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   ت د . دل  د آل    ت

( أ و او  ا  )  

***************************************  

- خ ا اداتام  اص  ١(ا( : 

(( ا ما  ا  اداام ))  

 ونحوھم��ا رع��ات وعرف��ات)انف��راد المب��رد بتج��ویز ح��ذف التن��وین م��ن (أذ )١(
  مع إبقاء الكسر : أعالماً 

لن�ون  مقابل�ةً  وعرف�اتٍ  اختص االسم بالتنوین ونونت األعالم المؤنثة كأذرع�اتٍ     
ك�ان تنوینھ�ا ك�ذلك  افلم� -)٢(عل�ى ال�راجح -الجمع في المذكر لصیغة الجمعیة فیھ�ا 

الص�رف للعلمی�ة لح�ذف بس�بب المن�ع م�ن  یرنكتنوینھا للتلزم مع العلمیة إذ لو كان 
    .)٣(والتأنیث

یرى أن التنوین في الملحق بالمؤنث السالم للصرف فیح�ذف لكن من النحاة من     
الجتم�اع عن�دھم مص�روفة  إذ ھ�ي –أعالم�اً  -التنوین من نحو أذرع�ات وعرف�ات 

                                                 
  جزء من انفرادات شیوخ البصرة والكوفة د/ عادل محمود آل سدین مكي .  )(١
ذل�ك ونح�وه للص�رف . [انظ�ر الجن�ى ال�داني ف�ي ح�روف  ) خالف الربعي فقال بأن التن�وین ف�ي(٢

األس�تاذ محم�د ن�دیم فاض�ل ، ط : دار -ھـ) تح د فخر الدین قباوة ٧٤٩المعاني للمرادي (المتوفى: 
 وتوض��یح المقاص��د -م  ١٩٩٢ -ھ��ـ  ١٤١٣لبن��ان الطبع��ة : األول��ى،  –الكت��ب العلمی��ة، بی��روت 

عبد الرحمن عل�ي س�لیمان ، أس�تاذ اللغوی�ات ف�ي  والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك  شرح وتحقیق :
ونس�ب ص�احب  م ]٢٠٠٨ -ھ�ـ ١٤٢٨جامعة األزھ�ر ، ط : دار الفك�ر العرب�ي الطبع�ة : األول�ى 

[ انظر اللباب في علوم الكت�اب اللباب القول بأن التنوین ھنا للصرف إلى ظاھر كالم الزمخشري 
عبد الموجود والش�یخ عل�ي محم�د مع�وض  ھـ) تح : الشیخ عادل أحمد٧٧٥البن عادل (المتوفى: 
  م ] ١٩٩٨-ھـ  ١٤١٩بیروت / لبنان الطبعة: األولى،  -ط: دار الكتب العلمیة 

ل : " َوقَ�اَل الربع�يُّ ھُ�َو تَْن�ِوین الّص�ْرف وتعقبھ فیھ فق�ا العكبري رأي الربعي أبو البقاءوحكى     
رف َكقَْولِ�ھ تََع�الَى {أفض�تُم م�ن عرف�اٍت} َوقَ�ْولھْم (ھَ�ِذه َوَما قَالَھ َضِعیف بَِدلِیل ثُبُوت�ھ فِیَم�ا َال یْنَص�

عرفاٌت ُمبَاَرًكا فِیھَا) فنَْصُب الحاُل َعْنھَا یُدلُّ على أنَّھا معرفَة َوِھي مؤنَّثة وإنَّما ھََذا التَّْنِوین نَِظی�ر 
اب ف�ي عل�ل البن�اء واإلع�راب اللب�"  النُّون فِي (ُمسلُموَن) إِْذ َكاَن ھََذا اْلجمع فرعا على َذلِك اْلجمع

)١١٨/  ١(  
ا ُمنَِع ھََذا اِالْسم ثم حكى أبو البقاء مذھبا آخر في ھذا التنوین فقال : "  َوقیل التنویُن ھُنَا عوٌض ممَّ

