Jordan Journal of Islamic Studies
Volume 15
Issue 1 1/1/2019

Article 12

3-2-2019

 داللة الفعل الماضي في التوصيف القرآني لبني إسرائيلThe
Significance of the Past Simple Verb in the Quranic Description of
the Israelis
Imad al-Din Nayef al-Shammari
Al-Hussein Bin Talal University

Atef Adel Al-Mahameed
Al-Hussein Bin Talal University, atefadel89@yahoo.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois
Part of the Islamic Studies Commons

Recommended Citation
al-Shammari, Imad al-Din Nayef and Al-Mahameed, Atef Adel (2019) "داللة الفعل الماضي في التوصيف
 القرآني لبني إسرائيلThe Significance of the Past Simple Verb in the Quranic Description of the Israelis,"
Jordan Journal of Islamic Studies: Vol. 15: Iss. 1, Article 12.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol15/iss1/12

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Jordan Journal of Islamic Studies by an authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons,
an Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo,
u.murad@aaru.edu.jo.

mmari and Al-Mahameed: ????? ????? ?????? ?? ??????? ??????? ???? ??????? The Significance of the Past Simple Verb in the Quranic Description of the

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عناد الذيو الصنزي وعاطف احملاميذ

داللة الفعل املاضي يف التوصيف القزآني لبين إسزائيل
د .عاطف عـادل احملاميـذ**

د .عناد الذيو نايف الصنزي*

تاريخ قبول البحث8212/8/6 :م

تاريخ وصول البحث8217/11/82 :م

ملخص

ميفنػةن الفػرؽ يػفف ال طػاب
ػي لينػي اسػ ار فؿي ٌ
تناكلت ىذه الدراسة الفعؿ الماضي فػي التكصػفؼ الررنن ٌ
الداللي لمفعؿ الماضي المسند لضما ر الغا ب في تأدفة الحػدث المرتػرف يػالزمفي
االسميي كاألثر
الفعمي ك
ٌ
ٌ
ٌ
اف ىنالؾ فرقان ٌيفنان يفف الجية كالػزمفي
اذ
ػ(الجية)؛
ي
عرؼ
ف
ما
كىك
الجدفدي
الزمف
تحدفد
في
السفاؽ
كدكر
ٌ
ي
المغكفػة المرافرػة لمفعػؿ كأسػمكب ال ػرط
أف الجيػة منكطػة يالعكامػؿ
ٌ
فالزمف كاف كاف ىك أصؿ الكضعي ٌاال ٌ
ػيي
كالتككفػػد كالنفػػي كالنكاسػػل
ٌ
الفعمفػػة ك فرىػػا مػػف العكامػػؿ األ ػػرلي كقػػد ٌيفنػػت الد ارسػػة أثػػر ال طػػاب الفعمػ ٌ
ػي لمر ػػكـ
كانسػػجامو م ػػع السػػفاؽ كالمر ػػاـ كأح ػكاؿ الم ػػاطيففي اذ فمكػػف لن ػػا مػػف بلل ػػو معرفػػة اليع ػػد النفسػ ٌ

الم اطىيففي كما كقفت الدراسة عمػ يعػض األفعػاؿي التػي كػاف ليػا مػدلكالت اصػةي فػي تكصػفؼ الرػرنف
ليني اس ار فؿي مثؿ :الفعؿ (ات ذ) ك(نت ) (لعف) ك فرىا مف األفعاؿ.

Abstract
This study deals with the past verb in the Qur’anic description of the Israelis. It clarifies
the difference between verbal and nominal discourse, in addition to the semantic effect of
the past verb that is predicated to the absent pronouns in performing the event associated
with time, and the role of the context in determining the new time, which is known as
(Aljiha) or the addressee, as there is a difference between time and Aljiha. While time is the
origin of the original or lexical meaning, Aljiha is contingent upon the linguistic factors that
are associated with the verb, such as conditional sentence, emphasis, negation, verbal
annulment (Al-nawasekh), and other factors. The study also shows the impact of the verbal
discourse and its harmony with the position and status of the addressees through which the
psychological dimension of the addressed group is known. The study sheds light on some of
the verbs which had special meanings in the Qur’anic description of Israelis. This includes
many verbs among them (<itaḫaḏa), (<ātā), and (la>ana).

املقذمة.

يالنظـ
اتٌ ذ اإلعجاز
الصكتي كن ر ياأللفاظ كانترا ياي كثالث ٌ
المغكم أ كاالن كثفرةي ارتيط يعضيا يالجرس ك ٌ
اليفاني ك ٌ
ٌ
النظـ اليدفع الذم ال فجارفو نظـ كال فدانفوي حارت يو األسماعي كأييرت يو العركؿ كالنت لو الرمكب.
كالتٌركفبي ذلؾ ٌ

أماـ ذلؾ األسمكب الحكفـ المنسجـ يآفاتو مع أحكاؿ الم اطىيففي سكاء أكػانكا مػنمنفف مص ٌػدقفف أـ كػافرفف منكػرففي

ػكم أصػؿ اإلعجػازي فترػؼ عمػ نفػات الرػرنف محممػةن يج ىممػو كأسػالفيو
تكلٌدت
ٌ
فرضفة الدراسة كم كمتياي التي ترل في اإلعجاز المغ ٌ
نني ليني اس ار فؿي كىذه الدراسة ىي حمرة ضم ػف سمسمة
المتنكعة؛
المغكفػػة
ٌ
ٌ
ٌ
لمتكصؿ ال دالالت الفعؿ الماضي في ال طاب الرر ٌ

* أستاذ مساعدي جامعة الحسفف يف طبلؿ.
** أستاذ مساعدي جامعة الحسفف يف طبلؿ.

اجمللة األردنية يف الذراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)1ه2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٜٛ

1

Published by Arab Journals Platform, 2019

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 15 [2019], Iss. 1, Art. 12

داللة الفعل املاضي يف التوصيف القزآني لبين إسزائيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مما جاء ففو ال طاب
نني ليني اس ار فؿي ٌ
مف الدراسات المتعمرة يالفعؿ الماضيي ايتدأت ييذه الدراسةي التي يعنفت يالتكصفؼ الرر ٌ
نني ليني اس ار فؿ ياتٌجاىات ػ ػ ػو
يضمف ػ ػر الغا بي ك ن
انتياء يدراسات تالفةي تناكلت الفعؿ الماضي كدالالتو في ال طاب الرر ٌ

السفاؽ العاـ لآلفات كأحكاؿ المتمرفف؛ لمكصكؿ ال النتفجة الميتغاةي كىي اظيار
الم تمفةي كىذه الدراسة كأ كاتيا لـ تغفؿ ٌ
ما في الررنف مف يراعة في السيؾ كالنظـ كاإلتراف مف ناحفةي كك ؼ حرفرة يني اس ار فؿ كفضح زففيـ كيطبلف ما ذىيكا الفو
مف ناحفة أ رل.
نني ليني اس ار فؿ
كستجفب الدراسة عم عدد مف األس مةي مف ٌ
أىميا :ما مدل التزاـ الفعؿ الماضي في التكصفؼ الرر ٌ
فرؽ يفف الجية كالزمف؟ ما الدكر الذم ٌأداه الفعؿ الماضي في أسالفب ال رط كالنفي كالتككفػ ػ ػد
يأصؿ الكضع؟ ىؿ ىنالؾ ه

الداللفة التي ٌأداىا الفعؿ الماضي في المصدر المنكؿ؟ ما الرفمة
كاالستفياـ؟ ما داللة يناء الماضي لممجيكؿ؟ ما الرفمة
ٌ
الداللٌفة التي ٌأداىا الفعؿ الماضي صمة المكصكؿ؟

التحمفمي االسترصا ٌيي حفث نيضت يجمع اآلفات التي كرد ففيا استعماؿ الفعؿ
الكصفي
الدراسة المنيج
كاتٌيعت ىذه ٌ
ٌ
ٌ
المغكفة المرافرة لمفعؿي كأسمكب ال رط كالتككفد كالنفي
نني ليني اس ار فؿي منكطان يالعكامؿ
ٌ
الماضيي في التكصفؼ الرر ٌ
الفعمفةي ك فرىا مف العكامؿ األ رلي التي أثٌرت في داللة الفعؿ الماضي كأسياب النزكؿ كالسفاؽ كأحكاؿ الم اطيففي
كالنكاسل ٌ
ميفنة أثر
نني ليني اس ار فؿ؛ ٌ
فرد رصدت ىذه الدراسة ما ط أر عم الفعؿ الماضي مف ٌ
تحكالت ينا ٌفة صر ٌففة في التكصفؼ الرر ٌ
اجتماعفة.
نفسفة أـ
ٌ
عردفةي أـ ٌ
الصفغة في ك ؼ المدلكالت ال اصة لتمؾ األفعاؿي سكاء أكانت مدلكالت ٌ
ٌ
الدراسةي كمف أيرزىا :دراسة (عرفة
الدراسات التي تماست مع مضمكف ىذه ٌ
أف ىنالؾ عددان مف ٌ
كتجدر اإل ارة ال ٌ
عيد المرصكد عامر) المكسكمة يػ( طاب الررنف الكرفـ عف الفيكد) .كدراسة (فكزم سمارة) المكسكمة يػ(الفيكد في الررنف

داللفة في نفات الجياد)ي المن كرة في
الكرفـ)ي كدراسة (دلدار فكر) المكسكمة يػ (ينفة التٌركفب
الفعمي في الررنف الكرفـ (دراسة ٌ
ٌ

فكسفي) المكسكمة
يكفةي المجمد(ُُ)ي العدد(ِ)ي سنة َُِِـ .كدراسة (اسماعفؿ
مجمٌة
الرادسفة في اآلداب كالعمكـ التر ٌ
ٌ
ٌ
نني في كتاب أضكاء اليفاف في افضاح الررنف يالررنف" لم نرفطيي جامعة قاصدم
ي ٌ
ػ(السفاؽ كأثره في تكجفو ال طاب الرر ٌ
مرياحي الج از ر).

التحكالت التي
تصت يالفعؿ الماضي كاستعماالتو كحاالتو ال ٌ
كقد ا تمفت ىذه ٌ
الدراسة عف سايراتيا في ٌأنيا ا ٌ
متعددة ك ٌ
أىمفتو ال اصة في
ميفنةن داللة الفعؿ الماضي الينا ٌفة ك
السفاقفةي كالك ؼ عف ٌ
التركفيفة ك ٌ
ٌ
تط أر عمفو في السفاؽ الررنني؛ ٌ

التكصفؼ الررنني ليني اس ار فؿي في حفف نجد دراستي (عرفة عيد المرصكد) ك(فكزم سمارة) لـ َّ
تتعدفا ككنيما دراستفف عامتففي
ٍ
أما دراسة (دلدار فكر)
نني لمفيكدي فيما دراستاف فكرٌفتافي ٌ
أظيرتا يعض صفات الفيكدي التي جاءت متناثرة في ال طاب الرر ٌ
تعف ييني اس ار فؿ عم كجو ال صكصي
السايرة الذكري فرد تناكلت ينفة األفعاؿ في مكضكع كاحد كىك الجيادي كلـ ى
نني عامةي كلـ ت تص ي طاب يني اس ار فؿ.
كاىتمت دراسة (اسماعفؿ
فكسفي) يالحدفث عف السفاؽ كأثره في ال طاب الرر ٌ
ٌ
تككف في ثبلثة مياحث ك اتمةي كأيدرج تحت الميحث الثالث منيا مجمكعة مف المطالبي
كقد اقتضت طيفعة ٌ
الدراسة أف ى
النحك اآلتي:
كىذه المياحث ٌ
مكزعة عم ٌ

نكعي اإلسناد الفعمي كاالسمي كالتفرفؽ يفنيما.
صص لدراسة
أما الميحث األكؿي ف ٌ
ٌ
ٍ
الدراسة
أما الميحث الثٌانيي فجاء يعنكاف (الفرؽ يفف ال طاب يالفعؿ الماضي كال طاب يالفعؿ المضارع).ي اذ تناكلت ٌ
ٌ
أىمفة السفاؽ في تحدفد أزمنة األفعاؿ كدالالتيا.
حدفثان عف ٌ
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كجعمت
نني ليني اس ار فؿ)ي
أما الميحث الثٌالث مف ٌ
ي
ٌ
الدراسةي فرد جاء مكسكمان يػ (أحكاؿ الفعؿ الماضي في التكصفؼ الرر ٌ
مسا مو مكزعة في اثني ع ر مطميان جاءت مفصمة في مظانيا.
الدراسة.
النتا ج كالتكصفات التي تكصمت الفيا ٌ
ض ٌمنت ففيا يعض ٌ
ثـ أتيعت ىذه المياحث ي اتمة ي
ٌ

التنهيذ.

عير عف األفكار كالم اعر(ُ)ي كالمغة في مجمميا نظاـ اتٌصاؿ يفف
الرمكز كاإل اراتي تي ٌ
المغة -في جكىرىا -نظاـ مف ٌ
لغكفةي تحكميا لغة الكبلـ كمحفطو كق ار نو(ِ)ي كال فمكننا
نظاـ لتيادؿ الم اعر كاألفكار ضمف رسالة ٌ
طرفففي كىي كذلؾ ه
االجتماعفة
النص عف محفطو كيف تو
السفاؽ؛ فيما صنكاف ال فنفكافي اذ ال فمكف أف فسمل ٌ
ٌ
الحدفث عف المغة يمنأل عف ٌ

العممفات
ففسر الكثفر مف
ٌ
أم السفاؽٌ -
فالسفاؽ –اذف -ىك مكلٌد المغة كصانع كؿ ال طاب ففيا؛ اذ ٌانو ٌ -
التي نطؽ ففياي ٌ
أساس في فيـ الرسالة
ركف
المصاحية ألداء المغة في كظففتيا التٌك ٌ
اصمفة كاإليبل ٌفة لدل ك ٌؿ مف منتج الكبلـ كمتم ٌرفوي كىك ه
ه
المتنكعة في سفاقو الذم
اف الزمف الذم تحكفو األفعاؿ لو دالالتو
المغكفة(ّ)ي كلم طاب
الفعمي مفزتو في ٌ
ٌ
نني؛ اذ ٌ
ٌ
النص الرر ٌ
ٌ
ً
"اف
الس ا
ننيٌ :
امر ٌي في حدفثو عف ٌ
قف ىؿ ففو مف ناحفةي كأحكاؿ المتمري كالم اطب مف ناحفة أ رلي فركؿ فاضؿ ٌ
السفاؽ الرر ٌ
فتتردد ففو ألفاظ معفنة يحسب تمؾ السمة"(ْ).
لمسفاؽ الذم ترد ففو اآلفة سمةن تعيفرٌفةن اصةني ٌ
ٌ
عامة؛ فالنص مرىكف يسفاقوي الذم ًقفؿ ففوي
كمما ال ٌ
أف لممكقؼ ٌ
ؾ ففوي ٌ
أىمفةن كيفرةن في يناء الجمؿ كالنص ٌ
ٌ
تأكفد لما ذىب الفو نحاةي العر ٌيفة كيبل ٌفكىا الردام ي اذ فركؿ:
كلع ٌؿ ما ذىب الفو (جكف الفنز) في العصر الحدفث ما ىك اال ه
اللي السمفـ رط
نحكفاني كالتٌركفب ٌ
اف عمفنا ٌأال ٌ
نعد استرامة ٌ
النحك مطايران لريكؿ الجممة؛ فالجمؿ جمفعيا سمفمة التٌركفب ٌ
"ٌ
الد ٌ
(ٓ)
جاني في دراستو لعبلقة اثيات
في الريكؿي ككذلؾ مكافرة الجممة ٌ
لمسفاؽ رط أساس أفضان" ي كالفكرة ذاتيا نجدىا لدل الجر ٌ
اف تكالت ألفاظيا في النطؽي
"أف لفس الغرض ينظـ الكمـ ٍ
جانيٍ :
اعجاز الررنف أماـ يمغاء العرب كفصحا يـي اذ فرل الجر ٌ
اف تناسرت داللتياي كتبلقت معانفيا عم الكجو الذم اقتضاه العرؿ"(ٔ).
يؿ ٍ
املبحث األول:

الفزق بني اإلسهاد الفعليّ واإلسهاد االمسيّ.
اف الدارس لمجممة العر ٌيفة فدرؾ كنو طيفعتياي التي فرضت عم النحاة أف فيحثكا عف عنصرم اإلسناد ففيا -المسند
ٌ
كالمسند الفو -كما فتعمٌؽ ييذفف الركنفف مف ذكر أك حذؼي أك تردفـ أك تأ فري أك تعرفؼ أك تنكفري أك اطبلؽ أك ترففدي

الفعمفة -كلـ فرفكا
أف تيحدثو تمؾ التحكفبلت السايرة لركني الجممة ينكعفيا -
االسمفة ك ٌ
ٌ
كقد ٌ
تنيو عمماء العر ٌيفة ال ما فمكف ٍ
ألف
اسمفةن أـ ٌ
اء أكانت ٌ
فعمفةن؛ ٌ
عند ذلؾ الحدي يؿ أ اركا في تعرففيـ لممسند ال ٌأنو" :ما يفمكف أف تيعرؼ يو الجممةي سك ه

ادفةي كىك
اء أكاف (فاعبلن) أـ (ميتدأ)ي فرد منع النحاة اتفانو جممةن؛ ٌ
ألنو محكر الحدفثي كىك كظففة افر ٌ
المسند الفو سك ه
(ٕ)
َّ
تنيو اليبل ٌفكف ليذه الفكرةي كيرعكا في فيميا ٌأفما فيـي
محدث عنوي ك ٌ
اليد أف فككف اسمان كال فمكف أف فككف جممةن ي كقد ٌ
"معمكـ أف لفس النظـ سكل تعمفؽ الكمـ يعضيا ييعضي كجعؿ يعضيا يسيب مف يعضي كالكمـ ثبلث:
جاني:
ه
فركؿ الجر ٌ
طرؽ معمكمةي كىك ال فعدك ثبلثة أقساـ :تعمٌؽ اسـ ياسـي كتعمٌؽ اسـ يفعؿي كتعمٌؽ
اسـ كفعؿ كحرؼي كلمتعمٌؽ ففما يفنيا
ه
السفكطي ال ما فررب مف الرأم السايؽ
حرؼ ييماي فاالسـ فتعمٌؽ ياالسـ يأف فككف ي انر عنوي أك حاالن منو"(ٖ)ي كقد أ ار
ٌ
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أف الكبلـ ال فتأتٌ ٌاال مف اسمفف أك مف اسـ كفعؿ فبل فتأتٌ مف فعمففي كال مف حرفففي
في تألفؼ الجممةي فركؿ" :الحاص يؿ ٌ
يد لو مف طرففف :مسند
ألف اإلفادة ٌانما تحصؿ ياإلسنادي كىك ال ٌ
كال مف اسـ كحرؼي كال فعؿ كحرؼي كال كممة كاحدة؛ ٌ

فالسفكطي في قكلو
كمسند الفوي فاالسـ يحسب الكضع فصمح أف فككف مسندان كمسندان الفوي كالحرؼ ال فصمح ألحدىما"(ٗ).
ٌ
فضع لنا معفا انر في اليف ات التي فمكف أف تجيء عمفيا الجممةي مستندان في ذلؾ عم تأكفد عبلقة اإلسنادي التي تنظـ
يالمفيكمفة تمامان؛ لذا كقع مسندان كمسندان الفوي كقكاـ حرفرة
مككنات الجممة العر ٌيفة؛ فركاـ االسـ ٌأنو مسترؿ
ٌ
العبلقة يفف ٌ
يالمفيكمفةي لكف مف جية
الحرؼ ٌأنو فر مستر ٌؿ أصبلن؛ كلذا ال فرع مسندان كمسندان الفوي كقكاـ حرفرة الفعؿ ٌأنو مسترؿ
ٌ
اإلسناد فرط؛ لذا ال فرع اال مسندان فرط(َُ).

