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  تغريد عبد فلحي كظوم اخلالدي
 

 

 

  األستاذ الدكتور 
  عائد كريم علوان احلريزي

  األستاذ املساعد الدكتور 
  سريوان عبد الزهرة اجلنابي

  
  م ٢٠١٤هـ                                                     ١٤٣٥



  

 

ويقُولُ الَّذين كَفَروا لَست مرسلًا قُلْ {
 كُمنيبي ونيا بهِيدش كَفَى بِاللَّه       

  }ومن عنده علْم الْكتَابِ

 
   الَعِظيم العلي اهللا َصَدقَ                                            

  )٤٣/الرعد(                                  
  



  

  :العلميإقرار املشرف 
  

قد جرى  )يف نهج البالغةالسياقية  الداللة الزمنية(إعداد هذه الرسالة أن  قر أ
  . .بإشرايف مبراحلها كافة ، وأرشحها للمناقشة 

  
  
  

  املشرف األول 
  :اإلمضاء

  عائد كريم علوان احلريزي.د.أ

  : املشرف الثاني 
  :   اإلمضاء

  سريوان عبد الزهرة اجلنابي.د.م.أ
  :التاريخ                                          : التاريخ

  
هذه على ترشيح املشرف العلمي وتقرير اخلبري العلمي أرشح  بناء
  .للمناقشة رسالة ال
  

  
  : إمضاء

   السادة اخلاقاني  عبد نيحس. د.م.أ
  يس قسم اللغة العربيةئر    

  :                 التاريخ

  



  

  قرار جلنة املناقشة 
بشأن  ٢٠١٤  \    \لس كلية اآلداب املنعقدة يف     (        ) استنادا إىل حمضر اجللسة 

يف نهج الداللة الزمنية السياقية (وسومة بـتأليف جلنة مناقشة رسالة الدكتوراه امل
نقر حنن رئيس جلنة املناقشة وأعضاءنا ) تغريد عبد فلحي كظوم اخلالدي(للطالبة ) البالغة

 ٢٠١٤ \    \يف    ويف ما له عالقة بها ،اها حمتووناقشنا الطالب يف / على الرسالة آنفة الذكر 
                 لنيل درجة الدكتوراه يف اللغة العربية وآدابها القبول جديرة بفوجدناها 

  )     مستوف(تقدير 
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 يل يد العون      
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 من مد

ّ
  إىل كل

 مبشورة أو جهد 
ّ
 علي

ّ
  ومل يضن



  

  مجيعا لكم مني الشكر والعرفان

  

  
  
  
  

احملتويات  
 

  الصفحة  املوضوع
  )د  –أ (         ........................................................... املقدمة

  

)٢٨– ١ (،.....................مفهوم الداللة الزمنية السياقية:  التمهيد
  

    
    
    

 
    
    

  
 



  

ة السياقية لألفعال : الفصل األول 
ّ
   ) ٩٩- ٢٩(  ------ )التامة والناقصة(الداللة الزمني
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   – 
 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 



  

  

 

 

  

 

  )١٣٤ -  ١٠٠........( الداللة الزمنية السياقية للمشتقات : الفصل الثاني 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

  

 

.)...األدوات(بـالداللة الزمنية السياقية : ثالثالفصل ال  
  

  
  

 
  

 
 

  

 

  

 

  ) ١٨٩- ١٨٥(  ......................................................................اخلامتة 
  )٢١٠ –١٩٠(  ..................................................قائمة املصادر واملراجع 

ةطروحة ملخص األ
ّ
  A – C  باللغة اإلجنليزي

  

  



  

  

  

 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقدِّمة
            



 

 

  

r 



  

              

           

 



  

 

    





u)

             



 

 

 

u

  

            

 

 

        







 



  





          



 

   

 

 

 

             



 

            





 



             

 



  

        



 





 

 







u

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

ة
ّ
مني
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   الس

  

  مفهوم الداللة : أوال 



  

 .  واصطالحاالداللة لغة  -١

  مصطلح علم الداللة  -٢

  .النظرية السياقية -٣

  مفهوم الزمن : ثانيا 

 الزمن لغة  -١

 الزمن اصطالحا  -٢

 الزمن النحوي ومصطلح الداللة الزمنية: ثالثا 

 

  مفهوم الداللة : أوال 

   واصطالحاالداللة لغة : 





 





                                                           
  . ٣٢٤\٧) : دلل(مادة : تاج اللغة وصحاح العربیة -١



  

 





 

        



 







 



 

                                                           
  . ٢٦٠-٢٥٩\٢) :دلَّ (مادة : معجم مقاییس اللغة  -١
 .٤/٦٦) :دلل(مادة :تھذیب اللغة : المصدر السابق نفسھ ، وینظر : ینظر  -٢

  . ٣٥\السفر الثاني عشر \٣: المخصص    ٣-
  . نفسھ   ٤-
  .١/١٣٤) :دلل(مادة :أساس البالغة    ٥-
  . ٢٥٠-١١/٢٤٧) :دلل(مادة : لسان العرب -٦



  

  

         

           

           

           

 

 



           

            

      

         

             



 

  : مصطلح علم الداللة  -٢
                                                           

 .٨\٨) : دلل(مادة : كتاب العین : ینظر -١
 .١/٣٤٩: مفردات ألفاظ القرآن -٢
 .٨٦: التعریفات -٣
 .٣١: المنطق -٤



  

semantics





















 







                                                           
، ٢١٢/  ١٣العدد)بحث:(أحمد نصیف الجنابي: رؤیة جدیدة في مفھوم علم الداللة: ینظر   - ١

  )  . بحث إنترنیت:(والتفكیر الداللي عند العرب ، دراسة تأصیلیة 
  .  ٣٢: ، النحو والداللة ١١ - ٨: بالمر:، علم الداللة ١١:  أحمد مختار:علم الداللة : ینظر   - ٢
:الدرس الداللي في خصائص ابن جني : ، وینظر  ٨٠\١: الخصائص   - ٣ 



  



 



















                                                           
  .٢٨٥: محمود السعران : علم اللغة  - ١
  . ٣٣: تطور البحث الداللي : ینظر   - ٢
تطور البحث الداللي ، دراسة في النقد البالغي    (كتب الدكتور محمد حسن الصغیر   - ٣

ل فیھ للبحث الداللي عند العرب منذ زمن الخلیل إلى السیوطي ، مشیرا إلى ) والداللي  وأصَّ
 علم: (اللیة المعاصرة ، وكتب منقور عبد الرحمن كتابھ أھم نقاط االلتقاء بالنظریات الد

 منشورات من وھو صفحة ٢٥٠ في. الكتاب ،ویقع)العربي التراث في ومباحثھ أصولھ الداللة
الدرس الداللي في (،وكتب الدكتور أحمد سلیمان یاقوت  ٢٠٠١ ،دمشق العرب الكتاب اتحاد

الداللیة في كتابة الخصائص مبینا تطابقا مع وتتبع فیھ إشارات ابن جني ) خصائص ابن جني
فقد ) نظریة النظم عند عبد القاھر الجرجاني(ما توصل إلیھ الدرس الداللي الحدیث ، أما 

نالت رعایة كبرى ، وكتب فیھا عدد من أساتذة اللغة واألدب العرب ، منھم الدكتور حاتم 
ھنالك عشرات البحوث تتعلق بھذا الضامن ، وھي تتطابق مع النظریة السیاقیة الحدیثة ، و

السیاق في التفكیر :الشأن یمكن الرجوع إلیھا، منھا بحث للدكتور صاحب أبو جناح بعنوان 
، وقسم غیر قلیل منھا منشوٌر الیوم على )م١٩٩٢\٤-٣مجلة األقالم عدد(اللغوي عند العرب 

ادر سالمي بعنوان التفكیر منھا بحث للدكتور عبد الق) اإلنترنیت(الشبكة العالمیة للمعلومات 
  ..الداللي عند العرب، دراسة تأصیلیة  

  ) .بحث إنترنیت(التفكیر الداللي عند العرب ، دراسة تأصیلیة : ینظر   - ٤



  



 

 

  :النظرية السياقية -٣





 

 Referential Theory 

 Ideational Theory 

 Behavioral Theory 

 Semantic Fields Theory 

  

                                                           
، اللغة  ٧٢-٧٠: ، دور الكلمة في اللغة  ٥٧-٥٤: أحمد مختار:علم الداللة : ینظر   -  ١

  .٣٢: والمعنى والسیاق
  .٥٨ -٥٧:أحمد مختار:، علم الداللة ٣٢: عنى والسیاقاللغة والم: ینظر   - ٢
  .٦٧- ٥٨:أحمد مختار:، علم الداللة نفسھ   - ٣
  . ١١٣ -٧٩:أحمد مختار: ، علم الداللة  ٨٦ – ٧٨:بالمر: علم الداللة : ینظر  - ٤
  .١١٤: أحمد مختار:علم الداللة : ینظر   - ٥



  

 Contextual Approach

FirthLyons 

Theory of Meaning



 













 

 

  Linguistic context


                                                           

  .٧٨ -٦٨: نفسھ  - ١
  .٧٨: رأحمد مختا:علم الداللة   - ٢
: ، تطور البحث الداللي  ٤ -٣: من أسرار اللغة : ، وینظر  ٤١٥:دالئل اإلعجاز : ینظر   - ٣

٤٦-٤٤  .  
  .  ١٤:اللغة والمعنى والسیاق : ینظر  - ٤
  . ٧١ -٦٩: أحمد مختار:علم الداللة : ینظر   - ٥



  







 

  Emotional context







 

  Situational context





 







                                                           
  .١٣٠ ، ١٢٥ ،١١٧: النحو والداللة ، ٧٠-٦٩: أحمد مختار: علم الداللة  : ینظر   - ١
  . ٦٣:دور الكلمة في اللغة : ینظر   - ٢
  . ٢٩٦ -٢٩٠:محمود السعران : علم اللغة : ینظر   - ٣



  



 

 

 









 











 

                                                           
وقد تتبع فیھ كاتبھ ) إلكتروني بحث(أثر العناصر غیر اللغویة في صیاغة المعنى : ینظر   - ١

اإلبداع : وینظركثیرا من النصوص العربیة واإلسالمیة التي تعنى بالمقام وسیاق المواقف، 
  ).بحث إلكتروني: (اللفظي في القرآن الكریم ، دراسة نقدیة

  .٣٥: تطور البحث الداللي : ، وینظر ١٣٩ -١٣٨\١: البیان و التبیین  - ٢



  







 

 Cultural context







 









٣





                                                           
  .٩٨: النحو والداللة : ، وینظر ٦٩-٦٨: دالئل اإلعجاز : ینظر   - ١
  .٢١:مختصر المعاني: ، وینظر  ١٦٨:مفتاح العلوم   - ٢
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مفهوم الزمن : نيا ثا  

ن لغة  -١
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م
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 الز

                                                           

  
   



  

             



 



 







 





             

   



 

                                                           
، ٢١٣١\٥) :زمن(مادة :العربیة ، تاج اللغة وصحاح٣٧٥\٧) :نمز(مادة : العین : ینظر  - ١

  .١٩٩\١٣) :زمن(مادة : ، لسان العرب ٢٢\٣) :زمن(مادة : مقاییس اللغة معجم 
  .١٩٩\١٣) :زمن(مادة : لسان العرب  - ٢



  

 



 





 



      

 

             

              



             

                                                           
مادة : ، معجم مقاییس اللغة ٢١٣١\٥) :زمن(مادة :تاج اللغة وصحاح العربیة: ینظر  - ١

  .١٩٩\١٣) :زمن(مادة : ، لسان العرب ٢٢\٣) :زمن(
- ٢٠١٠لسنة لحریزي في محاضراتھ على طلبة الدكتوراه ذكر الدكتور عائد كریم ا - ٢

