه معن  في

سها      اضافة اسم -١مفردات الزمان مضافة اليها على نوعين هما        استعمل  وبيان أن القرآن الكريم      اء إلى اسماء بأنف
سم                    -٢ ا في النص القرآني ،والجر بحروف الق ان وعرض لوجوه وروده /  وإضافة ظرف الزمان إلى فعل الزم
ه وعرضو م حروف ه واه سم والغرض من ى الق ان معن ريم ًاتضمن بي رآن الك تعملها الق ي اس ان الت ردات الزم  لمف

تثناء        واو ، واالس سم ال د / مجرورة بحرف الق تعملها النص القرآني         معن  بينتُ وق ان التي اس ردات الزم م مف اه واه
ـ ه ب ستثنى من ر( و )ال(م سق) غي د عرض/ ، وعطف الن ن  ُتوق وع م ي ،والممن نص القرآن ي ال وه وروده ف  لوج

تعملها                        / الصرف ان التي اس رده الزم ان مف ة من الصرف وبي ل المانع تضمن تعريف الممنوع من الصرف والعل
ن ا ة م ي ممنوع نص القرآن ةال ون ، والتثني ادة األلف والن ة وزي د/ لصرف للعلمي ردات ُت بينوق م مف ا واه  معناه

   .ة مجروراةالزمان التي استعملها الكتاب العزيز مثن
  : اآلتية وقد تضمن المباحث) الزمان ألفاظملحق في متفرقات ( جاء بعنوان  وقداما الملحق 

ان                  آيفية توآيد الفعل     ُت بين وقد/ توآيد افعال الزمان   ال الزم دة وأفع ان مؤآ ال الزم ا ورد من افع وشروط ذلك وم
   فيه االفعال المضارعة التي وردت في القرآن الكريم مجزومة، ُت بينوقد/ من حيث اإلعراب 

ة التي وردت        ًا تضمن بيان معنى البناء لغة واصطالحًا وعرض       وقد/ وأفعال الزمان من حيث البناء     ال المبني  لالفع
  .في القرآن الكريم

 فيه االفعال الناقصة وحكمها وسبب تسميتها بالناقصة وما ورد من            ُت عرض وقد/ وأفعال الزمان من حيث النقص    
  .تلك االفعال الناقصة في النص القرآني

ع             ى ضمائر الرف نادها إل د / وأفعال الزمان الماضية من حيث اس تعملها           ُت عرض  وق ال الماضية التي اس ه االفع  في
  )التاء( لى ضمير الرفع المتحرك القرآن الكريم مسندة إ

ة        ًا تضمن عرض  وقد/ اسناد افعال الزمان إلى المؤنث     ائزة وواجب  ألفعال الزمان التي وردت في النص القرآني ج
داء                  وقد/ ِمْن ال بتداء الغاية في الزمان     ، التأنيث ْن ابت ادة ِم وفيين حول إف  تضمن بيان الخالف بين البصريين و الك

  . األدلة على ذلكالغاية في الزمان و
  .من نتائج إليهوختم البحث بخاتمة تبين اهم ما وصل 

ى                       ان معن ذآر العطر وبي واردة في ال ان ال اظ الزم ك باستخراج الف وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي وذل
  .الغامض منها وداللتها في اآلية الشريفة وأراء المفسرين والنحاة في إعرابها

 الموضوع نظرًا ألهميته في الدراسات النحوية وإن سبق بعضهم إلى شيء من الموضوع،         على هذا  يوآان إقدام 
  فأن البحث قد افاد منه 

ى      ) آيات الزمن في القرآن الكريم    (فهناك آطروحة دآتوراه بعنوان      ة إل سي مقدم للطالب عبد الغفور محمد طه القي
  اجع البحث  مرىمجلس آلية الشريعة بجامعة بغداد أفدُت منها وآانت أحد

وان   ت الموضوع بحث بعن ي تناول ن البحوث الت رآن ( وم ة والق ين اللغ ان ب اظ الزم ة آداب ) الف ن مجل ستل م م
  . بقلم آاظم فتحي الراوي) م١٩٧٩(سنة ) ٤(المستنصرية  العدد 

م   ١٩٧٦ )٣(السنة) ٤(منشور في مجلة الثقافة العربية الليبية العدد      ) الزمان في القرآن    ( وأيضا بحث بعنوان     م بقل
  .الدآتور إمام عبد الفتاح إمام وقد أفدُت من الجميع بعامٍة وقد أشرْت إلى موضع اإلفادة في الهامش

ا                        ة، آم ة والنحو والدراسات القرآني وم اللغ وقد أعتمد البحث على آثير من المصادر والمراجع ضمت مختلف عل
 آما سيرى ذلك القارى في الهوامش وثبت المصادر   اعتمد الدراسات المعاصرة وأطاريح الدآتوراه، والماجستير    



ه                       ا خالصة لوجه رآن اسأل اهللا أن يتقبله وال ادعي لرسالتي  هذه االستيعاب وال اإلحاطة بل هي إضمامة بنحو الق
  .الكريم ، وسأفيد من مالحظات وتصحيحات لجنة المناقشة فيما تتقوم به الرسالة ،ويتوجه به البحث

د                       وختاما ال يسعني إال    دآتور محم تاذي المشرف ال ى اس ان إل رام واألمتن د من األحت  أن اتقدم بجزيل الشكر ومزي
سديدة                            ه ال ى بحثي ولتوجيهات ه االشرف عل ة لقبول ة الكوف تاذ االول المتمرس في جامع صغير االس حسين علي ال

ه ب               ة ،آي يواصل        متمنية له التوفيق وحسن العاقبة سائلة المولى العلي القدير ان يحفظه ويمّن علي الصحة و العافي
  .مسيرته العلمية خدمة لألجيال القادمة

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباحثة
  تماضر قائد راضي



  
  الصفحة  الموضوع 

   ث-أ   المقدمة 
  ٦ - ١  )) في الدرس النحويتهميهلغة واصطالحًا وأالزمان ب التعريف((التمهيد 

  ٢ - ١  التعريف بالزمان لغة  / أوًال 
  ٣  التعريف بالزمان اصطالحًاثانيًا 
  ٦ - ٤  أهمية الزمان في الدرس النحوي/ ثالثًا 

  ٣٣ - ٧  ألفاظ الزمان المرفوعة في النص القرآني : الفصل األّول 
  ٨ - ٧  توطئة 
  ١٠ - ٨  الفاعل 

  ١٢ - ١١  نائب الفاعل 
  ١٥ - ١٢  المبتدأ 
  ١٨ - ١٥  الخبر 

  ١٨  ا اسم آان وأخواته
  ١٩ - ١٨  خبر َأنَّ

  ٢١ - ٢٠  خبر ال النافية للجنس
  ٢٢ - ٢١  الممنوع من الصرف 

  ٢٥ - ٢٢  أفعال الزمان من حيث اإلعراب 
  ٢٦ - ٢٥  أفعال الزمان من حيث التمام

  ٢٨ - ٢٦  إسناد أفعال الزمان إلى المؤنث
  ٣٠ - ٢٨  أفعال الزمان المضارعة من حيث إسنادها إلى ضمائر الرفع 

  ٣١ - ٣٠  النعت 
  ٣٣ - ٣١  عطف النسق 
  ٨٨ - ٣٤  ن المنصوبة في النص القرآني ألفاظ الزما: الفصل الثاني 

  ٣٤  توطئة 
  ٣٩ - ٣٤  المفعول به 

  ٤٢ - ٣٩  مفعول ظنَّ وأخواتها 
  ٤٣ - ٤٢   وأخواتهاخبر آان 

  
  الصفحة  الموضوع 

  ٤٤ - ٤٣   وأخواتهااسم إنَّ 
  ٤٦ - ٤٤  خبر الت 
  ٦٨ - ٤٦  الظرف 

  ٧١ - ٦٩  ما المصدرية الظرفية
  ٧٣ - ٧١  النائب عن الظرف 

  ٧٦ - ٧٣  ستثناء األ
  ٧٩ - ٧٦  الحال 

  ٨٠ - ٧٩  التمييز 
  ٨٣ - ٨٠  البدل
  ٨٤ - ٨٣  النعت

  ٨٦ - ٨٤  عطف النسق 
  ٨٧ - ٨٦  عطف البيان 



  ٨٨ - ٨٧  الممنوع من الصرف 
  ٨٨  التثنية 

  ١٠٩ - ٨٩   القرآنيالزمان المجرورة في النص  ألفاظ: الفصل الثالث 
  ٩٠ - ٨٩  توطئة 
  ٩٨ - ٩٠   الجر بحرف الجر : أوًال

  ١٠٣ - ٩٨    باإلضافةالمجرور : ثانيًا 
  ١٠٢ - ٩٩   بأنفسها سماءأ إلىمضافة  أسماء/  أ
  ١٠٣ - ١٠٢  فعل الزمان  إلى ظرف الزمان إضافة/  ب

  ١٠٦ - ١٠٣   ر بحروف القسم الج: ثالثًا 
  ١٠٦  االستثناء 

  ١٠٨ - ١٠٧  عطف النسق 
  ١٠٩ - ١٠٨  الممنوع من الصرف 

  ١٠٩  التثنية 
  ١٢٠ - ١١٠  الزمان  ألفاظملحق في متفرقات 

  ١١١ - ١١٠  الزمان  أفعالتوآيد 
  
  

  الصفحة  الموضوع 
  ١١٢ - ١١١   اإلعرابالزمان من حيث  أفعال
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ABSTRACT  



 
 Time is very important in Human life ; when Human beings 
advanced the feeling with this importance is great and it was a nature on 
Arab feeling and was a form of natural appearance for them importance 
because it was ambiguous for them . For this importance we concentrate 
our research on time . 
 This research (time expression in the Holy Koran grammatical study) 
composed of preface ; three chapters ; appendix and conclusions . 
 The preface confirms definition of the time ; Kinds of time on 
philosophers thought way and significant role of the time in grammatical 
study . 
 The first chapter was titled (rised time expression in the holy Koran); 
the second chapter was titled (set up time expression in the holy Koran) 
and the third section was titled (pulled time expression in the holy Koran) 
the appendix was titled (appendix in time sundries) ; the end of research 
was terminate with conclusion which is : 

1. Research confirms that no difference between (zamen and zamen) 
which means period and time because they mean a noun for short 
and long period and the difference are in the word not in meaning ; 
in addition ; correlation with the verb form because the time is the 
base of verbs ; also ; its relevant in grammatical Arab language . 

2. First chapter revealed the most important set up words which were 
subjective ; vice subjective ; proposition ; originate or it was as a 
present verb or adjective . the research tried fulfill entirely . 

3. Second chapter disclosed set up words as direct object ; adverb or 
proposition for (was) or denial (no) or as a noun for (ann) and 
revealed that the adverb is more frequent in holy Koran and 
reinforced the time adverb (mata = which means when) in holy 
Koran for unjust men which means fib resurrection day and 
weakened that the word (ayana) mean exaggeration because the 
unjust men don't exaggerate resurrection but they were in sareasm. 

4. Third chapter confirmed (pulled time expression in the holy Koran) 
most important words that were pulled by different means . 

5. God swear by time because of its importance . 
6. Research confirmed that (min = of ) were used for starting of the 

time and proof it with different means . 
 

  
  



  التعريف بالزمان لغة/أوًال
  

ين أن   اب الع ي آت ان  (ورد ف ن الّزم زَّمن م ان   ------ال ه الزم ال علي شيء ط ن ال د  )١()) وأزم ن دري ول اب    يق
والزمن في معنى   .وأزمن الشيء أذا أتى عليه الزمان فهو مزمن       . الزمان معروف والجمع أزمنُة     ): (( هـ٣٢١ت(

  . )٢())يريد تراخي المدة))  ذات الزمينلقيتك((ويقول الرجل للرجل . الزمان 
ويتضح للباحثة من تعريف ابن دريد اّنه رأى ان الزمان معروف ال يحتاج إلى تعريف من حيث داللته على 

  .الوقت

وهري  ه الج د عّرف ـ٣٩٣ت(وق ه ) ه ان   : (( بقول ى ازم ع عل ره ، ويجم ت وآثي ل الوق م لقلي ان اس زمن و الزم ال
ه     ين االعوام                         وأزمنة و أْزُمن ،ولقيت ويم أي ب ه ذات الع ال لقيت ا يق ذلك تراخي الوقت آم د ب زمين تري . )٣()) ذات ال

ان     (( أن ) هـ٣٩٥ت(ويرى ابن فارس   ك الزَّم الزاي و الميم و النون اصُل واحد يدل على وقٍت من الوقت من ذل
  )٤())وهو الحين قليلة وآثيرة يقال َزمان و َزَمن والجمع أزمان و أزمنة

وفي المحكم الزَّمُن . الزََّمُن والّزمان اسم لقليل الوقت وآثيرًة: ((فّعرفه بقوله)هـ٧١١ت(منظور أما ابن 

 قال ------وازمَن الشيء طال عليه الزمان واالسم من ذلك الزَّمن و الزُّمنة. والزمان العصر ، والجمع ازمان

  : شمر

اُن    . الدهر و الزمان واحد   أ شمر ، الُزم رد ، ويكون        قال الهيثم  اخط ان الحر و الب ة وزم اُن الرُّطب و الفاآه ُزم
ال         و منصور              -:الزمان شهرين إلى سته اشهر ، ق ال اب دهر ال ينقطع ، ق ى وقت            :  وال ع عل د العرب يق دهر عن ال

  )٥())---الُبْرهة:  والزُّمنة ----الزمان من االزمنة وعلى مدة الدنيا آلها 
دهر  ويتضح للباحثة من تعريف ابن منظور لل     زمان إّنه ال يختلف عن التعريفات السابقة ولكن هناك من زعم ان ال

م         (( هو الزمان لكن الدهر بخالف الزمان ، إلن الدهر في االصل      ضائه ث ى انق دء وجوده إل الم من ب دة الع اسم لم
  .)٦())يعبر به عن آل مدة طويلة وهو بخالف الزمان الذي يقع على المدة القصيرة والطويلة

ره وأن                         ويتضح   ل الوقت وآثي دمين وهو اسم لقلي ة المتق مما سبق ان مفهوم الزمان و الزمن واحد عند علماء اللغ
ه    ) الحين – أزمن    –زمن   (اختلفت االلفاظ الدالة عليه نحو        ى    (( ، ألن زمن   )٧())اختالف في اللفظ دون المعن ـ ال  ف

الزمن يجمع              الجمع ف ان ب ا يختلف ان و أزمن  آسبب و أسباب           والزمان يكونان بمعنى واحد ولكنهم ان  .  أزم والزم
رد لفظه          )٨(يجمع على ازمنة آمتاع و امتعة      ان  - أو - زمن  - مع العلم انه لم ي ا            - زم ل ورد م ز ب ل العزي  في التنزي

  . يكون في داللتهما
ر لغوي و                    (( على حين يرى المحدثون      األول تعبي ان ف زمن و الزم إن معظم النحاة قد خلط بين مصطلحين هما ال

سفيا اني فل ة )٩())لث ة  ((  فكلم ي االنكليزي ا ف زمن يقابله ي    ) tense(ال ا ف ي تقابله ان الت ة الزم ًا لكلم يس مرادف ل
فالزمن يطلق على المقولة النحوية التي تستخدم الفعل او ما فيه رائحة الفعل للتعبير عن وقوع                ) time(االنكليزية  

ين  ان مع ي زم ر عن---الحدث ف و تعبي ان فه ا الزم ه بالحدث  ام ة ل اييس وال عالق رة المق ي دائ دخل ف  الوقت ي

                                           
  ).مادة زمن (٧/٣٧٥:الخليل،آتاب العين) ١(
  ).مادة زمن (٣/١٩:ابن دريد، جمهرة اللغة) ٢(
  ).مادة زمن (٥/٢١٣١:الجوهري ،تاج اللغة وصحاح العربية) ٣(
  ).مادة زمن (٣/٢٢:ابن فارس،مقاييس اللغة) ٤(
  محمد فريد وجدي ، دائرة معارف+ ٤/٢٣٢:ظ الفيروز آبادي ، القاموس المحيط +١٣/١٩٩:منظور،لسان العربابن ) ٥(

  ).مادة زمن (٤/٥٩٧: القرن العشرين
  .آداب المستنصرية) بحث (٢٨٥:آاظم فتحي الراوي، الفاظ الزمان بين اللغة و القرآن) ٦(
  )رسالة ماجستير (١٠:موسى بناي العليلي،الظروف في اللغة العربية ) ٧(
  "١الهامش رقم  "١٠:ظ المرجع نفسه ) ٨(
  ٢٥:آمال ابراهيم بدري ،الزمن في النحو العربي ) ٩(



احثين المعاصرين،العرب خاصة           )١٠())إّالعالقه يقصد بها تحديد أدق للزمان الذي يفيده         ولذلك حاول آثير من الب
ة                         واع زمني ة ان ين ثالث وا ب : من خالل بحوثهم تخليص المنهج اللغوي من سيطرة االتجاه العقلي التحليلي  ان يفرق

  . زمن الفلسفي والزمن التقويمي والزمن اللغويال
دماء  -لم ينجحوا : مهدي المخزومي .يقول د  سفي              -النحاة الق الزمن الفل يس آ زمن النحوي ل د   )١١( في تصوران ال  وق

د بعض     – أي خلط النحاة بين مصطلحي الزمن و الزمان          –هذا الخلط   ) jespersen(الحظ األستاذ جسبرسن      عن
النحو اإلن  شتغلين ب ه   الم ك بقول ى ذل ه عل زي فنب ان    (( -:كلي صطلحين ، الزم ة الم ب دراس زمن ) time(يج وال

)tense (                     ا ر اللغوي وإم ر خاضع للتعبي بمعزل عن بعضها البعض تماما فالزمان معروف لكل بني االنسان وغي
   )١٢())الزمن فيختلف استعماله من لغة ألخرى وهو ما يعرف بالزمن اللغـــوي والزمــــن النحوي 

                                           
  ٢٣-٢٢:المرجع نفسه)  ١٠(
  ١٤٧:ظ مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه) ١١(
  ٢٧:آمال إبراهيم بدري،الزمن في النحو العربي) ١٢(



  التعريف بالزمان اصطالحًا/ ثانيًا 
  

  .)١٣())وفي العرف خصص بستة اشهر: ((الزمان بقوله ) هـ١١٥٨ت(عّرف التهانوي
ستقبل ووجود الحاضر                      (( -:أما عند المتكلمين فهو    يس موجودًا اذ ال وجود للماضي والم وم ل ادي موه امر اعتي

ان اصالً         يستلزم وجود الجزء مع أن الحكماء ال يقولون بوجود ال          رون     )١٤())حاضر فال وجود للزم المتكلمون ي  ف
  . ان الزمان ليس له وجود

ذي هو حد                          : (( وعند الحكماء    وم ال ل الحاضر هو اآلن الموه ان حاضر ب دهم زم اما ماض او مستقبل فليس عن
   )١٥())مشترك بينهما بمنزلة النقطة المفروضة على الخط 

  . ليس للحاضر وجود عندهمفالزمان عند الحكماء ماٍض ومستقبل فقط و

ان                  (( -:والزمان لدى األشاعرة     شمس ف وع ال ال آتيتك طل ا يق ة آم ة ابهام متجدد معلوم يّقدر به متجدد مبهم ألزال
   )١٦())طلوع  الشمس معلوم ومجيئه موهوم
ذا ال                ) هـ٨١٦ت(وما تحدث عنه التهانوي والجرجاني       لَّ ه وم شتى وآ ان في عل وم الزم  عبارة عن عرض لمفه

  : يعنينا بالنسبة للزمن في األصطالحات السابقة، وإنما الذي يعنينا هو المصطلح النحوي الذي يبدو لنا أّنه 
سفي                   داللة الفعل على الحدث في زمن معين من خالل استقراء اآلراء ،فتمام حّسان يرى إن الزمان هو الوقت الفل

ه     والدآتور مهدي المخزومي   )١٧(، والزمن هو الوقت النحوي       زمن ان رى ال وع احداث      : ((  ي ى وق دل عل صيغ ت
  )١٨())المتكلم  في مجاالت زمنية مختلفة ترتبط ارتباطا آليا بالعالقات الزمنية عند 

ة                       ل الباحث ومعنى هذا ان الزمن يرتبط بإرادة المتكلم حينما يتحدث عن الماضي او الحال او االستقبال وهذا ما تمي
ى          اليه، غير ان الباحثة حاولت اال      ة عل خذ برأي المعجميين القدامى في عدم التفريق بين الزمن و الزمان في الدالل

  .الحدث أنى آان
  . وقد ال أوفق في هذا الزعم ولكنه محاولة تتجاوز بعض الشكليات في التسمية

                                           
  . ٣/١٢٠:نون آشاف اصطالحات الف، التهانوي)١٣(
  ١٢٢-٣/١٢١: المصدر نفسه )  ١٤(
  ٣/١٢٢: المصدر نفسه )   ١٥(
   ١٢٣  / ٣:ظ التهانوي ، آشاف اصطالحات  الفنون  +١٠١: الجرجاني،التعريفات )  ١٦(
  ٢١١:ظ تمام حسان ،مناهج البحث في اللغة)  ١٧(
  ١٤٧: مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد و توجيه)  ١٨(



  :اهمية الزمان في الدرس النحوي/ثالثًا 
مر مبلغا آبيرًا ، وهي ال تزال  تساير الزمن فلم تجمد            استوعبت العربية الزمان استيعابا دقيقًا وبلغت في هذا اال        ((

اة،             سيرة الحي ه م شمولية                ---في آِّل ما يصل اليه العقل وتصل الي زمن ب اد ال ر عن ابع ة ان تعب  فاستطاعت العربي
   )١٩())بقدر تعاقب الزمان

ي االساس الذي الفعلية فه)) الصيغة((وتتضح اهمية الزمان في الدرس النحوي من خالل عالقته بالفعل 

أن من البديهي إن َيْعرب الفعل عن الزمان وأن يدل على اقسام هذا (( يعتمد عليه النحاة في  تقسيمهم للفعل لـ

وليست العربية . الزمان ودقائقه وذلك بصيٍغ وابنيٍة وتراآيٍب معروفة وهو امر حادث في آثير من اللغات 

   )٢٠())الزمان في ابنيتها الفعليةبدعًا في ذلك بين اللغات فال بد إن يدل على 

زمن       ((  فـ)٢١())اللغات تتباين فيما بينها في الربط بين الصيغة و الزمن   (( و ر عن ال ة هي التي تعب الصيغة الفعلي
حين نظر النحاة العرب  في معنى الزمن في اللغة العربية آان من السهل عليهم إن يحددوا                 ((  فـ )٢٢())في العربية   

ة                  الزمن الصرفي من   دالالت الزمني ذه ال وا ه م جعل  أول وهلة فقسموا األفعال بحسبه إلى ماٍض ومضارع و أمر ث
ى                     سمية الماضي ماضيًا حت دو في ت ا يب سياق آم الصرفية نظاما زمنيا وفرضوا تطبيقها على صيغ االفعال في ال

  . )٢٣())يكون معناه في السياق و االستقبال
ة أخذت من لفظ       (( -:م ،بنيت من اجلها االفعال بقوله   ثالثة اقسا ) هـ١٨٠ت(والزمن عند سيبويه   وأما الفعل فامثل

ِمَع     : أحداث االسماء، وبنيت لما مضى ولما يكون ولم يقع ، وما هو آائن لم ينقطع   َذَهَب  َوَس ا مضى َف فأما بناء م
ل   :  واما بناء ما لم يقع فأنه قولك آمرًا          --- را ---اذهب واقتت ذهب   :  ، ومخب ل وي م ينقطع      ---يقت ا ل اء م ذلك بن  وآ

   )٢٤())وهو آائن اذا اخبرت 
ذا  يبويه  ه سيم س تعماالت (( وتق ي االس ة ف ذه االبني دوران ه ول ،ول سات الق سيم مجرد من آل مالحظة لمالب تق

   )٢٥())القديمة،في القرآن ، وفي الحديث،وفي لغة العرب شعرا وخطابة وحديثا
ان   ) (( هـ ٣١٦ت ( ن الزمن ، فقال ابن السراج     وعندما درس النحاة الفعل ربطوا بينه وبي       ى وزم ما دل على معن

   )٢٦())،وذلك الزمان ،أما ماض وأما حاضر وأما مستقبل 

                                           
  ))آطروحة دآتوراه(( المقدمة : بد الحميد ،الزمن النحوي في الشعر الجاهليليث اسعد ع)  ١٩(
  ٢٣:ابراهيم السامرائي، الفعل زمانه وابنيته )  ٢٠(
  ٣٧:مصطفى النّماس ،دراسات في األدوات النحوية)  ٢١(
  ٢٥:مالك المطلبي، الصيغ الزمنية في اللغة العربية )  ٢٢(
  ٢٤٣-٢٤٢: ا ومبناهاتمام حسان،اللغة العربية معناه)   ٢٣(
  ١/١٢:سيبويه ،الكتاب)  ٢٤(
  ١٤٣:مهدي المخزومي،في النحو العربي نقد و توجيه)   ٢٥(
  ١/٤١: ابن السراج ،االصول في النحو)  ٢٦(



  .)٢٧())إن الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان ((فهو عنده )  هـ٥٣٨ت ( وآذلك الزمخشري 
فالزمن النحوي للفعل ياتي من السياق و اذن فالزمن هو االساس الذي اعتمد عليه النحاة في تقسيمهم للفعل 

التراآيب ،فهو يصدر عن الصيغة وحدها او االداة بمفردها ،بل ان نظام الزمن هو جزء من النظام الصرفي 

  .فهو وظيفة الصيغة الفعلية 

و   وي ه الزمن النح ل   (( ف ا الفع سياق يؤديه ي ال ة ف ة  (( ؛ )٢٨( ))---وظيف رائن اللفظي ن الق ل م سياق يحم  ألن ال
   )٢٩())والمعنوية، والحالية ما يعين على فهم الزمن في مجال اوسع من مجرد المجال الصرفي المحدود

  . )٣١())االسم يدل على حدث فقط((ألن . )٣٠())للتفريق بين الفعل و االسم((وقد استعمل النحاة الزمان ايضا 
ا    تخدمها النح ي اس صطلحات الت الل بعض الم ن خ ضا م ان اي ة الزم ضح اهمي ة  وتت ل الفعلي ين الجم ق ب ة للتفري

ر والحدوث               )) التجدد و الثبوت    (( واالسمية وهما مصطلحا     د التغي ة التي تفي فالجملة الفعلية عند النحاة هي الجمل
دد ال           (( أي )٣٢(و التج ن االفع ستمد م ا ت دد انم ى التج ة عل ال ألن الدالل ه فع سند إلي ا الم ون فيه ي يك ل الت الجم
   )٣٣())وحدها

ى احضر           - يعني المسند  –واما آونه   ) ((  هـ ٧٣٩ت  (القزويني  قال الخطيب    ة عل  فعال فللتقييد بأحد األزمنة الثالث
  )٣٤())وجه مع افادة التجديد

صافا       (( أما الجملة االسمية فهي الجملة الثابتة التي تفيد الثبات والدوام أي             سند ات ه بالم سند الي ا الم التي يتصف به
  )٣٥()) التي يكون فيها المسند اسمًا هي----ثابتا غير متجدد ، او 

اني  اهر الجرج د الق ال عب ـ٤٧١ت(ق ر إن   (( -) :ه ن غي شيء م ى لل ه المعن ت ب ى أن يثب م عل إن موضوع االس
اذا                 . يقتضي تجدده شيئا بعد شيء       د شيء ف وأما الفعل فموضوعه على انه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئا بع

شيئًا     فقد اثبت االنط .  زيد منطلق  -قلت يئًا ف ه ش ا     ---الق فعال له غير إن تجعله يتجدد ويحدث من د ه اذا قلت ،زي  ف
ن    )٣٦())هو ذا ينطلق فقد زعمت إن االنطالق يقع منه جزءًا فجزءًا وجعلته يزاوله ويزجيه           ة ب ن جؤب  قال النضر ب

   -:النضر
رتنا    ضروب ص درهم الم ألف ال  ال ي

  
ق      و  منطل ا وه ر عليه ن يم سيط[لك  )٣٧(]الب

  
ال                    ) منطلق( المزية قد تحققت بقوله     ف و ق ه ول ه ثابت لدي ه مالزم ل ه أي ان ق : ((أي ان االنطالق حاصل في )) ينطل

  :لضعفت المزية ألن الجملة الفعلية تفيد التغير والحدوث اما االسمية فهي تفيد الثبات وآذلك قول االعشى 
رةُ     وُن َآثِي ْت ُعي د الَح ري َلَق  َلَعْم

  

ي    اٍر ف وِء ن ى َض رُق إل اٍع ُتحَّ ل[)٣٨( َيف  ]الطوي
  

معلوم انه لو قيل  إلى ضوِء ناِر متحرقة لنبا عنه الطبع وانكرته النفس ثم ال يكون ذلك النبو وذلك األنكار من                       ((و
  اجل القافية وانها تفسد به بل من جهة انه اليشبه الغرض وال يليق

ل        على أن هناك موق    ------ وذاك الن المعنى     --------- بالحال اًال وإذا قي دًا يتجدد من االلهاب  واألشعال حاًال فح
صفة           ذه ال ا ه ا وفيه ضا من خالل       )٣٩())متحرقة  آان المعنى أن هناك نارًا  قد ثبتت له ان اي ة الزم ى اهمي  وتتجل

                                           
  ٢٤٣: الزمخشري، المفصل في علم العربية )   ٢٧(
  ٢٤٠:تمام حسان،اللغة العربية معناها ومبناها)   ٢٨(
  ١٤٧:الم العربي بين الوظيفة و االداءفاضل الساقي ،اقسام الك)   ٢٩(
  ٢٧: عصام نور الدين،الفعل و الزمن )   ٣٠(
  ١/١٤١: ابن السراج، االصول في النحو )   ٣١(
  ٤١:ظ مهدي المخزومي ، في النحو العربي نقد وتوجيه)   ٣٢(
  ٤١:المرجع نفسه )   ٣٣(
  ٢٢:القزويني، تلخيص المفتاح )  ٣٤(
  ٤٢: العربي نقد وتوجيه مهدي المخزومي ، في النحو)  ٣٥(
  ١٢٣:عبد القاهر الجرجاني، دالئل االعجاز)  ٣٦(
  ١٢٣:من شواهد عبد القاهر الجرجاني في دالئل االعجاز)  ٣٧(
  ١٢٥:    وهو من شواهد عبد القاهر الجرجاني في دالئل االعجاز ١٣٠:االعشى ،ديوانه)   ٣٨(
  ١٢٥: عبد القاهر الجرجاني ،دالئل االعجاز)  ٣٩(



ا هو معروف            )٤٠(عالقته بظاهرة من ظواهر النحو وهي اإلعراب         ى اإلعراب آم ال أعرب       (( ومعن ة ، يق اإلبان
   )٤١())بّين عنه: ه َوَعِربَّ أي أبان وافصح واعرب عن الّرجلعنه  لسان

دخلها من                      ((-): هـ ٣٣٧ت(قال الزجاجي    ا ي ك لم ستحقة لإلعراب آاألسماء، وذل ضا في األصل م إن األفعال أي
د   (المعاني المختلفة، لوقوعها على االوقات الطويلة المتصلة المدة فكان قولنا            وم زي ائم وتأوي       ) يق ى ق ل يحتمل معن

ا                    ا التصريف من اجله سوف يقوم على االستقبال،فأشبهت األفعال المستقبلة األسماء الختالف معانيها التي يلزمه
ع    : ،آما قالوا    امكن إن تق ع (فالن يطيع اهللا ، ف الوا        ) يطي ى انقضاء الفاعل وق ان متصل ،ويطول إل ى زم هو  : عل

زم               فيقرن بوقت يجوز اّال ينقضي اال بأنق         :يحرص على ما نفعه      ذي يل ة آاالسم ال ذه الجه ضاء الفاعل،فهو من ه
  .  )٤٢())المسمى وال يزايله ،فكان مستحقا لإلعراب من هذه الجهة آما تستحقه االسماء

ع          ((:الرفع لغة    الى الراف اءه بالتقريب             : في أسماء اهللا تع ؤمن باإلسعاد وأولي ع الم ذي يرف ع ضد    . هو ال والرف
  .)٤٣()) خفض في آل شيءالوضع ،رفعته فأرتفع فهو نقيض ال

راب   (( ي اإلع ع ف ر و           :والرَّف الف الج ة خ ي العربي ع ف ويين ،والرف اع النح ن اوض و م اء وه ي البن ضّم ف آال
  )٤٤())النصب

ه عامل    )٤٥(حالة إعرابية تعرض للكلمة حين تقع مسندا إليه ،او تابعا للمسند اليه           (( هو   -:اصطالحًا ا جلب  فهو م
  .)٤٦())الرفع لفظًا آان أو تقديرًا

ضّمة  (( ي ال ه ه ة علي ه الدال ة       (()٤٧())وعالمت تكلم بالكلم ع ألن الم ة الرف ى حرآ ه إل ع آل اة الرف سب النح د ن فق
سمة                         ضًا ب ة موسوما اي ر حرآ ه بغي المضمومة يرفع حنكه األسفل إلى االعلى ويجمع بين شفتيه وُجعل ما آان من

سند           الحرآة التي يشار  (( فالضمة هي    )٤٨())الحرآة ألنها هي األصل    ا للم ه، او تابع سندًا الي ة م  بها إلى آون الكلم
ه  ناد  :الي ز لإلس ضمة رم ر ال ة غي ي العربي يس ف ك)٤٩())ول ل ذل ا  (( ودلي سند اليه راد ان ُي ة ي ة المرفوع أن الكلم

   )٥٠())ويتحدث عنها 
  .)٥١(وبما ان الرفع اقوى الحرآات فقد ُجعل للعمد

يبويه   مى س د َس ـ١٨٠ت(وق ضم و  ) ه اء بال ة البن الرفع  حرآ راب ب ة اإلع ي   )٥٢(حرآ ع ه ات الرف  وعالم
  )٥٣()) الضم،واأللف،والواو في نحو جاء مسلُم ومسلمان و مسلمون وابوك((

ا ،ألن                 ان احكامه ا وبي وع  ((وقد قدمت الباحثة المرفوعات على المنصوبات والمجرورات في الحديث  عنه المرف
ة      واقي محمول ر والب دأ والخب ل والمبت الم آالفاع دة الك ضلة   عم ي االصل ف صوب ف ا والمن ا إن )٥٤())عليه  وبم

ه اصل           ات الن ائر المرفوع ى س ل عل ة الفاع دمت الباحث ذلك ق ة ل م الفاعلي ى عل تمل عل ا اش و م ات ه المرفوع
  . )٥٥(المرفوعات
  :الفاعل

                                           
  ٥: ليث اسعد عبد الحميد،الزمن النحوي في الشعر الجاهلي ظ)  ٤٠(
  ١/٥٨٨:ابن منظور ،لسان العرب )  ٤١(
   ٨٠:الزجاجي ،االيضاح في علل النحو )  ٤٢(
  ).مادة رفع (٤/١٢٩:ابن منظور،لسان العرب) ٤٣(
  ٤/١٣١:المصدر نفسه)  ٤٤(
  ٦٦:مهدي المخزومي،في النحو العربي قواعد و تطبيق) ٤٥(
  ٢/٢٨٥:شاذ،شرح المقدمة المحسبةابن باب) ٤٦(
  ٦٦:مهدي المخزومي ،في النحو العربي قواعد و تطبيق) ٤٧(
  ١/٢٤:ظ الرضي ،شرح الكافية +٩٣:الزجاجي،األيضاح في علل النحو ) ٤٨(
  ٦٦:مهدي المخزومي،في النحو العربي قواعد و تطبيق ) ٤٩(
  ٥٣:ابراهيم مصطفى ،احياء النحو ) ٥٠(
  ١/٢٠:الرضي،شرح الكافية) ٥١(
  ١/١٢،١٥: ظ سيبويه،الكتاب )  ٥٢(
  ١/٢٤:الرضي ،شرح الكافية) ٥٣(
  ١/٢٤:المصدر نفسه)  ٥٤(
  ٧١-١/٧٠شرح الكافية :ظ الرضي )  ٥٥(



  .)٥٦())ا بهواقعا منه، او قائم:اسم صريح او ُمؤوَّل به ،اسند اليه فعل او َمؤوَُّل به مقدَّما عليه باالصالة(( هو 
ر مصوغ للمفعول    : ((بقوله )هـ٦٧٢ت(وّعرفه ابن مالك     وهو المسند اليه ِفعُل أو ضمن معناه ،تامَّ مقدم فارغ غي

  . )٥٧())الزائدتين) الباء(و ) ِمْن(،وهو مرفوع بالُمسَند حقيقة إْن خال ِمن 
ه  سند الي سند و الفاعل م بهه م م (( فالفعل و ش ا ل م آم ن األس د للفعل م ي والب د من االخر ف م االول بُّ يكن لالس

  .)٥٨())االبتداء
دأ                  (( وع     )٥٩())وال بد للفاعل أن يتاخر عن فعله فاذا تقدم فال يصح ان يعرب فاعال بل يعرب مبت  فالفاعل اذن مرف

فـ ) جاء زيد   ( نحو قولنا  )٦٠())الفعل يعمل فيما بعده آما يعمل المبتدأ في الخبر        ((بالمسند الذي يكون اما فعال؛ ألن       
  أو مؤول بالفعل نحو قوله ) جاء(فاعل مرفوع بالفعل ) زيد ( 
ه في    ) ُمْخَتِلٌف(فاعل مرفوع بـ  ) َأْلَواُنُه(فقوله  ] ٦٩:النحل[]ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنهُ  َيْخُرُج ِمْن ُبُطوِنَها َشَرابٌ     [ ألن

داً     (( و )٦١(تأويل الفعل يختلف     وع اب ك ،     )٦٢())الفاعل مرف ي     ((  وذل ه وب رق بين وال اإلعراب         للف ذي ل ن المفعول ال
ا   ---لجاز أن يتوهم أنه فاعل وآان الغرض اختصاص آل واحد منهما بعالمة تميزه عن صاحبه                 وأن الفاعل أنم

ه           ---أختص بالرفع لقوته     و )٦٣())--- والمعني بقوة الفاعل تمكنه بلزومه الفعل وعدم استغناء الفعل عن اصل  (( فه
  )٦٤())مة الفاعليةالمرفوعات ولهذا سمي الرفع عال

ردة                     ا مف ة منه ى الفاعلي ددة مرفوعة عل صُّبُح و   ((و)) صباح (( وقد ورد في الكتاب العزيز مفردات زمانية متع ال
شمس             ه،آما سمي         )٦٥())الصَّباح أّول النهار وهو وقت ما احُّمر االفق بحاجب ال بحًا لُحمرت صُّْبُح ُص د سمي ال  وق

ه ي أس)٦٦(المصباح مصباحًا لُحْمرت ه  الت ي قول دة ف رة واح ريم م ذآر الك َساَء ((تعملها ال َساَحِتِهْم َف َزَل ِب ِإَذا َن َف
  ].١٧٧الصافات)) [َصَباُح اْلُمنَذِريَن

ال النحاس  ـ٣٣٨ت (ق ا   (( -):ه ع صباح به ئس، وُرف ى ب اء بمعن ك )٦٧())وس ذم صباح اولئ الى ي  أي إن اهللا تع
  .المنذرين عند نزول العذاب بهم

  .)٦٨())جزء من اجزاء الزمان يعبر به عن القيامة(( والتي هي)) الساعة(( لكريم مفردةوجاء في القرآن ا
رة     شرة م دى ع ة اح ى الفاعلي ة عل ل   )٦٩(مرفوع ز و ج ه ع ا قول ةً  (( منه سَّاَعُة َبْغَت اَءْتُهْم ال ى ِإَذا َج  ))َحتَّ

ام[ مه ] ٣١:االنع الى اس ه تع ْبِلُس اْلمُ ((وقول سَّاَعُة ُي وُم ال ْوَم َتُق وَنَوَي روم)) [ْجِرُم ه ] ١٢:ال ل جالل ه ج  وقول
  ].٣:سبأ )) [َتْأِتيَنا السَّاَعُة    َوَقاَل الَِّذيَن َآَفُروا َال((

َل              ((مرة واحدة في قوله تعالى      ) الليل(وجاءت مفردة    ا َأَف ي َفَلمَّ َفَلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َرَأى َآْوَآًبا َقاَل َهَذا َربِّ
  ].٧٦:االنعام )) [ اآلِفِليَن   َقاَل َال ُأِحبُّ

ام (ووردت مفردة    ه عزَّ وجلَّ       ) ع رة واحدة في قول ِه           ((م اُس َوِفي اُث النَّ ِه ُيَغ اٌم ِفي َك َع ِد َذِل ْن َبْع ْأِتي ِم مَّ َي ُث
  ]. ٤٩:يوسف)) [ َيْعِصُروَن

                                           
  ١٩٨:ابن هشام ،شرح قطر الندى)  ٥٦(
  ٧٥:ابن مالك، تسهيل الفوائد )  ٥٧(
  ١/٧٤:ظ ابن يعيش ،شرح المفصل +١/٢٣:سيبويه ،الكتاب) ٥٨(
  ١٥٣: النحوشوقي ضيف،تجديد) ٥٩(
  .٢/٨٧: الكتاب، سيبويه) ٦٠(
دى  ) ٦١( ر الن شام،شرح قط ن ه ة      + ١٩٨:ظ اب ة داللي ة نحوي ة لغوي ريم ،دراس رآن الك ي الق ون ف لمان، الل سن س ضال ح  ١٠٥:ن

  ))آطروحة دآتوراه((
  ١٧:ظ النحاس،التفاحة في النحو+٢٣:الزجاجي،الجمل) ٦٢(
  ١/٧٥:ابن يعيش،شرح المفصل) ٦٣(
  ١/٧١:فيةالرضي،شرح الكا) ٦٤(
  ٣٠٦:الراغب االصفهاني،معجم مفردات الفاظ القرآن) ٦٥(
  ).مادة صبح (٣/٣٢٨:ظ ابن فارس،مقاييس اللغة) ٦٦(
  ٢/٧٧٨:النحاس،إعراب القرآن) ٦٧(
  ٢٧٩:الراغب االصفهاني،معجم مفردات الفاظ القرآن) ٦٨(
  )١:القمر( )٢٧:الجاثية( ) ٤٦:غافر( )٣:سبأ ( )١٢،١٤،٥٥: الروم( )٥٥:الحج( ) ١٠٧: يوسف( )٣١،٤٠:االنعام(ظ ) ٦٩(



د(و لَّ      ) األم زَّ وج ه ع ي قول دة ف رة واح َسْت قُ   ((م ُد َفَق ْيِهْم اَألَم اَل َعَل ُقونَ   َفَط ْنُهْم َفاِس ٌر ِم وُبُهْم َوَآِثي ) ُل
  ].١٦:الحديد[

ه         ((عبارة عن ) األمد(و ) َطاَل(فاعل مرفوع بالفعل ) االُمد(فقوله     رق بين ا حد مجهول  و الف ان له دة من الزم م
لغاية آالمدى  ا((إذن هو   ) األمد( و )٧٠())وبين الزمان أن االمد يقال باعتبار الغاية و الزمان عام في المبدا و الغاية             

  .)٧١())ما امدك ؟ أي منتهى عمرك:يقال 
  :)٧٢(وإن عالقة قساوة قلوبهم بطول االمد عليهم فيه عدة وجوه هي

  .طالت المدة بينهم وبين ابنائهم  فقست قلوبهم:احدها
  .مالوا إلى الدنيا واعرضوا عن مواعظ اهللا فقست قلوبهم:ثانيها 
  .القسوة في قلوبهم  بذلك السببطالت اعمارهم في الغفلة فحصلت : ثالثها
  .األمد ههنا االمل البعيد والمعنى على هذا طال عليهم األمد بطول األمل: رابعها

وترى الباحثة ان سبب قسوة قلوبهم هو إعراضهم عن مواعظ اهللا تعالى وميلهم إلى غرور الدنيا فأصبحت قلوبهم                  
  . قاسية  ال تتقبل نصيحة او موعظة

شيء    (( واألجل هو   )٧٣(مرفوعة على الفاعلية ست مرات     ) لاألج(ووردت مفردة    دة المضروبة لل ال  ---الم  ويق
ال    ل فيق سان أج اة اإلن ضروبة لحي دة الم دة       : للم ل أي م تيفاء االج له اس وت واص و الم ن دن ارة ع ه عب ا اجل دن

اة مه  )٧٤())الحي زَّ اس ه ع ا قول اة ومنه ي الحي سان ف ضيها االن ي يق دة الت َسى َأْن  (( أي ان االجل هي الم َوَأْن َع
وَن           َدُه ُيْؤِمُن ِديٍث َبْع ا قريب     (  أي ]١٨٥:األعراف  [   ))َيُكوَن َقْد اْقَتَرَب َأَجُلُهْم َفِبَأيِّ َح ون عم م يموت ولعله

  . فيسارعوا إلى النظر وطلب الحق
اب     ول العق ل مغامضة االجل وحل يهم قب ا ينج ساع   .وم راب ال اقتراب األجل  اقت راد ب ه )٧٥())ةويجوز أن ي  وقول

اه     ) اجلهم(فـ] ٦١:النحل [))َفِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم َال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْسَتْقِدُموَن         ((تعالى   وع ومعن فاعل مرف
  .هنا الموت أي اذا حان  وقت موتهم ال يستأخرون وال يستقدمون

ِه   ((واحدة في قوله تعالى  جاءت مرة )٧٦())الوقت المضروب للشيء (( وهو)) الميقات(( ومفردة   اُت َربِّ َفَتمَّ ِميَق
  ].١٤٢:األعراف)) [َأْرَبِعيَن َلْيَلًة 

  . )٧٧(وهناك مفردات زمانية اخرى وردت في الكتاب العزيز مرفوعة على الفاعلية

                                           
  ٣١:معجم مفردات الفاظ القرآن، الراغب األصفهاني) ٧٠(
  ).مادة أمد (٢/٧٤:ابن منظور ،لسان العرب) ٧١(
ر ) ٧٢( سير الكبي رازي، التف ريم  +٢٣٠-٢٩/٢٢٩:ال رآن الك ي الق زمن ف سي،ايات ال ه القي د ط ور محم د الغف ة  (٢٩:ظ عب آطروح

  )دآتوراه
  )٤٥: فاطر( )١١:المنافقون( )٦١:النحل( )٤٩: يونس( )٣٤،١٨٥:فاالعرا(ظ ) ٧٣(
رآن        ) ٧٤( اظ الق ردات الف ز          +١٧:الراغب االصفهاني،معجم مف اب العزي ز في لطائف الكت صائر ذوي التميي ادي ، ب روز آب : ظ الفي
٢/١٠٨  
  ٢/١٣٣:الزمخشري،الكشاف) ٧٥(
  ٦٠٢:معجم مفردات الفاظ القرآن،الراغب األصفهاني) ٧٦(
  )١:األنسان( )٨٦:طه(ظ ) ٧٧(



  :نائب الفاعل
  . )٧٨())ل المحمود ِفِعُلهاسم تقّدمه ِفعٌل مبني للمجهول او شبهه ،وحل محل الفاعل بعد حذفه نحو أْآِرَم الرج((هو 

  .)٧٩(وألقامة النظم) من طابت سريرته حمدت سيرته(فقد ُيترك الفاعل لغرض لفظي آالسجع نحو قولهم 
   -:آقول االعشى

ال   ت َرَج ا وُعْلق ا َعَرض  ُعلَّقته
  

ل   ا الرج رى غيره ق اخ ري وُعلَّ سيط( )٨٠(غي  )الب
  

ديره           في محل رفع نا   ) عّلقتها(في الفعل   ) التاء(فالضمير   ئب فاعل وآذلك الضمير المستتر في الفعل علقت وتق
  ).هي(

ه  ه او لتعظيم ل ب م او الجه ا للعل وي ام ر معن د يحذف الم ه، ووجوب  (()٨١(او ق ه، وُعمديت ي رفع ه ف وب عن فين
  .)٨٣(: واحد من أربعة أمور)٨٢())التاخير عن فعله واستحقاقه لالتصال به، وتانيث الفعل لتانيثه

  .هالمفعول ب/ أوًال
  .الجار و المجرور/ثانيا
  .ملفوظ به او مدلول عليه بغير العامل: مصدر لغير مجرد التوآيد/ثالثا
  .   ظرف متصرف/ رابعا

سبت ( واستعمل الذآر الحكيم مفرده الزمان نائب فاعل مرة واحدة وهي             ه سبت          ((و  ) ال سبت القطع ومن أصل ال
ا في ستة                 وقيل ُسمِّي يوم السبت ألن اهللا ت       ---السير قطعه    وم األحد فخلقهم سموات و األرض ي عالى ابتدأ بخلق ال

  .)٨٤()) فقطع عمله يوم السبت فسمي بذلك، وسبت فالن صار في السبت---ايام 
  ].١٢٤:النحل)) [ِإنََّما ُجِعَل السَّْبُت َعَلى الَِّذيَن اْخَتَلُفوا ِفيِه    ((في قوله تعالى 

د حذف        ) السبت(فـ   وع وق ه،أي إن اهللا           نائب فاعل مرف ه المفعول ب اب عن ه وهو اهللا عزَّ وجلَّ ون م ب الفاعل للعل
  .)٨٥())جعل وبال السبت أي المسخ على اليهود((تعالى 

اِس    ((وردت في الذآر العطر نائب فاعل مرة واحدة في قوله تعالى          ) األجل(ومفردة الزمان    ُه ِللنَّ ُل اللَّ َوَلْو ُيَعجِّ
  .)٨٦())ألميتوا وأهلكوا((أي ]١١:يونس)) [اْلَخْيِر َلُقِضَي ِإَلْيِهْم َأَجُلُهْمالشَّرَّ اْسِتْعَجاَلُهْم ِب

  :المبتدأ
ة                    ((هو   تفهام  رافع د حرف النفي والف االس ة بع صفة الواقع ه او ال سندا الي ة م األسم المجرد عن العوامل اللفظي

ر ان  (( و )٨٧())---لظاهر مثل زيٌد قائٌم و ماقائم الزيدان و أقائم الزيدان           أصل المبتدا ان يكون معرفة وأصل الخب
  .)٨٩())إذا اجتمعت نكرة و معرفة إن يبتدئ باألعرف وهو اصل الكالم((  فـ)٨٨())يكون نكرة
ار عن                      ((وذلك ألن    ر، واألخب ك الخب الغرض من اإلخبارات  إفادة المخاطب ما ليس عنده وتنزيله منزلتك في ذل

رة        فاذا اجتمع    ---النكرة ال فائدة فيه      ر نك --معك معرفة ونكرة فحق المعرفة ان تكون هي المبتدأ وان يكون الخب
(()٩٠(.  

                                           
  ٤٨١: عبد الغني الدقر،معجم القواعد العربية في النحو  و الصرف) ٧٨(
  ١٦٢-١٦١ /١:السيوطي ،همع الهوامع + ١/٢٨٦:ظ الشيخ خالد األزهري  ،شرح التصريح على التوضيح)٧٩(
  ١/٣٧٢ وهو من شواهد ابن هشام في اوضح المسالك ١٨: ديوانه، األعشى) ٨٠(
ي ال  )٨١( و عل ةظ اب د    + ٢٣٩:شلوبين ،التوطئ سهيل الفوائ ك ،ت ن مال سالك    + ٧٧:اب ح الم شام، اوض ن ه + ١/٣٧١:اب

  .١/٣٥١:،السيوطي،المطالع السعيدة 
  ٣٧٤-١/٣٧٣:اوضح المسالك:ابن هشام) ٨٢(
  ٣٧٤-١/٣٧٣:ظ ابن هشام، اوضح المسالك+٧٧: ظ ابن مالك ،تسهيل الفوائد) ٨٣(
  ٢٤٨:ظ القرآنالراغب األصفهاني،معجم مفردات ألفا) ٨٤(
  ٢/٤٣٤:الزمخشري،الكشاف) ٨٥(
  ٢/٢٢٧:المصدر نفسه) ٨٦(
  ١٧١:ظ ابن الحاجب ،شرح الوافية نظم الكافية + ١/٨٥:الرضي،شرح الكافية) ٨٧(
  ١/٨٥:ابن يعيش،شرح المفصل ) ٨٨(
  ١٠٥:ظ نضال حسن سلمان ،اللون في القرآن الكريم دراسة لغوية نحوية داللية+١/٣٢٨:سيبويه، الكتاب) ٨٩(
  ١/٨٥:ابن يعيش،شرح المفصل) ٩٠(



ديم   ---)  محمد نبينا (و  ) اهللا إلهنا   ( و  ) زيٌد المنطلق   : (يقع المبتدأ والخبر معرفتين معًا آقولك       ((وقد    واليجوز تق
  .)٩١())الخبر هنا بل ايهما قدمت فهو المبتدا

ة             أي االسم الذي يبتدئ به ال  وعين، معرف ى ن دأ عل ر والمبت د أن يكون اعرف من الخب ه الب كالم يكون المبتدأ؛الن
  . وهو القياس آما ذآرنا سابقًا ونكرة مسوغ االبتداء بها

رة        ): (( هـ٦٤٣ت  (قال ابن يعيش   وقد ابتدأوا بالنكرة في مواضع مخصوصة لحصول الفائدة  وتلك المواضع النك
رة اذا اعتمدت ع       دم                   الموصوفة والنك ا او جار ومجرور وتق رة ظرف ر عن النك ان الخب تفهام او نفي واذا آ ى اس ل

  ).شٌر أهّرذا ناب(عليهما نحو تحت راسي سرٌج ولي ماٌل واذا آان في تأويل النفي نحو قولهم 
رة الموصوفة فنحو      ا النك الى   ---فام ه تع ْشِركٍ    (( قول ْن ُم ٌر ِم ْؤِمٌن َخْي ٌد ُم ذلك اذا --- )٩٢())َوَلَعْب  اعتمدت  وآ

ا                        داء به ادت فجاز االبت وم فأف النكرة على استفهام أو نفي ألن الكالم صار غير موجب فتضمنت النكرة معنى العم
ل   )٩٣())أرجٌل عندك أم امرأة ،وما أحد خير منك       (( لذلك وذلك نحو قولك      ن عقي أن تكون  ) ((هـ ٧٦٩ت( وزاد اب

ة هو          )٩٥(روطًا ُأخرى  على تلك الشروط ش   ) هـ٦٦٩ت( وزاد ابن عصفور   )٩٤())مضافة دأ معرف  وان مجيء المبت
  .ما اجمَع عليه النحاة

  .)٩٦())ألشتباه الخبر بالصفة في آثير من المواضع بخالف الفاعل فأن فعله لتقدمه عليه وجوبًا ال يلتبس بصفته((
َضاَن   ((مرفوعة على أنها مبتدأ مرة واحدة في قوله عزَّ وجلَّ         ) شهر(وقد جاء في الكتاب العزيز لفظه        ْهُر َرَم َش

  ].١٨٥:البقرة)) [ِذي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس الَّ
ـ  ) رمضان(وهو نكرة اضافتها إلى لفظة     ) شهر(الذي سوغ االبتداء بـ    ره    ) شهر رمضان  (( (ف داء وخب ع باالبت رف

الى  ه تع ْرآُن((قول ِه اْلُق ِزَل ِفي ِذي ُأن ورد النحاس  )٩٧()) )) الَّ ـ٣٣٨ت(وي ع )ه ي رف ر ف ًا آخ ائالتوجيه هر ق  -:ش
المفترض عليكم صومه شهر رمضان او ذلك شهر         : ويجوز ان يكون شهر مرفوعًا على اضمار مبتدأ والتقدير        ((

صيام             ((أو إن    )٩٨())رمضان أو الصوم او األيام       دل من ال ى الب وع عل الى       )٩٩())شهر رمضان مرف ه تع  في قول
  ].١٨٣:البقرة) [ اُم َآَما ُآِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن  َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُآِتَب َعَلْيُكْم الصَِّي((

ذي وردت           )١٠٠(على وفق تقدير ذآروه   ) شهر رمضان ( وأجاز النصب في      نحيل عنه ألن الباحثة تعنى بالوجه ال
  .)١٠١(وهي قراءة الجمهور) الرفع( عليه المفردة  في الكتاب العزيز 

الى        )ليلة(لقرآن الكريم لفظة    واستعمل ا  ه تع ْهرٍ      ((نكرة مضافة مرة واحدة في قول ِف َش ْن َأْل ٌر ِم ْدِر َخْي ُة اْلَق ) َلْيَل
  .)١٠٢())جر باألضافة)((القدر(ابتدأ و ) ليلة( فـ] ٣:القدر[
ل(و رتين  ) اللي ة م ؤخر معرف دأ م الى )١٠٣(مبت ه تع ا قول ُه ا  (( منهم ْسَلُخ ِمْن ُل َن ْم اللَّْي ٌة َلُه ْم  َوآَي ِإَذا ُه اَر َف لنََّه

  ].٣٧:يس [))ُمْظِلُموَن 

                                           
  ٢٧-٢٦:الزمخشري،المفصل في علم العربية) ٩١(
  )٢٢١:البقرة()  ٩٢(
ريم دراسة            +٢٠٣:ظ ابو علي الشلوبين التوطئة    +١/٨٦:ابن يعيش،شرح المفصل  )  ٩٣( رآن الك ظ نضال حسن سلمان،اللون في الق

  ١٠٦:لغوية نحوية داللية
  ١/٢١٨:ابن عقيل،شرح ابن عقيل) ٩٤(
  ٨٨: ابن عصفور،المقربظ) ٩٥(
  ١/٨٩:الرضي،شرح الكافية) ٩٦(
األنباري،البيان في غريب إعراب     + ١/١٢١:ظ مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن        + ١/٢٣٧:النحاس،إعراب القرآن ) ٩٧(

  ٢/٣٨:ابو حيان،البحر المحيط+ ١/١٥١:العكبري، التبيان في إعراب القرآن  + ١/١٤٤:القرآن
  ١/٢٣٧:قرآنالنحاس،إعراب ال) ٩٨(
  ١/١٨٥:األنباري،البيان في غريب إعراب القرآن) ٩٩(
رآن  ) ١٠٠( اني الق رآن  +١/١١٢:ظ الفراء،مع اني الق رآن +١/١٥٩:األخفش،مع اس،إعراب الق ي   + ١/١٨٥:النح ن اب ي ب مك

ان،البحر المحيط    +١/١٤٤:األنباري ،البيان في غريب إعراب القرآن      + ١/١٢١:طالب،مشكل إعراب القرآن   دير  ٢/٣٩:ابو حي والتق
  ))الشهر منصوب على الظرفية الن التقدير فمن شهد منكم الشهر وال يجب عليه الصوم فيه((هو 

  ١/١٥٩:ظ األخفش ،معاني القرآن ) ١٠١(
  ١٥٣:ابن خالويه،إعراب ثالثين سورة من القرآن)١٠٢(
  .  )٣٧ فصلت( )٣٧:يس(ظ ) ١٠٣(



ى         ] ٣٧فصلت)) [آَياِتِه اللَّْيُل َوالنََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر      َوِمْن  ((وقوله عزَّ وجلَّ     ر عل دم الخب ففي اآلية الثانية تق
  )١٠٤())مبتدأ والنهار والشمس والقمر عطف عليه) الليل(( (المبتدأ ألنه جار ومجرور،فـ

ـ) هرش(و دأ معرف ب الى ) آل(مبت ه تع ي قول دة ف رة واح َراِم((م شَّْهِر اْلَح َراُم ِبال شَّْهُر اْلَح رة)) [ال ] ١٩٤:البق
د من حذف                          ) الشهر(((فـ را فال ب دير   -مبتدا وخبره الجار و المجرور وال يصح من حيث اللفظ إن يكون خب  التق

شهر الح         ة ال اك حرم ائن بأنته رام آ شهر الح ة ال اك حرم ي       انته ظ ه ي اللف شهر ف ي ال الم ف ف و ال رام واألل
  . )١٠٥())للعهد

دة     ] ٢:االنعام)) [ َوَأَجٌل ُمَسمى ِعْنَدُه     ((مبتدأ في قوله تعالى اسمه      ) أجل(ومفرده   )  هـ  ٢١٠ت  (ويرى ابو عبي
  .)١٠٦()وعنده اجل مسمى أي وقت مؤقت(إن في اآلية تقديم وتأخير أي 

ان   ردة الزم وم(ووردت مف دأ ) الي رتينمبت ؤخر م الى  )١٠٧(م ه تع ا قول دِّيِن (( منه ْوُم ال اَن َي ْسَأُلوَن َأيَّ )) َي
ذلك      ) يوم الدين (فقوله  ] ١٢الذاريات[ دأ ،وآ أخير المبت ه و ت مبتدا مؤخر ،ألن الخبر أداة أستفهام لذلك وجب تقديم

  ].٦:القيامة [ )) َيْسَأُل َأيَّاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة((قوله تعالى
ل (فـ] ٤٦:القمر)) [السَّاَعُة َمْوِعُدُهْم َوالسَّاَعُة َأْدَهى َوَأَمرُّ َبْل ((مرة واحدة في قوله عزَّ وجلَّ   ) الساعة( و   ) ب

  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة) الساعة(حرف اضراب و
  :الخبر

ع التصديق        الجزء المستفاد الذي يستفيده السامع ويصير مع المبتدأ آالمًا تامًا والذي يدل على ذل              ((هو   ه يق ك أن ب
د اهللا ألن                            داهللا ال في عب و التكذيب أال ترى انك اذا قلت عبد اهللا منطلق فالصدق و الكذب انما وقعا في انطالق عب

ر      (()١٠٨())الفائدة في أنطالقه   أخير الخب ره   )١٠٩())واألصل ت ا             )١١٠( و تنكي ة نحو قولن أتي معرف اهللا : ويجوز ان ي
  -:أقسام المفرد بقوله) هـ٦٤٥ت( وذآر ابو علي الشلوبين )١١٢(ة والخبر يقع مفردًا وجمل)١١١(ألهنا

سام(( ة أق المفرد ثالث دأ :ف و المبت سم ه سمين: ق سم ق و:وينق د، نح و: جام شتق نح د ،وم ذا زي زم : ه ائم، ويل د ق زي
  .الضمير في المشتق

رًا شعر       :وقسم أقيم مقام شيء هو المبتدأ مبالغة في التشبيه، نحو          ه     زيد األسد شدة،وزيد زهي ه ال في د يكون مع ًا وق
د ال يكون     ----ابو يوسف    :ضمير يعود على المبتدأ ،نحو       ه ،وهو                .  وق ع موقع دأ وواق ا هو المبت سم معمول لم وق

و  دأ ،نح ى المبت ود عل مير يع ه ض زم في رف و المجرور،ويل ك :الظ د أمام ائن أو ---زي اب آ اب من ه ن ، ألن
  .)١١٣())أستقر

ضمير       ا   (( فالخبر الذي يتحمل ال ا آ شبهة بأسم                       م صفة الم شتقا من الفعل نحو اسم الفاعل واسم المفعول وال ن م
  . )١١٤())الفاعل وما آان نحو ذلك  من الصفات وذلك قولك زيد ضارب

سائي          (( ر اسما    ((أي) هـ ١٨٩ت ()١١٥())وال يتحمل غير المشتق ضميرا مالم يَؤّول بمشتق خالفا للك ان الخب إذا آ
د اخو             ة اسم محض عار من                      محضًا غير مشتق من فعل نحو زي ضمير الن ذا ال يحتمل ال ك وعمر وغالمك فه

  .)١١٦())الوصفية

                                           
  ٢/٣٤٠:األنباري،البيان في غريب إعراب القرآن) ١٠٤(
  ٢/٦٩: حيان ،البحر المحيطابو) ١٠٥(
  ١/١٨٥:ابو عبيدة،مجاز القرآن) ١٠٦(
  )٦:القيامة( )١٢الذاريات(ظ) ١٠٧(
  ١/٨٧:ابن يعيش،شرح المفصل) ١٠٨(
  ١/١٤٥:ظ ابن هشام،اوضح المسالك+٤٦:ابن مالك،تسهيل الفوائد) ١٠٩(
  ١/٨٥:ظ ابن يعيش،شرح المفصل) ١١٠(
  ٢٦:ظ الزمخشري،المفصل في علم العربية) ١١١(
  ٤٧:ابن مالك،تسهيل الفوائد+٢٠٤:و علي الشلوبين،التوطئةظ اب)  ١١٢(
  ٨٩:ظ ابن عصفور،المقرب+٢٠٤:ابو علي الشلوبين،التوطئة) ١١٣(
  ١/٨٧:ابن يعيش،شرح المفصل) ١١٤(
  ١٠٨:ظ نضال حسن سلمان ،اللون في القرآن الكريم دراسة لغوية نحوية داللية+٤٨-٤٧:ابن مالك،تسهيل الفوائد) ١١٥(
  ١/٨٨: المفصلابن يعيش،شرح) ١١٦(



د البصريين ،اّأل إن أوَّل بمشتق ، وان                 ((ولكن   الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين ،وال يتحمل ضميرا عن
م يكن   : أيزيد منطلُق  ((المشتق انما يتحمل الضمير اذا لم يرفع ظاهرا وآان جاريا مجرى الفعل ، نحو                هو فأن ل

  . )١١٧() ))هذا مرمى زيد(و) هذا مفتاح(جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا، نحو 
ْن  ((في آتاب اهللا العزيز خبرا نكرة مرفوعة مرة واحدة في قوله تعالى )) مواقيت((وقد جاءت لفظة   َيْسَأُلوَنَك َع

ابتدأ وخبر ،الواحد ميقات انقلبت      ) ((هي موقيت (فقوله  ] ١٨٩:بقرةال)) [اَألِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّاِس َواْلَحجِّ     
  .)١١٨())الواو ياء ألنكسار ما قبلها وهي ساآنة

ـ ] ١٩٧:البقرة  )) [اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماتٌ    ((مرة واحدة في قوله تعالى      ) أشهر(وورد الخبر جامدا نحو      الحج  (ف
دير                   خبر وفي الكالم حذف، اذ األ       ) أشهر(مبتدأ و    ى تق دأ عل ا في المبت ك الحذف أم اشهر  : شهر ليست الحج وذل

اس                       ان القي ذا األضمار لك وال ه الحج اشهر معلومات او وقت الحج ،فحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه ول
  . القتال اليوم ،والخروج يوم السبت: نصب اشهر على الظرف آما تقول 

دير الحج              ى تق ر عل ه                      أو قد يكون الحذف في لخب سع في ى األصل في اشهر فأت  حج اشهر معلومات او يكون عل
ذه األشهر         (( في معنى اآلية السابقة     )  هـ ٢٠٧ت( وقال الفراء    )١١٩(وأخبر بالظرف عن الحج    معناه وقت الحج ه

تصلها فيها فال يقال إال بالرفع آذلك آالم العرب يقولون البرد شهران و الحر شهران ال ينصبون     ) في(أن آانت   
ْهرٌ          (( مقدار الحج ومثله قوله تعالى       النه ا َش ْهٌر َوَرَواُحَه ُدوَُّها َش رِّيَح ُغ بأ )) [َوِلُسَلْيَماَن ال و آانت    ] ١٢:س ول

صلح        ى ل ذا المعن ى ه ان في         )١٢٠(األشهر أو الشهر معروفة عل ع ألن األسم إذا آ ه النصب، ووجه الكالم الرف  في
  .)١٢١())معنى صفة أي جار ومجرور

