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 اإليداء
 

 : إىل كتابته تمت قد الذي اجلامعي البحث اهذ أهدي
  املرحوم" صادق طهاري احلاج" العزيز أيب

 " نفرة احلاجة" العزيزة أّمي
 " فطاين حممد" احملبوب أخي

 "عباس ابن هاشم حممد" احملبوب أخي
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 كتابته تمت قد حىت البحث كتابة لتسهيل هللا إىل ودعوا عوينشجّ  قد
 

 : إىل أيضا البحث هذا وأهدي
  البحث كتابة يف أرشدين قد الذي سترياملاج هللا متيم األستاذ

  العربية اللغة قسم يف واألستاذات األساتذة ومجيع
 ماالنج الفاطمية احلكمة معهد يفو  وأدهبا العرية اللغة قسم يف وأصدقائي

 والنجاح وابلتوفيق مجيعا ولكم لنا هللا ابرك
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 والتقدير الشور كلمة
 

 ومتجيده، هلتسبيح املخلوقات فيه أوجد ،الكون خالق له شريك ال وحده هلل احلمد
 الطريق وعّرفه األرض يف خليفة وجعله العقل فوهبه وفّضله وكّرمه وعّلمه اإلنسان وأوجد
 الكون هذا سرارأ إظهار اإلنسان هلذا ليتم الكون نظام طبق السليم ّسوىال واملنهج املستقيم
 . للبشر فيه هللا أودعها اليت وفوائده منافعه وإبراز

الصالة والسالم على خامت و أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدا رسول هللا، 
رآن الكرمي وهداان يه القاألنبياء واملرسلني نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم الذي قد نزل عل

 . أما بعد ىل احلق وعلى آله وصحبه أمجعنيإ
 وأثره الزمن عىنم مفهوم حتقيقملووو  "ايلقد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت 
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 البحث وهذا .العلوم يف الفقرية الباحثة بيد(" احلديث النحو حتليل دراسة) حسان متام
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 مستخلص البحث
حتقيق مفهوم معىن الزمن وأثره يف كتاب "سبع رسائل ، جامعة ( 6161)حبيبة.  سيت أم  

 تريسمتيم هللا املاج: نج. املشرفكومية ماالموالان مالك إبراهيم اإلسالمية احل
للصائمني" أليب مصعب رايض بن عبد الرمحن احلقيل عند نظرية متام حسان 
)دراسة حتليل النحو احلديث(. البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية 

 العلوم اإلنسانية
 علن الفزم ،سبع رسائل للصائمني ،عىنامل األثر، ، اجلهة،: الرئيسيةالولمات 

الزمن جزء من معىن اللغة. كل لغة يف العامل هلا معىن الزمن كي يفهم السامع فهما واوحا 
اللغة  زمنينقسم و  .هلا ثالثة أزمنة وهي املاوي واحلاور واملستقبلكل لغة يف العامل لغة.   ينطقعندما 
زمن املاوي، وفعل للاملاوي  ليرتبط ارتباطا وثيقا بصيغة الفعل يف العربية وهي  فعو ثالثة  علىالعربية 
معىن الزمن أن ن فهم يرو زمن املستقبل. أما النحاة احملدثني لل حال واملستقبل، وفعل األمرللاملضار  

يكتب النحاة احملدثون مبحثا خاصا أدق وأووح و  .وهلا معىن اجلهة  يف اللغة العربية أكثر من ثالثة
 .عند متام حسان، منهم مفهوم الزمن عن زمن الفعل ويف كتبهم

فة أهداف هذا البحث هو ملعر هذا البحث حبث كيفي وصفي من حيث بياانت البحث. 
أشكال الزمن واجلهة من الكلمات يف كتاب سبع رسائل للصائمني ومعرفة أثر الزمن واجلهة يف معىن 

صدر ملا وهياملستخدمة الكلمات املذكورة من قبل. أما مصادر البياانت  حتتمل علىاجلمل اليت 
متام  كتبخاصة   احلديث كتب النحووهو  كتاب سبع رسائل للصائمني واملصدر الثنائي   وهو الرئيسي
 حتليل البياانت املناسب ابلنظرية والبياانت املكتشفة.  طريقة وتستخدم الباحثة. حسان

 بعض األفعال اليت يتغري زمنها ببعض األسباب.من هذه الدراسة فهي أما نتائج البحث 
مخسة أفعال.  يهفالشرط. ثالثة أفعال. الثاين،  فيهالبياانت إىل مخسة أنوا . األول، الدعاء.  تنقسم

ثالثة أفعال. الرابع، يف اجلملة املؤكدة. وجدت الباحثة مخسة أفعال.  فيهالثالث، نفي املضار . 
كلمات ال لأما الزمن النحوي واجلهة من تلك ا اخلامس، يف اجلملة املثبتة. وجدت ثالثة أفعال.

يؤثران معىن اجلمل على وجه التحديد حىت يتغري معناها. بل يؤتيان معىن أووح إىل القارئ 
 عن زمنها حبسب سياقها وحصول العمل من تلك الكلمات.  
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The times are part of the meaning of a language. Every language in the world must 

have the meaning of the times so that it can be clearly understood by the listener when the 

language is spoken. If there is no meaning of the times in one word, then the meaning of 

the word cannot be understood. Every language in the world has three core times—namely 

past, present and future. But the difference is how to express grammatically the meaning 

of the times. Arabic is also divided the times into three. This division has a very close 

relationship with the division of fi'il (verbs) in Arabic, namely fi'il madhi which shows the 

meaning of the past, fi'il mudhore' which shows the meaning of the present and future, and 

fi'il amr which shows the meaning of the future. According to modern-nahwu scholars, 

Arabic has a meaning of more than three times and also has the meaning of jihah (aspects). 

They formulated a separate discussion about the times in detail in their essays. One of the 

thought about times in Arabic is Tamam Hasan’s concept of times.  

This research is a descriptive qualitative study. This Study aims to determine the 

forms of the times and the jihah of the words in Sab'u Rosail Lis Shoimin and also to 

determine the influence of the times and jihah on the meaning of a sentence. The data are 

obtained from Sab'u Rosail Lis Shoimin as a primary source and books on modern nahwu, 

especially the books by Tamam Hassan, as a secondary data source. I use data analysis 

techniques in accordance with the theory used and the data obtained. 

The result shows that in Sab'u Rosail Lis Shoimin, several fi'il (verbs) has changed 

their times for several reasons. I divides the data into five parts. The First is a prayer. There 

are three fi’il in prayers. The second is conditions which have five fi’il. The third is three 

features in Nafyul Mudhore’. The fourth, in the sentence of muakkadah, researchers found 

five fi’il. The last, in the Mutsbitah sentence, there are three fi’il. While zaman an-nahwi 

and jihah (aspects) do not affect the meaning of the semtences specifically untill it can 

change the meaning, but it can give the meaning of the semtences more clearly based on 

the time. 
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Zaman adalah bagian dari arti suatu bahasa. Setiap bahasa di dunia pasti memiliki 

makna zaman agar dapat dipahami secara jelas oleh pendengar ketika bahasa tersebut 

diucapkan. Jika tidak ada makna zaman dalam satu kata, maka tidak akan dapat dipahami 

kejelasan maknanya. Setiap bahasa di dunia memiliki tiga zaman inti yaitu masa lampau, 

masa sekarang, dan masa depan. Akan tetapi yang memebedakan adalah cara 

mengungkapkan makna zaman tersebut secara gramatikal. Bahasa Arab sendiri membagi 

zaman menjadi tiga. Pembagian ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan pembagian 

fi’il (kata kerja) dalam Bahasa Arab, yaitu fi’il madhi yang menunjukkan makna masa 

lampau, fi’il mudhore’ yang menunjukkan makna masa sekarang dang masa depan, dan 

fi’il amr yang menunjukkan makna masa depan. Adapun menurut ulama nahwu modern, 

Bahasa Arab memiliki makna zaman lebih dari tiga dan juga memiliki makna jihah (aspek). 

Mereka merumuskan pembahasan tersendiri tentang zaman secara detail dalam karangan-

karangan mereka. Di antaranya adalah konsep zaman berdasarkan perspektif Tamam 

Hasan.  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif berdasrkan data-data 

penelitiannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk zaman dan 

jihah dari kata-kata dalam kitab Sab’u Rosail Lis Shoimin dan juga untuk mengetahui 

pengaruh zaman dan jihah terhadap makna kalimat. Adapun sumber data yang digunakan 

adalah kitab Sab’u Rosail Lis Shoimin sebagai sumber data primer dan kitab-kitab tentang 

nahwu modern khususnya kitab-kitab karya Tamam Hassan sebagai sumber data sekunder. 

Peneliti menggunakan teknik analisis data yang sesuai dengan teori yang digunakan dan 

data yang didapat.  

Hasil penelitiannya adalah peneliti menemukan beberapa fi’il (kata kerja ) yang 

berubah zamannya karena beberapa sebab. Peneliti membagi data menjadi lima bagian. 

Pertama, doa. Ada tiga fi’il. Kedua, syarat. Ada lima fi’il. Ketiga, nafyul mudhore’. Ada 

tiga fi’il. Keempat, dalam jumlah muakkadah. Peneliti menemukan lima fi’il. Kelima, 

dalam jumlah mutsbitah. Peneliti menemukan tiga fi’il. Sedangkan zaman an-nahwi dan 

jihah dari kata kerja tersebut tidak mempengaruhi makna kalimat secara spesifik hingga 

merubah makna, akan tetapi memberikan makna yang lebih jelas pada kalimat dalam aspek 

waktu. 
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 األول بابال
 مقدمة

 

 خلفية البحث  .أ
حلصول ااألمور املهمات لتسهيل القارئ أو السامع الداللة على الزمن يف مجلة من 

عىن زمان اإلكرتونية يقال أن الزمن مب عريب عريب اينيف معجم املععلى وووح معناها. 
سان العرب ليف  وردفقد يدل على الوقت.  ،ومجعه أزمنة وأزمن ومها يف نفس املعىن

معجم ا يف أم .اجلمع أزمن وأزمان وأزمنةأن الزمن اسم لقليل الوقت وكثريه و البن منظور 
ة وأزمن، أزمن الشيء إذا أتى زمنواجلمع أ الزمان معروفالبن دريد "مجهرة اللغة" ف
 وذالك معىن الزمن عند اللغوين الذي. من يف معىن الزمانعليه الزمان فهو مزمن، والز 
 هو يف معىن واحد للزمان. 