الزمان أطول من الزمن بداللة مدة األلف، أو أن الزمن لفظة بدویة والزمان (أن . م٢٠١١
  .لفظة  حضریة؛ ألن البدوي یمیل إلى االختصار 

، ٦٦٢\٢) :دھر(مادة :تاج اللغة وصحاح العربیة ،٢٣\٤) :دھر(مادة : العین : ینظر  - ٣
 .٢٩٣\٤) :دھر(مادة : ، لسان العرب ٣٠٥\٢) :دھر(مادة : م مقاییس اللغة معج



  

      

 

 

   }ْللَى أَتَى هع 

} مذْكُورا شيئًا يكُن لَم الدهرِ من حني اإلنسان

 

 

      



 

 

 الزمن اصطالحا  -٢





 

                                                           
، ٢١٠٧\٥) :حین(مادة :، تاج اللغة وصحاح العربیة٣٠٤\٣) :حني(مادة : العین : ینظر  - ١

  .١٣٣\٥) :حین(مادة : لسان العرب



  





 

           

 

 



            

       



 

 

 

 

                                                           
  . ٩٤: التعریفات  - ١
  . ٢١: یني والفلسفي ، الزمان في الفكر الد٦٣٦\١: المعجم الفلسفي : ینظر  - ٢
) : أطروحة دكتوراه(، تصور ابن سینا للزمان وأصولھ الیونانیة ٦٣٦\١: المعجم الفلسفي  - ٣

٢٣-٢٢ .  
  . ١٣٩: األزمنة واألمكنة : ، وینظر ١٢٣: البرھان في علوم القرآن  - ٤
 . ١/٤١: البدء والتاریخ :ینظر - ٥



  

            

 

         

   



    



 





 



  

        

 

                                                           
الزمان في الفكر الدیني : ،وینظر٤٥٥:فیةفخر الدین الرازي وآراؤه الكالمیة والفلس - ١

  .١١٣:والفلسفي
  ١٢٢\٣: كشاف اصطالحات الفنون :ینظر - ٢
  . ٧٣\١: معیار العلم في فن المنطق  - ٣
الزمان في الفكر الدیني والفلسفي ، فلسفة العلم ، تصور ابن سینا للزمان وأصولھ : ینظر  - ٤

  .٣٢:)أطروحة دكتوراه(الیونانیة 
  . ٢١:تصور ابن سینا للزمان : ، وینظر ١٢٠\٣: كشاف اصطالحات الفنون  - ٥
 ٩٤: التعریفات : ینظر  - ٦



  

              







     



             



 

    



 

 

  

 

           

     

                                                           
  .٦٣٧- ٦٣٦\١: المعجم الفلسفي: ینظر .١
  المصدر نفسھ  - ٢
  . ٢٣٤:مفھوم الزمن في القرآن الكریم : ینظر  - ٣



  

         

          

 

            





 

  



} ديرَب رالْأَم نم اءمإِلَى الس  هإِلَي جرعي ضِ ثُميالْأَرمٍ فوي كَان هارقْدم أَلْف 

ةنا سمم وندتَع{  

  

       

 

 : الزمن النحوي ومصطلح الداللة الزمنية: ثالثا 



           
                                                           

  .٢٨١  :نفسھ :ینظر - ١



  





 



  



            

      

      



 

 

 

 

 

                                                           
  ١٢ \١:  سیبویھ كتاب- ١
  ٣٥: ھ اللغة وسنن العرب في كالمھا الصاحبي في فق- ٢
  ٣٨\١: األصول في النحو - ٣
  ٤٦\١: المقرب - ٤



  

           



 

 













            



 



 




                                                           

- ٣٧-٣٦\١: األصول في النحو .  
  .٢٢الزمن النحوي في اللغة العربیة : ینظر - ٢



  

 

  





    

 

         

        

   

 



    







 
                                                           

  .٧/٥:شرح المفصل - ١
  . ٢٤\١: ھمع الھوامع - ٢
  . ٣٨\١: األصول في النحو - ٣
  ٣٩\١: المصدر السابق - ٤
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  مفهوم الفعل ومكانته:  توطئه •

   الزمنية السياقية للفعل املاضيالداللة : املبحث األول   

  السياقية للفعل احلاضرالداللة الزمنية : املبحث الثاني 

  لفعل األمر السياقية الداللة الزمنية: املبحث الثالث 

 

 

 

  مفهوم الفعل ومكانته:  توطئه

  : الفعل يف اللغة. أ
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الفعل اصطالحاً . ب 

                                                           

 
 

  
 



  



      

 

           





 

            





 

 



 

                                                           

  
  
  
  
  
  



  



  





 

 

:الفعلمكانة . ج 





 

 

 

            

       

 

                                                           

  
  



  

 

             

 

 

           

 

 

           





     



       

                                                           

  
  
  
  
  


 



  



            



            

           

 



    



 



           





                                                           

  
  
  
  



  

 

        





 

 

 

 

 

 

 

  املبحث األول

ة 
ّ
مني

ّ
اللة الز

ّ
  للفعل املاضيالسياقية الد

 

                                                           

  



  

     

 









 







 

 

  : املطلب األول

                                                           

    
 

  
  
  
  



  

  الزمن املاضي على لصيغة الفعل املاضي قية داللة الزمنية السياال

 

         







] ينالَّذ ثُم ورالنو اتلَ الظُّلُمعجو ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ لَّهل دمواالْحكَفَر 

لُوندعي هِمببِر[ 

 

 

                                                           

 



      




 
  
  



  

 

    

  

  



 

           

u  u  َثُم  أَسْكَنَ سُبْحَانَه آدَمَ دَارًا أَرْغَدَ فِيهَا عَيْشَه وآمَن

، ثُم  بَسَطَ الل ه سُبْحَانَه لَه فِي ...يسَ وعَدَاوَتَهفِيهَا مَحَل تَه، وَحَذ رَه إِبْلِ 

ووَعَدَه الْمَرَد  إِلَى جَن تِه... تَوْبَتِه

u





              

u))ثُم  جَمَعَ سُبْحَانَه مِنْ حَزْنِ األَرْضِ وسَهْلِهَا(( 

u

 
                                                           

  
  



  

 

 

u

وهُوَ ال ذِي أَسْكَنَ الد نْيَا خَلْقَه، وبَعَثَ إِلَى الْجِن  واإلِنْسِ رُسُلَه(



 



: }امو لَقْتخ الْإِنْ الْجِنوونِ إِلَّا سدبعيل{
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   :} تبي السف كُمنا موتَداع ينالَّذ تُمملع لَقَدو

}لَهم كُونُوا قردة خاسئنيفَقُلْنا 



 

     u  

)) ْأَال وإِن ي قَد

                                                           

 \ 



  

 ً ))ونَهَارًا وسِرًّا وإِعْالنًا دَعَوْتُكُمْ إِلَى قِتَالِ هَؤَُالءِ الْقَوْمِ، لَيْال

 

xx

         

u

   }َقَال بإِنِّي ر توعي دملًا قَوا لَيارنَهو {  





 

 u     ))  مَا أَنْتُمْ إِال

))كَإِبِلٍ ضَل  رُعَاتُهَا، فَكُل مَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِبٍ انْتَشَرَتْ مِنْ آخَرَ  



            



         

 

                                                           

  
  



  

u

إَِذا احْمَر  الْبَأْسُ، وأَحْجَمَ الن اسُ، قَد مَ أَهْلَ بَيْتِه، ) r(وَكانَ رَسُولُ الل ه ((

))ابَه حَر  الس يُوفِ واألَسِن ةِ فَوَقَى بِهِمْ أَصْحَ     

            



  

  (r)           

ur 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

  



  

 



  



         

             

 

          





                                                           

 
 

 
 

 
 

  
         

 
  
  



  

 

 



:]  مهاءيلَ إِذْ جائري إِسنأَلْ بفَاس اتنيب اتآَي عسى توسا منآَتَي لَقَدو

]فَقَالَ لَه فرعون إِنِّي لَأَظُنك يا موسى مسحورا     

 

 u       

ينَكَ تَبَعًا لِدُنْيَا امْرِئٍ، َظاهِرٍ غَي ه ))فَإِن كَ قَدْ جَعَلْتَ دِ





   u    

 

          

                                                           

  
  
  
  



  

u)): َفهَذَا أَخُو غَامِدٍ، قَدْ وَرَدَتْ خَيْلُه األَنْبَار((



))وإِن ي أَال 

وسِرًّا وإِعَْالنًا، وقُلْتُ قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى قِتَالِ هَؤَُالءِ الْقَوْمِ، لَيًْال ونَهَارًا 

لَ أَنْ يَغْزُوُكمْ : لَكُمُ  ....))اغْزُوهُمْ قَبْ

u        )) َأََال وإِن  الش يَْطانَ قَدْ جَمَع

))حِزْبَه

 

          u )) ْقَد

))الر دَىدَرَسَتْ أعالمُ الْهُدَى، وظَهَرَتْ أَعَْالمُ     

      



 

           

                                                           

  
  
  
  
  



  



  ]  اربالْأَد لُّونولُ لَا يقَب نم وا اللَّهداهكَانُوا ع لَقَدئُولًاوسم اللَّه دهع كَانو[

 

      u  )) وقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ فِي هَذِه

يِي ))الْحُكُومَةِ أَمْرِي، ونَخَلْتُ لَكُمْ مَخْزُونَ رَأْ



 

)) ،ِوقَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ هَذِه الْحُكُومَة

))عَلَي  إِبَاءَ الْمُخالفين فَأَبَيْتُمْ 

u







 



                                                           

             
 

  
  



  

)) ُدُ بْن أَم ا بَعْدُ فَإِن  مِصْرَ قَدِ افْتُتِحَتْ،ومُحَم 

، وقَدْ ُكنْتُ حَثَثْتُ الن اسَ عَلَى لَحَاقِه، ...بَكْرٍ رَحِمَه الل ه قَدِ اسْتُشْهِدَأَبِي 

))وأَمَرْتُهُمْ بِغِيَاثِه قَبْلَ الْوَقْعَةِ        

 

u

u  )) ِفَقُمْتُ بِاألَمْر

حِينَ تَقَب عُوا، ونَطَقْتُ حِينَ تَعْتَعُوا، ومَضَيْتُ بِنُورِ حِينَ فَشِلُوا، وتََطل عْتُ 

))الل ه حِينَ وَقَفُوا         

             







u 

 

 

 

                                                           

  
  

 



  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 املطلب الثاني

  الزمنية السياقية لصيغة الفعل املاضي على الزمن احلاضرداللة ال

           

:} نوا مكَفَر ينالَّذ سئي موالْي



  

 كُميند لَكُم لْتأَكْم مونِ الْيوشاخو مهوخْش ضيت لَكُم دينكُم فَلَا تَ ري وتمعن كُملَيع تمأَتْمو

}الْإِسلَام دينا      



 

u))) ْوأَشْهَدُ أَن

َال إِلَه إِال  الل ه غَيْرَ مَعْدُولٍ بِه، وَال مَشْكُوكٍ فِيه وَال مَكْفُورٍ دِينُه، وَال 

ينُه شَهَادَةَ مَنْ صَدَقَتْ نِي تُه،  وصَفَتْ دِخْلَتُه وخَلَصَ يَقِينُه مَجْحُودٍ تَكْوِ

))وثَقُلَتْ مَوَازِينُه



         







ثَقُلَتْ مَوَازِينُه 



  u         

                                                           

  
  



  

))اآلنَ إِذْ رَجَعَ الْحَق  إِلَى أَهْلِه ونُقِلَ إِلَى مُنْتَقَلِه((



u)



 :  }تسلَيةُ وبالتَّو ينلَّذل لُونمعي ئَاتيتَّى السإِذَا ح ضَر ح مهدح  إِنِّي قَالَ الْموت أَ

تتُب الَْآن {

         

  





