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اختلف النحاة واللغويون يف ٔاي قسم من ٔاقسام 
 QالRالفعل يُعّد ٔاصًال لغريه مهنا، واختلفوا يف ا
الزمنية أالصلية للفعل املضارع، هل يه للحال 
وdسـتقبال معًا، ٔاو يه للحال فقط، وقد قام 

القواعد عىل حنٍو يثري إالجعاب، ولكهنم  النحاة بوضع
يف جمال دراسة املصطلح الزمين للفعل، يلحظ ٔاّن 
هناك نقصًا يف درس النحاة القداىم؛ ٔالهنم نظروا ٕاىل 
مقوQ الزمن نظرة ضيقة، واهمتوا }لشلك، ؤاغفلوا 
املعىن، واهمتوا }لزمن الرصيف، وانشغلوا عن الزمن 

ال غرابة ٔان جند عندمه النحوي السـيايق، ومن َمثّ ف
نقصًا يف جمال dصطالح اخلاص بزمن الفعل 

املايض، : ومصطلحات النحاة مل تتعّدد يف الغالب
  واحلالواملضارع، وأالمر، واملسـتقبل، 

  
  
  

 

: Résumé 
Les linguistes et les 

grammairiens n’ont pas été unanimes 

sur la classe du verbe et   sur la 

signification originelle de 

l’inaccompli « El-Moudhareaa ». Ils 

se sont interrogés si celui-ci désigne 

l’état et la réceptivité ou seulement 

l’état. 

Bien qu’elle soit, du point de vue 

formel, exhaustive, l’étude de cette 

forme verbale demeure limitée. 

Les anciens grammairiens ont omis le 

sens et se sont préoccupés des formes 

de conjugaison et ont oublié la valeur 

significative en contexte. 

De là, il n’est pas étonnant que nous 

avons une déficience dans le domaine 

de la terminologie spécifique au 

temps de conjugaison du verbe : le 

passé, le présent, l'avenir, l’impératif 

et l’état.
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يعترب الفعل ٔاحد ٔاقسام اللكمة الرئيسة اليت يتألف مهنا ال�م، ويعرف عىل ٔانه ما دل     
  .1عىل معىن يف نفسه مقرتن بأحد أالزمنة

ٕاّن الفعل « : بقو¦الفعل يف ضوء املهنج احلديث " عبد الهادي الفضيل"ويعرف      
}عتباره وحدة لفظية، ٔاي مجموعة ٔاصوات ذات نظام معني، يأخذ وظائف معينة يف 

  .d«2سـتعامل اللغوي dج°عي، فيأخذ وظيفة داللية، ؤاخرى رصفية، ولثة حنوية 
  :3يرى ٔان للفعل ثالث وظائف يه اكالٓيت" الفضيل"فـ     

لنا عند اسـتعامل الفعل، وتوقفنا عىل معناه املعجمي ويه اليت تربز : الوظيفة اRاللية -1
  . ا«ي تنطوي عليه مادته احلرفية املؤلفة ¦

ويه اليت تقوم بأداهئا بنية الفعل اللفظية، ٔاو هيئة  تركيب عنارصه : الوظيفة الرصفية -2
Áً ، فٕاهنا تمتثل يف داللته عىل وقوع احلدث ٔاو ٕايقاعه مقرت"يفعل"، و"فعل: "املادية، حنو

  .بزمن من أالزمنة الثالثة، وذÂ عند dسـتعامل
  .وتمتثل يف إالسـناد، حيث يسـند الفعل ٕاىل dمس يف امجل� الفعلية    :الوظيفة النحوية -3

وعىل هذا ينبغي ٔان نفرق يف التعريفات بني التعريف للفعل }عتباره لكمة معجمية وبني      
  .حنوية التعريف ¦ }عتباره بنية رصفية ٔاو وحدة

  :4ٔاّن للفعل ثالثة معاٍن يه اكالٓيت" فريد اRين ٕايدن"ويرى      
  ".ذهبنا"، و"ينطلق"، و"غفر: "وهو مفاد الفعل اÈرد، وذÂ حنو: املعىن الطبيعي -أ 

: وهو ما يفيده الفعل عند الزËدة عىل حروفه أالصلية، وذÂ مثل: املعىن العاريض -ب
  ".تعجبنا"، و"يقاتل"، و"اسـتغفر"
وهو ا«ي يظهر من خالل عالقة الفعل }لزمان، وهذا يعين ٔاّن للفعل     :املعىن الضمين - ج

  . قيودًا حتّدد عالقته مبفهوم الزمان
فالفعل ¦ ٔامهية كبرية يف اللغة العربية؛ ٔالنه يكرث اسـتعام¦ يف احلديث، وهو ٔاحد      

  .ب مهنا بقية ٔابواب القواعدالعنارص الثالثة اليت تُسـَهتل هبا غالب كتب النحو وتتشع
  



  البشري جلول /أ                              داللـة الفعـل فـي العربيـة من حيث االٔصل واملصطلح الزمين            
 
 

 2015جــــوان                                   239                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

  ::::أصل الفعل يف العربيةأصل الفعل يف العربيةأصل الفعل يف العربيةأصل الفعل يف العربية) ) ) ) 1111
اختلف النحاة واللغويون القداىم يف ٔاي قسم من ٔاقسام الفعل يُعّد ٔاصًال لغريه مهنا،      
  :ٔاّي أالفعال ٔاقدم من غريه يف العربية؟، وانقسموا ٕاىل ثالثة ٔاقسام: ٔاي
ٔالّن أالصل يف الفعل ٔان يكون « ؛ قسم يرى ٔاّن فعل احلال هو أالصل لبقية أالفعال ::::أوالأوالأوالأوال

خربًا، وأالصل يف اخلرب ٔان يكون صدقًا، وفعل احلال ميكن إالشارة ٕاليه، فيتحقق وجوده، 
فيصدق اخلرب عنه، ؤالّن فعل احلال مشار ٕاليه، فÛ احلظ من الوجود، واملايض 

تبة عىل النحو هذا يعين ٔاّن ٔاقسام أالفعال }لنسـبة ٕاىل الزمان مر . 5»واملسـتقبل معدومان 
  .احلال مث املسـتقبل مث املايض: االٓيت
ٔالّن اليشء مل « قسم يرى ٔاّن الفعل املسـتقبل هو أالصل، وأالسـبق يف التقدم ؛ : : : : نيانيانيانيا

يكن مث اكن، والعدم سابق للوجود، فهو يف التقدم منتظر، مث يصري يف احلال، مث ماضيًا، 
. 6»املسـتقبل، مث فعل احلال، مث املايض فيخرب عنه  }مليض، فأسـبق أالفعال يف املرتبة 

 ٔاال املايض؛ من النفس يف رتبة ٔاسـبق املضارع  ٔانّ  وذÂ« ): هـ392ت" (ابن جين"يقول 
" السـيوطي"ويقول  .7»بعد  فã توجد مث معدومًة، تكون ٔان احلوادث ٔاحوال ٔاّول ٔانّ  ترى