�ا َك�اَن المع�وَّض ِمْن�ھُ  َضْت النُّون من اْلَحَرَكة فِي التَّْثنِیَة َواْلجم�ع ولَمَّ من الفتحة فِي النصب َكَما ُعوِّ
محَ   َرَكة َواِحَدة جعلت ھَِذه النُّون كتنوین الّصْرف فِي أنَّھا َال تثبت َوقفا وخطّ�اً َوَال َم�َع اْألل�ف َوال�الَّ

والق�ول بأن�ھ ع�وض  "بقول�ھ :  الوق�اد ض�ھاعترف )١١٨/  ١اللباب في علل البناء واإلعراب (" . 
ل��ى التوض��یح أو ش��رح التص��ریح ع[" .  ع��ن الفتح��ة نص��با م��ردود ب��أن الكس��رة عوض��ت منھ��ا

  ])٢٥/  ١( للوقاد التصریح بمضمون التوضیح في النحو
، القراءة والوج�ھ الكس�ر والتن�وین قال الزجاج في قولھ تعالى " فإذا أفضتم من عرفات " : " ) (٣

ألن�ھ ؛ والوجھ فیھ الص�رف عن�د جمی�ع النح�ویین ، اسم لمكان واحد ولفظھ لفظ الجمع : وعرفات 
... " [مع�اني الق�رآن وإعراب�ھ ول�یس بمنزل�ة ھ�اء التأنی�ث ، نص�بھ وج�ره  بمنزلة الزیدین یس�توي

م ، تحقیق دكتور عبد الجلیل عبده شلبي ١٩٨٨ – ١٤٠٨للزجاج ، ط : دار الكتب الطبعة األولى 
١/٢٧٢ [  

 



 ٢

ح�ال  ةح�ذفوا م�ع التن�وین الكس�راض�طروا أن یفإذا حذفوا تنوینھ�ا العلمیة والتأنیث 
( عرف��اَت  فتح��ةالالج��ر بفتص��یر إل��ى اس��بتھا للمن��وع م��ن الص��رف لع��دم منالج��ر 

   .) ١(كسائر الممنوع من الصرف  وأذرعاَت )
��ا كلم�ن وس��عفص وقریش�یات ف��إنھنَّ        وق�د أش�ار س��یبویھ إل�ى ذل��ك فق�ال : " وأمَّ

   )  ٢(أعجمیة ال ینصرفن "
ب��ھ إل��ى  وقول��ھ عق��ب ذل��ك : " ولك��نھَّن یقع��ن مواق��ع عم��رٍو وفیم��ا ذكرن��ا " یش��یر

. فص�ار  )٣(العلمیة فیھ�ا ، ث�م ق�ال : " إال أنَّ قریش�یات بمنزل�ة عرف�اٍت وأذرع�اٍت"
  الحكم ساریا على كل ملحق بجمع المؤنث السالم مما سمي بھ .

ف�أبقى الكس��ر ح�ال الج��ر م�ع ح��ذف التن�وین فتص��یر ( انف�رد المب��رد وق��د ھ�ذا ..     
ین إال أن�ھ ی�رى أن التن�وین ل�یس ن حذف التن�ووذلك ألنھ وإوعرفاِت )  –أذرعاِت 

للصرف وإنما ھو مقابلة لنون الجمع في المذكر أما التاء عن�ده فھ�ي عالم�ة تأنی�ث 
    فقط

قال المبرد : " فَھَ�َذا اْلجم�ع ف�ى اْلُمَؤنَّ�ث نَِظی�ر َم�ا َك�اَن بِ�اْلَواو َوالنُّ�ون ف�ى اْلُم�ذكر؛ 
، والض�مة  ف�ى التَّْثنِیَ�ة َوالتَّ�اء َدلِی�ل التَّأْنِی�ث ِألَنَّك فِیِھ تسلم بِنَاء اْلَواِحد كتسلیمك إِیَّ�اه

والتن�وین ف�ى ، ، َكَما اْستََوى َذلِك ف�ى ُمس�لمین  الّرْفع، واستوى خفضھ ونصبھ معل
: ُمسلمین فَإِن سمیت بمسلمات رجال أَو اْم�َرأَة  مسلمات عوض من النُّون فى قَْولك

