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١٠٤٧

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

  

  "دراسة داللية" التحول الزمني للفعل المضارع في سورة طه

  عبداهللا احلكميسارة علي 

  . السعودية–القنفذة  -جامعة أم القرى  -كلية اجلامعية  ال- قسم اللغة العربية

 gmail.com@sah٩٩٠١١ : البريد االليكتروني

  :الملخص

مسلطًة الضوء على داللة ،  يف سورة طهلفعل املضارع لتناولت الدراسة التحول الزمين

حيث كثر يف هذه ، ملقام يف توجيه املعىن وحتديدها/وأثر السياق، الفعل الزمنية يف الرتكيب

والدالالت ، وكان له دوٌر هاٌم يف إبراز املعاين الضمنية، السورة التحول الزمين لألفعال

فقد جاء الفعل املضارع ، املقصودة؛ فقد جاءت حماكية ملضمون السورة وموضوعها

حىت كأن ، ث القصة القرآنيةوتوضيًحا ألحدا، الدال على الزمن املاضي؛ جتسيًدا للصورة

وجاء الفعل املضارع الدال على زمن عام يف احلديث عن . ثهاالسامع يعيش أحدا

   .وعدم اختصاصها يف زمن دون اآلخر،  للداللة على دميومتها-عز وجل-صفات اهللا 

   .أزمنة الفعل- الداللة النحوية -  الزمن -  السياق -الفعل  : لمفتاحيةالكلمات ا
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  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

The temporal transformation of the present tense 

in Surat Taha, "a semantic study" 

Sarah Ali Abdullah Al-Hakami 

Department of Arabic Language - University College - 

Umm Al-Qura University - Al-Qunfudah - Saudi 

Arabia. 

Mail : sah٩٩٠١١@gmail.com 

Abstract : 

The study dealt with the temporal transformations 

of the verb present Imperative in Surat Taha, 

highlighting the significance of the temporal act in the 

structure and the effect of the Context / Place in 

directing the meaning and limiting it. Where there are 

many in this surah of time shifted the actions, and had 

an important role in highlighting the meanings implied, 

indications intended; it was a simulation of the Surat 

content and its subject. The present verb has come 

indicating the past time as an embodiment of the image 

and an illustration of the events of the Quranic story, as 

if the hearer is living its events. The present act also 

came to indicate the general time in speech about Allah 

Almighty attributes . 

Keywords: action - context - time - grammatical 

significance - times of action. 
  

  



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٤٩

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

  

، ســيدنا حممــد األمــني، والــصالة علــى خــري املرســلني، واحلمــد هللا احللــيم، !       "  #  

  . وعلى آله وصحبه أمجعني

ينما تتأمُل اآليَة القرآنيَة جتُد من بالغِة اِخلطَاِب ما يُرشد الفكَر لقلِب احلقيقِة يف ُصورِة ح

لوُح للُمتدبِر، وُمتِسُك بزماِم َعقِله؛ حىت يُقلَب آياِت اهللا َفيجُدها ُمْبصرًة أمامه، بيانية، تَ 

ُختربُه حباٍل كان أمره ساريًا يف ماضي األيام، وإذ به يف ُصورِة اَحلدِث احلايل ُحيَدثُه عن 

  .َجتدِد اَحلدِث واستمراره

 ، املاضيفمنه،  القرآنيةا من اآلياتِ  الكرمي قد كان له حيزًا وافرً  يف القرآنِ  فالفعلُ      

، صيغتها الصرفية املفردة ال تكتفي بداللِة ةإال أن هذه األفعال الثالث،  واألمر،واملضارع

فال نستطيع ، والزمن العام، واالستقبال، واحلال، فاملضارع قد يأيت للداللة على املاضي

ف السياقات يف الواقع اللغوي فاختال،  واالستقبال فقط على احلالِ اجلزم على أنه دالٌ 

 هنا جاءت الدراسة من،  الواحدةيؤدي إىل اختالف يف الدالالت الزمنية للصيغة الفعلية

لقياس املدى الزمين للفعل ) ضارع يف سورة طهالتحول الزمين للفعل امل(املوسومة بــ

انب وعدم االكتفاء باجل.  والغوص يف ا�ال التطبيقي.فةاملضارع يف سياقات خمتل

  .النظري

فَما أعظَم أْن ينشغَل اإلنساُن يف ،      وقْد آثرُت أْن تكوَن دراسيت يف سورِة طه

وقْد وقَع اختياري على ، استجالِء املعاين اخلفيِة يف الكتاِب الذي أعجَز ماليني البشرِ 

ظًة مقارنًة فقْد كثُرت األفعاُل فيها كثرًة ملحو ، هِذِه السورِة ألّ�ا سورٌة غنيٌة باألفعالِ 

  .وكثُرْت حتوالُ�ا الزمنيةِ ، بأخواِ�ا مْن السورِ 



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٥٠

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

والزمِن ، وقْد اقتصرت الدراسُة على التحوِل الزمين للفعل املضارع إىل الزمن املاضي     

 واتبعت الدراسة )١ (.ُدوَن اخلوِض يف اجلهاِت الزمنيةِ ، العاِم الذي يشمُل عموَم الزمانِ 

يف تتبع التحول الزمين للفعل املضارع يف سورة ، ي اإلحصائياملنهج االستقرائي الوصف

مع األخذ . املقامات املختلفة/والوقوف على دالالت هذا التحول يف السياقات، طه

، األفعال اليت تكررت فيها قرينتان لفظيتان أو أكثر، بعني االعتبار يف عملية اإلحصاء

  .واحتسا�ا يف ا�موع النهائي فعًال واحًدا

  

  :ْهَداُف اَلدِّرَاسة أَ 

     حتاول الدراسة بيان دالالت التحول الزمين للفعل املضارع يف سورة طه، وما فيها 

 :و�دف إىل حتقيق األهداف التالية، من مجاليات

 .املقام يف التحول الزمين للفعل املضارع/ إبراز دور السياق )١

 .بيان دالالت التحول الزمين للفعل املضارع يف سورة طه  )٢

 إبراز القرائن اللفظية واملعنوية املساعدة على التحوالت الزمنية للفعل املضارع )٣

 .إظهار عالقة دالالت التحول الزمين للفعل املضارع مبضمون سورة طه وجوها العام )٤

                                                 

عـــدة تتفـــرع باعتبـــار اجلهـــات الزمنيـــة إىل ، املاضـــي واحلـــال واالســـتقبال، األزمنـــة الثالثـــة يف العربيـــة )١(

، املاضي البعيد املنقطع: املاضي-أ: وهي، ستة عشر جهةن يف وقد حصرها  متام حسا. جهات

، واملاضـي املتـصل باحلاضـر، واملاضـي املنتهـي باحلاضـر، املاضـي املتجـدد، املاضي القريب املنقطع

احلـــال : احلــال-ب. واملاضــي الـــشروعي، واملاضــي املقـــارب، واملاضــي البـــسيط، واملاضــي املـــستمر

واالسـتقبال ، االسـتقبال البـسيط: االسـتقبال- االسـتمراري جواحلـال، واحلـال التجـددي، العـادي

 .واالستقبال االستمراري، واالستقبال البعيد، القريب
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 .إظهار أثر التحول الزمين لألفعال على املتلقي )٥

  

  :ِخطُة اَلدِّرَاسة 

وقد جاءت ، ة ومتهيد، ومطلبني، مث اخلامتةاقتضت طبيعة هذه اخلطة أن تأيت يف مقدم

  :على النحو اآليت

  المقدمة-

 )إعرابه، عالمته، تعريفه:( الفعل املضارع:التمهيد-

  ملاضيلزمن اداللة املضارع على ا: المطلب األول-

  داللة املضارع على الزمن العام:يالمطلب الثان-

 أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة: الخاتمة -
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ا  
  :تعريف الفعل المضارع

وهو ):" ه٥٣٨(قال الزخمشري ، تقاربت تعاريف الفعل املضارع يف الرتاث اللغوي

الفعل ):" ه٥٧٧(ويقول األنباري ، ) ١("،ما يعتقب يف صدره اهلمزة والنون والتاء والياء

 )٢("،ء، والياءاهلمزة، والنون، والتا: ما كانت يف أوله إحدى الزوائد األربع، وهي: املضارع

 وقد )٣("،)نأيت(ما أشبه االسم بأحد حروف :" بأنه) هــ٦٤٦(وعرفه ابن احلاجب

ومضارع ِإن بُِدَئ �مزة :" يف ذكر الزوائد عندما قال) ه٩١١(توسع قليًال السيوطي 

و يَاء متكلم َفرًدا أَو نونه ُمعظًما َأو مجًعا أَو تَاء ُخمَاطب ُمطلًقا َأو َغائَِبة أَو غائبتني أَ 

   )٤(."َغاِئب ُمطلًقا أَو غائبات

وهي كل ما ابتدأ ، نالحظ مما سبق أن تعاريف القدماء قامت على أساس شكلي

إال أن ابن احلاجب قد زاد يف تعريفه ، )نأيت(بأحد أحرف املضارعة ا�موعة يف كلمة 

:  نقولدماء عند القوإذا أردنا الوصول إىل تعريف جامع للفعل املضارع، ما أشبه االسم

بُِدئ بأحد أحرف ، دل على زمن التكلم أو بعده، هو كل حدث مضارع لالسم

  ). اهلمزة والياء والنون والتاء: (املضارعة وهي

                                                 

، ١ط، بــريوت، مكتبــة اهلــالل، علــي بــو ملحــم:حتقيــق ، الزخمــشري،  املفــصل يف صــنعة اإلعــراب)١(

  ١/٣٢١، م١٩٩٣

 ١/٤٧، م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ١ط، رقماألرقم بن أيب األ، كمال الدين األنباري،  أسرار العربية)٢(

  ١/٤٤، م٢٠١٠، ١ط، القاهرة، مكتبة اآلداب، ابن احلاجب،  الكافية يف علم النحو)٣(

ـــدين، الـــسيوطي،  مهـــع اهلوامـــع يف شـــرح مجـــع اجلوامـــع)٤( ــد احلميـــد هنـــداوي: حتقيـــق، جـــالل ال ،  عبـ

  ١/٣٤، ت.د، ط.د، مصر، املكتبة التوفيقية
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  :عالمته

: منها، يتميز الفعل املضارع بعدة عالمات تأيت فيه وال جندها يف غريه من األفعال

 كذلك )١("،َعَلْيهِ ) مل(ح ُدُخول عالمته َأن يصل) :" ه٧٦١(قال ابن هشام ، )مل(قبول 

قال ابن احلاجب ، يُعَرف املضارع بقبول السني وسوف الدالة على االستقبال

 وعالمته أيًضا أن يبدأ بأحد حروف )٢("،)سوف(وختصيصه بالّسني و):" هــ٦٤٦(

، افتتاُحُه �مزِة للُمتكلَّم مفرًدا:" عن الفعل املضارع) هــ٦٧٢(قال ابن مالك ، )نأيت(

أو بياء ، وللغائبة والغائبتني، أو بتاء للمخاطب مطلًقا، أو بنوٍن له عظيًما أو مشارًكا

   )٣(."للمذكر الغائب مطلقاً 

  :رابهـإع

إال إذا اتصلت به نون ، فالفعل املضارع معرب، على عكس فعلي املاضي واألمر

 فنون التوكيد )٤(،أو اتصلت به نون النسوة يبىن على السكون، التوكيد يبىن على الفتح

 ونون )٥(، ﴾لََيْخُرُجنَّ ﴿َوَأْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد َأْيَمانِِهْم لَِئْن َأَمْرتـَُهْم  :حنو قوله تعاىل

                                                 

  ١/٣٣، املصدر السابق )١(

 ١/٤٤، ابن احلاجب،  الكافية يف علم النحو)٢(

  ١/٤، هـ١٣٨٧، دار الكتاب العريب، ابن مالك،  تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد)٣(

ابـــن ، وتـــسهيل الفوائـــد وتكميــل املقاصـــد، ١/٤٤، ابـــن احلاجــب، الكافيـــة يف علــم النحـــو: نظــر )٤(

  ٤/٢٧٧، ت . د،١٥ط، دار املعارف، عباس حسن،  والنحو الوايف ، ١/٧، مالك

  ٥٣:  النور)٥(
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وماعدا  )١(، َأْوَالَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن ﴾يـُْرِضْعنَ ﴿َواْلَواِلَداُت : النسوة مثل قوله تعاىل

  .ذلك فالفعل املضارع يكون معربًا

تكون العالمة ضمة، أو ما "فالّصحيح ا�ّرد ، تتغري عالمة آخره رفًعا ونصًبا وجزًماو 

ينوب عنها، يف حالة رفعه، وتكون فتحة، أو ما ينوب عنها، يف حالة نصبه بناصب 

 فيعرب بالعالمات )٢("،قبله، وتكون سكونًا أو ما ينوب عنه يف حالة جزمه جبازم قبله

، واملعتل بالواو والياء يعرب بالضمة تقديرًا والفتحة لفظًا، الظاهرة إذا كان صحيًحا