ملعدوم، مث خيرج الفعل أالصل هو املسـتقبل؛ ٔالنه خيرب به عن ا: وقال قوم« ): هـ911ت(
هذا يعين ٔاّن ٔاقسام أالفعال }لنسـبة ٕاىل الزمان . 8»ٕاىل الوجود، فيخرب عنه بعد وجوده 

  .املسـتقبل مث احلال مث املايض: مرتبة عىل النحو االٓيت
ٔالنه ال زËدة فيه، ٔالنه مكل وجوده، « قسم يرى ٔاّن الفعل املايض هو أالصل؛ : : : : لثالثالثالثا

هذا يعين ٔاّن ٔاقسام أالفعال }لنسـبة ٕاىل الزمان مرتبة عىل . 9» فاسـتحّق ٔان يسّمى أصالً 
  .املايض مث احلال مث املسـتقبل: النحو االٓيت

ٔاّن هذه املساQٔ ال خترج عن حدود dفرتاضات، اليت « " ٕابراهمي السامرايئ"ويرى      
ٕالثبات ما  ينقصها اRليل التارخيي، مث ٕاّن هؤالء أالقدمني يلجأون ٕاىل طرق غري لغوية،

ٔاال ترى ٔاّن مساQٔ العدم، وكونه سابقًا للوجود، ال ميكن ٔان يسـتفاد مهنا . يرونه من آراء
 .10»للوصول ٕاىل هذه املساQٔ اللغوية 
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  :وهناك من يذهب ٕاىل ٔاّن ٔاصل أالفعال فيه مسألتان     
ث�، ٔالنه ٔاسـبق أالم « ذهب البرصيون ٕاىل ٔاّن أالصل يف أالفعال هو املايض؛ : : : : أالوىلأالوىلأالوىلأالوىل

والعتالل املضارع وأالمر }عتال¦، ؤالّن املضارع هو املايض مع الزوائد، وأالمر منه بعد 
، فالفعل املايض جمرد ال زËدة فيه، ومنه اشـتق الفعل املضارع بزËدة ٔاحد 11»طرîا 
  . 12من ٔاو¦، ومن املضارع اشـتق فعل أالمر بعد حذف حرف املضارعة) أنيت(ٔاحرف 

ٔاّن الفعل املايض يف العربية هو أالصل، والفعل املضارع يأيت " دالعقا"ويرى      
}لترصيف؛ ٔالّن املايض عند العرب ðم، واRليل عىل ٔامهيته، ٔانه يتخذ ٔاساسًا للترصيف 

أّن النحاة العرب مل يتخذوا الفعل املايض « يرى " متام حسان"، ولكن 13ٔاو dشـتقاق
ة واحدة من صيغه ويه املسـندة ٕاىل املفرد ٔاساسًا للترصيف ٔالمهيته، ولكن ٔالّن صيغ

، ففي لك )رضبن -رضبوا  -رض} : (، ٔاكرث جتردًا من غريها، مثل"رضب: "الغائب، مثل
جندها خالية من هذه " رضب"صيغة من هذه الصيغ جند زËدة يف الفعل، ولكن 

  .14»الزËدة
ٔاّن العرب : «ي قالوأالسـتاذ الفاضل ا« : بقو¦" متام حسان"عىل " العقاد"ورّد      

اختاروا الفعل املايض öٔصل للصيغ أالخرى؛ ٔالنه ٔاكرث جتريدًا من املزيد، فهذا غري مطابٍق 
ٔاقل من " يرضب"للمعروف عن أالفعال؛ ٔالّن اÈرد ٔاقل حروفًا من املزيد يف لك زمن، فـ

ٕان اكن ، فلامذا مل خيتاروا املضارع ٔاصًال للمشـتقات؟، "يرضبن"و" يرضبون"و" يرض}ن"
  .15»سبب dختيار ما ذكره أالسـتاذ 

  .ٔاصول) املايض، واملضارع، وأالمر(ويذهب مجهور النحاة ٕاىل ٔاّن  أالفعال الثالثة      
املايض واملضارع فقط، ٔاّما أالمر فهو مقتطع : ذهب الكوفيون ٕاىل ٔاّن ٔاصول الفعل: : : : أالخرىأالخرىأالخرىأالخرى

اكن ٔامر اùاطب ٔاكرث عىل  ليفعْل öٔمر الغائب، وملا" افعلْ "من املضارع؛ ٕاذ ٔاصل 
ٔالسنهتم، استثقلوا جميء الالم فيه، حفذفوها مع حرف املضارعة طلبًا للتخفيف مع كرثة 

وذهب البرصيون ٕاىل ٔاّن أالمر ٔاصل برأسه، وما . dسـتعامل، وبنوا عىل ذÂ ٔانه معرب
 .16ذكر يف ٔاصÛ فهو ممنوع
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املضارع؛ ٔالنه عند البرصيني مشـتق ففعل أالمر عند النحاة ٔاحدث وجودًا من الفعل      
من املضارع بعد حذف حرف املضارعة، ؤالنه عند الكوفيني ليس مبشـتق من املضارع 
ليكون قسـãً ¦ وللفعل املايض، ولكنه مقتطع من املضارع اÈزوم بالم أالمر للمواüة، فهو 

  .17ٕاذن منه
رٔاينا ما جاءوا به « فهيا النظر،  ٔاّن هذه التعليالت ٕاذا ٔانعمنا" ðدي اùزويم"ويرى      

ترخصًا، وحمض افرتاء، ال يقوم عىل ٔاساس من فقه اللغة، و�رخيها، وحركة تطورها، 
  .18»ورٔاينامه يصدرون عن متحالت عقلية، ال يصلح ٔاْن يكون مثلها سـندًا Rرٍس لغوي 

م عىل أالخذ ٔاما عن الباحثني احملدثني، فليس Rهيم من الوئق التأرخيية ما يعيهن     
بيشء ðم يف هذا الشأن، فقد ذكر بعض الباحثني املسترشقني ٔاّن فعل أالمر ميكن ٔاْن 

، ورٔاهيم هذا ال خيتلف عن آراء أالقدمني اليت 19يكون أالصل القدمي للفعل يف العربية
ول تفتقر ٕاىل اRليل اللغوي، مث ٕاّن املقارنة بني العربية واللغات السامية، ال تعني عىل الوص

  .20ٕاىل يشٍء يطمأن ٕاليه يف هذا الصدد
   ::::اRالQ الزمنية أالصلية للفعل املضارعاRالQ الزمنية أالصلية للفعل املضارعاRالQ الزمنية أالصلية للفعل املضارعاRالQ الزمنية أالصلية للفعل املضارع) ) ) ) 2222

  :ويه اكالٓيت 21ٔاقوالٍ ) 5(ٔاّن يف زمن املضارع مخسة " السـيوطي"يرى      
؛ ٔالّن املسـتقبل غري )هـ528ت( *"ابن الطراوة"ٔانه ال يكون ٕاّال للحال، وعليه  ::::أحدهاأحدهاأحدهاأحدها