كاللغة لناس  تنطق هبا ا كل لغة  يف العامل. لغةغوية لكل لال الطبيعيةالزمن جزء من 
. ليت تؤثر يف املعينا على الداللة الزمنية لتماإلجنيليزية واألندونيسية والعربية وغريها حت

فال يفهم وووح املعىن من اجلملة يف أي لغة إذا ليست فيها السمة الزمنية. تشرتك 
اللغات يف أهنا تضم ثالثة أزمنة صرفية رئيسية وهي املاوي واحلاور واملستقبل ولكن 

تضمنه من األزمنة ت صرفيا وحنواي من جهة ويف عدد ما التعبري عن الزمنطرق يف ختتلف 
فمثال، يف اللغة األندونيسية، . (070، ص. 6112من جهة أخرى )عبد املقصود، 

الف اللغة ال بشكل األفعال خبيف اجلملة يُعربر الزمن بزايدة الكلمة الدالة على الوقت 
اإلجنيليزية اليت كانت داللتها الزمنية يُوَوح بشكل األفعال مع زايدة املتكمالت الدالة 

وبواسطة  فسهان لعربية بصيغة األفعالة الموكذالك اللغة العربية، تعرب اجل على الزمن.
  للحصول على معىن أووح. القرائن السياقية النحوية

رتبط ثالثة وهي املاوي واحلاور واملستقبل. هذه الثالثة ت فالزمن يف اللغة العربية
انقسم زمن. تدل على حدث و  ارتباطا وثيقا بصيغة الفعل يف العربية. فالفعل كلمة
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مر : ماض للزمن املاوي ومضار  للزمن احلاور واملستقبل وأالفعل ابعتبارها إىل ثالثة
ء يف حتديد ما رأى النحاة القدماوهذا  .(667، ص. 0799)الساقي،  للزمن املستقبل

 الزمن وهو زمن على املستوى الصريف من شكل  الصيغة.  داللة الفعل على
الزمنية يف اللغة  لداللةيتناولوا مسألة ان يرون أبهنم مل ة احملدثو ، فالنحاةالقسم بتلك
مل يبينوا الفرق يف املعىن بني الفعل (. 02، ص. 6100بشكل دقيق )حممد،  العربية
. فهذه بهاصا ومل جيعلوا اباب خ القرائن الزمنية والفعل املقيد هبا بياان واوحا مناخلايل 

 يشرحوها مع ملفنحاة العرب  .ة األروبية ويسمى ابألزمنة املركبةيف اللغ ةالنظرية موجود
"كتبت"  العربية حىت ميكن أن يفرقوا املعىن بني اللغة شكال تختلفة يفأب ةهنا موجودأ

ال ب)حجازي،  ، ألن لكل منها معىن خاص بهو"كنت قد كتبت"و"كنت كتبت" 
 (. 002سنة، ص. 

زمن  عنأدق وأووح خاصا  مبحثان ثو لك، يسبك النحاة احملدبة إىل ذابلنس 
ب ابالفعل يف حبث جتديد النحو. ومنهم متام حسان مبفهومه عن الزمن الذي بينه يف 

فرق متام املعىن يكتبه، منها اللغة العربية؛ معناها ومبناها واخلالصة النحوية. خاص يف  
الزمن يرتبط  أبنمتام حسان يرى  بني الزمن والزمان وبني الزمن النحوي والزمن الصريف.

غ املركبة الصيغ يف السياق أو الصيويدخل يف حتديد معىن الصيغ املفردة و  ابحلدث
وال  ال يرتبط الزمان ابحلدثوأما الزمان فبالعكس، (. 7، ص. 6109)خنياب، 

سان، )ح أيضا يسمى بزمان الظرف أو زمان االقرتانيدخل يف حتديد معنامها وهو 
من النحوي ليس املقصود منه معىن الزمن الصريف فمعىن الز  .(606، ص. 0770

الذي يقتصر بثالثة أزمنة بل الزمن النحوي ال يقتصر بصيغة الفعل اجملردة فحسب بل 
 معىن الزمن يف كلمة متنو  على حسب سياقها.

ل فتلك النظرية ميكن تطبيقها يف النصوص والكتب العربية لتحليل معناها كي ُُيص
ا، فالباحثة جيذهبا مفهوم الزمن عند متام حسان لتحقيقه يف ولذعلى معاين دقيقة. 

 أليب للصائمنيكتاب سبع رسائل وهو   يف هذه الدراسةمووع البحث املستخدم 
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صاحلة  أعمالنصائح و يشرح هذا الكتاب عن  مصعب رايض بن عبد الرمحن العقيل.
 ينبغي على الصائم القيام هبا طوال شهر رمضان.  

 .ونه الذي يشرح عن رسائل للصائمنييار ذالك فهو ملضمأما السبب يف اخت
مبفهومه عن الزمن، أبن معىن الزمن ال يقتصر بثالثة فحسب بل يكون معناه أوسع 

تاب أدق لك الكالزمنية، يكون معىن الرسائل يف ذمنها على حسب السياق والقرائن 
زمن  حث يفن البك تعتقد الباحثة ألذلوأووح ابلنظر إىل معىن زمن الفعل فيها. و 

يستطيع أن يعطي القارئ الفهم األدق واألووح عن ما هي  واملعىن منه الفعل فيه
 ة اليت ينبغي أن يقوم هبا الصائم يف شهر رمضان.األعمال الصاحل

                   
 أسئلة البحث .ب

 ، عّينت الباحثة سؤايل البحث ومها:بناًء على خلفية البحث
صائمني" للمن األفعال املوجودة يف كتاب "سبع رسائل واجلهة أشكال الزمن  ما -1

 مصعب رايض بن عبد الرمحن العقيل عند نظرية متام حسان أليب
كيف معىن اجلمل احملتوية على األفعال املذكورة  يف كتاب "سبع رسائل  -2

 مصعب رايض بن عبد الرمحن العقيل عند حسب زمنها أليبعلى للصائمني" 
 نظرية متام حسان

 
 البحث  أيداف .ت

 ابلنسبة إىل أسئلة البحث، فأهداف من هذا البحث مما يلي: 
ائل  كتاب "سبع رسمن األفعال املوجودة يف يفواجلهة ملعرفة أشكال الزمن  -1

 مصعب رايض بن عبد الرمحن العقيل عند نظرية متام حسان للصائمني" أليب
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رسائل  عيف كتاب "سب ل احملتوية على األفعال املذكورةملعرفة معىن اجلم -2
 مصعب رايض بن عبد الرمحن العقيل عند حسب زمنها أليبعلى للصائمني" 

 نظرية متام حسان
 

 فوائد البحث  .ث
بواسطة هذا البحث، ترجو الباحثة أن يستفيد القارئ منه يف جمال علم النحو 

يقية. كانت أم تطب  تمام حسان، إما نظريةً وخاصة يف نظرية جتديد النحو ل احلديث
 ومها:

 د نظرية فوائ -1
 زايدة املعلومات عن جتديدات النحو (أ

 تطبيق نظرية جتديد النحو يف الكتاب العريب  (ب
إعطاء الفهم يف حتليل الكتاب العريب ومعانيه ابستخدام نظرية النحو   (ت

 احلديث
 فوائد تطبيقية -2

 استخدام نظرية النحو يفا للباحثني األخرين رجعأن يكون البحث م (أ
 عند متام حسان  الزمن خاصة يف مفهوم احلديث

أن يكون مثاال لتحليل زمن الفعل على آراء النحاة احملدثني اآلخرين يف   (ب
 الكتب والنصوص العربية األخرى 

صعب رايض م فهم كتاب سبع رسائل للصائمني أليبتسهيل القارئ يف   (ت
 بن عبد الرمحن العقيل
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 حدود البحث  .ج
ائمني أليب ب سبع رسائل للصتبحث الباحثة يف أشكال زمن الفعل املوجدة يف كتا

مصعب رايض بن عبد الرمحن العقيل وأثر ذالك الزمن يف معىن اجلمل احملتوية علي 
ض األبواب بل بع األفعال املذكورة من قبل. ليس كل أبواب فيه تستخدمه الباحثة

منه. يبدأ البحث يف املووع من الرسالة الثالة وهي "كيف نستقبل رمضان" إىل الرسالة 
بعة وهي "كيف تستغل وقتك يف رمضان". يقتصر البحث على هاتني الرسالتني الرا

 فيه أكثر مما ينبغي. والتحليل ألن ال تكون البياانت
 
 السابقة  اتالدراس .ح

ة . هناك العديد من الدراسات السابقللمرة األوىلجديدا الدراسة حبثا  هيست هذل
 :  ات هي. فمن تلك الدراسديثاحل يف مفهوم زمن الفعل يف جمال النحواليت تبحث 

(. "مفهوم الزمن يف النحو )دراسة حنوية 6100ألف جهيا سيتيادي. ) -1
داللية(". جامعة دار السالم غونتور.  يصف هذا البحث عن مفهوم الزمن 
يف علم النحو . فالنتيجة منها هي أن هناك أربعة مصطلحات يف اللغة العربية 

من واجلهة والتوقيات واملقارب. وكل منها تعرب عن الداللة الزمنية وهي الز 
هو الذي يدل على املعىن (tense) خصائص متيزه ابألخر. أوال، الزمن 

اللغوي يف أشكال املقوالت النحوية ويتعلق ابألفعال اللغوية مثل جلس وجيلس 
، أما الزمان هو الذي يدل  (time)وسيجلس. وهذا خيتلف بكلمة "الزمان"

علق ابحلدث مثل كلمة األمس يف "جلس حممد أمس".  على معىن أدق ال يت
اثنيا، اجلهة هو الذي يدل عن معىن احلدث أخص من معىن الزمن. اثلثا، 
التوقيات وهي األفعال النواسخ مثل كان وأخواهتا. رابعا، املقاربة وهي اليت تدل 

 على معىن القرب للحدث.  
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لنحوي وداللته بني القدمي (. "مفهوم الزمن ا6105أمحد جمتىب السيد حمممد ) -2
واحلديث )دراسة يف ووء السياق(". جمّلة جامعة سبها )العلوم اإلنسانية( 
اجمللد الرابع عشر العدد األول. يصف هذا البحث عن مفهوم الزمن النحوي 
وداللته بني القدمي واحلديث. فمن هذا البحث، يوجد أبن الزمن لألفعال يف 

ىن ة حسب السياق. واملاوي ميكن له أن يكون معاللغة العربية متنوعة وتختلف
احلاور واملستقبل، أو احلاور ميكن أن يعرب عن املاوى واملستقبل أو املضار  
يعرب عن الزمن املاوي. وكل ذالك من خالل السياق ال من خالل الصيغة 
الصرفية. فالتعبري عن احلدث والزمن ال يقتصر على الفعل أو اجلملة الفعلية 

بل يشرتك يف األمساء املشتقة من األفعال اليت تدل على معىن الزمن فحسب، 
حسب سياقها. أما األمر ففيه معىن املاوي أو احلاور أو املستقبل أو 

ذي زمنة على حسب السياق الاالستمرار والدوام أو معىن الثبوت يف مجيع األ
 يراد فيه.

ثره يف املعىن )دراسة (. "الزمن النحوي وأ6100عباس حممد أمحد عبد الباقي ) -3
. حبث جامعي. جامعة السودان للعلوم "تطبيقية يف احلديث النبوي(

. يف هذه قسم اللغة العربية-والتكنلوجيا، كلية الدراسات العليا، كلية اللغات
الدراسة، يقصد الباحث الكشف عن أربعة أشياء وهي ملعرفة مفهوم الزمن 

النحو والداللة  عربية، ومعرفة العالقة بنياللغوي وكيفية التعبري عنه ىف اللغة ال
الزمنية، ومعرفة كيفية حتليل النصوص حتليال زمنيا والوقوف على النظام الزمين 
للغة العربية. تقوم هذه الدراسة على املنهج الوصفي القائم على التحليل 
والوصف واالستقراء. فالنتيجة واخلالصة منها أن الفعل خارج السياق ال يُعرّب 
عن الزمن تعبريا مطلقا ألن الزمن حمصول ابألفعال املرتبطة ابلسياق وهذا 
يسّمى ابلزمن النحوي. وقد دّلت أبن الزمن الصريف والنحوي يتأثر بعضه بعضا 
يف كشف املعين وكذالك السياق اللغوي وغري اللغوي يكوانن عنصرا مهما يف  
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النعبري  ين دقيق قادر علىكشف الداللة الزمنية. فلذالك، للغة العربية نسق زم
 عن كل املعاين الزمنية.  

