ّ ال ّتش
رآين
ّ الت االستعامل ّيةُ لألفعال يف
ُ ك
ّ التكيب ال ُق
يف جملّة أبحاث البرصة للعلو ِم اإلنسان َّية
سارة رجاء عبد القائم

 مرتىض ع ّباس فالح.د.أ

جامعة البرصة

 قسم اللّغة ال َعرب َّية-التبية للعلومِ اإلنسان َّية
َّ كُل ّية

Usage formations of verbs in the Quranic structure In AlBasra Research Journal for the Humanities
Prof Dr Mortada Abbas Faleh
)2022 - ) (شباط1443 -  السنة السابعة (رجب-  العدد احلادي والثالثون-  املجلد الثامن/دواة

Sarah Ragaa Abdel Qaim

221

املل ّخص
التكيب القُرآ ّين يف مجلّة أبحاث البرصة
ّ يأيت هذا البحثُ املوسوم ﺒ(التشكّالت االستعامل ّية لألفعال يف
، والتأ ّمل يف السامت املنهجيّة،للعلوم اإلنسانيَّة) الستقراء جهود الباحثني يف مباحثهم القُرآنيَّة ال ّنحويّة لهذا املوضوع
ِ
، وإيضاح التّاميز بني الباحثني يف التعاطي مع املوضوع،وال ّنظر يف كيف ّية االستعامل القُرآ ّين لألفعال وتشكّالتها
ِ
 زياد ًة عىل إبداء،بالوصف والتّحليل
 وآلية معالجتهم للتطبيقات القُرآنيَّة الّتي رصدوها،وتوصيف منهجيتهم
 يف ضوء اعتامد املنهج، وبعض اإلشارات ال ّنقدية الّتي تجلّت يف أثناء عرض ما ق ّدمه الباحثون،املالحظات التّقومي َّية
.الوصفي التّحلييل لجهود الباحثني يف هذا املفصل البحثي

Abstract

This research, entitled with (Usage Formations of Verbs in the Qur’anic Structure in AlBasra Research Journal for Human Sciences) comes to extrapolate the efforts of researchers in
their Qur’anic grammatical discussions of this subject to reflect on the methodological features,
looking at how the Qur’anic use of verbs and their formations, clarifying the differentiation
between researchers in dealing with the subject, and describing their methodology, and the
mechanism of their treatment of the Qur’anic applications that they monitored by description
and analysis. In addition to making evaluation observations, and some critical references that
appeared during the manifestation of what the researchers presented in light of the adoption of
the descriptive analytical approach of the researchers' efforts in this research section.

امل ُق ِّدمة:
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والسالم
ال َحم ُد للّ ِه َر ِّب ال َعامل َنيّ ،
والصالة ّ
نبي
وموالنا
َعىل ِساج املُتّقني َوخَري الخَلق سيدنا
ّ
ال ّرحمة ُم َح َّمدَ ،و َعىل آله األطهار الطيب َني.
مل يَ ُأل الباحثو َن الّذين نرشوا بحوثهم يف
للعلوم اإلنسانيَّة َجهدا ً يف ِدراسة
َمجلّة أبحاث البرصة
ِ
لغة القرآن الكريم ،ومضامينها العل ّية ،و توزّع اهتامم
الباحثني عىل ع ّدة أبواب وظواهر لغويّةَ ،و َعىل
مختلف املستويات .فكان لدراسة األفعال وتشكّلها يف
نصيب من هذا االهتامم والجهد الّذي
التكيب القُرآ ّين
ّ
ٌ
بُذل يف هذا املفصل البحثي ،وزياد ًة عىل ذلك نالت
الخاصة باألفعال حيّزا ً
ِدراسة بعض الظواهر القُرآنيَّة
ّ
من هذا االهتامم.
ويهدف هذا البحث املوسوم ﺑ(التشكّالت
التكيب القُرآ ّين يف مجلّة
االستعامل ّية لألفعال يف ّ
أبحاث البرصة للعلوم اإلنسانيّة) إىل استقصاء
جهود الباحثني يف أبحاثهم القُرآن َّية ال ّنحويَّة ،املت ّمم
التكيب القُرآ ّين،
حول ِدراسة األفعال وتشكّلها يف ّ
وتوصيف منهجيتهم يف هذا املضامر البحثي ،وبيان
التّفاوت والتاميز بني مناهج الباحثني ،وآلياتهم
اإلجرائ ّية التّحليل ّية يف التعامل مع الشّ واهد القُرآن َّية،
والسامت الّتي امناز بها بعض الباحثني عن غريهم،
ومحاولة َعمل املوازنة ال ّنقديّة بني الباحثني ،وإِظهار
املالحظات التَّقومييّة ،يف إطار ما ق ّدمه الباحثون،
من خالل اعتامد منهج َّية البحث عىل آل ّيات الوصف
والتَّحليل والتّأ ّمل ،إذ حرصت الباحثة عىل تتبّع ما
ق ّدمه الباحثون من مظا ّن مصادرهم ،والكشف عن
رؤية الباحث َني يف التعاطي مع املوضوع.
وشكّلت مصادر الباحثني يف دراسة
االستعامل القُرآ ّين لألفعال ال ّرافد الرئيس ملا ّدة البحث،
الصلة مبوضوع البحث،
فضالً عن بعض املصادر ذات ّ
واقتضت ما ّدة البحث تقسيمه عىل أربعة محاور:
أ ّوالً :التشكّالت االستعامل ّية للفعل املايض.
ثانياً :التشكّالت االستعامليّة للفعل املضارع.
ثالثاً :التشكّالت االستعاملية للفعل األمر.
رابعاً :تحقّقات الفعل يف االستعامل القُرآ َّين.
أ ّوالً :التشكّالت االستعامليّة للفعل املايض:
وم ّمن تناول هذا التّشكّل الباحث ميثاق
حسن عبد الواحد يف بحثه املوسوم بـ(كَره وتشكّالت
الصيغة املاضويّة
استعاملها يف ال ّنظم القُرآ ّين) ،وتناول ّ
عىل بناء (فَ ِع َل) يف ما ّدة (كَره) ،ومتتبّعاً مواضعها

