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 م.2102التركٌب الفعلً فً دستور جمهورٌة مصر العربٌة
 دراسة نحوٌة فً ضوء علم اللغة االجتماعً

 
 

 سامح كمال حسن 
 

 الملخص
 

دراسة م )5105كٌب الفعلً فً دستور مصر مجال هذا البحث هو حصر التر

نحوٌة فً ضوء علم اللغة االجتماعً (، حٌث الحظ الباحث أثناء لراءة مواد 
 –وهو ما ٌعرف بالجملة الفعلٌة  –مادة أن التركٌب الفعلً 542والتً تبلغ الدستور 

ً ، وأن الفعل المضارع نال النصٌب األكبر حٌث مثّل  182لد ورد فً  موضعا
% ؛ وذلن ألنه مناسب للممام والسٌاق االجتماعً المتمثل فً الحاضر والمستمبل 15

اق الشرط لٌدل على المستمبل % ولد جاء فً س8ٌ، أما الفعل الماضً فمد مثّل 

ً وذلن ألن المشرع الدستوري ال  وٌناسب الممام ، أما فعل األمر فلم ٌأِت مطلما
 ٌخاطب أشخاصا أو فئاٍت أو جماعات . 

ولد دون الباحث للتركٌب الفعلً أكثر من عشرٌن سمة ؛ وذلن من خالل 
ٌستخدم لفظ  السٌاق اللغوي وغٌر اللغوي وهذا ما دعا المشّرع الدستوري أن

)المانون( فً مولع المسند إلٌه فً مئة وواحد موضع فً حٌن استخدم لفظ 
)الدستور(فً موضعٌن فمط لٌتوافك مع لول فمهاء الدستور " أن الدستور أبو 
الموانٌن " ، كما أثبت البحث أن المشّرع الدستوري لد احتمى بالفعل )ٌجوز( مثبتاً 

 موضعاً بموله ) الٌجوز (.01فٌاً فً موضعاً وأدحض به من20حٌث ورد فً 
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The Actual Structure of the Arab Republic of Egypt’s 

Constitution (2012): A Sociolinguistic Study 

 

Sameh Kamal El- Sayed Hassan  

 

Abstract 
 

The scope of this research is to conduct a count of the 

composition of the verbs in the Constitution of Egypt 2012 (which is a 

grammatical study in the light of sociolinguistics, where the researcher 

has noted, through reading the articles of the Constitution which 

amounts to 236 items, that the composition of the verbs, known also 

as the verb sentence, had been stated in 986 contexts. The researcher 

also noted that that the present tense has been dominantly mentioned 

in 92 percent of the text because it is appropriate to both the situation 

as well as the social context of the present and the future. However, 

the past tense has been used in 8% mostly in a conditional context to 

refer to the future and suit the context. The first person verb has not 

been implemented since the constitutional project does not address 

particular persons, classes, or groups. 

The researcher has identified more than twenty features for the 

composition of the verbs; through both the linguistic and non 

linguistic context. This has made the constitutional legislator to use 

the word "law" from a referable perspective, in a hundred and one 

citations, while using the word "constitution" in two places to adhere 

to the saying of the lawmakers of the constitution, "the constitution is 

the father of all laws." 

The research has proven that the constitutional project has 

resorted to the probability verb in 51 citations, and used the 

improbability affirmations in 17 citations. 
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 تمهٌد
لراءة الدستوروما دار ٌرجع السبب الرئٌسً فً اختٌاري لهذا البحث إلى 

مواد ، فشغفُت بهذه الحوله فً الشارع المصري من لبول ورفض له أو لبعض مواده
لفت انتباهً تكرار الفعل المضارع   وعاودت لراءتها أكثر من مرة، و أثناء المراءة

إال وبها  –عدا ست مواد فمط  –(0)دة ما 542فال تخلو مادة من مواد الدستور
 . 024الفعاللمضارع  والذي ٌصل فً بعض المواد إلى أربع عشرة مرة نحو المادة 
م 5105وأثناء طرحه لالستفتاء علٌه من لبل الشعب المصري فً دٌسمبر

حدث انمسام فً الشارع المصري ، وإذا سألَت الرجل العامً أو سائك التاكسً أو 
جائلٌن أو ربة البٌت تجد عندهم خلفٌة كبٌرة عن الدستور والهدف منه أحد الباعة ال

رغم أن الكثٌر منهم لم ٌمرأ الدستور ولكنه ربما شاهد على شاشات التلفاز البرامج 
السٌاسٌة أو حلمات النماش والجدال التً تكتظ بها الفضائٌات لٌل نهار أو سمع فً 

الشارع المصري وعً كبٌربدلٌل أن اإلذاعة أو لرأ فً صحٌفة عنه ،وأصبح لدى 
 .(5)% لالوا " ال " للدستور4265

وأنفذ من هذا إلى أن اللغة ٌعرفها الناس بإحساسهم وذولهم اللغوي وما جبلوا 
علٌه من أن اللغة العربٌة هً اللغة األم ال بما ٌعرفون أو ٌحفظون من لواعد ، 

مثل بعض  –ة أو الفرنسٌة فالشعب المصري ال ٌعرف لغة أخرى والٌجٌد اإلنجلٌزٌ
وبالتالً استطاع أن ٌمبل مواداً وٌعترض على مواد  -الشعوب العربٌة األخرى 

 وٌوافك على مواد .
دور هام فً رصد وتحلٌل هذه الظواهر اللغوٌة  (4)إذن لعلم اللغة االجتماعً

وخاصة أن السٌاق االجتماعً للدستور ٌبرهن على أن اللغة الفصحً هً اللغة 
تخدمة فً وزرات وهٌئات ومؤسسات الدولة ، وأن األثر االجتماعً هو االلتزام المس

ً على  بالدستور ودولة المانون ، وهذا ما دعا المشّرع الدستوري أن ٌكون حرٌصا
ً تشغل مولع المسند إلٌه ،واستخدام الفعل  ذكر كلمة المانون والتً كانت دائما

ً ) الٌجوز( ً ومنفٌا بكثرة ، وهنا تكمن أهمٌة هذا البحث فً  المضارع )ٌجوز( مثبتا
 إظهار لوة التركٌب الفعلً وأثره االجتماعً من خالل مواد الدستور ونصوصه .

 منهج البحث:
انتهجُت فً هذا البحث المنهج الوصفً، حٌث إن الدراسة هنا تتطلب التأمل 

فً محل جدل وأخذ ورد سواء فً الشارع المصري أم وإعمال العمل وبخاصة أنها 
 األوساط السٌاسٌة أم اإلعالمٌة .

"بأنه ٌعتمد أوال على اللغة  (3)عرفه سوسٌر –أي الوصفً  –وهذا المنهج 
ً فالمكتوتبة المنطولة  مع مواد  سبٌتنا وهذا الرأي"  للدرسات اللغوٌة وٌعد أساسا

تعتمد على اللغة المكتوبة التً تعد من أهم وسائل االتصال والتواصل  الدستورفهً
بنً اإلنسان، كما أن لها مٌزة الدوام وإمكان االستحضار وإعادة التجربة فً  بٌن

 ." (2)الذهن مرة أخرى، وتخطً حدود الزمان والمكان
حماً إن نصوص الدستور ومواده مكتوبة بٌن دفتً الدستور لكنها تمال شفاهة 

 حٌن الطرح فً المحافل أو مجلسً الشورى والنواب .  
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 المنهج األسس اآلتٌة :بعُت فً هذا توقد ا
 م .5105ٌموم الباحث بحصر التركٌب الفعلً فً دستور مصر  .0
من خالل ماورد عنها فً  الموادٌعرض الباحث المصطلحات العلمٌة لهذه  .5

 المعاجم اللغوٌة  .
تموم الدراسة فً هذا البحث على تعٌٌن السٌاق أو الممام، لذلن فإن الباحث  .4

لتً أحاطت بالدستور ولت طرحه لالستفتاء األجواء ا سوف ٌلمً الضوء على
 .م 5105دٌسمبر  02علٌه فً 

ً واحداً كر التركٌبأذفً حالة تكرار نفس  .3 فً  التراكٌبوأشٌر إلى بمٌة تركٌبا
 ملحك البحث.

ٌراعى  التسلسل التارٌخً أثناء عرض آراء النحاة واللغوٌٌن األلدم فالمدٌم  .2
 فالحدٌث فاألحدث .