 Formulasi Konsep Tenses dalam Bahasa Arab"حمبب عبد الوهاب.  -4

Kontemporer (Analisis Linguistik terhadap Pemikiran Nahwu Tamam 

"Hassan) . جامعة شريف هدية هللا اإلسالمية احلكومية جاكرات. تبحث هذه
 انيف مفهوم الزمن عند متام حس طار النظرية أمور وهي عن اإلثالثالدراسة يف 

رحها متام حسان طيف اللغة العربية املعاصرة اليت وتصنيفه  صيغة مفهومهكيفية و 
نه يف معناه ومبناها واخلالصة النحوية واألثر الداليل ميف كتابيه: اللغة العربية 

 ستخداماب حبث كيفيفنو  هذا البحث استخدام اللغة العربية املعاصرة. 
حتليل اخلطاب. فاخلالصة من هذه البحث هي: األول، تحليل اللغوي و ال

هلا ة العربية نظام لني و يستند مفهوم الزمن عند رأي متام حسن إىل أن اللغ
لى تقسيم مفهومه عن الزمن بناء عتعبريات متنوعة. والثاين، يصيغ متام حسان 

عن ء متام حسن آرالقرائن حوله. والثالث، الوقت يف الفعل وارتباطه ابلسياق وا
ص العربية مهما يف فهم النصو  أثرا دالليااستخدام اللغة العربية املعاصرة يعطي 

   وخاصة يف النصوص القرآنية. 
آراء إبراهيم أنيس ومهدي املخزوم "(. 6102حممد فردوسي عماد الدين ) -5

لية لنحو )دراسة حتلين على مفهوم أجزاء الكالم العريب يف علم ااومتام حس
. حبث جامعي. قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم اإلنسانية، "وصفية(

جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. تبحث هذه الدراسة 
 هيم أنيس ومهدي تخزومي ومتام حسان.مفهوم أجزاء الكالم عند رأي إبرا

هذا  ان. أما نو متام حسند رأي وكذالك فيها وصف عن مفهوم الزمن ع
البحث فهو املنهج الوصفي. ونتيجة البحث منها أن الكالم عند رأي إبراهيم 
أنيس ينقسم إىل أربعة وهي االسم، والفعل و الضمري، واألداة وكلها يبىن على 
األسس الثالث: املعىن والصيغة ووظيفة األلفاظ يف الكالم. فالكالم عند رأي 
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ينقسم إىل أربعة وهي: الفعل، االسم، األداة، والكناية. فأما مهدى املخزومي 
، وهي االسم،  والصفة سام الكالم عند رأي متام حسن  ينقسم إىل سبعة  أق

بىن يبىن على أساس امل واخلوالف، والظرف، واألداة وكلها  والفعل، والضمري،
  واملعىن.

فية النحوية الوص ملى عبد القادر خنياب. "التعبري الزمين يف الدراسات -6
تبحث هذه الدراسة يف أربعة أمور: املعاصرة". كلية األدب، جامعة القادسية. 

األول، املصطلحات العامة اليت ال تنتسب لزمن معني. الثاين، املصطلحات 
اخلاصة ابلزمن املاوي. الثالث، مصطلحات الزمن احلاور. الرابع،  

لبحث واخلالصة من هذا ا مصطلحات الزمن املستقبل. فالبحث حبث وصفي.
يب والدكتةر املطلهو أن الباحثني احملدثني كالدكتور منام حسان، والدكتور مالك 

ز بني بعض ذهبوا إىل التمييو عنوا إبنتاج مصطلحات زمنية دقيقة حممد الرُياين 
 التعبريات الزمنية اليت مل يلتفت النحاة قدميا إىل التفريق بينهما كالزمن الصريف

  . النحويوالزمن 
ة حول البحث يف زمن الفعل فالدراس استنادا إىل تلك الدراسات السابقة 

 أليب ائمنييف كتاب سبع رسائل للصالزمن وأثره معىن ابملووو  "حتقيق مفهوم 
ليل )دراسة حت مصعب رايض بن عبد الرمحن العقيل عند نظرية متام حسان

. ثب مسخدما يف أي حبمل يتم حبثها بعد ومل يكن الكتا "النحو احلديث(
من انحية جمال  اهالتشابه فيفاختالف ابلدراسات السابقة. تشابه و  ولكن فيها

يف فهو  االختالف فيهاأما البحث يعين يف مفهوم الزمن يف النحو احلديث و 
  مووع البحث.  
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 منهجية البحث .خ
بعة ر ينبغي على الباحثة أن تقضيها. وهذه األ طرقيف عملية البحث، هناك أربعة 

هي نو  البحث، ومصدر البياانت، وطريقة مجع البياانت، وطريقة حتليل البياانت. 
 فالتصريح لكل منها يف ما يلي:

 نو  البحث  -1
فية البحث الكيفي حبث ُيصل على البياانت الوصعّرف تيلور وابغبان أن 

 تملحت من مووع البحث. وكذالك شرح برميان أن البياانت يف حبث كيفي
(. 00-01، ص. 6110)حممد،   ت والتعبريات والصور واجلملالكلما على

فالبحث الكيفي أو النوعي يركز على وصف الظواهر واألحداث وعلى الفهم 
ووء ذالك التعريف، البحث وعلى . (06...، ص. )قنديلجي،  األعمق هلا
أليب  الزمن وأثره يف كتاب سبع رسائل للصائمني معىن "حتقيق مفهوممبووو  

يفي حبث ك ض بن عبد الرمحن العقيل عند نظرية متام حسان" مصعب راي
ألنه يقصد لوصف أشكال زمن الفعل يف مووع البحث وإيضاح معىن  وصفي

 اجلمل احملتوية على األفعال املذكورة فيه. 
البحث   عملية الكتابة فهذا البحث من نو إوافة إىل ذالك، أما من انحية 

ل للصائمني  من كتاب سبع رسائصادر املكتبية ألن الباحثة تستخدم امل املكتيب
كمووع البحث والكتب عن علم النحو والدراسات السابقة للحصول على 

م فيه املراجع وهو حبث ُيستخدَ  بتعريف البحث املكتيبيناسب وهذا البياانت. 
      املكتبية للحصول على البياانت.  

 مصدر البياانت -2
انت أو  كيفية كالبياانت   ة علىاحثصل منه البهو ما حت مصدر البياانت
ا متستخدمه(. هناك مصدران 00، ص. 6110ميدي، كمية )سوكند الر 

 الباحثة يف هذا البحث ومها:
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  مصدر البياانت األساسي (أ
هو مصدر البياانت األول يف البحث  مصدر البياانت األساسي

كتاب سبع رسائل (. يف هذا البحث،  067، ص. 6110)بوغني، 
   يب مصعب رايض بن عبد الرمحن كمصدرها األساسي.  للصائمني أل

 مصدر البياانت الثانوي  (ب
 البحث يف هو مصدرها الثاين كزايدة البياانت مصدر البياانت الثانوي

ُيتوي مصدرها الثانوي يف هذا البحث (. 067، ص. 6110)بوغني، 
الكتب عن علم النحو والدراسات السابقة اليت تبحث يف نفس  على
 .  اجملال

 طريقة مجع البياانت  -3
حتصل  اهبو دى الطرق املهمة يف كتابة البحث. طريقة مجع البياانت من إح

خدمة يف الطريقة املستبياانت من مووع البحث لتحليلها. فالباحثة على ال
 هذا البحث نوعان قراءة وتسجيل. 

، دقة )زيدبمووع البحث  ةابحثقرأ تقوم هبا الباحثة. ت أوىلالقراءة طريقة 
(. ويف هذا البحث، تقرأ الباحثة كتاب سبع رسائل 60، ص. 6100

للصائمني أليب مصعب رايض بن عبد الرمحن العقيل. فهذه هي خطوات تقوم 
 هبا: 
 قراءة كتاب سبع رسائل للصائمني كله  (أ

ددهتا بواب حيف أقراءته مرة اثنية بدقة واعتناء األفعال املوجودة   (ب
 الباحثة

 حملتوية على األفعال اليت وجدهتا الباحثةإدراك معىن اجلمل ا  (ت
أما طريقة التسجيل فهو تصنيف البياانت املكتشفة وتقسيمها )حممد، 

 اليت تقضيها الباحثة هي: (. من اخلطوات 600، ص. 6100
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ياانت املكتشفة من األفعال املوجودة يف كتاب سبع رسائل بكتابة ال (أ
 للصائمني

     فهوم الزمن عند متام حسانمل وفقاتعيني أشكال زمن الفعل منها   (ب
 طريقة حتليل البياانت  -4

ة حتليل سابقة، فالطريقة التالية هي طريقبعد أن تقوم الباحثة بثالث طرق 
هناك بعض  ل البياانت اليت وجدهتا الباحثة.البياانت. هي طريقة تقام هبا لتحلي

 خطوات قامت هبا الباحثة: 
يف   األفعال يف رسالتني اثتنني مالحظة القرائن الزمنية والسياق حول (أ

 كتاب سبع رسائل للصائمني
تعيني أشكال الزمن من تلك األفعال حسب القرائن الزمنية والسياق   (ب

 فيها عند نظرية متام حسان 
 بناء على زمنها هانحملتوية على األفعال اليت مت تعييحتليل معىن اجلمل ا  (ت
حث وتشرحها لة البعرض تعيينها وحتليلها يف كل ابب بناء على أسئ  (ث

 وتبيّنها بشكل دقيق الباحثة 
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 الباب الثاين
 طار النظرياإل

 
 ترمجة متام حسان  -أ

وامسه . النحو متام حسان احملدثني الذين يسامهون يف جتديدن أحد النحاة م
ة ن من يناير سنحممد داود. ولد يف السابع والعشريالكامل متام حسان عمر 

ر صقينا وهي من إحدى حمافظات صعيد م يف قرية الكرنك مبحافظة 0702
والعلوم الدينية منذ متام قراءة القرآن درس  قد .(00، ص. 6116العارف، )

 عمر حممد داود وهو من العلماء املشهورة يف قريته أببيهصغاره 
 صوقد أمت حفظ القرآن وجتويده على قراءة حف. (97، ص. 6117)وهاب،
 يف عمره احلادي عشر.  0767سنة 

حىت 0701ر متام قريته ليلتحق مبعهد القاهرة الديين األزهري سنة غاد
والشهادة الثانوية  0700حصل فيه على الشهادة االبتدائية األزهرية يف سنة 

ن  العليا وهي اآل. بعد ذلك، واصل دراسته يف مدرسة دار العلوم 0707سنة 
يف  لومة دبكلية دار العلوم جبامعة القاهرة وحصل يف هذه الكلية على شهاد

 من نفس الكلية إجازة التدريسعلى وحصل أيضا  0700اللغة العربية سنة 
سنتني بدراسة  بعد أن يقضي دراسته 0705سنة وهو على الدرجة األوىل 

  الرتبية وعلم النفس
ي ته وزارة املعارف ليكون معلما يف مدرسة النقراشعين مث بعد خترجه منها،

ار العلوم د كلية، اختارته  على هذه املسؤولية مل جير طويال. ولكن النموذجية
، أرسلته كوفيدا يف بعثة 0702ليكون مساعدا لألساتذة فيها. ويف فرباير عام 

وكذالك ابملشورة من أستاذه الدكتور إبراهيم أنيس علمية إىل جامعة لندن 
 ليواصل دراسته املاجستري يف جمال علم اللغة. 
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 درس اللغة اإلجنليزية ملدة سنة واحدة مث فبعد وصوله إىل لندن، بدأ متام
التحق مبعهد الدراسات الشرقية واإلفريقية يف جامعة لندن حىت حصل على 

 0707تخصص األصوات العربية سنة لغة بشهادة املاجستري يف جمال علم ال
ث يف صعيد مصر(. مث ثال راسة صوتية للهجة الكرنك)د لته   رسامبووو 

، 0756جة الدكتوراه يف نفس التخصص عام سنوات بعده، حصل على در 
صوتية وفنولوجية للهجة عدن يف جنوب بالد وكان مووو  رسالته  )دراسة 

 (. 00-00، ص. 6116العرب( )العارف، 
فيها ملدة  وسكنكان يف عملية البحث وكتابة رسالته انطلق متام إىل عدن 

م ابلقبائل فيها . وتعامل متا0750ستة أشهر من شهر مايو إىل نوفمبري عام 
البياانت وهي استخدام اللغة العامية وهلجتهم. كما فعل اإلمام اخلليل  ليأخذ

بية كمعجم اللغة العر   معجم العني بن أمحد الفراهيدي يف تصنيف معجمه
  .األوىل

 مدرسايكون فاختري لبعد أن يتم دراسته يف لندن، عاد متام إىل بلده مصر. 
. عّلم متام طلبته عن 0756شهر أغسطس عام  يف قسم فقه اللغة بكليته يف

ام به يف نتائج البحث الذي قو نظرايت اللغة احلديثة يف حبث اللغة العربية 
وأراءه يف اللسانيات احلديثة. إوافة إىل ذلك، أّكد متام طلبته على  رسالتيه

هاب، و القدماء الذي ُيتاج إىل مراجعة النظر واالنتقاد )الرتاث اللغوي للنحاة 
 (. ، ص. 6117

رتفا  الدرجة األكادميية ويكون أستاذا حصل متام على ا 0757يف سنة 
. وبسبب من األسباب، انتقل من قسم فقه اللغة إىل قسم النحو مساعدا

صرية يف إىل سفارة املوبعد سنتني، قبل املوافقة النتدابه والصرف والنحو. 
تعليم األهلي مؤسسات ال نيجرياي ويكون مستشارا ثقافيا. وعليه أن يتصل بني
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قام يف ذلك و  اإلسالمي يف نيجرياي واملؤسسات الثقافية والتعليمية يف مصر.
 البالد ملدة مخس سنوات. 

