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 القرآنّي لبني إسرائيل الخطاب  داللة الفعل الماضي في
 

 عماد الّدين نايف الّشّمري.* د. 
 .* د.عاطف عادل المحاميد
 الملخص باللغة العربّية

ًة نامييّ  ،المتعاّدة ضام  اتااهاتا   ،ساراييلتناولت هذه الدراسة الفعل الماضي في الخطاا  الررنياّي ليناي  
، ل الماضااي والمرااار  ماا  يا يااة   اار  وبااي  الفعاا ،الساامّية والفعلّيااة ماا  يا يااةاماال االفاارف فااي الخطااا   ااي  ال
الصرفّية الّداّلة على المري  تها نيتاركًة  ذلك  ،التي  رجت  ليها صيغ الماضي ،وعةموّضحة الريم الداللّية المتن

 .عةوفق السياقات المتنو  ،لوضع لتدّل على الحال واالستريالفي  صل ا
اسااة علااى ال اامال المتنوعااة التااي جاااا  هااا الفعاال الماضااي فااي  سااالي  لغوّ ااة متنوعااة وقااد وقفاات الدر  

لفعال الماضاي  ٌار  التاي كاال ل ،اهول وغيرها م  السالي  ال ار  كالشرط واالستفهام والطل  والتوكيد واليناا للم
 .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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 المقّدمة
اّتخذ اإلعااز الييايّي واللغوّي   امااًل كييار ، ارتايع بعراها باالارص والّصاوت، ون ار باللفاائ وايترايهاا، 

الث با لّنظم والّتركي ، ذلك الّنظم اليديع الذي ال ياار   يظام وال دداييا ،  اارت با  الساما ، و  هارت با  العراول ٌو
 واليت ل  الرلو .

 ماااام ذلاااك السااالو  الحمااايم المنساااام باياتااا  ماااع   اااوال المخااااصديي ، ساااواا  كاااايوا مااا مني  مصاااّدقي   م 
تااي تاار  فااي اإلعااااز اللغااوّي  صاال اإلعااااز، فتراا  علااى كااافر   منياار  ، توّلاادت فرضااّية الدراسااة ومشااملتها، ال

لاا  و ساااليي  اللغوّ ااة المتنّوعااة، للتوّصاال  لااى ةالالت الفعاال الماضااي  فااي الخطااا  الررنيااّي  مد نيااات الراارنل محللااًة جو
 ليني  سراييل، وهذه الدراسة هي  لرة ضم  سلسلة م  الدراسات المتعلرة بالفعل الماضي، ا تد ت  دراسة ساابرة،

هاي هاذه الدراساة قاد تناولات  عونيت بالتوصي  الررنيّي ليني  ساراييل، مّماا جااا فيا  الخطاا  برامير الغايا ، وهاا
الفعل الماضي وةالالت  في الخطا  الررنيّي ليني  سراييل باّتااهات  المختلفة، ولم تغفال هاذه الدراساة ةور الّساياف 

اااة الميتغااا ، وهااي  اهااار مااا فااي الراارنل ماا   راعااة فااي الساايك العااام لايااات و  ااوال المتلرااي ، للوصااول  لااى النتي
 والنظم واإلترال م  يا ية، وكش   ريرة  ني  سراييل وفرح ز فهم وبطالل ما ذهيوا  لي  م  يا ية   ر .

التاي ورة فيهاا اآلياات ،  ياث يهرات باماع الوصافّي التحليلاّي االسترصااييّ هذه الّدراسة المنهج  اّتيعتو 
ل الماضااي، فااي الخطااا  الررنيااّي لينااي  سااراييل، منوصااًا بالعواماال اللغوّ ااة المرافرااة للفعاال، ك ساالو  اسااتعمال الفعاا

ناوول والساياف الشرط والتوكيد والنفي وغيرها م  العوامل ال ر ، التاي  ٌّارت فاي ةاللاة الفعال الماضاي ك سايا  ال
م  تحّوالت  نايّية صارفّية  فاي الخطاا   فرد رصدت هذه الدراسة ما صر  على الفعل الماضيو  وال المخاصيي ، 

ة، الررنيّي ليني  سراييل، ميّينة  ٌر الّصيغة في كش  المدلوالت الخاصة لتلك الفعال، سواا  كايت مدلوالت عردّيا
  م يفسّية  م اجتماعّية.

رزهاا  وتادر اإل ار   لى  ّل هنالك عدةًا م  الّدراساات التاي تماسات ماع مرامول هاذه الّدراساة، وما    
( فاااوزي سااامار (. وةراساااة  الرااارنل اليااار م عااا  اليهاااوة  طاااا   اااا ( الموساااومة عرفاااة عياااد المرصاااوة عاااامرةراساااة  

 نية الّتركيا  الفعلاّي فاي الرارنل اليار م ( الموسومة  ا  ةلدار غفوروةراسة   ،(اليهوة في الررنل الير م  ا الموسومة 
(، 2(، العدة 11اّلة الراةسّية في اآلةا  والعلوم التربوّ ة، المالد في م (، المنشور ةاللّية في نيات الاهاة  ةراسة
الّسياف و ٌره في توجي  الخطاا  الررنياّي فاي كتاا   ضاواا   ا ( الموسومة  سماعيل دوسفيّ وةراسة   م.2012سنة 

 .(الييال في  يراح الررنل بالررنل" للشنريطي، جامعة قاصدي مرباح، الاواير
راسة ع  سابراتها  في  ّيهاا ا تّصات بالفعال الماضاي واساتعماالت  و االتا  المتعاّدة  وقد ا تلفت هذه الدّ 

؛ ميّيناًة ةاللاة  الفعال الماضاي الينايّياة والتركييّياة والساياقّية، وكا افًة فاي الساياف الررنيايّ  عليا  تطار الت التاي التحوّ و 
ةراسااتي)  عرفااة عيااد المرصااوة( و  فااوزي عاا   همّيتاا  الخاصااة فااي الخطااا  الررنيااي لينااي  سااراييل، فااي  ااي  ياااد 

يا كويهما ةراستي  عامتي ،  اهرتا بعض صافات اليهاوة، التاي جااات متنااٌر  فاي الخطاا  الررنياّي  سمار ( لم تتعدَّ
لليهااوة، فهمااا ةراسااتال فيرّ تااال،  ّمااا ةراسااة   ةلاادار غفااور( السااابرة الااذكر، فرااد تناولاات  نيااة الفعااال فااي موضااو  

ة، ولم تع د  يني  سراييل على وج  الخصوص، واهتمت ةراسة    ساماعيل دوسافّي( بالحاددث عا  وا د وهو الاها
 السياف و ٌره في الخطا  الررنيّي عامة، ولم تختص بخطا   ني  سراييل.
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ماا   ضاام  تمهيااد و قسااام عشاار ، ا ااتّص كاال وا ااد منهااا باتااااهوقااد اقتراات صييعااة الّدراسااة  ل تيااولد 
تيعات  ٌاّم  كل اتااه ال وا  اللغوّ ة التي جاا عليها الفعل الماضي،، و وةرج تحت سراييلاتااهات الخطا  ليني  

ّمن ،بخاتمة القسامهذه   التي توصلت  ليها الّدراسة. فيها بعض الّنتايج تضو
 :ّص في الفرق بين الخطاب والنّ 

اا"  د   (طداا د جاااا فااي لسااال العاار  ماااة    طااا  ، والخ   ي  جاباا ، ياا  و  طياا طد خد  لااى فااالل فد    فااالل  طد
يراااوم  اااي  ،  ذًا فالخطاااا ؛ (1 "وهمااا دتخاصياااال، اصدياا  بااااليالم مخاصياااًة و طابااااً ، وقاااد  المخاصيااة مراجعاااة الياااالمو 

اا  والمخاصداا ،  ي  لّ فيمااا صاارفي  دتحاااورال  علااى فااي المعنااى اللغااوّي يرتصاار  –الخطااا   – ينهمااا، وهمااا المخاص 
،  ذ دار  رتر  ما  هاذا الراول ماا ذها   ليا  الزهار الوّيااة فاي تعر فا  للانّص و ، (2 المنطوقة في  الة الحواراللغة 

م ب  يظهر المعنى،  ي الشمل الصوتّي المسمو  م  اليالم  و الشمل المرياّي منا  عنادما دوتارجد  يوطلق على ما    يّ 
 .(3 " لى ممتو 

 –هنااا  –، ولسانا  ّينااً تادا اًل ا ؛  ذ  ّل  ينهمالخطااا  مفهاوم الانّص قاد دتيااةر  لاى  ذهايناا ويحا  يتنااول او 
عند تعر ا  تفياد منا  ، وسنر  ، وتعّدةت  وجه اللذد  صال اليحث للتفر ق  ينهما بصدة التفر ق  ي  المصطلحي 

واصالّية   الغّياة متعاادة  المعاايي، ياتاااة علاى  ّيا  و ااد  ت  صاحاب  للاانّص  وما  ذلااك التعر ا  الاذي يظاار ،الدراساة
اا  معااّي  ًة  لااى مخاصداا  معااّي ، عياار سااياف معااّي ، وهااو يفتااّر وجااوة سااامع دتلّراااه، ماارتيع وموّجهاا، عاا  مخاص 

 ،التياااص فياا عااّرا الاانص تعر فااًا بساايطًا يساايرًا، ال وهنالااك ماا )  .(4  غيااره، ال دتااااوز سااامع   لااى  لحظااة  يتاجاا 
، وقاد بعادة ما  العالقااتيطة فيما  ينهاا ، مرتدترّك  م  عدٍة م  الامل السليمة، فذه   لى  ّل كّل يّص هو  ناا

 .(5  كير م  جملتي " ع هذه العالقات  ي  جملتي   وترتي
سيج كلمات منّسارة ، فهو عنده يّص وقد عّرا   بارت( النّص منطلرًا م  الداللة اال تراقّية لمصطلح النّ 

ماا يحو ا  الانص  يخفاى علاى   اد وال، (6 "علاى قادر المساتطا  ٌا تاًا وو ياداً يفاّر  اماًل يماول  ،في ت لي  معاّي 
يسااام  و ماا دّتصال بمساتعملي ما  اّتسااف وا تومّيل اليموذج الميال للانّص   ل) ، يومم   ةالررنيّي م   طابات متعدّ 

                              
 . 361/ 1م ، مالد 1992، ةار صاةر ،  يروت، 1( ا   منظور، جمال الدد     ممرم ، لسال العر ، ط(1

ة ماجستير غير غنية لوصي ، االتساف وااليساام في قصيد  مديح الظل العالي لمحموة ةرو ش، مراربة لسايّية يصّية، رسال ايظر (2)
، وايظر  محمد فيري الاوار، لسايّيات اال تالا، الخصايص 9م، ص2009منشور ، الاواير، معهد اللغات والة  العربّي، 

، وايظر  عديال    3م، ص2001الامالّية لمستو ات  ناا النص في  عر الحداٌة،  دتراك للطياعة والنشر والتوز ع، مصر،
، وايظر  سعيد  س  بحيرّي، 113م، ص 2000النظرّ ة والتطييق، اتحاة اليّتا  العر ، ةمشق،  ذر ل، النص والسلوبّية  ي 

 .9و 8، م، ص 1997، 1علم لغة النص، المفاهيم واالتااهات، الشركة المصرّ ة العالمّية للنشر، لويامال، الراهر ،  ط
 .24م، ص 2004، 1دث،  ربد ، الرةل، ط ( عمر محمد   و  رمة، يرد النظرّ ة وبناا   ر ، عالم اليت  الحد(3
 م. 2001اّتحاة اليّتا  العر ، ةمشق،  ،(( محمد عّوام، النص الغاي   تاّليات التناص في الشعر العربيّ (4
، 35م، ص 2000، 2( ص  عيد الر م ، في  صول الحوار وتاددد علم اليالم، المركو اليرافّي العربّي، الدار الييراا،  يروت، ط(5

. وعيد الهاةي اافر 72م، ص 1981،  2ظر عمر  وكال، مد ل لدراسة النّص والسلطة،  فر ريا الشرف، الدار الييراا، طواي
 .35ا 34م، ص 2004، لينال، 1الشهرّي، استراتيايات الخطا ، ةار اليتا  الاددد المّتحد ، ط

وايظر عيد المالك مرتاّ، يظرّ ة النص الة ّي، ، 17والسلوبّية  ي  النظرّ ة والتطييق، ص ( عديال    ذر ل، النص 6 
، وايظر صيحي   راهيم الفري، علم لغة النص  ي  47م، ص 2007ةار هومة للطياعة والنشر والتوز ع، الاواير،

 .29/ 1م، 2000النظرّ ة والتطييق، ةراسة تطييرّية على السور الممّية، ةار قياا للطياعة والنشر والتوز ع، الراهر ، 
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ااااًا  و متلّرياااًا كالمرصااادّية والمريولّياااة،  و ماااا دّتصااال بالساااياف المااااةّي واليراااافّي ساااواا   كاااال المساااتعمل منت  ، الااانص
، فهنالك الييير ما  الامال التاي مننا  غفال السياف وتناسي  هميت يم ،  ذ ال(7 مرامّيةم   عالمّية و  المحيع بالنّص 
ال باالرجو   لاى الساياف اللغاوّي ، وال يساتطيع تفساير تلاك الفاوارف  مع بعض الفوارف التاي تمّياو  ينهاا تيدو متشا هة

ضاااربًا مااا  المعناااى باويياتااا   ، فياااّل مسااااف مااا  اللفاااائ ياااارّ ارف الدقيراااة التاااي صااار ت  اااي  الامااالمال ظاااة الفاااو و 
، رتياااو علاااى المعناااى المراااالّي يرااااا  لاااى المعناااى المرااااميّ ّماااام  ّساااال  ّل المعناااى الاااداللّي دو ااار  ت.(8 وتفاصااايل 

 ،(9 وهااو  اارط الكتمااال المعنااى الااداللّي وضاارورّي لفهماا " ،و رصااد بااالمعنى المرااامّي المرااام  و المعنااى االجتماااعيّ 
، الااذي دوااراة با   اااروا الخطااا  ومالبساات  الخارجّيااة، التااي تشااتمل ياف غياار اللغاويّ فيمااا يساّمى بالساا وهاذا دااد ل

 (،المرااام سااياف الحااال  و  ياسااّماها علما   ، والتاايضاامنها الخطااا  دوناااوطيرااات المرامّيااة المتيادنااة، التااي علااى ال
، وهاذا الناو  يشاتمل مخااصيي ل ال اخاص المتيّلماي  وال، و شامل ذلاك الوماال والمماال و اافرالوا   ليّل مرام مرال
وهاو عناد  ،(10 ، ومنهاا ماا ساّماه المفّسارول  سايا  الناوولعا  الماراة، التاي تساهم فاي اليشا  على الرراي  الحالّياة

ه تناولا  لخاصااّية االيسااام فاي الانص الررنياّي، الاذي هاو فاي يظاار  (،   اار  ليا  ما   االلةعلام المناسايالخطاا ّي  
 .(11 االرتياصات الموجوة   ي  اآليات والسور واليلمات كاليلمة الوا د ، با يًا في

فااي كوياا   طابااًا موّجهااًا لا اار المتلرااي المخاصاا  بمااا فااي الراارنل ماا  معااارا  ىالررنيااّي دتاّلاا  ّل الاانّص 
ينهاا يااا علاى  فعاال بعاالتّ ليناي  ساراييل  وم  مواضع التاّلي اللغاوّي فاي الخطاا  الررنيايّ ، (12  وعرايدوتشر عات 
إلساناة  لاى ماا وراا الاملاة لت كياد  ّل باالمعنى النحاوّي ل ، ماروراً ماارة ميناى صارفيّ صايغة الماضاي ما   وتواي 

 .(13  عريد كفرهم كفر 
ااّد افتتاااح اليااالم مااي و ومماا  لنااا  ل)  كر اليتااا ، ٌاام تحاات  ااذ  سااور  اليراار  افتو ف ع اليهااوة والنصااار  ااااهر ؛عو
، ٌام تنيياا  بعيااة    تعااالى، ٌام ذكار  عااااز الرارنل -قاصياةً -الناااص ، ٌام  مار، ٌام المنااافري ار عرا  ذلاك ذكاار اليّفا

                              
، 11، صموة ةرو ش، مراربة لسايّية يصّيةايظر غنية لوصي ، االتساف وااليساام في قصيد  مديح الظل العالي لمح (7 

م، الصفحات  2001عفيفي، يحو النص  اّتااه جددد في الدرص النحوّي( ممتية زهراا الشرف، الراهر ،  وايظر   مد
75 – 92. 

وجي  الخطا  الررنيّي، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، الاواير، ( ايظر  سماعيل دوسفّي، السياف و ٌره في ت8 
 .21، ص 2013

م، 1993 –ه 1413،  1للنص الررنيّي(، عالم اليت ، الراهر  ط تّمام  ّسال، الييال في روايع الررنل  ةراسة لغوّ ة و سلوبّية (9 
 .163ص 

لغوّي العربّي، مرالة منشور  في مالة الدراسات اللغوّ ة،  صدار مركو ( ايظر مسعوة صحراوّي، المنحى الوايفّي في التراث ال10 
 .42صماّلد الخامس، العدة الول، م، ال2003الملك فيصل لليحوث والدراسات اإلسالمّية، الر اّ، المملية العربّية السعوةّية، 

 ععيد الياسم، وايظرمحمد  2006، 2غر ، ط، المركو اليرافّي العربّي، الم166ا 165( محمد الخطا ّي، لساييات النص، ص 11 
 .18، ص2009، الراهر ، 1عيد، النّص والخطا   قراا  في علوم الررنل(، ممتية اآلةا ، ط

كلّية اآلةا ،  (   مد عيد الايار فاضل،   مال الخطا  الررنيّي، ةراسة في ضوا يظرّ ة الحرول الداللّية، مالة مداة اآلةا ،12 
 .14م، العدة التاسع، ص2014،ةبغدا الاامعة العراقّية،

ص ، 1م، ط،2014ةار اللوكة للنشر، الراهر ،،  طا  الررنل الير م ع  اليهوة  ةراسة يصّيةايظر عامر عيد المرصوة عرفة،  (13 
58. 
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فااّّل   تعاالى لّمااا  " ،  ذ يراولاذهاا   ليا  صااا   الصافو و رتار  ماا  تلاك الحريراة م.(14 النااص  اذكر  صاالهم نةم
عام با  علاى  ي، ٌام ذّكارهم بماا حاج الواضحة على و داييت  ووجوةهو قام للناص ال ،ةعا اليشر  لى عياةت  وتو يده

رسال وتصادير  فيماا جااا  لاى اإليماال بخااتم ال –وهام اليهاوة  -، ةعا  ني  سراييل  صوصااً   يهم نةم علي  السالم
  ّل المسااتعّر لتااار ي  نااي  سااراييل  "د قطاا يرااول ساايّ  (15 ، لّيهاام يادوياا  ممتوبااًا عناادهم فااي التااورا  "باا  عاا   

لذي قا لوا بعد هذا الفيض المتيرر ا ،المنير، وم  الاحوة   عليهماآلالا التي  فاضها ض م  فيلي  ذه العا  
 .(16 "المدرار

لتيااي  لنااا الداللااة التااي  ّةاهااا  ؛المتنّوعااةوفااق سااياقاتها  ،وسااتروم الدراسااة بااالوقوا علااى الفعااال الماضااّية
لمرام الذي قيلت فيا  الفعل الماضي في اتااه الخطا  ضم  السالي  اللغوّ ة المحيطة ب  في الامل، واروا ا

 جملت  
 
 : سبحان  وععال  إل  بني إسرائيلمن هللاالخطاب  :أوالا 

ننِ  َٰنِع ََُٰٰكننُو   َٰذ َٰٱَٰءِينن  َٰإِس  رََٰٰب ننِ يَٰي  َٰ﴿الير مااة لراد  اد  الخطااا  الررنياّي لينااي  ساراييل فااي اآلياة ن ََٰٰلَّننِ يَٰٱَٰم 
 
ننأ م  َُٰتَٰع 

ل ي َٰ   ََُٰٰكم َٰع 
 
أ نَٰفُنا  َٰ   ه   ِفََِٰٰدييَٰبِع 

ُ
نَٰأ ه  ُبانَِٰر َٰٱف نَّٰيَّ  َِٰإَوَِٰدُكم َٰبِع  ،  المار _ اكا السالو  اإليشااييّ مّتخاذًا ما  ( 40  اليرار  ﴾ه 
الااذي  ،  اذكااروا (الفعاال ا ، ومنهاافعااالالتياارار بعااض ماا   ااالل  ،مفتا ااًا للخطااا  _النهااي، االسااتفهام اإلييااارّي 

ننِ  َٰنِع ََُٰٰكننُو   َٰذ َٰٱَٰءِينن  َٰإِس  رََٰٰب ننِ يَٰي  َٰ﴿ ميا اار  بعاد ذكاار جملاة النااداا جااا ن ََٰٰلَّننِ يَٰٱَٰم 
 
ننأ م  ل نني ََُٰٰتَٰع  ََُٰٰكم َٰع  ّنِ

 
أ ننل ََٰٰ   ََُٰٰتُكم َٰف ضَّ ََٰع  

ني ا ََٰٰتَُّقنا  َٰٱ  ََٰٰ﴿عاالى تقولا   في بالسلو  اإليشاييّ  وايتهى الخطا  ،(47اليرر   ﴾ل ِمي َٰع  َٰل َٰٱ ََٰٰام  نَٰزِيت  نَّٰلَّ َٰن ف  ن َٰس  َٰع 
َٰنَّف َٰ ََٰٰس  ي  ََٰٰاش  ّل  اِمن ََٰٰب ُ َُٰيق ََٰٰ   ن   ََٰٰه  ة َٰش  ََٰٰع  ّل  ن َُٰيُؤ ََٰٰ   ناِمن ََٰٰخ  ند ََٰٰه  ََٰٰل َٰع  ّل  ن ن ََُٰٰهنم ََٰٰ   ُ ، رياماة( بالتاذكير  ياوم ال48اليرار    ﴾ يُنَص 
موقااا   ناااي  ساااراييل مااا  الااادعو   هاااوو هاااا، المحاااور الااارييس الاااذي دنتظماليرااار  دلماااح  ساااور   فاااي الااادارص الماااتمعّ و 

قاد جاااا ، و (17 اإلساالمّية فاي المددناة واساتريالهم لهاا، وماواجهتهم لرسااولها وللاماعاة المسالمة النا اهة علاى  ساساها
  دلي اضي في هذا االتااه م  الخطا  في سياقات عددد ، يورةها كماالفعل الم
 :(إذ) الفعل الماضي بعد .أ
ومااا بعااده  ،، وهااو ااارا زمااال للماضاايًا  و افتراااراً ه  بااالحرا وضااعمينااّي لشااي اساام ٌنااايّي الوضااع،   ذ) 
لما  ، وهي عنده " ارا  (18    في با  الاواا ذ( بالفعل الماضي، وقد ذكرها سييو   اقتريت، ة  و فعلّيةجملة اسميّ 

