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داللة الفعل الماضي في الخطاب القرآني لبني إسرائيل
ّ
الش ّمري.
الدين نايف ّ
* د .عماد ّ
* د.عاطف عادل المحاميد.
الملخص باللغة العر ّبية

ميينا ًة
تناولت هذه الدراسة الفعل الماضي في الخطاا الررني
اي ليناي ساراييل ،ضام اتااهاتا المتع ّادة ّ ،
ّ
الفعليااة م ا يا يااة ،وبااي الفع ال الماضااي والمرااار م ا يا يااة اار ،
امية و ّ
الفاارف فااي الخطااا ااي الاماال االسا ّ

الداّلة على المري
موضحة الريم
الداللية المتنوعة ،التي رجت ليها صيغ الماضي ،تارك ًة ذلك نيتها الصر ّفية ّ
ّ
ّ
لتدل على الحال واالستريال ،وفق السياقات المتنوعة.
في صل الوضع ّ
الدرسااة علااى ال اامال المتنوعااة التااي جاااا هااا الفعاال الماضااي فااي سااالي لغوّااة متنوعااة
وقااد وقفاات ا
كالشرط واالستفهام والطل والتوكيد واليناا للماهول وغيرها م السالي ال ار  ،التاي كاال للفعال الماضاي ٌار

واضح في نايها.
Abstract
Dr. Imad-edeen Nayif Alshamare
Dr. Atef Adel Almahameed
The significance of past verb in the Qur’anic discourse of the Israelis
This study dealt with the past verb and its various uses in the Qur’anic discourse of
the Israelis. The study clarified the difference between verbal and nominal discourse.
It also elucidated the difference in discourse when using past and present verbs.While
the study explained the various semantic meanings of the past verb forms which may
signal the present and future tense in different contexts, it ignored the morphological
structure of the past verb which indicates the past tense.
The study also highlighted the various forms of the past verb in different linguistic
styles such as conditional sentences, emphasis, questions, requests, emphasis, passive
voice, and other styles in which the past verb has a significant influence on their
structures.
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المقدمة
ّ

الصاوت ،ون ار باللفاائ وايترايهاا،
اتّخذ اإلعااز
الييايي و ّ
اللغوي اماالً كييار  ،ارتايع بعراها باالارص و ّ
ّ
النظم اليديع الذي ال ياار يظام وال دداييا  ،اارت با الساما  ،و هارت با العراول
وٌالث با ّلنظم والتّركي  ،ذلك ّ
واليت ل الرلو .
مااام ذلااك الس االو الحماايم المنس ااام بايات ا م ااع

صيي  ،سااواا ك ااايوا م ا مني مص ا ّادقي
ااوال المخ ااا د

م

اوي صاال اإلعااااز ،فتر ا
كااافر منياار  ،توّلاادت فرضا ّاية الد ارسااة ومشااملتها ،التااي تاار فااي اإلعااااز اللغا ّ
للتوصاال لااى ةالالت الفعاال الماضااي فااي الخطااا الررنيااي
المتنوعااة،
نيااات الرارنل محللا ًة وج دملا و ساااليي اللغوّااة
ّ
ّ
ّ
ليني سراييل ،وهذه الدراسة هي لرة ضم سلسلة م الدراسات المتعلرة بالفعل الماضي ،ا تد ت دراسة ساابرة،
علااى

برامير الغايا  ،وهاا هاي هاذه الد ارساة قاد تناولات

مماا جااا فيا الخطاا
وعنيت بالتوصي الرر
نيي ليني ساراييلّ ،
ّ
الساياف
الفعل الماضي وةالالت في الخطا الرر
نيي ليني سراييل باتّااهات المختلفة ،ولم تغفال هاذه الد ارساة ةور ّ
ّ
العااام لايااات و اوال المتلرااي  ،للوصااول لااى النتياااة الميتغااا  ،وهااي اهااار مااا فااي الر ارنل م ا ارعااة فااي الساايك

والنظم واإلترال م يا ية ،وكش

ريرة ني سراييل وفرح ز فهم وبطالل ما ذهيوا لي م يا ية

ر .

الدراسة المنهج الوصافي التحليلاي االسترصاايي ،ياث يهرات باماع اآلياات التاي ورة فيهاا
واتّيعت هذه ّ
ّ
ّ
ّ
اسااتعمال الفع ال الماضااي ،فااي الخطااا الررنيااي لينااي س اراييل ،منوص ااً بالعواماال اللغوّااة المرافرااة للفعاال ،ك ساالو
ّ
الشرط والتوكيد والنفي وغيرها م العوامل ال ر  ،التاي ٌّارت فاي ةاللاة الفعال الماضاي ك سايا

الناوول والساياف

ارفية فاي الخطاا
و وال المخاصيي  ،فرد رصدت هذه الدراسة ما صر على الفعل الماضي م
نايية ص ّ
تحوالت ّ
ّ
عردياة،
الرر
الصيغة في كش المدلوالت الخاصة لتلك الفعال ،سواا كايت مدلوالت ّ
نيي ليني سراييلّ ،
ميينة ٌر ّ
ّ
اجتماعية.
يفسية م
ّ
م ّ
الد ارساة ،وما رزهاا
الد ارساات التاي تماسات ماع مرامول هاذه ّ
وتادر اإل ار لى ّل هنالك عدةاً م ّ
ة ارسااة عرف ااة عي ااد المرص ااوة عااامر) الموس ااومة ا ا ط ااا الراارنل الي اار م عاا اليه ااوة) .وة ارسااة ف ااوزي س اامار )

الموسومة ا اليهوة في الررنل الير م) ،وةراسة ةلدار غفور) الموسومة ا نية التّركيا الفعلاي فاي الرارنل اليار م
ّ
الراةسية في اآلةا والعلوم التربوّة ،المالد  ،)11العدة ،)2
ةاللية في نيات الاهاة) ،المنشور في ماّلة
ّ
ةراسة ّ
السياف و ٌره في توجي الخطاا الررنياي فاي كتاا ضاواا
سنة 2012م .وةراسة سماعيل
دوسفي) الموسومة ا ّ
ّ
ّ
الييال في يراح الررنل بالررنل" للشنريطي ،جامعة قاصدي مرباح ،الاواير).

تصات بالفعال الماضاي واساتعماالت و االتا المتع ّادة
وقد ا تلفت هذه ّ
الدراسة ع سابراتها في ّيهاا ا ّ
اياقية ،وكا اف ًة
الينايياة و
ميينا ًة ةاللاة الفعال الماضاي
التحوالت التاي تطار عليا فاي الساياف الررني
التركييياة والس ّ
ّ
ّ
اي؛ ّ
و ّ
ّ
هميتا الخاصااة فااي الخطااا الررنيااي لينااي ساراييل ،فااي ااي ياااد ة ارسااتي عرفااة عيااد المرصااوة) و فااوزي
عا
ّ
(
سمار ) لم َّ
تتعديا كويهما ةراستي عامتي  ،اهرتا بعض صافات اليهاوة ،التاي جااات متنااٌر فاي الخطاا الررنياي
ّ
لليهااوة ،فهمااا ة ارسااتال فيرّتااالّ ،مااا ة ارسااة ةلاادار غفااور) السااابرة الااذكر ،فرااد تناولاات نيااة الفعااال فااي موضااو
وا د وهو الاهاة ،ولم تع د يني سراييل على وج الخصوص ،واهتمت ةراسة ساماعيل دوسافي) بالحاددث عا
ّ
السياف و ٌره في الخطا الررنيي عامة ،ولم تختص بخطا ني سراييل.
ّ
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اتص كاال وا ااد منهااا باتااااه م ا
وقااد اقتراات صييعااة ّ
الد ارسااة ل تيااو دل ضاام تمهيااد و قسااام عشاار  ،ا ا ّ
اتااهات الخطا ليني سراييل ،ووةرج تحت كل اتااه ال وا اللغوّة التي جاا عليها الفعل الماضيّ ٌ ،ام تيعات

الدراسة.
ض ّمنت فيها بعض ّ
النتايج التي توصلت ليها ّ
هذه القسام بخاتمة ،و
ص:
في الفرق بين الخطاب والّن ّ
جاااا فااي لسااال العاار ماااة

طا
طا ) " د د
د د

طي ا و طي ا  ،ي جاب ا  ،والخطااا
فااالل لااى فااالل دف دخ د

صي ا باااليالم مخاصي ا ًة و طاب ااً ،وهمااا دتخاصيااال" ؛ فالخطااا  ،ذاً يرااوم ااي
والمخاصيااة مراجعااة اليااالم ،وقااد ا د
اوي يرتصاار علااى
صارفي دتحاااورال فيمااا ينهمااا ،وهمااا المخاصا والمخا د
صا  ،ي ّل– الخطااا – فااي المعنااى اللغا ّ
)1

)2
انص ،ذ دار
اللغة المنطوقة في الة الحوار  ،و رتر ما هاذا الراول ماا ذها ليا الزهار الوّيااة فاي تعر فا لل ّ
ّي ويطلق على ما ب يظهر المعنى ،ي الشمل الصوتي المسمو م اليالم و الشمل المرياي منا عنادما ودتاردجم
ّ
ّ
" .)3
لى ممتو

انص؛ ذ ّل ينهماا تادا الً ّينااً ،ولسانا – هنااا –
وقاد دتيااةر لاى ذهايناا ويحا يتنااول الخطااا مفهاوم ال ّ
وتعدةت وجه  ،وسنر عند تعر ا تفياد منا
بصدة التفر ق ي المصطلحي اللذد صال اليحث للتفر ق ينهماّ ،

الغياة متعاادة المعاايي ،ياتاااة
الية
ّ
انص علاى ّيا و ااد تواص ّ
الد ارساة ،وما ذلااك التعر ا الاذي يظاار صاحاب للا ّ
ص ا معا ّاي  ،عياار سااياف معا ّاي  ،وهااو يفتاارّ وجااوة سااامع دتلّراااه ،م ارتيع
ع ا مخاص ا معا ّاي ،
وموجه ا ًة لااى مخا د
ّ
لحظااة يتاج ا  ،ال دتااااوز سااامع لااى غي اره  .)4وهنالااك م ا ( عا ّارا الاانص تعر ف ااً بساايطاً يسااي اًر ،ال التياااص في ا ،
ٍ
عدة م الامل السليمة ،مرتيطة فيما ينهاا بعادة ما العالقاات ،وقاد
دترك م
يص هو نااّ ،
كل ّ
فذه لى ّل ّ
ترتيع هذه العالقات ي جملتي و كير م جملتي " .)5
منسارة
النص منطلراً م الداللة اال
تراقية لمصطلح ّ
ّ
الن ّ
عرا بارت) ّ
وقد ّ
ص ،فهو عنده يسيج كلمات ّ
في ت لي مع ّاي  ،يفارّ امالً يماول علاى قادر المساتطا ٌا تااً وو ياداً"  ،)6وال يخفاى علاى اد ماا يحو ا الانص
الررنيي م
ّ

) )1ا

متعدة  ،ويمم
طابات ّ

منظور ،جمال الدد

انص ما اتّسااف وايسااام و ماا دتّصال بمساتعملي
(ل تومّيل اليموذج الميال لل ّ

ممرم  ،لسال العر  ،ط ،1ةار صاةر  ،يروت1992 ،م  ،مالد .361 /1

يصية ،رسالة ماجستير غير
) (2ايظر غنية لوصي  ،االتساف وااليساام في قصيد مديح الظل العالي لمحموة ةرو ش ،مراربة
لسايية ّ
ّ
لساييات اال تالا ،الخصايص
منشور  ،الاواير ،معهد اللغات والة العربي2009 ،م ،ص ،9وايظر محمد فيري الاوار،
ّ
ّ
الامالية لمستو ات ناا النص في عر الحداٌة ،دتراك للطياعة والنشر والتوز ع ،مصر2001،م ،ص ،3وايظر عديال
ّ
العر  ،ةمشق 2000 ،م ،ص ،113وايظر سعيد س بحير ّي،

السلوبية ي النظرّة والتطييق ،اتحاة اليتّا
ذر ل ،النص و
ّ
العالمية للنشر ،لويامال ،الراهر  ،ط ،1997 ،1م ،ص  8و.9
علم لغة النص ،المفاهيم واالتااهات ،الشركة المصرّة
ّ
ر  ،عالم اليت

الحددث ،ربد  ،الرةل ،ط  2004 ،1م ،ص.24

) )3عمر محمد و رمة ،يرد النظرّة وبناا
عوام ،النص الغاي تاّليات التناص في الشعر العربي) ،اتّحاة اليتّا العر  ،ةمشق 2001 ،م.
) )4محمد ّ
ّ
) )5ص عيد الر م  ،في صول الحوار وتاددد علم اليالم ،المركو اليرافي العربي ،الدار الييراا ،يروت ،ط2000 ،2م ،ص ،35
ّ
ّ
النص والسلطة ،فر ريا الشرف ،الدار الييراا ،ط 1981 ، 2م ،ص .72وعيد الهاةي اافر
وايظر عمر وكال ،مد ل لدراسة ّ
الشهر ّي ،استراتيايات الخطا  ،ةار اليتا الاددد المتّحد  ،ط ،1لينال2004 ،م ،ص 34ا .35

السلوبية ي النظرّة والتطييق ،ص  ،17وايظر عيد المالك مرتاّ ،يظرّة النص الة ي،
 )6عديال ذر ل ،النص و
ّ
ّ
ةار هومة للطياعة والنشر والتوز ع ،الاواير 2007،م ،ص ،47وايظر صيحي راهيم الفري ،علم لغة النص ي
الممية ،ةار قياا للطياعة والنشر والتوز ع ،الراهر  2000 ،م.29 /1،
تطييرية على السور
النظرّة والتطييق ،ةراسة
ّ
ّ
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ااةي والير ااافي
ادية و
ّ
ال اانص ،سا اواا ك ااال المس ااتعمل منتاا ااً و متلّريا ااً كالمرص ا ّ
المريولي ااة ،و م ااا دتّص اال بالس ااياف الم ا ّ
ّ
مرامية  ،)7ذ ال يممننا غفال السياف وتناسي هميت  ،فهنالك الييير ما الامال التاي
بالنص م
المحيع
عالمية و ّ
ّ
ّ

اوي
تيدو متشا هة مع بعض الفوارف التاي ّ
تمياو ينهاا ،وال يساتطيع تفساير تلاك الفاوارف ال باالرجو لاى الساياف اللغ ّ
ومال ظااة الفااوارف الدقيرااة التااي صاارت ااي الاماال ،فيا ّال مساااف م ا اللفااائ ياا ّار ضاارباً ماا المعنااى باوييات ا
وتفاصاايل .)8و اار ت ّمااام ّسااال ّل المعنااى الااداللي درتيااو علااى المعنااى المرااالي يراااا لااى المعنااى المرااامي،
ّ
ّ
ّ
)9
ي
و رصااد بااالمعنى المرااامي المرااام و المعنااى االجتماااعي ،وهااو اارط الكتمااال المعنااى الااداللي وضاارورّ لفهما " ،
ّ
ّ
ّ
اوي
جيااة ،التااي تشااتمل
الخار
اات
س
ومالب
اا
ا
ط
الخ
اروا
ا
ا
ا
ب
اة
ر
ا
د
اذي
ا
ل
ا
،
غ
الل
ار
ا
ي
غ
ياف
ا
س
بال
وهاذا دااد ل فيمااا يس ّامى
ّ
و
ّ
المراميااة المتيادنااة ،التااي ودناااو ضاامنها الخطااا  ،والتااي سا ّاماها علما يا سااياف الحااال و المرااام)،
علااى الطيرااات
ّ

ليل مرام مرال ،و شامل ذلاك الوماال والمماال و اال ال اخاص المتيّلماي والمخااصيي  ،وهاذا الناو يشاتمل
فرالوا
ّ
المفسارول سايا الناوول  ،)10وهاو عناد
الحالياة ،التاي تساهم فاي اليشا عا الماراة ،ومنهاا ماا س ّاماه
على الرراي
ّ
ّ

الخطاا ي علام المناساية) ،اار ليا ما االل تناولا لخاصاّاية االيسااام فاي الانص الررنياي ،الاذي هاو فاي يظااره
ّ
ّ
كاليلمة الوا د  ،با ياً في االرتياصات الموجوة ي اآليات والسور واليلمات .)11
بمااا فااي الرارنل ما معااارا

موجهااً لا اار المتلرااي المخاصا
انص الررنيا
اي دتاّلاى فااي كويا طابااً ّ
ّل الا ّ
ّ
)12
اوي فاي الخطاا الررنياي ليناي ساراييل االتّيااا علاى فعاال بعينهاا
وتشر عات وعرايد  ،وم مواضع التاّلي اللغ ّ
ّ
اوي لإلساناة لاى ماا وراا الاملاة لت كياد ّل
وتواي صايغة الماضاي ما ماارة ميناى صار
في ،مارو اًر باالمعنى النح ّ
ّ

كفرهم كفر عريد .)13
عرا

وومم ا لنااا (ل ي وعا ّاد افتتاااح اليااالم م اع اليهااوة والنصااار ااااهر ؛ فسااور اليراار افتوتحاات ااذكر اليتااا ٌ ،اام
تعااالىٌ ،ام ذكار عااااز الرارنلٌ ،ام تنييا
ذلاك ذكاار اليّفاارٌ ،ام المنااافري ٌ ،ام مار الناااص-قاصيا ًة -بعيااة

يصية ،ص،11
 )7ايظر غنية لوصي  ،االتساف وااليساام في قصيد مديح الظل العالي لمحموة ةرو ش ،مراربة
لسايية ّ
ّ
النحوي) ممتية زهراا الشرف ،الراهر  2001 ،م ،الصفحات
وايظر مد عفيفي ،يحو النص اتّااه جددد في الدرص
ّ
.92 – 75

الررنيي ،رسالة ماجستير ،جامعة قاصدي مرباح ،الاواير،
ّ

 )8ايظر سماعيل دوسفي ،السياف و ٌره في توجي الخطا
ّ
 ،2013ص .21

سلوبية للنص الررنيي) ،عالم اليت  ،الراهر ط1413 ،1ه – 1993م،
تمام ّسال ،الييال في روايع الررنل ةراسة لغوّة و ّ
ّ )9
ّ
ص .163

لغوي العربي ،مرالة منشور في مالة الدراسات اللغوّة ،صدار مركو
اوي ،المنحى
الوايفي في التراث ال ّ
 )10ايظر مسعوة صحر ّ
ّ
ّ
السعوةية2003 ،م ،الماّلد الخامس ،العدة الول ،ص.42
اإلسالمية ،الر اّ ،المملية العر ّبية
الملك فيصل لليحوث والدراسات
ّ
ّ
 )11محمد الخطا ي ،لساييات النص ،ص 165ا  ،166المركو اليرافي العربي ،المغر  ،ط 2006 ،2م ،وايظرمحمد عيد الياسع
ّ
ّ
ّ
النص والخطا قراا في علوم الررنل) ،ممتية اآلةا  ،ط ،1الراهر  ،2009 ،ص.18
عيدّ ،
كلية اآلةا ،
 )12مد عيد الايار فاضل ،مال الخطا الررنيي ،ةراسة في ضوا يظرّة الحرول
الداللية ،مالة مداة اآلةا ّ ،
ّ
ّ
اقية ،بغداة2014،م ،العدة التاسع ،ص.14
الاامعة العر ّ
 )13ايظر عامر عيد المرصوة عرفة ،طا
.58

يصية ،ةار اللوكة للنشر ،الراهر2014،م ،ط ،1،ص
الررنل الير م ع اليهوة ةراسة ّ
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لمااا
تعاالى ّ

اّل
النااص اذكر صاالهم نةم .)14و رتار ما تلاك الحريراة ماذها ليا صااا
الصافو  ،ذ يراول " فا ّ
ةعا اليشر لى عياةت وتو يده ،و قام للناص الحاج الواضحة على و داييت ووجوةهٌ ،ام ذ ّكارهم بماا يعام با علاى
يهم نةم علي السالم ،ةعا ني سراييل صوصااً -وهام اليهاوة – لاى اإليماال بخااتم الرسال وتصادير فيماا جااا

ليهاام يادوي ا ممتوبااً عناادهم فااي التااو ار "  )15يرااول سا ّايد قط ا " ّل المسااتعرّ لتااار ي نااي س اراييل
با عا
ّ ،
لي ذه العا م فيض اآلالا التي فاضها عليهم ،وم الاحوة المنير ،المتيرر الذي قا لوا بعد هذا الفيض
المدرار" .)16
المتنوعااة؛ لتيااي لنااا الداللااة التااي ّةاهااا
وسااتروم الد ارسااة بااالوقوا علااى الفعااال الماضا ّاية ،وفااق سااياقاتها
ّ
الفعل الماضي في اتااه الخطا ضم السالي اللغوّة المحيطة ب في الامل ،واروا المرام الذي قيلت فيا

جملت

أوالا :الخطاب من هللا سبحان وععال إل بني إسرائيل:
َّ
ُ
سءِين ََٰٰٱذَٰكن ُ
تَٰ
نو ََٰٰن ِعَٰمن ِ ََٰٰٱلن ِ يََٰٰأنَٰعم ن ُ َٰ
لراد اد الخطااا الررنياي لينااي ساراييل فااي اآلياة الير مااة﴿يَٰبن ِ يََٰٰإ ِ رَٰ
ّ
ي ُ
ُ
ُ
َّ
ُ
ُ
ان﴾ اليرار  )40متّخاذاً ما السالو اإليشاايي ك ا _ المار ،
ّيَٰفنٱرَٰهب َِٰ
فَٰبِعهندِكمََِٰٰإَو َٰ
ِيَٰأ ِ َٰ
عليَٰكمََٰٰ أ َٰفناََٰٰبِعهند َٰ
ّ
النهااي ،االسااتفهام اإلييااارّي _ مفتا ااً للخطااا  ،ما ااالل تي ارار بعااض الفعااال ،ومنه اا الفعاال اذكااروا ) ،الااذي
َّ
ّ َّ
ُ
ُ
سءِين ََٰٰٱذَٰ ُكن ُ
نَٰفضننلَٰ ُتكمَََٰٰعََٰٰ
تَٰعلننيَٰكمََٰٰ أ ِ َٰ
نو ََٰٰن ِعَٰم ن ِ ََٰٰٱلن ِ يََٰٰأنَٰعم ن ُ َٰ
جااا ميا اار بعاد ذكاار جملاة النااداا ﴿يَٰب ن ِ يََٰٰإ ِ رَٰ
َّ
َّ ُ
ّلَٰتن ِزيَٰنفنسََٰٰعن َٰ
ٱلَٰعَٰل ِميَٰ﴾ اليرر  ،)47وايتهى الخطا بالسلو اإليشايي في قولا تعاالى ﴿َٰ َٰٱتقناََٰٰياَٰمناَٰ َٰ
ّ
ُ
ُ
َّ
ُ
ُ
ُ
نفَٰسََٰٰشيَٰاَٰ ّلََٰٰ ُيقَٰب ََٰٰمِنَٰهاَٰشن َٰعةََٰٰ ّلََٰٰيُؤَٰخن ََٰٰمِنَٰهناَٰعندَٰلََٰٰ ّلََٰٰهنمََٰٰينَصن نَٰ ﴾ اليرار  )48بالتاذكير ياوم الرياماة،
ن ااي سا اراييل ماا ال اادعو

اتمع ف ااي سااور اليراار دلمااح المحااور الا ارييس ال ااذي دنتظمه ااا ،وه ااو موقا ا
والاادارص الما ّ
االمية فاي المددناة واساتريالهم لهاا ،وماواجهتهم لرسااولها وللاماعاة المسالمة النا اهة علاى ساساها  ،)17وقاد جاااا
اإلس ّ
الفعل الماضي في هذا االتااه م الخطا

في سياقات عددد  ،يورةها كما دلي

أ .الفعل الماضي بعد (إذ):

(ذ اساام ٌنااايي الوضااع ،مينااي لشاايه بااالحرا وضااعاً و افترااا اًر ،وهااو ااارا زمااال للماضااي ،ومااا بعااده
ّ
ّ
)18
فعلية ،اقتريت ذ) بالفعل الماضي ،وقد ذكرها سييو في با الاواا  ،وهي عنده " ارا لما
اسمية و ّ
جملة ّ
مرااى م ا الاادهر ،وهااي بمنولااة مااع) ،وال دليهااا الّ الفعاال الواج ا  ،وذلااك قولااك " ينمااا يااا كااذلك ذ جاااا ز ااد،

دوس ) ،تفسير اليحر المحيع ،ةراسة وتعليق وتحريق عاةل

مد عيد الموجوة وعلي محمد

 )14و ّيال اليدلسي محمد
ّ
العلمية ،يروت ،لينال ،ط1422 ،1ها ا  2001م.327 / 1 ،
معوّ ،ةار اليت
ّ
ّ
 )15الصا ويي ،محمد علي ،صفو التفاسير ،راا ممتية اليحوث والدراسات ،ةار الفير للطياعة والنشر والتوز ع ،ط 1421 1ها/
ّ
ا2001م.45 / 1 ،
 )16سيد قط  ،في االل الررنل ،ةار الشروف ،ط 1423 ،32ها  2003 /م ،الراهر .65 /1 ،
سيد قط  ،في االل الررنل.119 / 3 ،232 / 4 ،27 / 1 ،
ّ )17
قنير  180ها) ،اليتا  ،تحريق عيد السالم هارول ،ممتية الخاياي ،الراهر  ،ط3،1408ها_
عيمال
 )18سييو  ،عمرو
ّ
1988م.57 /3 ،
ج  3ص .57
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لما توافر وتهام علي م
وقصدت قصده ذا ايفتح على فالل ،فهذا د
)20
ذ ) ف صل وضعها ل تيول ارفاً للوقت الماضي .

