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اإلفاض ُة يف إبطال إضافة أسامء الرشط
الظرفية اجلازمة إىل اجلمل
 هذا البحث يتناول إعراب اجلملة الواقعة بعد أسامء:ملخص البحث
 وقد مهدت له بتبيان أسباب اختصاص ظروف،الرشط الظرفية اجلازمة
الزمان وبعض ظروف املكان باإلضافة إىل اجلمل دون األسامء األخرى
 ثم قدمت األدلة، وآراء املعربني يف العامل يف هذه األسامء،غري الظرفية
،والرباهني عىل ختطئة إعراب اجلملة بعد هذه األسامء يف حمل جر باإلضافة
 ثم ختمت ببيان أبرز النتائج التي،وإثبات صحة إعراهبا استئنافية ال حمل هلا
.توصل إليها البحث
. اجلازم، الظرف، اجلر، االستئناف، اإلضافة:الكلمات املفتاحية
Zarfiyyet İfade Eden, Cezmedici, Şart İsimlerinin Cümlelere
İzafesinin İptali Hususunda Etraflıca Bir İnceleme
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الرهاوي

Muhammed Halid
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Öz: Bu araştırmamız, zarfiyyet anlamı taşıyan, cezm edici, şart edatlarından sonra gelen cümlelerin irabını konu edinmektedir. Öncelikle,
burada, irabın zaman ve cümlelere muzâf olan bazı mekan zarflarına has
kılınma sebeblerini açıklamak suretiyle konuya bir giriş yaptım. Zarfiyyet ifade etmeyen isimleri ise bu işin dışında bıraktım. Ayrıca söz konusu isimlerde, amil olan edatlar hakkında, nahivcilerin görüşlerine de yer
verdim. Ardından, bu isimlerden sonra gelen cümlenin “muzâfun ileyh
olup, mahallen mecrûrdur” şeklindeki irabının hatalı olduğunu, doğrusunun ise istinâfiye/başlangıç cümlesi olup, irapta mahallinin olmadığını delilleriyle ortaya koydum. Sonuç olarak da, araştırmamızdan elde
ettiğimiz neticelere dikkat çekerek makaleyi tamamladım.
Anahtar Kelimeler: İzafe, İstinaf, Cer, Zarf, Cezm.
The Elaboration at Abolition of Possessive (Genitive) Construction
Abstract: This research address the syntax of main clause sentence
after conditionals names that makes jussive mood. And paved him by
showing the reasons for the differing of time expressions and after adverbs of place with possessive construction to sentences without the
other names which are not conditionals. And the views of the Arabic
philologists in the group in these names. And then provided the proofs
of wrongs of sentence syntax after these tools in names in jussive mood
with possessive construction. And validate the accuracy syntax of resumption that is not in syntax. And then concluded the statement highlighted the findings of the research.
Keywords: Possessive Construction, Resumption, Genitive, Adverb,
Jussive Mood.
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أوالً :املقدمة

أن العربية لغ ٌة معرب ٌةُّ ،
معلو ٌم َّ
تدل فيها حركات اإلعراب عىل املعاين ،وتفصح عنها ،ذلك أن

َ
اإلعراب هو الذي يفتحها،
يكون
«األلفاظ مغلق ٌة عىل معانيها حتى
واألغراض كامن ٌة فيها حتى
ُ
ُ
ِ
َ
يكون هو
املستخر َج هلا» .1قال ابن جني« :أال ترى أنك إذا سمعت :أكرم سعيدٌ أباه ،وشكر

ِ
ِ
َ
اآلخر
ونصب
علمت برفع أحدمها
سعيد ًا أبوه،
رشج ًا 2واحد ًا
َ
الفاعل من املفعول ،ولو كان ْ
بهم أحدُ مها ِمن صاحبِه».3
الس َت َ

ولم كان لإلعراب الظاهر هذا األثر يف حتديد املعاين كان كذلك لإلعراب التقديري األثر نفسه،
َّ

فداللة اجلملة احلالية ختتلف عن داللة اجلملة الواقعة صفة ،واجلملة الواحدة إن أجيز فيها أكثر من

وجه كان لكل وجه معنى خمتلف يف دقائقه عن املعنى الذي يكون مع الوجه اآلخر ،وإن اشرتكا يف
املعنى العام ،وكذلك ختتلف داللة اجلملة االستئنافية عن داللة اجلملة الواقعة مضاف ًا إليه ،إذ لكل
منهام وظيفتها اخلاصة ومعانيها اخلاصة الدقيقة.

ثانيًا :إشكالية البحث

اختالف املعربني يف إعراب اجلملة الواقعة بعد أسامء الرشط اجلازمة الظرفية وانقسامهم إىل
فريقني :فريق يرى أهنا مستأنفة ،وفريق يرى أهنا جمرورة باإلضافة.