،  ينماااا  يااا كاااذلك  ذ جااااا ز اااد   " ، وذلااك قولاااكالفعااال الواجااا  وال دليهااا  الّ  ،ماااع(مرااى مااا  الااادهر، وهااي بمنولاااة  

                              
علي محمد ةراسة وتعليق وتحريق عاةل   مد عيد الموجوة و اليحر المحيع،  رتفسي ،محمد    دوس (  (   و  ّيال اليدلسيّ 14 

 .327/  1م،  2001ها ا 1422، 1معّوّ، ةار اليت  العلمّية،  يروت، لينال، ط
ها/  1421 1 راا ممتية اليحوث والدراسات، ةار الفير للطياعة والنشر والتوز ع، ط،  صفو  التفاسير محمد علي، الصا ويّي، (15 

 .  45/  1م، 2001ا

 .65 /1 ،م، الراهر  2003/  اه 1423، 32طسيد قط ، في االل الررنل، ةار الشروف،  (16 
 .119/  3، 232/  4، 27/  1في االل الررنل، ( سّيد قط ، 17 
ها_ 3،1408ّي، الراهر ، طتحريق عيد السالم هارول، ممتية الخايااليتا ، ها(،  180سييو  ، عمرو    عيمال    قنير   (18 

 .57/ 3م، 1988
 .57ص  3ج 
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، والسي  فاي ذلاك هاو   (19 " فيها ا توافر  وتهام علي  م   ال  يتد ، فهذا لمد ذا ايفتح على فاللوقصدت قصده  
 .(20 ا  ل تيول ارفًا للوقت الماضي ذ ( ف صل وضعه

، وسنساتعّر ةاللاة هاذه الةا  با فاي ذكار الماضاي والتاذكير  ،في الررنل اليار م   ذ(دام وقد  ا  استخ
 تياعًا.في ٌنايا الخطا  الررنيّي ليني  سراييل في اتااهات  المختلفة 

( الومايّياااة   ذ) اجااااا الخطاااا   ااا، عمااا  ماملاااةً عااا   ناااي  ساااراييل وي  الحراااايق الساااابرة  تعاااالى يعاااد ذكااار  ف
وّ اات عم اليييار  والم  ، فلّماا  راة   تاذكير  ناي  ساراييل باالنّ  فيوفتتح  ذلك صفحة  جدداد   ما    امال الخطاا  ،ميا ر 

ااا و يااااهم  ّياهاااا  هاااا التاااي  ّصاااهم ،العظيمااة فاااي تلاااك اللو اااة بّ اااارات واضاااحة ، الاااذي  ّة  بالفعااال الماضاااي ياج 
لاذلك يااد الخطاا  الررنياّي  عام؛ما  ي    ل تناسوا ماا قواّدم لهام ،وام قد يسد  ولهك الرو ف ،ااّية ةورًا  طيراً إليرالتذكيرّ ة ا

   نااي ( جاااات لت ّكااد مااا كااال قااد تناساااه ال ناااا ماا ذ) ةرج تلااك الاانّ عم والفرااايل تياعااًا، فالفعااال الماضااية بعااد  قااد  
 ذّلاًة صااغر  ، قاد  ، الاذد  كاايواما  ي عام  والهاا   آلباايهم_ صاّلى   عليا  وساّلم د_ سراييل في عهد النيي محّما

، الااذي كااايوا فياا . م و سااتحيي فااي مشاااعرهم صااور  الياار علااى  يااالهفيعيااد    ،ذاقااوا صاانوا العااذا  والتنيياال
ورة و  ،(21 اااا  كمااا رساام  مااامهم مشاااهد العااذا و رساام  مااامهم مشااهد الن _باعتيااار  ّيهاام   ناااا هااذا الصاال اليعيااد 

، هااا الا  ناااو   صاااحية  وليايااا  "م ) صاااير فاااي   علاااى قرااااا   عّوضااا  قولااا الرشااايرّي فاااي تفساااير هاااذه اآلياااة 
هم مااا لاام داا ت  ، وجعاال ماانهم ملوكااًا ونتاااماا  فرعااول وقوماا  فاعاال ماانهم  ييياااا سااراييل صاايروا علااى مراسااا  الرااّر 

َّي ََٰٰذ َِٰإَو﴿ قول  تعاالى  م  تلك المواضعو  ،(22 "  دًا م  العالمي  ا َٰفِو ََٰٰء  لََِّٰٰمِ  ََُٰٰكمن  ََٰن  ن   ِ َٰل َٰٱَٰء َُٰسنايََٰٰي ُساُمان ُكم ََٰٰن َٰع   ع 
َن ي َََٰٰٰو َٰح َٰل  َٰٱََٰٰبُِكمََُٰٰن اف و ق ََِٰٰإَوذ َٰ﴿ و ،(49 اليرار   ﴾

 
غ َََُٰٰٰكم َٰن  َٰف أ

 
أ يَٰو ق َٰ   ا َٰفِو ََٰٰء  ل ََٰٰن ا نُتم ََٰٰن َٰع 

 
أ َِٰإَوذ ََٰٰ﴿  ،(50 اليرار  ﴾ت نُظنُو ن ََٰٰ  

ََٰٰن اء  ت ي َٰ َِٰكت  َٰل َٰٱَُٰماس  لَُّكم ََٰٰق ان َُٰفو َٰل َٰٱ  ََٰٰب  َن ي ََِٰٰإَوذ َٰ﴿ و (52: لقوة)﴾ت ُد ن َٰت ه ََٰٰل ع 
 
ا َٰفِو ََٰٰء  لََِّٰٰمِ  ََُٰٰكمن  َٰأ َٰء َُٰسنايََٰٰي ُسناُمان ُكم ََٰٰن َٰع 

 .(141 العراا  ﴾ع    ِ َٰل َٰٱ
منشااا    لاااى    ولهماااا مااارّةهمااال كاااّل وا اااد  منهاااا ت كيااادد  اٌناااي تح الساااابرة فاااي اآلياااات الفعاااال الماضاااية

اييهماا اساايميّ دااد ل فاي باا  الت كيااد التسالمّماا ، وهاو جميعهااا واها  الاّنعم –اله   جاّل فاي عاا –الخطاا   تمّد ، ٌو
  ، وهاايعمو صااول تلااك الاانّ   فت ّكااد وقااو  تلااك الفعااال ،(بعااد  ذ) ، التااي جاااات قوتاا  ماا  صاايغة الماضااي الصاار ح

ف ر) ، ٌاام اإليااااا ماا  الغاارف بف ااا فاايهم عااذابًا وتنياايالً ، الااذد  عاااٌو  عاادايهم ،  لاادّ ايااة  نااي  سااراييل ماا  نل فرعااول ن) تد 
وماا  لطياا   ،عم؛ فهااو هيااة الحيااا  و صاال الوجااوةاإليااااا هااو ماا   عظاام الاانّ  ّل  –هنااا  –وتااادر اإل ااار   ،اليحاار
الفارف   السامرايّي في با فاضل    ار  لى ذلك فرد ، (  يّاى( و  ياىّل هنالك فرقًا  الغّيًا  ي  الفعلي     الرول

يياارًا مااا يسااتعمل  " ومناا  اسااتعمال  يّاااى( و  ياااى( فااّّل المال اا   ّل الراارنل الياار م كيرااول  فعاال(، ( ول ااي    فّعاا
فاي التخلايص يّااى(  سار  ما    ، و ستعمل   يااى( لإلسارا  فيهاا، فاّّل   يااى(ل في النتياة( للتلّيث والتمهّ  يّاى

                              
 .119/  3، و232/ 4سييو  ، اليتا   (19 
 .204/  1في النحو، ةار اليت  العلمّية،  يروت، لينال،  ، ال ياه والنظاير جالل الدد ( ايظر السيوصيّ  (20 
 ا 70/  1( ايظر سيد قط ، في االل الررنل 21 

 .194/ 1تفسير اليحر المحيع،   و  ّيال،  (22 
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، قيااال وقاااو  العاااذا   و المماااروهول يمااافاإلياااااا فرقاااًا ن ااار،  ينهماااا  و ممااا  لناااا  ل) يلحااا  ،(23 "مااا  الشاااد  واليااار 
 .م  العذا  والممروه الواقعتيول والتناية 

اّتخاااذهم عااد بهم يلااعوتوبتاا  عفااوه عاانهم اة   تااذكير  نااي  سااراييل  هااا هااي التااي  ر وماا  الاانعم ال اار  
ا ََُٰٰثمََّٰ﴿العال  لهاً  ف  نُكمَٰن اع  لَُّكم ََٰٰلِك َٰذ  ََٰٰدَِٰب ع ََّٰٰمِ  ََٰٰع  ا ََُٰٰماس  ََٰٰق ال ََِٰٰإَوذ ََٰٰ﴿(،52 اليرار   ﴾ُكُو ن َٰت ش ََٰٰل ع  ا َٰي  ََٰٰۦِمهَِٰلِق  َٰإِنَُّكنم ََٰٰمَِٰق 

ل م َٰ ُكمَُٰتم َٰظ  نُفس 
 
ََِٰٰأ ُتاُبايََٰٰ  َٰعِج َٰل َٰٱَّّٰتِ اذُِكمَُٰٱب ُكم ََٰٰ  َُٰتلُايَٰق َٰٱف ََٰٰب ارِئُِكم ََٰٰإِل  ََٰٰ  َٰف  نُفس 

 
ي  ََٰٰلُِكم َٰذ  ََٰٰأ ََٰٰب نارِئُِكم ََِٰٰعنند ََٰٰلَُّكم ََٰٰخ  ت نا   َٰف 

ل ني َٰ  وا ااتراصهم ،، وتاذكيرهم بمفارهم  نياّي   موساى وعادم تصادير (54 اليرار   ﴾َِٰحيمَُٰلننوََّٰٱَٰتلَّناَّ ُ َٰٱَُٰهننا ََٰٰۥإِنَّنهََُُٰٰكم  َٰع 
ث نَُٰثنمَََّٰٰ﴿بعايهم ما  بعاد ماوتهموما  ي عما  تعاالى علايهم   ل) دروا   جهرً ، ب  لإليمال نَّٰمِن  ََُٰٰكمن  َٰب ع  نا ََٰٰدَِٰب ع  َٰتُِكم َٰم 

لَُّكم َٰ نَٰل ع   يات المرادص بعاد  اروجهم ما   ، وزة االهموالسالو   ليال الغماام وزياوال الما ّ وتظ ،(56 اليرار   ﴾ُكُو نت ش 
لَّل ََٰٰ﴿، وزبا ة الطعام لهام كيفماا  اااواالتي  ل ي ََٰٰن ا  ظ  ام َٰل َٰٱَُٰكمَُٰع  م  ل  ََٰٰغ  نز 

 
أ ل ي ََٰٰا   ل َٰٱ  ََٰٰم  ََّٰل َٰٱَُٰكمَُٰع  ى  َٰلسَّ ّيِب  نَِٰم َُُٰكُا  ََٰٰا  ناَِٰتَٰط  َٰم 

ز ق َٰ اَُٰكم  َٰن  َٰر  ل ُمان اَٰ  م  ل  ََٰٰظ  نُايََِٰٰك    ُهم ََٰٰ  ََٰك  نُفس 
 
َِٰه  ََُٰٰخلُا  َٰد َٰٱَٰن اقُل ََِٰٰإَوذ ََٰٰ﴿(57 اليرار   ﴾لُِمان َٰظ َٰي ََٰٰأ و َٰل َٰٱَِٰ ه ناِمن ََٰٰف ُُكُا  ََٰٰي ة َٰق  ي نَٰه  َُٰثَٰح 

د ََُٰٰتم َِٰشئ َٰ َٰل  َٰٱَُٰخلُا  َٰد َٰٱ  ََٰٰ ر غ  د ََٰٰا   ة ََٰٰ  قُالُا  ََٰٰ ُسجَّ ط  نَٰل ُكنم ََٰٰفِو َٰنَّغ ََِٰٰحطَّ ِيدََُُٰٰكم  َٰي  َٰخ  نز  رية ، والّسا(58 اليرار   ﴾ِسننِي َُٰمح َٰل َٰٱَٰ  س 
فادعا  عطشاوا فاي تايههم عطشاًا  ادددًا كااةوا دهلياول معا ،  ّيهام ؛  ذ روجهم ما  الّتيا لعطش بعد والخلوص م  ا
ا ََُٰٰماس  ََٰٰق  َٰت س َٰس َٰٱَٰ إِذََِٰٰ﴿غيايهمل) يموسى رّبا    ُقل ََٰٰۦِمهَِٰلِق  َِٰٱَٰن اف  اك ََٰٰ ض  و  َٰل  َٰٱَّٰبِع ص  و ت َٰٱف ََٰٰج  ج  ي ََٰٰة َٰع ش  ََٰٰن ت اث َٰٱَٰهَُِٰمن ََٰٰنف  نع  َٰق ند ََٰٰا َٰن 

لِم َٰ ن اَُٰكلََٰٰع 
ُ
َٰأ ش  ََٰٰس  َِٰٱَٰقَِّٰرِز ََِٰٰمن َُٰبنا  َٰش  َٰٱ  ََُُٰٰكُا  ََٰٰب ُهم  َٰمَّ ََّٰٰللَّ ّل  َٰٱَِٰفََٰٰ  َٰث نا َٰت ع ََٰٰ  

 ،ت عياول  ر ، فتفّاا(60 اليرار   ﴾ِسنِدي  َُٰمف ََِٰٰضَٰۡرل  
ال يشاااركهم فيااا  فااار  لياااّل ماانهم جاادول  ااااص، ي  ااذول مناا   ااااجتهم  ،قيااايلهم وكاااايوا اٌنتااي عشاار  قييلاااةبراادر 
خ   ََِٰٰإَوذ ََٰٰ﴿و .(24 غيرهم

 
ُكم َِٰميث  ََٰٰن اأ ع ََٰٰق  ر ف  ار ََٰٰق ُكمَُٰف ا ََٰٰن ا   د   عّماا كاال وفي هذه اآلياة د ّكا(، 93و 63 اليرر  ﴾ ٱلطل

 في  يااتهم.، الذي ، وكذلك دذّكرهم  رفع  الطورلتورا  م  واج  االتيا  واإليمالفي ا
خ   ََِٰٰإَوذ َٰ﴿وقاال تعاالى 

 
ََٰٰءِين  َٰإِس  رََٰٰب نِ يََٰٰق َِٰميث  ََٰٰن اأ ََُٰٰبنُد ن َٰت ع ََّٰٰل  ن  ََِٰٰإَوذ َٰ﴿و(83 اليرار   ﴾ّللَّ َٰٱَٰإّلَّ خ 

 
ُكم َِٰمينث  ََٰٰن اأ َٰق 

ع َٰ ر ف  ار َٰٱَٰق ُكمَُٰف ا ََٰٰن ا   خ   ََِٰٰإَوذ َٰ﴿(،84 اليرار   ﴾ لطل
 
ُكم َِٰمينث  ََٰٰن اأ ََٰٰق  نَّٰل  يََٰٰفُِكان َٰت س  نا َِٰإَوذ َٰ﴿و (،160 العاراا  ﴾ء ُكم َٰدِم 

َِٰه  ََُٰٰكُنا  َٰس َٰٱَٰل ُهمََُٰٰقِي  َٰ و َٰل َٰٱَِٰ ه ُُكُا  ََٰٰي ة َٰق  اِمن ََٰٰ   ي ََٰٰه  ة ََٰٰ  قُالُا  ََُٰٰتم َِٰشئ ََُٰٰثَٰح  َٰل  نٱَُٰخلُنا  َٰد َٰٱ  ََِٰٰحطَّ د ََٰٰا   ِطيينَٰل ُكنم ََٰٰفِنو َٰنَّغ ََٰٰ ُسنجَّ َٰتُِكم  ََٰٰٔـخ 
ِيدَُٰ ز  ايهم د  علاى عادو ، م ّكافاي ساياف تعاداة جارايم  ناي  ساراييل ات تات هاذه اآليا (161 العاراا  ﴾ِسنِي َُٰمح َٰل َٰٱَٰس 

، وقتلااوا الاانفس التااي  ااّرم   ،علاايهم فااي التااورا    ااذ، الااذي  و ، فرااد يررااوا المييااافصغيااايهم وفساااةهم فااي الّرو 
، فاساااتحروا اللعناااة يهم فاااي الااادد  فااا  رجوهم مااا  الاااديار، واعتااادوا علاااى   اااواساااتيا وا  كااال  ماااوال النااااص بالياصااالوا

 .(25 والخوي والدمار
نند َٰو  ََِٰٰإَوذ َٰ﴿الى ( فااي قولاا  تعاا ذ)  افرااد جاااا مااّر  مساايوقًا  اا ،عااد(ا و الفعاال   وال ااّد ماا  الوقااوا عنااد رََٰٰن اع  َُٰمنناس 

ر َٰ
 
و  َٰ﴿ى( كماا فاي قولا  تعاال ةول    ذ) ومار    ار  (، 51 اليرر   ﴾ل ة َٰل  ََٰٰب عِي َٰأ ند َٰ   ت ََٰٰل نة َٰل  ََٰٰثِني َٰث ل  ََُٰٰمناس  ََٰٰن اع 

 
أ م َٰ   نان  َٰم  َٰه 

َٰ  فاي ساياف؛ لّي  لم دذكر في اآلياة اليايياة، عد( في اآلية الولىا مع   و   ذ( ا، فرد جيا  (142 العراا  ﴾بِع ش 

                              
 .76 – 70، ةار عّمار، عمال، الرةل، ص فاضل صالح السامرايّي،  الغة اليلمة في التعيير الررنييّ  (23 
 .53/ 1الصا ويّي، صفو  التفاسير، (24 
 .65/ 1، الصا ويّي، صفو  التفاسير (25 
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،  ّماا فاي اآلياة تناساوه فا راة   ت كياد تاذكيرهم، وهاي مّماا هم وكفرهم بعياةتهم العاالمل بارايتذكير   ليني  سرايي
 .اف الخطا  اإللهّي مع سيديا موسىًا في سيكال ذكرًا عامّ ؛ لّي  (لم ترة   ذ) اليايية ف

ينّياًا للمعلاوم وماّر  للماهاول؛ فلّماا جااا ( ماّر  جااا م قاال( بعاد   ذ)  وهاو الفعال الماضايوهنالك  مار  ن ار 
َِٰه  نَُٰخلُا  َٰد َٰٱَٰن اقُل ََٰٰ ساراييل﴿ ودز ذ  على  ناي في سياف ذكر فرايل   ويعم   ي نة ََِٰٰ ه و  جااا الخطاا  (، 58 اليرار   ﴾ ٱل ق 

لناا(.الفعلاّي مساندًا  لاى فاعاال صار ح واااهر وهااو الرامير المفّخا اف اا الخطاا  فاي ساايولّماا جاا م هلل جاّل وعااال  قو
َٰل ُهنمََُٰٰ  َٰينقََِِٰٰإَوذ ََٰٰ(﴿الغاية من  الذكر   و التذكير جيا بالفعل الماضي مينّياًا للماهاول  ق يالد  ولم تي  ،اإل يار العام

َِٰه  ََُٰٰكُنا  َٰس َٰٱ ي ة ََِٰٰ ه و   .(161 العراا  ﴾ ٱل ق 
 أسلوب الشرط: .ب

 طامتناعااًا، والشاار و يّية ا تمااااًل يالساا  و هااو ، و  اادث بحاادث ،الشاارط هااو ربااع واقتاارال وتعليااق  ماار باا مر
 .(26   يشاا  في الشرط  ل يمول مسترياًل ليّ  لغيره، والصعند النحوّ ي  هو وقو  الشيا لوقو  

 ّل الفعال المعّيار عنا   لفا  الشارط  " يراول ر يد،كمال وم  لطاي  الفعال في  سلو  الشرط ما  ورةه 
ااا  اساااتعمل الماضاااي ذا كيوااا ااا  اساااتعمل المرااا ،ر  دٌو  ،باااالييير؛ لّيااا  كالحااادثفالماضاااي  ولاااى ، ار وزذا قاااّل  دٌو

 .(27 فهما متشا هال" ،والمرار   ولى بالرليل لّي  لم يحدث
 مختلفة  تالشرصّية، وب ةوام  الخطا  على بعض م  الامل  وقد ا تو  هذا االتااه

  (كّلماالشرط )أداة : 
ا﴿ وم  ذلك قول  تعالى ف ُُكَّم 

 
يََٰٰأ ا اَٰر ُساُل ََٰٰء ُكم َٰج  ََٰٰبِم  ىرَٰت ه ََّٰٰل  نُفُسُكمََُٰٰا 

 
نٱَٰأ نَُٰتم َٰب  َٰت ك َٰس  وِيق  ف  ب ََٰٰاف  ن َّ نَُٰتم َٰك  ف وِيق  َٰا  

لةا  معناهاا ماع افاي تتراار   وهاي  ةا   ،ففي هذه اآلياة التاي جااا الشارط باالةا    كّلماا((، 87 اليرر   ﴾ ُتلُان َٰت ق َٰ
الفعااال  ت ماااع ةّ   ذ ،ةالومايّيااا ةوهاااو الشااارصيّ  ،وقاااد  فااااةت فاااي موضاااعها المعناااى ذاتااا  الاااذي  فاةتااا   ّلماااا( ،(ّلماااا 
 ريراة  و ٌيتات ، لييياايهم واساتييارهم م المتياّرر ريرة  ني  سراييل وتيذديه ب  ت ّكد ،اً معنًى جليّ  جااكم( اضيالم

 ذ كاايوا ، اساتحالت جميعهاا ساماٍت ٌا تاةً    باليييااا والمرسالي  اساتيياراً ، وهاي  ّل التياذدّلة في  ني  ساراييلمت ّص 
الاذد  عاصاروا  ،فهاملد تلك الصفات م  اآلباا  لى  د وقد جاات هذه اآلية لت ّكد استمرار  ،نفس و هوااهايحّممول ال

 ،  الغّية   ، وفي اآلية ذاتها لطيفة  ضاللهم في اقتدايهم ب سالفهموتيّي   –ى   علي  وسّلم صلّ  –ةعو  النيي محمد 
باسااتخدام  ااع فااي الااوم  الّتنو زذ دلحاا  فااي اآليااة السااابرة و  وت ّصاالها فااي ذهناا ، تعّمااق لااد  السااامع الحريرااة السااابرة

 _فااي  سااالي  اليالغااة كمااا هااو معااروا _الفعاال المرااار   وفااي هااذه الحالااة يفياادصاايغتي) الماضااي والمرااار ، 
  رار صاور  قتال  _وتعاالى سيحاي   _، في ّي ي  لغت م  الفظاعة ميلغًا عظيماً في الفعال الماضية الت يستعمل
 .(28  يياره لها   لغ واستفظاع  لها  عظمم السامع وجعل  دنظر  ليها بعين ، فيمول ماالييياا  

 

 

 

 