رتين  هر م الى    )١٢٢(وورد ش ه تع ي قول ة ف ْهٌر     (( مجموع ا َش ْهٌر َوَرَواُحَه ُدوَُّها َش رِّيَح ُغ ُسَلْيَماَن ال )) َوِل
ار          ) (( غدوها شهر   (فقوله  ]. ١٢:سبأ[ ابتدأ وخبر تقديره مسيرة غدوها مسيرة شهر، أي غدوها إلى انتصاف النه

رواح                       دو و ال ك ألن الغ ى ذل يج إل ا أحت ا شهر وإنم ه     مسيرة شهر وآذلك رواحه ان في ا يكون شهر انم سا بال  )١٢٣(لي
هر((و دوها ش يس      )) ((غ صدر ول دو م دوها ألن الغ دة غ دير م ريح و التق ن ال ال م ع الح ي موض ة ف جمل

  .)١٢٤())بزمان
وٌع    (( منها قوله تعالى )١٢٥(خبرأ مرفوعا ست عشرة مرة) اليوم(واستعمل التنزيل العزيز مفردة  ْوٌم َمْجُم َذِلَك َي

الى  )١٢٦())ابتدأ وخبر) ((ذلك يوم(فقوله ] ١٠٣:هود)) [ َيْوٌم َمْشُهوٌدَلُه النَّاُس َوَذِلكَ  َوَذِلَك َيْوٌم ( آذلك قوله تع
ه              ) َمْشُهوٌد ى قول وعٌ     (ابتدأ وخبر والجملة في محل عطف عل ْوٌم َمْجُم َك َي ه عزَّ وجلَّ     ) َذِل ْوُم َال   ((وقول َذا َي َه
ون   ي(هذا مبتدأ و  ((فقوله  ] ٣٥المرسالت [))َينِطُقوَن ره ) وم ال ينطق الى اسمه        )١٢٧())خب ه تع ِذي    (( وقول َو الَّ َوُه

دأ  ) قوله الحق (( ( فـ ]٧٣:األنعام)) [َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض ِباْلَحقِّ َوَيْوَم َيُقوُل ُآْن َفَيُكوُن َقْوُلُه اْلَحقُّ          مبت
ل(و  وم يق ك    ) ي تقرار آقول ى االس صابه بمعن ه وانت دما علي ره مق وم الج:خب ين   ي ى الح وم بمعن ال ،والي ة القت مع

                                           
  ١٠٨:ظ نضال حسن سلمان ،اللون في القرآن الكريم دراسة لغوية نحوية داللية+١/٢٠٦:ابن عقيل ،شرح ابن عقيل )١١٧(
  ١/٢٤١:النحاس،إعراب القرآن)١١٨(
رآن)١١٩( شكل إعراب الق ب ،م ي طال ن اب رآن+ ١/١٢٣:ظ مكي ب ي غريب إعراب الق ان ف اري، البي ري، + ١/١٤٦:األنب العكب

  ٢/٨٤:ابو حيان، البحر المحيط+١/١٦٠: إعراب القرآنالتبيان في
  ويقصد بذلك ان الظرف سبيله ان يكون معروفًا حتى يصبح التوقيت به فالنكرة غير المحصورة التصلح لذلك)  ١٢٠(
  ١/١١٩:الفراء،معاني القرآن) ١٢١(
  )١٢:سبأ(ظ ) ١٢٢(
رآن   + ٢/٣٥٦:ظ الفراء،معاني القرآن    ) ١٢٣( رآن          مك + ٢/٦٥٩:النحاس،إعراب الق ي طالب،مشكل إعراب الق ن اب + ٢/٥٨٤:ي ب

  ٢/١٠٤٦:العكبري،التبيان في إعراب القرآن+٢/٢٧٦:األنباري، البيان في غريب إعراب القرآن
  ٢/١٠٦٤:التبيان في إعراب القرآن، ظ العكبري+ ٢/١٠٣:العكبري،امال مامن به الرحمن) ١٢٤(
دة( ظ ) ١٢٥( ام) (١١٩:المائ ود ) ( ٧٣:األنع ه) (١٠٣: ه صفات) (٥٩:ط ر) ( ٢٠،٣٤،٤٢:ق) ( ٢١ال ابن) ( ٨:القم ) ( ٩:التغ

  )١٧،١٨:االفطار) (١٤،٣٥،٣٨المرسالت ) ( ٩:المدثر
  ٢/٧١٣:ظ العكبري،التبيان في إعراب القرآن+ ٢/١١٠:النحاس،إعراب القرآن) ١٢٦(
  ٢/١٢٦٥:العكبري،التبيان في إعراب القرآن) ١٢٧(



شيء                    ك ال يكن ذل والمعنى انه خلق السماوات و األرض قائما بالحق و الحكمة وحين يقول لشيء من األشياء آن ف
  .)١٢٨())قوله الحق و الحكمة

ـ  )١٢٩())قلت قيلولة نمت نصف النهار    ((خبرًا مرفوعا وهي من     ) قائلون(وجاءت   ار       (( ف ة نصف النه وهو  (القائل
ائلون   قائل و  م ق الى        )١٣٠()ه ه تع اِئُلونَ                  (( في قول ْم َق ا َأْو ُه َنا َبَياًت ا َبْأُس ا َفَجاَءَه ٍة َأْهَلْكَناَه ْن َقْرَي ْم ِم )) َوَآ

وم   ((أي  ] ٤:األعراف[ ا ن ارا  (( أي )١٣١())نائمون بالظهيرة والقيلولة استراحة نصف النهار وان لم يكن معه نه
  .)١٣٢())إذا قالوا

                                           
  ٢/٢٩:الزمخشري،الكشاف) ١٢٨(
  ٤٦٨:اني،معجم مفردات الفاظ القرآنالراغب االصفه) ١٢٩(
  آداب المستنصرية)بحث(٢٦٥:آاظم فتحي الراوي،الفاظ الزمان بين اللغة والقرآن) ١٣٠(
  .٢٦٥: المرجع نفسه)  ١٣١(
  ١/٢١٠:ابو عبيدة ،مجاز القرآن)  ١٣٢(



ة        اب) هم قائمون (وقوله  (( د  )١٣٣())تدأ وخبر في موضع الحال من القري وقتين      (( وق ذين ال أس به خص مجيء الب
  . )١٣٤())ألنهما وقتان للسكون والدعة و االستراحة فمجيء العذاب فيها اقطع واشق

  :اسم آان واخواتها
سمى اسم                  (( شبيها بالفاعل وي ع األول ت ر فترف دأ والخب ى المبت دخل عل ة  وآان وأخواتها من النواسخ التي ت ها حقيق

  .)١٣٥())وفاعلها مجازا، وتنصب خبره تشبيها بالمفعول ويسمى خبره حقيقة ومفعولها مجازا
ان               ((وقد   ر آ ى ان خب وفيين إل ذهب الك ان ،ف ر آ وفيين حول ناصب خب نصب  ... وقع خالف بين البصريين والك

ا          فانه )١٣٦())وذهب البصريون إلى انه نصب نصب المفعول به ال على الحال          . على الحال    وا في عمله م يختلف م ل
  .)١٣٧(من حيث رفعها لألول ونصبها للثاني وتنقسم على ثالثة اقسام

دها ة /اح ال شرط وهي ثماني ر ب دأ وينصب الخب ع المبت ا يرف ات،  :م لَّ وب سى، واصبح، واضحى، وظ ان، وأم آ
  .وصار،وليس

ديرا ،أو شبه نفي                / الثاني ه   –ما يعمل بشرط أن يسبقه نفي لفظا أو تق راد ب ة       -والم دعاء وهي اربع زال : النهي وال
  .،وبرح ،وفتئ ،وانفك) يزال(ماضي 
  . المصدرية الظرفية وهو دام ) ما(ما يعمل بشرط ان يسبقه/ الثالث

يس (اسما لـ) الصبح(وقد استعمل الذآر العطر لفظة       ه عزَّ وجلَّ       ) ل رة واحدة في قول صُّْبُح ِبَقِريبٍ   ((م ْيَس ال )) َأَل
صبح             (ألستفهام ألن   ل) الهمزة(فـ] ٨١:هود[ ٍد من ال الكون في غ ه ه أن قوم ًا،أخبروه ب المالئكة لما أتوا إلى لوط

يس، و )١٣٩())بالرفع) ((الصبح( فـ)١٣٨()اآلن ،فأجابت المالئكة اليس الصبح بقريب: فقال   اء ) (بقريب ( اسم ل ) الب
  .خبرها مجرور لفظًا منصوب محًال) قريب(حرف جر زائد و 

  :خبر إنَّ
ا                      ) إن وأخواتها (  من المعروف إنَّ   مًا له دأ أس ر فتنصب المبت دأ والخب ى المبت دخل عل شبه بالفعل ت من األحرف الم

  . )١٤٠(وترفع خبره
ر   -وارتفاعه ) ( هـ ٦٤٣ت  (قال ابن يعيش   ه األسماء                   - أي الخب ه أشبه الفعل في لزوم الحرف ألن د أصحابنا ب  عن

  .)١٤١()مرفوعه بالفاعلوالماضي منه في بنائه على الفتح فألحق منصوبه بالمفعول  و
ي  ت  ((فه دها فعمل ا بع ال فيم بهت األفع د أش ا)١٤٢())ق ع و    (( ؛ ألنه ل فترف ل الفع ل  عم ي تعم روف الت ن الح م
زة حين عدد         (( ؛ ألنه   )١٤٤()هـ١٨٠ت  ( وهي خمسة حروف عند سيبويه     )١٤٣())تنصب لم يذآر أن المفتوحة الهم

ل  شبه بالفع روف الم يش )١٤٥())---الح ن يع د اب ته عن ل) ١٤٦(  وس ن عقي ـ٧٦٩ت ()١٤٧(واب شام ) ه ن ه واب
سالك                 )١٤٨(في آتابه شرح قطر الندى وبل الصدى       ) هـ٧٦١ت( ه اوضح الم ة حروف في آتاب دها ثماني ه يع  ولكن

                                           
رآن-) ١٣٣( شكل إعراب الق ي طالب،م ن اب ي غر+ ٢/٦٧:ظ الزمخشري،الكشاف+١/٢٨٢:مكي ب ان ف يب إعراب األنباري،البي

  ٤/٢٦٨:ظ ابو حيان ،البحر المحيط+١/٥٥٧:العكبري،التبيان في إعراب القرآن+ ١/٣٥٣:القرآن 
   ٢٦٩-٤/٢٦٨:ابو حيان،البحر المحيط) ١٣٤(
  ١/١٨٤:الشيخ خالد األزهري ،شرح التصريح على التوضيح)١٣٥(
  )١١٩( مسألة ٢/٤٤١:األنباري،االنصاف في مسائل الخالف ) ١٣٦(
   وما بعدها١/٢٦٣:ابن عقيل،شرح ابن عقيل+١٣٧: ح قطر الندىظ ابن هشام ،شر)١٣٧(
  .٩/٨١:القرطبي،الجامع ألحكام القرآن+ ٢/١٠٦:النحاس،إعراب القرآن+٢/٢٤:ظ الفراء،معاني القرآن)١٣٨(
  ٢/٤٦٥:مكي بن ابي طالب، مشكل إعراب القرآن)١٣٩(
  ١/٢٣٦:ظ ابن هشام،اوضح المسالك)١٤٠(
  ١/١٠١:ابن يعيش،شرح المفصل) ١٤١(
  ٢/١٣١:سيبويه،الكتاب) ١٤٢(
  ١/٢٧٧:ابن السراج،األصول في النحو) ١٤٣(
يبويه) ١٤٤( اب، ظ س انمي  + ٢/١٣١:الكت ك الغ ارث مال دي ح ة   ، مه ة نحوي صار دراس سور الق ي ال سخ ف ة الن الة  (٥١:جمل رس

  ).ماجستير
  )تعليق المحقق في الهامش(١/٢٧٧:ابن السراج،االصول في النحو)١٤٥(
  ١/١٠٢:ظ ابن يعيش،شرح المفصل)١٤٦(
  ١/٣٤٥:ظ ابن عقيل، شرح ابن عقيل) ١٤٧(
  ١٦١:ظ ابن هشام،شرح قطر الندى) ١٤٨(



أن  وليت ولعل وعسى في                         (( بقوله هذا باب األحرف الثمانية الداخلة على المبتدأ والخبر وهي إن و أن ولكن وآ
  .)١٤٩())ُلغيّته و ال النافية للجنس

ـ را ل ان خب ردة الزم ريم مف رآن الك تعمل الق د اس رتين) أن(وق ا لفظة )١٥٠(م صبح( منهم الى ) ال ه تع ي قول ِإنَّ ((ف
  . خبر إن مرفوع) الصبح(فقوله ]  ٨١:هود)) [َمْوِعَدُهْم الصُّْبُح

اتهم(و الى ) ميق ه تع ي قول ينَ ((ف اُتُهْم َأْجَمِع ْصِل ِميَق ْوَم اْلَف دخان)) [ِإنَّ َي ه فقو] ٤٠:ال اتهم(ل ر إن) ميق  )١٥١(خب
وم الفصل   (نصب ميقاتهم بأن و     ) هـ٢٠٧ت(والفراء  ) هـ١٨٩ت(وأجاز الكسائي    دير الكالم     ) ي ات فتق ا للميق ظرف

  . )١٥٢()وان ميقاتهم في يوم الفصل(
  )في(ظرفا لتضمنه معنى ) يوم الفصل(وترجح الباحثة الوجه الثاني ،أي ان يكون 

                                           
  .٥١:ظ مهدي حارث مالك الغانمي، جملة النسخ في السور القصار دراسة نحوية+٢٤٠-١/٢٣٦:ابن هشام،أوضح المسالك) ١٤٩(
  )٤٠:الدخان) (٨١:هود(ظ )١٥٠(
  ٢/٦٥٧: ظ مكي بن ابي طالب،مشكل إعراب القرآن)١٥١(
  .٢/٦٥٧:  المصدر نفسهظ)١٥٢(



  :خبر ال النافية للجنس
فتنصب االول   ) إن(وتعمل ال عمل      ) ١٥٣())هذا باب النفي بال    (( بابا خاصا لها بقوله   ) هـ١٨٠ت  ( سيبويه لقد افرد 

  .)١٥٤())هذا باب ال العاملة عمل إّن) (( هـ٧٦١ت(وترفع الثاني قال ابن هشام 
ن         : (()١٥٥(وإن ال النافية للجنس على ضبرين      ة استغراق الج ى جه و . سعاملة وغير عاملة فالعاملة التي تنفي عل

شابهة  )١٥٦())شبهها بأن الناصبة لألسماء. عمل إن فتنصب األول وترفع الثاني) ال(إنما عملت  ((  إّن (( ووجه الم
ى                                ) ال( ا حمل النقيض عل د حملت عليه ات فق ة في األثب ا إّن إّن للمبالغ ا لنفي الجنس آم للمبالغة في النفي لكونه

من اإلعراب نحو ضربت زيدًا وما ضربت زيدًا فقولك         حق النقيض إن يخرج على أحد نقيضه        (( و )١٥٧()النقيض
ان                        ه من حيث آ ه إعراب د اعربت ك فق ضربُت زيدًا فعل و فاعل ومفعول وقولك ما ضربت زيدا نفي لذلك ومع ذل

ه        ع ل ى الرف ـ  )١٥٨())نقيضه يشعر بمعن ره           (( ف ى نظي ه عل ا يحملون ى ضده آم شيء عل ون ال م يحمل  ومن  )١٥٩())ه
  .)١٦٠())نها داخلة على المبتدأ والخبر آما ان إّن آذلكا(( المشابهة بينهما ايضا

الغالم سفر ( أن تكون نافية ،وأن يكون المنفيَّ الجنس، وان يكون نفيه نصًا، وان اليدخل عليها جار، وان يكون اسمها نكرة،متصال بها ،وان يكون خبرها ايضا نكرة،نحو((وشرط إعمالها 

()))حاضر
١٦١

(.  

وع المحل        ((،  )ال رجل ظريف  (خبر ال في نحو قوله    ويعلل سيبويه سبب ارتفاع      دأ وال رجل مرف ر المبت بكونه خب
ا                               ه منه ه مع قرب ه سبب بنائ ا علي ا وصار دخوله سببها مبني ا ب باالبتداء وذلك النه لما صار األسم الذي آان معرب

ع باالب                    ى اصله من الرف داء استبعد إن يكون الخبر البعيد منها يستحق بسببها إعرابا فبقي عل  ويالحظ إن    )١٦٢())ت
ة    ((اسما واحدا وهو في محل رفع باالبتداء ألنها       )ال واسمها (يعد  ) هـ١٨٠ت(سيبويه   ه بمنزل ُجعلت وما َعِملت في

  . )١٦٣())اسم واحد نحو خمسَة عشَر
رة واحدة وهي         ) ال(وقد استعمل القرآن مفردة الزمان خبرًا لـ       وم (النافية للجنس م ر          ) الي ع في الق م يق ر ال ل آن فخب

ر هو الجار و المجرور           رآن     )١٦٤(اسما صريحا وانما جاء خبرها ظرفا أو جار ومجرور،والكثي د جاء في الق  وق
ِريُع         ((الكريم خبرها ظرفا زمانيا في قوله تعالى       َه َس ْوَم ِإنَّ اللَّ َم اْلَي َسَبْت َال ُظْل ا َآ ٍس ِبَم لُّ َنْف اْلَيْوَم ُتْجَزى ُآ

  .)١٦٥())أي ال ظلم آائن اليوم) ال(خبر ) ((اليوم( فقوله ]١٧:غافر[)) اْلِحَساِب
د          )١٦٦(ظرفا او جارًا ومجروراً    )ال(وورد في القرآن الكريم ايات تحتمل ان يكون خبر           تاذ عب ك االس ا اورد ذل  آم

  .)١٦٧()دراسات السلوب القرآن(الخالق عضيمة في آتابه 
  :الممنوع من الصرف 

  )١٦٨()الـ( بدل الكسرة ان لم يضف او لم تدخل عليه هو األسم الذي ال يدخله التنوين ويجر بالفتحة

                                           
  ٢/٢٧٤:الكتاب:سيبويه)١٥٣(
  ١/٣٧٤:ابن هشام،أوضح المسالك)١٥٤(
  ١/١٠٥:ابن يعيش،شرح المفصل)١٥٥(
  ١/١٠٥:المصدر نفسه ) ١٥٦(
ة  )١٥٧( ن يعيش،شرح المفصل      +١/١١١:الرضي،شرح الكافي وم   +١/١٠٥:ظ اب سكاآي،مفتاح العل ك       +٢٦٠:ال ظ مهدي حارث مال

  .٦١:ار دراسة نحويةالغانمي،جملة النسخ في السور القص
  ١/١٠٥:ابن يعيش،شرح المفصل)١٥٨(
  )٥٣مسألة(١/٢٠٤:األنباري،االنصاف في مسائل الخالف)١٥٩(
  ١/١٠٥:ابن يعيش،شرح المفصل)١٦٠(
  ١/٢٧٨:ابن هشام ،أوضح المسالك)١٦١(
  ١/١١١:الرضي،شرح الكافية)١٦٢(
  ٢/٢٤٧:سيبويه،الكتاب)١٦٣(
  ٢/٥٣٣:ظ عبد الخالق عضيمة،دراسات ألسلوب القرآن) ١٦٤(
  ٢/١١١٧:العكبري،التبيان في إعراب القرآن)١٦٥(
  )٢٢:الفرقان) (٩٢:يوسف) (٤٣:هود) (٤٨:االنفال) (٢٤٩:البقرة(ظ )١٦٦(
   ٥٣٤-٢/٥٣٣:ظ عبد الخالق عضيمة ،دراسات السلوب القرآن)١٦٧(
  ٢/٣٢١:ابن عقيل،شرح ابن عقيل+ ١:ظ الزجاج،ما ينصرف وما ال ينصرف )١٦٨(



ا وهي عدل ووصف وتأنيث                     ((فاألسم الذي ال ينصرف هو       وم مقامهم ا تق سعة أو واحدة منه ان من ت ه علت ما في
ر         ه اآث ه في ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم ترآيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل الذي يغلبه في نحو افعل فان

  .)١٦٩())ثل عمر واحمر وطلحة وزينب وإبراهيم ومساجد ومعدي آرب وعمران وأحمدمنه في األسم م
ا سماه                 وع من الصرف باب يبويه للممن رد س ا ال ينصرف         ((وقد اف ا ينصرف وم اب م ذا ب د استعمل   )١٧٠())ه  وق

  :الكتاب العزيز مفردة الزمان ممنوعة من الصرف لعلة قامت مقام علتين وتنقسم قسمين
سم األول  تع/ الق ان   اس ردة الزم ز مف اب العزي رة    ) مواقيت(مل الكت ا من الصحيح اآلخر م ًا متناهي مجموعة جمع

اء        ] ١٨٩:البقرة  ) [)ِهَي َمَواِقيتُ ((واحدة في قوله تعالى      ى بن ل (فلفظة مواقيت عل ة     ) مفاعي وهي من ابني
ل َمفاعل وَمفاعيَل اعلم    هذا باب ما آان على مثا     ( صيغ منتهى المجموع التي تمنع األسم من الصرف قال سيبويه           

  .)١٧١())انه ليس شيء يكون على هذا المثال إّال لم ينصرف في معرفة وال نكرة
ه في                   ): (( هـ٣٣٨ت(قال النحاس    ر ل ولم ينصرف مواقيت عند البصريين ألنها جمع وهو جمع ال يجمع وال نظي

  .)١٧٢())الواحد
  .)١٧٣())لم تنصرف ألنها غاية الجمع): ((هـ٢٠٧ت(وقال الفراء 
  .سوف تذآره الباحثة في فصل المنصوبات ألنه ورد منصوبا على أنه ظرف زمان/ القسم الثاني

  : أفعال الزمان من حيث اإلعراب
ة راب لغ ول : اإلع الكالم    ((نق رب ب سانه ،أع ي ل ٍه ف د لكنت صح بع َرُب ف الن يع ِرب ف ه :َع ة ---بين شيء أبان  وال

ة ،       اإل(( و   )١٧٤()) وعن حاجته أبان عنها    ---وافصحة   مي   ---عراب والتعريب معناهما واحد ،وهو األبان ا ُس  وأنم
  .)١٧٥())اإلعراب إعرابا، لتبينه وإيضاحه

موها       ((وإن  ا ،س ين عنه اني وتب ى المع دل عل ات ت ال حرآ ماء و األفع ر األس ي أواخ ا رأوا ف ويين لم النح
  .)١٧٦()إعرابا

تغيير (( أي إنه    )١٧٧())متمكن والفعل المضارع  أثر ظاهر او مقدر يجلبه العامل في آخر األسم ال         ((هو  : اصطالحًا
  .)١٧٨())اواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا او تقديرًا

ه                (( ا تحصل ب ره ترآيب وأنما أوتي به للفرق بين المعاني فأذا آان وحده آان آصوت تصوت به فأن رآبته مع غي
  .)١٧٩())راب ألخبارك عنهالفائدة نحو قولك زيد منطلق وقام بكر فحينئذ يستحق اإلع

  :في سبب تسميته اإلعراب إعرابا ثالثة اوجه) هـ٥٧٧ت(وذآر ابو البرآات األنباري
ولهم إعرب                   : (( بقوله أخوذ من ق اني م ين المع ه يب ذلك ألن ة أوجه أحدها أن يكون سمي ب ه ثالث اّما اإلعراب ففي

  :أي تبين وتوضح قال الشاعر (180) الثيب تعرب عن نفسها�الرجل عن حجته إذا بينها ومنه قوله 
ةً     ِاْميم آي ي آِل َح ْم ف ْدَنا َلُك  َوَج

  

ِربُ     يُّ َوُمْع ا َتق ا ِمنَّ ل()١٨١(تَأّوَلَه  )الطوي
  

فلما آان اإلعراب يبين المعاني سمي إعرابا والوجه الثانية ان يكون سّمي إعرابًا ألنه تغيَّر يلحق اواخر الكلم من                    
صيل اذا تّغي دة الف ولهم َعربت مع ون  ق ساد وآيف يك اه الف صيل معن دة الف ولهم عربت مع ل العرب ق أن قي رت ف

ك اعجمت    ذا آقول ساده وصار ه و ف ه وه ت عرب الم أي ازل ك اعربت الك ى قول ل معن ه قي اخوذا من اإلعراب م

                                           
  ١/٣٥:الرضي ،شرح الكافية + ٥٩-١/٨٥:ظ ابن يعيش،شرح المفصل)١٦٩(
  ٢٥٦-٣/١٩٣:سيبويه،الكتاب)١٧٠(
  ٣٠٧-٣٠٦:ظ ابن عصفور،المقرب+٣/٢٢٧:سيبويه،الكتاب)١٧١(
  ١/٢٤١:النحاس،إعراب القرآن)١٧٢(
  ١/١١٥:الفراء،معاني القرآن) ١٧٣(
  ).مادة عرب (٢/١٥٤٣:عبد اهللا البستاني، البستان)١٧٤(
  ١/٥٨٨:ابن منظور،لسان العرب) ١٧٥(
  ٩١:اجي، األيضاح في علل النحوالزج)١٧٦(
  ٣٤:ابن هشام،شرح شذور الذهب)١٧٧(
  ٦٠-١/٥٩:الشيخ خالد األزهري ،شرح التصريح على التوضيح)١٧٨(
  ١/٤٩:ابن يعيش،شرح المفصل)١٧٩(
  .٢/٢٧: صحيح مسلم ، مسلم) ١٨٠(
  .٥٥كميتوالشاعر هو الكميت بن زيد االسدي ينظر ابو رياش أحمد بن ابراهيم القيسي،شرح هاشميات ال)١٨١(



سامع                 ----الكتاب اذا أزلت عجمته      ى ال ه يتحبب إل ا ألن المعرب للكالم آأن  والوجه الثالث ان يكون سمي إعراب
  .)١٨٢())رابه من قولهم امرأة عروب اذا آانت متحببة إلى زوجهابإع

اظ                 اني واأللف ك المع راد من تل ين الم و يوضح ويب ة واأليضاح فه ًا لألبان وترى الباحثة انما سمي اإلعراب إعراب
  .وهذه هي الفائدة من اإلعراب

ال فمذهب البصريين                         ذلك موجود في األفع ا هو موجود في األسماء آ أن اإلعراب اصل في       (( واإلعراب آم
ال   ي األفع ماء،فرع ف ى     )١٨٣())األس ون إل ب الكوفي ين ذه ي ح ي     (( ف ماء وف ي األس ل ف راب أص أن اإلع

سبب    ((، ألن   )١٨٥())واألول هو الصحيح   (()١٨٤())األفعال ه ب حق اإلعراب لألسم في أصله والفعل انما تطفل علي
ا أشبه األسم       األصل في األفعال البناء، وإنما يعرب       (( فـ   )١٨٦())المضارعة ا م ال       )١٨٧())منه  والمعرب من األفع

تكلم                     ((فهو  ) الفعل المضارع ( الهمزة للم سين ف شترآًا وتخصيصه بال ما أشبه األسم بأحد حروف نأيت لوقوعه م
ا وحرف     ب غيرهم اء للغاي ة والي ؤنثين غيب ث والم ا و للمؤن اء للمخاطب مطلق ره و الت ع غي ه م ون ل ردا والن مف

ا سواه   المضارعة مضموم في ال    ه     (( وسمي بالمضارع،   )١٨٨())رباعي مفتوح فيم شابهته األسم ووقوعه موقع لم
ذلك      ا ل د فهم ن ضرع واح ضعا م شبيهين أرت أن ال ضرع أي آ ن ال شتقة  م ي م شابهة وه ي الم ضارعة تعن فالم

  . )١٨٩())أخوان
ه الماضي من ح                      شغل زمن آل يترآ ستقبل     ويعُد الفعل المضارع اآثر األفعال داللة على الزمن فهو ي اضر أو م

ة             ((اذن فهو    ة الثالث ى األزمن ر عن معن سموه، حاال، وال                : صالح للتعبي م ي ذلك ل دها واوسطها ، ول ا ،وبعي قريبه
ة                      ((  و   )١٩٠())أستقباًال لكنهم سموه مضارعا     ه يتصرف في الدالل ه ألن وا إلي ا ذهب ذه المضارعة أوسع مم لكن ه

  :، وهو أذن معرب من وجهينالفعلية تصرف األسم المعرب، فدخل عليه اإلعراب
ال سمونها  : إعراب األفع ي ي و اللواحق الت ًا، وه ال جميع ي االفع ون ف ذي يك و التصرف ال ك ه ضمائر((وذل ) ال

  .احيانًا
اني     ا         : أما الوجه الث وب عنه ا ين ه بالحرآات او م و         )١٩١(فإعراب ر فه ا يتجرد الخب أذا تجرد الفعل المضارع آم  ف

  .)١٩٢())ه أنحط إلى النصب او الجزممرفوع ،وإذا دخله ما يحدد معنا
اٍن            (( وقد أختلف النحاة في علة إعرابه ،فالبصريون يرون        ه مع وارد علي ا يت لَّ واحد منهم انه اشبه األسم في أن آ

  . )١٩٣()ترآيبية ال يتضح التمييز بينهما إال باإلعراب
ن يعيش            ال اب ك ق راء   ): ((هـ ٦٤٣ت(وأختلف الكوفيون في ذل ه       من   ) هـ ٢٠٧ت(وزعم الف وفيين أن العامل في الك

سائي   ---الرفع انما هو تجرده من النواصب والجوازم خاصة            ى أن العامل     ) هـ ١٨٩ت( وذهب الك ضا إل نهم اي م
ألنه قبلها آان مبنيًا وبها صار مرفوعًا فأضيف العمل إليها ضرورة     : فيه الرفع ما في أوله من الزوائد األربع قال        

  .)١٩٤())إذ ال حادث سواها
بعت الباحثة المفردة الدالة على الزمان التي استعملها الكتاب العزيز الحظت انها جاءت فعال مضارعا                  وعندما تت 

ٍة                      (( منه قوله تعالى     )١٩٥(مرفوعًا أربع عشرة مرة      ْيٍن َحِمَئ ي َع ُرُب ِف َدَها َتْغ شَّْمِس َوَج ِرَب ال َغ َمْغ ى ِإَذا َبَل )) َحتَّ

                                           
  ١٠-٩:أسرار العربية، االنباري)١٨٢(
  .٦٣:ظ رسمية محمد المياح،اسناد الفعل+١/٣٧:ابن عقيل،شرح ابن عقيل)١٨٣(
  ٦٢:ظ المرجع نفسه+١/٣٧:المصدر نفسه)١٨٤(
  ١/٣٧:المصدر نفسه)١٨٥(
  ١/٤٩:ابن يعيش،شرح المفصل) ١٨٦(
  ١/١٠٣:السيوطي،المطالع السعيدة)١٨٧(
  ٢/٢٢٦:الرضي،شرح الكافية) ١٨٨(
  ٣٣:ظ أحمد عبد الستار الجواري، نحو الفعل+ ٢/٢٢٦:الرضي، شرح الكافية)١٨٩(
  ٣٣:أحمد عبد الستار الجواري، نحو الفعل)١٩٠(
  ٣٥:المرجع نفسه)١٩١(
  .١١٦:نحو التجديد في دراسات الدآتور الجواري، محمد حسين علي الصغير ) ١٩٢(
  ))تعليق المحقق في الهامش (( ١/٣٧:ابن عقيل ،شرح ابن عقيل)١٩٣(
  ٧/١٢:ابن يعيش ،شرح المفصل)١٩٤(
ساء( ظ)١٩٥( راف) ( ٨١،١٠٨:الن ل) ( ١٦٣:االع ف) ( ٦: النح ه) (٨٦،٩٠:الكه ج) ( ١١٩:ط ان) (٦٣:الح ) ٦٤:الفرق
  ).٤:الفجر) (١٧،١٨:الروم(



اً      ) والغرب(فعل مضارع مرفوع  ) تغرب( فـ] ٨٦:الكهف[ ًا غرب ه  )١٩٦(غيبوبة الشمس، يقال غربت  تغرب  ولقيت
  .)١٩٧(مغرب الشمس ومغيربانها و مغيرباناتها أي عند غروبها

ريم مضارعة مرفوعة             ه عزَّ وجلَّ          ) تمسون ،تصبحون   (ومن األفعال التي أستعملها القرآن الك مجموعة في قول
يَن ُتصْ      (( ُسوَن َوِح يَن ُتْم ِه ِح ُسْبَحاَن اللَّ روم )) [ِبُحوَنَف ـ ] ١٧:ال ال مضارعة مرفوعة    ) تمسون،تصبحون (ف أفع

ل   ذلك الفع سة وآ ال الخم ن األفع ا م واو ألنه ا ال ة رفعه رون(وعالم ه جل عاله) ُتْظه ي قول ي  ((ف ُد ِف ُه اْلَحْم َوَل
ُروَن        روم   )) [ السََّماَواِت َواَألْرِض َوَعِشيا َوِحيَن ُتْظِه ـ ] ١٨:ال زوال    (بضم وسكون   ) الظهر ( ف  )١٩٨() ساعة ال

  .)١٩٩()وقت الزوال(تعني الداللة على الدخول في الوقت أي ) تظهرون(و
ْسِر      ((في قوله تعالى اسمه   ) يسر(والفعل   ِل ِإَذا َي ه   ] ٤:الفجر )) [َواللَّْي سر (فقول اه        ) ي وع ومعن فعل مضارع مرف

  . )٢٠٠())اذا يمضي((
اء و           ذآروا أنها ليلة المزدلفة وقد ق      ) ((هـ٢٠٧ت(قال الفراء    ات الي سري بأثب راء َي سر (رء الق بحذفها و حذفها     ) ي

  . )٢٠١())احب الّي لمشاآلتها رؤوس اآليات وألن العرب تحذف الياء وتكتفي بكسر ما قبلها
  .)٢٠٢())ألنها فاصلة والفواصل تحذف منها الياءات ويدل عليها الكسرات(أي فقد حذفت الياء 
اء ف     ) هـ٢١٥ت(وقد ُسئل األخفش     ه   عن سقوط الي سر (ي قول ال  ) ي ا       ---( فق ه فلم سرى في ا ي سري وإنم ل ال ي  اللي

  .)٢٠٣())يسري فيه آما يقال ليل نائم أي ينام فيه:عدل عن معناه عدل عن لفظه موافقة وقيل معنى يسري
  :أفعال الزمان من حيث التمام

ى         ام عل ا   (تطلق لفظة التم ان وأخواته ان              ) آ ه إن آ ارف علي ة وأن من المتع ة معين ال    في حال ا من األفع وأخواته
  .الناقصة التي تنسخ حكم المبتدأ والخبر عند الدخول عليهما

ة (( ستعمل تام وز ان ت ا يج ا(( أي )٢٠٤())وآله ستغنيًا بمرفوعه اؤه )٢٠٥())م لَّ ثن ه ج و قول اَن ُذو ((، نح َوِإْن َآ
ئ     (( ( اّال )٢٠٦())وإن حصل ذو عسرة  ((أي  ] ٢٨٠:البقرة  )) [ُعْسَرٍة ا فت ا زال وم يس وم ل   ل د في المث ) وقع

دما      ) هـ١٨٠ت( وقد اشار سيبويه     )٢٠٧()ألن االمثال ال تغيرها عما استعملت عليه       ا عن ان      (إلى تمامه ام آ ل لتم مث
  .)٢٠٨())واصبح وامسى ودام

انٍ       ): (هـ٦٤٣ت(ففي اصبح وامسى واضحى قال ابن يعيش         اني   : وقد استعملت هذه األفعال على ثالثة مع أن : الث
ك      تكون تامة تجتزئ بمرف    ى منصوب آقول اج إل ذه      : وع ال غير وال تحت ا ه سينا و أضحينا، أي دخلن أصبحنا و أم

  . )٢٠٩()األوقات وصرنا فيها ومنه قولهم أفجرنا أي دخلنا في وقت الفجر
تامتين دالتين على الحدث المقترن بالزمان مرة واحدة مجموعة في          ) أصبح و أمسى  (وقد استعمل الكتاب العزيز     

ْصِبُحوَن         َفُس((قوله تعالى    يَن ُت روم )) [ْبَحاَن اللَِّه ِحيَن ُتْمُسوَن َوِح ـ  ]١٧:ال ساء وهو          (  ف دخول في الم ساء ال األم

                                           
  ٤٠١:الراغب األصفهاني،معجم مفردات الفاظ القرآن) ١٩٦(
  ).مادة غرب (١/٦٣٨:ابن منظور ،لسان العرب) ١٩٧(
  ٤/٥٢٧:هالمصدر نفس) ١٩٨(
  ٣٨٣) :دراسة لغوية قرآنية(ظ نجاة عبد العظيم الكوفي،ابنية األفعال )١٩٩(
  ٣١/١٦٤:الرازي،التفسير الكبير)٢٠٠(
  ٣/٢٦٠:الفراء،معاني القرآن)٢٠١(
  ٣١/١٦٤:الرازي،التفسير الكبير)٢٠٢(
  . ٤/٣٥٤:تفسير النسفي، النسفي) ٢٠٣(
  ١٠٠:ابن عصفور،المقرب)٢٠٤(
  ٣٠-٢٩:ث مالك الغانمي ،جملة النسخ في السور القصار دراسة نحويةظ مهدي حار+١٠٠:المصدر نفسه) ٢٠٥(
  ١/١٧٨:ابن هشام ،اوضح المسالك)٢٠٦(
  ٢٠٩:ظ ابن مالك،شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ+١٠٠:ابن عصفور،المقرب) ٢٠٧(
  ١/٤٦:سيبويه،الكتاب) ٢٠٨(
  ) آطروحة دآتوراه (٥٣:آن الكريمظ هاتف بريهي شياع ،داللة الفعل في القر +١٠٤-٧/١٠٣:ابن يعيش،شرح المفصل)٢٠٩(



ار          صباح وهو مجيء ضياء النه دخول في ال ل واألصباح نقيضه وهو ال ي   )٢١٠()مجيء اللي دخلون ف م ت  أي انك
  .)٢١١(الصباح و المساء

ك ألن       ((فقد   ا        ُخص بعض األوقات باألمر بالتسبيح وذل ال أدومه ات أذ           --- أفضل األعم ى اوق الى إل  فأشار اهللا تع
أمر     طه ف ره و وس ار و آخ ر والوسط أول النه ر وهي األول واآلخ م يفت ه ل ون آأن ا يك سبيح اهللا فيه د بت ى العب ات
اده        ى عب ّن عل ب واهللا َم ه غال وم في ل ألن الن ر اللي ي آخ سبيح ف أمر بالت م ي طه ، ول ل ووس ي أول اللي سبيح ف بالت

  .)٢١٢())االستراحة بالنومب
ْضَحى   ((تامًا مرة واحدة في قوله عز و جل ) تضحى(واستعمل القرآن الكريم الفعل      ا َوَال َت ُأ ِفيَه )) [ َوَأنََّك َال َتْظَم

داد    ((فالضحى  ) ٢١٣(أي لك أن تتصون من حر الشمس وتضحى آل ضحى            ] ١١٩:طه شمس وأمت ساط ال أنب
  .)٢١٤()) وضحى يضحي تعرض للشمس---النهار 

  :اسناد افعال الزمان إلى المؤنث
ه من حيث                            (( سند إلي سند للم ة الم تذآير الفعل وتأنيثه قضية اسنادية تبين عالقة الفاعل الظاهر بالفعل من مطابق

سند                 ، او عدم مطابقته  ، التذآير والتأنيث  ا والم سند مؤنث اتي الم ا او ي ه مؤنث سند الي ذآرا والم سند م أي ان يكون الم
  .)٢١٥())اليه مذآرًا

())وأن إتباعه هذا توقف على نوع الفاعل إن آان مذآرا او آان مؤنثا، فالفعل يتبع الفاعل في النوع((
٢١٦

(  

ًا فالمؤنث الحقيقي                             ًا أو مجازي ا حقيقي ا تأنيث ه مؤنث أي عند تأنيث الفعل يأخذ بنظر األعتبار نوعية الفاعل من آون
ة(( المرأة والناق ة آ ان ِخْلَق ا آ ا المؤ)٢١٧())م و  أّم ة (( نث المجازي فه ه عالم رن ب أن تق ظ ب ى اللف ر راجع إل أم

ون     ك يك ة وذل ة وظلم ذراء وغرف ذآرى وصحراء وع شرى وال و الب ى نح ه معن ون تحت ر ان يك ن غي ث م التأني
  .)٢١٨())باألصطالح ووضع الواضع

ا         أخر نحو قولن رأ   : فأذا اسند الفعل إلى مؤنث حقيقي يجب تأنيثه تقدم أو ت رأة و الم ال  )٢١٩(ة خرجت خرجت الم  ق
ًا أوال ظاهر                 ): ((هـ٦٨٦ت  (الرضي   أذا اسند الفعل وشبهه إلى المؤنث مطلقا سواء آان مضمرًا أو مظهرًا حقيقي

  .)٢٢٠())العالمة أوال فذلك الفعل وشبهه مع التاء لأليذان من أول األمر بتأنيث الفاعل
بفعله أي لم يفصل بينه وبين فاعله بفاصل الجار           أي يجب تأنيث الفعل اذا آان الفاعل مؤنثا حقيقيًا ظاهرًا متصال            

و    المًا نح ث س ع مؤن ى أو جم ردًا أو مثن ه ، مف ول ب رور والظرف والمفع دتان او (والمج دة او الخال افرت خال س
دات ره    )٢٢١()الخال د خرجت أو غي ًا آهن ث حقيقي ان التأني واء آ صل س ث المت ى ضمير المؤن ند إل ضا اذا أس  وأي

  :)٢٢٣( تأنيث الفعل أو عدمه يكون في اربع مسائل وجواز)٢٢٢(آالشمس طلعت

                                           
  ٨/٢٩٩:الطبرسي،مجمع البيان في تفسير القرآن)٢١٠(
  )رسالة ماجستير (٨٢:صفاء محمد الجلبي،األفعال الناسخة الداخلة على المبتدأ والخبر وآراء النحويون فيها ) ٢١١(
  ٢٥/١٠٤:الرازي،التفسير الكبير)٢١٢(
  ٣٢٨:نمعجم مفردات ألفاظ القرآ:الراغب األصفهاني) ٢١٣(
  ٣٢٨:المصدر نفسه )٢١٤(
  .١٥٩: هاتف بريهي شياع،داللة الفعل في القرآن الكريم)٢١٥(
  ٧٩:رسمية محمد المياح،اسناد الفعل)٢١٦(
  ٣١٤:ظ ابن الحاجب،شرح الوافية نظم الكافية+٣٤:الجمل،الجرجاني)٢١٧(
  ٩٢-٥/٩١:ابن يعيش،شرح المفصل)٢١٨(
  ٣٤: ظ الجرجاني،الجمل )٢١٩(
  ٢/١٦٩:الرضي،شرح الكافية)٢٢٠(
ة)٢٢١( ل+ ٢/١٦٩:ظ الرضي ، شرح الكافي ناد الفع اح ،اس د المي مية محم رآن   + ٧٨:رس ي الق ون ف لمان ، الل ضال حسن س ظ ن

  .١٣٥:الكريم دراسة لغوية نحوية داللية
لمان،      + ٢/١٧٠:الرضي،شرح الكافية + ٧٥:ابن مالك، تسهيل الفوائد    + ٥/٩٤:ظ ابن يعيش، شرح المفصل    ) ٢٢٢( نضال حسن س

  ١٣٥: القرآن الكريم دراسة لغوية نحوية دالليةاللون في
  ٢٠٠:ابن هشام،شرح قطر الندى) ٢٢٣(



الى   ---أن يكون المؤنث أسمًا ظاهرًا مجازي التأنيث ،        : أحداها ال اهللا تع ةٌ   (( ق اَءْتُكْم َمْوِعَظ ْد َج  وفي  )٢٢٤())َق
   .)٢٢٥())َفَقْد َجاَءُآْم َبيَِّنٌة((: آية أخرى 

ك            إن يكون اسمًا ظاهرا حقيقي التأنيث ، وهو منفصل           : الثانية ك قول ر إال وذل َضرت القاضي   ((من العامل بغي َح
  .واألول أفصح)) حضر القاضي امرأة((، ويجوز ))امرأة
  ).ِنْعَم المرأة هند( و ) ِنْعمِت المرأة هند( نحو . ان يكون العامل نعم أو بئس: الثالثة
  )جاء الزُّيُوُد( و) جاءت الزيود( ان يكون الفاعل جمعا ، نحو: الرابعة

ـويؤنث ال ل المضارع ب ي أول مضارعة((فع ة ف اء المتحرآ ال الت ـ)٢٢٦())ادخ ل الماضي فيؤنث ب ا الفع اء ( أم ت
  .)٢٢٧())التأنيث التي تلي الماضي لتدل على تانيث الفاعل

الى   )٢٢٨(ثالث مرات) واجب التأنيث(واستعمل القرآن لفظة الزمان فعال مضارعا        ه تع ي َأْن   ((منها قول َسى َربِّ َفَع
ا              ُيْؤِتَيِني خَ  ِعيًدا َزَلًق ْصِبَح َص سََّماِء َفُت ْن ال ْسَباًنا ِم ا ُح َل َعَلْيَه َك َوُيْرِس ْن َجنَِّت الى   ] ٤٠:الكهف )) [ْيًرا ِم ه تع وقول

  ].٨٦: الكهف)) [َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة  ((اسمه 
  )هي(ُانث بتاء المضارعة ألنه اسند إلى ضمير المؤنث ) وتصبح، تغرب(ويالحظ ان الفعل 

رة واحدة نحو            ) أصبح(واستعمل الكتاب العزيز الفعل      فعال مضارعا جائز التأنيث ألنه أسند إلى مؤنث مجازي م
َضرًَّة ِإنَّ               ((قوله تعالى    ْصِبُح اَألْرُض ُمْخ اًء َفُت سََّماِء َم رٌ      َأَلْم َتَرى َأنَّ اللََّه َأنَزَل ِمْن ال ٌف َخِبي َه َلِطي ))  اللَّ

ال     ] ٦٣:الحج[ د ق ل       (فق م يق صبح، ول د               ---أصبحت ؟الجواب     فت ا بع ر المطر زمان اء اث ادة بق  وهي أف
ع                              م يق و قلت فرحت وغدوُت ل ه ول دا شاآرا ل زمان ، آما تقول أنعم على فالن عام آذا أروح وأغ

  .)٢٢٩())ذلك الموقع
  : ضمائر الرفعأفعال الزمان المضارعة من حيث أسنادها إلى

تكلم ،أو مخاطب أو غائب ، آـ             : ((الضمير   ا وأنت ،وهو     (هو ما وضع لم ارة، ولغائب ُأخرى         ) ان أو لمخاطب ت
  .)٢٣٠() ))األلف و الواو و النون(وهو 

اء  –بارز  ((وينقسم الضمير على     ه    ) ُقمتُ ( وهو ما له صورة في اللفظ آت ستتر وهو بخالف ى م سم  )٢٣١())وال  وينق
ة              ((لى  الضمير البارز ع   صًال بعامل ان مت ا آ ا المنفصل هو        )٢٣٢())متصل و منفصل، فالمتصل هو م م    (( أم ا ل م

ه، بحرف                          ه وبين ه او مفصوال بين ى عامل دما عل يتصل بالعامل فيه وذلك بان يكون معرى من عامل لفظي أو مق
   .)٢٣٣())األستثناء او حرف عطف أو شيء يفصل بينهما فصال الزما

وأنما بنيت المضمرات أما لشبهها بالحروف وضعًا على ما قيل آالتاء في ضربت والكاف في ضربك ثم ُأجريت بقية المضمرات نحو : ((بناء الضمائر بقولهسبب ) هـ٦٨٦ت (وذآر الرضي
وأما لعدم موجب اإلعراب فيها وذلك أن المقتضى إلعراب  --- أنا ونحن وأنتما و هما مجراهما طردًا للباب وأما لشبهها بالحروف الحتياجها إلى المفسر اعني الحضور في المتكلم  والمخاطب 

())األسماء  توادر المعاني المختلفة على صيغة واحدة والمضمرات مستغنية باختالف صيغها ألختالف المعاني عن اإلعراب
٢٣٤

(  

  والمنفصل جار مجرى االسماء  ---أوغل في شبه الحرف لعدم أستبداده بنفسه وأعرف من المنفصل(( والمتصل  
  .)٢٣٥())الظاهرة في أستبداده بنفسه وعدم أفتقاره إلى ما يتصل به فأعرفه

ا من اإلعراب فضمير                        ا بحسب أختالف محله فالمضمرات ثالثة أقسام متكلم ومخاطب و غائب وتختلف ألفاظه
  . )٢٣٦(المرفوع غير ضمير المنصوب و المجرور

                                           
  )٥٧:يونس)(٢٢٤(
  )١٥٧:األنعام)(٢٢٥(
  ١٣٥:ظ نضال حسن سلمان ،اللون في القرآن الكريم دراسة لغوية نحوية داللية+١٥٤:شوقي ضيف، تجديد النحو)٢٢٦(
  ١٥٤:وظ شوقي ضيف،تجديد النح+٢/١٦٢:األشموني،شرح االشموني)٢٢٧(
  )٤٠،٨٦،٩٠:الكهف(ظ ) ٢٢٨(
  ٢٣/٦٢:الرازي،التفسير الكبير) ٢٢٩(
  ٢٧٣:عبد الغني الدقر ، معجم القواعد العربية في النحو و الصرف +٢/٣:ظ الرضي ،شرح الكافية ) ٢٣٠(
  ٢٧٣:ظ ابن الحاجب ،شرح الوافية نظم الكافية+١/٦١:ابن هشام ،اوضح المسالك ) ٢٣١(
  ٣/٨٥:ابن يعيش، شرح المفصل) ٢٣٢(
  ٢٧٣:ظ ابن الحاجب ،شرح الوافية نظم الكافية+٣/٨٥:المصدر نفسه) ٢٣٣(
  ٢/٣:الرضي،شرح الكافية) ٢٣٤(
  ٣/٨٥:ابن يعيش،شرح المفصل)٢٣٥(



شترك ف      ا ي ا م ر ومنه صب والج رى للن ع وأخ مائر للرف ك ض ع    اذن هنال ستعمل للرف ا ي ر أو م صب والج ه الن ي
  .)٢٣٩())تاء الفاعل(( و)٢٣٨())األلف والواو والنون(( فمن ضمائر الرفع المتصلة )٢٣٧(والنصب والجر

رة          شرة م دى ع ة إح ى واو الجماع سندا إل ضارعا م ال م ان فع ردة الزم ز مف اب العزي تعمل الكت د اس ، )٢٤٠(وق
ْوَم َال      ((وله عزَّ وجلَّ منها وردت بصيغة األفعال الخمسة منها ق      )٢٤١(تسعة رًَّعا َوَي ْبِتِهْم ُش ْوَم َس ِإْذ َتْأِتيِهْم ِحيَتاُنُهْم َي

ْسِبُتوَن راف)) [َي ه ] ١٦٣:االع سبتون(فقول ال ( أي) ال ي سبت ،يق ون ال م :ال يفعل سبت إذا عّظ بت ي س
  .)٢٤٢())السبت

ـ ] ٦:النحل ) [ َتْسَرُحوَنَوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحيَن ُتِريُحوَن َوِحينَ     (وقوله عزَّ اسمه       األراحة ردُّ الماشية بالعشي    (( ف
ال      داة يق ى المرعى بالغ ية إل روج الماش سروح خ راح وال ه م راح في ذي ي ان ال ا والمك ى مبارآه ا إل ن مراعيه م

ا حيث              ( فـ) ٢٤٣()سرحت الماشية سرحًا وسروحًا وسّرحها اهلها      ى مراحه نم من العشي إل ل والغ األراحة رّد األب
سريح؛      )٢٤٤())ليه ليال تاوي أ  ى الت ال في األراحة اظهر اذا أقبلت مألى البطون        (( وقد قدم األراحة عل ألن الجم

ا              ى الحضائر حاضرة ألهله م أوت إل الى أسمه        )٢٤٥())حافلة الضروع ث ه تع جًَّدا        (( وقول َربِِّهْم ُس وَن ِل ِذيَن َيِبيُت َوالَّ
  ].٦٤:الفرقان)) [َوِقَياًما

ون                     (): (هـ٣١١ت(قال الزجاج    م يبيت ا  والمعنى انه آل من ادرآه الليل قيل بات وأن لم ينم آما يقال بات فالن قلق
ي     ا ف سجود وقيام ي مواضع ال ّجدًا ف ون ُس م فيكون واب ربه البين لث ائمين ط اجدين وق صالة س ي ال ل ف ربهم بالي ل

   .)٢٤٧())البيتوتة خالف الظلول وهو أن يدرآك الليل نمت أو لم تنم(( فـ)٢٤٦())مواضيع القيام
ع     ) روح،سرح،بات(فقد أسندت األفعال في اآليات السابقة        واو (إلى ضمير الرف سرحون (فهي في     ) ال ) تريحون،ت

اْلَفْتِح َأْو        ((وقوله عز أسمه      ) يبيتون( في محل رفع فاعل ،وفي محل رفع اسم  بات في قوله            ْأِتَي ِب ُه َأْن َي َسى اللَّ َفَع
  .)٢٤٨(]٥٢:المائدة) [)َلى َما َأَسرُّوا ِفي َأنُفِسِهْم َناِدِميَنَأْمٍر ِمْن ِعْنِدِه َفُيْصِبُحوا َع

  فقد جاء الفعل يصبحوا مسندا إلى ضمير الرفع الواو و الواو ضمير متصل في محل رفع اسمها 
  النعت

و  تم       ((ه سة، وم واع الخم م األن نس يع ابع ج ه ،فالت ق ب ي متعل ه أو ف ى في ى معن ه عل ه ،لداللت تمم لمتبوع ابع م ت
  .)٢٤٩())تبوعه يخرج النسق والبدل وقولنا لداللته على معنى فيه او في متعلق به يخرج التوآيد وعطف البيانلم

  .)٢٥٠(وفائدته تخصيص او توضيح وقد يكون لمجرد الثناء أو الذم أو التأآيد نحو نفخٌة واحدٌة
تقاق           و ال يكون أّال          )٢٥١(وإن جمهور النحاة قد اشترطوا في النعت األش ذلك فه ًا     (( ؛ ول أخوذا من فعل أو راجع م

أآول             –إلى معنى الفعل وذلك آأسم الفاعل نحو ضارب و آآل               أو صفة    --- وآأسم المفعول نحو مضروب و م
شارآة    –مشبهة بأسم الفاعل نحو حسن و شديد         وذلك ليدل بأشتقاقه على الحال التي أشتق منها مما ال يوجد في م

                                                                                                                                            
  .٣/٨٥:المصدر نفسه)٢٣٦(
  ١/٩٣:شرح ابن عقيل :ظ ابن عقيل)٢٣٧(
  ١/٩٤:المصدر نفسه)٢٣٨(
  ٣/٨٦:ظ ابن يعيش،شرح المفصل)٢٣٩(
  )٦الحجرات) (١٨،١٧:الروم) (٦٤:الفرقان) (٦: النحل) (١٦٣:االعراف() ٥٢:المائدة) (٨١،١٠٨:النساء(ظ )٢٤٠(
  ) ١٧،١٨:الروم ) (٦٤:الفرقان) (٦:النحل) ( ١٦٣:األعراف) ( ١٠٨،٨١:النساء(ظ )٢٤١(
  ٧/٣٠٥:القرطبي،الجامع ألحكام القرآن) ٢٤٢(
  ٦/٣٤٩:الطبرسي،مجمع البيان في تفسير القرآن)٢٤٣(
  )ادة روحم (٣/٤٦٤:ابن منظور،لسان العرب )٢٤٤(
  ٢/٤٠١:الزمخشري،الكشاف) ٢٤٥(
  ٧/١٧٩:الطبرسي،مجمع البيان في تفسير القرآن)٢٤٦(
  ٣/٩٩:الزمخشري،الكشاف) ٢٤٧(
  )٦الحجرات(ظ شواهد اخر)٢٤٨(
  ٢/٢١١:السيوطي،المطالع السعيدة)٢٤٩(
  ١/٣٠٢:الرضي ،شرح الكافية)٢٥٠(
  ١/٣٠٣:ظ المصدر نفسه)٢٥١(



ارة نحو          أو مؤول ب    )٢٥٢())في األسم فيتميز بذلك      ذا     ((مشتق آأسم األش د ه ذا       )) مررُت بزي ه ،وآ أي المشار إلي
و  ) ذو( ى صاحب ،والموصولة نح ال(بمعن ل ذي م ررت برج و  ) م سب نح ال، و المنت ررت ( أي صاحب م م

ريش    ) برجل ُقرشيً  راد              )٢٥٣(أي منتسب إلى ق ر واألف ع النعت المنعوت في اإلعراب وفي التعريف والتنكي  ويتب
ذآ  ة والت ثوالتثني ـ)٢٥٤(ير والتأني ي    ( ف ا ف النكرة إذا توافق رة إال ب ة وال النك ة اّال بالمعرف ت المعرف الينع

  :)٢٥٦( والنعت على ثالثة انواع)٢٥٥()اإلعراب
  .النعت الحقيقي/ا
  .النعت السببي/ب
  .النعت المجازي/ج

الى             ) فاُلق االصباح (وقد أستعمل القرآن الكريم مفردة       ه تع رة واحدة في قول شتقًا م ًا م اِلقُ ( نعت َل     َف َباِح َوَجَع اِإلْص
  ].١٤٠:االنعام) [ اللَّْيَل َسَكًنا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا   

الق االصباح                  ) ((فالُق االصباح (فقوله ى ان اهللا ف ل المعن الق االصباح وقي م ف نعت السم اهللا تعالى أي ذلكم اهللا ربك
ذلك االصباح؛ أ           ار وآ صباح أّول النه د الفجر واالصباح مصدر اصبح                 والصُّبح وال وم يري لَّ ي صبح آ الق ال ي ف

  .)٢٥٧())والمعنى شاق الضياء عن الظالم وآاشفه.
  :عطف النسق

(وهو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد األحرف
٢٥٨

())و بل، ولكن، وأم، وأو، وال، وحتى، و ثّم، والفاء، الواو(( أي أحرف العطف وهي )
٢٥٩

( وحروف العطف على قسمين)
٢٦٠

( 
  .مطلقًا، أي لفظًا وحكمًا وهي ، الواو ، وثمَّ ،والفاء، وَحتَّى ،وأم، وأو: أحدهما ما ُيَشّرك المعطوف مع المعطوف عليه

  .و لكن، والثاني ما ُيشِّرك لفظًا فقط وهي بل ،وال
ذآر د سق . وي ي ان ن اء  ((المخزوم الواو و الف الحرف آ ف ب صريين العط د الب ا عن ة يقابله ارة آوفي عب

   .)٢٦١())…وثم
ر شرط                 ى بعض من غي ى حسب           )٢٦٢(ويجوز في االسماء آلها عطف بعضها عل  ويكون إعراب المعطوف عل

  . )٢٦٣(المعطوف عليه في اللفظ وفي الموضع ان آان له موضع
واو (وقد أستعمل الكتاب العزيز مفردات زمانية معطوفة على غيرها بحرف العطف   وهي أمُّ حروف العطف    ) ال

  .)٢٦٤(وهي مشرآة في اإلعراب و الحكملكثرة مجالها فيه ،
سبته المجيء    )) جاء زيد وعمرو(( لمطلق الجمع عند البصريين ،فاذا قلت   : فالواو دل ذلك  على اجتماعهما في ن

جاء  (أو جاء قبله ،او جاء مصاحبًا له ،وانما يتبين ذلك بالقرينة نحو ) زيد(جاء بعد ) عمرو(اليهما ،وأحتمل آون   
  . )٢٦٥(فيعطف بها الالحق والسابق والمصاحب) جاء زيد وعمرو قبله وجاء زيد وعمر معهو، زيد وعمرو بعده

د           ) ان معناها الجمع المطلق   (والبعض يرى    ل   )٢٦٦(غير سديد لتقييد الجمع بقيد االطالق وانما هي للجمع ال بقي  ونق
ن درستويه   واب ) هـ ٤٢٠ت(والربعي   ) هـ ٢٩١ت(وثعلب   ) هـ ١٨٩ت(والكسائي  ) هـ٢٠٧ت(بعضهم عن الفراء  

                                           
  ١٢٢:ان، اللون في القرآن الكريم دراسة لغويه نحوية دالليةظ نضال حسن سلم+٣/٤٨:ابن يعيش،شرح المفصل)٢٥٢(
  ١٢٢:ظ نضال حسن سلمان، اللون في القرآن الكريم دراسة لغوية نحوية داللية+٢/١٩٥:ابن عقيل ،شرح ابن عقيل) ٢٥٣(
  ٢٥٧:ظ ابن الحاجب،شرح الوافية نظم الكافية)٢٥٤(
  ٢/٥٨٠:ابو حيان،ارتشاف الضرب)٢٥٥(
  ١٢٣-١٢٢:ظ نضال حسن سلمان ،اللون في القرآن دراسة لغوية نحوية داللية+١٢١-١٢٠: النحويةالفاآهي،شرح الحدود) ٢٥٦(
  ٤٥-٧/٤٤:القرطبي،الجامع ألحكام القرآن)٢٥٧(
  ٣/٣٧:ابن هشام،اوضح المسالك)٢٥٨(
  ٣٤١-٣٤٠:ظ ابن هشام ،شرح قطر الندى )٢٥٩(
  ٢/٢٢٥:ظ ابن عقيل، شرح ابن عقيل )٢٦٠(
  ٣١٥:ةمهدي المخزومي،مدرسة الكوف) ٢٦١(
  ٢٥٥:ابن عصفور،المقرب)٢٦٢(
  ٢٥٩:المصدر نفسه)٢٦٣(
  ١٨٨:المرادي،الجنى الداني)٢٦٤(
  ٣/٣٩:ظ ابن هشام ،اوضح المسالك + ٢/٢٢٦:ابن عقيل ،شرح ابن عقيل )٢٦٥(
  ١/٣٩٢:ابن هشام ،مغني اللبيب)٢٦٦(



ـ٣٤٧ت( ب     ) ه ا للترتي اء انه ض الفقه ال بع ه ق رب  )٢٦٧(وب ال قط ذلك ق ـ٢٠٦ت(؛ وآ شام) ه ـ٧٦١ت(وه ) ه
دينوري ـ٢٨٩ت(وال ل      )٢٦٨()ه ه فوجب الحم الح ل ود ص ي الوج ببا ف ستدعي س ظ ي ي اللف ب ف ك الن الترتي  وذل

   .)٢٦٩())عليه
تعمالها للترتيب تحالة اس ى اس ل عل ور دلي و آانت لل)٢٧٠(وللجمه ا ل الى  النه ه تع اقض قول وا ((ترتيب لتتن َواْدُخُل

ه في موضع آخر     ] ٥٨:البقرة )) [اْلَباَب ُسجًَّدا َوُقوُلوا ِحطٌَّة َنْغِفرْ    جًَّدا     ((وقول اَب ُس وا اْلَب ٌة َواْدُخُل وا ِحطَّ )) َوُقوُل
  .)٢٧١(اذ القصة واحدة] ١٦١:األعراف[

ا بح      ) الساعة(وجاءت مفردة الزمان     الى               معطوفة مرفوعة على غيره ه تع رة واحدة في قول واو م رف العطف ال
ا           (( َب ِفيَه ة )) [َوِإَذا ِقيَل ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوالسَّاَعُة َال َرْي ه   ] ٣٢:الجاثي ساعةُ (فقول ه       ) ال ى قول ة عل ) حقُ (معطوف

  . وحكم المعطوف ان يتبع المعطوف عليه في اإلعراب فجاءت مرفوعة
ُر      ((مرة واحدة نحو قوله تعالى ) الواو(معطوفة على غيرها بـ    ) النهار(و شَّْمُس َواْلَقَم اُر َوال ُل َوالنََّه ِه اللَّْي َوِمْن آَياِت

  .فـ النهار معطوفة على الليل والتي محلها الرفع فكذلك النهار] ٣٧فصلت)) [

                                           
  ١٣٣:ية دالليةظ نضال حسن سلمان،اللون في القرآن الكريم دراسة لغوية نحو+٢/٣٦٤:الرضي ،شرح الكافية)٢٦٧(
  ٢/١٢٩:ظ السيوطي،همع الهوامع)٢٦٨(
  ٢/١٢٩المصدر نفسه،)٢٦٩(
  ٢/٣٦٤:ظ الرضي،شرح الكافية)٢٧٠(
  ٢/٣٦٤:الرضي، شرح الكافية) ٢٧١(



  : النصب لغة
راب  ي اإلع صب ف ه     : الن ول من ويين، نق عات النح ن مواض و م اء، وه ي البن ة ف ص: آالفتح رف، ن بت الح

د                )٢٧٢(فانتصبَ  ه ق ه آأن اظر إلي ين للن ى، فيب ه األسفل من األعل ين حنك اه، فيب تح ف ة المنصوبة يف المتكلم بالكلم ، ف
  .)٢٧٣(نصبه إلبانة أحدهما عن صاحبه

ه عامل النصب           -:اصطالحًا ا جلب ه وال                (( فالنصب    )٢٧٤(  وهو م سندًا إلي ة حين ال تكون م ة تعرض للكلم حال
  .)٢٧٥())مضافًا إليه

  :)٢٧٦(المنصوبات في العربية نوعانو
  .نوع يؤدي وظيفة إعرابية في أثناء الجملة، آالمفعوالت ، والحال وغيرها من متعلقات الجملة )١(
وح األخر                )٢( ه مفت ك، ولكن يئًا من ذل ؤدي ش ر الفتحة،        ، نوع ال ي ى تحريك آخره بغي ه ال سبيل إل ك  ..…ألن وذل

  . آالمناديات المنصوبة
ا آانت            : وعالمات النصب خمس هي   (( ا الفتحة، وإنم ون واألصل منه اء والكسرة وحذف الن الفتحة واأللف والي

راً   (أصًال من حيث أنها حرآة غير محمولة على غيرهااذا قلت   دًا وعم ذلك الكسرة التي في      ) رأيت زي وليست آ
اب    ألنها محمولة على غيرها فعلمت ان الفتحة وحدها هي األصل           ) رأيت الهنداتِ (هذا الباب من قولك      في هذا الب

  .)٢٧٧())آما آانت الضمة هي األصل في عالمات الرفع
ة       )٢٧٨())فالنصب والفتح في اللفظ ضرب واحد        ((فالفتحة هي عالمة النصب األصلية       ، فالنصب لألسماء المتمكن

ضارعة أي          رى الم ر مج م تج ي ل ال الت ة واألفع ر المتمكن ماء غي ة لألس ضارعة والفتح ال الم ال -واألفع األفع
  .، لذلك ابتدأت بالمفعول به)٢٨٠())النصب علم المفعولية((، وبما أن )٢٧٩(-الماضية

  :المفعول به
ال       ين المتعدي من األفع هو الذي يقع عليه فعل الفاعل في مثل قولك ضرب زيد عمرًا وبلغُت البلد، وهو الفارق ب

  .)٢٨١(وغير المتعدي
ا يصح أن يعبر عنه باسم المفعول غير مقيد     واألقرب في رسم المفعول به أن يقال هو م        ): ((هـ٦٨٦(قال الرضي   