ثالثًا :أهداف البحث

بسط القول يف مجلة فعل الرشط بعد أسامء الرشط الظرفية اجلازمة مشفوع ًا باألدلة والرباهني التي

ترجح رأي أحد الفريقني الذين سبق ذكرمها يف إشكالية البحث ،وتنترص له ،وتبني صوابه ،وتثبت
ضعف الرأي اآلخر وبطالنه.

رابعًا :حدود البحث

يتناول البحث مجلة فعل الرشط بعد أدوات الرشط الظرفية اجلازمة اآلتية :متى ،وأ َّيان ،وحيثام،

وأينام ،وأنَّى ،ويبني باألدلة ما الصحيح يف إعراهبا.
1
2
3

عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز ،حتقيق حممود شاكر( ،القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب).28 ،
يريد :نوعا واحدًا.
عثمان بن جين ،اخلصائص ،حتقيق حممد علي النجار( ،بريوت :دار اهلدى).35/1 ،
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خامسًا :أمهية البحث

تأيت أمهية البحث من دراسة مجلة اختلف فيها النحاة القدامى والباحثون املحدثون ،وترك اخلالف
فيها اختالفا كبريا يف الكتب املدرسية واجلامعية ولدى املدرسني والطالب.

سادسًا :إعراب اجلملة:

األصل يف اجلملة أن ال يكون هلا حمل من اإلعراب؛ ألن اإلعراب خاص باألسامء والفعل املضارع
ِ
ِ
املفرد ٌّ
اإلعراب ،واجلملة التي ال
حمل من
وحدمها ،ولذلك كان للجملة التي تقع موقع االس ِم
ِ
ِ
املفرد ليس هلا ٌّ
املعربني َّ
أن اجلمل َة التي تؤول
بني
حمل من
تقع موقع االسم
َ
شاع َ
اإلعراب .وقد َ
ِ
حمل ،واجلملة التي ال تؤول باملفرد ليس هلا ٌّ
باملفرد هلا ٌّ
ليس كذلكَّ ،
فإن
اإلعراب،
حمل من
واألمر َ
ُ
ِ
ُ
اجلملة لكي يكون هلا حمل من اإلعراب أن تؤول باملفرد ،بل أن حتل
شرتط يف
الصحيح أنَّه ال ُي
حمل املفرد كام ذكرت آنفا ،قال عبد القاهر اجلرجاين »:ال يكون للجملة موضع من اإلعراب حتى
تكون واقعة موقع املفرد».4
واألصل يف املضاف إليه أن يكون اسام مفردا جمرورا ،لذلك تكتسب اجلملة الواقعة موقع هذا
اجلر ،وتكون فرعا عن األصل؛ ولذلك ُع ِّرفت بأهنا اجلملة النازلة من اسم
املضاف إليه حمل ِّ
ٍ
ٍمضاف إليها منزل َة التنوين أو ما يقوم مقامه كالنون يف املثنى ومجع املذكر السامل ،ولذلك ال تقع
ٍ
ٍ
ويومئذ ، ...وحملها اجلر.5
حينئذ ،
عو ُض به عنها إذا ُحذفت ،كام يف:
بعد تنوين ،و ُي َّ

سابعًا :اختصاص ظروف الزمان باإلضافة إىل اجلملة.

لامذا اختصت ظروف الزمان وبعض ظروف املكان باإلضافة إىل اجلمل دون بقية األسامء األخرى؟
معلوم أنه ال يضاف من األسامء إىل اجلمل إال ظروف الزمان  ،و»حيث» من ظروف املكان،
ظروف الزمان باإلضافة لِ َم يأيت:
وخ َّصت
ُ
ُ

-1أن الفعل يدل عىل مصدر وزمان ،إذ ًا الزمان أحد ما يدل عليهام الفعل ،فإذا أضيفت ظروف
التناسب بني املضاف واملضاف إليه ،وصارت بمنزلة إضافة البعض إىل
الزمان إىل الفعل حتقق
ُ
الكل مثل :خاتم حديد.6

4
5
6

اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز.223 ،
حممد خالد الرهاوي ،وعمر يوسف مصطفى ،املفصل يف إعراب اجلمل( ،دمشق :دار الينابيع.211 ،)2009 ،
انظر :حممد بن السراج ،األصول يف النحو ،حتقيق عبد احلسني الفتلي( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،11/2 ،)1999 ،وحممد بن
احلسن الوراق ،العلل يف النحو للوراق ،حتقيق مها مازن املبارك( ،دمشق :دار الفكر. 285 ،)2000 ،
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فقوله تعاىل﴿ :