يت فيها"  ،)19والسي
ال د

فاي ذلاك هاو

وقد ا استخدام ذ) في الررنل اليار م ،فاي ذكار الماضاي والتاذكير با  ،وسنساتعرّ ةاللاة هاذه الةا

في ٌنايا الخطا الررنيي ليني سراييل في اتااهات المختلفة تياعاً.
ّ
فيعااد ذكاار تعااالى الحرااايق السااابرة ع ا نااي س اراييل ويعم ا مامل ا ًة ،جاااا الخطااا

الوماييااة
ا ا (ذ)
ّ

االنعم اليييار والموّاات
تاذكير ناي ساراييل ب ّ

فلماا راة
ميا ر  ،وفيفتتح ذلك صفحة جدداد ما
امال الخطاا ّ ،
صااهم هااا و ياااهم ّياهااا ج ايا بالفعاال الماضااي ،الااذي ّة بّ ااارات واضااحة فااي تلااك اللو ااة
العظيمااة ،التااي ّ
يسوا ،ل تناسوا ماا وق ّادم لهام ما يعام؛ لاذلك يااد الخطاا الررنياي
التذكيرّة اإلير ّ
ااية ةو اًر طي اًر ،ف ولهك الروم قد د
ّ
قااد ةرج تلااك الاّانعم والفرااايل تياعااً ،فالفعااال الماضااية بعااد (ذ) جاااات لت ّكااد مااا كااال قااد تناساااه ال ناااا ما نااي
محماد_ صاّلى عليا وساّلم _ما يعام والهاا آلباايهم ،الاذد كاايوا ذّلا ًة صااغر  ،قاد
سراييل في عهد النيي ّ
ذاق اوا صاانوا العااذا

والتنيياال ،فيعيااد

علااى يااالهم و سااتحيي فااي مشاااعرهم صااور الياار  ،الااذي كااايوا في ا .

باعتيااار ّيهاام ناااا هااذا الصاال اليعيااد _ و رساام مااامهم مشااهد الناااا كمااا رساام مااامهم مشاااهد العااذا  ،)21و ورة
صااحية ولياي ا  ،ه ا الا نااو
عوض ا
الرشاايرّي فااي تفسااير هااذه اآليااة قول ا "م ( صااير فااي علااى قراااا
ّ
ساراييل صاايروا علااى مراسااا الرا ّار ما فرعااول وقوما فاعاال ماانهم ييياااا ،وجعاال ماانهم ملوكااً ونتاااهم مااا لاام دا ت
ُ
ُ
دا م العالمي "  ،)22وم تلك المواضع قول تعاالى ﴿ِإَوذََٰٰ َّ
كمَٰ ّ ِم ََٰٰء َٰلَٰف ِوَٰعاَٰنََٰٰي ُس ُ
ناءََٰٰٱلَٰعن َِٰ
امانكمََٰٰ ُس يَٰ
َنيَٰنَٰ
ِ
ً
ي
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
﴾ اليرار  ،)49و﴿ ِإَوذََٰٰفوقَٰناَٰبِك َٰمََٰٰٱلَٰحَٰوَََٰٰٰفأَنيَٰنَٰكمَََٰٰٰ أغَٰوقَٰنَٰاَٰء لََٰٰف ِوَٰعاَٰنََٰٰ أنتمََٰٰتنظنو نَٰ﴾ اليرار َِٰ﴿ ،)50إَوذََٰٰ
ُ
ُ
ُ
َّ ُ
كمَٰ ّ ِم ََٰٰء َٰلَٰف ِوَٰعاَٰنََٰٰي ُس ُ
ناءََٰٰ
نامانكمََٰٰ ُس يَٰ
ء تيَٰناَٰ ُماسََٰٰٱلَٰكِتَٰبََٰٰ َٰٱلَٰفوَٰقانََٰٰلعلكمََٰٰتهَٰت ُد نَٰ﴾( لقوة )52:و ﴿ِإَوذََٰٰأَنيَٰنَٰ
ِ
ٱلَٰع

َِٰ﴾ العراا .)141

ارةه لااى منش ا
الفعااال الماضااية فااي اآليااات السااابرة تحماال كا ّال وا ااد منهااا ت كياادد اٌنااي ولهمااا ما ّ
تمد
مماا دااد ل فاي باا الت كيااد التسال
يمي ،وٌاييهماا اسا ّ
الخطاا – ج ّال فاي عااله – واها ال ّانعم جميعهااا ،وهاو ّ
ّ
قوت ا م ا صاايغة الماضااي الصاار ح ،التااي جاااات بعااد (ذ) ،فت ّكااد وقااو تلااك الفعااال و صااول تلااك الا ّانعم ،وهااي
تد(نايااة نااي س اراييل م ا نل فرعااول ،لا ّاد عاادايهم ،الااذد عاااٌوا فاايهم عااذاباً وتنياايالًٌ ،اام اإليااااا م ا الغاارف بف ا (رف

اليحاار ،وتااادر اإل ااار – هنااا – ّل اإليااااا هااو م ا عظاام الا ّانعم؛ فهااو هيااة الحيااا و صاال الوجااوة ،وم ا لطي ا
ياى) و ياى) ،فرد ار لى ذلك فاضل السامرايي في با الفارف
الغياً ي الفعلي
الرول ّل هنالك فرقاً
ّ
ّ
ّ
اّل المال ا ّل الرارنل الياار م كييا اًر مااا يسااتعمل
ااي
ياااى) و ياااى) فا ّ
فعال) و فعاال) ،يرااول " ومنا اسااتعمال ّ
ّ
يااى) فاي التخلايص
اّل يااى) سار ما
التمهل في النتياة ،و ستعمل يااى) لإلسا ار فيهاا ،ف ّ
ياى) ّ
ّ
ّ
للتليث و ّ

 )19سييو  ،اليتا

 ،232 /4و.119 / 3

 )20ايظر السيوصي جالل الدد ) ،ال ياه والنظاير في النحو ،ةار اليت
ّ
 )21ايظر سيد قط  ،في االل الررنل 70 / 1ا
 )22و ّيال ،تفسير اليحر المحيع.194 /1 ،
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م ا الشااد والياار "  ،)23و مم ا لنااا (ل يلح ا
والتناية تيول م العذا والممروه الواقع.

ينهمااا فرق ااً ن اار ،فاإليااااا يم اول قياال وقااو العااذا

و الممااروه،

وم ا الاانعم ال اار التااي راة تااذكير نااي س اراييل هااا هااي عفااوه عاانهم وتوبت ا عل ايهم بعااد اتّخاااذهم
ُ
ُ
َّ ُ
َّ ُ
ُ
العال لهاً﴿ث ََّٰمَٰعفاَٰناَٰعنكمَٰ ّ ِم ََٰٰبعَٰ َِٰدَٰذَٰل ِكََٰٰلعلكمََٰٰتشَٰك ُو نَٰ﴾ اليرار َِٰ﴿،)52إَوذََٰٰقالََٰٰ ُماسََٰٰل ِقاَٰ ِم َٰهِۦَٰيَٰقاَٰ َِٰمَٰإِنكنمََٰٰ
ّ
ُ ُ
ُ
ُ
َّ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِك َُٰمَٰٱلَٰعِجَٰ ََٰٰف ُت ُ
اب يَٰاََٰٰإِلََٰٰبارِئِكمََٰٰفَٰٱقَٰ ُتل يَٰاََٰٰأنفسكمََٰٰذَٰل ِكمََٰٰخيََٰٰلكمََٰٰعِنندََٰٰبنارِئِكمََٰٰفتنا ََٰٰ
ظلمَٰ ُتمَٰ َٰأنفسكمََٰٰب ِٱ ِّتاذ
ُ َّ
نهۥَٰ ُهنناََٰٰٱ َّتل َّ
ِيمَٰ﴾ اليرار  ،)54وتاذكيرهم بمفارهم نياي موساى وعادم تصادير  ،وا ااتراصهم
نوح َُٰ
نا ُ ََٰٰٱلن ََّٰ
علنيَٰكمََٰٰإِن َُٰ
ّ
ُ
ُ
ُ
نمَٰبعثننَٰكمَٰ ّمِن ََٰٰبعن َِٰدَٰمناَٰت ِكمََٰٰ
لإليمال ب (ل دروا جهرً ،وما يعما تعاالى علايهم بعايهم ما بعاد ماوتهم﴿َٰث ََّٰ
ُ
َّ ُ
لعلكمََٰٰتشنك ُو ن﴾ اليرار  ،)56وتظليال الغماام وزياوال الما ّ والسالو  ،وزة االهم يات المرادص بعاد اروجهم ما
َّ
ُُ
ُ
ُ
ك َُٰمَٰٱلَٰم َََّٰٰ َٰٱ َّ
لسلَٰاىََُٰٰكاََٰٰ ِم َٰط ّيِبنتََِٰٰمناَٰ
التي  ،وزبا ة الطعام لهام كيفماا اااوا﴿َٰ ظللَٰناَٰعليَٰك َُٰمَٰٱلَٰغمامََٰٰ أنزلَٰاَٰعليَٰ
ُُ
ُ ُ
ُ
ُ ُ
ُ
ُ
ثَٰ
ك ََٰكن يَٰاََٰٰأنفس ُهمََٰٰيَٰظَٰل ُِمانَٰ﴾ اليرار َِٰ﴿)57إَوذََٰٰقلَٰناَٰٱدَٰخلاََٰٰهَٰ ِ َٰه َِٰٱلَٰقوَٰيةََٰٰفُكاََٰٰمِنَٰهناَٰحين َٰ
رزقَٰنَٰكمََٰٰ ماَٰظل ُماناَٰ لَٰ ِ
ُ ُ
ُ ُ
َّ
ُ
ُ
كمََٰٰ سنز َُٰ ُ
السارية
شِئَٰ ُتمََٰٰرغدَٰ َٰ َٰٱدَٰخلاََٰٰٱلَٰا ََٰٰ ُس َّجدَٰ َٰ قالاََٰٰح َِّطةََٰٰنغَٰفِوََٰٰلكنمََٰٰخطنيَٰ
ِ
يدَٰٱلَٰمحَٰسِ نن ِيَٰ﴾ اليرار  ،)58و ّ
والخلوص م العطش بعد روجهم ما التّيا ؛ ذ ّيهام عطشاوا فاي تايههم عطشااً اددداً كااةوا دهلياول معا  ،فادعا
ُ
ض َٰ ّبِعصاكََٰٰٱلَٰجوََٰٰفَٰٱنفجوتََٰٰمِنَٰ َُٰهَٰٱثَٰنتاَٰعشَٰةََٰٰعيَٰنناََٰٰقندََٰٰ
موسى رّبا (ل يغيايهم﴿َٰ إ ِ َٰذَِٰٱسَٰتسَٰقََٰٰ ُماسََٰٰل ِقاَٰ ِم َٰهِۦَٰفقلَٰناَٰٱ َِٰ
ُل ُ
ُُ
َّ
فَٰٱلَٰۡر ِ َٰ ُ
فتفاارت عياول،
ّللَِٰ ّلََٰٰتعَٰثناَََٰٰٰ ِ َٰ
قَٰٱ َٰ
كَٰأناسََٰٰ َّمشَٰب ُهمََُٰٰكاََٰٰ َٰٱشَٰ ُبناََٰٰمِن َٰ ّرِزَٰ َِٰ
عل ِمََٰٰ َٰ
ضَٰمفَٰسِ ندِي َٰ﴾ اليرار ّ ،)60
براادر قيااايلهم وكااايوا اٌنتااي عشاار قييلااة ،فااار ليا ّال ماانهم جاادول اااص ،ي ااذول من ا اااجتهم ال يشاااركهم في ا
ُ
ُ
ك َُٰمَٰ ل
عماا كاال
ٱلطارَٰ ﴾ اليرر  63و ،)93وفي هذه اآلياة د ّكاد
غيرهم  .)24و﴿َِٰإَوذََٰٰأخ َٰناَٰمِيثَٰقكمََٰٰ رفعَٰناَٰفاَٰق
ّ
في التو ار م واج االتيا واإليمال ،وكذلك دذ ّكرهم رفع الطور ،الذي في يااتهم.
ُ
َّ َّ
سءِين ََّٰٰلََٰٰتعَٰ ُب ُ
ّلل﴾ اليرار )83و﴿ِإَوذََٰٰأخن َٰناَٰمِينثَٰقكمََٰٰ
إّلَٰٱ َٰ
ند نََٰٰ َٰ
وقاال تعاالى ﴿ِإَوذََٰٰأخ َٰناَٰمِيثَٰقََٰٰبن ِ يََٰٰإ ِ رَٰ
ُ
ي ُ
ُ
ُ
ك َُٰم َٰٱ ل
ناءكمَٰ﴾ العاراا  ،)160و﴿ِإَوذََٰٰ
لطارَٰ ﴾ اليرار ِ﴿،)84إَوذََٰٰأخ َٰناَٰمِينثَٰقكمََّٰٰلََٰٰتسنفِكانََٰٰدِم َٰ
رفعَٰنا َٰفاَٰق
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ َّ َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
نجدَٰ َٰنغَٰفِنوََٰٰلكنمََٰٰخ ِطيينَٰٔـت ِكمََٰٰ
ثَٰشِئَٰ ُتمََٰٰ قالاََٰٰح َِّطةََٰٰ َٰٱدَٰخلناََٰٰٱلنا ََٰٰس
قِي ََٰٰل ُه َُٰمَٰٱسَٰك ُناََٰٰهَٰ ِ َٰه َِٰٱلَٰقوَٰيةََٰٰ ُكاََٰٰمِنَٰهاَٰحيَٰ َٰ
سن ِيَٰ﴾ العاراا  )161تات هاذه اآلياات فاي ساياف تعاداة جارايم ناي ساراييل ،م ّكاد علاى عادوايهم
سزِ َُٰ
يدَٰٱلَٰ ُمحَٰ ِ

وصغيااايهم وفساااةهم فااي الرّ ،فرااد يرر اوا الميياااف ،الااذي و ااذ علاايهم فااي التااو ار  ،وقتل اوا الاانفس التااي ا ّارم

واسااتيا وا كاال م اوال الناااص بالياصاال ،واعتاادوا علااى
والخوي والدمار .)25

،

اوايهم فااي الاادد ف ا رجوهم م ا الااديار ،فاسااتحروا اللعنااة

ناسَٰ
وال ا ّاد ما الوقااوا عنااد الفعاال واعااد) ،فرااد جاااا ما ّار مساايوقاً ا (ذ) فااي قولا تعاالى ﴿ِإَوذََٰٰوَٰعنندَٰناَٰ ُمن رَٰ
أرَٰبعِيََٰٰلَٰلةَٰ﴾ اليرر  ،)51ومار ار ةول (ذ ) كماا فاي قولا تعاالى﴿ وَٰعندَٰناَٰ ُمناسََٰٰثلَٰث ِنيََٰٰلَٰلنةََٰٰ أتَٰممَٰنَٰهناَٰ

لي لم دذكر في اآلياة اليايياة ،فاي ساياف
بِعشَٰ﴾ العراا  ،)142فرد جيا ا ذ) مع واعد) في اآلية الولى؛ ّ

عمار ،عمال ،الرةل ،ص .76 – 70
 )23فاضل صالح السامرايي ،الغة اليلمة في التعيير الرر
نيي ،ةار ّ
ّ
ّ
 )24الصا ويي ،صفو التفاسير.53 /1،
ّ
 )25الصا ويي ،صفو التفاسير.65 /1 ،
ّ
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ت كياد تاذكيرهمّ ،ماا فاي اآلياة

مماا تناساوه فا راة
تذكير ليني سراييل بارايمهم وكفرهم بعياةتهم العاال ،وهاي ّ
عاماً في سياف الخطا اإللهي مع سيديا موسى.
اليايية فلم ترة (ذ)؛ ّ
لي كال ذك اًر ّ
ّ
فلماا جااا
وهنالك مار ن ار وهاو الفعال الماضاي قاال) بعاد (ذ) م ّار جااا م ّ
ينيااً للمعلاوم وم ّار للماهاول؛ ّ
ُ ُ
ُ
في سياف ذكر فرايل ويعم على ناي ساراييل﴿ دوزذَٰقلَٰناَٰٱدَٰخلاََٰٰهن ِ َٰه َِٰٱلقوينةَٰ ﴾ اليرار  ،)58جااا الخطاا

ولماا جااا الخطاا فاي سااياف
الفعلاي مسانداً لاى فاعاال صار ح واااهر وهااو الرامير
ّ
المفخام هلل ج ّال وعااال وقلناا)ّ .
ّ
نمَٰ
مينيااً للماهاول قي دال)﴿َِٰإَوذََٰٰ َٰقِين ََٰٰل ُه َُٰ
الماضي
بالفعل
جيا
التذكير
و
الذكر
من
الغاية
تي
ولم
،
العام
يار
اإل
ّ
ُُ
ٱسَٰكناََٰٰهَٰ ِ َٰه َِٰٱلقويةَٰ ﴾ العراا .)161
ب .أسلوب الشرط:

الشاارط هااو ربااع واقت ارال وتعليااق ماار با مر ،و اادث بحاادث ،و هااو الس اي ّيية ا تماااالً وامتناعااً ،والشاارط
لي يشاا .)26
عند النحوّي هو وقو الشيا لوقو غيره ،والصل في الشرط ل يمول مستريالً ّ
المعيار عنا لفا الشارط
وم لطاي الفعال في سلو الشرط ما ورةه كمال ر يد ،يراول " ّل الفعال
ّ
لي ا كالحاادث،
ذا كيو ار دوٌ ا اسااتعمل الماضااي ،وزذا قا ّال دوٌ ا اسااتعمل المر اار  ،فالماضااي ولااى بااالييير؛ ّ

لي لم يحدث ،فهما متشا هال" .)27
والمرار ولى بالرليل ّ
الشرصية ،وب ةوات مختلفة
وقد ا تو هذا االتااه م الخطا على بعض م الامل
ّ
 أداة الشرط (كّلما):
ُ
ُ َّ
ي
َّ
ر ُ
ُ
ُ
ُ
ىَٰأنف ُسك َُٰمَٰٱسنتكَٰبَٰتمََٰٰفف ِويقناَٰكن بَٰ ُتمََٰٰ ف ِويقناَٰ
الَٰبِماَّٰلََٰٰتهَٰا َٰ
وم ذلك قول تعالى ﴿أفُكماَٰجَٰاءكمََٰٰر ُس َٰ
ُ
تقَٰ ُتلانَٰ ﴾ اليرر  ،)87ففي هذه اآلياة التاي جااا الشارط باالةا كّلماا) ،وهاي ةا تتراار فاي معناهاا ماع الةا

الوماييا اة ،ذ ّةت م ااع الفع اال
ارصية
ّ
ّلم ااا) ،وق ااد ف اااةت ف ااي موض ااعها المعن ااى ذاتا ا ال ااذي فاةتا ا ّلم ااا) ،وه ااو الش ا ّ
جلياًّ ،كدت ب ريرة ني سراييل وتيذديهم المتي ّارر لييياايهم واساتييارهم ،و ٌيتات ريراة
الماضي جااكم)
معنى ّ
ً
مت صّلة في ني ساراييل ،وهاي ل التياذد باليييااا والمرسالي اساتييا اًر اساتحالت جميعهاا س ٍ
امات ٌا تا ًة ،ذ كاايوا
ّ
ّ
يح ّممول النفس وهوااها ،وقد جاات هذه اآلية لت ّكد استمرار تلك الصفات م اآلباا لى د دلفهام ،الاذد عاصاروا

الغية،
وتيي ضاللهم في اقتدايهم ب سالفهم ،وفي اآلية ذاتها لطيفة
ّ
ةعو النيي محمد – صّلى علي وسّلم – ّ
صاالها فااي ذهنا  ،وزذ دلحا فااي اآليااة السااابرة التّنو ااع فااي الااوم باسااتخدام
تعمااق لااد السااامع الحريرااة السااابرة وت ّ
ّ
صاايغتي الماضااي والمرااار  ،وفااي هااذه الحالااة يفيااد الفعاال المرااار _ كمااا هااو معااروا فااي سااالي اليالغااة_
(
يستعمل في الفعال الماضية التي لغت م الفظاعة ميلغاً عظيماً ،في ّي _ سيحاي وتعاالى_ رار صاور قتال
الييياا مام السامع وجعل دنظر ليها بعين  ،فيمول يياره لها لغ واستفظاع لها عظم .)28

 )26سييو  ،اليتا
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عمال ،الرةل1428 ،ها _2008م ،ص .25
 )27كمال ر يد ،الوم
ّ
النحوي ،ةار عالم اليرافةّ ،
المفصل ،عالم اليت  ،يروت ،لينال ،ة.ت.159 / 8 ،
 )28ا يعيش ،موفق الدد يعيش علي ،رح
ّ
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(من):
أداة الشرط َ

ومينى وجمعاً ،مذ ّك اًر وم ّيياً  ،)29وتي ّاي ّل
وهي ةا الشرط التي تفيد ّل صل الشرط هو للعاقل ،مفرةا
ً ًّ
وقااو فعاال الشاارط يشااترط بصااا ي  ،وقااد اارز ةورهااا مااع الفعاال الماضااي فااي الخطااا الررنيااي لين اي س اراييل ّيمااا
ّ
ُ
روز؛ ذ ويرصد ها المخاصيول بالشرط يفسهم ،وم ذلك ما جاا فاي قولا تعاالى ﴿َٰفم َٰكفوََٰٰبعَٰدََٰٰذَٰل ِكََٰٰمِنكمََٰٰ
فقدََٰٰض َّ ََٰٰساَٰ يءََٰٰٱ َّ
لسبِي َِٰ﴾ المايد )12
ذ جاا سلو الشرط في اآلية السابرة بعد ذكر تعالى ما رع لعياةه الم مني في هذه السور ما
ال مااام ،وم ا عظمهااا يااال الحااالل والح ارام ،ذكاار هنااا يعمت ا علاايهم بالهدايااة لااى اإلسااالم وةفااع الشاارور عاانهم
واآلٌاامٌ ،ام عريا يياال يعمتا تعاالى علااى هال اليتاا
يرراوا العهااد فا لومهم