، أما األفعال اخلمسة فرتفع بثبوت النون، ومعتل األلف يعرب بالضمة والفتحة تقديًرا

ويكون الفعل املضارع مرفوًعا إذا جترد من الناصب . وتنصب وجتزم حبذف النون

  )٣(.واجلازم

  )٤(:دالالت الفعل المضارع

 َأنِبَياَء اللَِّه ِمن تـَْقتـُُلونَ ﴿ َفِلَم : قال تعاىل، ى الزمن املاضيالداللة عل- ١

   )٥(.قـَْبُل﴾

                                                 

 ٢٣٣:  البقرة)١(

 ٤/٢٧٧، عباس حسن،   النحو الوايف)٢(

أبـو العرفـان حممـد ، الـصبان الـشافعي، حاشية الصبان على شرح األمشوىن أللفية ابن مالـك: ينظر)٣(

ـــــن علـــــي ــــريوت، دار الكتـــــب العلميـــــة ،  ب  ، ٣/٤٠٥، م١٩٩٧- هــــــ ١٤١٧، ١ط، لبنـــــان-بـ

ــم الن ــووالكافيـــــة يف علـــ ـــن ، وتـــــسهيل الفوائـــــد وتكميـــــل املقاصـــــد، ١/٤٤، ابـــــن احلاجـــــب، حـــ ابــ

   ١/٧،مالك

، م٢٠٠٨ -هــ ١٤٢٨، ط.د، عـامل الثقافـة، كمـال رشـيد، الزمن النحـوي يف اللغـة العربيـة: ينظر)٤(

 ٧٣ص

  ٩١: البقرة)٥(



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٥٥

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

 اْآلَن َيِجْد َلُه ِشَهابًا َيْسَتِمعِ ﴿ َفَمن :قال تعاىل،  الداللة على احلال- ٢

   )١(.رََّصًدا﴾

للَُّه ِمَن ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزَل ا:قال تعاىل،  الداللة على االستقبال- ٣

   )٢(. ِفي ُبُطونِِهْم ِإالَّ النَّاَر ﴾يَْأُكُلونَ اْلِكَتاِب َوَيْشتـَُروَن ِبِه َثَمًنا َقِليًال ُأولَِٰئَك َما 

 اْلُمْفِسَد ِمَن يـَْعَلمُ َواللَُّه ﴿ :  قال تعاىل)٣(، الداللة على الزمن العام- ٤

  )٤(.﴾اْلُمْصِلحِ 

  

                                                 

 ٩: اجلن)١(

  ١٧٤: البقرة)٢(

، ٢ط، بــريوت، ر الرائــد العــريب دا، مهــدي املخزومــي، )نقــد وتوجيــه ( يف النحــو العــريب :  ينظــر)٣(

  ١٥٧ص،  م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦

 ٢٢٠:  البقرة)٤(



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٥٦

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

  اا د ارع : ا اول

إال أنه قد يأيت ،      جاء الفعل املضارع يف صيغته الصرفية للداللة على زمن احلال

وهو استعمال شائع يف احلكاية حيث يسمى باحلاضر "، للداللة على الزمن املاضي

، وفيه جيد املثقفون سحًرا خاًصا، يقولون بأن احلاضر أكثر تعبريًا أو أبلغ وصًفا، التارخيي
ويرجع بفكرنا إىل اللحظة اليت دار ، يجعل املنظر حييا من جديد أمام عيين القارئحىت ل

للوصول إىل أزمنة الفعل املضارع عند ،  وبالنظر إىل الرتاث اللغوي)١(."فيها احلدث

فلم تكن ، جند تباين آرائهم يف الداللة الزمنية هلذا الفعل، وداللتها على املاضي، القدماء

فقد ذهب القدماء يف داللة املضارع ،  يها كما هو احلال مع املاضيداللته جممًعا عل

  )٢(:مخسة أقوال ال خترج عن احلال واالستقبال

واملضارع ال يكون إال للمستقبل؛ وذلك ، فريق أنكر أن يكون للحال صيغة - ١

  .لقصر مداه الزمين

الذي ) ه٥٣٨(ومنهم الزخمشري ، فريق جعل املضارع صاحل للحال واالستقبال - ١

فهو :" يقول) هـ٦٤٣( وقال ابن يعيش)٣ (."ويشرتك فيه احلاضر واملستقبل:" قال

واألمُر :" عن زمنه) هــ٦٧٢( وقال ابن مالك )٤("،يصلح لزماَين احلال واالستقبال
خالفًا ملن خصها " ال"واملضارُع صاٌحل له وللحال ولو نفي بـ. مستقبٌل أبًدا

  )٥(."مبستقبل

فاملستقبل ، )ه٥٢٨(ومنهم ابن الطراوة، على احلالفريق خص داللة املضارع  - ٢
دليل على قعود انقضى بعد وجود، ) قعد(قولك :" يقول. بنظره غري حمقق الوجود

                                                 

 ١٣٨، م١٩٥٠، مكتبة األجنلو املصرية، فندريس،  اللغة)١(

  ١/٣٧,٣٦، السيوطي، مهع اهلوامع:  ينظر)٢(

، ١ط، بــريوت، مكتبــة اهلــالل، علــي بــو ملحــم:حتقيــق ، الزخمــشري،  املفــصل يف صــنعة اإلعــراب)٣(

  ٣٢١ص، م١٩٩٣

 ٢٠٠١ - هـــ ١٤٢٢، ١ط،  لبنــان– شــرح املفــصل، ابــن يعــيش،  دار الكتــب العلميــة، بــريوت )٤(

 ٤/٢١٠، م

  ١/٤، ابن مالك،  تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد)٥(



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٥٧

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

دليل على قعود يف ) يقعد(دليل على قعود يأيت، وهو اآلن يف العدم، و) سيقعد(و

   )١(."حال حديثك

ِألَن املستقبل أسبق يف ، الومنهم من رأى أنه حقيقة يف االستقبال وجماٌز يف احل - ٣
 .األصل فُهَو َأَحق

)  ه٩١١(كالسيوطي، ومنهم من رأى أنه حقيقة يف احلال وجماٌز يف االستقبال - ٤

وهو اْلُمْختار عنِدي بدليل محله على اْحلال عند :" الذي قال عن هذا املذهب

 )٢(."ستقبالالتجرد من اْلقَرائن، وهذا َشأن اْحلقيقة ودخول السني عَليه ِإلَفادة اال

وقالوا بالداللة الزمنية داخل ،  فقد ذهبوا إىل أبعد من ذلك)٣ (أما احملدثون

فقد اتسعت داللة الفعل املضارع ، )الزمن النحوي(وهو ما يسمى بــ ، السياق
... فيفيد احلال أو االستقبال أو املاضي، فجعلوه داًال على األزمنة املتعددة، عندهم

وجعلوا من السياق والقرائن اللفظية واملعنوية هي احملدد ، ا�اوغريه من األزمنة وجه

 .فزمن الصيغة ال يرتبط بصيغته، لذلك الزمن

فلو قلنا بداللته ، يةداللة الفعل السياقوالذي يظهر يل أن احملدثني على حق يف 
فهذا يعين أن تكون داللتا ، أو داللته خارج السياق، على احلال واالستقبال فقط

 َفاتـَُّقوا النَّاَر تـَْفَعُلوا َوَلن تـَْفَعُلوا﴿َفِإن لَّْم :  املضارعني متساويًة يف قوله تعاىلالفعلني

 بينما زمن الفعل املضارع )٤(،الَِّتي َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَُة ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفرِيَن﴾
د ومن صيغة مع أن الفعلني من جنس واح، والثاين هو املستقبل، األول هو املاضي

  .واحدة

                                                 

سليمان بن حممد بن ، ابن الطراوة املالقي،  رسالة االفصاح ببعض ما جاء من اخلطأ يف االيضاح)١(

  ٢١ص، م١٩٩٦-ه١٤١٦، ٢ط، لبنان-بريوت، تبعامل الك، عبد اهللا أبو احلسني

  ١/٣٧، السيوطي،  مهع اهلوامع)٢(

، ١ط، األردن، الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع ،  فاضــل صــاحل الــسامرائي، معــاين النحــو: ينظــر)٣(

ـــ ١٤٢٠ ـــوايف، ٣٣٣-٣/٣٢٣، م٢٠٠٠ - هــــ ـــسن، والنحــــــو الـــ ــــاس حـــ ويف ، ٦١-١/٥٧، عبــ

  ١٥٨-١٥٦ص، ياملخزوم،  النحو العريب نقد وتوجيه

 ٢٤:  البقرة)٤(



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٥٨

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

يأيت للتعبري عن حاالت :"  ويؤكد على ذلك السامرائي الذي قال عن املضارع

خاصة بصرف النظر عن الداللة الزمانية اليت يشري إليها البناء؛ وذلك ألن هذه 

وقد يأيت بناء ، ... الداللة قد تتحصل مما يربز من قرائن تكون يف بناء اجلملة
 وهكذا )١(."ضي وذلك لقرينة ترشحه إىل الزمان املاضيوهو دال على امل) يفعل(

، فليس من الضروري أن تتلخص داللة املضارع على زمن احلال واالستقبال

ويساعد على ذلك ، فــللسياق دور مهم يف إبراز تلك الداللة اليت يشري إليها الفعل

داللته من احلال أيًضا القرائن اللفظية واملعنوية اليت تتصل بالفعل املضارع، فتسلب 

  :ومن هذه القرائن، إىل املاضي

فهما حرفان ،  تتحول داللته إىل املاضي)٢(،)وملا، بلم(إذا ُسبق الفعل املضارع  - ١

مل : ( ومن ذلك كأن تقول)٣(،من أحرف اجلزم يدخالن على الفعل  املضارع

﴿َقاَلْت : وقوله تعاىل، )ما ذهب(فهي مبعىن ، )يذهب الطالب إىل املدرسة

: قوله تعاىل) ملا( ومثال )٤(، َبَشٌر﴾َيْمَسْسِنيبِّ أَنَّٰى َيُكوُن ِلي َوَلٌد َوَلْم رَ 

بُوا ِبَما َلْم ُيِحيُطوا ِبِعْلِمِه َوَلمَّا   والذي قال عنه ابن )٥(، تَْأِويُلُه﴾يَْأتِِهمْ ﴿َبْل َكذَّ
ا(لقلب املضارع ماضًيا ونفيه، و) مل):" (هــ٦٤٦(احلاجب 

ّ
 ويقول )٦("،مثلها) مل

 وقال املرادي )٧("،اجلازمة" ملا"وينصرف إىل املضي بلم و):" هــ٦٧٢(ابن مالك 
                                                 

، بـــريوت، الـــسامرائي، و الفعـــل زمانـــه وأبنيتـــه،  ٤٦/ ١، ابـــن احلاجـــب،  الكافيـــة يف علـــم النحـــو)١(

  ٣٣ص، ه١٤٠٣، ٣ط، مؤسسة الرسالة

ــن مالــــك، تــــسهيل الفوائــــد وتكميــــل املقاصــــد: ينظــــر)٢( أمحــــد خمتــــار ،  والنحــــو األساســــي، ١/٥، ابــ

والنحـو ، ١٧٨ص،  م١٩٩٤، ٤ط، الكويـت،  الـسالسلدار،  ومصطفى زهران وحممد محاسـة

  ٦٢ص، كمال رشيد، والزمن النحوي، ١/١٦، عباس حسن، الوايف

-ه١٣٨٤، ١ط، دمـــشق، دار الفكـــر، ابـــن هـــشام، مغـــين اللبيـــب عـــن كتـــب األعاريـــب: ينظـــر)٣(

 ٣٠٩-٣٠٧ص، م١٩٦٤

 ٤٧: آل عمران)٤(

 ٣٩:  يونس)٥(

 ١/٤٦، ابن احلاجب،  الكافية يف علم النحو)٦(

 ١/٥، ابن مالك،  تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد)٧(



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٥٩

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

فيما ذكر، من جزم الفعل املضارع، وصرف معناه " مل"تساوي ):"  هــ٧٤٩(

حرف جزم لنفي ):"مل(إن ) ه٧٦١( وقال ابن هشام )١("،)ملا(إىل املضي، 

 يأيت بناء ": وقال السامرائي)٢("،)مل يلد ومل يولد(حنو ، املضارع وقلبه ماضًيا
ما  : فكأننا قلنا" مل يكتب: "فيشري إىل املاضي، فإذا قلنا) مل(مسبوًقا بــ) يفعل(