 -2أن املصدر أحد الشيئني اللذين يدل عليهام الفعل ،وهو املراد من اإلضافة.
ه َذا يوم ين َفع الص ِ
ني ِص ْد ُق ُه ْم﴾{ الامئدة  }119 /5إنام جازت اإلضافة إىل اجلملة؛ َّ
ألن املقصود
اد ِق َ
َ َ ْ ُ َ ُ َّ

باإلضافة إىل الفعل
ذكر الفعل يقوم مقام ذكر مصدره  ،فالتقدير فيه :هذا
ُ
مصدر ُه من حيث كان ُ

يو ُم ن ْفع ِ الصادقني صد ُقهم .قال أبو حيان »:قياس الفعل أال ُيضاف إليه لكن لوحظ املعنى وهو
املصدر فصحت اإلضافة» ، 7فاإلضافة يف ظاهرها إىل اجلملة ،ولكنها يف احلقيقة إىل املصدر،

وذلك لسببني:

فرع ،والفرع يرجع إىل أصله،
أ -أن األصل يف املضاف إليه أن يكون مفردا،
ُ
واملضاف إليه اجلمل ُة ٌ

نجحت ،املقصود به :يوم نجاحي.
فقولك :يوم
ُ

ب -أن اإلضافة يف املعنى تكون لتخصيص الظرف ،وال بد من تقدير الم التخصيص ،والالم

ليصح دخول هذه الالم.
ُيتعذر دخوهلا عىل اجلملة ،إذ ًا البد من املصدر
َّ

يض ومتغري ،كام َّ
َّ -3
أن الفعل عريض بالنسبة للفاعل ومتغري ،وبذلك يتحقق
أن الزمان َع َر ٌّ
التناسب بني املضاف واملضاف إليه .يقول ابن األنباري »:وإنام خصوا أسامء الزمان هبذه اإلضافة
لِ َم بني الزمان والفعل من املناسبة  ،من حيث اتفقا يف كوهنام َع َرضنيَّ ،
وأن الزمان حركات الفلك
كام أن الفعل حركة الفاعل».8
ِ
يمتنع
خاصها وعا ُّمها ال
 -4أنَّه ـ وهو رأي أيب احلسن األخفش ـ َّلم كانت
ُ
أمجع ُّ
ُ
ظروف الزمان ُ
الفعل بنفسه ِ
ِ
ُ
وم ْن دون واسطة،
أن يكون ظرف ًا يتعدّ ى إليه
خاص ًا ال
ُ
وظروف املكان ما كان منها ّ
ُ
الدار عىل اعتبار
يتعدَّ ى
الفعل إليه بنفسه ،بل بحرف جر نحو :قمت يف الدار  ،وال جيوز :قمت َ
ظرف مكان ،كام تقول :قمت يو َم اجلمعة = أضيفت ظروف الزمان إىل اجلمل عوضا عن
الدار
َ

يسوغ إضافة ظروف الزمان
اختصاص ظروف املكان بام ذكرناه .9فإن قال قائل  :هذا الذي ذكرت ِّ
إىل اجلملة الفعلية .فبامذا تسوغ إضافتها إىل اجلملة االسمية ؟ = 10قلت :جاز ذلك لسببني:

7
8
9
10

البحر  ،47/1وانظر :ابن السراج ،األصول يف النحو ،12 -11 /2 ،وعثمان بن عمر بن احلاجب ،اإليضاح يف شرح املفصل،
حتقيق إبراهيم حممد عبد اهلل( ،دمشق :دار سعد الدين. 392 - 391/1 ،) 2005 ،
أبو الربكات عبد الرمحن ابن األنباري ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد( ،محص :جامعة البعث،
.141/1 ،)1989
الوراق ،العلل يف النحو. 285 ،
ّ
حممد بن يزيد املربد ،املقتضب ،حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة( ،بريوت :عامل الكتب) ، 177/3 ،وابن السراج ،األصول يف
النحو. 12/2 ،
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 -1ملـّا جاز أن تضاف ظروف الزمان إىل اجلملة الفعلية جاز أن تضاف إىل االسمية؛ ألن الفعلية

نجح
مؤلفة من مسند ومسند إليه ،واالسمية كذلك ،كام أن املبتدأ فاعل يف املعنى ،فقولكَ :
نجح .زيد فاعل فيهام من حيث املعنى وإن اختلفت داللة اجلملتني من حيث الثبوت
زيدٌ  ،وزيدٌ
َ
ظروف الزمان.
والتجدد .فلام كانتا كذلك ُحِ َلت االسمي ُة عىل الفعلية ُفأضيفت إليها
ُ
ُ
الزمان منها بكون خربها مجل ًة فعلي ًة أو
 -2إذا أضيفت ظروف الزمان إىل اجلملة االسمية اس ُتفيد
لفظ ًا مشتق ًا يتضمن الداللة عىل الزمان ،نحو قوله تعاىلَ ﴿:ي ْو َم ُهم َب ِار ُز َ
ون ﴾ {غافر،}16 /40
وقوله تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم ُه ْم َع َل الن َِّار ُي ْف َتن َ
ُون﴾ {الذاريات  ،}13 /51أو بكون مضموهنا
مشهور الوقوع
َ