: {فَ�إِذا  اَن َالِزم�ا وَعل�ى َذلِ�ك قَْول�ھ ع�ز َوج�ل؛ ِألَنَّ�ھُ ع�وض فَل�َذلِك َك� لحقھ التَّْنِوین
أَفَْضتُم من َعَرفَات} و (َعَرفَات) معرفَة؛ ِألَنَّھُ اْسم َموِضع بَِعْینِ�ھ ھَ�َذا ف�ى قَ�ول م�ن 

  .  )٤(: ھَُؤَالِء ُمسلُموَن، ومررت بمسلمین یَا فَتى" قَالَ 
ْع�َراب ف�ى  ا ت�رى: قنسرین َكَم� ، َوقَالَ  إلى أن قال : " َومن لم یقل ھََذا ، َوجع�ل اْإلِ

،  فَإِنَّ�ھُ یفع�ل مث�ل ھَ�َذا بالمؤن�ث إِذا َك�اَن َواِح�ًدا -: ھَ�ِذه س�نُون فَ�اْعلَم  ، َوقَ�الَ  النُّون
اِعر : ھَُؤَالِء ُمسلمین فَاْعلَم ؛ َكَما تَقول ویجیزه فى اْلجمع   : ، َكَما قَاَل الشَّ

َعَراء منى ... َوقد َجاوَ  بتغي(وماذا ی   .   )٦(" )٥( )زت حد اْألَْربَعینَ الشُّ
ُمبَاَرًك�ا فِیھَ�ا، وَعل�ى ھَ�َذا ینش�د / ھَ�َذا  : ھَ�ِذه َعَرفَ�اتُ  قال : "  فَمن رأى ھََذا قَ�الَ ثم 

  اْلبَْیت:
    ))١(َوأَْھلھَا ... بِیَْثِرب أدنى دارھا نظر عالى (تنورتھا من أَْذُرَعاتِ 

                                                 
عد الزجاج نصب وجر عرفات ونحوه بالفتحة خطأً وسیأتي ذكره إن شاء هللا  [ انظر مع�اني ) (١

م ، تحقی�ق دكت�ور عب�د ١٩٨٨ – ١٤٠٨ھ للزجاج ، ط : دار الكتب الطبع�ة األول�ى القرآن وإعراب
  ] ١/٢٧٣الجلیل عبده شلبي 

  )٢٦٩/  ٣) الكتاب لسیبویھ ((٢
  )٢٦٩/  ٣) الكتاب لسیبویھ ((٣
  )٣٣١/  ٣) المقتضب ((٤
الب�ن [ش�رح التس�ھیل ّدري وم�اذا ی�من الوافر قالھ سحیم بن وثیل الری�احي ، وی�روى :  البیت) (٥

،  ٣/٣٣٢[المقتض���ب ري دّ ی���روى ت���، و] ٣/٢٢٧وش���رح المفص���ل الب���ن یع���یش   ٨٦/ ١مال���ك 
تبتغ�ي یروى ، و] )١٩٩/ ١اللمحة في شرح الملحة (و )٢٣٦المفصل في صنعة اإلعراب (ص: 

العق�د [یبتغ�ي ی�روى ، و] ١/٦٥وش�رح األش�موني  – ١/٦٨[شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك 
  ] )٢٦٠/ ١انة األدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي (خز،  )٢٠٨/ ٤الفرید (

  )٣٣٢/  ٣) المقتضب ((٦

 



 ٣

  : َوقَاَل اآلخر
  . )٣(" )٢( .. )دھرا . (تخیرھا أَُخو عاناتِ 

،  : غس�لین ؛ نَْح�و ، َوأم�ا اْلَواِح�د وقال : " َواْلَوْجھ اْلُمْختَار فى اْلجم�ع َم�ا ب�دأت بِ�ھِ 
  .   )٤(فالوجھان مقوالن معتدالن " -وعلیین 

ف��الملحق بجم��ع المؤن��ث الس��الم یش��مل م��ا س��مي ب��ھ م��ن ذل��ك كعرف��ات وأذرع��ات 
  وقریشیات :