 

u

t)) ُفَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْبًا وطَوَيْت

ْخيَةٍ عَنْهَا َكشْحًا، وطَفِقْتُ أَرْتَئِي بَيْنَ أَنْ    أَصُولَ بِيَدٍ جَذ اءَ، أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طَ

))عَمْيَاءَ               



                                                           

  
  



  

 



u )) ِدَعَوْتُكُمْ إِلَى نَصْرِ إِخْوَانِكُمْ، فَجَرْجَرْتُمْ جَرْجَرَةَ الْجَمَل

، وتَثَاقَلْتُمْ تََثاقُلَ الن ضْوِ األَدْبَرِ،  ثُم  خَرَجَ إِلَي  مِنْكُمْ جُنَيْدٌ مُتَذَائِبٌ األَسَر 

))كَأَن ما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وهُمْ َينْظُرُونَ (ضَعِيفٌ؛   





             

             

 







   



   

                                                           

  
  
  



  

: }اا يهأَي ينوا الَّذنا آَمم يلَ إِذَا لَكُمق وا لَكُمري انْفبِيلِ فس اللَّه 

ضِ إِلَى اثَّاقَلْتُمالْأَر {



 

    

          

  



            

 

     )) ُوَإِن ي أُذَك ر

َفرَ    اسْتَعْتَبَنِيوَإِنْ كُنْتُ مُسِيئًا  ،فَإِنْ كُنْتُ مُحْسِنًا أَعَانَنِي إِلَي  الل هَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي هَذَا لَم ا نَ

(( 

           





                                                           

  
   
  



  



 

  املطلب الثالث

  على الزمن املستقبلالزمنية السياقية لصيغة الفعل املاضي  داللةال



      :} ابحى أَصنَادو

قَالُوا نَعم  الْجنة أَصحاب النارِ أَن قَد وجدنَا ما وعدنَا ربنا حقا فَهلْ وجدتُم ما وعد ربكُم حقا

نيملَى الظَّالع ةُ اللَّهنلَع أَن مهنيب ذِّنؤ م فَأَذَّن{



  





 

  u      

          ))الط اعَةِ  أَهْلُ فَأَم ا 

                                                           

  



  

ز الُ يَظْعَنُ  ال حَيْثُ دَارِه ، فِي وخَل دَهُمْ  ، بِجِوَارِه فَأَثَابَهُمْ َغي رُ  وال ، الن   تَتَ

 لَهُمُ  تَعْرِضُ  ، وال األَسْقَامُ  تَنَالُهُمُ  وال ، األَفْزَاعُ  تَنُوبُهُمُ  وال بِهِمُ الْحَالُ ،

َفارُ، وأَم ا تُشْخِصُهُمُ  وال األَخْطَارُ،  دَارٍ، شَر   فَأَنْزَلَهُمْ  ، الْمَعْصِيَةِ  أَهْلُ األَسْ

سَرَابِيلَ  وأَلْبَسَهُمْ ، بِاألَقْدَامِ  الن وَاصِيَ  وقَرَنَ  األَعْنَاقِ ، إِلَى األَيْدِيَ وغَل  

))..القطران ،        











          

 

          )) َفَمَنْ زُحزِح

وطِيْفَ ... رَبّهِ جُعِلَ في جَن تهِ بِقُرْبه، وخُل دَ في قُصُورٍ مُشَيّدَةٍ  عَنْ تَعْذِيبِ 

وسُقِي  من تَسنيمٍ، وشَرِبَ ... عليهِ بكؤوسٍ وأُسْكنَ في حَظيرَةٍ قُد وسٍ 

))من عَينِ سلْسبيلٍ 

   

     
                                                           

  
  



  

 

            

يْمُ الل ه، إِن ي ألَظُن  بِكُمْ أَنْ لَوْ حَمِسَ الْوَغَى، واسْتَحَر  الْمَوْتُ، قَدِ أو((

سِ ِفرَاجَ الر أْ َفرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي َطالِبٍ انْ ))انْ    

         







           

           



 

u

))قَب حَ الل ه مَصْقَلَةَ، فَعَلَ فِعْلَ الس ادَةِ وفَر  فِرَارَ الْعَبِيدِ (( 



 


                                                           

  
  



  

 

 

  

  

  

  

  املطلب الرابع

 الزمن املطلقالزمنية السياقية لصيغة الفعل املاضي على داللة ال

              







       } هلَى نَفْسع ب قُلْ لمن ما في السماوات والْأَرضِ قُلْ للَّه كَتَ

                                                           

  
  



  

حمة الر{





u) 

 

   u    )) ه ال ذِي عََال بِحَوْلِه ودَنَا الْحَمْدُ لِل 

(u))بِطَوْلِه







        

         

           

        

            

                                                           

 \  
  
  



  

            

  

     u   

  ))َياحَ ... الْحَمْدُ لِل ه ال ذِي فَطَرَ الْخََالئِقَ بِقُدْرَتِه، ونَشَرَ الر 

))برحمته        : } تهجإِنِّي و

ي فَطَرلَّذل هِيجو نا أَنَا مميفًا ونح ضالْأَرو اتاومالس     نيرِكشالْم{

 : } ا بِهنييح واللَّه الَّذي أَرسلَ الرياح فَتُثري سحابا فَسقْناه إِلَى بلَد ميت فَأَ

}لك النشورالْأَرض بعد موتها كَذَ



     

            

 

u))  كُل
                                                           

  

  

  

  



  

))مَنْ تَكَل مَ سَمِعَ نُْطقَه، ومَنْ سَكَتَ عَلِمَ سِر ه... َشيْءٍ خَاشِعٌ لَه 

 

 

 

 

u





 :} وا أَنلَماعويملع يعمس اللَّه{



 

 

 

u

        )) َاحْذَرُوا َصوْلَةَ الْكَرِيمِ إِذَا جَاع
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))والل ئِيمِ إِذَا َشبِعَ        



  



     





  

            



             

 



               

(u) ْخَطَاَيا خَيْلٌ شُمُسٌ حُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا،وخُلِعَت أَال وإِن  الْ

أََال وإِن  الت قْوَى مََطايَا ذُلُلٌ، حُمِلَ عَلَيْهَا لُجُمُهَا، فَتَقَح مَتْ بِهِمْ فِي الن ارِ، 

                                                           

  
  
  



  

))أَهْلُهَا،وأُعُْطوا أَزِم تَهَا، فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَن ةَ 

         u 

      

  

          







         

 

  

:   } وهتَالُ والْق كُملَيع ب كُت

ه يعلَم وأَنْتُم لَا كُره لَكُم وعسى أَن تَكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَن تُحبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّ

ونلَمتَع{

        

          

                                                           

  



  



          







          

      



 

u)

)) َةً لِنَهَارِهَا، وقَمَرَهَا وجَعَلَ شَمْسَهَا آيَةً مُبْصِر

))آيَةً مَمْحُو ةً مِنْ لَيْلِهَا، وأَجْرَاهُمَا فِي مَنَاقِلِ مَجْرَاهُمَا   



              

u





                                                           

 \\ 
  



  

 

         

))إَِذا شَهِدَ أَطَاعَه، وإِذَا غَابَ اغْتَابَه((

 



 : }لَّهللَى واسِ عالن ج ح تينِ الْبم َطاع }سبِيال إِلَيه استَ



u))  وفَرَضَ عَلَيْكُمْ حَج

))ادَتَه، وَكتَبَ عَلَيْكُمْ وِفَ...بَيْتِه الْحَرَامِ، ال ذِي جَعَلَه قِبْلَةً لِألَنَامِ  

 

   



 

 u     

                                                           

  
  
  
 \\ 



  

))نَحْمَدُهُ عَلَى مَا أخَذَ وَأعْطى((  

          



            

         

              

   



 

 

u)) نَبّهَتْ     الِفتَنَ إَذا أقَبَلَتْ شَبّهَتْ، وَإَذا أدْبَرتْ  إن(( 







 

 

                                                           

  
  
  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ملبحث الثاني ا

منية
َّ
  الفعل احلاضرلصيغة السياقية  الداللة الز





  

١





 

٢          





           



    ٣    





٤ 

 

         

                                                           

              
 

  
  
  



  

١    

 ٢

٣

٤  

 





٥ 



٦

           





         

u) 
                                                           

  
  
  
  
            

 
  



  

  األولاملطلب 

  على الزمن املاضيالفعل احلاضر صيغة الزمنية السياقية لداللة ال 

      



١



   ٢       ٣

٤        

} نم اكُمنيإِذْ نَجو

 كُماءنأَب ونحذَبذَابِ يالْع وءس ونَكُمومسي نوعرآلِ ف كُمبر نم الءب كُمي ذَلفو كُماءسن ونيتَحسيو

يمظع{        

           

٥

                                                           

  
 : 
  
   
   



  

١ 

 

  u)   





  ))د ، فَمَا أَرَى )r(لَقَدْ رَأَيْتُ أَْصحَابَ مُحَم 

قَدْ بَاتُوا سُجّدًا  ،كَانُوا يُصْبِحُونَ شُعْثًا غُبْرًا لَقَدْ ! أَحَدًا يُشْبِهُهُمْ مِنْكُمْ 

ثْلِ الْجَمْرِ مِنْ  وَقِيَامًا، يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جِبَاهِهِمْ وَخُدُودِهِمْ، وَيَقِفُونَ عَلَى مِ

إِذَا ! مِنْ طُولِ سُجُودِهِمْ  كَأَن  بَيْنَ أَعْيُنهِمْ رُكَبَ الْمِعْزَى! ذِكْرِ مَعَادِهِمْ 

ى تَبُل  جُيُوبَهُمْ، وَمَادُوا جَرُ يَوْمَ  ذُكِرَ هللاُ هَمَلَتْ أَعْيُنُهُمْ حَت  كَمَا يَمِيدُ الش 

٢))الر يحِ الْعَاصِفِ، خَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ، وَرَجَاءً لِلث وَابِ  



 ٣   

   

        



                                                           

  
 \ 
  



 

       



    

 

  



     



 

          



     



     



         



     ١ 

    

       

       



    



       

 

                                                           

 

 

 



 



 



  



      

    

 

    



  



  



                  

 



  

١ 



)) ُوَكَانَتْ أَمُور

٢))عَنْكُمْ تَصْدُرُ، وَإِلَيْكُمْ تَرْجِعُهللاِ عَلَيْكُمْ تَرِدُ، وَ 



٣





           



 u)         

             







 u)     

                                                           

  
  
  



  

١ 

r

             

وَلَقَدْ وُل يتُ  وَإِن  رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي) r(وَلَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ هللاِ ((

ُ  مأل فْنِيَةُ وَالْمَالَِئكُةُ أَعْوَانِي، فَضَج تِ الد ارُ واأل )r(غُسْلَهُ  يُهْبِطُ، وَمَأل

ْينَاهُ فِي  يَعْرُجُ، وَمَا فَارَقَتْ سَمْعِي هَيْنَمَةٌ  مِنْهُمْ، يُصَل ونَ عَلَيْهِ حَت ى وَارَ

٢)).ضَرِيحِهِ  

r

          ٣









٤ 



                                                           

             
 

  
  
  



  



 

  

  

  

  

  

  

  املطلب الثاني

  الداللة الزمنية السياقية لصيغة الفعل احلاضر على الزمن احلاضر

 



١

                                                           

  



  

:} ىيحي همكَ بِغُالمٍ اس رشا إِنَّا نُبا زَكَرِيي

اً يملُ سقَب نم لْ لَهعنَج لَم{ 

u)

          



 

   u)  



           ))  مَا هِيَ إِال

حَكِ ، الكُوفَةُ، أقْبِضُهَا وَأَبْسُُطهَا إنْ لَمْ تَكُوني إِال  أَنْتِ، تَهُب  أَعَاِصيرُك، فَقَب 

١)).  هللاُ



  