زمان أبو بكر خليفة أو إذ أبو بكر خليفة أو َ
يف أحد األزمنة الثالثة نحو :أتيتك َ
احلجاج أمري.
أوان
ُ

11

ثامنًا :العامل يف أمساء الشرط الظرفية اجلازمة:

يذهب بعض النحاة إىل أن العامل يف األسامء «متى ،أيان ،حيثام ،أينام ،أنَّى» هو جواهبا ،ويرتتب

عىل ذلك إعراب مجلة الرشط بعدها يف حمل جر باإلضافة ،لكن مجهور النحاة 12يذهب إىل أن
العامل فيها هو فعل الرشط ال جوابه ،وبناء عىل ذلك فإن مجلة فعل الرشط بعدها ليست يف حمل
جر باإلضافة ،وهذا هو املذهب الصحيح املختار.

فإن قيل :كيف تكون هذه األلفاظ معمول ًة لفعل الرشط ،وهي عامل ٌة فيه اجلز َم ،وال يكون اليش
ٍ
عامالً ومعمو ً
ليشء واحد؟ قلنا :إن الذي عمل اجلزم يف فعل الرشط ليس هذه األسامء ،وإنام
ال
ٍ
ولرضب من
«إن» الرشطية مقدرة ،وما هذه األلفاظ إال نائبة عنها يف الداللة عىل معان خمصوصة،

االختصار ،يقول الريض »:فإهنم سلكوا طريق االختصار بتضمني هذه الكلامت العامة معنى «إن»

إذ كان يطول عليهم الكالم لو قالوا ،13»...وحال هذه األلفاظ كحال املنادى ،فإن ناصبه فعل
«رب» إذا حذفت ونابت عنها الواو أو غريها نحو قول امرئ القيس:15
مضمر بعد األداة ،14وحال َّ

11
12
13
14
15

املربد ،املقتضب  ،177/3وابن السراج ،األصول  ،12/2وابن احلاجب ،اإليضاح يف شرح املفصل  ،391/1والرهاوي،
ومصطفى ،املفصل يف إعراب اجلمل.200 -199 ،
انظر :املربد ،املقتضب ،68/2 ،وعبد اهلل مجال الدين بن يوسف ابن هشام ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،حتقيق مازن املبارك،
وحممد علي محد اهلل ،مراجعة سعيد األفغاين( ،طهران :مؤسسة الصادق1378 ،ه).130/1 ،
حممد بن احلسن الرضي ،شرح الكافية ،حتقيق حسن يوسف عمر( ،بنغازي :جامعة قار يونس.91/4 ،)1978 ،
هذا مذهب مجهور النحاة .انظر :أبو حيان ،حممد بن يوسف ،ارتشاف الضرب من لسان العرب ،حتقيق رجب عثمان حممد،
(القاهرة :مكتبة اخلاجني.2179/4 ،)1998 ،
ابن هشام ،مغين اللبيب473/1 ،
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ٍ
وليل كموج البحر أرخى سدوله

عيل بأنواع اهلموم ليبتيل
َّ

يقول الوراق :واعلم أن هذه األسامء التي استعملت يف باب اجلزاء إنام جيزم ما بعدها بتقدير «إن»،

ولكن ُحذف لفظ «إن» اختصار ًا واستدال ً
ال باملعنى؛ ألن األصل أن تعمل األفعال واحلروف،

فأما األسامء فليس أصلها أن تعمل ،ولذلك وجب تقدير «إن» .16وقال ابن األنباري ...»:ال

نسلم أن الفعل بعد «أي ًا ما ،وأينام» جمزو ٌم بـ»أي ًا ما ،وأينام» ،وإنام هو جمزوم بـ»إن» ،و»أي ًا ما وأينام»

نابا عن لفظ «إن» ،وإن مل يعمال شيئ ًا».17

وإذا عرفنا ذلك وعرفنا أن رتبة املعمول تكون بعد العامل = حكمنا بأنه ال يصح أن تأيت بعده أبد ًا؛
حق الصدارة ،وذلك ِ
َّ
لدفعها ما يمكن أن يشوش ذهن السامع أو يومهه .قال الريض »:وإنام
ألن هلا َّ
كان للرشط واالستفهام والعرض والتمني ونحو ذلك ممَّا ُيغيِّ ُ معنى الكالم = مرتب ُة التصدُّ ر؛ َّ
ألن
جوز أن جييء بعده ما يغيِّ ه = مل ِ
يدر السامع
السامع يبني الذي مل يصدَّ ر باملغيِّ = عىل أصله ،فلو ِّ
إذا سمع بذلك املغيِّ  :أهو راجع إىل ما قبله بالتغيري ،أو مغيِّ لِ َم سيجيء بعده من الكالم ،فيتشوش