وذك َر أنها وردت يف أربعة عرش موضعاً قرآن ّياً،فضالً عن
صو ٍر أخرى أشار إليها الباحث يف أثناء عرضه للشواهد
القُرآن ّية ،ومنهجه يف ذلك هو عرض التّعبري القرآ ّين
الّذي ورد فيه الفعل املايض (كَرِه) مبختلف تشكَّالته،
معي ،ث ّم عرض اآليات
ُعب عن مستوى خطا ّيب ّ
الّتي ت ّ
محل الشاهد ،والتّأ ّمل يف الخطاب وتن ّوعه
القُرآنيَّة ّ
ما بني ال ُّنصح والتّوجيه ،والذ ّم والتّوبيخ ،فضالً عن
بيان تشكّل الفعل املايض يف اآلية محل الشاهد ،و
السياق وتحليل جزئياته(.)1
استرشاف ّ
وبهذا يُلحظ أن منهج الباحث يقوم عىل
تن ّوع مستويات الخطاب القُرآ ّين ،وكيف ّية انتظام الفعل
(كَرِه) يف الخطاب املبارك عىل وفق تشكُّالت متن ّوعة،
وحرص الباحث عىل توظيف ذلك يف أثناء معالجته
للشّ واهد القُرآنيَّة ،إذ اتّسمت بالطّابع التّحلييل ،وإبراز
تف ّنن الخطاب القُرآ ّين يف إيراد االستعامل القُرآ ّين لهذا
الفعل ،يف سياقات خطابيّة مختلفة تتوزَّع مضامينها
بني((( :)2ال َّزجر وال ّنهي أو الذَّم والتّوبيخ ،أو الوعظ
واإلرشاد وال َّنصح))(.)3
وتشكّلت (كَرِه) تش ّكالً فعل ّياً ماضويّاً يف
ثالث صور ،ومتثّلت يف( :كَرِه) ،و(ك َّره) ،و(أَك َره) املبني
وتقص الباحث
للمعلوم ،و(أُكرِه) املبني للمجهولّ .
املواضع القُرآنيَّة الّتي وردت فيها هذه الصور ،وات ّضح
له أن الصورة املاضويّة الثالث ّية (كَرِه) قد وردت يف
أربعة عرش موضعاً ،أ ّما الفعل املايض (كَ َّره) املض ّعف
فقد ورد يف موضعٍ قرآ ٍّين واحد ،أ ّما الفعل (أَك َره) فقد
ورد يف موضعني قرآنيَّني ،بصيغة املبني للمعلوم (أَك َره)
م ّرةً ،وصيغة املبني للمجهول (أُكره) م ّر ًة ثانية(.)4
والجدير بالذك ِر أن الباحث اكتفى يف بادئ األمر
بذكر الصورة األوىل لتشكّل الفعل املايض ،ومتثَّلت
بالصيغة املجردة (كَرِه) ،ومل يذكر الصور األخرى أو
ّ
عدد مواضعها يف الخطاب القُرآ ّين ،ونجده يف خامتة
بحثه يذكر صور تشكّل الفعل املايض وعدد مواضع
ك ُّل صورة ،ويبدو يل أنه كان يتطلّب من الباحث ذكر
ذلك يف مق ِّدمة تناوله للموضوع مع الصورة األوىل
(كَرِه) ،عىل الرغم من كونه قد عرض أمثلة الصور
األخرى يف أثناء تناوله للصيغة الثالثية األكرث ورودا ً يف
الخطاب القُرآ ّين(.)5
أ ّما مصادر الباحث يف هذا املضامر ،فقد
كان أغلبها تفاسري القرآن الكريم ،وقلّة املصادر
ال َّنحويّة الّتي متثّلت ،بكتاب مغني اللبيب عن كتب
األنصاري ،ومعاين ال ّنحو للدكتور
األعاريب البن هشام
ّ
السامرا ّيئ.
فاضل ّ