اليهااوة والنصاار ) ،و ااذه العهاد والميياااف علايهم ،ولياّانهم

العااداو واليغراااا لااى دااوم الريامااةٌ ،اام ةعااا الفاار ري

التمسااك
لااى االهتااداا نااور الرارنل و ّ

بشاار عة اااتم المرساالي  ،وتاارك ماااهم عليا ما ضااالالت و وهااام  ،)30رساام الفعاال الماضااي كفاار) بعااد ةا الشاارط
دم ( ) وجواب الماضي الم ّكد ما كال علي نو سراييل والطر ق الذي يسليوي يتياة كفرهم الم ّةي لى الرالل.
 أداة الشرط(إن):

تماليااة ،وهااي م ا
اايم علااى السا ّاييية اال
ةا الشاارط (ل) ترتاارل بالشاارط المسا
ّ
اتريلي ،والشاارط هااا قا و
ّ
الشرط التي ترل الوم الماضاي لاى المراار  ،يراول ا ا يعايش ماورةاً قاول الميارة " ّيماا سااغ ذلاك فاي كاال )
ةوات

لرو ةاللتها على المري ،و ّيها صل الفعال وعيارتها ،فااز لذلك (ل ترل في الداللة (ل) ولذلك ال يراع ايا
م ا الفعااال غير كااال) بعااد (ل) ومعناااه المرااار "  .)31يرااول ا ا هشااام " الشاارط ا ا (ل) سااا ق علااى الشاارط ا ا
اوهم الميتاديول ،ال تاار ّياك ترااول " (ل
لاو)؛ وذلاك ّ
لل الااوم المساتريل سااا ق علاى الاوم الماضااي عماس مااا دت ّ
جهتني غداً كرمتك ،فّذا ايررى العذر ولم يا  ،قلت لو جهتني مس كرمتك" .)32
ساانتم) وجواب ا الماضااي

ساانتم) ي ل

ساانتم و

وقااد ّةت هاذه الةا مااع فعاال الشاارط الماضااي
اايهاً ،ولا ترا ّار سااااتيم  ،فهااو الغنااي عا عياااةه المتعااالي
ارة فعلياام علاايمم ،لا دنفااع ساااييم
سا تم) فما ّ
ّ
ُ ل
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ذات ﴿إِنََٰٰأحَٰسنتمََٰٰأحَٰسنتمََٰٰ ِلنفسِكمََِٰٰإَونََٰٰأسأَٰتمََٰٰفلهاََٰٰ﴾ اإلسراا  ،)7وكذلك المر في قولا تعاالى ﴿ِإَونََٰٰعندتمََٰٰ
ُعنندَٰناَٰ﴾ اإلساراا  ،)8فرااد ّة فعاال الشاارط الماضااي عاادتم) وجوابا الماضااي مااا سااتيول عليا العالقااة مااع نااي
وتحولهاا للداللاة علاى المساتريل وجاوة
سراييل في المستريل ،وهنا تظهر ةاللة صيغة الماضي في سالو الشارط ّ
ناي ساراييل ما كفار

وساعة عفاوه ماع لرا ؛ فيعاد ك ّال ماا ادا ما
ةا الشرط (ل) ،وتيرز هنا ر مة تعاالى د
ليحدةوا ما سيمول علي مرهم في الراةم م الوم  ،وكذلك
وجل قد منحهم فرصة جددد
وعناة والم ،الّ ّي ّ
ّ
عو ّ
ً
َّ
ُ ُ
لصلاَٰةََٰٰ ء تيَٰ ُت َُٰمَٰٱ َّلزكاَٰةََٰٰ ء م ُ
المر فاي قولا تعاالىَٰ﴿:لئ ََٰٰأقمَٰ ُت َُٰمَٰٱ َّ
ّللَٰقوَٰضناَٰحَٰسننَٰاَٰ
نتمَٰب ِ ُو ُسن ِ ََٰٰ ع َّزرَٰت ُمناهمََٰٰ أقَٰوضن ُت َُٰمَٰٱ َٰ
ِ

 )29ايظر الصا ويي ،صفو التفاسير .68 / 1
ّ
لفية ا
على
عريل
ا
ح
ر
ه)،
769
ت
الهمدايي
العريلي
م
الر
عيد
عيد
عريل،
 )30ايظر ا
ّ
ّ
ّ
الدد عيد الحميد ،ةار مصر للطياعة ،ط 1400 ،20ها _1980م.147 / 1 ،
 )31ا
 )32ا

المفصل .156 /8
يعيش ،رح
ّ
هشام اليصار ّي ،مغني الليي ع كت

 ،3ةار الفير 1972 ،م ،ص .337

مالك ،تحريق محمد محيي

العار  ،تحريق مازل الميارك ومحمد علي عيد  ،راجع سعيد الفغايي ،صيعة
ّ
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ُ
َّ ُ ّ َّ
ّ
ُ
ُ
ُ
يات ِكمََٰٰ لدَٰخِل َّنكمََٰٰج ََّٰنتََٰٰتَٰوِيَٰ ِم َٰتَٰت ِهاَٰٱلَٰنَٰهن َُٰو﴾ الماياد  ،)12فراد ّة الفعال الماضاي
نَٰعنكمََٰٰس ِ َٰ
لكفِو َٰ
عد وجمل هي كالتالي قمتم) نتيتم) نمناتم) قرضاتم) ،ينماا عطاى
في سلو الشرط بالةا (ل) بعط
ّ
دي وزيماال ارساي ،ليا تي جاوا
ني سراييل متطليات الناا  ،التي تامع ةاا الفرايض م صال وزكا ّ
وتييت دعدرا ّ
فييي ما كال لهم عند ربهم ما جاواا سا بعاد (ل يمّفار عانهم سايهاتهم ،ولع ّال
الشرط كّفر) ،م ّكداً بغير ةا ّ ،
معناى االساريال باقت اريا با ةا الشارط (ل)،

فّل كال الفعل ماضياً ب صل الوضاع فراد اكتسا
يفسياً( ،
في ذلك وبعداً ّ
ذ ديد ا هنا ا استع ارّ لمواق هل اليتا م مواٌيرهم ،واستعراّ ما ّل هام ما العراا يتيااة يرراهم لهاذه
ذلك ريرتهم،إلبطال كيدهم في الص ّ المسلم وز يااط منااوراتهم وما امراتهم ،التاي دليساويها
المواٌيق ،فيمش

الدد  ،ويرروا ما عاهدوا
ٌو
التمسك ددنهم ،وهم في الحريرة قد يرروا هذا ّ
ّ
 أداة الشرط (إذا):

علي .)33 .

ترم معنى الشرط ،وت تي ارفاً محراً م غيار (ل تفياد الشارط،
وهي ارا لما يستريل م الومال ،ت ّ
اةي "كيور مايا الماضي بعدها مراةاً با االساتريال" ،)34
فالظر ّفية مالزمة لها سواا فاةت الشرط م ال ،يرول المر ّ
الفراا ّيها ذا كايت بمعنى الشرط فال يمول بعدها الّ الماضي" .)35
وقد زعم ّ
ي
ُ
وقد ّةت مع فعلها الماضي في الخطا الررنيي الشيا ذاتا  ،ففاي قولا تعاالى ﴿ فإِذ َٰجَٰاءََٰٰ عَٰ َٰدَٰٱٓأۡلخِنوَٰة َِٰ
ّ
ُ
مهمااً فاي ساياف الحاددث عا داوم
ِ
جئَٰناََٰٰب ِكمََٰٰلفِيفا ﴾ اإلسراا ّ ،)104ة الفعل الماضي مع الةا ذا) معنى ّ
صيات ا تهددااداً ووعيااداً لينااي س اراييل ،و ّكااد ذلااك ج اوا الشاارط الماضااي جهنااا) ،المرتاارل
اآل اار ؛ ذ يحماال فااي ّ
ُ
ي
ُ
برمير الخطا  ،ليمول اليالم ميا اًر  ،)36والمر ذات في قول تعاالى ﴿َٰفإِذ َٰجَٰاءََٰٰ عَٰ َُٰدَٰأ لىَٰ ُهمناَٰبعثَٰنناَٰعلنيَٰكمََٰٰ
َّ ي ُ
لَٰبأَٰسََٰٰشدِيدَٰ﴾ اإلسراا .)5
عِبادَٰ َٰلَٰاَٰأ ِ َٰ
تذكيرهم بما دنتظرهم م سوا العاقية ،مييتاً اذلك ماا سيساّلط علايهم فاي المار اآل ار ما

فلما راة
ّ
جيا ر ذوي قو وبطش ددد

 ،)37بما درتييوي معهم م ييال يمأل النفوص باإلساا .)38

ج .الماضي المؤّكد:

ادل علاى زماال ايرراى،
يعد الفعل الماضي_ في صل وضع _ م كيار الفعاال ت كياداً؛ وذلاك ّ
ّ
ليا د ّ
فالفعل كاي وتام ،والاهة في ٌا تة ،والحدث قد صل ،ومع ذلك فرد وداراة بالماضاي الو ااة فاي الت كياد ،واإلٌياات

بالفاعل ،وم ذلك مايه مسيوقاً بالحرا قد ) ،التاي تا تي لتفياد معاايي ٌالٌاة ،وهاي التحرياق والتوقاع والترر ا ،

 )33ايظر سيد قط  ،في االل الررنل ،ص .856
ومحمد يديم فاضل ،ةار اليت
الدد قياو
الدايي في روا المعايي ،تحريق فخر ّ
اةي ،الانى ّ
اةي ،المر ّ
 )34المر ّ
ّ
ط1992 ،1م ،ص .367
المفصل .96/4
 )35ا يعيش ،رح
ّ
 )36سيد قط  ،تفسير في االل الررنل .2253
 )37الصا ويي ،صفو التفاسير.141 /1 ،
ّ
 )38سيد قط  ،في االل الررنل 2214
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لل معناى التحرياق
والتحريق وهاو المعناى الول المالصاق لهاا ،وقاد قصاد النحو اول باالتحريق معناى الت كياد؛ ذلاك ّ
بحصول الفعل قايم صالً بصيغة الفعل ،التي هي صيغة دف دعل) و ّزيما جاات قد )لت ّكد هذا المعنى .)39
وقااد جاااا هااذا المعنااى ماااٌالً فااي نيااات الااذكر الحماايم ،التااي اصا
َّ
ُ
فَٰٱ َّ
لسبَٰتَِٰ﴾ اليرر  ،)65راة
قول تعالى ﴿ لقدََٰٰعل ِمَٰ ُت َُٰمَٰٱَّلِي ََٰٰٱعَٰتد َََٰٰٰمِنكمََٰٰ ِ َٰ

_تعااالى_ نااي ساراييل ،ففااي

هااا

تعالى ت كيد علم ني سراييل فرد

ل ديهتوا في ييارها؛ وذلاك لماا ياال فاي عرياى ولهاك

لرصة يمم
ّكد الماضي ا الالم) و قد)ّ ،
لل ميل هذه ا ّ
المعتاادد ما مسااخهم قاارة  ،فااا تيج فااي ذلااك لااى توكيااد و ّيهاام علماوا تلااك الحريرااة  ،)40وفااي موضااع ن اار﴿ لقنندََٰٰ
ي ُ
جَٰاءكمَٰ لماسَََٰٰٰب ِٱلَٰ ّيِنَٰتَِٰ ﴾ اليرر  ،)92جاا الخطا بالفعل الماضي جاا) م ّكداً باالةا لراد) ،ولع ّال ساياف

ييوتا واضاحة صار حة،
الحال يمفينا م وية الشرح؛ فرد كايات معااوات يي
اي موساى التساع ،الداّلاة علاى صادف ّ
ّ
ليوض اح جسااامة فعلهاام الال ااق ،وهااو اتّخاااذهم
اك و التيااذد  ،ومااع ذلااك ج ايا بالفعاال الم ّكااد ّ
بمااا ال يحتماال الشا ّ
اليهوةياة وممنوياتهاا ،التاي هاي ما غار
دوضح تركيياة الانفس
العال م ةول  ،في ّيما راة العو و الحميم (ل ّ
ّ

المخلوقات ،فيعد (ل دروا ب بصارهم و عادنوا تلك المعاوات يمفرول ،ف ّي لحاة وجحوة بعد هذا؟
َّ
وفي موضع ن ر قاال تعاالى ﴿ لقدََٰٰء تيَٰناَٰ ُماسََٰٰٱلَٰكِتَٰبََٰٰ قفيَٰناَٰ ِم ََٰٰبعَٰ ِد َٰه َِٰۦَٰب ِٱ للو ُس ََِٰٰ﴾ اليرار  ،)87يااد

يييهم موسى وهاي التاو ار  ،وهاي التاي ّرفوهاا
التوكيد بالةا لرد) وبعدها الفعل الماضي نتينا) لت كيد ما جاا ب ّ
ي ُ ُ ُ
ّ
نيَُٰ
ُ
ر
بَٰقدََٰٰجَٰاءكمََٰٰرسالاَٰيب ِ َٰ
مرتي في قول تعاالى ﴿ََٰٰيأهَٰ ََٰٰٱلَٰكِتَٰ َِٰ
فيما بعد ،وياد الماضي جاا ) م ّكداً ا قد ) ّ
ي
ُ
ّ َّ ُ ُ ُ ُ
َّ ُ
ُ
ُ
ل
ّ
ّللَِٰنارََٰٰ ك ِتَٰبََٰٰمبِيََٰٰ﴾ الماياد َٰ﴿)15
ِي رَٰقدََٰٰجَٰاءكمَٰ ِم ََٰٰٱ َٰ
بَٰ يعَٰفاََٰٰع َٰكث َٰ
ّتفانََٰٰ ِم ََٰٰٱلَٰكِتَٰ َِٰ
لكمََٰٰكث ِيَٰاَٰمِماَٰكنتمََٰٰ َٰ
ُ
ُ ُ
ي
ُ
ي ُ
يَٰلكمَََٰٰعََٰٰفتَٰةََٰٰ ّ ِم ََٰٰٱ للو ُسن ََِٰٰأنَٰتقالناََٰٰمناَٰجَٰاءنناَٰمِن ََٰٰبشِ نيََٰٰ ّلََٰٰنن ِيوََٰٰفقندََٰٰ
بَٰقدََٰٰجَٰاءكمََٰٰر ُسالاَٰ ُيب ّ ِ َُٰ
َٰي رأهَٰ ََٰٰٱلَٰكِتَٰ َِٰ
ُّ
َّ
ي ُ
ّللََٰعََٰٰ َِٰ
جَٰاءكمَٰبشِ يََٰٰ ن ِيوََٰٰ َٰٱ َُٰ
كَٰشَٰءََٰٰقدِيوََٰٰ﴾ الماياد  ،)19مخاصيااً هال اليتاا _ اليهاوة والنصاار _ م ّكاداً
ماا كااال يخفيا هاال

يييا محماد_ صاّلى عليا وساّلم _ ولع ّال توكياد الفعاال الماضاي يفرااح و مشا
ماا جااا با ّ
مم ا كااايوا معاصاار لسا ّايديا محمااد _ ص اّلى علي ا وس اّلم _  ،)41وكااذلك كااال ت كيااد الفعاال الماضااي
اليتااا
ّ
ُ ّ ُ
ُ
ّ
ةل ت كياد الفعال وتيا ارره فاي
ياى) فاي قولا تعاالى ﴿يَٰب ِ يََٰٰإ ِ رَٰ
سءِي ََٰٰقدََٰٰأَنيَٰنَٰكمَٰمِن ََٰٰعند ِكمَٰ ﴾ صا  ،)80ذ ّ
هميااة هااذا الفعاال ،الااذي تناسااوه وهااو صاال برااايهم واسااتمرارهم ،فل اوال اإليااااا مااا كااايوا وقتهااذ
غيرمااا موضااع علااى ّ
يستمعول لى ن ر الييياا.

د .بعد الظرف حيث:

فعلياة  ،)42وقاد فااة
يث) ارا ممال ميني على
اسمية كايت و ّ
الرم ،مالزم اإلضافة لى الاملةّ ،
ّ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ثَٰشِنئَٰتمََٰٰ قالناََٰٰح َِّطنةََٰٰ﴾ العاراا  )161اإلبا اة
الماضي بعد الظرا يث) في قولا تعاالىُ َٰ﴿:كاََٰٰمِنَٰهاَٰحيَٰ َٰ

التصرا فاي المماال وصانوا الطعاام ،وهاي يعام تورااا لاى يعام
والسعة في
ّ
يااهم ومنحهم يعم ّال ّاي بسع لهم في اال تيار.
يمفهم
(ل ّ
 )39ايظر ا

هشام ،مغني الليي

ع كت

ةار الفير 1972 ،م ،ص .226

الساابرة علاى ناي ساراييل ،فلام

العار  ،تحريق مازل الميارك ومحمد علي عيد  ،راجع سعيد الفغايي ،صيعة ،3
ّ

 )40ايظر و ّيال اليدلسي ،تفسير اليحر المحيع 408 / 1 ،و.475
ّ
 )41ايظر الصا ويي ،تفسير صفو التفاسير .309 /1
ّ
المفصل  ،115_114 /3وايظر السيوصي ،همع الهوامع .154 / 2
ح
ر
يعيش،
 )42ايظر ا
ّ
ّ
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الماضوية:
هـ .جملة الصلة
ّ

السماا الموصولة نوعيها _ الخاص والمشترك _ ميهمة المعنى ،ياقصة الداللاة ،ال دتّراح معناهاا ّال
ااروط ،يا ا

ل تتحّرااق فيهااا،

)43
النحااا عا ّاد
ذا ووصاالت بالصاالة ؛ فهااي مفتراار لااى تلااك الصاالة ،وقااد ورة لهااا ّ
منهاا ل تياول يرّاة ،لفظااً ومعناى ،و ل يماول معناهاا مفهومااً للمخاصا _ ي معلوماة لديا  ،ذ ّل فاياد الصاالة
ً
)44
.
هي رفع اإل هام م الموصول وتوضيح للمخاص

وجملااة الص اّلة صلااق عليهااا سااييو ما ّار الحشااو) ،وما ّار عّياار عنهااا ا ا الصاالة)  ،)45وقااد جاااات صاالة
الموصول فعااالً ماضاية فاي الخطاا الررنياي ليناي ساراييل فاي غيار ماا موضاع ،ويمما لناا (ل يستخلصاها لتيياال
ّ
ةاللااة الفعاال الماضااي المرصااوة وتوضاايح الٌاار الومنااي علااى االساام الموصااول ،لرااد ورةت عاد سااماا موصااولة،
ّ
ٍ
وليل ةاللت  ،التي تختل وفق سياف الخطا .
ّ


االسم الموصول (ما):

ددل في صل وضاع علاى غيار العاقال ،يساتوي فيهاا التاذكير والت يياث واإلفاراة والتينياة والاماع  ،)46فراد
ّ
مهماً في الخطا الررنيي ليني سراييل فاي ياال الرساالة ،التاي يولات علايهم ،وما ذلاك قولا
ر
ا
ةو
صلت
ّة مع
ً ّ
ّ
َّ
ُ
ي
ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ك َُٰمَٰٱ ل
كمَٰب ُق َّ
ناةََٰٰ َٰٱذَٰك ُ
نو ََٰٰمناَٰفِين َٰهَِٰلعلكنمََٰٰ
ناَٰء تيننَٰ
لطنارََٰٰخن ََٰٰم َٰ
تعاالى ﴿ ِإَوذََٰٰأَٰخ َٰناَٰمِينثَٰقكمََٰٰ رفعَٰنناَٰفناَٰق
ِ
ي
ُ ُ
ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ك َُٰمَٰٱ ل
لطارََٰٰخ ََٰٰمَٰاَٰء تيَٰنَٰكمَٰبِق َّاةََٰٰ َٰٱسَٰم َُٰعاَٰ﴾ اليرر ،)93
ت َّتقان﴾ اليرر ِ﴿ )63إَوذََٰٰأخ َٰناَٰمِيثَٰقكمََٰٰ رفعَٰناَٰفاَٰق
همية اليتا  ،الذي ويول على ني سراييل ،وت كد يرااً رة فعلهام
ذ ت ّكد صلة الموصول في اآلدتي السابرتي
ّ
زااه وتيااذديهم ب ا وزييااارهم ل ا وكفاارهم ب ا  ،وفااي هااذا المر ااام يا ااد ّل الغايااة الساامى ف ااي الخطااا ه ااي لليتااا

صيي نااي س اراييل؛ ذ ّل جملااة الموصااول الماضااوّ ة جعلاات الفياار دنصاارا لليتااا
اماوي المنا داول ،ال للمخااا د
السا ّ
المناول ،وتااادر اإل اار _هنااا _ لااى تشااب اآلدتااي السااابرتي فاي الموصااول وصاالت ّ ،ال ّل الخطاا قااد ا تلا ،

فرد جاات الاملتال متيوعتي بشي الاملة برو ) ّال يهما ا تلفتا فيما دليهما م فعال المار التاالي لي ّال منهماا،
فرااد تيااع الولااى الفعاال اذكااروا ) ،مااا الياييااة فرااد وتلياات بالفعاال اساامعوا) ،والسااياف هااو الفيصاال فااي اآلدتااي  ،فرااد

نااي ساراييلّ ،مااا فااي الياييااة ،فرااد بااال ضاااللهم
جاااات الولااى فااي مرااام عااام ،غادتا ذكاار وساارة لمااا قااد ماانح
باتخاااذهم العااال ،وتظهاار مناسااية هااذه اآليااة لمااا قيلهااا ّل دتاااا موسااى اليتااا هااو يعمااة لهاام؛ ذ في ا مااامهم

و رايعهمٌ ،م قا لوا تلك النعمة باليفرال .)47

العلمية ،يروت،
ت 81ها) ،المرتصد في رح اإليراح ،ةار اليت
علي الو الشر
محمد
 )43ايظر الارجايي ،علي
ّ
ّ
محمد راهيم عياة  ،الاملة العر ّبية ةراسة لغوّة يحوّة) ،منش المعارا ،السمندرّة ،ص.118
ايظر
لينال ،237 ،و
ّ
لفية ا مالك ،تحريق دوس الشيي محمد
 )44ايظر ا هشام اليصار ّي ،و محمد جمال الدد ت 761ها) ،وضح المسالك لى ّ
الصيال الشافعي ت 1206
علي
اليراعي ،ةار الفير للطياعة والنشر والتوز ع ،ج / 1ص ،143وايظر و العرفال محمد
ّ
ّ
ّ
العلمية ،يروت ،لينال 1997 ،م ،ص.254
اليت
ةار
،
مويي
ال
ح
ر
على
ال
الصي
ية
ا
ها)،
ّ
ّ
ّ
 )45ايظر سييو  ،اليتا 105 / 2 ،و.107

هاةر المصر ّي ت  794ها) ،اليرهال في علوم الررنل ،تحريق محمد راهيم،
در الدد محمد
 )46ايظر الوركشي ،و عيد
ّ
مد مصطفى ةرو ش ت
ةار ياا اليت العر ّبية ،اليا ي الحليي ط1975 ،1م ،ج ،4ص ، 398وايظر محيي الدد
ّ
1403ه) ،ع ار الررنل وبياي  ،ةار اإلر اة للش ول
الاامعية ،ةار ا كيير ،مص ،سور ة 1415 ،ها.89 /10 ،
ّ
 )47و ّيال اليدلسي ،تفسير اليحر المحيع .466 /1
ّ
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وقااد ّةت صاالة الموصااول _ الفعاال المرااار المساايوف بالناسااي كااال ) _ فااي الخطااا الررنيااي لهاال
ُ ّ
ُ
ُ
ُ
ي ُ
كننمََٰٰكثننيَٰاَٰ ّم َِّمنناَٰ ُكنن ُ
ّتفننانََٰٰ ِم ن ََٰٰ
نتمََٰٰ َٰ
نيَٰل
ناءكمََٰٰر ُسننالاَٰ ُيبن ّ ِ َُٰ
بَٰقنندََٰٰجن َٰ
اليتااا  ،فااي قولا تعااالى ﴿َٰي رأه ن ََٰٰٱلَٰكِت ن َِٰ
ِ
هال اليتاا  ،وتاادر اإل اار _ هناا