أف" :مكضكع
كمف
ٌ
المغكففف ٍ
فرؽ يفف نكعي الجمؿ مف بلؿ داللتيا كمكضكعياي كمف أكل ؾ فندرفسي اذ فرل ٌ
مف ٌ
االسمفةي يففعٌير ييا عف نسية صفة ال
أما الجممة
الجممة
ٌ
ٌ
تررر حدثان أك ٍ
أف تأمر يحدثي أك ٍ
الفعمفة ٍ
أف ٌ
أف تت ٌفؿ حدثاني ٌ
(ُُ)
اليفت
يء نحك:
الصفة ال ال يء ىي أصؿ
جدفد"  .فالحدث –عنده -ىك أصؿ الحكـ عم الجممة
ه
ي
ٌ
الفعمفةي كنسية ٌ
دكر طفر في تحدفد نكع الجمؿ كتمففزىاي كلع ٌؿ ًمزٌفة اإلعراب التي
الحكـ عم االسـي كال فمكف ا فاؿ الرتية؛ اذ ليا ه
تغفهر في الرتيةي كتجدر اإل ارة -ىنا-
تحظ ييا المغة العر ٌيفة قد كفتيا منكنة اليحث عف نكع الجممةي التي فط أر عمفيا ٌ
فتردـ عم الفعؿ
أف ىنالؾ ا تبلفان ٌيفنان يفف النحاة كاليبل ٌففف في نظرتيـي التي فنظركف ييا ال الجمؿ؛ فالفاعؿ حفف ٌ
ال ٌ
فغفركف نكع
النحكمي أم صفتو
فذلؾ في نظر اليبل ٌففف ٌأنو ففارؽ معناه
النحكفة ال صفة أ رلي كفي المرايؿ نجد النحاة ٌ
ٌ
ٌ

المعنكم لمتردفـ(ُِ).
اسمفةي مغفمفف يذلؾ الجانب
الفعمفة ال
فتتحكؿ عندىـ الجممة
تردـ الفاعؿ
يمجرد ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الجممة ٌ
ٌ
المتردـ في ىذا الياب فاعبلني
سم الركف
ٌ
ٌ
جاني مف أكا ؿ اليبل ٌففف الذفف ٌ
تنييكا ال دالالت التردفـي فرد ٌ
كفعد الجر ٌ
فد قد فعؿي كأنا
فردمت ذكره ثـ ينفت الفعؿ عمفوي فرمت :ز ه
تحدث عنو يفعؿ ٌ
جاني" :اذا عمدت ال الذم أردت أف ٌ
فركؿ الجر ٌ

(ُّ)
ألف المسند
يأف التردفـ ال ٌ
أنت ى
فعمتي ك ى
ي
فغفر نكع اإلسناد؛ ٌ
فرر ٌ
جاني ٌ
فعمتي اقتض ذلؾ أف فككف الرصد ال الفاعؿ"  .فالجر ٌ
فحدد نكع الجممة مف بلؿ داللتوي فإف كاف
ما زاؿ فعبلن في الحالتففي كالمسند الذم فمثٌؿ في النظـ مركز التعمفؽ ىك الذم ٌ

فعمفةي
المسند فعبلن فد ٌؿ عم (الحدث كالحدكث)ي فالجممة ٌ
اسمفة
(اسمان جامدان) أك كصفان داالٌن عم الثيكتي فالجممة ٌ

أتردـ عمفو الفاعؿ المتعمٌؽ يو أـ تأ ٌ ر عنوي كاف كاف المسند
اء ٌ
سك ه
متردمان عمفو أـ متأ ٌ انر
ٌأفان كاف مكضع المسند الفو المتعمٌؽ يالمسند ٌ

ألىمفة المسند في تيفاف نكع الجممةي فركؿ الرزكفن ٌي:
فنـ عف ادراؾ كيفر
عنو(ُْ) .كلم طفب
ٌ
الرزكفني في تمففز الجمؿ رأم ٌ
ٌ
الترفد
فممترفد يأحد األزمنة الثبلثة عم أ طر ما فمكف مع افادة
أما ككنو فعبلني
ٌ
أما ككنو اسماني فئلفادة عدـ ٌ
ٌ
التجددي ك ٌ
"ك ٌ

(ُٓ)
اسنادفان ال فمكف
عد عنص انر
فعمفة احتكانىا عم الفعؿ التاـي الذم يف ٌ
ك ٌ
ٌ
التجدد" ي كمف النحاة المحدثفف مف ا ترط لككف الجممة ٌ
(ُٔ)
ا فالو أك تناسفو؛ اذ ٌانو فحكم حدثان كزمنان معاني فففد اسناد الحدث المحدد ففو في الزمف المحدد ال المسند الفو .

اف المعفار -لدفيـ -ىك مراعاة حاؿ
عما ذىيت الفو النظرٌفة
ٌ
الكظفففة في تمففزىا يفف الجمؿ؛ اذ ٌ
كىذا الرأم لفس يعفدان ٌ
أف المرء فيدأ كبلمو
ال طاب كأحكاؿ التكمٌـ؛ فتحدفد مكضع المسند في الترتفب المحافد فنيع مف الحرفرة المعركفةي كىي ٌ

يالمعمكمات المعركفة لدل المتكمٌـي أك التي سيرت اإل ارة الفيا أك التميفد ليا في السفاؽي ثـ فضفؼ يعد ذلؾ المعمكمة

فظف ٌأنيا كففمة يإثراء الرارئ أك السامع(ُٕ).
الجدفدةي التي ٌ
عامة؛ كسمة مبلزمةي فرد اتٌضحت
اسمفة المسند أك فعمفتو أصيحت ظاىرةن قر ٌ
أف ٌ
المتمعف في كتاب اهلل فمحظي ٌ
ك ٌ
ننفة ٌ
مكاضع است داماتيا حت أصيحت تيعرؼ يياي ففي المكاضع التي فراد ييا يفاف قدرة اهلل كقكتو كعذايو أك رحمتوي جيء ياأل يار
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التيدؿ
أما ال ير
التحكؿ ك ٌ
ٌ
االسمفة ككذلؾ مع األنيفاء كالمبل كة في مكاطف الطاعة كالتسامحي ٌ
الفعميي فرد است دـ في مكاضع ٌ
ٌ
(ُٖ)
مف حاؿ آل ر كأحكاؿ المنافرفف كالم ركفف كاألقكاـ الذفف ك ٌذيكا ير يسميـ كلـ فنمنكا ييـ .

االسمفة في
أف الفرؽ األيرز يفف الجممتفف ىك داللة الثيكت كاالستم اررٌفة لمجممة
ٌ
مما سيؽي ال ٌ
فمكف لنا أف ن مص ٌ
مما
الفعمفةي كما فمحظ عم الجممة
التغفر لمجممة
مرايؿ داللة
كتعددىا ٌ
االسمفة ىك كثرة المكاحؽ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
التجدد ك ٌ
تعددان كاسعاني ٌ
اف الفعؿ
االسمفة أكثر مف التعيفر يالجممة
فجعميا أكثر اتساعان لحمؿ كثفر مف المعانيي كالتعيفر يالجممة
ٌ
ٌ
الفعمفة؛ حفث ٌ

فإف تركفب االسـ فككف مع الفعؿ ك فرهي كفمكف أف نجد
أثرؿ مف االسـ؛ كذلؾ لكثرة مرتضفاتو مف ناحفةي كمف ناحفة أ رل ٌ
و
اسمفة أك يو جممةي
االسمفة التي فككف يرىا فعبلن أك جممة
معاف جدفدة كالجمؿ
تنكعان لتأدفة
في الجممة
ٌ
ٌ
ٌ
االسمفة ٌ

المرامي فتن ٌكد معاني الثٌيكت أك
ماني ك
التجدد التي فرصدىا من ئ الكبلـ(ُٗ).
ٌ
السفاؽ ٌ
السايرة مع ٌ
فتتناسب أنكاع ال ير ٌ
ٌ
الز ٌ
املبحث الثاني:

الفزق بني اخلطاب بالفعل املاضي واخلطاب بالفعل املضارع.
كينفت لما مض ي كلما فككف كلـ
أما الفعؿ فأمثمة أي ذت مف لفظ أحداث األسماءي ن
لرد ٌ
عرؼ سفيكفو الفعؿ يركلو" :ك ٌ
فرع كما ىك كا ف لـ فنرطعي فأما يناء ما مض فذىب كسمع كمكث ً
اذىب
فإنو قكلؾ نم انر:
أما يناء ما لـ فرعي ٌ
ٍ
ى
كحم ىدي ك ٌ
ٌ
(َِ)
كاقتؿ كاضربي كم ي انر فرتؿ كفذىب كفضربي ككذلؾ يناء مالـ فنرطع كىك كا ف" .

تحدث النحاة
ميما في التمففز يفف الفعؿ كاالسـ مف ناحفةي كيفف األفعاؿ ذاتيا مف ناحفة أ رلي اذ ٌ
ٌ
اف لمزمف دك انر ٌ
عف الفعؿ يصفغو المفردة كترسفماتو الثبلثة :الماضي كالمضارع كاألمري فكجدكا صفغة (فى ىع ىؿ) تدؿ عم الزمف الماضيي

ا تبلؼ في األدلة كمكاطف

(ف ٍف ىعؿ) تصمح لمحاؿ كاالسترياؿي كصفغة (افعؿ) تصمح لمحاؿ كاالسترياؿي عم
كصفغة ى
االحتجاجي ثـ راقيكا ىذه الصفغ كىي في سفاقات معفنةي حفث تسيريا أك تتصؿ ييا يعض األدكات"(ُِ)ي فالنحاة ريطكا يفف
"انو فدؿ عم الحدث يمفظو كعم الزمف في ينفتوي أم ككنو
الزمف كالصفغة ريطان كثفراني فنجد أيا حفاف في تعرففو لمفعؿ فركؿٌ :

عم

كؿ م صكص؛ لذلؾ ت تمؼ الداللة عم الزماف يا تبلؼ الصفغ كال ت تمؼ الداللة عم الحدث يا تبلفيما"(ِِ).

في)ي
أف الفعؿ في حالة اإلفراد فففد الزمف
كتجدر اإل ارة ىنا ٌ
الرطعي الذم لصؽ يوي كىك ما أيطمؽ عمفو (الزمف الصر ٌ
ٌ
عما كانت عمفو في حالة اإلفرادي فرد تأتي لتففد أزمنة أ رل
اال ٌ
أف لمسفاؽ دكره في تحدفد الدالالت الزمنفةي التي قد ت تمؼ ٌ

(ِّ)
أىمفة السفاؽ في
تنيو ايراىفـ السام ار ٌي ال
كمعنكفة
لفظفة
ٌ
كحالفة ي كقد ٌ
ٌ
ٌ
مغافرةي تيعان لنكع الجممة كما ففيا مف ق ار ف ٌ
يي ال تفصح عف الزماف كما ت فر
أف الصعكية في ىذا األمر ٌ
تحدفد أزمنة الفعؿ كدالالتو؛ اذ فركؿ " :فر ٌ
أف أينفة الفعؿ العر ٌ

و
ماض كمضارع (كالمراد الحاؿ كاالسترياؿ) كأمر ...كلكف الفعؿ في االستعماؿ
قسمكا الفعؿ ال
مصطمحاتياي فرد عرفنا أنيـ ٌ
(ف ٍف ىعؿ) ك(فىاعؿ) ال دقا ؽ
تتيفأ لو أف فجرم في طرفؽ ن ري فرد ف ار ييناء ( ىف ىع ىؿ) ال فر الزمف الماضيي كما ف ار ييناء ى
زمنفة كاضحة"(ِْ).

َٰٔ
ٱلحق[فكسؼ]ُٓ :ي كقَالُواْ ٱلـََٰٔ َن
ص َ
كقد فد ٌؿ الفعؿ الماضي عم الحاؿ عند كجكد قرفنة كركلو تعال  :ٱلـَ َن َح َ
صح َ
دم في األزمنة الثبلثة
ون[اليررة]ُٕ :ي كقد فدؿ الفعؿ الماضي عم االستمرار
ٌ
وىا َو َما َك ُ
ٱلحقۚ فَ َذ َب ُح َ
ِج َ
فعمُ َ
ئت ِب َ
التجد ٌ
ادواْ َي َ
ٱلصمَ َٰٔوةَ فَٱذ ُكُرواْ ٱلمَّ َو ِق ََٰٔيما َوقُ ُعودا َو َعمَ َٰٔى ُج ُنوِب ُكم[النساء]َُّ :ي كقد فدؿ الفعؿ الماضي عم المستريؿي كىك
ضيتُ ُم َّ
فَِإ َذا قَ َ
في ىذه الحالة فففد التحرفؽ :و ِ
سَرًاباٌ [النيأ]َِ :ي فالفعؿ الماضي في اآلفة السايرة استعمؿ لمداللة عم
سيَرت ٱل ِج َبا ُل فَ َكا َنت َ
َ ُ
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نني يالماضي الداؿ عم المستريؿ من ٌكدان
المستريؿ عم الر ـ مف صفغتو الدالة عم المضيي كمف ىنا نجد ٌ
أف التعيفر الرر ٌ
اف المرصكد مف ىذه اآلفات ىك استثارة
عم تح ٌرؽ كقكعوي كاآلفات التي تتحدث عف م اىد فكـ الرفامة كاليعث كالن كر؛ اذ ٌ
العركؿ لمتف ٌكر في ىذا األمر العظفـ كاتٌ اذ العدة لمكاجية أىكالو :إِ َذا ُز ِ
الزلزلة ]ُ :كتجدر اإل ارة ىنا
َرض ِز َا
لزلَ َياٌ [
لزَل ِت ٱأل ُ
و
ياني كما
أف الزمف المستريؿ في حرٌو تعال
ماضي كمف ثـ ٌ
ٌ
فإف مجيء الفعؿ الماضي الداؿ عم االسترياؿ ناسب المراـ الر ٌ
(ِٓ)
ٌأنو ناسب حاؿ الم اطيفف يتررفره لحرفرة ىعرىدفة كىي اليعث كالن كر .
املبحث الثالث:

أحوال الفعل املاضي يف التوصيف القزآنيّ لبين إسزائيل.
ننفةي التي جاء
المغكفة
كفففات الفعؿ الماضي في ضكء األسالفب
المتنكعةي مستعرضان اآلفات الرر ٌ
ٌ
فدرس ىذا الميحث ٌ
ٌ
كتغفر داللتو كفران لتمؾ
ميفنان أثر ذلؾ األسمكب في الفعؿ الماضيي ٌ
نني ليني اس ار فؿي ٌ
ييا الفعؿ الماضي في التكصفؼ الرر ٌ
األسالفب.

املطلب األول :أسلوب الصزط.

السييفة احتماالن كامتناعاني كاألصؿ في ال رط أف فككف مستريبلن؛
الشرط :ىك ريط كاقتراف أمر يأمر أك حدث يحدث أك ىك
ٌ
(ِٔ)
المعير عنو يمفظ ال رط
"اف الفعؿ ٌ
ألنو ان اء ي كمف لطا ؼ األفعاؿ في أسمكب ال رط ما أكرده مصطف جكاد؛ اذ فركؿٌ :

ألنو كالحدثي كالمضارع أكل
اذا كثر حدكثو استعمؿ الماضيي كاذا ٌ
قؿ حدكثو استعمؿ المضارعي فالماضي أكل يالكثفر؛ ٌ
(ِٕ)
كتعددت مدلكالت
نني ليني اس ار فؿ ٌ
يالرمفؿ؛ ٌ
ألنو لـ فحدثي فيما مت ايياف" ي كقد ٌ
تنكعت أدكات ال رط في التكصفؼ الرر ٌ
الفعؿ الماضي معياي كمف ذلؾ:


(لما).
الشرط باألداة ّ

(ِٖ)

الكجكدم .
السييي
األنطاكي أداة ال رط
سماىا
ٌ
كقد ٌ
ٌ
ٌ
ِ َٰٔ
ِ ِ ِ
ٓ
صدق ل َما َم َع ُيم[اليررة ]ٖٗ :مكقؼ يني اس ار فؿ مف الررنف
نجد في قكلو تعال َ  :ولَ َّما َجا َء ُىم كتَب من عند ٱلمَّو ُم َ
(ِٗ)
أف الفعمفف ػ فعؿ ال رط كجكايو ػ قد
(لما) ىنا تففد ٌ
الكرفـي الذم جاء مصدقان لما في التكراة ي كلع ٌؿ استعماؿ أداة ال رط ٌ

ث مبلزـ ليني اس ار فؿ في
كقعا في زمف كاحدي
أف الكفر ىح ىد ه
ٌ
يغض النظر عف مدة ذلؾ الزمفي كفي ىذه األداة ا ارة ال ٌ
اف تكرار فعؿ ال رط (جاءىـ) كالجكاب
محمد ؛ اذ ٌ
النيي ٌ
الماضيي كقد فير معيـ في الزمف الحاضري كىك زماف يعثة ٌ
محمد .
(كفركا يو)ي داللة عم ٌأنيـ لـ كلف فنمنكا يرسالة ٌ
َٰٔ
ِ
ِ
ِ
نيم وٱلمَّ ُو َعمِيم ِب َّ
ين[اليررة]ِْٔ :ي
ٱلظمِ ِم َ
كاألمر ذاتو نجده في قكلو تعال َ  :فمَ َّما ُكت َب َعمَي ِي ُم ٱلقتَا ُل تََولَّواْ إََِّّل َقميال م ُ َ
ُ
نيي ليـ يعد مكس 
في ىذه اآلفة جاء أسمكب ال رط؛ إلثيات زفؼ ما ٌادع ينك اس ار فؿ؛ فيعد أف ٌ
ألحكا في الطمب مف ٌ
أف فجعؿ ليـ قا دان لفمضكا معو ال الرتاؿ(َّ)ي كفرفعكا ما كقعكا ففو مف ذ ٌؿ كاستضعاؼ كا راج مف الدفاري يعد أف كانكا في
تتمن الحرب أكقات األنفة؛ فإذا
دفارىـ ٌ
أعزةي فعمٌؽ الررطيي عم ىذه اآلفة" :كىذا أف األمـ المتنعمة الما مة ال الدعةي ٌ
حضرت الحرب يجينت كانرادت لطيعيا"(ُّ).
(لما) كفعمو الماضي الميني لممجيكؿ (كتب) كجكايو
فكاف أف كتب عمفيـ الرتاؿ االٌ أنيـ ( ٌتكلكا)ي كىنا أفاد ال رط يأداتو ٌ

ٕٜٗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الذراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1440 ،)1ه2019/م

6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol15/iss1/12

mmari and Al-Mahameed: ????? ????? ?????? ?? ??????? ??????? ???? ??????? The Significance of the Past Simple Verb in the Quranic Description of the

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عناد الذيو الصنزي وعاطف احملاميذ

(تكلكا) السرعة في التكافؽ السرفع لمحدثفف في ذات الزمف دكنما امياؿ؛ لفن ٌكد حرفرة يني اس ار فؿ المعيكدة أفاـ نيفيـ مكس ي
ٌ
ك ٌأنيا ما زالت ففيـ مع نيي ليـ يعد مكس .
كتكتمؿ الصكرة يأداة ال رط نفسيا في اآلفات البلحرةي فرد جاء ال رط كما فأتي:
األداة

فعل الشرط

جواب الشرط

فمما
ٌ

فصؿ

قاؿ :اف اهلل ميتمفكـ ينير

جاكزه

قالكا :ال طاقة لنا

فم ٌما

لتيفف في الرسـ الثاني مف ال رط (جاكزه)
(لما) كتكالي األحداث كتبلحريا في ىذه اآلفةي ٌ
كتظير ىنا قفمة أداة ال رط ٌ
(ِّ)
أف ىنالء الركـ سرفعكف في اظيار عذرىـ في االن ذاؿ .
فعؿ ال رط ك(قالكا) جكاب ال رطي ٌ
ٓ
وس َٰٔى َِب ََٰٔايِت َنا َبي ََٰٔنت َقالُواْ َما ََٰٔى َذآ إََِّّل ِسحر مفتَرى[الرصص]ّٔ :ي ففي ىذه اآلفة التي
أما في قكلو تعال َ  :فمَ َّما َجا َء ُىم م َ
ٌ
(ّّ)
سحر
و
ان
ا:
ك
كقال
ذاتوي
الكقت
في
فكذيكه
معجزي
ارؽ
أمر
كىي
ي
الفد
ك
يالعصا
فجاءىـ
يآفة
فأتفيـ
أف
مكس
قكـ
طمب
ٌ
ه
(لما)ي التي أفادت الت ارؾ لمحدثفف
مفترلي كقد أفاد الفعؿ الماضي في فعؿ ال رط (جاءىـ) كجكايو (كذيكا) كياست داـ األداة ٌ
ٱلحق ِمن ِع ِندَنا قَالُواْ[الرصص ]ْٖ :جرل
كالترارب في كقكعيما كىما(المجيء) ك(التكذفب) كفي السكرة ذاتياَ  :فمَ َّما َجآ َء ُى ُم َ
محمد  في سفاؽ
األمر ذاتو يأداة ال رط (لما) كفعؿ ال رط (جاءىـ) كالجكاب (قالكا)ي كىذا الفعؿ ذاتو قد حدث مع سفدنا ٌ
محمد  يما جاء يو أ كه مكس تعنتان كعنادان(ّْ).
الحدفث عف تكذفييـ لوي كلما جاء يو مف الحؽي كألحركا ما جاء يو ٌ
ٓ
مع ِ
ففسر ما
درُك َ
ان قَا َل أ ََٰٔ
كقد أفاد ال رط في قكلو تعال َ  :فمَ َّما تَ ََٰٔرَءا َ
َصح ُ
ون[ال ٌ عراء]ُٔ :؛ كذلؾ ٌ
ٱلج َ
ب ُم َ
وس َٰٔٓى إَِّنا لَ ُم َ
الرد جاء سرفعان لمجرد الرنفة فرط دكنما تفكفر أك حت ترك(ّٓ) .كال ف ف عمفنا
كانت عمفو أنفسيـ مف جيف كضعؼ؛ اذ اف ٌ
(اف +نا +البلـ) المنكدة (في جكاب ال رط) مف تأكفد عم حرفرة ت اذؿ يني اس ار فؿ
ما ٌأدتو الجممة
ٌ
االسمفة مركؿ الركؿ ٌ
الكاردة في اآلفات السايرة.

ضمواْ قَالُواْ لَِئن لَّم يرحم َنا رب َنا وي ِ
كاألمر ذاتو نمحظو في قكلو تعال  :ولَ َّما س ِقطَ ِف ٓي أ ِ
غفر
َيدي ِيم َوَأرَواْ أ ََّن ُيم قَد َ
َ َ َ ََ
ُ
َ
َٰٔ
ً
(سرط) كجكايو (قالكا) كمركؿ الركؿ أفضان جممة فعمفة رطفةي
لَ َنا لَ َن ُكوَن َّن ِم َن ٱل َخ ِس ِر َ
(لما) كفعؿ ال رط ي
ين[األعراؼ]ُْٗ :ي ٌ
فعميا مضارع منفي (لـ فرحمنا)ي كىك يمعن المضي منكدان تيفاف ما جرل ليـ نتفجة عيادتيـ العجؿي كقد كرر الفعؿ الماضي
(اتٌ ذكا) لمزفد مف الت نفع عمفيـ(ّٔ).
كقد أكرد صاحب اليحر المحفط في الفعؿ ً
يأنو عم أقكاؿ يعض النحكففف العرب فعؿ ال فتصرؼي مكردان قكالن
(سرط) ٌ
(ّٕ)
لمجرجاني يأف الفعؿ ً
اف أسمكب ال رط ياألداة (لٌ ٌما) كداللة فعؿ ال رط كجكايوي
(سرطى في فده) مما يد ر استعمالو ؛ اذ ٌ
ٌ ٌ
ي
قد ٌيفنت حالة الندـ كالحسرةي التي كاف ينك اس ار فؿ فعف كنيا.

كفي سكرة األعراؼ أفضان نجد أسمكب ال رط قد جاء ياألداة (لٌما) التي أفادت السرعة كيفاف كقكع جكاب ال رط
ون[األعراؼ]ُّٓ :ي َ فمَ َّما
ني ُم ٱلر َ
يعمٌة مف فعموي كذلؾ كما فأتيَ  :فمَ َّما َك َ
َج ٍل ُىم ََٰٔبِم ُغوهُ إِ َذا ُىم َين ُكثُ َ
جز إِلَ َٰٔٓى أ َ
شف َنا َع ُ
ِ
نو قُم َنا لَ ُيم ُكوُنواْ ِقَرَدةً
ون َع ِن ٱلسٓوِء[األعراؼ]ُٔٓ :ي َ فمَ َّما َعتَواْ َعن َّما ُن ُيواْ َع ُ
ني َ
َنجي َنا ٱلَّ ِذ َ
سواْ َما ُذك ُرواْ ِبوۦ أ َ
ين َي َ
َن ُ
َٰٔ
ين[األعراؼ:]ُٔٔ :
َخِ ِس َ
اذا ىـ
ك فنا
فمما
ٌ
فمما
ٌ
فمما
ٌ

نسكا

أنجفنا

عتكا

يقمن ػ ػا
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أداة الشرط (كمّما).

كىذه األداة تترارب في معناىا مع األداة (ٌل ٌما) كىي (كمٌما)ي كقد أفادت في مكضعيا المعن ذاتو الذم أفادتو (لٌ ٌما) كىك
جمفان في ذلؾي كمف ذلؾ ما جاء في اآلفات الكرفمة اآلتفةُ  :كمَّمآ
ال رطفة الظر ٌففة
الزمانفةي كقد ٌأدل الفعؿ الماضي معن ن ٌ
ٌ
َ
َىا ٱلمَّ ُو[الما دة]ْٔ :ي ُ كمَّما جآء ُىم رسو ُل ِبما ََّل تَ ٓ
مح ِ
ون[الما دة:
رب أَط َفأ َ
س ُيم فَ ِريقا َك َّذُبواْ َوَف ِريقا َيقتُمُ َ
أَوَق ُدواْ َنا ار ل َ
يو َٰٔى أَنفُ ُ
َ
َ َ َ َ ُ
َ
َٰٔ
نيم[اليررة:]ََُ :
َٕ]ي أ ََو ُكمَّ َما َع َي ُدواْ َعيدا َّن َب َذهۥُ فَ ِريق م ُ
الجواب
الفعل
األداة
كمٌما

أكقدكا نا انر

كمٌما

عاىدكا

كمٌما

جاءىـ
ى

أطفأىا
كذيكا
نيذه

فرد أجممت اآلفات السايرة ثبلث صفات ليني اس ار فؿي ىي :عدـ افمانيـ ياهلل كاتٌكاليـ عمفوي كتكذفييـ يالرسؿي
كنرضيـ لمعيكد.


أداة الشرط (لوَّل).

نني ليني اس ار فؿ في سفاقوي
أداة ال رط (لكال) تففد االمتناع لمكجكدي كقد يانت داللة است داميا في التكصفؼ الرر ٌ
كما في قكلو تعال َ  :ولَوََّل َدفعُ ٱلمَّ ِو َّ
لسايرة لمحدفث
س َد ِت ٱأل ُ
اس َب َ
َرض[اليررة]ُِٓ :ي كقد جاءت في اآلفة ا ٌ
عض ُيم ِب َبعض لَّفَ َ
ٱلن َ
ككنفةي كىي افساد المتمادفف في األرض اذا ما تيرؾ ليـ العناف(ّٖ).
عف الناس عمكمان
منصمة حرفرة ٌ
ٌ

ِ
ِ
ِ
ٓ
مت
َرس َ
يب ُيم مص َ
معنفف م تمفففَ  :ولَوََّٓل أَن تُص َ
َّمت أَيدي ِيم فََيقُولُواْ َرَّب َنا لَوََّل أ َ
يب ُة ِب َما قَد َ
اف (لكال) األكل أفادت االمتناع لمكجكد كجكاييا محذكؼي
ٱلمؤ ِمِن َ
ين[الرصص ]ْٕ :اذ ٌ
ُ

كقد ٌأدت (لكال) في قكلو تعال
ون ِم َن
سوَّل فَ َنتَِّب َع َء ََٰٔايِت َك َوَن ُك َ
إِلَي َنا َر ُ
طؼ مع اهلل مف قيؿ يني اس ار فؿي كال ف ف دكر (لكال) األكل كالمصدر
ففففةي كفعميا الماضي (أرسمت) ففو تم ٌ
ٌأما الثانفة فيي ت ٌ

في لحرفرة أكل ؾ الركـ؛ اذ ٌانيـ نسيكا ما ح ٌؿ ييـ ال عدـ ارساؿ الرسؿ(ّٗ).
(أف تصفييـ) يعدىا؛ اذ ففو يفاف ٌّ
المنكؿٍ :
ِ ِٓ
ِ
َّ
ٱلج َٓ
اب َّ
ٱلن ِ
ار[الح ر:
نيا َولَ ُيم في ٱألخ َرِة َع َذ ُ
ال َء لَ َعذ َب ُيم في ٱلد َ
أما في قكلو تعال َ  :ولَوََّٓل أَن َكتَ َب ٱلمَّ ُو َعمَي ِي ُم َ
كٌ
(أف كتب)ي كجكاب ال رط (لع ٌذييـ)ي كىي في طاب الررنف الكرفـ لفيكد يني النظفري
ْ]ي فرد جاء الفعؿ الماضي فعؿ ال رط ٍ
الذفف نرضكا العيد مع الرسكؿ ػي فرد امتنع العذاب عنيـ؛ لكجكد الجبلء الذم أمر يو اهلل .



أداة الشرط (لو).

ألف الزمف
(اف) كال ٌ رط يػ (لك)ي فركؿ" :ال رط ي ٍ
ٌفرؽ ايف ى اـ يفف ال ٌ رط يػ ٍ
ػ(اف) سايؽ عم ال رط يػ (لك)؛ كذلؾ ٌ
اف ج تني دان أكرمتؾي فإذا انرض
المستريؿ سايؽ عم الزمف الماضي عكس ما ٌ
فتكىـ الميتد كفي أال ترل ٌأنؾ تركؿٍ :
العذر كلـ فجئي قمت :لك ج تني ً
أمس أكرمتؾ"(َْ).
فإف (المضارع) يعد (لك)
تففد (لك) الداللة عم
المضيي كمف معانفيا أنيا تففد ٌ
السييفة يفف فعؿ ال رط كجكايوي ليذا ٌ
ٌ
يتردفر الزمف الماضي(ُْ)ي كىي أداة ال رطي التي تففد امتناع كقكع جكاييا المتناع كقكع فعمياي كقد ٌأدت ىذه األداة كالفعؿ
مضانياي التي سفأتي الحدفث عنيا تياعان.
الماضي معاني كدالالت جمفمة في
ٌ
َّ
ِ َٰٔ ِ
سَي ِات ِيم[الما دة]ٔٓ :ي (لك) كفعميا مصدر منكؿ
جاء في اآلفة الكرفمةَ  :وَلو أ َّ
ام ُنواْ َوٱتَّقَواْ لَ َكفرَنا َع ُ
نيم َ
َن أَى َل ٱلكتَب َء َ
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يأف ما كاف يفنو كيفف يني اس ار فؿ ىك مماثؿ لما يفنو كيفف عياده
ك يرىا (فعؿ ماض) ٌأدت ىذه التركفية اثياتان
ٌ
حرفرفنا مف اهلل ٌ
مف فمتنعكف عف اإلفماف كالتكية عف الكفر فامتنع يذلؾ كقكع الجكاب يالفعؿ الماضي المرترف يالبلـ
سيحانو-؛ اذ ٌانيـ ىـ ٍ(لكفٌرنا).

َّ
ورَٰٔى َة َو ِ
ٱإل ن ِجي َل َو َمآ أ ِ
ُنز َل إِلَي ِيم من َّرب ِيم َألَ َكمُواْ
امواْ ٱلتَّ َ
كقد أفادت (لك) األمر ذاتو في اآلفة البلحرةَ  :ولَو أَن ُيم أَقَ ُ
ِمن فَوِق ِيم[الما دة]ٔٔ :ي اذ جاءت األداة (لك)؛ لتنكد ما كاف ليني اس ار فؿ مف كفر يالتكراة كاإلنجفؿي من ٌكدة يالمصدر

(أنيـ +أقامكا التكراة كاإلنجفؿ)ي كجاء الجكاب يالفعؿ الماضي المرترف يالبلـ (ألكمكا)ي فاآلفة ىنا تنصؿ لرناعة
المنكؿٌ :
(ِْ)
راس ة في كفرىـ؛ الذم كاف سييان المتناع ال فر عنيـ كسيكغ النعـ عمفيـ .

ُنز َل إِلَ ِ
ون ِبٱلمَّ ِو َو َّ
ٱلنِبي َو َمآ أ ِ
وىم[الما دة]ُٖ :ي
يو َما ٱتَّ َخ ُذ ُ
ككذا األمر في نفة الحرة مف السكرة ذاتياَ  :ولَو َكا ُنواْ ُيؤ ِم ُن َ
اذ جاء فعؿ ال رط فعبلن مضارعان مسيكقان يالناسل الماضكم (كاف)؛ لفن ٌكد انتفاء كقكع فعؿ (اإلفماف) ياهلل كالنيي كما أنزؿ

رطي (لك +الناسل الفعؿ (كاف) +الفعؿ
الفوي كفن ٌكد ذلؾ ٌأنيـ كانكا قد ات ذكا أكلفاء مف دكف اهلل (ّْ) .قد ٌأدل التركفب ال
ٌ
مما ال فمكف تحرفرو
المضارع) الرفمة ال ار عة التي قصدىا اهلل مف افمانيـي كىي اإل بلص في اإلفماف مف فر نفاؽي كىي ٌ

اف مكاالة الم ركفف
يالفعؿ الماضي (نمنكا)ي كلع ٌؿ ما فن ٌكد ذلؾ ىك جكاب ال رط
الماضكم المنفي (ما ات ذكىـ أكلفاء)؛ اذ ٌ
ٌ
أكير دلفؿ عم نفاقيـ(ْْ).


(م ْن).
أداة الشرط َ

أف كقكع فعؿ ال رط ف ترط يصاحيوي كقد
لم ٍف ىك عاقؿي ٌ
كتيفف ٌ
ىمف :كىي أداة ال رط التي تففد ٌ
أف أصؿ ال رط ى
اف المرصكد ييا ينك اس ار فؿ أنفسيـ الذفف يف اطيكف
يرز دكرىا مع الفعؿ الماضي في تكصفؼ يني اس ار فؿ ٌأفما يركز؛ اذ ٌ

يال رطي كمف ذلؾ ما جاء في المكاضع البلحرة:
ٓ
َٰٔ
فَم ِن ٱفتَر َٰٔى عمَى ٱلمَّ ِو ٱل َكِذب ِمن ب ِ
عد ََٰٔذلِ َك فَأ ُْؤَٰلَِئ َك ُىم َّ
ير َن ٍ
فسا ِب َغ ِ
فس أَو
ٱلظمِ ُم َ
َ
َ
َ َ
ون[نؿ عمراف]ْٗ :ي كَ من قَتَ َل َن َ
َ
ُ
ِ
ِ
ٓ
َحيا َّ
َرض فَ َكأََّنما قَتَ َل َّ
ساد ِفي ٱأل ِ
َّق
صد َ
َحي َ
اىا فَ َكأََّن َما أ َ
اس َجميعا[الما دة ،]ِّ :كأ َ
اس َجميعا[الما دة]ِّ :ي كفَ َمن تَ َ
ٱلن َ
ٱلن َ
فَ َ
َ
ٓ
َٰٔ
ون[الما دة]ْٓ :ي كومن لَّم َيح ُكم ِبمآ
َنز َل ٱلمَّ ُو فَأ ُْؤَٰلَِئ َك ُىم َّ
ِب ِوۦ فَ ُي َو َكفَّ َارة لَّ ُو[الما دة ،]ْٓ :كَ و َمن لَّم َيح ُكم ِب َمآ أ َ
ٱلظمِ ُم َ
َ
ََ
ُ
َٰٔٓ
َٰٔ
ون[الما دة.]ْْ :
أَ
َنز َل ٱلمَّ ُو فَأ ُْولَِئ َك ُى ُم ٱل َك ِف ُر َ
تصدؽي لـ فحكـي لـ فحكـ) نجد ٌأنيا أفعاؿ
فتٌضح لنا مف بلؿ استعراض أفعاؿ ال رط السايرة( :افترلي قتؿي أحفاي ٌ
متأصمة ففيـي كقد ٌأدل الفعؿ الماضي في اآلفات األريعة األكل داللة ار عة في يفاف مضي الحدث
مبلزمة ليني اس ار فؿ
ٌ

(ْٓ)
أما اآلفتاف
كانرضا و قاطعان الركؿ ٍ
يأف ال فا دة مف التطمٌع لممستريؿي عم الر ـ مف داللة ال رط عمكمان عم المستريؿ ؛ ك ٌ
منففاني كالفعؿ المضارع المنفي ال فدؿ عم المضي كحسبي يؿ ففو معن ن لمضدي
األ فرتاف فرد جاء فعؿ ال رط فعبلن مضارعان ٌ

فالفعبلف (لـ فحكـ) (لـ فحكـ) تحمبلف معن كاآلتي :لـ فحكـ يما أنزؿ اهلل = حكـ يغفر ما أنزؿ اهلل (ْٔ).