 المثبتة على المنفٌة والفعل المتعدي على الالزم . الفعلٌةٌراعى تمدٌم الجملة  .2
ٌكتفً الباحث بذكر المولع اإلعرابً ألركان الجملة ، والٌذكر العالمة  .1

اإلعرابٌة حٌث إن ذلن ٌعدُّ إطالة كما أنه الٌؤثر على نتٌجة البحث فالهدف 
 . هوحصرالتركٌب الفعلى وداللة التركٌب من خالل الصٌغة الزمنٌة للفعل

 ٌذكر الباحث لفظ " مكمل " وذلن بعد ذكر أركان الجملة  )فعل + فاعل(.  .8
 . (2)( للداللة على الحذف1ٌوضع عالمة الصفر بٌن لوسٌن هكذا )  .1

 وتهدف هذه الدراسة إلى :
 م .5105حصر التركٌب الفعلً فً دستور مصر  -0
 .بٌان ماتفرد به هذا التركٌب  الفعلً من استعماالت نحوٌة وداللٌة  -5
بٌان األثر االجتماعً وهوااللتزام بالمانون ، وهذا ماجعل المشّرع  -4

ً على ذكر لفظ المانون  والذي أتى فً أغلب المواد فً مولع  -الدستورٌحرٌصا
وٌَُزٌُّل أغلب مواد الدستور  بهذا التركٌب " على النحوالذي ٌنظمه  -الفاعل 

 المانون "
 م 5105ستور مصر إظهار البٌئة اللغوٌة  التً كتب فٌها  د -3

 المصطلحات :
المانون : هو مجموعة لواعد عامة مجردة ملزمة تنظم العاللة بٌن األشخاص فً  -

 .(1)الحال والمستمبل وتمترن بجزاء فً حال مخالفتها
الدستور : هً المادة التً من خاللها تستوحى األنظمة والموانٌن التً تسٌر علٌها  -

 .(8)الدولة لحل المضاٌا بأنواعها 
 المادة : هً النصوص التً تتضمن أحكام المانون أو الدستور . -
 المسند : هو الفعل فً الجملة الفعلٌة والخبر فً الجملة االسمٌة . -
 المسند إلٌه : هو الفاعل فً الجملة الفعلٌة والمبتدأ فً الجملة االسمٌة . -
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 التركٌب لغة واصطالحاً :

 أوالً : لغة
مادة ) رن ب( المركب : المثبت فً الشًء، كتركٌب  جاء فً معجم العٌن

 . (1)الفصوص
، وجاء  (01)وجاء فً الّصحاح :  ركّب تركٌباً  إذا وضع بعضه على بعض

 (00)فً لسان العرب : تراكب السحاب وتراكم إذا صار بعضه فوق بعض
وفً المعجم الوسٌط جاء بمعنى الضم والتألٌف : ركب الشًء ضمه إلى 

بمثابة الشًء الواحدفً المنظر ، وركب الدواء ونحوه أي ألفه من مواد  غٌره فصار
 (05)مختلفة.

إذن من العرض السابك ٌتضح أن التركٌب فً اللغة ٌعنً الضم والجمع 
 والتألٌف .

 ثانٌاً : اصطالحاً 
تعرض كثٌر من علماء العربٌة سواء المدماء أم المحدثٌن لمصطلح التركٌب 

ولسُت فً هذا الممام لكً أعرض درسات السابمٌن أو المحدثٌن بالدراسة والتحلٌل ، 
،ولكن  (04)لهذا المصطلح فمد سبمنً فً هذا الباحثون فً علوم العربٌة واللسانٌات

سوف أذكر هنا لول سٌبوٌه عن التركٌب حٌث إن التركٌب عنده ٌتألف من عنصرٌن 
احد منهما عن اآلخر وال متالزمٌن هما : المسند والمسند إلٌه، وهما ما ال ٌغنً و

 . (03)ٌجد المتكلم منه بد
ثم ٌأتً تلمٌذه السٌرافً وٌشرح ذلن وٌبن أن المسند هو الفعل فً الجملة 
الفعلٌة أو الخبر فً الجملة االسمٌة ، أما المسند إلٌه فهو الفاعل فً الجملة الفعلٌة 

أجودها وأرضاها أن وٌمابله المبتدأ فً الجملة االسمٌة ، ٌمول " فٌه أربعة أوجه 
ٌكون المسند معناه الحدٌث والخبر ، والمسند إلٌه المحدث عنه وذلن على وجهٌن 

 (02)فاعل وفعل ،كمولن : لام زٌد وٌنطلك عمرو،واسم وخبر كمولن زٌد لائم "
ونخلص من هذا إلى أن التركٌب هو ضم وترتٌب الكلمات بغرض تكوٌن 

 جملة تؤدي معنى معٌناً . 
ة هوما ٌتكون من المسند والمسند إلٌه ، وأن المسند هو الفعل فً وعند النحا

الجملة الفعلٌة أو الخبر فً الجملةاالسمٌة ، أما المسند إلٌه فهو الفاعل فً الجملة 
 الفعلٌة أو المبتدأ فً الجملة االسمٌة .

 التركٌب الفعلً :
ن مبنٌاً " ونرٌد به الهٌئة التركٌبٌة المبدوءة فً األصل بفعل سواء أكا

ً وهذه الهٌئة هً المعروفة  ً أم الزما ً للمعلوم ، وسواء أكان متعدٌا للمجهول أم مبنٌا
 "   (02)بالجملة الفعلٌة 
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 تضم هذه الدراسة ثمانٌة أنماط ،وهً :
 النمط األول : فعل مضارع مرفوع متعٍد ) مثبت (  + فاعل + مفعول به

فاعل الذي ٌتعداه فعله إلى مفعول " جاء فً الكتاب لسٌبوٌه باب سماه " باب ال
وذلن لولن :ضرب عبد هللا زٌداً ، وعبد هللا ارتفع ههنا كما ارتفع فً ذهب ، 
وانتصب زٌدٌ ألنه مفعول تعدى إلٌه فعل الفاعل ، فإن  لدمَت المفعول وأخرَت 
الفاعل جرى اللفظ كما جرى فً األول ، وذلن لولن : ضرب زٌداً عبدُ هللا ؛ ألنن 

 (01)ت به مؤخراً ما أردَت به ممدماً "أرد
إذن العاللة الوظٌفٌة التً ٌمٌمها  الفعل مع الفاعل أو المفعول به هً واحدة ، 
غاٌة األمر أن الفعل فً التركٌب المتعدي لد تجاوز الفاعل لعدم كفاٌته الداللٌة 

ركناً واحتٌاجه إلى عنصر جدٌد ٌكمل به المعنى ؛ ولذلن فالمفعول به مكمل ولٌس 
 من أركان الجملة .

 موضعاً ، وله خمس صور  354م فً 5015ورد هذا النمط فً دستور مصر 

 الصورة األولى : فعل مضارع مرفوع ) مثبت (  + فاعل + مفعول به
 031موضعاً ، ومثالها : المادة  552وردت هذه الصورة فً 

، وٌعٌن ٌعٌن رئٌس الجمهورٌة الموظفٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌن وٌعزلهم"
الممثلٌن السٌاسٌٌن للدولة وٌمٌلهم، وٌعتمد الممثلٌن السٌاسٌٌن للدول والهٌئات 

 ".األجنبٌة؛ على النحو الذى ٌنظمه المانون
ٌنظُم ( وهذان الفعالن  –ورد فً هذه المادة فعالن مضارعان هما ) ٌعٌُن 
( ونصبا مفعوالً  المانونُ  –متعدٌان حٌُث لم ٌكتفٌا برفع الفاعل الظاهر وهو ) رئٌُس 

 .(08)به ) الموظفٌن(للفعل ٌعٌن والضمٌر المتصل ) الهاء ( للفعل ٌنظم 

الصورة الثانٌة : فعل مضارع مرفوع متعٍد بحرف الجر الباء ) مثبت (  + فاعل + 
 مفعول به

 01موضعاً ، ومثالها :المادة 44وردت هذه الصورة فً 
تزم الدولة بالحفاظ علٌها وتنمٌتها، نهر النٌل وموارد المٌاه ثروة وطنٌة، تل"

 "ومنع االعتداء علٌها. وٌنظم المانون وسائل االنتفاع بها
ورد فً هذه المادة الفعل المضارع المرفوع ) تلتزم ( وفاعله ) الدولة ( ، 

لٌنصب  -وهً هنا زائدة للتوكٌد  -(01)وهذا الفعل لد تعدى  بحرف الجر ) الباء(
 .(51)هو مجرور لفظاً منصوب محالً مفعوالً به ) الحفاظ( و

 الصورة الثالثة  : فعل مضارع مرفوع ) مثبت (  + فاعل ) . (  + مفعول به
 212المادة موضعاً ، ومثالها :  058وردت هذه الصورة فً 

تموم الهٌئة العلٌا لشئون الولف على تنظٌم مؤسساته العامة والخاصة، " 
ها بأنماط أداء إدارٌة والتصادٌة رشٌدة، وتشرف علٌها وترالبها، وتضمن التزام

 ".وتنشر ثمافة الولف فى المجتمع
تنشر ( وهذه  -تضمن  –ورد فً هذه المادة ثالثة أفعال مضارعة )ترالب 
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األفعال جاء فاعلها ضمٌراً مستتراً تمدٌره )هً( ٌعود على ) الهٌئة العلٌا ( ولد 
الفعل ) ترالب ( واالسم الظاهر  نصبت مفعوالً به هو الضمٌر المتصل ) الهاء( فً