  .)٢٨٣(، ويجيء منصوبًا)٢٨٢())مصوغ من عامله المثبت أو المجعول مثبتًا
صريين    د الب و عن ه، فه ول ب ي ناصب المفع اة ف ف النح ى   ((وأختل وم المعن ه يتق ه ب ى أن اء عل بهه بن ل أو ش الفع
  . )٢٨٤( ))ليةالمقتضى للرفع أي الفاعلية والمعنى المقتضى للنصب أي المفعو

ه هو          ) هـ٢٠٧ت  (أما الفراء    رى خلف          )٢٨٥())الفعل والفاعل   ((فيرى أن ناصب المفعول ب  ١٨٠ت(، في حين ي
  .)٢٨٦(، من الكوفيين أن عامله هو آونه مفعوًال)هـ

  :بقوله) هـ٦٧٢ت(بأن يتأخر عن الفاعل وهذا ما أشار إليه ابن مالك : واألصل في المفعول أن ينفصل من الفعل
ُل صِّال  واألْص ِل أنَّ يت ي الَفاِع   ف

  

ِصال    وِل أن َيْنَف ي الَمفُع ُل ف  )٢٨٧(واألْص
  

  .)٢٨٨(مفعوًال به ست عشرة مرة منها) الليل(وقد أستعمل الذآر العطر مفردة الزمان 
                                           

  ).مادة نصب (١/٧٦٢: لسان العرب، ابن منظور ) ٢٧٢(
  .٩٣: الزجاجي، اإليضاح في علل النحو) ٢٧٣(
   إبنf.٢/٢٩٧: ابن بابشاذ، شرح المقدمة المحسبه) ٢٧٤(
  .٧٠مهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق، ) ٢٧٥(
  .٨٤: ظ مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه + ٧١-٧٠المرجع نفسه، ) ٢٧٦(
  .٢/٢٩٧: ابن بابشاذ، شرح المقدمة المحبسه) ٢٧٧(
  .١/١٣: سيبويه، الكتاب) ٢٧٨(
  .١٦ -١/١٣: ظ المصدر نفسه) ٢٧٩(
  ١٨: .العربيةالزمخشري، المفصل في علم ) ٢٨٠(
  .١/١٢٤: ابن يعيش، شرح المفصل ) ٢٨١(
  .١/١٢٧: الرضي، شرح الكافية) ٢٨٢(
  .١/١٢٤: ابن يعيش ، شرح المفصل) ٢٨٣(
  .١/١٢٨: الرضي، شرح الكافية) ٢٨٤(
  .١/١٢٨: المصدر نفسه) ٢٨٥(
  .١/١٢٨: المصدر نفسه) ٢٨٦(
  .٨٦: ابن الناظم ، شرح ألفية ابن مالك) ٢٨٧(



َعَل َلُكْم اللَّْيَل ِلَتْسُكُنوا    اللَُّه الَِّذي جَ  : ((، وقوله عزَّ وجلَّ منها    )٢٧: آل عمران )) (ُتوِلُج اللَّْيَل ِفي النََّهارِ   : ((قوله تعالى 
  ).٦١: غافر)) (ِفيِه

ق     ) جعل (ههنا بمعنى خلق والعرب تفرق بين       ((، فجعل   )جعل(مفعول به للفعل    ) الليل(فقوله   ى خل إذا آانت بمعن
ين  ل(وب ى            ) جع دتها إل ق ع ى خل ن بمعن م تك د، وإذا ل ول واح ى مفع ديها إّال إل ال تع ق ف ى خل ن بمعن م تك إذ ل
  .، وجعل في اآلية المتقدمة بمعنى خلق)٢٨٩())مفعولين
َحاَها      : ((مفعوًال به مرة واحدة في قوله تعالى      ) ليلها(وجاءت   َرَج ُض ا َوَأْخ ه   )٢٩النازعات   )) (َوَأْغَطَش َلْيَلَه ، فقول

  ).أغطش(مفعول به للفعل ) ليلها(، فـ)٢٩٠(أي جعله مظلمًا) أغطش ليلها(

                                                                                                                                            
: النمل (،  )٤٤:النور(،  )٦١: الحج(،  )٢٠،٣٣: األنبياء(،  )١٢: النحل(،  )٣٣: إبراهيم(،  )٦٧: نسيو(،  )٢٧:آل عمران (ظ  ) ٢٨٨(

  ).٢٠:المزمل(، )٦: الحديد(، )٦١: غافر(، )٥: الزمر(، ) ١٣: فاطر(، )٢٩: لقمان(، )٧٣: القصص(، )٨٦
  .٣/١٩: النحاس، إعراب القرآن) ٢٨٩(
  .٤٠٤: قرآنالراغب األصفهاني، معجم مفردات ألفاظ ال) ٢٩٠(



َحاَها  (وآذلك قوله    ـ ) َوَأْخَرَج ُض ه للفعل اخرج، والضحى      ) ضحاها (ف ار     ((مفعول ب داد النه شمس وامت ساط ال انب
  .)٢٩١())وسمي الوقت به

الى      )٢٩٢(مفعوًال به ست مرات   ) النهار(ووردت مفردة الزمان     ي         : ((، منها قوله تع َل ِف وِلُج اللَّْي َه ُي َأنَّ اللَّ َك ِب َذِل
  ).٦١: جالح)) (النََّهاِر َوُيوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيِل

  .يعود على لفظ الجاللة) هو(والفاعل ضمير مستتر تقديره ) يولج(مفعوًال به للفعل ) النهار(فقوله 
ديره       ) اليوم(واستعمل القرآن الكريم مفردة الزمان       د     ) أذآر (مفعوًال به لفعل محذوف تق ي في مواضع تزي أو أعن

ا   : (( منها )٢٩٣(موضع) ٢٠(عن   ٍس َم َضًرا    َيْوَم َتِجُد ُآلُّ َنْف ٍر ُمْح ْن َخْي ْت ِم ران )) (َعِمَل ه  )٣٠: آل عم وم (، فقول ) ي
  .)٢٩٥(، ومنهم من يجيز إعرابه ظرف زمان واختلفوا في عامل ذلك الظرف)٢٩٤(منصوب بفعل مقدر تقديره أذآر

ه    )٢٢: األنعام)) (َوَيْوَم َنْحُشُرُهْم َجِميًعا ُثمَّ َنُقوُل ِللَِّذيَن َأْشَرُآوا َأْيَن ُشَرَآاُؤُآمْ        : ((وقوله تعالى  وم (، فقول مفعول  ) (ي
  .)٢٩٦()به والتقدير وأذآر يوم نحشرهم

وم نبعث       )٨٤: النحل)) (َوَيْوَم َنْبَعُث ِمْن ُآلِّ ُأمٍَّة َشِهيًدا ُثمَّ َال ُيْؤَذُن ِللَِّذيَن َآَفُروا          : ((وقوله تعالى أسمه   ، أي واذآر ي
  .)٢٩٧(أو خوفهم يوم نبعث

لَّ   زَّ وج ه ع ْو: ((وقول ُدوَن   َوَي ا َيْعُب ُشُرُهْم َوَم ان)) (…َم َيْح ه )١٧: الفرق وم(، فقول وم   )ي ر ي صوبة أي أذآ ، من
  .)٢٩٨(يحشرهم

ةَ    : ((وقوله تعالى  ُف الرَّاَجَف وم (، ففي نصب      )٦النازعات   )) (َيْوَم َتْرُج ان ) ي صوبًا     / األول. )٢٩٩(وجه أن يكون من
ة أو خاشعة        أن يكون منصوبًا/ بتقدير اذآر يوم ترجف الراجفة، الثاني  ه واجف ا دل علي ان، لم ه ظرف زم  على أن

  .وترى الباحثة أن يوم منصوبة بتقدير أذآر، أي اذآر يوم ترجف الراجفة
الى      )٣٠٠(مفعوًال به تسع مرات   ) يومًا(وورد في التنزيل العزيز      ه تع ا قول ْن      : ((، منه ٌس َع ِزي َنْف ا َال َتْج وا َيْوًم َواتَُّق

اتقوا    ) يومًا(، فقوله   )٤٨: البقرة)) (َنْفٍس َشْيًئا  ة          )٣٠١(مفعول به منصوب ب وم القيام ع في ي التقوى ال يق  ألن األمر ب
  .)٣٠٢(والتقدير واتقوا عذاب يوم

يًبا              : ((وقوله جلَّ جالله   َداَن ِش ُل اْلِوْل ا َيْجَع ْرُتْم َيْوًم وَن ِإْن َآَف َف َتتَُّق ه    )١٧: المزمل )) (َفَكْي اً (، فقول ه    ) يوم مفعول ب
  .)٣٠٤( أي فكيف تقون أنفسكم يوم القيامة)٣٠٣()قونتت(منصوب بـ

ْصَعُقونَ             : ((، منها قوله تعالى أسمه    )٣٠٥(مفعول به ثالث مرات   ) يومهم(و ِه ُي ِذي ِفي ْوَمُهْم الَّ وا َي ى ُيَالُق َذْرُهْم َحتَّ )) َف
  .)٣٠٦(مفعول به) يالقوا(منصوب بـ) يومهم(فقوله ). ٤٥: الطور(
ونَ                    : (( وجلَّ مرة واحدة في قوله عزَّ    ) ايامًا(و ْم َتتَُّق ْبِلُكْم َلَعلَُّك ْن َق ِذيَن ِم ى الَّ َب َعَل ا ُآِت صَِّياُم َآَم ْيُكْم ال ا  ، ُآِتَب َعَل َأيَّاًم

ـ         ) أيامًا(، فـ )١٨٤: البقرة)) (َمْعُدوَداٍت ه إذا آانت منصوبة ب الفراء    )٣٠٧()آتب (مفعول ب ا    ) هـ ٢٠٧ت( ف رى أنه ي

                                           
  .٣٢٨: المصدر نفسه) ٢٩١(
  ).٦: الحديد(، )٥: الزمر(، )١٣: فاطر(، ) ٢٩: لقمان(، )٦١: الحج(، )٢٧: آل عمران(ظ ) ٢٩٢(
ران(ظ ) ٢٩٣( ام(، )٣٠: آل عم راهيم(، )٢٢: األنع ل(، )٤٤: إب راء(، )٨٩، ٨٤: النح ريم(، )٥٢: اإلس ان(، )٨٥: م ، ١٧:الفرق

ل(، )٢٧، ٢٥ صصا(، ) ٨٧، ٨٣: النح افر(، ) ٤٢: لق دخان(، )٤٦: غ اف(، ) ١٦: ال ر(، )٣٤، ٢٠: األحق ارج(، )٦: القم : المع
  ).٤: القارعة(، )٦النازعات (، )٤٣

رآن            + ١/١٩٩: األنباري، البيان في غريب إعراب القرآن     ) ٢٩٤( ب، مشكل إعراب الق ري  + ١/١٥٥: ظ مكي بن أبي طال : العكب
  .١/٢٥٢التبيان في إعراب القرآن 

األنباري، البيان قي غريب      + ١/١٥٥: ظ مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن        + ١/٣٣٠: النحاس، إعراب القرآن  ظ  ) ٢٩٥(
  .٢/٤٢٦: ظ ابو حيان، البحر المحيط + ١/١٩٩: إعراب القرآن

  .١/٤٨٧: العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٢٩٦(
  .١/٨٠٥: المصدر نفسه) ٢٩٧(
  .٢/٩٨٢: المصدر نفسه) ٢٩٨(
  .٢/٢٩٢: األنباري، البيان في غريب إعراب القرآن+ ، ١٢٦٩: ٢: لمصدر نفسهظ ا) ٢٩٩(
  ).٧،١٠،٢٧: اإلنسان(، )١٧: المزمل(، )٣٣: لقمان(، )٣٧: النور(، )٢٨١، ١٢٣، ٤٨: البقرة(ظ ) ٣٠٠(
  .١/٨٠: األنباري، البيان في غريب إعراب القرآن + ١/٩٢: ظ مكي بن ابي طالب، مشكل إعراب القرآن) ٣٠١(
  .١/٢١:  العكبري، إمالء ما من به الرحمن)٣٠٢(
  . ٢/٤٧١: البيان في غريب إعراب القرآن، األنباري + ١/٧٦٩: مشكل إعراب القرآن، ظ مكي بن أبي طالب) ٣٠٣(
  .٤/٩٤١: الزمخشري، الكشاف) ٣٠٤(
  ).٤٢: المعارج) (٤٥: الطور) (٨٣: الزخرف(ظ ) ٣٠٥(
  .٢/٣٩٦: ظ األنباري، البيان في غريب إعراب القرآن + ٢/٦٩١: مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن) ٣٠٦(



ان العامل     )٣٠٨(له إذا رفعت بعده اسمًا نصبت األخر      ألنه فعل ما لم يسم فاع     ) آتب(نصبت بـ  ان إذا آ ، وظرف زم
صيام (فيها   دير       ) ال و منصوب بتق دودات     (فه ًا مع ة       ) صوموا أيام صيام     (فحذف صوموا لدالل يكم ال ألن ) آتب عل

  .)٣٠٩(الظرف يتسع فيها وتعمل فيها المعاني وليس آذلك المفعوالت
ا         : ((رة واحدة في قوله عزَّ وجلَّ     وردت مفعوًال به م   ) أمدًا(ومفردة الزمان    َصى ِلَم ُثمَّ َبَعْثَناُهْم ِلَنْعَلَم َأيُّ اْلِحْزَبْيِن َأْح

داً (، فقوله   )١٢: الكهف)) (َلِبُثوا َأَمًدا  ـ         ) أم ه ل وًال ب ه مفع م       ) أحصى ( و )٣١٠()أحصى (نصب ألن اٍض أّي أيه فعل م
  .)٣١١(ألوقات لبثهم) أمدًا(اضبط 

راء   رى الف ين ي ي ح ـ٢٠٧ت (ف دًا(إن ) ه ز ) أم ى التميي صب عل اج ) ٣١٢(ن رى الزج ـ٣١١ت  ((313)وي ) ه
  ) لبثوا(ظرف زمان أي منصوب بـ) أمدًا(، إن )هـ٥٧٧ت  ()٣١٤(واألنباري

ه   )٣١٥())لنعلم أهؤالء أحصى لألمد أم هؤالء      : ((آأنه قال ) أحصى(مفعوًال به للفعل    ) أمدًا(وترجح الباحثة أن     ، ألن
ل    ((إذا  ز جع ى التميي صبه عل صىأ(ن صى        ) ح ن أح ي م ال الماض له مث صى أص ل وأح ى أفع مًا عل اس

دا من                               ……يحصي ذا أب أتي افعل من آ ا ي ذا إنم فإذا صح أنه يقع فعًال ماضيًا لم يكن أن يستعمل منه أفعل من آ
اس        : الثالثي وال يأتي من الرباعي البتة إال في شذوذ نحو قولهم    اذ ال قي و ش دراهم فه ا أعطاه لل ر وم ما أواله للخي

ا هو فعل ماض،                  . ليهع ذا إنم فإذا لم يمكن أن يأتي أفعل من آذا من الرباعي علم أن أحصى ليس هو أفعل من آ
  .أبين وأظهر) أمدًا(وإذا آان فعًال ماضيًا لم يأِت معه التمييز وآان تعديه إلى 

دير                 ثهم في      : وإذا نصبت أمدًا بلبثوا فهو ظرف لكن يلزمك أن تكون عدَّيت أحصى بحرف جر ألن التق أحصى للب
  .)٣١٦())األمد وهو مما ال يحتاج إلى حرف فيبعد ذلك بعض البعد فنصبه بأحصى أولى وأقوى

ي       : (( منها قوله تعالى)٣١٧(وردت مفعوًال به خمس مرات    ) قرن(و اُهْم ِف ْرٍن َمكَّنَّ ْن َق ْبِلِهْم ِم ْن َق َأَلْم َيَرْوا َآْم َأْهَلْكَنا ِم
بلهم  ) قرن(زائدة و  ) من(،  ) من قرنٍ (ه  ، فقول )٦: األنعام)) (اَألْرِض مفعول أهلكنا، أي آم أزمنة أهلكنا فيها من ق
  .)٣١٨(قرونًا

                                                                                                                                            
  .١/١٢١: ظ مكي بن ابي طالب، مشكل إعراب القرآن) ٣٠٧(
  .١/٢٣٥: ، النحاس، إعراب القرآن١/١١٢: ظ الفراء، معاني القرآن) ٣٠٨(
رآن          + ١/١٢١: ظ مكي بن ابي طالب، مشكل إعراب القرآن       ) ٣٠٩( ري،   + ١/١٤٢: األنباري، البيان في غريب إعراب الق العكب

  . ١/١٨٤: النحاس، إعراب القرآن  + ١/١٥٨: األخفش، معاني القرآن + ١/١٤٩: التبيان في إعراب القرآن
  .٣٦٤/ ١٠: ، ظ القرطبي، الجامع ألحكام القرآن١/٤٣٧: مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن) ٣١٠(
  .٢/٤٧٤: الكشاف: الزمخشري) ٣١١(
  .١٠/٣٦٤: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن + ٢/١٣٦:ظ الفراء، معاني القرآن ) ٣١٢(
  .١٠/٣٦٤:الجامع الحكام القرآن ، ظ القرطبي) ٣١٣(
  .٢/١٠١: ظ األنباري، البيان في غريب إعراب القرآن) ٣١٤(
  .١/٤٣٧: مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن) ٣١٥(
  . ٢/٤٧٤: ظ الزمخشري، الكشاف + ١/٤٣٨: مكي بن ابي طالب ، مشكل إعراب القرآن) ٣١٦(
  ).٣٦: ق) (٣: ص) (٧٤،٩٨: مريم) (٦: األنعام(ظ ) ٣١٧(
  . ١/٤٨١: التبيان في إعراب القرآن ، العكبري) ٣١٨(



رون(ووردت  رات  ) الق س م ه خم وًال ب الى )٣١٩(مفع ه تع ا قول وحٍ    : (( منه ِد ُن ْن َبْع ُروِن ِم ْن اْلُق ا ِم ْم َأْهَلْكَن )) َوَآ
ر              مدة من الزمان، قيل ستون عام      ) ((القرن(فـ) ١٧:اإلسراء( ه أآث ة وعلي ل مائ انون، وقي ل ثم ل سبعون وقي ًا وقي

  .)٣٢٠())أصحاب الحديث
ر من          ) إْذ(واستعمل الذآر العطر     ه في اآث ه عزَّ وجلَّ           )٣٢١(موضعاً ) ٣٠(مفعوًال ب ا قول َك     : (( ، منه اَل َربُّ َوِإْذ َق

ال  ) ((إذ (فقوله). ٣٠: البقرة.)) (…ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخِليَفًة     ، )٣٢٢())…مفعول به تقديره إذآر إذ ق
  .)٣٢٣(في اآلية السابقة زائدة) إذ(ومنهم من زعم إن 

رجح إن   ه، وي ذا الوج رفض ه ة ت ديره  ) إذ(والباحث ذوف تق ل مح ه لفع ول ب ر(مفع ى ((ألن ) اذآ ب عل ) إذ(الغال
  .)٣٢٤())قديره اذآرالمذآورة في أوائل القصص من الذآر الحكيم أن تكون مفعوال به لفعل محذوف ت

  ).١٩-٩: طه.)) (…ِإْذ َرَأى َناًرا َفَقاَل ِلَأْهِلِه اْمُكُثوا ، َوَهْل َأَتاَك َحِديُث ُموَسى : ((وقوله تعالى
ه حدث أو لمضمر         ) إذ(يجوز أن تنتصب     ((-) :إْذ(، في إعراب    )هـ٥٣٨ت  (قال الزمخشري    : ظرفًا للحديث ألن

  .)٣٢٥())و مفعوًال ال ذآرآان آيت وآيت أ) رأى النار(أي حين 
  :مفعول ظن وأخواتها

ا(إن  ر وال يجوز  ) ظن وأخواته دأ وخب ولين أصلهما مبت ي تنصب مفع ة الت ن النواسخ االبتدائي اب م وهي ُأّم الب
يبويه  رد س د أف تغناء عن أحدهما وق ـ١٨٠ت (االس ماه ) ه ًا وس ا باب ى ((له ه إل دى فعل ذي يتع اب الفاعل ال ذا ب ه

  .)٣٢٦()) أن تقتصر على أحد المفعولين دون األخرمفعولين وليست لك
ولين  ى مفع ة إل ا متعدي ى أنه اة عل ع النح د أجم ي تنصب  )٣٢٧(وق ال الت ن األفع ا م زًا له ر تميي دأ وخب  أصلهما مبت

  .مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرًا
ى المب             ((قال ابن الناظم أن      دخل عل د أخذها       من األفعال أفعال واقعة معانيها على مضمون الجمل فت ر بع دأ والخب ت

  .)٣٢٨())الفاعل فتنصبهما مفعولين
  . األعمال، وهو األصل، وهو واقع في الجميع:  أحدها)٣٢٩(ولهذه األفعال ثالثة أحكام

  . اإللغاء، وهو إبطال العمل لفظًا ومحًال، لضعف العامل بتوسطه أو تأخره: الثاني
ا    التعليق، وهو إبطال العمل لفظًا ال محًال، لم       : الثالث جيء ما له صدر الكالم بعده، وهو الم االبتداء والم القسم وم
  .النافية

ْب،                  : )٣٣٠(وأشهر هذه األفعال   ا، وَه ّد، وحج ظّن وعلم وتعّلم، ووجد، وحسب، ورأى، ودرى، وخال، وزعم، وع
  :وهذه األفعال تقسم إلى قسمين. وتخذ واتخذ، وترك، ورّد، ووهب، وألفى، وصّير

رد ان                        -:هيأفعال القلوب و  / األول م ت كًا ول ًا او ش ر المفعول األول يقين ر فتجعل خب  التي تدخل على المبتدأ والخب
  .)٣٣١(تجعل األول فيه الشك او تقيم عليه في اليقين

ى مفعول واحد وهو مضمون الجزء          ((، إن   )هـ٦٨٦ت  (ويرى الرضي    أفعال القلوب في الحقيقة ال تتعدى إّال إل
ل                            الثاني مضافًا إلى األول فالمع     ذا ق ًا ول ه بمضمونها مع ًا لتعلق صبها مع د لكن ن ام زي ًا قي دًا قائم لوم في علمت زي

و حذفت أحدهما لكنت آالحاذف بعض                         ر ألنك ل دأ وخب ا في األصل مبت حذف أحدهما من دون األخر مع أنهم
  .)٣٣٢())الكلمة

                                           
  ).٤٥، ٤٣: القصص(، ) ٤٢: المؤمنون(، )١٧: اإلسراء(، )١٣: يونس(ظ ) ٣١٩(
  .٣/٣٩١: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن) ٣٢٠(
رة) (٣٢١( ران) (١٦٦،٣١،٣٠: البق دة) (١٥٣،١٢٤،٤٥،٣٥:آل عم راف) (١١١،١١٠:المائ ال) (٨٠:االع ) ٤٣،٩:االنف
  ).٢٦:الفتح) (٥٢:األنبياء) (١٠:طه) (١٠:الكهف) (١٠١:اإلسراء) (٥١:يوسف) (٢٥:التوبة(
  .١/٨٤: ظ ابن هشام، مغني اللبيب  + ١/٤٦: العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٣٢٢(
  .٢٥٢: تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة) ٣٢٣(
  .١/٨٤: بن هشام، مغني اللبيبا) ٣٢٤(
  .٢/٥٣١: الزمخشري، الكشاف) ٣٢٥(
  .١/٣٩: سيبويه، الكتاب) ٣٢٦(
  .٧٠: ابن مالك، تسهيل الفوائد + ١/٢١٦: ابن السراج، األصول في النحو + ١/٣٩: ظ المصدر نفسه) ٣٢٧(
  .٧٤: ابن الناظم، شرح ألفية ابن مالك) ٣٢٨(
  .  بعدها وما٣١٤-١/٣١٣: ابن هشام، أوضح المسالك) ٣٢٩(
  . وما بعدها٢/٤٢٣: فاضل صالح السامرائي، معاني النحو + ٧١-٧٠: ظ ابن مالك، تسهيل الفوائد) ٣٣٠(
  .٧٠: ابن مالك، تسهيل الفوائد + ١/٢١٦: ابن السراج، األصول في النحو + ١/٤٠: ظ سيبويه، الكتاب) ٣٣١(
  .١/١٢٧: الرضي، شرح الكافية) ٣٣٢(



  . ودرىعلم، ورأى، ووجد، وتعلم، : ما دل على يقين وأشهرها/  أحدهما-:)٣٣٣(وهي على ضربين
  .ظنَّ، وحسب، وخال، وحجا، وهب، وزعم، ووعد، وجعل: ما دل على رجحان واشهرها/ الثاني

ل،    : وهي التي تفيد التحويل من حالة إلى أخرى وأشهرها: أفعال التحويل / القسم الثاني  صيَّر، وتخذ، واتخذ، وجع
  .ووهب، وّرد، وترك

رتين       ) ظن(وًال أول لـ  مفع) الساعة(وقد استعمل الذآر العطر مفردة الزمان        ال الرجحان  م ، )٣٣٤(التي هي من أفع
ا               : ((منها قوله تعالى   ا ُمنَقَلًب ًرا ِمْنَه َدنَّ َخْي ه   )٣٦:الكهف )) (َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة َقاِئَمًة َوَلِئْن ُرِدْدُت ِإَلى َربِّي َألِج ، وقول

ْسَنى          َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة َقاِئَمًة َوَلِئْن ُرجِ     : ((عزَّ وجلَّ  َدُه َلْلُح ي ِعْن ي ِإنَّ ِل ه    )٥٠فصلت )) (ْعُت ِإَلى َربِّ ساعة (، فقول ) ال
ستيقنين         ((منصوب ومعنى اآلية المتقدمة     ) ظن(مفعول به أول لـ    ا نحن بم م في     . )٣٣٥())إن نظن إال طنًا وم أي انه

  .حالة شك وعدم يقين من قيام الساعة
الى      )٣٣٦(خمس مرات   ) جعل(فعوًال أول لـ  م) الليل(واستعمل التنزيل العزيز مفردة الزمان       ه تع ا قول اِلُق  : ((، منه َف

ه       ) ((الليل(فقوله  ). ٩٦: األنعام)) (اِإلْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكًنا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا       في موضع نصب مفعول ب
الق في           ) هـ٦٧١ت(، والقرطبي   )٣٣٧() ))جعل(أول لـ  ى ف ى معن ًال عل ه عزَّ     )٣٣٨( الموضعين  نصب الليل حم  وقول
لَّ  ا((وج َل ِلَباًس ْم اللَّْي َل َلُك ِذي َجَع َو الَّ ان)) (َوُه ه )٤٧: الفرق ل(، فقول ـ) اللي ول أول ل ل(مفع ا ) جع ًا مفعوله ولباس
  . )٣٣٩(الثاني
: اإلسراء )) (اَر آَيَتْينِ َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنَّهَ  ((، منهما قوله تعالى أسمه      )٣٤٠(مرتين) جعلنا(مفعوًال أول لـ  ) الليل(وورد  
ا                     )٣٤١()جعل(مفعول أول لـ  ) الليل(فقوله  ) ١٢ ه فهم د مجيئ ر صاحبه وينصرف عن أتي في أث ا ي ، فكل واحد منهم

أ )) (َوَجَعْلَنا اللَّْيَل ِلَباًسا  ((، وقوله تعالى    )٣٤٢(آيتان دالتان على مدبر لهما     ه         ) ١٠: النب اموا في اب لتن شيكم آالثي أي يغ
  .)٣٤٣(وتسكنوا

رآن وا تعمل الق ار(س رتين) النه ه أول م وًال ب ـ)٣٤٤(مفع رة ل ل(، م الى ) جع ه تع ي قول ُشوًرا((ف اَر ُن َل النََّه )) َوَجَع
ان  ) جعل(، فقد أعاد عزَّ وجلَّ الفعل      )٤٧: الفرقان( ُشوًرا  ((توآيدًا ولو آ اَر ُن رآن    )) والنََّه ر الق ، )٣٤٥(لجاز في غي

رة للفعل   ا(وم ه عزَّ وجلَّ  ) جعلن ي قول ا ((ف اَر َمَعاًش ا النََّه أ)) (َوَجَعْلَن اه مضيئًا ((أي ) ١١:النب ذا معاش أي جعلن
  .)٣٤٦())ليعيشوا فيه ويتصرفوا
ُه     ((، منها قوله تعالى     )٣٤٧(مرتين) جعل(مفعوًال ثانيًا للفعل    ) سرمدًا(ووردت مفردة الزمان     َل اللَّ ُتْم ِإْن َجَع ْل َأَرَأْي ُق

ِضَياءٍ          َعَلْيُكْم اللَّْيَل َسْرَمًدا إِ    ْأِتيُكْم ِب ه   ). ٧١: القصص )) (َلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغْيُر اللَِّه َي اٍن    ) سرمداً (فقول مفعول ث
  .)٣٤٩( ويجوز أن يكون سرمدًا حاًال من الليل)٣٤٨()جعل(لـ

: اٍر ، وليل سرمد    دوام الزمان من ليٍل أو نه      ((-:حاًال من الليل، ألن السرمد هو     ) سرمدًا(وترجح الباحثة أن يكون     
  .ليل طويل، أي حال الليل. )٣٥٠()) السرمد الدائم في اللغة-):هـ٣١١ت(قال الزجاج … طويل

                                           
  . وما بعدها١/٤١٦: ابن عقيل، شرح ابن عقيل + ٧١-٧٠ظ ابن مالك، تسهيل الفوائد، ) ٣٣٣(
  ).٥٠فصلت (، )٣٦: الكهف(ظ ) ٣٣٤(
  .٣/٤٥٧: الزمخشري، الكشاف) ٣٣٥(
  ).٧١،٧٣: القصص(، )٦٢، ٤٧: الفرقان(، )٩٦: األنعام(ظ ) ٣٣٦(
رآن        + ١/٢٦٣:ظ مكي ابن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن         ) ٣٣٧( ري،   + ١/٣٣٢: األنباري، البيان في غريب إعراب الق العكب

  . ١/٥٢٣: التبيان في إعراب القرآن
  .٧/٤٥: ظ القرطبي، الجامع ألحكام القرآن) ٣٣٨(
  .٢/٤٧٠: ظ النحاس، إعراب القرآن) ٣٣٩(
  ).١٠: النبأ) (١٢: اإلسراء(ظ ) ٣٤٠(
  .٢/٢٣٤: إعراب القرآن، النحاس) ٣٤١(
  .٢/٢٣٤: المصدر نفسه) ٣٤٢(
  .٣/٦٠٢: المصدر نفسه) ٣٤٣(
  ).١١:النبأ) (٤٧: الفرقان(ظ ) ٣٤٤(
  .٢/٤٧٠: النحاس، إعراب القرآن) ٣٤٥(
  .٣/٦٠٢: المصدر نفسه) ٣٤٦(
  ).٧١،٧٢: القصص(ظ ) ٣٤٧(
  .٢١/١٠٢٥: التبيان في إعراب القرآن، العكبري) ٣٤٨(
  .٢/١٠٢٥: المصدر نفسه) ٣٤٩(
  )مادة سرمد. (٢/٢١٢ابن منظور، لسان العرب، ) ٣٥٠(



ة (وورد في التنزيل العزيز     ًا للفعل    ) أربعين ليل وًال ثاني دنا (مفع رتين ) واع دنا (؛ ألن )٣٥١(م من  ) وعدت (أو ) واع
  .)٣٥٢())تقتضي مفعولين الثاني منهما مكان أو زمان((األفعال التي 

دنا من واحد         ): ((هـ٢٩١ت(قال ثعلب    ين ووع الى              )٣٥٣())فواعدنا من اثن ه تع ريم قول رآن الك ا جاء في الق : ، ومم
ِدهِ       (( ْن َبْع َل ِم ْذُتْم اْلِعْج مَّ اتََّخ ًة ُث رة )) (َوِإْذ َواَعْدَنا ُموَسى َأْرَبِعيَن َلْيَل ه  )٥١: البق ة  (، فقول ين ليل ام   ) ((أربع ديره تم تق

  .، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مكانه)٣٥٤()) فهو مفعول به ثانأربعين ليلًة
رتين ) يغشى (مفعول أول للفعل      ) الليل(وورد   الى        )٣٥٥(م ه تع ا قول َل            ((، منهم ِشي اللَّْي ْرِش ُيْغ ى اْلَع َتَوى َعَل مَّ اْس ُث

  . مفعول به ثان للفعل يغشى)النهار(مفعول به أول و ) الليل(فـ). ٥٤: األعراف)) (النََّهاَر َيْطُلُبُه َحِثيًثا
  :خبر آان وأخواتها

  .)٣٥٦(بينت فيما تقدم أحكام هذه النواسخ عند دخولها على المبتدأ والخبر وعملها فيهما
الى        ) آان(خبرًا لـ ) يومًا(وقد استعمل الذآر الكريم      ه تع اَن          : ((مرة واحدة، في قول رَّْحَمِن َوَآ قُّ ِلل ٍذ اْلَح ُك َيْوَمِئ اْلُمْل

  .خبر آان منصوب) يومًا(فقوله ). ٢٦: الفرقان)) ( َعَلى اْلَكاِفِريَن َعِسيًراَيْوًما
ًا(واستعمل  لَّ وعال ) ميقات ه ج ي قول دة ف رة واح ا((م اَن ِميَقاًت ْصِل َآ ْوَم اْلَف أ)) (ِإنَّ َي ان ضمير ) ١٧: النب فأسم آ

  .)٣٥٧(خبرها منصوب) ميقاتًا(وقوله . يعود على يوم الفصل) هو(مستتر تقديره 
  -:اسم إن وأخواتها

  .)٣٥٨(بينُت فيما تقدم أحكام هذه األحرف وآراء النحاة في ذلك
ـ  )يوم(وقد استعمل التنزيل العزيز مفردة الزمان        الى      )٣٥٩(ثالث مرات   ) أّن(اسمًا ل ه تع َد     : (( نحو قول ا ِعْن َوِإنَّ َيْوًم

  ).٤٧: الحج)) (َربَِّك َآَأْلِف َسَنٍة ِممَّا َتُعدُّوَن
دخان )) (ِإنَّ َيْوَم اْلَفْصِل ِميَقاُتُهْم َأْجَمِعينَ    (( وجلَّ   قوله عزَّ  ـ ) ٤٠: ال وم اسم إن منصوب     (ف سائي   . )٣٦٠()ي رى الك وي

اَن       : ((، وأيضًا قوله تعالى   )٣٦١(وجهًا آخر في إعراب هذه اآلية     ) هـ٢٠٧ت(والفراء  ) هـ١٨٩ت( ْصِل َآ ْوَم اْلَف ِإنَّ َي
  ).١٧: النبأ)) (ِميَقاًتا

ه   )٣٦٢( مرات والساعة خمس  لَ     ((، منها قول صَّْفَح اْلَجِمي َفْح ال ٌة َفاْص سَّاَعَة آلِتَي ـ )٨٥: الحجر )) (َوِإنَّ ال ساعة (، ف ) ال
  . )٣٦٣(خبرها مرفوع وقد دخلت عليه الم االبتداء) ألتية(أسم إن منصوب و 

الى أسمه      )٣٦٤(مرتين) لعل(ووردت اسمًا لـ   ه تع ا قول سَّ    : ((، منهم لَّ ال ْدِريَك َلَع ا ُي شورى )) (اَعَة َقِريبٌ َوَم ) ١٧: ال
، ويعلل أبو إسحاق  )٣٦٥(فلم يقل قريبة والساعة مؤنثة فرقًا بينها وبين القرابة ) قريب(أسم لعل وخبرها    ) الساعة(فـ
  .)٣٦٦())لعل البعث قريب أو يكون لعل مجيء الساعة قريب((ذلك بقوله ) هـ٣١١ت(

الى     ، نحو   )٣٦٧(مرتين) أّن(اسمًا لـ ) األجل(ووردت مفردة    ه تع ِه آلٍت                 ((قول َل اللَّ ِإنَّ َأَج ِه َف اَء اللَّ و ِلَق اَن َيْرُج ْن َآ َم
ه عزَّ       )٣٦٨()الموت (أي ) فأن أجل اهللا(فقوله ). ٥العنكبوت )) (َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ  ه وقت الموت وقول  أي يقصد ب

                                           
  ). ١٤٢: األعراف) (٥١: البقرة) (٣٥١(
  .٦٠٠: ب األصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآنالراغ) ٣٥٢(
  ).مادة وعد (٢/٤٦٢ابن منظور، لسان العرب، ) ٣٥٣(
رآن            ) ٣٥٤( ب، مشكل إعراب الق ي طال ن أب رآن             + ١/٩٤: مكي ب ان في غريب إعراب الق اري، البي ري،   + ١/٨٢: ظ األنب العكب

  .١/٦٢: التبيان في إعراب القرآن
  ).٣: الرعد) (٥٤: األعراف(ظ ) ٣٥٥(
  .من البحث / ظ        ) ٣٥٦(
  .٣/٦٠٤: ظ النحاس، إعراب القرآن)٣٥٧(
  .من البحث/ ظ ص      ) ٣٥٨(
  ).١٧:النبأ) (٤٠:الدخان) (٤٧: الحج(ظ ) ٣٥٩(
  .٢/٣٦٠: ظ األنباري، البيان في غريب إعراب القرآن + ٢/٦٥٧: مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن) ٣٦٠(
  .راه الكسائي والفراء من البحث حيث ذآرنا ما ي٣٠ص: ظ) ٣٦١(
  ).٥٩: غافر(، )٧: الحج(، )١٥: طه(، )٢١: الكهف(، )٨٥: الحجر(ظ ) ٣٦٢(
  .٣/١٩: ظ النحاس، إعراب القرآن) ٣٦٣(
  ).١٧: الشورى(، )٦٣: األحزاب(ظ ) ٣٦٤(
رآن ) ٣٦٥( راب الق اس، إع رآن   + ٣/٥٦: ظ النح راب الق شكل إع ب، م ي طال ن اب ي ب ام  + ٢/٦٤٥: مك امع ألحك ي، الج  القرطب

  .٧/٥١٣: أبو حيان، البحر المحيط + ١٦/١٥: القرآن
  .٣/٤٦٥: ظ الزمخشري، الكشاف + ٣/٥٦: النحاس، إعراب القرآن) ٣٦٦(
  ).٤: نوح) (٥العنكبوت(ظ ) ٣٦٧(



ونَ َيْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكْم َوُيَؤخِّْرُآْم ِإَلى َأَجلٍ    ((وجلَّ   وح )) ( ُمَسمى ِإنَّ َأَجَل اللَِّه ِإَذا َجاَء َال ُيَؤخَُّر َلْو ُآنُتْم َتْعَلُم ). ٤: ن
ة مضاف                 ) أجل اهللا (فقوله   صبه الفتحة وهو مضاف ولفظ الجالل في اآليتين السابقتين أسم إن منصوب وعالمة ن

  .إليه مجرور
  :خبر الت 

اء         ((نها لقد اختلف النحاة في اصل الت فمنهم من يرى أ    ا ت ة ومثله ة ألن ال آلم اء لتأنيث الكلم ا الت ال دخلت عليه
ا      ((فيقول ) هـ٦٧٢ت(، أما ابن مالك )٣٦٩())ثمت، وقيل دخلت للمبالغة في النفي  د ال فتختص بايالئه اء بع زاد الت ت

وع بمقتضى األسمية                 ه حين معرف مرف در قبل ة ونق وا في حقي  )٣٧٠())حينًا منصوبًا بمقتضى الخبري ا  ، واختلف قته
رأي أحد           )٣٧٢())أنها آلمة مرآبة من ال وأيت      ((المخزومي  . ، ويرى د  )٣٧١(ولهم في ذلك مذاهب    ذا ال ل به م يق ، ول

ه د        )٣٧٣(من النحاة  ا صرح ب رأي          . ، وهذا م ذا ال د أن ذآر ه وبعض العرب    ) وال(أصلها   ((أو أن   ، المخزومي بع
اء فتزيد هاء الوقف فإذا اتصلت صارت       ) اله(تزيد فيها الهاء فتقول      نهم من زعم        )٣٧٤())ت صلة     ((، وم اء مت إن الت

  .، وغيرها من المذاهب)٣٧٥())…) وليس حين مناص(وأنها بمنزلة ليس على تأويل ) ال(بـ
ين    ظ الح ا لف ترطوا أن يليه د اش ا، فق ث إعماله ن حي ا م ًا،  ((أم ا مرفوع ضمر فيه ين، ُت ع الح ون الَت إال م ال تك

يس ( تمكُّنها ولم تستعمل إال مضمرًا فيها، ألنها ليست آـ      وتنصُب الحين ألنه مفعول به، ولم َتمكَّن       ة   ) ل في المخاطب
  .)٣٧٦())واألخبار عن غائب

ـ رًا ل ان خب ردة الزم د مف رآن المجي تعمل الق د اس دة، والحين) حين(وهي ) الت(وق رة واح و -:م وغ (( ه وقت بل
ه  ى ويتخصص بالمضاف إلي بهم المعن و م شيء وحصوله وه الى)٣٧٧())ال ه تع ي قول اٍص ((، ف يَن َمَن )) َوَالَت ِح

  ).٣: ص(
  -:، وقد ذآر العلماء في إعراب اآلية الكريمة وجوهًا منها)٣٧٨(والنصب قراءة الجمهور

مضمر في الجملة تقديره وليس الحين حين       ) أسمها(وال تستعمل إّال مع الحين و       ) ليس(الت حرف مشبه بـ   / األول
  .)٣٨٠(وهو قول الجمهور) الحين(مها محذوف تقديره خبر الت منصوب وأس) حين(، أي أن قوله )٣٧٩(مناص
  -:وله في ذلك ثالثة أوجه) هـ٢١٥ت (ما يراه األخفش / الثاني

  .)٣٨١())الت تعمل عمل إّن فتنصب األسم وترفع الخبر((إن / أ
منصوب بها آأنك قلت وال    ) ((حين مناص (أنها ال النافية للجنس زيدت عليها التاء وخصت بنفي األحيان، و            / ب

  .)٣٨٢())حين مناص لهم
  .)٣٨٣())وقع بعدها منصوب فبأضمار فعل فإذا قال والت حين مناص آأن التقدير وال أرى حين مناص((إذا / جـ
، وفيه ضعف ألن وجوب حذف الفعل الناصب أو         )٣٨٤())إذا وقع بعدها مرفوع فباالبتداء والخبر محذوف      ((أما  / د

  .)٣٨٥(خبر المبتدأ له مواضع متعينة

                                                                                                                                            
  .١٣/٣٢٧: الجامع الحكام القرآن، ظ القرطبي) ٣٦٨(
  .١/١٠٩: ابن يعيش، شرح المفصل) ٣٦٩(
  .٥٧: ظ ابن مالك، تسهيل الفوائد + ٢١٧ :ابن مالك، شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ) ٣٧٠(
ة          + ٢٨١-١/٢٨٠: ظ ابن هشام، مغني اللبيب ) ٣٧١( سور القصار، دراسة نحوي سخ في ال ة الن انمي، جمل ك الغ : مهدي حارث مال

٤٥.  
  .٢٦٠: مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه) ٣٧٢(
  .٢٦٠: ظ المرجع نفسه) ٣٧٣(
  .٢/١٧٦: أبو عبيده، مجاز القرآن) ٣٧٤(
  .٦٩: ظ الزجاجي، حروف المعاني + ١٦٨: ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في آالمها) ٣٧٥(
  .١/٥٧: سيبويه، الكتاب) ٣٧٦(
  .١٥٥: الراغب األصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن) ٣٧٧(
  .٧/٣٨٣: أبو حيان، البحر المحيط + ٢/٤٥٣: ظ األخفش، معاني القرآن) ٣٧٨(
ش، مع)٣٧٩( رآنظ األخف رآن  + ٢/٤٥٣: اني الق راب الق اس، إع رآن   + ٣/٧٨١: النح راب الق شكل إع ب، م ي طال ن أب ي ب : مك
  .٢/٣١٢: األنباري، البيان في غريب إعراب القرآن  + ٢/٦٢٣
  .١/٢٨١: ظ ابن هشام، مغني اللبيب) ٣٨٠(
  .٧/٣٨٣: ظ أبو حيان، البحر المحيط + ١/٢٨١: ابن هشام، مغني اللبيب) ٣٨١(
  .٣/٣٥٩: الكشاف: يالزمخشر) ٣٨٢(
  .١/١٠٩: ابن يعيش، شرح المفصل) ٣٨٣(
  .١/١٠٩المصدر نفسه) ٣٨٤(



، فيكون الخبر   )٣٨٦(برفع الحين على أنه أسمها ويضمر الخبر      )) َوَالَت ِحيَن َمَناصٍ  : ((رئ قوله تعالى  من ق / الثالث
  .)٣٨٧(محذوفًا آما آان األسم محذوفًا

  .  تشبيهًا بقول أبي زبيد الطائي)٣٨٨(بالكسر)) ِحيَن َمَناٍص((فقرئ قوله تعالى ) الحين(بكسر / الرابع
ّلَحنا َوَالَت أواٍن وا ُص  َطَلُب

  

اِء   يِن بق ا أْن الت ح ف ()٣٨٩(فأَجْبَن  )الخفي
  

  ).الَت(بـ) أوان(آما جر ) الت(بـ) حين(فقد جر 
يس (تعمل عمل    ) الت(والباحثة ترجح الوجه األول من أن          ه الوجه    ) الحين (، واسمها محذوف و   ) ل ا ألن خبره

  .الذي ورد في آتاب اهللا العزيز وعليه جلُّ النحاة
  :الظرف

اة د النح و عن ا ضمن  ((-:وه ان-م م وقت أو مك ن أس در -م ذآور أو مق ه م ع في اطراد لواق ي ب ى ف ناصب ( معن
  ) ٦٧٢ت (، وعليه قول ابن مالك )٣٩٠())…له

رف مناً  : الظ ان، ض ت، أو مك  وق
  

ا      ث أزمن ا أمك إطراٍد آهن ي ب  .)٣٩١(ف
  

و  ان ه أن ظرف الزم ذا ف ى ه ي  ((-:وعل دير ف ى تق ن وقت عل ا انتصب م م وق(( وإن )٣٩٢())م ل أس ل آ ت، قاب
صاً             ًا أو مخت ان مبهم ة سواء أآ المبهم . )٣٩٣())النصب على الظرفي ين                ((-:ف ر مع ان غي در من الزم ى ق ا دل عل م

  .)٣٩٤())وقت، وزمان، وحين: نحو
  :)٣٩٥(أما المختص فينقسم على قسمين

دود/ أ هر   -:مختص مع نة وش و س ين نح ان مع ن الزم دار م ى مق ا دل عل صيف  … م شهور وال ماء ال ائر أس وس
  .ءوالشتا

دود    / ب ر مع ام آـ                       -:مختص غي ين نحو أسماء األي ر مع ان غي دار من الزم ى مق ا دل عل سبت واألحد   ( م ا  ) ال وم
د يكون                     ع األخر، والظرف ق ع األول وربي شهور وهو رمضان وربي أضافت إليه العرب لفظة شهر من أعالم ال

  -:متصرفًا ، وغير متصرف
ى ح ((-:المتصرف وهو/ األول ة إل ارق الظرفي ا يف اعًال، أو م رًا، أو ف دأ ، أو خب ستعمل مبت أن ي شبهها آ ة ال ت ال

ا                    )٣٩٦() ))اليوم(مفعوًال به أو مضافًا آـ     ة وإنم ى الظرفي زم النصب عل ه ال يل ان ألن ه اسم الزم ، وهو ما يطلق علي
  ):هـ٦٧٢ت(تتغير حرآة إعرابه بتغير موقعه اإلعرابي وعليه قول ابن مالك 

َر    ًا وَغْي َرى َظْرف ا ُي ْرٍفَوَم  َظ
  

ْرفِ      ي الُع صُّرٍف َف َذاك ذو َت  )٣٩٧(َف
  

ى الجر                 ((ألن من المعروف إن      و إل ة ول ظرف الزمان لو ترك النصب على الظرفية إلى حالة أخرى غير الظرفي
، وهذا هو الفرق بين ظرف     )٣٩٨())الدالة على الظرفية أو غيرها ال يسمى ظرف زمان وأن دل على زمان            ) في(بـ

فكل اسم زمان ظرف وليس آل ظرف اسم زمان ألن الزمان يستخدم ظرفًا وغير ظرف أي   الزمان واسم الزمان    
  ).أسمًا(

  -:وينقسم المتصرف بدوره إلى
                                                                                                                                            

  .١/٢٧١: الرضي، شرح الكفاية) ٣٨٥(
رآن) ٣٨٦( اني الق ش، مع رآن +  ٢/٤٠٣: ظ األخف رآن + ٣/٧٨١: النحاس، إعراب الق ب، مشكل إعراب الق ي طال ن أب : مكي ب
  .٢/٣١٢: األنباري، البيان في غريب إعراب القرآن + + ٢/٦٢٣
  .٣/٧٨١: النحاس، إعراب القرآن) ٣٨٧(
  .٣/٣٥٩: ظ الزمخشري، الكشاف) ٣٨٨(
  ٦٩: وهو من شواهد الزجاجي في حروف المعاني. ٣٠: أبو زبيد الطائي، شعره) ٣٨٩(
د ) ٣٩٠( سهيل الفوائ ك، ت ن مال ى التوضيح   + ٩١: اب صريح عل رح الت ري ، ش د األزه شيخ خال ع + ١/٣٣٧: ظ ال سيوطي، هم ال

  .٢/٣٩٠: شرح االشموني، االشموني + ١/١٩٥الهوامع 
  .١٨٧: ابن الناظم، شرح الفية ابن مالك) ٣٩١(
  . ١٩٥/ ١:همع الهوامع: ظ السيوطي + ٢/٢٢٥: ابو حيان، ارتشاف الضرب) ٣٩٢(
  .٢/٣٩٠: شرح األشموني، االشموني + ١/٣٣٧: الشيخ خالد األزهري ، شرح التصريح على التوضيح) ٣٩٣(
شاف ا  ) ٣٩٤( ان، ارت و حي ضرباب يح     + ٢/٢٢٥: ل ى التوض صريح عل رح الت ري ، ش د األزه شيخ خال د  + ١/٣٤١: ظ ال محم

  .٢/١٢٦: المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، االنطاآي
  . ٢/٢٢٦:ارتشاف الضرب، أبو حيان) ٣٩٥(
  .٢/٢٥٩: يعباس حسن، النحو الواف + ١/٥٨٦: ظ ابن عقيل، شرح ابن عقيل + ٢/٥٣: ابن هشام، أوضح المسالك) ٣٩٦(
  . ١٠٩: ابن الناظم، شرح ألفية ابن مالك) ٣٩٧(
  .٢/٢٤٤: ظ عباس حسن، النحو الوافي) ٣٩٨(



 أن يجر بالكسرة     -:، وعالمة المنصرف هو   )٣٩٩( نحو يوم، وحين، وشهر، ووقت، وساعة      -:متصرف منصرف / أ
  .)٤٠٠(لتنوينمع األلف والالم، واإلضافة وبدونهما وأن يدخله الصرف، وهو ا

ستعمالن                  -:متصرف غير منصرف  / ب سية وي ا جن ين أو ال ألن علميتهم  نحو غدوه وبكره علمين قصد بهما التعي
الى    )٤٠١(وقد يخلوان من العلمية بأن ينكرا فينصرفان ويتصرفان       . …استعمال أسامة  ه تع ْم   (( ومنه قول ْم ِرْزُقُه َوَلُه
  ).٦٢: مريم)) (ِفيَها ُبْكَرًة َوَعِشيا

  .)٤٠٢(مته أن يجر بالفتحة وال يدخله التنوينوعال
  -:غير متصرف وهو نوعان/ الثاني

اب                 ) قط وعوض (ما ال يفارق الظرفية أصًال آـ     / ((أ ه شيء في آت والباحثة في غنى عن هذا النوع ألنه لم يرد من
  .اهللا العزيز

د                / ب ل وبع ه نحو قب دخول الجار علي دم       …ما ال يخرج عنها اّلا ب يهن بع يحكم عل نْ (التصرف مع أن      ف دخل  ) ِم ت
، والظرف   )٤٠٣())عليهن إذ لم يخرجن عن الظرفية إال إلى حالة شبيهة بها ألن الظرف والجار والمجرور أخوان                

ه ينصرف ويتصرف       ) سحر(نحو سحر، فـ  : منصرف ((-:غير متصرف يرد   ه عزَّ   . )٤٠٤())إذا آان نكرة فأن آقول
  ).٣٤: القمر)) (ًبا ِإالَّ آَل ُلوٍط َنجَّْيَناُهْم ِبَسَحٍرِإنَّا َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َحاِص ((-:وجلَّ

   -:وقد استعمل التنزيل العزيز مفردات زمانية متعددة منصوبة على الظرفية الزمانية وهي

                                           
  . ٢/١٣١: الصبان، حاشية الصبان + ٢/٣٩٣: شرح األشموني، االشموني + ١/١٩٦: ظ السيوطي، همع الهوامع) ٣٩٩(
  .٢/٣٢٠: ابن عقيل، شرح ابن عقيل + ١: ظ الزجاج، ما ينصرف وما ال ينصرف) ٤٠٠(
  . ٢/١٣١: الصبان، حاشية الصبان + ٢/٣٩٢: شرح األشموني، االشموني + ١/١٩٦: ظ السيوطي، همع الهوامع) ٤٠١(
  .٢/٣٢١: ابن عقيل، شرح ابن عقيل + ٢-١: ظ الزجاج، ما ينصرف وما ال ينصرف) ٤٠٢(
  .٢/١٣١: ة الصبانالصبان، حاشي + ١/٥٨٦: ظ ابن عقيل، شرح ابن عقيل + ٢/٥٣: ابن هشام، أوضح المسالك) ٤٠٣(
  .١/١٩٦: السيوطي، همع الهوامع) ٤٠٤(



ع مرات       / الساعة -١ الى      )٤٠٥(وردت في الذآر الحكيم أرب ه تع ا قول اعَ        : ((، منه ْسَتْأِخُروَن َس ْم َال َي اَء َأَجُلُه ِإَذا َج ًة َف
  .)٤٠٦(ظرف فدل بهذا على أن المقتول إنما يقتل بأجله) ساعًة(، فقوله )٣٤: األعراف)) (َوَال َيْسَتْقِدُموَن

ظرف زمان  ) صبحًا(، فقوله   ) ٣العاديات  )) (َفاَلَمِغيْراَت َصَبِحاً : ((وردت مرة واحدة في قوله تعالى       / صبحًا -٢
  .)٤٠٧(عمل فيه المغيرات

الى     منه  )٤٠٨(وردت سبع مرات  / بكرة -٣ ه تع ِشيا     ((ا قول َرًة َوَع بُِّحوا ُبْك ْيِهْم َأْن َس َأْوَحى ِإَل ريم )) (َف ه  ) ١١: م فقول
  .)٤١٠(وهي أول النهار. )٤٠٩(بكرة منصوبة على الظرف

رتين/ ضحى -٤ الى . )٤١١(وردت م ه تع ا قول ونَ : ((منه ْم َيْلَعُب ًحى َوُه َنا ُض ْأِتَيُهْم َبْأُس َرى َأْن َي ُل اْلُق َن َأْه  ))َأَوَأِم
ه ). ٩٨: األعراف( ضحى ) ضحى(فنصب قول ى الظرف، وال ار وسمي ((عل داد النه شمس وامت ساط ال انب

ه   سماء               . )٤١٢())الوقت ب شمس إذا أشرقت وارتفعت في ال ة       . )٤١٣(أي اسم لضوء ال ذه اآلي ه  ((فالمقصود به ان
ة، وهو                     ة الغفل حال الضحى    ..…تعالى خوفهم بنزول ذلك العذاب عليهم في الوقت الذي يكونون فيه في غاي

ه                ذات في شاغل بالل ى المرء الت ه   . بالنهار، ألنه الوقت الذي يغلب عل ون   : ((وقول م يلعب شاغل    )) وه يحتمل الت
دنيا أمور ال ان )٤١٤(ب و حي ذآر أب ـ٧٤٥ت (، وي ضحى  ((إن ) ه د ال ال فقي ن الح به م ا يناس د بم ل ظرف يقي آ

  .)٤١٥())ل متجددة في ذلك الوقتبالمضارع ألنهم مشتغلون بأفعا) يلعبون(وقد جاء ) اللعب(بـ
دوًا  -٥ لَّ  / غ زَّ وج ه ع ي قول دة ف رة واح ِشيا ((وردت م ُدوا َوَع ا ُغ وَن َعَلْيَه اُر ُيْعَرُض افر)) (النَّ ه ) ٤٦: غ فقول

  .)٤١٦(ظرف زمان، فهو مصدر جعل ظرفًا على السعة) غدوًا(
ه عزَّ          ، منصوبة على الظرفية الزمانية ومعطوفة       )٤١٧(وردت ثالث مرات  / نهارًا -٦ ا قول ان، منه على ظرف زم

  .)٤١٨(منصوبة على الظرف) نهارًا(فقوله ). ٢٤: يونس)) (َأَتاَها َأْمُرَنا َلْيًال َأْو َنَهاًرا َفَجَعْلَناَها َحِصيًدا((وجلَّ 
ه  ) ١٦: يوسف)) (َوَجاُءوا َأَباُهْم ِعَشاًء َيْبُكوَن((وردت مرة واحدة في قوله تعالى   / عشاًء -٧ رف ظ ) عشاءً (فقول

  .)٤٢٠())من صالة المغرب إلى العتمة((، والعشاء )٤١٩(زمان منصوب أي وقت العشاء
ات،                  )٤٢١(وردت أربع مرات  / عشيًا -٨ ان في ثالث آي ى ظرف زم  منصوبة على الظرفية الزمانية ومعطوفة عل

الى     ِشيا     ((منها قوله تع َرًة َوَع ا ُبْك ْم ِفيَه ْم ِرْزُقُه ريم )) (َوَلُه ه  ) ٦٢: م ان منصوب  ظر ) عشياً (فقول  )٤٢٢(ف زم
  .)٤٢٣(وهو معطوف على بكرة، أي أن اهللا تعالى يقسم لهم في هذين الوقتين ما يحتاجونه في آل ساعة

ه جلَّ              )٤٢٤(وردت أربع مرات  / أصيًال -٩ ا قول ان منه ى ظرف زم ة عل ة ومعطوف  منصوبة على الظرفية الزماني
ة   ). ٥: الفرقان)) (ًالاْآَتَتَبَها َفِهَي ُتْمَلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصي     ((جالله   رٍة منصوب        ) أصيالً (مقول ى بك معطوف عل

  .)٤٢٦( ومنهم من يجيز إعرابها حاًال)٤٢٥())العشي: ((بالفتحة وهو ظرف زمان واألصيل
                                           

  ).٣٠: سبأ(، )٦١: النحل(، )٤٩: يونس(، ) ٣٤: األعراف(ظ ) ٤٠٥(
  .١/٦١٠: النحاس، إعراب القرآن) ٤٠٦(
رآن    + ٢/٨٣٦: مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن      ) ٤٠٧( ان في غريب      + ٣/٧٥٦: ظ النحاس ، إعراب الق اري، البي األنب

  . ٢/١٣٠٠: العكبري، التبيان في إعراب القرآن + ٢/٥٢٨: رآنإعراب الق
  ).٢٥: اإلنسان(، )٣٨: القمر(، ) ٩: الفتح) (٤٢: األحزاب(، ) ٥: الفرقان) (٦٢،١١: مريم(ظ ) ٤٠٨(
  .٢/٣٠٦: ظ النحاس، إعراب القرآن) ٤٠٩(
  . ٦٨: معجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب األصفهاني) ٤١٠(
  ).٥٩: هط) (٩٨: األعراف(ظ ) ٤١١(
  .٣٢٨: الراغب األصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن) ٤١٢(
  . ٢/٩٨: ظ الزمخشري، الكشاف) ٤١٣(
  .١٤/١٨٥: الرازي، التفسير الكبير ) ٤١٤(
  .٤/٣٤٩: ظ أبو حيان، البحر المحيط) ٤١٥(
  .٢/٤٦٢: ظ األخفش، معاني القرآن + ٣/١٣: النحاس، إعراب القرآن) ٤١٦(
  ).٥ :نوح) (٥٠، ٢٤: يونس(ظ ) ٤١٧(
  .٢/٥٧: ظ النحاس، إعراب القرآن) ٤١٨(
رآن    + ٢/١٢٨: ظ النحاس، إعراب القرآن   ) ٤١٩( ان في إعراب      + ١/٣٨١: مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب الق ري، التبي العكب

  .   ٢/٧٢٥: القرآن
  .٣٧٥: الراغب األصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن) ٤٢٠(
  ).٤٦: غافر) (١٨: الروم) (١١،٦٢: مريم(ظ ) ٤٢١(
  .٢/٣٢١: ظ النحاس، إعراب القرآن) ٤٢٢(
  .٢/٣٢١: المصدر نفسه) ٤٢٣(
  )٢٥: اإلنسان) (٩: الفتح) (٤٢: األحزاب) (٥: الفرقان(ظ ) ٤٢٤(



  .ولكن الباحثة ترجح مجيء أصيًال ظرف زمان
الى       / زلفًا -١٠ اِر َوُزَلفً     ((وردت مرة واحدة في قوله تع ي النََّه صََّالَة َطَرِف ْم ال ود )) (اَوَأِق ًا   )١١٤: ه ه زلف ، فقول

ه           ى قول ارِ   (ظرف زمان منصوب ومعطوف عل ي النََّه ة بعضها من بعض،         (والزلف   ) َطَرِف ساعات القريب ال
الّزلفة أول ساعة من      : الزلف الساعات، واحدها زلفة، وقال قوم     : قال ابن اإلعرابي  …ومنه سميت المزدلفة؛    

  .)٤٢٧())اد بزلف الليل صالة العتمةالليل بعد مغيب الشمس، فعلى هذا يكون المر
ى       : ((، منها قوله تعالى   )٤٢٨(وردت أربع مرات  / ليًال -١١ َراِم ِإَل ْسِجِد اْلَح ْن اْلَم ْيال ِم ِدِه َل ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْب

هُ      ا َحْوَل ه  )١:اإلسراء )) (اْلَمْسِجِد اْلَأْقَصى الَِّذي َباَرْآَن يالً (، فقول ى الظرف   ) ل و  ، )٤٢٩(منصوبة عل ظرف  ((فه
  .)٤٣٠())وتنكيره يدل على قصر الوقت الذي آان اإلسراء والرجوع فيه) أسرى(لـ
َساِئُكمْ     : ((وردت مرة واحدة، في قوله عزَّ وجلَّ  / ليلة -١٢ ى ِن ُث ِإَل صَِّياِم الرََّف َة ال رة )) (ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَل ) ١٨٧: البق

ه           ) ((ليلة(فقوله   اع والعامل في ري          )٤٣١()))أحلَّ (ظرف للرفث وهو الجم رى العكب ) هـ ٦١٦ت  (، في حين ي
دم   … أن ليلة ظرف ألحل، وال يجوز ان يكون ظرفًا للرفث من جهة اإلعراب         (( ألنه مصدر والمصدر ال يتق

دير              ((،  )٤٣٢())عليه معموله  ين والتق ى التب ة ظرف للرفث عل ة     -:ويجوز أن تكون الليل وا ليل م أن ترفث  ُأحل لك
  .)٤٣٣())ًا لهالصيام فحذف وجعل المذآور مبين

الي  -١٣ الى / لي ه تع ي قول دة ف رة واح ينَ ((وردت م ا آِمِن اِلي َوَأيَّاًم ا َلَي يُروا ِفيَه بأ)) (ِس ه ) ١٨: س الي(فقول ) لي
  .)٤٣٥())جمع ليلة وهو على غير القياس) ((الليالي( و)٤٣٤(ظرف للسير منصوب

ًا -١٤ الى)٤٣٦(وردت ثالث مرات/ بيات ه تع ا قول ُتْم ِإْن : ((، منه ْل َأَرَأْي اًراُق ا َأْو َنَه ُه َبَياًت اُآْم َعَذاُب ونس)) (َأَت : ي
 )٤٣٨(إن بياتًا حال ) هـ٤٣٧ت (، ويرى مكي بن أبي طالب )٤٣٧())ظرف زمان منصوب) ((بياتًا(، فقوله  )٥٠

  ). ٤:فاألعرا)) (َوَآْم ِمْن َقْرَيٍة َأْهَلْكَناَها َفَجاَءَها َبْأُسَنا َبَياًتا َأْو ُهْم َقاِئُلوَن: ((في قوله تعالى
يس حال، ألن               ) ٩٧،٤(وترى الباحثة أن بياتًا في اآليتين        ان منصوب ول ات  ((من سورة األعراف ظرف زم البي

  . أي في الليل)٤٣٩())بمعنى البيتوتة يقال بات بياتًا فيجوز أن يراد به أن يأتيهم بأسنا بائتين أي وقت البيات
الى   ، )٤٤٠(ورد منصوبًا على الظرفية في مواضع متعددة     / اليوم -١٥ ه تع ا قول َك      : ((منه ُل َذِل ْن َيْفَع َزاُء َم ا َج َفَم

َذابِ                     دِّ اْلَع ى َأَش َردُّوَن ِإَل ِة ُي ْوَم اْلِقَياَم دُّْنَيا َوَي اِة ال ي اْلَحَي رة )) (ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِف ه   ) ٨٥: البق ومَ (فقول ظرف  ) ((ي
الى     )٤٤١) ))(يردون(زمان منصوب والعامل فيه      ه تع وْ : ((، وآذلك قول ْن             َي ُسوُه ِم ِذيَن َن وُل الَّ ُه َيُق ْأِتي َتْأِويُل َم َي

وم (فقوله  ) ٥٣:األعراف)) (َقْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل َربَِّنا ِباْلَحقِّ      ـ       ) ي ى الظرف ب ول (منصوب عل ه   )٤٤٢()يق ، وقول

                                                                                                                                            
  .٢٦: ظ الراغب األصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن + ٢/٦٣٩: النحاس، إعراب القرآن) ٤٢٥(
  .٢/٦٣٩: ظ المصدر نفسه) ٤٢٦(
  .٩/١١٠: م القرآنالقرطبي، الجامع ألحكا) ٤٢٧(
  ).٥: نوح) (٢٣: الدخان) (١: اإلسراء) (٢٤: يونس(ظ ) ٤٢٨(
  .٢/٢٢٩: ظ النحاس، إعراب القرآن) ٤٢٩(
  .٢/٨١١: العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٤٣٠(
  .١٢٣-١/١٢٢: مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن) ٤٣١(
  .١/١٤٥: ي، البيان في غريب إعراب القرآنظ األنبار + ١/١٥٤: العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٤٣٢(
  .١/١٥٤: العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٤٣٣(
رآن         + ٢/٦٦٦: ظ النحاس، إعراب القرآن   ) ٤٣٤( ب، مشكل إعراب الق ان في غريب      + ٢/٥٨٦: مكي بن أبي طال اري، البي األنب