(إن).
أداة الشرط ْ

االحتمالفةي كىي مف أدكات ال رط التي
السييفة
المستريميي كال رط ييا قا يـ عم
(اف) ترترف يال رط
ٌ
ٌ
أداة ال رط ٍ
ٌ
"انما ساغ ذلؾ في (كاف)؛ لركة داللتيا عم المضيي
ترمب الزمف الماضي ال المضارعي فركؿ ايف فعفش مكردان قكؿ الميردٌ :

(اف) كمعناه
(اف)ي كلذلؾ ال فرع يء مف األفعاؿ فر (كاف) يعد ٍ
أف ترمب في الداللة ٍ
كٌأنيا أصؿ األفعاؿ كعيادتياي فجاز لذلؾ ٍ
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(ْٕ)
سيتُم ِإن
المضارع"  .كقد جاء أسمكب ال رط ياألداة (اف) في التكصفؼ الررنني ليني اس ار فؿ في المكاضع اآلتفةَ  :قا َل َىل َع َ
ين َك َفروْا ِمنيم ع َذ ِ
ون َليم َّ َِّ
ِ َّ َٰٔ ِ
ِ
َّ
يم[الما دة]ّٕ :ي َلِئن
ُ َ ٌ
س َّن ٱلذ َ ُ
ُكت َب َعمَي ُك ُم ٱلقتَا ُل أََّل تُ َقتمُوْا[اليررة]ِْٔ :ي َوِان لم َينتَ ُيواْ َع َّما َيقُولُ َ َ َ
اب أَل ٌ
ِ
ِ
أ ِ
ون[الح ر.]ُِ :
صُر ُ
نصُر َ
خر ُج َ
وىم َلُيَول َّن ٱأل ََٰٔ
َدبَر ثَُّم ََّل ُي َ
نصُروَن ُيم َوَلئن َّن َ
ون َم َع ُيم َوَلئن قُوِتمُواْ ََّل َي ُ
ُخر ُجواْ ََّل َي ُ

األداة
اف
ٍ
اف
ٍ

فعل الشرط
يكتًب
لـ فنتيكا

جواب الشرط
ٌأال تراتمكا
لفمسف
ٌ

كف
أي ٍ ًر يجكا
اف
ٍ
ال ىف ٍ يريج ى
كنيي ٍـ
قيكتًميكا
اف
نص ير ى
ٍ
ال ىف ي
لىيف ىكلُّ َّف
كى ٍـ
اف
نص ير ي
ٍ
ى
نمحظ في اآلفات السايرة داللة أفعاؿ ال رط الماضفة ( :يكتًبي أ رجكاي قكتمكاي نصركىـ) ففي األكل تظير الم الفة
أف يفرفـ ليـ أمف انر كقا دان؛ لفراتمكا معو األعداء في
يفف فعؿ ال رط (كتب) كجكايو ٌ
أف طميكا مف معكف ٍ
(أال تراتمكا)ي فيعد ٍ
أف ففرض عمفكـ الرتاؿ ثـ ال تراتمكا عدككـ كتجينكا عف لرا و(ْٖ).
ٍ

سيفؿ اهللي فراؿ ليـ نيفيـي أ



أداة الشرط (إذا).

أف تففد ال رطي فالظر ٌففة
كىي ظرؼ لما فستريؿ مف الزماف
فتضمف معن ال رطي كتأتي ظرفان محضان مف فر ٍ
ٌ
اء أفادت ال رط أـ ال.
مبلزمة ليا سك ه

(ْٗ)
الفراء ٌأنيا اذا كانت يمعن ال رط فبل
فركؿ المر ٌ
ادم" :كثر مجيء الماضي يعدىا مرادان يو االسترياؿ" ي كقد زعـ ٌ
)
َٓ
(
ول تَرَٰٔٓ
ٱلر ُ ِ
س ِم ُعواْ َمآ أ ِ
ى
ُنز َل إِلَى َّ
فككف يعدىا االٌ الماضي" ي كقدرت مع فعميا الماضي ثبلثة مكاضع ىي كاآلتيَ  :وِا َذا َ
س َ
أَعي َنيم تَ ِف ُ ِ
عد أُولَ َٰٔى ُي َما َب َعث َنا
س َن ُة قَالُواْ لَ َنا ََٰٔىِذ ِه[األعراؼ ]ُُّ :فَِإ َذا َجآ َء َو ُ
تي ُم َ
يض م َن ٱلدَّم ِع[الما دة ،]ّٖ :فَِإ َذا َجآ َء ُ
ُ ُ
ٱلح َ
ِ
ِ
ٓ
َّ
ِ
شديد[اإلسراء.]ٓ :
َعمَي ُكم ع َبادا ل َنا أ ُْولي َبأس َ
الجواب
الفعل
األداة

اذا

سمعكا

جاءتيـ

قالكا

اذا

جاء

يعثنا

اذا

ترل أعفنيـ

املطلب الثاني :الهواسخ.

الفعمفة ىك الزمف؛
اف أيرز فرؽ يفف الجممتفف
االسمفة ك ٌ
ٌ
ىي ق ار ف ٌ
لفظفة تد ؿ عم السفاؽ فتكسيو معن الزمف؛ اذ ٌ
االسمفة معن الزمف المعفف فرد استعانت
الفعمفةي كلكي تكتسب الجممة
االسمفة ال تحمؿ داللة الزمف كما ىي الجممة
فالجممة
ٌ
ٌ
ٌ
أف (كاف) يصفغتيا
ييذه األفعاؿ كك ٌ
ظفتيا كظففة جدفدة كأعطتيا صا ص فر تمؾ التي كانت لياي كقد ذىب النحاة ال ٌ
(ُٓ)
ال
فعدىا أفعا ن
السراج ال ٌ
تففد اقتراف مضمكف الجممة يالزمف الماضيي كتست دـ لمداللة عم الزمف الماضي اليعفد ي كايف ٌ
تدؿ عم الزماف فرطي
حرفرفةي كاٌنما ىي عنده أفعاؿ المفظي فركؿ" :كالضرب الثاني أفعاؿ المفظي كلفست يأفعاؿ
حرفرفةي كاٌنما ٌ
ٌ
ٌ

أف عيداهلل أ كؾ ففما مض ي
كذلؾ قكلؾ :كاف عيد اهلل أ اؾي كأصيح ي
عيداهلل عاقبلني لفست ت ير يفعؿ فعموي كاٌنما ت ير ٌ
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أف الصياح أت عمفو كىك عاق هؿ"(ِٓ).
كٌ
الحرففة.
الفعمفة كالنكاسل
كتتناكؿ ىذه الدراسة نكعفف مف النكاسل ىما :النكاسل
ٌ
ٌ
أ-

الفعمية.
النواسخ
ّ

ظمَ ُموَنا
الفعمفة دك انر
لرد ٌأدت النكاسل
ننفةي التي احتكت عمفياي ففي قكلو تعال َ  :و َما َ
تحكفمفا كاضحان في اآلفات الرر ٌ
ٌ
ٌ
َٰٔ ِ
ون[اليررة.]ٕٓ :
س ُيم َيظمِ ُم َ
َولَكن َكا ُنٓواْ أَنفُ َ

مما يفمحظ في ىذه اآلفة أنيا جمعت يفف صفغتي الماضي (ظممكنا) كالمضارع (فظممكف)؛ لمداللة عم تمادفيـ في
ٌ
اف ٌ
(ّٓ)
ون[اليررة َُِ :كَُّ]ي كىذا و
جار عم األسمكب المعركؼ في
الظمـ كاستمرارىـ عم الكفر  .كقكلو تعال  :لَو َكا ُنواْ َيعمَ ُم َ
أف العالًـ يال يء اذا لـ ً
كفنف عنو العمـ كما يفنف عف
فجر عم مكجب عممو قد فنزؿ منزلة الجاىؿ يوي ي
فنكف اليبل ة مف ٌ
(ْٓ)
ون[نؿ عمراف]ُُِ :ي
ون َِب ََٰٔاي ِت ٱلمَّ ِو[نؿ عمراف]ُُِ :ي كَّ وَكا ُنواْ َيعتَ ُد َ
الجاىمفف  .كفي قكلو تعال ِ :بأََّن ُيم َكا ُنواْ َيكفُُر َ
السجدة]ِْ :ي نجد الغافة مف اد اؿ الزمف الماضي يكساطة
ونٌ [
ون[األعراؼ]ُّٕ :ي كَ و َكا ُنواْ َِب ََٰٔايِت َنا ُيوِق ُن َ
ضعفُ َ
كَ كا ُنواْ ُيستَ َ
و
الداللفة
ماضي كيالتالي تتٌضح لنا الرفمة
الفعمي (كاف)ي الذم أرفد يو تحكفؿ الزمف المضارع ػ كفران لصفغتو ػ ال
الناسل
ٌ
ٌ

إلفراد الناسلي كىي اثيات الصفات المحمكلة يأ يارىا في الماضي كتأكفد استمرارىا في الزمف الحاضر كالمستريؿي فكأنما

صمة كاظيارىاي كمف تمؾ الصفات (ظمميـ ألنفسيـ) (ضبلليـ كعدـ ادراكيـ
أراد اهلل  تيفاف صفات يني اس ار فؿ المتأ ٌ
ككعفيـ لحرفرة ما فجرم حكليـ) ك(كفرىـ كعنادىـ) ك(اعتدانىـ كتمادفيـ) ك(ىكانيـ كذلٌيـ كاستضعافيـ)ي فرد أفاد د كؿ

الفعمفة حكت الزمف
االسمفة السايرة يأ يارىا
ألف الجمؿ
الناسل (كاف) عم الجممة
ٌ
ٌ
ٌ
االسمفة تحكفؿ الزمف ال احبللو؛ ٌ
المتجددي فتككف (كاف) قد مزجت يذلؾ يفف الزمف
الداللفة ىي الماضي
أف الرفمة
ٌ
ٌ
المضارع كالمستريؿي كيد كؿ (كاف) نجد ٌ
الزمني الجدفدي الذم تففده الر ار ف في السفاؽي
عددت اتجاىات الزمف الكاحدي فالجية ىي التحدفد
كالجيةي كتككف يذلؾ قد ٌ
ٌ

في في المغة العر ٌيفةي كاصطبلح ()aspect
كالذم يفطمؽ عمفو في المغة اإلنجمفزٌفة ( )tenseكفرايؿ اصطبلح الزمف الصر ٌ
يفرايؿ اصطبلح الجيةي فالجية اذان ت صفص لعمكـ ما في الفعؿ مف حدث كزمف كاسناد(ٓٓ).

االسمفةي التي -في أصؿ كضعيا-
م (كاف) عم الجممة
ٌ
كنجد في نفات أ رل ٌ
أىمفة الزمفي الذم أضافو الناسل الماضك ٌ
ت مك منوي كمف ذلؾ قكلو تعال  :وكانواْ ع َٰٔ
ين[األعراؼ]ُّٔ :ي كقكلوَ :وَكاُنواْ قَوما م ِ
ين[األعراؼ ]ُّّ :كَ و َكا ُنواْ
جرِم َ
نيا َغ ِفمِ َ
ََ ُ َ َ
َٰٔ
أف اهلل
ين[األعراؼ]ُْٖ :ي قد أضف الناسل عم الجمؿ
ظَمِ ِم َ
ٌ
االسمفة في اآلفات السايرة عنصر الزمفي كفتٌضح يذلؾ لنا ٌ
 أراد تكطفد صفة ال ير كتأصفميا في االسـ يإرجاعو ال الجية التي فحمميا الزمف؛ لتأكفد صفات يني اس ار فؿ( :الغفمةي
كاإلجراـي الظمـي ال سراف).
الحرفية.
ب -النواسخ
ّ

و
ماضي كستظير لنا
فعمفةي فعميا
نمحظ في يعض الجمؿ
أف يرىا جاء جممة ٌ
ٌ
(اف) ٌ
في ٌ
االسمفة المن ٌكدة يالناسل الحر ٌ
ِ
ىدى َوُنور[الما دة:
الرفمة
الداللفة في األ ياري التي احتكت عمفيا تمؾ الجمؿي كمف ذلؾ قكلو تعال  :إَِّنآ أ َ
ييا ُ
ٌ
ورَٰٔى َة ف َ
َنزلَنا ٱلتَّ َ
ٱإل ِ
َّ
ورَٰٔى َة َو ِ
يل[الما دة]ٔٔ :ي أ ٌكد التنزفؿ الحكفـ في اآلفة األكل  :الفعؿ الماضي (أنزلنا)؛
نج َ
امواْ ٱلتَّ َ
ْْ]ي كقكلوَ  :وَلو أَن ُيم أَ َق ُ

ميفنان –كذلؾ -الغافة مف انزاليا؛ اذ ٌانيا تحمؿ ليني اس ار فؿ اليدل
ليفاف كقكع الفعؿ كاثيات حرفرتوي التي أنكرت الفيكدي ٌ
االمتناعفةي أفاد نفي كقكع الفعؿ مف ًقيؿ يني اس ار فؿ؛
كالنكري كفي اآلفة الثانفة :أفاد الفعؿ الماضي (أقامكا) في جممة ال رط
ٌ
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داللة الفعل املاضي يف التوصيف القزآني لبين إسزائيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذ اف عنادىـ كتزمتيـ كانا سيب حجب ال فرات كالرحمة عنيـ(ٔٓ)ي كفي قكلو تعال َ  :فٱنتَقَمَنا ِمنيم َفأ َٰٔ ِ
ٱليم ِبأََّن ُيم
َغرقَن ُيم في َ
ٌ
ُ
َ
ِ
َّ
اف (الكذب)
(اف) فعبلن ماضفنا يفاف السيب مف االنتراـ كمف ثـ اإل راؽ؛ اذ ٌ
َكذ ُبوْا َِب ََٰٔايت َنا[األعراؼ ]ُّٔ :أفاد مجيء ير الناسل ٌ
ون َِب ََٰٔاي ِت ٱلمَّ ِو[نؿ عمراف]ُُِ :ي فرد أفاد الفعؿ
قدفـ ماثؿ في تمؾ األمةي كنجد األمر ذاتو في قكلو تعال ِ :بأََّن ُيم َكاُنواْ َيكفُُر َ
المضارع المنسكخ يػ(كاف) اثيات الفعؿ (الكفر) ليـ في المضارع كتأكفد استم اررفتو ال كقتنا الحاضر(ٕٓ).
املطلب الثالث :الفعل املاضي املبين للنجهول.
ض ِرَبت
ٌأدل الفعؿ الماضي الميني لممجيكؿ في تكصفؼ الررنف الكرفـ ليني اس ار فؿ معاني عدفدةي ففي قكلو تعال ُ  :
َين َما ثُِقفُٓواْ[نؿ عمراف]ُُِ :ي حفنما أراد الذكر الحكفـ الصاؽ الذؿ كاليكاف ييني اس ار فؿ يسيب جحكدىـ نفات
َعمَي ِي ُم ٱلذلَّ ُة أ َ
اهلل كانكارىـ ليا كقتميـ األنيفاء ظمماني كتمادفيـ في الياطؿي فرد ٌأدل يناء الفعؿ لممجيكؿ الغافة مف استحضاره يإطبلقو كعدـ
(ٖٓ)
فأم
فعـ أمر الذلة
انتياء يكؿ امرئ فر أر ىذه اآلفة ي كت مؿ المكاف أفضان ٌ
ايتداء مف اهلل  ك ن
ن
اسناده لفاعؿ يعفنوي فرد ٌ
مكاف كجدكا ففو كأم أرض سفحمكف ييا لف فظفركا يالعزةي فمف تركـ ليني اس ار فؿ رافة لرفاـ الساعة(ٗٓ) .كىذه ي ارة مف
اهلل تعال ال عياده المنمنفف تم ص مسفرة يني اس ار فؿ طفمة فترة كجكدىـ.

ً
سيتُم إِن ُكِت َب َعَمي ُك ُم
كنجد الفعمفف الماضففف المينففف لممجيكؿ ( :يكت ى
ب) ك(أي رجنا) في قكلو تعال  :قَا َل َىل َع َ
َٰٔ ِ ِ
َٰٔ ِ
ِ
ٓ
سِب ِ
يل ٱلمَّ ِو َوقَد أ ِ
ُخرج َنا ِمن ِد ََٰٔي ِرَنا َوأَب َنآِئ َنا[اليررة]ِْٔ :ي فميحظ في طاب يني
ٱلقتَا ُل أَََّّل تُ َقتمُواْ قَالُواْ َو َما لَ َنا أَََّّل ُنقَت َل في َ
أف فيعث ليـ ممكاني
اس ار فؿ ٌأنيـ فجعمكف كاسطة يفنيـ كيفف اهلل تعال ؛ اذ ٌانيـ قد طميكا مف ( معكف) يعد كفاة مكس ٍ
ً
ب) قد ٌأدل معن ن جمفبلني ف تصر حكافة الركـي كما كاف لمفعؿ تأدفة ذلؾ المعن
أف الفعؿ ( يكت ى
فراتمكف تحت لكا وي كنجد ىنا ٌ
أما الفعؿ
أف ىنالء الركـ ال ف اطيكف اهلل كال فستمعكف منو ميا رة؛ اذ ٌ
يينا و لممعمكـ؛ فرد ٌيفف ٌ
نيي أك ممؾٌ .
اليد مف كجكد ٌ
(أي رجنا)ي فرد أفاد ينانه لممجيكؿ ٌأنو ٌانما جاء؛ لفصرؼ التركفز عم جسامة الحدث كعظامتوي ال عم عظامة المحدث؛
فرد كصمكا ال مرحمة اليكاف كالطرد مف الدفاري ككذلؾ الفعؿ (استحفظكا) في قكلو تعال ِ  :بما ٱستُ ِ
حفظُواْ ِمن ِك َٰٔتَ ِب ٱلمَّ ِو
َ
و َكا ُنواْ عمَ ِ
أف الحفظ لـ فكف مكف تمراء أنفسيـي يؿ يسيب أمر اهلل ٌافاىـ
يو ُ
ش َي َدآ َء[الما دة)ْْ :ي فاليناء لممجيكؿ أفاد –ىناٌ -
َ
َ
(ُٔ)
(َٔ)
يحفظ كتايو مف التحرفؼ كالتضففع ي كىك عا د عم الريانففف كاألحيار فرطي الذفف استحفظيـ التكراة ىـ األنيفاء ي كفي
قكلو تعال ُ  :غمَّت أ ِ
َيدي ِيم[الما دة ]ْٔ :أفاد اليناء لممجيكؿ اإل راؽ في الدعاء عم يني اس ار فؿ يالدعاء كال ذالفي الذم
(ِٔ)
اب ٱلمَّ ُو َعمَي ِيم ثَُّم
صمواْ ثَُّم تَ َ
ترسك يو قمكييـ ففزدادكف ي بلن ال ي ميـ كنكدان ال نكدىـ ي كفي قكلو تعال  :فَ َع ُمواْ َو َ
ِ
المرة الثانفة
صمواْ َكثير م ُ
َع ُمواْ َو َ
نيم[الما دة ]ُٕ :يكٌرر الفعؿ الماضي الميني لممجيكؿ مرتفف؛ لتأكفد كقكعوي كا ٍف لـ فكف في ٌ
الغي كالفساد يعيادتيـ
أف الفعؿ
منيـ جمفعاني كت فر داللة الماضي المجيكؿ –ىنا -ال ٌ
ٌ
متأصؿ ففيـ ك ٌأنيـ متمادكف في ٌ
(ّٔ)
ِ
ين َكفَرواْ ِمن بِن ٓي إِ َٰٔٓ ِ
ِ َِّ
ً
سِ
يسى
َ
ان َد ُاوۥ َد َو ِع َ
سرءي َل َعمَ َٰٔى ل َ
َ
العجؿ ي كفي مكضع ن ر نجد الفعؿ (ليعف) في قكلو تعال  :لُع َن ٱلذ َ ُ
ِ
اف المعف مكركر ككاقع يأكثر مف فاعؿ لتكرار كقكعو في أزماف عدفدة؛ فيـ
ري َم[الما دة ]ٕٖ :قد ٌأدل داللة كاضحة؛ اذ ٌ
ٱبن َم َ

كثفرك العصفافي ال فنصاعكف ألمر أنيفا يـ(ْٔ).