عاد إىل مصر وعينته كلية دار العلوم رئيس قسم  0705وملا كان يف عام 
أصبح متام  0796النحو والصرف وأيضا وكيل كلية دار العلوم. ويف سنة 

 ساهم متام حسان يف بناء اجلمعيةية نفسها. يف نفس الوقت، ا للكلعميد
، ص. 6116)العارف،  اللغوية املصرية وكّلف ابنتخابه كأول رئيس فيها

05) . 
عمل أيضا يف بعض اجلامعات األخرى خارج مصر. ىل جانب ذلك، إ

 مد اخلامسوجامعة حم، 0729وذلك يكون مدرسا يف جامعة اخلرطوم سنة 
   .وجامعة أم القرى 0790سنة  يف  مغرب

كتب وترجم مخسة ال ف كثريا من الكتب العلمية وكتب مقاالت كثريةألّ 
االجنليزية إىل اللغة العربية. ومن كتبه مناهج البحث يف اللغة، اللغة العربية 
معناها ومبناها، اللغة املعيارية والصفية البيان يف روائع القرآن واخلالصة النحوي 

ة واألدب وغري ذلك. أما من ترمجته فأاثر العلم يف اجملتمع ومقاالت يف اللغ
واللغة يف اجملتمع ومسالك الثقافة االغرقية إىل العرب، والنسخ واخلطاب 

  ، والفكر العريب ومكانته يف التاريخ. واإلجراء
               

 الزمن يف اللغة العربية -ب
 تعريف الزمن -1

س، غري مادي وال ملمو  ُيستخدم لتقدير شيء وتقييمه وهوالزمن 
إذا كانت الداللة الزمنية من مجلة غري واوحة شغلت الناس ولذلك 

أورد اللغويون العرب أن الكلمات أن يفسرها وُيصل على معناها. 
 مفردات لغوية ختضعالزمن وهي زمن، وزمان، ووقت  الدالة على معىن
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كرة ف يف التحليل ملقاييسهم العامة يف تصنيف األلفاظ. وقد تسببت
ني الوقت ومجعوا ب الرتادف اللغوي يف خلق مطابقة بني معاين األلفاظ

والزمن والزمان يف الداللة وال فرق بني الدال يف الداللة على الوقت 
 (. 00)الرُياين، ص. 

عجم لسان بية منها مقد ورد تعريفه يف املعاجم العر الزمن يف اللغة 
ريه زمان اسم لقليل الوقت وكثأن الزمن وال. ذكر فيه ظورالعرب البن من

فأما يف معجم مجهرة اللغة البن دريد، واجلمع أزمن وأزمان وأزمنة 
فالزمان معروف واجلمع أزمنة وأزمن، أزمن الشيء إذا أتى عليه الزمان 

  .فهو مزمن، والزمن يف معىن الزمان
فذلك التعريف تعريف معجمي للزمن يدل على معىن واحد وهو 

، طال أو قصر. وبسبب معناه غري حمددة، فالرتكيب الوقت أو الدهر
ُيدد مداه ولذلك كانت اللغات يف العامل حتتاج إىل القرائن له دور مهم 

املختلفة يف حتديد معىن الزمن وتعيينه كي ُيصل على معىن واوح 
 .  (00، ص. 6100عبد الباقي، )

ما يدل على أحداث يف جمالت زمنية فهو الزمن اصطالحيا أما 
 تختلفة تربط ارتباطا كليا ابلعالقة الزمنية عند املتكلم. لديه دور كبري يف
حنو اللغات قدميا وحديثا ولكل لغة نظام زمين يبني عن الداللة الزمنية 

 (. 09، ص. 6105)حممد، اللغة  عىنمن ماليت تكون جزءا ال ينفك 
لقد فرق اللغوييون الزمن إىل ثالثة أقسام وهي الزمن الفلسفي 

. فالثالث (7، ص. 0722)املطليب،  والزمن الفلكي والزمن اللغوي
بني الزمن والرتاكيب عالقة وثيقة وال سيما  يؤكد أنهو الزمن اللغوي 

بحثا مالثالث يكون  النحوي والداليل لكل لغة. ولذا، يف التحليل
 لنحويف جمال علم اُيظى ابهتمام أكثر من النحاة احملدثني  منفصال
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يوجد حبثه يف عنوان أو ابب مستقل يف كتب النحو  احلديث ومل
 القدمية.

 الزمن عند النحاة القدماء واحملدثني -2
دثوا ، وحتحتدث النحاة قدميا أو حديثا عن الزمن يف مجيع مظانه

ه يف الفعل أو غريه، يف املصدر ويف الصفة أبنواعها من اسم الفاعل عن
غريها، ويف الظروف، و  واسم املفعول والصفة املشبهة وصيغة املبالغة

ولكن حديثهم عنه يف الفعل أكثر من غريه. وذلك ألن الزمن من 
ليست ف مكوانت الفعل، ولذا الفعل هو ما دل على حدث مقرتن بزمن

 . (01، ص. 6119)رشيد،  الكلمة فعال إال إذا دلت على زمن معني
عند النحاة القدماء الذي يكون أساسا يف انقسام الفعل الزمن 

عرف و الفالسفة يف الزمن الفلسفي.  الزمن عند تقسيمب  بطيرت
آن كما أشار القر   حركة الليل والنهار الفالسفة املسلمون الزمن ابنه

الكرمي إشارات واوحة إىل الزمن الذي يقوم على حركة الشمس والقمر 
بقوله تعاىل: "وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسباان" )سوررة 

  .سم هذا الزمن إىل ماض وحاور ومستقبلوانق(. 72األنعام: 
أما الزمن اللغوي فإنه ال يعتمد على العد والقياس وال على املعاين 

حساس وإمنا يعتمد على الرتكيب اللغوي الاملعجمية وال على اإلدراك وا
أدوات من صيغ فعلية و وهو على اجلملة املكتوبة أو املنطوقة وما فيها 

زمن اللغوي زمن فعل مفرد أو زمن مجلة وحروف ونواسخ. وقد يكون ال
. وذلك يظهر أن معىن الزمن الفلسفي معجمي تفيده الكلمات اتمة

املصطلح عليها لتكون وحدات قياس له مثل اليوم والساعة، فمعىن 
)رشيد،  الزمن اللغوي ال يكون إال وظيفيا من خالل االستعمال

 (. 00-06، ص. 6119
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منة لة الفعل على الزمن بتطبيق األز النحاة القدماء يف دال ىفاكتف
الثالثة اليت قررها الفالسفة وجعلوها أساسا لتقسيم الفعل. وهو فعل 
املاوى للزمن املاوى وفعل املضار  لزمن احلاور أو املستقبل وفعل 

 (. 601، ص. 0799األمر للداللة على زمن املستقبل )الساقي، 
أحداث  من لفظ الفعل فأمثلة أخذتيه يف كتابه أن بو يسشرح 

األمساء وبنيت ملا مضى، وملا يكون ومل يقع، وما هو كائن مل ينقطع. 
، وما بناء ما مل يقع فإنه فأما بناء ما مضى فذهب ومسع ومكث ومحد

آمرا: اذهب واقتل واورب وتخربا: يقتل ويذهب ويضرب  قولك
، 6116وكذلك بناء ما مل ينقطع وهو كائن إذا أخربت )املنصوري، 

 عل إىلنقسم الفبويه ومن حنا حنوه ييسذكر السريايف أن و (. 00ص. 
وهي ماض ومستقبل وكائن يف وقت النطق وهو الزمان ثالثة أزمنة 

 نيريبويه وكل النحاة البصيالذي يقال عليه اآلن. فمن هذا، يظهر أن س
لى أساس عل عفوالكوفيني يتفقون على أمرين: األول، أهنم يقسمون ال

لفلسفى إىل ماض وحاور ومستقبل. والثاين، إهنم تقسيم الزمان ا
خصوا كل زمن بصيغة معيني، معناه يف حاليت االنفراد والتساوق على 

 (. 600، ص. 0799السواء )الساقي، 
ة يف آراء النحاابلزمن الصريف  -آنذاك-وذلك التقسيم يسمى 

ينقسم إىل نوعني زمن صريف وزمن  احملدثيني. رأوا أن الزمن اللغوي
 وأتيت خارج السياق، الزمن الصريف هو زمن يوصف وي. أوهلماحن

داللة الفعل على هذا الزمن جمردة من الرتكيب. كما أووح متام حسان 
لفعل اأنه وظيفة صيغة الفعل خارج السياق وهو ال يتضمن معىن صيغة 

ويكون الزمن (. 075، ص. 6112الزمنية يف السياق )املقصود، 



18 
 

 

ال يكون  الصيغة يبدأ وينتهي ابلصيغة الفعلية و الصريف قاصرا على معىن
 (. 606، ص. 0700هلا عندما تدخل يف عالقات السياق )حسان، 

من ال يوصف إال داخل السياق، وله فأما الزمن النحوي فهو ز 
وظيفة السياق حتددها القرائن السياقية واألدوات والنواسخ. وهذا الذي 

لداليل نهجوا هنجا سليما يبني الواقع اه النحاة القدماء. هم مل يب مل يهتم
ق اهلا يف السيامن الكلمات اليت تفصح عن الزمن من خالل استعم

 (.606، ص. 0799والرتاكيب اللغوية )الساقي، 
 نظر النحاة احملدثني ال يقتصر على ولذلك، أن معىن الزمن يف

كن ميالصيغة الفعلية مع األزمنة الثالثة كما ورد يف الزمن الصريف، بل 
من معىن زمن إىل زمن آخر كأن أن يكون معناه أوسع منه أو يتحول 

يتحول من احلاور إىل املاوي أو املاوي إىل املستقبل، وذلك عل 
    حسب السياق والقرائن والنواسخ واألدوات فيه.  