  .٢/٢٧٨: إعراب القرآن
  .٢/٢٧٨: ظ األنباري ، البيان في غريب إعراب القرآن+  ٢/٥٨٦: مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن) ٤٣٥(
  ).٥٠: يونس) (٩٧، ٤: األعراف(ظ ) ٤٣٦(
  .٢/٦٣: النحاس، إعراب القرآن) ٤٣٧(
رآن            + ١/٢٨٢: ظ مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن       ) ٤٣٨( ان في غريب إعراب الق اري، البي ري + ١/٣٥٤: األنب ، العكب

  ..١/٥٥٧: التبيان في إعراب القرآن
  .٢/٩٨: الزمخشري، الكشاف) ٤٣٩(
رة(ظ ) ٤٤٠( ران) (٨٥،١١٣،١٧٤،٢١٢،٢٤٩: البق ساء) (٧٧،١٠٦،١٥٥،١٦١،١٨٠،١٩٤:آل عم ) ١٠٩،١٤١،١٥٩:الن
دة( ام) (٣،٥:المائ راف) (١٢٨،١٤١،١٥٨:األنع ال) (٣٢،٥١،١٦٣،١٧٢: االع ة) (٤١:األنف ) ٣،٢٥،٣٦: التوب
ونس( ود) (٤٥،٦٠،٩٢،٩٣:ي راهي) (٦٠،٩٨،١٠٥، ٤٣:ه ل) (٤١،٤٨:مإب ان) (٢٥،٨٠:النح ) ٣٠،٤١،٤٤:ق) (٢٢:الفرق
  ).٣٨: النبأ) (٥١: االنفطار  ) (٤٢:القلم ) (٧: التحريم) (٦: المجادلة) (١٢:الحديد(
  .١/١٠٥: األنباري، البيان في غريب إعراب القرآن + ١/١٠٤: ظ مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن) ٤٤١(
  .١/٣٦٤: صدر نفسهالم + ١/٢٩٣: ظ المصدر نفسه) ٤٤٢(



ِرِمينَ         : ((عزَّ وجلَّ  ٍذ ِلْلُمْج ْشَرى َيْوَمِئ اء في عامل           )٢٢: انالفرق )) (َيْوَم َيَرْوَن اْلَمَالِئَكَة َال ُب د اختلف العلم ، فق
ه      َرْونَ   (النصب في قول ْوَم َي ا،   ) َي وم (إن العامل في      ((منه شرى       ) ي ه ال ب ا دل علي ة       : بم رون المالئك وم ي أي ي

دمونها  شرى أو يع ون الب ون )٤٤٣())يمنع شرى تك ةَ ((، أي ال ب َرْوَن اْلَمَالِئَك ْوَم َي ه  )) َي ل في وز أن تعم وال يج
ه                         البشرى ألن المصد   ا قبل ر النفي ال يعمل فيم ان في خب ا آ ذلك م ه وآ ا قبل  أو العامل في      )٤٤٤(ر ال يعمل فيم

 أي ُجعل اليوم على هذا التقدير مفعول      )٤٤٥(محذوف تقديره أذآر، أي أذآر يا محمد يوم يرون المالئكة         ) يوم(
  . به

  .ل عليه الكالمظرف زمان والعامل به محذوف تقديره ما د) يوم(والباحثة ترجح الوجه األول بأن 
ْف             : ((، منها قوله تعالى   )٤٤٦(وردت خمس مرات  / يومًا -١٦ ْم ُيَخفِّ وا َربَُّك نََّم اْدُع َوَقاَل الَِّذيَن ِفي النَّاِر ِلَخَزَنِة َجَه

ا        ) يومًا(أن  ) هـ٦١٦ت  (يرى العكبري   ). ٤٩: غافر)) (َعنَّا َيْوًما ِمْن اْلَعَذابِ    دير يخفف عن ظرف زمان والتق
ه       )  هـ  ٢١٥ت  (، في حين يرى األخفش       )٤٤٧( من العذاب والمفعول به محذوف     في يوٍم شيئاً   ًا مفعول ب أن يوم
  .منصوبة على الظرفية الزمانية) يومًا(وترجح الباحثة الوجه األول بأن . )٤٤٨(أي عذاب يوم

ُه ِديَنُهْم اْلَحقَّ   َيْوَمِئٍذ ُيَوفِّيِهْم اللَّ  : ((، منها قوله تعالى   )٤٤٩(موضعًا) ٥٠(وردت في مواضع تزيد عن      / يومئٍذ -١٧
ه       ) يومئٍذ(فقوله  ) ٢٥: النور)) (َوَيْعَلُموَن َأنَّ اللََّه ُهَو اْلَحقُّ اْلُمِبينُ      وفيهم (ظرف والعامل في ه عزَّ     )٤٥٠()ي  وقول

لَّ ُة: ((وج ْت اْلَواِقَع ٍذ َوَقَع ةٌ ، َفَيْوَمِئ ٍذ َواِهَي َي َيْوَمِئ سََّماُء َفِه َشقَّْت ال ة)) (َوان ـ) ١٦-١٥: الحاق ٍذ(ف ى ) يومئ األول
ة من     ) يومئٍذ( و   )٤٥١()واهية(والثانية ظرف لـ  ) وقعت(ظرف لـ  وم (مرآب ى     ) ي ـ ) إذ(مضافة إل وم (ف ظرف  ) ي

وم                     ) إذ(زمان منصوب بالفتحة وهو مضاف و      ذا وردت ي ه فهك سكون في محل جر مضاف إلي ى ال ة عل مبني
مجرورة،  ) اليوم(، وردت فيهما )٤٥٢(دى آيتينما ع) إذ(بالفتحة في جميع اآليات التي وردت فيها مضافة إلى   

و الحسن     ). ٦٦:هود)) (َنجَّْيَنا َصاِلًحا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ِبَرْحَمٍة ِمنَّا َوِمْن ِخْزِي َيْوِمِئذٍ         : ((منها قوله تعالى   قال أب
ى           ): ((هـ٢١٥ت  (سعيد بن مسعدة األخفش      وم إل . )٤٥٣())رهفج )إذ(فأضاف خزي إلى اليوم فجره وأضاف الي

شام  ن ه رى اب ـ٧٦١ت(وي ه ) ه ه  ((أن ًا والمضاف إلي ًا مبهم ان المضاف زمان وم )إذ(إذا آ ر الي رء بج ،  يق
  .)٤٥٤())وفتحه

ًا -١٨ رات/ أيام الث م الى)٤٥٥(وردت ث ه تع ا قول يَن: (( منه ا آِمِن اِلي َوَأيَّاًم ا َلَي يُروا ِفيَه بأ)) (ِس ه ) ١٨: س فقول
  .)٤٥٦(ظرف للسير منصوب) أيامًا(
دًا -١٩ رات/غ ع م الى )٤٥٧( وردت أرب ه تع ا قول اِفُظونَ   : (( منه ُه َلَح ا َل ْب َوِإنَّ ْع َوَيْلَع ًدا َيْرَت ا َغ ْلُه َمَعَن )) َأْرِس

  .)٤٥٨(منصوبة على الظرف) غدًا(فقوله ). ١٢: يوسف(

                                           
شاف) ٤٤٣( شري، الك رآن   + ٣/٨٨: الزمخ راب الق شكل إع ب، م ي طال ن اب ي ب ب   + ٢/٥٢١: ظ مك ي غري ان ف اري، البي األنب

  . ٢/٩٨٣: العكبري، التبيان في إعراب القرآن + ٢/٢٠٣: إعراب القرآن
رآن         + ٢/٤٦٣: ظ النحاس، إعراب القرآن   ) ٤٤٤( ب، مشكل إعراب الق ان في غريب      + ٢/٥٢١: مكي بن أبي طال اري، البي األنب

  .٢/٩٨٣العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  + ٢/٢٠٣: إعراب القرآن
  .٢/٤٦٣: المصدر نفسه) ٤٤٥(
  ).٤٩:غافر) (١١٣:المؤمنون) (١٠٤:طه) (١٩: الكهف) (٢٥٩: البقرة(ظ ) ٤٤٦(
  .٢/١١٢١: ظ العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٤٤٧(
  ).لم أجده في آتابه معاني القرآن (٢/١١٢١: ظ المصدر نفسه) ٤٤٨(
ون ) (٥٦:الحج ) (١٠٨: طه ) (٨٧: النحل ) (٤٩: إبراهيم) (٦: األنعام) (٤٢: النساء) (١٦٧: آل عمران (ظ  ) ٤٤٩( ) ١٠١:المؤمن
  ).١٠: المطففين) (١٠: القيامة) (٩: المدثر) (٢٩: الرحمن) (٦٧: الزخرف) (٤،١٤: الروم) (٦٦:القصص ) (٢٢:الفرقان(
  .٢/٩٦٨: لعكبري، التبيان في إعراب القرآنا) ٤٥٠(
، العكبري + ٢/٤٥٨: البيان في غريب إعراب القرآن، األنباري + ٢/٧٥٥: مشكل إعراب القرآن، ظ مكي بن أبي طالب) ٤٥١(

  . ٢/١٢٣٧:التبيان في إعراب القرآن
  ).١١: المعارج) (٦٦: هود(ظ ) ٤٥٢(
  ).رسالة ماجستير (١٧٨: لمان، اإلضافة في العربيةظ نضال حسن س + ٢/٣٥٤: األخفش، معاني القرآن) ٤٥٣(
  .٢/٥٧١: ظ ابن هشام، مغني اللبيب) ٤٥٤(
  ).١٨: سبأ) (٢٤: آل عمران) (٨٠: البقرة: (ظ) ٤٥٥(
رآن         + ٢/٦٦٦: ظ النحاس، إعراب القرآن   ) ٤٥٦( ب، مشكل إعراب الق ان في غريب      + ٢/٥٨٦: مكي بن أبي طال اري، البي األنب

  .٢/٢٧٨: إعراب القرآن
  ).٢٦: القمر) (٣٤: لقمان) (٢٣: الكهف) (١٢: يوسف) (٤٥٧(
  .٢/١٢٠: النحاس، إعراب القرآن) ٤٥٨(



الى    )٤٥٩(وردت سبع عشرة مرة   /حين -٢٠ ينَ         : ((، منها قوله تع ضَّرَّاِء َوِح اِء َوال ي اْلَبْأَس صَّاِبِريَن ِف ْأسِ  َوال ))  اْلَب
َدُآْم            : ((ظرف زمان، وقوله عزَّ وجلَّ    ) حين(قوله  ) ١٧٧: البقرة( َضَر َأَح ِنُكْم ِإَذا َح َهاَدُة َبْي َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َش

دة )) (اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَِّة اْثَناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكمْ       ه    )١٠٦: المائ ان واختلف في الع        ) حين (، فقول امل  ظرف زم
ل العامل في حين                         : العامل: )٤٦٠(فقيل ال، وقي ى إذا جاء أحدهم أسباب الموت ق أسباب الموت أي المعنى حت

  .هو بدل من إذا فيكون العامل فيه الشهادة أيضًا: وقيل. حضر
ستقبل نحو           ((-: ومعناها )٤٦١(وردت ثماني مرات  /   اآلن -٢١ اٍض وم ا اآلن   : آل زمان مقدر بين زمانيين م أن

مْ             : ((، نحو قوله عزَّ وجلَّ    )٤٦٢())أفعل آذا  ُه َلُك َب اللَّ ا َآَت وا َم ُروُهنَّ َواْبَتُغ اآلَن َباِش رة )) (َف ـ ) ١٨٧:البق ) اآلن(ف
  .)٤٦٣(ظرف للوقت الحاضر

شهر -٢٢ الى/ ال ه تع ي قول دة ف رة واح ُصْمُه: ((وردت م شَّْهَر َفْلَي ْنُكْم ال ِهَد ِم ْن َش رة)) (َفَم ه )١٨٥: البق ، فقول
ى     ) الشهر( دير                     نصب عل ى الحضور في المصر والتق شهادة بمعن ه ألن ال فمن  . الظرف وال يكون مفعول ب

  .)٤٦٤(حضر منكم المصر في الشهر
ول -٢٣ ول     / ح ى، والح يغة المثن ي ص دة ف رة واح ي    ((وردت م شمس ف ا ودوران ال ارًا بانقالبه سنة اعتب ال

) ٢٣٣:البقرة)) (َن َأْوَالَدُهنَّ َحْوَلْيِن َآاِمَلْينِ   َواْلَواِلَداُت ُيْرِضعْ : ((، نحو قوله عزَّ وجلَّ    )٤٦٥())مطالعها ومغاربها 
للداللة على أن   ) حولين(صفة لـ ) آاملين(ظرف منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى وذآر         ) حولين(فقوله  

  .)٤٦٦(الحولين من غير نقص
ُروا     : (( مجموعة في قوله عزَّ وجلَّ     )٤٦٧(وردت مرتين / عامًا -٢٤ ِذيَن َآَف ِه الَّ َضلُّ ِب ُه    ُي ا َوُيَحرُِّموَن ُه َعاًم ُيِحلُّوَن

  .ظرف زمان منصوب) عامًا(فقوله ). ٣٧: التوبة)) (َعاًما ِلُيَواِطُئوا ِعدََّة َما َحرََّم اللَُّه
نين -٢٥ رات / س ع م الى   )٤٦٨(ووردت ارب ه تع ا قول َدًدا    ((، منه ِنيَن َع ِف ِس ي اْلَكْه ْم ِف ى آَذاِنِه َضَرْبَنا َعَل )) َف

  .)٤٦٩())وهو بمعنى أنمناهم) ضربنا(ظرف لـ) ((سنين(فقوله ). ١١:الكهف(
ان                 ((-:، والحقب )٤٧٠(وردت مرتين / حقبًا -٢٦ دة من الزم ة م ًا والصحيح إن الحقب انون عام الدهر والحقبة ثم

انون سنة                   ) ((هـ ٢٠٧ت(الفراء  : ، وقال )٤٧١())مبهمة ه ثم سير أن يس سنة، وفي التف ة ق ، )٤٧٢())الحقب في لغ
الى  ه تع و قول يَن: ((نح ا  َالِبِث ا َأْحَقاًب َراًبا    )٢٣( ِفيَه ْرًدا َوَال َش ا َب ُذوُقوَن ِفيَه أ)) ( )٢٤(َال َي ه )٢٣:النب ، فقول

ه آخر            ((،  )٤٧٤())األبد((، أي يراد بها     )٤٧٣())ال انقطاع لها  ((أي  ) أحقابًا( حقبًا بعد حقب آلما مضي حقب تبع
  ).ذوقوني(أو لقوله ) البثين(ظرف لقوله ) أحقابًا(فـ) ٤٧٥())إلى غير نهاية

  .)٤٧٦(وترجح الباحثة أن أحقابًا معمول لقوله البثين

                                           
) ٢١٨:الشعراء) (٤٢: الفرقان) (٥٨:النور) (٣٩: األنبياء) (٦: النحل) (٥: هود) (١٠٦،  ١٠١: المائدة) (١٧٧: البقرة(ظ  ) ٤٥٩(
  ). ٨٤: الواقعة) (٤٨: الطور) (٥٨،٤٢:الزمر) (١٧،١٨:الروم(
رآن          + ١/٢٤١: ظ مكي بن ابي طالب، مشكل إعراب القرآن       ) ٤٦٠( ري،   + ١/٣٠٧: األنباري، البيان في غريب إعراب الق العكب

  .١/٤٦٦: التبيان في إعراب القرآن
  ).٩: الجن) (٥١:يوسف) (٩١،٥١: يونس) (٦٦: األنفال) (١٨: النساء) (٧١،١٨٧: البقرة(ظ ) ٤٦١(
  . ٤٢: لفاظ القرآنالراغب األصفهاني، معجم مفردات أ) ٤٦٢(
  .١/٩٥: العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٤٦٣(
رآن         + ١/٢٣٧: ظ النحاس، إعراب القرآن   ) ٤٦٤( ب، مشكل إعراب الق ان في غريب      + ١/١٢٢: مكي بن ابي طال اري، البي األنب

  .١/١٥١: العكبري، التبيان في إعراب القرآن + ١/١٤٤: إعراب القرآن
  .١٥٣:  مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاني، معجم) ٤٦٥(
  .١/١٨٤: التبيان في إعراب القرآن: ظ العكبري) ٤٦٦(
  ).٣٧:التوبة(ظ ) ٤٦٧(
  ).١٨،٢٠٥: الشعراء) (٤٠: طه) (١١: الكهف(ظ ) ٤٦٨(
  .٢/٨٣٩: العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٤٦٩(
  ).٢٣:النبأ) (٦٠: الكهف(ظ ) ٤٧٠(
  .١٤١: قرآنالراغب األصفهاني، معجم مفردات ألفاظ ال) ٤٧١(
  .٢/١٥٤: معاني القرآن، الفراء) ٤٧٢(
  .٣/٦٠٦:النحاس، إعراب القرآن) ٤٧٣(
  .٢/١٢٦٧: العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٤٧٤(
  .٤/٦٨٨: الزمخشري ، الكشاف) ٤٧٥(
  .٢/٤٩٠: ظ األنباري، البيان في غريب إعراب القرآن) ٤٧٦(



دًا -٢٧ رتين/ أم ه  )٤٧٧(وردت م ل جالل ه ج ا قول ًدا   : ((، ومنه ًدا َبِعي ُه َأَم ا َوَبْيَن ْو َأنَّ َبْيَنَه َودُِّوَن َل   ))َت
  .ظرف زمان) أمدًا(، وقوله )٤٧٨())الغاية التي ينتهي إليها((أي ) ٣٠:آل عمران(
رة   وردت ثماني و  / أبدًا -٢٨ الى      )٤٧٩(عشرين م ه تع ا قول وا              : ((، منه ْنُهْم َوَرُض ُه َع َي اللَّ ًدا َرِض ا َأَب ِديَن ِفيَه َخاِل

دة      : ((، واألبد هو   )٤٨٠(ظرف زمان للمستقبل وهو متعلق بخالدين     ) أبدًا(، فقوله   )٨:البينة)) (َعْنُه ارة عن م عب
ان ا يتجزء الزم زأ آم ذي ال يتج د ال ان الممت م )٤٨١(..))……الزم ديًا ال ، أي أنه ودًا أب ة خل ي الجن دون ف خال

  .ينتهي
رة     / آّلما -٢٩ الى      )٤٨٢(وردت خمس عشرة م ه تع ا قول ْم              : ((، منه اَء َلُه ا َأَض َصاَرُهْم ُآلََّم ُف َأْب ْرُق َيْخَط اُد اْلَب َيَك

ا (فقوله  ) ٢٠: البقرة)) (َمَشْوا ِفيهِ  ة من               ) آّلم ة مرآب ى الظرف، وهي آلم ا (و) آلّ (نصب عل المصدرية  ) م
شوا         -:هنا نكرة موصوفة والزمان محذوف تقديره     ) ما(ن  وقيل إ   )٤٨٣( أي آل وقت أضاءة والعامل فيه الفعل م

ـ  رد المعَّرف     ) آل(ف راد المنكر والمعرف المجموع وأجزاء المف ، فهي من )٤٨٤(أسم موضوع الستغراق أف
سد                  ساد م ى المصدر ال  الحين، منصوبة    الظروف الالزمة للجملة متضمنة معنى المجازاة ألنها آلُّ أضيف إل

  .)٤٨٥(نكرة موصوفة بمعنى حين) ما(…على الظرفية و
رد،                : قبل وبعد  -٣٠ ة المف يم، في حال ذآر الحك ددة من ال اٍت متع وردتا منصوبتين على الظرفية الزمانية في آي

  .واإلضافة، وعندما تقطع عن اإلضافة وتبنى على الضم
ه      ز، قول اب اهللا العزي ي آت ك ف ن ذل اء م ا ج ةِ     َوِإْن : ((ومم ْوِم اْلِقَياَم َل َي ا َقْب ُن ُمْهِلُكوَه ٍة ِإالَّ َنْح ْن َقْرَي )) ِم

ه                ) قبل(، فقوله   )٤٨٦()٥٨:اإلسراء( ده مضاف إلي ا بع ه عزَّ    . ظرف زمان منصوب بالفتحة وهو مضاف وم وقول
ْن اللَّ         : ((وجلَّ يٍّ َوَال َواقٍ  َوَلِئْن اتََّبْعَت َأْهَواَءُهْم َبْعَدَما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم َما َلَك ِم ْن َوِل ه  )٤٨٧()٣٧: الرعد )) (ِه ِم ، فقول

الى   . ظرف زمان منصوب  ) بعد( ه تع دُ           : ((وقول ْن َبْع ُل َوِم ْن َقْب ُر ِم ِه اَألْم روم )) (ِللَّ القراءة    )٤٨٨()٤:ال الرفع  ((، ف ب
و           (( أي   )٤٩٠(وهي قراءة الجمهور  ..)٤٨٩())بغير تنوين  وا وحين يغلب ه   في اول الوقتين وفي أخرهما حين غلب ن، آأن

البين    ونهم غ د آ ن بع وبين وم ونهم مغل ت آ و وق البين وه ونهم غ ل آ ن قب ل م وبين أوًال : قي ونهم مغل ي أن آ يعن
رًا البين اخ ه )٤٩١())وغ د (، فقول ن بع ل وم ن قب ب     ) م ي طال ن اب ي ب ل مك ضم ويعل ى ال ان عل ان مبني ا زم ظرف

ان أصلهما اإلعراب وإنم           ((سبب البناء بقوله    ) هـ٤٣٧ت( ا زم ا ظرف ه               هم ا تتعرف ب ر م ا بغي ا تعرف ا ألنهم ا بني
  .)٤٩٢(..))…األسماء

                                           
  ).٢٥: الجن) (٣٠: آل عمران(ظ ) ٤٧٧(
  .٨/١٧:  الكبيرالرازي، التفسير) ٤٧٨(
رة(ظ ) ٤٧٩( ساء) (٩٥: البق دة) (٥٧،١٢٢،١٦٩: الن ة) (٢٤،١١٩: المائ ) ٢٢،٨٣،٨٤،١٠٠،١٠٨: التوب
ف( ور) (٣،٢٠،٣٥،٥٧:الكه زاب) (٤،١٧،٢١: الن تح) (٥٣،٦٥: األح شر) (١٢: الف ة) (١١: الح ة) (٤: الممتحن ) ٧: الجمع
  ).٨: البينة) (٢٣: الجن) (١١: الطالق) (٩:التغابن(
ان في إعراب         + ٢/٥٢٦: األنباري، البيان في غريب إعراب القرآن      + ٣/٧٥١: ظ النحاس، إعراب القرآن   ) ٤٨٠( ري، التبي العكب

  .٢/١٢٩٨: القرآن
  .١٢: الراغب األصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن) ٤٨١(
: اإلسراء ) (٣٨: هود ) (٣٨ :األعراف) (٦٤،٧٠: المائدة) (٥٦: النساء) (٣٧: آل عمران ) (٢٠،٢٥،٨٧،١٠٠: البقرة(ظ  ) ٤٨٢(

  ).٧: نوح) (٨: الملك) (٢٠: السجدة) (٢٢: الحج) (٩٧
رآن             ) ٤٨٣( ب، مشكل إعراب الق ي طال ن اب رآن            + ١/٨٢: ظ مكي ب ان في غريب إعراب الق اري، البي ري،   + ١/٦٢: األنب العكب

  .١/٣٧: التبيان في إعراب القرآن
سيوطي، ا  + ١/٢١١: ظ ابن هشام، مغني اللبيب   ) ٤٨٤( سعيدة  ال لمان    + ٢/١٣٥: لمطالع ال ة   ، نضال حسن س : اإلضافة في العربي

١٦٢.  
  . ١٦٣: ظ نضال حسن سلمان، اإلضافة في العربية  + ١٩٦-١٩٥: االسفراييني، لباب اإلعراب) ٤٨٥(
  ).٣٩: ق) (٤٠: النمل) (٧:األنبياء) ( ٢٣: مريم) (١٠٩: الكهف) (٦: الرعد) (٣٧: يوسف: (ظ شواهد أخر) ٤٨٦(
  ). ٥٥:النور) (١٥:المؤمنون) (٦٥،٧٠،٩١:النحل) (٨،٨٠،٨٢،٨٦:آل عمران) ٢٥٩:بقرةال) (٤٨٧(
  ).٤: محمد) (١٠: الحديد) (٦٤،٧٧،٨٠،١٠٠: يوسف) (٢٥،٨٩،٩١،١٠٨: البقرة) (٤٨٨(
  .٣١٩:/الفراء، معاني القرآن) ٤٨٩(
  .٧/١٦٢: ظ أبو حيان، البحر المحيط) ٤٩٠(
  .٣/٢١٤: الزمخشري، الكشاف) ٤٩١(
رآن             + ٢/٥٨٨: بي طالب، مشكل إعراب القرآن    مكي بن أ  ) ٤٩٢( ان في غريب إعراب الق اري، البي ظ نضال   + ٢/٢٤٨: ظ األنب

  . وما بعدها١٦٨ - ١٦٧:اإلضافة في العربية، حسن سلمان



الى        / عمرًا -٣١ ه تع ونَ               : ((وردت مرة واحدة في قول َال َتْعِقُل ِه َأَف ْن َقْبِل ًرا ِم يُكْم ُعُم ُت ِف ْد َلِبْث ونس )) (َفَق ، )١٦:ي
  .)٤٩٣(نصب على الظرف أي مقدار عمر أو لمدة عمر) عمرًا(فقوله 

ه عزَّ وجلَّ   وردت مرة واحدة في قو   / مليًا -٣٢ ا  : ((ل ي َمِلي ريم )) (َواْهُجْرِن ه  ) ٤٦: م اً (فقول ان   ) ملي ظرف زم
ي من                   (()٤٩٥())دهرًا أو زمانًا طويالً    ) ((مليًا( فـ )٤٩٤(منصوب دهر ومل ة مالوة من ال دة الطويل ل للم ه قي ومن
  .)٤٩٧())نعت لمصدر محذوف) مليًا(، وقيل أن )٤٩٦(الدهر

ك في    /  على الظرفية الزمانية بإضافتها إلى زمان األلفاظ أو األعداد التي اآتسبت النصب      -٣٣ وقد ورد من ذل
َنةٍ          : ((القرآن الكريم العدد، نحو قوله جل جالله       َف َس ُر َأْل ْو ُيَعمَّ ُدُهْم َل رة )) (َيَودُّ َأَح ه    )٤٩٨()٩٦:البق ألف  (، فقول

نة الى)٤٩٩())ظرف) ((س ه تع ا : ((، وقول ا َخَلْقَن َراَدى َآَم ا ُف ْد ِجْئُتُموَن رٍَّةَوَلَق ام)) (ُآْم َأوََّل َم  ، )٥٠٠()٩٤: األنع
ى       ) المرة(و ) خلقناآم(ظرف لـ) أول(فقوله   دل عل ذا ي ساعًا وه ًا ات في األصل مصدر مريمر ثم استعمل ظرف

  .)٥٠١(قوة شبه الزمان بالفعل
  -:وقد ورد أيضًا في الكتاب العزيز مجموعة من األدوات منصوبة على أنها ظرف زمان وهي

                                           
  .٢/٦٦٩: ظ العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٤٩٣(
  .٢/٨٧٦: ظ المصدر نفسه) ٤٩٤(
ري  + ٢/٥١١: الزمخشري، الكشاف) ٤٩٥( رحمن ظ العكب ه ال ا من ب الء م رآن + ٢/٦٤، إم ي إعراب الق ان ف ري، التبي : العكب
٢/٨٧٦.  
  .٥٢٨: الراغب األصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن) ٤٩٦(
  .٢/٦٤: ظ العكبري، إمالء ما من به الرحمن + ٢/٨٧٦: العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٤٩٧(
  )٧:الحاقة) (٥:السجدة) (١٤العنكبوت) (١٠:مريم) (٦٥:هود) (٢٦:المائدة) (٢٥٩،٢٢٨:البقرة( ظ شواهد أخر ) ٤٩٨(
  .١/٩٦: العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٤٩٩(
  ).٤٢:يوسف) (١٣:التوبة) (١١٠:االنعام(ظ شواهد أخر ) ٥٠٠(
  .١/٥٢١: ظ العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٥٠١(



  : إذ -١
دهر      ظر(( ا                  (( وهي    )٥٠٢())ف لما مضي من ال وًال به ع مفع ان أو تق ا زم ة إّال أن يضاف إليه ة الظرفي  )٥٠٣()الزم

ة  (فهي من الظروف التي تلزم إضافتها إلى الجمل بنوعيها        يبويه   )٥٠٤()األسمية والفعلي ال س إن ): ((هـ ١٨٠ت ( ق
ه ف                 ر، ألن داء والخب ى االبت ه          الزمان إذا آان ماضيًا أضيف إلى الفعل، وإل ا يضاف إلي ى م ى إذ، فأضيف إل ي معن

رد )٥٠٥())…)إذ( رى المب ـ٢٨٥ت ( وي ه ) ه ك بقول ر ((-:ذل داء والخب دها الفعل والفاعل واالبت ع بع  )٥٠٦())إذ يق
  .)٥٠٧()))وآان هذا إذ زيد أمير(، )جئتك إذ قام زيد: (((آقولك

شبهها بالموصوالت فهي          )٥٠٨(وهي مبنية على السكون    ك ل ة     (( وذل ى األزمن ع عل ا ال      تق ة فيه ا مبهم  الماضية آله
ة                ا وأيضاحها يكون بجمل ا يوضحها ويكشف عن معناه ى م اختصاص لها ببعضها دون بعض فاحتاجت لذلك إل
ماء          ى صالت ألن األس ة إل صة المحتاج ماء الناق ذي واألس ارعت ال م وض ة بعض االس صارت بمنزل دها ف بع

ا               موضوعة للداللة على المسميات والتمييز بين بعضها وبعض        ده حل م  فإذا وجد منها ما يتوقف معناه على ما بع
  .)٥٠٩(.))…بعده من تمامه محل األسم الواحد وصار هو بنفسه بمنزلة بعض االسم وبعض االسم مبني

دها من الجمل         (( ا بع ى م ا إل ى        )٥١٠())ولوضعها على حرفين وافتقاره دل عل سكون ي ى ال ي عل  فهي أذن اسم مبن
ك                      الوقت الماضي مالزمة اإلضافة إ     ى، وذل ًا ال معن ا عن اإلضافة لفظ ة واالسمية ويجوز قطعه ة الفعلي لى الجمل

ذه       ن ه ًا ع التنوين عوض يء ب ا فيج دل عليه ا ي وم م شرط أن يق ا، ب م به ة للعل و، الجمل ه وه ضاف إلي بحذف الم
ة الى)٥١١(الجمل ه تع الم نحو قول م من سياق الك ة يفه ة المحذوف دير الجمل ٍذ: ((، وتق ُك َيْوَمِئ َنُهْماْلُمْل ُم َبْي ِه َيْحُك ))  ِللَّ

  ).٥٦: الحج(
زول                        ) : ((هـ ٥٣٨ت  (قال الزمخشري     وم ت ون أو ي وم يؤمن ك ي وب؟ قلت المل ٍة ين وين عن أي جمل ان قلت التن ف

ه   ) هـ٧٤٥ت( وذآر أبو حيان     )٥١٢())مريتهم ك بقول دره الزمخشري أوًال               ((-:ذل ريتهم، وق زول م وم ت ك ي أي المل
  .)٥١٣())ال المرية فانه إذا زالت المرية آمنوا، وقدر ثانيًا آما قدرنا، وهو األولىيوم يؤمنون وهو الزم لزو

ز إضافة  ل العزي ي التنزي د ورد ف وم(وق ى ) ي ن ) إذ(إل ر م ي أآث ا )٥١٤( موضعًا٦٠ف ه أم ع حذف المضاف إلي م
ه عزَّ وجلَّ                                ضًا في قول ه اي ان في موضع واحد مع حذف المضاف ألي د آ ٍذ    : ((إضافة حين إلى إذ فق ُتْم ِحيَنِئ َوَأْن

  .)٥١٥())إذا بلغت الحلقوم((فيكون تقدير الجملة المحذوفة ) ٨٤: الواقعة)) (َتنُظُروَن
ا المضارع             )٥١٦(ظرف زمان وهو الغالب عليها    ) إذ(وقد استعمل القرآن الكريم      ة بفعليه ة الفعلي ى الجمل  مضافة إل

ال الرضي        ، وآان عدد الجملة الفعلية يفوق الجمل       )٥١٧(والماضي واألسمية  د ق األصل  ) ((هـ ٦٨٦ت(ة االسمية فق
ا                 ر منه ة أآث ى الفعلي ان إل أن يضاف الزمان إلى الفعلية لداللة الفعل على أحد األزمنة وضعًا فلذا آان إضافة الزم

  .)٥١٨())إلى االسمية

                                           
  .٦٩: قواعد اإلعرابظ ابن هشام، اإلعراب عن  + ٤/٩٥: ابن يعيش، شرح المفصل) ٥٠٢(
  .٩٢: ابن مالك، تسهيل الفوائد) ٥٠٣(
  .١٧٧: ظ نضال حسن سلمان، اإلضافة في العربية) ٥٠٤(
الجمل التي لها محل من ، ظ صاحب منشد عباس + ٤/٩٦:شرح المفصل، ظ ابن يعيش + ٣/١١٩:الكتاب، سيبويه) ٥٠٥(

  ).تيررسالة ماجس (١٢٤:اإلعراب في القرآن الكريم دراسة نحوية وداللية
  .٤/٩٦:شرح المفصل، ظ ابن يعيش + ٣/١٧٧:المقتضب، المبرد) ٥٠٦(
  .٤/٣٤٨: المبرد، المقتضب) ٥٠٧(
  .٤/٩٥: ظ ابن يعيش، شرح المفصل) ٥٠٨(
  .١٧٦: ظ نضال حسن سلمان، اإلضافة في العربية + ٤/٩٦: ابن يعيش، شرح المفصل) ٥٠٩(
  .١/٤١٧: السيوطي، المطالع السعيدة) ٥١٠(
  .١٧٨: ظ نضال حسن سلمان، اإلضافة في العربية + ١/٩١: ني اللبيبظ ابن هشام، مغ) ٥١١(
  .٣/٢٠: الزمخشري، الكشاف) ٥١٢(
  .١/٤١: ظ عبد الخالق عضيمه، دراسات ألسلوب القرآن + ٦/٣٨٣: أبو حيان، البحر المحيط) ٥١٣(
ران(ظ ) ٥١٤( ساء) (١٦٧:آل عم ام) (٤٢: الن راف) (١٦: األنع ال) (٨: األع راهيم) (١٦: األنف ل) (٤٩: إب ف) (٨٧: النح : الكه

ون ) (٥٦:الحج) (١٠٢،١٠٨،١٠٩: طه) (٩٩،١٠٠ ور ) (١٠١: المؤمن ان ) (٢٥:الن : القصص ) (٨٩: النمل ) (٢٢،٢٤،٢٦: الفرق
  ).٤،١٤،٤٣،٥٧:الروم) (٦٦

  .٣٤٦: المالقي، رصف المباني) ٥١٥(
  .١/٨٤: ظ ابن هشام، مغني اللبيب) ٥١٦(
  .١٣٦-١٢٥: محل من اإلعراب في القرآن الكريم دراسة نحوية ودالليةظ صاحب منشد عباس، الجمل التي لها ) ٥١٧(
  .٣/١٦: ظ ابن يعيش، شرح المفصل + ٢/١٠٣: الرضي، شرح الكافية) ٥١٨(



اؤه      )٥١٩(إلى جملة فعلية فعلها مضارع    ) إذ(فمثال إضافة    ه جل ثن ْن اْلَقْريَ     : (( قول َأْلُهْم َع َرَة       َواْس ْت َحاِض ي َآاَن ِة الَِّت
رًَّعا                ْبِتِهْم ُش ْوَم َس اُنُهْم َي ْأِتيِهْم ِحيَت سبت إذ        ((أي  ) ١٦٣: األعراف )) (اْلَبْحِر ِإْذ َيْعُدوَن ِفي السَّْبِت ِإْذ َت إذ عدوا في ال

  .)٥٢٠())أتتهم ألن إذ ظرف لما مضي، يصرف المضارع للمضي
  ).٧٢: الشعراء)) (ُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَنَقاَل َهْل َيْسَم:  ((وقوله عزَّ وجلَّ

                                           
  ) . ٢١: الكهف) (٤٧: اإلسراء) (٦١: يونس) (٩،٤٨،٤٩: االنفال) (١٦٣: األعراف) (٤٤،٨٤،١٥٣: آل عمران(ظ ) ٥١٩(
  .١/٤٣: ظ عبد الخالق عضيمة، دراسات ألسلوب القرآن + ٤/٤١١أبو حيان، البحر المحيط ) ٥٢٠(



ى             ) إذ(( (قال أبو حيان     ه، فيكون بمعن ا إن يتجاوز في المضارع،         ) إذا(ظرف لما مضى، فأما أن يتجاوز في وام
دير، هل سمعوآم إذ دعوتم          ع الماضي فيكون التق ع موق د وق رائن صرف     . فيكون ق د ذآر أصحابنا أن من ق وق

  .)٥٢١(. ))……إلى جملة مصدرة بالمضارع) إذ(افة المضارع إلى الماضي إض
  ).١٨: الفتح)) (َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعْن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة: ((وقوله تعالى

  :  ولكنها قد تدل على المستقبل آقوله جل وعال)٥٢٢())صيغة المضارع ألستحضار صورة المبايعة((فجاء بـ
  .)٥٢٣()٤٢: النساء)) (ٍذ َيَودُّ الَِّذيَن َآَفُروا َوَعَصْوا الرَُّسوَل َلْو ُتَسوَّى ِبِهْم اَألْرُضَيْوَمِئ((

ري  ال العكب ـ٦١٦ت(ق ي  ) إذ): (( (ه ر ف و آثي ستقبل، وه ا للم تعملت هاهن د اس ي، وق ان للماض رف زم ظ
ا ماضي              )٥٢٤())القرآن ة فعله ة فعلي ى جمل الى      )٥٢٥( ومن إضافتها إل ه تع َشَال       : (( قول ْنُكْم َأْن َتْف اِن ِم ْت َطاِئَفَت ِإْذ َهمَّ

ران )) (َواللَُّه َوِليُُّهَما َوَعَلى اللَِّه َفْلَيَتَوآَّْل اْلُمْؤِمُنونَ  ه  )١٢٢: آل عم يم ويجوز أن يكون      ((، فقول إذ همت ظرف لعل
  : من اآلية الكريمة)٥٢٦())ظرفًا لتبوئ وأن يكون لغدوت

الى    )١٢١: آل عمران )) (َك ُتَبوُِّئ اْلُمْؤِمِنيَن َمَقاِعَد ِلْلِقَتاِل َواللَُّه َسِميٌع َعِليمٌ       َوِإْذ َغَدْوَت ِمْن َأْهلِ   (( ه تع ُن  : ((، وقول َنْح
اِفِليَن            ْن اْلَغ ِه َلِم ْن َقْبِل َت ِم ِه    ِإْذ  ) ٣(َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َهَذا اْلُقْرآَن َوِإْن ُآن ُف ِلَأِبي اَل ُيوُس َق

  ).٤: يوسف)) (َياَأَبِت ِإنِّي َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َآْوَآًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِلي َساِجِديَن
  .)٥٢٨()الغافلين( والعامل فيها قوله )٥٢٧())موضع نصب على الظرف((في ) إذ(فقوله 

ى ا       ) إذ(ويتضح أن    زمن المضارع أي تكون                   في اآليات السابقة قد دلت عل ى ال دل عل د ت ا ق زمن الماضي ولكنه ل
د       و (ذات داللة مستقبلية بع اٍض في موضعين               ) ل ى فعل م رغم من إضافتها إل ى ال ه جلَّ وعال    )٥٢٩(عل :  نحو قول

ا  (( اِت َربَِّن ذَِّب ِبآَي َردُّ َوَال ُنَك ا ُن اُلوا َياَلْيَتَن اِر َفَق ى النَّ وا َعَل َرى ِإْذ ُوِقُف ْو َت ْؤِمِنيَنَوَل ْن اْلُم وَن ِم ام)) (َوَنُك ). ٢٧:األنع
شرطية             ) إذ(ترى باقية على استقبالها و      ((فـ ا استعملت استعمال أن ال و هن ستقبل فتكون ل معناها إذا فهو ظرف م

  .)٥٣٠())وألجا من ذهب إلى هذا أن األمر لم يقع بعد
ان آ        ((أن  ) هـ٣٩٥ت(ويرى ابن فارس     د،        فترى مستقبل وإذ للماضي وإنما آ م يكن بع ائن وان ل شيء آ ذا الن ال

  .)٥٣١()) قد آان، ألن علمه به سابق، وقضاءه به نافذ، فهو آائن ال محالة-جل ثناؤه–وذلك عند اهللا 
  . )٥٣٢(وبالعكس جائز وال يوجد مانع يمنع ذلك) إذا(موضع ) إذ(فاستعمال 

ا       َوَلْو َتَرى: (( قوله عزَّ وجلَّ)٥٣٣(ومن إضافتها إلى الجملة األسمية  ْم َربََّن َد َربِِّه ِهْم ِعْن ُسوا ُرُءوِس وَن َناِآ  ِإْذ اْلُمْجِرُم
  ).١٢: السجدة)) (َأْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا َفاْرِجْعَنا َنْعَمْل َصاِلًحا ِإنَّا ُموِقُنوَن

سوا                 (فـ ه ناآ ه   . )٥٣٤()إذ ههنا يراد بها المستقبل والتقدير يقولون ربنا وموضع المحذوف حال والعامل في عزَّ  وقول
  ).٧١-٧٠: غافر)) (ِإْذ اَألْغَالُل ِفي َأْعَناِقِهْم َوالسََّالِسُل ُيْسَحُبوَن، َفَسْوَف َيْعَلُموَن: ((وجلَّ

شري   ال الزمخ ـ٥٣٨ت(ق ة      ): ه الى متيقن ار اهللا تع ي أخب ت ف ا آان ستقبلة لم ور الم ى إذا إّال أن األم ى عل المعن
  .)٥٣٥(غني على االستقبالمقطوعًا بها عبر عنها بلفظ ما آان ووجد والم

ائالً )  هـ١٢٤١ت  (ويجيب الصاوي   )٥٣٦()إذ بمعنى إذا  (إن  :وجاء في تفسير الجالليين    ذا جواب   : ((في حاشيته ق ه
ستعملة في                               ا م ستقبل فأجاب بأنه ق الماضي بالم ٍذ ال يصح تعل تقبال وإذ للماضي وحينئ ال أن سوف لالس عما يق

  .)٥٣٧()) هذا األمر محقق وواقعاالستقبال مجازًا والمسوغ لإلشارة إلى أن
                                           

  .١/٤٣: المرجع نفسه + ٧/٢٣: المصدر نفسه) ٥٢١(
  .٤/١٦٥: سليمان الجمل، الفتوحات اإللهية + ٥/٨٣: ظ أبو السعود، إرشاد العقل السليم) ٥٢٢(
  ).١٠٤: طه) (١٦٥: البقرة: (ظ شواهد أخر) ٥٢٣(
  .١/٤٦: ظ عبد الخالق عضيمه، دراسات ألسلوب القرآن  + ١/٣٥٩: آنالعكبري، التبيان في إعراب القر) ٥٢٤(
  ).١٦-١٥النازعات ) (٨، ٤: يوسف) (٢٧: األنعام) (٧: المائدة) (١٢٢، ١٢١، ١٠٣: آل عمران(ظ ) ٥٢٥(
  .١/٢٩٠: العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٥٢٦(
  .٢/١٢٠: النحاس، إعراب القرآن) ٥٢٧(
  .٢/٣٢: األنباري، البيان في غريب إعراب القرآن + ١/٣٧٧:  إعراب القرآنظ مكي بن أبي طالب، مشكل) ٥٢٨(
  ).٥١: سبأ) (٢٧: األنعام(ظ ) ٥٢٩(
  .١/٤٨: دراسات السلوب القرآن، ظ عبد الخالق عضيمة + ٤/١٠١: أبو حيان، البحر المحيط) ٥٣٠(
  .٣٦٣: ، فقه اللغة وسر العربيةظ الثعالبي + ١٤٠: ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في آالمها) ٥٣١(
  . ١٨٥: نضال حسن سلمان، اإلضافة في العربية + ٣/٨٨٨: ظ الزجاج، إعراب القرآن) ٥٣٢(
  ).٦: البروج) (٧١: غافر) (١٢:السجدة) (٤٧: اإلسراء) (٨٩: يوسف) (٢٦: األنفال) (٨٠: آل عمران(ظ ) ٥٣٣(
  . ٢/١٠٤٨: العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٥٣٤(
  .٣/٤٣٦: لزمخشري، الكشافا) ٥٣٥(



زمن           ) إذ(ويتضح أن    ى ال دل عل بقتها آانت ت ة التي س ا اآلي د بينم في اآلية آانت ذات داللة مستقبلية لم تحصل بع
  .الماضي

سياق اللغوي ووضعها في                 ) إذ(أن تعدد المعنى الوظيفي لكلمة      ((وفيما سبق يتضح لنا      م يتضح إال من خالل ال ل
  .)٥٣٨())ى ضوئه المعنى المقصودترآيب معين يتحدد عل

                                                                                                                                            
  .٤/٢٤: الجاللين، تفسير الجاللين) ٥٣٦(
  .٤/١٥: الصاوي، حاشية الصاوي على تفسير الجاللين) ٥٣٧(
  .٦٨،)دراسة تحليلية تطبيقية(أبو السعود حسنين الشاذلي، األدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية ) ٥٣٨(



  : إذا -٢
ا             (( فهي   )٥٣٩(وهي ظرف للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالباً       ع فيه ه تق أسم من أسماء الزمان وظرف من ظروف

ال            ا إال األفع ا          )٥٤٠())األفعال المستقبلية وهي موضحة لما بعدها، وال يليه وع االسم موقعه ك صحة وق د ذل ، ويؤآ
وم ز     : (فتقول ال إذا يق د القت د       : (أي) ي وم زي وم يق ال ي رًا بعض           ( فضًال عن      )٥٤١()القت ع خب د تق مباشرتها للفعل وق

  .)٥٤٢()االلتقاء مساًء إذا تغيب الشمس: األحيان، نحو االنتصار إذا اتحد العرب، وقد تقع بدًال نحو
ى الوقت        ه فاعل لفعل محذوف يح               )٥٤٣(ولها ثالثة معاٍن منها معن وع فأن دها اسم مرف ا إذا جاء بع سياق  ، أم دده ال

  .)٥٤٤())ألنه ال يقع بعدها المبتدأ لما تضمنته من معنى الشرط والجزاء وهما مختصان باألفعال((
ال     ) إذا(و.…) ((هـ١٨٠ت  (قال سيبويه    ى األفع ذه ال تضاف إال إل ازاة ال    ((، فهي  )٥٤٥())ه ة حروف المج بمنزل

ا         ) إذا (أن آان الظرف في معنى    ( فـ )٥٤٦())يليها إال الفعل مظهرًا أو مضمراً      لم يجز أن يضاف إّال إلى األفعال؛ آم
ق، ألن        ) إذا(آان آذلك في     د منطل شمس، وال يجوز آتيك إذا زي أال ترى أنك تقول آتيك إذا قام زيد، وإذا طلعت ال

  .)٥٤٧())فيها معنى الجزاء وال يكون الجزاء إال بالفعل) إذا(
ى جواب          تشبه حروف الشروط وشبها بها متمكن قوي ألنها تقلب        ((فهي   اج إل ستقبل وتحت ) ٥٤٨()) الماضي إلى الم

ستقبل(( ى الم ازاة تقلب الماضي إل ا من المج ا فيه شرط )٥٤٩())ولم د خالفت أدوات ال سان ((، وق ي ل شرط ف إذ ال
اط                    ى ارتب العرب ما يمكن وقوعه غالبًا، وإذا في الغالب تدل على المعلوم وقوعه ومع داللته على الظرفية تدل عل

  .)٥٥٠())األخرىإحدى الجملتين ب
ا الماضي       ) إذا(وعند تتبع الجملة التي أضيفت أليها        ة بفعليه ة الفعلي ى الجمل في الكتاب العزيز تبين أنها أضيفت إل

ن هشام                        )٥٥١(والمضارع ه اب ا أشار إلي ذا م ى الفعل المضارع وه وق إضافتها إل اٍض يف ى الفعل الم  وإضافتها إل
ـ٧٦١ت( ه) ه دها ماضي ((-:بقول ل بع ون الفع كيك ضارعًا دون ذل رًا وم ي  )٥٥٢())ًا آثي ول أب ي ق ا ف د اجتمعت  وق

  :ذؤيب
ا   ًة إذا َرغَّبَته نَّفُس راغب  وال

  

ُع   ٍل تقن ى قلي ردُّ إل إذا َت ل ()٥٥٣(ف  )الكام
  

افة  ال إض اضٍ ) إذا(فمث ا م ة فعله ة فعلي ى جمل الى )٥٥٤(إل ه تع هِ ((، قول َر َوَيْنِع ِرِه ِإَذا َأْثَم ى َثَم ُروا ِإَل )) انُظ
ه ) ٩٩:اماألنع( د ) إذا(، وجاءت )٥٥٥(ظرف ألنظروا) إذا(فقول ة بع ع مواضع) آيف(الظرفي ي أرب د )٥٥٦(ف ، وق

  :، نحو قوله عزَّ وجلَّ)٥٥٧(في جميع تلك المواضع معنى الوعيد) آيف(أفادت 
  ).٢٥:  عمرانآل)) (َفَكْيَف ِإَذا َجَمْعَناُهْم ِلَيْوٍم َال َرْيَب ِفيِه َوُوفَِّيْت ُآلُّ َنْفٍس َما َآَسَبْت((

                                           
  .١٨٠:  سلمان، اإلضافة في العربيةظ نضال حسن + ١/٤٢١: السيوطي، المطالع السعيدة) ٥٣٩(
دراسة  (عبد اهللا عبد الرحمن أسعد السعدي، معاني األدوات والحروف واإلعراب المنسوب إلى الحسن بن الحسين البخاري        ) ٥٤٠(

  ).رسالة ماجستير (٧٧) : وتحقيق
  .٢/١٤٩: ابن السراج، األصول في النحو) ٥٤١(
  .٤٩: ربيةموسى بناي العليلي، الظروف في اللغة الع) ٥٤٢(
  ).٣٧٤ (١/٣٠٨: ظ ثعلب، مجالس ثعلب) ٥٤٣(
  .٦٩: أبو السعود حسنين الشاذلي، األدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية دراسة تحليلية تطبيقية) ٥٤٤(
  .٣/١١٩: سيبويه، الكتاب) ٥٤٥(
  .٣١٥: أبو علي الفارسي، المسائل المشكلة + ٣/٦٣٢: ظ النحاس، إعراب القرآن) ٥٤٦(
  .٤/٣٤٧:  المقتضبالمبرد،) ٥٤٧(
  .٣/٣١٨: إعراب القرآن ، ظ النحاس)٥٤٨(
  .١٥٢: الزمخشري، المحاجاة بالمسائل النحوية)٥٤٩(
  .١/٥٨٤: ظ السيوطي، معترك األقران + ٢/٥٤٩: أبو حيان، ارتشاف الضرب) ٥٥٠(
  .١٤٢ – ١٣٧: ظ صاحب منشد عباس، الجمل التي لها محل من اإلعراب في القرآن الكريم دراسة نحوية داللية) ٥٥١(
  .١/٩٧: ابن هشام، مغني اللبيب) ٥٥٢(
  .١/٩٧:  وهو من شواهد ابن هشام في مغني اللبيب١/٣: ديوان الهذليين) ٥٥٣(
  ).٦٢: يوسف) (١٠٢: هود) (٩٩: األنعام) (٢٣٢، ١٨٦: البقرة(ظ ) ٥٥٤(
  .١/٥٢٥: العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٥٥٥(
  ).٢٧: محمد() ٦٢، ٤١: النساء) (٢٥: آل عمران(ظ ) ٥٥٦(
  .١٥٠: عبد العليم السيد فوده، أساليب االستفهام في القرآن) ٥٥٧(



َساِآَنُكمْ     : ((أما في قوله عزَّ وجلَّ      )٥٥٨()١٨:النمل )) (َحتَّى ِإَذا َأَتْوا َعَلى َواِدي النَّْمِل َقاَلْت َنْمَلٌة َياَأيَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َم
ان آـ               ) إذا(فـ د استعملت للماضي من الزم ة ق ـ  )٥٥٩()إْذ(في هذه اآلي ستقبل   ) إذا(( ف ا وق  .……للوقت الم عت  وربم

  .)٥٦٠())موقعها) إْذ(و) إذ(موقع 
ا        ) إذا(ويالحظ إن داللة     ك لجواز التعاقب بينه ستقبل وذل في هذه اآلية داللة ماضية على العكس من استعمالها للم

  ).إذ(وبين 
اؤه لَّ ثن ه ج هِ  : ((وقول ْم َعَلْي ا َأْحِمُلُك ُد َم َت َال َأِج َتْحِمَلُهْم ُقْل ْوَك ِل ا َأَت ة)) (ِإَذا َم ي . )٥٦١()٩٢ :التوب ال الرض ق

  .)٥٦٢())…لالستقبال هاهنا، بل هو لالستمرار) إذا(وليس ) ((هـ٦٨٦ت(
ا أن           ) إذا(أصل  ((ذلك بقوله   ) هـ٧٩٤ت(وذآر الزرآشي  ان آم ه،      ) إذ(الظرفية لما يستقبل من الزم ا مضى من لم

ا                  ستمر في األحوال آله ستعمل في الفعل الم ا، فت ك        الحاضرة، والماضية وال    : ثم يتوسع فيه ستقبلة، فهي في ذل م
  .)٥٦٣())……شقيقة الفعل المستقبل الذي هو يفعل به

  ). مستمر- مستقبل–ماٍض (إذن فقد جاءت إذا المتمحضة للظرفية بدالالت زمنية مختلفة 
ا أن  ين لن بق يتب ا س ذه   ) ((إذا(مم ي ه تحكم ف ذي ي وي، وال تعمالها النح اوت اس ة، وتف ا الوظيفي ددت معانيه د تع ق

اني، ويب دين   المع اة جاه ا النح اول به ي ح ضوابط الت رائن، وال ب، والق سياق والتراآي و ال شود ه ى المن رز المعن
  .)٥٦٤())…تقريب هذه المعاني، والتمييز بين هذه الوظائف

  : لمَّا -٣
ي الفارسي         ) هـ١٨٠ت  ()٥٦٥(وهي حرف وجود لوجود وهو مذهب سيبويه        )٥٦٦(أو ظرف بمعنى حين عند أبي عل

د                 ((فهي  ) هـ٣١٦ت   ()٥٦٧(وابن السراج ) هـ٣٧٧ت  ( ع بع دير ال تق ذا التق ى ه تنفي عن الثاني ما وجب لألول فعل
ي ه نف الم في ن )٥٦٨())آ ي م ة  (( وه ة الفعلي ى الجمل زم اإلضافة إل ي تل ى  (()٥٦٩())الظروف الت دخل إال عل وال ت

  .)٥٧٠())الماضي لفظًا أو معنًى، أو معنًى دون لفظًا
دها، تضاف وجو           ((و ين بع ا من جملت ى            البد له ى األول ة التحقق عل ا متوقف ا، وتكون ثانيتهم ى منهم ى األول ًا إل . ب

  .)٥٧١())هو الفعل أو ما يشبهه في الجملة الثانية) لمَّا: (وعامل النصب في 

                                           
  ).٩٠: يونس) (٩٢: التوبة ) (١٥٦: آل عمران: (ظ شواهد أخر) ٥٥٨(
  .٤/١٩٠: ظ الزرآشي، البرهان في علوم القرآن) ٥٥٩(
  .٢/١٠٨: ظ الرضي، شرح الكافية + ٩٤: ابن مالك، تسهيل الفوائد) ٥٦٠(
  ).٦١،١٠٤: المائدة) (١٣: البقرة (:ظ شواهد أخر) ٥٦١(
  .١/١٠٦: الرضي، شرح الكفاية) ٥٦٢(
  .١/٧٧: دراسات السلوب القرآن، عبد الخالق عضيمة + ٤/١٩٧:الزرآشي، البرهان في علوم القرآن) ٥٦٣(
ة        ) ٥٦٤( ا الوظيفي دد معانيه ة وتع ة   (أبو السعود حسنين الشاذلي، األدوات النحوي ة تطبيقي ي،   ظ  + ٧٣) : دراسة تحليلي ك المطلب مال

  . ٩٠: السياب ونازك والبياتي دراسة لغوية
داني      + ٢٦-١/٢٥: ابن السراج، األصول في النحو        + ٢٣٤/ ٤: ظ سيبويه، الكتاب  ) ٥٦٥( رادي، الجنى ال ظ نضال    + ٥٣٨: الم

  .١٨٦: حسن سلمان، اإلضافة في العربية
م الحروف       ، ظ الهردي )٥٦٦( ة في عل ان، البحر ا       +  ٢٨:االزهي و حي وم      + ٢٦٥، ١/٧٥: لمحيط ظ اب ان في عل الزرآشي، البره

  . ٤/٣٨٣: القرآن
  . ١٨٦: نضال حسن سلمان، اإلضافة في العربية + ١/٢٦: ظ ابن السراج، األصول في النحو) ٥٦٧(
  .١/٣١٠: ظ ابن هشام، مغني اللبيب + ١/٢٦: المصدر نفسه) ٥٦٨(
  .٢/١٩٤: ابن هشام، أوضح المسالك) ٥٦٩(
  .٢٨٤: انيرصف المب، المالقي) ٥٧٠(
  .٢/٢٩٦: عباس حسن، النحو الوافي + ٢/٢٥٣: ظ ابن جني، الخصائص) ٥٧١(



ى          ) لّما(وقد استعمل القرآن الكريم      ًا ومعن الى أسمه         )٥٧٢(مضافة إلى جملة فعلية، فعلها ماض لفظ ه تع :  ، نحو قول
ِل(( َثُلُهْم َآَمَث ِصُرونَ   َم اٍت َال ُيْب ي ُظُلَم َرَآُهْم ِف وِرِهْم َوَت ُه ِبُن َب اللَّ ُه َذَه ا َحْوَل اَءْت َم ا َأَض اًرا َفَلمَّ َتْوَقَد َن ِذي اْس ))  الَّ
  .)٥٧٣()١٧:البقرة(

ـ  ا (ف دها الفعل الماضي       ) لم ع بع د وق ان وق م وهي ظرف زم ا اس وي  (( و )٥٧٤(هن ور الق اء ……اإلضاءة الن والف
  .)٥٧٥()) ألن اإلضاءة تعقب اإليقادللترتيب والتعقيب
َذِلَك                      : ((وقوله عزَّ أسمه     وا َآ اُنوا ِلُيْؤِمُن ا َآ اِت َوَم ُلُهْم ِباْلَبيَِّن اَءْتُهْم ُرُس وا َوَج ا َظَلُم ْبِلُكْم َلمَّ ْن َق ُروَن ِم ا اْلُق ْد َأْهَلْكَن َوَلَق

  . وقد ورد جوابها محذوفًا في هذه اآلية)٥٧٧(هلكناظرف أل) لما(فـ. )٥٧٦()١٣: يونس)) (َنْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجِرِميَن
ا َال                            : ((وقوله جلَّ وعال   ِه َم ْن اللَّ ُم ِم ي َأْعَل ْم ِإنِّ ْل َلُك ْم َأُق اَل َأَل ِصيًرا َق دَّ َب ِه َفاْرَت ى َوْجِه اُه َعَل ِشيُر َأْلَق اَء اْلَب ا َأْن َج َفَلمَّ

  ).٩٦:يوسف)) (َتْعَلُموَن
ي  شير القم ى الب دما ألق ده   أي عن د وارت ال رده فارت صيرًا، ويق ع ب اه يوسف رج ه يوسف أو ألق ى وج إذا : ص عل

  .)٥٧٨(ارتجعه
  .هنا ظرفية دلت على الزمن الماضي) لما(فـ
  : متى-٤

ان        ) أين(هي ظرف زمان يستعمل للسؤال عن األزمنة آما أن        ا عن الزم سأل به ة، في سؤال عن األمكن تستعمل لل

د؟              ال(، أي   )٥٧٩(ماضيًا آان أو مستقبالً    ى خرج زي ك، ومت وم      .… تقع إّال للزمان، نحو متى تأتيني آت ذا ي فجواب ه

  .)٥٨٠(الجمعة وما أشبهه

                                           
  .  وما بعدها١٥٣: دراسة نحوية وداللية: ظ صاحب منشد عباس، الجمل التي لها محل من اإلعراب في القرآن الكريم) ٥٧٢(
ر) ٥٧٣( واهد أخ ال: (ظ ش ونس) (١٣٥: األنف ود) (١٣،٢٣: ي راء) (٦٨: يوسف) (٧٤: ه ه) (٦١، ٥٩: الكهف) (٦٧ :اإلس : ط

  ).١٠،١٣، ٨: النمل) (٤١،٦١: الشعراء) (١١
  .١/٣٣: ظ العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٥٧٤(

  .١/١٢:  الصاوي، حاشية الصاوي على تفسير الجاللين٥٧٥
  ).٢٢: إبراهيم) (١١،١٠١: الرعد) (٤٥: يونس) (١٢٦: األعراف) (٥: األنعام: (ظ شواهد اخر) ٥٧٦(
  .٢/٢٢٨: خشري، الكشافالزم) ٥٧٧(
  .٢/٣٤٣: الكشاف، ظ الزمخشري) ٥٧٨(
  .١/٢٢٨: ظ الجرجاني، المقتصد في شرح اإليضاح) ٥٧٩(
  .٢/٥٣،٣/٦٣،٢٨٩: المبرد، المقتضب) ٥٨٠(



  .)٥٨٢()في أي زمان(أو ) أي حين( وتكون بمعنى )٥٨١())اسم مبني للزمان، يغني عن جميع أسماء الزمان((فهي 

ذي       )٥٨٣(عوتبين للباحثة عند تتبع مواضعها في التنزيل العزيز، أنها وردت في تسع مواض              وقد وقع بعدها االسم ال

مه زَّ أس ه ع و قول دأ، نح رب مبت ِه((: يع ْصُر اللَّ ى َن ُه َمَت وا َمَع ِذيَن آَمُن وُل َوالَّ وَل الرَُّس ى َيُق وا َحتَّ )) َوُزْلِزُل

  ].٢١٤:البقرة[

ادت   )٥٨٤())وموضع متى رفع ألنه خبر مصدر) : ((هـ٦١٦ت  (قال العكبري    د أف ى ( وق ة م   ) مت ذه اآلي ى  في ه عن

  . )٥٨٥()التمني واالستبطاء أي أنهم تمنوا وقتًا قريبًا ينصرهم اهللا فيه، واستبطئوا هذا النصر(

  ].٢٨: السجدة)) [َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَفْتُح ِإْن ُآْنُتْم َصاِدِقيَن((: ومثله قوله تعالى

داء وهو           ) ((متى(فـ ذا (في موضع نصب على الظرف وهي خبر االبت د  )٥٨٦())ه ه       وق دأ ألن ى المبت ر عل دم الخب تق

سبعة األخر            ) متى(أداة استفهام مما له الصدارة في الكالم، وأن          ذين الموضعين والمواضع ال ًا    (في ه وقعت دائم

تبعاده                              ذا البعث واس ذيب به ك التك ى في آل ذل ادت مت ه، وأف دتهم في قوًال للمشرآين في شأن البعث وتصوير عقي

  .)٥٨٧()واستعجاله على وجه السخرية

  : أيَّان-٥
ى (ظرف زمان بمعنى     يبويه     . )٥٨٨()أي حين  (و  ) مت ال س ال      ) ((هـ ١٨٠ت(ق سانًا ق و أّن إن ى     : ل ا معن ان ((م ؟ ))إيَّ

  .)٥٨٩())في أي زمان(قلت ) متى(ما معنى : فقلت متى، آنت قد أوضحت ، وإذ قال

زة من أ   ((، ويرى بعض النحاة ان اصلها        )٥٩٠(فهي لتعميم األوقات   ة من أي    أي أواٍن حذفت الهم اء الثاني وان والي

  .)٥٩١())وقلبت الواو ياء وادغمت الساآنة فيها

                                           
  .٢/١٤٠ظ ابن السراج، األصول في النحو، ) ٥٨١(
  .٤/٢٣٥: ظ سيبويه، الكتاب) ٥٨٢(
رة(ظ ) ٥٨٣( ونس( )٢١٤: البق راء) (٤٨: ي اءاألن) (٥١: اإلس ل) (٣٨: بي سجدة) (٧١: النم بأ) (٢٨: ال س) (٢٩:س ) ٤٨:ي
  ).٢٥:الملك(
  .١/١٧٢: العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٥٨٤(
  .١٤٣: عبد العليم السيد فوده، أساليب االستفهام في القرآن) ٥٨٥(
  .٥٧١-٢/٥٧٠: مكي ابن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن) ٥٨٦(
  .١٤٣:  االستفهام في القرآنظ عبد العليم السيد فوده، أساليب) ٥٨٧(
  .١/٢٣٤: أبو عبيده، مجاز القرآن + ١/٥٢المبرد، المقتضب  + ٤/٢٣٣،٢٣٥: ظ سيبويه، الكتاب) ٥٨٨(
  .٤/٢٣٥: المصدر نفسه ) ٥٨٩(
  .٢/٥٤٨: أبو حيان، ارتشاف الضرب) ٥٩٠(
  .١٥٩-١/١٥٨: ظ السيوطي، االتقان في علوم القرآن) ٥٩١(



سَّلمي       )٥٩٢(وقرئ إيَّان بكسر همزته    اها   ) ((هـ ٧٤ت  (، ومن ذلك قراءة ُال ان مرس زة   )) إي ي    )٥٩٣(بكسر الهم د بن وق

تفهام         ى االس ه في معن اع ل        (( و )٥٩٤(على الفتح ألن ق االتب ى طري تح عل ساآنين وُف اء ال ه إذ   حرك آخره اللتق ا قبل م

  .)٥٩٥())األلف من جنس الفتحة أو اتباعًا للفتحة قبله إذ األلف حاجز غير حصين آما فعلوا في شتان آذلك

ستقبل  ( و)٥٩٦(للزمان من دون تخصيص  ) متى(إن  ) متى(والفرق بينها وبين     ان للم ستعمل إال  ( وهي  )٥٩٧()أيَّ ال ت

  .)٥٩٨()فيما يراد تفخيم أمره وتعظيمه

  .)٥٩٩())تستعمل في التفخيم وغيره) متى(والمشهور عند النحاة أنها آـ: ((أيًا آخر بقولهر) هـ٩١١ت(وللسيوطي 

تعمالها صارت أظهر               ((فرقًا أخر بقوله    ) هـ٦٤٣ت  (وذآر ابن يعيش     رة اس ى لكث والفرق بينها وبين متى، أن مت

  . )٦٠٠())من أيان في الزمان

  .)٦٠٢( فال يقال أيَّان ُنّمت)٦٠١(وال يقع بعدها الفعل الماضي

، نحو   )٦٠٤(، وقد وليها االسم الذي يعرب مبتدأ في أربع مواضع          )٦٠٣(ست مرات ) أيان(وقد استعمل القرآن الكريم     

داء و    ) مرساها(فـ] ١٨٧:األعراف)) [َيْسَأُلوَنَك َعْن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها   ((: قوله تعالى  ى االبت ع عل في موضع رف