           ٢



          
                                                           

  
              

 



  

        

 

  u)      

      

 ))ـ وَهللاِ ـ يُمِيتُ القَلْبَ وَيَجْلِبُ الهَم  مِن اجْتِماعِ  عَجَبًا! فَيَا عَجَبًا

فَقُبْحًا لَكُمْ وَتَرَحًا،  !هؤُالَءِ القَوْمِ عَلَى بَاِطلِهمْ، وَتَفَر قِكُمْ عَنْ حَق كُمْ 

َغارُ : يُرمَى حِينَ صِرْتُمْ غَرَضًا غِيرُونَ، وَتُغْزَوْنَ وَالَ تَغْرُونَ، يُ عَلَيْكُمْ وَالَ تُ

١))!وَيُعْصَى هللاُ وَتَرْضَوْن      

      





 



           



 

          )) ُقُ لَكُم اليَوْمَ أُنْطِ
                                                           

  



  

١))ذاتَ البَيَان العَجْمَاءَ 





 



٢ 



       )) َإِلَى هللاِ أَشْكُو مِنْ مَعْشَر يَعِيشُون

 ً ٣))جُه االً، وَيَمُوتُونَ ضُال ال      

٤

     



   ٥

 

 
                                                           

  
  
  
  
 : 



  

  ملطلب الثالثا

  على الزمن املستقبل الفعل احلاضرصيغة الزمنية السياقية لداللة ال





 

 

   



١    ٢ 



٣        

          

٤

     ٥     

                                                           

  
  
  
 – 
  



  

       ١   

٢ 

 



٣

     

٤

         

 ٥        

٦

 



: }ىال تَنس }سنقْرِئُك فَ

                                                           

   
  
  
  
   
  



  

u١



٢ 

u)  

    ))زْقُ آدَمَ  اْنَ  يَا زْقَانِ، الر  زْقٌ رِ زْقٌ  رِ  تَْطلُبُه ورِ

َفاكَ  هَم   عَلَى سَنَتِكَ هَم  تَحْمِلْ ، فَال أَتَاكَ  تَأْتِه لَمْ فَإِنْ  يَطْلُبُكَ،  يَوْمِكَ، كَ

 سَيُؤْتِيكَ  تَعَالَى الل ه فَِإن   ، عُمُرِكَ  مِنْ  الس نَةُ  تَكُنِ  ،فَِإنْ  فِيه مَا يَوْمٍ  كُل  

ل  فِي ٣)..، لَكَ  قَسَمَ مَا جَدِيدٍ  غَدٍ  كُ



        

     

٤ 





} هينمبِي هتَابك يأُوت نا مفَأَم*  فوفَس
                                                           

  
     \         

  
  
 : : 



  

رياً ساباً يسح باسحي{    

 ١ 

} رِهظَه اءرو هتَابك يأُوت نا مأَموراً ) ١٠(وو ثُبعدي ف ولَى ) ١١(فَسص يو

رياً عس{     

   ٣   

        

٤ 

u)

    )) : ْمَعَاشِرَ الن اسِ، ات قُوا هللاَ، فَكَمْ مِن

٥))مُؤَم ل مَا الَ يَبْلُغُهُ، وَبَان مَا الَ َيسْكُنُهُ، وَجَامِع مَا سَوْفَ يَتْرُكُهُ

           

   

٦   

                                                           

   
  
   
  
  
  



  



     









  }ونبتُحالَ وا الْمبا حمج { 

u)



           

 

 

 

 

 

١

                                                           

  



  

        

    ١   

:}تَفَقَّدو   كَان أَم دهدى الْه ي ال أَرا لفَقَالَ م رالطَّي

بِنيالْغَائ نم *  بِنيلْطَانٍ مي بِسنيأْتلَي أَو هنحَألذْب يداً أَودذَاباً شع هنذِّبفَقَالَ  *ألع يدعب رغَي ث فَمكَ

بس نم جِئْتُكو طْ بِه تُح ا لَمبِم طت ح }إٍ بِنبإٍ يقنيأَ 

  

 



:}ةطَمي الْحف ذَنبنلَي كَال{

٢ 

   u  

ضًا أَنَا مَاتِحُهُ )٣( فْرِطَن  يْمُ هللاِ ألأوَ (( َ يَصْدِرُونَ عَنْهُ، وَالَ ، لَهُمْ حَوْ ال

٤))يَعُودُونَ إِلَيْهِ

                                                           

  
  
    

 
  



  









٢ 

 

 )) ُْفتُم يهُ مِنْ بَعْدِي أَضْعَافًا، بِمَا خَل  وَلَعَمْرِي، لَيُضَع فَن  لَكُمُ الت 

٣)).بعَدَ دْنى، وَوَصَلْتُمُ األالْحَق  وَرَاءَ ظُهُورُِكمْ، وَقَطَعْتُمُ األ





٤



r



                                                           

  
  
  
  



  

١

           

        

 

       









        

 

 

 



٢

                                                           

 
 

  



  

١

  }دواَألس ط الَْخي نم ض يطُ اَألب َخي من  وكُلُوا واشربوا حتَّى يتَبين لَكُم الْ

{}الفجر

{

  ٢       

 

 



u)) ِتَنَامُ عَلى طُولِ : وَهللاِ الَ أَكُونُ كالض بُع

ى يَصِلَ إِلَيْهَا  رَاصِدُها، وَلكِن ي أَضْرِبُ بِالمُقْبِلِ  َطالِبُهَا، وَيَخْتِلَهَاالل دْمِ، حَت 

٣))إلى الحَق  المُدْبِرَ عَنْهُ        

   





        

 
                                                           

  
   
  



  

 

))  َغرْبَلُن  غَرْبَلَةً  وَال ذِي بَعََثهُ بِالحَق  لَتُبَلْبَلُن  سَوْطَ  وَلَتُسَاُطن   بَلْبَلَةً، وَلَتُ

َفلُكُمْ أَعْالَُكمْ  لقِدْرِا ١))حَت ى يَعُودَ أَسْ

 

          



٢

   

 



          









           

 

                                                           

  
  



  

 



  )) ِفَإِن  الْحِكْمَةَ تَكُونُ في صَدْرِ الْمُنَافِقِ فَتَتَلَجْلَجُ فِي َصدْرِه

خْرُجَ  ١))فَتَسْكُنَ إلى صَوَاحِبِهَا فِي صَدْرِ الْمُؤْمِنِ، حَت ى تَ



   

   

       

           



   (u 



      )) ٍوَ اَيْمُ اَلل هِ لَتَجِدُن  بَنِي أُمَي ةَ لَكُمْ أَرْبَابَ سُوء

الَ يَزَالُونَ بِكُمْ حَت ى الَ يَتْرُكُوا مِنْكُمْ إِال  نَافِعًا  ..تَعْذِمُ  بَعْدِي كَالن ابِ اَلض رُوسِ 

لَهُمْ أَوْ غَيْرَ ضَائِرٍ بِهِمْ وَ الَ يَزَالُ بَالَؤُهُمْ عَنْكُمْ حَت ى الَ يَكُونَ اِنْتِصَارُ أَحَدِكُمْ 

٢)) رَب هِ  مِنْهُمْ إِال  مِثْلَ اِنْتِصَارِ كَانْتِصَارِ اَلْعَبْدِ مِنْ  

 
                                                           

  
   



  

    ١    

 } نم ةعذُو س قنفيل

هتعس{ 



          

    



 

            u ))  فَقَدْ أَقَر

فَلْيَأْتِ عَلَيْهَا بِأَمْر يُعْرَفُ، وَإِال  فَلْيَدخُلْ فِيَما ، بِالبَيْعَةِ، وَاد عَى الوَلِيجَةَ 

٣)).خَرَجَ مِنْه

 ٤      

            



                                                           

  
  
  
  



  

 ١         

  





 



 

 

   



  



   

     






                                                           

  
 \ 
  



  

 

 



u)))ْلِيَتَأَس  صَغِيرُكُمْ بِكَبِيرِكُم((١

  



 

 

  

      

]كُمودعي وودذُوا عوا لَا تَتَّخنآَم ينا الَّذها أَيي[

 ]طَأْنَاأَخ ا أَويننَس ذْنَا إِناخا لَا تُؤنبر[٢ .  

       

      )) ِالَ يَعْدِلَن  أَحَدُكُمْ عَنِ القَرَابِة َ أَال

                                                           

  
  



  

١))كَهُ يَرَى بِهَا الخَصَاصَةَ، أنْ يَسُد هَا بِال ذِي ال يَزِيدُهُ إِنْ أَمْسَ 

       



 

  املطلب الرابع

  على الزمن املطلقالفعل احلاضر صيغة ل الزمنية السياقية  داللةال 

   

         ٢ 

 

} لَّهل ح بسي

اتومي السا فِزيزِ  م وسِ الْعالْقُد كلضِ الْمي األَرا فميمِوكالْح{

       

٣

      

                                                           

  
  
  



  

 

u)

 ))

ِ يُحْصِي نَعْمَاءَهُ العَاد ونَ، والَ  َ يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ القَاِئلُونَ، وَال الحَمْدُ للهِ ال ذَي ال

١)يُؤَد ي حَق هُ الُمجْتَهِدُونَ، ال ذِي الَ يُدْركُهُ بُعْدُ الهِمَمِ، وَالَ يَنَالُهُ غَوْصُ الفِطَنِ 









           

   









٢ 

  u)        
                                                           

  
   



  

 ))  الل هُم

١))لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا تَأْخُذُ وَتُعْطِي، وَعَلَى مَا تُعَافي وَتَبْتَلي

         

         

   ٢     



        

          

 

          

      )) ْسُونَ ويُصْبِحُونَ أوَلَسْتُمْ تَرَوْنَ أَهْلَ الد نْيَا يُم

٣!))؟عَلَى أَحْوَال شَت ى

         



 

          

                                                           

  
  
  



  





 

 u) 

 )) ْءٌ قَبْلَهُ، وَاآلخِرُ ال ذِي  األَو لُ ال ذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلٌ فَيَكُونَ شَي

))ءٌ بَعْدَهُ  عْدٌ فَيَكُونَ َشيْ لَيْسَ لهُ بَ          

          









 

     

 

 

                                                           

  
  
  
  



  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  املبحث الثالث

منية
ّ
اللة الز

ّ
  األمر فعل لصيغة  السياقية  الد

           

١

                                                           

  



  

١



٢



 

  ٣

 



٤

 ٥



٦



                                                           

  
  
  
  
 : 
  



  

١ 

 

 



٢٣ 

             

٤ 

       

 

 







٥

                                                           

   
  
  
  
  



  

)) أَنْت كُناس

َزوجك الْجنةَ و((



١ 

           

٢

٣

 

          

             

٤ 

    

         

   

                                                           

  
 :  
 :  
  



  

١ 

 

     

٢ 

         

 u)   

              



  

 

  املطلب األول

  على الزمن املاضي فعل األمرصيغة الزمنية السياقية لداللة ال



     

                                                           

  
  



  

١



           

        }ايو ك اءي ملَعاب ضا أَريلَ يقو  اءمس

}أَقْلعي

      )راألَم يض )وغيض الْماء وقُ

         



 

 u)   

 

))الْقَوْمِ  هَؤُالءِ  قِتَالِ  إِلَى دَعَوْتُكُمْ  قَدْ  وإِن ي أَال  ً  وسِرًّا ونَهَارًا لَيْال

...  حَت ى شُن تْ عَلَيْكُمُ الغَارَاتُ ... يَغْزُوكُمْ  أَنْ  قَبْلَ  اغْزُوهُمْ  : لَكُمُ  وقُلْتُ  وإِعْالنًا،

أَمْهِلْنَا يُسَب خُ عَن ا ،هذِهِ حَمَار ةُ القَيْظِ  :فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالس يْرِ إِلَيْهِم فِي أَي امِ الحَر  قُلْتُمْ 