  )٣(."كتب

إذا تبعها :"  وقد قال عنها كمال رشيد)٤(،الظرفية) إذ(إذا وقع املضارع بعد  - ٢

تفق ي:"  وقال بكري عبدالكرمي عنها)٥("،الفعل املضارع فهو مبعىن املاضي

 يـَْرَفعُ ﴿َوِإْذ :  ومنه قوله تعاىل)٦(."النحاة على أ�ا ظرف ملا مضى من الزمن

ألن احلدث حصل يف ) رفع: ( وهي مبعىن)٧(،إبراهيم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت﴾
:  أي )٨( ِللَِّذي أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِه﴾تـَُقولُ ﴿َوِإْذ : كذلك قوله تعاىل. املاضي

 .قلت

 واملقصود حبكاية احلال )٩(،للماضي إذا وقع يف حكاية حال ماضيةيتعني زمنه  - ٣
املاضية هو التعبري عن األحداث املاضية بصيغة احلال؛ وذلك الستحضار صورة 

:  ومنه قوله تعاىل)١٠( ،وكأ�ا مشاهدة ومرئية يف وقت اإلخبار عنها، األحداث

                                                 

دار ،  حممـــد نـــدمي فاضـــل-فخـــر الـــدين قبـــاوة : حتقيـــق، املـــرادي،  اجلـــىن الـــداين يف حـــروف املعـــاين)١(

  ٢٦٨ص، م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣، ١ط،  لبنان–الكتب العلمية، بريوت 

  ٣٠٧ص، ابن هشام،  مغين اللبيب)٢(

  ٣٣ص، امرائيالس،  الفعل زمانه وأبنيته)٣(

  ٦٣ص، كمال رشيد، والزمن النحوي، ٣٧/ ١، السيوطي، اهلمع: ينظر)٤(

  ٢٠٥ص ، كمال رشيد،  الزمن النحوي)٥(

، ت.د، دار الفجــر للنــشر والتوزيــع، مــصر-القــاهرة، بكــري عبــد الكــرمي،  الــزمن يف القــرآن الكــرمي)٦(

 ٣٢٦ص

  ١٢٧:  البقرة)٧(

  ٣٧: األحزاب)٨(

   ١٥٨ص، املخزومي، والنحو العريب نقد وتوجيه، ٣/٣٢٨، السامرائي، معاين النحو: ينظر)٩(

  ٣/٣٢٨، املرجع السابق: ينظر)١٠(



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٦٠

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

َناُكم مِّْن آِل ِفْرَعْوَن  يـْ  يَُذبُِّحونَ  ُسوَء اْلَعَذاِب ُكمْ َيُسوُمونَ ﴿َوِإْذ َنجَّ

 . وذحبوا أبناءكم، ساموكم:  فهي مبعىن)١(،أَبـَْناءَُكْم﴾

بشرط اتفاقهما يف ، يتعني زمنه للماضي، إذا عطف الفعل املضارع على ماضي - ٤
وما عطف على حال أو مْستَـْقبل أو ماٍض، ):" ه٩١١(قال السيوطي ، الزمن

اد الزَّمان ِيف الفعلني املتعاطفني َفهَو مثله الشْ ، أو عطف عليه ذلك ِرتَاط احتِّ

 َأي )٢(، اَألْرض﴾فـَُتْصِبح﴿ألم تـََر َأن اهللا أنزل من السََّماء َماء :َحنو

  )٣(."َفَأْصَبحت اَألْرض

﴿َلْو :  على حنو قوله تعاىل )٤(،الشرطية) لو(إذا جاء الفعل املضارع بعد  - ٥

 مبعىن لو )٥(،ُمدََّخًال لََّولَّْوا ِإلَْيِه َوُهْم َيْجَمُحوَن﴾ َمْلَجًأ َأْو َمَغارَاٍت َأْو َيِجُدونَ 
وإيثار صيغة االستقبال يف : "يف هذه اآلية) ه١٢٧٠(قال األلوسي. وجدوا

الشرط، وإن كان املعىن على املضي إلفادة استمرار عدم الوجدان، حسبما 

 يكون املضارع لو حتسن إيل لشكرتك، نعم كثريًا ما: يقتضيه املقام، ونظري ذلك
املنفي الواقع موقع املاضي؛ إلفادة انتفاء استمرار الفعل لكن ذلك غري مراد 

 اللَُّه ِللنَّاِس الشَّرَّ اْسِتْعَجاَلُهم يـَُعجِّلُ ﴿ َوَلْو :  ومنه أيًضا قوله تعاىل)٦(."ههنا

  )٧(.بِاْلَخْيِر َلُقِضَي ِإَلْيِهْم َأَجُلُهْم﴾

                                                 

  ٤٩:  البقرة)١(

  ٦٣: احلج)٢(

  ١/٤٢، السيوطي،  اهلمع)٣(

، بـريوت، دار القلم، عبداهلادي الفضلي، و دراسات يف الفعل ، ٣٧/ ١، املصدر السابق: ينظر)٤(

  ٦٤ص، كمال رشيد، والزمن النحوي،  ٥٩ص، م ١٩٨٢ -هــ١٤٠٢، ١ط، لبنان

  ٥٧:  التوبة)٥(

  ٥/٣٠٩، األلوسي،  روح املعاين)٦(

 ١١:  يونس)٧(
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 )٢(،بــاليت تفيد التقليل) ه٩١١(خصها السيوطي وقد )١(،)قد(إذا دخلت عليه  - ٦

﴿َوِإْذ َقاَل ُموَسٰى ِلَقْوِمِه يَا قـَْوِم ِلَم تـُْؤُذونَِني َوَقد : ومن ذلك قوله تعاىل

 )٣(. َأنِّي َرُسوُل اللَِّه ِإلَْيُكْم﴾تـَّْعَلُمونَ 
 قال )٤(،ا خربًا لكان وأخوا�ايتعني زمن املضارع للماضي إذا كان واقعً  - ٧

تستعمل للتعبري عن استمرار : وما على مثاهلا) كان يفعل(صيغة :" زومياملخ

، أمسى:(ويتم مثل هذه الداللة أيًضا مع، ...احلدث يف فرتة من الزمان املاضي 

كان زيد يذاكر : ( كأن تقول)٥("،)كان(بدًال من ) وظل، وأصبح، وبات

ِلَك ِبأَنـَُّهْم  ﴿ َوبَاُءوا ِبَغَضٍب مِّ : ومن ذلك أيًضا قوله تعاىل، )درسه َن اللَِّه ذَٰ

 . مبعىن كفروا) ٦(، ِبآيَاِت اللَِّه ﴾َيْكُفُرونَ َكانُوا 
 الختصاصها بالزمن )٧(،على املضارع فتحول زمنه للماضي) رمبا (تدخل - ٨

: املراديوقال ، فهي مبعىن متىن، ) الطالب لو جنحيتمىنرمبا : (من ذلك، املاضي

يد، رمبا يقوم ز : ا صرفت معناه إىل املضي، حنوإذا وقع الفعل املضارع بعد رمب"
معىن املضارع إىل املضي، أل�ا قبل افرتا�ا مبا وإمنا صرفت  . رمبا قام زيد: أي

: قوله تعاىلقال يف و  ٨"مستعملة يف املضي، فاستصحب هلا ذلك بعد االقرتان

                                                 

بكـــري ، والـــزمن يف القـــرآن الكـــرمي ، ١/٥، ابـــن مالـــك، تـــسهيل الفوائـــد وتكميـــل املقاصـــد: ينظـــر)١(

 ٣٢٤,٣٢٣ص، عبدالكرمي

  ١/٣٧،السيوطي، مهع اهلوامع: ينظر)٢(

  ٥:  الصف)٣(

دار ، حممـد عبـدالرمحن الرحيـاين، واجتاهـات التحليـل الـزمين، ١/٤١، الـسيوطي، مهع اهلوامع: ظرين)٤(

إشـــراف متـــام ، كمـــال إبـــراهيم، الـــزمن يف النحـــو العـــريبو ، ٣٨٦ص، ت.د، ط.د، القـــاهرة، قبـــاء

   ٢٠٠ص، م١٩٦٩، جامعة اخلرطوم، رسالة ماجستري ،حسان

 ١٥٨ ص،املخزومي،  يف النحو العريب نقد وتوجيه)٥(

  ٦١:  البقرة)٦(

والنحـــو ، ٩٧ص، الرحيـــاين، واجتاهــات التحليـــل الـــزمين، ١/٤٠، الـــسيوطي، مهـــع اهلوامـــع:   ينظــر)٧(

 ١/١٦،عباس حسن، الوايف

 ٤٥٧-٤٥٦ص، املرادي، اجلىن الداين يف حروف املعاين)  ٨(
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فظاهره االستقبال، وتأولوه  ")١(، الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِميَن﴾يـََودُّ ﴿رُّبََما 

على تقدير رمبا وّد، جعل فيه املستقبل مبعىن املاضي، لصدق املوعود به، 

   )٢(."فجعل، وإن كان غري واقع، كأنه واقع جماًزا. ولقصد التقريب لوقوعه

 :األفعال المضارعة الدالة على الماضي في سورة طه

وهذا ليس بالعدد ، فعًال مضارًعا) ١٥٥(     ورد يف سورة طه مئة ومخسة ومخسون 

،  يف معظم آيا�ا-عليهما السالم-القليل بالنسبة إىل سورة حتكي قصيت موسى وآدم 

وإذا أمعنا النظر يف بعض هذه الصيغ ، فكان من الطبيعي أن يقل عدد األفعال املضارعة
ثالثة عشر فقد حتول منها ، الفعلية جندها دالة على الزمن املاضي، ال على زمن الصيغة

ومما ، فما كان وراء ذلك التحول الزمين للصيغة الفعلية إال ملعاٍن ودالالت، فعًال ) ١٣(

 :ورد يف السورة داًال على املاضي ما يلي

وذلك ،  يدالن على املاضي)إذ(مسبوقان بـ) ٢( ورد يف سورة طه فعالن مضارعان - ١
 فقد جاء )٣(،لُُّكم َعلى َمن َيكُفُلُه ﴾ َهل َأدُ فـََتقولُ  ُأخُتَك َتمشي﴿ِإذ : يف قوله تعاىل

واليت حددت زمنهما إىل ، )إذ(مسبوقني بــ) تقول(و) تمشي(الفعالن املضارعان 

﴿إْذ َتْمِشي :" قال أبو السعود)٤(،واملشي هو االنتقال من مكان آلخر بإرادة، املاضي

 فرعون، وما  ظرف لتصنع، على أن املراد به وقت وقع فيه مشيها إىل بيتُأْخُتَك﴾

وتربيتها له بالرب واحلنو، وهو املصداق لقوله ، ترتب عليه من القول والرجع إىل أمها

 إذ ال شفقة أعظم من شفقة األم وصنعها على موجب ﴿ولتصنع على عيني﴾: تعاىل
 فقد دل الفعالن املضارعان على الزمن املاضي؛ وذلك ألن كًال من )٥(."مراعاته تعاىل

وكذلك احلال ، فالقول قد حصل يف الزمن املاضي،  يف الزمن املاضيالفعلني قد حصال

                                                 

 ٢:  احلجر)١(

  ٤٥٧ص، املرادي،   اجلىن الداين يف حروف املعاين)٢(

 ٤٠:  طه)٣(

  ٣٩/٥٣٣، ت.د، ط.د، دار اهلداية، الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس: ينظر)٤(

ــا الكتــــاب الكــــرمي)٥( ــو الــــسعود العمــــادي،  إرشــــاد العقــــل الــــسليم إىل مزايــ ــد بــــن ، أبــ حممــــد بــــن حممــ

   ١٦-٦/١٥، ت.د، ط.د، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب،  مصطفى
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 وذلك لتصوير )١(.ونلمس يف ذلك توضيًحا لتلك احلال واستحضاًرا للصورة، مع املشي

ولتصنع على عيين حني متشي : أي"، تلك املنة اليت منها اهللا على سيدنا موسى

مث يأيت لنا بذكر ، -السالمعليه -  فيحكي لنا ربنا عز شأنه قصة موسى )٢(."أختك
فكان من ،  وقوهلا على صيغة املضارع ال املاضي- عليه السالم- مشي أخت موسى

الطبيعي أن تتواىل األفعال املاضية بصيغة واحدة مبا أ�ا واردة يف سياق قصة ماضية قد 

  . ال أن تأَيت على صيغة املضارع، حصلت

وهي وقوعهما يف ، لزمن املاضيوتدخل قرينة أخرى لتدلنا على داللتهما على ا
وصيغة املضارع حلكاية :" عن هذه اآلية)  هـ١٣٠٧(قال القنوجي . حكاية حال ماضية