  .ينوي ٔان يقوم غداً : ، مفعناه"يقوم غداً زيد : "حمقق الوجود، فٕاذا قلت
، ؤانكر ٔان يكون للحال )هـ310ت" (الزجاج"ٔانه ال يكون ٕاّال للمسـتقبل، وعليه : : : : الثاالثاالثاالثاينينينين

صيغة، لقرصه، فال يسع العبارة؛ ٔالنك بقدر ما تنطق حبرف من حروف الفعل، صار 
صل بني املايض ماضيًا، ؤاجيب بأّن مرادمه }حلال املايض غري املنقطع، ال االٓن الفا

  .واملسـتقبل
" سيبويه"ٔانه صاحل هلام حقيقة، فيكون مشرتاكً بيهنام، وهو رٔاي امجلهور و ::::الثالثالثالثالثالثالثالث

؛ ٔالّن ٕاطالقه عىل لك مهنام ال يتوقف عىل مسوّغ، وٕان ركّب خبالف ٕاطالقه )هـ180ت(
  ).قرينة(عىل املايض، فٕانه جماز، لتوقفه عىل مسوّغ 

) هـ377ت" (ٔابو عيل الفاريس"از يف dسـتقبال، وعليه ٔانه حقيقة يف احلال جم ::::الرابعالرابعالرابعالرابع
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، بدليل محÛ عىل احلال عند التجّرد من "السـيوطي"، وهو اùتار عند "ابن ٔايب ركب"و
عليه ٕالفادة املسـتقبل، وال تدخل العالمة " السني"القرائن، وهذا شأن احلقيقة، ودخول 

  .يثٕاّال عىل الفروع، كعالمات التثنية وامجلع والتأن 
؛ ٔالّن )هـ581ت" (ابن الطاهر"ٔانه حقيقة يف dسـتقبال جماز يف احلال، وعليه  ::::اخلامساخلامساخلامساخلامس

ٔاصل ٔاحوال الفعل أن يكون ُمنتَظراً، مث حاًال، مث ماضيًا، فاملسـتقبل ٔاسـبق، فهو ٔاحّق 
  .وُرد� بأنه ال يلزم من سـبق املعىن ٔاسـبقية املثال. }ملثال
من دالQ املضارع عىل احلال صواب، ٔاما منعه داللته " ابن الطراوة"ٕاّن ما ذهب ٕاليه      

عىل dسـتقبال ٕاذا ُوجدت قرينة تدل عىل ذÂ فغريب؛ ٔالنّه ال يتطابق مع الواقع اللغوي 

 نَْفٌس  تَْدِري َوَما [: ا«ي وردت فيه صيغة املضارع داQ بكرثة عىل املسـتقبل، فقو¦ تعاىل

مما ال يداري يف كونه لالسـتقبال، ومحÛ عىل ٔانه عىل تقدير ، 34: لقامن ]غًَدا  تَْكِسُب  َماَذا
  .22احلاكية ٕاذا وقع، ٔاو ٔاّن معناه تنوي كسـبه غدًا غري سلمي؛ ٔالّن النفس تعمل ما تنويه

فهو رٔاي ضعيف من وüة النظر اللغوية؛ ٔالنه ينظر ٕاىل " الزجاج"ٔاما ما ذهب ٕاليه      
ض هذا، وصيغة املضارع وردت بكرثة ل�الQ عىل اللغة بنظرة فلسفية، والواقع اللغوي يرف

  .23احلال، كام دلت عىل املسـتقبل
ٔاّن أالصل ٔاّال حيمك للفظني متغايرين مبعىن واحد : ٔاما ما ذهب ٕاليه امجلهور فريّد عليه     

ٕاّال بدليٍل، وال للفظ واحد مبعنيني ٕاّال بدليل، والراحج ٔاّن املضارع يدل عىل احلال عند 
القرائن، ويأيت لالسـتقبال عند وجود القرينة اRاQ عىل ذÂ، وهذا ما يقبÛ جترده من 

 [: بقو¦ تعاىل" ابن الطراوة"العقل ويثبته السامع، ٔاال ترى ٔاّن النحاة يردون ما ذهب ٕاليه 

، ودالQ املضارع عىل dسـتقبال هنا مسـتفادة من ]غًَدا  تَْكِسُب  َماَذا نَْفٌس  تَْدِري َوَما
 ":المنر بن تولب العلكي"كام يردونه بقول  ،"غداً "

    أبوÁ هكذا سوف يفعلأبوÁ هكذا سوف يفعلأبوÁ هكذا سوف يفعلأبوÁ هكذا سوف يفعل: : : : وقالتوقالتوقالتوقالت************    فلام رأته آمنًا هان وجدها فلام رأته آمنًا هان وجدها فلام رأته آمنًا هان وجدها فلام رأته آمنًا هان وجدها 
  .    24"سوف"وdسـتقبال مسـتفاد من 

  : ومن أالقوال اليت تؤكد دالQ املضارع عىل زمن احلال عند جترده من القرائن ما يأيت    
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 صارت سوف ٔاو السني أالفعال هذه ىلع ٔادخلت وٕان« ): هـ286ت" (املربد"يقول  -1
  .25»" ٔارضب سوف"و ،"سأرضب": قوÂ وذÂ احلال، معىن من وخرجت يسـتقبل، ملا
 عىل دل ،"يفعل سوف" أو "سـيفعل": قلت فٕاذا« ): هـ316ت" (ابن الرساج"يقول  -2

 يه ٕامنا احلقيقة اكنت ٕاذ به، ٔاوىل ٔالنه لفظه؛ عىل احلارض وترك املسـتقبل، تريد ٔانك
  .26»مىض  قد ٔاو يتوقع، ملا ال املوجود، حارضلل
، "السني"ٕاذا أردت }لفعل املضارع dسـتقبال ٔادخلت عليه « ": ابن جين"يقول  -3

لتدل هبا عىل اسـتقبا¦، وذÂ يدل عىل ٔاّن ٔاصÛ موضوع للحال، ولو اكن dسـتقبال فيه 
  .27»ٔاصًال ملا احتاج ٕاىل  عالمة 

 dسـتقبال، يف جماز احلال، يف حقيقة هو: بعضهم وقال «): هـ686ت" (الريض"يقول  -4
 dسـتقبال ٕاىل يرصف وال احلال، عىل ٕاال حيمل مل القرائن، من خال ٕاذا ٔالنه ٔاقوى؛ وهو
 خاصة، صيغة للحال يكون ٔان املناسب من ؤايضا واÈاز، احلقيقة شأن وهذا لقرينة، ٕاال
  .28»*ٔالخويه كام
ابن "ٔانه ال يكون ٕاّال للحال، وعليه « اة ذهب ٕاىل ٔاّن بعض النح" السـيوطي"يروي  -5

ٔانه حقيقة يف احلال جماز « : ، ويقول أيضا29»؛ ٔالّن املسـتقبل غري حمقق الوجود "الطراوة
، وهو اùتار عندي، بدليل "ابن ٔايب ُركب"و" ٔابو عيل الفاريس"يف dسـتقبال، وعليه 