                              
 .9/  3سييو  ، اليتا   (26 
 .25م، ص 2008ها _1428عالم اليرافة، عّمال، الرةل،  كمال ر يد، الوم  النحوّي، ةار( 27 
 .159/  8عالم اليت ،  يروت، لينال، ة.ت،  لي،  رح المفّصل،، موفق الدد  يعيش    ع( ا   يعيش28 
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 َمن  الشرط  أداة(): 
وتياّي   ّل  ،(29 وم ّيياً مفرةًا وميّنًى وجمعًا، مذّكرًا  عاقل،لل الشرط هو صل  وهي  ةا  الشرط التي تفيد  لّ 

ي  سااراييل  ّيمااا يناال الخطااا  الررنياايّ الماضااي فااي ز ةورهااا مااع الفعاال وقااو  فعاال الشاارط يشااترط بصااا ي ، وقااد  اار 
م  َٰ﴿ ىقولا  تعاالم  ذلك ما جاا فاي و  ، يفسهمالمخاصيول بالشرط رصد  ها يو  روز؛  ذ  و ََٰٰف  ف  َِٰمنُكم ََٰٰلِك َٰذ  ََٰٰد َٰب ع ََٰٰك 

د َٰ ق  يََٰٰض  َََّٰٰف  ا   بِي َِٰٱَٰء َٰس   (12 المايد   ﴾لسَّ
ى ما  رع  لعياةه الم مني  في هذه السور  ما  السابرة بعد ذكر   تعالفي اآلية  الشرطجاا  سلو   ذ 

إلسااالم وةفااع الشاارور عاانهم هنااا يعمتاا  علاايهم بالهدايااة  لااى ا عظمهااا  يااال الحااالل والحاارام، ذكاار  وماا ، ال مااام
وليااّنهم  ،و  ااذه العهاد والميياااف علايهم ،(علااى  هال اليتاا   اليهااوة والنصاار    عرياا   يياال يعمتاا  تعاالى ، ٌامواآلٌاام

ل والتمّسااك  لااى االهتااداا  نااور الراارنفاا لومهم   العااداو  واليغراااا  لااى دااوم الريامااة، ٌاام ةعااا الفاار ري  عهااد يررااوا ال
 ةا  الشاارط  ( بعاادكفاارالفعاال الماضااي  رساام ، (30 ، وتاارك ماااهم علياا  ماا  ضااالالت و وهااامبشاار عة  اااتم المرساالي 

( وجواب    الذي يسليوي  يتياة كفرهم الم ّةي  لى الرالل.  قوالطر  سراييل  الماضي الم ّكد ما كال علي   نو مد )
 (إن  )شرطاة الأد: 

علااى السااّييية اال تمالّيااة، وهااي ماا   ةوات  والشاارط  هااا قااايمو  ( ترتاارل بالشاارط المسااتريلّي،ةا  الشاارط   ل)  
 كاال ( ذلاك فاي  غ "  ّيماا سااالميارةقاول الشرط التي ترل  الوم  الماضاي  لاى المراار ، يراول ا ا  يعايش ماورةًا 

 ولذلك ال يراع  ايا (تها، فااز لذلك  ل) ترل  في الداللة   ل) ر المري، و ّيها  صل الفعال وعيا لرو  ةاللتها على
( ومعناااه المرااار غيرالفعااال  ماا   اسااا ق علااى الشاارط  اا ( ل)  االشاارط   اا "يرااول ا اا  هشااام  .(31 " كااال( بعااد   ل)

  ل) "  ال تاار   ّياك ترااول  م الميتاديول،  الماضااي عماس مااا دتاوهّ  لاو(؛ وذلاك لّل الااوم  المساتريل سااا ق علاى الاوم
 .(32 " كرمتك قلت  لو جهتني  مس   ،يا غدًا  كرمتك، فّذا ايررى العذر ولم  جهتني

 ل   ساانتم  و   ي  (  ساانتم( وجواباا  الماضااي  ذه الةا  مااع فعاال الشاارط الماضااي    ساانتموقااد  ّةت هاا
عياااةه المتعااالي  فهااو الغنااّي عاا  ،ولاا  ترااّر  سااااتيم     اايهًا،    ساااييم ، لاا  دنفااعفماارّة فعلياام علاايمم ( ساا تم
ح ََٰٰإِن َٰ﴿ ذات 

 
نُتم َٰأ ح ََٰٰس 

 
نُتم َٰأ نُفِسُكم  ََٰٰس 

 
ََِٰٰإَون ََِٰٰل

 
أ س 

 
ا ََُٰٰتم َٰأ َُٰعندتلم ََِٰٰإَون َٰ﴿ تعاالى ، وكذلك المر في قولا (7 اإلسراا  ﴾َٰف ل ه 

القااة مااع  نااي عاادتم( وجواباا  الماضااي مااا سااتيول علياا  الع  فرااد  ّة  فعاال الشاارط الماضااي (،8 اإلسااراا  ﴾ن ا َُٰعنند َٰ
مساتريل  وجاوة ، وهنا تظهر ةاللة صيغة الماضي في  سالو  الشارط وتحّولهاا للداللاة علاى ال سراييل في المستريل

ا وتيرز هنا ، ( ةا  الشرط    ل)  كفار  ناي  ساراييل ما  فيعاد كاّل ماا  ادا ما   عة عفاوه ماع  لرا ؛ر مة   تعاالى وسد
، وكذلك ليحّدةوا ما سيمول علي   مرهم في الراةم م  الوم فرصة جددد   اّل  ّي  عّو وجّل قد منحهم  ،عناة والمو 

م ََٰٰل ئِ  ََٰٰ﴿:قولا  تعاالى المر فاي ق 
 
ل ا َٰٱَُٰتمَُٰأ ا َٰٱَُٰتمَُٰ  ء  ت ي ََٰٰة َٰلصَّ ك  نُتمَٰة َٰلزَّ ر ََٰٰبُِوُسنِ ََٰٰ  ء  م  زَّ ق ََُٰٰتُمناُهم َٰ  ع 

 
أ ن   نن َٰح ًََٰٰضناق و ََّٰٰللَّ َٰٱَُٰتمَُٰو ض  َٰاس 

                              
 . 68/  1 ( ايظر الصا ويّي، صفو  التفاسير29 

محمد محيي  قه(،  رح ا   عريل على  لفّية ا   مالك، تحري769العريلّي الهمدايّي ت  عيد الر م    عيد  ( ايظر ا   عريل، 30 
 .147/  1م، 1980ها _ 1400، 20للطياعة، ط ، ةار مصردعيد الحميالدد  

 .156 /8( ا   يعيش،  رح المفّصل 31 

ايّي، صيعة عيد ، راجع  سعيد الفغ ي( ا   هشام اليصارّي، مغني الليي  ع  كت  العار  ، تحريق مازل الميارك ومحمد عل32 
 .337م، ص  1972، ةار الفير، 3
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نََّٰ ّفِو  ك 
ُ نُكم ََٰٰلَّ ََٰٰع  ّيِ د ََٰٰاتُِكم َٰس 

ُ ل  نَّ ََِٰٰخل نَُّكم َٰ   ات  ََِٰٰم َٰوِيت  ََٰٰت َٰج  َٰٱَٰتِه 
فراد  ّة  الفعال الماضاي  (،12 الماياد   ﴾وَُٰه  نن َٰل  

( بعط  عّد  جومل هي كالتالي     ،  ينماا  عطاى  قرضاتم(نمناتم(  (  نتيتم(   قمتمفي  سلو  الشرط بالةا    ل)
 ، ليا تي جاوا وزيماال راساي ديّ ردات عد ، التي تامع  ةاا الفرايض م  صال  وزكا  وتييّ  سراييل متطليات الناا   ني
لعاّل و  ، سا  بعاد  ل) يمّفار عانهم سايهاتهم فييّي  ما كال لهم عند ربهم ما  جاواا ،بغير  ةا   م ّكداً  ،شرط    كّفر(ال

(اكتسا  معناى االسارفراد  الوضاعصل ، فّل) كال الفعل ماضيًا ب اً يفسيّ  في ذلك بوعداً   ،يال باقترايا  با ةا  الشارط   ل)
واستعراّ ما  ّل  هام ما  العراا  يتيااة يرراهم لهاذه  ،ّ لمواق   هل اليتا  م  مواٌيرهماستعراا هنا ا  ذ ديد  
لتاي دليساويها ، اسلم وز يااط منااوراتهم وما امراتهمالم فيمش     ذلك  ريرتهم،إلبطال كيدهم في الص ّ  المواٌيق،

 .(33 .يرروا هذا الّدد ، ويرروا ما عاهدوا   علي  وهم في الحريرة قد ،ٌو  التمّسك  ددنهم
 (أداة الشرط )إذا: 

الشارط، تفياد   ل)  رت تي ارفًا محرًا م  غياو    معنى الشرط،ترمّ ت ،لما يستريل م  الومال وهي ارا  
، (34 ر مايا الماضي بعدها مراةًا با  االساتريال"يرول المراةّي "كيو ، مالزمة لها سواا   فاةت الشرط  م ال ةفالظرفيّ 

 .(35 "وقد زعم الفّراا  ّيها  ذا كايت بمعنى الشرط فال يمول بعدها  اّل الماضي
يََٰٰف إِذ  ﴿ قولا  تعاالى  ففاي ،الشيا ذاتا  مع فعلها الماضي في الخطا  الررنييّ وقد  ّةت  ا ةَِٰٓأۡلٱَٰدَُٰ  ع ََٰٰء َٰج  َِٰخنو 

ََِٰٰن اِجئ َٰ اَُٰكم َٰب ًا فاي ساياف الحاددث عا  داوم  ذا( معنى مهّماالفعل الماضي مع الةا     (،  ةّ 104 اإلسراا  ﴾ ل فِيف 
المرتااارل  ،(و  ّكااد ذلاااك جااوا  الشااارط الماضااي  جهناااا  ذ يحمااال فااي صّياتااا  تهدداادًا ووعيااادًا لينااي  ساااراييل،اآل اار ؛ 
يََٰٰف إِذ  َٰ﴿ قول  تعاالىوالمر ذات  في ، (36  ميا راً اليالم الخطا ، ليمول  برمير ا  ل ى ََٰٰدَُٰ  ع ََٰٰء َٰج 

ُ
ناأ ث ََُٰٰهم  ل ني ََٰٰن ناب ع  َُٰكم َٰع 

يََٰٰ ِعب اد َٰ ِلََٰٰلَّ ا   
ُ
ََٰٰأ

 
َٰب أ ِديد ََٰٰس   (.5 اإلسراا ﴾ش 
ما   ماا سيساّلط  علايهم فاي المار  اآل ار   اذلك  العاقية، مييتاً يرهم بما دنتظرهم م  سوا  راة   تذك فلّما

 .(38 درتييوي  معهم م  ييال يمأل النفوص باإلساا  ا، بم(37   دددجيا ر  ذوي قو  وبطش 
 د:الماضي المؤكّ  .ج

لّيا  دادّل علاى زماال ايرراى،  كت كيادًا؛ وذلام   كيار الفعاال  _في  صل وضع   _يعّد الفعل الماضي
 تاإلٌيااالت كياد، و اة  فاي ، ومع ذلك فرد دواراة بالماضاي الو ا، والحدث قد  صل، والاهة في  ٌا تةفالفعل كاي   وتام  

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

                              
 .856ص  ،( ايظر سيد قط ، في االل الررنل33 
اليت  العلمية،  يروت، المراةّي، الانى الّدايي في  روا المعايي، تحريق  فخر الّدد  قياو  ومحّمد يديم فاضل، ةار مراةّي، ( ال34 
 .367، ص م1992، 1ط
 .4/96( ا   يعيش،  رح المفّصل 35 
 .2253 ( سيد قط ، تفسير في االل الررنل36 
 .141/ 1( الصا ويّي، صفو  التفاسير، 37 
 2214 في االل الررنل، سيد قط  (38 
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ذلاك لّل معناى التحرياق  ؛النحو اول باالتحريق معناى الت كياد ، وقاد قصاديق وهاو المعناى الول المالصاق لهااالتحرو 
ل( وزّيما جاات   قد (لت ّكد هذا المعنى، التي ل الفعل قايم   صاًل بصيغة الفعلبحصو   .(39 هي صيغة   فدعد

ففااي  ، نااي  سااراييل _تعااالى_ هااا    ، التااي  اصاا فااي نيااات الااذكر الحماايم وقااد جاااا هااذا المعنااى ماااٌالً 
د َٰ﴿ قول  تعالى ل ق  لِم ََٰٰ   ِي  َٰٱَُٰتمَُٰع  ب َٰٱَِٰفََِٰٰمنُكم ََٰٰ  َٰت د   َٰع َٰٱََّٰلَّ فرد لم  ني  سراييل  كيد ع   راة   تعالى ت(، 65 اليرر   ﴾ِتَٰلسَّ

ى  ولهاك وذلاك لماا ياال فاي عريا ؛لرّصة يمم   ل ديهتوا في  ييارها، لّل ميل هذه ا  الالم( و   قد(ا  ّكد الماضي 
نند َٰ﴿، وفااي موضااع ن اار(40 فااا تيج فااي ذلااك  لااى توكيااد و ّيهاام علمااوا تلااك الحريرااة ،المعتاادد  ماا  مسااخهم ق اارة  ل ق    َٰ

يَٰ ا اس  ََٰٰء ُكمج  ََِٰٰمل ساياف  ولعالّ  ،م ّكدًا باالةا    لراد(الماضي   جاا( الفعل جاا الخطا  ب (،92 اليرر   ﴾ ِتَّٰيِن  َٰل  َٰٱب
 ،صار حةواضاحة  ة علاى صادف ييّوتا الداّلا ،  موساى التساع معااوات ييايّ ت ؛ فرد كاياالحال يمفينا م وية الشرح

اا ،يحتماال الشااّك  و التيااذد  بمااا ال وهااو اّتخاااذهم  ،ح جسااامة فعلهاام الال ااقيا بالفعاال الم ّكااد ليوّضااومااع ذلااك ج 
التاي هاي ما   غار  ، وممنوياتهاا اليهوةّياةو الحميم  ل) دوّضح تركيياة الانفس م  ةول  ، في ّيما  راة العو العال 

 ؟، ف ّي  لحاة وجحوة بعد هذاهم و عادنوا تلك المعاوات يمفرول فيعد  ل) دروا ب بصار  ،المخلوقات
د َٰ﴿ قاال تعاالى وفي موضع ن ر  ل ق  ََٰٰن اء  ت ي ََٰٰ   َِٰكت  َٰل َٰٱَُٰماس  ي ََٰٰب  فَّ َِٰب ع ََِٰٰم  ََٰٰن ا  ق  َِٰۦَِٰده يااد  (،87 اليرار   ﴾َٰلولُسِ  َٰٱب

وهاي التاي  ّرفوهاا  ،جاا ب  ييّيهم موسى وهاي التاورا   لت كيد ما ( نتينا( وبعدها الفعل الماضي  التوكيد بالةا   لرد
رََٰٰ﴿ في قول  تعاالى مّرتي    قد (ا م ّكدًا   جاا ( وياد الماضي  ،بعد فيما ه َٰي 

 
يََٰٰق د ََٰٰبَِِٰكت  َٰل َٰٱَٰ  َٰأ ا ََُٰٰر ُساُل اَٰء ُكم َٰج  َُٰيب نّيِ

ثِي ََٰٰل ُكم َٰ اَٰاك  ي ع ََٰٰبَِِٰكت  َٰل َٰٱَِٰم  ََُٰٰفان َُّٰت ََُٰٰكنُتم ََّٰٰمِمَّ رََٰٰع  َُٰفا  َٰ   ثِي  يََٰٰق د ََٰٰك  ا َِٰٱَّٰمِ  ََٰٰء ُكمج  كِت  ََٰٰنُار ََّٰٰللَّ بِي ََٰٰب َٰ   َٰ﴿(15 الماياد   ﴾َٰمل
رَٰ ه َٰي 

 
يََٰٰق د ََٰٰبَِِٰكت  َٰل َٰٱَٰ  َٰأ ا ََُٰٰر ُساُل اَٰء ُكم َٰج  نَٰلولُسن َِٰٱَّٰمِ  ََٰٰة َٰف ت  َََٰٰع   ََٰٰل ُكم ََُٰٰيب ّيِ

 
ناَٰت ُقالُنا  ََٰٰأ يََٰٰم  ا ََٰٰب ِشني ََِٰٰمن  ََٰٰء ن ناج  ّل  ند ََٰٰن نِ يو  ََٰٰ   ق  َٰف 

يَٰ ا ن ِ يو  ََٰٰب ِشي ََٰٰء ُكمج  َُٰٱ  ََٰٰ   م ّكادًا  _نصاار  وال اليهاوة _مخاصياًا  هال اليتاا   (،19 الماياد   ﴾َٰق ِديو ََٰٰء َٰش  ََُٰٰكَََِّٰٰع   ََّٰٰللَّ
مشا  ماا كااال يخفيا   هاال ولعاّل توكياد الفعاال الماضاي يفرااح و  _م صااّلى   عليا  وساالّ  _محمادييّيا    ماا جااا باا

  الماضاايالفعاال وكااذلك كااال ت كيااد ،  (41 _صااّلى   علياا  وسااّلم  _اليتااا  مّماا  كااايوا معاصاار   لسااّيديا محمااد 
َن ي ََٰٰق د ََٰٰءِي  َٰإِس  رََٰٰب ِ يَٰي  َٰ﴿قولا  تعاالى  فاي ( ياى

 
نُد ُِّكم ََّٰٰمِن  ََُٰٰكمن  َٰأ ي  ذ ةّل ت كياد الفعال وتياراره فا (،80 صا   ﴾ ع 

وقتهااذ  وهااو  صاال برااايهم واسااتمرارهم، فلااوال اإليااااا مااا كااايوا، الااذي تناسااوه موضااع علااى  همّيااة هااذا الفعاال غيرمااا
 .يستمعول  لى ن ر الييياا

 :. بعد الظرف حيثد
وقاد  فااة ، (42  فعلّياةاسمّية كايت  و  ،مالزم اإلضافة  لى الاملة ،ممال مينّي على الرمّ  ارا   يث(

ُُكُا  ََٰٰ﴿:في قولا  تعاالى (الماضي بعد الظرا   يث اِمن ََٰٰ   ي ََٰٰه  نة ََٰٰ  قُالُنا  ََُٰٰتم َِٰشنئ ََُٰٰثَٰح  اإلبا اة  (161 العاراا  ﴾َِٰحطَّ
، فلام ة علاى  ناي  ساراييلعام   الساابر، وهاي ي عام تورااا  لاى ي  وصانوا الطعاام المماالالتصّرا فاي في والسعة 

 .يمفهم    ل) يّااهم ومنحهم يعم   اّل اّي  بسع لهم في اال تيار

                              
، 3ايّي، صيعة ( ايظر ا   هشام، مغني الليي  ع  كت  العار  ، تحريق مازل الميارك ومحمد علي عيد ، راجع  سعيد الفغ39 

 .226م، ص  1972ةار الفير، 
 .475و 408/  1اليدلسّي، تفسير اليحر المحيع، ايظر   و  ّيال  (40 
 .309/ 1و  التفاسير صفتفسير ايظر الصا ويّي،  (41 
 .154/  2، وايظر السيوصّي، همع الهوامع 115_114/ 3ايظر ا   يعيش،  رح المفّصل  (42 
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 :ةجملة الصلة الماضويّ . هـ
ح معناهاا  اّل ، ال دّترا، ياقصة الداللاةميهمة المعنى _الخاص والمشترك  _السماا الموصولة  نوعيها 

االت  ص  ، حااا  عااّد   ااروط، يااا   ل تتحّرااق فيهاااوقااد  ورة لهااا النّ  ،لااك الصاالة؛ فهااي مفتراار   لااى ت(43  بالصاالة ذا وو
 ذ ّل فاياد  الصاالة  ، ي معلوماة لديا  _مفهوماًا للمخاصا  ، و ل يماول معناهاا لفظاًا ومعناىً  ،منهاا   ل تياول  يرّ اة

 .(44  للمخاص رفع اإل هام م  الموصول وتوضيح   هي
وقااد جاااات صاالة ، (45  الصاالة(ا ّياار عنهااا  اا، ومااّر  ع الحشااو(مااّر  يو   وجملااة الصااّلة  صلااق عليهااا سااي

يستخلصاها لتيياال  ، يومما  لناا  ل) موضاعماا فاي غيار  ليناي  ساراييل يّ الررنياالخطاا  فاي الموصول  فعاااًل ماضاية 
، د   سااماا موصااولة، لرااد ورةت عااساام الموصااولالومنااّي علااى اال الٌاارةاللااة الفعاال الماضااي المرصااوة  وتوضاايح 

 .  وفق سياف الخطا ، التي تختلوليلٍّ ةاللت 
  مااالسم الموصول(:) 

فراد ، (46 واإلفاراة والتينياة والاماعيساتوي فيهاا التاذكير والت يياث  ددّل في  صل وضاع  علاى غيار العاقال،
وما  ذلاك قولا   ،علايهم التاي  يولات، رساالة ياال ال فاي خطا  الررنيّي ليني  سراييلال  ّة  مع صلت  ةورًا مهّمًا في

ََِٰٰإَوذ َٰ﴿   تعاالى
 
ُكم َِٰمينث  ََٰٰن اخ   َٰأ ع ََٰٰق  ر ف  نار َٰٱَٰق ُكمَُٰف نا ََٰٰن نا   يََُٰٰخنُ    ََٰٰلطل نا ة ََُٰٰكمن  َٰء  ت ي نَٰم  ناَُٰكنُو   َٰذ َٰٱ  ََٰٰبُِقناَّ لَُّكنم ََٰٰفِينهََِٰٰم  َٰل ع 

خ   ََِٰٰإَوذ َٰ﴿( 63 اليرر   ﴾ت تَُّقان
 
ُكم َِٰميث  ََٰٰن اأ ع ََٰٰق  ر ف  ار َٰٱَٰق ُكمَُٰفا ََٰٰن ا   يََُٰٰخُ    ََٰٰلطل ا ة ََُٰٰكمن  َٰء  ت ي ََٰٰم  عَُٰس َٰٱ  ََٰٰبُِقاَّ  (،93 اليرر   ﴾ا   َٰم 

رة  فعلهام  ، وت كد  يرااً يول على  ني  سراييل، الذي  و  همّية اليتا  ي  السابرتي تفي اآلدت ّكد صلة الموصول   ذ
خطاااا  هاااي لليتاااا  الغاياااة السااامى فاااي ال ّل ، وفاااي هاااذا المراااام يااااد وكفااارهم بااا لااا  وزيياااارهم  بااا  تياااذديهم زااه و 

ة جعلااات الفيااار دنصااارا لليتاااا   ّل جملاااة الموصاااول الماضاااو ّ   ذ ؛ ناااي  ساااراييل لمخااااصديي ال ل ،الساااماوّي المناااودل
 ،،  اّل  ّل الخطاا  قااد ا تلاا تشااب  اآلدتااي  السااابرتي  فاي الموصااول وصاالت لااى   _ هنااا_ار  اإل ا وتااادر المناول،

، مار التاالي لياّل منهماام  فعال ال هماا تلفتا فيما دلي (  اّل  يهما  بشي  الاملة   برو فرد جاات الاملتال متيوعتي
فرااد  ،والسااياف هااو الفيصاال فااي اآلدتااي  ،(ياييااة فرااد تولياات بالفعاال  اساامعوا مااا ال ،الفعاال   اذكااروا (فرااد تيااع الولااى 