لذلك ذهنه» .18فرتبتها يف اللفظ حمفوظة ال يترصف فيها بتقديم أو تأخري ،لكنها يف النية غري

حمفوظة ،إذ مكاهنا بعد العامل ،فهي إذ ًا حمفوظة لفظ ًا غري حمفوظة ني ًة .وبنا ًء عىل هذا فإن مجلة فعل
الرشط قد وقعت يف ابتداء الكالم نية ال لفظ ًا عىل حدِّ قولك« :زيد ًا
أكرمت»« ،واليو َم
سافرت».
ُ
ُ

تاسعًا :مجلة الشرط بعد أمساء الشرط الظرفية اجلازمة:

ذهب بعض املعربني إىل َّ
أن اجلملة بعد أسامء الرشط اجلازمة التي تفيد الظرفية وهي « :متى ،أ ّيان،

أنّى ،أينام ،حيثام» يف حمل جر باإلضافة 19تطبيق ًا للقاعدة القائلة :اجلملة بعد ظرف الزمان يف حمل
ِ
الل﴾ {البقرة  ،}115 /2وقولهَ ﴿ :و َحيْث َُم
جر باإلضافة نحو قوله تعاىلَ ﴿ :ف َأ ْين ََم ت َُو ُّلواْ َفث ََّم َو ْج ُه ّ

16
17
18
19

الوراق ،العلل يف النحو280 ،
ّ
ابن األنباري ،اإلنصاف .48/1 ،ومثة وجهان آخران ذكرمها ابن األنباري.
الرضي ،شرح الكافية.257/1 ،
انظر مثال :فخر الدين قباوة ،إعراب اجلمل وأشباه اجلمل( ،حلب :دار القلم العريب 202 ،)1989 ،و .220وأغلب من كتب
يف اجلمل بعده ٌّ
معتل بالنقل عنه تصرحيا أو تطبيقا .انظر مثال :مىن الياس ،دراسات حنوية( ،دمشق :دار الكتاب،)1990 ،
 .121وقد تسرب هذا اخلطأ إىل وزارة التربية ،القواعد ،الكتاب املقرر على طالب الصف الثالث الثانوي( ،دمشق :منشورات
وأعظم إعراب اجلملة بعد «كلما» جمرورة باإلضافة .انظر هذا اخلطأ يف القواعد،
وزارة التربية .81 ،)2005 ،وأدهى من هذا
ُ
الكتاب املقرر على طالب الصف التاسع( ،دمشق :منشورات وزارة التربية.43 ،)2005 ،
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كُن ُت ْم َف َو ُّلواْ ُو ُج ِو َه ُك ْم َشطْ َر ُه﴾ { البقرة  144 /2و ، }150وقول الشاعر:20
أنا اب ُن َجـال وطـالع الثنايا

متى أضع ِالعاممة تعرفـونـي

وقول الشاعر:21
أ َّيان نؤمنْـك تأم ْن غ َرينا وإذا

مل تدرك األم َن منا مل ْ
تزل حذرا

وقول الشاعر:22
خلييل أ َّنـى تقصداين تقصدا
َّ

ُ
حياول
أخ ًا غ َري ما يرضيكام ال

واحلق َّ
وصواب أوقعهم يف خطأ وخطل ،إذ إنَّه عمو ٌم حيتاج إىل
حق أوقعهم بباطل،
أن ذلكٌّ 23
ّ
ٌ
ختصيص ٍ وإيضاح ٍ جلزئياته ،وال جيوز أن تعرب هذه اجلملة إال استئنافية ،وذلك لِ َم يأيت:
ِ
 -1أن هذه األسامء ال تضاف إىل ما بعدها البتة ،ومل ترد عن العرب إضافتها إال يف ِ
األدلة
حالة خل ِع
يمت لِام نحن فيه بِ ٍ
صلة.24
ا ّلذي ال ُّ
ُ

ِ
َ
َ
َّ -2
فرع عنه ،وإذا كانت
املضاف إليه أن
األصل يف
أن
يكون مفرد ًا ،واجلملة الواقعة مضافا إليه ٌ
هذه األسامء الرشطية ال تضاف إىل املفرد البتة وهو األصل =كانت إضافتها إىل اجلملة وهو فرع
=أوىل باملنع .