ب﴾ المايد ّ ،)15ةت المعنى الذي راةه التنو ال الحمايم ليياال تو يا
ٱلَٰكِتَٰ َِٰ
ادل الفعاال
_ لى ّل الصيغ
الصرفية لألفعال ليست م ّ
ّ
تدل الصيغ الماضية على الاوم الحاالي ،وقاد ت ّ
طرة ؛ فرد ّ
اوي الماالزم للصاايغة والمراام الاذي وصلراات
المراارعة علاى الاوم الماضااي ،وال دتا تّى ذلاك بمعاول عا الساياف اللغ ّ
ادل علاى الاوم
في الصيغة ،وما ةاللاة المراار علاى الماضاي ماا يماول فيا المراار مسايوقاً ا كاال ) ،ذ د ّ
اتمر فاي الااوم الماضاي ،فالماضاي جااا ما كااال) واالساتمرار ما يفعال ) ،وفااي
المساتمر( ،ي ّل الحادث اس ّ
اتمر ما ّاد م ا
ذلااك ير ااً ةاللااة عميرااة ،وهااي ّل الفعاال وقااع فااي الااوم الماضااي ،ولين ا لاام يرااع ما ّار وا ااد ً اال اسا ّ

الوم  ،)48وهذا دنطيق على الفعل في اآلية السابرة ،ففعل اإل فاا الذي كال يفعل هل اليتا

استمر فتر صو لة
ّ

محمد _ صلى علي وسّلم-
منذ مايا رسلهم باليت لى زم ييو ّ
َّ
ُ
سءِين ََٰٰٱذَٰك ُ
نو ََٰٰن ِعَٰمن ِ ََٰٰٱلن ِ يََٰٰ
لى ناي ساراييل ﴿ يَٰبن ِ يََٰٰإ ِ رَٰ
وهنالك اسم موصول ن ر جاا في طا
ّ َّ
ُ
ُ
ةال ،ولايس ك ا
نَٰفضنلَٰ ُتكمَََٰٰعََٰٰٱلَٰعل ِم َٰ
ت َٰعليَٰكمََٰٰ أ ِ َٰ
أنَٰعمَٰ ُ َٰ
ني ﴾ اليرار  ،)122وهاو التاي) ،وهاو اسام موصاول ّ
ماا) الموصااول الماايهم ،فّلمااا راة ما نااي ساراييل ل دااذكروا ما اًر محا ّادةاً ،وهااو تفراايل ّياااهم علااى العااالمي ،
جيا بالموصول التي) ،الذي ّة مع صلت الماضوّة المعنى المراة.
فية:
و .الزيادة الصر ّ
دتيول م يرطتي ساسيتي ولهماا المعاايي الصار ّفية التاي تحملهاا الصايغ
النظام الصر
في للغة العر ّبية ّ
ّ
المختلفااة فااي اللغااة العر ّبيااة ،المت تّيااة م ا زوايااد الينااى فيهااا كالمطاوعااة واليياار والتعديااة  ...لااي ،وٌاييهمااا الميااايي

ارفية
ارفية تناتج معاايي ص ّ
الصر ّفية المتعّلرة بالووايد والةوات المختلفة ،وتيرز العالقة ينهما في كاول المياايي الص ّ
وايفية وتندرج تحت هذه الميايي معايي معينة ،مايحة المينى الصرفي معنى واضحاً" .)49
ّ
ّ

وغاي ااة الص اارا ال تتوقا ا عن ااد اادوة وصا ا ني ااة اليلم ااة فر ااع ،اال تتع ا ّاد ذل ااك ل ااى دم ااة الام اال
والعيارات ،فهيمل اليلمة هو الذي دوصلنا للفهم الصحيح للاملة ،فييير م مسايل النحاو ال يمما فهمهاا ّال بعاد

ةراسة الصرا ،ذ يش ّمل مردم ًة ضرورّة لدراسة النحو .)50
ٍ
معال ،وم ذلك ما جاا في قول تعاالى
عد
ّةت الو اةات الصر ّفية في الفعال الماضية ال رة الذكر ّ
َّ
ُ
ُ
ك َُٰمَٰٱلَٰم َََّٰٰ َٰٱ َّ
لسلَٰاىَٰ﴾ اليرر  ،)57جاا الفعال الماضاي اّللناا) إلفااة معناى
﴿ ظللَٰناَٰعليَٰك َُٰمَٰٱلَٰغمامََٰٰ أنزلَٰاَٰعليَٰ
بالسحا م ّر الشمس وجعل عليهم كالظّلة  ،)51وقد فاةت الو اة فاي الفعال الماضاي
الميالغة ،فرد سترهم
ّ
يولنا) التعدية ،وبيال سهولة تحريق الطعام( ،ي ّل تعالى يعم عليهم ب يوا م الطعام والش ار م غير ك ّاد

النحوي .244
 )48ايظر كمال ر يد ،الوم
ّ
تمام ّسال ،اللغة العر ّبية معناها وميناها ،عالم اليت  ،الراهر  ،ط ،1993 ،3ص .82
ّ )49
سالم ،الداللة الصر ّفية في الخطا الررنيي سور يس يموذجاً) ،رسالة ماجستير جامعة الشهيد مد لخرر،
 )50ايظر فيروز
ّ
الاواير1436،ها 2015 ،م ،ص .14
 )51ايظر الصا ويي ،صفو التفاسير  ،54 / 1و و ّيال ،تفسير اليحر المحيع .375 / 1
ّ
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هميااة سااناة الفعاال لااى ضاامير المااتيلم المعظاام؛ فهااو
والتعا  ،واليخفااى ّ
وغدف عليهم تير ماً.

ااار واضاحة با ّل

وميااوهم
قااد ياااهم ّ

(نج )
 الفعالن (أنج ) و ّ
وفي موضع ن ر ياد الو اة علاى الفعال الماضاي فااةت ةالالت ار  ،وما ذلاك قولا تعاالى ﴿ِإَوذََٰٰ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
كمَٰ ّ ِم ََٰٰء َٰلَٰف ِوَٰعناَٰنََٰٰي ُس ُ
كمَٰ ّ ِم ََٰٰء َٰلَٰف ِوَٰعاَٰنََٰٰي ُس ُ
نامانكمََٰٰ
امانكمََٰٰ ُس يَٰاءََٰٰٱلَٰع َِٰ﴾ اليرار ،)49و﴿ ِإَوذََٰٰأَنيَٰنَٰ
َنيَٰنَٰ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
كمََٰٰجان ِبََٰٰٱ ل
ارَِٰٱلَٰيَٰمن ََٰٰ
لط َٰ
سءِي ََٰٰقدََٰٰأَنيَٰنَٰكمَٰ ّ ِم ََٰٰع ُد ِّكمََٰٰ وَٰعدَٰنَٰ
ُس يَٰاءََٰٰٱلَٰع ََِٰٰ﴾ العاراا  ،)141و﴿َٰيَٰب ِ يََٰٰإ ِ رَٰ

الغيااً اي
﴾ ص  ،)80فرد ّة الفعل ياى ) اإلس ار في دوث الفعال ،وما لطيا الراول ّل هنالاك فرقااً
ّ
فعل ) و فعل ) ،يراول
ياى) و ياى ) ،فرد ار لى ذلك فاضل السامرايي في با الفرف ي
الفعلي
ّ
ّ
ّ
التمهال فاي
فّل المال
ياى ) و ياى ) ّ
يااى) ّ
ّل الررنل اليار م كييا اًر ماا يساتعمل ّ
" ومن استعمال ّ
للتلياث و ّ
يااى) فاي التخلايص ما الشاد واليار " ،)52
اّل يااى) سار ما
النتياة ،و ستعمل ياى) لإلس ار فيها ،ف ّ
ّ
و الممااروه ،والتنايااة تيااول ما العااذا

و مما لنااا (ل يلحا فرقااً ن اار ينهمااا ،فاإليااااا يمااول قياال وقااو العااذا
والممروه الواقع ،وم المعايي ال ر للو اةات الصر ّفية ما جاا في الفعل واعد) ،المو د باالل إلفااة المشااركة
ُ
ُ
ك َُٰمَٰٱلَٰمن َََّٰٰ َٰٱ َّ
كمََٰٰجان ِبََٰٰٱ ل
لسنلَٰاىَٰ﴾ َٰصا  ،)80وتظهار الفاياد
ارَِٰٱلَٰيَٰم ََٰٰ ن َّزلَٰاَٰعليَٰ
لط َٰ
فاي قولا تعاالى ﴿َٰ وَٰعدَٰنَٰ
في اليناا الاددد ،وهي عاالا لمماياة ناي ساراييل والرفاع ما ا يهم ،وذكار الومخشارّي " و ّزيماا دعاّد المواعاد
ليها البستهم واتّصالت هام ياث كايات لني ّايهم ويرياايهم وزلايهم رجعات منافعهاا التاي قاام هاا ةدانهم و ارعهم،
ليهم ّ
)53
وفيما فاّ عليهم م ساير يعم و رزاق " .
ز .المضارع الذي يفيد معن الماضي:

الومنياة وماا تشاتمل عليا
ّل تعيي مالمح الوم في العر ّبية بحاجة لاى فحاص الينياة المس ّاما بالصايغة
ّ
تغي اره م ا الوجهااة
اوي بمراقيااة الصاايغ فااي االسااتعمال وٌيوت ا الاادالل ّي و ّ
م ا ةالالت ،وم ا ٌاام فحااص الااوم النحا ّ
الصر ّفية .)54
ادل الص اايغ
لر ااد تم اات اإل ااار _ فيم ااا س اايق _ ل ااى ّل الصا ايغ الصا ار ّفية لألفع ااال ليس اات م ّ
ط اارة ؛ فر ااد ت ا ّ

تدل الفعال المرارعة على الوم الماضي ،وال دت تّى ذلاك بمعاول عا الساياف
الماضية على الوم الحالي ،وقد ّ
اوي المااالزم للصاايغة والمرااام الااذي وصلراات في ا الصاايغة ،وم ا ميلااة ذلااك ذا تيااع الفعاال المرااار ذ) فهااو
اللغا ّ
َّ
ُ
ُ
ُ
ي ِو ُجناكَٰ﴾ اليفاال ،)30
بمعنى الماضي يحو قول تعالى ﴿ِإَوذََٰٰيمَٰك َُٰوَٰبِكََٰٰٱَّلِي ََٰٰكف ُو ََٰٰ ِلُثَٰب ِ ُتناكََٰٰأ ََٰٰيقَٰ ُتلناكََٰٰأ ََٰٰ َٰ
ّ
ر
نَٰ
وغالي ااً مااا ود اراة بالمرااار بعاادها مايااة الحااال الماضااية ،يحااو قول ا تعااالى ﴿ إِذََٰٰيُننا ِ ََٰٰر لبننكََٰٰإِلََٰٰٱلَٰم َٰلئِكننةَِٰأ ِ َٰ
ُ
معكمَٰ﴾ اليفال  ،)12والسي في ذلك هو ذ ) ،ف صل وضعها ل تيول ارفاً للوقت الماضي .)55
ددل على الوم المساتمر،
وم ةاللة المرار على الماضي ما يمول في المرار مسيوقاً ا كال) ،ذ ّ
ي ّل الحدث
استمر في الوم الماضاي ،فالماضاي جااا ما كاال) واالساتمرار ما يفعال ) ،وفاي ذلاك يرااً
ّ

)52
)53
)54
)55

فاضل صالح السامرايي ،الغة اليلمة في التعيير الررنيي ،ص .76 – 62
ّ
ّ
الومخشر ّي ،اليشاا .80 / 1
ايظر مالك المطليي ،الوم واللغة ،الهيهة المصرّة العامة لليتا  ،الراهر  ،ط1986 ،1م ،ص44و.45
ّ
ايظر السيوصي ،ال ياه والنظاير .204 /1
ّ
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استمر م ّاد ما الاوم ،)56وما
مر وا د ً ،ل
ةاللة عميرة ،وهي ّل الفعل وقع في الوم الماضيّ ،
ّ
ولين لم يرع ّ
ُي ُ
نفس ُ
ُ
نهمََٰٰيظَٰل ِمنانَٰ﴾ اليرار ( ،)57ذ ّل المراار يظلماول) ،الاذي
ك ََٰكن َٰاََٰٰأ
ذلاك قولا تعاالى ﴿ ماَٰظلَٰ ُماناَٰ لَٰ ِ

اتمر ،وهااو ّل نااي ساراييل مسااتمرول فااي
ساايق ا كااال) قااد فاااة معنااى الحاادث الواقااع فااي الماضااي وال داوال مسا ّاً
ُ
ُ
ُ
َّ
َّ
ُ
ُ
م ِوجََٰٰ َّمناكنتمََٰٰتكت ُمنانَٰ
ّللَٰ َٰ
المهم لنفسهم بمفرهم .والمر ذاتا فاي قولا تعاالى ﴿ ِإَوذََٰٰقتَٰلَٰ ُتمََٰٰنفَٰسَٰاَٰفٱ َٰدَٰٔرتمََٰٰفِيهاََٰٰ َٰٱ َُٰ
﴾ اليراار  ،)72فرااد فاااة الفعاال المرااار تيتمااول) المساايوف بالناسااي كااال) ،تاساايد الحالااة النفسا ّاية التااي كااال
يعيشها نو سراييل بمتمهم ير الرتل ،ليخشوا مر

.

والماار ذات ا دنطيااق علااى الفعاال المرااار تخفااول) المساايوف بالناسااي كااال) فااي قول ا تعااالى ﴿ََٰٰي رأهنن ََٰٰ
ُ
ّ َّ ُ ُ ُ ُ
ُ
ي ُ
نب ﴾ الماياد  ،)15فاإل فااا الاذي كاال
ّتفانََٰٰ ِم ََٰٰٱلكِت َِٰ
يَٰلكمََٰٰكث ِيَٰاَٰمِماَٰكنتمََٰٰ َٰ
بَٰقدََٰٰجَٰاءكمََٰٰر ُسالاَٰ ُيب ّ ِ َُٰ
ٱلَٰكِتَٰ َِٰ
علي وساّلم

محمد _ صلى
يفعل هل اليتا ليتيهم
ّ
استمر فتر صو لة منذ مايا رسلهم باليت لى زم ييو ّ
محماد _ صالى
_ وهذا د ر لى عظايم الحراد الاذي كاال ناو ساراييل يحملويا فاي يفساهم لنياي ن ار الوماال ّ
علي وسّلم _ ولتياع

تى قيام الساعة.

مما سيق الريمة التي ّةاها الفعل المرار المسيوف بالناساي كاال) ،فراد ةّلات علاى ماا كاال عليا
يلح ّ
اليية مالزمااة لهاام ،ال
نااو ساراييل ما صاافات و فعااال ،ومااا يمما ل يسااتمر منهااا ،وهااي _ فااي جّلهااا _ صاافات سا ّ

دتركويهاا ،وهااي االعتااداا واليفاار وعاادم اإليمااال واالسترااعاا والذلاة ،والاام الاانفس ،والفسااق ،وا ااتالفهم فااي كيياار

م

مورهم.

ثم):
ح .الماضي بعد ( ّ

اباذي
ٌم) را عط يرتري ٌالٌة مور التشر ك فاي الحمام ،والترتيا والمهلاة  ،و ضااا االساتر ّ
ّ
)58
التدرج في االرتراا  ،وم لطي الرول ما قالا ساييو فاي تفر را اي
ّيها قد ت تي لمارة الترتي في الذكر ،و ّ
ٍ
اررت رجال فاامر  ،فالفااا اركت ينهماا فاي المارور،
اررت و اد فعمارو ،وم و
ويص "وم ذلاك قولاك م و
ٌم والفااّ ،
ّ
مررت رج ٍال ٌام امار  ،فاالمرور ههناا مارورال ،وجعلات ٌ ّام) الول ميادوااً با
ذلك
وم
،
ب
ا
ميدوا
الول
وجعلت
ً
و
)57

الار" .)59
و ركت ينهما في ّ

ٌّام) ،وقاد لراى هاذا الحارا االلا

ّل الدارص للخطا الررنيي ليني سراييل دلح وروة ارا العطا
ّ
بمعياة ٌام) العاصفاة معاايي
اي
ض
الما
ال
ع
الف
ة
اد
ق
و
،
السرة
نية
في
ة
زمايي
ات
على الفعال المتتالية فيترك مسا
ّ
ّ
ّ
ُ
ُ
ُ
ركياة ،ففاي قولا تعاالى ﴿َٰث ََّٰمَٰبعثَٰنَٰكمَٰ ّ ِم ََٰٰبعَٰ َِٰدَٰماَٰت ِكمََٰٰ
ايية
ّ
وةالالت متنوعة ،ففي اآليات التالية سناد لو ة زم ّ

النحوي .244
 )56ايظر كمال ر يد ،الوم
ّ
الوجاج ،ع ار الررنل ،تحريق وةراسة راهيم ال يار ّي ،ةار اليت
 )57ايظر ّ
اليصار ّي ،مغني الليي
اباذي ،رضي الدد  ،رح كافية ا
 )58االستر ّ
ع كت

العار .159 ،

الحاج  ،تحريق ميل يعرو  ،ةار اليت

493

 )59سييو  ،اليتا

اإلسالمية ،ط1982 ،2م ،105 /1 ،وا
ّ

.429/ 1
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العلمية ،يروت ،ط1998 ،1م،414 /4 ،
ّ
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ُ
َّ ُ
لعلكنمََٰٰتشنك ُو نَٰ ﴾ اليرار  ،)56فرااد بعايهم

يحيول .)60

بعاد (ل مااتهم ،فرااموا وعا اوا دنظار بعراهم لاى بعاض كيا

َّ
ُ
السرةي في تعداة يعم
ل ُتمَٰ ّ ِم ََٰٰبعَٰ َِٰدَٰذَٰل ِكَٰ﴾ اليرر  )64هنا جاا اإليرا
وفي قول تعالى﴿َٰث ََّٰمَٰتا َٰ
ّ
ٌ ّام
النفسية جاا العااص
كل هذه الهدية
ني سراييل ،فيعد ذه ميياقهم باتّيا
ّ
مام التو ار  ،ورفع الايل ،بعد ّ
) متيوعااً بالفعال الماضااي تاوّلى) مساانداً ليناي ساراييل ،ليياّاي ريراة نااي ساراييل ما عار ٍ
اّ عا الحااق وازورار
ُ
ُُ ُ ُ
ابكمَٰ ّ ِم ََٰٰبعَٰ َِٰدَٰذَٰل ِنكَٰ﴾ اليرار  )74جااات ٌ ّام) العاصفاة متيوعا ًة
الااة  ،)61وفي قول تعاالى ﴿َٰث ََّٰمَٰقستََٰٰقل
ع
ّ
المفصال
بالفعل الماضاي قسات) ،مسانداً لاى قلاو ) ،المراافة لرامير الخطاا الامعاي كام) ،بعاد الحاددث
ّ
ّ
الحسية لد ني سراييل ،فيدالً ما (ل تار ّف
لتيي الفاو
لرصة اليرر ،
ّ
ٌم ّ
ّ
ّ
وكيفية التعامل مع ني سراييل ،جاات ّ
وتاي اًر.
ا
عناة
ا
و
ازةاة
و
،
قساو
ازةاةت
،
عير
م
اليرر
ة
قص
في
كال
لما
وتلي
قلوبهم
ً
ً ّ
ّ
وم المواضع ال ر التي جاا فيها الفعل الماضي مسيوقا بالعاص ٌام) قولا تعاالى ﴿َٰ ُث ََّٰ
نمَٰٱ َّّتن َٰ ُت َٰمَُٰ
ً
ّ
ٱلَٰعِجَٰ ََٰٰمِن ََٰٰبعند َٰه َِٰۦ أ ُ
ننتمََٰٰظَٰل ُِمنانَٰ﴾ ليرار و 51و  ،)92فراد كشافت ٌ ّام ) والفعال الواقاع بعادها معناى الت ار اي
ِ
ُ
نمَٰ
العردي لد ناي ساراييل باتّخااذهم العاال لهااً وكفارهم وتياذديهم رساالة موساى ،وفاي قولا تعاالى ﴿َٰث ََّٰ
والفتور ّ
ُ ُ
َّ
العلاوّي )،
منية ي الحادٌي
رددَٰناَٰلك َٰمَٰٱلَٰكوةََٰٰعليَٰ ِهمََٰٰ﴾ اإلسراا  )6ذ يظهر معنى الت ار ي م الل ّ
المد الو ّ
و
علاى

سيد قط في تفسير هذه اآلية " وهذه الحلرة م سير ني سراييل لام تواذكر فاي الرارنل ّال فاي هاذه الساور ،
يرول ّ
تترم يهاية ني سراييل ،التي صاروا ليها؛ وةالت ةولتهم ها ،وتيش ع العالقة الميا ر اي مصاار
وهي
ّ
وفشو الفساة فيها" .)62
الممّ ،
ط .المصدر المؤول:

ّل ت و لنا للمصدر الما ول بالمصادر الصار ح وبياال موضاع اإلع ار اي يحاول ةول الوقاوا علاى الريماة
ّ
ادل علااى
ا
د
ا
ح
ار
ا
ص
ر
اد
ا
ص
بالم
ار
ا
ي
التعي
الداللياة التااي ّررهااا مااايا المصادر ما والً؛ فهناااك فارف واضااح جلااي ،ذ ّل
ّ
ً ّ
ادل علااى مرااي وال اسااتريال ،فااايا لفا الفعاال المشااتق من ا مااع الحاارا
ا
د
اا
ا
م
ايغت
ا
ص
اي
ا
ف
ايس
ا
ل
و
،
ا
ة
ار
ا
ا
م
ادث
الحا
ّ ً
ّ
ّ
المصاادرّي لياتمااع اإل يااار عا الحاادث مااع الداللااة علااى الااوم  ،فالمصاادر الصاار ح تيااول ا ر التركيااو فيا علااى

جنس الفعل
المارة الحدث) ،ال على الوم و م ( يروم هذا الفعل ،وزذا كال المصدر الصر ح كلم ًة مفرة ً لفظاً
ّ
فّل المصدر الم ول جملة وقعها الحرا المصدرّي في مواقاع اليلماات المفارة  ،غيار ّل بعرااً ما تلاك
ومعنىّ ،
ً
ات
م
عل
قلت
ذا
"
اايي
ج
الار
ااهر
ر
ال
اد
ي
ع
اول
ر
ي
،
ال
م
كا
اناةي
س
ا
ك
ر
لى
يحتاج
ل
،
المفرة
اللفظة
تيفي
ال
اقع
المو
و
ّ
ّ
ز داً منطلراً ،جر في صلتها ذكر الحددث و َّ
ات ز اداً منطلرااً ،وهاذا كاالم قاد
المحدث عن  ،فتصير ك ّيك قلات علم و
فيتوهم ّيهام جعلاوا (ل) فاي مام اللغاو مايالً  ،)63 "....وقاد ورة المصادر الما ول فاي
ويغّلع م ( دنظر لى ااهره،
ّ
ّ
َّ
ُ
َّ
ُ
ُ
نَٰفضنلَٰ ُتكمََٰٰ
تَٰعليَٰكمََٰٰ أ ِ َٰ
سءِي ََٰٰٱذَٰك ُو َََٰٰٰن ِعَٰم ِ ََٰٰٱل ِ يََٰٰأنَٰعمَٰ ُ َٰ
الخطا الررنيي ليني سراييل في قولا تعاالى ﴿ يَٰب ِ يََٰٰإ ِ رَٰ