  .)٦٠٥(خبر االبتداء) أّيان(

دها           )٦٠٦(ن الباقيين وفي الموضعي  ذي بع ان للفعل ال ذين الموضعين ظرف زم  وليها الفعل المضارع، وهي في ه

  :نحو قوله عز أسمه

ونَ  (( اَن ُيْبَعُث ْشُعُروَن َأيَّ ا َي اٍء َوَم ُر َأْحَي َواٌت َغْي ل)) [َأْم ه ] ٢١: النح ان(فقول صوب ب) (أيَّ ون(من ال ) يبعث

  .)٦٠٧())يشعرون(بـ

ل                       ووقعت أيَّان في جميع تل     وم البعث والجزاء ب ة، ي وم القيام ألوا للتعرف عن ي ك المواضع لسؤال الكفار، وما س

ي              دى للرض ا ب يم آم د التفخ م تف ا ل ي أنه ذا يعن سخرية، وه ه ال ى وج ا عل تعجالهم إياه ا واس ذيب به  )٦٠٨(للتك

  . )٦٠٩(، ألن الكافر المكذب ال يفخم يوم الدين بل على سبيل التهكم والسخرية)هـ٦٨٦ت(

                                           
  .٣/١٥٦: الزمخشري، الكشاف) ٥٩٢(
  .٢٨٨، ٢/٩، ١/٢٦٨: ابن جني، المحتسب) ٥٩٣(
  .٤/١٠٦: ظ ابن يعيش، شرح المفصل + ١/٣٠٦: مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن) ٥٩٤(
  .٤/١٠٦: ابن يعيش، شرح المفصل) ٥٩٥(
  .١٦٣: ظ القزويني، التلخيص في علوم البالغة) ٥٩٦(
  .١٦٣: ظ المصدر نفسه) ٥٩٧(
  .٤/١٠٦: ابن يعيش، شرح المفصل) ٥٩٨(
  .١/١٦٩: ظ السيوطي، معترك االقران + ١/١٥٨: السيوطي، االتقان في علوم القرآن) ٥٩٩(
  .٤/١٠٦: ابن يعيش، شرح المفصل) ٦٠٠(
  .٢/٢١٧: ظ أبو السعود، إرشاد العقل السليم) ٦٠١(
  .٢/١١٦: الرضي، شرح الكافية) ٦٠٢(
  ).٤٢النازعات ) (٦: القيامة) (١٢الذاريات ) (٦٥: النمل) (٢١: النحل) (١٨٧: األعراف(ظ ) ٦٠٣(
  ).٤٢النازعات ) (١٢الذاريات ) (٦: القيامة) (١٨٧: األعراف(ظ ) ٦٠٤(
  .١/٣٠٦: مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن) ٦٠٥(
  .)٦٥:النمل( )٢١:النحل(ظ ) ٦٠٦(
  .٢/٧٩٢: العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٦٠٧(
  .٢/١١٦: ظ الرضي، شرح الكافية) ٦٠٨(
  . ١٤٥:أساليب االستفهام في القرآن: عبد العليم السيد فودة) ٦٠٩(



  :  آم -٦
نَ         : لكم موضعين ((أن  )هـ١٨٠ت(ذآر سيبويه    ة آيف وأْي ه، بمنزل ستفهم ب تفهام، وهو الحرُف الم . فأحدهما االس

ر إذا       . )٦١٠())الخبر، ومعناها معنى ربّ : والموضع اآلخر  ى آثي ى أّي عدد، وبمعن تفهامية فهي بمعن فإذا آانت اس

  . )٦١١(آانت خبرية

  : )٦١٢(يشترآان في خمسة أمور)ة والخبريةاالستفهامي(أن آم ) هـ٧٦١(وذآر ابن هشام 

  . االسمية،واالبهام، واالفتقار إلى التمييز، والبناء، ولزوم التصدير

الى            ه تع ونَ                    ((وأما قول بعضهم في قول ْيِهْم َال َيْرِجُع ْم ِإَل ُروِن َأنَُّه ْن اْلُق ْبَلُهْم ِم ا َق ْم َأْهَلْكَن َرْوا َآ ْم َي ) ٣١:يس ()) َأَل

ا                          أبدلت أنَّ وصلته   م له روا فك ه ي دل من در عامل المب ا من آم فمردود بأن عامل البدل هو عامل المبدل منه، فإن ق

م مفعول     صواب أن آ دل، وال ى الب ى عل ي المعن ه ف سلط ل ا فال ت در اهلكن ا، وإن ق ا قبله ا م صدِّر فال يعمل فيه ال

ا معترضة      ألهلكنا، والجملة إما معمولة ليروا على أنه علِّق عن العمل في اللفظ وأنّ     ه، وأم  وصلتها مفعول ألجل

  :)٦١٤( ويختلفان في خمسة أمور)٦١٣(بين يروا وما سدَّ مسدَّ مفعولية وهو أّن وصلتها

  .  أن الكالم مع الخبرية محتمل للتصديق والتكذيب، بخالفه مع االستفهامية/ أحدهما

اني ر، و      / الث ه ُمخب ًا ألن ه جواب ن مخاطب ستدعي م ة ال ي تكلم بالخبري ه    أن الم ستدعيه ألن تفهامية ي تكلم باالس الم

  . مستخبر
ة                          / الثالث ال في الخبري تفهامية، يق دل من االس الهمزة، بخالف المب رن ب ة ال يقت م  ((إن االسم المبدل من الخبري آ

  )). آم مالك أعشرون أم ثالثون((وفي االستفهامية )) عبيٍد لي خمسون بل ستون
  … )آم عبيد ملكت(و )) آم عبد ملكَت((مجموع، تقول الخبرية مفرد أو ) آم(أن تمييز / الرابع

  … أن تمييز الخبرية واجب الخفض وتمييز االستفهامية منصوب/ الخامس

د تصل          ((فالكوفيون يرون إن األصل في آم       ، وقد اختلف النحاة في أصل آم      ما زيّدت عليها الكاف، ألن العرب ق

  . )٦١٥())فصارتا جميعًا آلمة واحدة) ما( على زادوا الكاف: فكذلك ها هنا… الحرف في أوله وآخره

إنها مفردة ألن األصل هو اإلفراد، وأنما الترآيب فرع، ومن تمسك باألصل خرج عن                (( أما البصريون فيرون    

  )). )٦١٦(عهدة المطالبة بالدليل، وَمْن عدل عن األصل افتقر إلى إقامة الدليل، لعدوله عن األصل

ى                ) آم(ون بأن أصل    وترجح الباحثة ما يراه البصري     ل عل ر دلي اإلفراد ألن رأي الكوفيين هو مجرد دعوة من غي

  . )٦١٧(معنى

                                           
  . ١/١٥٦: سيبويه، الكتاب) ٦١٠(
  .١/٢٠٠: ظ ابن هشام، مغني اللبيب)٦١١(
  ١/٢٠٠:المصدر نفسه ) ٦١٢(
  .٢٠١ - ١/٢٠٠: ابن هشام، مغني اللبيب) ٦١٣(
  . ٢٠٢ – ١/٢٠١: المصدر نفسه) ٦١٤(
   .  )٤٠المسألة ( ١/١٦٩: األنباري، االنصاف في مسائل الخالف) ٦١٥(
  . ١/١٧٠: المصدر نفسه) ٦١٦(
  . ١/١٧٠: ظ المصدر نفسه) ٦١٧(



 من مجموع   )٦١٩( وجاءت منصوبة على الظرفية الزمانية مرتين      )٦١٨(في القرآن الكريم عشرين مرة    ) آم(ووردت  

اُلوا َلِبثْ       ((: عشرين مرة، منها قوله تعالى     ْومٍ        َقاَل َقاِئٌل ِمْنُهْم َآْم َلِبْثُتْم َق َض َي ا َأْو َبْع ا َيْوًم ـ ) ١٩: الكهف )) (َن م (ف ) آ

ا               ((: ، وقوله عزَّ وجلَّ   )٦٢١( والتقدير آم يومًا لبثتم    )٦٢٠(ظرف ا َيْوًم اُلوا َلِبْثَن ِنيَن، َق َدَد ِس َقاَل َآْم َلِبْثُتْم ِفي اَألْرِض َع

  . )٦٢٢(للبثتم أي آم سنة أو نحوهاظرف ) آم(فـ ) ١١٢: المؤمنون)) (َأْو َبْعَض َيْوٍم َفاْسَأْل اْلَعادِّيَن

ه ذآر            ) آم(وافادت   ذا يعقب جواب ه ول ار المسؤول ليظهر جهل ه اختب في اآليتين السابقتين االستفهام الذي قصد ب

سيوطي           )٦٢٣(الحقيقة التي غابت عنه وخفيت عليه      ه ال ا يدعي رى أن       )هـ ٩١١ت( ، وهذا خالف م ه ي م (، ألن م  ) آ ل

  . )٦٢٥(وقعت بعد فعل القول فلذلك أفادت االستفهام) آم(، ولكن )٦٢٤(ريةترد استفهامية في القرآن بل خب
  ما المصدرية الظرفية 

ى المصدر المؤول                  ((هي حرف فيه معنى الوقت، و      ان المضاف إل تختص ما المصدرية بنيابتها عن ظرف الزم

دة ذروره                ا ذر شارق أي م دة م ا ذر شارق أي م ه م ه نحو ال أفعل إذن صل  )٦٢٦())هي وصلتها ب تها في الغالب    ف

  . )٦٢٨(ويقل آونها فعًال مضارعًا… ومعناها االستقبال)٦٢٧())فعل ماضي اللفظ، مثبت أو منفي بلم ((

ل أن الفعل صلُة           : وسألته عن قوله ما تدوم لي أدوم لك، فقال        ): ((هـ١٨٠ت(قال سيبويه  ليس في هذا جزاء من َقِب

ى             ع عل صلته آالمصدر، ويق ال      لما؛ فصار بمنزلة اّلذي، وهو ب ه ق ُت،           :  الحين آأن ا، وُدّم ي، فم ك دوامك ل أدوم ل

ة ): ((هـ ٧٦١ت(وقال ابن هشام   . ، أي يقصد استمرار الحدث وتواصله     )٦٢٩(...))بمنزلة الدَّوام  ا  (نحو   : والزماني م

ه          ) دمت حياً  ا (أصله مدة دوامي حيًا، فحذف الظرف وخلفت ا   ((و  . )٦٣٠())وصلتها ) م ى     ... تكون م مع الفعل بمعن

ست،   : موضع الظرف الزماني، وذلك نحو قولك     المصدر في    ار            ...أجلس ما جل ل والنه ا أختلف اللي ك م ، وال أآَلّم

الى    ه تع و قول يِهمْ      ((: ونح ُت ِف ا ُدْم ِهيًدا َم ْيِهْم َش ُت َعَل دة )) [َوُآن ى      ] ١٧١: المائ ل بمعن ع الفع ه م ه أنَّ وحقيقت

   .)٦٣١())والظرف على الحقيقة… المصدر

رادي  ال الم ي الت : ((وق الى    ه ه تع ان، آقول رف الزم ن ظ ب ع صدر نائ در بم ْت   ((: ي تتق ا َداَم ا َم ِديَن ِفيَه َخاِل

سََّماَواُت َواَألْرُض ًا    )٦٣٢())ال صدرية، خالف ن األحرف الم يء م ك ش ي ذل شارآها ف ضًا، وال ي ة أي سمى ظرفي  وت
                                           

رة(ظ ) ٦١٨( ام( )٢٥٩، ٢٤٩، ٢١١: البق راف( )٦: األنع راء( )٤:األع ف( )١٧: اإلس ريم( )١٩: الكه ه( )٩٨، ٧٤: م  )١٢٨: ط
نجم ( )٣٦: ق( )٢٥: الدخان( )٦:الزخرف( )٣: ص( )٣١: يس( )٢٦:  السجدة ( )٥٨: القصص( )١١٢:المؤمنون( )١١: األنبياء( : ال

٢٦( .  
  . )١١٢:  المؤمنون( )١٩: الكهف(ظ ) ٦١٩(
   . ٢/٨٤٢: العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٦٢٠(
   . ٢/١٠٣: األنباري، البيان في غريب إعراب القرآن) ٦٢١(
   . ٢/١٨٩: ظ األنباري، البيان في غريب إعراب القرآن + ٢/٩٦١: العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٦٢٢(
   . ١٥٨: د العليم السيد فودة، أساليب االستفهام في القرآنعب) ٦٢٣(
   . ١/١٧٠: ظ السيوطي، االتقان في علوم القرآن) ٦٢٤(
  . ١٥٧: ظ عبد العليم السيد فودة، أساليب االستفهام في القرآن) ٦٢٥(
  . ٢/٣٨٦: الرضي، شرح الكافية) ٦٢٦(
   . ٣٨: ابن مالك، تسهيل الفوائد) ٦٢٧(
  . ٢/٣٨٦: الرضي، شرح الكافية) ٦٢٨(
   . )رسالة ماجستير( ١٤٨: ظ حمادي محمد راضي العوادي، ما في العربية + ٣/١٠٢: سيبويه، الكتاب) ٦٢٩(
  . ١/٣٣٦: ابن هشام، مغني اللبيب) ٦٣٠(
  . ١٤٩-١٤٨: ظ حمادي محمد راضي العوادي، ما في العربية + ٢٧٧-٢٧٦: ابو علي الفارسي ، المسائل المشكلة) ٦٣١(
   .)١٠٧: هود() ٦٣٢(



َأْن آَتاُه اللَُّه   ((:  تعالى وحمل على ذلك قوله   . يشارآها في هذا المعنى   ) أْن(أنَّ  ((في زعمه   ) هـ٥٣٨ت(للزمخشري

  . )٦٣٧()))٦٣٦(، وحين تصدقهم)٦٣٥(أي وقت إتيانه)٦٣٤())ِإالَّ َأْن َيصَّدَُّقوا((و )٦٣٣())اْلُمْلَك

ل        ) ما(أن  ) هـ٦٠٩ت(وزعم ابن خروف    ): ((هـ٧٦١ت(قال ابن هشام     المصدرية حرف باتفاق، وّرد على من نق

  .)٦٣٨())باسميتها) هـ٣١٦(وأبو بكر ) هـ٢١٥ت(ألخفش فيها خالفًا، والصواب مع ناقل الخالف، فقد صرح ا

ا جاءت في خمسة عشر                    ) ما(وعندما تتبعت الباحثة مواضع      ا أنه ين له ز تب المصدرية الظرفية في التنزيل العزي

َؤدِّ       ((: ، نحو قوله تعالى   )٦٤٠(سبع مرات ) دام(، مع الفعل    )٦٣٩(موضعًا ا      َوِمْنُهْم َمْن ِإْن َتْأَمْنُه ِبِديَناٍر َال ُي َك ِإالَّ َم ِه ِإَلْي

  ).٧٥: آل عمران()) ُدْمَت َعَلْيِه َقاِئًما

ه              (أي أنه    ـ . )٦٤١()ال يؤده إليك في حال من األحوال إال في حال مالزمتك له وإشهادك علي ا (ف ة    ) م مصدرية ظرفي

ه جلَّ وعالَّ                     ا وقول ًا خبره ع اسمها وقائم ْم ِإالَّ      ((: والتاء ضمير متصل في محل رف ُت َلُه ا ُقْل ِه َأْن      َم ي ِب ا َأَمْرَتِن  َم

  ].١١٧: المائدة)) [اْعُبُدوا اللََّه َربِّي َوَربَُّكْم َوُآنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم

  .)٦٤٢(مصدرية ظرفية زمانية وتقديره وآنت عليهم شهيدًا مدة دوامي فيهم) ما(فـ

  : مه  ومنها قوله تعالى أس)٦٤٣(في أربعة مواضع) شاء(ومع الفعل 

ا        (( ِديَن ِفيَه َوَقاَل َأْوِلَياُؤُهْم ِمْن اِإلنِس َربََّنا اْسَتْمَتَع َبْعُضَنا ِبَبْعٍض َوَبَلْغَنا َأَجَلَنا الَِّذي َأجَّْلَت َلَنا َقاَل النَّاُر َمْثَواُآْم َخاِل

  ).١٢٨: األنعام)) (ِإالَّ َما َشاَء اللَُّه ِإنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم

أي يخلدون في عذاب النار األبد آله إّال ما شاء اهللا، إّال األوقات التي ينقلون فيها من                  (-):٥٣٨ت(مخشريقال الز 

عذاب النار إلى عذاب الزمهرير، فقد روي أنهم يدخلون واديًا فيه من الزمهرير ويميز بعض أوصالهم من بعض      

  .)٦٤٤()فيتعاوون ويطلبون الرد إلى الجحيم

ُد ِإالَّ  ((نحو قوله عزَّ اسمه    ) استطاع(عل   مع الف  )٦٤٥(وفي موضعين  َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى َما َأْنَهاُآْم َعْنُه ِإْن ُأِري

ِه ُأِنيبُ                 ُت َوِإَلْي ِه َتَوآَّْل ِه َعَلْي ْوِفيِقي ِإالَّ ِباللَّ ود )) [اِإلْصَالَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َت الى   ] ٨٨: ه ه تع َتَطعْ   (: فقول ا اْس ) ُتَم

  .)٦٤٦())أي مدة استطاعتي لإلصالح، وما دمت متمكنًا منه ال آلو فيه جهدًا: ظرف(

                                           
   . )٢٥٨: البقرة() ٦٣٣(
   . )٩٢: النساء () ٦٣٤(
   . ١/٣٨٨: ظ الزمخشري، الكشاف) ٦٣٥(
   . ١/٥٥٣: ظ المصدر نفسه) ٦٣٦(
  . ٣٣١-٣٣٠: المرادي، الجنى الداني) ٦٣٧(
  .١/٣٣٨: ابن هشام، مغني اللبيب) ٦٣٨(
رة(ظ ) ٦٣٩( ران()٢٣٦: البق دة( )٧٥: آل عم ام ()٢٤،٩٦،١١٧: المائ ود)(١٢٨: األنع راء () ١٠٨ ،٨٨،١٠٧: ه  )٧: اإلس
  .)٨: األعلى) (١٦: التغابن ()٣١:مريم(
  .)٣١: مريم( )١٠٨، ١٠٧: هود) (٢٤،٩٦،١١٧: المائدة() ٧٥: آل عمران(ظ ) ٦٤٠(
  .١/١٦٣: الصاوي، حاشية الصاوي على تفسير الجاللين) ٦٤١(
  .١/٣١٧:  تفسير الجاللينظ الصاوي، حاشية الصاوي على + ١/٣١١: األنباري، البيان في غريب إعراب القرآن) ٦٤٢(
  .)٨: األعلى) (١٠٨، ١٠٧: هود) (١٢٨: األنعام(ظ ) ٦٤٣(
  .٢/٥٠: الزمخشري، الكتشاف) ٦٤٤(
  .)١٦: التغابن( )٨٨: هود(ظ ) ٦٤٥(
  .٢/٢٨٧: الزمخشري، الكشاف) ٦٤٦(



ِسُكمْ     ((وأيضًا قوله عزَّ وجلَّ     ًرا ِلَأْنُف وا َخْي وا َوَأنِفُق َمُعوا َوَأِطيُع ابن ()) َفاتَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم َواْس : التغ
١٦.(  

ا        …((: لَّ وعالَّ في قوله ج  ) عال(ووردت مرة واحدة مع الفعل       ُروا َم رٍَّة َوِلُيَتبِّ َوِلَيْدُخُلوا اْلَمْسِجَد َآَما َدَخُلوُه َأوََّل َم

ـ ] ٧: اإلسراء )) [َعَلْوا َتْتِبيًرا  ا (ف ه     ) م وا   (في قول ا عل ديره       ) م ة وتق ة زماني وهم      : مصدرية ظرفي دة عل روا م وليتب

  .)٦٤٧(فحذف المضاف

الى   ) لم(بوق بـ المس) تمسوهن((ووردت مرة واحدة مع الفعل       ا            ((: في قوله تع َساَء َم ُتْم النِّ ْيُكْم ِإْن َطلَّْق اَح َعَل َال ُجَن

  ].٢٣٦: البقرة)) [َلْم َتَمسُّوُهنَّ َأْو َتْفِرُضوا َلُهنَّ َفِريَضًة

  -:)٦٤٨(ينوب عن ظرف الزمان أربعة أمور: النائب عن الظرف
  ):هـ٦٧٢ت( قال ابن مالك -:المصدر/ إحداهما

ْد َيُن  ْصَدر َوَق اٍن َم ْن َمَك  ُوب َع

  

رُ    انِِ َيكث ْرِف الزََّم ي َظ  )٦٤٩(َوَذاَك ف

  

  .)٦٥٠( وشرط هذا المصدر إفهام تعين وقت أو مقداره

ز  اب العزي تعمل الكت د اس رتين) المصدر(وق ان م الى ) ٦٥١(نائب عن ظرف زم ه تع ا قول ِل ((: منه ْن اللَّْي َوِم

سُُّجودِ   اَر ال َسبِّْحُه َوَأْدَب ه ] ٤٠: ق)) [َف سُُّجودِ (فقول اَر ال ول    ((أي  )َوَأْدَب صدر مجع ار م صلوات، فإدب ر ال أواخ

  .)٦٥٣()) فهو ظرف زمان منصوب على تقدير وسبحه وقت انقضاء السجود)٦٥٢())ظرفًا

  .)٦٥٤(ينوب عن ظرف الزمان ما آان صفة للزمان: صفته/ ثانيهما

                                           
، التبيان في إعراب   ظ العكبري + ٦/١١: ظ ابو حيان، البحر المحيط     + ٢/٨٧: األنباري، البيان في غريب إعراب القرآن       ) ٦٤٧(

  .٢/٨١٤: القرآن
ى التوضيح ) ٦٤٨( صريح عل رح الت ري ، ش د األزه شيخ خال موني + ١/٣٣٧: ظ ال رح األش موني، ش صبان،  + ٢/٣٩٤: األش ال

  .٢/٢٦٤: عباس حسن، النحو الوافي + ١/١٩٩: الخضري، حاشية الخضري + ٢/١٣١: حاشية الصبان
  .١٠٩: ابن الناظم، شرح ألفية ابن مالك) ٦٤٩(
يح   ) ٦٥٠( ى التوض صريح عل رح الت ري ، ش د األزه شيخ خال موني  + ١/٣٣٧: ظ ال رح االش موني ش صبان،  + ٢/٣٩٤: االش ال

  .١/١٩٩: الخضري، حاشية الخضري + ١٣١: حاشية الصبان
  .)٤٩: الطور( )٤٠: ق(ظ ) ٦٥١(
  .١٨٥: الراغب األصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن) ٦٥٢(
رآن     ظ األنباري، البيان في     ) ٦٥٣( رآن         + ٢/٣٩٦: غريب إعراب الق ان في إعراب الق ري، التبي الزمخشري،   + ٢/١١٧٧: العكب

  .٤/٣٩٣: الكشاف
ى التوضيح، ) ٦٥٤( صريح عل د األزهري ، شرح الت شيخ خال صبان،  + ٣٩٤/ ٢: ظ االشموني، شرح االشموني + ١/٣٣٧ال ال

اني النحو     فاضل صالح ال      ١/١٩٩حاشية الخضري    ، الخضري + ٢/١٣١حاشية الصبان    اس حسن،     + ٢/٦١٦: سامرائي، مع عب
  .٢/٢٦٤: النحو الوافي



في أآثر من ست عشرة       ) قليًال(ت صفة له وهي     وقد استعمل القرآن الكريم ألفاظًا نابت مناب ظرف الزمان ووقع         

ِصيرُ                     ((:  منها، قوله جلَّ جالله    )٦٥٥(موضعًا ْئَس اْلَم اِر َوِب َذاِب النَّ ى َع َطرُُّه ِإَل مَّ َأْض يًال ُث ُه َقِل َر َفُأَمتُِّع )) َقاَل َوَمْن َآَف

رة[ ه  ]١٢٦: البق يًال(فقول يًال أو نعت لم ) قل ًا قل ديره زمان ًا نعت لظرف محذوف تق ديره تمتيع صدر محذوف تق

  .، فهو ما يفيد معنيين)٦٥٦(قليًال

ا ِإالَّ                  ((: مرة واحدة في قوله تعالى    ) يسيرًا(و وا ِبَه ا َتَلبَُّث ا َوَم َة آلَتْوَه َوَلْو ُدِخَلْت َعَلْيِهْم ِمْن َأْقَطاِرَها ُثمَّ ُسِئُلوا اْلِفْتَن

  ].١٤: األحزاب)) [َيِسيًرا

  .)٦٥٧(ف تقديره إال زمانًا يسيرًا أو نعت لمصدر محذوف تقديره إال لبثنا يسيرًانعت لظرف محذو) يسيرًا(فـ

  عدده/ الثالث
  )) َقاَل آَيُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثَالَثَة َأيَّاٍم ِإالَّ َرْمًزا((: ، آقوله تعالى)٦٥٨(ينوب عن ظرف الزمان، عدد المميز به

ام  (، فقوله   )٦٥٩(]٤١: آل عمران [ ذين                     ظ ) ثالثة اي وفيين ال ًا للك ان خالف اب ظرف الزم اب من د ن ه ق ان ألن رف زم

يس                  ((على أنه مفعول به؛     ) ثالثة ايام (يرون ان انتصاب     ستغرقه الفعل فل ان ي ان أسم الزم ه إذا آ وا أن ألنهم زعم

م ي          ……بظرف وإنما ينتصب إنتصاب المفعول به      ة ول ع الثالث خل  ألن انتفاء الكالم منه للناس آان واقعًا في جمي

  .)٦٦٠(جزء منها من انتفاء فيه

ع ه/ الراب ة الظرف وجزئيت ع،   : آلي ل، أو جمي و آ ه نح ه أو جزئيت ان آليت وب عن ظرف الزم ا ين ومم

  .)٦٦١(وبعض، أو نصف

الى  )) آلَّ((ومما جاء من ذلك في الكتاب العزيز لفظة       ينٍ    ((: في قوله تع لَّ ِح ا ُآ ْؤِتي ُأُآَلَه راهيم  [)٦٦٢())ُت ] ٢٥:إب

  .)٦٦٣(أي آل سنٍة) ينآل ح(فقوله 

  .تكتسب الظرفية إذا أضيفت إلى ظرف زمان) آل(فـ

رآن لفظة  تعمل الق ان ) بعض(واس ردة الزم ى مف وم(مضافة إل رات) الي الث م ى . )٦٦٤(ث ة عل ذلك دال صارت ب ف

ُت يَ        ((: نحو قوله تعالى  . )٦٦٥(تدل على جزء مبهم من الزمان     ) بعض(جزئيته فـ  اَل َلِبْث َت َق َض     َقاَل َآْم َلِبْث ا َأْو َبْع ْوًم

  ).يومًا(نائب عن ظرف الزمان وهو معطوف على ظرف الزمان ) َبْعَض َيْوٍم(، فقوله ]٢٥٩: البقرة)) [َيْوٍم

                                           
رة(ظ ) ٦٥٥( ساء) (١٢٦: البق ة) (٤٦،١٤٢،١٥٥: الن راء) (٨٢: التوب ون) (٥٢،٧٦: اإلس صص) (١٤٤:المؤمن ) ٥٨:الق
  ).١٧الذاريات ) (١٥: الدخان) (٥٨:غافر) (٨: الزمر) (١٨،٢٠،٦٠، ١٦: األحزاب() ٢٤:لقمان(
  . ١/١١٤: العكبري، التبيان في إعراب القرآن + ١/١٢٢: ، البيان في غريب إعراب القرآنظ األنباري) ٦٥٦(
  .٢/١٠٥٣: ظ العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٦٥٧(
  .٢/٢٦٥: عباس حسن، النحو الوافي) ٦٥٨(
وت  )(٥:سجدةال  ()١٠٣:طه () ٦٥: هود ) (٢: التوبة) (٢٦: المائدة) (٢٥٩، ٢٣٤، ٢٢٦، ٩٦: البقرة(ظ شواهد أخر ) ٦٥٩( العنكب

  .)٧: الحاقة ()٥:السجدة( )١٤
  .٢/٤٥٢: ظ أبو حيان، البحر المحيط) ٦٦٠(
ى التوضيح ) ٦٦١( صريح عل رح الت ري ، ش د األزه شيخ خال موني + ١/٣٣٧: ال رح االش موني، ش صبان،  + ٢/٣٩٤: ظ االش ال

  .١/١٩٩: الخضري، حاشية الخضري + ٢/١٣٣: حاشية الصبان
  .)٢٩: الرحمن( )٥: ةالتوب(: ظ شواهد أخر) ٦٦٢(
  .١٥٥: ظ الراغب األصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن) ٦٦٣(
  .)١١٣: المؤمنون) (١٩: الكهف ()٢٥٩: البقرة(ظ ) ٦٦٤(
  .١/٣٧٧: ظ الشيخ خالد األزهري ، شرح التصريح على التوضيح) ٦٦٥(



  :االستثناء
ـ       ((بقوله ) هـ٦٧٢ت (عّرفه ابن مالك   روٍك ب ذآوٍر أو مت ديرًا من م ًا أو تق ا   ) أّال(وهو المخرج تحقيق ا معناه أو بم

  . )٦٦٦())بشرط الفائدة

صار        فق وال ف ي بعض األح ا ف ت بينه ه وفرق ن حروف رت م تثناء وأآث ة لالس د الدقيق ة القواع د وضعت العربي

سامية                   ائر اللغات ال ه إحدى س ه في سه ال يماثل ـ     )٦٦٧(االستثناء فيها بابًا مستقًال بنف تثناء أدوات ف ه من    (( ولالس أدوات

) ما( ليس وال يكون وعدا وخال المقرونتان بـ       ومن األفعال . الحروف إّال، ومن األسماء غير وسوى وُسوى وَسواء       

ه      ) ما(ومن المترددة بين األفعال والحروف عدا وخال العاريتان من           ومما اتفق على أنه يكون حرفًا واختلف في أن

  -:، وإال هي أم الباب واالستثناء على نوعين)٦٦٨())هل يكون فعًال حاشا ومن مجموع الحروف واألسم السيما

  -:، وهو على نوعين)٦٦٩(هو ما ذآر فيه المستثنى منه نحو حضر الرجال إال عليًا: اء التاماالستثن/ أحدهما

  .)٦٧٠( وهو ما آان المستثنى من جنس ما قبله نحو قام القوم إال زيد-:االستثناء المتصل/ أ

ه                -:االستثناء المنقطع / ب ا قبل ر جنس م ستثنى من غي ان الم الى    )٦٧١( وهو ما آ ه تع َسَجدَ ((: ، نحو قول ُة  َف  اْلَمَالِئَك

  .ليس من المالئكة) ِإْبِليَس(فـ] ٣١-٣٠: الحجر)) [ُآلُُّهْم َأْجَمُعوَن، ِإالَّ ِإْبِليَس

تثناء   –يكون مّعربًا بإعراب ما يقتضيه قبل دخولها        ) إال(هو أن االسم بعد     : االستثناء المفرغ / ثانيهما  -أي أداة االس

ك   ) إال(عمل فيما بعد ) إّال(إذا فرغت الفعل لما بعد ( فـ )٦٧٢(عليه ك نحو قول ام   : وزال ما آنت تستثني منه وذل ا ق م

  .)٦٧٣())… وآذلك ما ضربُت إالَّ زيدًا وما مررُت إال بعمرو،-)قام(فزيد مرتفع بـ–إّال زيد 

تفهام، وال يجوز وقوعه           وهذا االستثناء ال يكون عند النحاة إال في غير الموجب، أي المسبوق بنفي أو نهي أو اس

  .)٦٧٤(ألن المعنى حضر جميع الناس إال خالدًا وهو باطل) حضر إال خالدًا(لموجب فال يصح أن نقول في ا

ان         -إّال–ومما ورد في الكتاب العزيز من مفردات الزمان بعد            ضمن االستثناء المفرغ والمسبوق بنفي مفردة الزم

ُدوَدةً      َوَقاُلوا َلْن تَ  ((: ، منهما قوله تعالى   )٦٧٥(فقد وردت مرتين  ) أيامًا( ا َمْع رة )) [َمسََّنا النَّاُر ِإالَّ َأيَّاًم ه  ] ٨٠:البق فقول

ه من                 )٦٧٦(فيه عمل ) إّال(منصوبة على الظرف وليس لـ    ) أيامًا( رغ يعرب حسب موقع تثناء المف د االس ، ألن ما بع

  . الجملة

                                           
  .١/٢٢٢: ظ السيوطي، همع الهوامع + ١٠١: ابن مالك، تسهيل الفوائد) ٦٦٦(
  .٢/٦٧٦: اضل صالح السامرائي، معاني النحوظ ف) ٦٦٧(
  .١٠٣: االستغناء في أحكام االستثناء، القرافي + ٢/٣٠٩: الكتاب ، ظ سيبويه) ٦٦٨(
  .٢/٦٧٦:فاصل صالح السامرائي، معاني النحو) ٦٦٩(
سا     + ١/٥٩٩: ابن عقيل، شرح ابن عقيل     + ٣٨٢: ظ القرافي، االستغناء في أحكام االستثناء     ) ٦٧٠( اني   فاضل صالح ال مرائي، مع

  .٢/٦٧٧: النحو
 ١/٥٩٩: ابن عقيل، شرح ابن عقيل + ٣٨٢: القرافي، االستغناء في أحكام االستثناء    + ٢/٧٩: ظ ابن يعيش، شرح المفصل    ) ٦٧١(

  .٢/٦٧٧: فاضل صالح السامرائي، معاني النحو+ 
  .١/٦٠٣: ظ ابن عقيل، شرح ابن عقيل) ٦٧٢(
  .٤٤٤ - ١/٣٤٣: األصول في النحو، ابن السراج + ١/٣١٠:الكتاب، ظ سيبويه) ٦٧٣(
ع) ٦٧٤( ع الهوام سيوطي، هم ى التوضيح   + ١/٢٢٣: ظ ال صريح عل ري ، شرح الت د األزه شيخ خال فاضل صالح  + ١/٣٤٨ال

  .٢/٦٧٨: السامرائي، معاني النحو
  )٢٤: آل عمران) (٨٠: البقرة(ظ ) ٦٧٥(
  .١٦:  االستثناء في القرآن نوعه، حكمه، إعرابه ظ حسن طه الحسن، + ١/٨١: العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٦٧٦(



الى      ) يومًا(و ه تع وُل            ((: مرة واحدة في قول وَن ِإْذ َيُق ا َيُقوُل ُم ِبَم ُن َأْعَل ا      َنْح ُتْم ِإالَّ َيْوًم ًة ِإْن َلِبْث َثُلُهْم َطِريَق : طه )) [َأْم

  .)٦٧٧(أداة حصر) إال(ظرف زمان منصوب ألن الكالم منفي غير تام و) يومًا(فـ]. ١٠٤

ارِ           ((: ، منهما قوله تعالى   )٦٧٨(مرتين)) الساعة((و ْن النََّه اَعًة ِم ونس [)) َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َآَأْن َلْم َيْلَبُثوا ِإالَّ َس ] ٤٥:ي

  .)٦٧٩(ظرف زمان منصوب) ساعة(اداة حصر و ) إّال(فاالستثناء مفرغ و 

  ].١٠٣: طه)) [َيَتَخاَفُتوَن َبْيَنُهْم ِإْن َلِبْثُتْم ِإالَّ َعْشًرا((: مرة واحدة نحو قوله عزَّ وجلَّ ) عشرًا(ومفردة 

اٍم أو عشرة    أداة) إّال(نائب عن ظرف الزمان ألن االستثناء مفرغ و ) عشرًا(فقوله    حصر وتقدير الكالم عشرة أي

ا صفته و                 )٦٨٠(لياٍل ة أمور منه ـ         ) عشراً ( فالنائب عن الظرف أربع ا صفة ل ا هن الي (ه راد     ) لي ام، والم دون األي

يِهْم َألْ     ((: مستثنى في قوله تعالى ) خمسين عاماً (ووردت  . )٦٨١(األيام َث ِف ِه َفَلِب ى َقْوِم َنٍة  َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَل َف َس

  ]. ١٤العنكبوت )) [ِإالَّ َخْمِسيَن َعاًما َفَأَخَذُهْم الطُّوَفاُن َوُهْم َظاِلُموَن

ا قلت                         ): ((هـ٥٣٨ت(قال الزمخشري    ل آم و قي ه ل م، ألن ا أورده اهللا أحك هال قيل تسمعائة وخمسين سنة؟ قلت م

ئه آذلك، وآأنه قيل تسمعائة وخمسين سنة        لجاز أن يتوهم إطالق هذا العدد على أآثره، وهذا التوهم زائل مع مجي            

  . )٦٨٢())آاملة وافية العدد إال أن ذلك أخصر وأعذب لفظًا وأمأل بالفائدة

د                        اؤه بع سنين هي بق ذه ال ة حسنة وهو أن ه ذه لطيف ام وه ستثنى بلفظ الع سنة والم وفي آون المستثنى منه بلفظ ال

  .)٦٨٣(هالك قومه فهي أعوام خير حيث هلك

َحاَها       ((حدة نحو قوله عزَّ وجلَّ   مرة وا ) عشية(و ِشيًَّة َأْو ُض وا ِإالَّ َع ْم َيْلَبُث ا َل ْوَم َيَرْوَنَه َأنَُّهْم َي ] ٤٦النازعات  )) [َآ

  . أداة حصر ألن االستثناء مفرغ) إّال(ظرف زمان منصوب و ) عشَّيًة(فقوله 

د  د ورد بع ا يعرب صفة لظرف محذوف أو صفة لمصدر محذوف وهي لف) إال(وق يًال(ظة م حيث وردت ) قل

رة الى)٦٨٤(إحدى عشرة م ه تع ا قول يًال((:  منه وَن ِإالَّ َقِل َال ُيْؤِمُن ساء)) [َف ه ] ٤٦: الن دة اوج يًال ع ي إعراب قل فف

ديره             ) َقلِيًال(أداة حصر وقوله    ) إال(والذي يعنينا أن     يًال أي تق ًا قل ديره إّال زمان ون  : نعت لزمان محذوف تق ال يؤمن

  . )٦٨٥(مان إال زمانًا قليًالفي شيء من الز

  . )٦٨٦(نعت لمصدر محذوف) قليًال(أن ) هـ٤٣٧ت(في حين يرى مكي بن أبي طالب 

لَّ  زَّ وج ه ع يالً  ((وقول َه ِإالَّ َقِل ْذُآُروَن اللَّ اَس َوَال َي َراُءوَن النَّ َساَلى ُي اُموا ُآ صََّالِة َق ى ال اُموا ِإَل ساء)) [َوِإَذا َق : الن

  . )٦٨٧(نعت لزمان محذوف) قليًال(فقوله ] ١٤٢

                                           
  .٨٧: إعرابه، حكمه،ظ حسن طه الحسن، االستثناء في القرآن نوعه ) ٦٧٧(
  .)١٨:  محمد) (٤٥: يونس(ظ ) ٦٧٨(
  .٦٣: إعرابه، حكمه، حسن طه الحسن، االستثناء في القرآن نوعه)٦٧٩(
  ٧٨:المرجع نفسه)٦٨٠(
  . ٦٢٣: ثناءالقرافي، االستغناء في أحكام االست) ٦٨١(
   . ٣/٢٠٠: الزمخشري، الكشاف) ٦٨٢(
  .٥٧: عبد الغفور محمد طه القيسي، آيات الزمن في القرآن الكريم) ٦٨٣(
  .  )٦٠، ١٨، ١٦: األحزاب( )٥٨:  القصص( )١١٤:  المؤمنون( )٨٥، ٧٦، ٥٢:  اإلسراء( )١٥٥، ١٤٢، ٤٦: النساء(ظ ) ٦٨٤(
   . ٦٢٣ :القرافي، االستغناء في أحكام االستثناء) ٦٨٥(
  .  ١/١٩٩: مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن) ٦٨٦(
  . ١/٤٠٠: العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٦٨٧(



الى       ) يسيرًا(و ه تع رة واحدة نحو قول ِسيًرا    ((: م ا ِإالَّ َي وا ِبَه ا َتَلبَُّث ه  ] ١٤: األحزاب )) [َوَم سيراً (فقول ا صفة   ) ي أم

  . )٦٨٨(لظرف محذوف أو صفة لمصدر محذوف

الى      )٦٨٩(ثالث مرات   ) إّال(المصدرية الظرفية بعد    ) ما(وجاءت   ه تع ا قول ْنُهمْ ((: ، منه ِديَناٍر َال     َوِم ُه ِب ْن ِإْن َتْأَمْن  َم

دة دوامي و    ) ما دمت(فقوله ] ٧٥: آل عمران)) [ُيَؤدِِّه ِإَلْيَك ِإالَّ َما ُدْمَت َعَلْيِه َقاِئًما     ة أي م ) إالَّ(ما مصدرية ظرفي

  : ، وقوله جلَّ جالله)٦٩٠(أداة حصر ألن االستثناء مفرغ من أعم الظروف

  ] ١١٩:األنعام)) [ُلوا ِممَّا ُذِآَر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اْضُطِرْرُتْم ِإَلْيِهَوَما َلُكْم َأالَّ َتْأُآ((

ل             )) ِإالَّ َما اْضُطِرْرُتمْ  ((فقوله   ه قي در آأن لَّ      : فيه أقوال، منها االستثناء مفرغ من الظرف العام المّق يكم آ ُحرمت عل

ه     و ا (أداة حصر و ) ّاال(قت إال وقت االضطرار وعلي دخولها مصدر مؤول في محل نصب        ) م مصدرية مع م

  . )٦٩١(مدة االضطرار: ظرف زمان بمعنى
  :الحال 

ك  ن مال ه اب ـ٦٧٢ت(عّرف ه) ه ابٍع وال ((هو : بقول ر ت ي غي ى ف ه معن ا في ضمنًا م ٍة وصاحبها مت ى هيئ ا دّل عل م

دٍة يبويه )٦٩٢())عم ّماه س د س ـ١٨٠ت( وق ه) ه رًا بقول ي بعض   : ((خب م ف ى االس ه عل صفة في راء ال اب أج ذا ب ه

ي حاالً                           صبه أي يعن رًا فتن ه خب ى االسم وأن تجعل صفة عل ستوي أجراء ال د ي ، وشرط   )٦٩٣())المواضع أحسن وق

صفة          بس بال ة           )٦٩٤(الحال أن تكون نكرًة، آراهة أن تلت رة إذا جاءت معرف ؤول بنك ا ت ن         )٦٩٥( وأنه د ب ول لبي  نحو ق

  : يعةرب

ُذْدها     م َي َراَك َوَل ا الِع َفأْوَرَده

  

دِّخالِِ    ِص ال ى ُنَغ ْشِفُق عل ُم ُي وافر ()٦٩٦(َوَل  )ال

  

  )٦٩٨())وإن آان لفظُه لفظة معرفة، فمعناه التنكير((، فهو )٦٩٧(اعتراآًا: آأنه قال

ا تكون من الفاعل       ة الفاعل أ     )٦٩٩(والحال يجوز أن تكون من المفعول آم ًا لهيئ ول   فهي تكون بيان : و المفعول فتق

اً  ( د قائم اء زي د     ) ج و زي ذي ه ل ال ة الفاع ًا لهيئ ون بيان ول. فتك اً  : (وتق دًا قائم ربت زي ة   ) ض ًا لهيئ ون بيان فتك

ا جرى مجرى الفعل                         . )٧٠٠(المفعول ًال أو م ا أن يكون فع ه أّم د للحال من عامل وعامل ، وحق صاحب     )٧٠١(والب

  الحال أن يكون معرفة، وال ينكر إال في حاالت 

                                           
   . ٢/١٠٥٣: ظ المصدر نفسه) ٦٨٨(
  . )١٢٨، ١١٩: األنعام( )٧٥:  آل عمران(ظ ) ٦٨٩(
   . ٢٩: حسن طه الحسن، االستثناء في القرآن نوعه، حكمه، إعرابه) ٦٩٠(
   .٥٠ :المرجع نفسه) ٦٩١(
   .١/٦٢٥: ظ ابن عقيل، شرح ابن عقيل + ١٠٨: ابن مالك، تسهيل الفوائد) ٦٩٢(
   .١١٣:  داللية- نحوية-ظ نضال حسن سلمان، اللون في القرآن الكريم، دراسة لغوية + ٢/٤٩: سيبويه، الكتاب) ٦٩٣(
  . ٢١٩: ابن الحاجب، شرح الوافية نظم الكافية) ٦٩٤(
  . ٣٧٥-٣٧٤، ١/٣٧٢: سيبويه، الكتاب) ٦٩٥(
  .١٠٨:لبيد بن ربيعة، ديوانه) ٦٩٦(
  .١/٣٧٢:سيبويه الكتاب) ٦٩٧(
   .٢١٩: ابن الحاجب، شرح الوافية نظم الكافية) ٦٩٨(
   . ١/٢٥٩: ابن السراج، األصول في النحو) ٦٩٩(
  . ١١٣:دراسة لغوية نحوية داللية: ظ نضال حسن سلمان، اللون في القرآن الكريم + ٢/٥٦: ابن يعيش، شرح المفصل) ٧٠٠(



  . )٧٠٢(إن يكون نكرة مخصصة بوصف أو إضافة أو نكرة متأخرة عن الحال أو أن تقع بعد نفي أو شبهة: ولهاأ

  .)٧٠٣())جملة خبرية غير مفتحة بعد استقبال مضَّمنًة ضمير صاحبها((والحال يقع مفردًا آما يقع 

ذ   ضارع، وه اٍض أو م ا م ة، فعله مية أو فعلي ون أس ا أن تك اًال أم ة ح ة الواقع ط  والجمل ن راب ا م د له ة الب ه الجمل

وع     ) الواو الحالية (التي تسمى بـ    ) واو(يربطها بما قبلها، وهذا الرابط أما أن يكون ضميرًا أو            وعالمتها صحة وق

  :  ويمتنع مجيئها مع الجملة الحالية في عدة حاالت منها)٧٠٤(إذ موقعها

  . )٧٠٥(إذا آانت الجملة معطوفة على حال قبلها/ أوًال

ة           . )٧٠٦(يل عن باقي الحاالت لعدم الحاجة لذآرها      والباحثة تح  ى الجمل واو عل وعند انتفاء هذه الحالة يصح دخول ال

  . الحالية

ه                      ه جلَّ جالل ا في قول ة عليه واو الحالي : وقد الحظت الباحثة مجيء مفردة الزمان حاًال جملة اسمية امتنع دخول ال

ا بَ      (( اِئُلونَ        َوَآْم ِمْن َقْرَيٍة َأْهَلْكَناَها َفَجاَءَه ْم َق ا َأْو ُه َنا َبَياًت ه    ]٤: األعراف )) [ْأُس اً (، فقول مصدر في موضع      ) بيات

ائتين أو      ( آأنه قيل    )٧٠٨(ابتداء وخبر في موضع الحال من القرية      ) أو هم قائلون  (، وقوله   )٧٠٧(الحال نا ب فجآءها بأس

ة          وهي حال؛     ) بياتًا(التي هي حال على     ) هم قائلون ( فقد عطف قوله     )٧٠٩())قائلين واو الحالي ع دخول ال ذا أمتن فله

  ). هم قائلون(على جملة 

ه  …((يرى أن الواو ليست ممتنعة الدخول على الجملة الحالية وإنما مضمرة بقوله           ) هـ٢٠٧ت(ولكن الفراء    وقول

سقًا عل             )) َأْو ُهْم َقاِئُلونَ  ( تثقلوا ن ائلون فاس م ق ًا أو ه نا بيات ا بأس و   واو مضمرة، والمعنى أهلكناها فجآءه سٍق ول ى ن

  . )٧١٠())قيل لكان جائزًا آما تقول في الكالم أتتني وأنا أو وأنا معزول وأن قلت أو أنا معزول فأنت مضمر للواو

ا واو              ((فيرى أن   ) هـ٦١٦ت  (أما العكبري    أو لتفصيل الجمل أي جاء بعضهم بأسنا ليًال وبعضهم نهارًا والواو هن

  . )٧١١())وليست حرف عطف سكنت تخفيفًا) أو(

ان منصوب  ًا ظرف زم ز مجيء بيات ن يجي نهم م الى  )٧١٢(وم ه تع ون قول ال يك ك ف ز ذل ن يجي ى م ْم (( وعل َأْو ُه

  . معطوفة على حال، وبذلك ينتفي شرط منع دخول الواو الحالية على الجملة)) َقاِئُلوَن

  . بياتًا ونهارًاحرف عطف يفيد مطلق الجمع أي فجاءهم بأسنا ) أو(ظرف زمان، و ) بياتًا(وترى الباحثة أن 

                                                                                                                                            
  . ٢/٥٧: ظ المصدر نفسه) ٧٠١(
نضال حسن سلمان، اللون في القرآن     + ١٠٩: ابن مالك، تسهيل الفوائد   +  وما بعدها    ١/٦٣٣: ظ ابن عقيل، شرح ابن عقيل     ) ٧٠٢(

   .  ١١٤: الكريم، دراسة لغوية نحوية داللية
  . ١١٢: ابن مالك، تسهيل الفوائد) ٧٠٣(
   . ١/٦٥٥: ظ ابن عقيل، شرح ابن عقيل) ٧٠٤(
  ).تعليق المحقق في الهامش (١/٦٥٨: المصدر نفسه ) ٧٠٥(
امش     (١/٦٥٨: ابن عقيل، شرح ابن عقيل  + ١١٢ظ ابن مالك، تسهيل الفوائد،      ) ٧٠٦( ق المحقق في اله ، حيث ذآر المحقق    )تعلي

  . خمس شروط مكملة للشرطين اللذين ذآرهما الشارح في المتن ليكون مجموعها سبع شروط 
   . ١/٢٨٢:  مشكل إعراب القرآنمكي ابن أبي طالب،) ٧٠٧(
  . ١/٣٥٤: ظ األنباري، البيان في غريب إعراب القرآن + ١/٢٨٢: المصدر نفسه) ٧٠٨(
   . ٤/٢٦٨: ظ ابو حيان، البحر المحيط + ٢/٦٧: الزمخشري، الكشاف) ٧٠٩(
   . ١/٣٧٢: الفراء، معاني القرآن) ٧١٠(
   . ١/٥٥٧: العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٧١١(
  . ١/٥٥٧: لمصدر نفسهظ ا) ٧١٢(



ه   )٧١٣(خمس مرات ) مصبحين(وورد في القرآن الكريم مجيء مفردة الزمان، حاًال مفردة، مشتقة وهي   ا قول ، منه

  : تعالى أسمه

ه  ] ٦٦: الحجر )) [َأنَّ َداِبَر َهُؤَالِء َمْقُطوٌع ُمْصِبِحينَ  (( ِصِبحين (فقول حال من هؤالء     (()٧١٤()إذا أصبحوا (أي ) مُّ

  . )٧١٥())اًال من الضمير في مقطوعويجوز أن يكون ح

ارة   ) مصبحين(وترى الباحثة أن قوله     ه   ) هؤالء (حال من أسم األش ر (المضاف إلي ه     ) داب ضمير في قول يس ال ول

ذي هو       )مقطوع( دابر ال ر، وال ى داب األرجح أن     )٧١٦())األصل ((، ألن هذا الضمير يعود عل ى هؤالء، ف ود عل  يع

  . حال من هؤالء) مصبحين(يكون 

ْشِرِقينَ   (( مشرقين حاًال مرة واحدة في قوله تعالى         ووردت ه   ] ٧٣: الحجر )) [َفَأَخَذْتُهْم الصَّْيَحُة ُم ) مشرقين (فقول

ا       (أي الذين    شمس أي طلوعه شمس       )٧١٧()صادفوا شروق ال ضمير         )٧١٨( أي وقت شروق ال ، حال منصوب من ال

  . )٧١٩()وأخذتهم(في قوله ) هم(

  ] . ١٤٢: األعراف)) [َفَتمَّ ِميَقاُت َربِِّه َأْرَبِعيَن َلْيَلًة((له تعالى حاًال مرة واحدة في قو) وأربعين ليلة(

ال             ): ((هـ٤٣٧ت(قال مكي بن أبي طالب       ه ق ه      : وانتصب األربعون على أنه في موضع الحال آأن ات رب تم ميق ف

  . )٧٢٠())معدودًا أربعين ليلة أو مقدرًا هذا القدر

   .)٧٢١(منها أنها منصوبة على الحال) َأْرَبِعيَن َلْيَلًة(اب قوله عدة أوجه في إعر) هـ٧٤٥ت(وذآر أبو حيان 

  التمييز 
  : )٧٢٣( أي هو ما اجتمع فيه خمسة أمور)٧٢٢(نكرة فيه معنى ِمن الجنسية رافع إلبهام جملة أو مفرد((هو 

ع     : أن يكون فضلة، والثالث   : أحدها أن يكون أسمًا، والثاني     رة، والراب دًا،    : أن يكون نك  والخامس أن    أن يكون جام

ًا                                  سيرًا وتبين ذلك سمي تف بس، ل ة الل ام وإزال ع اإلبه التمييز رف راد ب ا أن الم ذوات وبم م من ال ا أبه يكون مفسرًا لم

  . )٧٢٤(وتميزًا

بهم         م الم ك االس و ذل م ه ين االس ضالت والناصب لمب ن الف ه م صب ألن ز الن م التميي ى  )٧٢٥(وحك ز عل ، والتميي

  : )٧٢٦(نوعين
                                           

   .)٢١، ١٧:  القلم( )١٣٧ الصافات ( )٦٦،٨٣:  الحجر(ظ ) ٧١٣(
  . ٢/٩٠: الفراء، معاني القرآن) ٧١٤(
البيان في غريب إعراب ، األنباري + ٢/٢٠١: إعراب القرآن، ظ النحاس + ٢/٧٨٦: التبيان في إعراب القرآن، العكبري) ٧١٥(

  . ٢/٧٢:القرآن
   ٢/٩٠: الفراء معاني القرآن ) ٧١٦(
   . ٢/٢٠١: النحاس، إعراب القرآن) ٧١٧(
   . ١٠/٤٢: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن) ٧١٨(
  . ١/٤١٥: مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن + ٢/٢٠١: ظ النحاس، إعراب القرآن) ٧١٩(
رآن        ) ٧٢٠( رآن       + ١/٣٠١: مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب الق ان في غريب إعراب الق اري، البي ري،   +  ١/٣٧٤: األنب العكب

  . ١/٥٩٣: التبيان في إعراب القرآن
   . ٤/٣٨٠: ظ أبو حيان، البحر المحيط) ٧٢١(
   . ٢/٢٢: السيوطي، المطالع السعيدة) ٧٢٢(
  . ٢٦٦: ابن هشام، شرح قطر الندى) ٧٢٣(
   . ٢/٧٠: ظ ابن يعيش، شرح المفصل) ٧٢٤(
   . ١/٣٩٤: الشيخ خالد األزهري ، شرح التصريح على التوضيح) ٧٢٥(



  .  الذات وهو الواقع بعد المقادير واألعدادالمبين إجمال / أحداهما

  . وهو المسوق لبيان ما تعلق به الفعل من فاعل أومفعول: المبين إجمال النسبة/ ثانيهما

دد          )٧٢٧(مرتين) شهرًا(وآان التنزيل العزيز قد أورد مفردة الزمان         د الع ز بع ال    ( منصوبة على التميي ين إلجم المب

ه   ) ٣٦:التوبة)) (دََّة الشُُّهوِر ِعْنَد اللَِّه اْثَنا َعَشَر َشْهًرا      ِإنَّ عِ ((في قوله تعالى    ) الذات ز منصوب    ) شهراً (فقول تميي

  . )٧٢٨())مفسر ما بين عشرة ومائة واحدُه منصوب على التمييز((بالفتحة، ألن 

ة(و رات) ليل الث م الى  )٧٢٩(ث ه تع ا قول ةً ((، منه يَن َلْيَل ى َأْرَبِع ْدَنا ُموَس رةال)) (َوِإْذ َواَع ـ) ٥١: بق ة(ف ز ) ليل تميي

  . منصوب والعامل فيه أربعين

ْأَس                  ((، منهما قوله عزَّ وجلَّ      )٧٣٠(مرتين) سنة(و َال َت ي اَألْرِض َف وَن ِف َنًة َيِتيُه يَن َس ْيِهْم َأْرَبِع َقاَل َفِإنََّها ُمَحرََّمٌة َعَل

  ).٢٦: المائدة)) (َعَلى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقيَن

                                                                                                                                            
  .٢٦٧-٢٦٦: ظ ابن هشام، شرح قطر الندى+ ١/٦٦٤:ابن عقيل، شرح ابن عقيل) ٧٢٦(
   . )١٥:  االحقاف( )٣٦:  التوبة(ظ ) ٧٢٧(
  . ١١٦: ابن مالك، تسهيل الفوائد) ٧٢٨(
  . )١٤٢: األعراف( )٥١: البقرة(ظ ) ٧٢٩(
   . )١٥: األحقاف( )٢٦: المائدة(ظ ) ٧٣٠(



الى     مرة واحدة    ) عامًا(و ه تع ا        ((: في قول ِسيَن َعاًم َنٍة ِإالَّ َخْم َف َس يِهْم َأْل َث ِف وت )) [َفَلِب وسبب مجيء   ] ١٤العنكب

اب في البالغة، إال إذا           ((المميز أوًال بالسنة وثانيًا بالعام؛ ألن        تكرير اللفظ الواحد في الكالم الواحد حقيق باالجتن

  . )٧٣١())ويل أو تنويه أو نحو ذلكوقع ذلك ألجل غرض ينتحيه المتكلم من تفخيم أو ته
اٍن     ) مفردة الزمان(وبإضافة العدد إلى تميزه   ى ومفعول ث ة األول اآتسب مواضع إعرابية مختلفة آخبر إن في اآلي

  . في اآلية الثانية وظرف زمان في الثالثة ومستثنى في الرابعة
  البدل 

و ـ  : ((ه ال واسطة ف سبة ب صود بالن ابع المق ابع(الت نس، ): الت سبة ج صود بالن د، …والمق ، أخرج النعت والتوآي

ا، و        سبة ، ال مقصود به أخرج المعطوف   ): بال واسطة  (وعطف البيان، ألن آل واحد منهما مكمل للمقصود بالن

 وأخرج المعطوف  - وهي بل-هو المقصود بالنسبة، ولكن بواسطة ) عمرًا(؛ فإن   ))جاء زيد بل عمرو   ((ببْل، نحو   

  . )٧٣٢()) واحد منهما مقصود بالنسبة، ولكن بواسطةبالواو ونحوها، فإن آل

ديره        ((والدليل على آون البدل مستقًال وذلك ألنه في   ٍد تق ك أنك إذا قلت مررُت بأخيك زي حكم تكرير العامل وذل

  . )٧٣٣()) فذلك المقدر هو العامل في البدل إال أنه ُحذف لداللة األول عليه…مررُت بأخيك بزيد

الى     )٧٣٥( فمثال موافقته  )٧٣٤( ويخالفه في التعريف والتنكير    والبدل يوافق المتبوع   اٌب    ((:  في التعريف قوله تع ر ِآَت ال

ي                                  ا ِف ُه َم ِذي َل ِه الَّ ِد، اللَّ ِز اْلَحِمي َراِط اْلَعِزي ى ِص ْم ِإَل ِإْذِن َربِِّه وِر ِب ى النُّ اِت ِإَل َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك ِلُتْخِرَج النَّاَس ِمْن الظُُّلَم

ه    ) اهللا(فلفظ الجاللة ] ٢-١: ابراهيم)) [اِت َوَما ِفي اَألْرضِ   السََّماَو دل من قول د   (ب ز الحمي ا  ) صراط العزي وآالهم

ا       ((: قوله عزَّ وجلَّ  : معرفة وفي التنكير   َداِئَق َوَأْعَناًب اًزا، َح أ )) [ِإنَّ ِلْلُمتَِّقيَن َمَف ه   ] ٣١-٣١: النب دل  ) حدائق (فقول ب

  .)٧٣٦(ة، ومثال المخالفةوآالهما نكر) مفازًا(من قوله 

شورى .)) [……َوِإنََّك َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم، ِصَراِط اللَِّه        ((: وقوله تعالى  ه   ] ٥٣-٥٢: ال هِ   (فقول َراِط اللَّ ) ِص

ْسَفَعِبالنَّاِصَيةِ     ((وقوله عزَّ وجلَّ    ) ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ (بدل معرفة من نكرة      ةٍ      َآالَّ َلِئْن َلْم َيْنَتِه َلَن ٍة َخاِطَئ َيٍة َآاِذَب )) ، َناِص

  ).النَّاصيِة(بدل نكرة من معرفة ) َناِصَيٍة(فقوله ]. ١٦-١٥: العلق[

ين                        ا ظاهرين أو مضمرين أو مختلف ار واإلضمار أم ار اإلظه ضًا باعتب ه أي دل من ، إّال أن   )٧٣٧(ويكون البدل والمب

لِّ                 بعض من الك دل ال ْضمر أو الظاهر في ب و         بدل الُمْضمر من الُم ه من خل زم في ا يل دل االشتمال ال يجوز لم  وب

تكلم                ………الجملة الواقعة خبرًا من رابط يربطها بالمبتدأ،         دال الظاهر من ضمير الم ضًا ال يجوز إب وآذلك أي

شيء،  ن ال شيء م دل ال ي ب ب ف تكلم أو  ...........أو المخاط مير الم ع ض اهر موق وع الظ ى وق ؤدي إل ه ي ألن

  . )٧٣٨(المخاطب
                                           

   . ٣/٢٠٠: الزمخشري، الكشاف) ٧٣١(
رآن           + ٢/٦١٩: ظ أبو حيان، ارتشاف الضرب     + ٢/٢٤٧: قيل، شرح ابن عقيل   ابن ع ) ٧٣٢( ون في الق ظ نضال حسن سلمان، الل

  . ١٢٩ -١٢٨: الكريم دراسة لغوية نحوية داللية
  . ٣/٦٧: ابن يعيش، شرح المفصل) ٧٣٣(
  . ١٧٢: ابن مالك، تسهيل الفوائد + ١٦-١٥، ٢/٩، ٤٤١-١/٤٤٠: ظ سيبويه، الكتاب) ٧٣٤(
  . ٢/٦٢٠: بو حيان، ارتشاف الضربظ أ) ٧٣٥(
  ٢/٦٢٠: ظ المصدر نفسه) ٧٣٦(
   +.١/٣٤٠: شرح الكافية، الرضي + ٢٦٩: ظ ابن عصفور، المقرب) ٧٣٧(
  .٢٧٠-٢٦٩: ابن عصفور، المقرب) ٧٣٨(



  :  أربعة أضربوالبدل على

  ).مررت بأخيك زيد(بدل آل من آل، وهو المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى، نحو : األول((

  ).أآلت الرغيف نصفه(بدل بعض من آل نحو : الثاني

ى في                                  : الثالث ى معن دال عل ى في متبوعه، فال ستلزم معن ى في متبوعه أو ي ى معن دل عل ا ي تمال، وهو م بدل اش

وع نحو     ) أعجبني زيد حسنه  (و  المتبوع، نح  َراِم     ((والدال على ما يستلزم معنى في المتب شَّْهِر اْلَح ْن ال ْسَأُلوَنَك َع َي

  ].٢١٧: البقرة)) [ِقَتاٍل ِفيِه

  .)٧٣٩())البدل المباين للمبدل منه بحيث ال يشعر به ذآر المبدل منه بوجه: الرابع

دًال   ) الّساعة(وقد استعمل القرآن الكريم مفردة       ه عزَّ وجلَّ             ب رة واحدة في قول ا          ((م ُدوَن ِإمَّ ا ُيوَع ى ِإَذا َرَأْوا َم َحتَّ

دل من      -العذاب والساعة –آالهما أي   ) ِإمَّا اْلَعَذاَب َوِإمَّا السَّاَعةَ   (فقوله  ] ٧٥: مريم)) [اْلَعَذاَب َوِإمَّا السَّاَعةَ   ا ( ب ) م

  .)٧٤٠(والساعةوالمعنى حتى إذا رأوا العذاب ) ما يوعدون(التي في قوله 

ه           . ويرى د  د حسن إن قول د محم سَّاَعةَ       (حسين محم ا ال َذاَب َوِإمَّ ا اْلَع د المحذوف في          ) ((ِإمَّ دل تفصيل من العائ ب

  .)٧٤١() ))يوعدونه(يوعدون والتقدير 
  ).ما(والباحثة ترجح الوجه األول بأن آًال من العذاب والساعة بدل من 

الى    )٧٤٢(خمس مرات  ) يوم(بدل من ) يومئذ(وجاءت   ه تع ا قول ِرِميَن       ((، منه ُشُر اْلُمْج صُّوِر َوَنْح ي ال ْنَفُخ ِف ْوَم ُي َي

  ).يوم ينفخ(بدل من ) يومئذ(فقوله ]. ١٠٢: طه)) [َيْوَمِئٍذ ُزْرًقا

                                           
  .٢/٢٤٩: ظ ابن عقيل، شرح ابن عقيل + ٢٢٧-٢/٢٢٦: السيوطي، المطالع السعيدة) ٧٣٩(
رآن         + ٢/٣٢٦: ظ النحاس، إعراب القرآن   ) ٧٤٠( ب، مشكل إعراب الق ان في غريب      + ٢/٤٦٠: مكي بن أبي طال اري، البي األنب

  . ٢/٨٨٠: العكبري، التبيان في إعراب القرآن + ٢/١٣٥: إعراب القرآن
  .١٧٥: القرآن الكريم–حسين محمد محمد حسن، البدل في الجملة العربية ) ٧٤١(
  ).٦:زلةالزل) (٢٣،٢٥: الفجر) (١٩: االنفطار) (١٠٢: طه(ظ ) ٧٤٢(



ْوَم َال َيْنفَ    ، َوَال ُتْخِزِني َيْوَم ُيْبَعُثونَ   ((: منها قوله عزَّ وجلَّ   . )٧٤٣(تسع مرات ) يوم(بدل من   ) يوم(ولفظة   اٌل َوَال   َي ُع َم

ون جيء                 ): (هـ٩٨٢ت(قال أبو السعود    ). ٨٨-٨٧: الشعراء()) َبُنوَن وم يبعث دل من ي ون ب يوم ال ينفع مال وال بن

  .)٧٤٤())…به تأآيدًا للتهويل، وتمهيدًا لما يعقبه من االستثناء

ى عشرة مواضع      ) إذ(واستعمل القرآن    د عل ا قو )٧٤٥(بدًال من المفعول به في مواضع تزي الى  ، منه ه تع ْر  ((: ل َواْذُآ

  ).١٦: مريم()) ِفي اْلِكَتاِب َمْرَيَم ِإْذ انَتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكاًنا َشْرِقيا

ه أن                  ) إذ(( (أن  )  هـ ٥٣٨ت  (يرى الزمخشري    ا، وفي ا فيه ى م شتملة عل بدًال من مريم بدل اشتمال ألن األحيان م

  .)٧٤٦())لقصة العجيبة فيهالمقصود بالذآر مريم ذآر وقتها هذا لوقوع هذه ا

ة وال             : (على قول الزمخشري قائالً   ) هـ٦١٦ت  (وقد علق العكبري     وهو بعيد ألن الزمان إذا لم يكن حاًال من الجث