عن حكاية حال :" أ�ا تعرب) يفعل( وقال املخزومي عن دالالت )٣ ("،احلال املاضية

   )٤(."وقعت يف الزمان املاضي

يف تصوير التعبري القرآين حلركة ، لنتأمل هذا املشهد القرآين املفعم باحليوية واحلركة
وما ترتب عليه ، وتتبعه ومتشي إىل بيت فرعون، أخت موسى وهي خائفة ترتقب أخاها

وما هي إال مّنة مّنها اهللا على سيدنا موسى حيث ، من حديثها معهم وعود�ا إىل أمها

﴿ِإْذ : ى إىل أن قال وبدأ بذكر املنن األخر ﴿َوَلَقْد َمنـَنَّا َعَلْيَك َمرًَّة ُأْخرى﴾: قال

اعلم أن ):" هـ٦٣٧(قال ابن األثري.  فيذكره اهللا بنعمته عليه ورجوعه إىل أمه.َتْمِشي﴾

كان ذلك أبلغ من اإلخبار ، الفعل املستقبل إذا أيت به يف حالة اإلخبار عن وجود الفعل

تلك بالفعل املاضي وذاك؛ ألن الفعل املستقبل يوضح احلال اليت يقع فيها، ويستحضر 

                                                 

دار �ـــضة مـــصر للطباعـــة والنـــشر ، ابـــن األثـــري، والـــشاعراملثـــل الـــسائر يف أدب الكاتـــب :  ينظـــر)١(

 ٢/١٤٥، والتوزيع، القاهرة

،  جمموعة حبوث الكتاب والسنة: الناشر، أبو حممد مكي بن أيب طالب،   اهلداية إىل بلوغ النهاية)٢(

ــالمية ــات اإلســـــ ـــة الـــــــشريعة والدراســـــ ـــــشارقة، كليــــ ــ ــ ١٤٢٩،  ١ط،  جامعـــــــة ال ، م٢٠٠٨ - هــــــ

٧/٤٦٣٦    

كتبـة العـصريَّة للطَباعـة والنّـْشر، ، أبـو الطيـب حممـد صـديق خـان،  البيان يف مقاصد القرآن فتحُ )٣(
َ
امل

 ٨/٢٣١،  م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢،  َبريوت–َصيَدا 

  ١٥٨ص، املخزومي،  يف النحو العريب نقد وتوجيه)٤(
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الصورة، حىت كأن السامع يشاهدها، وليس كذلك الفعل املاضي، ورمبا أدخل يف هذا 

   )١(."املوضع ما ليس منه جعًال مبكانه

ملا استشعرنا صورة أخت موسى وهي ) قالت(و) مشت(     فلو جاء التعبري القرآين بــ

 توضيًحا لتلك ونلمس يف ذلك... تسأهلم، وقد استعلتها حالة اخلوف والرهبة من فرعون

ويشد وجيذب ،  ألن املضارع أوقع يف النفس من املاضي)٢(احلال واستحضارًا للصورة؛

  .انتباه السامع أو املتلقي

وهي على النحو ، )لم(مسبوقة بــأفعال مضارعة ) ٧( جاء يف سورة طه سبعة - ٢

  :اآليت

   )٣(.ا﴾ رَبُُّكم َوعًدا َحَسنً يَِعدُكم﴿ قاَل يا َقوِم أََلم :قال تعاىل -

 َترُقب﴿ ِإّني َخشيُت َأن َتقوَل فـَرَّقَت بَيَن بَني ِإسرائيَل َوَلم :قوله تعاىل -

   )٤(.َقولي﴾

  )٥(. ِبِه ﴾يَبُصروا﴿قاَل َبُصرُت ِبما َلم :قال أيًضا -

   )٦(. َلُه َعزًما﴾َنِجد﴿َوَلَقد َعِهدنا ِإلى آَدَم ِمن َقبُل فـََنِسَي َوَلم :قوله تعاىل -

                                                 

 ٢/١٤٥، ابن األثري،  املثل السائر)١(

، اللـة علـى الماضـي كمـا قـال النحـاةجـاء للد) إذ(كن ليس كل فعل مضارع مـسبوًقا بلو  

﴿َنحـُن َأعَلـُم ِبمـا :وقد ورد ذلك في سـورة طـه فـي قولـه تعـالى، بل قد تدل على المستقبل

ذلـك لورودهـا فـي سـياق ] ١٠٤:طـه[يَقولوَن ِإذ يَقوُل َأمثـَُلُهم َطريَقًة ِإن لَِبثُتم ِإّال َيوًمـا ﴾  

وإنما هو آت المحالة فهو دال ، يحن بعدويوم القيامة لم ، الحديث عن أخبار يوم القيامة

  .على المستقبل

 ٢/١٤٥، ابن األثري، املثل السائر:  ينظر)٢(

 ٨٦: طه)٣(

  ٩٤:  طه)٤(

  ٩٦:  طه)٥(

  ١١٥:  طه)٦(
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  )١(.رَبِِّه ﴾  بِآياتِ يُؤِمنذِلَك َنجزي َمن َأسَرَف َوَلم ﴿وَكَ :قوله تعاىل -

  )٢(. َلُهم َكم َأهَلكنا َقبَلُهم ِمَن الُقروِن ﴾يَهدِ ﴿َأفـََلم :قوله عز شأنه -

َنُة ما ِفي الصُُّحِف األولى﴾َتأِتِهم﴿ َأَوَلم :قال تعاىل -   )٣(. بـَيـِّ

،  هي مؤولة إىل الزمن املاضي)مل(فاألفعال املضارعة يف اآليات السابقة املسبوقة بــ

فإ�ا ال تدل على احلال كما تشري الصيغة أو ، بعيًدا عن متام حصوهلا أو عدمه

قد مضت ، أل�ا وردت يف سياق قصة ماضية، وإمنا جاءت دالة على املاضي، املستقبل
 والثانية مبعىن، )ما وعدكم(وحتقق وقوعها؛ ففي اآلية األوىل جاءت صيغة املضارع مبعىن 

ما (واخلامسة مبعىن ، )ما وجدنا(والرابعة مبعىن ، )ما بصروا(والثالثة مبعىن ، )ما رقبت(

﴿ قاَل :ففي قوله تعاىل). ما أتتهم(واألخرية مبعىن ، )ما هداهم(والسادسة مبعىن ، )آمن
 ويف )٤(،ووعدته َأي َمنـَّْيُته،  يعدكم من الوعد رَبُُّكم َوعًدا َحَسًنا﴾يَِعدُكميا َقوِم َأَلم 

، هذه اآليات خياطب موسى قومه وهو غضبان مما فعلوه من بعده من عبادة العجل

 )٥(!أما وعدكم اهللا وعًدا حسًنا بإنزال التوراة وإدخالكم اجلنة، مستنكًرا عليهم ما فعلوه

فقد قال أبو ، )أما وعدكم؟(وكان من الطبيعي أن تأَيت ، )مل(وقد جاء الفعل مسبوًقا بـ

إنكاري؛ نـُزِّلوا منزلة من "  واالستفهام)٦(."وَعَدكم: أيْ "يف هذه اآلية ) ه٩٨٢(السعود 

، زعم أن اهللا مل يعدهم وعًدا حسًنا؛ ألّ�م أجروا أعماهلم على حال من يزعم ذلك
وما يدلنا أيًضا أنه يدل على زمن املاضي القرينة يف قوله )٧(."فأنكر عليهم زعمهم

وها هم يربرون ،  فقد وعدهم وأخلفوه)٨(،َدَك ِبَملِكنا﴾﴿ قالوا ما َأخَلفنا َموعِ :تعاىل
                                                 

  ١٢٧:  طه)١(

  ١٢٨:  طه)٢(

  ١٣٣:  طه)٣(

  ٩/٣٠٦، الزبيدي، تاج العروس: ينظر)٤(

ــاء التفــــسريمجاعــــة ، املختــــصر يف تفــــسري القــــرآن الكــــرمي: ينظــــر)٥( مركــــز تفــــسري : إشــــراف، مــــن علمــ

 ١/٣١٧، هـ١٤٣٦، ٣ط، للدراسات القرآنية

 ٦/٣٥، أبو السعود،  إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي)٦(

  ٢٨٢/ ١٦، ابن عاشور،  التحرير والتنوير)٧(

  ٨٧:  طه)٨(



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٦٦

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

كما لو ، فتفيد اإلثبات ال النفي) مل يفعل(وتدخل اهلمزة على . إلخالفهم هذا الوعد

 فقد أعطى التعبري باملضارع )١().املاضي(جاءت بدون مهزة مع بقاء زمن الفعل كما هو 

ؤكد على ذلك ما ذكره وي. بدًال من املاضي إثبات وعد اهللا هلم مسبًقا
إذا ) مل(كل فعل مضارع يف القرآن جمزوم بـ:" يف تفسريه هلذه اآلية) ه١٣٩٣(الشنقيطي

﴿ َأملَْ َيِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َحَسًنا﴾ فيه وجهان : كقوله هنا. تقدمتها مهزة استفهام

فيصري . باتًاأن مضارعته تنقلب ماضوية، ونفيه ينقلب إث: األول: معروفان عند العلماء

﴿َأملَْ :  مبعىن شرحنا، وقوله)٢(﴿َأملَْ َنْشرَْح﴾: ﴿َأَمل يَِعدُكم﴾ مبعىن وعدكم، وقوله: قوله

نَـْنيِ﴾ َجنَْعل لَُّه َعيـْ
ووجه انقالب املضارعة ماضوية ظاهر، . وهكذا.  جعلنا له عينني)٣(

ا هو حرف قلب تقلب املضارع من معىن االستقبال إىل معىن املضي كم) مل(ألن 
ووجه انقالب النفي إثباتًا أن اهلمزة إنكارية، فهي مضمنة معىن النفي، فيتسلط . معروف

فينفيه، ونفي النفي إثبات فيؤول إىل معىن ) مل(النفي الكامن فيها على النفي الصريح يف 

   )٤(."اإلثبات

بالقرينة اللفظية ، للداللة على زمن املاضي، )يبصروا(و) ترقب(وجاء الفعالن 
، مع هارون والسامري،  وقومه-عليه السالم- فهما واقعان يف قصة سيدنا موسى ، )مل(

أي تقول مل تعمل بوصييت " ،  أي ما رقبت،﴿َوَلم َترُقب َقولي﴾:واملعىن يف قوله تعاىل

 )٥(."اخلفين يف قومي وأصلح: لك فيهم وحتفظها، ومراده بوصية موسى له قوله هو
عليه –وهذا ميثل اعتذاًرا من هارون ملوسى .  ألمريوذلك بأن تعمل بوصييت وتتمثل

، بصرت بالشيء بصًرا"،  ِبِه﴾ يَبُصروا﴿قاَل َبُصرُت ِبما َلم: ويف قوله تعاىل)٦(.-السالم

                                                 

  ٢٨٢ص، بكري عبدالكرمي، الزمن يف القران الكرمي: ينظر)١(

  ١:  الشرح)٢(

  ٨:  البلد)٣(

حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر ، الشنقيطي،  أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن)٤(

 ٨٢/ ٤، م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥،  لبنان–بريوت ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، اجلكين

  ٢٧٠/ ٨، القنوجي،  فتح البيان)٥(

 ٢٧٠/ ٨، املصدر السابق: ينظر)٦(



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٦٧

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

 - عليهما السالم-  يف هذه اآلية جييب السامري على سيدنا موسى )١("،رأيته، وأبصرته

 )٢(.بصرت مبا مل يبصروا: بقولهفجاءت اإلجابة ، عندما سأله عن سبب ضالله لقومه

 وقد جاء للداللة على أمر )٣(،وختتص مل بالفعل املضارع وتصرف معناه إىل املاضي
إال أن بصرت أقوى من ، وبصرت وأبصرت كالمها من أفعال النظر بالعني، مرئي

 ويف ذلك اعرتاف من السامري بصناعة العجل )٤(.أبصرت؛ ألن معناها شديد اإلبصار

  )٥(.ى ذلكوندمه عل

الفعل ،  َلُه َعزًما﴾َنِجد﴿َوَلَقد َعِهدنا ِإلى آَدَم ِمن َقبُل فـََنِسَي َوَلم :ويف قوله تعاىل
وماٍض يف املعىن لعدة ، إًذا فهو فعل مضارع لفظًا، )ما وجدنا(هنا  مبعىن ) نجدمل (

ن القرائن وهي م، )مل(أسباب؛ فقد تعينت داللته على املاضي؛ أوًال ألنه جاء مسبوًقا بــ

وهي من القرائن الدالة ﴿ِمن َقبُل﴾ وثانًيا لوجود القرينة اللفظية ، الدالة على املاضي