)60
)61
)62
)63

الومخشر ّي ،اليشاا .52 / 1
ايظر الصا ويي ،صفو التفاسير .56 / 1
ّ
سيد قط  ،في االل الررنل ،ص .2212
ّ
الارجايي ،كتا المرتصد  478 /1ا .479
ّ
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الومنية وةاللة الفاعل لفعل قاد
َعََٰٰٱلَٰعَٰل ِميَٰ﴾ اليرر ّ )122ة المصدر الم ول في اآلية الير مة السابرة الداللة
ّ
لدل على الحدث ةول الوم .
وقع ،و راة
ل يعرا المأل فاعل  ،فلو جاا المصدر السا ق صر حاً ّ

ي .الفعل (اّعخذ) ودالالع :
دلح الدارص للخطا الررنيي ليني سراييل تيرار الفعال اتّخاذ) ،والمعناى العاام لهاذا الفعال هو ال اذ)،
ّ
ارفيول ميااالً للداللاة علاى صايغة افتعال)،
ص
ال
اذه
خ
دت
،
اولي
ع
مف
لى
متعد
و رتر م معنى
ّ
الا (عل) ،وهو فعل ّ
ّ
د
اليياً ،الس ّايما ذا تعلاق المار
وقد صيح الفعل
معنى ذات  ،وهو االتّخاذ ،و حمال _ فاي كيار ال اادي _ معناى س ّ
ً
العردية ،وقد ورة في الخطا الررنيي ليني سراييل ،د ّيي ما نلت لي عريدتهم ،وما اتّخاذوه ما معياوةات
بالنا ية
ّ
ّ
ُ َّ َّ ُ
ُ َّ َّ ُُ
مستحدٌة ،وقد بال ذلك في عياةتهم العال يحو قول تعاالى ﴿ث َٰمَٰٱّت َٰت َٰمَٰٱلَٰعِجَٰ َٰ﴾ اليرار 51و .)92و﴿ث َٰمَٰٱّت ََٰٰ
َّ َّ
َّ
َّ ُ
نَٰٱَّلِي ََٰٰٱّت ََٰٰ
ٱلَٰعِجَٰ َٰ﴾ النساا .)153و﴿َٰ َٰٱّت ََٰٰقاَٰ َُٰمَٰ ُماسََٰٰ ِم ََٰٰبعَٰ ِد َٰه ِۦَٰ ِم ََٰٰ ُحل ِّي ِ ِهمََٰٰعِجَٰلَٰ ﴾ العراا .)148و﴿َٰإ ِ َٰ
ُ
ٱلَٰعِجَٰ ََٰٰسينال ُهمََٰٰغضبََٰٰ ّ ِم َٰ َّر ّب ِ ِهمََٰٰ﴾ العراا  ،)152فرد اهر في مواضع عددد تعّلرهم بالعال واتّخاذه لهااً ما
ةول  ،واتّخااذوا الرهيااال رباب ااً م ا ةول  ،)64وفااي المرا اال ّكااد ساايحاي وتعااالى مااوقفهم م ا نيااات  ،التااي
اتخذوها هوواً ،و مفي ذلك ةليالً وبرهاياً على كش
يلح في يهاية هذا االتااه م الخطا

ز

عريدتهم وتيذديهم لألييياا والرسل والرساالت .)65

وتنو هيهات ؛ فرد جاا فاي ساياقات لغوّاة
يو الفعل الماضي ّ
عددد  ،مفيداً بمعناه العام ا المترم ايرراا الوم  ،ما يمس الخطا معايي عددد  ،فرد جاا الماضاي فاي هاذا

االتاااه بعاد ذ) وفاي سالو الشارط ،وم ّكاداً ،وجملاة صالة ،وبعاد الظارا

ياث) ،وجااا مو اداً لت ةياة معااايي ال

يمم للمارة من ت ةدتها ،وقد ّة المرار في هذا االتااه معنى المري ،وجاا مصد اًر م والً وغيرها.
ّ
و ممننا هنا الخلوص لى ّل هذا االتااه هاو غناى اتااهاات الخطاا  ،التاي فااةت ما الفعال الماضاي

ارةه مارال ولهمااا ّل نااي ساراييل كياار الماام ذكا اًر فااي الر ارنل الياار م،
واتّخذتا ركيااو ولااى؛ ولعا ّال سااي ذلااك ما ّ
فرصصهم مع يييايهم كيير  ،واليفر والعناة والاحوة كايت صفات مالزمة لهم ،وٌاييهما ّل الخطاا الررنياي ما
ّ
يييا محماد_ صاّلى عليا وساّلم_ ،وهاو
لى ني سراييل راة ب ذكر ماياات ناي ساراييل ،تسالي ًة عا ّ
كل زمايهم ،ليرفوا على ريرة ني سراييل ،في ذوا ذرهم.
في الوقت ذات رسالة صر حة للمسلمي في ّ
ثانيا :الخطاب من بني إسرائيل إل هللا سبحان وععال :

فااي هااذا االتااااه م ا الخطااا ل اام يظهاار الفعاال الماضااي كيياا اًر ،فرااد جاااا فااي مواضااع محاادوة و فااي
َّ ُ ُ ُ ُ ي ُ
ي
ُ
نزلََٰٰعليَٰناَٰ يكَٰف ُو نََٰٰبِمناَٰ
اصة ،ففي قول تعالى ﴿ ِإَوذ َٰقِي ََٰٰل ُهمََٰٰء م ُِناََٰٰبِمَٰاَٰأنزلََٰٰٱ َٰ
ّللَٰقالاََٰٰنؤَٰ ِم ََٰٰبِمَٰاَٰأ ِ
استعماالت ّ
ي
رَٰء َٰهُ﴾ اليرر  )91فرد ورة الفعل الماضي الميني للماهول في صلة الموصول مرتي الولى في قول تعالى

بما يول ) و مل الماضاي معناى اإلصاالف ليال اليتا الساماوّة ،ذ ّيهام رفراوا (ل د مناوا باليتا
صاهم
واليايية في قول تعالى على مادتهم بماا وياول عليناا ) ،ت ّكاد ّاةعاااهم ّيهام ساي منول بماا ّ
عليهم ،وهو التو ار ةول سواه م اليت السماوّة ال ر  ،واآلية السابرة على هذه ت ّكاد ز ا
كفرهم وعدم يمايهم بمحمد وقيل عيسى _ عليهما السالم _ .)66

سيد قط  ،في االل الررنل ،ص .2212
ّ )64
 )65ايظر الومخشر ّي ،تفسير اليشاا  151 / 2واليدلسي ،تفسير اليحر المحيع .156 / 6
ّ
 )66ايظر الومخشر ّي ،اليشاا  ،191 / 1وايظر الصا ويي ،صفو التفاسير .68/ 1
ّ
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با و يولا

ةعاواهم ،فراد ّكادت
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وياد الماضي في موضع ن ر في قول

ّ
ُ
َّ َّ
َّ
لظلِ ِميََٰٰ
ّللَِٰتا َُٰكناَٰر َّبناَّٰلََٰٰتَٰعلَٰناَٰف ِتَٰنةََٰٰل ِلَٰقاَٰ َِٰمَٰٱ َٰ
تعاالى ﴿ فقالاَََٰٰعََٰٰٱ َٰ

﴾ دااويس  ،) 85قااد جاااا الماضااي بعااد ااي الاملااة ،فرااد تراادمت ااي الاملااة على
ذلك الترديم ع

د يمال هذه اليّلة م

) علااى الفعاال الماضااي

ني سراييل ،وهم يفر قليل م

والة ني ساراييل ،قاال

توّكلنا) ،و مش
مااهاد " هام والة الااذد ورساال لاايهم موساى ما صااول الومااال ومااات عانهم نبااا هم"  ،)67واآليااة السااابرة علااى هااذه
يل في الفعل الماضي و ي الاملة المتردمة عليا  ،فراد صلا النياي موساى ما قوما (ل
اآلية ّ
تيي السياف الذي ق د
ارة ما ها الا الراوم ما
التوكل اليمول مع التخليع ،و ّيي صا
لل
يخلصوا في ّ
ّ
اليشاا ساي ذلاك ال ّ
التوكلّ ،
ّ
اوكلهم،
_ساايحاي وتعااالى_ دقياال تا ّ

ارم ّل
نااي س اراييل برول ا " و ّزيمااا قااالوا ذلااك ّ
لل الرااوم كااايوا مخلصااي  ،ال جا د
ويااهم ،وهلك م ( كايوا يخافوي  ،وجعلهم لفاا في رض " .)68
و جا ةعااهمّ ،

السالم.
ثالث ا :الخطاب من هللا سبحان وععال إل ّ
نبي موس علي ّ
ساايدرص هااذا االتااااه ما الخطااا الفعاال الماضااي وةاللتا ومااا يمما لنااا ما

المتعدة  ،وم ذلك ما دلي
المرامية
ضفاها مايا الفعل الماضي في السياقات اللغوّة و
ّ
ّ
أ .الماضي بعد (إذ):

اللا تفسااير الريمااة التااي

معناى المشااركة المت تّياة ما الو ااة

قد ّة الفعل الماضي واعد) بعد ذ) في هذا االتااه م الخطاا
ييي موسى مام قوم  ،فهو وج ما يمول لألويس والرفاة بعادما كفار
الصر ّفية  ،)69ذ تشي بالرر الر
بايي لعيده و ّ
ّ
َّ
اسَٰأرَٰبعِيََٰٰلَٰلةََٰٰ ُث ََّٰمَٰٱّت َٰ ُت َُٰمَٰٱلَٰعِجن ََٰٰمِن ََٰٰبعند َٰه َِٰۦ أ ُ
ننتمََٰٰ
قوم  ،وك ّذ وه باتّخاذهم العال ،وهم ااالمول﴿ ِإَوذََٰٰوَٰعدَٰناَٰ ُم رَٰ
ِ
ظل ُِمانَٰ ﴾ اليرر .)51
ُ
َّ ُ
كمََٰٰتهت ُ
ند نَٰ ﴾ اليرار
والفعل الماضي نتيناا) فاي قولا تعاالى ﴿ ِإَوذََٰٰء تيَٰناَٰ ُماسََٰٰٱلَٰكِتَٰبََٰٰ َٰٱلَٰفوَٰقانََٰٰلعل
 ،)53فرااد جاااا فااي ٌنايااا طااا

لينااي س اراييل وتييااال مااا جاااا ب ا موسااى م ا التااو ار  ،وفااي هااذا الشاامل م ا

الخطاا  ،الاذي ودتح ّادث فيا برامير الغايا ماام اضار ،فهاو ٌنااا وتيار م لما كاال غاييااً ،والغيياة هناا معنوّااة،
مما اتّخذوه م ةول
ومما تركوه م التو ار .
فنييهم موسى ينهم اضرّ ،
ّ
لهاً ّ
ولين رنا ّ
ب .أسلوب الشرط:

لما) ،وهي المتعلرة بالوماال ،وقاد جااات هناا ماع فعلهاا
جاا الشرط في هذا االتااه م الخطا بالةا ّ
َّ
ي
ي ُ
نَٰأنظنوََٰٰإِلنكََٰٰقنالََٰٰلن َٰتنوَٰ ِ ََٰٰ
الماضي جااا) فاي قولا تعاالى ﴿َٰ ل َّماَٰجَٰاءََٰٰ ُماسََٰٰل ِ ِميقَٰت ِناَٰ ُكم َُٰهۥَٰر لب َُٰهۥَٰقنالََٰٰر ّ ََِٰٰأرِ ِ َٰ
َّ ي
َّ
ُ
ّ
ناَٰ
كاَٰ خ ََّٰوَٰ ُماسََٰٰصنعِقَٰاََٰٰفلم َٰ
نَٰٱسَٰتق ََّٰوَٰمَكن َُٰهۥَٰفساَٰفََٰٰتوَٰ ِ َٰ رَٰفل َّماَٰت ََٰٰر لب َُٰهۥَٰل ِلَٰجب ََِٰٰجعل َُٰهۥَٰد َٰ
ك ََِٰٰٱنظوََٰٰإِلََٰٰٱلَٰب ََِٰٰفإ ِ َِٰ
لَٰ َِٰ
ُ
ُ
تَٰإِلنكََٰٰ أنناََٰٰأ َّ َٰلَٰٱلَٰ ُمنؤَٰ ِمن ِيَٰ﴾ العاراا  )143لتا ّةي معناى االيريااة والطاعاة ما يياي
أفاقََٰٰقالََٰٰ ُسبَٰحَٰنكََٰٰتبَٰ ُ َٰ
ّ
موسى لما ي مره ب رّب  ،وتاّلت روعة الطاعة في اآلية ذاتها في فعال الشارط الماضاي فاف) وجوابا مراول الراول
قمااة اإليمااال اليرينااي ما موسااى لرّبا
ساايحايك) ،متلاّاوً بالفعاال الماضااي تيا و
ات) ،الفعاال الماا ّارة ما التوكيااد ،وهااذه ّ
ّ
مام قوم  ،المنير والمم ّذ ي ب وبما جاا ب م ّينات.

 )67الصا ويي ،صفو التفاسير .553 /
ّ
 )68ايظر الومخشر ّي ،اليشاا .346/ 2

 )69ايظر الصا ويي ،صفو التفاسير  ،50 /1وايظر الومخشر ّي ،تفسير اليشاا .167 /1
ّ
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ج .التوكيد:

لرااد جاااا التوكي ااد للفعاال الماض ااي ف ااي هااذا االتااااه ما ا الخط ااا بالمصاادر الت ااالي لفعلاا ي المفع ااول
ُ
نكََٰٰ ِم ََٰٰٱلَٰغ َِّٰمَٰ فت ََّٰنكََٰٰف ُتانناََٰٰ﴾ صا ّ ،)40كاد
ييي موساى ﴿َٰ قتلَٰتََٰٰنفَٰسَٰاَٰفن َّجيَٰ َٰ
المطلق) ،ففي قول تعالى مخاصياً ّ

فتنااك) ،فتي ّاول تركيا
المصادر فتويااً) فعلا الماضاي ّ
المفخم يااا) إ المصاادر المطلااق) ،ولعا ّال الغايااة م ا ذلااك التوكيااد هااي ت كيااد اادوث الفعاال لغ ار ت ا  ،فرااد دتسااااالل
ّ
الت كياد ما

الفعال الماضايإ ساناةه لاى ضامير الااللاة

السااايل ديعرا وال (ل ديتلااي ييّي ا وكليم ا موسااى هااذه اال ااتالاات؟ يعاام ،فرااد جاااات هااذه اآليااة بعااد اآليااات التااي
بااالخوا والهاار م ا الرصاااص ،فتحا ّارج هااا ضااميره وت ا ٌّم م ا ايدفاع ا  ،وتلتهااا
ورةت اةٌااة الرتاال ،فامتحن ا
اآليات التاي تح ّادٌت عا قصاة موساى فاي مادد  ،وامتحايا بالغرباة ومفارقاة الهالّ ،يناا ذا ماا استعرضانا الساياف
العام للسور يادها قد عرضت لرصص الييياا ،تسلي ًة لرسول محمد _ صّلى عليا وساّلم _ وصم يا ًة لرليا
قصة موسى وهارول مع فرعول الطاغية ،وموقا المناجاا اي موساى ورّبا  ،وموقا
الشر  ،فذكرت بالتفصيل ّ
نييا وكليما  ،ذ
تيليف بالرسالة ،وموقا الاادال اي موساى وفرعاول ،وتتاّلاى فاي ٌناياا تلاك الرصاص رعاياة ل ّ

اليدفر .)70
ويااه م
الغم ،وهلك عدااه د
هداه لى االستغفار فشرح صدره هذاّ ،
ّ
مالً ن ر ،دتمّيل بالتوكيد بالناسي ّل) وبعادها الماضاي
وقد اتّخذ التوكيد في هذا االتااه م الخطا
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
ل
ُ
ي﴾ صا  ،)85فياال
المسيوف ا قد) ،وم ذلك قولا تعاالى ﴿ قالََٰٰفإِناَٰقدََٰٰفتناَٰقاَٰمكََٰٰ ِم ََٰٰبعَٰدِكََٰٰ أضنله َٰمَٰٱلسنامِوِ َٰ
المفخم إ قد إ فتّنا فعل م ٍ
ااّ ) م ّكاد ب صال الوضاع
تركي جملة الت كيد كما دلي ّلإ ضمير لف الااللة
ّ
بروم موساى بعاد (ل تاركهم
فخم ) ،وذلك لييال ّد اال تالا ،الذي وقع
إ اإلسناة لى ضمير لف الااللة الم ّ

يييهم ،ف وقعهم السامرّي بالراللة بسي
ّ
ثم) العاطفة:
دّ ( .

تو ين لهم عياة العال.

ُ
فَٰ
ٌم) العاصفاة ،فاي قولا تعاالى ﴿ فت ََّٰنكََٰٰف ُتانناََٰٰفلبِثنتََٰٰسِنن ِيََٰٰ ِ يَٰ
ّة الفعل الماضي
د
جهت) المسيوف ا ّ
ُ
نييا ،
جئنتَََٰٰعََٰٰقندرََٰٰي ُمناسَٰ ﴾ صا  )40معناى التياعاد الومن
نمَٰ
أهَٰ ََِٰٰمندَٰي ََٰٰث ََّٰ
ِ
اي ،وهاي الم ّاد التاي راةهاا ل ّ
ّ
محمد_ صّلى علي وسّلم_ ،وفي الوقات ذاتا راة
ذلك تسلي ًة ع قل
و ااتها قداره ،و ّزيما راة
ّ
سيديا ّ
(ل يرر ميالً لعياةه في الصير والشمر على صنوا اال تالا.
خبرية:
ه .الجملة ال ّ

ُ
لرد ّة الفعل الماضي ا ترتك) فاي قولا تعاالى ﴿ أنناَٰٱخَٰتَٰتنكََٰٰفَٰٱسنت ِمعََٰٰل ِمناَٰيُنا رَٰ ﴾ صا
فعليااة ا ترتااك)،
امية الميتااد يااا) إ الخياار جملااة ّ
اناةية ،ذات ةاللااة عظيمااة ،فتركي ا الاملااة االسا ّ
وايفااة سا ّ
،)13

فعلهااا ما ٍ
ظاام ،ف ا ّي تياار م بعااد هااذا؟ لرااد ذه ا
ااّ مسااند لااى ضاامير المااتيّلم المع ّ
ولين وجد المفاج اليير ّ ،يها النار التي تدّفىا ال الجسام ولي الرواح ،النار التي
السر ّ ،
و طل هاةياً في ّ
موسااى يطل ا

السر  ،ل في الر لة اليير .)71
ال تهدي في ّ

سيد قط  ،في االل الررنل .2335
 )70ايظر الصا
ويي ،صفو التفاسير  ،209/ 2وايظر ّ
ّ
سيد قط  ،في االل الررنل .2330
 )71ايظر ّ
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الصرفية:
و .الصيغة
ّ

ةالالت عددااد  ،وما ذلااك قولا تعااالى ﴿ قتل نتََٰٰ

ّةت الصاايغة الصار ّفية فااي هااذا االتااااه ما الخطااا
َّ ُ ُ
َّ
ّ
ياى) المو د بالترعي ّ ،ة معنى
نفَٰسَٰاَٰفنجيَٰنَٰكََٰٰ ِم ََٰٰٱلَٰغ َِٰمَٰ فت َٰنكََٰٰفتانَٰاَٰ ﴾ ص  ،)40فرد ّة الفعل الماضي ّ
لنيي ا موسااى ،وتااادر اإل ااار – هنااا – لااى ّل اإليااااا هااو ما عظاام الا ّانعم؛ فهااو هيااة
الخلااوص ،الااذي راةه
ّ
ننه يَٰۥَٰ
الحيااا و صاال الوجااوةّ ،ة الفعاال ياااى) _المو ااد بااالهمو _ فااي قول ا تعااالى ﴿ أَنيَٰننناَٰ ُمنناسََٰٰ منن َٰ َّمع َُٰ
تحولاات ةاللاة الفعاال
أجَٰعِننيَٰ﴾ الشاعراا ّ ،)65ة معناى جلاايالً ،دتنااغم مااع الصاور
ّ
الحركيااة لمشاهد الغاارف؛ فراد ّ
ً
_وهي التعدية_ م مارة ز اة في صل المينى لت ّةي معناى جدداداً وهاو السارعة للتخلايص والنااا ما الغارف،
ً
ياى) و ياى) ،فرد ار لى ذلك فاضل السامرايي
الغياً ي الفعلي
وتادر اإل ار _ هنا _ ّل هنالك فرقاً
ّ
ّ
ّ
ّل الررنل اليار م كييا اًر
فّل المال
في با الفرف ي
ياى) و ياى)ّ ،
فعل) و فعل) ،يرول " ومن استعمال ّ
ّ
يااى) فاي
فّل ياى) سر ما
للتليث والتم ّهل في النتياة ،و ستعمل ياى) لإلس ار فيهاّ ،
ياى) ّ
ّ
ما يستعمل ّ
التخلاايص م ا الشااد والي ار "  ،)72و مم ا لنااا (ل يلح ا فرق ااً ن اار ينهمااا ،فاإليااااا يمااول قياال وقااو العااذا
الممروه ،والتناية تيول م العذا والممروه الواقع.