  .)٧٤٧(خبرًا عنها وال وصفًا لها لم يكن بدًال منها

صاوي     ه            ) هـ ١٢٤١ت  (أما ال يته أن قول د ذآر في حاش ذت  ((فق سر        ) إذ انتب دره المف ه أي  ظرف لمحذوف ق بقول

  .)٧٤٨())خبرها وهو بدل اشتمال وليس المراد خصوص الخبر في وقت االنتباذ بل هو وما بعده إلى أخر القصة

  .ذآر وقت قصتها) مريم(ألن المراد بـ) مريم(بدل اشتمال من ) إذ(وترى الباحثة إن 

وت   ())  َواتَُّقوُه َذِلُكْم َخْيٌر َلُكمْ    َوِإْبَراِهيَم ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه اْعُبُدوا اللَّهَ     ((: وقوله عزَّ وجلَّ     د نصب    ). ١٦العنكب فق

وذآر الزمخشري وجهًا   . )٧٤٩(بدل االشتمال ألن األحيان تشمل على ما فيها       ) إذ(إبراهيم باضمار اذآر وُأبدل عنه      

  .)٧٥٠(أخر في إعراب هذه اآلية

وْ   (( منه قوله تعالى     )٧٥١(ست مرات ) يوم(بدًال من   ) إذ(و ِذْرُهْم َي رُ   َوَأن ِضَي اَألْم ْسَرِة ِإْذ ُق ريم )) (َم اْلَح ) ٣٩:م

  .)٧٥٢(بدًال من يوم الحسرة) إذ(وقوله 

اَل       : ((، منها قوله عزَّ وجلَّ      )٧٥٣(ست عشرة مرة  ) إذ(وبدًال من    ْوُت ِإْذ َق وَب اْلَم َأْم ُآنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر َيْعُق
ى شهداء    ) إذ(بدًال من إذ األولى، والعامل في        ) إذ قال (وقوله  ) ١٣٣:البقرة)) (ِلَبِنيِه َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي     األول

  .)٧٥٤(فيكون عامًال في الثانية أيضًا

                                           
ال (ظ ) ٧٤٣( شعراء) (٤١: االنف افر ) (٨٨-٨٧: ال دخان) (٥٢-٥١، ٣٣-٣٢، ١٦-١٥: غ ور) (٤١-٤٠: ال ) ٤٦-٤٥: الط
  ).١٨-١٧: النبأ) (١٣-١٢الحديد(
  . ٤/١١١: أبو السعود، إرشاد العقل السليم) ٧٤٤(
دة ) (١٠٣: آل عمران (ظ  ) ٧٤٥( ريم ) (٤-٣: يوسف ) (١١٠: المائ اء ) (٤٢-٤١، ١٦: م وت ) (٥٤: النمل ) (٧٨: األنبي ، ١٦العنكب

  ).٢١: األحقاف) (٤١: ص) (٢٨
  .١/٨٥: ظ ابن هشام، مغني اللبيب + ٥٠٥-٢/٥٠٤: الزمخشري، الكشاف) ٧٤٦(
  .٢/٨٦٨: العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٧٤٧(
  .٣/٣٣: الصاوي، حاشية الصاوي على تفسير الجاللين) ٧٤٨(
  .٢٠١-٣/٢٠٠: الزمخشري، الكشاف) ٧٤٩(
  .٣/٢٠١: مصدر نفسهال) ٧٥٠(
  ).١٨: غافر) (٣٩: مريم) (٢٥: التوبة) (٤٢،٤٣: األنفال) (١١٠: المائدة(ظ ) ٧٥١(
  .٢/٥١٠: الزمخشري، الكشاف) ٧٥٢(
رة(ظ ) ٧٥٣( ران) (١٦٦-١٦٥، ١٣٣: البق راف) (١٢٢-١٢١، ٤٥-٤٤: آل عم ال) (١٦٣: االع ) ٩،١١،١٢-٧: األنف
  ).٧١-٦٩، ٢٢-٢١: ص) (٨٥-٨٤الصافات ) (١٤-١٣: يس) (١٠-٩: زاباالح) (٤٠-٣٨: طه) (٤٧: اإلسراء) (٤٠:التوبة(
  .١/١١٨: ظ العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٧٥٤(



ِر  (( منها قوله تعالى     )٧٥٥(وبدًال من االسم المجرور ثالث مرات      َواْسَأْلُهْم َعْن اْلَقْرَيِة الَِّتي َآاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْح
سَّْبِت ِإذْ   ي ال ُدوَن ِف ْأِتيِهمْ       ِإْذ َيْع ْسِبُتوَن َال َت ْوَم َال َي رًَّعا َوَي ْبِتِهْم ُش ْوَم َس اُنُهْم َي ْأِتيِهْم ِحيَت ))  َت

  ).١٦٣:األعراف(
ا األول فمجرور                        ): (هـ٣٥٨ت(قال الزمخشري    ا من اإلعراب؟ قلت أم ا محلهم أتيهم م دون وإذ ت فأن قلت إذ يع

ل              ه قي ا آأن ة أهله راد بالقري ة والم دل                 وأس : بدل من القري سبت، وهو من ب ة وقت عدوانهم بال ألهم عن أهل القري

  .)٧٥٦(االشتمال

دخل        ) إذ(وهذا ال يجوز، ألن     : ((على ذلك قائالً  ) هـ٧٤٥ت( ويرد أبو حيان     من الظروف التي ال تتصرف، وال ي

) عن (عليها، ألن البدل هو على نية تكرار العامل، ولو أدخلت  ) عن(عليها حرف جر، وجعلها بدًال يجوز دخول        

  .)٧٥٧())عليها لم يجز

ال يصح أن تكون بدًال من الجار والمجرور ألن البدل على نية تكرار العامل      ) إذ(وتتفق الباحثة مع أبي حيان بأن       

من الظروف التي ال تنصرف، أما في حالة        ) إذ(وهذا ال يجوز ألن     ) عن(وهذا يعني دخول حروف الجر عليها آـ      

  .فال يعد تصرفًا ألنها بدل من ظرف) إذ(أو من ) اليوم(وقوعها بدًال من 

  :النعت
ول ه، تق ي متبوع ى ف ى معن دل عل ابع ي و ت الم: ه ٍل ع ي : (مررت برج م ف و العل ى وه ى معن دل عل ابع ي الم، ت فع

  .)٧٥٨())متبوعه، وهو رجل

ارف                  ام النعت           )٧٥٩())والفائدة من النعت هو التخصيص في النكرات والتوضيح في المع ة أحك د بينت الباحث  وق

  .)٧٦٠(أنواعهو

ان       ردة الزم اً (وقد استعمل القرآن الكريم مف شتقًا   ) موقوت ًا م الى     ) اسم مفعول  (نعت ه تع رة واحدة نحو قول ِإنَّ ((: م
التخفيف      ) موقوتًا(فـ) ١٠٣: النساء()) الصََّالَة َآاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِآَتاًبا َمْوُقوًتا      ، )٧٦١(أسم مفعول من وقت ب

ات     ((، أي أن الصالة     )٧٦٢(ب ولم يقل موقوتة ألن الكتاب مصدر فهو مذآر        فهي صفة منصوبة للكتا    واجبة في أوق

ة،        : (، ومعنى الموقوت    )٧٦٣())معلومة ات موقت ة إن             ..……أنها ُآتبت عليهم في أوق ذه اآلي ين في ه الى ب ه تع وأن

ائ             ا في س ا وبينه ا هن ات ه الى أجمل ذآر األوق ات وجوب الصالة مقدر بأوقات مخصصة، إّلا أنه تع . )٧٦٤()ر اآلي

  .وقد طابق النعت المنعوت في التذآير والتنكير

                                           
  ).١٦٣: األعراف) (١٣١،٢٤٦-١٣٠: البقرة(ظ ) ٧٥٥(
  .١/١٩: دراسات السلوب القرآن، ظ عبد الخالق عضيمة+ ٢/١٢٥: الزمخشري، الكشاف) ٧٥٦(
  .١/١٩:ظ المرجع نفسه  + ٤/٤١٠: أبو حيان، البحر المحيط) ٧٥٧(
  .٢٥٦: ظ ابن الحاجب، شرح الوافية نظم الكافية) ٧٥٨(
  .٢٥٦: المصدر نفسه) ٧٥٩(
  .من البحث/ ظ ص          ) ٧٦٠(
  .١/٣٨٦: ظ العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٧٦١(
  .٣/٣٤٢: أبو حيان، البحر المحيط) ٧٦٢(
  .٣/٣٤٢:المصدر نفسه ) ٧٦٣(
  .١١/٢٨: يرالرازي، التفسير الكب) ٧٦٤(



  :عطف النسق
و  شرة            ((ه روف الع د الح ه أح ين متبوع ه وب ط بين ه يتوس ع متبوع سبة م صود بالن ابع مق د   …ت ام زي و ق نح

ة     )٧٦٦()للجمع من غير ترتيب   (وهي  ) الواو(ومن هذه الحروف ، حرف العطف       . )٧٦٥())وعمرو ، وقد بينت الباحث

  .)٧٦٧(الواو وما يتعلق بهاأحكام 

ضًا         د              ((فهي   ) أو( ومن حروف العطف أي ر أو اإلباحة، وبع د الطلب التخيي دة بع ياء ، مفي شيئين أو األش ألحد ال

أنه يشرك في اإلعراب ال في المعنى، ألنك إذا قلت قام زيد أو             (( ومذهب الجمهور    )٧٦٨())الخبر الشك أو التشكيك   

  .)٧٦٩())عمرو، فالفعل واقع من أحدهما

ا ي قولن ر،     : )٧٧٠(فف دهما دون األخ رور ألح ت الم ر، واثبت ي الج ا ف رآت بينهم أو أش رأٍة، ف ٍل أو ام ررت برج م

  .وّسوت بينهما في الدعوى

تجيء بمعنى إلى أو إال وتجيء أيضًا لإلضراب بمعنى بل فال يكون إذن بعدها إال الجمل فال يكون حرف            ((وقد  

د         عطف بل حرف استيناف وإذا آانت حرف عط        د او عمرو وق رد نحو جاءني زي ف فقد تعطف المفرد على المف

  .)٧٧١())تعطف الجملة على الجملة نحو ما أبالي أقمُت أو قعدُت

                                           
  .١/٣١٨: الرضي، شرح الكافية) ٧٦٥(
  .٣٤٠: ابن هشام، شرح قطر الندى) ٧٦٦(
  . الفصل األول/ظ ص    ) ٧٦٧(
  .٣٤٤: ابن هشام، شرح قطر الندى) ٧٦٨(
  .٢٤٥المرادي، الجنى الداني، ) ٧٦٩(
  .١/٤٣٨: سيبويه، الكتاب) ٧٧٠(
  .٢/٣٦٩: الرضي، شرح الكافية) ٧٧١(



ى منصوب بحرف العطف                         ة عل ا معطوف ة منصوبة ألنه ردات زماني ريم مف واو (ووردت في القرآن الك ا  ) ال منه

  :، منها قوله تعالى)٧٧٢(مرةاثنتا عشرة ) الواو(معطوفة على غيرها بـ) النهار(لفظة 

ونس ()) ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكْم اللَّْيَل ِلَتْسُكُنوا ِفيِه َوالنََّهاَر ُمْبِصًرا ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَياٍت ِلَقْوٍم َيْسَمُعونَ       (( ه عزَّ   ) ٦٧: ي وقول

  ).٧٣: القصص()) ِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِهَوِمْن َرْحَمِتِه َجَعَل َلُكْم اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِلَتْسُكُنوا ِفي((: وجلَّ

  .في اآليتين السابقتين معطوف على الليل منصوب وعالمة نصبه الفتحة) النهار(فـ

رة (معطوفة على   ) أصيًال(ولفظة   ـ ) بك واو (ب ع مرات   ) ال ه عزَّ وجلَّ          )٧٧٣(أرب ا قول وِلِه      ((، منه ِه َوَرُس وا ِباللَّ ِلُتْؤِمُن

َو زُِّروُه َوُت يًالَوُتَع َرًة َوَأِص َسبُِّحوُه ُبْك تح()) قُِّروُه َوُت ه )٩: الف صبها  ) أصيًال(، فقول ة ن رة وعالم ى بك ة عل معطوف

  . الفتحة الظاهرة على أخره

  ).١١:مريم()) َفَأْوَحى ِإَلْيِهْم َأْن َسبُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشيا((:  نحو قوله تعالى)٧٧٤(مرتين) بكرة(معطوفة على ) عشيًا(و

  ).٤٦:غافر()) النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدوا َوَعِشيا((مرة واحدة في قوله تعالى ) غدوًا (وعلى

ه عزَّ وجلَّ            ) قرونًا(و ًرا               ((مرة واحدة، في قول َك َآِثي ْيَن َذِل ا َب رَّسِّ َوُقُروًن َحاَب ال وَد َوَأْص اًدا َوَثُم ان ()) َوَع : الفرق

وٍح   ((في قوله تعالى ) قوم نوح(آله معطوف على  ()) َد َوَأْصَحاَب الرَّسِّ َوُقُروًنا   َوَعاًدا َوَثُمو ((فقوله  ). ٣٨ ْوَم ُن َوَق

صوبًا                        . )٧٧٥())َلمَّا َآذَُّبوا الرُُّسلَ   ه من ر، ويجوز أن يكون آل ى اذآ ى العطف، أو بمعن صوبًا عل إذ آان قوم نوح من

اهم ج(على أنه معطوف على المضمر في دمرناهم أو على المضمر في               ار النحاس       ) علن ، )هـ ٣٣٨ت(وهو اختي

الريح   أهلكهم اهللا ب ودًا ف ذبوا ه ذين آ ادًا ال ر ع ل، أي اذآ صوبًا بإضمار فع ون من ه، ويجوز أن يك رب إلي ه اق ألن

  .)٧٧٦())وثمودًا آذبوا صالحًا فاهلكوا بالرجفة. العظيم

رتين  ) الشهر(و الى      )٧٧٧(معطوفة م ه تع ا قول َعاِئرَ    ((:  منه وا َش َرامَ       َال ُتِحلُّ شَّْهَر اْلَح ِه َوَال ال دة ())  اللَّ ه  ) ٢: المائ فقول

  .)٧٧٨())بعد نهي) ال(فالواو قد عطفت مفرد على مفرد بايالئها ) (شعائر اهللا(معطوف على ) الشهر(

  :، مجّموعة في قوله تعالى)٧٧٩(معطوف على غيره بالواو مرتين) حين(وظرف الزمان 

ُسونَ (( يَن ُتْم ِه ِح ُسْبَحاَن اللَّ ْصِبُحوَنَف يَن ُت ُروَن    ،  َوِح يَن ُتْظِه ِشيا َوِح سََّماَواِت َواَألْرِض َوَع ي ال ُد ِف ُه اْلَحْم   ))َوَل

ه    )١٨-١٧:الروم( ان             ) حين (، فقول ى ظرف الزم ان معطوف عل رة         )حين (ظرف زم ى عشيًا م ، ومعطوف عل

شيًا((أخره و ى ) ع ين(معطوف عل ة، و)٧٨٠()ح صبها الفتح ة ن صوبة وعالم ًا( من ـ ) زلف ة ب واو(معطوف رة ) ال م

  )١١٤: هود( ))َوَأِقْم الصََّالَة َطَرِفي النََّهاِر َوُزَلًفا ِمْن اللَّْيِل((واحدة في قوله تعالى 

                                           
اء ) (١٢:اإلسراء ) (١٢: النحل  ()٣٣: إبراهيم) (٦٧: يونس(ظ  ) ٧٧٢( ور ) (٢٠،٣٣: األنبي ان ) (٤٤: الن ) ٨٦:النمل ) (٦٢: الفرق
  ).٥: نوح) (٦١: غافر) (٧٣: القصص(
  ).٢٥:اإلنسان) (٩: الفتح) (٤٢: األحزاب) (٥: الفرقان(ظ ) ٧٧٣(
  ).١١،٦٢: مريم(ظ ) ٧٧٤(
  ).٣٧: الفرقان) (٧٧٥(
  .١٣/٣٢: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن) ٧٧٦(
  .)٩٧، ٢: المائدة(ظ ) ٧٧٧(
  .٦٤١: ظ ابن مالك، شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ) ٧٧٨(
  .)١٨-١٧: الروم(ظ ) ٧٧٩(

  .٢/١٠٠:  العكبري، إمالء ما من به الرحمن٧٨٠



ا بحرف العطف    ى غيره ت عل ي عطف ردات الت ن المف ان ) أو(وم ردة الزم ار(مف اب )النه ي الكت ك ف ، وورد ذل

رتين ز م لَّ  )٧٨١(العزي زَّ وج ه ع ا قول اَألْمسِ    َأ((، منه َن ِب ْم َتْغ َأْن َل ِصيًدا َآ ا َح اًرا َفَجَعْلَناَه ْيًال َأْو َنَه ا َل ا َأْمُرَن )) َتاَه

وهو ظرف زمان منصوب أيضًا و      ) ليل(ظرف زمان منصوب بالفتحة معطوف على       ) نهارًا(فقوله  ) ٢٥:يونس(

ْل       َقاَل َآْم لَ  (( منها قوله تعالى     )٧٨٢(مرتين) اليوم(معطوفة على   ) بعض يومٍ ( اَل َب ْوٍم َق ِبْثَت َقاَل َلِبْثُت َيْوًما َأْو َبْعَض َي

صبها    ) يوٍم(معطوفة على   ) بعض يومٍ (حرف عطف و    ) أو(فـ  ) ٢٥٩: البقرة()) َلِبْثَت ِماَئَة َعامٍ   منصوبة وعالمة ن

شك (( أو   )٧٨٣())لالضراب((أما  ) أو(الفتحة فـ    ة أن       )٧٨٤())ال رجح الباحث شك     ) أو(، وت ى ال ادت معن شك    ، اف ه ي ألن

  .)٧٨٥(في مدة لبثه وبما أن االستدالل باألحياء يوم أو بعض يوم فما الفائدة من أماتته مائة عام

دة،              : ((ذلك بقوله ) هـ٦٠٦ت  (يبين الرازي    ألن األحياء بعد تراخي المدة أبعد في العقول من األحياء بعد قرب الم

ه                وأيضًا فألن بعد تراخي المدة ما يشاهد منه ويشاهد هو من             ى أن دل عل اء في ا هو األحي غيره أعجب، والبعث هن

ا أشمل وأعم من                   ه هن ة بعث ة فكلم ارف اإللهي عاد آما آان أوًال حيًا عاقًال فهمًا مستعدًا للنظر واالستدالل في المع

  .)٧٨٦())لم تحصل هذه الفائدة) أحياه(آلمة أحياه إذ لو قال 

  :عطف البيان

شتقًا                 جريان أسم جامد معرفٍة على أسم     ((هو   ه ان يكون م شترط في ه النعت، وال ي ه، يبين شَّهرة، أو مثل  دونه في ال

  .)٧٨٧())وال في حكمه

ام المنعوت                            (فـ ا أن النعت من تم ه آم و من تمام ه فه ائن في يؤتي به إليضاح ما يجري عليه وإزالة االشتراك الك

  .)٧٨٨())دنحو قولك مررت باخيك زيد بينت األخ بقولك زيد وفصلته من أخ آخر ليس بزي

                                           
   .)٥٠، ٢٥: يونس( ظ ٧٨١

  .  )١١٣: المؤمنون) (٢٥٩: البقرة(ظ ) ٧٨٢(
   . ٢/٢٩٢: أبو حيان، البحر المحيط) ٧٨٣(
   . ٦٤/ ١: يبمغني اللب، ابن هشام ) ٧٨٤(
  .٥٨: عبد الغفور محمد طه القيسي، آيات الزمن في القرآن الكريم) ٧٨٥(
  .٥٨: ظ عبد الغفور محمد طه القيسي، آيات الزمن في القرآن الكريم  + ٣٥– ٧/٣٤: الرازي، التفسير الكبير) ٧٨٦(
  .٢٧٢: ابن عصفور، المقرب) ٧٨٧(
  .٣/٧١: ابن يعيش، شرح المفصل) ٧٨٨(



، بأستثناء مسألتين   )٧٨٩())َضَرْبُت أبا عبد اهللا زيداً    : (آلَّ ما جاز أن يكون عطف بياٍن، جاز أن يكون بدًال، نحو           ((و

  :)٧٩٠(يتعين آون التابع عطف بيان

ين أن يكون       :  أن يكون التابع مفردًا، معرفة، معربا، والمتبوع ُمنادى، نحو         -:األولى ُرا، فيتع را َيْع(يا غالُم َيْعم ) ُم

اء                          ان يجب بن ل، فك رار العام ة تك ى ني را (عطف بيان ، وال يجوز أن يكون بدًال، ألن البدل عل ضم،    ) يعم ى ال عل

  .معه لكان آذلك) يا(ألنه لو ُلفظ بـ

ًا من          : الثانية ابع خالي أل، نحو                 ) أل(أن يكون الت ه صفة ب د اضيفت علي أل، وق وع ب ا الضارب الرجل      ((والمتب أن

  .عطف بيان) زيد(آون ، فيتعين )) زيٍد

  :عطف بيان مرة واحدة في قوله تعالى) سنين( وقد استعمل الذآر العطر مفردة الزمان 

  :)٧٩١(عدة أوجه) سنين(ففي إعراب ) ٢٥: الكهف()) َوَلِبُثوا ِفي َآْهِفِهْم َثَالَث ِماَئٍة ِسِنيَن َواْزَداُدوا ِتْسًعا((

  .إنها منصوبة على أنها بدل من ثالث )١(

  . موضع نصب عطف بيان على ثالثإنها في )٢(

  .إنها في موضع الجر على البدل من مائة ألن المائة بمعنى سنين )٣(

لم يعرف   )) َوَلِبُثوا ِفي َآْهِفِهْم َثَالَث ِماَئةٍ    ((لما قال   (، ألنه   ) ثالث مائة (عطف بيان لقوله    ) سنين(وترى الباحثة أن    

  .)٧٩٢())ثالث مائٍة( بيانًا لقوله أنها أيام أم شهور أم سنون، فلما قال سنين صار هذا

  :الممنوع من الصرف
المنصرف هو الذي في آخره صريٌف،        ((، وسمي بغير المنصرف، ألن      )٧٩٣())آل اسم ال ينون وال يخفض     ((هو  

  .)٧٩٤())وأعني بذلك التنوين، فلما لم يكن في آخره تنوين سمي غير منصرف

ببين                فمتى اجتمع سببا   )٧٩٥(واألسباب المانعة من الصرف تسعة     ام س وم مق ن من األسباب التسعة أو سبب واحد يق

  .)٧٩٦(امتنع االسم من الصرف

ين وهي               ) ليالي(وقد وردت مفردة الزمان      ام علت وم مق ة تق صيغة منتهى الجموع من     : ممنوعة من الصرف لعل

  -):المنقوص(االسم المعتل اآلخر 

ة      )) ًامنقوص((وقد وقع خالف بين النحاة في االسم إذا آان معتل اآلخر             من حيث الصرف وعدم الصرف في حال

  .)٧٩٨(اما في حالة النصب فال خالف في منع صرفه. )٧٩٧(الرفع والجر

                                           
  .٢/٢٢١:  ابن عقيلابن عقيل، شرح) ٧٨٩(
  .٢٢٢– ٢/٢٢١: المصدر نفسه) ٧٩٠(
ان في غريب     . + ١/٤٤٠: مكي بن ابي طالب، مشكل إعراب القرآن     + ٢/٢٧٢: ظ النحاس، إعراب القرآن   ) ٧٩١( اري ، البي األنب

  .٢/٨٤٤: العكبري، التبيان في إعراب القرآن + ٢/١٠٦: إعراب القرآن 
  .٥٤:  ظ عبد الغفور محمد طه القيسي، آيات الزمن في القرآن الكريم +٢١/١١٢: ظ الرازي، التفسير الكبير) ٧٩٢(
  .٣٠٦: ابن عصفور، المقرب) ٧٩٣(
  .٣٠٦: المصدر نفسه) ٧٩٤(
  .١/٥٩: ابن يعيش، شرح المفصل) ٧٩٥(
  .١/٥٩: ظ المصدر نفسه) ٧٩٦(
  .١/١٤٣: المبرد، المقتضب + ٣١١ – ٣/٣١٠: ظ سيبويه، الكتاب) ٧٩٧(
  .٢/٢١٩: ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي + ٣/٣٠٨: ظ سيبويه، الكتاب) ٧٩٨(



ه                   ) ليالي(وقد وردت مفردة الزمان      رة واحدة في قول ة النصب م يم في حال ذآر الحك ممنوعة من الصرف في ال

  :تعالى

ه     ) ليالي( فقد ُمنع    ).١٨: سبأ()) ِسيُروا ِفيَها َلَياِلي َوَأيَّاًما آِمِنينَ    (( ة        ((من الصرف، ألن جرى مجرى الصحيح لخف

  . في حالة النصب)٨٠٠(، فالفتحة خفيفة فال تستثقل)٧٩٩())الفتحة

  :التثنية
ى           ((هي  : بقوله) هـ٦٦٩ت(عرفها ابن عصفور     ين، أو المعن اق اللفظين والمعني ضم اسم نكرة إلى مثله بشرط اتف

  .)٨٠١()) اللفظ لم يثنيا إال أْن يغلبَّ أحدهما على اآلخر فيتفقاالموجب للتسمية، فإذا اختلف االسمان في

ادة  صحيح بزي م ال ى االس ن ((ويثن ه م ه مثل ه مع ى أن دل عل سورة لي ون مك ا ون ا قبله وح م اء مفت ف أو ي ال

ون وينصب ويجر          )٨٠٣(زيدان، وعمران : نحو. )٨٠٢())جنسه األلف والن ع ب و يرف ر فه ه أي تغي  دون أن يحصل في

ى       ) شهر (وهي مفرد ) شهرين( ومما جاء من الفاظ الزمان ُمثناه، لفظة  بالياء والنون  رة ضم إل والتي هي أسم نك

  .مثله بعد اتفاقهما في اللفظ والمعنى

هِ     ((: ، منها قوله تعالى   )٨٠٤(وقد وردت في القرآن الكريم مرتين      ْن اللَّ ًة ِم ) )َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن َتْوَب

ساء( لَّ  ). ٩٢:الن زَّ وج ه ع ا       ((: وقول ِل َأْن َيَتَماسَّ ْن َقْب اِبَعْيِن ِم ْهَرْيِن ُمَتَت ِصَياُم َش ْد َف ْم َيِج ْن َل ة()) َفَم ) ٤:المجادل

  .)٨٠٥())أنها ظرف أو مفعوًال به على السعة((في اآليتين السابقتين منصوبة بالياء والنون على ) شهرين(فـ

  :مثنى منصوبًا مرة واحدة في قوله عزَّ وجلَّ) ينحول(واستعمل الذآر العطر 

  ).٢٣٣: البقرة()) َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ َحْوَلْيِن َآاِمَلْيِن ِلَمْن َأَراَد َأْن ُيِتمَّ الرََّضاَعَة((

  .بفي حالة النصب ألنها ظرف زمان منصو) ياء ونون(مثناة بإضافة ) حولين(فجاءت مفردة الزمان 

                                           
  .١٤: ابن جني، اللمع في العربية) ٧٩٩(
  .٢/٢١٩: ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي) ٨٠٠(
  .٣٩٣: ابن عصفور، المقرب) ٨٠١(
  .٢/١٧١: الرضي، شرح الكافية) ٨٠٢(
  .١٥١: أبو علي الشلوبين، التوطئة) ٨٠٣(
  .)٤: المجادلة) (٩٢: النساء(ظ ) ٨٠٤(
  .٣/٣٧٣: راب القرآنالنحاس، إع) ٨٠٥(



  .)٨٠٦())انجذَب: الَجْذُب، َجّرُه ُيّجْره َجّرًا وَجَرْرُت الحبل وغيره أجرُّه َجّرًا، وأْنَجرِّ الشيُء((: الجرُّ لغة

وقد سمي بالجر بذلك، ألن معنى الجر  . )٨٠٧())حالة إعرابية تعرض للكلمة حين ُيضاف إليها((هو  : اصطالحًا

ا قبله  ارة تجر م ك أن الحروف الج اء أوصلت  اإلضافة، وذل د، فالب ررت بزي ك م دها آقول ا بع ى م ا فتوصله إل

د     ى زي سيرهم       … مرورك إل ذا مذهب البصريين وتف ضاً      )٨٠٨(ه ون خف سميه الكوفي أن    )٨٠٩( وي شيء    ((، ف خفض ال

ع     ل المرتف الوا  )٨١٠())انزاله إلى أسفل ومنه المنخفض وهو ما يقاب ه،       ((، فق د النطق ب ألنخفاض الحنك األسفل عن

  . وله ثالث عالمات الكسرة والياء والفتحة. )٨١١())جهتينوميله إلى إحدى ال

يرون أن الكسرة إنما هي أثر إلحد حروف الجر أينما آانت،           ((، والنحاة   )٨١٢(فبدأنا بالكسرة ألنها الحقيقة في الجر     

ي   ة ف ل حرآ أن آ ل، وب رة العام وا بفك م آمن ك ألنه ه، وذل ي المضاف إلي ي المجرور بحرف أم ف سواء أآانت ف

ا الجر          االسما ء أو في األفعال إنما هي أثر من آثار العوامل، وأن حروف الجر هي العوامل، وهي التي ينسب إليه

  .)٨١٣())في األسماء، ألنها مختصة بها، فهي عاملة فيها

ا إن                  (( فالجر إنما يكون باإلضافة وليست اإلضافة هي العاملة للجر وإنما هي المقتضبة له والمعنى بالمقتضى ههن

ا إذ اإلعراب                القياس   ز عنه يقتضي هذا النوع من اإلعراب لتقع المخالفة بينه وبين إعراب الفاعل والمفعول فيتمي

  .)٨١٤())أنما وضع للفرق بين المعاني، والعامل هو الجر أو تقديره

ـ ون حروف الجر ب سمي الكوفي ا وحروف ((وي ربط بينهم م أي ت ى األس ا تضيف الفعل إل حروف اإلضافة ألنه

صفات ألن اً ال ا، وهي عشرون حرف ة وغيره ن ظرفي م م ي االس ا تحدث صفة ف ه . )٨١٥())ه ردت ب ا انف والجر م

  .  فهو ال يدخل على األفعال المضارعة)٨١٦(األسماء

وليس في األفعال المضارعة جرُّ آما أنه ليس في األسماء جزم، ألن المجرور داخل                 ): ((هـ١٨٠ت(قال سيبويه   

ال     في المضاف إليه معاقب للتنوين، ولي      ستقبلة      ( ألن   )٨١٧())س ذلك في هذه األفع ال الم ده هي األفع المضارعة عن

اء،       ون والت اء والن زة والي ع؛ الهم د األرب ا الزوائ ي أوائله ي ف ماها    .. ……الت ا س شابهة، وإنم ضارعة الم والم

  .مضارعة، ألنها ضارعت األسماء التي اشبهتها، ولذلك أعربها

                                           
  )مادة جر. (٨/١٢٥: ابن منظور ، لسان العرب) ٨٠٦(
  .٦٨: مهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق) ٨٠٧(
  .٩٣: الزجاجي، اإليضاح في علل النحو) ٨٠٨(
  .٣/٦: فاضل صالح السامرائي، معاني النحو + ٢/١١٧: ابن يعيش، شرح المفصل + ٩٣: ظ المصدر نفسه) ٨٠٩(
  .٣/٦: ل صالح السامرائي، معاني النحوفاض) ٨١٠(
  .٩٣: الزجاجي، اإليضاح في علل النحو) ٨١١(
  .٢/٣٢٩: ابن بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة) ٨١٢(
  . ٧٦: مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه) ٨١٣(
  .٢/١١٧: ابن يعيش، شرح المفصل) ٨١٤(
  .٢/٢: الشيخ خالد األزهري ، شرح التصريح على التوضيح) ٨١٥(
  .١٠٨: ابن مالك، شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ + ٤٧: ظ ابن عصفور، المقرب) ٨١٦(
  .١/١٤: سيبويه، الكتاب) ٨١٧(



ي       وليس في األفعال المضارعة ج    : وإنما قال  ده مبن ر فقصدها دون سائر األفعال، الن آل فعل سوى المضارع عن

ة                 ال سوى المضارعة مبني ًا وآانت األفع ان إعراب ا آ غير معرب، وإنما آان في ذآر الجر، والجر إعراب، ولم

   )٨١٨())بقي السؤال عن الفعل المضارع الذي هو معرب… غير مستحقة لإلعراب،

ة والجر يكون إّما بحروف أو بإضافة         سيوطي     . )٨١٩(وتبعي ا بحرف، أو   ((أن الجر يكون     ) هـ ٩١١ت(وذآر ال أم

المجرور         )٨٢٠())الجر بالتبعية وهو ضعيف    ) هـ٢١٥ت  (بإضافة ال ثالث لهما، وزاد األخفش        ة ب دأت الباحث د ب  وق

  . )٨٢١(بالحرف ألنه األصل

  الجر بحرف الجر: أوًال
اه إ              : وحروف الجر هي   ا وضع لإلفضاء بفعل أو شبهة أو معن ه     م ا يلي ى م اً      )٨٢٢(ل ولكن  )٨٢٣( وهي عشرون حرف

اً     ) هـ٤٧١ت(الجرجاني   دها         . )٨٢٤(يعّدها سبعة عشر حرف ا بع ذه الحروف تجر م ا يجر الظاهر       )٨٢٥(وه ا م .  فمنه

دما  )٨٢٦(ومن حروف الجر ما يجر الظاهر وحده   … من وإلى وعن وعلى وفي الباء والالم      : والمضمر وهي   وعن

واردة       ان ال ٍر                 استقصت الباحثة ألفاظ الزم ردات مجرورة بحرف ج تعملها مف ه اس ا أن ين له ريم، تب رآن الك  في الق

  . متعددٍة

ردة           )٨٢٧(التي بمعنى الظرفية، والتي هي معنى من معانيها       ) الباء(ومنها حرف الجر     ا مف ددة منه  في مواضع متع

ان  ل(الزم ـ ) اللي رورة ب اء(وردت مج رات) الب اني م الى )٨٢٨(ثم ه تع ا قول ِذيَن ُين: (( منه ِل  الَّ َواَلُهْم ِباللَّْي وَن َأْم ِفُق

رة )) (َوالنََّهاِر ِسرا َوَعَالِنَيًة َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهمْ       ه   ) ٢٧٤: البق ل (فقول اء (مجرور بحرف الجر       ) اللي اء  ) الب والب

ة ا ظرفي يًال وال ن    )٨٢٩(هن ك ل ون ذل م ال يترآ ى أنه ه حت دة حرصهم علي اق وش ي األنف تهم ف ادة رغب ارًا  أي زي ه

ة ع األزمن ي جمي اقين ف ة المفت ديهم فاق اجين وتظهر ل م حاجة المحت زل به دما تن رًا عن رًا وجه ه س  )٨٣٠())ويفعلون

الى ه تع ْصِبِحينَ : ((وقول ْيِهْم ُم رُّوَن َعَل ْم َلَتُم ونَ ، َوِإنَُّك َال َتْعِقُل ِل َأَف صافات )) (َوِباللَّْي ه ) ١٣٨-١٣٧ال فقول

  .)٨٣١(والباء هنا للظرفية الزمانية) باءال(مجرور بحرف الجر ) الليل(

ذلك الوقت        : ((، والسحر والسحرة هي)سحر(وأيضًا لفظة   مًا ل ار وجعل أس ضياء النه ل ب  )٨٣٢())اختالط آخر اللي

ـ      )سحر( مرة بصيغة المفرد النكرة      )٨٣٣(ثالث مرات ) الباء(مجرورة بـ    األلف  (، ومرتين بصيغة الجمع المعرف ب
                                           

  . ١٠٧: الزجاجي، االيضاح في علل النحو) ٨١٨(
  . ٢/٤٢٦: أبو حيان، ارتشاف الضرب) ٨١٩(
   . ٢/٥١: السيوطي، المطالع السعيدة) ٨٢٠(
   . ٢٧٩: ابن هشام، شرح قطر الندى) ٨٢١(
   . ٢/٣١٩: الرضي، شرح الكافية) ٨٢٢(
   . ٢٧٩: ابن هشام، شرح قطر الندى) ٨٢٣(
   . ٢٥: ظ الجرجاني، الجمل) ٨٢٤(
   . ١٩٦: البطليوسي، الحلل في إصالح الخلل من آتاب الجمل) ٨٢٥(
   . ٢٦١: ظ ابن مالك، شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ) ٨٢٦(
  . ١٠٤: الجنى الداني، ظ المرادي) ٨٢٧(
  )٣٨فصلت ()١٣٨الصافات( )٢٣: الروم() ٧٢:القصص ()٤٢: األنبياء( )١٠: الرعد( )٦٠: األنعام) ( ٢٧٤: البقرة(ظ ) ٨٢٨(
   . ٢/٣٣١: أبو حيان، البحر المحيط) ٨٢٩(
   . ١/٣٦٢: ابو حسن القنوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن) ٨٣٠(
   . ١٠٤: ظ المرادي، الجنى الداني) ٨٣١(
  .١/٢٥٤:  ألفاظ القرآنمعجم مفردات، الراغب األصفهاني) ٨٣٢(



الم حار) (وال و قو) األس الىنح ه تع َسَحرٍ : ((ل اُهْم ِب وٍط َنجَّْيَن ر)) (ِإالَّ آَل ُل ه ) ٣٤: القم حر(فقول رورة ) س مج

اء (بحرف الجر     سدس                ((، أي   )الب ل هو ال صبح وقي ل ال سحر قبي ل وال ة في آخر اللي الخروج من القري اهم ب أمرن

  . )٨٣٤())أي ذلك اإلنجاء آان فضًال مّنا … األخير من الليل

اء، أي         ) األسحار(فقوله  ) ١٨الذاريات  ))(َألْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ  َوِبا: ((وقوله تعالى  مجرورة بحرف الجر الب

ة                             ((أنهم   ادة وفي اآلي ه للعب م يتفرغوا في يلهم الجرائم ول لفوا في ل أنهم أس يداومون على االستغفار في األسحار آ

سحر     أشعار بأنهم االحقاء بأن يوصفوا باالستغفار آأنهم المختصون به ال      تغفار بال ه فاالس ابهم في ستدامتهم له وإطن

  . )٨٣٥()له أثر في قوة اإليمان وآمال العبودية

ْذُت      : ((، منها قوله تعالى   )٨٣٦(ست مرات ) الباء(مجرورة بـ   ) اليوم(ووردت مفردة الزمان     ي ُع اَل ُموَسى ِإنِّ َوَق
ه   ) ٢٧: غافر )) ( اْلِحَسابِ ِبَربِّي َوَربُِّكْم ِمْن ُآلِّ ُمَتَكبٍِّر َال ُيْؤِمُن ِبَيْومِ        وم (فقول ة جره        ) ي أسم مجرور وعالم

ِرْج          : ((مرة واحدة في قوله تعالى    ) الباء(مجرورة بـ   ) أيام(الكسرة، ومفردة    ا َأْن َأْخ ْلَنا ُموَسى ِبآَياِتَن َوَلَقْد َأْرَس
  ). ٥: ابراهيم)) (نَّ ِفي َذِلَك آلَياٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍرَقْوَمَك ِمْن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوَذآِّْرُهْم ِبَأيَّاِم اللَِّه ِإ

ا                          ((أي   ا ومالحمه ام العرب لحروبه ه أي ود ومن اد وثم وح وع وم ن بلهم ق وأنذرهم بوقائعه التي وقعت على األمم ق

  . )٨٣٧())…آيوم ذي قار ويوم الفجار

ه تع      )٨٣٨(مجرورة بالباء خمس مرات     ) غداة(ومفردة الزمان    ا قول ْم         : ((الى، منه ْدُعوَن َربَُّه ِذيَن َي ُرْد الَّ َوَال َتْط
  ).٥٢: االنعام)) (ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه

اء (مجرورة بحر الجر      ) بالغداة(فقوله   م   ) الب م      ((والمعنى انه أنهم يواصلون دعاء ربه يهم ب ى عل ه  : أثن أي عبادت

  . )٨٣٩())شي الدوامويواظبون عليها، والمراد بذآر الغداة والع

ساعة (و الى  ) ال ه تع ي قول ة ف رتين مجموع سَّاَعِة    : ((م ذََّب ِبال ْن َآ ْدَنا ِلَم سَّاَعِة َوَأْعَت ذَُّبوا ِبال ْل َآ َب
ه              ((، والمعنى أنهم    )١١:الفرقان))(َسِعيًرا أتوا بأعجب من ذلك آله وهو تكذيبهم بالساعة ويجوز أن يتصل بما يلي

م  بل آذبوا بالساع  : آأنه قال  ة فكيف يلتفتون إلى هذا الجواب وآيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك في اآلخرة وه

  .)٨٤٠())ال يؤمنون باآلخرة؟

رتين     ) النهار(و اء م ه      )٨٤١(مجرورة بالب ه جل جالل ا قول َرْحُتْم        : (( منه ا َج ُم َم ِل َوَيْعَل اُآْم ِباللَّْي ِذي َيَتَوفَّ َو الَّ َوُه
  ) . ٦٠: األنعام)) (ِبالنََّهاِر

                                                                                                                                            
   . )١٨ الذاريات )٣٤:  القمر( )١٧: آل عمران(ظ ) ٨٣٣(
   . ٥٩-٥٨/ ٢٩الرازي، التفسير الكبير، ) ٨٣٤(
   . ١٠٤: ظ عبد الغفور محمد طه القيسي، آيات الزمن في القرآن الكريم) ٨٣٥(
   . )١١: طففينالم( )١: القيامة( )٢٦: المعارج( )٢٧: غافر( )٢٩: التوبة( )٣٨: النساء(ظ ) ٨٣٦(
   .٢/٣٦٧: الزمخشري، الكشاف) ٨٣٧(
   . )٣٦: النور( )٢٨: الكهف( )١٥: الرعد() ٢٠٥:االعراف) (٥٢: االنعام(ظ ) ٨٣٨(
   . ٢/٢١: الزمخشري، الكشاف) ٨٣٩(
   . ٣/٨٣: المصدر نفسه) ٨٤٠(
  ). ١٠:الرعد) (٦٠:االنعام(ظ )٨٤١(



الجيف           : الخطاب للكفرة ((ـ  ف ه آ ل آل سدحون اللي ار    (أي أنتم من ا جرحتم بالنه م م ه      ) ويعل ام في سبتم من اآلث ا آ وم

)((٨٤٢ .(  

ذي أنت           ((هو  ) أمس(و  ) الباء(مجرورة بحرف الجر    ) أمس(ووردت   أسم زمان موضوع لليوم الذي يليه اليوم ال

  . )٨٤٣())فيه، أو ما هو في حكمه في إرادة القرب

تثناٍء        )٨٤٤())سم معرفة متصرف يستعمل في موضع رفع ونصب وجر          أ((وهو   ى الكسر بال اس ًا عل ، ويكون مبني

  . )٨٤٥(عند الحجازيين، وباستثناء المرفوع ممنوع من الصرف عند التميميين

ذ أمس          : يقولون في موضع الرفع   : وأعلم أن بني تميم   ): ((هـ١٨٠ت(قال سيبويه    ذهب أمس بما فيه، وما رأيته من

اس                         أفال   ه في القي يصرفون في الرفع ألنهم عدلوا عن األصل الذي هو في الكالم ال عن ما ينبغي له أن يكون علي

ر المواضع في النصب والجر                             يم يكسرونه في أآث و تم أال ترى أن أهل الحجاز يكسرونه في آل المواضع، وين

وا صرف                 ا ترآ ا في حذف       )آخر (فلما عدلوه عن أصله في الكالم ومجراه ترآوا صرفه آم  حين فارقت أخواته

  . )٨٤٦())األلف والالم منها

ا              ((وعلة بناءه هو لـ      م لم رة ث تضمنه لالم التعريف وذلك أن آل يوم متقدم على يوم فهو أمسه فكان في األصل نك

سماة                          ين الجماعة الم أريد أمس يوم التكلم دخله الم التعريف العهدي آما هو عادة آل أسم قصد به إلى واحد من ب

ة            … هب تكلم فصار معرف وم ال ثم حذفت الالم وقدرت لتبادر فهم آل من يسمع أمس مطلقًا من اإلضافة إلى أمس ي

سًا وآل أمس يصير أول من أمس أو               (()٨٤٧())نحو لقيته أمس االحداث    ك آل غد يصير أم ر أمس آقول إن نّك ف

  .)٨٤٨()) لزوال علة البناءأضيف نحو مضى أمسنا أو دخله الالم نحو ذهب األمس بما فيه أعرب اتفاقًا

ـ        اء (وقد وردت في الذآر العطر معربة مجرورة ب ع مرات  ) الب ه       )٨٤٩(أرب ا قول ا، منه الم عليه دخول األلف وال ، ل

ا                : ((تعالى ا َأْمُرَن ْيًال َأْو   َحتَّى ِإَذا َأَخَذْت اَألْرُض ُزْخُرَفَها َوازَّيََّنْت َوَظنَّ َأْهُلَها َأنَُّهْم َقاِدُروَن َعَلْيَها َأَتاَه َل
اَألْمسِ   َن ِب ْم َتْغ َأْن َل ِصيًدا َآ ا َح اًرا َفَجَعْلَناَه ونس))(َنَه اه  ((أي ) ٢٤: ي يس معن ه ول ت في ذي أزين األمس ال

اً   : األمس مثل في الوقت القريب آأنه قيل((، فـ )٨٥٠())التنصيص على اليوم الذي قبل يومك      م تغن آنف ، )٨٥١())آأن ل

ان                     ((ة  ألن أمس إذا اقترنت بأل العهدي      ون آ ه يومك أم ال، وإذا ن ين المتخاطبين ولي ود ب فهو لليوم الماضي المعه

ل أمس ى آ ه )٨٥٢())صادقًا عل األمس(، فقول اء حرف جر و ) ب سرة ) األمس(الب ره الك ة ج م مجرور وعالم أس

  . الظاهرة على آخره

                                           
  .٢/٢٥: الكشاف، الزمخشري)٨٤٢(
   . ١/٤٢٨: دةالسيوطي، المطالع السعي) ٨٤٣(
   . ٢٤٨/ ٢: أبو حيان، ارتشاف الضرب) ٨٤٤(
   . ٩٥: ابن مالك، تسهيل الفوائد) ٨٤٥(
   . ٢/٤٤: سيبويه، الكتاب) ٨٤٦(
   . ٢/١٢٥: الرضي، شرح الكافية) ٨٤٧(
   . ٩٥: ظ ابن مالك، تسهيل الفوائد + ٢/١٢٦: المصدر نفسه) ٨٤٨(
   .)٨٢، ١٨،١٩: القصص( )٢٤: يونس(ظ ) ٨٤٩(
  . ٢/٦٣٥:  السامرائي، معاني النحوفاضل صالح) ٨٥٠(
  . ٢/٢٣٣: الزمخشري، الكشاف) ٨٥١(
   . ٢/٦٣٥: ظ فاضل صالح السامرائي)  ٨٥٢(



الى   اَألْمِس َيُقو          : ((وقوله تع ُه ِب ْوا َمَكاَن ِذيَن َتَمنَّ َبَح الَّ ْن                َوَأْص َشاُء ِم ْن َي رِّْزَق ِلَم ُسُط ال َه َيْب َأنَّ اللَّ وَن َوْيَك ُل
ستقرب                  ((فـ  ) ٨٢: القصص)) (ِعَباِدِه َوَيْقِدرُ  ل يومك ولكن الوقت الم ذي قب وم ال ه الي قد يذآر األمس وال يراد ب

ه عزَّ وجلَّ        )٨٥٤(أربع مرات ) الباء(مجرورة بـ ) العشي( و )٨٥٣())على طريق االستعارة   ا قول ِد     ((: منه بِّْح ِبَحْم َوَس
ه            ((أي  ) ٥٥: غافر )) (َربَِّك ِباْلَعِشيِّ َواِإلْبَكارِ   اء علي ك والثن ادة رّب ى عب ار   (ودم عل ا    ) بالعشي واإلبك ل هم وقي

   . )٨٥٥())صالتا العصر والفجر

نين(و الى   ) س ه تع ي قول دة ف رة واح نْ    : ((م ٍص ِم سِِّنيَن َوَنْق ْوَن ِبال ْذَنا آَل ِفْرَع ْد َأَخ ْم  َوَلَق َراِت َلَعلَُّه  الثََّم
ذَّآَُّرونَ  ه  )١٣٠: األعراف )) (َي سنين (، فقول ه ملحق        ) ال اء ألن ة جره الي اء وعالم م مجرور بحرف الجر الب أس

  . بجمع الذآر السالم

ا            ((أي  ) بالسنين(ومعنى قوله    تقوا منه د اش ك، وق نجم ونحو ذل ة وال ة آالداب بسني القحط والسنة من األسماء الغالب

  . أقحطوا:  أسنت القومفقالوا

ه   اس رضي اهللا عن ن عب ال اب ي      : وق ان ف رات فك ا نقص الثم يهم، وأم ل مواش اديتهم وأه ت لب سنون فكان ا ال أم

  . )٨٥٦())أمصارهم

سنة (يراد بها الحول أو العام والثاني يراد بها القحط والجوع، وقد جاءت             : فالسنة على معنيين أحدهما    ذه    ) ال في ه

  . )٨٥٧(نياآلية على المعنى الثا

الى      ) الباء(مجرورة بـ   ) الشهر(ولفظة   ه تع اُت          : ((مرة واحدة في قول َراِم َواْلُحُرَم شَّْهِر اْلَح َراُم ِبال شَّْهُر اْلَح ال
  ). ١٩٤: البقرة)) (ِقَصاٌص

  .ومن تلك المفردات) من(واستعمل القرآن مفردات زمانية مجرورة بحرف الجر 

ضائه         ((هو في األصل    ) لدهرا(مرة واحدة و    ) الدهر(مفردة الزمان    ى إنق م  … أسم لمدة العالم من مبدإ وجوده إل ث

ه عزَّ وجلَّ         )٨٥٨())يعبر عن آل مدة آثيرة     ْيًئا           ((، في قول ْن َش ْم َيُك دَّْهِر َل َن ال يٌن ِم َساِن ِح ى اِإلن ى َعَل ْل َأَت َه
  ). من(مجرور بحرف الجر ) الدهر(فقوله ) ١: اإلنسان)) (َمْذُآوًرا

الى    )٨٥٩( مرة ١٢٢) من(مجرورة بـ   ) بعد(ووردت   ا          : (( منها، قوله تع ْوَراُة ِفيَه َدُهْم التَّ َك َوِعْن َف ُيَحكُِّموَن َوَآْي
ا في         ) ٤٣: المائدة)) (ُحْكُم اللَِّه ُثمَّ َيَتَولَّْوَن ِمْن َبْعِد َذِلَك َوَما ُأْوَلِئَك ِباْلُمْؤِمِنينَ          أي من بعد تحكيمك الموافق لم

د                  آتابهم ألن التع   ة من بع ن عطي جيب من التحكيم إنما آان بعد صدوره منهم ثم تولوا عنه ولم يرضوا به، وقال اب

  . )٨٦٠(حكم اهللا في التوراة وما أشبهه من األمور التي خالفوا فيها أمر آهللا

                                           
   . ٣/١٩٢: الزمخشري، الكشاف) ٨٥٣(
   . )٥٥: غافر( )٣١، ١٨: ص( )٤١: آل عمران() ٨٥٤(
   . ٣/٤٣٢: الزمخشري، الكشاف) ٨٥٥(
   . ٥١: يسي، آيات الزمن في القرآن الكريمظ عبد الغفور محمد طه الق + ٢/١٠٥: المصدر نفسه) ٨٥٦(
   . ٥١: ظ عبد الغفور محمد طه القيسي، آيات الزمن في القرآن الكريم) ٨٥٧(
   . ١٩٣: الراغب االصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن) ٨٥٨(
رة(ظ ) ٨٥٩( ران( )٢٤٦: البق دة( )١٠٥، ٩٤: آل عم راف( )٤٣: المائ ة( )٧٤، ٦٩: األع  )٤٣: صصالق( )٢٧، ١٢: التوب
   . )٢٥،٣٢: محمد( )٢٣، ١٧: الجاثية( )٣٨، ١٦، ١٤: الشورى( )٥٠فصلت ( )٦: الزمر( )٥٤، ٣: الروم( )٦٣العنكبوت (
   . ٣/٤٩٠: أبو حيان، البحر المحيط) ٨٦٠(



الى ه تع ُذُنوِب عِ    : ((وقول َك ِب ى ِبَربِّ وٍح َوَآَف ِد ُن ْن َبْع ُروِن ِم ْن اْلُق ا ِم ْم َأْهَلْكَن ِصيًرا َوَآ ًرا َب اِدِه َخِبي )) َب

  ). من(اسم مجرور بحرف الجر ) بعد(جار ومجرور فـ ) من بعد(، فقوله )١٧:اإلسراء(

َك      : (( منها قوله عزَّ وجلَّ )٨٦١( موضع١٤٣في  ) من(مجرورة بـ   ) قبل(ووردت   ِزَل ِإَلْي ا ُأْن وَن ِبَم ِذيَن ُيْؤِمُن َوالَّ
الى )٤: البقرة)) (َرِة ُهْم ُيوِقُنوَنَوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك َوِباآلخِ   ِه      : ((، وقوله تع ْم ِب ِه َفُه ْن َقْبِل ا ِم َأْم آَتْيَناُهْم ِآَتاًب

  ). ٢١: الزخرف)) (ُمْسَتْمِسُكوَن

َعْوا         ((مرة واحدة في قوله تعالى ذآره       ) من(مجرورة بـ   ) يوم(ومفردة   ِة َفاْس ِإَذا ُنوِدي ِللصََّالِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَع
  ). ٩:الجمعة)): (ِإَلى ِذْآِر اللَِّه َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُآنُتْم َتْعَلُموَن

رتين ) من (مجرورة بـ   ) أيام(و الى      )٨٦٢(م ه تع ا قول ى           : (( منه ًضا َأْو َعَل ْنُكْم َمِري اَن ِم ْن َآ ُدوَداٍت َفَم ا َمْع َأيَّاًم
  ). ١٨٤: البقرة)) (َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر

الى           ) من (مجرورة بـ   ) يومهم(و ه تع رة واحدة في قول ُدونَ             ((م ِذي ُيوَع ْوِمِهْم الَّ ْن َي ُروا ِم ِذيَن َآَف ٌل ِللَّ )) َفَوْي

  ). ٦٠الذاريات (

الى   )٨٦٣(ثالث مرات  ) عن (مجرورة بحرف الجر ) الساعة(ووردت لفظة    ه تع ا قول ْن    : ((، منه اُس َع ْسَأُلَك النَّ َي
  .مجرورة وعالمة جرها الكسرة) الساعة(فـ ) ٦٣: األحزاب)) (اَعِةالسَّ

شهر(و ـ ) ال ه) عن(مجرورة ب ه جلَّ جالل دة نحو قول رة واح ِه: ((م اٍل ِفي َراِم ِقَت شَّْهِر اْلَح ْن ال ْسَأُلوَنَك َع )) َي

  ). ٢١٧:البقرة(

ُروا    : ((وله تعالى  منها ق  ٨٦٤أربع مرات ) في(مجرورة بحرف الجر    ) اليوم(ووردت مفردة الزمان     َمَثُل الَِّذيَن َآَف
َو                َك ُه ْيٍء َذِل ى َش َسُبوا َعَل ا َآ ِدُروَن ِممَّ ٍف َال َيْق ْوٍم َعاِص ِبَربِِّهْم َأْعَماُلُهْم َآَرَماٍد اْشَتدَّْت ِبِه الرِّيُح ِفي َي

ُد ضََّالُل اْلَبِعي راهيم)) (ال د ) ١٨: اب ري   ((فق و ال ه وه ا في و لم وم وه ل العصف للي وم  جع ك ي اح آقول ح أو الري

  . )٨٦٥())…ماطر

اٍم         : (( منها قوله عزَّ وجلَّ    )٨٦٦(أربع مرات ) في(مجرورة بـ   ) أيام( ِلَيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُآُروا اْسَم اللَِّه ِفي َأيَّ
  ).٢٨: الحج)) (َمْعُلوَماٍت

ي          ُقْل َأئِ : (( منها قوله تعالى   )٨٦٧(ثالث مرات ) في(مجرورة بـ   ) يومين(و َق اَألْرَض ِف ِذي َخَل ُروَن ِبالَّ نَُّكْم َلَتْكُف
  ).٩فصلت )) (َيْوَمْيِن َوَتْجَعُلوَن َلُه َأنَداًدا َذِلَك َربُّ اْلَعاَلِميَن

                                           
رة(ظ ) ٨٦١( ران( )٢٥٤، ٢٣٧، ٤: البق ساء( )١٨٤، ١٤٣، ٩٣: آل عم دة( )٤٧: الن راف( )٣٤: المائ ود( )١٢٩: األع  )٤٩:  ه
راهيم( ه( )٣١: اب ور( )١١٤: ط روم( )٥٨: الن سجدة( )٤٣: ال بأ( )٣: ال اطر( )٤٥: س ر( )٤٤: ف ذاريات ( )٥٠، ٢٥: الزم  )٥٢ال
   . )٩: الحشر( )٥٠: المجادلة(
   . )١٨٥، ١٨٤: البقرة(ظ ) ٨٦٢(
  . )٤٢النازعات ( )٦٣: األحزاب( )١٨٧: األعراف(ظ ) ٨٦٣(
   . )٤المعارج  ()١٩: قمرال( )١٥: السجدة( )١٨: ابراهيم(ظ ) ٨٦٤(
   . ٢/٣٧٢: الزمخشري، الكشاف) ٨٦٥(
  . )٢٤: الحاقة( )١٦فصلت ( )٢٨: الحج( )٢٠٣: البقرة(ظ ) ٨٦٦(
  . )١٢، ٩فصلت ( )٢٠٣: البقرة(ظ ) ٨٦٧(



ان   ردة الزم ار(ومف ـ  ) النه رورة ب ي(مج رات ) ف ت م الى  )٨٦٨(س ه تع ا قول ارِ  : (( منه ي النََّه َل ِف وِلُج اللَّْي   )) ُت

ران( ردة)٢٧:آل عم ان ، ومف ام( الزم ـ ) ع دة مجرورة ب رة واح ي(وردت م الى) ف ه تع ْيَنا : ((، نحو قول َوَوصَّ
ـ    ) عامين(فقوله  ) ١٤: لقمان)) (اِإلنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْينِ          مجرورة ب

الى      )٨٦٩(ست مرات ) في(بـ  مجرورة  ) الليل(وعالمة جرها الياء ألنه مثنى، و     ) في( َكَن      (( نحو قوله تع ا َس ُه َم َوَل
  ). ١٣:االنعام)) (ِفي اللَّْيِل َوالنََّهاِر

ان  ردة الزم ة(ومف ـ) ليل رورة ب ي(مج رتين) ف الى )٨٧٠(م ه تع ا قول ْدرِ (( منه ِة اْلَق ي َلْيَل اُه ِف ا َأنَزْلَن در ())ِإنَّ ) ١:الق

الى     منها   )٨٧١(ثالث مرات ) في(مجرورة بـ ) السبت(و ه تع ْنُهْم        ((قول ْذَنا ِم سَّْبِت َوَأَخ ي ال ُدوا ِف ْم َال َتْع ا َلُه َوُقْلَن
  ).١٥٤:النساء)) (ِميَثاًقا َغِليًظا

الى     ) الليل(و )النهار(، مفردة )على(ومن الفاظ الزمان التي وردت مجرورة بـ       ه تع : مرة واحدة مجموعة في قول

لِ         َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض ِباْلَحقِّ   (( فكل  ) ٥: الزمر )) ( ُيَكوُِّر اللَّْيَل َعَلى النََّهاِر َوُيَكوُِّر النََّهاَر َعَلى اللَّْي

  ). على(من النهار والليل مجرورة بحرف الجر 

الم (مجرورة بحرف الجر    ) الغد(و ه     ) ال ّل جالل ه ج رة واحدة بقول َه َوْلَتْنظُ      : ((م وا اللَّ وا اتَُّق ِذيَن آَمُن ا الَّ ْر َياَأيَُّه
  . مجرورة بحرف الجر الالم) لغٍد(فقوله ) ١٨: الحشر)) (َنْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغٍد

لِ  : ((مرة واحدة في قوله تعالى   ) دلوك الشمس (و َسِق اللَّْي ) ٧٨: اإلسراء )) (َأِقْم الصََّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَلى َغ

ى        (( أي   )٨٧٢()ميلها للغروب (: ودلوك الشمس . مجرور بحرف الجر الالم   ) دلوك الشمس (فقوله   ا إل د زواله من عن

  . )٨٧٣())أن تغيب

ْوٍم َال           : (( منها قوله تعالى   )٨٧٤(ثماني مرات )الالم(مجرورة بـ   ) اليوم(ومفردة الزمان    اِس ِلَي اِمُع النَّ َك َج ا ِإنَّ َربََّن
وين         ) يوٍم(فقوله  ) ٩: آل عمران )) (َرْيَب ِفيِه ِإنَّ اللََّه َال ُيْخِلُف اْلِميَعادَ       ا تن ة جره مجرورة بحرف الالم وعالم

  . الكسر

  . )٨٧٥()الالم(وهناك مفردات زمانية ُأخر وردت مجرورة بحرف الجر 

ى    : ((مرة واحدة نحو قوله تعالى    ) إلى(مجرورة بحرف الجر    ) الليل(ووردت مفردة الزمان     َوُآُلوا َواْشَرُبوا َحتَّ
  ).١٨٧: البقرة))(ْلَخْيِط اَألْسَوِد ِمْن اْلَفْجِر ُثمَّ َأِتمُّوا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيِلَيَتَبيََّن َلُكْم اْلَخْيُط اَألْبَيُض ِمْن ا

اير                    ((فقد   انين وغ ام الزم ين أحك صيام، فب ًا لل جعل اهللا جلَّ ذآره الليل ظرفًا لألآل والشرب والجماع والنهار ظرف

  . )٨٧٦())ر أو مريضبينهما، فال يجوز في اليوم شيء مما أباحه بالليل إال لمساف

                                           
  ).٧:المزمل () ٦: الحديد( )١٣: فاطر( )٢٩: لقمان( )٦١: الحج( )٢٧: آل عمران(ظ ) ٨٦٨(
   . )٦: الحديد( )١٣: فاطر( )٢٩: لقمان( )٦١: الحج( )١٣ :االنعام) (٢٧: آل عمران(ظ ) ٨٦٩(
  ).  ١:القدر) (٣:الدخان) (٨٧٠(
  ).١٦٣:االعراف) (١٥٤:النساء) (٦٥:البقرة) (٨٧١(
   . ١٩٢: الراغب االصفهاني، معجم مفردات الفاظ القرآن) ٨٧٢(
   . ١/٣٨٧: أبو عبيدة، مجاز القرآن) ٨٧٣(
  . )٥: المطففين( )١٣المرسالت ( )٩: التغابن( )٥٣: ص( )٤٧: األنبياء( )٤٢: ابراهيم) (٩،٢٥:  آل عمران(ظ ) ٨٧٤(
  . )١٣: فاطر( )٣٨: الشعراء( )٢: الرعد( )١٠٤: هود) (١٨٧، ١٥٥، ١٤٣: األعراف(ظ ) ٨٧٥(
   . ٩٣: ظ عبد الغفور محمد طه القيسي، آيات الزمن في القرآن الكريم + ٢/٣٢١: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن) ٨٧٦(



ى (مجرورة ب  ) ميقات(و الى     ) إل ه تع رة واحدة في قول ومٍ     : ((م ْوٍم َمْعُل اِت َي ى ِميَق وَن ِإَل ة )) (َلَمْجُموُع : الواقع

  . أسم مجرور وعالمة جره الكسرة) ميقات(، فقوله )٥٠

  

  

  

رة    ) األجل(و ره          )٨٧٧(خمس عشرة م ه جلَّ ذآ ا قول ْم      (( منه َتْغِفُروا َربَُّك ا          َوَأْن اْس تِّْعُكْم َمَتاًع ِه ُيَم وا ِإَلْي مَّ ُتوُب ُث
َسمى ٍل ُم ى َأَج َسًنا ِإَل ود)) (َح ة   ((، أي )٣: ه عة ونعم شية واس ن ع افع مرضية م دنيا بمن ي ال م ف يطول نفعك

ٍت                       . )٨٧٨())إلى أن يتوفاآم  … متتابعة ى وق ًا إل ؤمنين متاع ع الم الى يمت اهللا تع وم الوقت ف فاألجل المسمى أي المعل

   .معلوم

دِّينِ      : (( منها قوله تعالى   )٨٧٩(اثنتين وعشرين مرة  ) إلى(مجرورة بـ   ) اليوم(و اَل  ، َوِإنَّ َعَلْيَك اللَّْعَنَة ِإَلى َيْوِم ال َق
ى (مجرورة بحرف الجر ) يوم(، فقوله )٣٦-٣٥: الحجر)) (َربِّ َفَأْنِظْرِني ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثونَ   ا   ) إل ة جره وعالم

  . الكسرة

ون في         … م الدين حدًا للعنة، إما النه أبعد غاية يضر بها الناس في آالمهم            قد ضرب يو  ((و وم يبعث دين وي ويوم ال

ِه      : ((، وقوله عزَّ وجلَّ     )٨٨٠())معنى واحد ولكن خولف بين العبارات سلوآًا بالكالم طريقة البالغة          ي َبْطِن َث ِف َلَلِب
  . وعالمة جره الكسرة) إلى(ورة بحرف الجر مجر) يوم(فقوله ) ١٤٤الصافات )) (ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن

ـ) غسق(و ى(مجرورة ب الى ) إل ه تع دة نحو قول رة واح ِل((م َسِق اللَّْي ى َغ شَّْمِس ِإَل ُدُلوِك ال صََّالَة ِل ْم ال )) َأِق

  . )٨٨٢(وهو وقت صالة العشاء)٨٨١(أي شدة ظلمته) غسق الليل(فقوله ) ٧٨:اإلسراء(

ا          : ((عالمرة واحدة في قوله جلَّ و     ) الحول(و َأْزَواِجِهْم َمَتاًع َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َوِصيًَّة ِل
  ). ٢٤٠: البقرة)) (ِإَلى اْلَحْوِل

ى (مجرورة بـ ) حين(و الى    )٨٨٣(سبع مرات  ) إل ه تع ا قول ينٍ      (( منه ى ِح اٌع ِإَل ْسَتَقرٌّ َوَمَت ي اَألْرِض ُم ْم ِف )) َوَلُك

  )٣٦:البقرة(

ى (مجرورة بـ   ) حين(واستعمل القرآن الكريم مفردة الزمان       الى     )٨٨٤(ست مرات   ) حت ه تع ْم      : ((نحو قول َدا َلُه مَّ َب ُث
  ).  ٣٥: يوسف)) (ِمْن َبْعِد َما َرَأْوا اآلَياِت َلَيْسُجُننَُّه َحتَّى ِحيٍن