 . (50)) التزام (للفعل )تضمن ( واالسم الظاهر ) ثمافة ( للفعل ) تنشر (
والفعل المضارع هنا لد دلَّ على الحال واالستمبال ، وهذا رأي جمهور 

 .(55)النحوٌٌن 

 الصورة الرابعة  : فعل مضارع مرفوع ) منفً (  + فاعل + مفعول به
 41المادة موضعاً ، ومثالها :  03ة فً وردت هذه الصور

جسد اإلنسان حرمة، وٌحظر االتجار بأعضائه. وال ٌجوز أن تجرى علٌه " 
التجارب الطبٌة أو العلمٌة بغٌر رضاه الحر الموثك، ووفما لألسس المستمرة فى 

 "العلوم الطبٌة، وعلى النحو الذى ٌنظمه المانون
جوز ( مرفوعاً بالضمة الظاهرة منفٌاً جاء فً هذه المادة الفعل المضارع ) ٌ

وجاء فاعله مصدر مؤول )أن تجري( مؤول بـ " إجراء" ولد (54)بحرف النفً) ال(
 .(53)نصب مفعوالً به ) التجارب (

 الصورة الخامسة : فعل مضارع مرفوع ) منفً (  + فاعل ) . ( + مفعول به
 0موضعاً ، ومثالها : مادة  50وردت هذه الصورة فً 

جمهورٌة مصر العربٌة دولة مستملة ذات سٌادة، موحدة ال تمبل التجزئة، " 
 . ونظامها دٌممراطى

والشعب المصرى جزء من األمتٌن العربٌة واإلسالمٌة، وٌعتز بانتمائه 
لحوض النٌل والمارة األفرٌمٌة وبامتداده اآلسٌوى، وٌشارن بإٌجابٌة فى الحضارة 

 "اإلنسانٌة
ً بالضمة الظاهرة منفٌاً جاء فً هذه المادة الف عل المضارع )تمبل ( مرفوعا

مدٌره هً ، ولد نصب مفعوالً به بحرف النفً) ال( وجاء فاعله ضمٌراً مستتراً ت
 (52)التجزئة ()

ولد دلَّ المضارع هنا على نفً ولوع الحدث فً الحاضر والمستمبل وهو 
 تجزئة جمهورٌة مصر العربٌة . 

الخمس بأن عاللة الفعل مع المفعولٌة  ونالحظ بعد عرض النمط وصوره
عاللة داللٌة أما مع الفاعل فهً عاللة مباشرة ؛ وذلن ألن المفعول به مكمل للمعنى 

 ولٌس ركناً من أركان الجملة الفعلٌة.
كما نالحظ أن الفعل المتعدي لد نال النصٌب األوفر فً مواد الدستور حٌث 

لمعنى كامالً حتى الٌحدث لبساً فً التفسٌر إنه أي المشّرع الدستوري ٌرٌد أن ٌظهر ا
 أو حٌن ٌبٌن  وٌنظم المانون االختصاصات أو األدوار سواء للمؤسسات أم األفراد . 

 النمط الثانً : فعل مضارع مرفوع الزم ) مثبت (  + فاعل +جار ومجرور 
 موضعاً ، وله أربع صور. 522م فً 5015ورد هذا النمط فً دستور مصر 

 ولى : فعل مضارع مرفوع  ) مثبت (  + فاعل +جار ومجرورالصورة األ
 551وردت هذه الصورة فً مئة موضع ، ومثالها : المادة 

كل منصب، ٌعٌن له الدستور أو المانون مدة والٌة محددة، غٌر لابلة " 
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للتجدٌد أو لابلة لمرة واحدة، ٌحتسب بدء هذه الوالٌة من تارٌخ شغل المنصب. 
فى جمٌع األحوال متى بلغ صاحبها السن الممررة لانونًا لتماعد وتنتهى الوالٌة 

 "شاغلها
تنتهً ( وهذان الفعالن  –ورد فً هذه المادة فعالن مضارعان هما ) ٌحتسُب 

الوالٌةُ ( ولد تالهما  –الزمان حٌُث إنهما اكتفٌا برفع الفاعل الظاهر وهو ) بدُء 
 .( 52)فً جمٌع( –جارومجرور ) من تارٌخ 

 ورة الثانٌة : فعل مضارع مرفوع  ) منفً(  + فاعل +جار ومجرورالص
 051موضعاً ، ومثالها : المادة  22وردت هذه الصورة فً 

ال ٌجوز لرئٌس الجمهورٌة حل مجلس النواب إال بمرار مسبب، وبعد " 
 .استفتاء الشعب

وال ٌجوز حل المجلس خالل دور انعماده السنوى األول، وال للسببالذى حل 
 "ن أجله المجلس السابكم

... وإذا لم توافك هذه األغلبٌة على الحل، ٌتعٌن على رئٌس الجمهورٌة أن 
 ٌستمٌل من منصبه.

وإذا لم ٌتم إجراء االستفتاء أو االنتخابات فى المٌعاد المحدد، ٌعود المجلس 
 إلى االنعماد من تلماء نفسه فى الٌوم التالى النمضاء المٌعاد".

ٌتم (  –توافك  -ٌجوز -ادة أربعة أفعال مضارعة منفٌة )ٌجوزورد فً هذه الم
 ، وهذه األفعال جاء فٌها 

ً بحرف النفً )ال( ولد اكتفى برفع  الفعل المضارع )ٌجوز( مرتٌن منفٌا
الفاعل )حل ( ثم تاله مكمل جاروجرور)بمرار( وظرف زمان )خالل ( ، والفعالن 

 –وجاء فاعلهما اسم ظاهر )هذه  (51 )ٌتم ( جاءا منفٌٌن بالحرف )لم( –)ٌوافك 
 .(58)فً المٌعاد ( -إجراء( وتالهما مكمل جارومجرور ) على الحل 

ٌالحظ أن األداة )لم ( هً حرف نفً وجزم وللب ؛ ولكنها هنا مع وجود أداة 
  (.51)الشرط ) إذا ( التً سبمتها دّل الفعل المضارع معها على المستمبل

 رع مرفوع  ) مثبت (  + فاعل) . ( +جار ومجرورالصورة الثالثة : فعل مضا
 25موضعاً ، ومثالها : المادة  80وردت هذه الصورة فً 

حرٌة إنشاء النمابات واالتحادات والتعاونٌات مكفولة. وتكون لها الشخصٌة "
االعتبارٌة، وتموم على أساس دٌممراطى، وتمارس نشاطها بحرٌة، وتشارن فى 

 " توى الكفاءة بٌن أعضائها والدفاع عن حمولهمخدمة المجتمع وفى رفع مس
تشارُن ( وهذان الفعالن  –ورد فً هذه المادة فعالن مضارعان هما ) تموُم 

الزمان حٌُث إنهما اكتفٌا برفع الفاعل المستتر تمدٌره هً ، والذي ٌعود على حرٌة 
 .(41)فً خدمة ( –إنشاء النمابات ، ولد تالهما مكمل جارومجرور ) على أساس 

 الصورة الرابعة : فعل مضارع مرفوع  )منفً(  + فاعل ) . ( +جار ومجرور
 31موضعاً ، ومثالها : المادة  01وردت هذه الصورة فً 

"الحصول على المعلومات والبٌانات واإلحصاءات والوثائك، واإلفصاح 



                                                      م2102جمهورٌة مصر العربٌة التركٌب الفعلً فً دستور
 

 (5102 يونية – ابريل) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 
001 

ة، عنها، وتداولها، حك تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما ال ٌمس حرمة الحٌاة الخاص
 وحموق اآلخرٌن، وال ٌتعارض مع األمن المومى"

ً بالضمة الظاهرة  جاء فً هذه المادة الفعل المضارع )ٌتعارض ( مرفوعا
منفٌاً بحرف النفً) ال ( وجاء فاعله ضمٌراً مستتراً تمدٌره هو ٌعود على الحك الذي 

 .(40)تكفله الدولة ، ولد تاله مكمل ظرف )مع(
 لثانً :وبعد عرض النمط األول وا

ً ومثبتاً  ً ومتعدٌا ٌالحظ أن الفعل ) ٌجوز( لد جاء فً مواد الدستور الزما
ً ، وإنه استخدم بكثرة حٌث بلغ عدد مرات وروده  مرة ، حتى أنه ٌعد  28ومنفٌا

مصطلحاً لانونٌاً ٌدعم أو ٌدحض به المشّرع الدستوري لوله وذلن بموله ) ٌجوز( أو 
 .054فً المادة  ومثال ذلن ما جاء(45)) الٌجوز(

"... وٌجوز للعضو سحب السؤال فً أي ولت ، والٌجوز تحوٌل السؤال إلى 
 استجواب فً الجلسة نفسها " 

 النمط الثالث : فعل مضارع مبنً للمجهول + نائب فاعل 
 موضعاً ، وله صورتان . 82م ف5015ًورد هذا النمط فً دستور مصر 

 ل ) مثبت ( + نائب فاعل + مكملالصورة األولى : فعل مضارع مبنً للمجهو
  044موضعاً ، ومثالها : المادة  14وردت هذه الصورة فً 

" ٌنتُخب رئٌس الجمهورٌة لمدة أربع سنوات مٌالدٌة، تبدأ من الٌوم التالى 
 النتهاء مدة سلفه؛ وال ٌجوز إعادة انتخابه إال لمرة واحدة" .