 
 ن امفهوم الزمن عند متام حس -ج

ري من غ كما ذكر من قبل أن معىن الزمن والزمان يردان يف نفس املعىن
تفريق، ولكن ذهب متام حسان إىل التفريق بني هذين املصطلحني يف 

ا . وزاد متام مصطلحلزماناب ، فمعىن الزمن خيتلفاالستعمال الصطالحي
واحدا يف البحث عن الزمن وهو اجلهة. شرح كل هذه املصطلحات الثالث 

 ه.يف كتب واجلهة" مع بيان فرقه يف ابب مستقل ابملووو  "الزمن
كمية رايوية من  فرق متام حسان بني الزمن والزمان، وأووح أن الزمان  

كميات التوقيت تقاس أبطوال معينة كالثواين والدقائق والساعات والليل 
ال  .والنهار واألايم والشهور والسنني والقرون وما إىل ذالك من األوقات املعينة

عناها يف السياق حتديد م معىن صيغ الفعل املفردة وال يف يدخل الزمان يف حتديد
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ولكن يدخل الزمان يف  .(606، ص. 0700)حسان،  وال يرتبط ابحلدث
رتبط فهو الزمن الذي يدائرة املقاييس وهو مستفاد من اسم الوقت. فأما الزمن 

 ابلصيغ الصرفية والسياق اللغوية، ويدخل الزمن يف دائرات التعبريات اللغوية. 
ا لكمية قياس ذي يعتربزمن الفلسفي الكان يقصد مصطلح "الزمان" ابل

اعة. ربة يف الرايوة أو الطبيعة أو الفلسفة ويعرب عنه ابلتقومي واإلخبار عن السجت
يف اللغة اإلجنليزية. فكلمة "الزمن" يراد به الزمن النحوي  "time" ويقابل كلمة

الت ى داللملضار   واألمر تعبريا ال يستند عالذي يعرب عنه ابلفعل املاوي وا
" يف اللغة اإلجنليزية. ويقصد ابجلهة ما tensesوهو يقابل كلمة " زمنية فلسفية

يشرح موقفا معينا يف احلدث الفعلي ويكون ذلك إبوافة ما يفيد ختصيص 
" يف اإلجنليزية )حسان، بالسنة، aspectوهي تقابل كلمة " العموم يف الفعل

ق من أتثري اللواص (. فاجلهة تعطي الزمن حتديدا أكثر وتُفهم600ص. 
عن اث متام ثالثة أحب شرح واملورفيمات اللغوية واألدوات على صيغة الفعل.

 وزمان االقرتان وزمان األوقات.  وهي الزمن النحويالفرق بني الزمن والزمان 
زمن النحوي وظيفة يف السياق يؤديها الفعل أو الصفة أو ما نقل من فال

 وهو الزمن الذي يعنّي معناه على .ملصادرالفعل من األقسام األخرى للكلم كا
حسب الرتكيب والسياق. وهذا خيتلف ابلزمن الصريف الذي يتوقف على 

صيغة فمعناه أن الزمن النحوي ال يقتصر ب الصيغة الفعلية وال يهتّم ابلسياق.
 الفعل اجملردة فحسب بل معىن الزمن من كلمة متنو  على حسب سياقها،

ى زمن املاوي، وكلمة يفعل يدل على زمن املستقبل مثال، كلمة فعل يدل عل
واحلاور. وذالك من انحية الزمن الصرفية. أما من انحية الزمن النحوية، فيمكن 
تغيري املعىن يف الكلمة حسب سياقها، مثال "إذا درسَت اللغة العربية فهمت 
القرآن". فكلمتا "درس وفهم" يدل على الصيغة للماوي بل من انحية الزمن 
 النحوي ومها يدالن على زمن احلاور ألن الفعل مل ُيدث أو سيحدث قريبا.
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موجودة بني حدثني ُيستفاد معناه من هو كلمات ف، زمان االقرتانأما 
، وأبدا. هذا املعىن وظيفي كالزمن النحوي ولكن إذ، وملاالظروف الزمنية مثل 

. فإن اقرتن (600، ص. 0770)حسان،  الفرق بينهما إفادة االقرتان وعدمها
اق يتوقف على سياقها، فمثال كلمة أبدا هلا معنيان ومها استغر  يف اجلملة فمعىن

وا اي موسى ، فاملثال قوله تعاىل: "قالاستمرارهاملستقبل و النفي أو اإلثبات يف 
، ص. 6116( )الدين، 00" )سورة املائدة: إان ندخلها أبدا ما داموا فيها

610 .)  
ومن  .ستفاد من األمساء اليت تنقل إىل معىن الظروفهو امل زمن األوقاتف

هذه األمساء ما أييت من مجلة ما سبق إيراده عند الكالم يف الظرف من أقسام 
ملبهمة ا مساءالكلم وهي املصادر لبيان األوقات، وصيغة اسم الزمن، وبعض األ

ينة  عوبعض أمساء األزمنة امل األعداد، وحني، وساعةالدالة على األوقات مثل 
   . (600، ص. 0770حسان، ) كاآلن وأمس وغريها

وف ر أووح متام أن الفعل يدل على اقرتان أمرين األول، حدث تعرب عنه احل
مة "فعل" . وملا كانت كلاألصلية الثالثة والثاين زمن تدل عليه صيغة الفعل

و املستقبل كما تدل عليهما كلمة ل على املاوي و"يفعل" على احلال أتد
فهذا الزمن زمن صريف تدل عليه الصيغة عند االفراد. وأما عندما تووع  "افعل"

هذه الصيغة يف سياق اجلملة فإن معىن الزمن منها يتحول إىل زمن آخر وهو 
 ذكر بعض األمثلة من تغري الزمن يسمى بزمن حنوي ال يقتصر ابلصيغة.

 :(20، ص. 6111)حسان،  الصريف إىل الزمن النحوي
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 غري الزمنأسباب ت 0. 0
 مماحظات الزمن النحوي املثال الزمن الصريف الصيغة
 ابرك
 يزور
 ُيدث
 أحسن
 قام 
 قام 
 قام 

 ماض
 حال
 حال
 ماض
 ماض
 ماض 
 ماض

 ابرك هللا فيك
 إن تزرين أكرمك
 مل ُيدث هذا
 ما أحسن زيدا
 هاّل قمت 
 ليتين قمت

لو قام زيد لقام 
 عمرو

 مستقبل
 مستقبل
 ماض
 حاور 
 مستقبل
 ماض
 ماض

 الدعاء
 الشرط

 نفي املضار 
 التعجب
 التخضيض
 التمين

 امتنا  حدث 

 
 حظات:املال

الدعاء طلب شيء مل ُيدث. والشرط تعليق أمر على آخر يف املستقبل. ونفي 
املضار  بلم يدل على املاوي. والتعجب تعبري عن انفعال حاور. التخضيض 

نا. فلو بقة هحث على إحداث شيئ مل يقع. التمين ينصرف إىل جتربة سا
، ص. 6111)حسان،  ُعربت عن امتنا  حدث المتنا  حدث يف املاوي

20)  . 
متام  لفصّ  األمثلة من تغري الزمن الصريف إىل الزمن النحوي،  ذكربعد 
 ر اجلهة اليت تفصح عنها اصطالحات البعد واالقربمعىن الزمن ابعتبا حسان

ادي رار واملقاربة والشرو  والعواالنقطا  واالتصال والتجدد واالنتهاء واالستم
ب املاوى البعيد املنقطع، املاوي القري وهي .إىل ستة عشر صورة والبساطة

املنقطع، املاوي املتجدد، املاوي املنتهي ابحلاور، املاوي املتصل ابحلاور، 
املاوي املستمر، املاوي البسيط، املاوي املقارب، املاوي الشروعي، احلال 
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تقبل املس املستقبل البسيط، تجدد، احلال االستمراري،العادي، احلال امل
، ص. 0770)حسان،  املستقبل البعيد، املستقبل االستمراريقريب، ال

فيكون ذلك املعىن يف اجلملة املثبتة أو املنفية أو املؤكدة وللحصول  .(602
 على ذالك ُيتاج إىل اهتمام ابلضمائم والنواسخ والقرائن يف مجلة.

 
 فعل وجهتهازمن ال 6. 0

 اجلملة املئودة اجلملة املنفية  اجلملة املثبتة اجلهة  الزمن

 املاوي

 لقد كان فعل مل يكن فعل كان فعل البعيد املنقطع

مل يكن قد  كان قد فعل القريب املنقطع
 إنه كان فعل فعل

 كان يفعل املتجدد
ما كان يفعل، 
مل يكن يفعل،  
 كان ال يفعل

 لقد كان يفعل

 لقد فعل ما فعل قد فعل ري ابحلاواملنته
 إنه ما زال يفعل ملا يفعل ما زال يفعل  املتصل ابحلاور
 لقد ظل يفعل مل يفعل ظل يفعل املستمر
 إنه فعل مل يفعل فعل البسيط
 لقد كاد يفعل مل يكد يفعل كاد يفعل املقارب
 لقد طفق يفعل ما فعل طفق يفعل الشروعي

 احلال
 إنه يفعل ليس يفعل يفعل العادي
 إنه يفعل ما يفعل يفعل املتجدد
 إنه يفعل ما يفعل يغعل االستمراري

 ليفعلن ال يفعل يفعل البسيط لاملستقب
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 ليفعلن لن يفعل سيفعل القريب
 لسوف يفعل يفعللما كان  سوف يفعل البعيد

لسوف يظل  لن يفعل سيظل يفعل االستمراري
 يفعل

 
الزمن أتيت من األدوات مثل قد أو السني أو سوف أم  يف معىن اتاجلهف 

من النواسخ مثل كان وأخواهتا. وهبذا االرتباط بني القرائن واجلهة فيها، فصاغ 
الزمن النحوي إىل ستة عشر صورة وهي تسع جهات للزمن املاوي وثالث 

 .زمن املستقبلوأربع لأو احلاور حلال زمن ال
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 الباب الثالث
 لتحليلعرض البيا انت وا
 

بناء على أسئلة البحث اليت عّينتها الباحثة يف هذه الدراسة عن زمن األفعال وجهتها 
ة أشكال الزمن ثيف كتاب سبع رسائل للصائمني وأثره يف معىن اجلملة فيه، وجدت الباح

اق والقرائن يف ختتلف حبسب السيال يف الكتاب. وتتنوّ  أشكاله وجهته و واجلهة من األفع
لك معنامها فيها. عروتها الباحثة من البياانت يف هذا الباب بشكل جدول اجلملة وكذ

 البيان منها فيما يلي:فوحتليل منها منفصال. 
 

  واجلهة يف كتاب سبع رسائل للصائمني النحوي أشوال الزمن -أ
لباحثة وجدت احث يف منهجية البحث، بعد أن تقوم الباحثة بطرق الب
وخلصتها يف  يف الكتاب. املختلفةة واجلهات البياانت الىت حتتوي على األزمن

 لتها ووصفتها وصفا واوحا منفصال فيما بعد. جدول مث حلّ 
نادا إىل قواعد است رسائل للصائمني سبع يف كتابالبياانت الباحثة  أخذت

 النحاة أن الفعل ما يدل على فزت على الفعل. كما عرّ النحو األساسية وركّ 
ألفعال كبياانت البحث بذالك التعريف، عينت او حدث مقرتان ابلزمن. 

ذلك  وجدت تسعة عشر فعال يففوكذالك ابلنظر إىل األدوات والقرائن حوهلا. 
ته. سبب تغري زمنه وشكل مجلانقسمت إىل مخسة أقسام بناء على الكتاب. و 
 وهي: 
 معىن الدعاء -1

أفعال اليت يراد هبا الدعاء. فالدعاء  ثالثةوجدت الباحثة 
. ولذا، األفعال اليت هلا معىن الدعاء  ُيدثطلب شيء ملهو 
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ا مستقبال إما أن تكون صيغتها تدل على املاوي أو يكون زمنه
 احلال، كما اكتشفت يف كتاب سبع رسائل للصائمني.