صفو الحياة ،ويُوجب خرسان اآلخرة))(.)17
ويُلحظ أن فعل الكراهة يف اآلية املتق ّدم
ذكرها ((أُسند إىل ضمري جامعة املخصوصني بال ُّنصح
واإلرشاد عىل وجه الفاعليّة ،مقيّدا ً بضمري الهاء
العائد عىل جملة املصدر املؤ ّول (أَ ْن يَأْك َُل) عىل جهة
املفعوليّة))( ،)18وأوضح الباحث أن املقيّد املفعويل
هو (أكل لحم األخ َميتًا) وقيد فعل املح َّبة (أَيُ ِح ُّب)
املسبوق باالستفهام التَّقريري ،إذ ص ّور ال ُح ّب يف
وجسد صورة متثيل ّية بليغة(.)19
أشنع مكرو ٍه وأفظعهّ ،
السياق القُرآ ّين ليُل ّمح إىل نفي ذلك ال ُح ّب
وينتقل ّ
ّ
وتدل جملة الكراهة عىل
بقوله(( :فَ َك ِر ْهتُ ُمو ُه))،
كراهة ال ّنفس البرشيّة أكل لحم األخ امليّت ،وتنفي
عنها ُح ّبه بالطّبع والفطرة ،وفيه داللة رشط ّية مفادها
أنّكم مثلام تكرهون ذلك األكل وتأنفون منه ،فلتكرهوا
ما هو نظريه من الغيبة ،رشعاً وعقالً وات ّقا ًء(.)20
ومن التعابري القُرآنيَّة الّتي تناولها
الباحث،التّعبري القُرآ ّين (إِلَّ َم ْن أُكْ ِر َه) ،وآثرت الوقوف
عنده؛ ألنه التّعبري الوحيد الّذي ورد بصيغة املبني
للمجهول مثلام أشار الباحث إىل ذلك مسبقاً ،وقد
متثَّل هذا التعبري يف قوله تَ َعاىلَ ﴿ :م ْن كَ َف َر بِاللَّ ِه ِم ْن
بَ ْع ِد إِ َميانِ ِه إِلَّ َم ْن أُكْ ِر َه َوقَلْ ُب ُه ُمطْ َم ِ ٌّئ بِالْ ِ َميانِ َولَ ِك ْن
ش َح بِالْ ُك ْف ِر َص ْد ًرا فَ َعلَيْ ِه ْم غَضَ ٌب ِم َن اللَّ ِه َولَ ُه ْم
َم ْن َ َ
َاب َع ِظي ٌم﴾ [ النحل ،)21( ]106 :فقد وقف الباحث
َعذ ٌ
يؤسس
عند الخطاب يف هذه اآلية امل ُباركة والّذي ّ
((ملفهوم يقف بالضّ ِد من مفهوم ال ّنفاق ،وهو إخفاء
ٍ
()22
اإلميان بالله وإظهار الكفر؛ لعامل خارجي ضاغط)) ،
الصحا ّيب
وأشار الباحث إىل أن هذه اآلية نزلت يف ّ
()23
عمر بن يارس ،بعد أن أكره عىل إظهار الكفر  .من
ّ
هنا ((انتظمت (كَره) فعالً ماضويّاً مبن ّياً للمجهول
مسندا ً إىل الضمري املسترت العائد عىل املوصول قبله
عىل جهة ال ّنيابة عىل الفاعل؛ للداللة عىل حصول
الكفر اضطرارا ً ال اختيارا ً))( .)24ويبدو يل أن الباحث
هنا كان يجب عليه الرجوع إىل املصادر الّتي تتحدث
عن صيغة املبني للمجهول وداللته.
وبهذه الطريقة عالج الباحث اآليات
القُرآنيَّة األخرى ،الّتي ساقها تحت ك ُّل تعبريٍ من
التّعابري القرآن َّية الواردة فيها الصيغة املاضويّة ملا ّدة
(كَرِه) ،وصور تشكّلها يف الخطاب القُرآ ّين.
ومن األبحاث القُرآن َّية الّتي تناولت الفعل
املايض وتشكّله يف ع ّدة صور تركيبية بحث الباحثة
سليمة جبار غانم املوسوم بـ(البناء اللّغوي آليات
الجهاد يف القرآن الكريم) ،إذ ورد الفعل املايض يف
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وساق الباحثُ ع ّدة أمثلة ض ّمنها يف ع ّدة تعابري قرآن َّية
وردت صور تشكّل الفعل املايض يف سياقها ،منها:
( َولَ ْو كَ ِر َه الْ ُم ْج ِر ُمونَ) الّذي ورد يف قوله تَ َعاىل﴿ :لِ ُي ِح َّق
الْ َح َّق َويُبْ ِط َل الْبَ ِاط َل َولَ ْو كَ ِر َه الْ ُم ْج ِر ُمونَ﴾ [األنفال:
والسياق القُرآ ّين يستنكر عىل فئة من املؤمنني
ّ ،]8
(ص ّل الل ُه َعلَيْه وآله
م ّمن نُعتوا مبجادلة النبي مح َّمد َ
َو َسلّم)،الّذين فضّ لوا الحصول عىل الغنائم ،من دون
مواجهة املرشكني وقتالهم(.)6
وذك َر الباحث أ ّن امللحوظ ((تشكّل ما ّدة
(كَره) فعالً ماضويّاً مسندا ً إىل املتصفني باإلجرام عىل
جهة الفاعل ّية))( ،)7واملراد من قوله(( :الْ ُم ْج ِر ُمونَ))
هم املرشكون من قريش ،م ّمن كانوا يف قافلة التّجارة
والسياق القُرآ ّين يستنكر
والذين استُنفروا ل ُنرصتهمّ ،
عىل فئة من املؤمنني تفضيلهم الحصول عىل الغنائم،
من دون قتال املرشكني ودفع خطرهم(.)8
والتفت الباحث إىل أ ّن هذا املعنى تك ّرر
يف قوله ت َ َعاىلَ ﴿ :ويُ ِح ُّق اللَّ ُه الْ َح َّق ِب َكلِ َمتِ ِه َولَ ْو كَ ِر َه
الْ ُم ْج ِر ُمونَ﴾ [ يونس ،]82 :وأوضح أن اآلية تتح ّدث
السالم) مع سحرة
عن موقف النبي موىس ( َعلَ ْيه ّ
السحر
والسياق يف هذه اآلية ((يُشري إىل أ ّن ّ
فرعونّ ،
الساحر ُمفس ٌد))( ،)9وهو من األعامل الباطلة
إفسا ٌد و ّ
املنهي عنها ،لذا جاء يف قوله ت َ َعاىل ﴿:إِ َّن اللَّ َه َسيُبْ ِطلُهُ﴾
ّ
[ يونس ،]81 :وذك َر الباحث أ ّن تعبري القرآن يف هذه
اآلية يلمح منه الق ّوة والفخامة يف التعبري( ،)10أي:
((يُظهر بُطالنه بإظهار املعجزة عىل الشّ عوذة( .)11وقد
الحق ّ
ليدل عىل أ ّن إبطاله
سيق ((معنى إحقاق الله ّ
ٌ
مصداق لذلك اإلحقاق))(،)12
السحر ،وتأييده نب ّيه
تَ َعاىل ّ
()13
أي مبعنى يُثبته ويُعليه .
والتَّعبري القرآ ّين (( َولَ ْو كَ ِر َه الْ ُم ْج ِر ُمونَ))
السحرة مجرمون ،واإلجرام لف ٌظ يُؤذن
يُشري إىل أ ّن ّ
ب ِعظم الذّنب( ،)14واملالحظ يف هذا التعبري انتظام
(كَره) ((فعالً ماضويّاً مسندا ً إىل (امل ُجرمونَ) عىل
َ
اإلحقاق
سبيل الفاعلية))()15؛ لل ّداللة عىل أ ّن ذلك
قيمة ت ُغيظ املجرمني ،وتُرغمهم وت ُزعجهم(.)16
وتناول الباحث التّعبري القُرآ ّين (فَ َك ِر ْهتُ ُمو ُه)،
ومتثّل يف قوله ت َ َعاىل﴿:يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا ا ْجتَ ِنبُوا
كَ ِث ًريا ِم َن الظَّ ِّن إِ َّن بَ ْع َض الظَّ ِّن إِث ْ ٌم َولَ ت َ َج َّس ُسوا
َو َل يَ ْغتَ ْب بَ ْعضُ ُك ْم بَ ْعضً ا أَيُ ِح ُّب أَ َح ُدكُ ْم أَ ْن يَأْك َُل
اب
لَ ْح َم أَ ِخي ِه َم ْيتًا فَ َك ِر ْهتُ ُمو ُه َواتَّقُوا اللَّ َه إِ َّن اللَّ َه ت َ َّو ٌ
َر ِحي ٌم﴾ [الحجرات ،]12:والخطاب مو ّجه إىل ((الّذين
آمنوا عىل سبيل ال ُّنصح واإلرشاد ،مسرتعياً انتباههم
عم يُعكّر
ومستوجباً اهتاممهم ،آمرا ً وزاجرا ً وناهياً ّ