ویلحق�ھ ب��ھ ف��ي إعراب��ھ فیرفع��ھ فبعض�ھم یجری��ھ مج��رى المؤن��ث الس��الم  -
بالضمة وینصبھ ویجره بالكسرة ویبقي تنوینھ مقابلة لنون جمع الم�ذكر 

.  
الص��رف فیرف�ع بالض��مة وینص��ب م��ن وبعض�ھم یح��ذف تنوین��ھ ویمنع�ھ  -

أن التنوین فیھ قب�ل التس�میة ك�ان للتنكی�ر  انھم رأوأبویجر بالفتحة وذلك 
می�ة الت�ي بات�ت مانع�ة م�ع فلما س�مي ب�ھ زال التنكی�ر فس�قط التن�وین للعل

 .التأنیث من الصرف 
وبعض��ھم یح��ذف تنوین��ھ ویعامل��ھ معامل��ة المص��روف إذ تنوین��ھ عن��دھم  -

كان للمقابلة أو التعویض عن نون جمع المذكر السالم ولیست للص�رف 
 في شيء فلما سقط التن�وین ل�م یت�أثر الص�رف ب�ل بق�ي االس�م مص�روفاً 

 ؤسسي البصرة . ، وقد انفرد بھ المبرد من معلى حالھ 
، وس��كنت  ؛ نح��و: رأی��ت عرف��ات وم��ا س��مي ب��ھ م��ن ذل��ك"  ج��اء ف��ي ض��یاء الس��الك : 

، وبعض�ھم  فبعضھم یعربھ على ما كان علیھ قبل التسمیة -وھي قریة بالشام-أذرعات 
    . )٥(" ، وبعضھم یعربھ إعراب ما ال ینصرف یترك تنوین ذلك

  وأما عن البیت : 
  ... بیثرب أدنى دارھا نظر عالتنورتھا من أذرعات وأھلھا 

   : باألوجھ الثالثة فھو مروي
  صل وھو الجمع قبل التسمیة . أذرعاٍت ( بالتنوین ) مراعاة لأل - ١
فق�ط دون الص�رف ) مراع�اة للعلمی�ة م�ن أذرعاَت ( بالفتحة ج�را ألن�ھ ممن�وع  - ٢

  . نظر إلى األصل ولذا یمنعھ من الصرف 

                                                                                                                                            
ش�رح أبی�ات ، و )٢٣٣/ ٣الكت�اب لس�یبویھ ([  مرئ القیس بن ُحْج�رالمن الطویل وھو  البیت) (١

/ ٢األصول في النحو () و٣٨/ ٤ – ٣/٣٣٣والمقتضب ( )٢٠٣/ ٢() ٣٨٥للسیرافي(ت سیبویھ 
/  ٢٢٦ش�رح دی�وان الحماس�ة (ص: ، و )٧٣ب�ي جعف�ر النح�اس (ص: عمدة الكتاب أل، و  )١٠٦
خزان�ة األدب ول�ب لب�اب ،  )١٣/ ٢خزان�ة األدب وغای�ة األرب الب�ن حج�ة الحم�وي (، و ) ٣٠٦

  ]  )٥٦/ ١لسان العرب للبغدادي (
/  ٣المقتضب ([  ألعشى وھو من الوافر قالھ اورجى خیرھا عاًما فعاما  صدر بیت وعجزه:) (٢

خزان�ة األدب ول�ب لب�اب ،  )١٠٧/ ٢ف�ي النح�و ( األص�ول، ویروى (شھرا ب�دل دھ�را [ ] )٣٣٣
  ])٥٦/ ١لسان العرب للبغدادي (

  )٣٣٣/  ٣) المقتضب ((٣
  )٣٣٤/  ٣) المقتضب ((٤
  )٧٨/  ١) ضیاء السالك إلى أوضح المسالك ((٥

 



 ٤

اً فلم��ا راع��ى العلمی��ة ص��رفھ ولم��ا مراع��اة لألم��رین مع��أذرع��اِت ( بالكس��رة)  - ٣
   .راعى الجمع خفضھ بالكسرة 

  
  أثر ھذا االنفراد في الالحقین :