 ياانت األول: بال
 

 (00)الرسالة الثالثة، ص.  نسأل هللا من فضله

 
 . من انحيةيف مجلة "نسأل هللا من فضله"كلمة "نسأل" 

الصيغة، فهي من نو  الفعل املضار  ويدل على معىن احلال أو 
لكن . و اقرتاهنا ابلسني أو السوفغري احلاور. وذلك يُعرف من 

 السياق داخل اجلملة يدل على معىن زمن آخر وهو زمن املستقبل
ال  ُيدث و شيئا ملإىل هللا تعاىل يطلب  املتكلمف .ويراد هبا الدعاء

  .ستقبلامللوقت بل يف زمن طويل يف يتحقق مباشرة يف ذلك ا
 ياانت الثانية: بال
 

ة، الرسالة الثالثكما ذكر ابن رجب رمحه هللا تعاىل )
 (00ص: 

 
رمحه هللا كما ذكر ابن رجب كلمة "رحم" يف مجلة "

تعاىل". بعد حتليل هذه الكلمة، وجدت الباحثة أن الزمن النحوي 
لصيغتها بشكل  ستقبل مع أن زمنها الصريف زمن ماضمنها م

الفعل املاوي. ولسبب غروها وهو الدعاء كما ورد يف الكلمة 
 األول يكون زمنها مستقبال. 
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 ة:الثالثياانت بال
 

كون ممن يقرأ القرآن وهو يلعنه ونعوذ ابهلل أن ن
 (05الرسالة الرابعة، ص: )

  
كون ممن يقرأ كلمة "نعوذ" يف مجلة "ونعوذ ابهلل أن ن

. وزمنها النحوي زمن املستقبل ولو كانت  القرآن وهو يلعنه"
صيغتها فعل املضار  لزمن احلاور أو احلال. فيكون زمنها مستقبال 

ن مم تكلم إىل هللا تعاىل إلبعادهورود معناها الدعاء وهو طلب املل
  يلعنه هللا سبحانه وتعاىل.  

كما ذكر فهي االستمرار. تلك الكلمات ا اجلهة منأمّ ف
" يراد هبا الدعاء وهي مبعىن ورحم ونعوذ "نسألكلمة  أن من قبل

ابن  واإلعانة يف حياته والرمحة إىل مةأن املتكلم يطلب الفضل والنع
يف   ملرة واحدة بلالناس ال يدعو من هللا تعاىل. فبالطبع،  رجب

شرح متام على أن اجلهة ختصيص لداللة الفعل وحنوه كل وقت. 
، يكون الزمن لكولذ. إما من حيث الزمن وإما من حيث احلدث

ظية مثل القرينة اللف مستقبال استمراراي مع أنه ال يوجد منهاواجلهة 
  . االستمرار كما ذكر يف الباب قبلهىندل على مع"ظل" اليت ت

 طالشر  -2
أدوات الشرط يكون من أسباب تغري الزمن من  خولد

. وجدت الباحثة بعض الكلمات الزمن الصريف إىل الزمن النحوي
رط وتكون اجلملة مجلة الشيف هذا الكتاب، ة أبدوات الشرط املقرتن

 واجلواب، وهي: 
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 األوىل: ياانتبال
 

 (.00ص: الرسالة الثالثة، وإذا انتهى بكوا على فراقه..." )
 

 على اكلمة "انتهى وبكى" يف مجلة "وإذا انتهى بكو 
هذه الكلمتان ذكرات بشكل الفعل املاوي وزمنهما فراقه...". 

الشرط. فأدوات كلمة "انتهى" دخلت عليها أداة . ملاويالزمن ا
الشرط هلا دور يف معىن الكلمة اليت تدخل فيها. منها أداة "إذا" 

ال و  يف كلمة "انتهى". هذه األداة تعترب ظرفا ملا يستقبل من الزمان
ما قال ك  فهذا يعىن أن "إذا" يدل على معىن استقبال الفعل، جتزم

اوي بعدها مرادا به االستقبال )رشيد، املرادي "كثر جميء امل
كلمة "انتهى" على زمن حتتوي  . ولذا، (617، ص. 6112

الفعل املاوي للزمن  املستقبل مع أنه من حيث صيغتها هي
زمنها النحوي هو زمن املستقبل.  لك كلمة "بكوا"املاوي. وكذ

يعمل و فهذه الكلمة تكون فعل اجلواب للشرط يف كلمة "انتهى". 
 ا" للشرط جلوابه. عمل "إذ

 الثانية: ياانتبال
 

إذا دخل رمضان يقول إمنا هو لتالوة القرآن وإطعام 
 (00الرسالة الرابعة، ص: ) الطعام"

 
هو إذا دخل رمضان يقول إمنا  كلمة "دخل" يف مجلة "
. فالزمن الصريف منها زمن ماض لتالوة القرآن وإطعام الطعام"

ل، نها النحوي هو زمن املستقبلصيغتها من الفعل املاوي. فأما زم
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وهي "إذا" كما قد ذكرت من قبل أن  لدخول أداة الشرط عليها
 عملها ظرف ملا يستقبل من الزمان. 

 الثالثة:  ياانتبال
 

كان إذا دخل العشر شد املئزر واحيا ليله وأيقظ أهله" 
 (50ص: الرسالة الرابعة، )

 
ئزر كلمة "دخل" يف مجلة "كان إذا دخل العشر شد امل

" كلمة "دخلتدل  من حيث صيغتها، واحيا ليله وأيقظ أهله". 
زمن املاوي. ولكن، اقرتنت هذه الكلمة أبداة الشرط العلى معىن 

 ك،لوهي "إذا" اليت هلا معىن الظرف ملا يستقبل من الزمان. ولذا
 يكون الزمن منها زمن املستقبل وهو زمنها النحوي. 

 الرابعة: ياانتبال
 

 أن يفول الزور والعمل به فليس هلل حاجة من مل يد  ق
 (02يد  طعامه وشرابه" )الرسالة الثالثة، ص: 

 
لمة "يد " يف مجلة "من مل يد  قول الزور والعمل به ك

لمة عندما نظران إىل ك .فليس هلل حاجة يف أن يد  طعامه وشرابه"
"يد " وحدها فهي تدل على معىن زمن احلال أو احلاور مث دخلت 

 جتزم فعل الشرط واجلواب وتغرياليت أداة الشرط وهي "من" عليها 
 " مة "يد كليدل  ، ولذامستقبال. الزمن يكون فمعىن الزمن يف كلمة 
 على زمن املستقبل.
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 اخلامسة:  ياانتبال
 

من مل يغز أو جيهز غازاي أو خيلف غازاي يف أهله خبري 
 بقارعه قبل يوم القيامة" )الرسالةأصابه هللا سبحانه 

 (50الرابعة، ص: 
 

كلمة "يغز" يف مجلة "من مل يغز أو جيهز غازاي أو خيلف 
. القيامة" مغازاي يف أهله خبري أصابه هللا سبحانه بقارعه قبل يو 

زمن هذه الكلمة مستقبال بعد دخول أداة الشرط وهي "من" يكون 
مع أن صيغتها تدل على زمن احلال أو احلاور كما ورد يف 

 . الكلمات السابقة
 .ذهبت الباحثة أهنا بسيطفا اجلهة منه من حيث أماو 

 اليت تدل على معىنسبقها السني وذلك ألن تلك الكلمات ال ت
عال هذه األف زمان عملفيتوقف القرب وال سوف ملعىن البعد. 

إما أن يقوم به مباشرة بعد النطق أو يقوم على الكاتب أو القارئ 
النحوي هو املستقبل  ولذا، يكون زمنها .به بعد مدة أوقات

البسيط. فاملستقبل البسيط زماهنا غري حمدد، قد يستغرق املستقبل  
د به املستقبل القريب أو البعيد ويعو  كله أو جزءا منه وقد يقصد

التحديد الزمين الدقيق يف اجلملة إىل الظروف احلالية وتقدير 
، ص. 6116املنصور، السامع والقارئ أو املتكلم أو الكاتب )

29 .)  
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 نفي املضار  -3
 :األوىلياانت بال
 

مل يبق هلم من  -مع اآلسف الشديد –الناس اليوم و 
إال أنه  خصائص هذا املوسم الكرمي والشهر احلبيب.

 (06عة، ص: شهر النوم يف النهار..." )الرسالة الراب
 

 مع اآلسف –األول، كلمة "يبق" يف مجلة "والناس اليوم  
ص هذا املوسم الكرمي والشهر مل يبق هلم من خصائ -الشديد
. فهذه الكلمة من حيث .."إال أنه شهر النوم يف النهار. احلبيب.

صيغتها تدل على معىن زمن احلاور بل عندما نظران إىل أداة 
 هي حرفلها معىن زمن آخر. أداة "مل" ف "مل"تدخل عليها وهي 

وقلب  وجزم فعل املضار نفي وجزم وقلب يعىن نفي حصول الفعل 
. (070، 6119، اخلطيب)  ن الفعل من احلاور إىل املاويزم

فلذا، يكون زمن "يبق" ماويا، يتغري زمنها للدخول عليها "مل". 
 زمنها النحوي.  ذالكو 
 :الثانيةياانت بال
   

من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فابعده 
 (55ص: الرسالة الرابعة، هللا" )

 
ر غفأدرك شهر رمضان فلم يكلمة "يغفر" يف مجلة "من 

 زمن كلمة "يغفر" الصريف هو الزمن. له فدخل النار فابعده هللا"
احلاور ألهنا فعل املضار  اخلاىل من السني أو السوف الدالتني 
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أما الزمن النحوي من هذه الكلمة فهو الزمن على املستقبل. 
قرتاهنا حبرف "مل" وهو حرف نفي وجزم وقلب املاوي، وذالك ال

 ول الفعل من احلاور إىل املاوي. ن حصزم
 ياانت الثالثة:بلا
 

أمل تسمع قول النيب صلى هللا عليه وسلم: ..." 
 (02ص: الرسالة الثالثة، )

  
" يف مجلة "أمل تسمع قول النيب صلى هللا كلمة "تسمع

من   على معىن زمن احلاورهذه الكلمة تدل  ."عليه وسلم: ...
ن مار  من غري السني وال سوف. و املض ألهنا فعلحيث صيغتها 

حيث أدوات تدخل عليها فزمنها هو الزمن املاوي ألن فيها حرف 
من احلاور إىل املاوي. فأما  "مل" اليت  تفيد تغري زمن الفعل

      االستفهام فيها فال يؤدي إىل معىن زمن الفعل.  
وذالك ألن  .بسيطهذه الكلمات الثالث  فاجلهة من
 لك،ولذإىل البعد أو القرب، فزماهنا غري حمدد. الكلمات ال يدل 
 .بسيطزمن ماض وجهتها الزمن النحوي منها 

   كدةاجلملة املؤ   -4
 األوىل:  ياانتبال
 

 (00ص: الرسالة الثالثة، ال شك أنك ستفرح وتسر )
 

: " )صوتسر كلمة "تفرح" يف مجلة "ال شك أنك ستفرح
.  ضار فعل امل حال لصيغتها منالزمن الصريف منها زمن  (.00
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 للدخول عليها "السني".هو زمن املستقبل، ففأما زمنها النحوي 
وهو حرف تنفيس واستقبال ال يدخل إال على الفعل املضار  

،  6119، يبطاخل) مه من الزمن احلاور إىل املستقبلكيقلب ح
 . لذا، يكون الزمن من كلمة "تفرح" زمن املستقبل.  (060ص. 