الت ِ
كيب...
ّالت االستعامل ّيةُ لألفعال يف ّ
ال ّتشك ُ
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الرتكيب الجميل يف آيات الجهاد يف صور عديدة ذكرتها
الباحثة،ومتثّلت هذه الصور بـ(الجملة الرشطية ،وجملة
صلة املوصول ،والعطف ،و جملة فعلية يف محل رفع
خرب للمبتدأ) ،ومنهجيّة الباحثة يف عرض هذه الرتاكيب
ال ّنحويّة ،تقوم عىل ذكر الصورة الرتكيبية أ َّوالً ،ث ّم
عرض معاين األدوات ال َّنحويّة الّتي ورد الفعل املايض
( َجاه َد) يف سياقها ،و إحصاء املواضع لك ُّل تركيب ورد
فيه الفعل املايض ،ومن ث ّم عرض اآليات القُرآنيَّة محل
السياق القُرآ ّين ،يك
الشاهدّ ،إل أنها ال تركّز كث ًريا َعىل ّ
يتس ّنى لها توظّيف ما ذكرته من معانٍ نحويّة عىل
اآليات القُرآن َّية الّتي عرضتها(.)25
والجدير بالذك ِر أ ّن الباحثة اعتمدت عىل
بعض املصادر ال َّنحويّة املختصة ،وقلّة كُتب التفاسري
بخالف الباحث ميثاق حسن الّذي اعتمد بشكلٍ رئيس
عىل تفاسري القرآن الكريم.
ومن الصور الرتكيبية الّتي عرضتها الباحثة:
 -1الجملة الرشطية :و أوضحت الباحثة أن ((األصل يف
باب الرشط و الجزاء أن يكونا مضارعني؛ ألن حقيقة
الرشط باالستقبال ،...،ويجوز أن يقعا ماضيني؛ ألن
أخف من املضارع))(.)26
املايض ّ
َوت َتبّعت الباحثة مجيء الفعل املايض
( َجاه َد)يف سياق جملة الرشط ،وذكرت أنه ورد ثالث
مرات( . )27فضالً عن ذلك فقد ذكرت الباحثة أن جملة
الرشط تتكون من أداة الرشط ،وفعل الرشط ،وجوابه.
ولحظت أن أداة الرشط يف اآليات الثالث كانت (إنْ) يف
آيتني ،و( َم ْن) يف آية واحدة ،أ ّما جواب فعل الرشط يف
هذه اآليات الثالث فقد اقرتن بالفاء الرابطة ،و أوردت
الباحثة قوله ت َ َعاىلَ ﴿ :و َم ْن َجا َه َد فَ ِإنَّ َا يُ َجا ِه ُد لِ َنف ِْس ِه﴾
[العنكبوت ،]6 :وقوله تعاىلَ ﴿:وإِ ْن َجا َه َد َاك لِتُ ْش َِك
ِب َما لَيْ َس ل ََك ِب ِه ِعلْ ٌم ف ََل ت ُِط ْع ُه َم ﴾ [ العنكبوت.)28(]8 :
وذكرت الباحثة أن الفاء أوىل من سائر
حروف العطف بوصل ما بعدها مبا قبلها؛ ألنها
((توجب أن يكون ما بعدها عقيب ما قبلها وليس
(الواو) كذلك؛ ألنها توجب الجمع بَني شيئني ،ومل يجز
استعامل (ثم)؛ ألنها للرتاخي))(.)29
يخص اآليتني فقد ذكرت الباحثة
أ ّما فيام ّ
أن داللة ( َم ْن) عىل العموم ،وداللة (إنْ) عىل
التخصيص( .)30ويبدو أن الباحثة هنا عقدت مقارنة
بني ( َم ْن) و(إنْ) ،إالّ أنها مل توظّف هذه املقارنة يف
محل الشاهد ،و سياق ك ُّل آية ومناسبته لألداة
اآليات ّ
الواردة فيه.
 -2جملة صلة املوصول :وذكرت الباحثة أن ((املوصول