كقد كرد الفعؿ أُوِذي َنا[األعراؼ ]ُِٗ :عم لساف يني اس ار فؿي كاليناء لممجيكؿ -ىنا -فحمؿ دالالت عدفدةي منيا:

تعدد اإلفذاء كتنكع االمتياف قيؿ مكلد نيفيـ مكس  كاستم ارره حت نيكءتوي كمف ذلؾ اإلفذاء قتؿ أينا يـ كاستعيادىـ في
ٌ
(ٓٔ)
ال دمة كالميفي فالفاعؿ معمكـ كىك فرعكفي كقد صرؼ حذؼ الفاعؿ التركفز عم الفعؿ كيفاف ًعظمو كجسامتو  .كأفاد
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سواْ َما ُذكُرواْ ِب ِوۦ[األعراؼ ]ُٔٓ :اإل ارة ال ما كانكا فتناسكف ما
الفعؿ الميني لممجيكؿ ( يذ ٌكركا يو) في قكلو تعال َ  :فمَ َّما َن ُ
مرة.
فمرفو عمفيـ الصالحكف منيـي ك ٌأنيـ ال فذكركف ذلؾ يففعاد عمفيـ فر ٌ
أىمفة الفعؿ دكف فاعموي
أف داللة الماضي الميني لممجيكؿ كانت في الييا؛ ليفاف ٌ
مما سيؽ ال ٌ
فمكف لنا أف ن مص ٌ
كتأكفد حرفرة الفعؿ المراد ال مكص ال معناه.

املطلب الزابع :صلة املوصول.

األسماء المكصكلة ينكعفيا -ال اص كالم ترؾ -مييمة المعن ي ناقصة الداللة يذاتياي ال فتٌضح معناىا ٌاال اذا ك ً
صمت
ي
يالصمة؛ فيي مفتررة ال تمؾ الصمةي كقد أكرد ليا النحاة ركط عدةي فجب أف تتحرٌؽ ففياي كمنيا :أف تككف يرٌفة لفظان

اف فا دة الصمة ىي رفع اإليياـ مف المكصكؿ كتكضفحو
كمعن ن ي ك ٍ
أف فككف معناىا مفيكمان لمم اطبي أم معمكمة لدفو؛ اذ ٌ
لمم اطب.

كقد جاءت صمة المكصكؿ أفعاالن ماضفة في فر مكضع في سفاؽ تكصفؼ الررنف الكرفـ ليني اس ار فؿي يفمكف لنا
الزمني عم االسـ المكصكؿي لرد كردت أسماء عدة
أف نست مصيا؛ لتيفاف داللة الفعؿ الماضي المرصكدة كتكضفح األثر
ٌ
مكصكلةي كلكؿ داللتوي التي ت تمؼ كفؽ سفاؽ ال طاب.

أ -اَّلسم الموصول (الذين).
و
تصدرت جممة الصمة:
لمصمة الجمع (ينك اس ار فؿ)ي كففما فمي اجما هؿ لؤلفعاؿ الماضفةي التي
ٌ
يذكر مرات عدفدة ٌ
ام ُنواْ َم َعوُۥ[اليررة]ِْٗ :ي
َ كفَُرواْ[اليررة]ٖٗ :ي َ ع َرفُواْ[اليررة]ٖٗ :ي ظَمَ ُمواْ[اليررة]ٓٗ :ي ظَمَ ُمواْ[األعراؼ]ُِٔ :ي َ ء َ
ين
َ ى ُ
ون[األعراؼ]ُّٕ :ي إِ َّن ٱلَِّذ َ
ضعفُ َ
ادواْ[الما دة]ْْ :ي َ ك َف ُروْا[الما دة]ٕٖ :ي َ كفَُروْا[الما دة]َٖ :ي ٱلَِّذ َ
ين َكا ُنواْ ُيستَ َ
َىل ِ
َِّ
ين ع ِممُواْ َّ ِ
ِ
ٱتَّ َخ ُذواْ ِ
ين َك َفرواْ ِمن أ ِ
ٱلك َٰٔتَ ِب[الح رِ :ي ُُ]ي
ٱلع َ
جل[األعراؼ]ُِٓ :ي َ وٱلَّذ َ َ
ٱلسَيات[األعراؼ]ُّٓ :ي ٱلذ َ ُ
ين ٱستُ ِ
ضعفُواْ ِفي ٱأل ِ
ورَٰٔى َة[الجمعة.]ٓ :
َرض[الرصص]ٓ :ي ٱلَِّذ َ
ٱلَِّذ َ
ين ُحممُواْ ٱلتَّ َ
مما مض حرفرة يني اس ار فؿ مف بلؿ صفاتوي التي ا تممت عمفيا جمؿ الصمةي فيـ (كافركف) (منكركف
ٌ
فتيفف لنا ٌ
لمكتاب) (ظالمكف) (مستضعفكف).

ب -اَّلسم الموصول (ما).

ميمان في يفاف الرسالةي التي أنزلت عم يني اس ار فؿي
فد ٌؿ في أصؿ كضعو عم فر العاقؿي فرد ٌأدل مع صمتو دك انر ٌ
الحجة في عدـ االرعكاء ييا كاالتعاظ يمكجيياي كقد جاءت األفعاؿ الماضفة في
مما فرفـ عمفيـ ٌ
كعمك منزلتيا ٌ
منكدان رفيا ٌ
صمة المكصكؿ كاآلتي:

شرواْ ِب ِوۦ[اليررة]َُِ :ي م َّما ُذكرواْ ِب ِوۦ[الما دة]ُّ :ي ِ بما ٱستُ ِ
حفظُوْا[الما دة]ْْ :ي ِبمآ
ُ
َّ ما َعَرفُواْ[اليررة]ٖٗ :ي َ ما َ َ
َ
َ
ُنز َل إِلَ ِ
َّ
يو[الما دة]ُٖ :ي َ مآ أ ِ
س ُيم[الما دة]َٖ :ي َ و َمآ أ ِ
ُنز َل إِلَى
أَ
َّمت لَ ُيم أَنفُ ُ
َنز َل ٱلم ُو[الما دة ْْ :كْٓ]ي َ ما قَد َ
ِ
س ِ
ون[األعراؼ]ُِٔ :ي َ ما ُذكُرواْ ِب ِوۦ[األعراؼ]ُٔٓ :ي
َّ
ٱلحق[الما دة]ْٖ :ي ِب َما َكا ُنواْ َيظمِ ُم َ
ول[الما دة]ّٖ :ي َ و َما َجآ َء َنا م َن َ
ٱلر ُ
ِ فيما َكا ُنواْ ِف ِ
ٓ
وس َٰٔٓى[الرصص.]ْٖ :
يو َيختَِمفُ َ
ون[فكنس]ّٗ :ي َ ما أُوِت َي ُم َ
َ
أىمفة الكتابي الذم أنزؿ عم يني اس ار فؿي كتنكد أفضا ردة فعميـ ازاءه
تن ٌكد صمة المكصكؿ في اآلفات السايرة ٌ
المنزؿي ال ليني اس ار فؿ؛
كتكذفييـ لو كانكارىـ ككفرىـ يوي كفي ىذا المراـ نجد الغافة األسم في ال طاب ىي لمكتاب
السماكم ى
ٌ
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اف جممة المكصكؿ الماضكفة جعمت الفكر فنصرؼ لمكتاب المنزؿ.
اذ ٌ
املطلب اخلامس :املاضي املؤكّذ.
كتاـي
ٌ
فعد الفعؿ الماضي -في أصؿ كضعو -مف أكثر األفعاؿ تأكفدان؛ كذلؾ ٌ
ألنو فد ٌؿ عم زماف انرض ي فالفعؿ كا هف ه
كالجية ففو ثايتة كالحدث قد حصؿي كمع ذلؾ فرد يفراد يالماضي الزفادة في التأكفدي كاإلثيات يالفاعؿي كمف ذلؾ مجف و مسيكقان
يالحرؼ (قد) التي تأتي لتففد معاني ثبلثة كىي :التحرفؽ كالتكقع كالتررفب.

ألف معن التحرفؽ يحصكؿ
كالتحرفؽ ىك المعن األكؿ المبلصؽ لياي كقد قصد النحكفكف يالتحرفؽ معن التأكفد؛ ذلؾ ٌ
الفعؿ قا هـ أصبلن يصفغة الفعؿي التي ىي صفغة (فى ىعؿ) كاٌنما جاءت (قد)؛ لتن ٌكد ىذا المعن (ٔٔ).
التأكفدفة
كقد جاء ىذا المعن ماثبلن في نفات الذكر الحكفـي التي كصؼ ييا اهلل تعال يني اس ار فؿي كقد ٌأدت (قد)
ٌ

مما جاء؛ إلقامة الحجة عمفيـي
معنففف يارزفف :أحدىما جاء في سفاؽ المدح كذكر المزٌفةي التي منحيا اهلل ليني اس ار فؿي كىك ٌ
َخذ َنا ِميثََٰٔق بِني إِ َٰٔٓ
يل
ٱلبي ََٰٔن ِت[الما دة]ِّ :ي كَ لقَد أ َ
سرِء َ
سمَُنا ِب َ
كقد جاءت األفعاؿ الماضفة في قكلو تعال َ  :ولَقَد َجآ َء ُ
تيم ُر ُ
َ َ ٓ َ
َٰٔ
الد اف]ِّ :ي كوَل َقد ءاتيَنا بِني إِ َٰٔٓ
[الما دة)َٕ :ي كوَل َقد بَّوأَنا بِني إِ َٰٔٓ
ِ
يل[الجاثفة:
سرِء َ
سرِء َ
عمَ َٰٔى ِع ٍممٌ [
يل[فكنس]ّٗ :ي كَوَلقَد ٱختَرَن ُيم َ
َ ََ َ ٓ َ
َ َ َ ٓ َ
ُٔ]ي فتٌضح لنا مف اآلفات السايرة ٌأنيا جمفعيا تنكد عم ما ماز اهلل يو يني اس ار فؿ يأف ا تارىـ كيكأىـ كأ ذ مفثاقيـ
اإللييي
تيفف المنزلة العالفةي التي منحيا اهلل ليـي كقد جاءت تمؾ األفعاؿ منكدة؛ لتن ٌكد حرفرة العدؿ
كنتاىـي فكميا أفعاؿ ٌ
ٌ
كأف اهلل ال فمفز يفف مرو حت فستيفف منيـ اإلفماف أك الكفر.

أما الداللة الثانفةي فرد جاءت لتأكفد حرفرة يني اس ار فؿي التي لـ تعد اففةن عم أحدي فرد كفركا ياهلل كرسمو كما
ٌ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ري َم[الما دةي ]ُٕ :ي ك(ضمٌكا
يح ُ
أنزؿ عمفيـ مف كتبي كمف ذلؾ قكلو تعال  :لَقَد َكفََر ٱلذ َ
ٱبن َم َ
ٱلمس ُ
ين قَالُٓواْ إ َّن ٱلم َو ُى َو َ
كأضمكا) كمنو قكلو تعال  :فَمن كفر ب َٰٔ
ٱلسِب ِ
ضموْا[األعراؼ:
س َوآ َء َّ
َ َ ََ َ َ
يل[الما دة]ُِ :ي َ وَأَرواْ أََّن ُيم قَد َ
عد َذلِ َك ِمن ُكم َفقَد َ
ض َّل َ
ُْٗ]ي كىذه األفعاؿ كٌميا قد تأ ٌكدت مف بلؿ رحمتيـ الطكفمة مع أنيفاء اهللي الذفف ك ٌذيكىـ كلـ فنمنكا ييـي كيذلؾ التكذفب فرد

تررب الفعؿ ال الزمف
تأ ٌكد ضبلليـي كفمكف لنا أف نجد المعن اآل ر لػ(قد) ػ كىك التررفب ػ ماث ن
بل في اآلفات السايرةي كىي أف ٌ

الحاضري كيذلؾ تككف قد أ ٌكدت نسيتو في الماضي كاستم ارره ال ما قيؿ الحاضري كفي ىذا داللة استمرار كفرىـ كضبلليـ
كتكذفييـ ألنيفا يـ كعدـ طاعتيـ (ٕٔ).
املطلب السادس :املاضي املهفي.

كفرؿ مع الماضيي
اف) كفكثر كركد ىذه األدكات مع المضارع ٌ
لماي ماي التي لفي لفسي ٍ
لمنفي أدكات عدفدة منيا( :لـي ٌ
كأكثر األدكات كركدان مع الماضي (ما) كتففد نفي الماضي الررفب مف الحاؿ(ٖٔ)ي كتككف؛ لنفي كقكع الحدث في الزمف
(ٗٔ)

الماضي الررفب مف الحاؿي اذا كاف جكايان لػ (قد فعؿ)

اذا أفادت معن الدعاء فزمنو االسترياؿ(َٕ).

أما
كقد تد ؿ (ال) الناففة عم الماضيي فتنففو كتتركو عم زمنوي ٌ

ون ِبٱلمَّ ِو َو َّ
ٱلنِبي َو َمآ أ ِ
ُنز َل
كمف المكاضع التي جاء النفي ففيا كاقعان في جكاب ال رطي قكلو تعال َ  :ولَو َكا ُنواْ ُيؤ ِم ُن َ
َٰٔ
َٰٔ ِ ِ
إِلَ ِ
ون[الما دة ]ُٖ :يعد (لك)ي كفعؿ ال رط (كانكا فنمنكف)ي فرد جاء النفي –ىنا-
يو َما ٱتَّ َخ ُذ ُ
نيم فَ ِسقُ َ
وىم أَوِل َيآ َء َوَلك َّن َكثي ار م ُ

مكمبلن لما يدئ يو أسمكب ال رطي كىك نفي اإلفماف عنيـي الذم فتناف مع ات اذ أكل ؾ أكلفاء ليـ؛ فإفمانيـ لـ فكف الصاني
ٌ
فمكاالة الم ركفف ىي فر دلفؿ عم نفاقيـ(ُٕ).
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َٰٔ ِ
ون[األعراؼٌ ]َُٔ :أدل النفي لمفعؿ الماضي مع جممة االستدراؾ
كفي قكلو تعال َ :و َما َ
س ُيم َيظمِ ُم َ
ظمَ ُموَنا َوَلكن َكاُنٓوْا أَنفُ َ
(ِٕ)
اف
اف النفي ػ ىنا ػ قد أفاد التككفدي كىك ما ف يو النفي ؛ اذ ٌ
التي تيعتيا معن التأكفدي كىذه مف عجا ب األسمكب الررنني؛ اذ ٌ
ٓ
وس َٰٔى َِب ََٰٔايِت َنا َبي ََٰٔنت َقالُواْ َما
المنفي اثيات كتأكفد لوي كفي مكضع ن ر نجد النفي قد ٌأدل معناه
نفي
الحرفريَ  :فمَ َّما َجا َء ُىم م َ
ٌ
ٌ
ِ
َٰٔ ٓ
ين[الرصص]ّٔ :ي فرد نف ينك اس ار فؿ ٌأنيـ سمعكا يدعكل التكحفد
س ِمع َنا ِب ََٰٔي َذا ِف ٓي َء َابآِئ َنا ٱألََّولِ َ
َى َذا إََِّّل سحر مفتَرى َو َما َ
عما فجكؿ في أنفسيـ مف تكذفب لمدعكل
نففان مطمرناي كقد مؿ النفي كذلؾ نياءىـ كأجدادىـي فرد ك ؼ النفي لمماضي ٌ
(ّٕ)

كىـ  -ينففيـ سماع ذلؾ في الزماف السايؽ؛ لفنكدكا

كرفضياي فكفؼ ففعمكف أم انر لـ فعيدكا نياءىـ كال أجدادىـ عمفو؟
أف ما جاء يو مكس ىك يًدعه لـ يفسيؽ لمثمو فد ٌؿ ٌأنو مفترل عم اهلل(ْٕ)؛ اذ ٌانيـ لـ فسمعكا يمثمو لفظاعتو(ٕٓ).
كفثيتكا ٌ
املطلب السابع :املضارع الذي أفاد معهى املاضي.