للمجهول ولد رفع ئائب فاعل  جاء الفعل المضارع المرفوع ) ٌُنتخُب ( مبنٌاً 
ً بالضمة الظاهرة ) رئٌُس ( وهو مضاف ، و)الجمهورٌة( مضاف إلٌه  مرفوعا

 . (44)مجرور بالكسرة ، ولد تاله مكمل جار ومجرور) لمدة (
 الصورة الثانٌة : فعل مضارع مبنً للمجهول ) منفً ( + نائب فاعل + مكمل

 81مثالها : المادة وردت هذه الصورة فً اثنى عشر موضعاً  ، و
ال ٌُسأل العضو عما ٌبدٌه من آراء تتعلك بأعماله فى المجلس الذى ٌنتمى " 

 "إلٌه
ً للمجهول ، ولد سبمه أداة نفً              جاء الفعل المضارع المرفوع ) ٌُسأُل ( مبنٌا

 . (43)) ال( ، ولد رفع نائب فاعل ) العضُو ( ، ولد تاله مكمل جارومجرور )عما (
نالحظ أن العاللة بٌن النمط األول ) حٌث إنه ٌحوي الفعل المتعدي ( وهذا و

النمط ) الذي ٌحوي الفعل المبنً للمجهول ( عالة وثٌمة إذ الٌمكن الحدٌث عن 
المبنً للمجهول بعٌداً عن تركٌب متعٍد ، فهو الذي ٌوفر العناصر االحتٌاطٌة التً 

 عناصر هو المفعول به.تشغل مولع الفاعل بعد حذفه وأغلب هذه ال
كما نالحظ أن التركٌب الفعلً فً النمط األول ٌتجه نحو التوسع والموة فً 

 المعنى ، أما النمط الثالث ٌتجه نحو النمصان وضعف فً المعنى .
 النمط الرابع : فعل مضارع منصوب + فاعل + مفعول به 

 . موضعاً ، وله صورتان13م ف5015ًورد هذا النمط فً دستور مصر 
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 الصورة األولى : فعل مضارع منصوب + فاعل + مفعول به
 024موضعاً  ، ومثالها : المادة  54وردت هذه الصورة فً 

ٌشترط لمبول الترشح لرئاسة الجمهورٌة أن ٌزكى المترشح عشرون عضوا " 
 .. "على األلل من األعضاء المنتخبٌن فى مجلسى النواب والشورى

ً بأداة النصب ) أْن( وعالمة نصبه جاء الفعل المضارع ) ٌزكً  ( منصوبا
الفتحة الظاهرة ، وفاعله اسم ظاهر ) عشرون ( مرفوعاً بالواو ؛ ألنه ملحك بجمع 

 .(42)المذكر السالم ، ولد تال الفعل مفعوالً به ) ممدم ( المترشح
 الصورة الثانٌة : فعل مضارع منصوب + فاعل ) . (+ مفعول به

 88موضعاً  ، ومثالها : المادة  11وردت هذه الصورة فً 
ال ٌجوز لعضو أى من المجلسٌن طوال مدة العضوٌة، بالذات أو بالواسطة، " 

أن ٌشترىأو ٌستأجر شٌئا من أموال الدولة، وال أن ٌؤجرها أو ٌبٌعها شٌئا من أمواله، 
 ".وال أن ٌماٌضها علٌه، وال أن ٌبرم معها عمد التزام أو تورٌد أو مماولة

–ٌبٌع  -ٌؤجر -ٌستأجر –ً هذه المادة ستة أفعال مضارعة )ٌشتري ورد ف .
ٌبرم  ( منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة ، وهذه األفعال جاء فاعلها  -ٌماضً

ضمٌراً مستتراً تمدٌره )هو( ٌعود على ) العضو ( ولد نصبت مفعوالً به هو االسم 
–ٌبٌع  -فً األفعال )ٌؤجر عمد ( والضمٌر المتصل ) الهاء( –الظاهر ) شٌئاً 

 (42)ٌماضً( 
 النمط الخامس : فعل مضارع ناسخ + مبتدأ + خبر

،أي أن (41)هذا التركٌب  لد ٌعده بعض النحاة جمالً محولة عن االسمٌة 
األفعال النالصة ) كان وأخواتها (تحول المركب االسمً اإلسنادي إلى مركب فعلً 

جملة فعلٌة ألنها مصدرة بفعل (48)لنحوٌٌن فً عرف ا –، أي تصبح الجملة االسمٌة 
ٌطلمون على هذا الترٌب تركٌب فعلً (41)؛ لذلن نجد بعض النحوٌٌن المحدثٌن

صوري ، وهذا ما أمٌل إلٌه حٌث إنه فً األصل تركٌب اسمً لكن لكونه تصدره 
ً نالصاً  –فعل  هو ٌدخل معنا ضمن التركٌب ف –حتى وإن كان هذا الفعل ناسخا
 . الفعلً

 موضعاً ، وله صورتان . 22م فً 5015ورد هذا النمط فً دستور مصر 
 الصورة األولى : فعل مضارع ناسخ  مرفوع + مبتدأ + خبر

 011موضعاً  ، ومثالها : المادة  31وردت هذه الصورة فً 
هٌئة لضاٌا الدولة هٌئة لضائٌة مستملة، تتولى االدعاء العام المدنى والنٌابة " 

لدولة فى المنازعات، والرلابة الفنٌة على إدارات الشئون المانونٌة فى المانونٌة عن ا
 . الجهاز اإلدارى للدولة

وتختص بإعداد العمود، وتسوٌة المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فٌها؛ 
 . وذلن على النحو الذى ٌنظمه المانون

 .وٌحدد المانون اختصاصاتها األخرى
الحموق والواجبات الممررة ألعضاء السلطة وٌكون ألعضائها الضمانات و    
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 " المضائٌة
ورد فً هذه المادة فعالن ناسخان مضارعان مرفوعان بالضمة الظاهرة 

الضماناُت ( والفعل األول نصب الخبر  –ٌكوُن ( ولد رفعا المبتدأ )الدولة  –)تكوُن 
ً ( أما الفعل الثانً فمد جاء خبره شبه جملة جار ومجرور فً مح                     ل نصب) طرفا

 (31)) ألعضائها (
 الصورة الثانٌة : فعل مضارع ناسخ  منصوب + مبتدأ + خبر

 022موضعاً  ، ومثالها : المادة  02وردت هذه الصورة فً 
ٌشترط فٌمن ٌعٌن رئٌسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن ٌكون " 

غا من العمر ثالثٌن سنة مٌالدٌة على مصرًٌا، متمتعا بحموله المدنٌة والسٌاسٌة، بال
األلل، وأال ٌكون لد حمل جنسٌة دولة أخرى ولم ٌتنازل عنها خالل عام من بلوغه 

 "سن الثامنة عشر
جاء الفعل المضارع الناسخ المنصوب )ٌكون ( مرتٌن فً هذه المادة ولد جاء 

ما الخبر فمد اسمه ضمٌراً مستتراً تمدٌره هو ) ٌعود على رئٌس مجلس الوزراء ( أ
ً ( وفً المرةالثانٌة جملة فعلٌة مؤكدة بالحرف ً ظاهراً مفرداً ) مصرٌا        جاء اسما

 .(35)الذي تاله فعل ماٍض )حمل ( (30)) لد (
 النمط السادس : فعل ماٍض + فاعل + مكمل 

 موضعاً ، وله صورتان . 28م فً 5015ورد هذا النمط فً دستور مصر 
 ماٍض متعٍد + فاعل + مفعول به  الصورة األولى : فعل

 010موضعاً  ، ومثالها :المادة  42وردت هذه الصورة فً 
لرئٌس الجمهورٌة، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، التراح " 

 .الموانٌن
وٌحال كل مشروع لانون إلى اللجنة النوعٌة المختصة بمجلس النواب؛ 

 .لفحصه وتمدٌم تمرٌر عنه إلى المجلس
حال االلتراح بمانون الممدم من أحد األعضاء إلى اللجنة النوعٌة، إال إذا وال ٌ

أجازته اللجنة المختصة بالممترحات، ووافك المجلس على ذلن. فإذا رفضت اللجنة 
 االلتراح بمانون وجب أن ٌكون لرارها مسببا

وكل التراح بمانون لدمه أحد األعضاء، ورفضه المجلس، ال ٌجوز تمدٌمه 
 "ى دور االنعماد نفسهثانٌة ف

 –لدم  –رفض  -ورد فً هذه المادة أربعة أفعال ماضٌة متعدٌة هً )أجاز
المجلس (  –أحد  –اللجنة  –رفض ( وهذه األفعال جاء فاعلها اسم ظاهر )اللجنة 

ونصبت مفعوال به جاء مع الفعل األول والثالث والرابع ضمٌراً متصالً ) الهاء (، 
 .(34)ثانً )االلتراَح (واسم ظاهر مع الفعل ال

رفض ( لد لحمتهما تاء التأنٌث ، وذلن  –وٌالحظ أن الفعلٌن الماضٌٌن )أجاز 
 (33)ألن الفاعل مجازي التأنٌث كما لررالنحاة .