وقد جاءت يف ، يذكر اسم آدم الذي يصرف الكالم إىل املاضي البعيد"مث ، على املاضي

ِلَك نـَُقصُّ َعَلْيَك ِمْن : وذلك يف قوله تعاىل، سياق يدل على سرد أحداث األولني ﴿َكذَٰ

َناَك ِمن لَُّدنَّا ِذْكًرا﴾أَ   فقد اجتمعت القرائن؛ لتوجه )٧(")٦(،نَباِء َما َقْد َسَبَق َوَقْد آتـَيـْ

  .الزمن وتعينه إىل زمن ماضٍ 

                                                 

 ١٢٧ص، م١٩٩٣، ٢ط، القاهرة، مكتبة اخلاجني، ابن القوطية، األفعال )١(

، بــريوت، الكتــب العلميــة، األلوســي،  روح املعــاين يف تفــسري القــرآن العظــيم والــسبع املثــاين: ينظــر)٢(

 ٥٦٢/ ٨،  هـ١٤١٥، ١ط

  ٢٦٧ص، ، املرادي،  اجلىن الداين)٣(

  ١٦/٢٩٥، ابن عاشور، التحرير والتنوير:  ينظر)٤(

 ٢٩٦/ ١٦، املصدر السابق:  ينظر)٥(

  ٩٩:  طه)٦(

 ٢٨١ص ، بكري عبدالكرمي،  الزمن يف القرآن الكرمي)٧(



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٦٨

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

وقد جاء ذكر قصة ، تأكيًدا يتجاوز نفي املاضي،      وقد أفاد الرتكيب تأكيد النفي

  كذلك )١(،واملشاعر النفسية، اينسيدنا آدم هنا، ال لرتتيب القصة الزمين بل لتصوير املع

كما أ�ما ، زمنهما للماضي) مل( فقد وجهت القرينة )تأتهم( و)يهد(احلال يف الفعلني 
﴿ َكم َأهَلكنا َقبَلُهم ِمَن : يف قوله تعاىل) قبلهم(قد دال على املاضي بالقرينة 

 وذلك )٣(.ان من قبل وجاء الرتكيب للداللة على تأكيد إتيا�م البيان والربه)٢(،الُقروِن﴾

وتفعل كما ، مع الفعل املضارع) ملا(وأيًضا تأيت . أبلغ من التعبري عنها بصيغة املاضي

  . إال أن سورة طه خلت منها، من قلبه ماضًيا) مل(تفعل 

وقد ورد ، ما عطف على ماضعلى املاضي، ) يفعل(ومن اآليات اليت دلت فيها - ٣

﴿وََكذِلَك َنجزي َمن َأسَرَف : ك يف قوله تعاىلوذل، )١(يف سورة طه فعل مضارع واحد 

 وحتمل هذه اآلية )٥(،وآمن به إميانًا صدقه،  يؤمن من اإلميان)٤(، بِآياِت رَبِِّه﴾يُؤِمنَوَلم 

، جيزي به املسرفني املعتدين الكفار به عز شأنه، حتذيًرا وعيًدا من اهللا بعذاب اآلخرة

ويف هذه اآلية )٦(.إلنسان أو يقع يف الدنيابعذاب يف اآلخرة فوق كل عذاب يتخيله ا

وذلك ألنه معطوف على ، حتول الفعل املضارع من زمنه األصلي وجاء إلفادة املاضي
والبد ، اليت أحالته إىل الزمن املاضي) مل(وأيضا للقرينة اللفظية ، )أسرف(الفعل املاضي

، اختالف يف الزمنوتبعه ، أنه قد ُذِهب يف تفسري هذه اآلية رأيان، أن نشري هنا

التفسري األول وهو األرجح يف معىن . فالسياق هو احملدد األول للداللة الزمنية لألفعال
 وزمنه يف هذه احلال يؤول إىل )٧(،وهو حتذير من اهللا؛ قصد به موعظة السامعني، اآلية

                                                 

ــي، التعبــــري القـــرآين والداللــــة النفــــسية: ينظـــر)١( ، ١ط، دمــــشق، دار الغوثــــاين، عبـــداهللا حممــــد اجليوسـ

  ٤٩٩ص، ه١٤٢٦

 ١٢٨:  طه)٢(

 ٨/٢٩٨,٢٩٢، القنوجي، فتح البيان: ينظر)٣(

 ١٢٧:  طه)٤(

 ٣٤/١٨٦، الزبيدي، تاج العروس:  ينظر)٥(

عبد السالم : حتقيق، األندلسي احملاريب، ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز:  ينظر)٦(

 ٤/٦٩،  هـ١٤٢٢،  ١ط، بريوت، دار الكتب العلمية، عبد الشايف حممد

  ١٦/٣٣٣، ابن عاشور، التحرير والتنوير:  ينظر)٧(



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٦٩

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

ر وهو أم، أما إذا كان القصد من اآلية حكاية خطاب اهللا للكفار يوم القيامة، املاضي

جيوز أن تكون من حكاية ):"ه١٣٩٣(كما قال ابن عاشور ، واقع يف حيز االستقبال

 فإنه )١(."قصد منها التوبيخ له والتنكيل، ما خياطب اهللا به من حيشر يوم القيامة أعمى
) مل يفعل(فليس كل ، يف هذه احلالة تدل على االستقبال؛ لوقوعها يف حيز يوم القيامة

:" قال بكري عبد الكرمي،  فقد تأيت للداللة على االستقبال،صيغة دالة على املاضي

يف ) مل(وجدنا مع بعض اللغويني احملدثني أن زمن املضارع ال ينقلب إىل املاضي مع 

 وعند تأملنا يف هذه اآلية جند ختصيص )٢("،بعض اآليات بل يدل على املستقبل البعيد

فاإلسراف ، )يؤمن(فورد باملضارع وأما عدم اإلميان ، )أسرف(اإلسراف بصيغة املاضي 

أما عدم اإلميان فهو أكرب من ، يكون بالذنوب واملعاصي فقد حيصل يف ماضي الكافر
وهو أمر معنوي يالزم القلب، وقد يستمر ويتجدد طيلة حياة ، ذلك وأعظم وأشد حرمة

بري ولو جاء التع. فجاءت للداللة على استمرار الكفر يف قلو�م وجتدد حدوثه، الكافر

يف قوله ) ه١٢٧٠(ويؤكد على ذلك األلوسي. ملا ملسنا ذلك) يؤمن(بدل ) آمن(القرآين
إيراد : " عندما قال)٣(﴿ ُقْل َفِلَم تـَْقتـُُلوَن أَنِبَياَء اللَِّه ِمن قـَْبُل ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنَني﴾: تعاىل

قتل يف صيغة املضارع مع الظرف الدال على املضي؛ للداللة على استمرارهم على ال

  )٤(."األزمنة املاضية

  

وقد جاء ستة ، لحكاية حال ماضية مما حتولت داللة صيغته يف السورة ما جاء - ٤

  :وذلك ، يف السورة) ٦(أفعال 

َلُهم مَِّن اْلُقُروِن : قوله تعاىل - بـْ  ِفي َيْمُشونَ ﴿َأفـََلْم يـَْهِد َلُهْم َكْم َأْهَلْكَنا قـَ

ِلَك َآل  ُوِلي النـَُّهٰى﴾َمَساِكِنِهْم  ِإنَّ ِفي ذَٰ  )٥(.يَاٍت ألِّ

                                                 

 ١٦/٣٣٣، ابن عاشور، لتنوير التحرير وا)١(

  ٢٨٣ص، بكري عبد الكرمي،  الزمن يف القرآن الكرمي)٢(

  ٩١:  البقرة)٣(

  ١/٣٢٤، األلوسي،  روح املعاين)٤(

  ١٢٨:  طه)٥(



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٧٠

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

 )١(.﴾َتْسَعىٰ ﴿َفأَْلَقاَها َفِإَذا ِهَي َحيٌَّة قوله تعاىل  -

 )٢(.﴾َتْسَعىٰ  ِإَلْيِه ِمن ِسْحِرِهْم َأنـََّها ُيَخيَّلُ ﴿َفِإَذا ِحَباُلُهْم َوِعِصيـُُّهْم : قوله تعاىل -

تَـُقولُ  ُأْخُتَك َتْمِشي﴿ِإْذ : قوله تعاىل -   )٣(.ْم َعَلٰى َمن َيْكُفُلُهٰ ﴾ َهْل َأُدلُّكُ فـَ
  

ويؤكد على ، فقد دل على الزمن املاضي، )يمشون(جند التحول الزمين يف الفعل 

َلهم﴾: ذلك أيًضا القرينة اللفظية يف قوله جاء على صيغة ) ميشون( فالفعل ،﴿قَـبـْ

أي أمل نبني ) :" ه٧٤٥(قال أبو حيان ، املضارع الستحضار صورة ذلك املشهد

 ومل يأِت التعبري القرآين )٤(."يف حال مشيهم يف مساكن من أهلك من الكفارللمشركني 

فقد أسهم ، )ميشون(فنحن ال نلمح فيها تلك احلركة واحليوية اليت جندها يف ، )مشوا(
فنحن عندما ، الفعل املضارع الدال على املاضي بتجسيد حركة تلك املفردة القرآنية

فإننا حينها ، صة ماضية حدثت منذ زمن بعيديف زمن ق) مشوا(بدل ) ميشون(نسمع 

ويتقلبون يف ديارهم فيعتربوا �ذا ) ميشون يف مساكنهم"(نكاد نرى هؤالء الناس وهم 
 فمن املعروف أن ذكر حالتهم وهم ميشون )٥("،اإلهالك، فريجعوا عن تكذيب الرسول

األمم السابقة لئال وذلك للتأثري واالعتبار حبالة ، أشد وقًعا من التعبري عنها باملاضي

والغرض من حكاية احلال املاضية هو اإلشعار  ")٦(.يلحقهم ما حل باألمم السابقة

فيثور الشوق إىل مساعها وميتزج السامع ... بأمهية القصة، وبصحة ما تضمنته من معىن 

) خييل(و) تسعى( ومن حكاية احلال أيًضا الواردة يف سورة طه األفعال)٧(."جبوها

وذلك أل�ا وقعت حكاية حلال ، فقد جاءت للداللة على الزمن املاضي،  )تسعى(و

                                                 

 ٢٠:  طه)١(

  ٦٦:  طه)٢(

 ٤٠:  طه)٣(

 ٧/٣٩٧، ه١٤٢٠، بريوت، دار الفكر، أبو حيان،  البحر احمليط)٤(

 ٨/٢٩٢، القنوجي،  فتح البيان)٥(

ــشوكاين، فــــتح القــــدير:  ينظــــر)٦( ــــب  دار،الــ ،  ١ دمــــشق، بــــريوت، ط- ابــــن كثــــري، دار الكلــــم الطي

٣/٤٦٤، ١٤١٤ 

 ٤/٣٤١، عباس حسن،  النحو الوايف)٧(
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 ويف هذه )١("،العدو ُدوَن الشَّدِّ "وهو ، مأخوذ من السعي ، )تسعى(فالفعل . ماضية

فكأنه قال ألقها يا موسى ، عندما أمره بإلقاء العصا، اآلية استجاب موسى ألمر اهللا

، )تسعى( هذه اآلية جند ورود صيغة املضارع  وإذا نظرنا إىل)٢(،لرتى من شأ�ا ما ترى
وما كان ذلك إال ، إذ وردت ماضية معًىن ومضارعة لفظًا، مع بقاء الداللة على املاضي

وكأننا ، فإننا نلمح صورة من احلركة والسعي وقوة هلذه احلية، لبالغة القرآن وإعجاز بيانه

ن املاضي باملضارع جتسيد حركة فقد أعطى التعبري ع، نشاهد الصورة حاضرة أمام أعيننا

وهذا ما ال يستوقفنا فيما لو جاء التعبري ، وهي تتحرك وتسعى بسرعة، هذه األفعى

فقد دل املضارع على الزمن ) تسعى(و) يخيل(وكذلك احلال يف الفعلني ).  سعت(بــ

 من - عليه السالم-فلقد خيل ملوسى ، وهي مبعىن خّيل هلم أ�ا سعت، املاضي
وهي خياالت قائمة على ،  هذه األفاعي تسعى وتتحرك وتعدو بسرعةأن، سحرهم

فاخلوف من  " )٣(.مع أ�ا يف احلقيقة التزال حباًال ، تزييفات السحرة خبداع بصري

السحر الذي مارسه السحرة أمام موسى ورؤيته للحبال والعصي تتحول ثعابيًنا وحيات 
ومن ، .. ما وعده اهللا من النصر وجعله ينسى، تسعى، أفقد موسى قدرته على التفكري

 وكذلك احلال )٥ (.")٤(﴿َقاَل َال َختَافَا  ِإنَِّين َمَعُكَما َأْمسَُع َوأََرٰى﴾: بقوله . املعية واحلفظ