 الثانية:  البياانت
 

ولذا فقد روي أهنم كانوا يدعون هللا ستة أشهر أن يبلغهم 
 (00ص: الرسالة الثالثة، رمضان... )

 
"ولذا فقد روي أهنم كانوا يدعون "يدعون" يف مجلة كلمة 

 زمن كلمة "يدعون" الصريف. " ستة أشهر أن يبلغهم رمضان...هللا
ف و هو الزمن احلاور ألهنا فعل املضار  اخلاىل من السني أو الس

الدالتني على املستقبل. أما الزمن النحوي من هذه الكلمة فهو 
عن استمرار تدل على اإلعراب املاوي لدخول كان عليها. وكان 

احلدث يف فرتة من الزمان املاوي حني تلحق ابملضار  )املنصوري، 
 (.52، ص. 6116

 البياانت الثالثة:   
 

 وثبت عنه أيضا أنه كان جيلس يف مصاله يذكر هللا
 (.05ص: الرسالة الرابعة، حىت تشرق الشمس" )

 
كلمة " جيلس" يف مجلة " وثبت عنه أيضا أنه كان جيلس 

مة عندما نظران إىل كل .يف مصاله يذكر هللا حىت تشرق الشمس"
"جيلس" وحدها فهي تدل على معىن زمن احلال أو احلاور. ولكن، 



33 
 

 

فرتة  دث يفتدل على اإلعراب عن استمرار احلسبقتها كان اليت 
، ص. 6116ملضار  )املنصوري، من الزمان املاوي حني تلحق اب

 فيكون زمنها النحوي ماويا.  (،52
 الرابعة:  البياانت

 
وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم ُيرص على 
االعتكاف يف رمضان وخاصة العشر األواخر " 

 (50ص: الرسالة الرابعة، )
 

النيب صلى هللا عليه كلمة " ُيرص" يف مجلة "وقد كان 
. "ر األواخرعلى االعتكاف يف رمضان وخاصة العشوسلم ُيرص 
ها، فالزمن الصريف من كلمة "ُيرص" هو الزمن صيغتمن حيث 

احلاور ألهنا فعل املضار  الذي مل يقرتن ابلسني أو السوف الدالتني 
على املستقبل. أما الزمن النحوي من هذه الكلمة فهو الزممن 

ألهنا سبقتها كان اليت تدل على اإلعراب عن ذلك املاوي. و 
استمرار احلدث يف فرتة من الزمان املاوي حني تلحق ابملضار  

 (.  52، ص. 6116)املنصوري، 
 اخلامسة:  البياانت

 
فقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتدارس هو وجربيل 
عليه السالم القرآن مرة يف كل رمضان ويف آخر السنة 

: صالرسالة الرابعة، ا يف صحيح البخاري" )مرتني كم
05.) 
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كلمة "يتدارس" يف مجلة "فقد كان النيب صلى هللا عليه 
وسلم يتدارس هو وجربيل عليه السالم القرآن مرة يف كل رمضان 

زمن كلمة سنة مرتني كما يف صحيح البخاري". ويف آخر ال
اىل من خل"يتدارس" الصريف هو الزمن احلاور ألهنا فعل املضار  ا

السني أو السوف الدالتني على املستقبل. أما الزمن النحوي من 
 تدل علىزمن املاوي لدخول عليها كان. وهي  هذه الكلمة فهو

اإلعراب عن استمرار احلدث يف فرتة من الزمان املاوي حني تلحق 
 (.  52، ص. 6116ابملضار  )املنصوري، 
  فائدة كان. هي استمرار احلدث كما ذكر يففاجلهة منها 

  ألن فيه يدل على الزمن املاويكل مضار  يف تلك اجلمالت 
تدل على اإلعراب عن استمرار احلدث يف وهي . كلمة "كان"

، 6116املنصوري، فرتة من الزمان املاوي حني تلحق ابملضار  )
وجهتها يكون الزمن النحوي منها الزمن املاوي  ،لذا. و (52ص. 
  ستمر. م

 اجلملة املثبتة  -5
 األوىل:  البياانت

 
وكذالك كان السلف الكرام روي هللا عنهم يتفرغون 

ملدارسة وقراءة القرآن يف رمضان أكثر من غريه فهو شهر 
 (05ص: الرسالة الرابعة، القرآن" )

 
السلف الكرام كلمة "يتفرعون" يف مجلة " وكذالك كان 

من  رون ملدارسة وقراءة القرآن يف رمضان أكثروي هللا عنهم يتفرغ
زمن كلمة "يتفرعون" الصريف هو الزمن  غريه فهو شهر القرآن".
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احلاور ألهنا فعل املضار  اخلاىل من السني أو السوف الدالتني 
على املستقبل. أما الزمن النحوي من هذه الكلمة فهو املاوي 

تدل على اإلعراب عن استمرار احلدث لدخول كان عليها. وكان 
حني تلحق ابملضار  )املنصوري،  يف فرتة من الزمان املاوي

 (. 52، ص. 6116
 الثانية:  البياانت 
 

كما يف الصحيحني عن عائشة روي هللا عنها أن رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد املئزر 
واحيا ليله وأيقظ أهله وكان جيتهد يف العشر األواخر من 

ص: لرابعة، الرسالة ارمضان ما ال جيتهد يف غريها" )
50) 

 
كلمة "جيتهد" يف مجلة " كما يف الصحيحني عن عائشة 
روي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا دخل 
العشر شد املئزر واحيا ليله وأيقظ أهله وكان جيتهد يف العشر 

ه زمن الصريف من هذال من رمضان ما ال جيتهد يف غريها". األواخر
احلاور ألهنا فعل املضار  اخلاىل من السني أو الكلمة هو الزمن 

السوف الدالتني على املستقبل. أما الزمن النحوي من هذه الكلمة 
تدل على اإلعراب عن فهو املاوي لدخول كان عليها. وكان 

استمرار احلدث يف فرتة من الزمان املاوي حني تلحق ابملضار  
 (.  52، ص. 6116)املنصوري، 
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 لثة: ثاالبياانت ال
 

ُييون ليلهم بطاعة رهبم # بتالوة وتضر  وسؤال" 
 (.00ص: الرسالة الرابعة )

 
بتالوة  #كلمة "ُييون" يف مجلة " ُييون ليلهم بطاعة رهبم 

زمن هذه الكلمة الصريف هو الزمن احلاور ألهنا وتضر  وسؤال". 
فعل املضار  اخلاىل من السني أو السوف الدالتني على املستقبل، 

 ك الزمن النحوي الذي يدل على الزمن احلاور. وكذال
ذهبت  هي االستمرار. أما اجلهة من هذه الكلمات 

الباحثة على أن األعمال من معىن تلك الكلمات يفعلها 
لعشر ا ابالستمرار كما يف الكلمة الثانية، أن النيب أحيا ليله يف

ا، األواخر أكثر من الليل األخر. هذا، يدل على االستمرار. ولذ
الزمن النحوى منها هي املاوي املستمر للكلمة األوىل والثانية 

 املضار  املستمر للكلمة الثالثة.و 
 

 جدول البياانت 0 .1
 مماحظات اجلهة الزمن النحوي الزمن الصريف اجلملة رقم
 حال هللا من فضله نسأل 0

 ماض هللا تعاىل رمحه 6 الدعاء املستمر مستقبل
 الح ونعوذ ابهلل ... 0

 بكوا انتهىإذا  0
 الشرط البسيط مستقبل ماض

 رمضان.. دخلإذا  5
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 العشر...  دخلإذا  2
 من مل يد ...  9

 الشرط البسيط مستقبل حال
 من مل يغز ... 2
 مل يبق هلم...  7

 حال
 

 فلم يغفر له ... 01 مفي املضار  بسيط ماض
 أمل تسمع قول النيب  00
 مستقبل مستقبل أنك ستفرح ... 06

 اجلملة املؤكدة املستمر

 أهنم كانوا يدعون هللا  00

 ماض حال
 أنه كان جيلس...  00

05 
وقد كان النيب ُيرص 

 على...
 فقد كان النيب يتدارس 02
 كان السلف يتفرعون 09

 حال
 ماض

كان جيتهد يف العشر  02 ةاجلملة املثبت ااملستمر
 ألواخرا

 حال ُييون ليلهم ... 07
 

فمن تلك القائمة، نظران إىل أن زمن األفعال املوجودة يف الكتاب وجهتها متنوعة. كل 
زمن وجهة من األفعال يرتبط ابألدوات والقرائن والسياق داخل اجلملة من حيث أن األزمنة 

من النحوي الذي يسّمى ابلز وذالك الزمن احملتوية فيها خيتلف ابلزمن على حسب صيغتها. 
 له وظيفة يف السياق.
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 أثر الزمن واجلهة يف معىن اجلمل  -ت
 معىن الدعاء  -1

راد هبا الدعاء. الدعاء كما قد ذكرت الباحثة من هناك ثالث كلمات ي
 تعيني يف شيء مل ُيدث. فمن هنا، يُعرف أبن الدعاء له دورقبل أنه طلب 

 ديد معناها. الزمن واجلهة من كلمة، وكذلك يف  حت
 

 (00هللا من فضله )الرسالة الثالثة، ص.  نسأل
 (00هللا تعاىل )الرسالة الثالثة، ص:  رمحهكما ذكر ابن رجب 

ابهلل أن نكون ممن يقرأ القرآن وهو يلعنه ) الرسالة الرابعة،  ونعوذ
 (05ص: 
 

الكلمة األوىل "نسأل" بصيغة املضار ، والثانية "رحم" بصيغة املاوي، 
 فكلها على حسب الزمن النحوي يدل على ،ثالثة "نعوذ" بصيغة املضار وال

ل سوف ب مباشرة معىن املستقبل. الدعاء يطلب شيئا مل ُيدث ومل يتحقق
 . بعد قراءة الدعاءأو أكثر يكون يف الزمان القادم إما ملدة سنة أو السنتني 

، عندما ديتصور واوحا من معىن الدعاء نفسه. فبالتأكي مستمّر،فجهتها 
كله. ولكن، ال يدعو  عسى هللا أن يقبل دعاءان ،ندعو إىل هللا ألي شيء

، بل سيدعو يف كل وقته إما بعد صالته املكتوبة فحسب الناس ملرة واحدة
وكذلك بعد صالته املسنونة، وذلك كي يقبل هللا دعاءه. ففي هذه الكلمات 

الرمحة عانة يف حياته و املتكلم الفضل والنعمة واإليطلب "نسأل ورحم ونعوذ" 
 إىل ابن رجب من هللا تعاىل. 

 الشرط  -2
 (.00على فراقه..." )الرسالة الثالثة، ص:  انتهى بكواوإذا 
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 .أكثر إىل معىن الكلمةواجلهة فيه تغري الزمن يف فعل الشرط ال يؤّدي 
 عندما ينتهي رمضان فيحزن النيب صلى هللا عليه وسلم يعيناألول  الكلمة ف

ا فعل . فينبغي على أمته أن يقتدي مباكرمي  األنه سيفارق رمضان شهر ويبكي 
النيب، يشعر ابحلزن عندما سينتهي شهر رمضان. وذلك أيضا ألن اجلهة من 

يقتدي  أن ينبغي، ه بسيط وهو زمانه غري  حمدد. ولذلكفعل الشرط وجواب
 أمته يف هذا الزمان مبا شعر النيب حني آخر رمضان. 

 

ة الرسالالعشر شد املئزر واحيا ليله وأيقظ أهله" ) دخلكان إذا 
 (50الرابعة، ص: 

 
وكذلك يف الكلمة الثالثة، عندما قد دخل العشر اآلواخر من رمضان، 

وشرح  ء ليلهم.حياسلم أحيا ليله وكذلك أيقظ أهله إلفالنيب صلى هللا عليه و 
الكرمي  رسولاملؤلف احلديث يف كتاب إابنة األحكام شرح بلوغ املرام كان ال

ا وقت إلهن سطاالعشر األو يقوم بعض الليايل، وكان أكثر ما يقوم من رمضان 
غفلة عامة الناس وفيها تفرت اهلمم، فلما بينت له ليلة القدر اهتم ابلعشر 
األواخر وقام إبحيائها واعتزل نساءه فيها، وختلص لعبادة ربه وأيقظ من 

 هي خري ئها التماسا لليلة القدر اليتيستطيع القيام من أهله ليشاركوه يف إحيا
ينبغي على  ،وهكذا أيضا (.002، ص. 6112من ألف شهر )العسقالين، 

 أمته أن ُييون ليلهم يف شهر رمضان وخاصة يف أواخر العشر من رمضان. 