ً أن الفعل الماضً عندما جاء فً سٌاق الشرط لد أفاد  وٌالحظ أٌضا
 . (32)المستمبل
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 ار ومجرورالصورة الثانٌة : فعل ماٍض الزم + فاعل + ج
  501موضعاً  ، ومثالها : المادة  45وردت هذه الصورة فً 

لكل من رئٌس الجمهورٌة ومجلس النواب طلب تعدٌل مادة أو أكثر من " 
مواد الدستور؛ وٌجب أن ٌذكر فى الطلب المواد المطلوب تعدٌلها وأسباب التعدٌل؛ 

عدد األعضاء على فإذا صدر طلب التعدٌل من مجلس النواب وجب أن ٌولعه ُخمس 
 ".األلل

وجب ( الزمٌن حٌث إنهما اكتفٌا برفع  -ورد الفعالن الماضٌان ) صدر
والمؤول بـ  (32)الفاعل االسم الظاهر) طلب ( والمصدر المؤول ) أن ٌولع (

 .(31)تولٌعُ 
 وٌالحظ هنا أٌضاً أن الفعل الماضً  لد جاء فً سٌاق الشرط فأفاد المستمبل .  

 فعل ماٍض مبنً للمجهول + نائب فاعل  النمط السابع :
 م فً سبعة مواضع ، وله صورة5015ورد هذا النمط فً دستور مصر 

 واحدة ، وهً : 
 فعل ماٍض مبنً للمجهول + نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة 

 051وردت هذه الصورة فً عشرة مواضع ، ومثالها :المادة 
إال بمرار مسبب، وبعد  ال ٌجوز لرئٌس الجمهورٌة حل مجلس النواب"

 .استفتاء الشعب
وال ٌجوز حل المجلس خالل دور انعماده السنوى األول، وال للسببالذى حل 

 ."من أجله المجلس السابك
جاء الفعل الماضً ) ُحلَّ ( مبنٌاً للمجهول مبنٌاً على الفتح ، وتاله نائب فاعل 

 . (38)اسم ظاهر ) المجلُس (
مبنً للمجهول) ُحلَّ ( المستمبل ؛ ألنه جاء فً سٌاق ولد أفاد الفعل الماضً ال

 الشرط .  
وٌالحظ فً هذا التركٌب الفعلً أنه لد تغٌر فٌه عاللة اإلسناد ، حٌث حذف 

 المسند إلٌه ) الفاعل ( وحلَّ محله الفضلة والذي أصبح عمدة فً هذا التركٌب.
 النمط الثامن : فعل ماٍض ناسخ + مبتدأ + خبر 

م فً ستة مواضع ، وله صورة واحدة 5015نمط فً دستور مصر ورد هذا ال
 ، وهً :

 فعل ماٍض ناسخ + مبتدأ + خبر
 025وردت هذه الصورة فً ستة مواضع ، ومثالها: المادة 

ٌصدر رئٌس مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفٌذ الموانٌن، بما لٌس فٌه "
غٌره فى إصدارها، إال إذا حدد  تعطٌل أو تعدٌل أو إعفاء من تنفٌذها، وله أن ٌفوض

 المانون من ٌصدر اللوائح الالزمة لتنفٌذه
جاء الفعل الماضً الجامد الناسخ ) لٌس( ولد رفع المبتدأ المؤخر ) تعطٌٌل ( 
وخبره الممدم الجاروالجرور) فٌه ( و لدم الخبر على المبتدأ ؛ ألن المبتدأ نكرة 
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 .(31)والخبر شبه جملة  ، ولد أفاد الفعل) لٌس( النفً
 األفعال األكثر وروداً فً مواد الدستور :

ً فً  23م فً 5105: ورد هذا الفعل فً دستور مصر  الفعل ) ٌنظم ( -0 موضعا
نهاٌة المادةوبهذه الصورة " وفماً لما ٌنظمه المانون " أو " وٌنظم المانون ذلن " أو " 

 542% ، حٌث إن مواد الدستور52على النحو الذي ٌنظمه المانون "  وهو ٌمثل 
 .(21)مادة ؛ فكل مادة من أربع مواد نجد هذا التركٌب

هذا التركٌب لد احتمى به المشّرع الدستوري ، حٌث إن الدستور ال ٌخاطب و
ً والٌذكر تفصٌالٍت ؛ ولذلن ترن هذا للمانون ، وهذا ٌمودنا إلى لفظ               أشخاصا

ً فً مولع الفاعل ،ولم ٌأِت لفظ  ) المانون ( الذي ورد فً الدستور وجاء غالبا
 .551، والمادة 21ه ( فمط هما المادة الدستور إال فً موضعٌن ) مسند إلٌ

 جدول إحصائً
 م .2112( فً دستور مصر 51ٌبٌن عدد ورود لفظ  الدستور والقانون)

 

 الدستور  المانون

032 42 

 
 جدول إحصائً

 م2112فً دستور مصر (52)ٌبٌن عدد ورود الدستور) مسند إلٌه ( والقانون ) مسند إلٌه(
 الدستور  المانون

010 5 

 .  (24)موضعاً  43الفعل) ٌحدد(  ولد جاء فاعله ) المانون ( فً  -5
ً ، حتى أنه ٌعد  28الفعل) ٌجوز( جاءهذا الفعل فً مواد الدستور فً  -4 موضعا

ً ٌدعم أو ٌدحض به المشّرع لوله؛ وذلن بموله ) ٌجوز( فً  ً لانونٌا  01مصطلحا
 موضعا. 20موضعاً أو ) الٌجوز(فً 
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 حثخاتمة الب
م ، نستطٌع أن 2112وبعد عرض أنماط التركٌب الفعلً فً مواد دستور مصر 

 نعدد أبرز سماته ، وهً : 
 جاء الفعل ممدماً على فاعله فً جمٌع المواضع .-0
ً ظاهراً فً -5 ً وضمٌراً مستتراً فً   241جاء الفاعل اسما ً ،   401موضعا موضعا

عاً ، وفً منزلة االسم ) المصدر موض 12ومحذوفاً فً صٌغة المبنً للمجهول فً 
 موضعاً . 08المؤول ( فً 

موضعاً  83موضعاً وفً صٌغة الماضً 115جاء الفعل فً صٌغة المضارع فً  -4
% ؛ وذلن ألن المضارع فً   8% والماضً  15، حٌث مثلت األفعال المضارعة 

انٌن ، وهذا مواد الدستور لد دل على المستمبل ألنه أتى فً سٌاق التشرٌع وسن المو
 (.23موافك لما ذكره اللغوٌٌن المحدثٌن)

الفعل المضارع  خال من نون النسوة  ، كما أن المسند إلٌه لم ٌأِت مؤنث حمٌمً  -3
التأنٌثحٌث إن مواد الدستور استخدم فٌها المشّرع الدستوري  ظاهرة " التغلٌب " 

مولنا : األبوان ، حٌث إن المرأة التخاطب مفردة بل هً تسٌر فً ركاب الرجل ك
 ونمصد األب واألم . 

لد خال الفعل المضارع من نون وهمزة المضارعة التً تلحك أول الفعل ؛ وذلن  -2
 ألن الدستور ال ٌخاطب أشخاصاً أو فئاٍت أو جماعات. 

الم األمر ( ؛ وذلن ألن  –لد خال الفعل المضارع من السوابك ) ال الناهٌة  -2
 فئاٍت أو جماعات.الدستور ال ٌخاطب أشخاصاً أو 

لم ٌأِت المضارع مسبولاً بالحرف ) لد ( ؛ألن لد مع المضارع تفٌد الشن وإمكانٌة -1
ولوع الحدث فً المستمبل ، وهذا ال ٌتناسب مع الدستور الذي ٌتطلب الوضوح 

 والبعد عن الغوض والثغرات المانونٌة .
ً ،وذلن 44تعدى الفعل المضارع بالباء الزائدة فً  -8 للتوكٌد وخاصة مع  موضعا

الفعلٌن ) تلتزم وتختص ( لٌؤكد المشّرع الدستوري أن الدولة ملتزمة بما جاء فً 
 هذه المادة  أو هذا النص .