و

لاى ناي ساراييل ،و ّزيماا

وهذا ليس م با الم ّ والتذكير بالنعمة كما جاا في االتاااه الساا ق للخطاا
ذلك اهار ما كال يعتلج ف اة موسى م الغم؛ ليير اال تالاات التي لحرت با  ،فراد ورة او ّياال عا
راة
عياص في تفسير هذه اآلية قول " ّلصناك م محناة بعاد محناة ،ولاد فاي عاام كاال يرتال فيا الولادال ،و لرتا
ا
ّ

وتفرقات غنما  ،فاي ليلاة
وهم فرعول برتلا  ،وقتال ق ّ
يطيااً ،ونجار يفسا عشار ساني  ،وض ّال الطر اقّ ،
ّم في اليحرّ ،
)73
تيمال ماع
مظلماة"  ،ويااد فاي اآلياة ذاتهاا صايغة ار صالتهاا الو ااة الصار ّفية ،وهاي الماضاي ّ
فتنااك) ،التاي ّ
ولعل الغاية م ذلك ويفصاح عنهاا الساياف العاام للساور ،
مصدرها التالي عليها مشهد اال تالا ،الذي كا ده موسىّ ،
محمد_ صّلى علي وسّلم_.
وهو التسلية والتخفي على ّ
سيديا ّ
وقد ةت الو اة الصر ّفية على الفعال الماضاي صانع) فاي قولا تعاالى ﴿ َٰٱصنطنعَٰ ُتكََٰٰ ِلفَٰ ِسن﴾ صا

 )41معنااى عظيمااً ،ويظهاار مااا كااال ااي موسااى ورّبا ما ممايااة ،فمعنااى افتعاال) هنااا هااو االتّخاااذ ،ومااا ولااي هااذا
ً
ييي ا موسااى موضااع الصاانيعة ،ومرا ّار اإلكمااال
الفعاال م ا تيملااة بشااي الاملااة لنفسااي)؛ كي ا ال؟ وقااد جعاال
ّ

واإل سااال و لص ا باللط اااا ،وق ااد ورة ااو ّيااال ف ااي تفسااير ه ااذه اآليااة " وير ااال اصااطنع ف ااالل فالي ااً ،اتّخ ااذه
صنيع ًة ،وهو افتعال م الصنع ،وهو اإل ساال لاى الشاخص تاى ويرااا ليا  ،وفيراال هاذا صانيع فاالل" ،)74

و رتر م ذلك قول الومخشارّي " هاذا تمييال لماا ّولا ما منولاة الترر ا والتيار م والتيلايم ،ميال الا بحاال ما (
لل يمااول قاار منول ا ًة لي ا و لط ا محا ّاالً ،فيصااطنع بالي ارمااة
د اراه الملااوك باميااع صااال في ا و صااايص ه االً (
)75
والدٌدر و ستخلص لنفس  ،وال ديصر وال يسمع ّال بعين و ذي  ،وال ي تم علاى ممناول س ّاره ّال ساواا ضاميره، ".
وقد ورة الصا ويي ميالً في تفسيره ليلمة اصطنع) " ب ّي
ّ

)72
)73
)74
)75

ّي ما ّول ب ما الرار واالصاطفاا بحاال ما ( داراه

فاضل صالح السامرايي ،الغة اليلمة في التعيير الررنيي ،ص .76 – 70
ّ
ّ
اليدلسي ،تفسير اليحر المحيع  ،328 / 6وايظر الصا ويي ،صفو التفاسير .215 / 2
ّ
ّ
اليدلسي ،تفسير اليحر المحيع .229 / 6
ّ
الومخشر ّي ،اليشاا .66 / 3
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الملك هالً لليرامة وقر المنولة لماا فيا ما الخاالل الحمياد فيصاطنع لنفسا  ،و ختااره لخّلتا  ،و صاطفي لماوره
الاليلة" .)76

ز .االستفهام:

عالك ) في هذا االتّاااه ما الخطاا

جاا الفعل الماضي
ي
مَٰاَٰأعَٰجلكََٰٰع َٰقاَٰمِنكََٰٰيَٰ ُمناسَٰ﴾ صا

فاي ساياف االساتفهام ،ففاي قولا تعاالى ﴿

لنييا موساى ،الاذي
 ،)83ارج عا صال وضاع  ،ف فااة العتاا ما
ّ
عااال بااك
تحماال بعااده ،يرااول الومخشاارّي فااي تفسااير هااذه اآليااة " ّي اايا ّ
عالا الشااوف للراااا رّبا  ،فلاام يرا داو علااى ّ
عانهم علاى ساييل اإليياار ،وكاال قااد مراى ماع النريااا لاى الطاور علااى الموعاد المرارو ّ ٌ ،ام تر ّادمهم اوقاً لااى
وزل عنا ّيا ع ّاو وجال
ناا على اجتهاةهّ ،
وان ّل ذلك قر لى رضا تعاالىّ ،
كالم رّب وتناو ما وعد ب ً ،
بمل وقت" .)77
ما وقت فعال ّال يظ اًر لى ةواعي الحممة ،وعلماً بالمصالح المتعّلرة ّ
يلحا فااي يهايااة هااذا االتااااه ما الخطااا مااايا الماضااي فااي بعااض السااالي

اللغوّااة ليا ّةي معااايي
ذكرت في مظايها ،فرد جاا الماضاي بعاد ذ) الظر ّفياة ،وفاي سالو الشارط ،وبعاد ٌ ّام) العاصفاة ،وجااا يا اًر فاي
امية ،وم ّكااداً ،وجاااا مو ااداً غياار ما ّار  ،وقااد ّة فااي هااذا االتااااه ساالو االسااتفهام مااع الفعاال الماضااي
الاملااة االسا ّ

قيمة المواوجة ي سلوبي الخير واإليشاا.
(
السالم إل هللا سبحان وععال :
رابع ا :الخطاب من موس عي ّ
ُ
فاي هاذا االتّااااه سانلمس التا ّة فااي الخطاا مااع ج ّال فاي عاااله ،ففاي قولا تعاالىَٰ ﴿:ٱخَٰتننارََٰٰمنناسََٰٰ
ّ
ي
ُ
ُ َّ
ِإَوّي﴾ العاراا  ،)155يااد
قاَٰم َُٰهۥَٰسبَٰعِيََٰٰر ُجلََٰٰل ِ ِميقَٰت ِناََٰٰفل َّمَٰاَٰأخ تَٰ ُه َُٰمَٰٱ َّلوجَٰف َٰةَٰقالََٰٰر ّ ََِٰٰلاََٰٰشِئَٰتََٰٰأهَٰلكَٰت ُهمَٰ ّ ِم َٰقبن ََٰٰ َٰ
الفعل الماضي قد جاا فاي سالو الشارط االمتنااعي باالةا لاو) وفعال الشارط هاو الفعال الماضي اهت) المساند
تمنى موسى الهالك لنفس قيال ر تا ماا ر ما
لى لف الااللة لي ّكد الة
الام في مخاصية الييياا هلل ،فرد ّ
ّ
المغياة  ،)78في ّيماا اساتحيا موساى ما رّبا لماا فعلا
تيعاة صلا الر اة ،كماا يراول النااةم علاى المار ذا ر ساوا
ّ

قوم  ،فيال الرمير العايد في ّياي) ،يمّيل ما كال يشعر ب ييي موسى م رج .وفي قول تعاالى ﴿َٰفل َّماَٰ
ّ
ُ
ي
َّ
ُ
ّ
لكََٰٰ أناََٰٰأ َّ َٰلَٰٱل ُمنؤ ِمن ِيَٰ ﴾ العاراا
تَٰإ ِ َٰ
كاَٰ خ ََّٰوَٰ ُماسََٰٰصعِقَٰاََٰٰفل َّمَٰاَٰأفاقََٰٰقَٰالََٰٰ ُسبَٰحَٰنكََٰٰتبَٰ ُ َٰ
ت ََٰٰر لب َُٰهۥَٰل ِلَٰجب ََِٰٰجعل َُٰهۥَٰد َٰ
.)143

اهر الفعل الماضي تا ) المسند لى ضمير المتيّلم مع تيملة ي الاملة ليك) ماا كاال ما

سا

لما تي ّاد لا
طا وعمق يمال م ييي موسى مع رّب  ،فيعد تنو ه
_سيحاي وتعالى) برول سيحايك)ّ ،
ّ
)79
م نيات وعظمة قدرت  ،تا توبة الم م عند ر ة العظايم وليست توبة عا ايا ماا  ،فراد تاا موساى
عما تااسر ب م صل  ،م مناً بعظمة وجالل .
ّ
ُ ُ
ي
ّ
ُ
ر
تَٰإِلَٰكََٰٰر ََِٰٰل ِنتَٰضََٰٰ﴾ صا
جلَٰ َٰ
ّلءََِٰٰ َٰ
وفي السياف ذات في قولا تعاالى ﴿َٰقالََٰٰهمََٰٰأ َٰ
َعَٰأثوِيَٰ ع ِ
الفعل الماضي دعالت) وما تاله م تيملة يمش

)76
)77
)78
)79

ما كال دنتا

سيديا موسى م
ّ

عور بالس

 )84يااد

والندم ،لما قاام

الصا ويي ،صفو التفاسير .220/ 2
ّ
الومخشر ّي ،اليشاا  ،81 /3وايظر اليدلسي ،تفسير اليحر المحيع .348 /6
ّ
ايظر الومخشر ّي ،اليشاا  ،155 /2وايظر اليدلسي ،تفسير اليحر المحيع  ،399/4والصا ويي ،صفو التفاسير .444 /2
ّ
ّ
ايظر الومخشر ّي ،اليشاا  ،148 /2وايظر اليدلسي ،تفسير اليحر المحيع  ،344/4والصا ويي ،صفو التفاسير .435 /2
ّ
ّ
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الع دالاة ةول قوما الاذد تيعاوه ،فراد ّيناات اآلياة الساابرة ساي
با ما فعال د
ااياً في الوقت ذات ّي سينال بفعل رضا .
مشتاقاً للر ة الير مةّ ،


وتعالا للرااا رّبا  ،فيااال
ايادفا موساى
ّ

التوكيد:
ّ ّ
ُ
ُ ي َّ ُ ُ
ُ
ُ
ِيمَُٰ
َّ
نارَٰٱلننوح َٰ
نهۥَٰهنناََٰٰٱلَٰغفن َٰ
ل َٰۥَٰإِنن َٰ
لَٰفغفننوََٰٰ َٰ
تَٰنفَٰ ِس نَٰف نٱغَٰفِوََٰٰ ِ َٰ
نَٰظلم ن َٰ
وياااد فااي قولا تعااالى ﴿ قننالََٰٰر ََِٰٰإ ِ ِ َٰ

﴾ الرصااص  )16الفعاال الماضااي الماات) الم ّكااد بالناسااي ّل) واساام ضاامير المااتيّلم) قااد ّكاد قيما ًة عظيما ًة،
وهاي اإلقارار بالا ّذي واالعتاراا با  ،وكشا ع ّماا كاال يشااعرب موساى ،م ّماا فعلا برتلا الانفس ،فوصا ماا اادث
جره
بالظلم الذي ّ
ذلااك الماار كااال

جعل قتل اليافر

للرصاة لاى ّل
العفو والمغفر  ،و شاير الساياقال التاار خي واالجتم
على يفس  ،صالياً م
ااعي ّ
ّ
ّ
اادٌاً مر حااً لنفااوص نااي سا ارييل ،ااافياً غاايظهم ،ذ كااايوا فاار ي تلااك الفعلااة  ،)80غياار ّيا قااد
م عمل الشيطال ،يممننا هنا (ل يلمس الفرف ي ما يف ّير ب النيي وبي ما يف ّير ب قوم  ،فراد

لي قتل قيل (ل ود ذل في الرتل ،فيال ذيياً ويستغفر من  ،وليس لنيي (ل يرتل ما لم ود مر .)81
سماه الماً للنفس؛ ّ
ّ
ّ
ّ
ي
ُ
ّ
ُ
َّ
َعَٰفلن ََٰٰأكنانََٰٰظ ِهنيَٰاَٰل ِلَٰمجن ِومِيََٰٰ﴾ الرصاص  ،)17جااا
ناَٰأنَٰعمنتََٰٰ َٰ
وفاي قولا تعاالىَٰ﴿:قالََٰٰر ََِٰٰبِم َٰ
الساالو دق دساماً غياار ااااهر بالياااا ،والترااددر قساام بمااا يعماات علااي ما المغفاار )  ،)82وقااد فاااة الفعاال الماضااي
ّ
يعماات) المسااند لااى ضاامير الااللااة بعااد مااا ) المصاادرّة االسااتعطاا م ا موسااى _علي ا السااالم _ لااى ،

في ّيما راة موسى (ل يرول " ر ّ اعصمني بحق ما يعمت علي ما المغفار  ،فلا
ّ
الدالليااة للمصاادر الم ا ول ،ومااا يختل ا
للمااارمي "  ،)83و مم ا الوقااوا علااى الريمااة
ّ

كاول _ ل غفارت_ لاي اهيا اًر
ب ا ع ا المصاادر الصاار ح،

الداللياة التاي
فت و لنا للمصدر الم ول بالمصدر الصر ح ،وبيال موضع اإلع ار ي يحول ةول الوقوا على الريمة
ّ
ّ
ادل علااى الحاادث ماا ّارةاً ما الومااال،
ا
د
ا
ح
ار
ا
ص
ررهااا مايها ما والً؛ فيينهمااا فاارف واضااح جلااي ،فاالتعيير بالمصاادر
ً
ّ

ادل علاى مراي ،وال علاى اساتريال ،فاايا لفا الفعال المشاتق منا ماع الحارا المصادرّي
وليس فاي صايغت ماا د ّ
ّ
لياتمااع اإل يااار ع ا الح ادث مااع الداللااة علااى الااوم  ،فف اي المصاادر الصاار ح يمااول التركيااو الي ا ر ) علااى جاانس
الفعاال الماا ّارة ي الحاادث ) ال علااى الااوم و م ا ( يرااوم هااذا الفعاال ،فالمصاادر الم ا ول ّة فااي اآليااة الير مااة
ادل علاى الحادث ةول
السابرة الداللة
ّ
الومنية وةاللة الفاعل لفعاال قاد وقعات ،فلاو جااا المصادر الساا ق صار حاً ل ّ
الوم .

ّ
تَٰمِننَٰ ُهمََٰٰنفَٰسناَٰ
نَٰقتلن ُ َٰ
ٌالية في السور ذاتهاا ففاي قولا تعاالى ﴿َٰقنالََٰٰر ّ ََِٰٰإ ِ ِ َٰ

وتتيرر الة الشعور بالذي
ّ
ُُ
ان﴾ الرصص  ،)33جاا الفعل الماضي قتل) المسند لى ضمير موساى ،جااا م ّكاداً فاي يار
فأَٰخاف َُٰأنَٰيقَٰتل َِٰ
الناسااي ّل) بعااد ساالو النااداا م ا العيااد الرااعي موسااى لااى رّب ا  ،ولي ا ّ السااياف هنااا ديا ّاي ّل الغايااة ليساات
(ل يحميا و را لاى جاييا
االعتراا بالذي وصل المغفر فحس كما في اآلدتي السابرتي  ،و ّزيما صل م
وممهداً لطل
وفاً م الرتل،
ّ

النصر والعول م

ب (ل ديعث مع

اه هارول .)84

سيد قط  ،تفسير في االل الررنل .2684
ّ )80
 )81ايظر الومخشر ّي ،اليشاا  ،402/ 3وايظر اليدلسي ،تفسير اليحر المحيع .105 /7
ّ
 )82ايظر اليدلسي ،تفسير اليحر المحيع  ،105 / 7وايظر الومخشر ّي ،اليشاا .402/ 3
ّ
 )83ايظر اليدلسي ،تفسير اليحر المحيع  ،105 / 7وايظر الومخشر ّي ،اليشاا .402/ 3
ّ
 )84ايظر الومخشر ّي ،اليشاا  ،411/ 3وايظر الصا ويي ،صفو ال تفاسير.396 / 2
ّ
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ومحدوةية استعماالت ؛ فرد ورة م ّكاداً وفاي
دلح في هذا االتااه م الخطا يدر وروة الفعل الماضي
ّ
ارةه لاى صييعاة الخطاا
سلو الشرط ،على الرغم م يدرت ّال ّيا ّة معاايي جليلاة ،ولع ّال الساي فاي ذلاك م ّ
ص  ،فالماضي ال دليق بما يمول ي العيد ورّب في غال ال ادي  ،وكذلك المواق التي م ّار هاا يياي
والمخا د
ّ
موسى استدعت فعاالً ر لت ّةي معاييها.

السالم إل بني إسرائيل.
خامس ا :الخطاب من موس وهارون عليهما ّ
في هذا االتااه م الخطا سنلمس رص النيي و وف على قوم  ،وقد رر الفعل الماضي في هذا

االتااه ضم

سالي

عددد  ،هي كالتالي

أ .التوكيد:
ُ
جاا الفعل الماضي الم) المسند لى ضمير المخاص الامع في قولا تعاالى ﴿ ِإَوذََٰٰقالََٰٰماسََٰٰل ِقاَٰمِن َٰهِۦَٰ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ ُ
ِك َُٰمَٰٱلَٰعِجن ََٰٰف ُت ُ
ناََٰٰإِلََٰٰبنارِئِكمَٰ﴾ اليرار  )54م ّكادا بالناساي الحرفاي ّل)
اب يَٰ
يَٰقاَٰ َِٰمَٰإِنكمََٰٰظلمَٰ ُتمََٰٰأنفسكمََٰٰب ِٱ ِّتاذ
ّ
ليصور عظم الفعل ،الذي دٌ نو سراييل بعياةتهم العال ،و ّل هذا الفعل ستيول عواقي عليهم ،فالسياف الذي
ّ

جاات في هذه اآلية هو صل موسى لى قوم (ل دتوبوا لى
ب .الماضي بعد (إذ):

عما فعلوه ٌناا غياب عنهم .)85
ّ

َّ
جاا الفعل الماضي جعل)بعد ذ) في قول تعاالى ﴿ ِإَوذََٰٰقالََٰٰ ُماسََٰٰل ِقاَٰمِن َٰهِۦَٰيَٰقناَٰ َِٰمَٰٱذَٰ ُك ُ
ّللَِٰ
نو ََٰٰن ِعَٰمنةََٰٰٱ َٰ
ُ ُ
ي
ُ
ُ
ُ
تَٰأحدَٰ َٰ ّ ِم ََٰٰٱلَٰعَٰل ِميَٰ﴾ الماياد  ،)20فاي ساياف
عليَٰكمََٰٰإِذََٰٰجع ََٰٰفِيكمََٰٰأۢنبِيَٰاءََٰٰ جعلكمَٰ لملاكََٰٰ ء تىَٰكمَٰ َّماَٰلمََٰٰيُؤَٰ َِٰ

تذكير موسى _ علي السالم _ قوم نعم التي م ّ ها عليهم؛ فرد مازهم بالييياا ،فلم ديعث على ّمة مابعث
ف ااي ن ااي سا اراييل ما ا الييي اااا ،وجاااا الفع اال جع اال) م ا ّار اار معطوفا ااً ،لييا ّاي الموّ ااة اليايي ااة له اام با ا (ل جعله اام
)86
لل الملااوك تيااٌروا فاايهم تيااٌر اليييااا ،وقياال كاايوا مملااوكي
ملوكااً ؛ ّ
ليا مّليهاام بعاد فرعااول وبعاد الاياا ر  ،و ّ
ااةل عليهاا الفعال نتاى) فاي ساياف العطا
فسمي يرااذهم مليااً ،والنعماة اليالياة هاي م ّ
في ددي الريع ف يرذهم ّ ،
)87
على ذ) ،فرد نتاهم يوا اإليعام واإلكرام م دفلق اليحر وتظليل الغماام وزياوال الما ّ والسالو ويحوهاا  ،وتشاير

مناسية هذه اآلية لما قيلها ّي تعاالى ّاي تم ّارة ساالا اليهاوة علاى موساى ،وعصايايهم ّيااه ماع تاذكيره ّيااهم ي دعام
وتعااداةه لمااا هااو العظاايم منهااا ،و ّل ه ا الا الااذد هاام بحراار الرسااول هاام جااارول معماام مااار سااالفهم مااع

موسى .)88

خبرية:
ج .الفعل الماضي جملة ّ

ُ
ُ
َّ
ّللَِٰأبَٰغِنيكمََٰٰإِلَٰهناَٰ هناََٰٰ
فرل) جملة يرّاة فاي قولا تعاالى ﴿ قالََٰٰأغنيََٰٰٱ َٰ
فاة مايا الفعل الماضي ّ
َّ ُ
استفهامية استنيارّة جاات على لسال موسى ،ينما صلا
فضلكمَََٰٰعََٰٰٱلَٰعَٰل ِميََٰٰ﴾ العراا  ،)140بعد جملة
ّ

من قوم (ل ياعال لهام نلهاة يعيادويهم ،بعادما م ّاروا براوم يعيادول الصانام ،فااة الماضاي ت كياد الاوم الفايات فاي
التفراايل وقيمت ا  ،ولعا ّال قيمااة التفراايل قااد عظماات بّسااناةها لااى ضاامير الرفااع العايااد علااى لفا الااللااة ،ف باياات

)85
)86
)87
)88

ايظر اليدلسي ،تفسير اليحر المحيع .366 /1
ّ
ايظر الومخشر ّي ،اليشاا ج 653 /1ا  ،654وايظر اليدلسي ،تفسير اليحر المحيع .467 / 3
ّ
الصا ويي ،صفو التفاسير .309 / 1
ّ
ايظر اليدلسي ،تفسير اليحر المحيع .467/3
ّ
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ماكااال قااد منحا
وزمايهم .)89

صااهم با ما تفراايل ،فرااد ذكاار الطياارّي ّل
لينااي ساراييل و ّ

فراالهم علااى عااالمي ةهاارهم
ّ

د .الذم واالستفهام:
ُ
اسَٰإِلََٰٰقاَٰ َِٰم َٰهِۦَٰغضَٰبَٰ ََٰٰأسِفَٰاََٰٰقنالََٰٰ
فاةت الفعال الماضية صال ،رةتم ،لفتم) في قول تعالى ﴿َٰفوجعََٰٰم رَٰ
َّ
ل
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
يَٰقاَٰ َِٰمَٰألمََٰٰيعِدَٰكمََٰٰر لبكمََٰٰ عَٰ ًد َٰحس ًناََٰٰأفطالََٰٰعليَٰك َُٰمَٰٱلَٰعهَٰ َُٰدَٰأمََٰٰأردتمََٰٰأنََٰيِ ََٰٰعليَٰكمََٰٰغضبََٰٰ ّ ِم َٰ َّر ّبِكمََٰٰفنأخَٰلفَٰ ُتمَٰ
َّماَٰ ِعدِي﴾ ص  )86في سياف االستفهام التوبيخي م موسى لروما علاى فعلاتهم بعيااة العاال ،فيعاد (ل ص ّاورت
ّ
اآلية السابرة الحالة الشعورّة لموسى ،فاة االستفهام مع الفعل الماضي التوبيي واالساتغ ار ( ،ي هال صاال علايمم
وغري ف لفتم وعدي؟ .)90

الوم تى يسيتم العهد م رةتم بصنيعمم هذا (ل دنول عليمم سخع
انَٰ
اسَٰإِلََٰٰقاَٰ ِم َٰهِۦَٰغضَٰبَٰ ََٰٰأسِفَٰاَٰقالََٰٰبِئَٰسماَٰخلفَٰ ُت ُم ِ َٰ
وتتيرر الصور مرً ٌايي ًة في قولا تعاالى َٰ﴿:ل َّماَٰرجعََٰٰ ُم رَٰ
ّ
ّ ُ
ُ
ادل
ِم ََٰٰبعَٰد يَٰ
ِيَٰأع ِ
جلَٰتمََٰٰأمنوََٰٰربِكنم ﴾ العاراا  ،)150فراد جااا الفعال الماضاي لفتماويي) فاي ساياف الاذم ،لي ّ
اليعديااة فااي الومااال ،ولي ّكااد علااى سااوا فعلااتهم بعاادما قااموا مراما وكااايوا لفااااه  ،)91وتيتمال صااور اسااتياا
علااى
ّ
النيي موسى على فعل قوم بالفعال الماضاي عالاتم) بعاد هماو االساتفهام ،ذ فااة االساتفهام _هنا_اإليياار لتلاك
الفعلة .)92

هـ .الشرط:
ُ
ُ
ُ
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
ناََٰٰإِنَٰكننتمَٰ
ّللَِٰفعلين َٰهَِٰتاُك يَٰ
جاا الفعل الماضي في قولا تعاالى﴿َٰ قالََٰٰ ُماسََٰٰيَٰقناَٰ َِٰمَٰإِنَٰكننتمََٰٰء مننتمَٰبِنٱ َٰ

لمس نل ِ ِميَٰ ﴾ دااويس  ،)84فااي ساالو الشاارط ،وقااد جاااا فعاال الشاارط نمنااتم) منسااو اً ا كال) ليفيااد اإلغاراف فااي

الومااال ،وهنااا يظهاار فااي قااول موسااى التشااميك بّيمااال قوم ا  ،فرااد ا ااترط علاايهم فااي يمااايهم (ل دتوّكل اوا علااى
و خلصوا في توّكلهم .)93
و .الحصر:
ُ
نَٰمِن َٰ
جاا الفعل الماضي في سلو الحصر على لسال هارول فاي قولا تعاالى ﴿َٰ لقدََٰٰقالََٰٰل ُهمََٰٰهَٰ ُو َٰ
َّ
َّ
ُ
قبَٰ ََُٰٰيَٰقاَٰ َِٰمَٰإ َّنماَٰفُت ُ
انَٰ أط ُ
نوي ﴾ صا  )90مخاصيااً قوما  ،مساتني اًر فعلاتهم
ِيع يَٰاََٰٰأم َِٰ
ِإَونَٰر َّبك َُٰمَٰٱ َّلوحَٰمَٰ ََُٰٰفَٰٱتب ِ ُع ِ َٰ
ِنتمَٰب ِ َٰهِۦََٰٰ َٰ
ِ
بعياااة العااال فااي غيااا يياّايهم موسااى ،فلاام دا دار هاااورل تفسااي اًر ن اار لمااا قاااموا با غياار ّيهااا فتنااة قااد وقعاات علاايهم،
م ّكداً لهم ّال ل لهم غير  ،صالياً منهم اتّياع وصاعت .)94
يمم لنا (ل يلح ّل الخطا في هذا االتااه قد ا تو على سالي لغوّة عددد  ،فرد جاا الماضاي
م ّكااداً ،وفعاال اارط ،ومحصااو اًر ،وجاااات في ا ذ) الظر ّفيااة ،وجاااا ي ا اًر لاملااة اساامّية ،ف ضاافى الماضااي عليهااا

 )89ايظر
 )90ايظر
 )91ايظر
 )92ايظر
 )93ايظر
 )94ايظر

الطير ّي ،تفسير الطير ّي .97 / 13
الصا ويي ،صفو التفاسير .223/ 2
ّ
اليدلسي ،تفسير اليحر المحيع  ،385 / 4والومخشر ّي ،اليشاا  ،152 / 2والصا ويي ،صفو التفاسير ج.440/1
ّ
ّ
اليدلسي ،تفسير اليحر المحيع  ،393 /4وايظر الومخشر ّي ،اليشاا .152 / 2
ّ
الومخشر ّي ،اليشاا ج ،344 /2واليدلسي ،تفسير اليحر المحيع .182 / 5
ّ
الصا ويي ،صفو التفاسير .225/ 2
ّ
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الااوم  ،وقااد ورة فااي هااذا االتااااه ير ااً بعااض السااالي

الذكر الخطا  ،و ّةت وااي

معنوّة.