وقد سبقت ، فهما واقعان ضمن حكاية احلال املاضية، )تقول، متشي(يف الفعلني 

  .اإلشارة إليهما

 الزمنية يف استحضار صورة احلدث أخريًا فقد رأينا كيف أسهمت التحوالت

وكأن صورة احلدث واقعة وحاصلة ، وبث روح احلركة واحليوية يف احلدث اجلامد، املاضي
وهذه عناية كبرية من . متعدية كل حدود الزمن املاضي، وكأن احلدث مرئي، أمام العيان

                                                 

ــصاري،  ابـــن منظــــور،  لـــسان العــــرب)١( ، ٣ط، بــــريوت، دار صــــادر، مجـــال الــــدين ابـــن منظــــور األنـ

  ١٤/٣٨٥، هــ١٤١٤

  ٦/١٠، بو السعودأ، إرشاد العقل السليم: ينظر)٢(

  ١٧٢-١٧١ص، امليداين، معارج التفكر ودقائق التدبر: ينظر)٣(

 ٤٦: طه)٤(

: إشــراف، جــالل عبــد اهللا حممــد ســيف احلمــادي،  العــدول يف صــيغ املــشتقات يف القــرآن الكــرمي)٥(

 ١١٩ص، م٢٠٠٧ - ه ١٤٢٨،  اليمن، رسالة ماجستري جامعة تعز، عباس علي السوسوة
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 احلاضر واحلال يف إيصال احلكايات على الزمن املاضي يف صورة، التعبري القرآين باملتلقي

  .الذي ُيشاهد

ويؤكد ، زمن احلدث، إننا نلمح يف هذا التحول الزمين، وكأننا نُقلنا إىل ذلك الزمن

وهذا التغيري يف موضع الفعل ينقل املخاطب إىل :" على ذلك كرمي اخلالدي عندما قال
وحيفز ذهنه لتصور أحداث ذلك الزمن بدقائقها ، زمن غري الزمن الذي يعيش فيه

  )١(."وكأ�ا تقع أمام عينه، فصيال�اوت

إن األثر اجلمايل الذي تؤديه صيغة املضارع الدالة على املاضي تساعد يف تقريب 

بكل تفاصيله؛ ليعيش املتلقي ذلك الواقع الذي ، وترمسه بدقة متناهية، صورة احلدث
وهذا ما ، ردكما يتجاوز املدى الزمين بني زمن احلدث وزمن الس. يفيض باحليوية واإلثارة

، والذي يتولد عنه التفاعل الوجداين، يتيح للمتلقي توظيف حاسيت السمع والبصر

فمن املعروف أن نقل . ويتفاعل معها، فيعيش القصة بتفاصيلها، واالنسجام الروحي
 وهذا ما ال جنده يف )٢(.القصة بصيغة املاضي حيرمها القيمة التعبريية فتبدو باهتة املالمح

فيحصل شد وجذب انتهباه املتلقي؛ ألن املضارع أوقع يف النفس . غة املضارعالتعبري بصي

  .فالصورة تستحضر، وأكثر تأثريًا من املاضي

  

  :خالصة األمر

بل  أفادت بعضها ، مل تلتزم األفعال املضارعة يف سورة طه بداللة الزمن الصريف - ١

  .فعًال ) ١٣(وعددها ثالثة عشر، الداللة على زمن املاضي

فتحول زمنه املقرر له ، يف سورة طه) يفعل(ض القرائن على صيغة دخلت بع - ٢

وكانت ) مل(أفعال مسبوقة بــ: (وهي، إىل املاضي، احلال واالستقبال
وما جاء حكاية حلال ، )٢(فعالن اثنان ) إذ(وما سبق بــ، أفعال) ٧(سبعة

 ).١(وما عطف على ماض فعل واحد ، )٦(ماضية ستة أفعال 

                                                 

 ١٦٨ص، م٢٠٠٥ ، ١ط، عمان، دار صفاء، كرمي حسني اخلالدي، ة العربية نظرات يف اجلمل)١(

  ١١٤,١١٣ص، جالل احلمادي، العدول يف صيغ املشتقات: ينظر)٢(
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دد األفعال املضارعة يف السورة، مع أ�ا يف معظمها تتحدث عن ارتفعت ع - ٣

وأثبتت الدراسة أن منها ما جاء ، - عليهما السالم-قصيت موسى وآدم 
وقد كان ، ومل تلتزم بزمن الصيغة املضارع، للداللة على الزمن املاضي

، وتوضيًحا ألحداث القصة القرآنية، ورودها بصيغة املضارع جتسيًدا للصورة

وكان ذلك أبلغ من التعبري ، ويعيش أحداثها،  كأن السامع يشاهدهاحىت

 .عنها بصيغة املاضي

يتفق النحاة على أ�ا ظرف ملا مضى من " الذي) إذ(أن ظرف الزمان  - ٤

فقد ورد يف السورة داًال على ،  ال يلتزم دائًما مبعىن املاضي)١(."الزمن
 ِمبا َيقولوَن ِإذ يَقوُل أَمثـَُلُهم ﴿َحنُن َأعَلمُ : وذلك يف قوله تعاىل، االستقبال

 ).سيقول: ( مبعىن)٢(،َطريَقًة ِإن لَِبثُتم ِإّال يَوًما﴾

 

                                                 

  ٣٢٦ص، بكري عبدالكرمي،  الزمن يف القران الكرمي)١(

  ١٠٤: طه)٢(
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ما ا :ا ا  رعا د  

فهي ، إمنا تشمل عموم الزمان، فال ترتبط بزمن بعينه) يفعل(     قد تأيت صيغة املضارع 

، يدل على ذلك القرائن املعنوية أكثر من اللفظيةو ، تنطلق من املاضي للحال لالستقبال

  :ومما يعني على ذلك، ألنه إمنا يفهم من معناه غالًبا

 ومن ذلك قوله )١(، وأفعاله- عز وجل-إذا تعلقت الصيغة الفعلية بصفات اهللا  - ١

﴿َواللَُّه :  وقوله تعاىل)٢(، َما ُيِسرُّوَن َوَما يـُْعِلُنوَن﴾يـَْعَلمُ ﴿اللََّه : تعاىل

،  فاهللا وحده هو العامل بأمور البشرية)٣(، َما تـُْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن﴾ْعَلمُ يَـ 

  .ويف كل زمان، دائًما وأبًدا
بل حيدث ، إذا جاءت الصيغة الفعلية للداللة على حدث ال يرتبط بزمن خاص - ٢

  )٤(،أو يدل على تقليد أو عادة سارت عليها أمة من األمم، يف كل أمة

 يَْأُمُرونَ ﴿اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بـَْعُضُهم مِّن بـَْعٍض : كقول اهللا تعاىل
َهْونَ بِاْلُمنَكِر  َنِسيـَُهْم  َويـَْقِبُضونَ  َعِن اْلَمْعُروِف َويـَنـْ  َأْيِديـَُهْم  َنُسوا اللََّه فـَ

 فهذه الصفات قد الزمت املنافقني يف  )٥(،ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾

 .نكل زما

 تؤول يف بعض السياقات للزمن )٦(،النافية) ال(إذا وردت الصيغة الفعلية بعد  - ٣

َال ﴿ِإنَّ اللََّه : ومن ذلك قوله تعاىل، فهو احملدد لذلك الزمن، العام

﴿َوَما َلَنا : وقوله )٧(، َأن َيْضِرَب َمَثًال مَّا بـَُعوَضًة َفَما فـَْوقـََها ﴾َيْسَتْحِيي

                                                 

  ٦٨ص، كمال رشيد، الزمن النحوي: ينظر)١(

 ٧٧:  البقرة)٢(

  ٩٩:  املائدة)٣(

  ١١١ص، عبدالكرمي بكري،  الزمن يف القران الكرمي:ينظر)٤(

 ٦٧:  التوبة)٥(

  ٨٦ ص، م٢٠١٤ ،هنداوي،  مصر،  مصطفى إبراهيم،إحياء النحو: ينظر)٦(

 ٢٦:  البقرة)٧(
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 َوَما َجاَءنَا ِمَن اْلَحقِّ َوَنْطَمُع َأن يُْدِخَلَنا رَبـَُّنا َمَع اْلَقْوِم  ِباللَّهِ نـُْؤِمنُ َال 

 )١(.الصَّاِلِحيَن﴾

﴿اللَُّه الَِّذي َرَفَع : من ذلك قوله تعاىل)٢(،إذا دلت على ظواهر كونية - ٤
شَّْمَس السََّماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد تـََرْونـََها ثُمَّ اْستَـَوٰى َعَلى اْلَعْرِش َوَسخََّر ال

 فجريان الشمس والقمر غري مرتبط )٣(  ِألََجٍل مَُّسم�ى﴾َيْجِريَواْلَقَمَر ُكلٌّ 

 .بل هو شامل ومستمر لكل األزمنة، بزمن معني

 )٤(،أو العبارات العلمية املتفق عليها، إذا جاء يف سياق احلكم واألمثال - ٥

 .يد عموم الزمان فهذا املثل يف)٥(،)ِمَن احلَبَِّة تـَْنَشأ الشََّجَرةُ (مثل

 ينصرف زمن الفعل املضارع يف بعض املواضع إىل )٦(،إذا جاء يف سياق الشرط - ٦
 اللََّه َيْجَعل لَُّه يـَتَّقِ َوَمن ﴿: من ذلك قوله تعاىل، الزمن العام

يَماِن فـََقْد َضلَّ َسَواَء يـََتَبدَّلِ ﴿َوَمن : وقوله تعاىل)٧(،﴾َمْخَرًجا  اْلُكْفَر بِاْإلِ

 )٨(.السَِّبيِل﴾

  :األفعال المضارعة الدالة على الزمن العام في سورة طه

) ١٦(وكانت ، قد ورد يف سورة طه أفعال مضارعة انصرفت داللتها إىل الزمن العام

  :وذلك يف، فعًال 

  ):٥(وكانت مخسة أفعال ، ما جاء منها يف صفات اهللا عز وجل - ١

                                                 

 ٨٤:  املائدة)١(

  ٦٩ص، كمال رشيد، الزمن النحويو ، ١٥٧ص، املخزومي،  النحو العريب نقد وتوجيه يف:ينظر)٢(

  ٢:  الرعد)٣(

  ٢٠٥، ٢٠٤ص، كمال إبراهيم، الزمن يف النحو: ظرين)٤(

 ٢/٣١٢، امليداين، معجم األمثال، أي  من األمور الصَِّغار تنتج الكبار:  واملعىن)٥(

 ٢٣٤ص، حممد حسن قواقزة، لزمن املطلق يف اللغة العربيةا: ينظر)٦(

  ٢:  الطالق)٧(

 ١٠٨:  البقرة)٨(
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  )١( .﴾َوَأَرىٰ  َمعُ َأسْ ﴿َقاَل َال َتَخاَفا ِإنَِّني َمَعُكَما : قال تعاىل -

  )٢( . السِّرَّ َوَأْخَفى﴾يـَْعَلمُ ﴿َوِإن َتْجَهْر ِباْلَقْوِل َفِإنَُّه : قال تعاىل -

  )٣( . َما بـَْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم﴾يـَْعَلمُ ﴿: قال تعاىل -
َها َال َنْسَأُلَك ِرْزقً : قال تعاىل - ا نَّْحُن ﴿َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصََّالِة َواْصَطِبْر َعَليـْ

  )٤(.  ﴾نـَْرزُُقكَ 

بعد أن خشيا ، خياطب اهللا سبحانه وتعاىل يف اآلية األوىل سيدنا موسى وهارون

ما جرى بينكما وبينه من قول : ﴿ َأْمسَُع َوأََرى﴾ أي:" فرعون وطغيانه؛ ويف قوله

يف هذه اآلية للداللة على زمن ) أرى( و)أسمع( وقد جاءت صيغة املضارع )٥("،وفعل

سبحانه - وصفات اهللا -عز وجل-مطلق غري خمتص بزمن؛ ألنه من صفات اهللا عام 
بل تفيد عموم الزمان فاهللا سبحانه وتعاىل ،  ال ترتبط بزمن معني دون اآلخر-وتعاىل

ومن غري الالئق أن نربط ذلك بزمن معني دون ، يسمعنا ويرانا أينما كنا وحيثما توجهنا

 .اآلخر

إال أن املعىن قد ، آلية الثانية على صيغة املضارع يف ا)يعلم(وقد جاء الفعل 
ويعلم السر "فعلم اهللا قد وسع كل شيء؛ ألن املعىن هنا ، انصرف للداللة على زمن عام