عليه ٕالفادة " السني"احلقيقة، ودخول  محÛ عىل احلال عند التجّرد من القرائن، وهذا شأن
، d«30سـتقبال، وال تدخل العالمة ٕاّال عىل الفروع، كعالمات التثنية وامجلع والتأنيث 

ٔان يرتحج فيه احلال، وذÂ ٕاذا اكن جمّردًا؛ ٔالنه ملّا « : يف موضع آخر" السـيوطي"ويقول 
غة ختّصه، جعلت داللته اكن للك من املايض واملسـتقبل صيغة ختّصه، ومل يكن للحال صي

 Ûّختصاص بصيغة، وعلd عىل احلال راحجة عند جتّرده من القرائن، جربًا ملا فاته من
بأنه ٕاذا اكن لفظ صاحلًا لٔالقرب وأالبعد، فأالقرب أحّق به، واحلال ٔاقرب من " الفاريس"

أالصلية،  يذهب ٕاىل ٔاّن املضارع ٕاذا وقع عىل احلال اكن حبّق " الفاريس"، فـ31»املسـتقبل 
  .  32وٕاذا وقع عىل املسـتقبل اكن حبّق الفرعية

ومدلول الفعل املايض هو الزمن املايض، ومدلول الفعل « ": عبد الهادي الفضيل"يقول  -6
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ٕاّن الفعل يف اللغة « : ويقول ٔايضا. 33»املضارع هو الزمن احلارض، كام هو رٔاي ٔاكرث النحاة 
هو ما يعرف Rى مجيع النحويني }ملايض، : مايض وحارض، واملايض: العربية عىل نوعني

  .   34»هو ما يصطلح عليه عند النحاة البرصيني }ملضارع : واحلارض
ٕاّن إالطار الشلكي ا«ي تدل عليه صيغة « ": ٔامحد محمد عبد العزيز كشك"يقول  -7
  .35»هو dسـتقبال " افعل"هو احلالية، و" يفعل"هو امليض، و" فعل"
ومن هنا تكون صيغة املضارع للحال، ٕاذا خلت من « ": املنصوري عيل جابر"يقول  -8

الزمن املايض ¦ صيغة فعلية معينة تشري ¦، والزمن « وذÂ ٔالّن . 36»القرائن dسـتقبالية 
  .37»املسـتقبل ¦ صيغة تدل عليه، ويه صيغة فعل أالمر 

ملضارع ما دل فاملايض يدل عىل زمن مىض قبل وقت ال�م، وا« ": عيل شلق"يقول  -9
عىل زمن عند وقت ال�م، وأالمر ما دل عىل حدث يف زمن يأيت بعد حدوث ال�م 

دالQ الفعل املضارع عىل احلدوث يف الزمن احلايل، وقد يَنصّب يف « : ويقول ٔايضا. 38»
داللته عىل املايض واملسـتقبل، حسب اRواعي اليت يفيدها 'م املتلكم ومقاصده اùتلفة 

Âعىل فاعلية « يرى ٔاّن " شلق"فـ ،39»بذ QالRالفعل املضارع ٔالصق }لواقع، وآكد يف ا
، واالٓيت ا«ي ملّا ميثل    .40»احلياة، ومثولها يف الزمن الوجودي، خبالف املايض ا«ي عََربَ

مفن خالل هذه املقوالت نرى ٔاّن الفعل املضارع يدل يف ٔاصÛ عىل الزمن احلال، وال      
  .تقبال ٕاّال بقرينةيتخلص ٕاىل dسـ 

ٔان الزمن احلارض برهة لطيفة يسرية، ومن العسري « ) هـ643ت" (ابن يعيش"ويعترب      
احلال الرسيع ا«ي يتحدث فيه املتلكم عن ٔامر ال يزال « ، فهو 41»حتديد هذا الزمن 

أّن " عبد الصبور شاهني"ويرى  .42»جارËً }لنسـبة ¦، وٕان اكن قد مىض }لنسـبة لغريه 
قد جاء عىل ٔاساس منطقي، وٕان نقض الواقع « نقسام الزمن ٕاىل ماض وحال ومسـتقبل، ا

هذا أالساس، فالواقع ٔاّن ما ّمسي }حلال ٔاو احلارض، ليس ٕاّال حلظة اعتبارية فاص� بني 
املايض واملسـتقبل، حبيث ال جندها ٕاّال حلظة افرتاضها، مث تتحول يف اللحظة الثانية ٕاىل 

  .43»هو وجود خاطف " احلال"وجود جزء من املايض، ف
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 احلال «: ، حيث يقول"الريض"ولعل ٔاحسن تعريف لزمن احلال هو ما ذهب ٕاليه       
 مع الزمان من *"االٓن"جنبيت  عىل ما هو بل زماÁً، كونه يف اùتلف "االٓن" غري النحاة عند

 ٕانّ : تقول مث ومن ،الزمانني بني املشرتك احلد ٔاو ٔايضا، زماÁً  "االٓن" اكن سواء ،"االٓن"
 جفعلوا }ٍق، وبعضها ماٍض  صالته بعض ٔان حاٌل، مع ،"يصيل زيد": قوÂ يف "يصيل"

   .44»احلال  يف واقعة الكثرية املتتالية أالÁت يف الواقعة الصالة
        : : : : املصطلح الزمين للفعلاملصطلح الزمين للفعلاملصطلح الزمين للفعلاملصطلح الزمين للفعل) ) ) ) 3333

، مث وضعوا قام النحاة جبمع املادة اللغوية، واسـتقراهئا، وتقسـميها، وتسمية أقساðا                    
القواعد عىل حنٍو يثري إالجعاب، ولكهنم يف جمال دراسة املصطلح الزمين للفعل، يلحظ ٔاّن 
هناك نقصًا يف درس النحاة القداىم؛ ٔالهنم نظروا ٕاىل مقوQ الزمن نظرة ضيقة، واهمتوا 
}لشلك، ؤاغفلوا املعىن، واهمتوا }لزمن الرصيف، وانشغلوا عن الزمن النحوي السـيايق، 

  .45ومن َمثّ فال غرابة ٔان جند عندمه نقصًا يف جمال dصطالح اخلاص بزمن الفعل
املايض، واملضارع، وأالمر، واملسـتقبل، (ومصطلحات النحاة مل تتعّدد يف الغالب      

املايض، واحلال، (، واملتأمل يف هذه املصطلحات جيد ٔامشاجًا خمتلطة، فتسمية )واحلال
ال « " مضارع"س دالQ الفعل عىل الزمن، يف حني جند تسمية مبنية عىل ٔاسا) واملسـتقبل

؛ ٔالنه ضارع أالسامء يف حراكته وسكونه، ويعنون *تشعر }لزمان، ولكهنا تشعر بأنه معرب
}ٔالسامء ٔاسامء الفاعلني، وذÂ ملشاهبة املضارع امس الفاعل يف حترك ٔاو¦، وسكون نيه، 

يف إالعراب، بوقوعه خرباً، ٔاو حاًال، ٔاو نعتًا، ٔاو غري  وحترك لثه، ٔاو ٔالنه يقوم مقام dمس
ذÂ، ويه تسمية متلكفة ال سـند لها، وقد ٔاّدى شـهبه }المس ٕاىل جعÛ معرً}،دون 