٢...)) الحَر              



                                                           

  
  



  

     



  

        



   







 

  املطلب الثاني

على الزمن املستقبل  الزمنية السياقية لصيغة فعل األمر  داللةال 

 القريب



:} نم ةاءرب

 نيرِكشالْم نم دتُّماهع ينإِلَى الَّذ هولسرو ر *اللَّههةَ أَشعبضِ أَري األَروا فيحفَس{



  

           r

  

   



         









 

  u 

            

     )) فَقَد مُوا الد ارِعَ، وَأَخ رُوا الْحَاسِرَ، وَعَض وا عَلَى

 فَإِن هُ أَمْوَرُ  ،فِي أَطْرَافِ الر مَاحِ  لِلس يُوفِ عَنِ الْهَام، وَالْتَوُوا فَإِن هُ أَنْبَى ،ضْرَاسِ األ

 ،صْوَاتَ وَأسْكَنُ لِلْقُلُوبِ، وَأَمِيتُوا األ ،فَإِن هُ أَرْبَطُ لَلْجَأْشِ  ،صَارَ ألبسِن ةِ، وَغُض وا الِأل

))(١) .فَإِن هُ أطْرَدُ لِلْفَشَلِ 

   



                                                           

  



  

           



 ١     

    

              

)٢(        

           







 

  u     

  )) َالس كِينَةَ، وَعَض وا عَلَى  الْخَشْيَةَ، وَتَجَلْبَبُوااسْتَشْعِرُوا : مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِين

وَاجِذِ، فَإِن هُ أَنْبَى لِلْس يُوفِ  فِي  عَنِ الْهَامِ، وَأَكْمِلُوا الال مَةَ، وَقَلْقِلُوا الس يُوفَ  الن 

وا بِالظ بَا، وَصِلُوا وَاطْعُنُوا الش زْرَ، وَنَافِحُ ، قَبْلَ سَل هَا، وَالْحَظُوا الْخَزْرَ  أَغْمَادِهَا

يُوفَ بَالْخُطَا، وَاعْلَمُوا أَن كُمْ  ، فَعَاوِدُوا )r(بِعَيْنِ هللاِ، وَمَعَ ابْنِ عَم  رَسُولِ هللاِ  الس 

عْقَابِ، وَنَارٌ يَوْمَ الْحِسَابِ، وَطِيبُوا عَنْ فَر ، فَإِن هُ عَارٌ فِي األالْكَر ، وَاسْتَحْيُوا مِنَ الْ 

أَنْفُسِكُمْ نَفْسًا، وَامْشُوا إِلَى الْمَوْتِ مَشْيًا سُجُحًا، وَعَلَيْكُمْ بِهذَا الس وَادِ االْعْظَمِ، 

                                                           

  
  



  

١))وَالر وَاقِ المُطَن بِ، فَاضْرِبُوا ثَبَجَهُ       

          



             

 

             







 

٢ 

        )) ُقَدِ اسْتَطْعَمُوكُم

فَأَقِر وا عَلَى مَذَل ة، وَتَأْخِيرِ مَحَل ة، أَوْ رَو وا الس يُوفَ مِنَ الد مَاءِ تَرْوَوْا مِنَ  ،الْقِتَالَ 

٣))الْمَاءِ 

    

         

                                                           

  
  
  



  





              

          



 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  املطلب الثالث

الزمن املطلقعلى  األمر الزمنية السياقية لصيغة فعل داللةال 

         

            

        ١   

 

  } اها أَيي

}اللَّهالنبِي اتَّقِ 

r





  }وهبتَنطَانِ فَاجيلِ الشمع نم سرِج زْالم }إِنَّما الْخَمر والْميسر واألَنصاب واألَ

   

           

            
                                                           

  
  



  

            

١ 

u

))مُورِ عَوَاقِبِ األ ادُ بِهِ، وَخَيْرُ خَيْرُ مَا تَوَاصَى الْعِبَ  اأُوصِيكُمْ بَتَقْوَى هللاِ، فَإن ه

فَامْضُوا لِمَا تُؤْمَرُونَ بِهِ،  ...،عِنْدَ هللاِ، وَقَدْ فُتِحَ بَابُ الْحَرْبِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ 

٢))وَقِفُوا عِنْدَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ 



             









             

            

٣ 



                                                           

 : 
  
  



  

 )u()):  فَخُذُوا نَهْجَ ؛ إن  هللاَ سُبْحَانَهُ أَنْزَلَ كِتَابًا هَادِيًا بَي نَ فِيهِ الْخَيْرَ وَالْش ر

١))الْخَيْرِ تَهْتَدُوا، وَاصْدِفُوا عَنْ سَمْتِ الش ر  تَقْصِدُوا







         





٢ 

            

     ...))شِرَارَ الن سَاءِ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِن  عَلَى حَذَر،  فَات قُوا

٣))وَالَتُطِيعُوهُن  فِي المَعْرُوفِ حَت ى الَ يَطْمَعْنَ فِي المُنكَرِ 

              

    

   



                                                           

  
  
  



  

 

        

  )) : شَبِعَ احْذَرُوا صَوْلَةَ الْكَرِيمِ إذَا جَاعَ، والل ئِيمِ إِذَا((١ 













 



             

 



 

 

                                                           

  



  

 

  

 
َّ
مني

َّ
 الز

ُ
اللة

َّ
 الد

ُ
 السياقية  ة

ّ
   اتللمشتق



  

  

  مفهوم املشتقات : توطئه  .  

  السم الفاعل السياقية  الداللة الزمنية: املبحث األول 

  السم املفعــولالسياقية الداللة الزمنيــة : املبحث الثاني 

  للصفــة املشبهـــةالسياقية الداللة الزمنيـــة : املبحث الثالث 
  

  مفهوم املشتقات :  توطئه
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٢

)٣(

)٤(
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:} مهكَلْبو

هياعرطٌ ذ اسب{٤ 

   

                                                           

  
  
  
  



  

١
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٥
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:}ونعجا تُرنإِلَي ثُم توقَةُ الْمكُلُّ نَفْسٍ ذَائ{ 

}يهف بي مٍ ال روياسِ لالن عامج ا إِنَّكنبر{ 

 

                                                           

   
   

الفاعل اسم

داللتھ على اإلطالق إذ كان 
ھذا (معرفا بال التعریف 

)القاتل زیداً 

داللتھ على الحال واالستقبال 
ھذا (إذا كان منونا عامال 

) زیداً  قاتلٌ 

داللتھ على الزمن الماضي 
إذ كان مضافا غیر عامل 

)ھذا قاتُل زیدٍ (



  

 

} ُقَةكُلُّ نَفْسٍ ذَائتوالْم{

 

}ٍموياسِ لالن عامج ا إِنَّكنبر ...{



 



             

 

 

 

          



 }اتومرِ السفَاط كش ي اللَّهضِ أَفاألَرو {

          

   



  

١

      

 

 

   )u(    )) َمُؤْمِنُنَا يَبْغِي بِذلِك

٢))صْلِ يُحَامِي عَنِ األ وَكَافِرُنَاجْرَ، األ       

٣

 

r

وَالن اسُ في فِتَن .....  وَأَشْهَدُ أَن  مُحَم دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أرْسَلَهُ بِالد ينِ المشْهُورِ،((

تَائِهُونَ حَائِرونَ جَاهِلُونَ فَهُمْ فِيهَا ...  فَالهُدَى خَامِلٌ، واَلعَمَى شَامِلٌ ...  انْجَذَمَ 

٤)) مَفْتُونُونَ، في خَيْرِ دَار، وَشَر  جِيرَان    

       r

٥



                                                           

  
  
  
  
  



  

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

          } ةرالتَّذْك نع ما لَهفَم

نيض ١}معرِ

             

 

  

)) ُقُومُ أ....  بِمَنْ الَ يُطِيعُ إَِذا أَمَرْتُ  مُنِيت 

 ً ٢)فِيكُمْ مُسْتَصْرِخًا، وَأُنادِيكُمْ مُتَغَو ثًا، فَالَ تَسْمَعُونَ لي قَوْال



٣





        

                                                           

  
  
  



  

١         

 

 

 







  

} نيط نراً مشب قالوا  *إِنِّي خي فَقَعوحر نم يهف نَفَخْتو تُهيوفَإِذَا س

يناجِدس لَه{         



 

          

)) ُزَادٌ مُبْلِغٌ : أُوصِيكُمْ، عِبَادَ هللاِ، بَتَقْوَى هللاِ ال تي هِيَ الز ادُ وَبِهَا الْمَعَاذ

                                                           

  
  



  

١))وَمَعَاذٌ مُنْجِحٌ 



           

٢          



              







 

         

)) ُات قُوا مَعَاصِيَ هللاِ فِي الْخَلَوَاتِ، فَإِن  الش اهِدَ هُوَ الْحَاكِم((٣



 



          

                                                           

  
  
  



  

  

  

١



 



  )) ِمُحِب  مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُب  إِلَى غَيْرِ الْحَق ، : وَسَيَهْلِكُ فِي  صِنْفَان

ً ال نمَطُ وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ  الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَق ، وَخَيْرُ الن اسِ في  حَاال

٢))وْسَطُ فَالْزَمُوهُ األ     





   

        

          

 

 

                                                           

  
  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

    } اللَّه إِن

ى يخْرِج الْحي من الْميت ومخْرِج الْ والنو ب الْح قفَأَنَّا فَال اللَّه كُمذَل يالْح نم تيم

فَكُونتُؤ{



             

           

   

              

 

u

)) َأَنْ يَكُونَ آخِرًا،  الْحَمْدُ للهِ ال ذِي لَمْ تَسْبِقْ لَهُ حَالٌ حاالً، فَيَكُونَ أَو الً قَبْل

وَكُل  مَالِك ... كُل  مُسَمّىً بِالْوَحْدَةِ غَيْرَهُ قَلِيلٌ  .وَيَكُونَ ظَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بَاطِنًا

))غَيْرَهُ مَمْلُوكٌ، وَكُل  عَالِم غَيْرَهُ مُتَعَل مٌ، وَكُل  قَادِر غَيْرَهُ يَقْدِرُ وَيَعْجَزُ   





              
                                                           

  
  



  

       

١ 



             

     ٢      



    

٣ 

        

)) ْعِبَادَ هللاِ، إِن  الد هْرَ يَجْرِي بِالْبَاقِينَ كَجَرْيِهِ بِالْمَاضِينَ، الَ يَعُودُ مَا قَد

َ يَبْقَى سَرْمَدًا مَا فِيهِ  مُتَظَاهِرَةٌ  ، آخِرُ فَعَالِهِ كَأَو لِهِ، مُتَسَابِقَةٌ أُمُورُهُ .وَل ى مِنْهُ، وَال

٤))أَعْالَمُهُ    







                                                           
  
  
  
  
  



  

 

    

)) كَلِمَةُ حَق  يُرَادُ بِهَا

َ إِمْرَةَ إال لله، فَإِن هُ الَبُد  : ولُونَ نَعَمْ إِن هُ ال حُكْمَ إِال  للهِ، ولكِن  هؤُالَءِ يَقُ ! بَاطِلٌ  ال

لِلن اسِ مِنْ أَمِير بَرّ أَوْ فَاجِر، يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ، وَيُبَل غُ 

١))هللاُ فِيهَا األجَلَ   
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٢

٣
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٥
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١٢ 
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}نُضوديلٍ مجن سم ةارجا حهلَينَا عطَرأَمو{

            

         ١  





      

       

 

 u)     

حِ (( وخَل فَ لَكُمْ عِبَرًا مِنْ آثَارِ الْمَاضِينَ قَبْلَكُمْ مِنْ مُسْتَمْتَعِ خَالقِهِمْ ومُسْتَفْسَ

٢))نَاقِهِمْ خَ 



 

     )) يأخذهم الموت فسح للماضين وأمدّ في حياتهم، ولم

                                                           

  
  



  

١ع الحياة وزينتهاناقهم، حتى استوفوا نصيبهم من متبخ

  



 

(r)) فهم فيها تائهون حائرون

  .)٣()) ممُ، وجاهلها مُكرَ لجَ بأرضٍ عالمها مُ .. 