فصيغ النظم يف قالب الشرط واجلزاء زيادة يف حتقيق ... وأخفى إن جتهر بالقول؛ 

يف صيغة الدليل على حصوله على طريقة ما يسمى باملذهب الكالمي، وهو سوق اخلرب 
أنه يعلم السر وأخفى من السر يف األحوال اليت جيهر فيها : واملعىن. وقوعه حتقيقا له

 )٦("،القائل بالقول إلمساع خماطبه، أي فهو ال حيتاج إىل اجلهر؛ ألنه يعلم السر وأخفى

وعلمه فيما مضى من ذلك وما يستقبل علم واحد، ومجيع ):"ه٦٧١(قال القرطيب 

                                                 

  ٤٦:  طه)١(

  ٧:  طه)٢(

  ١١٠:  طه)٣(

  ١٣٢ : طه)٤(

  ٦/١٨، أبو السعود،  إرشاد العقل السليم)٥(

  ١٦/١٨٩,١٨٨، ابن عاشور،  التحرير والتنوير)٦(



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٧٧

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

 والداللة على أن )٢(، وقد جاءت لبيان سعة علم اهللا)١("،ق يف علمه كنفس واحدةاخلالئ

بل ألغراض ، اجلهر بالدعاء ليس إلعالم اهللا سبحانه وتعاىل؛ ألنه عليم بذات الصدور

 يف )يعلم( وذلك أيًضا يف الفعل )٣(.وغريها... أخرى منها دفع الوساوس والتضرع هللا
فقد ، وضآلة علم البشر، للداللة على عظمة علم اهللا وإحاطتهفقد جاء ، اآلية اليت تليها

  .انصرف إىل زمن عام ألنه من صفات اهللا

  

-﴾ خياطب اهللا ﴿َال َنْسَأُلَك ِرْزًقا نَّْحُن نـَْرزُُقَك :  يف قوله تعاىل)نرزقك(والفعل 

أن ال نكلفك برزق نفسك وأهلك؛ فتنشغل بذلك عن :  رسوله الكرمي-سبحانه وتعاىل

،  جاءت صيغة املضارع يف هذه اآلية دالة على زمن عام)٤(،إمنا الرزق على اهللا، الةالص
مث إن ، يرزق  الرسول يف ماضيه وحاضره ومستقبله، وذلك ألن الرزق على اهللا وحده

فاهللا ،  واملقصود سائر أمته- صلى اهللا عليه وسلم- هذا اخلطاب موجه إىل الرسول 

وصفاته غري مرتبطة أو حمددة ،  فهو من صفات اهللا،سبحانه وتعاىل هو الرزاق وحده

واملقصود من هذا اخلطاب ابتداء هو :" ويؤكد على ذلك قول ابن عاشور، بزمن معني

 ويشمل أهله واملؤمنني؛ ألن املعلل به هذه اجلملة مشرتك يف حكمه مجيع النيب 

  )٥(. "املسلمني

  

  

                                                 

، الكتـــب املـــصرية، أمحـــد الـــربدوين وإبـــراهيم أطفـــيش: حتقيـــق، القـــرطيب،   اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن)١(

  ١٧٠/  ١١، م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ٢ط، القاهرة

  ١٦/١٨٩، ابن عاشور، التحرير والتنوير: ينظر)٢(

 ٨/٢١٥، القنوجي، فتح البيان: ينظر)٣(

حممــد بــن حممــد بــن ، أبــو الــسعود العمــادي، إرشــاد العقــل الــسليم إىل مزايــا الكتــاب الكــرمي: ينظــر)٤(

 ٦/١٥، ت.د، ط.د، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب،  مصطفى

 ١٦/٣٤٣، ابن عاشور،  التحرير والتنوير)٥(



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٧٨

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

  ):٩(وذلك يف تسعة أفعال، النافية) ال(ما ورد بعد  - ٢

 )١(.﴾يَنَسى رَبِّي َوَال َيِضلُّ ﴿َقاَل ِعْلُمَها ِعنَد َربِّي ِفي ِكَتاٍب الَّ :  قال تعاىل-

   )٢(. ِبِه ِعْلًما﴾ُيِحيُطونَ ﴿يـَْعَلُم َما بـَْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَال :  قال تعاىل-
  )٣(. السَّاِحُر َحْيُث َأَتٰى﴾يـُْفِلحُ  ﴿َوَال : قال تعاىل-

َلىٰ ﴿ َهْل َأُدلَُّك َعَلٰى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ : ال تعاىل ق-    )٤(.﴾يـَبـْ

َها َمن الَّ : قوله تعاىل  - نََّك َعنـْ    )٥(. ِبَها﴾يـُْؤِمنُ ﴿فَال َيُصدَّ

َها  َال : قوله تعاىل  -  ِرْزًقا نَّْحُن َنْسَأُلكَ ﴿َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصََّالِة َواْصطَِبْر َعَليـْ

  )٦(.زُُقَك﴾نـَرْ 

  )٧(. َلُهْم َضر�ا َوَال نـَْفًعا﴾َيْمِلكُ  ِإَلْيِهْم قَـْوًال َوَال يـَْرِجعُ ﴿َأَفَال يـََرْوَن َأالَّ :  قوله تعاىل-
  

إال أن الداللة ،  يف صيغة املضارع)وينسى، يضل(يف اآلية األوىل جاء الفعالن 

: عام؛ ألن املقصود من علمهافهي مؤولة إىل زمن ، الزمنية للفعلني ال تتقيد بزمن معني
فعلمها يف هذا الكتاب؛ وهذه إجابة موسى لفرعون بعد أن سأله ، علم القرون األوىل

، وشقاء من شقي، وعن حال من سعد منهم، عن حال من تقدم من القرون األوىل

وعلم أحوال القرون مكتوب ، فأجابه أن ذلك من علم الغيب الذي ال يعلمه إال اهللا

:  ويف قوله تعاىل)٨(،الذي ال جيوز أن يضل شيًئا أو ينساه، يف اللوح احملفوظ، عند اهللا

والقول الثاين أن ،   قوالن؛ القول األول أنه يعود هللا تنزيًها له﴿الَّ َيِضلُّ رَبِّي َوَال يَنَسى﴾

                                                 

 ٥٢:  طه)١(

  ١١٠:  طه)٢(

 ٦٩:  طه)٣(

  ١٢٠:  طه)٤(

 ١٦:  طه)٥(

  ١٣٢:  طه)٦(

 ٨٩:  طه)٧(

، ٣ط، بـــريوت، دار الكتـــاب العـــريب، الزخمـــشري، الكـــشاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزيـــل: ينظـــر)٨(

 ٣/٦٨،  هـ١٤٠٧



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٧٩

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

وذلك للداللة على بقاء ذلك العلم يف هذا الكتاب، ال ، املقصود يف النفي هو الكتاب

وذلك للداللة على أن علم اهللا ، القول األول،  واملرجح يف هذا)١(.ى مر الزمانيتغري عل

فإحاطة علم اهللا صفة ثابتة ، وما سيكون،  وما هو كائن، ما مضى، حميط بكل شيء

   )٢(.أو للنسيان، فيستحيل أن يتعرض علمه للضالل، من صفات اهللا

ْعَلُم َما بـَْيَن َأْيِديِهْم َوَما ﴿يَـ : يف قوله تعاىل) يحيطون(والفعل املضارع املنفي 

إمنا يشمل عموم الزمان؛ ألنه ، ال خيتص زمنه باحلال، َخْلَفُهْم َوَال ُيِحيُطوَن ِبِه ِعْلًما﴾

 )٣(،ال بذاته وال مبعلوماته وال بصفاته،  أبًدا-سبحانه وتعاىل-ال حتيط علوم البشر باهللا 

فاملقصود به عموم ، ِلُح السَّاِحُر َحْيُث َأَتٰى﴾﴿َوَال يـُفْ :  يف قوله تعاىل)يفلح(أما الفعل 

ألن املراد هنا أن الساحر ال حيصل له مقصوده ، وقد دل على الزمن العام، السحرة

وتعليق احلكم بوصف الساحر   ")٤(،حيث توجه وأقبل،  بالسحر خريًا كان أو شرًا

وهذا تأكيد .  غريهايقتضي أن نفي الفالح عن الساحر يف أمور السحر ال يف جتارة أو

للعموم املستفاد من وقوع النكرة يف سياق النفي، ألن عموم األشياء يستلزم عموم 

 ﴿يَا :يف قوله تعاىل،  على الزمن العام)يبلى( وقد دل الفعل )٥(."األمكنة اليت تقع فيها

َلٰى﴾؛  شيطان نفى عن امللك ألن الآَدُم َهْل َأُدلَُّك َعَلٰى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ يـَبـْ

، للداللة على دميومته وعدم زواله، أو أن يصري بالًيا، الذي سيدل آدم عليه أن يفىن

﴿فَال :  يف قوله تعاىل)يؤمن( كما جاء الفعل املضارع )٦(.وللتأكيد والرتغيب يف امللك

َها َمن الَّ  نََّك َعنـْ م اإلميان إمنا هو  للداللة على الزمن العام؛ ألن عد ِبَها﴾يـُْؤِمنُ َيُصدَّ

ويف وصفهم بذلك داللة على ، شعور مستمر يف قلوب الذين كفروا على مدى األزمان

                                                 

  ٧/٣٤١، أبو حيان، البحر احمليط: ينظر)١(

، دمـــشق، لقلـــمدار ا، عبــد الـــرمحن حـــسن حبنكــة، امليـــداين، معـــارج التفكـــر ودقــائق التـــدبر: ينظــر)٢(

 ١٣٧ص، ه١٤٢٣، ١.ط

   ٨/٢٨٠، القنوجي، فتح البيان: ينظر)٣(

 ٨/٢٥٣،  املصدر السابق: ينظر)٤(

 ١٦/٢٦١، ابن عاشور،  التحرير والتنوير)٥(

  ٥٨٢/ ٨، األلوسي، روح املعاين:  ينظر)٦(



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٨٠

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

حث عظيم على العمل بالدليل، "وحيمل الرتكيب على ، متكنه منهم واستمراره يف قلو�م

 والفعل )١(."وزجر بليغ عن التقليد، وإنذار بأن اهلالك والردى مع التقليد وأهله

َها  َال َنْسَأُلَك ِرْزًقا نَّْحُن :قوله تعاىل يف) نسألك( ﴿َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصََّالِة َواْصطَِبْر َعَليـْ

ال نكلفك : واملقصود به،  خطاب من اهللا سبحانه وتعاىل إىل الرسول الكرمينـَْرزُُقَك﴾

 وزمن )٢(،إمنا الرزق على اهللا، والعبادة، فتنشغل بذلك عن الصالة، رزق نفسك وأهلك

وقد . واالستقبال، واحلال، لسؤال بالتأكيد ال ينحصر على احلال؛ إمنا يشمل املاضيا

﴿َأالَّ يـَْرِجُع ِإَلْيِهْم قـَْوًال َوَال : يف قوله تعاىل) يرجع(و) يملك(ارتبطت صيغة الفعلني 

على بزمن عام دون تقييد زمين معني؛ فهذا اخلطاب إنكار ، َيْمِلُك َلُهْم َضر�ا َوَال نـَْفًعا﴾

واملعىن ،  من عباد�م للعجل-عليه السالم-بين إسرائيل على ما فعلوه يف غياب موسى 

، وال يقدر أن يدفع الضر عنهم، وال يرجع إليهم كالًما، أن هذا العجل ال يرد هلم جوابًا

،  وقد دل على الزمن العام؛ ألن هذا العجل ال ميلك ضًرا وال نفًعا)٣(،أو جيلب هلم النفع

فالذي ميلك الضر والنفع ، تان مالزمتان لذلك العجل الذي ال حول له وال قوةفهما صف

فلو نفينا عنه الضر والنفع يف زمن احلال فقط كما ،  وحده-سبحانه وتعاىل-هو اهللا 

وهذا مما ، أي املاضي واالستقبال، تشري الصيغة ألثبتناها عليه فيما عدا ذلك من األزمنة

، ويف ذلك تقبيًحا ملا فعلوه. لنفي هنا يفيد عموم الزمانفا، يقصر من داللته ومعناه

 وداللة على سخافة عقوهلم )٤(،وتسفيًها للمنكر الذي أقدموا عليه من عبادة العجل

 فاملعبود ال ميكن أن يكون عاجًزا عن رد السؤال أو أن يكون عاجًزا )٥(،فيما ذهبوا إليه

  )٦(.عن النفع

 

                                                 