  . 46»قسـمييه االٓخرين؛ ٔالهنام ال يضارعان dمس،فوجب هلام البناء 
 لهذا، ٕاالّ  مضارعاً  يسم مل ٔالنه لالمس؛ مبشاهبته املضارع عرف وٕانّام« ": الريض"ويقول      

 رضعٍ  من ارتضعا الشبهيني ' öٔنّ  الرضع، من مشـتقة املشاهبة،: اللغة يف املضارعة ومعىن
 من حبلمة مهنام واحدٍ  لك ٔاخذ ٕاذا السخالن، تضارع: يقال رضاعا، ٔاخوان فهام واحٍد،
  .47»الرضاع  يف وتقابال الرضع
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وا عن حقيقة الفعل، ووظيفته اللغوية مضارعًا، انرصف" يفعل"فبتسمية النحاة      
  .48الصحيحة يف بناء امجل�، ويه اخلصوصية الزمانية

، ؤابنية أالفعال من üة كون لك مهنام حدً "فاعل"فهم مل يعقدوا الشـبه بني بناء      
مقرتÁً بزمان، بل من üة الشلك املمتثل يف ٔاّن هذا البناء يشـبه املضارع يف حراكته 

، وهو تشبيه }ٍد ضعفه؛ ٔالّن هذا البناء ال جيمعه "يرضب"مثل " ضارب"ـوسكناته، ف
، "ضاِرب"واملضارع من حيث احلراكت املتشاهبة ٕاّال كرس ما قبل آخره، كام يف 

مل يسمل ¦ هذا الكرس فã قبل آخره، يف الفعل ا«ي " اكتب"، يف حني ٔاّن "يِرضب"و
  .49"يكُتب"ٔاخذ منه، وهو 

املايض، واملضارع، وأالمر؛ فلقب : ا الفعل }عتبار الزمن ٕاىل ثالثة ٔانواعٍ فالنحاة قسمو      
يعين ما ضارع " املضارع"يعين ما دل عىل حدٍث وقع يف زمن مىض، ولقب " املايض"

وعىل هذا نالحظ ٔاّن dعتبار . يعين الطلب" أالمر"dمس يف حراكته وسكناته، ولقب 
عتبار زمين، يف حني جند dعتبار ا«ي وضع عليه مثًال، هو ا" املايض"ا«ي وضع عليه 

  .50، هو اعتبار شلكي، وهذا خلط مهنجي"املضارع"
« ودافع عنه، فرٔاى ٔاّن النحاة العرب اكنوا " املضارع"مصطلح " متام حسان"وقد ٔايد      

عىل حّق يف تسميهتم املضارع مضارعًا؛ ٔالّن هذه التسمية ذات دالQ شلكية، ال زمانية، 
ٕانّام مسي املضارع مضارعًا، ملضارعته املشـتق من حيث ٕاعرابه وشلكه، ولو : يقولون فهم

جرت التسمية يف املايض وأالمر عىل هذا المنط، خللت اصطالحات الزمن يف اللغة 
العربية من عدوى التفكري يف الزمان، ولاكن الالحقون من النحاة ٔاقدر عىل ختليص النحو 

  .51»من براثن الفلسفة 
غريب حقًّا؛ ٔالنه برٔايه هذا هيمل " متام حسان"ٔاّن رٔاي " عبد اجلبار توامة"ويرى      

مقوQ الزمن يف الفعل بدعوى التخلص من عدوى التفكري يف الزمان، ا«ي يعين عنده 
ٔاي دالQ زمنية، فهو ليس " مضارع"الزمن الفلسفي، ويف احلقيقة ليس يف مصطلح 

: ؛ ٔالنه قال52نفسه" متام حسان"و عىل هذا يناقض مصطلحًا زمنّيًا عىل إالطالق، وه
اللغة العربية : حاًال، يف كتابه" املضارع"اصطالحات الزمن يف اللغة العربية، مث ٕانه ّمسى 
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وهذا خملف ملا دعا ¦ من ٔاّن . ، وهو مصطلح ذو دالQ زمانية ال شلكية53معناها ومبناها
ملاذا مل يبق عىل ": توامة"النحاة اكنوا عىل حّق يف تسميهتم املضارع مضارعًا، ويتساءل 

  .54؟"مضارع"تسمية 
ال تشري ٕاىل الوظيفة ٔاو الوظائف املنوطة هبذا الفعل يف « ٕاّن تسمية الفعل املضارع      
، عالوة عىل كوهنا غري حصيحة، ٕاّن تسمية الفعل املايض تشري ٕاىل الزمن ا«ي يقع فيه امجل�

الفعل، لكن تسمية املضارع، ال عالقة لها مبساQٔ زمن الفعل، ال من قريب وال من بعيد، 
ٔاي ٔاهنا ال تعرب عن الوظيفة املنوطة هبذا الفعل، مث ٕاهنا تسمية غري حصيحة؛ ٔالن املضارع ال 

  .55»ه يف يشٍء يضارع غري 
فالبرصيون افرتضوا مسـبقًا أّن الفعل املضارع معرب، مث رٔاوا ٔاّن القول ٕ}عرابه يصطدم      

مع رٔاهيم يف ع� ٕاعراب أالسامء، ويه بيان الوظيفة النحوية لالمس مضن امجل�، فراحوا 
طاعهتم ٔان يلمتسون لقوهلم ٕ}عراب املضارع ع� ٔاخرى، فمل جيدوا ٕاّال املشاهبة، واكن }سـت

يقولوا ببنائه، لعدم اختالف املعاين النحوية املوجبة ٕالعرابه، فيخلصوا من الوقوع يف املفارقة 
  . 56اليت ٔارشÁ ٕالهيا

وقد ٔاطلق النحاة عىل الفعل املضارع هذه التسمية، العتقادمه ٔانه يضارع dمس يف       
ٕاعرابية، اكحلراكت اليت  حراكت إالعراب، واحلراكت اليت تلحق آخر الفعل ليست حراكت

، بل يه دوال عىل مدلوالت "كتاٍب "، و"كتا}ً "، و"كتابٌ : "تلحق آخر dمس، مثل
: ، مثل"التقرير وإالثبات"وظيفية حمّددة؛ فالضمة يف آخر الفعل املضارع يه دال، ومدلو¦ 

: ، مثل"التعليق وdسـتقبال"، والفتحة دال، ومدلو¦ "رٔايُت محمدًا يذهُب ٕاىل السوقِ "
امتناع : ، ٔاي"dمتناع"، والسكون دال، ومدلو¦ "قلُت حملمٍد ٔاْن يذهَب ٕاىل السوقِ "

  . 57"مل يذهْب محمٌد ٕاىل السوقِ : "حدوث الفعل، مثل
مفن ٔاجل ٔان حنفظ لٕالعراب وظيفته، ويه اسـتخدامه قرينة داQ عىل املعىن النحوي      