لھذا الرأي  بین حاكٍ من النحاة فھم  ھن للمذھب المبرد أثره في الالحقیوقد كان     
وب�ین متجاھ�ل ل�ھ نقیض�ھ علی�ھ  حٍ أو م�رجل�ھ  أو منتص�رٍ ل�ھ  بحكایتھ أومعللٍ  مكتفٍ 

    :معرض عن ذكره 
  : بحكایتھ  اكتفىابن مالك  - ١
حكى ابن مالك اآلراء الثالث�ة وفاض�ل بینھ�ا فجع�ل األول ھ�و اللغ�ة الجی�دة وھ�و    

التنوین فیھا قال "  إذا سمي بـ"أوالت"، أو بنحو "ھندات" م�ن المجم�وع فإعراب�ھ 
  بعد التسمیة بھ كإعرابھ قبل التسمیة بھ.

" و"م��ررت "رأی��ت ھن��داتٍ " وفتق��ول ف��ي رج��ل اس��مھ "ھن��دات": "ھ��ذا ھن��داتٌ 
  ".بھنداتٍ 

  كما كنت تقول إذ كان جمًعا.
  ھذه اللغة الجیدة.

  قال هللا تعالى: {فَإَِذا أَفَْضتُْم ِمْن َعَرفَاٍت} .
  ومن العرب من یزیل التنوین "ویبقي الكسرة في جره ونصبھ.

  ومنھم من یزیل التنوین" ویمنعھ الكسرة فیقول :
  .  )١(""، و"مررت بعرفاتَ و"رأیت عرفاتَ مبارًكا فیھا"،  "ھذه عرفاتُ 

  
  :نقیضھ  وخطأللرأي  انتصر الزجاج - ٢
وانتص�ر ل�ھ ب�ل خط�أ  -دون نس�بتھ للمب�رد  –حكى الزجاج ما انف�رد ب�ھ المب�رد     

نقیض��ھ وھ��و الفتح��ة عل��ى الت��اء وأوج��ب الكس��رة ح��التي النص��ب والج��ر فق��ال عن��د 
یجوز منع�ھ م�ن الص�رف إذا  قولھ تعالى " فإذا أفضتم من عرفات " : " وقد معنى

كان اسما لواحد إال أنھ ال یكون إال مكسورا وإن أسقطت التنوین ق�ال ام�رؤ الق�یس 
 :  

  تنورتھا من أذرعات وأھلھا ... بیثرب أدنى دارھا نظر عال
    )٢("فھذا أكثر الروایة ، وقد أنشد بالكسر بغیر تنوین 

لف�تح فخط�أ ألن نص�ب الجم�ع وأما اوقد صرح الزجاج بتخطئة الفتحة فیھ فقال :" 
  )٤(كسر "  )٣(وفتحھ

  فینصب ویخفض بالكسرة . جمع المؤنثیقصد أنھ یعامل معاملة 

                                                 
  ):٢٠٥/  ١) شرح الكافیة الشافیة ((١
م ، تحقی�ق ١٩٨٨ – ١٤٠٨ط : دار الكت�ب الطبع�ة األول�ى  معاني القرآن وإعراب�ھ للزج�اج ،) (٢

  ٢٧٣ - ١/٢٧٢دكتور عبد الجلیل عبده شلبي 
  " نصب الجمع وجره كسر"  ھكذا في النسخة ، والصواب ) (٣
م ، تحقی�ق ١٩٨٨ – ١٤٠٨معاني القرآن وإعراب�ھ للزج�اج ، ط : دار الكت�ب الطبع�ة األول�ى ) (٤

  ٢٧٣/ ١دكتور عبد الجلیل عبده شلبي 

 



 ٥

  
  للرأي دون نسبتھ  عللالصبان  - ٣
ومنھ��ا  -ل��آلراء الثالث��ة للنح��اة الص��بان ف��ي حاش��یتھ عل��ى ش��رح األش��موني عل��ل    

نظ�ر إل�ى م�ا قب�ل فقال : " ألن من ینون نحو عرفات ی لھدون نسبتھ  -رأي المبرد 
كم��ا أن م��ن یمنع��ھ التن��وین ویج��ره بالفتح��ة ، العلمی��ة ف��ال یعتب��ر االجتم��اع الم��ذكور 