                                           
راهيم ( )٣: هود () ٧٧:النساء ()١٣٥: األعراف( )٢٨٢: البقرة( ظ   )٨٧٧( ان ( )٣٣،  ٥: الحج ( )٦١: النحل ( )٤٤،  ١٠: اب  )٢٩:لقم
   . )٤: نوح( )١٠: المنافقون( )١٤: الشورى( )٤٢: الزمر( )٤٥: فاطر(
  . ٢/٢٥٨: الزمخشري، الكشاف) ٨٧٨(
ران(ظ ) ٨٧٩( ساء( )٥٥: آل عم دة ()٨٧: الن اماال) (١٤،٦٤:المائ راف) (١٢:نع ة()  ١٤:االع ر( )٧٧: التوب  )٣٨، ٣٥: الحج
راء( ون( )٦٢: اإلس صص( )١٠٠: المؤمن روم( )٧١،٧٢:الق صافات ( )٥٦: ال ة( )٨١، ٧٩، ٧٨: ص( )١٤٤ال  )٢٦: الجاثي
   . )٣٩: القلم( )٥: االحقاف(
  . ٢/٣٩١: الزمخشري، الكشاف) ٨٨٠(
   . ٤٠٣: الراغب االصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن) ٨٨١(
   . ٢/٤٦٢: الزمخشري، الكشاف) ٨٨٢(
  ).١٤٨الصافات) (٤٤:يس) (١١١:األنبياء) (٨٠:النحل) (٩٨:يونس) (٢٤:االعراف) (٣٦:البقرة) (٨٨٣(
   . )٤٣الذاريات ( )١٧٨ ، ١٧٤الصافات ( )٥٤، ٢٥: المؤمنون( )٣٥: يوسف(ظ ) ٨٨٤(



ينٍ      : (( وقوله تعالى  )٨٨٥()إلى زمان (أي   ى ِح ْنُهْم َحتَّ صافات )) (َفَتَولَّ َع ه    )١٧٤ ال ى حين   (، فقول ى  ((أي  ) حت إل

  . )٨٨٦())مدة يسيرة وهي مدة الكف عن القتال وعن السدي إلى يوم بدر، وقيل إلى يوم القيامة

إلى وآي وال تجر بمعنى آي إّال مصدرًا   ((أن حتى إذا آانت حرف جر فلها معنيان         )  هـ ٦٨٦ت  (وذآر الرضي   

ة       مؤوًال به الفعل المنتصب بعدها بأن المضمرة نح        ى أدخل الجن ة والتي           . و أسلمت حت ى دخول الجن ول حت وال تق

و      ضًا نح صريح أي م ال ر االس شمس وتج ب ال ى تغي رت حت و س ك نح ر ذل ى تج ى إل ِع ((بمعن ى َمْطَل َحتَّ
ِر الى )٨٨٧())اْلَفْج ه تع ك قول د ونحو ذل المجهول ال يفي د ب د والتحدي ه ح ًا ألن ا مؤقت ون المجرور به : وينبغي أن يك

  . )٨٨٩( فمعنى الموقت أي حين اخذهم)٨٨٨()) ِفي َغْمَرِتِهْم َحتَّى ِحيٍنَفَذْرُهْم((

دها                 ((من بين الكوفيين    )  هـ ١٨٩ت  (وقال الكسائي    ذي بع أن حتى ليست في آالم العرب حرف جر وأن الجر ال

  . )٨٩١())ربتقدير حرف الجر أي إلى بعدها أي حتى انتهى إلى مطلع الفج)٨٩٠())َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر((في نحو 

  . يجر االسم الصريح بعده ) إلى(حرف جر بمعنى ) حتى(وترى الباحثة أن 

  : المجرور باإلضافة/ ثانيًا
ى                  : المضاف ه، بمعن ضًا ل ه، خاف ا يلي ديرها وحدها      ) في (هو االسم المجعول آجزٍء لم ى   )٨٩٢(إن حسن تق ، وبمعن

ن( ى ) م اني، وبمعن ن األول بالث ار ع حة اإلخب ع ص ديرها م سن تق وى  إن ح ا س ديرًا فيم ًا أو تق الم تحقيق  ال

  . )٨٩٣(ذنيك

ا أنجز بإضافة         ((أما المضاف إليه فهو     .)٨٩٤())نسبة بين اسمين تقيدية توجب لثانيهما الجر أبداً       ((فهي   ما أريد به م

وين من األول لإلضافة ه بحذف التن م إلي ـ )٨٩٥())أس ك(( ف ه بالمضاف آقول ر : يجر المضاف إلي يعمر أهل الخي

يبويه        )٨٩٦( طرفي النهار  مساجد اهللا  ذا مذهب س ه ) هـ ١٨٠ت(  وه ٍم مضاف              : ((بقول ا يكون في آل اس والجر إنم

  . )٨٩٧())إليه

  . )٨٩٨())أول جزئ اإلضافة عامل في الثاني((أي أن 

ون                      در أو من ن وين ظاهر أو مق ه من تن ا في وعند إضافة اسم إلى آخر يجب أن يحذف من االسم المراد إضافته م

  . )٨٩٩(ع جمع المذآر السالم أو شبهةمثنى أو شبه أو نو
                                           

   . ٢/٣١٩: الزمخشري، الكشاف) ٨٨٥(
   . ٣/٣٥٧: المصدر نفسه) ٨٨٦(
   . )٥: القدر() ٨٨٧(
  )٥٤:المؤمنون) (٨٨٨(
   . ٢/٣٢٥: الرضي، شرح الكافية) ٨٨٩(
   . )٥: القدر() ٨٩٠(
  . ٢/٢٤١: الرضي، شرح الكافية) ٨٩١(
  ) . تربص أربعة أشهر(، )وهو ألد الخصام(ومثاله ) ٨٩٢(
  . ١٥٥: ابن مالك، تسهيل الفوائد) ٨٩٣(
  .٢/٥٠١: أبو حيان، ارتشاف الضرب) ٨٩٤(
  . ١/٢٧٢: لكافيةالرضي، شرح ا) ٨٩٥(
  . ٤٨٠: ابن مالك، شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ) ٨٩٦(
  . ١/٤١٩: سيبويه، الكتاب) ٨٩٧(
  . ٤٨١: ابن مالك، شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ) ٨٩٨(
   . ٢/١٦٧: ظ ابن هشام، أوضح المسالك) ٨٩٩(



سمين    ى ق افة عل سم اإلض ضة ((أوًال : وتنق صال   )٩٠٠())مح دير االنف ن تق صة م سمى )٩٠١(، أي خال افة  (( وت إض

ًا رًا معنوي ادت أم ا أف ة، ألنه ة  )٩٠٢())معنوي ان معرف ه إذا آ ضاف إلي ضاف بالم ف الم د تعري ي تفي ي الت  وه

وغًال   :  المضاف دون تعرفه، وضابطهتخصيص(( ونوع يفيد )٩٠٣(وتخصصية إذا آان نكرة   أن يكون المضاف مت

ا نحو                      رة بهم ذلك صح وصف النك ا، ول ايرة ألآمالهم ة والمغ ق المماثل ا مطل د بهم ل إذا أري ر ومث في اإلبهام آغي

  .)٩٠٤()) )مررُت برجٍل مثلك(

  .)٩٠٥(غير محضًة، وهي التي ال تفيد تخصيصًا وال تعريفاًُ/ ثانيًا

  -:القرآن الكريم استعمل ألفاظ الزمان مفردات مضافة إليها على نوعينوقد تبين للباحثة أن 

سها  / أ ماء بأنف ى أس ضافة إل ماء م ة   -:أس ز لفظ اب العزي تعمل الكت د اس ساعة( فق س  ) ال افة خم رورة باإلض مج

ه  ) ١:الحج )) (ِة َشْيٌء َعِظيمٌ  َياَأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّاعَ      ((، منها قوله عزَّ وجلَّ      )٩٠٦(مرات فقول

  .مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة) الساعة(

ا         ((فـ ا ومراآزه و  . الزلزلة شدة التحريك واإلزعاج، وأن يضاعف زليل األشياء عن مقاره ساعة (وال تخل من  ) ال

ي، فت  از الحكم ى المج ياء عل زل األش ي تزل ا هي الت ا آأنه ة له دير الفاعل ى تق ون عل ة مصدرًا أن تك ون الزلزل ك

  . )٩٠٧())مضافًا إلى فاعله، أو على تقدير المفعول فيها على طريق االتساع في الظرف وإجرائه مجرى المفعول به

قِ     : ((مجرور باإلضافة مرة واحدة في قوله تعالى      ) الفلق(و َربِّ اْلَفَل ق )) (ُقْل َأُعوُذ ِب ه   ) ١: الفل ق (فقول جر  ) الفل

  .)٩١٠()الصُّْبح( والفلق )٩٠٩())شق الشيء وأبانة بعض عن بعض  : ((هو) الفلق( و )٩٠٨(باإلضافة

ه عزَّ وجلَّ             )٩١١(والفجر أربع مرات   ِل              ((، اثنان مجموعة في قول َسِق اللَّْي ى َغ شَّْمِس ِإَل ُدُلوِك ال صََّالَة ِل ْم ال َأِق
  ).٧٨: اإلسراء)) (َوُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َآاَن َمْشُهوًدا

ه وق ر (ول رآن الفج جودًا        ((أي ) ق ًا وس ميت رآوع ا س ن آم ا رآ راءة ألنه و الق ًا وه ميت قرآن ر، س الة الفج ص

رًا       : (مضاف إليه مجرور بالكسرة والفجر هو      ) الفجر(، فقوله   )٩١٢()وقنوتًا اده فج صبح فجرُه اهللا لعب ود ال شق عم

  .)٩١٣())ر المضيءإذا أظهره في أفق المشرق مبشرًا بإدبار الليل المظلم واقبال النها

                                           
  . ٢٣٠: ابن عصفور، المقرب) ٩٠٠(
  .٢/١٦٧: ابن هشام، أوضح المسالك) ٩٠١(
  .٢/١٦٧: نفسهالمصدر ) ٩٠٢(
رب ) ٩٠٣( صفور، المق ن ع سالك   + ٢٣٠: ظ اب ح الم شام، أوض ن ه ي     + ٢/١٦٧: اب اب ف صابوني، اللب اب ال د الوه ظ عب

  .٢١٧:النحو
  .٢/١٦٨: ابن هشام، أوضح المسالك) ٩٠٤(
   .٢٣٠:المقرب، ابن عصفور) ٩٠٥(
  ).٨٥:الزخرف) (٤٧فصلت) (٣٤:لقمان) (١:الحج) (٧٧:النحل(ظ ) ٩٠٦(
  .٣/٣: الكشافالزمخشري، ) ٩٠٧(
  .٢٥:إعراب ثالثين سورة من القرآن، ابن خالويه)٩٠٨(
  .٤٣١: الراغب األصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن)٩٠٩(
  .٣٠/٣٥٠: الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٩١٠(
  )٥:القدر) (٥٨: النور) (٧٨: اإلسراء(ظ ) ٩١١(
  .٢/٤٦٢: الزمخشري، الكشاف) ٩١٢(
  .١٠/٤٨٣: يان في تفسير القرآنالطبرسي، مجمع الب) ٩١٣(



ا          ((، منها قوله عزَّ وجلَّ        )٩١٤(مجرورة باإلضافة اثنتا عشرة مرة    ) الليل(و ْيِن َفَمَحْوَن اَر آَيَت َل َوالنََّه ا اللَّْي َوَجَعْلَن
ان   )) آية الليل، آية النهار   (، فقوله   )١٢: اإلسراء)) (آَيَة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آَيَة النََّهاِر ُمْبِصَرةً      ه وجه  أحدهما   :)٩١٥(في

ى  دد إل ين آإضافة الع ار للتب ة النه ل وآي ة اللي ي آي ون اإلضافة ف سهما فتك ي أنف ان ف ار آيت ل والنه راد أن اللي أن ي

اني           : المعدود ار مبصرة والث ة التي هي النه ا اآلي و    …أي فمحونا اآلية التي هي الليل وجعلن ل ممّح ا اللي أي جعلن

الى               الضوء مطموسه مظلمًا اليستبان فيه شيء آما       ه تع و، وقول وح الممّح ا في الل ِل      (( اليستبان م اِء اللَّْي ْن آَن َوِم
اء  ( و )٩١٦(إشارة إلى المغرب والعتمة   ) إنائ الليل (فقوله  ) ١٣٠: طه)) (َفَسبِّْح َوَأْطَراَف النََّهاِر َلَعلََّك َتْرَضى     آن

   .)٩١٧())ساعات الليل أوله ووسطه وآخره(أي ) الليل

شهور( رورة با) ال الى  وردت مج ه تع ي قول دة ف رة واح افة م َشَر   : ((إلض ا َع ِه اْثَن َد اللَّ شُُّهوِر ِعْن دََّة ال ِإنَّ ِع
  )..٣٦: التوبة)) (َشْهًرا

  ).٩:الجمعة)) (ِإَذا ُنوِدي ِللصََّالِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة((مرة واحدة في قوله تعالى ) الجمعة(ووردت 

ْسَباًنا              ((مرة واحدة في قوله عزَّ وجلَّ       ) اإلصباح(و َر ُح شَّْمَس َواْلَقَم َكًنا َوال َل َس َل اللَّْي َباِح َوَجَع اِلُق اِإلْص َف
فهذه اآلية دليل من دالئل وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته فهي           ). ٩٦: األنعام)) (َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليمِ   

وب من األحوال               مأخوذه من األحوال الفلكية، وذلك ألن فلق ظلمة الليل بنو          أثيرًا في القل ر ت ر الصباح أعظم وأآث

  .)٩١٨(األرضية آفلق الحب والنوى

اَن             ((منها قوله تعالى    ) ٩١٩(مجرور باإلضافة أربع عشرة مرة    ) يوم(و ُه َآ ِة ِإنَّ ْوِم الظُّلَّ َذاُب َي َذُهْم َع َفَكذَُّبوُه َفَأَخ
  ).١٨٩: الشعراء)) (َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم

رة      مجرورة) أيام(و ه جلَّ وعال         . )٩٢٠( باإلضافة اثنتا عشرة م ا قول سََّماَواِت      ((منه َق ال ِذي َخَل ُه الَّ ْم اللَّ ِإنَّ َربَُّك
ه   ) ٥٤: األعراف )) (َواَألْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرشِ        ام (فقول ذه        ) أي ه مجرور، فه مضاف إلي

ي         ((لق السموات واألرض تعبر لنا عن       اآلية وغيرها من اآليات التي تتحدث عن خ        ين اهللا الخالق األزل الرابطة ب

ام    ة األي دث بلغ ت تتح ا آان ن هن ادث، وم وق الح الم المخل ين الع ادث(وب الم الح ة الع ا ) لغ صد معناه ا ال تق لكنه

ا صادرة عن النظام اإللهي      ان   (الحرفي ألنه ة الالزم ا تتحدث بلغ ان أي أنه د ) األزل الخارج عن الزم  أخذ ولق

د أن                     سابع، بع وم ال م استراح في الي ام ث الم في ستة أي ق الع اليهود بالمعنى الحرفي فذهبوا إلى أن اهللا تعالى قد خل

  . )٩٢١())تعب من العمل المضني ستة أيام آاملة

                                           
رة) (٩١٤( ران) (١٦٤: البق ونس) (١١٣،١٩٠: آل عم راء) (٦:ي ه) (١٢،٧٨: اإلس ون) (١٣٠: ط بأ) (٨٠: المؤمن ) ٣٣:س
  ).٦: المزمل) (٥:الجاثية) (٩:الزمر(
  .٢/٤٤٠: الزمخشري، الكشاف) ٩١٥(
  .٢٢/١٣٤: الرازي، التفسير الكبير) ٩١٦(
  .٩٦:ايات الزمن في القرآن الكريم، ظ عبد الغفور محمد طه القيسي + ١٥/٢٣٩: قرآنالقرطبي، الجامع ألحكام ال) ٩١٧(
  .١٣/٩٤: الرازي، التفسير الكبير) ٩١٨(
دة(ظ ) ٩١٩( ة) (٣٦: المائ ود) (١٠٨: التوب شعراء) (٨٤: ه ر) (٣٨،١٣٥،١٥٦،١٨٩: ال رف) (١٣:الزم ) ٦٥: الزخ
  ).١٢المرسالت) (٥٠: الواقعة) (٢٩: الرحمن) (٢١:األحقاف(
ان ) (٧،٦٥: هود ) (٣: يونس) (٥٤: األعراف) (٨١: المائدة) (٤١: آل عمران (ظ  ) ٩٢٠( سجدة ) (٥٩: الفرق ) ١٠فصلت   ) (٤: ال
  ).٧:الحاقة) (٤: الحديد) (٣٨: ق(
  . مجلة الثقافة العربية الليبية) بحث (٤٤: إمام عبد الفتاح إمام، الزمان في القرآن) ٩٢١(



الى              ا   : ((وقد سخر القرآن الكريم من اليهود لسذاجتهم أوًال ولحسهم الحرفي ثانيًة، بقوله تع ْد َخَلْقَن سََّماَواِت   َوَلَق  ال
  ). ٣٨: ق)) (َواَألْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوَما َمسََّنا ِمْن ُلُغوٍب

وا أن      : ((معنى هذه اآلية بقوله)  هـ٦٧١ت (ويذآر لنا القرطبي    ذين زعم ة؛ ال ود المدين لقد نزلت هذه اآلية في يه

الى في                  اهللا تعالى خلق السموات واألرض في ستة أيام ثم اس          ذبهم اهللا تع وه راحة، فك سابع، فجعل وم ال تراح في الي

  . )٩٢٢())ذلك

دُّونَ    : ((منها قوله تعالى  ) ٩٢٣(مجرورة باإلضافة خمس مرات   ) سنة(و )) َوِإنَّ َيْوًما ِعْنَد َربَِّك َآَأْلِف َسَنٍة ِممَّا َتُع

  ). ٤٧: الحج(

د     ريم ق رآن الك ه من    ((أّي أن الق ال     أنكر استعجالهم بالمتوعد ب ه ق ذاب العاجل أو اآلجل آأن ستعجلون  :  الع م ي ول

ألف سنة             … به ده آ دًا عن ًا واح دد الطوال أن يوم اره واستقصاره الم ه ووق وهو سبحانه حليم ال يعجل، ومن حلم

  . )٩٢٤())عندآم

 سنة  أن عملية الخلق لم تستغرق ستة أيام بالمعنى الحرفي لآلية السابقة ولكنها استغرقت ستة آالف               ((ومعنى ذلك   

  .)٩٢٥())من حسابنا الزمني

  .)٩٢٦(وقد استعمل القرآن الكريم مفردات زمانية أخر مجرورة باإلضافة

  :إضافة ظرف الزمان إلى فعل الزمان/ ب

ا                        ان وبم ا ظرف زم ا مضارع مضافًا إليه ة فعله ى     ((استعمل الذآر العطر لفظة الزمان جملة فعلي إن اإلضافة إل

ا ال يصح ألن اإلضافة  ال مم ى حسب  األفع ى تخصيص عل ام إل ن إبه ه م ا تعريف المضاف وإخراج ينبغي به

ا أخص من شيء فامتنعت                                ال ال تكون إال نكرات وال يكون شيء منه سه واألفع ه في نف خصوص المضاف إلي

ذهب                     د وساعة ي وم زي وم يق ذا ي الوا ه ال فق ى األفع ان إل اإلضافة إليها لعدم جدواها إال أنهم قد اضافوا أسماء الزم

  .)٩٢٧())عمرو

ر                        ) ((هـ١٨٠ت  (وقال سيبويه    داء والخب ى االبت ى الفعل وال ان ماضيًا اضيف إل ان إذا آ اب إّن الزم جملة هذا الب

ى إذا، وإذا                 ه في معن ال؛ ألن ى األفع النه في معنى إذ فاضيف إلى ما يضاف إليه إذا آان لما لم يقع لم يضف إّال إل

  .)٩٢٨())هذه ال تضاف إال إلى األفعال

ى              ((أن  ) هـ٣٤٧ت  (رى ابن درستويه    في حين ي   دل عل الزمن إنما أضيف إلى الجملة نفسها ال إلى الفعل وحده وي

  .)٩٢٩())ذلك أن موضع الجملة خفض فال خالف

                                           
   . ٤٤: ظ إمام عبد الفتاح إمام، الزمان في القرآن + ١٧/١٧/٢٤: رآنالقرطبي، الجامع ألحكام الق) ٩٢٢(
  . )٤: المعارج( )٥: السجدة( )١٤العنكبوت ( )٤٧: الحج( )٩٦: البقرة(ظ ) ٩٢٣(
   .٣/١٨: الزمخشري، الكشاف) ٩٢٤(
  . ٤٥: إمام عبد الفتاح إمام، الزمان في القرآن) ٩٢٥(
ة ) (١٦٣ :األعراف ) (٤٧: النساء) (٧٢: آل عمران (ظ  ) ٩٢٦( روم ) (١٢: اإلسراء ) (٣٨: الحجر ) (٢٨: التوب ) ٤٠:يس ) (٤: ال
  ).٨١:ص(
  .٣/١٦: ابن يعيش، شرح المفصل) ٩٢٧(
  .١٢١ - ١٢٠: دراسة لغوية نحوية داللية، اللون في القرآن الكريم، ظ نضال حسن سلمان + ٣/١١٩: سيبويه، الكتاب) ٩٢٨(
  .٣/١٦: ابن يعيش، شرح المفصل) ٩٢٩(



رون  وم ي ل  ((وق دلولي الفع د م ان أح ان فالزم ى الحدث والزم دل عل ل ي ى الفعل ألن الفع ان إل ا أضيف الزم إنم

  .)٩٣٠())إلى الكلفساغت اإلضافة إليه آإضافة البعض 

ه ست مرات                  ًال مضارعًا مضافًا إلي ان فع ردة الزم ال الرضي      )٩٣١(وقد جاءت مف األصل أن    ((-):هـ ٦٨٦ت(، ق

ى           ا إل ر منه ة أآث يضاف الزمان إلى الفعلية لداللة الفعل على أحد األزمنة وضعًا فلذا آان إضافة الزمان إلى الفعلي

ْصِبُحونَ      َفُسْبَحاَن((، نحو قوله تعالى     )٩٣٢())االسمية سََّماَواِت        ،  اللَِّه ِحيَن ُتْمُسوَن َوِحيَن ُت ي ال ُد ِف ُه اْلَحْم َوَل
  ).١٨-١٧: الروم)) (َواَألْرِض َوَعِشيا َوِحيَن ُتْظِهُروَن

ال في محل جر            )) تمسون، وتصبحون وتظهرون     (ظرف زمان أضيف إلى األفعال      ) حين(فـ ذه األفع وتعرب ه

راءة ال  ، باإلضافة  ورفاألضافة ق رى  )٩٣٣(جمه ة صفة     ) حين (، وُق ًا تصبحون والجمل ًا تمسون وحين ًا أي حين منون

  . )٩٣٤(والعائد محذوف تقديره أي تمسون فيه وتصبحون فيه

وإنما خصَّ تعالى هذه األوقات بالذآر بالحمد وأن آان حمده واجبًا في جميع األوقات ألنها أوقات ُتذَّآر بإحسان                  ((

دنيا                  اهللا وذاك إن انقضاء إحسان أ      يم ال دى إلى إحسان ثان يقتضي الحمد عند العالمين ألن ذلك حال االنتقال من نع

  . )٩٣٥())إلى الجنة

اُنُهْم               ((وقوله عزَّ وجلَّ     َواْسَأْلُهْم َعْن اْلَقْرَيِة الَِّتي َآاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ َيْعُدوَن ِفي السَّْبِت ِإْذ َتْأِتيِهْم ِحيَت
ان         ). ١٦٣: األعراف )) (…َال َتْأِتيِهْم    ُشرًَّعا َوَيْوَم َال َيْسِبُتوَن        َيْوَم َسْبِتِهمْ  د اضاف ظرف الزم وم (فق ى  ) ي إل

ى          ) ال النافية (فعل الزمان المسبوق بـ    ة عل ذه الجمل وع حدث في    ((والجملة في محل جر باإلضافة، وقد دلت ه وق

  .)٩٣٦() ))حكاية حال ماضية(الزمن الماضي 

  ).٦: النحل)) (َلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحيَن ُتِريُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحوَنَو((وقوله تعالى 

ان  اظ الزم ة أن ألف ين للباحث د تب سرحون(وق سبتون، تريحون، ت رون، ي صبحون، تظه سون، ت اًال ) تم جاءت أفع

ل   ذلك يجب حم ضارعة، ول وم(م ين، وي ى  ) ح ى معن يهم عل ضاف إل ى األفع ) إذا(الم ضاف إال إل ا ال ت ال ألنه

  .)٩٣٧(المضارعة

  :الجر بحروف القسم/ ثالثًا
دير  : هو جملة يؤآد بها جملة أخرى خبرية غير تعجبية وأعني بجملة في اللفظ نحو          : القسم أقسمت باهللا، أو في التق

و اهللا : نح سمت ب اهللا أي أق ر صريح )٩٣٨(ب و صريح وغي ر   . )٩٣٩(، وه ة غي مية فالفعلي ة أو أس ة فعلي ا جمل وآالهم

                                           
  .٢/٩: ظ ابن السراج، األصول في النحو + ٣/١٦:  شرح المفصلابن يعيش،) ٩٣٠(
  ).٦:النحل) (١٧،١٨:الروم) (١٦٣:االعراف(ظ ) ٩٣١(
  .٢/١٠٣:الرضي، شرح الكافية ) ٩٣٢(
  .٢/١٠٣٨: ظ العكبري، التبيان في إعراب القرآن) ٩٣٣(
  .٢/١٠٣٨: ظ العكبري، التبيان في إعراب القرآن + ٧/١٦٦: أبو حيان، البحر المحيط) ٩٣٤(
  .٨/٢٩٩: الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن) ٩٣٥(
  .١٤٩: صاحب منشد عباس، الجمل التي لها محل من اإلعراب في القرآن الكريم دراسة نحوية وداللية) ٩٣٦(
  .١٢١: ظ نضال حسن سلمان، اللون في القرآن الكريم دراسة لغوية نحوية داللية) ٩٣٧(
  .٢/٤٧٥: أبو حيان، ارتشاف الضرب) ٩٣٨(
  .١٥٠: ابن مالك، تسهيل الفوائد) ٩٣٩(



ذه              الصريحة في الخبر   عمرك  : ، آعملت ووثقت مّضمنة معناه، وفي الطلب، آنشدُتك َوَعمرُتك وأبدل من اللفظ به

األخرى    (فـ. )٩٤٠(آما أبدل في الصريحة من فعلها المصدر أو ما بمعناه         … بفتح الهاء وضمها  . اهللا ترتبط أحداهما ب

  .)٩٤١(ارتباط جملتي الشرط والجزاء

ه   الم وتقويت د الك رض توآي سم لغ ؤتى بالق ـ)٩٤٢(وي سماة    ( ف ي الم ة وه ي الثاني دة ه ى، والمؤآ ي األول دة ه المؤآ

ه                      )٩٤٣(جوابًا سامع ب م ال ه، ألّن الحلف مضمر مطرح لعل ، وهي   )٩٤٤( وأن للقسم أدوات توصل الحلف إلى المقسم ب

سم      ). هـ٩١١ت   ()٩٤٦( وأيمن عند السيوطي   )٩٤٥(الواو، والباء، والتاء، والالم    وهذه الحروف واألدوات خافضة للمق

  .)٩٤٧(به

  -:)٩٤٨(ثالثة شروط) الواو(وللقسم بـ)) الواو((وقد استعمل الذآر الحكيم مفردات زمانية مجرورة بحرف القسم 

تعماًال من أصلها                          / أحدها ر اس سم فهي أآث تعمالها في الق حذف فعل القسم معها فال يقال أقسم واهللا وذلك لكثرة اس

  .أي الباء

  .ال واهللا أخبرني آما يقال باهللا أخبرنيأن ال تستعمل في قسم السؤال فال يق/ الثاني

اء                        / الثالث رع الب ا ف رين لكونه الحكمين األخي أنها ال تدخل على الضمير فال يقال وك آما يقال بك واختصاصها ب

  .وبدًال منها

  .القسم) واو(وقد توفرت جميع هذه الشروط في المفردة الزمانية التي استعملها القرآن مجرورة بـ

ـ ضحى(ف الى  وردت) ال ه تع ي قول دة ف رة واح ضحَى: (( م َجَى، َوال ُل إذا ِس ضحى)) (َواللي ه  )٢-١: ال ، فقول

  :)٩٥٠(وفي تفسير معنى الضحى وجهان. )٩٤٩(جر بواو القسم) الضحى(

  .إن المراد بالضحى وقت الضحى وهو صدر النهار حيث ترتفع الشمس وتلقي شعاعها/ أحدهما

  . جعل في مقابله الليل آلهالضحى هو النهار آله بدليل أنه/ ثانيهما

م        ((، وإنما   )٩٥١(فقد أقسم ربنا جل ثناؤه بالضحى، وهو النهار آله         ساعة التي آل ا ال سم ألنه خص وقت الضحى بالق

  .)٩٥٢())اهللا فيها موسى والقي فيها السحرة سجدًا والنهار آله لمقابلته بالليل

ه   ). ١: العصر )) ( اِإلنَساَن َلِفي ُخْسرٍ   ِإنَّ، َواْلَعْصِر((مرة واحدة في قوله عزَّ وجلَّ       ) العصر(و ) العصر (فقول

  .)٩٥٣(جر بواو القسم
                                           

  .١٥٠: تسهيل الفوائد ، ابن مالك) ٩٤٠(
  .٢/٨٢السيوطي، المطالع السعيدة، ) ٩٤١(
  .٢/٣٣٨: الرضي، شرح الكافية + ٩/٩٠: ابن يعيش، شرح المفصل + ٣/١٠٤: ظ سيبويه، الكتاب) ٩٤٢(
  .٢/٨٢:المطالع السعيدة، السيوطي) ٩٤٣(
  ..٢/٣١٨: المقتضب، المبرد) ٩٤٤(
   .١٥٨: شرح جمل الزجاجي، ابن هشام) ٩٤٥(
  .٢/٨١: السيوطي، المطالع السعيدة) ٩٤٦(
  .١٥٨: ابن هشام، شرح جمل الزجاجي) ٩٤٧(
   .٢/٣٣٤:شرح الكافية، الرضي) ٩٤٨(
  .١٢٦: ظ ابن خالويه، إعراب ثالثين سورة من القرآن) ٩٤٩(
   .٣١/٢٠٧: التفسير الكبير، الرازي) ٩٥٠(
  .٣٠/٢٢٩: تأويل آي القرآنالطبري، جامع البيان عن ) ٩٥١(
  .٤/٣٦٣: النسفي، تفسير النسفي) ٩٥٢(



ال               : ((فقال بعضهم  ) والعصر(وقد اختلف أهل التأويل في تأويلة قوله         دهر فق ره بال الى ذآ ا تع سم ربن سم اق : هو ق

ـ      )٩٥٤())هو الدهر : العصر سم بصالة الع           ) العصر (، والبعض يرى إن المراد ب ه أق ضلها   صالة العصر وأن صر لف

  .)٩٥٥(ألنها الصالة الوسطى عند الجمهور

  . وترى الباحثة إن المراد بالعصر هو الدهر وما يحصل لإلنسان فيه من أمور

ر(و ه  ) الفج ل جالل ه ج و قول دة نح رة واح ِر((م ْشٍر، َواْلَفْج اٍل َع ر)) (َوَلَي و  ) ٢-١: الفج الفجر وه سم ب د أق فق

  .)٩٥٦(الصبح

ـ        ره ب الى ذآ ار ا(وأقسم اهللا تع رتين ) لنه الى        )٩٥٧(م ه تع ا قول ا    ((، منهم اِر ِإَذا َجالََّه شمس )) (َوالنََّه ي  ) ٣:ال أي جل

ناد مجازي          دة فاالس ه م ه عزَّ   )٩٥٨(النهار الشمس أي أظهرها فأنها تنجلي وتظهر إذا انبسط النهار ومضى من  وقول

ة اللي       ) ٢: الليل)) (َوالنََّهاِر ِإَذا َتَجلَّى  : ((وجلَّ زوال ظلم شمس         أي ظهر ب وع ال ين وانكشف بطل ألن . )٩٥٩(ل أو تب

النهار إذا جاء انكشف بضوئه ما آان في الدنيا من الظلمة، وجاء الوقت الذي يتحرك فيه الناس لمعاشهم وتتحرك         

ارًا لبطلت                            ه نه دهر آل ان ال و آ ذر المعاش ول الطير من أوآارها والهوام من مكامنها، فلو آان الدهر آله ليًال لتع

  . )٩٦٠(المصلحة آانت في تعاقبهماالراحة، لكن 

ل(و رات) اللي اني م الى  )٩٦١(ثم ه تع ا قول ًا منه دة مجموع رة واح ردًا وم ا مف ل فيه بعة ورد اللي ِل ِإَذا : ((، س َواللَّْي
و من األضداد         ((أي إذا   ) ١٧: التكوير)) (َعْسَعَس الى     )٩٦٢())أقبل بظالمه أو أدبر فه ه تع ا    : (( ، وقول ِل َوَم َواللَّْي
ه من التهجد                         ((أي ما   ) . ١٧: االنشقاق)) (َوَسَق ا عمل في نجم أو م ة وال ه من الظلم ا جمع راد م جمع وضم والم

  .  )٩٦٣())وغيره

  ). ٢: الفجر)) (َوَلَياٍل َعْشٍر: ((مرة واحدة في قوله جلَّ وعال) لياٍل(وجاءت 

  . )٩٦٤())إنما نكرت لزيادة فضيلتها((نكرة على خالف ما أقسم اهللا به و) لياٍل(وقد جاءت 

وير )) (َوالصُّْبِح ِإَذا َتَنفَّسَ  : ((، منها قوله تعالى   )٩٦٥(مرتين) الصبح(و ان        ((أي إذا   ) ١٨: التك ا آ د ضوءه ولم أمت

   . )٩٦٦())إقبال الصبح يالزمه الروح والنسيم جعل ذلك نفسًا له مجازًا

  : االستثناء

                                                                                                                                            
  .١٨٦: ابن خالويه، إعراب ثالثين سورة من القرآن) ٩٥٣(
  .٣٠/٢٢٩: الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٩٥٤(
  .٤/٣٧٥: تفسير النسفي: ظ النسفي + ٣٠/٢٢٧: األلوسي، روح المعاني) ٩٥٥(
  .٤/٣٥٣: النسفي، تفسير النسفي) ٩٥٦(
  ).٢: الليل) (٣: الشمس(ظ ) ٩٥٧(
   . ٣٠/١٤١: اآللوسي، روح المعاني) ٩٥٨(
  .٣٠/١٤٧: المصدر نفسه) ٩٥٩(
   . ٣١/١٩٨: الرازي، التفسير الكبير ) ٩٦٠(
  . )٢: الضحى( )١: الليل( )٤: الشمس( )٤، ٢: الفجر( )١٧:  االنشقاق)١٧: التكوير( )٣٣: المدثر(ظ ) ٩٦١(
   . ٤/٣٣٦: النسفي، تفسير النسفي) ٩٦٢(
   .٤/٣٤٣: النسفي، تفسير النسفي)٩٦٣(
   . ٤/٣٥٣: المصدر نفسه ) ٩٦٤(
  . )١٨:التكوير) (٣٤: المدثر(ظ  ) ٩٦٥(
  . ٤/٣٣٦: النسفي، تفسير النسفي) ٩٦٦(



ا - ما عدا-ما خال: ((أخواتها، وهيإخراج المستثنى من حكم المستثنى منه السابق له بإال أو إحدى          ((هو    - ما حاش

  . )٩٦٧()) ))حضر الطلبة إال عليًا: ((مثل))  سوى - غير-)بدون ما( حاشا - عدا-خال

  .)٩٦٨(وقد بينت الباحثة أنواع االستثناء وحكم آل نوع

د   (وقد استعمل التنزيل العزيز مفردة       د     ) من بع ه مجرور بع ستثنى من ع مرات  ) أّآل(م ا قو )٩٦٩(أرب الى  ، منه ه تع : ل

فاالستثناء مفرغ من أعم   ) ١٩: آل عمران)) (َوَما اْخَتَلَف الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهْم اْلِعْلمُ      ((

  . )٩٧١(ما اختلفوا في زمن من األزمنة إّال في الزمان المتأخر عن مجيء العلم:  تقديره)٩٧٠(األوقات

ه     ) غير(مرة واحدة، وحكم المستثنى بـ      ) غير(مستثنى منه بـ    ) الساعة(ووردت مفردة الزمان     الجرُّ، إلضافتها إلي

رب  ر(وتع ع      ) غي ستثنى م ه الم رب ب ان يع ا آ الى  )٩٧٢()إّال(بم ه تع و قول ِسُم    : (( نح سَّاَعُة ُيْق وُم ال ْوَم َتُق َوَي
اَعةٍ    َر َس وا َغْي ا َلِبُث وَن َم روم)) (اْلُمْجِرُم ـ ) ٥٥: ال ر(ف ا ) غي رف زم ضاف و   ظ و م صوب وه ن من

  . )٩٧٣(مستثنى منه مضاف إليه مجرور فاالستثناء مفرغ والكالم منفي غير تام)الساعة(

                                           
  . ١٨٠: شوقي ضيف، تجديد النحو) ٩٦٧(
  . من البحث/ ظ ص    ) ٩٦٨(
   . )١٧: الجاثية( )١٤: الشورى( )١٩،٦٥: آل عمران(ظ ) ٩٦٩(
  . ٢٧:  إعرابه- حكمه-ه الحسن، االستثناء في القرآن نوعهحسن ط) ٩٧٠(
   . ٦٢١: القرافي، االستغناء في أحكام االستثناء) ٩٧١(
  . ١/٤٤٦: ظ السيوطي، المطالع السعيدة + ١/٦١٠: ابن عقيل، شرح ابن عقيل) ٩٧٢(
   . ١٤٣:  إعرابه- حكمه-ظ حسن طه  الحسن، االستثناء في القرآن نوعه) ٩٧٣(



  )٩٧٤(عطف النسق

ان      ) الواو(ورد في التنزيل العزيز مفردات زمانية معطوفة على غيرها بـ            ) ضحاها (مجرورة، ومنها مفردة الزم

واو  ) وضحاها (فقوله  ) ١:الشمس)) (َوالشَّْمِس َوُضَحاَها  ((:استعملها القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى        ال

  . أسم معطوف على الشمس مجرور بالكسرة المقدرة على األلف) ضحاها(حرف عطف 

الى )٩٧٥(ثالث مرات) الواو(معطوفة على غيرها بـ   ) اآلصال(و َضرًُّعا  : (( في قوله تع َواْذُآْر َربََّك ِفي َنْفِسَك َت
فقد ذآرهما،  ) بالغدو واآلصال (، فقوله   )٢٠٥: األعراف)) ( اْلَجْهِر ِمْن اْلَقْوِل ِباْلُغُدوِّ َواآلَصالِ     َوِخيَفًة َوُدونَ 

وقرئ وااليصال من آصل إذ دخل في           . لفضل هذين الوقتين أو أراد الدوام بالغدو باوقات الغدو وهي الغدوات          ((

  . )٩٧٦())األصيل

ـ       معطوفة على ا  ) النهار(وجاءت مفردة الزمان     واو (سم مجرور ب ه عزَّ وجلَّ        )٩٧٧(سبع مرات   ) ال ا قول ِإنَّ (( منه
ونَ       ْوٍم َيتَُّق اٍت ِلَق سََّماَواِت َواَألْرِض آلَي ي ال ُه ِف َق اللَّ ا َخَل اِر َوَم ِل َوالنََّه ِتَالِف اللَّْي ي اْخ ونس)) (ِف ، )٦: ي

ار(فجاءت لفظة  و ) النه ى مجروروه ة عل ا معطوف ل(مجرورة ألنه واو(العطف بحرف ) اللي ه ). ال ذلك قول وآ

الى ِه   : ((تع َر ِباللَّ ا َأْن َنْكُف اِر ِإْذ َتْأُمُروَنَن ِل َوالنََّه ُر اللَّْي ْل َمْك َتْكَبُروا َب ِذيَن اْس ْضِعُفوا ِللَّ ِذيَن اْسُت اَل الَّ َوَق
َداًدا ُه َأن َل َل بأ)) (َوَنْجَع ه ) ٣٣:س ى قول ار(ومعن ل والنه ر اللي ي ال: ((أي) مك رآم ف ي  مك سع ف ار فات ل والنه لي

  . )٩٧٨())الظرف بإجرائه مجرى المفعول به وإضافة المكر إليه، وجعل ليلهم ونهارهم ماآرين على االسناد

الى     )٩٧٩(مرتين) الواو(بـ  ) العشي(معطوفة على   ) اإلبكار(و ِشيِّ          : (( ، منهما قوله تع بِّْح ِباْلَع ًرا َوَس َك َآِثي ْر َربَّ َواْذُآ

  ). ٥٥: غافر)) (َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك ِباْلَعِشيِّ َواِإلْبَكاِر: ((، وقوله تعالى) ٤١:  عمرانآل)) (َواِإلْبَكاِر

هُ     : (( نحو قوله تعالى  )٩٨٠(مرتين) العشي(و ُدوَن َوْجَه ِشيِّ ُيِري َداِة َواْلَع ْم ِباْلَغ )) َوَال َتْطُرْد الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّه

: الكهف)) (ِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُيِريُدوَن َوْجَههُ         َواْص: ((، وقوله ) ٥٢:األنعام(

٢٨ .(  

ه   راد بقول داوة والعشي(والم راد صالة الفجر والعصر، ((أي ) بالغ ل الم ت، وقي ي آل وق دعاء ف ى ال ين عل دائب

  . )٩٨١())ر االستعمال وإدخال الالم على تأويل التنكيروقرئ بالغدوة ، وبالغداة أجود ألن غدوة علم في أآث

ه عزَّ وجلَّ        )٩٨٢(عشرين مرة ) الواو(معطوفة على غيرها بـ     ) اليوم(و ا قول ْن          : (( منه ِه َم َساِجَد اللَّ ُر َم ا َيْعُم ِإنََّم
ة      ) اليوم(فقوله  ) ١٨: التوبة)) (آَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآلِخرِ    ا    ) اهللا(معطوفة على لفظ الجالل ة جره مجرورة وعالم

  . الكسرة

                                           
  .  من البحث٤٤ - ٤٢ص ) ٩٧٤(
   . )٣٦: النور( )١٥: الرعد( )٢٠٥: األعراف(ظ ) ٩٧٥(
   . ٢/١٤٠: الزمخشري، الكشاف) ٩٧٦(
  ). ٥:الجاثية) (٣٣:سبأ) (٨٠:المؤمنون) (٦:يونس) (١٩٠:آل عمران) (١٦٤،٢٧٤:البقرة) (٩٧٧(
  . ١٠٩: ظ عبد القادر البغدادي، خزانة األدب + ٣/٢٩١: الزمخشري، الكشاف) ٩٧٨(
  ).٥٥:غافر) (٤١:رانآل عم) (٩٧٩(
   .)٢٨: الكهف( )٥٢: األنعام(ظ ) ٩٨٠(
   . ٢/٤٨١: الزمخشري، الكشاف) ٩٨١(



  : الممنوع من الصرف
ة   )٩٨٣(هو األسم الذي ال يدخله التنوين ويجر بالفتحة بدل الكسرة أن لم يضف أو لم يدخل عليه أل      واألسباب المانع

ه                      (، فـ )٩٨٤(من الصرف تسعة   م يدخل ع من الصرف فل ببين امتن ام س متى اجتمع منها اثنان في اسم أو واحد يقوم مق

  .)٩٨٥())وال تنوين ويكون في موضع الجر مفتوحًاجر 

  -:وقد لوحظ أن مفردة الزمان جاءت في آتاب اهللا العزيز ممنوعة من الصرف الجتماع علتين مرة واحدة وهي

ون  ف والن ادة األل ة وزي يبويه    -:للعلمي ال س د ق ون فق ف والن ادة األل ة وزي صرف للعلمي ن ال م م ع األس  يمن

ا        ((-):هـ١٨٠ت( اب م ذا ب ة األلف التي في نحو             ه ه بمنزل ا ليست نون ة م ا   : ال ينصرف في المعرف شرى، وم ُب

  .)٩٨٦())اشبهها وذلك آلُّ نون ال يكون في مؤنثها ًفْعَلى، وهي زائدة، وذلك نحو ُعرياٍن وسرحاٍن وإنساٍن

جرورة التي وردت في التنزيل العزيز ممنوعة من الصرف مرة واحدة، وقد جاءت م            ) رمضان(ومثال ذلك لفظة    

الى           ه تع ْرآنُ           : ((وعالمة جرها الفتحة بدل الكسرة وذلك في قول ِه اْلُق ِزَل ِفي ِذي ُأن َضاَن الَّ ْهُر َرَم رة )) (َش : البق

١٨٥.(  

  .)٩٨٧())رمضان في موضع جر ألن الشهر أضيف أليه ولكنه ال ينصرف((فـ

  .)٩٨٩())ض أي شدة وقع الشمسمشتق من الرم((فزيادة األلف والنون ألنه . )٩٨٨())للتعريف واأللف والنون((

                                                                                                                                            
رة(ظ ) ٩٨٢( ران) (٢٦٤، ٢٢٨،٢٣٢، ١٧٧، ١٢٦، ٦٢: البق ساء) (١١٤: آل عم دة) (١٦٢، ١٣٦، ٥٩، ٣٩: الن ) ٦٩: المائ
  ).٢:الطالق) (٢٢٢:المجادلة) (٢:النور) (١٨،١٩،٤٤،٤٥،٩٩: التوبة(
  .ظ ص    من البحث + ٢/٣٢١: ابن عقيل + ١: اج، ما ينصرف وما ال ينصرفظ الزج) ٩٨٣(
  .من البحث/ظ ص     ) ٩٨٤(
  .١/٥٩: ابن يعيش، شرح المفصل) ٩٨٥(
  .٣٦: ظ الزجاج، ما ينصرف وما ال ينصرف + ٣/٢١٦: سيبويه، الكتاب) ٩٨٦(
  .١/١٥٩: األخفش، معاني القرآن) ٩٨٧(
  .١/٣٣٦: الزمخشري، الكشاف) ٩٨٨(
  .٢٠٣:ب األصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآنالراغ)٩٨٩(



اً      : الرمضاء مصدر رمض  ((فـ شهر وجعل علم ه ال ه   )٩٩٠())إذا احترق من الرمضاء فأضيف إلي ل أن سمي  (( وقي

  .)٩٩١())رمضان ألنه يرمض الذنوب أي يحرقها باألعمال الصالحة، من األرماض وهو اإلحراق

  :التثنية
األلف وينصب ويجر                  ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد ع         (هو   ع ب ه يرف ه فأن ه علي ا وعطف مثل نه

  .)٩٩٢())بالياء

ُه     : ((مثناة مرة واحدة نحو قوله تعالى     ) عامين(وقد أستعمل الذآر العطر لفظة       ِه َحَمَلْت َساَن ِبَواِلَدْي ْيَنا اِإلن َوَوصَّ
  ).١٤: لقمان)) (ُأمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن

  .وعالمة جره الياء والنون، ألنها مثنى) في(مجرور بحرف الجر ) عام(مثنى ) عامين(فقوله 

َواْذُآُروا اللََّه ِفي َأيَّاٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن َتَعجََّل ِفي َيْوَمْيِن         : ((، منها قوله تعالى   )٩٩٣(ثالث مرات ) يومين(ولفظة  
  ).٢٠٣: البقرة)) (َفَال ِإْثَم َعَلْيِه

  .  وعالمة جره الياء والنون ألنه مثنى) في(مجرور بحرف الجر ) يوم(نى مث) يومين(فقوله 

                                           
  .١/٣٣٦: الكشاف ، الزمخشري)٩٩٠(
  .٢/٢٩١: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن) ٩٩١(
  .ظ ص     من البحث + ١/٤١: السيوطي، همع الهوامع) ٩٩٢(
  ).٩،١٢فصلت ) (٢٠٣: البقرة(ظ ) ٩٩٣(



  :توآيد افعال الزمان
الثقيلة أصل  :وقال الكوفيون (( وهما أصالن عند البصريين )٩٩٤( لتوآيد الفعل نونان مشددة مفتوحة وخفيفة ساآنة    

ر      (( فهما   )٩٩٧())ويختصان بالفعل  (()٩٩٦())والشديدة اآثر تأآيد   (()٩٩٥())،ومعناهما التوآيد  ال تلحقان األ األفعال غي
د أن     ( ؛ ألن )٩٩٨())الماضية ون التوآي أن ن ن ش ضي، وم اه للم النون، ألن معن ده ب وز توآي ل الماضي ال يج الفع

ه                      (( ،فـ )٩٩٩(تخلص الفعل المضارع لألستقبال    ا أن آل شيء تدخل ة آم ه الثقيل د تدخل ة فق ه الخفيف أنَّ آل شيء دخلت
د ،                          (()١٠٠٠())ةالثقيلة تدخله الخفيف   ة فانت مؤآ أذا جئت بالخفيف ا التي تكون فضًال ف د آم ا توآي وزعم الخليل أنهم

ال تدخالن األعلى الفعل المضارع   ) الخفيفة و الثقيلة  ( فأن نوني التوآيد     )١٠٠١())وأذا جئت بالثقيلة فانت أشد توآيدا     
ون وان شئت             فأما األمر والنهي  ): ((هـ١٨٠ت(ويجوز تأآيد فعل األمر بهما قال سيبويه       ه الن  فأن شئت أدخلت في

ك           ك قول ا في ذا وذل ا م يس فيه ه ل دخل ،الن تَفَعلنَّ ذاك  :لم ت ة   ---ل ذه الثقيل تفعلن ذاك :وان خققت قلت   . فه  )١٠٠٢()ل
تح آخره                           ا فيف ه مطلق م ببنائ ا لمن حك واو ،خالف  )١٠٠٣(والفعل المؤآد بالنون مبني مالم يسند الى األلف او الياء او ال

  :ل المضارع بالنون عدة حاالت منهاولتوآيد الفع
ا     (( ون مثبت شرط أن يك ل ،وب ه بفاص ن الم صول ع ر مف سم غي واب الق ي ج ع ف ضارع الواق   الم

  .)١٠٠٥()توآيده بأحد النونين واجب( فـ)١٠٠٤()---مستقبال
ة أو الثقيل               : ((قال سيبويه  ه االخفيف ه  ومن مواضعها الفعل الذي لم يجب ؛الذي دخلته الم القسم ،فذلك التفارق ة ،لزم

ه          .أن القسم توآيد لكالمك   ((  فـ  )١٠٠٦())ذلك آما لزمته االم في القسم        ع لزمت م يق ر منفي ل ى فعل غي أذا حلفت عل ف
  .)١٠٠٧())الالم ولزمت الالم النون الخفيفة أو الثقيلة في آخر الكلمة وذلك قولك  واهللا ألفعلنَّ

  ناأما الحاالت األخرى فالباحثة تحيل عنها لعدم عالقتها بموضوع
ان ،الفعل               اب اهللا            ) أصبح (ومما جاء مؤآدًا بالنون في الكتاب العزيز من أفعال الزم د ورد الفعل أصبح في آت فق

  . عزَّ وجلَّ مضارعا مسبوقا بالم القسم ومؤآدًا بنون التوآيد الثقيلة في قوله تعالى
  )٤٠:المؤمنين)) (َقاَل َعمَّا َقِليٍل َلُيْصِبُحنَّ َناِدِميَن((

ه  الى فقول ل (تع ا قلي ل ((أي ) عم ن قلي ان (( و)١٠٠٨())ع فة للزم ل ص دة و   (( و)١٠٠٩())قلي ة الم ى قل د معن ا توآي م
   )١٠١١())على آفرهم والالم الم القسم، أي واهللا ليصبحن) ((ليصبحن نادمين( وقوله )١٠١٠())قصرها

ة والم ا       ) ما(فنالحظ في هذه اآلية ثالث مؤآدات هي         سم أي أن اهللا عزَّ وجلَّ         الزائدة للتوآيد ونون التوآيد الثقيل لق
ه                         دة أتيان ك الم ى قصر تل ة عل انهم والدالل رهم وطغي ى آف يندمون في وقت قصير عل م س رة أنه يؤآد أآثر من م

رهم                        ) أصبح(بالفعل   ى آف دم عل د يكون حصول الن صباح أي ق د التوقيت في ال بصيغته المضارعة وهو فعل يفي
  . وعصيانهم في الصباح

                                           
ة )٩٩٤( رح الكافي سالك  +٢/٤٠٢:ظ الرضي،ش شام، اوضح الم ن ه ى    +  ٣/١٢٦:اب صريح عل رح الت ري  ،ش د األزه شيخ خال ال

  ٧٦:عبد الجبار علوان النايله،الصرف الواضح + + ٢/٢٠٣:التوضيح
  ١/٣٧٤:ابن هشام،مغني اللبيب)٩٩٥(
  ٤٢٨:ابن عصفور،المقرب)٩٩٦(
  ١/٣٧٤:ابن هشام، مغني اللبيب) ٩٩٧(
  ٨٣:ظ ابن السراج،الموجز في النحو+٤٢٨:ابن عصفور،المقرب)٩٩٨(
  ٣/٤٦٢:يمة،دراسات ألسلوب القرآنعبد الخالق عض)٩٩٩(
  ٣/٥٠٨:سيبويه،الكتاب)١٠٠٠(
  ٣/٥٠٩:المصدر نفسه)١٠٠١(
  ٣/٥٠٩:المصدر نفسه)١٠٠٢(
  ٢١٦:ابن مالك،تسهيل الفوائد)١٠٠٣(
  ١٧٢:عبد السالم محمد هارون،األساليب االنشائية في النحو العربي)١٠٠٤(
  ١٧٣:المرجع نفسه) ١٠٠٥(
  ٣/٥٠٩:سيبويه،الكتاب)١٠٠٦(
  ٣/١٠٤:المصدر نفسه) ١٠٠٧(
  ١٢/١٢٤:القرطبي،الجامع ألحكام القرآن)١٠٠٨(
  ٣/٣٢:الزمخشري،الكشاف)١٠٠٩(
  ٣/٣٢:المصدر نفسه)١٠١٠(
  ١٢/١٢٤:القرطبي،الجامع ألحكام القرآن)١٠١١(



الى         مؤآدا  ) بّيت(والفعل   ه تع مَّ       ((بنون التوآيد الثقيلة مرة واحدة نحو قول ُه ُث ُه َوَأْهَل ِه َلُنَبيَِّتنَّ ُموا ِباللَّ اُلوا َتَقاَس َق
  .)١٠١٢())متابعة العدو  ليال) :((والبيات) ٤٩:النمل)) (َلَنُقوَلنَّ ِلَوِليِِّه َما َشِهْدَنا َمْهِلَك َأْهِلِه َوِإنَّا َلَصاِدُقوَن

  : حيث اإلعرابأفعال الزمان من
ل             و الفع ال وه ن األفع رب م سميته والمع بب ت طالح وس ة و األص ي اللغ راب ف ى اإلع ابقًا معن ت س بين

  . )١٠١٣(المضارع
ال                  ا من األفع ون ألنه ه حذف الن ة جزم ا وعالم ان فعال مضارعا مجزوم ردة الزم وقد أستعمل القرآن الكريم مف

الى   ه تع ا قول رتين منه سة م ِذيَن((الخم َرى الَّ َشى َأْن  َفَت وَن َنْخ يِهم َيُقوُل َساِرُعوَن ِف َرٌض ُي وِبِهْم َم ي ُقُل  ِف
ِسِهْم       ي َأنُف رُّوا ِف ا َأَس ى َم ْصِبُحوا َعَل ِدِه َفُي ْن ِعْن ٍر ِم اْلَفْتِح َأْو َأْم ْأِتَي ِب ُه َأْن َي َسى اللَّ َرٌة َفَع ِصيَبَنا َداِئ ُت

ا          َياَأ((وقوله عزَّ وجلَّ    ) ٥٢:المائدة)) (َناِدِميَن ِصيُبوا َقْوًم وا َأْن ُت يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاَءُآْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّن
  ).٦الحجرات)) (ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن

  .  الخمسةفي اآليتين الكريمتين السابقتين مجزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه ن االفعال) تصبحوا (فالفعل 
  :أفعال الزمان من حيث البناء

ة اء لغ و : البن ل،  ((ه ن العوام ك م ة ال شيء احدث ذل سكون او الحرآ ن ال دا م ة ضربا واح زوم آخر الكلم ل
ا   اء الزم ان البن اء من حيث آ ر اإلعراب،سمي بن ر تغي م يتغي دا فل زم ضربا واح ه ل اء الن ا سموه بن أنهم أنم وآ

   .)١٠١٤())يرهموضعًا ال يزول من مكان الى غ
ة لعاملٍ         (( هو  : اصطالحا ر آخر الكلم و    )١٠١٥())أن ال يتغي ان مقتضى  العامل من شبه                 (( فه ه لبي ا جيء ب م

صا من سكونين             اء    )١٠١٦())اإلعراب، وليس هو حكاية او اتباعا او نقال او تخل ا سمي بالبن اء    ((  وانم ذا البن من ه
ر في     (( عل   وذآر النحاة علة بناء الف)١٠١٧())المعروف للزومه وثبوته  ة تفتق اٍن مختلف ان الفعل ال تتعاقب عليه مع

د   ---تميزها الى إعراب وال تتوالى عليه العوامل المختلفة التي تقتضي ذلك    ى زائ  اال المضارع فانه قد يؤدي معن
  .)١٠١٩( والمبني من األفعال ضربان)١٠١٨())على معناه األصلي

ي عل      ، ما ُأتفق على بنائه   /احدهما تح  وهو الماضي وهو مبن ه واو                 )١٠٢٠(ى الف م يتصل ب ا ل َق م َرَب و انَطَل  نحو َض
  .او ضمير رفع متحرك فيسكن، جمع  فيضم

  )) اضرْب((وهو فعل االمر نحو ، ما ُأختلف في بنائه والراجح انه مبني/والثاني
ـ و         ((ف ضارعة نح رف الم ن ح رى ع ة الُمعَّ ر للمواجه ل األم ى إن فع ون إل ب الكوفي ْل(ذه رب ) أفع مع

سكون        (( و )١٠٢١())مجزوم ى ال ة      )١٠٢٢())ذهب  البصريون إلى انه مبني عل ال إن تكون مبني  ألن االصل في األفع
ا           شابهة ّم ى فتحة لم ا عل ي منه واألصل في البناء إن يكون على السكون، وانما أُعرب ما اعرب من األفعال أو بن

  .)١٠٢٣(البناءباالسماء وال مشابه بوجه بين فعل األمر و األسماء فكان باقيًا على اصله في 

                                           
  ٢٤/٢٠٣:التفسير الكبير:الرازي)١٠١٢(
  من البحث / ظ ص    )١٠١٣(
  )مادة بني (١٤/٩٤:ابن منظور،لسان العرب)١٠١٤(
  ١/٧٠:و الوافيظ عباس حسن ،النح+٣١٦:ابن عصفور،المقرب)١٠١٥(
  ١/١٨:ظ عبد الحميد السيد طلب، تهذيب النحو+٧٨٠:الفاآهي،شرح الحدود النحوية)١٠١٦(
  ١٠:األنباري،اسرار العربية) ١٠١٧(
  ١/٨١:عباس حسن ،النحو الوافي)١٠١٨(
  ٣٨-١/٣٧:ابن عقيل ،شرح ابن عقيل)١٠١٩(
ة مع أن               ) (١٠٢٠( سكون    بني الفعل الماضي الن البناء هو األصل وانما آان بناءه على حرآ اء ال ه اشبه الفعل    .  األصل في البن الن

ة في الفعل                              ا آانت الحرآ المضارع المعرب في وقوعه خبرا وصفة وصلة وحال واالصل في اإلعراب ان يكون بالحرآات وانم
ن في الماضي خصوص الفتحة النها اخف الحرآات فقصدوا أن تتعادل خفتها مع ثقل الفعل بسبب آون معناه مرآبا لئال يجتمع ثقيال               

  )الهامش (١/٣٨:شرح ابن عقيل ) شيء واحد وترآيب معناه هو داللته على الحدث و الزمان 
  ).٧٢مسألة  (٢/٢٧٣:االنباري ،األنصاف في مسائل الخالف) ١٠٢١(
  ٢/٢٧٣:المصدر نفسه)١٠٢٢(
  ٢/٣٧٨:االنباري ،األنصاف في مسائل الخالف )١٠٢٣(



اٍض خمس مرات                      ا فعل م ى انه ه   )١٠٢٤(وقد وردت مفردة الزمان في لقرآن الكريم مبنية على الفتحة عل ا قول  منه
َصى                  ((تعالى   ْسِجِد اْلَأْق ى اْلَم َراِم ِإَل ْسِجِد اْلَح ْن اْلَم ا ِم ِدِه َلْيًل ه  ) ١:األسراء )) (ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْب فقول

ان         : (( على الفتحة المقدرة على االلف  يقال       فعل ماٍض مبني  ) أسرى( ان معروفت -سريت بالقوم و أسريُت بهم لغت
  . )١٠٢٥() والسُّرى سير الليل--

ل  ه ((وقي ل آل ير اللي سُّرى س يًال---ال ال أسريت وسريت إذا سرت ل ذهن)١٠٢٦()) يق ى ال ادر ال د يتب ا إن  ،  وق بم
ل                ى ذآر اللي ا معن ول              اإلسراء ال يكون إّال في الليل فم ك نق ى ذل اج ال ة والمعنى ال يحت ان اهللا سبحانه و    : في اآلي

سيرة                  ) ليال(اراد بقوله   ((تعالى   بلفظ  التنكير تقليل مدة األسراء وأنه اسرى به في بعض الليل من مكة الى الشام م
 عزَّ وجلَّ      وقوله )١٠٢٨())للتأآيد(( أوذآر الليل    )١٠٢٧())أربعين ليلة وذلك إن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية          

ه        ) اغطش( فـ) ٢٩النازعات)) (َوَأْغَطَش َلْيَلَها َوَأْخَرَج ُضَحاَها   (( اغطش  ((فعل ماٍض مبني على الفتحة وقول
دي                            ((أي  )) ليلها الة غطشى ال يهت ل ف ه قب ه شبه عمش ومن ذي في عين جعله مظلما واصله من األغطش وهو ال
َرُزوا     (( وقوله عزَّ أسمه      )١٠٢٩())فيها ِإَذا َب ولُ               َف ِذي َتُق َر الَّ ْنُهْم َغْي ٌة ِم َت َطاِئَف ِدَك َبيَّ ْن ِعْن ساء )) (ِم ) ٨١:الن

ا  ---التبيت آل شيء ُدبر ليال ((فعل ماٍض مبني على الفتح و  ) بّيت(فقوله    والبَّيوت األمر يبيت عليه صاحبه مهتم
  .)١٠٣٠())به والبيات والتبيت إن ياتي العدو ليال فأصل التبيت أحكام األمر ليال

ّوه    ) ((بّيت (ومعنى   ول النبي                  . زّور وم دلوا ق ّدل  وّحرف ، أي ب ر وب ل غي ه          �وقي رهم ب يهم وام ده ال ا عه  فيم
ديل  يال ---والتبيت التب ره ل ر اذا دب ه--- وبيت الرجل األم رع في ه وقت يتف ذلك ألن ل ب ا خص اللي  )١٠٣١()) وانم

ه   ) ٣٨:القمر)) (ِقرٌَّوَلَقْد َصبََّحُهْم ُبْكَرًة َعَذاٌب ُمْستَ    ((وقوله تعالى    تح       ) صّبحهم (فقول ى الف ي عل اٍض مبن فعل م
د جاء الفعل                     ه وق ى وزن    ) صّبح (والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول ب ل (عل د    ) فّع الثالثي المزي

  وهو وقت الصباح.)١٠٣٢()األتيان في الوقت المشتق منه الفعل(بتكرار العين ومن معاني هذا الوزن هو 
ه عزَّ       )١٠٣٣(مبني على حذف حرف العلة خمس مرات      ) فعل أمر ( العزيز مفردة الزمان     واستعمل الكتاب  ا قول  منه

ِل((وجلَّ   ْن اللَّْي ٍع ِم َك ِبِقْط ِر ِبَأْهِل َك َفَأْس ِصُلوا ِإَلْي ْن َي َك َل ُل َربِّ ا ُرُس اُلوُط ِإنَّ اُلوا َي ود)) (َق ه ) ٨١:ه فقول
سبقوا    ((ومعناه  ) أنت(عل ضمير مستتر تقديره     فعل امر مبني على حذف حرف العلة والفا       ) فأسر( اخرجوا ليال لت

صبح     ده ال ذي موع ذاب ال زول الع الى  )١٠٣٤())ن ه تع اِدي     (( وقول ِر ِبِعَب ى َأْن َأْس ى ُموَس ا ِإَل ْد َأْوَحْيَن ) )َوَلَق
زهم م                       )  ((٧٧:طه( الى تمي اراد اهللا تع ستجيبوه ف ر م ة آث ك الحال ة   داللة على أن موسى عليه السالم في تل ن طائف

ة                      ا الحكم ل م أن قي ه ف فرعون وخالصهم فأوحى اهللا اليه ان يسري بهم ليال والسُّرى اسم لسير الليل واألسراء مثل
  :في ان  يسري بهم ليال قلنا لوجوه

  .ان يكون اجتماعه  ال بمشهد من العدو فال يمنعهم عن استكمال مرادهم في ذلك/أحدهما
  . ومتبعيهليكون عائقا على طلب فرعون/ثانيهما
  .)١٠٣٥ ())ليكون اذا تقارب العسكران ال يرى عسكر موسى عسكر فرعون فال يهابوهم/ ثالثهما

  :أفعال الزمان من حيث النقص
ه ان        ا   (ان من المتعارف علي ان وأخواته ا زال         ،ظل،وبات،وأضحى ) (( آ يس، وم ، وأصبح، وأمسى، وصار، ول

ادام،         سمى باأل   ---وما برح، وما أنفك، ومافتئ، وم ال الناقصة    ت ى       (( وهي    )١٠٣٦()فع ر الفاعل عل ا وضع لتقري م

                                           
  )٢٩النازعات) (٣٨:القمر) (١٧:الكهف) ( ١:اإلسراء) (٨١:النساء(ظ )١٠٢٤(
  ١٠١-١٠٠:السجستاني،فعلت و أفعلت )١٠٢٥(
  ).مادة سرى (١٤/٣٨١:ابن منظور،لسان العرب)١٠٢٦(
  ٢٠/١٤٦:الرازي التفسير الكبير)١٠٢٧(
  ٢/٣٠٦:النسفي،تفسير النسفي)١٠٢٨(
  ٤٠٤:الراغب األصفهاني، معجم مفردات الفاظ القرآن) ١٠٢٩(
  ٣٠/٨٠: الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن)١٠٣٠(
  ٥/٢٨٩:القرطبي،الجامع ألحكام القرآن)١٠٣١(
  ٣٩٤:ظ خديجة الحديثي،ابنية الصرف في آتاب سيويه+٨٣:هاشم طه شالش ، اوزان الفعل ومعانيها) ١٠٣٢(
  ) ٢٣:الدخان) (٥٢:الشعراء) (٧٧:طه) (٦٥:الحجر) (٨١:هود(ظ )١٠٣٣(
  ٦/٤٣:ظ الطوسي ،تفسير التبيان + ١٨/٣٥:الرازي،التفسير الكبير ) ١٠٣٤(
  ٢٢/٩٢:ر نفسهالمصد)١٠٣٥(
  ١٧٦:مهدي المخزومي،في النحو العربي نقد وتوجيه)١٠٣٦(