ارع مبنيًا هو االٓخر، ونتخلّص بذÂ من تلكف لللكمة يف امجل�، علينا ٔان نعّد الفعل املض
ٕاّن الفعل املايض يبىن عىل السكون عندما : وميكن ٔان نقول. التعليل، ٔاو من العلل املتلكفة

 ãيقرتن }لضمري املتحرك، ويبىن عىل الضم عندما يقرتن بواو امجلاعة، ويبىن عىل الفتح ف
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ٔانه يبىن عىل الفتح ٕاذا اقرتن مبا : ، فنقول فيهفليكن مثÛ الفعل املضارع. عدا هاتني احلالتني
يسّمى بأدوات النصب، ويبىن عىل السكون عندما يقرتن مبا يسّمى بعوامل اجلزم، ويبىن 

  .58عىل الضم فã عدا هاتني احلالتني
ٔامر حيتاج ٕالعادة النظر فيه، لكن هذه « " املضارع"ٕاّن تسمية الفعل املضارع بـ     

  .59»أالساس غري الوظيفي، ا«ي قام عليه النحو العريب منذ بدايته التسمية تشري ٕاىل 
لو جرت تسميته ٔايضا عىل منط " متام حسان"ا«ي متّىن " أالمر"ٔاّن " توامة"ويرى      

يعين ): أالمر(لقب « ؛ ٔالّن 60املضارع، ليس مصطلحًا زمنّيًا، حىت يدعو ٕاىل تغيريه
الزتامية، وليست ) أالمر(فاRالQ الزمنية يف لقب الطلب، وهو ال يكون ٕاّال يف املسـتقبل، 

يه العتبار طليب، " أالمر"فعل أالمر بـ« ، فتسمية 61») املايض(مطابقية كام يف لقب 
" عبد الصبور شاهني"، ويرى 62»وليس العتبار زمين، مثلام هو احلال يف الفعل املايض 

ريى ٔانه من أالحرى ٔان يسمى ف" توامة"ٔاّما . 63ٔاّن هذه التسمية مقبوQ عىل ٔاية حالٍ 
  .64مسـتقبًال، يك تسـتقمي ¦ اRالQ الزمنية" أالمر"

النحاة مل ينجحوا يف تطبيق ٔاقسام الفعل عىل ٔاقسام « ٔاّن " ðدي اùزويم"ويرى      
الزمان، فقد خصوا الفعل املايض }لزمن املايض، ؤاطلقوا املضارع للحال وdسـتقبال 

لفعل بعدئٍذ جارËً عىل تقسـمي الزمان؛ ٔالّن املفرتض ٔان يكون للك مجيعًا، فمل يكن تقسـمي ا
قسم من ٔاقسام الزمان قسم من ٔاقسام الفعل يدل عليه، وهو ما مل ينجحوا يف تطبيقه 

«65.  
وقد اقرتح بعض الباحثني ٔالقاً} جديدة تلزتم }العتبار الزمين، وهذا يقتيض العدول      

ذو ارتباط ": املايض"ملا شاهبام من خلط؛ ٔالّن أالول  ،"املضارع"، و"املايض"عن مصطلح 
غري مرتبط }لزمن، وليس ¦ مدلول ": املضارع"}لزمن، و¦ ٔاساس وظيفي، ٔاّما االٓخر 

  : ، ويسميان بـ66وظيفي
                                                                                                                .            وهو للاميض ا«ي دل عىل حدٍث مث انقىض ::::الفعل التامالفعل التامالفعل التامالفعل التام    - - - - 1111             
  .67وهو للمضارع ا«ي دل عىل حدٍث مل يمت ::::الفعل غري التامالفعل غري التامالفعل غري التامالفعل غري التام    - - - - 2222                                                    
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، ليسـتا بذي جدوى، وٕان اكنتا "غري التام"، و"التام"ٔاّن تسمية " توامة"ويرى      
ينطلقان من دعوى قصور اللغة العربية عن « تقومان عىل ٔاساٍس وظيفي واحد؛ ٔالهنام 

üات الزمن، ويه دعوة هتاوت ٔامام اسـتعامالت الفعل العريب، اليت  إالعراب عن ٔادّق 
 ًÁات الزمن ٔاو ٔاكرث ٔاحياü التام"مفصطلح . تعرب عن ٔادّق ما يف اللغات الغربية من "

يعرب عن احلال " غري التام"و. يشري ٕاىل ٔاّن العربية تعرب عن املايض مطلقًا دومنا حتديدٍ 
فاحش اخلطأ، و}ٍد هتافته، ويغفل ٔابسط dسـتعامالت  مطلقًا دومنا حتديٍد، وهذا تصور
  .68»العربية اRاQ عىل تفاصيل الزمن 

ٔانه " عبد الصبور شاهني"ويف ٕاطار وضع مصطلحات جديدة للفعل العريب، يرى      
عدم dختالف يف « ، فٕانه يؤثر "املضارع"، و"املايض"عىل الرمغ من اخللط بني 

، حىت )املايض، املضارع، أالمر: (الفعل يف هذا العمل كام يهاملصطلح، ؤان تظّل ٔالقاب 
« : يرّد عليه بقو¦" توامة"ولكن . 69»ال يزداد مغوض اRراسة }ختالف املصطلحات 

واحلقيقة ٔانّنا لسـنا نرى يف وضع مصطلحات جديدة لزمن الفعل العريب ما يدعو ٕاىل 
اRالالت الزمنية للفعل العريب  الغموض، بل ٕاّن ما عليه احلال االٓن هو الغموض؛ ٔالنّ 

  .70»متنوعة وكثرية، واملصطلحات املوضوعة لها قلي�، ومضطربة، وال تفي }لغرض 
ٔان يضع مصطلحات  -بعد هذا ا«ي دعا ٕاليه  - " توامة"واكن املنتظر واملتوقع من      

  . زمنية جديدة للفعل العريب، بعيدة عن الغموض وdضطراب، ولكنه مل يفعل
للفعل املايض، وعىل صيغة ) فعل(ويف رٔايي ٔاّن أالجدى ٔاْن نصطلح عىل صيغة      
لفعل املسـتقبل، وذÂ حبسب اRالQ ) افعل(لفعل احلال ٔاو احلارض، وعىل صيغة ) يفعل(

  .الزمنية أالصلية للك فعل
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        الهوامــــــــــالهوامــــــــــالهوامــــــــــالهوامــــــــــشششش و املراجـــــــــع و املراجـــــــــع و املراجـــــــــع و املراجـــــــــع

1
مهع الهوامع يف رشح مجع اجلوامع، جالل اRين عبد الرحامن بن ٔايب بكر : ينظر 

، )ت د(، )د ط(عبد امحليد هنداوي، املكتبة التوفيقية، القاهرة، مرص، : السـيوطي، حتقيق
يف النحو العريب قواعد وتطبيق عىل املهنج العلمي احلديث، ðدي اùزويم، : وينظر. 25/ 1

  .19: ، ص1986، 02: دار الرائد العريب، بريوت، لبنان، ط
: ، ص1982، 01: دراسات يف الفعل، عبد الهادي الفضيل، دار القمل، بريوت، لبنان، ط 2