موضعاً ، وبـ )لم ( فً ثالثة مواضع حٌث  11جاء المضارع منفٌاً  بـ ) ال ( فً  -1
 للبت معناه إلى المستمبل ؛ ألنها وردت فً سٌاق الشرط .

ت العاللة بٌن النمط األول ) حٌث إنه ٌحوي الفعل المتعدي (  والنمط جاء -01
الثالث ) الذي ٌحوي الفعل المبنً للمجهول ( عاللة وثٌمة إذ الٌمكن الحدٌث عن 
المبنً للمجهول بعٌداً عن تركٌب متعٍد ، فهو الذي ٌوفر العناصر االحتٌاطٌة التً 

 اصر هو المفعول به.تشغل مولع الفاعل بعد حذفه وأغلب هذه العن
% فمط حٌنما جاء فً مواد 8التركٌب الفعلً بصٌغة الماضً والذي ٌمثل  -00

الدستور ورد فً سٌاق الشرط لٌفٌد المستمبل ؛ وذلن ألن الدستور ال ٌتحدث عن 
 أحداٍث ماضٌة أو ٌذكر تارٌخاً أو ٌمٌم حوراً وهذا سٌاق وممام ورود الفعل الماضً .
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 041( واحدة فً المادة 22الدستوري )وإال ( للتهدٌد مرة ) استخدم المشّرع -05
وهو تركٌب فعلً شرطً ، وذلن  بحل مجلس النواب إذا لم تحصل الحكومة على 

 الثمة من المجلس للمرة الثالثة . 
ً مثل الصورة الرابعة فً النمط  -04 جاء الفعل) ٌجوز( فً مواد الدستور متعدٌا

الثانٌة فً النمط الثانً ، وإنه استخدم بكثرة حٌث بلغ  األول والزماً كما فً الصورة
ً ٌدعم أو ٌدحض به  28عدد مرات وروده   ً لانونٌا مرة ، حتى أنه ٌعد مصطلحا

 المشّرع الدستوري لوله وذلن بموله ) ٌجوز(أو) الٌجوز(.
ً ، لٌكون أكثر  -03 جاء الفعل ) ٌنطم (وفاعله المانون فً أربعة وخمسٌن موضعا

وروداً ؛ وبهذا لد احتمى به  المشّرع الدستوري عن التفسٌر للمواد ؛ألن  األفعال
لد سار  –أي المشّرع الدستوري  –الدستور الٌخاطب أفراداً أو فئات بعٌنها ، وهو

 على نهج الفمهاء الدستورٌٌن  " أن الدستور هو أبو الموانٌن ".
ور فً مولع الفاعل فً من منطلك أن الدستور هو أبو الموانٌن فمد جاء الدست-02

موضعٌن فمط ، وجاء المانون فً مئة وواحد موضع لٌبٌن المشّرع الدستوري أن 
 المانون تنحصر مهمته فً التنظٌم وتحدٌد المهام واالختصاصات .

كشف البحث عن االهتمام باللغة العربٌة سواء منجهة المشّرع الدستوري  أم  -02
تور ونصوصه ؛ فالمشّرع الدستوري  نص فً من اللجنة الخاصة لصٌاغة مواد الدس

" أن اللغة العربٌة مادة أساسٌة فً مراحل التعلٌم المختلفة بكل المؤسسات  21المادة 
ً فً المادة  " اإلسالم دٌن الدولة ، واللغة العربٌة لغتها 5التعلٌمٌة ..."  ونص أٌضا

وصه بلغة فصٌحة الرسمٌة ..." وأّما لجنة الصٌاغة فمد صاغت مواد الدستور ونص
بلٌغة واضخة  خالٌة من اللهجات  واالختالفات النحوٌة واللبس والتأوٌل ، فمد جاءت 
ً ذا عاللة  رالٌة موافمة  للمواعد النحوٌة  حٌث جاء التركٌب الفعلً فٌها واضحا

( عدا كون الفاعل لد أتى مصدراً مؤوالً وهو للٌل ، حٌث جاء 22إسنادٌة واحدة )
 (.21موضعاً ومع الفعلٌن)ٌجب و ٌجوز() فً واحد وعشرٌن

 م  فً الموالع التالٌة  : 5105ولم ٌأت ِالتركب الفعلً فً دستور مصر 
لم ٌأِت فً أسلوب المسم ؛ حٌث إن الممام أو السٌاق االجتماعً للدستور ٌخلو من  -0

 المشافهة والحوار ومخاطبة أفراد ، وهذه هً البٌئة التً ٌلمى  فٌها بالمسم .
جاء مرة واحدة فمط وكان خبراً للفعل الناسخ وفعله  -لم ٌأِت فً مولع الخبر -5

؛ وذلن ألن الجملة فً مواد الدستور جاءت بسٌطة ذات  -ماٍض مصدراً بالحرف لد 
عاللة إسنادٌة واحدة ألن الجمل المركبة تحتاج إلى تفصٌل ، والممام هنا الٌتسع لمثل 

أن ٌكون موجزاً وفً ذات الولت واضحاً ، وهذ  هذه الجمل ، كما أن الدستور البد
 ٌتناسب مع الجملة البسٌطة .

لم ٌأِت فً مولع المفعول به ، وذلن  بعد الفعل ) لال ( الذي لم ٌأِت مطلماً  فً  -4
مواد الدستور مراعاة للممام ؛ ألن الفعل) لال ( ٌتطلب حواراً وهو مفمود هنا ألنه 

 دستور ولوانٌن .
مولع نائب الفاعل ، وذلن ألنه ٌشترط أن ٌأتً فً الموالع التً ٌمع  لم ٌأِت فً-3

 فٌها مفعوالً به.



(5102يونية  – ابريل) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 سامح كمال حسن  

 

    053 

لم ٌأت المضارع فً سٌاق الشرط والذي أتى هو الماضً وكان نادراً حٌث إن  -2
% فمط  من إجمالً األفعال 8نسبة ورود الفعل الماضً  جمٌعه فً مواد الدستور 

 التً وردت به.
النعت ؛ وذلن ألن الموصوف الذي ٌفترض أن ٌأتً وراءه لم ٌأِت فً مولع -2

وكما أسلفنا المول لم  –التركٌب الفعلً  البد أن ٌكون نكرة وٌمع ضمن جملة مركبة 
( ٌشترطون أن ٌكون النعت 28كما أن بعض النحوٌٌن) –ترد الجملة المركبة 

جاء منه جاء فً بالتركٌب الفعلً بالفعل الماضً ،والفعل الماضً جاء للٌالً والذي 
سٌاق الشرط لٌتناسب مع الممام حٌث إن الدستور الٌتحدث عن أشٌاء ماضٌة إنما 

 ٌتحدث فً سٌاق الحاضر والمستمبل .
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 تحت باب نفً الفعل " إذا لال : فَعََل فإن نفٌه لم ٌفعل "  4/001جاء فً الكتاب لسٌبوٌه  .51

 (5انظر بمٌة المواضع ملحك )  .58

) ٌنظر مغنً  4لم : حرف جزم لنفً المضارع  وللبه ماضٌاً نحو } لم ٌلد ولم ٌولد { اإلخالص / .51
 (0/322اللبٌب 

 (5انظر بمٌة المواضع ملحك )  .41

 (5انظر بمٌة المواضع ملحك )  .40

 (1مواضع ملحك ) انظر بمٌة ال .45
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 (4انظر بمٌة المواضع ملحك )  .44

 (4انظر بمٌة المواضع ملحك )  .43

 (3انظر بمٌة المواضع ملحك )  .42

 (3انظر بمٌة المواضع ملحك )  .42

 23انظر الجملة العربٌة ،د/ دمحم إبراهٌم عبادة ص/  .41

 002 -0/000انظر الهمع للسٌوطً  .48

 23انظر الجملة العربٌة ،د/ دمحم إبراهٌم عبادة ص/ .41

 (2نظر بمٌة المواضع ملحك ) ا .31

حرف ٌختص بالفعل المتصرف الخبري المثبت المجرد من جازم وناصب ،وحرف تنفٌس ،وتفٌد لد:  .30
) ٌنظر مغنً اللبٌب  1التحمٌك إذا دخلت على الماضً نحو لوله تعالى " لد أفلح من زكاها " الشمس /

من الحروف الهوامل ، أنها  (18معانً الحروف للرمانً ص/ ( وجاء عنها فً) 0/511البن هشام 
وهً مختصة بالفعل ، وإنما لم تعمل فٌه ألنها لد صارت كأحد أجزائه ومعناها : التولع والشن إذا 

 .دخلت على المضارع ، وإذا دخلت على الماضً لربته من الحال
 (2انظر بمٌة المواضع ملحك )  .35

 (2انظر بمٌة المواضع ملحك )  .34

" وتلحك الماضً المسند إلى مؤنث أو مؤول به أو مخبر به 5/001الن جاء فً شرح التسهٌل البن م .33
أو مضاف إلٌه ممدر الحذف تاء التأنٌث ... تاء التأنٌث مختصة من األفعال بالماضً  وضعاً...وجعلوا 