كاار و الولااى فااي مرااام عااامجاااات   همفرااد بااال ضااالل ،،  ّمااا فااي الياييااةساارة لمااا قااد ماانح    نااي  سااراييل، غادتاا  ذ 
؛  ذ فيااا    ماااامهم  دتااااا موسااى اليتاااا  هااو يعماااة لهاام ساااية هااذه اآلياااة لمااا قيلهاااا  لّ وتظهاار منا ،باتخاااذهم العاااال

 .(47 ٌم قا لوا تلك النعمة باليفرال ،و رايعهم

                              
ةار اليت  العلمّية،  يروت، المرتصد في  رح اإليراح، ها(،  81ايظر الارجايّي، علي    محمد    علي الو   الشر    ت (43 

 . 118لة العربّية  ةراسة لغوّ ة يحوّ ة(، منش   المعارا، السمندرّ ة، ص، وايظر محّمد   راهيم عياة ، الام237لينال، 

تحريق دوس  الشيي محمد  ها(،  وضح المسالك  لى  لفّية ا   مالك، 761ايظر ا   هشام اليصارّي،   و محمد جمال الدد   ت (44 
 1206فال محمد    علي الصّيال الشافعّي  ت ، وايظر   و العر 143/ ص 1اليراعّي، ةار الفير للطياعة والنشر والتوز ع، ج

 .254م، ص 1997ةار اليت  العلمّية،  يروت، لينال،  ا ية الصّيال على  رح ال مويّي، ها(، 
 .107و105 / 2اليتا ،  ايظر سييو  ، (45 
محمد   راهيم،  حريقالررنل، ت ، اليرهال في علومها( 794ت   در الدد  محمد     هاةر المصرّي  عيد   و ،  ( ايظر الوركشيّ 46 

، وايظر محيي الدد       مد مصطفى ةرو ش  ت 398ص، 4م، ج1975، 1ةار   ياا اليت  العربّية، اليا ي الحليّي ط
 .89/ 10ها،  1415 ه(،  عرا  الررنل وبياي ، ةار اإلر اة للش ول الاامعّية، ةار ا   كيير،  مص، سور ة،1403

 .466/ 1 ، تفسير اليحر المحيعو  ّيال اليدلسيّ    (47 
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فااي الخطااا  الررنيااّي لهاال  _الفعاال المرااار  المساايوف بالناسااي   كااال (  _وقااد  ّةت صاالة الموصااول 
رَٰ﴿  فااي قولاا  تعااالى ،اليتااا  نني  ه 

 
يََٰٰق نند ََٰٰبَِِٰكت  ننل َٰٱَٰ  َٰأ ننا ََُٰٰر ُسنناُل اَٰء ُكم َٰج  ثِنني ََٰٰل ُكننم ََُٰٰيب ننّيِ نناَٰاك  َِٰمنن  ََُٰٰفننان َُّٰت ََُٰٰكنننُتم ََّٰٰمِمَّ

هناا  _، وتاادر اإل اار  ل الحمايم ليياال تو يا   هال اليتاا  ّةت المعنى الذي  راةه التنو ا (،15 المايد   ﴾بَِِٰكت  َٰل َٰٱ
فعاال ، وقاد تادّل العلى الاوم  الحااليالصيغ الماضية  ؛ فرد تدلّ يغ الصرفّية لألفعال ليست مّطرة  لى  ّل الص _

، وال دتا ّتى ذلاك بمعاول عاا  الساياف اللغاوّي الماالزم للصاايغة والمراام الاذي  وصلراات المراارعة علاى الاوم  الماضااي
لاى الاوم   ذ دادّل ع ،  كاال (  اال فيا  المراار  مسايوقًا وما  ةاللاة المراار  علاى الماضاي ماا يماو ، في  الصيغة

وفااي  ،( واالساتمرار ما    يفعال (، فالماضاي جااا ما    كااالث اساتمّر فاي الااوم  الماضايّل الحاد  ،  ي) رالمساتم
رااع مااّر  وا اادً   اال اسااتمّر مااّد  ماا  ، وليناا  لاام يوقااع فااي الااوم  الماضاايوهااي  ّل الفعاال  ،ذلااك  يرااًا ةاللااة عميرااة

ل اليتا  استمّر فتر  صو لة ، ففعل اإل فاا الذي كال يفعل   هنطيق على الفعل في اآلية السابرة، وهذا د(48 الوم 
 -صلى   علي  وسّلم _د يو  محمّ يمنذ مايا رسلهم باليت   لى زم  

نِ  َٰنِع ََُٰٰكنُو   َٰذ َٰٱَٰءِين  َٰإِس  رََٰٰب نِ يَٰي  َٰ﴿  وهنالك اسم موصول ن ر جاا في  طا     لى  ناي  ساراييل َٰلَّنِ يَٰٱَٰم 
ن َٰ

 
م َٰأ ل ي ََُٰٰتَٰع  ََُٰٰكم َٰع  ّنِ

 
أ نل ََٰٰ   ََُٰٰتُكم َٰف ضَّ  ولايس كاا ،وهاو اسام موصاول ةالّ  ،(التايوهاو   (،122 اليرار   ﴾ ع  ل ِمني َٰٱل َََٰٰع  

 ،، وهااو تفراايل   ّياااهم علااى العااالمي  سااراييل  ل دااذكروا  ماارًا محااّدةاً ، فّلمااا  راة   ماا   نااي ماا( الموصااول الماايهم 
   مع صلت  الماضوّ ة المعنى المراة. ، الذي  ةّ (جيا بالموصول  التي

 :فّيةالصر  الزيادة .و
  المعاايي الصارفّية التاي تحملهاا الصايغ هماا ولة دتيّول م  يرطتي   ساسيتي  النظام الصرفّي للغة العربيّ 

اييهمااا الميااايي، لمطاوعااة واليياار  والتعديااة ... لاايكاالينااى فيهااا  ، المت ّتيااة ماا  زواياادالمختلفااة فااي اللغااة العربّيااة  ٌو
، وتيرز العالقة  ينهما في كاول المياايي الصارفّية تناتج معاايي صارفّية لفةّلرة بالووايد والةوات المختالصرفّية المتع
 .(49 ، مايحة المينى الصرفّي معنى واضحًا"درج تحت هذه الميايي معايي معينةوايفّية وتن

  ذلاااك  لاااى  دماااة الامااال ،  ااال تتعااادّ عناااد  ااادوة وصااا   نياااة اليلماااة فراااعقااا  تو وغاياااة الصااارا ال ت
يمما  فهمهاا  اّل بعاد ، فييير م  مسايل النحاو ال الذي دوصلنا للفهم الصحيح للاملة ، فهيمل اليلمة هووالعيارات

 .(50  النحوضرورّ ة لدراسة  ،  ذ يشّمل مردمةً ةراسة الصرا
  قول  تعاالىوم  ذلك ما جاا في ، عّد  معالٍ  ّةت الو اةات الصرفّية في الفعال الماضية ال رة الذكر 

لَّل َٰ﴿  ل ي ََٰٰن ا  ظ  ام َٰل َٰٱَُٰكمَُٰع  م  ل  ََٰٰغ  نز 
 
أ ل ي ََٰٰا   ل َٰٱ  ََٰٰم  ََّٰل َٰٱَُٰكمَُٰع  ى  َٰلسَّ  إلفااة  معناى( ضاي  اّللنااجاا الفعال الما(، 57 اليرر   ﴾ا 

 الفعال الماضاي  فاةت الو اة  فاي وقد، (51 وجعل  عليهم كالظّلةحا  م   ّر الشمس ، فرد سترهم   بالسّ الميالغة
 ّل   تعالى  يعم عليهم ب يوا  م  الطعام والشرا  م  غير كاّد  ،  ي) م، وبيال سهولة تحريق الطعاعديةالت (  يولنا

                              
 .244( ايظر كمال ر يد، الوم  النحوّي 48 
 .82، ص 1993، 3تّمام  ّسال، اللغة العربّية معناها وميناها، عالم اليت ، الراهر ، ط (49 
هيد  مد لخرر،  يموذجًا(، رسالة ماجستير جامعة الش ايظر فيروز    سالم، الداللة الصرفّية في الخطا  الررنيّي  سور  يس (50 

 .14م، ص  2015ها، 1436الاواير،
 .375/  1 ، و  و  ّيال، تفسير اليحر المحيع54/  1( ايظر الصا ويّي، صفو  التفاسير 51 
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حة باا ّل   قااد  ياااهم ومّيااوهم ، واليخفااى  همّيااة  سااناة الفعاال  لااى ضاامير المااتيلم المعظاام؛ فهااو   ااار  واضااوالتعاا 
 .غدف عليهم تير ماً و  

 ( و الفعالن ) نّج أنج() 
َِٰإَوذ َٰ﴿  وما  ذلاك قولا  تعاالى ،فااةت ةالالت   ار  اضاي  ر ياد الو اة  علاى الفعال الموفي موضع ن  

َّي َٰ ا َٰفِو ََٰٰء  لََِّٰٰمِ  ََُٰٰكمن  ََٰن  َن ي ََِٰٰإَوذ َٰ﴿ (،و49 اليرار   ﴾ع    ِ َٰل َٰٱَٰء َُٰسايََٰٰي ُساُمان ُكم ََٰٰن َٰع 
 
نا َٰفِو ََٰٰء  لََِّٰٰمِ  ََُٰٰكمن  َٰأ َٰي ُسناُمان ُكم ََٰٰن َٰع 

َن ي ََٰٰق د ََٰٰءِي  َٰإِس  رََٰٰب ِ يَٰي  ََٰٰ﴿و (،141 العاراا  ﴾َٰع    ِ َٰل َٰٱَٰء َُٰسايَٰ
 
ُد ُِّكم ََّٰٰمِ  ََُٰٰكمن  َٰأ و  ََٰٰع  د َٰ   ََُٰٰكم َٰن  َٰع  انِب  ارَِٰٱَٰج  َٰٱَٰلطل

ن  َٰي َٰل   َٰم 
ّل هنالاك فرقاًا  الغّياًا  اي     ، وما  لطيا  الراول   ياى ( اإلسرا  في  دوث الفعالفرد  ّة  الفعل (، 80 ص   ﴾

لفرف  ي    فّعل ( و    فعل (، يراول  الفعلي    يّاى( و  ياى (، فرد   ار  لى ذلك  فاضل السامرايّي في با  ا
" ومن  استعمال   يّاى ( و   ياى ( فّّل المال    ّل الررنل اليار م كييارًا ماا يساتعمل  يّااى( للتلّياث والتمّهال فاي 

، (52 " سار  ما    يّااى( فاي التخلايص ما  الشاد  واليار  النتياة، و ستعمل    ياى( لإلسرا  فيها، فاّّل    يااى(
تيااول ماا  العااذا   ينهمااا، فاإليااااا يمااول قياال وقااو  العااذا   و الممااروه، والتنايااة  ل) يلحاا  فرقااًا ن اارو مماا  لنااا  

المو د باالل  إلفااة  المشااركة  ،(واعدالصرفّية ما جاا في الفعل  وم  المعايي ال ر  للو اةات والممروه الواقع، 
و  ََٰٰ﴿فاي قولا  تعاالى  د َٰ   ََُٰٰكم َٰن  َٰع  انِب  ارَِٰٱَٰج  َٰٱَٰلطل

ل  ََٰٰم   َٰي َٰل   ن زَّ ل ي ََٰٰا   ن ََّٰل َٰٱَُٰكمَُٰع  نل َٰٱ  ََٰٰم  ى َٰلسَّ وتظهار الفاياد  (، 80صا   َٰ ﴾ا 
اوذكار الومخشاريّ  ،والرفاع ما   ا يهم، وهي  عاالا   لمماياة  ناي  ساراييل في اليناا الاددد ّد  المواعاد   " وزّيماا عد

 ،منافعهاا التاي قاام  هاا ةدانهم و ارعهم  ليهم لّيها البستهم واّتصالت  هام  ياث كايات لنياّيهم ويرياايهم وزلايهم رجعات
 .(53 "وفيما  فاّ عليهم م  ساير يعم  و رزاق 

 : . المضارع الذي يفيد معن  الماضيز
 ّل تعيي  مالمح الوم  في العربّية بحاجة  لاى فحاص الينياة المساّما  بالصايغة الومنّياة وماا تشاتمل عليا  

يوتاا  الااداللماا  ةالالت، وماا  ٌاام فحااص الااوم  النحااوّي بمراقيااة ال ّي  و تغّيااره ماا  الوجهااة صاايغ فااي االسااتعمال ٌو
 .(54  الصرفّية

الصااايغ  ؛ فراااد تااادلّ يغ الصااارفّية لألفعاااال ليسااات مّطااارة  لاااى  ّل الصااا _فيماااا سااايق  _لراااد تمااات اإل اااار  
، وال دت ّتى ذلاك بمعاول عا  الساياف فعال المرارعة على الوم  الماضي، وقد تدّل الالماضية على الوم  الحالي

 ذ( فهااو    ذا تيااع الفعاال المرااار   صلراات فياا  الصاايغة، وماا   ميلااة ذلااكاللغااوّي المااالزم للصاايغة والمرااام الااذي  و 
م ََِٰٰإَوذ َٰ﴿   تعالى عنى الماضي يحو قولمب ِي  َٰٱَٰبِك ََُٰٰكوَُٰي  ُو   َََّٰٰلَّ ف    ََٰٰبُِتناك َِٰلُث ََٰٰك 

 
ق ََٰٰأ   ََُٰٰتلُناك َٰي 

 
 ،(30 اليفاال  ﴾وُِجناك  َُٰي ََٰٰأ

بلننك ََٰٰيُنناِ ََٰٰإِذ َٰ﴿  ، يحااو قولاا  تعااالىاضاايةمرااار  بعاادها  مايااة الحااال الموغاليااًا مااا دوااراة بال ََٰٰر  رَٰل َٰٱَٰإِل  ل  ننةِم  ََٰٰئِك  ّنِ
 
َٰأ

ع ُكم َٰ  .(55 ف صل وضعها  ل تيول ارفًا للوقت الماضي ،، والسي  في ذلك هو    ذ ((12 اليفال  ﴾م 
،  ذ ددّل على الوم  المساتمر ،(الك اوم  ةاللة المرار  على الماضي ما يمول في  المرار  مسيوقًا  

وفاي ذلاك  يراًا  ، ي  ّل الحدث استمّر في الوم  الماضاي، فالماضاي جااا ما    كاال( واالساتمرار ما    يفعال (

                              
 .76 – 62ص لررنيّي، فاضل صالح السامرايّي،  الغة اليلمة في التعيير ا (52 
 .80/  1 ( الومخشرّي، اليشاا53 
 .45و44م، ص1986، 1ط الهيهة المصرّ ة العامة لليتا ، الراهر ، واللغة، مالك المطليّي، الوم ايظر  (54 
 . 204/ 1( ايظر السيوصّي، ال ياه والنظاير 55 
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،وما  (56  ل استمّر ماّد  ما  الاوم  ،رع مّر  وا د ً   لم يوقع في الوم  الماضي، ولينّ وهي  ّل الفعل  ،ةاللة عميرة
ا﴿  ك قولا  تعاالىذلا ل ََٰٰ  م  ل  ََُٰٰمان اظ  نُايََِٰٰك    نُهم ََٰٰ  ََٰك  نُفس 

 
ظ ََٰٰأ الاذي ، ( ّل المراار    يظلماول   ذ)  (،57 اليرار   ﴾لُِمنان َٰي 

 نااي  سااراييل مسااتمرول فااي  ، وهااو  لّ اً دااوال مسااتمرّ  ( قااد  فاااة معنااى الحاادث الواقااع فااي الماضااي وال  كااال اساايق  اا
ت ََِٰٰإَوذ َٰ﴿ والمر ذاتا  فاي قولا  تعاالى  المهم لنفسهم بمفرهم. َٰن ف ََُٰٰتم َٰل َٰق  ا ََُٰٰتم ََٰٰٔردَّ َٰٱفَٰاس  َُٰٱ  ََٰٰفِيه  ناُكنُتم ََٰٰوِج َُٰم ََّٰٰللَّ ُتُمنان ََٰٰمَّ  ت ك 

، تاساايد الحالااة النفسااّية التااي كااال (يتمااول( المساايوف بالناسااي  كااالترااار   فرااد  فاااة الفعاال الم(، 72 اليراار   ﴾
 ليخشوا  مر  .، ها  نو  سراييل بمتمهم  ير الرتليعيش

رََٰٰ﴿ فااي قولاا  تعااالى (لااى الفعاال المرااار   تخفااول( المساايوف بالناسااي  كااالدنطيااق عوالماار ذاتاا   نني  ه 
 
َٰ  َٰأ

يََٰٰق د ََٰٰبَِِٰكت  َٰل َٰٱ ا ََُٰٰر ُساُل اَٰء ُكم َٰج  ثِي ََٰٰل ُكم ََُٰٰيب ّيِ اَٰاك  اإل فااا الاذي كاال ف (،15 الماياد   ﴾ ٱل ِكت  نبََِِٰٰم  ََُٰٰفان َُّٰت ََُٰٰكنُتم ََّٰٰمِمَّ
وساّلم صلى   علي   _د منذ مايا رسلهم باليت   لى زم  ييو  محمّ يفعل   هل اليتا  ليتيهم استمّر فتر  صو لة 

صالى    _د ن ار الوماال محّما الحراد الاذي كاال  ناو  ساراييل يحملويا  فاي  يفساهم لنياي وهذا د  ر  لى عظايم _
 قيام الساعة. ولتياع   تى وسّلم _علي  

عليا  كاال(، فراد ةّلات علاى ماا كاال بالناساي  عل المرار  المسيوف يق الريمة التي  ّةاها الفيلح  مّما س
صاافات سااليّية مالزمااة لهاام، ال  _فااي جّلهااا  _، وهااي ومااا يمماا   ل يسااتمر منهااا ، نااو  سااراييل ماا  صاافات و فعااال

وا ااتالفهم فااي كيياار  ،والذلاة، والاام الاانفس، والفسااق   االعتااداا واليفاار وعاادم اإليمااال واالسترااعاا، وهاايدتركويهاا
  مورهم. م 

 :(ثمّ بعد ) يالماض .ح
و ضااا االساتراباذّي ، (57  والمهلاةوالترتيا   ، را عط  يرتري ٌالٌة  مور  التشر ك فاي الحمام (ٌمّ  

ساييو   فاي تفر را   اي   ما قالا وم  لطي  الرول ، (58  االرتراا، والتدّرج في قد ت تي لمارة الترتي  في الذكر ّيها 
المارور، ، فالفااا   اركت  ينهماا فاي فعمارو، وماررتو  رجال فاامر    ماررتو  و ادٍ  قولاك م  ذلاك   "و ، ويّص ٌّم والفاا

دواًا با  ميا( الول  ٌامّ ، وجعلات ، فاالمرور ههناا مارورالٌام امار      مررتو  رجالٍ ذلك، وم  وجعلت الول ميدواًا ب 
 .(59 "و  ركت  ينهما في الارّ 

را االلا  (، وقاد  لراى هاذا الحاملح  وروة  ارا العطا   ٌّا ّل الدارص للخطا  الررنيّي ليني  سراييل د
 ّة  الفعال الماضاي بمعّياة  ٌام( العاصفاة معاايي  ، وقادرك مسا ات زمايّية في  نية السرةيتعلى الفعال المتتالية ف

ث ََُٰٰثمَََّٰٰ﴿ ففاي قولا  تعاالى ،ايّية  ركّياةزمسناد لو ة  ، ففي اآليات التاليةوةالالت متنوعة ا ََٰٰدَِٰب ع ََّٰٰمِ  ََُٰٰكمن  َٰب ع  َٰتُِكم َٰم 

                              
 .244( ايظر كمال ر يد، الوم  النحوّي 56 
وا   هشام  ،105/ 1م، 1982، 2ار اليت  اإلسالمّية، طالوّجاج،  عرا  الررنل، تحريق وةراسة   راهيم ال يارّي، ة ايظر (57 

 .159اليصارّي، مغني الليي  ع  كت  العار  ، 
، 414/ 4م، 1998، 1ت  العلمّية،  يروت، ط( االستراباذّي، رضي الدد ،  رح كافية ا   الحاج ، تحريق  ميل يعرو ، ةار الي58 

493 
 .429/ 1( سييو  ، اليتا  59 
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لَُّكنم َٰ نُكُو ن ََٰٰل ع   مااتهم، فرااموا وعا اوا دنظار بعراهم  لاى بعاض كياا    ل)  فرااد بعايهم   بعاد(، 56 اليرار   ﴾ ت ش 
 .(60  يحيول 

لَّ ََُٰٰثمَََّٰٰ﴿قول  تعالى وفي عم   علاى هنا جاا اإليرا  السرةّي في تعداة ي  ( 64 اليرر   ﴾لِك  َٰذ  ََٰٰدَِٰب ع ََّٰٰمِ  ََُٰٰتمت ا 
بعد كّل هذه الهدية النفسّية جاا العااص    ٌاّم ، ، ورفع  الايليا    مام التورا  ه ميياقهم باتّ ، فيعد   ذ ني  سراييل

ٍّ عا  الحااق وازو راة  نااي  ( مسااندًا ليناي  ساراييل، لييااّي   ريتاوّلىمتيوعاًا بالفعال الماضااي   ( ار ر ساراييل ما   عاارا
ََُٰٰثمَََّٰٰ﴿قول  تعاالى وفي  ،(61 ع  الااّة  ت  ( العاصفاة متيوعاًة جااات  ٌامّ  (74 اليرار    ﴾لِنك َٰذ  ََٰٰدَِٰب ع ََّٰٰمِ  ََٰٰقُلُاُبُكمَٰق س 

 بعاد الحاددث المفّصال، (مراافة لرامير الخطاا  الامعاّي   كام(، مساندًا  لاى   قلاو (، القساتبالفعل الماضاي  
ّف  ل) تار  يداًل ما ، فالفاو  الحسّية لد   ني  سراييل ، جاات ٌّم لتيّي وكيفّية التعامل مع  ني  سراييل ،لرّصة اليرر 
 ، وازةاةوا عناةًا وتاّيرًا.، ازةاةت قساو ً اليرر  م  عير  لما كال في قّصة قلوبهم وتلي 
َُٰتمَُّٰتَّ ن  َٰٱَُٰثنمَََّٰٰ﴿ تعاالىٌاّم( قولا  بالعاص    اً سيوقالفعل الماضي م افيه وم  المواضع ال ر  التي جاا 

نَِٰمن  ََٰٰ  َٰعِج َٰل َٰٱ َِٰب ع  ننُتم َٰۦَِٰده
 
أ معناى الترا اي  الفعال الواقاع بعادها( و  فراد كشافت   ٌامّ  (،92 و 51و ليرار   ﴾لُِمنان َٰظ  ََٰٰ  