أف الصفغ الصر ٌففة لؤلفعاؿ لفست مطٌردة؛ فرد تد ٌؿ الصفغ الماضفة عم الزمف
لرد تمت اإل ارة ػ ففما سيؽ ػ ال ٌ
المغكم المبلزـ لمصفغة كالمراـ
الحاليي كقد تد ٌؿ األفعاؿ المضارعة عم الزمف الماضيي كال فتأتٌ ذلؾ يمعزؿ عف السفاؽ
ٌ

الذم أيطمرت ففو الصفغةي كمف أمثمة ذلؾ :اذا تيع الفعؿ المضارع (اذ)؛ فيك فعن الماضي نحك قكلو تعال َ  :وِاذ َيم ُكُر
ين َكفَرواْ[األنفاؿ ]َّ :ك اليان ما فراد يالمضارع يعدىا حكافة الحاؿ الماضفةي نحك قكلو تعال  :إِذ ي ِ
َِّ
وحي َرب َك إِلَى
ُ
ي
ِب َك ٱلذ َ ُ
ٓ
ٱلم ََٰٔمِئ َك ِة أَني َم َع ُكم(األنفاؿ)ُِ :ي كالسيب في ذلؾ ىك(اذ) فأصؿ كضعيا أف تككف ظرفان لمكقت الماضي(ٕٔ).
َ
أف الحدث
كمف داللة المضارع عم الماضي ما فككف ففو المضارع مسيكقان يػ (كاف)؛ اذ فد ٌؿ عم الزمف المستمري أم ٌ

أف الفعؿ كقع
استمر في الزمف الماضيي فالماضي جاء مف (كاف) كاالستمرار مف (ففعؿ) كفي ذلؾ أفضان داللة عمفرة كىي ٌ
ٌ
(ٕٕ)
مدة مف الزمف .
مرة كاحدةن يؿ
استمر ٌ
ٌ
في الزمف الماضيي كلكنو لـ فرع ٌ
منففان؛ فنففو فففد تررفب الفعؿ ال
أف فككف المضارع ٌ
كىنالؾ ك هؿ ثالث إلفادة صفغة المضارع معن الماضيي كىي ٍ
كمما جاء مف ذلؾ في تكصفؼ الررنف الكرفـ ليني اس ار فؿ المكاضع اآلتفة:
الزمف الماضيي ٌ

س َعة م َن ٱلم ِ
ال[اليررة]ِْٕ :ي فرد أفادت صفغة المضارع معن الفعؿ
قكؿ يني اس ار فؿ في طالكتَ  :ولَم ُي َ
ؤت َ
َ
مو
طع ُ
الماضي؛ كذلؾ ٌ
ألنيا يسيرت يأداة النفي (لـ) ككذلؾ في قكلو تعال عم لساف طالكتي م اطيان يني اس ار فؿَ :و َمن لَّم َي َ
أف المتكمـ كاف فتكقٌع
ككأف النفي –ىنا -فففد ٌ
فَِإَّنو[اليررة]ِْٗ :ي فالفعؿ المضارع المنفي (لـ فطعمو) أفاد معن الماضيي ٌ
فر ما نؿ الفو أمر الم اطبي فجاء يالنفي لفن ٌكد مضي الصفغة .كاألمر ذاتو نجده في الفعؿ المضارع المنفي يػ(لـ) في
َٰٔٓ
َٰٔ
ون[الما دة]ْْ :ي فرد أفاد النفي تأكفد عدـ كقكع الفعؿ في
قكلو تعال َ  :و َمن لَّم َيح ُكم ِب َمآ أ َ
َنز َل ٱلمَّ ُو فَأ ُْولَِئ َك ُى ُم ٱل َك ِفُر َ
اف جممة النفي تمؾ قد أ نت عف
الماضيي عم الر ـ مف كركد صفغتو يالمضارعي كىنا ندرؾ قفمة التعيفر ييذه الصفغة؛ اذ ٌ
لتصكر كؿ ما حكـ يو أكل ؾ ٌاال ما أنزؿ اهللي كاقتراف الفعؿ يأسمكب
ذكر كؿ ما سكل ذلؾي فرد تركت لمعرؿ مساحة كيفرة
ٌ
اف النفي عف عمؿ كقع كما فزاؿ فرع.
ال رط أضاؼ لو داللة أ رل؛ اذ ٌ

ِ
اب
ون لَ َي َم َّ
س َّن ٱلَِّذ َ
كفي نفة أ رل نجد األسمكب ذاتوي فركلو تعال َ  :وِان لَّم َينتَ ُيواْ َع َّما َيقُولُ َ
نيم َع َذ ٌ
ين َكفَُرواْ م ُ
ِ
يم[الما دة]ّٕ :ي فرد أفاد نفي المضارع تأكفد كقكع الفعؿ في الماضي كاستم ارره كتك اررهي كىك انكار كحدانفة اهلل كالكفر
أَل ٌ

يما جاء يو المسفح مف رٌيو(ٖٕ)ي كمف مظاىر تجمٌي النفي لمفعؿ المضارع في قكلو اهلل تعال م اطيان يني اس ار فؿ في حادثة
ين َكفَرواْ ِمنيم ع َذ ِ
ون لَيم َّ َِّ
َّ
يم[األعراؼ]ُْٖ :ي فرد كرد النفي كما فأتي:
ُ َ ٌ
السامر ٌ
س َّن ٱلذ َ ُ
مَ  :وِان لم َينتَ ُيواْ َع َّما َيقُولُ َ َ َ
اب أَل ٌ
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ألـ +فركا ؟

ال  +فكمميـ

ال  +فيدفيـ

في المكضع األكؿ فصؼ اهلل  يني اس ار فؿ يصفغة االستفياـ االستنكارم ناففان عنيـ ٌأنيـ فدرككفي كفي المكضعفف
اآل رفف فصؼ اهلل تعال العجؿي الفتان يصفاتو ال يني اس ار فؿ؛ إلظيار س فيـ كيطبلف ما اتٌ ذكهي كىذا النكع مف اليبل ة

(ٕٗ)
النراش منك نار كمكذيان ما لدل الطرؼ المرايؿي
م) ي كفست دـ ىذا األسمكب حفنما فككف أحد طرفي ٌ
فسم ( :االحتجاج النظر ٌ
ٌ
ألف انتفاء التكمفـ فستمزـ انتفاء العمـي كانتفاء اليدافة
ة؛
اإلليف
أكصاؼ
ياقي
دكف
الكصففف
ىذفف
عنو
تعال
اهلل
ب
سم
كقد
ٌ
ٌ

ص ىذاف الكصفاف
فستمزـ انتفاء الردرةي كانتفاء ىذفف الكصففف -كىما العمـ كالردرة -فستمزماف ياقي األكصاؼي فمذلؾ ي ٌ
يانتفا يما(َٖ).
َٰٔ
ق ِ
ٱلك َٰٔتَ ِب[األعراؼ:
كقد أفاد نفي الفعؿ المضارع تأكفد كقكعو في الماضي أفضنا في قكلو تعال  :أَلَم ُي َ
ؤخذ َعَمي ِيم ميثَ ُ

فيفف النتفجة التي نلت الفيا
ُٗٔ] فردي أ ٌكد اهلل تعال أ ذ ذلؾ المفثاؽ عم يني اس ار فؿ يطرفرة االستفياـ اإلنكارمي الذم ٌ
حالة المفثاؽي الذم نكثكا يو كلـ فراعكا عيدىـي كنجد في مكضع ن ر تأكفدان لتركيـ التكراة كعدـ العمؿ يما جاء ففياي
ين حممُواْ ٱلتَّورَٰٔى َة ثَُّم لَم ي ِ
ِ
وىا[الجمعة.]ٓ :
حممُ َ
َ
كقد ٌأدل المضارع المنفي تمؾ الرفمة يتأكفد كقكع ضد الفعؿَ  :مثَ ُل ٱلَّذ َ ُ
َ
أما النكع الثاني مف المضارعي الذم أفاد معن الماضيي فيك المضارع المسيكؽ يالناسل (كاف) الذم فجيء؛ لتحكفؿ
أف الفعؿ قد كقع في الزمف الماضيي
الزمف ال الماضيي كفندم معن ن جدفداني ٌ
ككأنو ٌ
أف الماضي مازاؿ مستم انري ك ٌ
فيفف لنا ٌ
مدة مف الزمف(ُٖ)ي كمف أمثمة ذلؾ ما جاء في األفعاؿ المضارعة اآلتفة:
مرة كاحدة يؿ
استمر ٌ
ٌ
ٌ
كلكنو لـ فرع ٌ

ون[الما دة]ٕٗ :ي َوَلو َكاُنوْا
فعمُ َ
ون[األعراؼ]ُٔٓ :ي َّوَكا ُنواْ َيعتَ ُد َ
فسقُ َ
ئس َما َكاُنواْ َي َ
ون[الما دة]ٕٖ :ي َلِب َ
ِب َما َكا ُنواْ َي ُ
ون ِبٱلمَّ ِو َو َّ
ون[األعراؼ]َُٔ :ي ِب َما َكاُنوْا
س ُيم َيظمِ ُم َ
ٱلنِبي[الما دة]ُٖ :ي َ كا ُنواْ ُيستَض َعفُ َ
ُيؤ ِم ُن َ
ون[األعراؼ]ُّٕ :ي َ كاُنٓواْ أَنفُ َ
ون[اليررة]ٓٗ :ي ِ فيما َكا ُنواْ ِف ِ
مما سيؽي الرفمة التي ٌأداىا الفعؿ المضارع المسيكؽ
يو َيختَِمفُ َ
فسقُ َ
َي ُ
ون[الجاثفة]ُٕ :ي نمحظ ٌ
َ

يالناسل (كاف)ي فرد دٌلت عم ما كاف عمفو ينك اس ار فؿ مف صفات كأفعاؿي كما فمكف أف فستمر منياي كىي -في جمٌيا-
سميفة مبلزمة ليـي ال فترككنياي كىي :االعتداءي كالكفري كعدـ اإلفمافي كاالستضعاؼي كالذلةي كظمـ النفسي كالفسؽي
صفات ٌ
كا تبلفيـ في كثفر مف األمكر.

املطلب الثامو :داللة تلزار االشتقاق يف الفعل املاضي.
الفعميي فرد كرد ذلؾ في أريعة مكاضعي ٌأدل
أف ىنالؾ تك ار انر لبل تراؽ
نني ليني اس ار فؿ ٌ
ٌ
مف المبلحظ في التكصفؼ الرر ٌ
ِ َٰٔ
ِِ
كؿ في مكضعوي في قكلو تعال  :فَ َخمَ َ ِ
ففيا ذلؾ التكرار اال تراقي معاني جمفمةي ٌّ
ب[األعراؼ:
ف من َبعدىم َخمف َو ِرثُواْ ٱلكتَ َ
ٌ
محمد
الرسكؿ
زمف
في
الفيكد
عمفو
كاف
ما
ار
ر
استم
معن
منو
تؽ
الم
فاعمو
مع
الماضي
الفعؿ
ُٗٔي كمرفـ]ٓٗ :ي فرد ٌأدل
ٌ

ممف كرثكا التكراة كيرفت في أفدفيـ يعد سمفيـي فررأكنيا كفرفكف عم ما ففيا مف األكامر كالنكاىي كالتحمفؿ كالتحرفـ
ي ٌ
(ِٖ)
عياس ٌأنيـ الفيكد؛ اذ ترككا الصبلة المفركضة ك ريكا ال مر كاستحمكا نكاح األ ت
كال فعممكف ييا ي كقد ذكر ايف ٌ
مف األب(ّٖ).
عد َنا[ اإلسراء:
ُ

ردة الفعؿ مف اهلل تعال ليني اس ار فؿي في قكلو تعال َ :وِان ُعدتم
كنجد التكرار في مكضع ن ر قد أفاد ٌ
(ْٖ)
َحسنتُم
ٖ]ي أم ٍ
َحسنتُم أ َ
اف عدتػـ ال اإلفساد كاإلجراـ عدنا ال العركية كاالنتراـ  .ككذلؾ األمر في قكلو تعال  :إِن أ َ
ِ
مف فحصد نتفجة
يأف اإلحساف كاإلساءة مردكدىما عمفكـ؛ فأنتـ ٍ
ِألَنفُس ُكم[اإلسراء ]ٕ :فاهلل  ف اطب يني اس ار فؿ ٌ

اء أكانت ف انر أـ ٌانري كلف تنفع أعمالكـ اهلل ف اني كما ٌأنيا لف تضفره(ٖٓ).
األفعاؿي سك ه
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ين حممُواْ ٱلتَّورَٰٔى َة ثَُّم لَم ي ِ
ِ
تراقي
أف الجناس اال
حممُ َ
وىا[الجمعة ]ٓ :نجد ٌ
َ
كفي قكلو تعال كاصفان يني اس ار فؿَ  :مثَ ُل َّٱلذ َ ُ
َ
ٌ
لمفعؿ الماضي الميني لممجيكؿ كمف يعده الفعؿ المضارع المنفي (لـ فحممكىا) قد ٌأدفا معان تكصففان لحاؿ يني اس ار فؿي الذفف
لـ فراعكا قفمة ما جاء يو ليـ نيفيـ مكس ؛ اذ ٌانيـ فر عاممفف يما في التكراة كال منتفعفف يياي كال ف ف عم المتأمؿ ليذه
اآلفة الرفمة العظفمة التي أفادىا الت يفو السيء ليني اس ار فؿ.

السردم كانت
نني في طايو ليني اس ار فؿي فاألفعاؿ المتتايعة ذات التٌ ٌنكع
كلع ٌؿ ىذه مف السمات
ٌ
ٌ
األسمكيفة لمنص الرر ٌ
كتزمتيـ كتكذفييـ
نفسفان؛ فالركـ الم ا ى
متبلحرة لدرجة الفتةي كفمكف تفسفر تمؾ الظاىرة تفسف انر ٌ
طيكف -كقد ثيت عنادىـ ٌ
لؤلنيفاء كالكتب المنزلىة -كقد كثرت تمؾ األفعاؿ كتتايعت في سفاؽ تكالي األحداث كتسارعياي كنجد ذلؾ في فر مكضع
ِ
َّ
وىم ِبِإ ِ
شآ ُء[اليررة ]ُِٓ :فَٱنتَقَم َنا
كم َة َو َعمَّ َم ُوۥ ِم َّما َي َ
كمنيا :فَ َي َزُم ُ
ذن ٱلمَّ ِو َوقَتَ َل َد ُاوۥ ُد َجالُ َ
ٱلمم َك َوٱلح َ
وت َو َءاتَ َٰٔى ُو ٱلم ُو ُ
َٰٔ
ين[األعراؼ ]ُّٔ :وءاتَي َنا موسى ِ
َٰٔ ِ
َّ
ِمنيم فَأ َٰٔ ِ
ٱلك َٰٔتَ َب َو َج َعم ََٰٔن ُو ُىدى
نيا َغ ِفمِ َ
َغرق َن ُيم في َ
ٱليم ِبأ ََّن ُيم َكذ ُبواْ َِب َايت َنا َو َكا ُنواْ َع َ
ُ
ُ َ
ََ
َ
َٰٔ
ٓ
ٓ
ِ َٰٔ
سرِءي َل أَََّّل تَتَّ ِخ ُذواْ ِمن ُدوِني و ِكيال[اإلسراء ]ِ :ولَقَد ءاتَي َنا ب ِن ٓي إِ َٰٔ ِ
ِ
كم َوٱلن ُب َّوةَ َوَرَزق َن ُيم م َن
سرءي َل ٱلكتَ َب َو ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ل َبن ٓي إِ ََٰٔ
ٱلح َ
ٱلطَّي َٰٔب ِت وفَ َّ َٰٔ
ين[الجاثفة.]ُٔ :
ٱلعمَ ِم َ
ضم َن ُيم َعمَى ََٰٔ
َ َ
املطلب التاسع :املصذر املؤول.
الداللفة التي
ايي فحكؿ دكف الكقكؼ عم الرفمة
ٌ
ٌ
اف تأكفمنا لممصدر المنكؿ يالمصدر الصرفح كيفاف مكضعو اإلعر ٌ
مجرداني كلفس في
اف التعيفر يالمصدر صرفحان ٌ
جمي؛ اذ ٌ
فدؿ عم الحدث ٌ
حرريا مجيء المصدر منكالني فينالؾ فرؽ كاضح ٌ
م لفجتمع اإل يار عف الحدث
صفغتو ما فد ٌؿ عم
مضي كال استرياؿ فجيء يمفظ الفعؿ الم تؽ منو مع الحرؼ المصدر ٌ
ٌ
مف
مع الداللة عم الزمفي فالمصدر الصرفح فككف ينرة التركفز ففو عم جنس الفعؿ
المجرد (الحدث) ال عم الزمف أك ٍ
ٌ

فركـ ييذا الفعؿ.

كقد كرد المصدر المنكؿ في التكصفؼ الررنني ليني اس ار فؿ في مكاضع عدةي ككاف لعنصر الزمف قفمة ميمة في
َجل ََٰٔذلِ َك َكتَب َنا عمَ َٰٔى ب ِن ٓي إِ َٰٔٓ ِ
ذلؾي كمنو قكلو تعال ِ  :من أ ِ
ير َن ٍ
فسا ِب َغ ِ
فس[الما دة]ِّ :ي كقكلو تعال :
َ َ
سرءي َل أ ََّن ُوۥ َمن قَتَ َل َن َ
َ
بل أَن تَ ِأتي َنا و ِمن ب ِ
َٰٔ ِ
ِ
صواْ[الما دة]ٕٖ :ي كقكلو :قَالُٓواْ أُوِذي َنا ِمن قَ ِ
عد
َ
َ َ
َ ولُع ُنواْ ِب َما قَالُواْ[الما دة]ْٔ :ي كقكلوَ  :ذل َك ِب َما َع َ
ِ
ت رب َك ٱلحس َن َٰٔى عمَ َٰٔى ب ِن ٓي إِ َٰٔٓ ِ
ِ
ص َبُرواْ[األعراؼ]ُّٕ :ي كقكلو:
َ َ
ُ
سرءي َل ِب َما َ
َ
َما جئتََنا[األعراؼ]ُِٗ :ي كقكلوَ  :وتَ َّمت َكم َم ُ َ
ِ
ِ
َِّ ِ
ٓ
ٱلج َالٓ َء لَ َع َّذ َب ُيم ِفي
غيا[الجاثفة]ُٕ :ي كقكلو تعال َ  :ولَوََّلٓ أَن َكتَ َب ٱلمَّ ُو َعمَي ِي ُم َ
مم َب َ
فَ َما ٱختَمَفُٓواْ إَّل من َبعد َما َجا َء ُى ُم ٱلع ُ
نيا[الح ر.)ّ :
ٱلد َ

الزمنفة كداللة الفاعؿ ألفعاؿ قد كقعتي كأراد اهلل أف فعرؼ
ٌأدت المصادر المنكلة في اآلفات الكرفمة السايرة الداللة
ٌ
المؤل فاعمفيا كىي :قكليـ اهلل ثالث ثبلثة كىي :اثيات ركيـ ياهللي كقتؿ النفسي كالعصفافي كالصيري كمجيء العمـي الجبلء.
فمك جاءت المصادر السايرة صرفحةي لدلٌت عم الحدث دكف الزمفي أما في قكلو تعال ِ :بما ٱستُ ِ
حفظُواْ ِمن ِك َٰٔتَ ِب
َ
ٱلمَّ ِو[الما دة ]ْْ :فرد د ٌؿ المصدر المنكؿ -مع داللتو عم الزمف -عم اظيار الفعؿ الميني لممجيكؿ؛ تحرفران لمغرض الذم
ييني مف أجمو.
املطلب العاشز :الفعل (اتّخذ) ودالالته.

نني ليني اس ار فؿ تكرار الفعؿ (اتٌ ذ)ي كالمعن العاـ ليذا الفعؿ ىك (األ ذ) كفرترب مف معن
فمحظ الدارس لم طاب الرر ٌ
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داللة الفعل املاضي يف التوصيف القزآني لبين إسزائيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متعد ال مفعكلففي فت ذه الصرففكف مثاالن لمداللة عم صفغة (افتعؿ)ي كقد أصيح الفعؿ معن ن يذاتوي
(الج ٍعؿ)ي كىك فعؿ ٌ
ى
العردفةي كقد كردت في التكصفؼ
السفما اذا تعمؽ األمر يالناحفة
كىك االتٌ اذي كفحمؿ -في أكثر األحاففف -معن
ٌ
سميفاني ٌ
ٌ
تيفف ما نلت الفو عرفدتيـي كما اتٌ ذكه مف معيكدات مستحدثةي كقد ياف ذلؾ في عيادتيـ العجؿ:
نني ليني اس ار فؿي ٌ
الرر ٌ
ٱتَّ َخذتُم ِ
ٱلعج َل[اليررة]ُٓ :ي فرد ظير في مكاضع عدفدة تعمٌريـ يالعجؿ كات اذه الياني كات اذىـ الرىياف أريايان :ٱتَّ َخ ُذٓواْ
ُ
َٰٔ
َربابا من ُد ِ
ون ٱلمَّ ِو[التكية]ُّ :ي كفي المرايؿ أ ٌكد  مكقفيـ مف نفات اهللي التي ات ذكىا ىزكاني كفكفي
أ
م
ي
ن
ىب
ر
و
َحب َارُىم َ ُ َ َ ُ َ
أ َ
ذلؾ دلفبلن كيرىانان عم ك ؼ زفؼ عرفدتيـ كتكذفييـ لؤلنيفاء كالرسؿ كالرساالت(ٖٔ).
املطلب احلادي عصز :الفعل (آتى) ودالالته.