إلحالها فً اللغة المشهورة الزما إن كان المسند إلٌه ضمٌراً متصالً حمٌمً التأنٌث أو مجازٌة كهند 
 الدار حسنْت .."لامْت و

 .21السٌاق اللغوي ودراسة الزمن فً العربٌة د/ دمحم رجب الوزٌر ص/ .32

الجملة إن صح تأوٌلها بمفرد كان لها مولع من اإلعراب ، الرفع أو النصب أو الجر ... ) ٌنظر مغنً  .32
 (5/28اللبٌب البن هشام 

 (2انظر بمٌة المواضع ملحك )  .31

 (1انظر بمٌة المواضع ملحك )  .38

 (8مٌة المواضع ملحك ) انظر ب .31

 (1انظر بمٌة المواضع ملحك )  .21

 (1انظر بمٌة المواضع ملحك )  .20

 (1انظر بمٌة المواضع ملحك )  .25

 (1انظر بمٌة المواضع ملحك )  .24

هذا ما توصل إلٌه  األستاذ حامد عبد المادر فً ممالته )معانً المضارع فً المرآن الكرٌم  ، مجلة  .23
 م .(0120، مطبعة الكٌالنً الضغٌر ، الماهرة  022ص  04مجمع اللغة العربٌة جزء 

،إال  هً )إن ( الشرطٌة المدغمة مع )ال( النافٌة  ، ولد جاءت فً شعر دمحم بن عبد هللا األنصاري  .22
 المعروف باألحوص فً لوله :    

 فطلمها فلست لها بكفء              وإال ٌعُل مفرلن الحسام
(، وانظر بحث صور السلون الكالمً فً نصوص األدب 432شاهد  3/35) ٌنظر شرح ابن عمٌل 

حٌث دللَّ على أن التركٌب " وإالّ " لد استخدم فً تهدٌد  510المضائً للدكتور دمحم رجب الوزٌر ص 
المخاطب فً نصوص األدب المضائً ولد حذف فعل جملة الشرط المنفٌة بـ " ال " سواء فً اللغة 

 المنطولة أم المكتوبة .

الجملة البسٌطة أو الصغرى إنها الجملة ذات العاللة اإلسنادٌة الواحدة أو المبنٌة على المبتدأ الممصود ب .22
نحو زٌدٌ مجتهد ، أما الكبرى هً االسمٌة التً خبرها جملة نحو/ زٌدٌ لام أبوه ،وزٌد أبوه لائم .) ٌنظر 

 ( 5/05مغنً اللبٌب البن هشام 

 (01انظر ملحك ) .21

 4/33ح األشمونً ٌنظر حاشٌة الصبان على شر .28
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 ملحق البحث

  م5105عدد األفعال فً دستور مصر 

  مادة  542م ضمن 5105وردت األفعال المضارعة والماضٌة فً دستور مصر
 % .  8% والماضً  15فعالً ، مثلت األفعال المضارعة  182وعددها 

عدد 
 األفعال

عدد  المادة
 األفعال

عدد  المادة
 األفعال

عدد  المادة
 األفعال

 دةالما

5 82 3 21 0 51 4 0 

1 82 1 28 0 41 - 5 

5 81 0 21 5 40 - 4 

05 88 0 21 0 45 2 3 

4 81 5 20 - 44 4 2 

2 11 01 25 0 43 4 2 

5 10 5 24 1 42 0 1 

5 15 8 23 01 42 3 8 

3 14 3 22 2 41 0 1 

2 13 4 22 5 48 3 01 

0 12 4 21 4 41 5 00 

2 12 3 28 4 31 4 05 

2 11 0 21 3 30 - 04 

5 18 1 11 4 35 2 03 

5 11 0 10 5 34 2 02 

4 011 2 15 0 33 5 02 

01 010 5 14 - 32 3 01 

1 015 - 13 2 32 5 08 

1 014 4 12 2 31 5 01 

00 013 0 12 2 38 5 51 

- 012 00 11 0 31 4 50 

0 012 0 18 5 21 - 55 

0 011 5 11 4 20 4 54 

2 018 2 81 2 25 2 53 

8 011 1 80 3 24 2 52 

2 001 5 85 0 23 4 52 

8 000 5 84 2 22 2 51 

3 512 2 013 2 081 8 004 

1 511 3 012 5 033 5 003 

3 518 3 012 8 032 4 002 

1 511 2 011 5 032 08 002 
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عدد 
 األفعال

عدد  المادة
 األفعال

عدد  المادة
 األفعال

عدد  المادة
 األفعال

 دةالما

3 501 4 018 2 031 5 001 

8 500 2 011 00 038 0 008 

2 505 4 081 0 031 3 001 

5 504 3 080 3 021 5 051 

0 503 5 085 5 020 2 050 

5 502 1 084 03 025 00 055 

0 502 0 083 02 024 3 054 

1 501 4 082 4 023 5 053 

2 508 0 082 3 022 4 052 

0 501 5 081 1 022 05 052 

0 551 2 088 2 021 00 051 

0 550 3 011 02 028 2 058 

4 555 5 010 0 021 3 051 

1 554 5 015 0 021 4 041 

5 553 8 014 2 020 02 040 

0 552 3 013 2 025 3 045 

5 552 0 012 4 024 8 044 

3 551 4 012 0 023 1 043 

5 558 1 011 5 022 2 042 

8 551 2 018 2 022 5 042 

4 541 2 011 5 021 1 041 

5 540 4 511 3 028 01 048 

5 545 8 510 3 021 04 041 

4 544 3 515 2 011 5 031 

0 543 2 514 5 010 5 030 

5 542 5 513 4 015 5 035 

4 542 5 512 2 014 3 034 

 
 (1ملحق )

 (0النمط األول صورة )
مادة

3434341484014014004054024084014014504504534544514584404584454454424

424484314314304344344324314314214214244224224224224224224214254234

23،
234234224224224214284104144114114114114184814854844834824884884114
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11410415413413412411411418418411401140154014401340184001400440024

0024002400240084001405540524052405140514041404140404042404240414

04140484048404140414031403040354035403240314031403840384025،
0254025402540244024402440224021402840284021402140254024402340224

0224028402840214011401140144014401440134013401240124011401840114

0114081408040804085408540844083408340824082408140884088408840814

011401040104015401440144013401240114011401840114011451145114510،
5104515451545144513451245124512451145114518451145114511451145014

50145014500450245014501450845504553455145584551455145414542. 

 (2النمط األول صورة )
مادة

841402402401451452452452451441422428421420425424411415412418408140

14401140124500401140184018451345184503. 
 (3النمط األول صورة )

مادة
3434242424840240240140145045445445345245245844144144143243243143142

042542242242242242842842042542542542442242241141141141541541548048

0481481411411401440144004400240024001400140554055405540524040404

040454045404540434048404140344034،
0344034403240324031403140314031402540244022402240204020402540284

0114014401340124012401240114011408140804084408440834082408140814

0814081408140814014401240114011401140114011451045144514451245054

5054505450145554551. 
 (4النمط األول صورة )

 .30435423412480488،11401340524044404840324028مادة
 (5النمط األول صورة )

مادة
04140345144244244844141141241841841240404032403240384024402245104

500. 
 (2ملحق)

 (1النمط الثانً صورة )
مادة

248484140140540340340340244244244244244143043243842242542342248248

841541441341341341241241140124011،
0004004400340024002400240014001405140504050405440534051405140584

0584040404040454048404840314033403240324032402240224022402840214

0204022402140154015401240114018408440824510451145184511450545044

50245514553455245514551455845514551454145404540454445434542. 
 (2نمط الثانً صورة )ال
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مادة
084534524514414404424424424214204254244234114844134134011401040104

0154015401440134013400040044002405140544054405140514051405140424

0414038402540244022402240284010401140154018451545114500450145554

55445544552. 
 (3النمط الثانً صورة )

ةماد
024514514414414254254284284284214154114824814814884814814154144015

0144011400440044003400240014050405540524041404040454044404340414

0304041403240324021402540244022402140204022401540144013401240184

0114080408440114014401440114018451245124505455445514551455145454

542. 
 (4النمط الثانً صورة )

 .534314314214244244214804058404140384022402840144500مادة
 (3ملحق)

 (1النمط الثالث صورة )
مادة

345345348348244244144244244244143342242141141841441241141148048141

1411401040154014401440144018400140004000400440024002405040584051

0404044404340424042404840254025402240284022402140134012408440884

0884014401340134012401145104515451545144511450145044554455445524

54545444542. 
 (2النمط الثالث صورة )

 .8145240104040404044244244241141140224515مادة
 (4ملحق)

 (1النمط الرابع صورة )
،42442430438482482مادة

824824002402405240514044404340424084408440144500450145414542. 
 (2النمط الرابع صورة )

مادة
81481480488488488488488488401340184018401840114001400040024002405

0405540554055405540554054405340524051405840404040404440424041404

1404140414048404840484048404840484048404140334021402440244024402

4402440214021402140214028440284028402840284028402840284025401145

104510451845114501. 