َُٰثنمَََّٰٰ﴿  تعاالى وفاي قولا  ،اال  لهاًا وكفارهم وتياذديهم  رساالة موساىوالفتور العرّدي لد   ناي  ساراييل باّتخااذهم الع  
د َٰ ة َٰل َٰٱَٰل ُكمََُٰٰن ار د  وَّ ل ي ََٰٰك  ، ( ي ّ لاو   العو منّية  ي  الحادٌي و لترا ي م   الل المّد  الامعنى يظهر   ذ (6 اإلسراا  ﴾َِٰهم َٰع 
، تواذكر فاي الرارنل  اّل فاي هاذه الساور  ير   ني  سراييل لام " وهذه الحلرة م  سرول سّيد قط  في تفسير هذه اآليةي

وتيش  ع  العالقة الميا ر   اي  مصاار   ،ي صاروا  ليها؛ وةالت ةولتهم  ها، التيهاية  ني  سراييلوهي تترّم  
 .(62 "ساة فيهاوفشّو الف ،المم

 :. المصدر المؤولط
 ّل ت و لنا للمصدر الما ول بالمصادر الصار ح وبياال موضاع  اإلعرا اّي يحاول ةول الوقاوا علاى الريماة 

ر صاار حًا داادّل علااى ،  ذ  ّل التعيياار بالمصاادجلااي   واضااح   ك فارف  در ماا واًل؛ فهنااارهااا مااايا المصااة التااي  رّ الداللّيا
فااايا  لفاا  الفعاال المشااتق مناا  مااع الحاارا  ،داادّل علااى مرااّي وال اسااتريالمااا ، ولاايس فااي صاايغت  الحاادث ماااّرةاً 

 يااول  اا ر  التركيااو فياا  علااىلمصاادر الصاار ح تالمصاادرّي لياتمااع اإل يااار عاا  الحاادث مااع الداللااة علااى الااوم ، فا
فرةً  لفظًا لصر ح كلمًة موزذا كال المصدر ا م ) يروم  هذا الفعل، لى الوم   وع ال، جنس الفعل الماّرة  الحدث(

، غيار  ّل بعراًا ما  تلاك مصدرّي في مواقاع اليلماات المفارة ، فّّل المصدر الم ول جملة  وقعها الحرا الومعنىً 
علماتو  قلت  ذا "الارجاايّي  عياد الرااهريراول  ،كامال ركا   ساناةيّ لى  ل يحتاج  ، تيفي  اللفظة المفرة  المواقع ال
م قاد ، وهاذا كاال  علماتو ز ادًا منطلرااً ك ّيك قلات، فتصير ث والمحدَّث عن الحدد صلتها ذكر جر  في، ز دًا منطلراً 

(يوغّلع م ) دنظر  لى ااهره وقاد ورة المصادر الما ول فاي  ،(63 فاي  مام اللغاو ماياًل ...." ، فيتوّهم  ّيهام جعلاوا   ل)
ََُِٰٰكُو   َٰذ َٰٱَٰءِي  َٰإِس  رََٰٰب ِ يَٰي  َٰ﴿  قولا  تعاالىالررنيي ليني  سراييل في  الخطا  ِ  َٰع َٰن ن ََٰٰلَِّ يَٰٱَٰم 

 
م َٰأ ل ي ََُٰٰتَٰع  ََُٰٰكم َٰع  ّنِ

 
أ نل ََٰٰ   َُٰتُكم َٰف ضَّ

                              
 .52/  1 ( الومخشرّي، اليشاا60 
 .56/  1 التفاسير ( ايظر الصا ويّي، صفو 61 

 .2212، ص سّيد قط ، في االل الررنل( 62 
 .479ا  478/ 1الارجايّي، كتا  المرتصد  (63 
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َٰ ل قاد فعة وةاللة الفاعل لالير مة السابرة الداللة الومنيّ  المصدر الم ول في اآلية  ّة  (122 اليرر   ﴾ل ِمي َٰع  َٰل َٰٱََٰع  
 .لحدث ةول الوم على ا المصدر السا ق صر حًا لدلّ  فلو جاا ،و راة    ل يعرا المأل فاعل ، وقع

 ( ودالالع :الفعل )اّعخذ. ي
، ال اذ( ، والمعناى العاام لهاذا الفعال هو(ي  سراييل تيرار الفعال  اّتخاذدلح  الدارص للخطا  الررنيّي لين

ل ع) ، لاة علاى صايغة   افتعال(ول مياااًل للدالخاذه الصارفيّ وهو فعل متعّد  لى مفعاولي ، دتّ  ،(و رتر  م  معنى   الاد
ذا تعلاق المار ، الساّيما  معناى ساليّياً  _فاي  كيار ال اادي   _مال ، و حلفعل معنًى  ذات ، وهو االّتخاذوقد  صيح ا

وما اّتخاذوه ما  معياوةات ، يّي  ما نلت  لي  عريدتهم، دالررنيّي ليني  سراييل ي الخطا ف ، وقد ورةبالنا ية العردّية
َّٰتَّ ُ    َٰٱَُٰثمََّٰ﴿و(.92و 51 اليرار   ﴾  َٰعِج َٰل َٰٱَُٰتمَُّٰتَّ   َٰٱَُٰثمََّٰ﴿لى يحو قول  تعاا مستحدٌة، وقد بال ذلك في عياةتهم العال

َِٰب ع ََِٰٰم  ََُٰٰماس  ََٰٰمَُٰق ا ََّٰٰتَّ   َٰٱ  ََٰٰ﴿و(.153 النساا  ﴾  َٰعِج َٰل َٰٱ َِٰعج ََُٰٰحلِّيِِهم ََِٰٰم  ََٰٰۦِده ِي  َٰٱَٰإِنَََّٰٰ﴿و(.148 العراا  ﴾ ل  َّٰتَّ ُ    َٰٱََّٰلَّ
ي ن الُُهم ََٰٰ  َٰعِج َٰل َٰٱ ب ََٰٰس  ّبِِهم ََّٰٰمِ َٰغ ض  ما   خاذه  لهااً ، فرد اهر في مواضع عددد  تعّلرهم بالعال واتّ (152 العراا  ﴾َٰرَّ

، التااي حاي  وتعااالى مااوقفهم ماا  نيااات  ، وفااي المرا اال  ّكااد سااي(64 بااًا ماا  ةول  خااذوا الرهيااال  ربا، واتّ ةول  
 .(65 والرساالت يياا والرسلهووًا، و مفي ذلك ةلياًل وبرهايًا على كش  ز   عريدتهم وتيذديهم لألي اتخذوها

يلح  في يهاية هذا االتااه م  الخطا   يو  الفعل الماضي وتنّو  هيهات ؛ فرد جاا فاي ساياقات لغوّ اة 
ما يمس  الخطا  معايي عددد ، فرد جاا الماضاي فاي هاذا  مترم  ايرراا الوم ،عددد ، مفيدًا بمعناه العام ا ال

م ّكادًا، وجملاة صالة، وبعاد الظارا   ياث(، وجااا مو ادًا لت ةياة معااايي ال بعاد   ذ( وفاي  سالو  الشارط، و  االتاااه
  ّة  المرار  في هذا االتااه معنى المرّي، وجاا مصدرًا م واًل وغيرها. يمم  للمارة من  ت ةدتها، وقد

و ممننا هنا الخلوص  لى  ّل هذا االتااه هاو  غناى اتااهاات الخطاا ، التاي  فااةت ما  الفعال الماضاي 
فااي الراارنل الياار م، ّل  نااي  سااراييل  كياار الماام ذكاارًا خذتاا  ركيااو   ولااى؛ ولعااّل سااي  ذلااك ماارّةه  ماارال   ولهمااا   واتّ 

اييهمافرصصهم مع  يييايهم كيير ، واليفر والعناة والاحوة ك  ّل الخطاا  الررنياّي ما    ايت صفات مالزمة لهم، ٌو
، وهاو _ صاّلى   عليا  وساّلم_ ساراييل، تساليًة عا  ييّيا  محماد    لى  ني  سراييل  راة   ب  ذكر  ماياات  ناي

 في الوقت ذات  رسالة صر حة للمسلمي  في كّل  زمايهم، ليرفوا على  ريرة  ني  سراييل، في  ذوا  ذرهم.
 :من بني إسرائيل إل  هللا سبحان  وععال  بثانياا: الخطا

ييااارًا، فراااد جااااا فاااي مواضاااع محااادوة  و فاااي فاااي هاااذا االتاااااه مااا  الخطاااا  لااام يظهااار الفعااال الماضاااي ك
يََٰٰء  ِمُنا  ََٰٰل ُهم ََٰٰقِي  ََِٰٰإَوذ  ﴿  استعماالت  اّصة، ففي قول  تعالى  ا ل ََٰٰبِم  نز 

 
َُٰٱَٰأ يََِٰٰم َُٰنُؤ ََٰٰق الُا  ََّٰٰللَّ ا نزِل ََٰٰبِم 

ُ
ل ي ََٰٰأ ي ك ََٰٰن اع  ناَُٰفُو ن َٰ   َٰبِم 

يَٰ ر   الموصول مرتي   الولى في قول  تعالى    ( فرد ورة الفعل الماضي الميني للماهول في صلة 91 اليرر   ﴾ء هَُٰ  
بما  يول   ( و مل الماضاي معناى اإلصاالف ليال اليتا  الساماوّ ة،  ذ  ّيهام رفراوا  ل) د مناوا باليتا  الساماوّ ة، 
واليايية في قول  تعالى على  مادتهم   بماا  وياول عليناا (، ت ّكاد اّةعاااهم  ّيهام ساي منول بماا  ّصاهم   با  و يولا  

ليهم، وهو التورا  ةول سواه م  اليت  السماوّ ة ال ر ، واآلية السابرة على هذه ت ّكاد ز ا  ةعاواهم، فراد  ّكادت ع
 .(66 كفرهم وعدم  يمايهم بمحمد وقيل  عيسى _ عليهما السالم _

                              
 .2212ص  ( سّيد قط ، في االل الررنل،64 
 .  156/  6 دلسّي، تفسير اليحر المحيعوالي 151/  2 ( ايظر الومخشرّي، تفسير اليشاا65 
 .68/ 1 ايظر الصا ويّي، صفو  التفاسير، و 191/  1( ايظر الومخشرّي، اليشاا 66 



 م.2018(2( العدد )4جمللد ) ،اتصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العلياة دوريّ علميّة حمكمّة جملة ،  جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث                    

 

18 
 

الُا  َٰ﴿ وياد الماضي في موضع ن ر في قول  تعاالى  ق  ََٰٰف  َِٰٱََٰع   ُكَّ ََّٰٰللَّ بَّن اَٰن ات ا  ََٰٰر  ل َٰت  ََّٰٰل  ا َّٰلِل ََٰٰن ة َٰفِت ََٰٰن اع  َٰلِِمي َٰلظَّ َٰٱَٰمَِٰق 
(، قااد جاااا الماضااي بعااد  ااي  الاملااة، فرااد تراادمت  ااي  الاملااة على  ( علااى الفعاال الماضااي   85 دااويس  ﴾

توّكلنا(، و مش  ذلك الترديم ع   د   يمال هذه اليّلة م   ني  سراييل، وهم يفر  قليل م   والة  ني  ساراييل، قاال 
، واآليااة السااابرة علااى هااذه (67 م  والة الااذد   ورساال  لاايهم موساى ماا  صااول الومااال ومااات عانهم نبااا هم"مااهاد  " هاا

اآلية تيّي  السياف الذي ق يلد في  الفعل الماضي و ي  الاملة المتردمة عليا ، فراد صلا  النياي موساى ما  قوما   ل) 
  اليّشاا ساي  ذلاك الارّة ما  ها الا الراوم ما  يخلصوا في التوّكل، لّل التوكّل اليمول مع التخليع، و يّي  صا 

جاارمد  ّل   _ساايحاي  وتعااالى_ قدي اال تااوّكلهم،  وزّيمااا قااالوا ذلااك لّل الرااوم كااايوا مخلصااي ، ال  نااي  سااراييل برولاا  "
 .(68 و جا  ةعااهم، ويّااهم، و هلك م ) كايوا يخافوي ، وجعلهم  لفاا في  رض "

 الّسالم. علي  موس نبّي  وععال  إل  الخطاب من هللا سبحان   :ثالثاا 
ساايدرص هااذا االتااااه ماا  الخطااا  الفعاال الماضااي وةاللتاا  ومااا يمماا  لنااا ماا   اللاا  تفسااير الريمااة التااي 

  ، وم  ذلك ما دليات اللغوّ ة والمرامّية المتعّدة سياقالفي الماضي  ضفاها مايا الفعل 
 :(الماضي بعد )إذ .أ

ياة ما  الو ااة  في هذا االتااه م  الخطاا  معناى المشااركة المت تّ  ( ذ  بعدعد( ا  و قد  ّة  الفعل الماضي
 بعادما كفار يس والر فاة  وج ما يمول لألو  ، فهوييّي  موسى  مام قوم عيده و بالرر  الربايّي ل  ذ تشي ،(69  الصرفّية

د َٰو  ََِٰٰإَوذ َٰ ﴿وهم ااالمول  ،وكّذ وه باّتخاذهم العال ،قوم  رََٰٰن اع  ر ََُٰٰماس 
 
نل َٰٱَُٰتمَُّٰتَّ   َٰٱَُٰثمَََّٰٰل ة َٰل  ََٰٰب عِي َٰأ نَِٰمن  ََٰٰ  َٰعِج  َِٰب ع  ننُتم َٰۦَِٰده

 
أ   َٰ

 (.51 اليرر   ﴾ ظ  لُِمان َٰ
ََٰٰن اء  ت ي ََِٰٰإَوذ َٰ﴿ فاي قولا  تعاالى  الفعل الماضي  نتيناا(و  َِٰكت  َٰل َٰٱَُٰماس  لَُّكم ََٰٰق ان َُٰفو َٰل َٰٱ  ََٰٰب  ت نُد ن ََٰٰل ع   اليرار   ﴾ ت ه 

وفااي هااذا الشاامل ماا   ،تييااال مااا جاااا باا  موسااى ماا  التااورا  و  فرااد جاااا فااي ٌنايااا  طااا    لينااي  سااراييل (،53
، نوّ ااة، والغيياة هناا معلما  كاال غاييااً  وتيار م   فهاو ٌنااا   ،حاّدث فيا  برامير الغايا   ماام  اضارالخطاا ، الاذي دوت

 .  لهًا ومّما تركوه م  التورا  ، وليّن   رنا مّما اّتخذوه م  ةول  فنيّيهم موسى  ينهم  اضر  
 :لشرطأسلوب ا .ب

، وقاد جااات هناا ماع فعلهاا (، وهي المتعلرة بالوماالابالةا   لمّ في هذا االتااه م  الخطا  الشرط جاا 
اَٰ﴿فاي قولا  تعاالى  جااا( الماضي  ل مَّ يََٰٰ   ا هََُٰٰتِن الِِميق  ََُٰٰماس  ََٰٰء َٰج  َّم  ُك  بلهََُٰٰۥ   رِِنيََٰٰر ّ ََِٰٰق نال ََٰٰۥر 

 
نُظنو ََٰٰأ

 
َِٰ َٰت نو   ََٰٰل ن َٰق نال ََٰٰك  َٰإِل  نَٰأ

ل  َٰ ََٰٰنُظو َٰٱَٰ َِٰكَِٰ   وََّٰس َٰٱَٰف إِنََِٰٰب  َِٰل  َٰٱَٰإِل  ن هََُٰٰت ق  َك  ا ََٰٰۥم  َٰف س  رَٰت و   ََٰٰف  اَِٰ  بلهََُٰٰت   َّ ََٰٰف ل مَّ ب  َِٰلِل ََٰٰۥر  ل هََُٰٰج  ع  وَََّٰٰاد ّك ََٰٰۥج  نعِق ََُٰٰماس  ََٰٰ  خ  يََٰٰا َٰص  نا َٰف ل مَّ
ف اق َٰ

 
ن نا ََٰٰك َٰإِل  نَُٰتَُٰتب ََٰٰن ك َٰح  َُٰسب ََٰٰق ال ََٰٰأ

 
أ ُلََٰٰ   َّ 

 
ياّي   والطاعاة ما  ي ي معناى االيريااةتا ةّ ل (143 العاراا  ﴾ِمنِي َُٰمنؤ َٰل َٰٱَٰأ

( وجوابا  مراول الراول  فاف اآلية ذاتها في فعال الشارط الماضايوتاّلت روعة الطاعة في  ،موسى لما ي مره ب  رّب 
(، بالفعاال الماضااي   متلااّو ً  ،( ساايحايك ليرينااّي ماا  موسااى لرّباا  الفعاال الماااّرة ماا  التوكيااد، وهااذه قّمااة اإليمااال اتيااتو
 .مّذ ي  ب  وبما جاا ب  م   ّيناتالمنير   والم ،وم  مام ق

 

                              
 .553/  ( الصا ويّي، صفو  التفاسير67 
 .346/ 2 ( ايظر الومخشرّي، اليشاا68 
 .167/ 1 تفسير اليشاا، وايظر الومخشرّي، 50/ 1 صفو  التفاسير( ايظر الصا ويّي، 69 
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 :ج. التوكيد
 المفعاااول  ي لراااد جااااا التوكياااد للفعااال الماضاااي فاااي هاااذا االتاااااه مااا  الخطاااا  بالمصااادر التاااالي لفعلااا  

ت ل ََٰٰ﴿ ففي قول  تعالى مخاصيًا ييّي  موساى ،المطلق( َٰ  ق  َٰن ف ََٰٰت  ي ََٰٰاس  ن جَّ مَِّٰل َٰٱَِٰم  ََٰٰك َٰن  َٰف  ت نَّ ََٰٰغ  (،  ّكاد 40 صا   ﴾َٰا َُٰفُتان نَٰك َٰ  ف 
ة الفعال الماضايإ  ساناةه  لاى ضامير الااللاال تركيا  الت كياد ما   فتياوّ  (،اكفتّنا( فعلا  الماضاي  فتويااً المصادر  
 للغرا تاا ، فرااد دتسااااال لااك التوكيااد هااي ت كيااد  اادوث الفعاالولعااّل الغايااة ماا  ذ ،يااا( إ المصاادر المطلااق(المفّخم 

فرااد جاااات هااذه اآليااة بعااد اآليااات التااي  ،؟ يعاامّياا  وكليماا  موسااى  هااذه اال ااتالاات يي ل) ديتلااي   يعراالو  د   لسااايلا
وتلتهااا  ،فتحااّرج  هااا ضااميره وتاا ٌّم ماا  ايدفاعاا فامتحناا    بااالخوا والهاار  ماا  الرصاااص،  ، اةٌااة الرتاال  ورةت

ذا ماا استعرضانا الساياف   ّيناا  وامتحايا  بالغرباة ومفارقاة الهال، اآليات التاي تحاّدٌت عا  قصاة موساى فاي مادد ،
لرليا   وصم ياةً  _وساّلم  صّلى   عليا  _لرسول   محمد  ، تسليةً يادها قد عرضت لرصص اليييااالعام للسور  

 ، وموقا  ، وموقا  المناجاا   اي  موساى ورّباالشر  ، فذكرت بالتفصيل قّصة موسى وهارول مع فرعول الطاغية
 ذ  نيّيا  وكليما ،رعاياة   ل رعاول، وتتاّلاى فاي ٌناياا تلاك الرصاصوساى وفتيليف  بالرسالة، وموقا  الاادال  اي  م

 .(70 ر فد ه اليد ا عدا و هلك ،فشرح صدره  هذا، ويّااه م  الغمّ هداه  لى االستغفار 
 ّل( وبعادها الماضاي التوكيد بالناسي  ب ن ر، دتمّيلهذا االتااه م  الخطا   ماًل وقد اّتخذ التوكيد في 

ت نَّاَٰق د ََٰٰف إِنَّاَٰق ال َٰ﴿ وم  ذلك قولا  تعاالى  ،(دق االمسيوف   ك َٰق ا ََٰٰف  نلَُّهمََُِٰٰدك َٰب ع ََِٰٰم  ََٰٰم  ض 
 
أ ناِموِيلَٰٱَٰ   ال فيا (،85 صا   ﴾لسَّ

ٍّ ( م ّكاد ب صال الوضاع نّ لف  الااللة المفّخم إ قد إ فت ضمير    ّلإتركي  جملة الت كيد كما دلي  ا   فعل ماا
 تاركهم ، الذي  وقع    بروم موساى بعاد  ل) وذلك لييال  ّد  اال تالافّخم (، إ اإلسناة  لى ضمير لف  الااللة الم

 ، ف وقعهم السامرّي بالراللة بسي  تو ين  لهم عياة  العال.ييّيهم
 :( العاطفةثمّ )د. 