َّ -3
أن إضافة أسامء الرشط الظرفية اجلازمة آنفة الذكر إىل ما بعدها يناقض أصالً قائالً :إن املضاف
املضاف ِ
ِ
نفسه ،وإذا كان املضاف إليه كذلك فمن باب أوىل أال َ
إليه ال يعمل فيام قبل املضاف َب ْل َه
يعمل
الر ِحي ِم* ا َّل ِذي َي َر َ
ني َت ُقو ُم﴾
اك ِح َ
يف املضاف ،فالفعل «تقوم» من قوله تعاىلَ ﴿ :وت ََوك َّْل َع َل ا ْل َع ِز ِيز َّ
«حني» الذي ُأضيف إليه؛ لذلك كان
[الشعراء  .]218-217/26ال يعمل فيام قبل ظرف الزمان
َ
من باب أوىل أال يعمل يف «حني» نفسها» ،وكذلك احلال بالنسبة ألسامء الرشط الظرفية اجلازمة.

20
21
22
23
24

الرضي ،شرح الكافية167/1 ،
هباء الدين عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عقيل ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد( ،القاهرة:
دار التراث.28/4 ،)1980 ،
ابن عقيل ،شرح ابن عقيل.31/4 ،
أي :اجلملة بعد ظرف الزمان يف حمل جر باإلضافة.
خلع األدلة هو جتريد أعالم املعاين يف العربية من املعاين املعروفة هلا واملتبادرة فيها ،أو جتريدها من بعض معانيها ،وإرادة معان أخر
هلا .انظر :ابن جين ،اخلصائص 179 /2 ،وما بعدها.
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ٌ
معمول له مقدَّ ٌم وجوب ًا؛ ألن هلا
 -4أن هذه األلفاظ-كام سبق -معمول ٌة لفعل الرشط ،25فهي إذ ًا

حق الصدارة ،وهي -وإن تقدمت لفظ ًا -متأخر ٌة رتب ًة ،إذ إن األصل يف تركيب اجلملة أن يأيت العامل
ثم املعمول ،وال يمكن أن تكون هذه األلفاظ مضافة لِ َم هو عامل فيها ،يقول الريض »:فأداة الرشط
متقدم ٌة عىل الرشط ،إذ هي مؤثرة ملعنى الرشط فيه ،متأخر ٌة عنه تأخر الفضالت عن ال ُع َمد».26
َّ -5
جتره باإلضافة ؟! أجيتمع عمالن
أن هذه األلفاظ جتزم فعل الرشط عند بعض النحاة ،فكيف ُّ
يقره عقل أو يقبله منطق؛ إذ ال يمكن أن جيتمع اجلزم
خمتلفان متاما يف عامل واحد ؟ ذلك مما ال ُّ
واجلر مع ًا يف عامل واحد يف تركيب واحد.
ُّ

َّ -6
أن املضاف إليه وظيفته التعريف أو التخصيص ...وذلك بعد مبهم ال يؤدي معنى إال به،
ٍ
حاجة إىل
وهذه األلفاظ  -وإن كانت مبهمة -ليست كذلك؛ إذ َّإنا دالة عىل زمان بنفسها دونام

السفر 27؟
مضاف إليه بعدها يكسبها ذلك ،أال ترى َّأنا تقع خربا يف نحو قولك :متى
ُ

َ
 -7لو سلمنا بقوهلم َّ
وتسليمنا به ورو ُد «ما»
=ألبطل قولـَهم
:إن هذه األلفاظ مضافة إىل ما بعدها
َ
الزائدة الكافة عن اإلضافة بعدها أحيان ًا 28نحو قول متمم بن نويرة:29

دع باس ِم َك ال ُ ِ
ب
ت ْ
و َأنِّ متى ما َأ ُ ْ

ِ
يب َوت ُْس ِم َعا
و ُكن َْت جدير ًا َأ ْن ُت َ

أي مانع ٌة من اإلضافة إىل ما بعدها ،وذهب بعض العلامء
فـ»ما» هذه زائد ٌة كا َّفـ ٌة عن اإلضافة؛ ْ

ٌ
إىل أن «ما» هذه عوض عن اإلضافة ،ألهنا قصد اجلزم هبا قطعا عن اإلضافة ،30و»ما» هذه
رشط

لرشطية «حيث».31

َّ -8
أن األسامء املضافة يف األصل إذا ما وردت اس ًام لرشط جازم ُك َّفت عن اإلضافة ،وذلك مثل
25
26
27