 . )١(ومن یمنعھ ویجره بالكسرة ینظر إلى الحالتین "، ینظر إلى ما بعدھا 
  من ذكره وفضل نقیضھ علیھ

ج��اء ف��ي  م��ن النح��اة م��ن راح ی��ذكر اآلراء ویفض��ل من��ع الص��رف ف��ي عرف��ات    
أن الوج�ھ األخی�ر أق�رب  -بع�د فھ�م ك�ل ھ�ذه األوج�ھ-مصفى " وال�ذى أراه النحو ال

أص�بحت ل�دى الن�اطق  -بع�د أن س�مي بھ�ا-ن ھذه األس�ماء إ، إذ  إلى استعمال اللغة
العادي أسماء مفردة مؤنثة، حیث یتوارى وراء ھذا االستعمال األصل ال�ذي نقل�ت 

دّي الوج�ھ األخی�ر م�ن ، وھ�ذا االس�تعمال واإلحس�اس ب�ھ ی�رجح ل� عنھ وھو الجم�ع
  .  )٢(اعتبارھا "أعالما مؤنثة" تعرب إعراب ما ال ینصرف " 

  
  ھ : نأبو البقاء العكبري والوقاد یتجاھالن مذھب المبرد بل ویناقضا - ٤

تجاھ��ل أب��و البق��اء والوق��اد م��ا ذھ��ب إلی��ھ المب��رد حت��ى راح األول یحك��ي رأی��اً     
ح�ة ح�ال النص�ب وی�رد الث�اني لبعضھم یجعل التنوین في نحو ذلك عوض�ا ع�ن الفت

ھذا الرأي بحجة أن الفتحة عوض عنھ�ا بالكس�رة ق�ال أب�و البق�اء : " َوقی�ل التن�ویُن 
َض��ْت النُّ��ون م��ن  ��ا ُمنِ��َع ھَ��َذا اِالْس��م م��ن الفتح��ة فِ��ي النص��ب َكَم��ا ُعوِّ ھُنَ��ا ع��وٌض ممَّ

ا َكاَن المعوَّض ِمْنھُ َحرَ  َكة َواِح�َدة جعل�ت ھَ�ِذه النُّ�ون اْلَحَرَكة فِي التَّْثنِیَة َواْلجمع ولَمَّ
م "   .   )٣(كتنوین الّصْرف فِي أنَّھا َال تثبت َوقفا وخطّاً َوَال َمَع اْأللف َوالالَّ

واعترض الوقاد ھذا الرأي بقولھ : " والقول بأنھ عوض عن الفتح�ة نص�با م�ردود 
  .   )٤(بأن الكسرة عوضت منھا "

قلت : وقد ش�مت رائح�ة تجاھ�ل رأي المب�رد ھن�ا ألنھ�م جعل�وا التن�وین فی�ھ ح�ال    
تش�م رائح�ة ذكره منونا بین التعویض عن المنع من الفتحة وبین ال�ال تع�ویض كم�ا 

لص�رف في أصلھ لعند من یرى أن التنوین  -أیضا  –ورفضھ تجاھل رأي المبرد 
عن�د س�قوط التن�وین ممنوع�ا م�ن مؤذن بع�ودة االس�م إذ إن جعل التنوین فیھ صرفا 

  الصرف فال یقبل الكسرة . وهللا أعلم .
  
  
  
  

                                                 
  )٥٤/  ١) حاشیة الصبان على شرح األشمونى أللفیة ابن مالك ((١
  )٧٨/  ١(محمد عید  -) النحو المصفى (٢
  )١١٨/  ١) اللباب في علل البناء واإلعراب ((٣
  )٢٥/  ١( للوقاد ) شرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح في النحو(٤
  

 



 ٦

  ارادام  ت اء

 انفراد األخفش بعلتني يف امتناع اجلر يف األفعال : -١

  وذكر أبو الحسن األخفش في ذلك علتین :قال السیرافي : "     
ى الفاعل وقد علمن�ا إحداھما أنھ قال : لو أضفنا إلى الفعل الحتجنا بعده إل

أن المضاف إلیھ یقوم مقام التنوین ولم یبلغ من قوة التنوین عنده أن یق�وم 
  مقامھ شیئان .