 
 (5ملحق)

(1النمط الخامس صورة)  
/524514424414354204254234254224224114854011412مادة
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0154002405240414032403840314025402140104013401140114081408440134

018451145114511450045024508.  
(2النمط الخامس صورة)  

 مادة
11411401040114001400440514043404240224022408840144011.  

(6ملحق )  

(1النمط السادس صورة)  
مادة

8840104010401040104015401340134013401840114000400040524052405240

52405140404040404340204020402540244022402840254024،
021401040114011455545544551.  

(2النمط السادس صورة)  
مادة

1241140104010401440134001400540054002400240524025405140514040404

0404040484038403840214025402340234024402145014501450145084508.  
(7ملحق)  

(1النمط السابع صورة)  
.508، 114114013401340514025402540224011مادة  

(8لحق)م  
(1النمط الثامن صورة)  

.1440524040402545454544مادة  
(9ملحق )  

 الفعل ٌنظم + المانون) فاعل( 
مادة

341400402401450453452458445430434431431421424422422423422421411480

،
8348840084041404240424048403540314038402840224021401240184011408

040844083408240814088401140104015401340124518451145014500.  

 الفعل ٌحدد+ المانون) فاعل( 
مادة

3411484483410401340024002400140484028402540224028401140114014401

3401340134012401140114081408140144011401845114514451345124550455

3.  

 كلمة ) المانون(  فاعل مع أفعال )ٌبٌن ،ٌعٌن ،ٌكفل ، ٌمنح(
51448431451422414418411401340044001402840144012401140854012401840

1145144514451145554555455445514551.  
 بمٌة المواضع التً أتى فٌها لفظ ) المانون ( فً غٌر مولع الفاعل .

34840845244244142541441340104010401040104015401540154013400240014

05040514041403240314025402140134011401840114011455145544554. 

 كلمة) الدستور( فاعل 
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 214551مادة 

 بمٌة المواضع التً أتى فٌها لفظ ) الدستور ( فً غٌر مولع الفاعل 
مادة

2048148048548241340114002404540414031403240244005402145144501450

1450845554555455245584551454145404544454345424542. 

 ز( الفعل) ٌجو
مادة

154144124114012400240544058404040354033402840214084451845514554. 
 الفعل )الٌجوز( 

مادة
240845345245144144844143043542142042442341148048448841141340114010

،
0154015401340004051405440524052405140514044404440244022401140154

0184511450045554552. 
 ع التً أتى فٌها لفظ ) المانون ( فً غٌر مولع الفاعل .بمٌة المواض

34840845244244142541441340104010401040104015401540154013400240014

05040514041403240314025402140134011401840114011455145544554. 
 (11ملحق)

 الفاعل مصدر مؤول :
مادة 

1141140014005400240024011402440454041451145184051405840844044404

840284804015405 
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 مصادر البحث و مراجعه
  ) أحمد مطلوب )دكتور 

o م .0181بحوث لغوٌة ، دار الفكر للنشر والتوزٌع ، عمان  ط األولى 
 ) إٌمان فاطمة الزهراء بلقاسم ) دكتورة 

  التركٌب بٌن المدامى والمحدثٌن ، بحث منشور فً مجلة جامعة أبً بكر
 م5101تلمسان ، العدد التاسع ماٌو  بلماٌد

 ) تمام حسان ) دكتور 
 ( هـ  0308اللغة العربٌة معناها ومبناها ، عالم الكتب ، الماهرة ، ط. الثالثة- 

 م(.0118
  هـ ( 393الجوهري ) اسماعٌل بن حماد الفارابً ت 

o  3الصحاح ، تحمٌك أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للمالٌٌن ، بٌروت ط 
 م .0111، 

  م2112الجمعٌة التأسٌسٌة المصرٌة 
o  م .5105دستور جمهورٌة مصر العربٌة 

  حامد عبد القادر 
o  معانً المضارع فً المرآن الكرٌم  ) ممالة منشورة فً مجلة مجمع اللغة

 م .(0120، مطبعة الكٌالنً الصغٌر ، الماهرة  022ص  04العربٌة جزء 
 ) دلٌلة مزوز) دكتورة 

o  ًوأنماطه عند سٌبوٌه ، بحث منشور فً مجلة كلٌة اآلداب التركٌب الفعل
 م.5105واللغات ، جامعة دمحم خضٌر بسكرة الجزائر عدد 

 ) الرمانً ) أبً الحسن على بن عٌسى 
o  معانً الحروف ، تحمٌك د/ عبد الفتاح إسماعٌل شلبً ، دار الشرق للنشر

 م . 0183والتوزٌع ، السعودٌة جدة ط 
 رو بن عثمان بن قنبر (سٌبوٌه ) أبو بشر عم 

o  الكتاب ، تحمٌك عبد السالم هارون ، دار الجٌل بٌروت ط . األولى ، بدون
 تارٌخ 

  هـ ( 368السٌرافً الحسن بن عبد هللا المرزبان ت 
o  شرح كتاب سٌبوٌه ، تحمٌك أحمد حسن مهدلً وعلً سٌد علً ، دار الكتب

 م . 5118العلمٌة ، بٌروت 
 ل الدٌن (السٌوطً ) عبد الرحمن جال 

o  همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع ، تحمٌك أحمد شمس الدٌن ، دار الكتب
 م ( 0118 -هـ  0308العلمٌة ، ط األولى ) 

  هـ (1216الصبان ) دمحم بن علً الصبان الشافعً ت 
  ًالثانٌة )  المطبعة العامرة الشرلٌة ط –حاشٌة الصبان على شرح األشمون

 بدون تارٌخ (
  ( ابن عقٌل) بهاء الدٌن عبد هللا 

o  ، شرح ابن عمٌل على ألفٌة ابن مالن ، تحمٌك دمحم محًٌ الدٌن عبد الحمٌد
 م. 0181دار التراث ، الماهرة ط العشرون 
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 ) علً عبد الفتاح دمحم ) دكتور 
o دار الجامعة الحدٌثة ،الماهرة . –الوجٌز فً المضاء اإلداري 

 هـ (171الفراهٌدي ) الخلٌل بن أحمد ت 
o تٌب كتاب العٌن ، تحمٌك الدكتورٌن مهدي المخزومً و إبراهٌم السامرائً تر

 هـ .0303، انشارات أسوة التابعة لمنظمة األولاف واألمور الخٌرٌة ، إٌران 
 ) كمال بشر ) دكتور 

o  ، علم اللغة االجتماعً )مدخل( ، دار غرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع
 م. 0111الماهرة ط الثالثة 

  هـ  (672) جمال الدٌن دمحم بن عبد هللا ت ابن مالك 
o  شرح التسهٌل ، تحمٌك الدكتور عبد الرحمن السٌد والدكتور دمحم بدوي

 م( 0111 -هـ  0301المختون ، دار هجر للطباعة والنشر ، ط . األولى )
  مجمع اللغة العربٌة 

o  م. 0115المعجم الوسٌط ، نشر دار الدعوة ،استانبول،  تركٌا ، الطبعة الثانٌة 
 ) محسن خلٌل ) دكتور 

o .مبدأ المشروعٌة وتنظٌم المضاء اإلداري ،منشأة المعارف ، األسكندرٌة 
 ) دمحم إبراهٌم عبادة ) دكتور 

o   م 0111الماهرة  –مكتبة اآلداب  -الجملة العربٌة 
  )دمحم رجب الوزٌر ) دكتور 

o  منشورة فً السٌاق اللغوي ودراسة الزمن فً العربٌة فً العربٌة ، ) ممالة
العدد األول، المجلد السادس ،دار غرٌب لنشر والتوزٌع، –مجلة علوم اللغة 

 م(. 5114الماهرة 
o  صور السلون الكالمً فً نصوص األدب المضائً ) بحث منشور فً مجلة

 –دار غرٌب لنشر والتوزٌع –العدد األول، المجلد السادس–علوم اللغة 
 م. 5115الماهرة 

o راث التارٌخً ، دار االتحاد للطباعة والنشر والتوزٌع لراءات فً مصادر الت
 م . 5114، الماهرة 

 ) دمحم سلٌمان العبد ) دكتور 
o  ) دار الفكر للدراسات –اللغة المكتوبة واللغة المنطولة ) بحث فً النظرٌة

 م . 0111الماهرة ط األولى  –والنشر والتوزٌع 
 هـ (711رم ت ابن منظرر )أبو الفضل جمال الدٌن دمحم بن المك 

o  م.0112، 0معجم  لسان العرب ، دار صادر للطباعة والنشر ، بٌروت ط 
 ) ابن هشام االنصاري ) أبو دمحم عبد هللا جمال الدٌن 

o  دار الجٌل بٌروت  –مغً اللبٌب عن كتب األعارٌب ، تحمٌك حنا الفاحوري
 م0115ط 