و
مكضكعات عدفدةني فرد جاءت لمتعيفر عف
نني؛ لمتعيفر عف
لرد كرد الفعبلف (نت ي أت ) كم تراتيما في النص الرر ٌ
نني مف اهلل  لؤلنيفاء كالمرسمففَ  :وقَد َءاتَي ََٰٔن َك ِمن لَّ ُدَّنا ِذك ار[طو]ٗٗ :ي كجاءت في مكاضع أ رل لمتعيفر عف
الكحي الرر ٌ
كرِىم م ِ
كرِىم فَ ُيم َعن ِذ ِ
تكذفب الكفار لمررنف الكرفـ يعد اذ جاءىـَ :بل أَتَي ََٰٔن ُيم ِبِذ ِ
عيرت عف
ض َ
ون[المنمنكف]ُٕ :ي ككذلؾ ٌ
عر ُ
َٰٔ
َٰٔ
رد فعؿ الكفار مف ارساؿ
يم ِكتَبا[فاطرَْ :ي ك ٌ
الز رؼ]ُِ :ي كلمتعيفر عف ٌ
الم ركففي الذفف ٌ
فدعكف مع اهلل ركاء :أَم َءاتَي َن ُ
الرسؿ كنزكؿ الكحيَ  :و َما َي ِأتي ِيم[الحجرُُ :ي كاألنيفاءِ :ي كفسَّ :ي كالز رؼٕ :ي كال ٌ عراء]ٓ :ي كما فيمنا -ىنا -في ىذا

عامة؛ لتيفاف ما أينزؿ الفيـ مف كحي قيؿ الرسالة ال اتمةي
نني ليني اس ار فؿ كأىؿ الكتاب ٌ
المراـ ٌأنيا جاءت في ال طاب الرر ٌ
حفث جاءت في مكاضع كثفرة سنذكرىا تياعان ففما فأتيُ  :خ ُذواْ مآ ءاتي ََٰٔن ُكم ِبقَُّوة[اليررةّٔ :ي كّٗ]ي سل ب ِني إِ َٰٔٓ
يل َكم
سرِء َ
َ ََ
َ َ ٓ َ
َٰٔ
ٱلناس عمَ َٰٔى مآ ءاتَ َٰٔىيم ٱلمَّ ُو ِمن فَضمِ ِوۦ[النساء ]ْٓ :وءاتَ َٰٔى ُكم َّما لَم ي ِ
ِ
ون َّ
ؤت
حس ُد َ
ُ
ََ
َءاتَي َن ُيم من َء َاية[اليررة]ُُِ :ي أَم َي ُ
َ َ َ َ ُُ
ٱلعمَ ِمين[الما دة]َِ :ي ُ خ ُذواْ مآ ءات َٰٔي ُكم ِبقَُّوة[األعراؼ]ُُٕ :ي ولَقَد ءاتي َنا ب ِني إِ َٰٔٓ
سرِءي َل ِ
ٱلك َٰٔتَ َب[الجاثفة]ُٔ :ي
َحدا م َن ََٰٔ َ
َ َ ََ
أَ
َ
ََ َ ٓ َ
َٰٔ
َٰٔ
َ و َءاتَي َن ُيم َبي َنت م َن ٱأل ِ
َمر[الجاثفة.]ُٕ :

نمحظ في اآلفات السايرة داللة الفعؿ (أت ) ففما أنزؿ اهلل عم يني اس ار فؿ مف التكراةي كتكرار الفعؿ فن ٌكد ٌأنيـ لـ
أف اهلل  قد أمرىـ أف فحافظكا عم الكتاب المنزؿ يكؿ ما أكتكا مف
فككنكا فنمنكف يذلؾ الكتابي كمف بلؿ السفاؽ نمحظ ٌ

قكة؛ لما ففو نجاتيـ كفكزىـ في الدارففي فففو الحكمة كطاعة اهلل كأنيفا وي كقد نجد (اإلتفاف) قد حمؿ أم انر فر الكتاب كالحكمةي
نجده في مكاضع أ رل قد أفاد اليفنات كاآلفات كالدال ؿ العدفدةي التي أنزليا اهلل عم يني اس ار فؿ عف طرفؽ أنيفا يـي كىي
(ٕٖ)
َٰٔ
المعجزات الياىرات كالحجج الراطعات :سل بِني إِ َٰٔٓ
أم قكـ
سرِءي َل َكم َءاتَي َن ُيم من َء َاي ِة َبيَنة[اليررة ]ُُِ :ي التي لـ ى
فنت ٌ
َ َ ٓ َ
يمثميا مف فمؽ اليحر كا راؽ العددي كتضمفؿ الغماـي كانزاؿ المف كالسمكل ك فر ذلؾ مف األمكر العظاـ :وءاتََٰٔى ُكم َّما لَم ي ِ
ؤت
ُ
ٌ
ََ
ين[الما دة.)ٖٖ(]َِ :
ٱلعمَ ِم َ
أَ
َحدا م َن ََٰٔ
املطلب الثّاني عصز :الفعل (لعو).

(ٖٗ)
اف الممعكف ال رحمة لوي كقد لعف اهلل يني اس ار فؿ في فر
المعن :كىك الطرد مف رحمة اهلل ي كىك منتي الس ط؛ اذ ٌ
اء يما عمكاي فأفعاليـ التي ارتكيكىا أ ضيت اهلل ي كجعمتو فطردىـ مف رحمتوي كمف رحمة اهلل يعياده كعدلو
مكضعي جز ن

المطمؽ معيـ ٌأنو فكرد العمةي التي استكجيت ذلؾ المعف كاقتضتوي فكفرىـ كتحرففيـ الكمـ عف مكضعوَ :بل لَّ َع َن ُي ُم ٱلمَّ ُو
ِ
ِب ُك ِ
ود َي ُد ٱلمَّ ِو َمغمُولَ ٌة ُغمَّت
فرِىم[اليررةٖٖ :ي ك ٌ
ٱلي ُي ُ
النساءي اآلفاتْٔ :ي كْٕي كِٓ]ي كافترانىـ عم اهلل كتطاكليـ عمفوَ  :وقَالَت َ
َيدي ِيم ولُ ِع ُنواْ ِبما َقالُوْا[الما دة ]ْٔ :كنرضيـ المكاثفؽ كالعيكد :فَِبما َن ِ
أِ
قض ِيم ميثََٰٔقَ ُيم َل َع ََّٰٔن ُيم[الما دة]ُّ :ي كعصفانيـ ألنيفا يـ:
َ
َ
َ
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ٱبن م َٰٔ ِ
ِ
ين َك َفرواْ ِمن بِن ٓي إِ َٰٔٓ ِ
ِ َِّ
سِ
ون[الما دة ]ٕٖ :فتمؾ
صواْ َّوَكاُنواْ َيعتَ ُد َ
يسى ِ َ َ
َ
ري َم َذل َك ِب َما َع َ
ان َد ُاوۥ َد َو ِع َ
سرءي َل َعمَ َٰٔى ل َ
َ
لُع َن ٱلذ َ ُ
األفعاؿ جعمت مف يني اس ار فؿ قكمان ممعكنفف محركمفف مف ألطاؼ اهللي ممسك ففي أحمٌت عمفيـ الذلٌة كالمسكنة ال فكـ
الدفف(َٗ).

نني ليني اس ار فؿ فمحظ كثرة األفعاؿ كتتايعياي كانسجاـ تيافنيا لدرجة كيفرةي مع المراـ
اف
ٌ
ٌ
المتمعف في ال طاب الرر ٌ
طيفف؛ فرد
نفسر ذلؾ مف بلؿ اليعد
كأحكاؿ الم اطيففي فيي ت ٌكؿ ظاىرة
النفسي لمركـ الم ا ى
أسمكيفة قر ٌ
ٌ
ننفةي كفمكف لنا ٍ
أف ٌ
ٌ
المنزلة عمفيـي فرد كثرت األفعاؿ كتتايعت في سفاؽ تكالي األحداث
كتزمتيـ كتكذفييـ ألنيفا يـ كلمكتب ى
ثيت عنادىـ ك ٌ
تعنتيـ ٌ
َّ
وىم ِبِإ ِ
مك
ٱلم َ
كتسارعياي كنجد ذلؾ في فر مكضعي فمنيا عم سيفؿ المثاؿ :فَ َيَزُم ُ
ذن ٱلمَّ ِو َوَقتَ َل َد ُاوۥ ُد َجالُ َ
وت َو َءاتَ َٰٔى ُو ٱلم ُو ُ
ِ
َرض َؤَٰلَ ِك َّن ٱلمَّ َو ُذو فَ ٍ
شآ ُء َولَوََّل َدفعُ ٱلمَّ ِو َّ
ين
كم َة َو َعمَّ َم ُوۥ ِم َّما َي َ
س َد ِت ٱأل ُ
ٱلعمَ ِم َ
اس َب َ
ضل َعمَى ََٰٔ
عض ُيم ِب َبعض لَّفَ َ
ٱلن َ
َوٱلح َ
ٱلطي َٰٔب ِت وفَ َّ َٰٔ
ِ َٰٔ
[اليررة]ُِٓ :ي ولَقَد ءاتَي َنا ب ِن ٓي إِ َٰٔٓ ِ
ٱلحكم وٱلن ُب َّوةَ ورَزق ََٰٔنيم م َن َّ
ين[الجاثفة،]ُٔ :
ٱلعمَ ِم َ
َ
ََ ُ
ضم َن ُيم َعمَى ََٰٔ
َ َ
سرءي َل ٱلكتَ َب َو ُ َ َ
َ
َ
َ
َٰٔ
َٰٔ
َٰٔ
َٰٔ ِ
َّ
ِ
ِ
ين[األعراؼَ  ،]ُّٔ :وَقطَّعَن ُيم ِفي ٱأل ِ
ني ُم
نيا َغ ِفمِ َ
َغرق َن ُيم في َ
َرض أ َُمما م ُ
ٱليم ِبأََّن ُيم َكذ ُبواْ َِب َايت َنا َوَكا ُنواْ َع َ
فَٱنتَقَم َنا م ُ
نيم فَأ َ
َٰٔ
ون[األعراؼ ،]ُٖٔ :وءاتَيَنا موسى ِ
ٱلسَي ِ
ون و ِمنيم ُد َ َٰٔ ِ
ََّٰٔ ِ
ٱلك َٰٔتَ َب َو َج َعم ََٰٔن ُو ُىدى
س ََٰٔن ِت َو َّ
ات َل َعمَّ ُيم َير ِج ُع َ
ون َذل َك َوَبمَوَن ُيم ِب َ
ٱلصم ُح َ َ ُ
ُ َ
ََ
ٱلح َ
لب ِني إِ َٰٔٓ
سرِءي َل أَََّّل تَتَّ ِخ ُذواْ ِمن ُدوِني َو ِكيال[اإلسراء.]ِ :
َ ٓ َ
اخلامتة:

تكصمت الدراسة ال عدد مف النتا ج كالتكصفات:

ّأوَّلً :النتائج.
تكصمت الدراسة ال عدد مف النتا جي أىميا ما فأتي:
لرد ٌ



الصرففة فحسب.
الزمنفة مف السفاؽ الكاردة ففوي ال مف ينفتيا
نني داللتيا
ٌ
ٌ
تكتسب األفعاؿ في السفاؽ الرر ٌ
الزمني الجدفدي الذم تففده الر ار ف في السفاؽ.
فرؽ ٌيف هف يفف الزمف كالجيةي فالجية ىي التحدفد
ىنالؾ ه
ٌ



اجتماعفةي كقد يدا
نفسفة كفكرٌفة ك
ٌ
ال ركج عف مرتض الكضع كالمغافرة في األفعاؿ ك فت -في جمٌيا -عف دالالت ٌ



الزمنفة لؤلفعاؿ؛ فالرفمة األدا ٌفة لتمؾ األسالفب
دكر كيفر في تحدفد الداللة
ٌ
كاف ألسالفب ال رط كالنفي كالنيي كالتككفد ه
فسفة.
العردفة ك
يالزمف عف أصؿ كضعو؛ لفتبلءـ كأحكاؿ الم اطيفف
ىن ىحت ٌ
االجتماعفة ك ٌ
الن ٌ
ٌ
ٌ




ننيي كأكثرىا كركداني كتمثٌؿ مظي انر
نني ىي مف أيرز الظكاىر
ٌ
ٌ
األسمكيفة في التعيفر الرر ٌ
تحكالت األفعاؿ في السفاؽ الرر ٌ
اليفاني في الررنف الكرفـ.
المغكم ك
مف مظاىر اإلعجاز
ٌ
ٌ
الفيكدفة.
ذلؾ كاضحان في ك ؼ كنو النفس
ٌ



تنكعيا لدرجة كيفرة مع المراـي فيي ت ٌكؿ ظاىرة
نني ليني اس ار فؿي كانسجاـ ٌ
كثرة األفعاؿ كتتايعيا في ال طاب الرر ٌ
المنزلة
أسمكيفةي كتمثٌؿ اليعد
النفسي لمركـ الم ا ى
كتزمتيـ كتكذفييـ ألنيفا يـ كلمكتب ى
طيفف؛ فرد ثيت عنادىـ ٌ
ٌ
كتعنتيـ ٌ
ٌ



جاء الفعؿ الماضي في ال طاب الررنني ليني اس ار فؿ َّ
منكدان؛ إلضفاء الزفادة كاثيات الفاعؿي كي اصة في مكاضع ذكر
ٌ
نًعـ اهلل تعال عمفيـي كفي مكاضع التٌأكفد عم كفرىـ كتكذفييـ.
أىمفة الفعؿ دكف فاعموي كتأكفد حرفرة الفعؿ المراد ال مكص
اف داللة الماضي الميني لممجيكؿ كانت -في الييا-؛ ليفاف ٌ

عمفيـ.
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داللة الفعل املاضي يف التوصيف القزآني لبين إسزائيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال معناه.




الماضكفة في ال طاب الررنني ليني اس ار فؿ دالالت عدفدة كفران لبلسـ المكصكؿ المست دـ في ال طاب.
الصمة
ٌ
ٌأدت جممة ٌ

منفة؛ ا ٍذ لك
ٌأدل المصدر المنكؿ في ال طاب الررنني ليني اس ار فؿ داللة
الفاعمفة كالحدكثي ياإلضافة ال داللتو ٌ
الز ٌ
ٌ
الزمف.
جاءت مصادر صرفحةي لدلت عم الحدث دكف ٌ
اصة.
كنفسفة
عردفة
ٌ
اتٌ ذت يعض األفعاؿ كػ(اتٌ ذي نت ي لعف) في ال طاب الررنني ليني اس ار فؿ دالالت ٌ
ٌ

ثانياً :التوصيات.





عـ الفا دةي فتكصي الدراسة يما فأتي:
يعد الفركغ مف ىذه الدراسة؛ كألجؿ ٍ
أف ت ٌ
كؿ نفة.
ضركرة التركفز عم اإلعجاز
أىمفة كيفرة في فيـ المرصكد مف ٌ
اليفاني في الررنف الكرفـ؛ لما لو مف ٌ
ٌ
المغكم ك ٌ

المغكفة المتعددة كػ :االستفياـي كالتككفدي كالنفيي كاليناء لممجيكؿي ك فرىا.
مفسر الررنف ٌأال فغفؿ أثر األسالفب
عم
ٌ
ٌ
المرصدفة.
المرامي كمعرفة أسياب النزكؿي ككيفاف انسجاـ التركفب مع الغافة ك
ننفة في سفاقيا
ٌ
دراسة اآلفات الرر ٌ
ٌ

حدث عنيا الررنفي لفصار ال
مما جاء في التكصفؼ
اإلليي عف يني اس ار فؿي كادراؾ صفاتيـ كطيا عيـ التي ٌ
اإلفادة ٌ
ٌ
اتٌياع أسمكب التعامؿ معيـ في زماننا ىذا.

اهلوامض.
المطمييي المكصؿي ُٖٖٗـي صِٕ .كفنظر:
(ُ) فردفناند دم سكسفري عمم المغة العامي ترجمة :فك فؿ فكسؼي مراجعة :مالؾ
ٌ
محمكد السعرافي المغة والمجتمع رأي ومنيجي اإلسكندرفةي دار المعارؼي ُّٔٗـي (طِ)ي صُِ .كفنظر :عيد الصيكر اىففي
في عمم المغة العامي يفركتي منسسة الرسالةي َُٖٗـي (طّ)ي صِٔ.

المغويةي يفركتي دار العمـ لممبلفففي َُٗٗـي (طُ)ي صُُٗ.
اليعميكيي معجم المصطمحات
(ِ) رمزم
ّ
ٌ
آني (دراسة في العالقة بين النص والسياق) ،اريدي األردفي عالـ الكتب الحدفثي ََِٓـي (طُ)ي
(ّ) مكد العمكشي الخطاب القر ّ
صِٓ كما يعدىا.