28
29
30
31

انظر :املربد ،املقتضب ،68/2 ،وابن هشام ،مغين اللبيب.130/1 ،
الرضي ،شرح الكافية .67/1
مىت :اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب على الظرفية الزمانية متعلق خبرب مقدم حمذوف ،وذهب أبو بكر ابن السراج
فيما نسب إليه إىل أنَّها هي اخلرب ،ويف كتاب األصول خالف ذلك .انظر :ابن السراج ،األصول يف النحو ،63/1 ،وابن عقيل،
شرح ابن عقيل.211/1 ،
ابن هشام ،مغين اللبيب410/1 ،
املفضل بن حممد الضيب ،املفضليات ،حتقيق أمحد شاكر ،وعبد السالم هارون( ،القاهرة :دار املعارف).267،
َّ
احلسن بن قاسم املرادي ،اجلىن الداين يف حروف املعاين ،حتقيق فخر الدين قباوة ،وحممد ندمي فاضل( ،بريوت :دار الكتب العلمية،
 334-333 ،)1992و.336
انظر :املربد ،املقتضب48-47/2 ،و  54و .29/3
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ُ
«حيث» التي هي واجبة اإلضافة إىل اجلملة يف غري الرشط ،وكذلك «إذا» إذا جزمت يف الرضورة.

يقول ابن هشامَّ ... »:
ألن «إذا» عند هؤالء غري مضافة ،كام يقوله اجلميع إذا جزمت كقوله:

ِ
استغن ما أغناك ر ُّبك بالغنى

فتجم ِل»
وإذا تصبْك خصاص ٌة
َّ

32

وإذا كانت «حيث وإذا « ممتنعتي اإلضافة إىل ما بعدمها رشطيتني = كانت هذه األلفاظ  -وهي ال
تضاف البتة  -أوىل باملنع من اإلضافة إىل ما بعدها.

 -9أنَّه ال جيتمع البناء واإلضافة كام ال جيتمع التنوين واإلضافة ،33واستثني من ذلك بعض

املبنيات مثل «إذا -إذ  -ملـَّا – لدنُ -
ألنا متوغلة يف البناء واإلضافة ،وهذه األلفاظ مبنية،
حيث»؛ َّ
ِ
ِ
املعرب نحو
املبني البنا َء للمضاف
املضاف إليه
أكسب
والبناء يتناىف مع اإلضافة كام سبق ،ولذلك
ُ
َ
ُّ

قول النابغة الذبياين:34

الصـبا
عاتبت
حني
ُ
عىل َ
املشيب عىل ِّ
َ

والشيب وازع ُ
تصح
ُ
ُ
ألم ُ
فقلتَّ :

 -10أنَّه يشرتط يف اجلملة الفعلية الواقعة مضافا إليه أن يكون فعلها ماضيا لفظا ومعنى أو معنى
فحسب ،وفعل الرشط هنا ٌّ
دال عىل االستقبال ،والاميض واملستقبل متنافيان ،وما ورد منها داال

عىل املستقبل فهو من باب إنزال املستقبل املتيقن من حتققه منزل َة الاميض املتحقق تأكيدا عىل حتققه،
واقع ال حمالة نحو قوله تعاىلَ ﴿:و َي ْو َم ن َُسيِّ ُ ْ ِ
ال َب َال﴾{الكهف  ،}47/18قوله تعاىلَ ﴿:ي ْو َم
وأنَّه
ٌ
ِ
ِ
ِ
َي ُْر ُج َ
ساع ًا﴾{املعارج  .}43/70فتسيري اجلبال وخروج الناس من قبورهم َّلم
ون م َن ْالَ ْجدَ اث َ
يقعا ،ولكن َّلم كانا ال ُي ُّ
شك بوقوعهام أنزهلام منزلة الاميض الواقع ،ومثلهام قول سواد بن قارب:35

وكن يل شفيعا يوم ال ذو شفاعة

بمغن ٍ فتيال عن سواد بن قارب

َّ -11
خاص ٌة بظروف الزمان ،و»حيث» من ظروف املكان ،وخترج هبذا «أنـَّى وأينام»
أن اإلضافة َّ

خالف
ألنام للمكان .قال الدسوقي »:وال يضاف من أسامء املكان للجمل إال «حيث» ،فإضافتها
ُ
َّ
ُ
جريان احلكم الذي يف أسامء الزمان ،يف أسامء املكان لكانت ك ُّلها مضاف ًة للجمل».36
األصل ،فلو لزم

32
33
34
35
36

ابن هشام ،مغين اللبيب.131/1 ،
الوراق ،العلل يف النحو للوراق 197 ،و .270ونظري ذلك املنادى ،أال تراه يُبىن إذا مل يُضف ،ويُعرب إذا أضيف.
ّ
ابن هشام ،مغين اللبيب.128/1 ،
 ،حممد بن عبد اهلل بن مالك ،شرح التسهيل ،حتقيق عبد الرمحن السيد ،وحممد بدوي املختون( ،القاهرة :دار هجر،)1990 ،
 ،376/1وأبو حيان ،ارتشاف الضرب من لسان العرب( 1828/4 ،ط .رجب).
حممد علي طه الدرة ،فتح القريب املجيب إعراب شواهد مغين اللبيب( ،محص :مطبعة األندلس.19/4 ،)1970 ،
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 -12أقوال العلامء ،وسأكتفي بأربعة منهم ،يمثلون خمتلف العصور .قال اإلما ُم امل ِّربد »:وال يكون
دت عىل ِّ
ُ
كل
اجلزاء يف «إذ» وال يف
ألنام ظرفان ُيضافان إىل األفعال ،وإذا ِز َ
«حيث» بغري «ما»؛ َّ
واحد منهام «ما» منعتا اإلضافة فعملتا .37وقال ابن بابشاذ ... »:وليست أين وأنَّى ومتى بمضافات