 ٥٧/ ٣، الزخمشري،  الكشاف)١(

  ٦/٥١، أبو السعود، إرشاد العقل السليم: ينظر)٢(

 ٨/٥٦٠، األلوسي، روح املعاين: ظرين)٣(

  ٨/٥٦٠، املصدر السابق: ينظر)٤(

 ٨٤/ ٤، الشنقيطي، أضواء البيان:  ينظر)٥(

  ٨٤/ ٤، املصدر السابق: ينظر)٦(



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٨١

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

  ):٢(فعلني وذلك يف ، ما ورد يف سياق الشرط - ٣

 ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَال َيَخاُف ظُْلًما َوَال يـَْعَملْ ﴿َوَمن : قوله تعاىل -

 )١(َهْضًما﴾
  )٢( ِباْلَقْوِل َفِإنَُّه يـَْعَلُم السِّرَّ َوَأْخَفى﴾ َتْجَهرْ ﴿َوِإن : قوله تعاىل -

  

تفيد عموم ) من(ألن ، للداللة على الزمن العام) يعمل(فقد جاءت صيغة الفعل 

ألن املقصود من هذه ،  فالعمل يف هذه اآلية يشمل مجيع املؤمنني)٣(،الزمان واملكان
 فلن خياف -  واإلميان شرٌط لذلك العمل- اآلية أنه من يعمل من املؤمنني عامة صاًحلا

 فجواب الشرط حمدد باالستقبال؛ ألنه )٤(،يوم القيامة من نقص يف ثوابه أو ينقص ثقله

أما العمل الصاحل من املؤمنني فهو يشمل مجيع األزمنة دون تقييد ،  القيامةسيكون يوم

  . يف زمان دون اآلخر

دل املضارع  ﴿َوِإن َتْجَهْر بِاْلَقْوِل فَِإنَُّه يـَْعَلُم السِّرَّ َوَأْخَفى﴾ :ويف قوله تعاىل

 أن  إال- صلى اهللا عليه وسلم- فهذا اخلطاب موجه للرسول ،  على الزمن العام)تجهر(

جيوز ) وإن جتهر(فاخلطاب يف قوله ):" ه١٣٩٣(قال ابن عاشور، املقصود عموم البشر

وجيوز أن يكون لغري معني ليعم كل .  وهو يعم غريهأن يكون خطابا للنيب 

ذكر تعاىل صفة العلم وأن علمه ال يغيب عنه ): "ه٧٤٥( وقال أبو حيان )٥(."خماطب

 للداللة )٦(."ْر بِاْلَقْوِل ﴾ للرسول ظاهر، أو املراد أمته﴿ َوِإن َجتْهَ : شيء واخلطاب بقوله

  .على سعة علم اهللا

  

                                                 

  ١١٢:  طه)١(

  ٧:  طه)٢(

  ٢٤٩ص، بكري عبد الكرمي، الزمن يف القرآن الكرمي: ينظر)٣(

  ٤٥٧/ ٣، الشوكاين، فتح القدير: ينظر)٤(

  ١٨٩/ ١٦، ابن عاشور، ير والتنوير التحر )٥(

  ٣١٣/ ٧، أبو حيان،  البحر احمليط)٦(



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٨٢

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

  مجمل القول

وجاء إلفادة ، خرج الفعل املضارع يف سورة طه عن داللة الصيغة الصرفية املفردة

، دون تقييد لزمن دون اآلخر، واالستقبال، واحلال، الذي يشمل املاضي، الزمن العام

مث يليه ما ارتبطت داللته ، أفعال) ٩(فعال املنفية وكانت تسعة وقد غلب ذلك يف األ
وكان جمموع ). ٢(وأخريًا الشرط يف فعلني ، أفعال) ٥(وكانت ، بصفات اهللا عز وجل

  .فعًال ) ١٦(األفعال املتحولة إىل الزمن العام 



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٨٣

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

  

ا 

قد تأيت ،  إىل جانب داللتها على احلال يف اللغة العربيةأن صيغة الفعل املضارع )١
وعلى الزمن العام؛ فقد ورد يف سورة طه مئة ومخسة ، للداللة على املاضي

عًال دلت على الزمن ف) ١٣(ثالثة عشر: منها، فعًال مضارًعا) ١٥٥(ومخسون 

فعًال إىل زمن عام غري مقتصر على ) ١٦(كما انصرف ستة عشر ، املاضي
 .زمن معني

يف ذكر األحداث واحلوارات يف وردت األفعال املضارعة الدالة على املاضي  )٢

، وبيان نصر اهللا للرسل باحلجة واملعجزة، -عليهما السالم-قصيت موسى وآدم 

وبث ، وهذا أسهم يف تصويرها، وذكر املنن اليت منها اهللا على سيدنا موسى

واستحضار صورة األحداث ، روح احلركة واحليوية يف تلك األحداث اجلامدة

 . وقائمة وحاضرة أمام السامع، صلة أمام العياناملاضية وكأ�ا واقعة وحا
جاء الفعل املضارع الدال على الزمن العام للداللة على دميومة صفات اهللا عز  )٣

 . والصفات الالزمة لألحداث يف كل زمن، وجل

  زمنه املقرر له فتحول، يف سورة طه) يفعل(دخلت بعض القرائن على صيغة  )٤
وما ، أفعال) ٧(وكانت سبعة ) مل(وقة بــأفعال مسب: (وهي، املاضيزمن إىل 

، )٦(وما جاء حكاية حلال ماضية ستة أفعال ، )٢(فعالن اثنان ) إذ(سبق بــ

 التحول إىل  ومن القرائن املساعدة على).١(وما عطف على ماض فعل واحد 

رتبطت ا وما، أفعال) ٩(األفعال املنفية وكانت تسعة : (الزمن العام يف السورة

 الشرط يف وما جاء يف سياق، أفعال) ٥(كانت و ، ات اهللا عز وجلداللته بصف

 ). ٢(فعلني 
،  أسهمت التحوالت الزمنية للفعل املضارع يف استحضار صورة األحداث )٥

. متعدية كل حدود األزمان، وكأن صورة احلدث واقعة وحاصلة أمام العيان

 هذا التحول الزمين، إننا نلمح يف. وهذه عناية كبرية من التعبري القرآين باملتلقي
ليعيش املتلقي ذلك الواقع الذي ، زمن احلدث، وكأننا نُقلنا إىل ذلك الزمن

 .كما يتجاوز املدى الزمين للصيغة الفعلية. يفيض باحليوية واإلثارة

  



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٨٤

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

  
ادر واا:   

 ت.د، ط.د، القاهرة، دار قباء، حممد عبدالرمحن الرحياين، اجتاهات التحليل الزمين  

 م٢٠١٤، هنداوي، مصر،  إبراهيم مصطفى، ياء النحوإح  

 حممد بن حممد ، أبو السعود العمادي، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي
 .ت.د، ط.د، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب،  بن مصطفى

 هـ١٤٢٠، ١ط، األرقم بن أيب األرقم، كمال الدين األنباري، أسرار العربية - 

 .م١٩٩٩
  حممد األمني بن حممد املختار ، الشنقيطي، اء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآنأضو

،  لبنان–بريوت ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بن عبد القادر اجلكين

 .م١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥

 م١٩٩٣، ٢ط، القاهرة، مكتبة اخلاجني، ابن القوطية، األفعال  

 ت.د، ط.د، دار اهلداية، الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس.  

 هـ١٩٨٤، تونس، الدار التونسية للنشر، ابن عاشور، التحرير والتنوير . 
 هـ١٣٨٧، دار الكتاب العريب، ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد. 

 ١ط، دمشق، دار الغوثاين، عبداهللا حممد اجليوسي، التعبري القرآين والداللة النفسية ،

  ه١٤٢٦
  الكتب ، أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش: حتقيق، القرطيب،  القرآناجلامع ألحكام

  . م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤، ٢ط، القاهرة، املصرية

 حممد ندمي - فخر الدين قباوة : حتقيق، املرادي، اجلىن الداين يف حروف املعاين 

 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣، ١ط،  لبنان–دار الكتب العلمية، بريوت ، فاضل

 أبو العرفان ، الصبان الشافعي،  األمشوىن أللفية ابن مالكحاشية الصبان على شرح

  .م١٩٩٧-  هـ ١٤١٧، ١ط، لبنان- بريوت، دار الكتب العلمية ،  حممد بن علي
 ١ط، لبنان، بريوت، دار القلم، عبداهلادي الفضلي، دراسات يف الفعل ،

 .م ١٩٨٢ -هــ١٤٠٢



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٨٥

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

  سليمان ، طراوة املالقيابن ال، االفصاح ببعض ما جاء من اخلطأ يف االيضاحرسالة

-ه١٤١٦، ٢ط، لبنان-بريوت، عامل الكتب، بن حممد بن عبد اهللا أبو احلسني

  م١٩٩٦
 الكتب العلمية، األلوسي،  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،

   هـ١٤١٥، ١ط، بريوت

 ـ ه١٤٢٨، ط.د، عامل الثقافة، كمال رشيد، الزمن النحوي يف اللغة العربية- 

  م٢٠٠٨

 جامعة ، رسالة ماجستري ،إشراف متام حسان، كمال إبراهيم، الزمن يف النحو العريب

 .م١٩٦٩، اخلرطوم
  هـ ١٤٢٢، ١ط،  لبنان–شرح املفصل، ابن يعيش،  دار الكتب العلمية، بريوت 

  . م٢٠٠١ -

 ١ط، القاهرة،  دار الصابوين للطباعة والنشر، الصابوين، صفوة التفاسري ،
  م١٩٩٧- ه١٤١٧

 جالل عبد اهللا حممد سيف احلمادي، العدول يف صيغ املشتقات يف القرآن الكرمي ،

 - ه ١٤٢٨،  اليمن، رسالة ماجستري جامعة تعز، عباس علي السوسوة: إشراف

  م٢٠٠٧

 كتبة العصريَّة ، أبو الطيب حممد صديق خان، فتُح البيان يف مقاصد القرآن
َ
امل

  م ١٩٩٢ -  هـ ١٤١٢، ت َبريو –َصيَدا للطَباعة والّنْشر، 
 ١ دمشق، بريوت، ط-، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب الشوكاين، فتح القدير  ،

  هــ١٤١٤

 ه١٤٠٣، ٣ط، مؤسسة الرسالة، بريوت، السامرائي، الفعل زمانه وأبنيته. 
  بريوت، دار الرائد العريب ، مهدي املخزومي، )نقد وتوجيه ( يف النحو العريب ،

 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، ٢ط

 م٢٠١٠، ١ط، القاهرة، مكتبة اآلداب، ابن احلاجب، الكافية يف علم النحو. 

 ٣ط، بريوت، دار الكتاب العريب، الزخمشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،

 . هـ١٤٠٧

 بريوت، دار صادر، مجال الدين ابن منظور األنصاري،  ابن منظور، لسان العرب ،
 .هــ١٤١٤، ٣ط



      

  
 

 

 

  
 

 

١٠٨٦

  من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةينالثاا�لد  

 "دراسة داللية" سورة طه التحول الزمني للفعل املضارع يف 

 م١٩٥٠، بة األجنلو املصريةمكت، فندريس، اللغة  

 دار �ضة مصر للطباعة والنشر ، ابن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر

 .والتوزيع، القاهرة
 مركز تفسري : إشراف، مجاعة من علماء التفسري، املختصر يف تفسري القرآن الكرمي

 .هـ١٤٣٦، ٣ط، للدراسات القرآنية

 دار القلم، عبد الرمحن حسن حبنكة، يداينامل، معارج التفكر ودقائق التدبر ،

 .ه١٤٢٣، ١.ط، دمشق

 األردن، الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،  فاضل صاحل السامرائي، معاين النحو ،

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، ١ط
 مكتبة اهلالل، علي بو ملحم:حتقيق ، الزخمشري، املفصل يف صنعة اإلعراب ،

  م١٩٩٣، ١ط، بريوت

  مكتبة اهلالل، علي بو ملحم:حتقيق ، الزخمشري، اإلعراباملفصل يف صنعة ،
 .م١٩٩٣، ١ط، بريوت

 دار السالسل،  أمحد خمتار ومصطفى زهران وحممد محاسة،  النحو األساسي ،

  م١٩٩٤، ٤ط، الكويت

 ت.د، ١٥ط، دار املعارف، عباس حسن،  النحو الوايف .  

 ١ط، عمان، ءدار صفا، كرمي حسني اخلالدي، نظرات يف اجلملة العربية ، 

  ، م٢٠٠٥
 جمموعة حبوث : الناشر، أبو حممد مكي بن أيب طالب،  اهلداية إىل بلوغ النهاية

،  ١ط،  جامعة الشارقة، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،  الكتاب والسنة

  م٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩
 عبد احلميد : حتقيق، جالل الدين، السيوطي، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع

  .ت.د، ط.د، مصر، املكتبة التوفيقية،  اويهند

 الكتب العلمية، األلوسي،  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،

   هـ١٤١٥، ١ط، بريوت

 