( المسيوف   ّة  الفعل الماضي   ت نَّ َٰ﴿ فاي قولا  تعاالى  ،( العاصفاة ٌمّ اجهتد َٰف ل بِث نَٰا َُٰفُتان نَٰك َٰ  ف  َِٰفيََِٰٰسننِي ََٰٰت 
ه َٰ

 
ند ََٰٰ َِٰأ َِٰجئ نَُٰثنمَََّٰٰي   َٰم  ر َََٰٰع   ََٰٰت   ، نيّيا، وهاي الماّد  التاي  راةهاا   لمعناى التياعاد الومنايّ  (40 صا   ﴾ ي  ُمناس  ََٰٰق ند 

  في الوقات ذاتا   راة ، و _ صّلى   علي  وسّلم_دراة    ذلك تسليًة ع  قل  سّيديا محمّ ، وزّيما  و ااتها  قداره
 . شمر على صنوا اال تالال  مياًل لعياةه في الصير وايرر   ل) 

 : ةخبريّ اللجملة ه. ا
ن نا﴿  ( فاي قولا  تعاالىا ترتكلرد  ّة  الفعل الماضي   

 
أ نٱف ََٰٰتُنك َٰت  َٰخ َٰٱَٰ   ناَٰت ِمع َٰس  رََٰٰلِم   (،13 صا   ﴾ يُنا  

جملااة فعلّيااة   ا ترتااك(،  ياار، فتركياا  الاملااة االساامّية   الميتااد     يااا( إ الخوايفااة  سااناةّية، ذات ةاللااة عظيمااة
 ٍّ ، رااد ذهاا  موسااى يطلاا  قيسااًا ماا  النااار، فاا ّي تياار م بعااد هااذا؟ لمسااند  لااى ضاامير المااتيّلم المعّظاام فعلهااا مااا

، النار التي ا ال الجسام ولي  الرواحىي تدفّ  ّيها النار الت ، وليّن  وجد المفاج   اليير ،  و طل  هاةيًا في الّسر 
 .(71  اليير  في الر لة   ل ،ال تهدي في الّسر  

 
 

                              
 .2335 رنلفي االل الر، وايظر سّيد قط ، 209/ 2 صفو  التفاسير( ايظر الصا ويّي، 70 
 .2330 ايظر سّيد قط ، في االل الررنل (71 



 م.2018(2( العدد )4جمللد ) ،اتصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العلياة دوريّ علميّة حمكمّة جملة ،  جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث                    

 

20 
 

 :ةالصيغة الصرفيّ و. 
ت ل نن﴿ قولاا  تعااالى  فااي هااذا االتااااه ماا  الخطااا  ةالالت عددااد ، وماا  ذلااكالصاارفّية  ّةت الصاايغة  َٰ  ق  َٰت 

َٰن ف َٰ ي ََٰٰاس  ن جَّ مَِّٰل َٰٱَِٰم  ََٰٰك َٰن  َٰف  ت نَّ ََٰٰغ  معنى  ،  ّة ( المو د بالترعي  يّاىالماضي فرد  ّة  الفعل (، 40 ص   ﴾ ا َُٰفُتان ََٰٰك َٰ  ف 
يااة  لااى  ّل اإليااااا هااو ماا   عظاام الااّنع –هنااا  –وتااادر اإل ااار   ، الااذي  راةه   لنيّياا  موسااى،الخلااوص م؛ فهااو ه 

َن ي َٰ﴿  فااي قولاا  تعااالى _المو ااد بااالهمو _الفعاال   ياااى(    ةّ  الحيااا  و صاال الوجااوة،
 
أ نن َُٰمنناس  ََٰٰن ننا   ننهََُٰٰ  م  ع  َٰۥيَٰمَّ

ج  َٰ
 
فراد تحّولاات ةاللاة الفعاال دتنااغم مااع الصاور  الحركّيااة لمشاهد الغاارف؛  ،لاايالً معناًى ج ّة  ، (65 الشاعراا  ﴾عِنني َٰأ
للتخلايص والنااا  ما  الغارف،  السارعة جددادًا وهاو لت ّةي معناىً  م  مارة ز اة  في  صل المينى  _وهي التعدية_

ل السامرايّي ذلك  فاض (، فرد   ار  لىلك فرقًا  الغّيًا  ي  الفعلي   يّاى( و  ياىّل هنا  _هنا  _وتادر اإل ار  
فّّل المال    ّل الررنل اليار م كييارًا  ،( ياى " ومن  استعمال  يّاى( و (، يرول فعلل( و  فعّ في با  الفرف  ي   

( فاي يّااىيها، فّّل   ياى(  سر  ما   ( لإلسرا  ف ياىّهل في النتياة، و ستعمل  مما يستعمل  يّاى( للتلّيث والت
 ينهمااا، فاإليااااا يمااول قياال وقااو  العاااذا   و  ، و مماا  لنااا  ل) يلحاا  فرقااًا ن اار(72 "ر التخلاايص ماا  الشااد  والياا

 .تيول م  العذا  والممروه الواقع الممروه، والتناية
وزّيماا  ، لاى  ناي  ساراييل با  المّ  والتذكير بالنعمة كما جاا في االتاااه الساا ق للخطاا  وهذا ليس م 

  او  ّياال عا  فراد  ورة ، التي لحرت با  ج ف اة موسى م  الغم؛ ليير  اال تالاات راة    ذلك  اهار ما كال يعتل
"  ّلصناك م  محناة بعاد محناة، ولاد فاي عاام كاال يرتال فيا  الولادال، و لرتا   هذه اآلية قول  ا   عّياص في تفسير

وتفّرقات غنما ، فاي ليلاة وضاّل الطر اق،  ساني ، ونجار يفسا  عشاريطّياًا، اليحر، وهّم فرعول برتلا ، وقتال ق  ّم  في
، التاي تيّمال ماع ( فتّنااكالماضاي  وهاي صالتهاا الو ااة  الصارفّية، صايغة   ار  ويااد فاي اآلياة ذاتهاا  ،(73 مظلماة"

، فصاح عنهاا الساياف العاام للساور ك يو ولعّل الغاية م  ذلالذي كا ده موسى،  ،مصدرها التالي عليها مشهد اال تالا
 ._صّلى   علي  وسّلم _ديا محمّ ي  على سّيدفلتسلية والتخوهو ا

نٱ  َٰ﴿ ى فاي قولا  تعاال (الصرفّية على الفعال الماضاي  صانعوقد  ةت الو اة   ن ع َٰص   صا    ﴾ِسنِل ف ََُٰٰتك َٰط 
هااذا  افتعاال( هنااا هااو االّتخاااذ، ومااا ولااي، فمعنااى  مااا كااال  ااي  موسااى ورّباا  ماا  ممايااة ، يوظهاارعظيماااً  معنااىً  (41

؟ وقاااد جعاال   ييّياا  موسااى موضاااع الصاانيعة، ومرااّر اإلكماااال لنفسااي(؛ كياا  اللااة بشاااي  الاملااة  الفعاال ماا  تيم
، اّتخاااذه   اصاااطنع فاااالل  فاليااااً راااال" يو  رة   اااو  ّياااال فاااي تفساااير هاااذه اآلياااة، وقاااد  و و  لصااا  باللطاااااواإل ساااال 

، (74 ل"، فيوراال  هاذا صانيع فاال لاى الشاخص  تاى يورااا  ليا  ، وهو   اإل ساالصنيعًة، وهو افتعال م  الصنع
، ميال  الا  بحاال ما ) منولاة الترر ا  والتيار م والتيلايم " هاذا تمييال  لماا  ّولا  ما  و رتر  م  ذلك قول الومخشاريّ 

، فيصااطنع  باليرامااة ل  قاار  منولااًة  لياا  و لطاا  محاااّلً دااراه الملااوك باميااع  صااال فياا  و صااايص  هاااًل لل) يمااو 
، (75 وال ي تم  علاى ممناول ساّره  اّل ساواا ضاميره." ،اّل بعين  و ذي ر  و ستخلص  لنفس ، وال ديصر وال يسمع  ٌد والد 

ال ما ) داراه اصطنع( " ب ّي   ّي  ما  ّول  ب  ما  الرار  واالصاطفاا بحاصا ويّي مياًل في تفسيره ليلمة  وقد  ورة ال

                              
 .76 – 70ص  ررنيّي،( فاضل صالح السامرايّي،  الغة اليلمة في التعيير ال72 
 .215/  2 ، وايظر الصا ويّي، صفو  التفاسير328/  6 ( اليدلسّي، تفسير اليحر المحيع73 
 .229/  6 ( اليدلسّي، تفسير اليحر المحيع74 
 .66/  3 شرّي، اليشاا( الومخ75 
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اوقر  المنولة لماا فيا  الملك  هاًل لليرامة  و صاطفي  لماوره  ّلتا ،لخ و ختاارهالحمياد  فيصاطنع  لنفسا ،  لالما  الخ 
 .(76 الاليلة"

 :ز. االستفهام
﴿  ففاي قولا  تعاالى  جاا الفعل الماضي    عالك ( في هذا االّتاااه ما  الخطاا  فاي ساياف االساتفهام،

يَٰ ا ع ََٰٰ  م 
 
ل ك َٰأ  ارج عا   صال وضاع ، ف فااة العتاا  ما    لنيّيا  موساى، الاذي  (،83 صا   ﴾ُمناس  َٰي  ََِٰٰمنك َٰق ا ََٰٰع  َٰج 

 "  ّي  اايا عّااال بااك الومخشاارّي فااي تفسااير هااذه اآليااةيرااول  فلاام يرااود علااى تحّماال بعااده، ف للراااا رّباا ، عالاا  الشااو 
عاد المرارو ، ٌاّم تراّدمهم  اوقًا  لااى علااى المو  كاال قااد مراى ماع النريااا  لاى الطاورعانهم علاى ساييل اإليياار، و 

وجال  وزّل عنا   ّيا  عاوّ  ى رضا   تعاالى،واّن   ّل ذلك  قر   ل كالم رّب  وتناو ما وعد ب ،  ناًا على اجتهاةه،
 .(77 ما وقت  فعال   اّل يظرًا  لى ةواعي الحممة، وعلمًا بالمصالح المتعّلرة بمّل وقت"

لياا ّةي معااايي اللغوّ ااة بعااض السااالي  فااي يلحاا  فااي يهايااة هااذا االتااااه ماا  الخطااا  مااايا الماضااي 
ة، وفاي  سالو  الشارط، وبعاد  ٌاّم( العاصفاة، وجااا  يارًا فاي ايها، فرد جاا الماضاي بعاد   ذ( الظرفّيافي مظ ذكرت

الاملااة االساامّية، وم ّكاادًا، وجاااا مو اادًا غياار مااّر ، وقااد  ّة  فااي هااذا االتااااه  ساالو  االسااتفهام مااع الفعاال الماضااي 
 قيمة المواوجة  ي   سلوبي) الخير واإليشاا.

 :ل الّسالم إل  هللا سبحان  وععا الخطاب من موس  عي  :رابعاا 
َُٰمنناس  ََٰٰت ننار َٰخ َٰٱ  َٰ﴿:، ففاي قولاا  تعاالىمااع   جاّل فاي عاااله سانلمس التا ّة  فااي الخطاا ااااه فاي هاذا االتّ 

هَُٰق ا َٰ ب ََٰٰۥم  ََٰٰعِي َٰس  يََٰٰتِن ا َٰلِِّميق  ََٰٰر ُجل  ا ت ََٰٰف ل مَّ خ   
 
ةَُٰلوَّج َٰٱَُٰهمَُٰأ َِٰشئ ََٰٰل ا ََِٰٰر ّ ََٰٰق ال ََٰٰف  ه ََٰٰت 

 
ب نَّٰمِ َٰت ُهمل ك َٰأ يااد (، 155 العاراا  ﴾ِإَوّيَّ  ََُٰٰ َٰق 

المساند   اهت( الفعال الماضيهاو وفعال الشارط ( باالةا   لاواالمتنااعي  اضي قد جاا فاي  سالو  الشارطالفعل الم
هلل، فرد تمّنى موسى الهالك لنفس  قيال ر  تا  ماا ر   ما  الييياا   لى لف  الااللة لي ّكد الة  الاّم في مخاصية

موساى ما  رّبا  لماا فعلا   تحيا، في ّيماا اسا(78    ساوا المغّياةتيعاة صلا  الر  اة، كماا يراول النااةم علاى المار  ذا ر 
اَٰ﴿ في قول  تعاالىو  .م   رج   موسى ، يمّيل ما كال يشعر ب  يييّ ، فيال الرمير العايد في    ّياي(قوم  َٰف ل مَّ
بلهََُٰٰت   َّ َٰ ب  َِٰلِل ََٰٰۥر  ل هََُٰٰج  ع  وَََّٰٰاد ّك ََٰٰۥج  عِق ََُٰٰماس  ََٰٰ  خ  يََٰٰا َٰص  ا ف اق ََٰٰف ل مَّ

 
ن ا ََٰٰك َٰإِل  ََُٰٰتَُٰتب ََٰٰن ك َٰح  َُٰسب ََٰٰال َٰق ََٰٰأ

 
أ ُلََٰٰ   َّ 

 
ِمنِي ََٰٰأ  العاراا  ﴾ ٱل ُمنؤ 

143.) 
ماا كاال ما   سا    ي  الاملة   ليك( مع تيملة المسند  لى ضمير المتيّلم( الفعل الماضي  تا   اهر

لّما تياّد  لا  ، (حايكسيبرول    (سيحاي  وتعالى_فيعد تنو ه     ،موسى مع رّب     طا  وعمق  يمال م  يييّ 
فراد تاا  موساى  ،(79  مااوليست توبة عا   ايا  العظايم د ر  ةوعظمة قدرت ، تا  توبة الم م  عنم  نيات   

 .بعظمة   وجالل عّما تااسر ب  م  صل ، م منًا 
يََُٰٰهم ََٰٰق ال ََٰٰ﴿ في قولا  تعاالىوفي السياف ذات   ّل    

ُ
رََٰٰءَِٰأ ث وِيََٰع  

 
ِجل ََٰٰأ يااد  (84 صا   ﴾َٰض  َٰلِنت  ََٰٰر ّ ََِٰٰك َٰإِل  ََُٰٰتَٰ  ع 

لتالفعل الماضي  لما قاام  والندم، م   عور بالس  ما كال دنتا  سّيديا موسى تيملة يمش  ( وما تاله م  عدا 

                              
 .220/ 2 ( الصا ويّي، صفو  التفاسير76 
 .348/ 6 تفسير اليحر المحيع، وايظر اليدلسّي، 81/ 3 اليشاا( الومخشرّي، 77 
 .444/ 2 صفو  التفاسير، والصا ويّي، 4/399 تفسير اليحر المحيع، وايظر اليدلسّي، 155/ 2 اليشااالومخشرّي،  ( ايظر78 
 .435/ 2 صفو  التفاسير، والصا ويّي، 4/344 تفسير اليحر المحيع، وايظر اليدلسّي، 148/ 2 اليشااخشرّي، ( ايظر الوم79 
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لاة ةول قوما  الاذد  تيعاوه، فراد  ّيناات اآلياة الساابرة ساي  ايادفا  موساى وتعّالا  للرااا رّبا  ، فيااال با  ما  فعال العداد
 .رضا  بفعل   ّي  سينال  ااّيًا في الوقت ذات  ،ير مةمشتاقًا للر  ة ال

  كيد:التو 
ََٰٰر ّ ََِٰٰق ننال َٰ﴿  وياااد فااي قولاا  تعااالى  ننَٰإِّنِ ل م  ننو ََِٰٰلََٰٰفِو َٰغ َٰٱف ننَِٰسننن ف ََُٰٰتَٰظ  ف  غ  ََُٰٰف  ُفننارَُٰل َٰٱَُٰهننا ََٰٰۥإِنَّننهََُٰٰۥي َٰل  َٰلننوَِّحيمَُٰٱَٰغ 

 ،عظيمااةً  قيمااةً  دّكااالمااتيّلم( قااد   ضاامير واساام     ّل(الم ّكااد بالناسااي    الماات(( الفعاال الماضااي16 الرصااص  ﴾
ا فعلاا  برتلا  الانفس، فوصاا  ماا   اادث ّماا كاال يشااعرب  موساى، مّماعكشاا  و  ،واالعتاراا با  ي بالااذّ  وهاي اإلقارار

 لاى  ّل للرّصاة واالجتمااعّي التاار خّي  ال ساياقال و شاير ،والمغفر   ، صاليًا م    العفوبالظلم الذي جّره على يفس
قااد غياار  ّياا   ،(80   تلااك الفعلااة كااايوا فاار ي  هم،  ذغاايظييل،  ااافيًا ًٌا مر حااًا لنفااوص  نااي  سااراكااال  ااد ذلااك الماار

 ب  قوم ، فراد ب  النيي وبي  ما يفّير ر ي  ما يفيّ  الفرف  يلمس هنا  ل)  يممنناعمل الشيطال، م   جعل قتل اليافر
 .(81  مريرتل ما لم دو  ًا يوستغفر من ، وليس لنيّي  ل) ، فيال ذييالرتل ذل في قيل  ل) دو سّماه المًا للنفس؛ لّي  قتل  
يََٰٰر ّ ََِٰٰق ال ََٰٰ﴿:وفاي قولا  تعاالى نا ن ََٰٰبِم 

 
نأ م  َٰع  َََّٰٰت  ُكنان ََٰٰف ل ن  َََٰٰع  

 
ِهني ََٰٰأ نّلِل ََٰٰاظ  جااا  (،17 الرصاص  ﴾َٰوِِمي َُٰمج 

ااالساالو  قد  لفعاال الماضااي  وقااد  فاااة ا ،(82 بالياااا، والترااددر   قساام بمااا  يعماات علااّي ماا  المغفاار  ( مًا غياار ااااهرسد
  لااى  ، _علياا  السااالم _االسااتعطاا ماا  موسااى  الااللااة بعااد   مااا ( المصاادرّ ة  ير( المسااند  لااى ضاام يعماات

لاي اهيارًا  _ ل غفارت _ما  المغفار ، فلا   كاول  رّ  اعصمني بحق ما  يعمت عليّ   ل) يرول " في ّيما  راة موسى
وماااا يختلاا  بااا  عاا  المصااادر الصااار ح،  ،للمصااادر الماا ول و ممااا  الوقااوا علاااى الريمااة الداللّياااة، (83 للمااارمي "

ة التاي وبيال موضع  اإلعرا ّي يحول ةول الوقوا على الريمة الداللّيا ،ت و لنا للمصدر الم ول بالمصدر الصر حف
، ماا  الومااال ر صاار حًا داادّل علااى الحاادث ماااّرةاً التعيير بالمصااد، فااجلااي   واضااح   ؛ فيينهمااا فاارف  ماا والً  ررهااا مايهاا  

ع الحارا المصادرّي فاايا  لفا  الفعال المشاتق منا  ما ،اساتريالعلاى وال  ،يس فاي صايغت  ماا دادّل علاى مرايّ ول
علااى جاانس  الياا ر (  التركيااو ي المصاادر الصاار ح يمااول فااف، دث مااع الداللااة علااى الااوم عاا  الحاا لياتمااع اإل يااار
الير مااة  فااي اآليااة  ّة  ر الماا ولالمصااد، ف  الحاادث ( ال علااى الااوم   و ماا ) يرااوم  هااذا الفعاال ي الفعاال الماااّرة 

 علاى الحادث ةول  المصادر الساا ق صار حًا لادلّ  جااافلاو ة وةاللة الفاعل لفعاال قاد وقعات، السابرة الداللة الومنيّ 
 .الوم 

ََٰٰر ّ ََِٰٰق نال ََٰٰ﴿ وتتيّرر  الة الشعور بالذي  ٌالية في السور  ذاتهاا ففاي قولا  تعاالى ت ل نَٰإِّنِ نن ف ََُٰٰهم َِٰمنن ََُٰٰتَٰق  َٰاس 
َٰ
 
افف أ نََُٰٰخ 

 
ق ََٰٰأ ، جاا الفعل الماضي  قتل( المسند  لى ضمير موساى، جااا م ّكادًا فاي  يار (33 الرصص  ﴾ُتلُانَِٰي 

الناسااي    ّل( بعااد  ساالو  النااداا ماا  العيااد الرااعي  موسااى  لااى رّباا ، وليااّ  السااياف هنااا ديااّي   ّل الغايااة ليساات 
  و را   لاى جاييا  يحميا ، وزّيما صل  م     ل) ي حس  كما في اآلدتي  السابرتف  االعتراا بالذي  وصل  المغفر 

 .(84 دًا لطل  النصر  والعول م    ب ل) ديعث مع    اه هارول ، وممهّ  وفًا م  الرتل

                              
 .2684 ( سّيد قط ، تفسير في االل الررنل80 
 .105/ 7 ، وايظر اليدلسّي، تفسير اليحر المحيع402/ 3 ( ايظر الومخشرّي، اليشاا81 
 .402/ 3 ، وايظر الومخشرّي، اليشاا105/  7 ع( ايظر اليدلسّي، تفسير اليحر المحي82 
 .402/ 3 ، وايظر الومخشرّي، اليشاا105/  7 ( ايظر اليدلسّي، تفسير اليحر المحيع83 
 .396/  2، وايظر الصا ويّي، صفو  ال تفاسير411/ 3 ( ايظر الومخشرّي، اليشاا84 
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ّكادًا وفاي م  الخطا  يدر  وروة الفعل الماضي ومحدوةّية استعماالت ؛ فرد ورة م   دلح  في هذا االتااه
 اّل  ّيا   ّة  معاايي جليلاة، ولعاّل الساي  فاي ذلاك مارّةه  لاى صييعاة الخطاا  على الرغم م  يدرت    سلو  الشرط،

والمخاصد ، فالماضي ال دليق بما يمول  ي  العيد ورّب  في غال  ال ادي ، وكذلك المواق  التي ماّر  هاا يياّي   
  موسى استدعت  فعااًل   ر  لت ّةي معاييها.

 الّسالم إل  بني إسرائيل. ليهماعوهارون الخطاب من موس  خامساا: 
في هذا لماضي ، وقد  رر الفعل اعلى قوم  سنلمس  رص النيي و وف  م  الخطا في هذا االتااه 

 ، هي كالتالي االتااه ضم   سالي  عددد 

 :التوكيد .أ
ا ََُٰٰماس  ََٰٰق ال ََِٰٰإَوذ َٰ﴿  في قولا  تعاالىالمسند  لى ضمير المخاص  الامع جاا الفعل الماضي الم(  َٰۦِمنهَِٰلِق 

ا َٰي  َٰ ل م ََٰٰإِنَُّكم ََٰٰمَِٰق  ُكمَُٰتم َٰظ  نُفس 
 
ََِٰٰأ نل َٰٱَّّٰتِ اذُِكمَُٰٱب ُتاُبنايََٰٰ  َٰعِج   ّل( ا بالناساي الحرفاّي  م ّكاد (54 اليرار   ﴾ب نارِئُِكم ََٰٰإِل  ََٰٰ  َٰف 

سياف الذي فالو ّل هذا الفعل ستيول عواقي  عليهم، الذي   دٌ   نو  سراييل بعياةتهم العال،  ،عظم الفعل ليصّور
 .(85 عّما فعلوه  ٌناا غياب  عنهم لى     ل) دتوبواقوم   موسى  لىصل  هو   هذه اآلية جاات في

 :(إذالماضي بعد ) .ب
ا ََُٰٰماس  ََٰٰق ال ََِٰٰإَوذ َٰ﴿  في قول  تعاالى   جعل(بعد   ذ( الماضيالفعل جاا  نا َٰي  ََٰٰۦِمنهَِٰلِق  نة َٰنِع ََُٰٰكنُو   َٰذ َٰٱَٰمَِٰق  َِٰٱَٰم  َّٰللَّ

ل ي َٰ ع   ََٰٰإِذ ََُٰٰكم َٰع  ۢنَٰفِيُكم ََٰٰج 
 
يَٰأ ل ُكمَٰء َٰبِي ا ع  ََٰٰ  ج  لُاك  اَُٰكم  ء  ت ى ََٰٰمل د ََٰٰتَِٰيُؤ ََٰٰل م ََٰٰمَّ ح 

 
فاي ساياف ، (20 الماياد   ﴾ل ِمي َٰع  َٰل َٰٱَّٰمِ  ََٰٰ أ

ة مابعث فرد مازهم بالييياا، فلم ديعث على  مّ  عليهم؛ن عم   التي مّ   ها قوم    _علي  السالم  _تذكير موسى 
ليياااّي  الموّ اااة اليايياااة لهااام بااا ل) جعلهااام ( ماااّر    ااار  معطوفاااًا، عااال  جعااالفاااي  ناااي  ساااراييل مااا  اليييااااا، وجااااا الف

اٌروا فاايهم تيااٌر اليييااا، وقياال  كاايوا مملااوكي  لّيا  مّليهاام بعاد فرعااول وبعاد الاياا ر ، ولّل الملااوك تيا ؛(86 ملوكااً 
نتاى( فاي ساياف العطا  الفعال   اليالياة هاي مااةّل عليهاا والنعماة  يرااذهم ملياًا،  ددي الريع ف يرذهم  ، فسّميفي 

، وتشاير (87 فرد نتاهم  يوا  اإليعام واإلكرام م  فدلق اليحر وتظليل الغماام وزياوال الماّ  والسالو  ويحوهاا ،على   ذ(
ام  مناسية هذه اآلية لما قيلها  ّي  تعاالى  اّي  تماّرة  ساالا اليهاوة علاى موساى، وعصايايهم  ّيااه ماع تاذكيره  ّيااهم ي عد