ما ال بُ ّد له يف متامه اسامً من جمل ٍة تردفه من الجمل
الّتي تقع صفات ،ومن ضمري فيها يرجع إليه ،وت ُس ّمى
()31
هذه الجملة ِصلة))
ولحظت الباحثة أن الفعل املايض ( َجاهد)
ورد صلة لالسم املوصول الذي ّ
يدل عىل جمع املذكر
يف ثالث آيات قرآنيَّة(.)32
ومن املواضع الّتي أوردتها الباحثة ما جاء
يف قوله ت َ َعاىل ﴿:أَ ْم َح ِسبْتُ ْم أَ ْن ت َ ْد ُخلُوا الْ َج َّن َة َول ََّم
الصا ِبرِي َن ﴾
يَ ْعلَمِ اللَّ ُه ال َِّذي َن َجا َه ُدوا ِم ْن ُك ْم َويَ ْعلَ َم َّ
[آل عمران ،]142 :وذكرت أن االسم املوصول (ال ِّذي َن)
ال يت ّم معناه إالّ بجملة تبي ّنه ،وجاءت الجملة يف هذه
اآلية جملة فعلية(.)33
 -3العطف :ذكرت الباحثة أن الفعل املايض ( َجا َهد)
ورد معطوفاً عىل ما قبله مثاين مرات( ،)34وأدوات
العطف الواردة يف هذه اآليات هي (الواو) و (ثم)،
أ ّما املعطوف َعلَيه فقد أوضحت الباحثة أنه ميكن
تحديده مبا يأيت:
أ -الجهاد معطوفاً عىل اإلميان والهجرة :وتتبّعت
تبي
الباحثة املواضع الّتي ّ
تخص هذا التشكّل ،و ّ
لها أن الجهاد ورد معطوفاً عىل اإلميان والهجرة أربع
مرات( ،)35ومجيء العطف بهذا الشكل؛ ألن ((الجهاد
بوصفه فرضاً قامئاً عىل املسلمني مل يك ْن بدون إميان
راسخ بالرسالة ،وهذا اإلميان قد يتطلّب الهجرة يف
سبيل الله ورسوله ،فيأيت الجهاد محصلة لك ُّل ذلك))(،)36
واستدلت الباحثة عىل ذلك بقوله ت َ َعاىل﴿:ال َِّذي َن آ َم ُنوا
َو َها َج ُروا َو َجا َه ُدوا ِف َسبِيلِ اللَّ ِه ِبأَ ْم َوالِ ِه ْم َوأَنْف ُِس ِه ْم
أَ ْعظَ ُم َد َر َج ًة ِع ْن َد اللَّ ِه َوأُولَ ِئ َك ُه ُم الْفَائِ ُزونَ﴾ [ التوبة:
 .)37(]20واملالحظ أن الباحثة أوردت اآلية بعد توضيح
صورة العطف الواردة يف سياقها ،فضالً عن ذلك فهي
مل تستند عىل مصد ٍر مح ّدد يؤكّد ما ذكرته قبل اآلية
املتق ّدم ذكرها.
ب -الجهاد معطوفاً عىل اإلميان :وذكرت الباحثة أن
هذا التشكيل قد ورد يف موضعني ،وجاء ((اإلميان
سابقاً الجهاد ،إذ ال جهاد لِمن ال يؤمن))( ،)38وأوردت
اج َو ِع َم َر َة الْ َم ْسج ِِد
قوله تَ َعاىل﴿ :أَ َج َعلْتُ ْم ِسقَايَ َة الْ َح ِّ
الْ َح َر ِام كَ َم ْن آ َم َن بِاللَّ ِه َوالْيَ ْو ِم ْال ِخ ِر َو َجا َه َد ِف َسبِيلِ
اللَّ ِه﴾ [ التوبة.)39(]19 :
أ ّما فيام يخص أدوات العطف فقد ذكرت
الباحثة ((أن أدوات العطف الواردة هي (الواو)
و (ث ُ ّم) ،ومل تر ْد (الفاء) يف آيات الجهاد يف القرآن
الكريم))( ،)40وأوضحت الباحثة األداتني بالشكل اآليت:
 الواو :وهي أصل حروف العطفّ ،وتدل عىل اإلرشاك