عامه يف أن يد  طقول الزور والعمل به فليس هلل حاجة  يد من مل 
 (02وشرابه" )الرسالة الثالثة، ص: 
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يف الكلمة الرابعة، نّبه النيب صلى هللا عليه وسلم من مل ُيفظ صومه. قال و 
النيب أن من مل ُيفظ قوله ويعمل السيئات واملعصية عند صومه فاهلل ال ُيتاج 

وشرح املؤلف هذا احلديث يف كتاب إابنة األحكام إىل صومه ولن يقبل صومه. 
مساك عن احملرمات قبل شرح بلوغ املرام أبن الغرض األمسى من الصوم اإل

اإلمساك عن املفطرات وهو الصيام احلقيقي الشرعي. فمن مل يرتك وهو صائم 
الفحش يف املنطق والكذب والنميمة والغيبة فال خري يف صومه وليس ينفعه 
ذلك الصيام الظاهري ولن يقبل هللا تركه لطعامه وشرابه فرتك الصوم انتهاك 

إبمث  انتهاك حلرمة هللا وحق العباد فلو وزن الصوم حلرمة هللا وحقه والزور وأمثاله
فحش اللسان لرجح اإلمث على الثواب وعاد الصائم من صومه صفر اليدين 

تنبيه لكل أمته وخاصة يف هذا  وذلك (.672، ص. 6112)العسقالين، 
 الزمان.   

 نفي املضار   -3
 

هلم من خصائص هذا  يبقمل  -مع اآلسف الشديد –الناس اليوم و 
إال أنه شهر النوم يف النهار..."  وسم الكرمي والشهر احلبيب.امل

 (06)الرسالة الرابعة، ص: 
 

ا. كثري   ملمعىن اجلدخول حرف "مل" يف تلك الكلمات واجلهة فيها يؤثّر ال 
يستغرق يومه يف  منرسائل للصائمني" أن  9فاملعىن األول، أورد الكاتب "

له فهو لي ءكسالن لقراءة القرآن و إحيارمضان ابلنوم وانتظار اإلفطار مع أنه  
 لن ينال اخلصائص والفضيلة يف شهر رمضان إال ما فعله يف يومه. 

 

لرسالة اله فدخل النار فابعده هللا" ) يغفرمن أدرك شهر رمضان فلم 
 (55ص: الرابعة، 
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غفر هللا ومل يست عندما يعرف شخص أنه يف شهر رمضانفاملعىن الثاىن، 
يكون ف ذا تنبيه لكل أمته. وكذلك جهته بسيط،بعده هلل. هفيدخل النار في

 معناها يوافق على أمة النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا الزمان.   
 اجلملة املؤكدة -4

 
هللا ستة أشهر أن يبلغهم رمضان...  كانوا يدعونولذا فقد روي أهنم  

 (00)الرسالة الثالثة، ص: 
 

عىن ماملؤكدة واجلهة من الكلمات فيها تغري زمن الفعل يف اجلملة ال يؤثّر 
 ماض ألنه دخلت عليه كان. ولو كانت صيغة الفعل مضارعا فمعناها اجلمل

هو  املعىنف. مثل يف الكلمة الثانية، "يدعون هللا....". اليت يدل على املاوي
، ًذاإأن السلف هم يدعون هللا حوايل ستة أشهر كي يبلغهم شهر رمضان. 

 فالكلمة الثالثة، أن النيب صلى هللا عليه وسلم جيلس يف ستمرار.اليدعون اب
 مصاله وال يذهب إىل أي مكان وهو يذكر هللا تعاىل حىت تشرق الشمس. 

 
ف يف اعلى االعتك ُيرصالنيب صلى هللا عليه وسلم  كانوقد  

 (50ص: الرسالة الرابعة، " )رمضان وخاصة العشر األواخر
 

يف  هللا عليه وسلم ُيرص على االعتكاففالكلمة الرابعة، أن النيب صلى 
 ينبغى على أمته وذلك،شهر رمضان وخاصة يف العشر األواخر من رمضان. 

واخر من خاصة يف العشر األ ا فعل النيب صلى هللا عليه وسلمأن يقتدي مب
 . رمضان ألن فيها ليلة القدر كما قد كتب يف القرآن الكرمي
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ليه هو وجربيل ع يتدارس النيب صلى هللا عليه وسلم كانفقد  
السالم القرآن مرة يف كل رمضان ويف آخر السنة مرتني كما يف 

 (.05ص: الرسالة الرابعة، صحيح البخاري" )
 

 أن النيب صلى هللا عليه وسلم يتدارس مع جربيل عليه هيوالكلمة اخلامسة 
 لسنة مرتني. وذلك إلنهالسالم مرة يف كل رمضان ولكن عندما كان يف آخر ا

اجلامع الصحيح ُكتب  كتاب  لنيب صلى هللا عليه وسلم. ويفقد اقرتب أجل ا
فقالت: أسّر إيّل: )) أن جربيل كان يعاروين القرآن كل سنة مرة، "احلديث  

وإنه عاروين العام مرتني، وال أراه إاّل حضر أجلي، وإنِك أول أهل بييت حلاقا 
أو نساء  ،نساء أهل اجلنة يب(( فبكيُت، فقال: ))أما تروني أن تكوين سيدة

ح:  505-500ه، ص.  0010)البخاري،  "لكاملؤمنني؟(( فضحكُت لذ
                   اإلسالم(.املناقب، ابب عالمات النبوة يفاب كت ،0260

 اجلملة املثبتة -5
 

ملدارسة وقراءة  يتفرغونالسلف الكرام روي هللا عنهم  كانوكذالك  
 الرسالة الرابعة،فهو شهر القرآن" )القرآن يف رمضان أكثر من غريه 
 (05ص: 

 
. أما اجلهة من اأيض تغري زمن الفعل يف اجلملة املثبتة معىن اجلملال يؤثّر 
وىل، الستمرار. الكلمة األاب الناسر معىن اجلمل، أن العمل يعمله الكلمات يؤثّ 

السلف الكرام روي هللا عنهم يعدون أنفسهم ويستغرق وقتهم يف  وهي أن
عىن مب وذلكرمضان ابملدارسة وقراءة القرآن أكثر من غري شهر رمضان. شهر 
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أهنم يفعلون املدارسة وقراءة القرآن ابستمرار. وينبغى على أمة النيب صلى هللا 
 عليه وسلم أن يقتدي مبا فعل السلف الكرام روي هللا عنهم. 

 

 كما يف الصحيحني عن عائشة روي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا
 كانو عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد املئزر واحيا ليله وأيقظ أهله 

الة الرسيف العشر األواخر من رمضان ما ال جيتهد يف غريها" ) جيتهد
 (50ص: الرابعة، 

 
فالكلمة الثانية، أن النيب صلى هللا عليه وسلم يستغرق العشر األواخر أكثر 

ستمرار. الا يدل على أنه يعمله ابمن اليل األخر يف رمضان إبحياء ليله. وهذ
وينبغى أيضا على أمته أن يقتدي مبا فعل النيب صلى هللا عليه وسلم يف أواخر 

 شهر رمضان. 
 

لرابعة الرسالة اليلهم بطاعة رهبم # بتالوة وتضر  وسؤال" ) ُييون
 (.00ص: 

 
والكلمة الثالثة، أن السلف الصاحل هم ُييون ليلهم يف شهر رمضان بطاعة 

 تعاىل وتالوة القرآن وتضر  والدعاء. وهم يفعلوهنا ابستمرار يف شهر هللا
رمضان. وكذالك، ينبغى على أمة النيب صلى هللا عليه وسلم وخاصة يف هذا 

يع أن طكلها أعمال صاحلة يسست  الزمان أن يقتدي مبا فعل السلف الصاحل.
     الناس يف شهر رمضان.  يفعلها
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 الباب الرابع
 االختتام

 
  اخلماصة  -أ

شرط، دخول أداة الو الدعاء،  مثلمتنوعة  زمن الفعل غرّي اليت ت األسباب 
غري تيوجدت الباحثة بعض الكلمات اليت تعجب وغري ذلك. و نفي املضار ، و 

 وكذلك أثر الزمن واجلهة يف يف هذا الكتاب األسباب بسبب بعضزمنها 
 .املعىن
مني. سائل للصائتنو  الزمن واجلهة من كلمات يف كتاب سبع ر ي -0

ثالثة  يهفاألول، دعاء. وفّصلت الباحثة البياانت إيل مخسة أقسام. 
زمنهما  ونفيكمن احلال إىل املستقبل،  فعلني أفعال. يتغري زمن

ن املاوي نه مالنحوي زمن املستقبل. والفعل الواحد اآلخر يتغري زم
. ستمرّ ه موجهتالنحوي زمن املستقبل أيضا.  إىل املستقبل، وزمنه

 األفعال الثالثة يتغري زمنها منفمخسة أفعال.  فيه .شرطوالثاين، 
غري زمنها النحوي زمن املستقبل. ويت ويكوناملاوي إىل املستقبل. 

ما النحوي زمن من احلال إىل املستقبل، وزمنه فعلني آخر زمن
عال.  ثالثة أف فيه. نفي املضار والثالث،  بسيط.املستقبل. وجتها 
وي ا النحزمنه فيكوننها من احلال إىل املاوي. كلها يتغري زم

وجدت  .اجلملة املؤكدةوالرابع، يف  بسيط.الزمن املاوي. وجهتها 
ىل من املستقبل إ يتغري زمن أحد األفعالالباحثة مخسة أفعال. 

املستقبل أيضا، فزمنه النحوي زمن املستقبل. أما األفعال األربعة 
ها النحوي زمن ويكوناملستقبل.  فيتغري زمنها من احلال إىلاألخرى 

 فيها .تةاجلملة املثب واخلامس، يفستمّر. . وجهتها مزمن املستقبل



45 
 

 

ثالثة أفعال. يتغري زمن فعلني من احلال إىل املاوي. وزمنهما 
زمن الفعل اآلخر من احلال إىل احلال.  . ويتغريزمن ماضالنحوي 

 ستمّر.  نه النحوي زمن احلال. وجهتها موزم
ل معىن اجلم انؤثر ي واجلهة من تلك الكلمات الالنحوي زمن أما ال -6

على وجه التحديد حىت يتغري معناها. بل يؤتيان معىن أووح إىل 
العمل من تلك القارئ عن زمنها حبسب سياقها وحصول 

 الكلمات.  
  

 االقرتاحات  -ب
ترجو الباجثة من هذه البحث أن ينفعه القارئ خاصة يف نظرية حنو  -0

، حويق بني الزمن الصريف والزمن النارئ يستطيع أن يفرّ احلديث. فالق
 جلهة منا، ويستطيع أن يعنّي ويعرف األسباب اليت تغرّي زمن الفعل

 يف أي كتب.  كلمة
ؤيت أن يأن يف هذا البحث مآخذ. ولذلك، ترجو أيضا تعرف الباحثة  -6

 ث، كي تستطييع الباحثة أنانتقادات واقرتاحات هلذا البحالقارئ 
 مآخذ يف هذا البحث.  تصّحح
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 سرية ذاتية
 
 

من مارس   00شريبون، اتريخ ، ولدت يف سيت أم  حبيبة
ابابكان  0املدرسة االبتدائية احلكومية  يف م. خترجت 0772
، ابندا 6 احلكمة مث واصلت دراستها يف معهد. م 6117سنة 

ت قدرست فيه ست سنوات. فالتحسريامفوغ برييبس. 
مث  ،م 6106سنة  اوخترجت فيه 6ابملدرسة املتوسطة احلكمة 

سنة  اوخترجت فيه أيضا 6واصلت يف املدرسة الثانوية احلكمة 
ن يفهم فيها ألزم الطلبة أ. درست يف املدرسة الثانوية أربع سنوات ألن املنهج م 6102

ة موالان مالك إبراهيم عامجب تاللغة العربية واالجنليزية والكتب العربية فهما جيدا. مث التحق
 م.  6161قسم اللغة العربية وأدهبا سنة  ىت حصلت على درجة البكالوريوس يفماالنج ح