17.  
  .17: الفضيل، ص املرجع نفسه، عبد الهادي: ينظر 3
ٕايدن، جم� لكية اRعوة إالسالمية،  اRين املراتب الزمنية يف اللغة العربية، فريد: ينظر 4

 .658: ، ص1998، 15: طرابلس، ليبيا، العدد
محمد عبد القادر الفاضيل، املكتبة : أالشـباه والنظائر يف النحو، جالل اRين السـيوطي،حتقيق 5

  .2/15، 1999، 01: العرصية،صيدا، بريوت، ط
مازن املبارك، دار النفائس، بريوت، : إاليضاح يف علل النحو، ٔابو القامس الزجا@، حتقيق 6

  .85: ، ص1986، 05: لبنان، ط
محمد عيل النجار، عامل الكتب، بريوت، لبنان، : اخلصائص، ٔابو الفتح عBن بن جين، حتقيق7  
   .702/ 3، 2006، 01: ط
  .15/ 2النحو، السـيوطي،  أالشـباه والنظائر يف 8
  .15/ 2املصدر نفسه، السـيوطي،  9

 -  49: ، ص1966، )د ط(الفعل زمانه ؤابنيته، ٕابراهمي السامرايئ، مطبعة العاين، بغداد،  10
50.  
 .45/ 1مهع الهوامع يف رشح مجع اجلوامع، السـيوطي،  11
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: العريب، بريوت، لبنان، ط يف النحو العريب نقد وتوجيه، ðدي اùزويم، دار الرائد: ينظر 12
  .115: ، ص1986، 02
الزمن يف اللغة العربية، عباس محمود العقاد، جم� مجمع اللغة العربية، مطبعة مرص، : ينظر 13

اللغة الشاعرة مزاË الفن والتعبري يف : وينظر. 47: ، وص39: ، ص1962، 14: القاهرة، اجلزء
د (، )د ط(ت املكتبة العرصية، صيدا، بريوت، اللغة العربية، عباس محمود العقاد، منشورا

  . 48: ، ص)ت
  . 47: الزمن يف اللغة العربية، عباس محمود العقاد، ص 14
  . 52: املرجع نفسه، عباس محمود العقاد، ص 15
  .45/ 1مهع الهوامع يف رشح مجع اجلوامع، السـيوطي، : ينظر 16
 .111 - 110: صيف النحو العريب نقد وتوجيه، ðدي اùزويم، : ينظر 17
 .111: املرجع نفسه، ðدي اùزويم، ص 18
 .50: الفعل زمانه ؤابنيته، ٕابراهمي السامرايئ، ص: ينظر 19
  .108: يف النحو العريب نقد وتوجيه، ðدي اùزويم، ص: ينظر 20
  .37 - 36/ 1مهع الهوامع يف رشح مجع اجلوامع، السـيوطي، : ينظر 21
نسـبة ٕاىل سـبأ بن يشجب بن يعرب بن ( بن احلسني السبيئ هو سلãن بن محمد بن عبد هللا* 

نسـبة ٕاىل مالقة، مدينة ٔاندلسـية عىل شاطيء البحر بني اجلزيرة اخلرضاء (، املالقي )حقطان
ابن "، وقد اشـهتر بـ)نسـبة ٕاىل ٕامام دار الهجرة ماÂ بن ٔانس رمحه هللا(، املاليك )واملريّة

وR يف قرية من ". أ} احلسني"غريه من النحاة، ويكىن ٔايضا  ، ويه الكنية اليت متزيه عن"الطراوة
هـ، ٔاي ٔانه مات وقد  528هـ تقريبًا، وتويف سـنة  440، سـنة "ٔارضيط"قرى مالقة تسّمى 

الهجري، ا«ي ) 5(عاش يف القرن اخلامس " ابن الطراوة"فـ. سـنة) 90(قارب معره التسعني 
ٔابو : "لقى العمل عىل مشاهري شـيوخ عرصه، مثلاكن من ٔاخصب القرون يف الفكر أالندليس، وت

ٔابو الوليد "، و"ٔابو مروان بن رساج"، و"أالعمل الشنمتري"، و"بكر بن عياش املرشاين
فاكن ٕامامًا يف النحو، مل . أواخر حياته" ٔابو احلسني بن الطراوة"قىض " مالقة"، ويف "البا@

وعىل امجل� اكن مربزًا يف . ق منه عليه، وال ٔاعمل به، وال ٔاوف"سيبويه"يكن ٔاحد أحفظ لكتاب 
، وال يلقب ٔاحد بب� أالندلس }ٔالسـتاذ "أالسـتاذ"علوم اللسان حنوًا ولغًة وأدً}، واكن يلقب بـ
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فقد اكن الرجل واسع أالفق، جيمع بني التعمق يف النحو، والتضلع يف . ٕاّال النحوي أالديب
واM قصور، وقد اكنت ¦ آراء تفرد هبا، أالدب، وبني التفهم ملا يف املوروث النحوي من ن

، ومن غامٍز جيهÛ وينسـبه ٕاىل "أيب بكر بن مسحون"وخالف فهيا مجهور النحاة، مفن مٍنث عليه كـ
اكن جريئًا يف تفنيد ما يرى، ومنه من آراء " ٔابو احلسني"فـ". ابن خروف"إالجعاب بنفسه، كـ

مقدمة ما أر عليه ئرة العلامء، ظانّني  ، واكن ذÂ يف"الفاريس"، و"الزجا@"، و"سيبويه"
ٕافساداً " الفاريس"قضاء عىل النحو العريب، ؤان يف ختطئة " سيبويه"ٔان يف توهني وüة نظر 

 -" سيبويه"وال ترثيب علينا فã نّمل به من اخلالف عىل « : بقو¦" ٔابو احلسني"للعربية، ويرّد 
ء من نقÛ؛ ٔالّن تقليد الصادق يف نقÛ واجب، يف اليسري من نظره، ال يف يش -رمحه هللا 

وdعرتاض عليه يف نظره جائز، مفن متت ¦ التفرقة بني احلالتني، ُعويف من ٕانزال الظنّة بنا، 
 Áمهع الهوامع يف رشح مجع اجلوامع، السـيوطي، : ينظر. »ؤاراح احلفيظني مما خنوض فيه من أمر

ق ودراسة، عّياد عيد الثبييت، مطبوعات Áدي ابن الطراوة النحوي حتقي: وينظر. 36/ 1
: ، ٕاىل ص31: ، من ص1983، 01: الطائف العريب، الطائف، اململكة العربية السعودية، ط

81 .  
  .231 - 230: ابن الطراوة النحوي حتقيق ودراسة، عّياد عيد الثبييت، ص: ينظر 22
لعريب حىت هناية القرن الثالث التعبري الزمين عند النحاة العرب منذ نشأة النحو ا: ينظر 23

الهجري دراسة يف مقاييس اRالQ عىل الزمن يف اللغة العربية وأساليهبا، عبد هللا بوخلخال، 
  .80/ 1، 1987، )د ط(ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، 