(r

(r

٤

      (r       

(r 

 

 

 

                                                           

  
  
  
  



  

 

 

 

 



  

:} أْتإِذَا قَرو

ؤمنون بِاآلخرة حجابا مستُوراالْقُرآن جعلْنا  الَ ي ينالَّذ نيبو كنيب{

(r

١



 

u)  ُْكنْتُم

كُمْ شِقَاقٌ  جُنْدَ الْمَرْأَةِ وأَتْبَاعَ الْبَهِيمَةِ رَغَا فَأَجَبْتُمْ وعُقِرَ فَهَرَبْتُمْ أَخْالقُكُمْ دِقَاقٌ وعَهْدُ

َفاقٌ  ٢))ومَاؤُكُمْ زُعَاقٌ والْمُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مُرْتَهَنٌ بِذَنْبِهِ ودِينُكُمْ نِ


                                                           

١  
٢  



  

١





 

 

 



:} نةً لِّمآلي كي ذَلف إِن

ودهشم موي كذَلو اسالن لَّه وعمجم موي كذَل ةراآلخ ذَابع افخ{



          

          



        

       

                                                           

١  



  

١ 



  u   )) ٌيُجَاهِدُهُمْ فِي سَبِيلِ الل هِ قَوْمٌ أَذِل ة

٢))عِنْدَ الْمُتَكَب رِينَ فِي األرْضِ مَجْهُولُونَ وفِي الس مَاءِ مَعْرُوفُونَ   

          



    ٣    





 

)) َيَا عَبْد

٤))تَأْمَنْ عَلَى نَفْسِكَ صَغِيرَ مَعْصِيَةٍ فَلَعَل كَ مُعَذ بٌ عَلَيْهِ ال  ...الل هِ  



        

                                                           

  
  
  
  



  

 ١   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

:} انبسقَالُواْ حو

                                                           

  



  

ه ونعم الْوكيلُ }اللّ



     

       

 



     ٢   

   

 

u)

 ِالل هُم  أَنْتَ الص احِبُ فِي الس فَرِ وأَنْتَ الْخَلِيفَةُ فِي األهْل

غَيْرُكَ ألَن  الْمُسْتَخْلَفَ ال يَكُونُ مُسْتَصْحَبًا والْمُسْتَصْحَبُ ال يَكُونُ وال يَجْمَعُهُمَا 

٣))مُسْتَخْلَفًا 

           



                                                           
١   

  
  



  

١



 

       )) َْأمُولُ مَعَ الن قَمِ الْمَرْهُوبُ مَع الْمَ

٢))الن عَمِ             
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٣
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 :}ِضاألَرو اتاومالس يعدب{       



          

 

)) ُثُم  جَمَعَ سُبْحَانَه

٢))مِنْ حَزْنِ األرْضِ وسَهْلِهَا وعَذْبِهَا وسَبَخِهَا تُرْبَةً سَن هَا بِالْمَاءِ حَت ى خَلَصَتْ 



٣
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١





ح إِن اللَّه لَا يحب الْفَرِ{ لَا تَفْر همقَو إِذْ قَالَ لَهنيح{





                                                           

  



  

 

u)       

     )) ِوَبَقِيَ رِجَالٌ غَض  أَبْصَارَهُمْ ذِكْرُ الْمَرْجِع

دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْمَحْشَرِ فَهُمْ بَيْنَ شَرِيدٍ نَاد  وخَائِفٍ مَقْمُوعٍ وسَاكِتٍ مَكْعُومٍ وأَرَاقَ 

٢))ودَاعٍ مُخْلِصٍ وثَكْالنَ مُوجَعٍ        

٣٤



   





           

 

 

 

 
                                                           

  
  
  
  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 } ٍبِغُلَام وهرشبو

}عليمٍ         





  

 

  u)   

    )) ُواالحْتِجَابُ مِنْهُمْ يَقْطَعُ عَنْهُمْ عِلْمَ مَا احْتَجَبُوا دُونَه

غُرُ عِنْدَهُمُ الْكَبِيرُ ويَعْظُمُ  ٢))الص غِيرُ ويَقْبُحُ الْحَسَنُ ويَحْسُنُ الْقَبِيحُ فَيَصْ
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    } َال و ةالَ كَبِري و ةريغنَفَقَةً ص قُوننفالَ ي و

لُونمعا كَانُواْ يم نسح ه أَ ِزيهم اللّ جيل ملَه ب الَّ كُت }يقْطَعون واديا إِ





           





         



١ 

 

 

 

 

)) ُمُبَي نًا حَاللَهُ وحَرَامَه ...

                                                           
  



  

١))مَحَارِمِهِ مِنْ كَبِيرٍ أَوْعَدَ عَلَيْهِ نِيرَانَهُ أَوْ صَغِيرٍ أَرْصَدَ لَهُ غُفْرَانَهُ  
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} إِن ملَى آثَارِهع كنَفْس عاخب لَّكفَلَع

ؤمنوا بِهذَا الْحديث أَسفاً ي لَم{
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 :}فَال 

قَ دالَ صلَّى وص{



 







 

 

u)) َفَتَبَارَك

 َ َ  الل هُ ال ذِي ال ٤))  َينَالُهُ حَدْسُ الْفِطَن َيبْلُغُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ وَ ال
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-  
-  



  









   

  

 

       

      u    َثُم  خَلَق

وَعِمَارَةِ الص فِيحِ األَعْلَى مِنْ مَلَكُوتِهِ خَلْقًا بَدِيعًا   سُبْحَانَهُ إلِسْكَانِ سَمَاوَاتِهِ 

١....))،ُصنْعِه مِنْ  الْخَلْقِ  فِي ظَهَرَ  مَا َينْتَحِلُونَ ال ... ،مِنْ مََالئِكَتِه 

 

  يَنتْحِلوُنَ ماَ ظَهِرَ في الخَلْقِ مِنْ صُنْعِهِ 

  ...يَد عَوُنَ أن هُمْ يَخْلُقُونَ شَيْئاَ مَعَهُ م ما أنْفَردَ بِهِ،

 ...يِسْبـِقُونَهُ بِالقَوْل

  بالَدَةُ اُلغَفَالَتِ تَعْدُو عَلَى عَزِيَمةِ جِد هِمْ 

  في هَمِمِهِمْ خَدَائِعُ الش هوَاتِ ) ٢(تَنتَضِلُ 

  يَقْطَعُونَ أَمَدَ غَايةِ عِباَدتِهِ 

                                                           

  
  

 ال



  

u

 يسبقِونهُ بالقولال
 





١



 

            

٢ 

 u

r))إِال  سَأَلتُهُ عَنْهُ وَحَفِظْتُهُ   الَ يَمُر  بِي من ذَلِكَ شْيءٌ  وَكان((٣





)٤( 

   

                                                           

  
  
  
  



  

    u   )) َقَائِدُهَا خَارِجٌ مِن

َ  الْمِل ةِ قَائِمٌ عَلَى الض ل ةِ  ١))ثَُفالَةٌ كَثُفَالَةِ الْقِدْر َيبْقَى يَوْمَئِذٍ مِنْكُمْ إِال   فَال

 



)) َ َ  مَصَارِعُهُمْ دُونَ الن طْفَةِ  وَالل هِ ال  يُفْلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ وَ ال

٢))عَشَرَة يَهْلِكُ مِنْكُمْ 







 

     u     



٣  ))  َاخْرُجْ عَن ا أَبْعَدَ الل هُ نَوَاك

 َ ٤))أَبْقَى الل هُ عَلَيْكَ إِنْ أَبْقَيْتَ  ثُم  ابْلُغْ جَهْدَكَ فَال

             

                                                           

  
-  
  

-  



  

 

  u )) َ  وَ ال

أَْطلَقَ عَنْهُمْ عَظِيمُ الز لْفَةِ رِبَقَ خُشُوعِهِمْ وَ لَمْ يَتَوَل هُمُ اْإلِعْجَابُ فَيَسْتَكْثِرُوا مَا 

 َ ِظيمِ حَسَنَاتِ  سَلَفَ مِنْهُمْ وَ ال ١))تَرَكَتْ لَهُمُ اسْتِكَانَةُ اْإلِجَْاللِ نَصِيبًا فِي تَعْ

       

u

      )) ْوَلَقَد

ً .....الر جُلَ مِنْهُمْ بَلََغنِي أَن   َ  مَا نَالَ رَجُال ٢)) أُرِيقَ لَهُمْ دَم مِنْهُمْ كَلْمٌ وَال



          

)). جَبَنْتُ     ما ضَعَفْتُ وَال((٣



          



 

      

                                                           

  
  
  



  

   

 

١

٢             

٣ 

      u      

        



))الل هُ وَحْدَهُ ال شَرِيك ال  أَشْهَدُ أَنْ ال إِلَهَ إ ((٤u)) ُاألَو ل

٥)) ءَ قَبْلَهُ وَاآلخِرُ ال غَايَةَ لَه شَيْ ال     

     

        

٦u

 

                                                           

-  
-  
  

-  
-  
  



  

 

 

١

             





  

٥

 

     u    

   ))  الل هُم

رَسُولُ الل هِ  أَو لُ مَنْ أَنَابَ وَسَمِعَ وَأَجَابَ لَمْ يَسْبِقْنِي إِال  إِن ي 

٦))بِالص الة )وسلم  وآله عليه هللا صلى(

                                                           

  
-  
  
 

  
  
  



  

  r)        



            

زما[ ع لَه نَجِد لَمو يسلُ فَنقَب نم منَا إِلَى آَدهِدع لَقَدو[    



    

 

          r) 

)):  ّ يَرَاهُ غَيْرِي وَلَمْ يَجْمَعْ  وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُل  سَنَةٍ بِحِرَاءَ فَأَرَاهُ وَال

 َ وَخَدِيجَةَ وَأَنَا  )وآله عليه هللا صلى(مِ غَيْرَ رَسُولِ الل هِ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي اإلِسْال

١))ثَالِثُهُمَا 







              

     



                                                           

  



  

 

      u    

   u      )) ُقَوْمٌ لَمْ تَزَلِ الْكَرَامَة

١))دَارَ الْقَرَارِ وَ أَمِنُوا نُقْلَةَ اْألَسْفَارتَتَمَادَى بِهِمْ حَت ى حَل وا  

    

  

٢u



 





زَلْ الْحَمْدُ لِل هِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ وَ الْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ رَوِي ةٍ ال ذِي لَمْ يَ ((

٣))قَائِمًا دَائِما       )) ْلَمْ تُثْقِلْهُمْ مُؤْصِرَاتُ اْآلثَامِ وَ لَم

٤))تَرْتَحِلْهُمْ عُقَبُ الل يَالِي وَاألَي امِ   



 
                                                           

-  
  
  
  



  

 



١

٢

 

        

٣ 

 ٤

٥ 

 ٦ 

٧ 

  

                                                           

-  
  
  

-  
  

- \ 
  :\ 



  

 



  



       : }فَإِن لُوا لَمتَفْع لَنلُوا وفَاتَّقُوا تَفْع 

ارالن{ 

 



u()) : وَاعْلَمُوا

ءٍ سَخِطَهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَلَنْ َيسْخَطَ عَلَيْكُمْ  أَن هُ لَنْ يَرْضَى عَنْكُمْ بِشَيْ 

١)) ءٍ رَضِيَهُ مِم نْ كَانَ قَبْلَكُم بِشَيْ 

٢) ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ يَنْطِقَ وَلَكِنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْه((