جمع الجوامع( ، )55ومن املحدثني م ّمن ع ّرف الفعل
حسان( ،)56ويبدو أ ّن التعريف
املايض الدكتور متّام ّ
الّذي ذكره الباحث متقارب مع تعريف الدكتور متّام
حسان.
ّ
ومن ذلك ورد الفعل املايض (أعطى) يف قوله
تَ َعاىل ﴿ :أَ ْعطَيْ َن َاك ﴾ [ الكوثر ،]1 :وقد ذكر الباحث أن
الفعل املايض هنا ّ
دل عىل زمن املستقبل؛ ألنه مبعنى
(ص ّل الل ُه
الوعد من الله سبحانه إىل نبيّه محمد َ
َعلَيه َواله َو َسلَم) يف حياته املستقبلية املتمثلّة بذريته
وكرثتها ،أو يف اآلخرة إذ كان مبعنى الحوض يف ال َج ّنة،
وك ُّل املعاين الّتي ُّ
تدل عىل الكوثر تقع يف املستقبل،
()57
وإن كانت شاملة لجميع األزمنة .
والتفت الباحث إىل أن التعبري القرآ ّين
جاء بلفظ املايض (أَ ْعطَيْ َنا) ومل ِ
يأت بلفظ املضارع
(سنعطيك)؛ ألن قوله( :أَ ْعطَ ْي َنا) ُّ
يدل عىل أن هذا
اإلعطاء كان حاصالً يف املايض متمثالً بالرعاية والتوفيق
االلهي()58؛ وأل ّن ((الوعد مل ّا كان محقّق الوقوع ُعرب
عنه بالصيغة املاضية للمبالغة كأنّه حدث ووقع))(.)59
وأو ّد أن أشري إىل أن الباحث مل يستند يف
عي يؤكد ما ذهب إليه يف داللة
تحليله عىل مصدر ُم ّ
عم ذكره
ال
ً
فض
املستقبل،
عىل
الفعل املايض (أعطى)
ّ
من داللة.
ويف ضوء ما ق ّدمه الباحثون من التشكَّالت
االستعامليّة للفعل املايض ،فقد تجلّت املالحظات
اآلتية:
 -1مل يك ْن الباحثو َن بصدد التع ّرض ألقول وآراء
ال ّنحوي َني يف األفعال وتقسيامتها،إذ مل يكن موضوع
أبحاثهم الجملة ال َعربيَّة وتقسيامتها.
 -2اتّضح أن الباحث َني عىل الرغم من اتفاقهم يف املنهج
العام ،إالّ أنهم اختلفوا يف املضمون ،فالباحث ميثاق
حسن يقوم منهجه عىل تن ّوع الخطاب القُرآ ّين وتف ّننه
يف إيراد الفعل (كَره) وتشكُّالته املختلفة ،يف اآليات
محل الشاهد ،الواردة يف سياقات خطاب ّية
القُرآن َّية ّ
السياق وتحليلها وتل ّمس مدى
متن ّوعة،وتأ ّمل جزئيات ّ
انسجامها مع التشكّل الفعيل للفعل (كَرِه) ،أ ّما الباحثة
سليمة جبار فقد تناولت الفعل املايض ( َجاه َد) يف ع ّدة
السياقّ ،إل أنّها تكتفي
تراكيب قرآن َّية ،ووظيفتها يف ّ
يف بعض املواضع بعرض صورة الرتكيب واآلية القُرآنيَّة
محل الشاهد ،ويأيت الباحث حيدر عبد العايل ،ويتناول
ّ
الفعل املايض (أعطى) وداللته ال ّزمنية يف سورة الكوثر،
إالّ أنه مل يتوسع يف نطاق بحثه يف هذا املضامر.
 -3امناز الباحث ميثاق حسن بقدرته وبراعته يف
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بني شيئني فقط يف حكم واحد( .)41وتت ّبعت الباحثة
املواضع الّتي وردت فيها (الواو) عاطفة يف آيات
الجهاد وهي سبعة مواضع ،وذكرت الباحثة منها قوله
ت َ َعاىل ﴿ :إِ َّن ال َِّذي َن آ َم ُنوا َوال َِّذي َن َها َج ُروا َو َجا َه ُدوا ِف
َسبِيلِ اللَّ ِه أُولَ ِئ َك يَ ْر ُجو َن َر ْح َم َت اللَّ ِه ﴾[البقرة.)42(]218 :
 ث ّم :ذكرت الباحثة أن حرف العطف (ث ُ ّم) يقتيضثالثة أمور :الترشيك يف الحكم ،والرتتيب ،والرتاخي
(امل ُهلة)( ،)43وقد وردت يف موضعٍ واحد ،وهو قوله
تَ َعاىل﴿ :إِ َّن َربَّ َك لِل َِّذي َن َها َج ُروا ِم ْن بَ ْع ِد َما فُ ِت ُنوا ث ُ َّم
َجا َه ُدوا َو َص َ ُبوا إِ َّن َربَّ َك ِم ْن بَ ْع ِد َها لَ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم﴾
[ النحل ،]110 :وأوضحت الباحثة سياق هذه اآلية
الكرمية ،إذ أن الجهاد جاء معطوفاً عىل الهجرة،
ومل ِ
تأت أداة العطف (الواو) الّتي تفيد االشرتاك يف
()44
الحكم  ،وإمنا (ث ُ ّم) الّتي تفيد مع االرشاك يف الحكم
والجمع بَ ْي شيئني الرتتيب وامل ُهلة أو الرتاخي( ،)45فقد
كان جهادهم بعد الفتنة(.)46
 -4ورد ((الفعل املايض ( َجاه َد) جملة فعلية يف محل
رفع خرب للمبتدأ))( ،)47وذكرت الباحثة أن هذا الرتكيب
جاء يف موضعٍ واحد ،يف قوله ت َ َعاىل﴿ :لَ ِكنِ ال َّر ُس ُ
ول
َوال َِّذي َن آ َم ُنوا َم َع ُه َجا َه ُدوا ِبأَ ْم َوالِ ِه ْم َوأَنْف ُِس ِه ْم َوأُولَ ِئ َك
لَ ُه ُم الْخ ْ ََياتُ َوأُولَ ِئ َك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحونَ﴾ [ التوبة،]88 :
ولحظت الباحثة أن (لَ ِكن) يف هذه اآلية جاءت مخففة
مهملة ،فيعرب ما بعدها بحسب موقعه يف الجملة،
بعد زوال اختصاصها بالجملة األسمية(.)48
وأوضحت الباحثة إعراب الجملة الّتي جاءت بعد
(لَ ِكن) ،فـ(ال َّر ُسول) مبتدأ وعطف َعلَيه (ال ِّذي َن آ َم ُنوا
َم َع ُه) ،والفعل ( َجا َه ُدوا) فعل ٍ
ماض مبني عىل الض ّم؛
التصاله بواو الجامعة ،والواو ضمري متصل مبني يف
محل رفع خرب
محل رفع فاعل ،والجملة الفعلية يف ّ
ّ
()49
للمبتدأ .
أ ّما الباحث حيدر عبد العايل جاسم فقد
تناول الداللة الزمنية لألفعال املاضية يف سورة الكوثر
املباركة ،وذلك يف بحثه املوسوم ﺑ (سورة الكوثر دراسة
تحليلية) ،وبدأ بذكر تعريف الفعل املايض( ،)50وهو
((ما ّ
دل عىل حدوث الفعل قبل زمن التكلم ،ولكنه يأيت
للتعبري عن دالالت زمنية أخرى ،وهذه الدالالت ميكن
يعب عنها مبعونة القرائن يف سياق الجملة))(،)51
أن ّ
ومم تجدر اإلشارة إليه أن الباحث مل يُرش إىل مصد ٍر
ّ
عي اعتمد عليه يف تعريف الفعل املايض ،وقد جاء
ُم ّ
تعريف الفعل املايض يف ع ّدة مصادر ،وللفائدة أذكر
()53
منها :الكتاب سيبويه( ،)52ورشح املفصل للزمخرشي
 ،و رشح ُجمل الزجاجي( ، )54و همع الهوامع يف رشح