ةه لماااا هاااو العظااايم منهاااا، و ّل هااا الا الاااذد  هااام بحرااار  الرساااول هااام جاااارول معمااام ماااار   ساااالفهم ماااع وتعااادا  
 .(88 موسى

 :خبرّيةالفعل الماضي جملة ج. 
ني  ََٰٰق ال َٰ﴿  فاي قولا  تعاالى  جملة  يرّ اة  فّرل(الفعل الماضيمايا  فاة   غ 

 
َِٰٱَٰأ ب ََّٰٰللَّ

 
نإِل  ََٰٰغِنيُكم َٰأ َٰ  ُهنا ََٰٰاه 

ل ُكم َٰ ََٰٰف ضَّ ات على لسال موسى،  ينما صلا  بعد جملة استفهامّية استنيارّ ة جا(، 140 العراا  ﴾َٰل ِمي َٰع  َٰل َٰٱََٰع  
فاي الماضاي ت كياد الاوم  الفايات  فااة  بعادما ماّروا براوم يعيادول الصانام، ،قوم   ل) ياعال لهام نلهاة يعيادويهم من 

، ف باياات فااع العايااد علااى لفاا  الااللااةير الر قااد عظماات بّسااناةها  لااى ضاام لولعااّل قيمااة التفرااي ،التفراايل وقيمتاا 

                              
 .366/ 1 ( ايظر اليدلسّي، تفسير اليحر المحيع85 
 .467/  3 تفسير اليحر المحيع، وايظر اليدلسّي، 654ا  653/ 1ج اليشااومخشرّي، ( ايظر ال86 
 .309/  1 صفو  التفاسير( الصا ويّي، 87 
 .3/467 تفسير اليحر المحيع( ايظر اليدلسّي، 88 
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ي ةهاارهم ماا  تفراايل، فرااد ذكاار الطياارّي  ّل   فّراالهم علااى عااالم  و ّصااهم باا   سااراييل ماكااال قااد منحاا    لينااي 
 .(89 وزمايهم

 :الذم واالستفهامد. 
ع ََٰٰ﴿ في قول  تعالىة صال،  رةتم،   لفتم( ل الماضيافعال ت فاة رََٰٰف و ج  ِسف ََٰٰ  َٰب  َٰغ ض ََٰٰۦهَِٰمَِٰق ا ََٰٰإِل  ََُٰٰماس 

 
َٰق نال ََٰٰا َٰأ

ا َٰي  َٰ ل م ََٰٰمَِٰق 
 
بلُكم ََُٰٰكم َٰي عِد ََٰٰأ ًنا ًََٰٰد   ع ََٰٰر  س  ال ََٰٰح  ف ط 

 
ل ي ََٰٰأ ه َٰل َٰٱَُٰكمَُٰع  م ََٰٰدَُٰع 

 
ر دتلم ََٰٰأ

 
نَٰأ

 
ِ َََّٰٰأ ل ي َََٰٰي  ب ََُٰٰكم َٰع  ّبُِكم ََّٰٰمِ َٰغ ض  خ ََٰٰرَّ

 
َُٰتمل ف َٰف نأ

ا َٰ فيعاد  ل) صاّورت  ،فعلاتهم بعيااة  العاال التوبيخّي م  موسى لروما  علاىفي سياف االستفهام  (86 ص   ﴾ِعِديمَّ
هال صاال علايمم  ،  ي) الفعل الماضي التوبيي واالساتغرا اآلية السابرة الحالة الشعورّ ة لموسى،  فاة االستفهام مع 

 .(90 ؟ف  لفتم وعدي الوم   تى يسيتم العهد  م  رةتم بصنيعمم هذا  ل) دنول عليمم سخع   وغري 
اَٰ﴿:في قولا  تعاالى ييةً ٌا وتتيّرر الصور  مر ً  ل مَّ ع ََٰٰ   رََٰٰر ج  ِسف ََٰٰ  َٰب  َٰغ ض ََٰٰۦِمهَِٰق ا ََٰٰإِل  ََُٰٰماس 

 
ابِئ ََٰٰق ال ََٰٰاأ م  ل ف ََٰٰس  َُٰتُماِنَٰخ 

ِجل ََِٰٰديي َٰب ع ََِٰٰم  َٰ ع 
 
نَُٰتم َٰأ م 

 
ّبُِكنمَٰو َٰأ ليادّل ، ( فاي ساياف الاذمفراد جااا الفعال الماضاي   لفتماويي ،(150 العاراا  ﴾ ر 

 صااور  اسااتياا ل، وتيتماا(91   لفااااهوا مراماا  وكااايوا ماقاا  سااوا فعلااتهم بعاادما علااى ولي ّكااد ،اليعدّيااة فااي الومااال علااى
لتلاك  اإليياار_هنا_،  ذ  فااة االساتفهام عالاتم( بعاد هماو  االساتفهامعلى فعل قوم  بالفعال الماضاي  موسى النيي 
 .(92  الفعلة

 :الشرط هـ.
نا َٰي  ََُٰٰماس  ََٰٰ  ق ال ََٰٰ﴿الفعل الماضي في قولا  تعاالىجاا  ننُتمَُٰكننُتم ََٰٰإِنَٰمَِٰق  َِٰٱبِنَٰء  م  ل ي نَّٰللَّ ع  ُنايََٰٰهَِٰف  ُكَّ َُٰكننُتمَٰإِنَٰ  َٰت ا 

ننلِِمي َٰ س  ليفيااد اإلغااراف فااي  ( ااا كال( منسااو ًا  نمنااتمقااد جاااا فعاال الشاارط فااي  ساالو  الشاارط، و  (،84 دااويس  ﴾ مل
لااوا علااى   فااي  يمااايهم  ل) دتوكّ علاايهم فااي قااول موسااى التشااميك بّيمااال قوماا ، فرااد ا ااترط  ، وهنااا يظهاارالومااال

 .(93  توّكلهمو خلصوا في 
 :الحصرو. 
د ََٰٰ﴿تعاالى فاي قولا   جاا الفعل الماضي في  سلو  الحصر على لسال هارول   ل ق  َِٰمن َُٰو نَُٰه  ََٰٰل ُهم ََٰٰق ال ََٰٰ  

ب َٰ ا َٰي  ََُٰٰ َٰق  اَٰمَِٰق  َٰبِهََِٰٰفُتِنُتمَٰإِنَّم  بَُّكمََُِٰٰإَونَََّٰٰۦ  ِطيُعايََٰٰتَّبُِعاِنَٰٱف ََٰٰ َُٰم  َٰلوَّح َٰٱَٰر 
 
أ نوََِٰٰ  َٰ   م 

 
مساتنيرًا فعلاتهم  ،مخاصياًا قوما  (90 صا   ﴾ يأ

، قااد وقعاات علاايهم  ّيهااا فتنااة غياارباا  هاااورل تفساايرًا ن اار لمااا قاااموا العااال فااي غيااا  ييااّيهم موسااى، فلاام داارد  بعياااة 
 .(94  وصاعت  صاليًا منهم اّتياع م ّكدًا لهم  اّل  ل  لهم غير  ، 

فرد جاا الماضاي  قد ا تو  على  سالي  لغوّ ة عددد ، يمم  لنا  ل) يلح   ّل الخطا  في هذا االتااه 
ّية، ف ضااافى الماضااي عليهاااا م ّكاادًا، وفعاال  ااارط، ومحصااورًا، وجاااات فيااا    ذ( الظرفّيااة، وجاااا  يااارًا لاملااة اساام

                              
 .97/  13( ايظر الطيرّي، تفسير الطيرّي 89 
 .223/ 2 صفو  التفاسير( ايظر الصا ويّي، 90 
 .1/440ج صفو  التفاسير، والصا ويّي، 152/  2 اليشاا، والومخشرّي، 385/  4 تفسير اليحر المحيعدلسّي، ( ايظر الي91 
 .152/  2 اليشاا، وايظر الومخشرّي، 393/ 4 تفسير اليحر المحيع( ايظر اليدلسّي، 92 
 .182/  5 تفسير اليحر المحيع، واليدلسّي، 344/ 2ج اليشاا( ايظر الومخشرّي، 93 
 .225/ 2 صفو  التفاسيرالصا ويّي،  ايظر (94 
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وقااد ورة فااي هااذا االتااااه  يرااًا بعااض السااالي  اإليشااايّية كاالسااتفهام والااذم، وقااد  غناات السااالي  سااابرة الااوم ، 
 الخطا ، و ّةت وااي  معنوّ ة.الذكر 

 .ي  الّسالملني إسرائيل إل  موس  عالخطاب من بسادساا: 
  ياملها فيما هو نتٍ ، الخطا    مااًل عددد لرد اّتخذ الفعل الماضي في هذا االتااه م  

 الماضي بمعن  المضارع:أ.
َِٰجئ ََٰٰ  ََٰٰٔـل َٰٱَٰق الُا  ََٰٰ﴿ فاي قولا  تعاالى ََِٰٰت  رَٰل  َٰٱب اَّٰقِ ُاه  َب  ُد   ََٰٰف    اَك  ف ََٰٰ  م  لُان َٰي   اروج الصايغة يلماس ( 71 اليرار   ﴾ع 

برر نااة الظااارا  ،معناااى الحاضاار  فاااة الفعااال الماضااي   جهاات(فرااد  سااّمى بالاهاااة،يو  وهاااو مااا ،وضااععاا   صاال ال
اتااهاات الاوم  الوا اد، فالاهاة هاي التحدداد الومناّي با  عاّدةت و  و مول  ذلك قد مووج  اي  الاوم  والاهاة، اآلل(، 
، و را ل اصطالح الوم  الصرفّي (tenseياليوّ ة في اللغة اإل ايوطلق عليه تفيده الرراي  في السياف،، الذي الاددد
لعماوم ماا فاي الفعال  تخصايص  هاي _ ذاً _( يورا ل اصطالح الاهة، فالاهاة aspectاللغة العربّية، واصطالح  في 

 .(95 م   دث وزم  وزسناة
تعمال، هي تصو ر  الة الترّق ، التي كال يمرُّ  ها  نو  سراييل، وهم ولعّل الفايد  المرجّو  م  هذا االس

 .(96   ذبحها مرهم    دنتظرول م  ييّيهم  ل) ديّي  لهم  وصاا اليرر ، التي
 المصدر المؤول: .ب

َٰي  ََٰٰق الُا  ََٰٰ﴿ في قولا  تعاالى عهد( الفعل الماضي  بَّك ََٰٰل  اَٰعَُٰد َٰٱَُٰماس  اَٰر  ِهد ََٰٰبِم  ك  ََٰٰع  (، 134عاراا   ال﴾ ِعند 
؛  ذ لّماا وقاع قاوم موساى فاي والمصادر الما ول عاّماةة، والسياف يفّسر لنا قيمة الفعال الماضاي، ( المصدر ّ  مابعد 

 النيااّو مااا كااال عنااده ماا  عهااد، وهااي ، فاسااتذكروا بالاادعاا وكرامااة النيااّو  يشاافع لهاام ييااّيهم الاايالا والطوفااال  راةوا  ل) 

 97). 
 :الشرطج. 

ف ََٰٰل ئِ َٰ﴿:كشفت( في قول  تعالى جاا الفعل الماضي  ش  نَّاَٰت َٰك  ُؤ ََٰٰز َٰلّوِج َٰٱَٰع  ََّٰل  ل ُن ََٰٰل نك ََِٰٰمن  ع نك ََِٰٰسنل  ََّٰ   َٰب نِ يََٰٰم 
، فيعاد  ل)  صاا  قاوم موساى الطوفاال و ّلات  هام المشامالت، لام يساّلموا فعااًل للشارط( 134 العاراا  ﴾ءِي  َٰإِس  رَٰ

دو ل عنهم اليالا و مشف ، وهناا   ترصوا على ييّيهم إليمايهم  ل) ،  ل  ّيهم اكما جاا قي  داية اآلية الير مة لموسى
 ظهر فعل الشارط   كشافت ( ية  ل المنير ، الرايمة على المصلحة والمنفعة، و تظهر  ريرة النفس اليهوةّية المشمّ 

 د والفاو   ي  قوم موسى ورّبهم.العايد على ييّي   موسى مد  اليع المخاص   لى ضميرالمسند 
 :النفيد. 

يََٰٰق الُا  ََٰٰ﴿ ( في قول  تعالىما ا  لفنا( المنفي  ل الماضي  جاا الفع ا خ ََٰٰم 
 
ا ََٰٰن ال ف َٰأ ك َٰم  ل ََِٰٰعد  ل  ََِٰٰكن ابِم  ِل ََِٰٰكنَّا   يَُٰحّ َٰن نا

َٰ  
 
ا َٰل َٰٱَٰزِين ةَِّٰمِ َٰاز  ر َٰأ ف ََٰٰمَِٰق  ق    ان  َٰف  ذ  ََٰٰه  ل نَٰلِك َٰف ك 

 
َٰأ ناِموِيلَٰٱَٰق   ،ّيهم موساىوا   ناي  ساراييل علاى ييافاي جا ( 87 صا   ﴾َٰلسَّ
 اّل  وسااّنة موسااى علياا  السااالم، و  دتمّسااموا  اادد    عاادوه باا ل) قااد و  ذ كااايوا  بعااد  ل) ر   ماانهم رّة  وز الفااًا للموعااد،

                              
 .105، وكمال ر يد، الوم  النحوّي ص26تّمام  ّسال، اللغة العربّية  معناها وميناها( ص ( ايظر95 
 .181/  ( ايظر الومخشرّي، اليشاا96 
 .223/ 2، وايظر الصا ويّي، صفو  التفاسير 140/  2 ( ايظر الومخشرّي، اليشاا97 
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تيرية الانفس مّماا ارتيياوه وزرجاا   _هنا  _ مل النفي ، لرد (98 يخالفوا  مر     دًا، ف  لفوا موعده بعياةتهم العال
 .متحّااي  ب ّيهم ممردهول  ،السي   لى  مر  ارج عنها

 المبني للمجهول:ه. 
ل  َٰ﴿  ول  تعالىفي ق  ّمل( فاة الفعل الماضي   ِل ََِٰٰكنَّا   يَُٰحّ   ََٰٰن ا

 
ا َٰل َٰٱَٰزِين ةَِّٰمِ َٰاز  ر َٰأ ف ََٰٰمَِٰق  ق    ان  َٰف  نذ  ََٰٰه  ل نَٰلِك َٰف ك 

 
َٰأ َٰق 

اِموِيلَٰٱ لييرياوا  يفساهم مّماا  ى الّراع ؛معنا سراييل لنياّيهم موساىعلى لسال  ني  للماهول  مينيال (87  ص  ﴾َٰلسَّ
لياوا وفو ، وهاو  وصاقتهم وا تياارهم فعلوه، مرجهي  السي   لى ما هو  ارج ع   راةتهم تناوا ما  جهاة الساامرّي ّيهام غو

 .تلك الفير  قو  لتوكيدهذا اليناا وما  ضاف  م  وال يممننا  غفال التوكيد بالترعي  في ، (99  وكيده،
 ذِين ََٰٰ﴿وفي قول  تعالى 

ُ
ب ََِٰٰم َٰاأ نَٰ َِٰق 

 
ََٰٰأ

 
اَٰدَِٰب ع ََٰٰ  ِم  ََٰٰتِي ن ات أ ل الفعل الماضي  م( 129 العراا  ﴾ ِجئ ت ن ا ََٰٰم 

وذدنا( المسند  لى  ني  سراييل معنى الرع  واالييسار الذي كال  نو  سراييل يما دوي  م   و الميني للماهول  
لنظر  لى تركيو ا _هنا  _  فرد  ّة   ذف، ، وهو فرعول الحاكم والسّيد، وقد  ذا الفاعل للعلم ب فرعول قوم 

 .(100 فرعول( الموحد ث قوماإلدذاا( ةول على الحدث  
يمم  لنا الخلوص في هذا االتاااه  لاى  ّل الفعال الماضاي قاد جااا فاي   اوال وهيهاات عدداد ، فراد  ارج 

 ،ومنفّيااً ًا للماهاول ما واٍل، ومينّيا ع   صل وضع  وةّل على الاوم  الحاضار  وجاوة قر ناة، وجااا الماضاي مصادراً 
 وفعل  رط، م ّةيًا معايي عددد .

 :ي  الّسالم إل  بني إسرائيللمن عيس  ع بسابعاا: الخطا
، الااذي  ااا  علااى عمااس الفعاال المرااار  لام يظهاار الفعاال الماضااي كيياارًا فااي هااذا االتااااه ما  الخطااا ،

فعاال، فلام تيا  ةعاو  عيساى تحتااج  لاى د ّةي  كل ياو  ما  ال في ذلك هو ماولعّل السي   ؛وكير في هذا االتااه
 .كيد المعاواتتو  م  ت تحتاجاستعراّ ي عم   وتذكير  ني  سراييل بالماضي بردر ما كاي

 :التوكيد 
ر ُساًّلَٰ﴿  فاي قولا  تعاالىضمير الماتيّلم جاا( المسند  لى ضي  جاا الفعل الما ََٰٰءِي  َٰإِس  رََٰٰب ِ يََٰٰإِل  ََٰٰ   ّنِ

 
َٰق ند ََٰٰأ

ّبُِكنم ََّٰٰمِ َٰي ة َٰأَِبَُٰتُكمِجئ َٰ قاد(، وقاد  ّة  كيد م ّكادًا بطار ري    الحارا الناساي   ّل( و ةا  التو  (49 نل عمارال  ﴾َٰرَّ
، ولعاّل ماا صليا  والة  عيسى ةول   ٍ ٌم ييّوت  ورسالت علة مر م و ل ف  فالروم دنيرو  ؛التوكيد في سياق  معنى عظيماً 

، فراد جااا وزيياار وكفار تياذد ّكاد الحالاة التاي كاايوا عليهاا ما  د  ما  يياّيهم عيساى ما  نياات  ساّية،  نو  ساراييل 
ّيااة كيياار  فااي  اهااار تلااك وقااد  ّة  الفعاال المرااار   هم لااد  المتلّرااي، الخياار قيااوللااة ، موّضااحًا  االخياار  ييارّ اااً 
 المعاوات.

ّبُِكنم ََّٰٰمِ َٰي ة َٰأَِبَُٰتُكم  ِجئ َٰ﴿ وفي اآلية التالية فاي قولا  تعاالى ِطيُعنانََِّٰٰللَّ َٰٱَٰتَُّقا  َٰٱف نَٰرَّ
 
أ  (50 نل عمارال  ﴾  

د جاااا  ياارًا ا تاادايّيًا، و مماا  الوقااوا علااى فراا ماا  الم ّكاادات المسااند لراامير المااتيلم الفعاال الماضااي   جاااا(  ااال
وما   ، ياةلمواجهاة  اي  عيساى وقوما  هاذا ما  يامار لام يما   داياة اهاو  ّل ال منهاا_  ي الم ّكادات _ هسي   لوّ 

الساياف العاام لهاذه اآلياة دتراّم   هاذه اآلياة التاورا  التاي جااا  هاا موساى ما  قيال، وكاذلككارت فاي يا ياة   ار  ذو 

                              
 .434/ 1 صفو  التفاسير، وايظر الصا ويّي، 268/ 6 سير اليحر المحيع( اليدلسّي، تف98 
  .223/ 2 صفو  التفاسير، وايظر الصا ويّي، 82/ 3 اليشاا، والومخشرّي، 248/ 6 تفسير اليحر المحيع( اليدلسّي، 99 
 .431/ 1 صفو  التفاسير( ايظر الصا ويّي، 100 
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التي جاا  ها عيسى في اإليايل، صاليًا م   ني  سراييل اّتياعهاا والترّياد  هاا، فا  وال المتلراي  فاي هاذه التشر عات 
 .السابرةالتوكيد واإلٌيات كما في الحالة  اآلية لم تستد   
 :طاب من بني إسرائيل إل  عيس  عي  الّسالمالخ: ثامناا 

اااه ماّرتي  ييارًا، فراد ورة الفعال الماضاي فاي هاذا االتّ ذا االتااه م  الخطا  بالفعل الماضاي كهلم يح د 
يَٰ﴿ في قول  تعاالى ا ََٰٰف ل مَّ سَّ ح 

 
ارِييََٰٰم   ََٰٰق ال ََٰٰو َُٰكف َٰل َٰٱَُٰهمَُِٰمن ََِٰٰعيس  ََٰٰأ نص 

 
ََٰٰأ ِ َٰٱَٰإِل  ارََُٰٰ َُٰن  ََٰٰا  رِيلان َٰل  َٰٱَٰق ال ََّٰٰللَّ نص 

 
َِٰٱَٰأ نَّاَّٰللَّ ََِٰٰء  م  َِٰٱب َّٰللَّ

د َٰش َٰٱ  َٰ نَّاَٰه 
 
لّماا(، وقيال فاي معناى   اّس  فعال  ارط بعاد الةا    الولاى    اّس( جااا(،52 نل عمرال  ﴾َٰلُِمان َُٰمس ََٰٰبِأ

 جحاوة _هناا  _عرا، وقيل علم، وقيل   اا، واليفار  الرل ، وقال الفراا  وجد، وقال   و عييد   ر  ة العي   و
فرد  ّة  الفعال الماضاي   ّس( المساند  لاى الفاعال  عيساى( الحالاة التاي كايات تنتابا   ،(101 ييّوت  وزييار معاوات 

  مع قوم  بعد جحوةهم وزييارهم.
علاى يياّيهم عيساى، فياال ، فاي رّةهام نمناا(فاي قاولهم   علاى لساال الحاوارّ ي  اليايية في الفعال الماضايو 

فرااد  فاااة  لااوص  يمااال الحااوارّ ي  ماا  يا يااة، واإلجابااة الشااافية لمااا  راةه ، ّصااة ا همّيااة  _هنااا _الماضااي  للفعاال
 عيسى  تسا ل  ع   تياع  و يصاره.