عليهم السالم)) ُوا انْظُرُوا أَهْلَ بَيْتِ نَبِي كُمْ فَالْزَم

سَمْتَهُمْ وَ ات بِعُوا أَثَرَهُمْ فَلَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ هُدًى وَ لَنْ ُيعِيدُوكُمْ فِي رَدًى 

 َ َ  فَِإنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا وَ إِنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا وَال تَتَأَخ رُوا  تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِل وا وَال

٣))عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوا 

                                                           

-  
  
  



  





 }اإِنَّم رِيدي اللَّه بذْهيل 

كُمنع سجلَ الرأَه تيالْب كُمرطَه يا وري \}تَْطهِ 

              )): لن

  . ١))يخرجوكم من هدى، ولن يعيدوكم في ردى

 

u )) ُأَم ا إِن هُ سَيَظْهَرُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي رَجُلٌ رَحْب

الْبُلْعُومِ مُنْدَحِقُ الْبَطْنِ يَأْكُلُ مَا يَجِدُ وَيَطْلُبُ مَا ال يَجِدُ فَاقْتُلُوهُ وَلَنْ 

٢)) تَقْتُلُوه



 



       ٣   



وَلَنْ تَأْخُذُوا  ،وَاعْلَمُوا أَن كُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الر شْدَ حَت ى تَعْرِفُوا ال ذِي تَرَكَهُ  ((
                                                           

  
  
  \  



  

ت ى تَعْرِفُوا ال ذِي وَلَنْ تَمَس كُوا بِهِ حَ ، بِمِيثَاقِ الْكِتَابِ حَت ى تَعْرِفُوا ال ذِي نَقَضَهُ 

١))نَبَذَه





 

 

 

 

 

 







         

    

                                                           

  



  

١

   ] وفًارص م سلَي يهِمأْتي مولَا ي ا كَانُوا بِهم اقَ بِهِمحو مهنع

ِزئُون تَهسي [ 

  u  r )) ُأَوَلَيْسَ قَدْ قُلْتَ لِي يَوْمَ أُحُدٍ حَيْث

فَشَق  ذَلِكَ عَلَي  اسْتُشْهِدَ مَنِ اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَحِيزَتْ عَن ي الش هَادَةُ 

٢))فَقُلْتَ لِي أَبْشِرْ فَإِن  الش هَادَةَ مِنْ وَرَائِك

    



 

  )) َوَ كَيْف

٣)) طَمَعُكُمْ فِيمَنْ لَيْسَ يُمْهِلُكُمغَْفلَتُكُمْ عَم ا لَيْسَ يُغْفِلُكُمْ وَ 







             

                                                           

-  
  
  



  





     



 

    u      





لْحَرْبِ وَالر جَالِ فَلَسْتَ بَِأمْضَى عَلَى الش ك  مِن ي عَلَى وَأَم ا اسْتِوَاؤُنَا فِي ا((

الْيَقِينِ وَلَيْسَ أَهْلُ الش امِ بِأَحْرَصَ عَلَى الد نْيَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَى 

١))اآلخِرَة     





 

 

 

                                                           

-  



  

u× 

 

    ×      

 

× 

 

× 

 

u

            

)) َفَِإن ي لَمْ أَكُنْ ألُعْطِيَك

١))  الْيَوْمَ مَا مَنَعْتُكَ أَمْس

 

           

         )) ِدُ عَلَيْكُمْ فِتْنَتُهُمْ تَر

                                                           

  



  

١.))وَال عَلَمٌ يُرَى ،لَيْسَ فِيهَا مَنَارُ هُدًى ،وَقِطَعًا جَاهِلِي ةً  ،َشوْهَاءَ مَخْشِي ةً  

u

 

             

     

)) ُأَهْلَ الْبَيْتِ مِنْهَا بِمَنْجَاةٍ وَلَسْنَا فِيهَا بِدُعَاةٍ ثُم  يُفَر جُهَا الل هُ عَنْكُمْ نَحْن

٢))كَتَفْرِيجِ األَدِيمِ بِمَنْ يَسُومُهُمْ خَسْفا

            

 

 

    

٣



٤

                                                           

 :  
  

-  
  



  

١

  ٢           

 



  

٤

          ٥

             

 

u



   )) : حَت ى تَوَل تْ  ،أَمَا وَالل هِ إِنْ كُنْتُ لَفِي سَاقَتِهَا

َ  .بِحَذَافِيرِهَا ٧)) جَبُنْتُ  مَا عَجَزْتُ وَال      

                                                           

           
 

  
  

-  
-  
  
 \ 



  

 



 

 u   )) 

وَسَالَتْ عُيُونُكُمْ مِنْ رَغْبَةٍ إِلَيْهِ أَوْ رَهْبَةٍ مِنْهُ دَمًا ثُم   ،وَالل هِ لَوِ انْمَاثَتْ قُلُوبُكُمُ انْمِيَاثًا

١)) عَنْكُمْ  مَا جَزَتْ أَعْمَالُكُمْ  ،عُم رْتُمْ فِي الد نْيَا مَا الد نْيَا بَاقِيَةٌ 



     

 

  u

)) وَمَا غَشِيَتْهُ سُدْفَةُ لَيْلٍ أَوْ ذَر  عَلَيْهِ شَارِقُ نَهَار((٢





 

   

                                                           

 \ 
 \ 
  



  

١ 

            

٢     

u  

))وَالل هِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدْهَى مِن ي وَلَكِن هُ يَغْدِرُ وَيَفْجُر((٣

 u

   



 

  

            

u 

 

 

                                                           

  
  
  



  

 ١  

           



           ٣

٤



٥

           

٦

           



u 

 
                                                           

  
-  
-  

 
 

  
  
  
  



  

  ١ 

٢         

         

٤

 



٥   

       

٦

            

٧

u 

u

                                                           

-  
  
 

 
  
  

-  
   



  



  u )) فَات قُوا الل هَ ال ذِي أَنْتُمْ بِعَيْنِهِ وَنَوَاصِيكُمْ بِيَدِهِ وَتَقَل بُكُمْ فِي

١))  َكتَبَه    أَسْرَرْتُمْ عَلِمَهُ وَإِنْ أَعْلَنْتُمْ قَبْضَتِهِ إِنْ 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

   u

                                                           

  


 






  تقلبكم في قبضتھ
 )األفعال الخارجیة(

  إن أسررتم علمھ
 )األفعال الداخلیة(

 نواصیكم بیده بعینھأنتم 



  

١)) وَالْعَرَبُ الْيَوْمَ وَإِنْ َكانُوا قَلِيال فَهُمْ كَِثيرُونَ بِاإلِسْالم((





       



 



 u )):  َعَمَلِهِ أَنْ َيعْلَمَ أ ُ فَالن اظِرُ بِالْقَلْبِ الْعَامِلُ بِالْبَصَرِ يَكُونُ مُبْتَدَأ

 ِ ٢))  نْ كَانَ عَلَيْهِ وَقَفَ عَنْهعَمَلُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَضَى فِيهِ وَإ



 

         نْ إ

٣جَر نَا الْقُرْآنُ إِلَيْهِمُ ات بَعْنَاهُم

    

              

                                                           

-  
  
 :  



  

١

            

           

 

 

 

 

         

  

         

٣ 

   



                                                           

-  
          

 
  



  

١ 

٢

      ٣      

   



٤

 

٥ 

      u   

u:))  أَدْبَرَتْ  وإَِذا ،شَب هَتْ  أَقْبَلَتْ  إِذَا الْفِتَنَ  إِن 

٦))نَب هَتْ 






                                                           

  
  
  
  
  
  
  



  

 



        )) ُلِتُدْرِكَ   األَوْهَامُ  ارْتَمَتِ  إِذَا ال ذِي وَالْقَادِر 

٢)) الْغُيُوبِ       سُدَفِ  مَهَاوِيَ  تَجُوبُ  وهِيَ  رَدَعَهَا ....قُدْرَتِه مُنْقَطَعَ 

  



 

  

r)))أَعْيُنُهُمْ  هَمَلَتْ  الل ه ذُكِرَ  إِذَا.....   مُحَم دٍ  أَصْحَابَ  رَأَيْتُ  قَدْ ل  

٣))جُيُوبَهُم تَبُل   حَت ى      

 

٤u

   )) َ  آلِ  مَثَلَ  إِن   أَال

٥))نَجْمٌ  طَلَعَ  نَجْمٌ  خَوَى إِذَا  الس مَاءِ  نُجُومِ  كَمَثَلِ )  ص(  مُحَم دٍ 


                                                           

  
  
  
  
  



  

 



 

  u   

   )): ْارْتَحَلْتُمْ  وإِذَا ،جَمِيعًا فَانْزِلُوا نَزَلْتُمْ  فَإِذَا، والت فَر قَ  وإِي اكُم 

٢.....)جَمِيعًا فَارْتَحِلُوا  



٣

 

 





٤

          



                                                           

  
  
  
  



  





   

٢ 

  



٣    

          

   ٤     

 

      u     

َ))قَلْبَهُ  الد نْيَا وأَمَاتَتِ  ، عَقْلَهُ  الش هَوَاتُ  خَرَقَتِ  دْ ق ،

 زَالَ  زَالَتْ  حَيْثُمَا ،مِنْهَا شَيْءٌ  يَدَيْهِ  فِي ولِمَنْ  ، لَهَا عَبْدٌ  فَهُوَ  ، نَفْسُهُ  عَلَيْهَا ووَلِهَتْ 

٥))عَلَيْهَا أَقْبَلَ  أَقْبَلَتْ  وحَيْثُمَا ،إِلَيْهَا        

       

                                                           

   
   
   
  
  



  



  





 

 

    

١         



٢ 





٣ 



                                                           

  
  
  



  

١



٢ 

u

))أَجْزَلَ  والْجَزَاءُ  الْمَثُوبَةُ  كَانَتِ  ، أَعْظَمَ  واِالخْتِبَارُ  الْبَلْوَى كَانَتِ  كُل مَا((.٣





  



 



 u   ))أَهْلِ  مَنَاسِرِ  مِنْ )٤(مَنْسِرٌ  عَلَيْكُمْ  أَطَل   ُكل مَا 

قَ  الش امِ  ٥))بَابَهُ  مِنْكُمْ  رَجُلٍ  كُل   أَغْلَ  




                                                           

  
  
 :  
  
 :   



  

  

 

u

  )) ْمُسْتَقَر   خَيْرِ  فِي وأَقَر هُمْ  ، مُسْتَوْدَعٍ  أَفْضَلِ  فِي فَاسْتَوْدَعَهُم ، 

 ، سَلَفٌ  مِنْهُمْ  مَضَى كُل مَا ، األَرْحَامِ  مُطَه رَاتِ  إِلَى األَصْالبِ  كَرَائِمُ  تَنَاسَخَتْهُمْ 

١))خَلَفٌ  الل هِ  بِدِينِ  مِنْهُمْ  قَامَ  

 

 

 

 

 

 





                                                           

  
  
  



  

 



      

 

 



٤ 

u

     u )) ْسَتْ  مَا وَهَبَ  ولَو  مَعَادِنُ  عَنْهُ  تَنَف 

ر  ونُثَارَةِ  ، والْعِقْيَانِ  الل جَيْنِ  فِلِز   مِنْ  الْبِحَارِ  أَصْدَافُ  عَنْهُ  وضَحِكَتْ  الْجِبَالِ   الد 

٥))جُودِه فِي ذَلِكَ  أَث رَ  مَا الْمَرْجَانِ  وحَصِيدِ 



   

 

                                                           

  
            

 
  
  
  
  



  

)) ِلَكَأَن ي والل ه 

 ابْنِ  عَنِ  انْفَرَجْتُمْ  قَدِ ، الض رَابُ  وحَمِيَ الْوَغَى حَمِسَ  لَوْ أَنْ  إِخَالُ  فِيمَا بِكُمْ