الت ِ
كيب...
ّالت االستعامل ّيةُ لألفعال يف ّ
ال ّتشك ُ
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النص ،فضالً عن ذلك فقد
التحليل ،وتأ ّمل ك ُّل جزئيات ّ
حفل الجانب التطبيقي باآليات القُرآنيَّة.
 -4اعتمد الباحث ميثاق حسن عىل التفاسري ،وقلّة
املصادر ال َّنحويّة ،أ ّما الباحثة سليمة جبار ،فقد امنازت
بالرجوع إىل املصادر ال ّنحويّة ،وأوضحت من خاللها ما
يتعلّق بالرتاكيب الّتي ورد فيها الفعل املايض ( َجاه َد)،
أ ّما الباحث حيدر عبد العايل فلم يعتمد عىل مصد ٍر
مم أدى إىل ضيق نطاق بحثه.
عيّ ،
ُم ّ
 -5اعتمد الباحثان ميثاق حسن وسليمة جبار عىل
املنهجيّة اإلحصائيّة يف تتبّع صور تشكّالت الفعل
املايض ،وعدد املواضع القُرآن َّية الّتي وردت فيها ك ُّل
صورة.
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ثانياً :التشكّالت االستعامليّة للفعل املضارع:
ومن األبحاث القُرآن َّية الّتي تناولت تشكّالت
الفعل املضارع بحث الباحثني أحمد عبد الله نوح
وسعيد إبراهيم صيهود املوسوم بـ(ما ّدة جهِل يف
القرآن الكريم ِدراسة لغوية) ،وتناول الباحثان الصورة
الفعلية املضارع ّية وتشكّالتها ملا ّدة ( َجهل)( ،)60وذك َر
الباحثان ((أن ما ّدة ( َجهِل) مل ت ِ
َأت عىل صورة الفعل
إال ّبصيغتي املخاطب والغائب املضارعتني (ت َ ْج َهلُو َن
ويَ ْج َهلُونَ) املسندتني إىل واو الجامعة ،وقد ارتبطت
بهام ارتباطاً وثيقاً؛ لتخربنا بصفة ذلك الجمع))(.)61
وات ّسم منهج الباحث ِني بتتبّع الفعل املضارع
وتشكّله ،وعرض اآليات القُرآن َّية الّتي ورد فيها الفعل
املضارع ملا ّدة ( َجهِل) ،وت َتبّع أقوال بعض املفرسي َن يف
السياق الّذي يرد فيه(.)62
داللة الفعل املضارع ضمن ّ
واعتمد الباحثان بشكلٍ رئيس عىل تفاسري
القرآن الكريم ،وكان منهام مراجعة بعض املصادر
ال ّنحويّة وغريها؛ للوقوف َعىل ما ّ
الصيغة
تدل عليه ّ
الفعل َّية املتشكّلة للفعل املضارع ،وهي صيغة األفعال
الخمسة.
وذك َر الباحثان أن صيغة املخاطب الغائب
(يَ ْج َهلُونَ) مل ترد إالّ يف موضعٍ ٍ
واحد ،يف قوله ت َ َعاىل﴿ :
شنَا
َولَ ْو أَنَّ َنا نَ َّزلْ َنا إِلَ ْي ِه ُم الْ َم َلئِ َك َة َوكَلَّ َم ُه ُم الْ َم ْو َت َو َح َْ
ش ٍء قُبُ ًل َما كَانُوا لِيُ ْؤ ِم ُنوا إِلَّ أَ ْن يَشَ ا َء اللَّ ُه
َعلَيْ ِه ْم ك َُّل َ ْ
َولَ ِك َّن أَك َ َْث ُه ْم يَ ْج َهلُو َن ﴾ [ األنعام ،]111 :وتشكّل
الفعل املضارع (يَ ْج َهلُونَ) بصيغة املضارع املسند
إىل واو الجمع؛ ّ
ليدل عىل الزمن الحارض وإمكانية
()63
االستمرار يف حالة ال َجهل التي ترسي يف عروقهم .
وامل ُالحظ أ ّن الباحثني هنا مل يعتمدا عىل مصد ٍر مح ّدد
يؤكد ما ذكراه ،وكان يتطلّب منهام الرجوع إىل بعض