اايية كاالسااتفهام والااذم ،وقااد غناات السااالي
اإليشا ّ

سااابرة

السالم.
سادس ا :الخطاب من بني إسرائيل إل موس علي ّ
ماالً عددد  ،ياملها فيما هو ٍ
نت
لرد اتّخذ الفعل الماضي في هذا االتااه م الخطا

أ.الماضي بمعن المضارع:
ُ
ُ
ُ
ّ
قَٰف َباهاَٰ ماَكد ََٰٰيفَٰعلانَٰ﴾ اليرار  )71يلماس اروج الصايغة
جئَٰتَََٰٰٰب ِٱلَٰ ِرَٰ
فاي قولا تعاالى ﴿َٰقالاََٰٰٱلََٰٰٔـ ََٰٰ ِ
ُ

ع ا صاال الوضااع ،وهااو مااا ويسا ّامى بالاهااة ،فرااد فاااة الفعاال الماضااي جهاات) معنااى الحاضاار ،برر نااة الظاارا
اآلل) ،و مول ذلك قد وموج اي الاوم والاهاة ،وع ّادةت با اتااهاات الاوم الوا اد ،فالاهاة هاي التحدداد الومناي
ّ
الاددد ،الذي تفيده الرراي في السياف ،ويطلق عليها في اللغة اإلياليوّة  ،)tenseو را ل اصطالح الوم الصرفي
ّ
في اللغة العر ّبية ،واصطالح  )aspectويرا ل اصطالح الاهة ،فالاهاة _ ذاً_هاي تخصايص لعماوم ماا فاي الفعال

م

دث وزم وزسناة .)95

يمر ها نو سراييل ،وهم
جو م هذا االستعمال ،هي تصو ر الة الترّق  ،التي كال ُّ
ّ
ولعل الفايد المر ّ
)96
ذبحها .
ديي لهم وصاا اليرر  ،التي مرهم
يييهم (ل ّ
دنتظرول م ّ

ب .المصدر المؤول:
ُ
ُ
َّ
ُ
ك ﴾ العاراا ،)134
عَٰلاَٰربكََٰٰبِماَٰع ِهدََٰٰعِند َٰ
الفعل الماضي عهد) في قولا تعاالى ﴿َٰقالاََٰٰيَٰماسََٰٰٱدَٰ َٰ

لماا وقاع قاوم موساى فاي
عاماة؛ ذ ّ
يفسر لنا قيمة الفعال الماضاي ،والمصادر الما ول ّ
بعد ما) المصدرّة ،والسياف ّ
الاايالا والطوفااال راةوا (ل يشاافع لهاام يياّايهم بالاادعاا وك ارمااة النيا ّاو  ،فاسااتذكروا مااا كااال عنااده ما عهااد ،وهااي النيا ّاو
.)97

ج .الشرط:
ُ
َّ
َّ
ّ
نسِنل َََّٰٰمعنكََٰٰبن ِ يََٰٰ
ِنَٰلنكََٰٰ ل َٰ
لوجَٰزََٰٰلُؤَٰم َٰ
جاا الفعل الماضي كشفت) في قول تعالىَٰ﴿:لئ ِ َٰكشفَٰتََٰٰعناَٰٱ ِ
سءِي َٰ﴾ العاراا  )134فعاالً للشارط ،فيعاد (ل صاا قاوم موساى الطوفاال و ّلات هام المشامالت ،لام يساّلموا
إ ِ رَٰ

يييهم إليمايهم (ل دو ل عنهم اليالا و مشف  ،وهناا
لموسى كما جاا قي داية اآلية الير مة ،ل ّيهم ا ترصوا على ّ
اليهوةية المش ّمية ل المنير  ،الرايمة على المصلحة والمنفعة ،و ظهر فعل الشارط كشافت )
تظهر ريرة النفس
ّ
المسند لى ضمير المخاص العايد على ييي موسى مد اليعد والفاو ي قوم موسى ورّبهم.
ّ
د .النفي:
َّ ُ ّ ي
ُ ي
ناَٰ
جاا الفعل الماضي لفنا) المنفي ا ما) في قول تعالى ﴿َٰقالاََٰٰمَٰاَٰأخَٰلفَٰناَٰماَٰعِدكََٰٰبِملَٰكِناَٰ لَٰكِناَٰحِلَٰن َٰ
أ َٰز رَٰاَٰ ّ ِم َٰزينةَِٰٱلَٰقاَٰ َِٰمَٰفق فَٰنَٰهاَٰفكذَٰل ِكََٰٰألنقََٰٰٱ َّ
يَٰ﴾ صا  )87فاي جاوا ناي ساراييل علاى يياّيهم موساى،
لسنامِوِ لَٰ
ِ
وسا ّانة موسااى عليا السااالم ،و ّال
دتمسااموا اادد
بعااد (ل ر ماانهم ّ
رة وز الفااً للموعااد ،ذ كااايوا قااد وعاادوه با (ل ّ

النحوي ص.105
تمام ّسال ،اللغة العر ّبية معناها وميناها) ص ،26وكمال ر يد ،الوم
ّ
 )95ايظر ّ
 )96ايظر الومخشر ّي ،اليشاا .181 /
 )97ايظر الومخشر ّي ،اليشاا  ،140 / 2وايظر الصا ويي ،صفو التفاسير .223 /2
ّ
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)98
مماا ارتيياوه وزرجاا
يخالفوا مر
داً ،ف لفوا موعده بعياةتهم العال  ،لرد مل النفي _ هنا _ تيرية الانفس ّ
ممرهول.
السي لى مر ارج عنها،
ّ
متحااي ب ّيهم د

ه .المبني للمجهول:
َّ ُ ّ ي
ّ
فاة الفعل الماضي ّمل) في قول تعالى ﴿ لَٰكِناَٰحِلَٰنَٰاَٰأ َٰز رَٰاَٰ ِم َٰزِينةَِٰٱلَٰقاَٰ َِٰمَٰفق فَٰنَٰهاَٰفكنذَٰل ِكََٰٰألنقََٰٰ
ٱ َّ
مماا
لسام ِِو لَٰ
يَٰ﴾ ص  )87الميني للماهول على لسال ني سراييل لني ّايهم موساى معناى ّ
الراع ؛ لييرياوا يفساهم ّ
فعلوه ،مرجهي السي لى ما هو ارج ع راةتهم وصاقتهم وا تياارهم ،وهاو ّيهام وغلياوا ووفتناوا ما جهاة الساامرّي
وكيده ،)99 ،وال يممننا غفال التوكيد بالترعي في هذا اليناا وما ضاف م قو لتوكيد تلك الفير .
ُ
ِ
ِ
جئتناَٰ ﴾ العراا  )129مل الفعل الماضي
َٰ
ا
م
َٰ
َٰ
د
ع
َٰ
ب
َٰ
َٰ
م
َٰ
ا
ن
ِي
ت
أ
َٰ
ت
َٰ
ن
أ
َٰ
َٰ
ب
َٰ
ق
َٰ
م
َٰ
ا
ِين
َٰ
ذ
وفي قول تعالى ﴿ َٰأ
ِ
ِ
ِ
الميني للماهول ووذدنا) المسند لى ني سراييل معنى الرع واالييسار الذي كال نو سراييل يما دوي م
السيد ،فرد ّة
قوم فرعول ،وقد ذا الفاعل للعلم ب  ،وهو فرعول الحاكم و ّ
المحدث قوم فرعول) .)100
على الحدث اإلدذاا) ةول و

ذف _ هنا _ لى تركيو النظر
اوال وهيهاات عدداد  ،فراد ارج

يمم لنا الخلوص في هذا االتاااه لاى ّل الفعال الماضاي قاد جااا فاي
ومنفيااً،
ومينيااً للماهاول
وةل على الاوم الحاضار وجاوة قر ناة ،وجااا الماضاي مصاد اًر ما وٍال،
ع صل وضع
ّ
ّ
ّ
وفعل رط ،م ّةياً معايي عددد .
السالم إل بني إسرائيل:
سابعا :الخطاب من عيس علي ّ
لام يظهاار الفعاال الماضااي كييا اًر فااي هااذا االتااااه ما الخطااا  ،علااى عمااس الفعاال المرااار  ،الااذي ااا

ولعل السي في ذلك هو ما د ّةي كل ياو ما الفعاال ،فلام تيا ةعاو عيساى تحتااج لاى
وكير في هذا االتااه؛ ّ
استعراّ يعم وتذكير ني سراييل بالماضي بردر ما كايت تحتاج م توكيد المعاوات.
 التوكيد:
ً
ّ
نَٰقندََٰٰ
سءِي ََٰٰأ ِ َٰ
اّلَٰإِلََٰٰب ِ يََٰٰإ ِ رَٰ
جاا الفعل الماضي جاا) المسند لى ضمير الماتيّلم فاي قولا تعاالى ﴿ ر ُس َٰ
ُ
ُ
الحارا الناساي ّل) و ةا التوكيد قاد) ،وقاد ّة
جئَٰ ُتكمَٰأَِبيةََٰٰ ّ ِم َٰ َّر ّبِكنمََٰٰ﴾ نل عمارال  )49م ّكاداً بطار ري
ِ
ييوت ورسالت  ،ولع ّال ماا صليا
التوكيد في سياق معنى عظيماً؛ فالروم دنيرول فعلة مر م ووالة عيسى ةول ٍ ٌم ّ
نو ساراييل ما يي ّايهم عيساى ما نياات س ّاية ،د ّكاد الحالاة التاي كاايوا عليهاا ما تياذد وكفار وزيياار ،فراد جااا

موضااحاً الااة قيااول الخياار لااد المتلّرااي ،وقااد ّة الفعاال المرااار همّيااة كيياار فااي اهااار تلااك
الخياار ييارّ ااًّ ،
المعاوات.
َّ ُ
َّ
ّ ِ َّ ّ ُ
ُ ُ
ُ
نان﴾ نل عمارال )50
ّللَٰ أطِيع َِٰ
جئَٰتكمَٰأَِبيةََٰٰم َٰربِكنمََٰٰفنٱتقاََٰٰٱ َٰ
وفي اآلية التالية فاي قولا تعاالى ﴿ ِ

ادايياً ،و مم ا الوقااوا علااى
ااال الفعاال الماضااي جاااا) المسااند لراامير المااتيلم م ا الم ّكاادات فر اد جاااا ي ا اًر ا تا ّ
ّلوه منهاا_ ي الم ّكادات _ هاو ّل المار لام يما داياة المواجهاة اي عيساى وقوما هاذا ما يا ياة ،وما
سي

يا ياة

ار وذكارت فاي هاذه اآلياة التاو ار التاي جااا هاا موساى ما قيال ،وكاذلك الساياف العاام لهاذه اآلياة دتر ّام

 )98اليدلسي ،تفسير اليحر المحيع  ،268 /6وايظر الصا ويي ،صفو التفاسير .434 /1
ّ
ّ
 )99اليدلسي ،تفسير اليحر المحيع  ،248 /6والومخشر ّي ،اليشاا  ،82 /3وايظر الصا ويي ،صفو التفاسير .223 /2
ّ
ّ
 )100ايظر الصا ويي ،صفو التفاسير .431 /1
ّ
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التشر عات التي جاا ها عيسى في اإليايل ،صالياً م

اآلية لم تستد التوكيد واإلٌيات كما في الحالة السابرة.

الترياد هاا ،فا وال المتلراي فاي هاذه
ني سراييل اتّياعهاا و ّ

السالم:
ثامن ا :الخطاب من بني إسرائيل إل عيس عي ّ
لم يح د هذا االتااه م الخطا بالفعل الماضاي كييا اًر ،فراد ورة الفعال الماضاي فاي هاذا االتّاااه م ّارتي
ي
َّ َّ
ُ َّ
َّ
ُ
ّللَِٰ
ّللَِٰء مناََٰٰب ِٱ َٰ
ارَٰٱ َٰ
ّللَِٰقالََٰٰٱلَٰا رِ ليانََٰٰنَٰ ََُٰٰأنص َٰ
يَٰإِلََٰٰٱ َٰ
سَٰعِيسََٰٰمِنَٰ ُه َُٰمَٰٱلَٰكفَٰوََٰٰقالََٰٰم ََٰٰأنصارِ يَٰ
في قول تعاالى﴿ فل َّمَٰاَٰأح َّ َٰ
َّ
اس
َٰٱشَٰهدََٰٰبِأناَٰ ُمسَٰل ُِمانََٰٰ﴾ نل عمرال ،)52الولاى
لماا) ،وقيال فاي معناى ّ
ّ
اس) جااا فعال ارط بعاد الةا ّ
ر ة العي و الرل  ،وقال الفراا وجد ،وقال و عييد عرا ،وقيل علم ،وقيل اا ،واليفار _ هناا _ جحاوة
ييوت وزييار معاوات  ،)101فرد ّة الفعال الماضاي
ّ
مع قوم بعد جحوةهم وزييارهم.

ّس) المساند لاى الفاعال عيساى) الحالاة التاي كايات تنتابا

رةهام علاى يي ّايهم عيساى ،فياال
واليايية في الفعال الماضاي علاى لساال الحاوارّي فاي قاولهم نمناا) ،فاي ّ
صااة ،فرااد فاااة لااوص يمااال الح اوارّي م ا يا يااة ،واإلجابااة الشااافية لمااا راةه
للفعاال الماضااي _هنااا _ ّ
هميااة ا ّ
عيسى تسا ل ع

تياع و يصاره.

عاسع ا :الخطاب بين بني إسرائيل أنفسهم.
فااي هااذا االتّااااه ما الخطااا جاااا الماضااي فااي سااالي

النفساّاية لينااي ساراييل ما
الل السالي التالية

عددااد يمما ما

االل الفعاال الماضااي فيمااا كااايوا دتياةلويا ما

اليناييااة
اللا الوقااوا علااى
ّ

طااا  ،و مم ا الوقااوا علااى ذلااك ما

أ .الشرط:
َّ
يُ
ُ
َّ
ُ
نمنا) مرول الرول في قول تعالى ﴿َِٰإَوذ َٰلقناََٰٰٱَّلِين ََٰٰء منناََٰٰقنال َٰاََٰٰء منناَِٰإَوذ َٰخنلََٰٰ
جاا الفعل الماضي ّ
ُ
ُ
ي
ُ ُ ُ
ُ
ُ
َّ
ُ
ّللَٰعليَٰكمََٰٰ ِلُحَٰا لجاكمَٰب ِ َٰهِۦَٰعِندََٰٰر ّبِكمََٰٰأفلََٰٰتعَٰقِلنانََٰٰ﴾ اليرار - )76
بعَٰض ُهمََٰٰإِلََٰٰبعَٰضََٰٰق َٰال يَٰاََٰٰأت ّدِثان ُهمَٰبِماَٰفتحََٰٰٱ َُٰ

ميو ني سراييل ما مااملاة ويفااف وماا
في سياف التوصي
اإللهي ع ني سراييل ،و يي م اللها ما كال دي و
ّ
صيعوا علي م ّلة النفاف ،فهم يظهرول غير ما ديطنول ،وساياف هاذه اآلياة ومناساية يوولهاا تي ّاي ماا وراا الفعال
و
الماضااي ،ذ يولاات هااذه اآليااة فااي اليصااار الااذد كااايوا لفاااا لليهااوة وبياانهم ج اوار ورضاااعة ،وكااايوا دااوةول لااو
سلموا .)102

ُ
و ظهر الفعل الماضي فاي قولا تعاالى ﴿َٰي ُقالُانََٰٰإنََٰٰأُ ت ُ
ُ
خ ُ َٰهَُِٰإَونَٰلَّمََٰٰتُؤَٰتاََٰٰهَُٰفَٰٱ َٰ ُ
نودََِٰٰ
ِيتمََٰٰهَٰ َٰف
ِ
ح ر ََٰٰ من َٰي ِ
َّ
َّ
محماد _صاّلى
لۥَٰ ِم ََٰٰٱ َٰ
ّللَٰف ِتَٰنت َُٰهۥَٰفل َٰتمَٰل ِكََٰٰ َُٰ
ٱ َُٰ
ّللَِٰشنيَٰاََٰٰ﴾ الماياد  )41ماا كاال اليهاوة يظهرويا ما عاداو للنياي ّ
رة ما الرساول
علي وسّلم_ وقد ّة فعل الشرط الماضاي الميناي للماهاول وتياتم) ماا كاال در اده اليهاوة ما ّ
محمد في الحمم في اةٌاة الوياا ،ذ دوصاول بعراهم با (ل يريلاوا بالالاد وال يريلاوا باالرجم  ،)103فيماول الحمام وفاق
هوايهم وليس كما دنيغي.

 )101اليدلسي ،تفسير اليحر المحيع  ،494 / 2وايظر الومخشر ّي ،اليشاا  ،366/ 1وايظر الصا ويي ،صفو التفاسير .186 / 1
ّ
ّ
 )102اليدلسي ،تفسير اليحر المحيع  443 /1والصا ويي ،صفو التفاسير .62 / 1
ّ
ّ
 )103اليدلسي ،تفسير اليحر المحيع  ،494 / 2وايظر الومخشر ّي ،اليشاا  ،366/ 1وايظر الصا ويي ،صفو التفاسير .186 /1
ّ
ّ
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ب .صلة الموصول:
ُي ُ ّ ُ
ُ
َّ
ُ
ُ
ّللَٰعلنيَٰكمََٰٰ
ندثانهمَٰبِمناَٰفنتحََٰٰٱ َٰ
الفعل الماضي فتح) المسند لى لف الااللة في قول تعالى ﴿َٰقَٰال َٰاََٰٰأت َِٰ
ي ُ
ُ
ُ
ِلُحَٰا لجاكمَٰب ِ َٰهِۦَٰعِندََٰٰر ّبِكمََٰٰأفلََٰٰتعَٰقِلنانََٰٰ﴾ اليرار  )76الواقاع فاي صالة السام الموصاول ما) اهار ماا كاال عناد
عليا وس اّلم_ ،وهنااا تظهاار صاافة اليي اد

محم اد_ ص اّلى
نااي س اراييل فااي التااو ار م ا صاافات و يااار ع ا ساايديا ّ
واإل فاا للحرايق  ،)104التي كايت وما زالت سمة مالزمة ليني سراييل تى دومنا هذا.

ج .البناء للمجهول:
ُ ُ
جاااا الفعاال نتااى) المسااند لااى ضاامير الامااع المااتيّلم ،المينااي للماهااول فااي قول ا تعااالى ﴿ يقالننانََٰٰإِنََٰٰ
ُ ُ
َّ ُ
َّ
َّ
أُ ت ُ
ّللَِٰشنيَٰئاَٰ ﴾(الماياد  )41ليياال
لۥَٰمِن ََٰٰٱ َٰ
ّللَٰف ِتَٰنت َُٰهۥَٰفل َٰتمَٰل ِنكََٰٰ َُٰ
ِيتمََٰٰهَٰ َٰفخ َٰهَُِٰإَونَٰلمََٰٰتؤَٰتاَٰهََُٰٰفَٰٱحَٰ َُٰر ََٰٰ م َٰيُ ِودََِٰٰٱ َُٰ
عليا

محماد_ صاّلى
صافة يفسااية ليناي ساراييل ،فرااد ّاي الفعاال الماهااول وفاعلا المحااذوا العاياد علااى ساايديا ّ
طرول لمعرفة ري في اةٌة الويا و اذهم
وسّلم_ ،مردار الحرد واليره الذي ّ
يمن اليهوة لسيد المرسلي  ،و ّيهم مر ّ
منها ما دتوافق وهوااهم.