عماري ََِٔـي (طْ)ي صِّٕ.
عمافي دار ٌ
آنيي ٌ
(ْ) فاضؿ السام ار ٌيي التعبير القر ّ
العامةي ُٕٖٗـي (طُ) صُِ.
الكىابي يغدادي دار ال نكف
عياس ٌ
ٌ
(ٓ) جكف الفنزي المغة والمعنى والسياقي ترجمةٌ :
الثراففة ٌ
المدنيي ُِٗٗـي (طّ)ي ص ْٗ.
جدةي مطيعة
(ٔ) عيد الراىر
الجرجانيي دَّلئل اإلعجازي تحرفؽ :محمكد اكري ٌ
ٌ
ٌ

انجي لمطيعة كالن ر كالتكزفعي ُٖٖٗـي (طّ)ي جُي
(ٕ) فنظر :سفيكفوي الكتابي تحرفؽ :عيد السبلـ ىاركفي الراىرةي مكتية ال
ٌ
قدـ لو ككضع ىكام و :امفؿ فعركبي يفركتي دار الكتب
صِّ .كايف ى اـي شرح شذور الذىب في معرفة كالم العربي ٌ
العممفةي ُٔٗٗـي (طُ)ي صُٗ .كايف ى اـي مغني المبيب عن كتب األعاريبي حرٌرو كعمٌؽ عمفو :مازف الميارؾ كمحمد
ٌ
شاف اصطالحات
عمي حمد اهللي يفركتي لينافي دار الفكري ُِٗٗـي (طُ)ي صَْٗ .ك
في)ي ك ّ
ٌ
التيانكم (محمد يف عمي الحن ٌ
العممفةي ُِٕٗـي (د .ط)ي جّي صُْْ.ُْٓ-
الفنوني كضع حكا فو :أحمد حسف سيحي يفركتي لينافي دار الكتب
ٌ

الجرجانيي دَّلئل اإلعجازي المردمة ؽ.
(ٖ)
ٌ
العممفةي د.تي (د.ط)ي جُي صُُ.
السفكطيي (جبلؿ الدفف)ي ىمع اليوامعي تحرفؽ ك رح :عيد العاؿ مكرـي الككفتي دار اليحكث
(ٗ)
ٌ
ٌ
المفصلي يفركتي لينافي عالـ الكتبي د.تي (د .ط)ي جُي صٖ.
كفنظر :ايف فعفشي (مكفؽ الدفف فعفش يف عمي)ي شرح
ّ
المغوي عند األصولييـني دار الر فدي العراؽي مف من كرات ك ازرة الثرافة كاإلعبلـ في َُٖٗـي
(َُ) مصطف جماؿ الدففي البحث
ّ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عناد الذيو الصنزي وعاطف احملاميذ
كمفة
النظريةي
المسانياتي جامعة تكنسي من كرات ٌ
ّ
(د.ط)ي صٗٔ .كفنظر :المنصؼ عا كري بنية الجممة بين التحميل و ّ
اآلدابي مجمد ِي صِٗ.ّٗ-
ميي الراىرةي مكتية األنجمك المصرٌفةي َُٓٗـي (د.ط)ي صُِّ.
(ُُ) فندرفسي جكزفؼي المغةي ترجمة :الرصاص كالدكا ٌ
األردنفةي ََِٖـي
وظيفية)ي رسالة دكتكراه فر من كرةي الجامعة
مي اإلسناد بين النحو والبالغة (دراسة
ٌ
ّ
(ُِ) فنظر :عماد ال مر ٌ
صُْْ كما يعدىا.
الجرجانيي دَّلئل اإلعجازي صٗٗ.
(ُّ)
ٌ
نظرية النظمي عمافي األردفي دار كا ؿ لمن ر كالتكزفعي ََِّـي (طُ)ي
العربي في ضوء
اليفاتيي قواعد النحو
(ُْ) سناء حمفد
ّ
ّ
ٌ
العربيةي (د.ت)ي (طُ)ي صَْ .كفنظر :كماؿ يسفكنيي الجمل
الفعمية ،الثقافة
صُّْ .كفنظر :عمي أيك المكارـي الجممة
ّ
ّ
النحويةي مكتية النيضة المصرٌفةي َُْٗقُٖٗٗ-ـي (طُ)ي صٖ.
ّ
فاجيي يفركتي
الرزكفنيي (جماؿ الدفف أيك المعالي)ي اإليضاح في عموم البالغةي رح كتعمفؽ كتنرفح :محمد عيد المنعـ
(ُٓ)
ٌ
ٌ
الجرجانيي دَّلئل اإلعجازي صُٕٓ.
لينافي دار الجفؿي ُُْْقُّٗٗ/ـي (طّ)ي جِي صُُّ .كفنظر:
ٌ

الفعميةي الراىرةي دار رفب لمطياعة كالن ر كالتكزفعي َُُِـُِّْ/قي (د .ط)ي
(ُٔ) فنظر :عمي أيك المكارـي مقومات الجممة
ّ
صُّٕ.
الوظيفي ودوره في تحميل المغةي عالـ الفكري العدد َِ (ّ)ي ت رفف األكؿي ُٖٗٗـي صٕٕ.
(ُٕ) فنظر :فحف أحمدي اَّلتجاه
ّ
وظيفية)ي صُّْ .كفنظر :كقي ضفؼي تجديد النحوي
(ُٖ) فنظر :عماد الدفف ال مرمي اإلسناد بين النحو والبالغة (دراسة
ّ
الفعميةي مصري
الراىرةي دار المعارؼي ُِٖٗـي (د .ط) صِٓٓي كفنظر :محمد رزؽ عفري الجممة المحتممة
لالسمية و ّ
ّ
عمافي األردفي دار
آنيي ٌ
المنصكرةي مكتية جزفرة الكردي د.تي (د .ط)ي صِٕ كما يعدىا .كفاضؿ السام ار ٌيي التعبير القر ّ
عماري ََِٔـي (طْ)ي صِِ كما يعدىا.
ٌ

الفعميةي صَْ.
(ُٗ) فنظر :كقي ضفؼي تجديد النحوي صّْٓ .كعمي أيك المكارـي مقومات الجممة
ّ
انجي لمطيع كالن ر كالتكزفعي
(َِ) سفيكفوي (أيك ي ر عمرك يف عثماف)ي الكتابي الراىرةي تحرفؽ :عيدالسبلـ ىاركفي مكتية ال
ٌ
ُٖٖٗـي (طّ)ي جُي صِ.

عمافي األردفي دار عالـ الثرافةي ُِْٖقََِٖ/ـي (د.ط)ي صَُ.
(ُِ) كماؿ ر فدي الزمن
ّ
النحويي ٌ
(ِِ) السفكطي (جبلؿ الدفف)ي اَّلقتراح في عمم أصول النحوي تحرفؽ :أحمد محمد قاسـي الراىرةي مطيعة السعادةي ُٕٔٗـي (ط ُ)ي
المقربي تحرفؽ :أحمد عيد الستاري العراؽي احفاء التراث اإلسبلمي كر اسة دفكاف
صَُ .كفنظر :ايف عصفكر اإل يفميي
ّ
األكقاؼي ُُٕٗـي (طُ)ي جُي صْٓ.
النحويي صِٓ.
(ِّ) كماؿ ر فدي الزمن
ّ
(ِْ) السام ار يي ايراىفـي تنمية المغة في العصر الحديثي معيد اليحكث كالدراسات العريفةي ُّٕٗـي (د.ط)ي صَِٔ.َِٕ-

اإللكتركنفةي َُُُِٗ/ُُ/ـ.
(ِٓ) دفجة افكري دَّللة الفعل الماضي عمى المستقبل في القرآن الكريمي ممتر أىؿ المغةي ال يكة
ٌ
.www.ahlalloghah.com/showthread.php?t=5932
(ِٔ) سفيكفوي الكتاب ،جّي صٗٔ.
حويي صٖٖ.
(ِٕ) كماؿ ر فدي ّ
الزمن ال ّن ّ

العربية ونحوىا وصرفياي مكتية دار ال ركؽي (طِ)ي جّي صّّٗ.
األنطاكيي المحيط في أصوات
(ِٖ) محمد
ّ
ٌ
األندلسيي البحر المحيطي جُي
حفاف
(ِٗ)
مي الك ّ
شافي جُي صَُٗ .كأيك ٌ
الصايكنيي صفوة التّفاسيري جُي ص ٖٔ .كالزم ر ٌ
ٌ
ٌ
صَْٕ كُْٕ.
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شافي جُي صِْٓ كِْٔ.
مي الك ّ
(َّ) الزم ر ٌ
القرطبي جّي صِْٓ.
الررطييي تفسير
(ُّ)
ّ
ٌ

الصايكنيي صفوة التّفاسيري جُي
األندلسيي البحر المحيط ،جِي صِٓٔ .ك
حفاف
مي الك ّ
شافي جُي صِْٔ .كأيك ٌ
(ِّ) الزم ر ٌ
ٌ
ٌ
صُُْ.
األندلسيي البحر المحيطي جٕي صُُْ.
حفاف
(ّّ) أيك ٌ
ٌ
الصايكنيي صفوة التّفاسيري جِي صَِْ.
شافي ي جّي صِْْ .ك
مي الك ّ
(ّْ) الزم ر ٌ
ٌ
الصايكنيي صفوة التّفاسيري جِي صُّٓ.
(ّٓ)
ٌ
(ّٔ) المرجع السابقي جُي صّْٕ.

األندلسيي البحر المحيطي جْي صُّٗ.
حفاف
(ّٕ) أيك ٌ
ٌ
شافي جُي صِّْ.
مي الك ّ
(ّٖ) الزم ر ٌ
(ّٗ) المرجع السابقي جّي صِِْ.
مي مغني المبيب عن كتب األعاريبي صّّٕ.
(َْ) ايف ى اـ األنصار ٌ
(ُْ) المرجع السابقي صّّٕ.
األندلسيي البحر المحيطي
حفاف
شافي جُي صَٗٔ .ك
مي الك ّ
الصايكنيي صفوة التّفاسيري جُي صِّٔ .كأيك ٌ
(ِْ) الزم ر ٌ
ٌ
ٌ
جّي صّٔٓ.
الصايكنيي صفوة التّفاسيري جُي صِّّ.
األندلسيي البحر المحيطي جّي صَٓٓ .ك
حفاف
(ّْ) أيك ٌ
ٌ
ٌ
شافي جُي صََٕ.
مي الك ّ
(ْْ) الزم ر ٌ
األندلسيي البحر المحيطي جّي صْ .كالزم
حفاف
(ْٓ) أيك ٌ
ٌ
صُٗٗ.

الصايكنيي صفوة التّفاسيري جُي
شافي جُي صُّْ .ك
مي الك ّ
رٌ
ٌ

لنحوي ِْٓ كما يعدىا.
(ْٔ) كماؿ ر فدي الزمن ا
ّ
المفصلي جٖي صُٔٓ.
(ْٕ) ايف فعفشي شرح
ّ

الصايكنيي صفوة التّفاسيري جُي صَُْ كُُْ.
(ْٖ)
ٌ
(ْٗ) المرادمي الجنى الدانيي صّٕٔ.
المفصلي جْي صٔٗ.
(َٓ) ايف فعفشي شرح
ّ
الكمفات
(ُٓ)
الرزكفني (محمد يف عيد الرحمف)ي اإليضاح في عموم البالغةي رح كتعمفؽ :محمد عيد المنعـ فاجيي الراىرةي مكتية ٌ
ٌ
األزىرٌفةي ُْٖٗـي (د.ط)ي صٔٗ.

الفتميي النجؼ األ رؼي مطيعة النعمافي ُّٕٗـي (د.ط)ي
(ِٓ) ايف السراجي أيك يكري األصول في النحوي تحرفؽ :عيد الحسفف
ٌ
العضديي تحرفؽ :حسف اذلي مزىكدي جامعة الرفاضي
الفارسيي أيك عمي الحسفف يف أحمدي اإليضاح
صِٖ كّٖ .كفنظر:
ّ
ٌ
جانيي عيد الراىري المقتصد في شرح اإليضاحي تحرفؽ:
عمادة نكف المكتياتي ُُٖٗـي (طُ)ي جُي صٓٗ .كفنظر :الجر ٌ
حسافي
كاظـ محمد المرجافي العراؽي دار الر فد لمن ري من كرات ك ازرة الثرافةي ُٖٖٗـي (د.ط)ي جُي صّٖٗ .كفنظر :تماـ ٌ
العربية ونحوىا وصرفياي جُي صُّّ.
األنطاكيي المحيط في أصوات
العربية (معناىا ومبناىا)ي صَُّ .كمحمد
المغة
ّ
ّ
ٌ

الصايكنيي صفوة التّفاسيري جُي صّٓ.
(ّٓ)
ٌ
الصايكنيي صفوة التّفاسيري جُي صْٕ .كالزم
(ْٓ) فنظر:
ٌ
جُي صَْٓ.

األندلسيي البحر المحيطي
حفاف
مي الك ّ
شافي جُي صُٗٗ .كأيك ٌ
رٌ
ٌ
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النحويي صَُٓ.
العربية (معناىا ومبناىا) صِٔ .ككماؿ ر فدي الزمن
حسافي المغة
ّ
ّ
تماـ ٌ
(ٓٓ) فنظرٌ :
الصايكنيي صفوة التّفاسيري جُي صُّٖ.
شافي جُي صَٕٔ .ك
مي الك ّ
(ٔٓ) فنظر :الزم ر ٌ
ٌ
حويي صَُٓ كما يعدىا.
(ٕٓ) فنظر :كماؿ ر فدي ّ
الزمن ال ّن ّ
الصايكنيي صفوة التّفاسيري جُي صَِِ.
(ٖٓ) فنظر:
ٌ
األندلسيي البحر المحيطي جّي صِّ.
حفاف
(ٗٓ) أيك ٌ
ٌ
الصايكنيي صفوة التّفاسيري جُي صُّٖ.
(َٔ) فنظر:
ٌ

األندلسيي البحر المحيطي جّي صِٖٓ.
حفاف
(ُٔ) فنظر :الزم رمي الك ّ
شافي جُي صُٕٔ .كأيك ٌ
ٌ
الصايكنيي صفوة التّفاسيري جُي صِّٓ.
شافي جُي صٖٗٔ .ك
مي الك ّ
(ِٔ) فنظر :الزم ر ٌ
ٌ
األندلسيي البحر المحيطي جّي صّْٓ.
حفاف
(ّٔ) فنظر :أيك ٌ
ٌ

شافي جُي صٗٗٔ.
مي الك ّ
(ْٔ) فنظر :الزم ر ٌ
الصايكنيي صفوة التّفاسيري جُي صُّْ.
شافي جِي صُّٓ .ك
مي الك ّ
(ٓٔ) فنظر :الزم ر ٌ
ٌ
األفغانيي دار
(ٔٔ) فنظر :ايف ى اـي مغني المبيب عن كتب األعاريبي تحرفؽ :مازف الميارؾ كمحمد عمي عيداهللي راجعو :سعفد
ٌ
الفكري ُِٕٗـي (طّ)ي جُي صُُّ.

العربي قواعد وتطبيق عمى
زكميي في النحو
العربية (معناىا ومبناىا)ي صِْٓ .كميدم الم
(ٕٔ) فنظر :تماـ حسافي المغة
ّ
ّ
ٌ
الحمييي ُٔٔٗـي (طُ)ي صُُّ.
اليايي
العممي الحديثي مصري مكتية كمطيعة مصطف
المنيج
ٌ
ٌ
ّ
الفتميي
اليغدادم) األصول في النحوي تحرفؽ :عيد الحسفف
(ٖٔ) سفيكفوي الكتابي جّي صُُٕ .كايف السراجي (أيك يكر يف سيؿ
ٌ
ٌ
المفصلي جٖي صَُٕ .كالزم
يفركتي منسسة الرسالةي ُٔٗٗـي (طّ)ي جِي صِّّ .كفنظر :ايف فعفشي شرح
ّ
العربيةي يفركتي لينافي دار الجفؿي (طِ)ي صَّٔ.
صل في عمم
ّ
(أيك الراسـ محمكد)ي المف ّ

م
رٌ

ركة

النحويةي الككفتي
المفصلي جٖي صَُٕ .كفنظر :مصطف النحاسي دراسات في األدوات
(ٗٔ) ايف فعفشي شرح
ّ
ّ
العربية (معناىا ومبناىا)ي صِْٕي كفنظر :كماؿ ايراىفـ يدرمي
حسافي المغة
ّ
تماـ ٌ
الريفعافي ُٖٔٗـي (طِ)ي صّٔ .ك ٌ
التردـي ُْٖٗـي (طُ)ي صَُٗ.
الزمن في النحو
العربيي الرفاضي مطيعة ٌ
ّ
(َٕ) ايف ى اـي مغني المبيبي جُي صُّٓ.

األندلسيي البحر
حفاف
شافي جُي صََٕ .ك
مي الك ّ
الصايكنيي صفوة التّفاسيري جُي صِّّ .كأيك ٌ
(ُٕ) فنظر :الزم ر ٌ
ٌ
ٌ
المحيطي جّي صَٓٓ.
األندلسيي البحر المحيطي جْي صَْٔ .كالزم
حفاف
(ِٕ) فنظر :أيك ٌ
ٌ
الصايكنيي صفوة التّفاسيري جِي صّٖٗ.
(ّٕ)
ٌ
األندلسيي البحر المحيطي جٕي صُُْ.
حفاف
(ْٕ) أيك ٌ
ٌ

شاف ،جِي صَُٔ.
مي الك ّ
رٌ

شافي جّي صُْٓ.
مي الك ّ
(ٕٓ) الزم ر ٌ
السفكطيي األشباه والنظائري جُي صَِْ.
(ٕٔ) فنظر:
ٌ
حويي صِْْ.
(ٕٕ) فنظر :كماؿ ر فدي ّ
الزمن ال ّن ّ
األندلسيي البحر المحيطي جّي صْْٓ.
حفاف
(ٖٕ) أيك ٌ
ٌ

كبلمي كفعني أف فذكر المتكمٌـ معن فستد ٌؿ عمفو يضرب مف المعركؿي كمنو قكلو تعال :
م :كىك مذىب
(ٕٗ) االحتجاج النظر ٌ
ٌ
َٰٔ
ق ِ
َرض ِب َٰٔقَِد ٍر عمَ َٰٔٓى أَن يخمُ َ ِ
يم[فس]ُٖ :ي كقفؿ :ىك أف ف رج
ق َّ
ٱلس ََٰٔم ََٰٔو ِت َوٱأل َ
يس ٱلَِّذي َخمَ َ
َ
َ
ق مثمَ ُيم َبمَ َٰٔى َو ُى َو ٱل َخمَّ ُ َ
أ ََو لَ َ
ٱلعم ُ
محمد يف أيي يكر يف أفكب
االحتجاج عم طرفرة الحدؿ كأمثمتو كثفرةي كىك مف أعم مراتب الحكار .مس ٌ
الدفف أيي عيد اهلل ٌ
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داللة الفعل املاضي يف التوصيف القزآني لبين إسزائيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزرعي المعركؼ يػ(ايف الرفـ الجكزٌفة) (ت ُٕٓىػ)ي الفوائد المشوق إلى عموم القرآن وعمم البياني تحرفؽ :عطفة نافؼ
ٌ
الغكؿي عمافي األردفي دار الجناف لمن ر كالتٌكزفعي َُِْـي (طُ)ي صُٓٔ.

األندلسيي البحر المحيطي جْي صُّٗ.
حفاف
(َٖ) أيك ٌ
ٌ
حويي صِْْ.
(ُٖ) فنظر :كماؿ ر فدي ّ
الزمن ال ّن ّ

شافي جِي صُْٔ.
مي الك ّ
(ِٖ) الزم ر ٌ
الصايكنيي صفوة التّفاسيري
األندلسيي البحر المحيطي جْي صُْٔ .ك
حفاف
(ّٖ) المرجع السابقي جّي صِٖ .كفنظر :أيك ٌ
ٌ
ٌ
جُي صْْْ.
الصايكنيي صفوة التّفاسيري جِي صَُْ كُُْ .
شافي جِي صَٖٔ .ك
(ْٖ) فنظر :الزم رمي الك ّ
ٌ
شافي جِي صَٖٔ .
(ٖٓ)
مي الك ّ
الصايكنيي صفوة التّفاسيري جِي صُُْ .كفنظر :الزم ر ٌ
ٌ
األندلسيي البحر المحيطي جٔي صُٔٓ.
حفاف
مي الك ّ
شافي جِي صُُٓ .كأيك ٌ
(ٖٔ) فنظر :الزم ر ٌ
ٌ

الصايكنيي صفوة التّفاسيري جُي صَُِ.
شافي جُي صُِٖ .ك
مي الك ّ
(ٕٖ) فنظر :الزم ر ٌ
ٌ
شافي جُي صْٓٔ.
مي الك ّ
(ٖٖ) الزم ر ٌ
ييي ُٓٗٗـي (طُ)ي مادة (لعف)ي جُِي صِِٗ.
(ٖٗ) فنظر :ايف منظكري لسان العربي يفركتي لينافي دار احفاء التراث العر ٌ
(َٗ) الزم

الصايكنيي صفوة التّفاسيري جُي صِٕٓ.
شافي جُي صَٓٓ كُٓٓ .ك
مي الك ّ
رٌ
ٌ
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