  .231: ابن الطراوة النحوي حتقيق ودراسة، عّياد عيد الثبييت، ص: ينظر 24
محمد عبد اخلالق عظمية، دار التحرير، : ضب، ٔابو العباس محمد بن يزيد املريد، حتقيقاملقت 25

  .4/81، )د ت(، )د ط(امجلهورية العربية املتحدة، 
عبد : أالصول يف النحو، ٔابو بكر محمد بن سهل بن الرساج النحوي البغدادي، حتيق 26

 .41/ 1، 1999، 04: احلسني الفتيل، مؤسسة الرساQ، بريوت، لبنان، ط
  .257/ 1أالشـباه والنظائر يف النحو، السـيوطي،  27
 يه اتفاقا }ملسـتقبل اخلاصة والصيغة خاصة، صيغة واملسـتقبل املايض من للك أن كام يعين* 

  .أالمر فعل صيغة
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رشح اكفية ابن احلاجب، ريض اRين محمد بن احلسن أالسرتا}ذي، قدم ¦ ووضع حواشـيه  28
 .12/ 4، 1998، 01: عقوب، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طٕاميل بديع ي: وفهارسه

  .36/ 1مهع الهوامع يف رشح مجع اجلوامع، السـيوطي،  29
  .36/ 1املصدر نفسه، السـيوطي،  30
  .38 - 37/ 1املصدر نفسه، السـيوطي،  31
  .230: ابن الطراوة النحوي حتقيق ودراسة، عّياد عيد الثبييت، ص: ينظر 32
  .54: الفعل، عبد الهادي الفضيل، صدراسات يف  33
  .60: املرجع نفسه، عبد الهادي الفضيل، ص 34
محد محمد عبد العزيز كشك، حوليات لكية دار العلوم، مطبعة جامعة  35 قضاË رصفية، أ

  .67: ، ص1979، 09: القاهرة، العدد
36 Rار العلمية اRالزمنية يف امجل� العربية، عيل جابر املنصوري، ا QالRولية ودار الثقافة، ا

  .73: ، ص2002، 01: عامن، أالردن، ط
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اتفق الكوفيون والبرصيون عىل ٕاعراب الفعل املضارع، ولكن اختلفوا يف ع� ٕاعرابه، * 
يدخÛ : فالكوفيون ذهبوا ٕاىل ٔانه معرب؛ ٔالنه دخÛ املعاين اùتلفة، وأالوقات الطوي�، لكن قوهلم

 ùتلفة، يبطل }حلروف؛ فأهنا تدخلها املعاين اùالَ "تلفة، ٔاال ترى ٔاّن املعاين ا Qتصلح " ا
تصلح البتداء الغاية، والتبعيض، والتبيني، والتوكيد، وال " من"لالسـتفهام، والعرض، والمتين، و

وأالوقات الطوي�، يبطل }لفعل املايض؛ : وقوهلم. خالف بني النحويني، ٔانه ال يعرب مهنا يشء
سـتقبل؛ ٔالّن املسـتقبل يصري ماضيًا، واملايض فٕانه اكن ينبغي ٔان يكون معرً}؛ ٔالنه ٔاطول من امل 

ال يصري مسـتقبًال، فٕاذا اكن املايض ا«ي هو أالطول مبنّيًا، فكيف يكون املسـتقبل، ا«ي هو 
دونه معرً}؟، فلو اكن طول الزمان يوجب إالعراب، لوجب ٔان يكون املايض معرً}، فلام مل 

  .يعرْب، دل عىل ٔانه تعليل ليس عليه تعويل
أّن الفعل املضارع يكون شائعًا : الوجه أالول: البرصيون فذهبوا ٕاىل ٔانه معرب لثالثة ٔاوجهٔاّما 

، فيصلح للحال "يذهب: "فيتخصص، كام أّن dمس يكون شائعًا فيتخصص، أال ترى ٔانك تقول
، اختّص }السـتقبال، فاختّص بعد "سوف"، ٔاو "السني"وdسـتقبال، فٕاذا ٔادخلت عليه 

: ، فيصلح مجليع الرجال، فٕاذا قلت"رجل"dمس خيتّص بعد شـياعه، كام تقول شـياعه، كام أّن 
، اختّص بعد شـياعه، فلام اختّص هذا الفعل بعد شـياعه، كام ٔاّن dمس خيتّص بعد "الرجل"

ٔانه يدخل عليه الم dبتداء، كام يدخل عىل : والوجه الثاين. شـياعه، فقد شاهبه من هذا الوجه
، فلام دخلت عليه الم "ٕاّن زيدًا لقامئ: "، كام تقول"ٕاّن زيدًا ليقوم: "تقول dمس، ٔاال ترى ٔانك

هو أّن الفعل املضارع : والوجه الثالث. dبتداء، كام تدخل عىل dمس، دل عىل مشاهبة بيهنام
Âضارب"عىل وزن " يرضب: "جيري عىل امس الفاعل يف حركته وسكونه، ٔاال ترى أّن قو" ،

ولهذا يعمل امس الفاعل معل الفعل، فلام ٔاشـبه هذا الفعل dمس من هذه  يف حركته وسكونه،
إالنصاف يف مسائل اخلالف بني : ينظر. أالوجه، وجب ٔان يكون معرً}، كام أّن dمس معرب

النحويني البرصيني والكوفيني، كامل اRين ٔايب الرباكت عبد الرحامن بن محمد بن أيب سعيد 
dنتصاف عن إالنصاف، محمد حمي اRين عبد امحليد، دار : تابأالنباري النحوي، ومعه ك 
  .  102 - 101/ 2، 73: ، املسا2005Qٔ، )د ط(الطالئع، القاهرة، مرص، 
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 .184: حماوQ ٔالسنية يف إالعالل، ٔامحد امحلو، ص 59
 .98 - 97: زمن الفعل يف اللغة العربية قرائنه وüاته، عبد اجلبار توامة، ص: ينظر 60
  .61: املهنج الصويت للبنية العربية، عبد الصبور شاهني، ص 61
  .143/ 1ة العرب، عبد هللا بوخلخال، التعبري الزمين عند النحا 62
  .61: املهنج الصويت للبنية العربية، عبد الصبور شاهني، ص: ينظر 63
 .98: زمن الفعل يف اللغة العربية قرائنه وüاته، عبد اجلبار توامة، ص: ينظر 64
  .147 - 146: يف النحو العريب نقد وتوجيه، ðدي اùزويم، ص 65
 .98: غة العربية قرائنه وüاته، عبد اجلبار توامة، صزمن الفعل يف الل: ينظر 66
 .61: املهنج الصويت للبنية العربية، عبد الصبور شاهني، ص: ينظر 67
 
  



 سابع عرشال   العدد                                                          جم� لكية االٓداب و اللغات

 

 2015ـوان جـــ                                      256                                        و اللغاتلكية االٓداب 

 

 .99: زمن الفعل يف اللغة العربية قرائنه وüاته، عبد اجلبار توامة، ص 68
  .62: املهنج الصويت للبنية العربية، عبد الصبور شاهني، ص 69
 .99: اللغة العربية قرائنه وüاته، عبد اجلبار توامة، ص زمن الفعل يف 70