د .المضارع الذي أفاد معن الماضي:
ُ
ُ
تَٰبِمناَٰلنمََٰٰ
ة الفعل المرار الماووم لم ديصروا) على لسال السامرّي في قولا تعاالى ﴿ قنالََٰٰبَصن َٰ
تَٰقبَٰضةََٰٰ ّ ِم ََٰٰأث َٰوَٰٱ َّلو ُسا َٰلَٰفنب َٰ ُتهاَٰ كذَٰل ِكََٰٰس َّ
ي َٰب ُ ُ
لَٰنفَٰ ِسنَٰ﴾ صا  )96معناى الماضاي؛ وذلاك
نالتََٰٰ ِ َٰ
َص ََٰٰب ِ َٰهِۦَٰفقبضَٰ ُ َٰ
ِ
ِ

ولمااا راة (ل يرااص السااامرّي لموسااى مااا تا ّام فااي غيابا جاايا
ال توايا علااى معنااى النفااي ،فالحاادث قااد ايتهااى وتا ّامّ ،
بالمرار لي ّةي الحدث وما كال في م ركة واستمرار .)105

ه .الجناس االشتقاقي:
ّ
َص ُ
جاا الاناص اال تراقي فاي قولا تعاالى ﴿ قالََٰٰب ُ
تَٰبماَٰلمََٰٰيبَٰ ُ ُ
نالَٰ
نوَٰٱ َّلو ُس َِٰ
تَٰقبَٰضةََٰٰ ّ ِم ََٰٰأث َِٰ
َص ََٰٰب ِ َٰهِۦَٰفقبضَٰ ُ َٰ
َٰ
َٰ
ِ
ّ
فنب ن َٰ ُتهاَٰ كننذَٰل ِكََٰٰسن َّ
لَٰنفَٰ ِس ن﴾ صا  )96مارتي علااى لسااال الساامرّي فاي الفعاال الماضااي فااي الولااى
نالتََٰٰ ِ َٰ

بصرت _ لم ديصروا ) ،فرد ّة الفعل الماضي والمرار لم ديصروا) الذي فااة معناى الماضاي ،لتي ّاي مرادار
الممر واليرظة والحنية لد السامرّي ،وفاي المرا ال ّاي لناا ماكاال لاد ناي ساراييل ما ضاالل وترّلا وكفار ،ذ
عويياة
اذل الطو ال فاي ا ّال الفر ّ
سرعال ماكفروا ،يرول ّ
سيد قط في تفسير هذه اآلياة " وليا ّ االساتعياة الطو ال وال ّ
اسااتعداةهم ال تمااال التيااالي

والصااير عليهااا والوفاااا بالعهااد والييااات

الوٌنيااة كااال قااد فسااد صييعااة الرااوم و ضااع
ّ
علي  ،وترك في كيايهم النفسي لخل ًة واستعداةاً لاليرياة والترليد المر ح ،فما يماة موسى دتركهم فاي رعاياة هاارول
ّ
)106
المر اليايية للاناص اال تراقي جاات
و يعد عنهم قليالً تى تتخلخل عريدتهم كّلها وتنهار مام ّول ا تيار"
و ّ
ّ
مع الفعل الماضي المسند لى ضمير المتيلم وما تاله م مصدر قيض _ قيرة) ،فرد ّكاد الفعال وب ّاي ماكاال
ضل ب السامرّي ني سراييل.
علي السامرّي م يرظة و يلة ،و بايت ريرة السحر الذي
ّ

 )104الصا ويي ،صفو التفاسير  ،62 / 1وايظر الومخشر ّي ،اليشاا .184 /1
ّ
 )105الصا ويي ،صفو التفاسير 224 / 2وايظر الومخشر ّي ،اليشاا .85 / 3
ّ
اليشاا  84/ 3والصا ويي ،صفو التفاسير .223/ 2
سيد قط  ،في االل الررنل  ،2346وايظر الومخشر ّي،
ّ
ّ )106
ّ
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بعد الخلوص م هذا االتااه يلح ّل الفعل الماضي ّة في ةو اًر مهماً ،فرد جاا فاي سالو الشارط،
مينيااً للماهاول ،وفاي الانااص اال اتراقي ،وقاد اياواح الفعال المراار فاي هاذا االتاااه
وفي صلة الموصاول ،وجااا ّ
ّ
وةل على المري.
ع صل وضع
ّ
ّ
محمد _صل هللا علي وسلم:
شر :الخطاب من هللا سبحان وععال إل
عا ا
ّ

يييا محماداً بماا كااال
اذكر
جااا هاذا االتاااه ليياّاي لناا ماا كاال عليا اال اليهاوة يااام س ّايديا محماد ،في ّ
ّ
علي ا اليهااوة م ا يااام يييااايهم ،في ااذ ااذره والمساالمي م ا يا يااة ،و سا ّاري ع ا يفس ا فااي ةعوت ا بااّدراة قصااص

الييياا مع قوامهم ومنهم نو سراييل م يا ية

متعدة  ،ياملها فيمادلي
سياقات ّ
أ .أسلوب الشرط:

ر  ،وقد جاا الفعل الماضي في هذا االتااه م الخطاا

فاي

لمااا) فااي
وقااد ّة فعاال الشاارط الماضااي جاااا) وجوابا الفعاال الماضااي ييااذ) و ةا الشاارط
ّ
الوماييااة ّ
َّ
ّ
ي
ُ ُ
َّ
َّ
ي ُ
ّللَِٰ رَٰءََٰٰ
ّللَِٰ ُمص ّدِقََٰٰل ِماَٰمع ُهمََٰٰنب ََٰٰف ِويقََٰٰ ّ ِم ََٰٰٱَّلِي ََٰٰأ تاََٰٰٱلَٰكِتنبََٰٰكِتنبََٰٰٱ َٰ
قولا تعاالى ﴿َٰ ل َّماَٰجَٰاءهمََٰٰر ُسالََٰٰ ّ ِم ََٰٰعِن َِٰدَٰٱ َٰ
َّ
ُ
ظ ُهارِهِمََٰٰكأن ُهمََّٰٰلََٰٰيعَٰل ُمانََٰٰ﴾ اليرار  )101معناى الت كياد علاى ّل يراض العهاد هاو سامة مالزماة ليناي ساراييل،
ومظهاار ٌا اات فااي طااا هم ،ذ ّي ا كااال ضاام الخطااا الااذي ااذه علاايهم (ل د مناوا بما ّال رسااول ديعي ا  ،و (ل

الاذي معهام ،المتر ّام اليشار هاذا النياي
دنصروه و حترموه ،و ستوي فاي النياذ الاذي فعلا ناو ساراييل كتاا
واليتا الاددد ،وقد ييذوه يراً ،وفي ذلك ما الساخر ة لماا فعلاوه ما جحادهم اليتاا وتاركهم العمال با  ،وزبعااةه
ع ماال تفييرهم و ياتهم  ،)107فرد اهر

في اآلية السابرة العّلة اليامنة وراا كفر ناي ساراييل تلاك اآلياات

اليينات التي يولها ّ ،ي الفسوف وايحراا الفطر  ،فالطييعة المستريمة ال يسعها ّال اإليمال تلك اآليات .)108
ّ
َّ
َّ َّ
ُ ُ
ُ
َّ
ادَٰ ّلََٰٰٱلصَٰوىََٰٰح ََٰٰتتبِعََٰٰمِلنتهمََٰٰ
وقد جاا الفعل الماضي اتّيع) في قولا تعاالى ﴿ ل َٰتوَٰضََٰٰعنكََٰٰٱلَٰه َٰ
َّ
ي
َّ
َّ
ي ُ
َّ ُ
ُ َّ ُ
لَٰ ّلََٰٰ
ّللَِٰمِن َٰ ِ َّٰ
ّللَِٰهاََٰٰٱلَٰ ُهندىََٰٰ لنئ ِ ََِٰٰٱتبعنتََٰٰأهناَٰءهمَٰبعندََٰٰٱَّلِيَٰجنَٰاءكََٰٰمِن ََٰٰٱلَٰعِلن َِٰمَٰمناَٰلنكََٰٰمِن ََٰٰٱ َٰ
نَٰهدىَٰٱ َٰ
ق ََٰٰإ ِ َٰ
ي﴾ اليرر  )120في سلو الشارط فاي رام الحاددث عا العرياد ومعركتهاا ،التاي لام تعاد افياة ،ذ يحا ّذر
ن ِص رَٰ
اق،
ّ
ييي م اتّيا هوايهم ،فليس ما دنرصهم هو اليرهال واالقتنا ب ّل النيي على ّق ،و ّل ما جاا ب هو الح ّ
فل درضيهم ّال (ل دتّيع مّلتهم .)109
 .صلة الموصول:

جاات صلة الموصول الماضوّة في الاية السابرة م سور اليرر جااك م العلم) بعاد الموصاول
الذي) لت ّكد على ريرة ني سراييل وتذ ّكر بطيااعهم المعهاوة  ،ما يرراهم العهاوة وتياذديهم باليييااا والمرسالي

عامة ،وهي في الوقت ذات رسالة للمسلمي وتشر ع

اص ًة ،وم هل اليتا
عما كال منهم ّ
بعد استيفاا اإل يار ّ
بايية صرت رضا ولهك ع المسلمي باتيا المّلة.
ر
ديي لهم ساص التعامل مع هل اليتا  ،فالحريرة الر ّ
بايي ّ
ّ

وسيد قط  ،في االل الررنل .94
 )107ايظر الصا
ويي ،صفو التفاسير ّ ،73/ 1
ّ
سيد قط  ،في االل الررنل .94
 )108ايظر ّ

وسيد قط  ،في االل الررنل ،108 ،واليدلسي ،تفسير اليحر المحيع .539/1
 )109ايظر الصا
ويي ،صفو التفاسير ّ ،81 / 1
ّ
ّ
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ج .التوكيد:
ُ
ي
ّ ّ َّ ي
ناَٰأنزلنَٰاَٰإِلنكََٰٰفسن ََِٰٰ
كَٰمِم َٰ
فَٰش َٰ
ّة الفعل الماضي جاا) الم ّكد ا لرد) في قول تعالى ﴿َٰفإِنَٰكنتََٰٰ ِ َٰ
َّ
ي
َّ ّ
ُ
ُ َّ
تي َٰ﴾ داويس  )94قيما ًة جليلا ًة،
ل لَٰ
ٱَّلِي ََٰٰيقَٰو ُء نََٰٰٱلَٰكِتَٰبََٰٰ ِم َٰقبَٰل ِكََٰٰلقدََٰٰجَٰاءكََٰٰٱ َٰ
قَٰ ِم َٰربِكََٰٰفلََٰٰتكان ََٰٰ ِم ََٰٰٱلَٰممن ِ
فالرارئ لهذه اآلية قاد يساتغر لمحتاو الخطاا وجاوة ةا التوكياد ،وما ( يعاد لاى ساياف الساور ومناسايتها دادرك
ّل هااذا التوجيا يشااي بمااا كااال ورااه ما ا ّاد الموقا وت ّزما فااي ممااة بعااد اةٌااة اإلساراا ،وقااد ارتا ّاد بعااض ما
تامد الدعو
سلموا لعدم تصديرهم ،وبعد موت دياة و ي صال وا تداة الذ على رسول وم مع  ،وبعد ّ

ترر ياً في ممة بسي

موق

قر ش العنيد ،وكل هذه المالبسات تلري االلها على قلا

رساول

فيس ّاري عنا رّبا

هذا التوكيد ،وبعد ذلك الرصص المو ىٌ ،م ّي تعر ض بالمش ّميي الممتر الممذ ي .)110
ي َّ
ي
ُ
ُ
سنقانَٰ﴾ اليرار ّ )99ل
ناَٰإ ِ َٰ
نوَٰبِه َٰ
وياد في قول تعالى ﴿َٰ لقدََٰٰأنزلََٰٰاَٰإِلَٰكََٰٰء يَٰتََٰٰب ّيِنَٰتََٰٰ مناَٰيكَٰف َُٰ
ّلَٰٱلَٰ َٰ ِ
الفعاال الماضااي الم ّكااد يااول) المسااند لااى ضاامير الامااع المااتيلم العايااد علااى لفا الااللااة ،لاام يفااد التوكيااد للرارنل

اليينااات ،وهااي
ذات ا ؛ فت كيااده بااات م ا اًر واقع ااً ،ولي ا ّ الت كيااد _هنااا_ يمش ا عّلااة كفاار نااي س اراييل تلااك اآليااات ّ
الفساوف وايحاراا الفطاار  ،فالطييعاة المساتريمة ال يسااعها ّال اإليماال تلاك اآليااات  ،)111ويااد المار ذاتا قاد تيا ّارر
في اآلية السا ق ذكرها م سور دويس ،ذ فاة التوكيد للماضي جاا) بالةا

لرد) ّل ما كال ما كفار اليهاوة

لم يم لمر دتعّلق بما يول م نيات  ،و ّزيما لمر عايد لى فساة فطرتهم.
د .المصدر المؤول:
ُ
ل
َّ
ُ
ُ
ِكمََٰٰك َّف ً
نار َٰ
بَٰلاََٰٰي ُود نكمَٰ ّ ِم ََٰٰبعَٰ َِٰدَٰإِيمنن
جاا المصدر الم ول في قول تعاالى ﴿َٰ َٰدَٰكث ِيََٰٰ ّ ِم ََٰٰأهَٰ ََِٰٰٱلَٰكِتَٰ َِٰ
ُ
قَٰ﴾ اليرر  )109مموياً ما ماا) والفعال الماضاي تي ّاي ) لتراي
يَٰل ُه َُٰمَٰٱلَٰ لَٰ
س ِهمَٰ ّ ِم ََٰٰبَٰعَٰ َِٰدَٰماَٰتب َّ َٰ
حسدَٰ َٰ ّ ِم ََٰٰعِن َِٰدَٰأنف ِ

الوم الماضي للحدث ،وتفيد ّل هل اليتا على يري بما عندك تى م قيل (ل تيعث يا محمد ،فرد تي ّاي لهام
باااليراهي الساااصعة ّل ةدا محمااد هااو الحااق ،وهنااا ااار لااى مااا كااال فااي كتاايهم م ا بشاار وذكاار للرسااول محمااد
وسلم -رسول ن ر الومال .)112
_صّلى علي ّ
بعد الخلوص م هذا االتااه يلح ّل الفعل الماضي ّة في ةو اًر مهماً ،فرد جاا فاي سالو الشارط،
مينيااً للماهاول ،وفاي الانااص اال اتراقي ،وقاد اياواح الفعال المراار فاي هاذا االتاااه
وفي صلة الموصاول ،وجااا ّ
ّ
وةل على المري.
ع صل وضع
ّ
ّ

سيد قط  ،في االل الررنل  ،1872وايظر الومخشر ّي ،اليشاا  ،351 / 2والصا ويي ،صفو التفاسير .555/1
ّ )110
ّ
 )111سيد قط  ،في االل الررنل  ،93وايظر الومخشر ّي ،اليشاا .197 /1
 )112الصا ويي ،صفو التفاسير  ،77 / 1وايظر الومخشر ّي ،اليشاا .203 / 1
ّ
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الخاعمة:

صلت الدراسة لى عدة م النتايج ،همها ما دلي
لرد تو ّ
 تفاوت استعماالت الفعل الماضي م اتّااه آل ر ضم مستو ات الخطا





الررنيي ليني سراييل.
ّ
تفاوت استعماالت السالي اللغوّة كالشرط والنفي واالستفهام والتوكيد وغيرها ،وفق اتااه الخطا .
الومنياة ما الساياف الاوارة فيا  ،ال ما صال وضاعها ،فنااد
الفعال في السياف الررنيي تيتسا ةاللتهاا
ّ
ّ
مايعرا بالاهة.
الماضي قد فاة معنى المرار  ،و فاة المرار معنى الماضي ،وهو و
السلوبية فاي التعييار الررنياي ،و كيرهاا وروةاً،
تحوالت الفعال في السياف الررنيي هي م رز الظواهر
ّ
ّ
ّ
ّ
اللغوي والييايي في الررنل الير م.
اإلعااز
مظاهر
م
ر
ا
مظه
ل
ي
وتم
ّ
ً
ّ
ّ
الخااروج عا مرترااى الوضااع ،والمغااادر فااي الفعااال ،فصااحت ا فااي جّلهااا ا عا ةالالت يفساّاية وفيرّااة
اجتماعية.
و
ّ

الةايية لتلك السالي
الومنية لألفعال؛ فالريمة
ّ ةت بعض السالي اللغوّة ةو اًر كيي اًر في تحددد الداللة
ّ
ّ
فسية.
العردية و
بالوم ع صل وضع ؛ ليتالام و وال المخاصيي
دي دحت ّ
االجتماعية و ّ
الن ّ
ّ
ّ
 جاا الفعل الماضي في الخطا الررنيي ليني ساراييل م َّكاداً ،إلضافاا الو ااة وزٌياات الفاعال ،وبخاصاة
ّ
في مواضع ذكر يعم تعالى عليهم ،وفي مواضع التّ كيد على كفرهم وتيذديهم.
همياة الفعال ةول فاعلا  ،وت كياد
ّ ل ةاللة الماضي الميني للماهول كايت _ في غاليها _ للتركياو علاى ّ
ريرة الفعل المراة الخلوص لى معناه.

الصاالة الماضااوّة فااي الخطااا
ّ ةت جملااة ّ
المستخدم في الخطا .

الررنيااي لين اي س اراييل ةالالت عددااد وفر ااً لالساام الموصااول

الفاعلياة والحادوث ،باإلضاافة لاى ةاللتا
ّ ة المصدر الم ول فاي الخطاا الررنياي ليناي ساراييل ةاللاة
ّ
الوم .
منية( ،ذ لو جاات مصاةر صر حة ،لدلت على الحدث ةول ّ
ّ
الو ّ
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قائمة المصادر والم ارجع:
اباذي ،رضي الدد  ،شرح كافية ابن الحاجب ،تحريق ميل يعرو  ،ةار اليت
 الستر ّ
1998م.

العلمية ،يروت ،ط،1
ّ

النص والسلطة ،ط ،2فر ريا الشرف ،الدار الييراا 1981 ،م.
 وكال ،عمر ،مدخل لدراسة ّ
العالمية للنشر ،لويامال،
 اليحيرّي ،سعيد س  ،علم لغة النص ،المفاهيم واالتااهات ،ط ،1الشركة المصرّة
ّ
الراهر  ،الراهر 1997 ،م.

الامالية لمستو ات ناا النص في عر الحداٌة ،دتراك
لسانيات االختالف ،الخصايص
 الاوار ،محمد فيري،
ّ
ّ
للطياعة والنشر والتوز ع ،مصر2001،م.
أسلوبية للنص القرآني) ،عالم اليت  ،الراهر ط،1
لغوية و
ّ
تمام ،البيان في روائع القرآن (دراسة ّ
ّ سالّ ،
ّ
1413ه – 1993م.
العربية معناها ومبناها ،عالم اليت  ،الراهر  ،ط1993 ،3م.
تمام ،اللغة
ّ
ّ سالّ ،
محمد دوس ت 754ها)1422 ،ها2001-م) ،عفسير البحر المحيط ،تحريق عاةل
 و ّيال اليدلسيّ ،
العلمية ،يروت لينال ،ط.1
معوّ ،ةار اليت
ّ
محمد ّ
مد عيد الموجوة وعلي ّ
لسايية
 و رمة ،غنية لوصي  ،االعساق واالنسجام في قصيدة مديح الظل العالي لمحمود درويش ،مراربة
ّ
يصية ،رسالة ماجستير غير منشور  ،الاواير ،معهد اللغات والة العربي2009 ،م.
ّ
ّ
 الخطا ي ،محمد ،لسانيات النص ،المركو اليرافي العربي ،المغر  ،ط2006 ،2م.
ّ
ّ
ّ
ل
الاامعية،
و
للش
اة
اإلر
ةار
،
وبيان
آن
ر
الق
اب
ر
إع
ه)،
1403
ت
مصطفى
مد
الدد
محيي
ش،
 ةرو
ّ
ةار ا كيير ،مص ،سور ة 1415 ،ها.
العر  ،ةمشق2000 ،م.

النظرية والتطبيق ،اتحاة اليتّا
األسلوبية بين
 ذر ل ،عديال ،النص و
ّ
ّ
عمال ،الرةل1428 ،ها _2008م ،ص .25
 ر يد ،ايمال ،الزمن النحو ّي ،ةار عالم اليرافةّ ،





اإلسالمية ،ط1982 ،2م.
الوّجاج ،إعراب القرآن ،تحريق وةراسة راهيم ال يارّي ،ةار اليت
ّ
هاةر المصرّي ت  794ها) ،البرهان في علوم القرآن ،تحريق
در الدد محمد
الوركشي ،و عيد
ّ
محمد راهيم ،ةار ياا اليت العر ّبية ،اليا ي الحليي ط1975 ،1م.
ّ
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ةار اليتا العربي ،يروت ،ط1986 ،3م.
الومخشري ،جار محموةّ ،
ّ
ّ
الصرفية في الخطاب القرآني (سورة يس أنموذجا) ،رسالة ماجستير جامعة الشهيد
ا سالم ،فيروز ،الداللة
ّ
ّ
مد لخرر ،الاواير1436،ها 2015 ،م.

عمار ،عمال ،الرةل.
 السامرايي ،فاضل صالح ،بالغة الكلمة في التعبير القر
آني ،ةار ّ
ّ
ّ
 سييو  ،عمرو عيمال قنير  180ها) ،الكتاب ،تحريق عيد السالم هارول ،ممتية الخاياي ،الراهر  ،ط،3
ّ
1408ها_ 1988م.
 السيوصي ،جالل الدد عيد الر م ت911ها)1413 ،ها_ 1992م) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،
الرسالة.
تحريق عيد العال سالم ممرم ،م سسة ّ

العلمية ،يروت ،لينال.
 الشر الارجايي ،علي محمد علي الو  ،التعريفات ،ةار اليت
ّ
ّ
 الشهرّي ،عيد الهاةي اافر ،استراعيجيات الخطاب ،ةار اليتا الاددد المتّحد  ،ط ،1لينال2004 ،م.
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محمد علي ،صفوة التفاسير ،ةار الررنل الير  ،يروت ،لينال.
 الصا
وييّ ،
ّ
الصيال الشافعي ت  1206ها) ،حاشية الصبان عل شرح األشمون
علي
الصيال ،و العرفال محمد

ّ
ّ
ّ
العلمية ،يروت ،لينال 1997 ،م ،ص.254
أللفية ابن مالك ،ةار اليت
ّ
اوي ،مسعوة ،المنح الوظيفي في التراث اللغو ّي العربي ،مرالة منشور في مالة الدراسات اللغوّة ،صدار
 صحر ّ
ّ
ّ
السعوةية ،الماّلد الخامس ،العدة
اإلسالمية ،الر اّ ،المملية العر ّبية
مركو الملك فيصل لليحوث والدراسات
ّ
ّ
الول 2003 ،م.
نحوية) ،منش المعارا ،اإلسمندرّة.
محمد راهيم ،الجملة
لغوية ّ
العربية (دراسة ّ
ّ
 عياة ّ ،
 عيد الر م  ،ص  ،في أصول الحوار وعجديد علم الكالم ،ط  ،2المركو اليرافي العربي ،الدار الييراا ،يروت،
ّ
ّ
2000م.
العر  ،ةمشق 2001 ،م.

عوام ،محمد ،النص الغائب (عجّليات التناص في الشعر العربي) ،اتّحاة اليتّا
ّ 
ّ
 عفيفي ،مد ،نحو النص (اّعجاه جديد في الدرس النحو ّي) ،ممتية زهراا الشرف ،الراهر 2001 ،م.

ألفية ابن مالك ،تحريق
عيد الر م العريلي الهمدايي ت769ه) ،شرح ابن عقيل عل
 ا عريل ،عيد
ّ
ّ
ّ
محمد محيي الدد عيد الحميد ،ةار مصر للطياعة ،ط 1400 ،20ها _1980م.
النص والخطاب (قراءة في علوم القرآن) ،ممتية اآلةا  ،ط ،1الراهر .2009 ،
 عيد ،محمد عيد الياسعّ ،
الداللية ،مالة مداة اآلةا ،
نظرية الحقول
 فاضل ،مد عيد الايار ،أشكال الخطاب القر
ّ
آني ،دراسة في ضوء ّ
ّ
اقية ،بغداة2014،م ،العدة التاسع.
كلية اآلةا  ،الاامعة العر ّ
ّ
الممية ،ةار قياا
تطييرية على السور
النظرية والتطبيق ،ةراسة
 الفري ،صيحي راهيم ،علم لغة النص بين
ّ
ّ
ّ
للطياعة والنشر والتوز ع ،الراهر  2000 ،م.

سيد ،في ظالل القرآن ،ةار الشروف 1423 ،ها  2003 /م ،الراهر .
 قط ّ ،
ومحمد يديم فاضل ،ةار اليت
الدد قياو
اةي ،الجن ّ
الداني في حروف المعاني ،تحريق فخر ّ
 المر ّ
ّ

العلمية،

يروت ،ط1992 ،1م.

نظرية النص األدبي ،ةار هومة للطياعة والنشر والتوز ع ،الاواير2007،م
 مرتاّ ،عيد الملكّ ،
ّ
 المطليي ،مالك ،الزمن واللغة ،ط ،1الهيهة المصرّة العامة لليتا  ،الراهر 1986 ،م.
ّ
ممرم ،لسان العرب ،مالد ،ط ،1ةار صاةر ،يروت1992 ،م.
 ا منظور ،جمال الدد

ألفية ابن مالك ،تحريق دوس
ت761ها) ،أوضح المسالك إل
 ا هشام اليصارّي ،جمال الدد عيد
ّ
الشيي محمد اليراعي ،ةار الفير للطياعة والنشر والتوز ع.
ّ
ت761ها) ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،تحريق مازل الميارك
 ا هشام اليصارّي ،جمال الدد عيد
ومحمد علي عيد  ،راجع سعيد الفغايي ،صيعة  ،3ةار الفير1972 ،م.
ّ
المفصل ،عالم اليت  ،يروت ،لينال ،ة.ت.
شرح
 ا يعيش ،موفق الدد يعيش علي،
ّ
 دوسفي ،سماعيل ،السياق وأثره في عوجي الخطاب القرآني ،رسالة ماجستير ،جامعة قاصدي مرباح ،الاواير.
ّ
ّ
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