بل هي مفردات ،فلذلك جوزي هبا بـ ما وبغريها» .38وقال اإلمام أبو حيان »:وال يضاف ما َ
عمل

39
فيه ٌ
جر فباتفاق أن يكون مضافا إليها أسام ُء
عامل
ظاهر كـ»متى»  .وقال أيضا ... »:ويف موضع ٍّ
ٌ
الزمان غ ُري الرشطية التي ال جتزم» .40أي َّ
إن أسامء الرشط الزمانية التي جتزم ال تضاف ،وما عداها

من أسامء الزمان ُيضاف ،رشطي ًة كانت أم غ َري رشطية .وقال الدكتور حممد خري احللواين :وجيب

أن ننتبه إىل أن بعض أسامء الزمان تقع رشط ًا مثل «إذا» وبعضها اآلخر يقع رشط ًا واستفهام ًا مثل:
متى وأ ّيان ،وما كان رشط ًا أو استفهام ًا من الظروف ال ُيضاف إىل اجلمل.41
عاشرًا :خامتة :تتضمن نتائج البحث التي يمكن إمجاهلا باآليت:

أن سبب ختصيص ظروف الزمان دون غريها باإلضافة إىل اجلمل لكون الفعل يدل عىلمصدر وزمان ،ومن َث َّم يتحقق
التناسب بني املضاف واملضاف إليه ،من حيث الزمان
ُ
أو املصدر؛ ألنه هو املراد من اإلضافة ،إضافة إىل التناسب بني الزمان والفعل من حيث
العرضية والتغيري.

أن األصل يف اإلضافة أن تكون إىل اجلملة الفعلية ،أما االسمية فحملت عليها محالً لكونالزمان مستفاد ًا منها بكون خربها مجل ًة فعلي ًة أو لفظ ًا مشتق ًا يتضمن الداللة عىل الزمان.

أن العامل يف أسامء الرشط اجلازمة الظرفية «أينام ،وحيثام ،وأنَّى ،ومتى ،وأيان» هو فعلالرشط بدليل قوله تعاىلَ ﴿:أ ّي ًا َّما َت ْد ُعواْ َف َل ُه األَ ْس َمء ْ
الُ ْسنَى﴾ {اإلرساء }110ال جوابه كام

ذهب إىل ذلك بعضهم؛ إذ ال يمكن للجملة االسمية ( َف َل ُه األَ ْس َمء ْ
الُ ْسنَى) أن تعمل يف

«أي» ،إضافة إىل أن الفاء الرابطة متنع ما بعدها من العمل يف ما قبلها.
37
38
39
40
41

املربد ،املقتضب 54 ، 48-47/2 ،و .29/3
طاهر بن أمحد بن بابشاذ ،شرح املقدمة املحسبة ،حتقيق خالد عبد الكرمي مجعة( ،الكويت :املطبعة العصرية.247/1 ،)1976 ،
أبو حيان ،ارتشاف الضرب من لسان العرب( 1827/4 ،طبعة رجب عثمان) و ( 521 /2طبعة النماس) .وقد ورد يف مطبوعيت
أثبت.
االرتشاف« :وال يضاف فأعمل فيه عامل ظاهر كـ «مىت» وهو حتريف من املحققني ،والصواب ما ُّ
أبو حيان ،ارتشاف الضرب من لسان العرب( .376 – 375/2 ،طبعة النماس).
حممد خري احللواين ،املختار من أبواب النحو( ،بريوت :مكتبة دار الشروق.93 ،)1975 ،
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أن مجلة فعل الرشط بعد أسامء الرشط اجلازمة الظرفية استئنافية وقعت يف ابتداء الكالم نيةال لفظ ًا ،وليست جمرورة باإلضافة ،وذلك ألسباب كثرية ،منها:

•

عدم اجتامع عملني خمتلفني متاما يف أداة واحدة يف الوقت نفسه.

•

واختصاص ظروف الزمان باإلضافة من دون ظروف املكان أو غريها.

•

واشرتاك هذه األلفاظ بني الرشط واالستفهام

•

عدم إضافتها يف غري باب الرشط مطلقا فضالً عن باب الرشط الذي تلحقها فيه ما تكفها عن
اإلضافة .وغري ذلك مما سبق تفصيله وبيانه.
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