فة  ُد       ---ص ان زي ل آ اني مث صب الث ع األول وتن ا فترف م معناه ر حك اء الخب مية ألعط ة األس ى الجمل دخل عل  ت
  . )١٠٣٧())قائمًا

ال     سميتها األفع ي سبب ت اة ف د اختلف النح ال الناسخة وق سمى األفع ذلك فهي ت ر ل دأ والخب م المبت سخ حك فهي تن
ذي                  )١٠٣٨(ناقصة اما النها تدل على زمان دون المصدر       ال ا الوقت ال زمن فتعطيه ة من حيث ال  أي أنها تلون الجمل

ك        )١٠٣٩(يريده المتكلم  ن مال واقص هر                 ) هـ ٦٧٢ت(؛ ولكن اب سميتها ن رى سبب ت ك وي ى ذل دم  (( أعترض عل لع
ا ال       ا عليه دث فاألصح داللته ن اح ى زم دل عل ا ت وع، ال ألنه ا بمرف يس(أآتفائه يبويه  )١٠٤٠())ل د وضح س  وق

دا               : ((عدم أآتفائها بالمرفوع وال بد لها من منصوب بقوله        ) هـ١٨٠ت( اج المبت ده آأحتي ا بع ى م اج إل ذا يحت ألن ه
ده ا بع ى م ـ)١٠٤١())إل سى و أضحى( ف ة  ) اصبح و أم ران مضمون الجمل ى اقت ة عل ي للدالل صة فه ت ناق إن آان

ذآورة           ) صار(عنى  بالزمان  الذي يشارآها في الحروف  وقد تكون بم          ة الم وان آانت تامة فهي للدخول في األزم
ه               --- ا ليل ات لمصاحبة إياه اره، وب صفة للموصوف نه ات     :  وقد تكون ظل لمصاحبة ال امتين آانت ب ا ت وأن آانت

  . )١٠٤٢())بمعنى عرس وظل بمعنى األقامة بالنهار
رة ) أصبح(وقد وردت مفردة الزمان    وم وأص   (()١٠٤٣(فعال ناقصا احدى عشرة م صباح   : بح الق وا في ال  ---، دخل

ه           ) صار(  ولكنها وردت بمعنى      )١٠٤٤())أصبح الرجل أذا دخل في الصبح     : يقال ا قول ك المواضع منه ع تل في جمي
دنيا       ((أي  ) ٣٠:المائدة) (َفَطوََّعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمْن اْلَخاِسِرينَ        (تعالى   صار ممن خسر ال
ادة                                و اآل  شيء ألن من ع يس ب ذا ل يًال وه ه ل ه قتل ى أن ه فأصبح عل ا وأستدل بعضهم بقول خرة وذهب عنه خيرهم

ه                             ذلك  ال أن ون حصوله آ ه  الخسران  يعن رًا آانت ثمرت صفقة أذا فعل ام العرب أن يقولوا أصبح فالن خاسر ال
ل فاصبح          وترى الباحثة أن أصبح هنا بمعنى صار وال يعني           )١٠٤٥())تعلق بوقت دون وقت    أن القتل صار في اللي

ة       ) هو(فعل ناقص وأسمه ضمير مستتر تقديره       ) أصبح(على قتله خاسرا نادما فقوله       وقوله من النادمين  شبه جمل
وا       ((وقوله تعالى اسمه    ) خبر أصبح (في محل نصب    ) جار و مجرور  ( َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َوَال َتَفرَُّق

ا            َواْذُآُروا ِنعْ  ران  )) ( َمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُآْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًن ) ١٠٣:آل عم
ادين وصرتم بحيث             ---بنعمة اهللا   ((أي  ) فأصبحتم(فقوله   تم متحاربين متع  متواصلين و أحبابا متحابين بعد أن آن

ه  )١٠٤٦())راد اآلخرين  يقصد آل واحد منكم م      اء ضمير متصل في محل         ) أصبحتم ( فقول اقص والت اٍض ن فعل م
  .خبرها منصوب) أخوانا(رفع اسمها وقوله 

ا      (( منها قوله عزَّ وجلَّ      )١٠٤٧(ورد في القرآن الكريم فعًال ناقصًا ست مرات       )  ظّل(والفعل   ْيِهْم َباًب ا َعَل ْو َفَتْحَن َوَل
هِ     ونَ  ِمْن السََّماِء َفَظلُّوا ِفي ن                  ((أي  ) ١٤:الحجر )) ( َيْعُرُج اب عن اب ك الب زل في ذل ة تصعد وتن فظلت المالئك

وت      اهدوا ملك اب وش ك الب ن ذل سماء م ى ال ون ال شرآون يعرج ؤالء الم ّل ه ل فظ ادة وقي اس وقت عب
  .)١٠٤٨())السماوات

  . )١٠٤٩()) ُعمل بالنهارظل فالن نهاره  يفعل آذا اذا فعله بالنهار وال تقول العرب ظّل يظل اال لكل عمل((فيقال 
ى                 ((فقد   أتي بمعن ى ان ظل ت اينوا عل ا ع وا مستوضحين لم ار ليكون ك في النه جاء لفظ فظلوا مشعرا بحصول ذل

ضا   الى  )١٠٥٠())صار أي ه تع اِآِفينَ    (( وقول ا َع لُّ َلَه َناًما َفَنَظ ُد َأْص اُلوا َنْعُب شعراء )) (َق ا  ((أي ) ٧١:ال فنظل له

                                           
  ٢/٢٩٠:الرضي،شرح الكافية)١٠٣٧(
  ٢/١٧٩:ظ السيوطي،األشباه و النظائر+٢/٢٩٠:المصدر نفسه)١٠٣٨(
  ٩) :دراسة تحليلية مقارنة(أحمد سليمان ياقوت،النواسخ الفعلية و الحرفية ) ١٠٣٩(
  ٣٠-٢٩:دراسة نحوية، دي حارث مالك الغانمي ،جملة النسخ في السور القصارظ مه +٥٣-٥٢:ابن مالك ،تسهيل الفوائد) ١٠٤٠(
  ١/٤٥:سيبويه،الكتاب) ١٠٤١(
  ١٠٢-١٠١:المقرب:ابن عصفور) ١٠٤٢(
  )٤٢،٤٥:الكهف) (٦٧،٩٤:هود) (٧٨،٩١:األعراف) ( ٣،٣١،٥٣،١٠٢:المائدة) ( ١٠٣:آل عمران(ظ )١٠٤٣(
  ).مادة صبح (٣/٥٠٢:لسان العرب:ابن منظور) ١٠٤٤(
  ٣/١٨٤:رسي،مجمع البيان في تفسير القرآنالطب)١٠٤٥(
  ٣/٤٨٣:المصدر نفسه،) ١٠٤٦(
  )١٧:الزخرف) (٥١:الروم) (٤،٧١:الشعراء) (٥٨:النحل) (١٤:الحجر(ظ )١٠٤٧(
  ٦/٣٣١:الطبرسي،مجمع البيان في تفسير القرن)١٠٤٨(
  ١٩/١٦٦:الرازي،التفسير الكبير)١٠٤٩(
  ٥/٤٤٨:ابو حيان،البحر المحيط) ١٠٥٠(



اه      داومين    مصلين عن ابن عباس وقيل معن ا م ى عبادته يم عل الوا   )١٠٥١()) فنق ا ق دونها     (( وأنم انوا يعب م آ نظّل ألنه
ْسَودا     (( وقوله عزَّ وجلَّ   )١٠٥٢())بالنهار دون الليل   ُه ُم لَّ َوْجُه َثًال َظ َوِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم ِبَما َضَرَب ِللرَّْحَمِن َم

ذ       ((أي  ) ١٧:الزخرف)) ( َوُهَو َآِظيمٌ  م ب الهم       )١٠٥٣())لكبما يلحقه من الغ د          ((  ألن من ح ه ق ل ل أن أحدهم إذا قي
ستعمل         ---ولدت لك بنت أغتم وأربد وجهه غيظا وتأسفا وهو مملوء من الكرب            ا ي صيرورة آم  والظلول بمعنى ال

  . )١٠٥٤()أآثر األفعال الناقصة بمعناها
ريم    رآن الك تعمل الق دا(واس رتين ) غ صا م ال ناق ـ)١٠٥٥(فع دا( ف ي للد ) غ صة فه ت ناق ران  أن آان ى أقت ة عل الل

  .)١٠٥٦(مضمون الجملة بالزمان الذي يشارآها في الحروف وقد تكون بمعنى صار
ه عزَّ وجلَّ       ز قول ُه         ((ومما جاء في التنزيل العزي اِل َواللَّ َد ِلْلِقَت ْؤِمِنيَن َمَقاِع وُِّئ اْلُم َك ُتَب ْن َأْهِل َدْوَت ِم َوِإْذ َغ

ع أسمها             ) غدوت( فقوله  ) ١٢١:آل عمران )) (َسِميٌع َعِليمٌ  اء ضمير متصل في محل رف اقص والت اٍض ن فعل م
صباح    ) واذا غدوت من اهلك   (ومعنى قوله    الى    )١٠٥٧(أي وأذآر أذا خرجت من أهلك بال ه تع ضا قول َدْوا  (( واي َوَغ

  ). ٢٥:القلم)) ( َعَلى َحْرٍد َقاِدِريَن
  :أفعال الزمان الماضية من حيث إسنادها إلي  ضمائر الرفع 

صلة     بينُت فيما  ع المت م ضمائر الرف  )١٠٥٨( مضى معنى الضمير و أنقسامه الى ضمير متصل وضمير منفصل واه
ا   )١٠٥٩(مرتين) التاء(ولقد ورد في الكتاب العزيز مفردة الزمان فعال ماضيا مسندا الى ضمير الرفع المتحرك                 منه

ُتْم أَ  ((قوله عزَّ وجلَّ    ْيُكْم ِإْذ ُآْن ا       َواْذُآُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعَل ِه ِإْخَواًن َبْحُتْم ِبِنْعَمِت وِبُكْم َفَأْص ْيَن ُقُل َألََّف َب َداًء َف )) ْع
فعل ماٍض ناقص  والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع اسمها وقوله عزَّ              ) أصبحتم(فقوله  )  ١٠٣:آل عمران (

يمٌ     َوِإْذ َغَدْوَت ِمْن َأْهِلَك ُتَبوُِّئ اْلُمْؤِمِنيَن َمَقاِعَد ِلْلِقَتالِ       ((اسمه   ِميٌع َعِل ران  )) ( َواللَُّه َس سند  ) ١٢١:آل عم وم
َسُموا         (( منها قوله تعالى     )١٠٦٠(ثالث عشر مرة  ) الواو(الى  ضمير الرفع      ِذيَن َأْق ُؤَالِء الَّ وا َأَه َوَيُقوُل الَِّذيَن آَمُن

وأنما ذآر الصباح من  ) ((٥٣:المائدة)) (ا َخاِسِريَنِباللَِّه َجْهَد َأْيَماِنِهْم ِإنَُّهْم َلَمَعُكْم َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َفَأْصَبُحو 
ا  (( وقوله عزَّ جلَّ )١٠٦١())غير ان يراد معنى الصباح ألنهم بمنزلة من أصبح على أسوء حال            َوَلِئْن َأْرَسْلَنا ِريًح

ُروَن ِدِه َيْكُف ْن َبْع وا ِم ْصَفرا َلَظلُّ َرَأْوُه ُم روم)) (َف ه جل وعال) ٥١:ال َدْوا َع((وقول اِدِريَنَوَغ ْرٍد َق ى َح )) َل
  .)١٠٦٢())على قصد ومقدرة في أنفسهم ويظنون أنهم تمكنوا من مرادهم((أي ) ٢٥:القلم(

  :إسناد أفعال الزمان إلى المؤنث
  .)١٠٦٣(لقد بينت الباحثة سابقا موضوع تذآير الفعل وتأنيثه وآذلك بين متى يجب تأنيث الفعل وجوازه

الى           )١٠٦٤(ن فعال ماضيا واجب التأنيث ثالث مرات           وقد استعمل القرآن الكريم فعل الزما      ه تع ا في قول ان منه  أثن
شَِّمالِ      (( ُهْم َذاَت ال ْت َتْقِرُض يِن َوِإَذا َغَرَب ْم َذاَت اْلَيِم ْن َآْهِفِه َزاَوُر َع ْت َتَت شَّْمَس ِإَذا َطَلَع َرى ال )) َوَت
م ذات ا          ((ومعنى ذلك   ) ١٨-١٧:الكهف( ين الكهف واذا غربت          ان الشمس اذا طلعت مالت عن آهفه ين أي يم ليم

م في ظل    (( أي )١٠٦٥())تمر بهم ذات الشمال أي شمال الكهف فال تصيبهم في ابتداء النهار وال في آخر النهار              أنه
                                           

  ٧/١٩٣:ن في تفسير القرآنالطبرسي، مجمع البيا)١٠٥١(
  ٣/١١٦:الزمخشري،الكشاف)١٠٥٢(
  ٩/٤٣:الطبرسي،مجمع البيان في تفسير القرآن)١٠٥٣(
  ٣/٤٨٢:الزمخشري،الكشاف)١٠٥٤(
  )٢٥:القلم) (١٢١:آل عمران(ظ )١٠٥٥(
  ١٠١:ظ ابن عصفور، المقرب)١٠٥٦(
  ١/١٧٩:ظ النسفي ،تفسير النسفي+٤/١٨٤:القرطبي،الجامع ألحكام القرآن) ١٠٥٧(
  . من البحث/ ظ ص    )١٠٥٨(
  )١٠٣،١٢١:آل عمران(ظ )١٠٥٩(
شعراء ) ( ١٤:الحجر ) (٦٧،٩٤:هود ) (٧٨،٩١:األعراف) (٥٣،١٠٢:المائدة(ظ  ) ١٠٦٠( وت ) ( ١٥٧:ال روم ) (٣٧العنكب ) ٥١:ال
  )٢٥:القلم) (١٤:الصف) (٢٥:األحقاف(
  ٥٣:ظ هاتف بريهي شياع ،داللة الفعل في القرآن الكريم+١٧٧:الخفاجي،سر الفصاحة) ١٠٦١(
  ١٨/٢٤٢رطبي الجامع ألحكام القرآن،الق) ١٠٦٢(
  .من البحث/ ظ ص    )١٠٦٣(
  )٢٠:القلم) ( ١٧،١٨:الكهف(ظ ) ١٠٦٤(
  ١٠/٣٦٨:القرطبي،الجامع ألحكام القرآن) ١٠٦٥(



شمس                           تح معّرض الصابة ال ان واسع منف م في مك نهارهم آله ال تصيبهم الشمس في طلوعها وال غروبها مع انه
ى                ) طلعت، وغربت   (اء الفعل     فج  )١٠٦٦())لوال ان اهللا يحجبها عنهم     ند ال ه اس اء التانيث ألن ًال ماضيًا أتصل بت فع
  .ضمير المؤنث المتصل

صَِّريمِ  ((في قوله عزَّ وجلَّ     ) أصبحت(وآذلك الفعل    م )) (َفَأْصَبَحْت َآال ل     ( أي  ) ٢٠:القل أحترقت فصارت آاللي
  . )١٠٦٧()األسود وعن ابن عباس ايضا آالرماد األسود

ّال                   وجائز التأنيث مرة   ه جلَّ وع ى جمع التكسير في قول ِعينَ       (( واحدة ألنه أسند ال ا َخاِض اُقُهْم َلَه ْت َأْعَن )) َفَظلَّ
  ) ٤:الشعراء(

  .)١٠٦٨())على لفظ األعناق وذّآر خاضعين على معنى القوم آأنه قال فظلوا خاضعين) ظل(فأنث ((
  :ِمْن البتداء الغاية في الزمان

د   ---أن ِمْن البتداء الغاية((آثيرا ما يجري في آالم النحاة      ولفظة الغاية تستعمل في الزمان و المكان بخالف األم
ع         ة جمي اء الغاي ة وانته داء الغاي ولهم ابت ي ق ة ف راد بالغاي ط والم ان فق ي الزم ستعمالن ف ضا ي ل اي و االج

  .)١٠٦٩())المسافة
  . )١٠٧٠())جعة اليهابتداء الغاية وهو الغالب عليها حتى أدعى جماعة أن سائر معانيها را((وان 
رة نحو                     ((فهي لالبتداء في غير الزمان عند البصرية سواء آان المجرور بها مكانا نحو سرت من البصرة  او غي

  .)١٠٧١())قولهم هذا آتاب من زيد الى عمرو 
ى مك  : واما ِمْن فتكون البتداء الغاية في األماآن ، وذلك قولك   ) ((هـ١٨٠ت  (قال سيبويه    ان ِمْن مكان آذا و آذا إل

ا  اآن بمنزلته ماء سوى االم ذه األس الن فه ى ف الن إل ْن ف ًا ِم ول إذا آتبت آتاب ذا وتق ذا و آ صريون )١٠٧٢())آ  فالب
ا               ) ُمْذ(في المكان نظير    ) ِمْن(أنَّ  ((اجمعوا على    ان آم في الزمان ألن ِمْن وضعت لتدل على ابتداء الغاية في المك

  .)١٠٧٣())انأنَّ ُمْذ وضعت لتدل على ابتداء الغاية في الزم
نْ (الدليل على أنه يجوز استعمال     : (( واحتجوا بقولهم  )١٠٧٤(البتداء الغاية في الزمان   ) ِمْن(والكوفيون يرون أن     ) ِم

ْن َأوَِّل          ((قال اهللا تعالى    ، في الزمان انه قد جاء في آتاب اهللا تعالى وآالم العرب           َوى ِم ى التَّْق َس َعَل َلَمْسِجٌد ُأسِّ
  وقال الشاعر وهو زهير بن ابي سلمى ، من الزمان) اوَّل يوم(  و)١٠٧٥())ُقوَم ِفيِهَيْوٍم َأَحقُّ َأْن َت

رِ  ِة الِحْج دِّياُر ُبُقنَّ َن ال  ِلَم
  

ْهر      ْن َش ٍج َوِم ْن َحَج َوْيَن ِم ل ()١٠٧٦(أْق  )الكام
  

  :)١٠٧٨( وأيضا قول النابغة الذبياني)١٠٧٧())فدل على انه جائز
ةٍ  وِم َحِليَم ِان ي ن ْأزم ّورْثَن م  ُت

  

ارِب   ِإ   ل الّتج رِّْبَن آ د ُج وم ق ى الي ل(ل  )الطوي
  

  .)١٠٧٩())على تقدير من تأسيس أول يوم) ِمْن أّول يوٍم(تأّول البصريون ((وقد 
ه       ) هـ٥٨١ت(ورّد السهيلي    ك بقول ى البصريين ذل ه         : ((عل اج في قول يس يحت وم    (ول ْن أّوِل ي ا      ) ِم ى اضمار آم إل

اه من وقت                  قرره بعض النحاة من تأسيس أول يوم فرارا من         ان معن  دخول ِمْن على الزمان ولو لفظ بالتأسيس لك
 أي إن البصريين حتى ولو      )١٠٨٠())تأسيس أول يوم فأضماره للتأسيس ال يفيد شيئا وِمْن تدخل على الزمان وغيره            

وم  ((إن المراد بقوله تعالى    ) هـ٢١٥ت(وقال األخفش   ، قدروا محذوفا لكان هذا المحذوف رمانًا أيضاً       )) من أّول ي
                                           

  ٢/٤٧٥:الزمخشري،الكشاف) ١٠٦٦(
  ١٨/٢٤٢:القرطبي،الجامع ألحكام القرآن) ١٠٦٧(
  .١٦٤: الفعل في القرآن الكريمداللة، ظ هاتف بريهي شياع+٢/١٩٦:ابن األنباري،المذآر و المؤنث) ١٠٦٨(
  ٢/٣٢٠:الرضي، شرح الكافية) ١٠٦٩(
  ١/٣٥٣:ابن هشام،مغني اللبيب)١٠٧٠(
  ٢/٣٢٠:الرضي،شرح الكافية) ١٠٧١(
   ١/١٦٦:ظ السيرافي، شرح آتاب سيبويه+١٣٧-٤/١٣٦:ظ المبرد المقتضب +٤/٢٢٤:سيبويه الكتاب) ١٠٧٢(
  .)٥٤:مسألة (١/٢٠٧:األنباري،األنصاف في مسائل الخالف) ١٠٧٣(
  ٣١٤:ظ المرادي،الجنى الداني)١٠٧٤(
  ).١٠٨التوبة ) (١٠٧٥(
  ٢٩ديوانه،:زهير بن ابي سلمى )١٠٧٦(
  ).٥٤:مسألة (١/٢٠٦:األنباري ،األنصاف في مسائل الخالف) ١٠٧٧(
  ١١:ديوانه:النابغة الذيباني) ١٠٧٨(
  ٣١٤المرادي ،الجنى الداني ) ١٠٧٩(
  ٤/٢٥٧:السهيلي،الروض األنف) ١٠٨٠(



ه       ) هـ ٥٣٨ت( بينما يرى الزمخشري    )١٠٨١(منذ أول يوم   ى قول وم    (في معن ْن أّول ي ام      ((أي  ) ِم وم من أي ْن أول ي ِم
صََّالِة       (( ووردت من البتداء الغاية في الزمان في قوله عزَّ وجلَّ            )١٠٨٢())وجوده َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِلل

هِ    ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا      ِر اللَّ ة )) (ِإَلى ِذْآ ى أن    ) هـ ٦٨٦ت(وأعترض الرضي     ) ٩:الجمع نْ (عل داء  ) ِم البت
ْومٍ   ((الغاية في الزمان في اآليتين       ة   )) (ِمْن َأوَِّل َي ه   )  ١٠٨التوب ةِ     (وقول ْوِم اْلُجُمَع ْن َي ه ) ِم ا ال أرى    : ((بقول وأن

داء في                  ى االبت داء أذ المقصود من معن يئا             ) ْنمِ (في اآليتين معنى االبت ة ش أن يكون الفعل المتعدي بمن األبتدائي
ممتدا آالسير  والمشي ونحوه ويكون المجرور بمن الشيء الذي منه ابتداء ذلك الفعل نحو سرت من البصرة أو                       
دار ألن الخروج                          ذا خرجت من ال الن وآ يكون الفعل المتعدي بها اصال للشيء الممتد نحو تبرأت من فالن إلى ف

داء حدثين                        ليس شيء ممتدا     ـتأسيس و الن يس آل ل من خطوة ول و باق إذ يقال خرجت من الدار إذا انفصلت منها ول
ى                        ذا معن ّن و ه د ِم ا بع ان فيم ا حدثان واقع ى        ) في (ممتدين واالصلين للمعنى الممتد بل هم ين بمعن فمن في اآليت

ال أن   وآذلك اعتراضوا على ق    )١٠٨٣())ألن ِمّن في الظروف آثيرا ما تقع بمعنى في        ) في( ْن  (ول من ق داء  ) ِم البت
يس  ((وبعد  ،  بقولهم إن قبل   )١٠٨٤()٤:الروم)) ( ِللَِّه اَألْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعدُ     ((الغاية في الزمان في قوله تعالى        ل

  .)١٠٨٥())بظرفين في االصل وانما هما صفتان
اب               تأتي البتداء الغاية في الزمان آما تأتي البتداء         ) ِمْن(ويتضح للباحثة إن     ك في آت و رود ذل ان ل ة في المك الغاي

 .اهللا العزيز وآالم العرب

                                           
  ٢/٣٣٧:ظ األخفش ،معاني القرآن) ١٠٨١(
  ٢/٢١٤:الزمخشري،الكشاف) ١٠٨٢(
  ٢/٣٢١:الرضي ،شرح الكافية ) ١٠٨٣(
  ) ١٤:الشورى ) (١٩،٦٥:آل عمران) ( ،٢٥،٥١،٨٧،٢١٣:البقرة (ظ شواهد آخر ) ١٠٨٤(
  ١/٤٩٠:ابن عصفور ،شرح جمل الزجاجي) ١٠٨٥(



  :إن أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي 
  :اثبت البحث من خالل التمهيد  -١
  .إنَّ ال فرق بين الزمن و الزمان فهو اسم لقليل الوقت وآثيره فهو اختالف في اللفظ دون المعنى/ أ
د                إنَّ للزمان اهمية آبيرة في      / ب ذي يعتم و االساس ال الدرس النحوي وذلك من خالل ارتباطه بالصيغة الفعلية فه

  .عليه النحاة في تقسيم االفعال إلى ماٍض و مضارع و أمر
اهرة        ي ظ ة وه ة العربي واهر اللغ ن ظ ة م اهرة مهم ه بظ ن ارتباط ضال ع م ف ل واالس ين الفع ق ب ضًا للتفري واي

  .لمعانياإلعراب فهي وسيلة تعبيرية لإلبانة عن ا
   -:في صلب الرسالة بعد التمهيد بين البحث من خالل -٢
  -):الفاظ الزمان المرفوعة في النص القرآني( الفصل االول -أ
ر او اسم                               - دأ او خب ا فاعل  او نائب فاعل او مبت ى أنه ريم مرفوعة عل اهم المفردات التي استعملها القرآن الك

ة آ    ضارعًا ومتبوع ال م ا فع ر إن ووقوعه ان او خب باع     آ ث إش اول البح سق، وح ا او عطف ن ا نعت وقوعه
  .الموضوع تمثيال وتمحيصًا ونماذج

  -):الفاظ الزمان المنصوبة في النص القرآني ( الفصل الثاني/ ب
ـ        - ر ل ه او ظرف او خب ان (اهم المفردات التي وردت في النص القرآني منصوبة على أنها مفعول ب ـ  ) آ ال (أول

ا             ) أن(او اسما لـ  ) النافية للجنس  ذا م ة المنصوبة ورودا وه اظ الزماني ر األلف وبين البحث أن الظرف  هو اآث
  .بينته اآليات القرآنية الشريفة، الن اآثر وقوع الفاظ الزمان  هو الظرف وما يرد غير ذلك يعد تصرفا فيها

دين وا                   ) متى(إن ظرف الزمان    - وم ال ذيب بي ادت التك وال للمشرآين فأف ريم ق رآن الك ى   وقعت في الق ستعجاله عل
  .وجه السخرية

تهكم        - ى سبيل ال ضعف من قال إن إّيان  أفادت التفخيم في الذآر العطر؛ ألن الكافر ال يفخم يوم الدين وانما عل
  .و السخرية

ه                ) آم(إن   - المنصوبة على الظرفية الزمانية افادت االستفهام الذي آان القصد منه اختبار المسؤول ليظهر جهل
  .ر الحقيقة ولم تأت خبرية آما ادعى بعضهمولذلك يعقب جوابه ذآ

  -):الفاظ الزمان المجرورة في النص القرآني(الفصل الثالث/ ج
ق اضافة                      - اهم المفردات الزمانية التي وردت في الكتاب العزيز مجرورة اما بحرف الجر او باألضافة عن طري

  اسم إلى اسم او ظرف زمان إلى فعل 
  .  و جلَّ فقد أقسم به في آيات عديدة ألهمية الزمان عند اهللا عزَّ-
  :الملحق في متفرقات ألفاظ الزمان/د
ـ                   - ا ب ى اقترانه ة باألضافة إل د الثقيل سم (إن استخدام القرآن الكريم ألفعال الزمان مؤآدة بنون التوآي ادة  ) الم الق لزي

  التأآيد فبدل من مؤآد واحد استخدم مؤآدين
ا        - رده الزم ل (ن  إن استخدام النص القرآني لمف ر مع الفعل         ) اللي صيغة التنكي سافة      ) اسرى (ب ة الم ى قل دل عل لي

  .على الرغم من ان االسراء يعني السير بالليل ولكنه ذآره لزيادة التأآيد
ريم وآالم العرب            ) ِمْن(إن - رآن الك ة من الق ك باألدل تستخدم البتداء الغاية في الزمان وحاول البحث اشباع ذل

  .واظهر ضعف من ذهب خالف ذلك
  

أسأله تعالى التوفيق فهو ولي التوفيق وهو حسبي، ونعم 
  .الوآيل



  القرآن الكريم: خير ما نبتدئ به.١
  ):هـ١٢٧٠ت(اآللوسي، ابو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي . ٢

  .ت.مصر، د، المنيرية، ط.د، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
  ):الدآتور (ابراهيم السامرائي. ٣

  ). م١٩٦٦ –هـ ١٣٨٦(، بغداد، مطبعة العاني، ط.د، الفعل زمانه وابنيته
  ):الدآتور(إبراهيم مصطفى . ٤

  .م١٩٥١، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط.د، احياء النحو
  أحمد سليمان ياقوت. ٥

  .م١٩٨٤، دار المعارفمطبعة ، ط.د، دراسة تحليلية مقارنة، النواسخ الفعلية والحرفية
  ):الدآتور(أحمد عبد الستار الجواري . ٦

  ).م١٩٧٤ –هـ ١٣٩٤(، بغداد، مطبعة المجمع العلمي العراقي، ط.د، نحو الفعل
  ):هـ٢١٥ت(ابو الحسن سعيد بن مسعدة ، األخفش األوسط. ٧

  ).م١٩٧٩ –هـ ١٤٠٠ (١ط، حققه الدآتور فائز فارس، معاني القرآن
  . دار األمل–دار البشير ) م١٩٨١ –هـ ١٤١٠ (٢ط
  ):هـ٦٨٤ت(تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد ، االسفراييني. ٨

، الرياض ، مطابع الفرزدق التجارية  ، )١(ط، دراسة وتحقيق بهاء الدين عبد الوهاب عبد الرحمن       ، لباب اإلعراب 
  ).م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٥(
  ).هـ٩٢٩ت(شافعي ابو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسى ال، االشموني. ٩

ك    ن مال ة اب ى ألفي موني عل رح االش د    ، ش د الحمي دين عب ي ال د مح واهده محم رح ش ه وش ة ، )٢(ط ، حقق مطبع
  ).م١٩٣٩ –هـ ١٣٥٨(، مصر، مصطفى البابي الحلبي وأوالده

  :االعشى . ١٠
  .م١٩٦٨، نلبنا، بيروت، المطبعة التعاونية اللبنانية، ط.د، حققه وقدم له المحامي فوزي عطوي، ديوانه
  ):هـ٥٧٧ت(ابو البرآات آمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد ، االنباري. ١١

  ).مسيحية١٨٨٦ –هـ ١٣٠٣(، ليدن، مطبعة بريل، ط. د، أسرار العربية
د    ، والكوفّيين، البصرّيين: االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين     د الحمي دين عب ، )٣(ط، تحقيق محمد محي ال

  ).م١٩٥٥ –هـ ١٣٧٤(، السعادة مصرمطبعة 
د طه       . تحقيق د ، البيان في غريب إعراب القرآن     د الحمي سقا     ، طه عب ة مصطفى ال ة المصرية    ، ط.د، مراجع الهيئ

  )م١٩٧٠ –هـ ١٣٩٠(، العامة للتأليف والنشر
  ):هـ٣٢٨ت(ابو بكر محمد بن القاسم ، ابن االنباري. ١٢

  ).م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦بيروت ، دار الرائد العربي، )٢(ط، الجنابيطارق عبد عون . تحقيق د، المذآر والمؤنث
  ):هـ٤٦٩ت(الطاهر بن أحمد ، ابن بابشاذ. ١٣

  ).م١٩٧٧(، الكويت، المطبعة العصرية، )١(ط، تحقيق خالد عبد الكريم، شرح المقدمة المحسبة
  :برجشتر آسر. ١٤

  .ت. د، مطبعة المجد، وابرمضان عبد الت. صححه وعلق عليه د، التطور النحوي للغة العربية
  ):هـ٥٢١: ت (أبو محمد عبد اهللا بن محمد ، البطليوسي. ١٥

ريم سعودي  ، الحلل في إصالح الخلل من آتاب الجمل      شر  ، ط. د، تحقيق سعيد عبد الك يد للن شورات  ، دار الرش من
  .ت.د، الجمهورية العراقية، وزارة الثقافة واألعالم

  ):هـ١٠٩٣ت (عبد القادر بن عمر ، البغدادي. ١٦
سان العرب اب ل ّب لب ة األدب ول ارون، خزان سالم ه د ال ق عب شر، ط.د، تحقي ة والن ي للطباع اب العرب ، دار الكت

  ).م١٩٦٨ –هـ ١٣٨٧(، القاهرة
  ):الدآتور(تمام حسان . ١٧

  ).م١٩٧٣(، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط.د، اللغة العربية معناه ومبناها
  ).م١٩٥٥ –هـ ١٣٧٤(، القاهرة، مطبعة الرسالة، ط.د، للغةمناهج البحث في ا

  ).هـ١١٥٨ت(محمد علي الفاروقي ، التهانوي. ١٨



ون  طالحات الفن شاف اص ه د، آ ية د   . حقق صوص الفارس رجم الن ديع وت د الب ي عب د  .لطف نعم محم د الم عب
  ).م١٩٧٢(، مصر، المطبعة المصرية، ط.د،حسنين
  ).هـ٤٢٩ت(ك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور عبد المل، الثعالبي. ١٩

ة ة وسر العربي ه اللغ لبي ، فق يظ ش د الحف اري وعب راهيم االبي سقا وإب ه مصطفى ال ه ووضع فهارس ، )١(ط، حقق
  ):م١٩٣٨ -هـ١٣٥٧(، مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي

  ).هـ٢٩١ت(أبو العباس أحمد بن يحيى ، ثعلب. ٢٠
  ).م١٩٦٠(، مصر، دار المعارف، )٢(ط،  هارونشرح وتحقيق عبد السالم محمد، مجالس ثعلب

  ):هـ٤٧١ت (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ، الجرجاني. ٢١
  ).م١٩٧٢ –هـ ١٣٩٢(، دمشق، م.د، ط.د، حققه وقدم له علي حيدر، الُجمل

  .ت.د، مصر، المطبعة العربية، )٢(ط، صححه وشرحه وعلق عليه أحمد مصطفى المراغي، دالئل األعجاز
  ).م١٩٨٢(، األردن، عمان، المطبعة الوطنية، ط.د، آاظم بحر المرجان.تحقيق د، المقتصد في شرح اإليضاح

  ):هـ٨١٦ت(علي بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن الحسيني ، الجرجاني. ٢٢
  ).م١٩٣٨ - ١٣٥٧(مصر ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، ط.د، التعريفات

  ):هـ٨٦٤ت(وجالل الدين بن أحمد المحلي ) هـ٩١١ت(جالل الدين السيوطي ، الجاللين. ٢٣
  .بهامش الفتوحات اإللهية، تفسير الجاللين

  ):هـ٣٩٢ت(أبو الفتح عثمان ، ابن جني. ٢٤
  ).م١٩٥٥ –هـ ١٣٧٤(، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، )٢(ط، تحقيق محمد علي النجار، الخصائص

  .ت.د، بغداد، مطبعة العاني، ط.د، قيق حامد المؤمنتح، اللمع في العربية
ا ضاح عنه راءات واإلي واذ الق ين ش ي تب سب ف ار  ، المحت يم النج د الحل دآتور عب ي النجدي ناصف وال ق عل تحقي

شرقية    ، ط مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.د، والدآتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي     ات ال ، مطابع شرآة اإلعالن
  ).م١٩٦٩ –ـ ه١٣٨٩(القاهرة 

  ):هـ٣٩٣ت(إسماعيل بن حماد ، الجوهري. ٢٥
  .ت.د، مصر، مطابع دار الكتاب العربي، ط.د، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، تاج اللغة وصحاح العربية

  ):هـ٦٤٦ت(جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر ، ابن الحاجب. ٢٦
ة  م الكافي ة نظ رح الوافي ى بن ، ش دآتور موس ق ال ة وتحقي يدراس وان العليل ة اآلداب، ط.د، اي عل النجف ، مطبع

  ).م١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠(، األشرف
  :حسن طه الحسن. ٢٧

  ).م١٩٩٠(، الموصل، مطبعة الزهراء، ط.د، إعرابه، حكمه، نوعه، االستثناء في القرآن الكريم
  :أبو حسن القنوجي البخاري. ٢٨

  ).هـ١٣٠٠(، مصر، بوالق، ةالمطبعة الكبرى الميري، )١(ط، فتح البيان في مقاصد القرآن
  :حسين محمد محمد حسن. ٢٩

  ).م١٩٨٩(، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، )١(ط، ) القرآن الكريم-الجملة العربية (البدل في 
  ):هـ٢٦١ت(أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . ٣٠

  .ت.د، لبي وشرآائهدار أحياء الكتب العربية عيسى البابي الح، ط. د، صحيح مسلم
  ).هـ٧٤٥ت (أثير الدين أبو حيان عبد اهللا محمد بن يوسف بن علي االندلسي ، أبو حيان. ٣١

رب سان الع ن ل ضرب م شاف ال ق د، ارت ق وتعلي اس. تحقي صطفى الّنم دني، )١(ط، م ة الم اهرة، مطبع ، الق
  ).م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٨(

  .ت.د، مصر، مطبعة السعادة، )١(ط، البحر المحيط
  ).هـ٩٠٥ت(الشيخ خالد عبد اهللا األزهري . ٣٢

  ).م١٩٥٤ – ١٣٧٤(، القاهرة، مطبعة االستقامة، )١(ط، شرح التصريح على التوضيح
  ):هـ٣٧٠ت(أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد ، ابن خالوية. ٣٣

  ت.د، بغداد، مطبعة واوفسيت منير، ط.د، إعراب ثالثين سورة من القران الكريم
  ):الدآتورة(خديجة الحديثي . ٣٤

  ).م١٩٦٥ –هـ ١٣٨٥(، بغداد، منشورات مكتبة النهضة، )١(ط، ابنية الصرف في آتاب سيبويه
  ):هـ٤٦٦ت(أبو محمد عبد اهللا بن محمد سنان الحلبي ، الخفاجي. ٣٥



صاحة ر الف صعيدي  ، س ال ال د المتع ه عب ق علي بيح وأوالده .د، صحيحة وعل ي ص د عل ة محم صر، ط مطبع ، م
  .)م١٩٥٣ –هـ ١٣٧٢(

  ):هـ٣٢١ت(أبو بكر محمد بن الحسن االزدي ، ابن دريد. ٣٦
  .ت.د، بغداد، مكتبة المثنى، ط.د، جمهرة اللغة

  ):هـ٦٠٦ت(فخر الدين ، الرازي. ٣٧
  ).هـ١٣٥٧(، مصر، مطبعة البهية المصرية، )١(ط، التفسير الكبير

  ):هـ٥٠٢ت(أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل ، الراغب األصفهاني. ٣٨
رآن   اظ الق ردات ألف م مف دين    ، معج مس ال راهيم ش واهده إب ه وش ّرج آيات بطه وصححه وخ ب ، ط.د، ض دار الكت

  ت.د، لبنان، بيروت، العلمية
  :  رسمية محمد بن المياح. ٣٩

  ).م١٩٦٥ –هـ ١٣٨٤(، بغداد، مطبعة دار البصري، ط.د، دراسة في النحو العربي، إسناد الفعل
  ):هـ٦٨٦ت ( بن الحسن االسترابادي رضي الدين محمد، الرضي. ٤٠

  .ت.د، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ط.د، شرح الرضي على الكافية
  :أبو رياش أحمد بن إبراهيم القيسي. ٤١

ت  ميات الكمي رح هاش سي   ، ش وري القي ودي ن دآتور حم لوم وال دآتور داوود س ق ال ب ، )١(ط، تحقي الم الكت ، ع
  ).م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤(، بيروت
  :أبو ّزبيد الطائي. ٤٢

  ).م١٩٦٧(، بغداد، مطبعة المعارف، ط.د، جمعه وَحَقّقه الدآتور نوري حمودي القيسي، شعره
  ):هـ٣١١ت(أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل ، الزجاج. ٤٣

اج  ى الزج سوب إل رآن المن راب الق اري ، إع راهيم األبي ة إب ق ودراس ة، ط.د،تحقي ة األميري صر، المطبع ، م
  ).م١٩٦٥(

ود قراعة       ، ما ينصرف وما ال ينصرف     ة     ، ط.د، تحقيق هدى محم رام التجاري اهرة ، مطابع االه ـ  ١٣٩١(،الق  –ه
  ):م١٩٧١
  ):هـ٣٣٧ت(أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ، الزّجاجي. ٤٤

  ).م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤(، بيروت، دار النفائس، )١(ط،تحقيق مازن المبارك، اإليضاح في علل النحو
ل شر، الجم ي بن نب عن ي ش ن أب ة اب رحه العالم ه وش سيك، )٢(ط، ه وتحقيق ة آلنك اريس، مطبع ـ ١٣٧٦(، ب  –ه
  ).م١٩٥٧

د           ، حروف المعاني  ق الحم ي توفي دآتور عل ه ال ع        ، )١(ط، حققه وقدم ل شر والتوزي الة للطباعة والن ، مؤسسة الرس
  ).م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤(، م.د

  ):هـ٧٩٤ت(بدر الدين محمد بن عبد اهللا ، الزرآشي. ٤٥
رآن الب وم الق ي عل ان ف راهيم ، ره ضل إب و الف د أب ق محم ة، )١(ط، تحقي ب العربي اء الكت ابي ، دار أحي سى الب عي

  ).م١٩٥٨ –هـ ١٣٧٧(م .د، الحلبي وشرآاه
  ):هـ٥٣٨ت(أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر ، الزمخشري. ٤٦

ل            اني ، الجزء األول  ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التاؤي ة   ، ط.د، الثالث ، الث دار المعرف
  .ت.د، لبنان، بيروت، للطباعة والنشر
  ).م١٩٤٧ -هـ١٣٦٦(، لبنان، بيروت، الناشر دار الكتاب العربي، ط.د، الجزء الرابع

اقر الحسني          ، المحاجاة بالمسائل النحوية   دآتورة بهيجة ب ة اسعد  ، ط.د، قدمت له وحققته وعلقت حواشيه ال ، مطبع
  ).م١٩٧٣ –م ١٩٧٢(، بغداد

  ) هـ١٣٢٣(، مصر، مطبعة التقدم، )١(ط، المفصل في علم العربية
  :زهير بن أبي ُسلمى. ٤٧

شرآة دار األرقم أبي األرقم للطباعة  ، ط.د، شرحه وضبط نصوصه وقّدم له الدآتور عمر فاروق الطّباع       ، ديوانه
  .ت.د، لبنان، بيروت، والنشر والتوزيع

  ):هـ٢٥٥ت(أبو حاتم ، السجستاني. ٤٨
ة          ، فعلت وأفعلت  راهيم العطي ل إب دآتور خلي ة البصرة     ، ط.د، حققه ودرسه ال ع بمطابع جامع ة الكتب  ، طب ، مديري

  ).م١٩٧٩(



  ):هـ٣١٦ت(أبو بكر محمد بن سهل : ابن السراج. ٤٩
  ).م١٩٧٣(، النجف األشرف، مطبعة النعمان، ط.د، الجزء األول، تحقيق عبد الحسين الفتلي، األصول في النحو

  ).م١٩٧٣ –هـ ١٣٩٣(، بغداد، مطبعة سليمان االعظمي، ط.د، والجزء الثاني
الم دامرجي             ، الموجز في النحو    ن س شويمي واب ه مصطفى ال دم ل ه وق دران  ، ط.د، حقق ة ب روت ، مطبع ان ، بي ، لبن

  ).م١٩٦٥ –هـ ١٣٨٥(
  :أبو السعود حسنين الشاذلي. ٥٠

ة          ا الوظيفي دد معانيه ة    دراس (األدوات النحوية وتع ة تطبيقي ة    ، )١(ط، )ة تحليلي ة الجامعي ، اإلسكندرية ، دار المعرف
  ).م١٩٨٩(

  ).هـ٩٨٢ت(محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ، أبو السعود. ٥١
د           ، تفسير أبو السعود المسمى ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم           د عب ة بأشراف محم ذه الطبع صححت ه

  ).م١٩٧٢(، رمص، مطبعة محمد علي صبيح، اللطيف
  )هـ٦٢٦ت(أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الخوارزمي ، السكاآي. ٥٢

  ).م١٩٨٢ –هـ ١٤٠٢(، بغداد، مطبعة الرسالة، )١(ط، تحقيق أآرم عثمان يوسف، مفتاح العلوم
  ):هـ١٢٠٤ت(سليمان بن عمر العجيلي الملقب بالجمل . ٥٣

  .ت.د، القاهرة، مطبعة االستقامة، ط.د، ن للدقائق الخفيةالفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير الجاللي
  ):هـ٥٨١ت(أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا األندلسي ، السهيلي. ٥٤

شام  ن ه ة الب سيرة النبوي ي شرح ال روض اآلنف ف ل ، ال رحمن الوآي د ال ق عب ق وتعلي صر ، )١(ط، تحقي دار الن
  ).م١٩٦٧ –هـ ١٣٨٧(، القاهرة، للطباعة

  ).هـ١٨٠ت(أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، ويهسيب. ٥٥
  .ت.د، بيروت، عالم الكتب، ط.د، تحقيق وشرح عبد السالم محمد هارون، الكتاب
  ):هـ٣٦٨ت(أبو سعيد الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان ، السيرافي. ٥٦

يبويه  اب س رح آت رآن      ، ش واب وآخ د الت ضان عب دآتور رم ه ال ق علي ه وعل دم ل ه وق ة  ،ط.د، حقق ابع الهيئ  مط
  ).م١٩٨٦(، المصرية العامة للكتاب

  ):هـ٩١١ت(جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ، الّسيوطي. ٥٧
  ).م١٩٥١ –هـ ١٣٧٠(، مصر، شرآة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، )٣(ط، اإلتقان في علوم القرآن

  ).هـ١٣٦٠(، حيدر آباد، يةمطبعة دائرة المعارف العثمان، )٢(ط، األشباه والنظائر
  ).م١٩٧٧(، بغداد، دار الرسالة للطباعة، تحقيق الدآتور نبهان ياسين حسين، المطالع السعيدة في شرح الفريدة
  ).م١٩٧٠(، مصر، مطبعة دور الثقافة، ط.د، تحقيق علي محمد البجاوي، معترك األقران في أعجاز القرآن

م ال           ة همع الهوامع شرح جمع الجوامع في عل ساني             ، عربي دين النع در ال د ب سيد محم ي بتصحيحه ال دار ، ط.د، عن
  .ت.د، لبنان، بيروت، المعرفة للطباعة والنشر

  :شوقي ضيف. ٥٨
  ).م١٩٨٢(، القاهرة، مطابع دار المعارف، ط.د، تجديد النحو

  ):هـ١٢٤١ت(أحمد بن محمد ، الصاوي. ٥٩
ين   سير الجالل ى تف صاوي عل ية ال ع والن ، حاش زم الطب ي ملت د حنف د أحم د الحمي صر، م.د، ط.د، شر عب ، م

  ).هـ١٣٥٨(
  ):هـ١٢٠٦ت(محمد بن علي ، الصبان. ٦٠

  .ت.د، دار أحياء الكتب العربية، ط.د، حاشية الصبان على شرح االشموني على ألفية ابن مالك
  ):هـ٥٤٨ت(أبو علي الفضل بن الحسن ، الطبرسي. ٦١

دار ، ط.د، يحه وتحقيقه والتعليق عليه الحاج السيد باسم الرسولي         وقف على تصح  ، مجمع البيان في تفسير القرآن    
  ). ش١٣٣٩ –ق ١٣٧٩(، لبنان، بيروت، أحياء التراث العربي

  ):هـ٣١٠ت(أبو جعفر محمد بن جرير ، الطبري. ٦٢
  ).م١٩٥٤ –هـ ١٣٧٣(مصر ، مصطفى البابي الحلبي، )٢(ط، جامع البيان عن تاؤيل آي القرآن

  ):هـ٤٦٠ت(عفر محمد بن الحسن أبو ج، الطوسي. ٦٣
رآن      سير الق املي      ، التبيان في تف د حبيب قصير الع ين  ، ط.د، بتحقيق وتصحيح أحم ة األم ، النجف األشرف  ، مكتب

  .ت.د



  :عباس حسن. ٦٤
  ).م١٩٦٦(، القاهرة، دار المعارف) ٣(ط، الجزء األول. النحو الوافي
  .ت.د، دار المعارف، )٦(ط، والجزء الثاني

  : البستانيعبد اهللا. ٦٥
  ).م١٩٢٧(، بيروت، المطبعة االميريكانية، ط.د، البستان

  :عبد الجبار علوان النايلة. ٦٦
  ).م١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨(، جامعة الموصل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ط.د، الصرف الواضح

  :عبد الحميد سيد طلب. ٦٧
  ).م١٩٨٩ (،مدينة نصر، الصدر لخدمات الطباعة، )٢(ط، تهذيب النحو

  .عبد الخالق عضيمة. ٦٨
  ).م١٩٧٢ –هـ ١٣٩٢(، الجزء األول والثاني، مصر، مطبعة السعادة، )١(ط، دراسات السلوب القرآن

  ).م١٩٧٣ –هـ ١٣٩٣(، الجزء الثالث
  ):الدآتور(عبد السالم محمد هارون . ٦٩

  ).م١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩(، القاهرة، مطابع الدجوي، )٢(ط، األساليب اإلنشائية في النحو العربي
  

  :عبد العليم السيد فودة. ٧٠
  .ت.د، القاهرة، مؤسسة دار الشعب، ط.د، أساليب االستفهام في القرآن

  :عبد الغني الدقر. ٧١
  ).م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦(، دمشق، دار القلم، )١(ط، معجم القواعد العربية في النحو والصرف

  .عبد الوهاب الصابوني. ٧٢
  .ت.د، لبنان، بيروت، ر مكتبة الشرقدا، ط.د، اللباب في النحو

  ).هـ٢١٠ت(معمر بن المثنى الّتيمي ، أبو عبيدة. ٧٣
، الجزء األول ، مصر ، مطبعة السعادة، )١(ط، محمد  فؤاد سرآين. عارضه بأصوله وعلق عليه د  ، مجاز القرآن 

  ).م١٩٦٢ –هـ ١٣٨١(، الجزء الثاني، )م١٩٥٤ –هـ ١٣٧٤(
  :عصام نور الدين. ٧٤

  ).م١٩٨٤-هـ١٤٠٤(، لبنان، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، )١(ط، لزمنالفعل وا
  ):هـ٦٦٩ت(علي بن مؤمن بن محمد بن علي االشبيلي ، ابن عصفور. ٧٥

اح   .تحقيق د ، الشرح الكبير ، شرح جمل الزجاجي   شر      ، صاحب أبو جن ة الموصل   ، دار الكتب للطباعة والن ، جامع
  .ت.د

  ).م١٩٨٦(، بغداد، مطبعة العاني، ط.د، يق أحمد عبد الستار الجواري وعبد اهللا الجبوريتحق، المقرب
  ):هـ٧٦٩ت(بهاء الدين عبد اهللا ، ابن عقيل. ٧٦

ل ن عقي سعادة، )١٤(ط، الجزء األول، شرح اب ة ال ـ ١٣٨٤(، مصر، مطبع اني) م١٩٦٤ –ه ، ط.د، والجزء الث
  .ت.د، بغداد، مطبعة منير

  ):هـ٦١٦ت( البقاء عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا أبو، العكبري. ٧٧
  .ت.د، مصر، المطبعة اليمنية، ط.د، إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآن

ة    ، ط.د، تحقيق محمد البجاوي  ، التبيان في إعراب القرآن    ابي الحلبي وشرآاه      ، دار أحياء الكتب العربي سى الب ، عي
  .ت.د

  ):هـ٣٧٧ت(الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد النحوي ، أبو علي. ٧٨
  ).م١٩٨٣(، بغداد، مطبعة العاني، ط.د، تحقيق صالح الدين الّسنكاوي، المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات

  ):هـ٦٤٥ت(عمر بن محمد بن عمر المعروف بالشلوبيني ، أبو علي. ٧٩
  .ت.د، القاهرة، دار التراث العربي للطبع والنشر، ط.د، المطّوعدراسة وتحقيق يوسف أحمد ، التوطئة

  ):هـ٣٩٥ت(أبو الحسين أحمد بن زآريا ، ابن فارس. ٨٠
ّشويمي      ، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في آالمها        دران     ، ط.د، حققه وقدم له مصطفى ال ة مؤسسة ب ، مطبع

  ).م١٩٦٣(، بيروت



ة ، )١(ط،  هارونتحقيق عبد السالم محمد ، مقاييس اللغة  ابي الجلبي وشرآاه    ، دار أحياء الكتب العربي سى الب ، عي
  ).هـ١٣٦٨(، القاهرة
  ):الدآتور(فاضل صالح السامرائي . ٨١

و  اني النح اني ، ط.د، مع زء األول والث الي  ، الج يم الع ة التعل ل، مطبع   )م١٩٨٩(، الموص
  ).م١٩٩١(، الموصل، دار الحكمة للطباعة والنشر، الجزء الثالث

  ):الدآتور(فاضل مصطفى الساقي . ٨٢
  ).م١٩٧٧ –هـ ١٣٩٧(، القاهرة، المطبعة العالمية، ط.د، اقسام الكالم من حيث الشكل والوظيفة

  ):هـ٩٧٢ت(عبد اهللا بن أحمد بن علي ، الفاآهي. ٨٣
ة     ع بمطابع دار الكتب للطباعة والن          ، ط.د، زآي فهمي االلوسي     .دراسة وتحقيق د    ، شرح الحدود النحوي ، شرطب

  ).م١٩٨٨(، جامعة الموصل
  ):هـ٢٠٧ت(أبو زآريا يحيى بن زياد بن عبد اهللا ، الفراء. ٨٤

، مطبعة دار الكتب المصرية  ، ط.د، تحقيق أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار    ، الجزء األول ، معاني القرآن 
  ).م١٩٥٥ –هـ ١٣٧٤(، القاهرة

  .ت.د، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ط.د، لنجارتحقيق ومراجعة األستاذ محمد علي ا، الجزء الثاني
ي النجدي            .تحقيق د : الجزء الثالث  تاذ عل ة األس ة    ، ط.د، عبد الفتاح إسماعيل شلبي ومراجع ة المصرية العام الهيئ

  ).م١٩٧٢(، للكتاب
  ):هـ١٧٥ت(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد ، الفراهيدي. ٨٥

  .إبراهيم السامرائي. ودمهدي المخزومي. تحقيق د، آتاب العين
  ):هـ٨١٧ت(مجد الدين محمد بن يعقوب ، الفيروز آبادي. ٨٦

ات      ، ط.د، تحقيق األستاذ محمد علي النجار     ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز       مطابع شرآة اإلعالن
  ).م١٩٦٩ –هـ ١٣٨٩(والجزء الرابع ) م١٩٦٥ –هـ ١٣٨٥(، الجزء األول، القاهرة، الشرقية

  .ت.د، مصر، مطبعة السعادة، ط.د، لقاموس المحيطا
  ):هـ٢٧٦ت(أبو محمد عبد اهللا بن مسلم ، ابن قتيبة. ٨٧

رآن  شكل الق ل م قر ، تاؤي د ص سيد أحم شره ال رحه ون ة، )٣(ط، ش ة العام روت، المكتب ان، بي ، لبن
  ).م١٩٨١–هـ١٤٠١(

  ):هـ٦٨٢ت(شهاب الدين ، القرافي. ٨٨
  ).م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٢(، بغداد، مطبعة اإلرشاد، ط.د، طه محسن.تحقيق د، االستغناء في أحكام االستثناء

  ):هـ٦٧١ت(أبو عبد اهللا بن أحمد األنصاري ، القرطبي. ٨٩
  ).م١٩٦٧ –هـ ١٣٨٧(، القاهرة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ط.د، الجامع ألحكام القرآن

  ):هـ٧٣٩ت(جالل الدين محمد بن عبد الرحمن ، القزويني. ٩٠
ة  وم البالغ ي عل وقي ، التلخيص ف رحمن البرق د ال تاذ عب رحه األس رى، ط.د، ضبطه وش ة الكب ة التجاري ، المكتب

  .ت.د، مصر
  ).هـ١٣٠٢(، بيروت، م.د، ط.د، وقف على طبعه سليم نصر اهللا داغر، تلخيص المفتاح

  ).هـ٤٣٧ت(مكي بن أبي طالب ، القيسي. ٩١
  )م١٩٧٥(، م.د،ط.د، م صالح الضامندراسة وتحقيق حات، مشكل إعراب القرآن

  :.آمال إبراهيم بدري. ٩٢
  ).م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤(، القاهرة، مطبعة التقدم) ١(ط، الزمن في النحو العربي

  :لبيد بن أبي ربيعة العامري. ٩٣
  .ت.د، بيروت، دار صادر، ط.د، ديوانه
  ):هـ٧٠٢ت(أحمد بن عبد الّنور ، المالقي. ٩٤

اني في شرح حروف      اني رصف المب د الخراط    ،  المع د محم ة    ، ط.د، تحقيق أحم ة العربي ، مطبوعات مجمع اللغ
  ).م١٩٧٥ –هـ ١٣٩٥(، دمشق
  ):هـ٦٧٢ت(جمال الدين أبو عبد اهللا بن محمد ، ابن مالك. ٩٥

اهرة ، دار الكتاب العربي   ، ط.د، حققه وقدم له محمد آامل برآات     ، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد    ـ  ١٣٨٧(، الق ه
  .)م١٩٦٧ –



دوري       ، شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ     رحمن ال د ال اني   ، ط.د، تحقيق عدنان عب ة الع داد ، مطبع ـ   ١٣٩٧(، بغ  –ه
  ).م١٩٧٧
  ):الدآتور(مالك يوسف المطلبي . ٩٦

  ).م١٩٨٦(، بغداد، طبع بمطابع دار الشؤون الثقافية العراق، ط.د، الصيغ الزمنية في اللغة العربية
  ).م١٩٨٦(، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، )٢(ط، اسة لغويةدر، السياب ونازك والبياتي

  ):هـ٢٨٥ت(أبو العباس محمد بن يزيد ، المبرد. ٩٧
ات     ، الجزء األول  ، ط.د، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة    ، المقتضب ة شرآة اإلعالن ) هـ ١٣٨٥(، مصر ، مطبع

  ).هـ١٣٨٨(، دمشق، مطبعة الحنفيةال، والجزء الرابع) م١٣٨٦(، القاهرة، والجزء الثاني والثالث
  :محمد االنطاآي. ٩٨

  . ت.د، بيروت، سوريا، دار الشرق، ط.د، المحيط في أصوات اللغة ونحوها وصرفها
  ):األستاذ األول المتمرس في جامعة الكوفة(محمد حسين علي الصغير . ٩٩

  ).م١٩٩٠ –هـ ١٤١٠(، اقيمطبعة المجمع العلمي العر، ط.د،نحو التجديد في دراسات الدآتور الجواري
  ):هـ١٢٨٧ت(الشيخ محمد الخضري . ١٠٠

  .ت.د، طبع بمطبعة دار أحياء الكتب العربية، ط.د، حاشية الخضري على ابن عقيل
  :محمد فريدي وجدي. ١٠١

  ).م١٩٧١(، لبنان، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، )٣(ط، دائرة معارف القرن العشرين
  : قاسمحسن بن، المرادي. ١٠٢

اني     روف المع ي ح داني ف ى ال سن  ، الجن ه مح ق ط شره    ،ط.د، تحقي ى ن داد عل ة بغ اعدت جامع  -م ١٩٧٤(، س
  ).م١٩٧٥
  ):الدآتور(مصطفى الّنماس . ١٠٣

  ).م١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩(، الكويت، مطابع دار القبس، )١(ط، دراسات في األدوات النحوية
  ):هـ٧١١ت (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور. ١٠٤

رب سان الع شر ، ط.د، ل ة والن روت للطباع ادر ودار بي ع   ، دار ص ث والراب اني والثال د األول والث روت المجل بي
  ).م١٩٥٦ -هـ ١٣٧٥(، والمجلد الرابع عشر، )م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤(

  ):الدآتور(مهدي المخزومي . ١٠٥
ديث        ي الح نهج العلم ى الم ق عل د وتطبي ي قواع و العرب ي النح ي دا، )٢(ط، ف د العرب روت، ر الرائ ان، بي ، لبن

  ).م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦(
  ).م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦(، لبنان، بيروت، دار الرائد العربي، )٢(ط، في النحو العربي نقد وتوجيه

و      ة والنح ة اللغ ي دراس ا ف ة ومنهجه ة الكوف ي ، )٣(ط، مدرس د العرب روت، دار الرائ ان، بي ـ ١٤٠٦(، لبن  –ه
  ).م١٩٨٦
  :النابغة الذبباني. ١٠٦
  ).م١٩٦٠ –هـ ١٣٧٩(، بيروت، دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر، ط.د، تحقيق آرم البستاني، ديوانه
  :أبو عبد اهللا بدر الدين محمد ابن اإلمام جمال الدين محمد بن مالك، ابن الناظم. ١٠٧

  ).هـ١٣١٢(، يروتب، مطبعة القديس جاور جيوس، تصحيح وتنقيح محمد سليم اللبابيدي، شرح ألفية ابن مالك
  

  ): الدآتورة(نجاة عبد العظيم الكوفي . ١٠٨
  ).م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط.د، دراسة لغوية قرآنية، ابنية األفعال

  ):هـ٣٣٨ت(أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس ، النحاس. ١٠٩
  ).م١٩٧٧(، بغداد، ة العانيمطبع، ط.د، زهير غازي زاهد. تحقيق د، إعراب القرآن

  ).م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥(، بغداد، مطبعة العاني، ط.د، تحقيق آورآيس عواد، التفاحة في النحو
  .أبو البرآات عبد اهللا أحمد بن محمود، النسفي. ١١٠

  .ت.د، مصر، مطبعة عيسى البابي، ط.د، تفسير النسفي
  ):الدآتور(هاشم طه شالش . ١١١

  ).م١٩٧١(، النجف األشرف، مطبعة اآلداب، ط.د، أوزان الفعل ومعانيها
  :الهذليون. ١١٢



  ).م١٩٤٥ -هـ ١٣٦٤(، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، ط.د، ديوان الهذليين
  ):هـ٣٧٠ت(علي بن محمد النحوي ، الهروي. ١١٣

ة    ، ط.د، تحقيق عبد المعين الملوحي   ، االزهية في علم الحروف    ـ  ١٣٩١(، قدمش ، مطبوعات مجمع اللغة العربي ه
  ).م١٩٧١ -

  ):هـ٧٦١ت(أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف األنصاري ، ابن هشام. ١١٤
  ).م١٩٨١(، جده، مطبعة األصفهاني، ط.د، علي   فوده نيل. تحقيق وتقديم د، اإلعراب عن قواعد اإلعراب

  .لبنان، بيروت، دار الندوة الجديد، )٦(ط، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك
  ).م١٩٥٦ -هـ ١٣٧٥(، مصر، مطبعة السعادة، )٤(ط، الجزء الثاني

  ).م١٩٨٦(، بيروت، مكتبة النهضة العربية، علي محسن موسى. تحقيق د، شرح جمل الزجاجي
  ).م١٩٤٨ -هـ ١٣٦٧(، مصر، مطبعة السعادة، )٤(ط ، شرح شذور الذهب في معرفة آالم العرب

  .ت.د، م.د، ط.د،  غريبه وشرح شواهده محمد محي الدينحققه وضبط، شرح قطر الندى وبل الصَّدى
ي اللبيب عن آتب االعاريب واهده د، مغن ه وخرج ش د اهللا.حقق ي حم د عل ارك ومحم ازن المب عيد ، م ه س راجع

  ).م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤(، دمشق، دار الفكر، )١(ط، األصفهاني
  ):هـ٦٤٣ت(موفق الدين يعيش بن علي النحوي ، ابن يعيش. ١١٥

  .ت.د، بيروت، عالم الكتب، ط.د، فصلشرح الم



  :الرسائل الجامعية 
  :حمادي محمد راضي العوادي. ١

  ).م١٩٩٦ -هـ ١٩١٧(، جامعة الكوفة، مقدمة إلى آلية اآلداب، رسالة ماجستير، ما في العربية

  :صاحب منشد عباس الزيادي . ٢

ريم             رآن الك ة و    ، الجمل التي لها محل من اإلعراب في الق ة دراسة نحوي الة ماجستير   ، داللي ة      ، رس ى آلي ة إل مقدم

  ).م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩(، جامعة الكوفة، التربية للبنات

  :صفاء محمد علي الجلبي. ٣

ة         ، رسالة ماجستير ، األفعال الناسخة الداخلة على المبتدأ والخبر وآراء النحويين فيها         ة اآلداب وهيئ ى آلي ة إل مقدم

  ).م١٩٧٢(، جامعة بغداد، الدراسات العليا

  :عبد اهللا عبد الرحمن أسعد السعدي. ٤

اري       سين البخ ن الح سن ب ى الح سوب إل راب المن روف واإلع اني األدوات والح ق  ، مع ة وتحقي الة ، دراس رس

  ).م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠(، جامعة بغداد، مقدمة إلى آلية اآلداب، ماجستير

  :عبد الغفور محمد طه القيسي. ٥

  ).م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(، جامعة بغداد، مقدمة إلى آلية الشريعة، توراهآطروحة دآ، آيات الزمن في القرآن الكريم

  :ليث أسعد عبد الحميد. ٦

ة اآلداب    ، آطروحة دآتوراه ، الزمن النحوي في الشعر الجاهلي     ة المستنصرية   ، مقدمة إلى آلي ـ  ١٤١٥(، الجامع ه

  ).م١٩٩٥ -

  

  :مهدي حارث مالك الغانمي. ٧

صار     سور الق ي ال سخ ف ة الن ة ، جمل ةدراس ستير ، نحوي الة ماج ة اآلداب  ، رس ى آلي ة إل ة ، مقدم ة الكوف ، جامع

  ).م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(

  :موسى بناي العليلي. ٨

  ).م١٩٧٠(، جامعة القاهرة، مقدمة إلى آلية دار العلوم، رسالة ماجستير، الظروف في اللغة العربية

  :نضال حسن سلمان . ٩

  ).م١٩٨٨هـ ١٤١٩(، جامعة بغداد، لية اآلدابمقدمة إلى آ، رسالة ماجستير، األضافة في العربية

ة   ، اللون في القرآن الكريم    ة داللي ة نحوي وراه  ، دراسة لغوي ات     ، آطروحة دآت ة للبن ة التربي ى آلي ة إل ة  ، مقدم جامع

  ).م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(، الكوفة

  :هاتف بريهي شياع الثويني. ١٠

ريم   رآن الك ي الق ل ف ة الفع وراه، دالل ة دآت ى آ، آطروح ة إل ة اآلدابمقدم ة، لي ة الكوف   جامع

  ).م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠(



  

  :المجالت والدوريات 
  

  ):الدآتور(إمام عبد الفتاح إمام . ١

ورة  ) م١٩٧٦ -هـ  ١٣٩٦(، ٤العدد، ٣السنة، مجلةالثقافة العربية ، الزمان بين اللغة والقرآن    ُطبعت على مطابع الث

  .بنغازي، للطباعة والنشر

  :آاظم فتحي الراوي . ٢

  . م١٩٧٩، سنة ٤مجلة آداب المستنصرية العدد ، مان بين اللغة والقرآنألفاظ الز

  
  
  
  
  
  