١))قُبُلِهَا عَنْ  الْمَرْأَةِ  انْفِرَاجَ   طَالِبٍ  أَبِي

   

 

))لَوْ  إِن كَ  مَاأ 

٢))الن سْخَةِ  هَذِهِ  عَلَى كِتَابًا لَكَ  لَكَتَبْتُ   اشْتَرَيْتَ  مَا شِرَائِكَ  عِنْدَ  أَتَيْتَنِي كُنْتَ 



 

u

 

 

 ٣  

 

 

                                                           

  
  
  
  



  

     ))غَدًا رُجِيَ  الر زْقِ  مِنَ  الْيَوْمَ  فَاتَ  ما 

١)) رَجْعَتُه الْيَوْمَ  يُرْجَ  لَمْ  ، الْعُمُرِ  مِنَ  أَمْسِ  فَاتَ  ومَا ،زِيَادَتُه







 



)):  ْطَابَ  فَمَا ، مِثَالِه عَلَى بَاطِنًا ظَاهِرٍ  لِكُل   أَن   واعْلَم 

 -  نَبَاتًا عَمَلٍ  لِكُل   أَن   واعْلَمْ  ....بَاطِنُه خَبُثَ  ظَاهِرُه خَبُثَ  ومَا ،بَاطِنُه طَابَ  ظَاهِرُه

 غَرْسُه طَابَ  سَقْيُه طَابَ  فَمَا مُخْتَلِفَةٌ  والْمِيَاه -  الْمَاءِ  عَنِ  بِه غِنَى الَ  نَبَاتٍ  وكُل  

٢))ثَمَرَتُه وأَمَر تْ  غَرْسُه خَبُثَ  سَقْيُه خَبُثَ  ومَا -  ثَمَرَتُه وحَلَتْ  

  



         ٣   

         

      


                                                           

  
  
  



  

 

 

 

 



١

 :}اللَّهو لَقكُلَّ خ 

ةابد نم اءم مهنفَم ني مشملَى يع هطْن ب مهنمو ني مشملَى ينِ علَيرِج مهنمو ني مشملَى يعٍ عبأَر خْلُقي ا اللَّهم 

اءشي إِن لَى اللَّهكُلِّ ع ءيش يرقَد{\        





            

u َهَلَكَ  لِلْحَق   صَفْحَتَه أَبْدَى نْ م(٢     

٣

                                                           

  \ 
  
  



  

 

             )) ْومَن 

 تَلِنْ  ومَنْ  .....وَاحِدَةٌ  يَدٌ  عَنْهُمْ  مِنْه تُقْبَضُ  فَِإن مَا -  عَشِيرَتِه عَنْ  يَدَه َيقْبِضْ 

١))الْمَوَد ةَ  قَوْمِه مِنْ  َيسْتَدِمْ  حَاِشيَتُه

 

           

      u    

)) ْعَلَيْهَا يَهْلِكُ  ال ال تِي -  الْوَاضِحِ  الط رِيقِ  عَلَى حَمَلْتُكُمْ  قَد 

 ِ ٢)الن ارِ  فَِإلَى زَل   ومَنْ  الْجَن ةِ  فَإِلَى اسْتَقَامَ  مَنِ  -  هَالِكٌ  ال  إ
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١٢}فكَي ونتَكْفُر بِاللَّه 

تُمكُناتًا ووأَم اكُميح }تُرجعون إِلَيه ثُم يحيِيكُم ثُم يميتُكُم ثُم فَأَ     





٣ 

u

u))بِالْمَعْرُوفِ  األَمْرَ  تَتْرُكُوا ال 

٤))لَكُمْ  يُسْتَجَابُ  فَال تَدْعُونَ  ثُم   شِرَارُكُمْ  عَلَيْكُمْ  فَيُوَل ى ،الْمُنْكَرِ  عَنِ  والن هْيَ 



 

 

 

  u     )) َمَخْشِي ةً  شَوْهَاءَ  فِتْنَتُهُمْ  عَلَيْكُمْ  رِدُ ت،  

 مِنْهَا الْبَيْتِ  أَهْلَ  نَحْنُ  ،يُرَى عَلَمٌ  والَ  هُدًى مَنَارُ  فِيهَا لَيْسَ  ،جَاهِلِي ةً  وقِطَعًا

                                                           

  
  
 \ 
  



  

١))عَنْكُمْ  الل ه يُفَر جُهَا ثُم   ، بِدُعَاةٍ  فِيهَا ولَسْنَا بِمَنْجَاةٍ 



 

u

  u )) َووَت دَ ، بِرَحْمَتِه الر يَاحَ  ونَشَرَ  ، بِقُدْرَتِه الْخََالئِقَ  طَرَ ف 

 سُبْحَانَه أَنْشَأَ  ثُم   ..ابْتِدَاءً  وابْتَدَأَه إِنْشَاءً  الْخَلْقَ  أَنْشَأَ ...  أَرْضِه مَيَدَانَ  بِالص خُورِ 

٢))األَرْجَاءِ  وشَق   ، األَجْوَاءِ  فَتْقَ 





 

 

 

 

 

 

                                                           

   
  
  



  

 

 

١



٢



٣ 

٤

:َ}أَلُوا قَدى سوسم رأَكْب نم كأَرِنَا فَقَالُوا ذَل اللَّه ةرهج {   

 

              

٦

                                                           

  
  
  
  
  
  



  







 }َاأن ل إِلَّا إِلَه أَنْت انَكحبإِنِّي س 

تكُن نم نيما) ٨٧(  الظَّالنبتَجفَاس لَه اهنينَجو نم الْغَم ككَذَلجِي ونُن نينمؤالْم{  

  

  

   u )) ْومَن  َ  فَهُوَ  -  الن ارَ  فَدَخَلَ  فَمَاتَ  الْقُرْآنَ  قَرَأ

٤))هُزُوًا الل ه آيَاتِ  َيت خِذُ  كَانَ  مِم نْ 

 

 ))  ُفَعَالِمٌ   ثََالثَةٌ  الن اس 

 مَعَ  يَمِيلُونَ  ،نَاعِقٍ  كُل   أَتْبَاعُ  رَعَاعٌ  وهَمَجٌ  ، نَجَاةٍ  سَبِيلِ  عَلَى ومُتَعَل مٌ  ،رَب انِي  

 ٥))رِيح كُل  

  u)) ْفَكَفَفْتُهَا يَدِي وبَسَطْتُم 

                                                           

  
  
  
  
  



  

١))فَقَبَضْتُهَا ومَدَدْتُمُوهَا

  

 

 

 

 

 

 

   



        

٣ 

u

)) ُوعَدَاوَتَهُ  إِبْلِيسَ  وحَذ رَه((٤

                                                           

  
  
  
  



  

 

 u)) ُلِل هِ  الْحَمْد 

١))وخَفَقَ  نَجْمٌ  َالحَ  ُكل مَا لِل هِ  والْحَمْدُ  ، وغَسَقَ  لَيْلٌ وَقَبَ  ُكل مَا   

 

            



           

 



r)()) :مُحَم دًا الل هُ  بَعَثَ  حَت ى r)(  ونَذِيرًا وبَشِيرًا شَهِيدًا((٢

         



 

u)) َمُخْتَلِفَاتِهَا بَيْنَ  وألَمَ  ألَوْقَاتِهَا األَشْيَاءَ  أَحَال  

٣))أَشْبَاحَهَا وأَلْزَمَهَا غَرَائِزَهَا وغَر زَ    

u)) عالمًا بها قبل ابتدائها،محيطًا بحدودها
                                                           

  
  
  



  

))وانتهائها ،عارفًا بقرائنها وأحنائها   



    

u٢ 





 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  
  



  

  اخلامتة
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      The preface deals with (the time significance concept), it 
defines significance concept, the philosophical significance of 
time and the time significances concept. The significances are 



  

understood by the combination of the situational and verbal 
evidences.  

       The first chapter is entitled (time significances of verbs); it 
shows time significances in the past tense, the absolute pat, the 
present tense and the future.   

 (Time significances of derivations) is the title of the second 
chapter which deals with the active participle, passive participle 
and the active participle adjective within the context of past 
tense, the present and future tense and the absolute pat. 

     (Time significances by articles) had been studied in the third 
chapter according to their time context within the distinguished 
styles such as the condition and negation styles and conjunction 
letters.  

        The thesis concludes a set of results that are presented in 
the conclusion; the most important one is that the abstract term 
does not reveal time the morphologic forms and the situational 
and verbal evidences come together to show the time 
significance of the speeches of  Imam Ali (P.U.H). This truth is 
proved by studying the contexts of Nahjul-Balagha.   

 

 

 

 

Abstract  

Time contextual significance in Nahjul-Balagha 



 

Taghreed Abd Falhi Al

         Nahjul-Balagha is the book that collects all the narrations 
of Imam Ali (P.U.H), the immortal book after the holy Qur`an 
and the speech of the Prophet, where it succeeds them in 
holiness, eloquence, and the supreme status. Ibn Abi al
was not wrong when he described it by saying (it is beneath the 
creator speech and superior to the creature speech).

      Time significance in 
question that attracts the researcher at
Imam Ali (P.U.H) was beyond the common limits; he realized 
that it comprehends the dimensions of Man existence in this 
world, and that this existence occurs within an existential time 
series that makes it connect with the previous
The reflections of this realization are found in the contexts of his 
speeches and letters. These significances include different 
subjects such as: - interest arousal, terrifying and motivating 
man for abstention and piety.      

These unique time significances had gone beyond the 
common prose speech and the rigid rules of grammarians, they 
harmonized the aims and purposes of Imam (P.U.H) starting 
with the eloquent speech and ending with the peerless rhetoric 
results.    

             The study is divided into three chapters preceded by a 
preface and an introduction and followed by the conclusion 
that includes the study results.

 

 

 

Taghreed Abd Falhi Al- Khalidy 

is the book that collects all the narrations 
of Imam Ali (P.U.H), the immortal book after the holy Qur`an 
and the speech of the Prophet, where it succeeds them in 

d the supreme status. Ibn Abi al- Hadid 
was not wrong when he described it by saying (it is beneath the 
creator speech and superior to the creature speech). 

Time significance in Nahjul-Balagha is the important 
question that attracts the researcher attention. Time concept for 
Imam Ali (P.U.H) was beyond the common limits; he realized 
that it comprehends the dimensions of Man existence in this 
world, and that this existence occurs within an existential time 
series that makes it connect with the previous and the following. 
The reflections of this realization are found in the contexts of his 
speeches and letters. These significances include different 

interest arousal, terrifying and motivating 
man for abstention and piety.       

nique time significances had gone beyond the 
common prose speech and the rigid rules of grammarians, they 
harmonized the aims and purposes of Imam (P.U.H) starting 
with the eloquent speech and ending with the peerless rhetoric 

study is divided into three chapters preceded by a 
preface and an introduction and followed by the conclusion 
that includes the study results. 

 

is the book that collects all the narrations 
of Imam Ali (P.U.H), the immortal book after the holy Qur`an 
and the speech of the Prophet, where it succeeds them in 

Hadid 
was not wrong when he described it by saying (it is beneath the 

is the important 
tention. Time concept for 

Imam Ali (P.U.H) was beyond the common limits; he realized 
that it comprehends the dimensions of Man existence in this 
world, and that this existence occurs within an existential time 

and the following. 
The reflections of this realization are found in the contexts of his 
speeches and letters. These significances include different 

interest arousal, terrifying and motivating 

nique time significances had gone beyond the 
common prose speech and the rigid rules of grammarians, they 
harmonized the aims and purposes of Imam (P.U.H) starting 
with the eloquent speech and ending with the peerless rhetoric 

study is divided into three chapters preceded by a 
preface and an introduction and followed by the conclusion 
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