والعل��ة الثانی��ة : زع��م أن األفع��ال أدل��ة عل��ى غیرھ��ا یعن��ي عل��ى الح��دث 
  والزمان وعلى فاعلیھا ومفعولیھا .

لول وزعم أن المضاف إلی�ھ م�دلول علی�ھ ق�ال واألفع�ال أدل�ة ولیس�ت بم�د
  . )١(علیھا فال یضاف إلیھا ألن اإلضافة إلى المدلول علیھ ال إلى الدلیل "

 

 انفراد األخفش يف تعليله إضافة أمساء الزمان إىل األفعال  : -٢

وزع��م األخف��ش أنھ��م أض��افوا أس��ماء الزم��ان إل��ى : " ق��ال الس��یرافي     
متن��ع ال یألن األزمن��ة كلھ��ا تك��ون ظروف��ا لألفع��ال والمص��ادر  )٢(األفع��ال

شيء منھا من ذلك فعوض�وا م�ن ك�ون جمیعھ�ا ظروف�ا أن أض�افوھا إل�ى 
الجمل واألفعال ، ومما یدل على ھذا : أن الزمان الماضي بمعن�ى " إذ " 

والزمان المستقبل بمعن�ى " إذا " واألزمن�ة ماض�یة ومس�تقبلة فلم�ا كان�ت   
لزمان " إذ " تضاف إلى الجمل : المبتدأ والخبر والفعل والفاعل أضیف ا

  الذي في معناھا إلى الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر .
ولما كانت " إذا " تضاف إلى الفعل والفاعل فقط أضیف الزمان ال�ذي    

ف��ي معناھ��ا الفع��ل والفاع��ل فق��ط ف��ال تق��ول أتیت��ك زم��ان زی��د ق��ائم ألن��ك ال 
  تقول : أتیتك إذا زید قائم . 

م��ن المص��در ف��ي زم��ان ومم��ا ی��دل عل��ى ص��حة م��ا بینن��ا أن الفع��ل مش��تق 
م��اض أو مس��تقبل ، ول��یس ب��دال عل��ى وق��ت م��ن الماض��ي مع��ین وال م��ن 
المستقبل فصار الزمان كبعض الفع�ل ؛ إذ ك�ان الفع�ل ی�دل عل�ى ش�یئین : 
أحدھما الزمان واآلخر المصدر فإذا أض�فنا الزم�ان إلی�ھ فق�د أض�فناه كم�ا 

وف��ي  یض��اف ال��بعض إل��ى الك��ل كقولن��ا " ت��رب خ��ز " ، و"خ��اتم حدی��د "
                                                 

ح دكتور رمضان عبد التواب ،وآخرین ط : الھیئة ت ٩٦/  ١[شرح السیرافي للكتاب ) (١
  ] ١٩٨٦/  ٤٤١١المصریة العامة للكتاب رقم اإلیداع 

من أمثلة إضافة أسماء الزمان إلى األفعال : ھذا یوم یقوم زید وساعة یذھب زید ورأیتھ یوم  )(٢
رین ، ط : تح دكتور رمضان عبد التواب ،وآخ  ٩٦/  ١قام زید . [ انظر شرح السیرافي للكتاب 

  ] ١٩٨٦/  ٤٤١١الھیئة المصریة العامة للكتاب رقم اإلیداع 

 



 ٧

إض��افتنا إلی��ھ فائ��دة إذ ك��ان یتحص��ل فیھ��ا غی��ر الزم��ان وال یض��اف إلی��ھ 
المصدر ؛ ألن الفعل معھ الفاعل فقد دل عل�ى أن المص�در ل�ھ فل�م یض�ف 

 . )١(إلیھ  " 
 
 
  
  
  

    

                                                 
،  تح دكتور رمضان عبد التواب ،وآخرین ، ط :  ٩٨ – ٩٧/  ١شرح السیرافي للكتاب  )(١

  ] ١٩٨٦/  ٤٤١١الھیئة المصریة العامة للكتاب رقم اإلیداع 

 