 : الخطاب بين بني إسرائيل أنفسهم.عاسعاا 
 الينايّيااة يمماا  ماا   اللاا  الوقااوا علااىي  عددااد  ااااه ماا  الخطااا  جاااا الماضااي فااي  سااالفااي هااذا االتّ 
ذلااك ماا  و مماا  الوقااوا علااى  ،ضااي فيمااا كااايوا دتياةلوياا  ماا   طااا الفعاال الماالل    اامااالنفسااّية لينااي  سااراييل 
   الل السالي  التالية

 :الشرط .أ
ِين  َٰٱَٰل ُقنا  ََِٰٰإَوذ  َٰ﴿ في قول  تعالىمرول الرول (  نمّناجاا الفعل الماضي  ُننا  َََّٰٰلَّ نَّناَٰ  َٰق نالُايََٰٰء  م  ََِٰٰإَوذ  َٰء  م  نل  َٰخ 

َٰب ع ََٰٰإِل  ََُٰٰضُهم َٰب ع َٰ ََُٰٰض  ثُان ُهمَٰ  َٰايَٰق ال ُت ّدِ
 
اَٰأ ت ح ََٰٰبِم  َُٰٱَٰف  ل ي ََّٰٰللَّ يََُٰٰكم َٰع  ا اُكمِلُح  ّبُِكم  ََِٰٰعند ََٰٰۦبِهََِٰٰجل ََٰٰر  ف ل 

 
 -( 76 اليرار   ﴾َٰقِلُنان َٰت ع ََٰٰأ

 ني  سراييل ما  مااملاة ويفااف وماا  ميوو ما كال يد  افي سياف التوصي  اإللهّي ع   ني  سراييل، و يي  م   الله
ومناساية يوولهاا تياّي  ماا وراا الفعال ، وساياف هاذه اآلياة فاف، فهم يظهرول غير ما ديطنول يعوا علي  م   ّلة النصو 

، وكااايوا دااوةول لااو  لفاااا لليهااوة وبياانهم جااوار ورضاااعة ذ يولاات هااذه اآليااة فااي اليصااار الااذد  كااايوا  الماضااي،
 .(102  سلموا

ُقالُان ََٰٰ﴿ و ظهر الفعل الماضي فاي قولا  تعاالى  تِيُتم ََٰٰإِن ََٰٰي 
ُ
َّم ََِٰٰإَونَٰف ُخُ  هََُٰٰ   ه  ََٰٰأ ُر    َٰح َٰٱف ََٰٰهَُٰت ا َٰتُؤ ََٰٰل ن َٰ   َٰيُنوِدََِٰٰ  م 

َُٰٱ ََُٰٰلِك َٰت م ََٰٰف ل  َٰۥن ت هَُٰفِت ََّٰٰللَّ َِٰٱَِٰم  ََٰٰۥل  ََّٰٰللَّ ني  _صاّلى د ما  عاداو  للنياي محّماماا كاال اليهاوة يظهرويا  ( 41 الماياد   ﴾َٰا َٰش 
م( ماا كاال در اده اليهاوة ما  رّة ما  الرساول  وتياتل الشرط الماضاي الميناي للماهاول  وقد  ّة  فع   علي  وسّلم_

لحمام وفاق فيماول ا، (103  باالرجمالالاد وال يريلاوا بيريلاوا  محمد في الحمم في  اةٌاة الوياا،  ذ دوصاول بعراهم با ل) 
 . هوايهم وليس كما دنيغي

 

                              
 .186/  1 صفو  التفاسير، وايظر الصا ويّي، 366/ 1 اليشااوايظر الومخشرّي، ، 494/  2 تفسير اليحر المحيعاليدلسّي،  (101

 .62/  1 والصا ويّي، صفو  التفاسير 443/ 1 اليدلسّي، تفسير اليحر المحيع (102 
 .186/ 1 صفو  التفاسير، وايظر الصا ويّي، 366/ 1 ، اليشاا، وايظر الومخشريّ 494/  2 تفسير اليحر المحيع( اليدلسّي، 103 
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 :صلة الموصول .ب
ُت ندََِّٰٰ  َٰالُايَٰق ََٰٰ﴿ تعالى في قول  فتح( المسند  لى لف  الااللة الفعل الماضي

 
ناَٰثُان ُهمأ نت ح ََٰٰبِم  َُٰٱَٰف  ل ني ََّٰٰللَّ َُٰكم َٰع 

يَٰ ا اُكمِلُح  ّبُِكم  ََِٰٰعند ََٰٰۦبِهََِٰٰجل ََٰٰر  ف ل 
 
ماا كاال عناد  اهار الموصاول ما( السام فاي صالة الواقاع  (76 اليرار   ﴾َٰقِلُنان َٰت ع ََٰٰأ

د ة الييااوهنااا تظهاار صااف، _ صااّلى   علياا  وسااّلم_دساايديا محّماا عاا  فااي التااورا  ماا  صاافات و  يااار  نااي  سااراييل
 . تى دومنا هذا سمة مالزمة ليني  سراييل تزالت وما ي كاي، الت(104  للحرايقواإل فاا 

 البناء للمجهول:ج. 
ُقالُننان َٰ﴿ قولاا  تعااالى  فااي لااى ضاامير الامااع المااتيّلم، المينااي للماهااول  ( المسااندالفعاال  نتااى جاااا َٰإِن ََٰٰي 

 تِيُتم َٰ
ُ
َّم ََِٰٰإَونَٰف ُخُ  هََُٰٰ   ه  ََٰٰأ رَُٰح َٰٱف ََٰٰهَُٰت ا َٰتُؤ ََٰٰل َُٰٱَٰيُوِدََِٰٰ  م  َٰ    َٰ   ََُٰٰلِنك َٰت م ََٰٰف ل  َٰۥن ت هَُٰفِت ََّٰٰللَّ َِٰٱَِٰمن  ََٰٰۥل  ني ََّٰٰللَّ ليياال  (41الماياد   )﴾ ا َٰئش 

ساايديا محّماد_ صااّلى   علياا  فرااد  اّي  الفعاال الماهااول وفاعلا  المحااذوا العاياد علااى يناي  سااراييل، صافة يفسااية ل
و  اذهم  طّرول لمعرفة ر ي  في  اةٌة الوياسلي ، و ّيهم مراليهوة لسيد المر  مردار الحرد واليره الذي يمّن وسّلم_، 

 .منها ما دتوافق و هوااهم
 :المضارع الذي أفاد معن  الماضيد. 

نَٰق نال َٰ﴿  في قولا  تعاالىعلى لسال السامرّي  ة  الفعل المرار  الماووم  لم ديصروا(  ناَُٰتَٰب َُص  َٰل نم ََٰٰبِم 
ب َٰ ب ض ََٰٰۦبِهَََُِٰٰصُ   َٰي  ق  ب ََُٰٰتَٰف  ة َٰق  ث وََِّٰٰمِ  ََٰٰض 

 
ن ب   ََٰٰلوَُّسالَِٰٱَٰأ اف  ذ  ََُٰٰته  ك  ََٰٰلِك َٰ   ل ت  ناَّ معناى الماضاي؛ وذلاك  (96 صا   ﴾َِٰسنن ف ََِٰٰلََٰٰس 

تااّم فااي غياباا  جاايا   ل) يرااص السااامرّي لموسااى مااا اةفالحاادث قااد ايتهااى وتااّم، ولّمااا  ر  ال تواياا  علااى معنااى النفااي،
 .(105 بالمرار  لي ّةي الحدث وما كال في  م   ركة واستمرار

 
 جناس االشتقاقّي:اله. 

اَُٰتَٰب َُص ََٰٰق ال َٰ﴿  جاا الاناص اال تراقّي فاي قولا  تعاالى ب ََٰٰل م ََٰٰبِم  ب ض ََٰٰۦبِهَََُِٰٰصُ   َٰي  ق  ب ََُٰٰتَٰف  ة َٰق  ث نوََِّٰٰمِ  ََٰٰض 
 
َٰلوَُّسنالَِٰٱَٰأ

ن ب نن  َٰ اف  ننذ  ََُٰٰته  ك  ََٰٰلِك َٰ   ل ت  نناَّ     امرّي فاي الفعاال الماضااي فااي الولااىعلااى لسااال الساا مارتي  (96  صاا   ﴾ِسننن ف ََِٰٰلََٰٰس 
ار د، لتياّي  مرام ديصروا( الذي  فااة معناى الماضايفرد  ّة  الفعل الماضي والمرار    ل ،لم ديصروا ( _رت بص

  لناا ماكاال لاد   ناي  ساراييل ما  ضاالل وترّلا  وكفار،  ذ وفاي المرا ال  ايّ  ّي،لد  السامر  والحنية ةظوالير الممر
االساتعياة الطو ال والاذّل الطو ال فاي ااّل الفرعويّياة   " وليا ّ رول سّيد قط  في تفسير هذه اآلياةي سرعال ماكفروا،

نّيااة كااال قااد  فسااد صييعااة الرااوم و ضااع  اسااتعداةهم ال تمااال التيااالي  والصااير عليهااا والوفاااا بالعهااد والييااات  الٌو
ارول علي ، وترك في كيايهم النفسّي  لخلًة واستعداةًا لاليرياة والترليد المر ح، فما يماة موسى دتركهم فاي رعاياة ها

 تللاناص اال تراقّي جاا ةاليايي والمّر  (106 و يعد عنهم قلياًل  تى تتخلخل عريدتهم كّلها وتنهار  مام  ّول ا تيار"
ال فرد  ّكاد الفعال وباّي  ماكا ،قيرة( _د  لى ضمير المتيلم وما تاله م  مصدر   قيض نمع الفعل الماضي المس

 .ذي  ضّل ب  السامرّي  ني  سراييلالسحر الو بايت  ريرة  علي  السامرّي م  يرظة و يلة،

                              
 .184/ 1 اليشاا، وايظر الومخشرّي، 62/  1 صفو  التفاسير( الصا ويّي، 104 
 .85/  3 اليشااوايظر الومخشرّي، 224/  2 صفو  التفاسير( الصا ويّي، 105 
 .223/ 2 والصا ويّي، صفو  التفاسير 84/ 3، وايظر الومخشرّي، اليّشاا 2346( سّيد قط ، في االل الررنل 106 
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بعد الخلوص م  هذا االتااه يلح   ّل الفعل الماضي  ّة  في  ةورًا مهمًا، فرد جاا فاي  سالو  الشارط، 
وفي صلة الموصاول، وجااا مينّياًا للماهاول، وفاي الانااص اال اتراقّي، وقاد اياواح الفعال المراار  فاي هاذا االتاااه 

 المرّي. ع   صل وضع  وةّل على
 :وسلمالخطاب من هللا سبحان  وععال  إل  محّمد _صل  هللا علي   :اا شر اع

بماا كااال  اً ، فياذّكر   ييّياا  محمادلياا   اال اليهاوة  يااام ساّيديا محماد  لناا ماا كاال عهاذا االتاااه ليياايّ جااا 
ةعوتاا  بااّدراة قصااص  ، و سااّري عاا  يفساا  فاايماا  يا يااة  علياا  اليهااوة ماا   يااام  يييااايهم، في  ااذ  ااذره والمساالمي

ااه م  الخطاا  فاي ، وقد جاا الفعل الماضي في هذا االتم  يا ية   ر   ا مع  قوامهم ومنهم  نو  سراييلاليييا
 ، ياملها فيمادلي سياقات متعّدة 

 :أسلوب الشرط .أ
فااي    لّمااا(و ةا  الشاارط الومايّيااة وجواباا  الفعاال الماضااي   ييااذ(  (  جااااالماضااي  الشاارط  فعاالوقااد  ّة  

اَٰ﴿ قولا  تعاالى ل مَّ يََٰٰ   ا َِٰٱَِٰعندََِّٰٰمِ  ََٰٰر ُسال ََٰٰء ُهم َٰج  ق ََّٰٰللَّ ّدِ اَُٰمص  ُهم ََٰٰلِّم  ع  ِي  َٰٱَّٰمِ  ََٰٰف وِيق ََٰٰن ب   ََٰٰم   تُا  َََّٰٰلَّ
ُ
َِٰكت  نل َٰٱَٰأ َٰكِت  نَٰب  َِٰٱَٰب  يََّٰٰللَّ ر   َٰء َٰ  

نَُّهم ََُٰٰظُهارِهِم َٰ
 
أ ََٰٰك  ع ََّٰٰل   سامة مالزماة ليناي  ساراييل، ّل يراض العهاد هاو علاى د الت كيامعناى  ( 101 اليرار   ﴾َٰل ُمان َٰي 

 و ل)  ،د منااوا بمااّل رسااول ديعياا  فااي  طااا هم،  ذ  ّياا  كااال ضاام  الخطااا  الااذي   ااذه   علاايهم  ل)  ومظهاار ٌا اات
  اليشار   هاذا النياي ، المترامّ  ساراييل كتاا    الاذي معهام، و ستوي فاي النياذ الاذي فعلا   ناو دنصروه و حترموه
وزبعااةه  ،، وفي ذلك ما  الساخر ة لماا فعلاوه ما  جحادهم اليتاا  وتاركهم العمال با اً وقد ييذوه  ير ،واليتا  الاددد

اآلية السابرة العّلة اليامنة وراا كفر  ناي  ساراييل  تلاك اآلياات    في فرد  اهر ،(107 ع  ماال تفييرهم و ياتهم
 .(108  يسعها  اّل اإليمال  تلك اآلياتاليّينات التي  يولها  ،  ّي  الفسوف وايحراا الفطر ، فالطييعة المستريمة ال

ل  ﴿ قولا  تعاالى  في (اّتيع  جاا الفعل الماضيوقد  نك ََٰٰض  َٰت و ََٰٰ   ََُٰٰهادَُٰل  َٰٱَٰع  ّل  ى َٰلَّص  َٰٱَٰ   َِٰملَّنت ُهم  ََٰٰت تَّبِع ََٰٰح  َّ ََٰٰو 
ىَٰإِنَََّٰٰقُ  َٰ َِٰٱَُٰهد  ى  َٰل َٰٱَُٰها ََّٰٰللَّ ل نئِ ََُِٰٰهند  نٱَٰ   َٰتَّب ع  نَٰت  ه 

 
يَٰأ نَٰء ُهما   ِيٱَٰد َٰب ع  نََّٰلَّ يَٰج  ناَٰمَِٰعِل نل َٰٱَِٰمن  ََٰٰء ك َٰا َِٰٱَِٰمن  ََٰٰل نك ََٰٰم  ِلّ ََِٰٰمن َّٰللَّ   ََٰٰ ّل    َٰ

يحاّذر في  سلو  الشارط فاي  رام الحاددث عا  العرياد  ومعركتهاا، التاي لام تعاد  افياة،  ذ  (120 اليرر   ﴾ن ِصيرَٰ
 ،جاا ب  هو الحاقّ و ّل ما  ،هم، فليس ما دنرصهم هو اليرهال واالقتنا  ب ّل النيي على  قّ   ييّي  م  اّتيا   هواي
 .(109 تهمملّ ع يفل  درضيهم  اّل  ل) دتّ 

 صلة الموصول: . 
بعاد الموصاول   الاية السابرة م  سور  اليرر    جااك م  العلم( جاات صلة الموصول الماضوّ ة في 

 مرسالي باليييااا وال همهاوة وتياذديلعا هم، ما  يررابطيااعهم المعهاوة  وتذّكر ريرة  ني  سراييل على  الذي( لت ّكد
عامة، وهي في الوقت ذات  رسالة للمسلمي  وتشر ع وم   هل اليتا    اّصًة، بعد استيفاا اإل يار عّما كال منهم

 ربايّي ديّي  لهم  ساص التعامل مع  هل اليتا ، فالحريرة الربايّية  صرت رضا  ولهك ع  المسلمي  باتيا  المّلة.
 
 

                              
 .94 ، وسّيد قط ، في االل الررنل73/ 1 صفو  التفاسيرويّي، ( ايظر الصا 107 
 .94 ( ايظر سّيد قط ، في االل الررنل108 
 .1/539 ، واليدلسّي، تفسير اليحر المحيع108 ،الررنلفي االل ، وسّيد قط ، 81/  1 صفو  التفاسير( ايظر الصا ويّي، 109 
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 :التوكيدج. 
ََٰٰف إِنَٰ﴿في قول  تعالى   لرد( اّكد   ّة  الفعل الماضي  جاا( الم   ّك ََِٰٰفََُٰٰكنت  يََٰٰش  نا ل  نَّٰمِمَّ نز 

 
يَٰأ نَٰك َٰإِل  نَٰا َٰ َِٰف س 

ِي  َٰٱ ق َََّٰٰلَّ َِٰكت  َٰل َٰٱَٰو ُء ن َٰي  ب ََِٰٰم َٰب  د ََٰٰلِك  َٰق  يََٰٰل ق  ا ّبِك ََِٰٰم َٰقلَٰل  َٰٱَٰء ك َٰج  ََٰٰرَّ نل َٰٱَِٰم  ََٰٰت ُكان  َََّٰٰف ل  ِي  َُٰمم   ،جليلاةً  قيماةً ( 94 داويس  ﴾ت 
د  لاى ساياف الساور  ومناسايتها دادرك وما ) يعا يساتغر  لمحتاو  الخطاا   وجاوة  ةا  التوكياد،قاد  الرارئ لهذه اآليةف

، وقااد ارتااّد بعااض ماا  ت ّزماا  فااي ممااة بعااد  اةٌااة اإلساارااهااذا التوجياا  يشااي بمااا كااال ورااه ماا   ااّد  الموقاا  و  ّل 
عو  د وم  مع ، وبعد تاّمد ال، وبعد موت  دياة و  ي صال  وا تداة الذ  على رسول  م سلموا لعدم تصديره

 فيساّري عنا  رّبا  اللها على قلا  رساول  ، وكل هذه المالبسات تلري اًا في ممة بسي  موق  قر ش العنيدترر ي
 .(110 ي  الممتر   الممذ ي يشمّ م، ٌم  ّي  تعر ض بالالرصص المو ىد ذلك ع، وب هذا التوكيد

د ََٰٰ﴿قول  تعالى في وياد  ل ق  ل  ََٰٰ   نز 
 
يَٰأ ناَٰت  َٰب ّيِن  ََٰٰت َٰء  ي  ََٰٰك َٰإِل  ََٰٰا يََُٰٰفنوَُٰي ك ََٰٰ  م  نا ََٰٰبِه   ّل  (99 اليرار   ﴾ِسنُقان َٰ   َٰل َٰٱَٰإِّلَّ

، لاام يفااد التوكيااد للراارنل  لااى ضاامير الامااع المااتيلم العايااد علااى لفاا  الااللااةالم ّكااد   يااول( المسااند  الفعاال الماضااي
ّلااة كفاار  نااي  سااراييل  تلااك اآليااات اليّينااات، وهااي يمشاا  ع _هنااا_الت كيااد  فت كيااده بااات  ماارًا واقعااًا، ولياا ّ ؛  ذاتاا 

مار ذاتاا  قاد تيااّرر ، ويااد ال(111 الفساوف وايحاراا الفطاار ، فالطييعاة المساتريمة ال يسااعها  اّل اإليماال  تلاك اآليااات
 كال ما  كفار اليهاوة  ّل ما  ذ  فاة التوكيد للماضي   جاا( بالةا    لرد( في اآلية السا ق ذكرها م  سور  دويس،

 .زّيما لمر عايد  لى فساة فطرتهملم يم  لمر دتعّلق بما  يول م  نيات ، و 
 :المصدر المؤولد. 
دَََّٰٰ﴿ المصدر الم ول في قول  تعاالىجاا  ثِي ََٰٰ   ه ََّٰٰمِ  ََٰٰك 

 
ناًر َٰنُِكم َٰإِيم  نَٰدَِٰب ع ََّٰٰمِ  ََٰٰي ُودل ن ُكمَٰل ا ََٰٰبَِِٰكت  َٰل َٰٱَٰ َِٰأ َُٰكفَّ

د َٰ س  نُفِسِهمَِٰعندََِّٰٰمِ  ََٰٰ ح 
 
اَٰدَِٰع َٰب ََّٰٰمِ  ََٰٰأ تياّي ( لتراي  ممويًا ما   ماا( والفعال الماضاي   (109 اليرر  ﴾َٰقل َٰل  َٰٱَٰل ُهمََُٰٰت ب يَّ ََٰٰم 

، فرد تياّي  لهام ندك  تى م  قيل  ل) تيعث يا محمدوتفيد  ّل  هل اليتا  على يري  بما ع ،الوم  الماضي للحدث
ذكاار للرسااول محمااد بشاار  و  ل فااي كتاايهم ماا ، وهنااا   ااار   لااى مااا كاااباااليراهي  الساااصعة  ّل ةداا  محمااد هااو الحااق

 .(112 الومالرسول ن ر  -صّلى   علي  وّسلم_
بعد الخلوص م  هذا االتااه يلح   ّل الفعل الماضي  ّة  في  ةورًا مهمًا، فرد جاا فاي  سالو  الشارط، 

ر  فاي هاذا االتاااه وفي صلة الموصاول، وجااا مينّياًا للماهاول، وفاي الانااص اال اتراقّي، وقاد اياواح الفعال المراا
 ع   صل وضع  وةّل على المرّي.

 
 
 
 
 
 

                              
  .1/555 ، والصا ويّي، صفو  التفاسير351/  2 ، اليشااشريّ ، وايظر الومخ1872 ( سّيد قط ، في االل الررنل110 
 .197/ 1 اليشاا، وايظر الومخشرّي، 93  الررنل( سيد قط ، في االل 111 
 .203/  1 اليشاا، وايظر الومخشرّي، 77/  1 صفو  التفاسير( الصا ويّي، 112 
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 :الخاعمة
  همها ما دلي  ،ّصلت الدراسة  لى عدة م  النتايجلرد تو 

 مستو ات الخطا  الررنيّي ليني  سراييل. ت الفعل الماضي م  اّتااه آل ر ضم تفاوت استعماال 
 ام والتوكيد وغيرها، وفق اتااه الخطا .استعماالت السالي  اللغوّ ة كالشرط والنفي واالستفه تفاوت 
  الفعال في السياف الررنيّي تيتسا  ةاللتهاا الومنّياة ما  الساياف الاوارة  فيا ، ال ما   صال وضاعها، فنااد

 الماضي قد  فاة معنى المرار ، و فاة المرار  معنى الماضي، وهو مايوعرا بالاهة.
 لظواهر السلوبّية فاي التعييار الررنياّي، و كيرهاا وروةًا، تحّوالت الفعال في السياف الررنيّي هي م    رز ا

   وتمّيل مظهرًا م  مظاهر اإلعااز اللغوّي والييايّي في الررنل الير م.
  الخااروج عاا  مرترااى الوضااع، والمغااادر  فااي الفعااال،  فصااحت ا فااي جّلهااا ا عاا  ةالالت يفسااّية وفيرّ ااة

 واجتماعّية.
  ًك السالي  لكييرًا في تحددد الداللة الومنّية لألفعال؛ فالريمة الةايّية لت  ّةت بعض السالي  اللغوّ ة ةورا

 يدحدت بالّوم  ع   صل وضع ؛ ليتالام و  وال المخاصيي  العردّية واالجتماعّية والّنفسّية.
 ادًا، إلضافاا الو ااة  وزٌياات الفاعال، وبخاصا ة جاا الفعل الماضي في الخطا  الررنيّي ليني  ساراييل م كَّ

 في مواضع ذكر ي عم   تعالى عليهم، وفي مواضع الّت كيد على كفرهم وتيذديهم.
 علاى  همّياة الفعال ةول فاعلا ، وت كياد  للتركياو _في غاليها  لة الماضي الميني للماهول كايت _ ّل ةال

  ريرة الفعل المراة الخلوص  لى معناه.
 ي  سااراييل ةالالت عددااد  وفرااًا لالساام الموصااول  ّةت جملااة الّصاالة الماضااوّ ة فااي الخطااا  الررنيااي ليناا

 المستخدم في الخطا .
  ،اإلضاافة  لاى ةاللتا  ب ّة  المصدر الم ول فاي الخطاا  الررنياي ليناي  ساراييل ةاللاة الفاعلّياة والحادوث

  الّومنّية،  ذ) لو جاات مصاةر صر حة، لدلت على الحدث ةول الّوم .
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