املصادر املختصة.
ومن اآلراء التفسرييّة الّتي عرضها الباحثان
يف داللة الفعل املضارع (يَ ْج َهلُونَ) يف اآلية املتق ّدم
ذكرها ،أن املُراد جهلهم بأمر املعاد ،ويَج َهلو َن مقام
الله سبحانه ،فيظنون لو جاءتهم أسباب اإلميان من
الحق ،إالّ أن
اآليات واملعجزات آمنوا بالله واتبعوا ّ
اإلميان ال يتم إالّ مبشيئة الله وقدرته( ،)64وقيل :يَ ْج َهلُو َن
((بأ ّن الك ُّل من الل ِه وبقضَ ائ ِه وقدر ِه))(.)65
أ ّما الصيغة الفعلية الثانية (ت َ ْج َهلُونَ) فقد
تتبّع الباحثان مواضعها ،واتّضح لهام أنها وردت أربع
مرات يف القرآن الكريم ،ومنها :قوله ت َ َعاىلَ ﴿ :ولَ ِك ِّني
أَ َراكُ ْم قَ ْو ًما تَ ْج َهلُو َن ﴾ [ هود ،]29 :ومعنى الفعل
املضارع (ت َ ْج َهلُونَ) يف هذه اآلية ((أراكم تَ ْج َهلو َن أنهم
خري منكم إلميانهم بربهم وكفركم به)) ( ،)66وفضالً عن
ذلك فهذا الجهل ((مقرتن بالكرب والغرور ،وهو أساس
تعاستهم))(.)67
وم ّمن ُعني بدراسة بتشكّالت الفعل
املضارع،الباحث ميثاق حسن عبد الواحد تناول
الصيغة الفعل َّية املضارع َّية ملا ّدة (كَرِه) ،إذ انتظمت
ّ
الصيغة يف ستة مواضع قرآنيَّة ،وات ّسم منهج
هذه ّ
الباحث يف تناوله للفعل املضارع بتقسيم الشّ واهد
القُرآنيَّة الّتي أوردها عىل وفق تن ّوع سياقات الخطاب
وتوجيه يف سياق ك ُّل آية ،وقد وقف الباحث مستعرضاً
ومحللً للصيغة الفعليَّة املضارعيَّة ملا ّدة (كَرِه)،
ّ
ومتأ ّمالً
ِ
يكتف
واستجالء دالالتها و خصائصها التَّعبرييَّة ،ومل
محل الشاهد ،وإنّ ا حاول أن يحلّل ك ُّل
الباحث ببيان ّ
السياق(.)68
جزئيات ّ
وبهذا نجد أن منهج الباحث الّذي سا َر َعليه
ال يختلف عن منهجه يف تناول التّشكّل املاضوي للفعل
(كَره) ومتثّله يف سياقات خطابيّة متن ّوعة ،فضالً عن
املصادر املعتمدة يف إبراز تف ّنن الخطاب القُرآ ّين يف
إيراد تشكُّالت الفعل املضارع ،وما يتمحور حوله من
السياق.
مضامني دالل ّية ميكن تل ّمسها من ّ
َوتشكّل الفعل (كَرِه) تش ّكالً مضارعيّاً يف صورتنيِ:
(يَك َره أو ت َكره) ،و(يُكره أو ت ُكرِه) ،وتت ّبع الباحث
مواضع هذه الصور ،فقد متثّلت صورة الفعل (يَك َره)
يف موضعٍ قرآ ٍّين،أ ّما الفعل املضارع(ت َك َره) فقد جاء
يف موضعني قرآنيَّني ،ومتثّل الفعل املضارع (ت ُكره) يف
موضعني قرآن َّيني ،أ ّما الفعل (يُكره) فقد أورد الباحث
آية واحدة ورد فيها هذا التشكّل ،ومل يُرش إىل عدد
املواضع الّتي وردت فيها هذه الصورة(.)69
ومم تجدر اإلشارة إليه أ ّن الباحث مل يذكر
ّ

عىل جهة املفعولية ،متشّ كالً مع (أن) املصدريّة مصدرا ً
مؤ ّوالً مرفوعاً ﺑ عىس))( )79ال ّدالة يف هذه اآلية عىل
معنى اإلشفاق ِف الْ َم ْك ُروه()80؛ لل ّداللة عىل أن كراهية
الطّبع لليشء ال تنايف التكليف به(.)81
أ ّما التّعبري القُرآين األخر الّذي تناوله
اس) ،وذك َر الباحث أن
الباحث ،فهو (أَفَأَن َْت ت ُ ْك ِر ُه ال َّن َ
هذا الخطاب جاء يف سياق قوله ت َعاىلَ ﴿ :ولَ ْو شَ ا َء َربُّ َك
اس
َل َم َن َم ْن ِف ْالَ ْر ِض كُلُّ ُه ْم َج ِمي ًعا أَفَأَن َْت ت ُ ْك ِر ُه ال َّن َ
َحتَّى يَكُونُوا ُم ْؤ ِم ِن َني ﴾ [ يونس ، ]99 :وهو مو ّجه
(ص ّل الل ُه َعلَيْه َواله َو َسلّم) ورغبته
لل ّنبي محمد َ
وسعيه الحثيث إىل هداية الضّ الني من ال ّناس(.)82
والسياق القُرآ ّين يف اآلية امل ُباركة ((ينبئ بتحديد
ّ
الجِهة الفاعلة للهداية واإلميان وقرصها عىل املشيئة
الحكيمة؛ لذلك جيء بـ(لَو) االمتناعيّة لل ّداللة عىل
عدم تحقُّق اإلميان يف ال ّنفوس الضَّ الة لعدم اقتضاء
املشيئة))( .)83ولعل يف استعامل التَّعبري القُرآ ّين ﻠ(ك ُّل،
و َجميع) امل ُؤكّدتني ال ّدالتني عىل العموم واإلحاطة
السياق ّ
الدال عىل االمتناع إشار ًة إىل
والشمول( ،)84يف ّ
()85
رسوخ اإلميان يف ال ّنفوس الّتي آمنت رغبة واختيارا ً .
ولحظ الباحث ((تشكّل ما ّدة (كَره) فعالً مضارعيّاً
عىل بناء (ت ُف ِعل) ،مسندا ً إىل ضمري املخاطب املسترت
وجوباً عىل جهة الفاعليّة ،ومقيّدا ً بلفظ (ال ّناس)عىل
وجه املفعول ّية))()86؛ لل ّداللة عىل ما يف نفس النبي
(ص ّل الل ُه َعلَيْه َو آله َو َسلّم) من ((معاين
محمد َ
تتجسد رغبة ساعية إىل
ّتي
ل
ا
حمة،
ر
وال
واللطف
ال ّرفق
ّ
ّ
دخول الناس يف اإلميانُ ،محبّبة و ُمرغّبة حتى لكأنّها
ت ُكرههم إكراهاً))( ،)87ومضمون الخطاب تسلية ال ّنبي
عنه،مم يلحقه من الحزن عىل عدم إميانهم
والتّخفيف
ّ
والضالل الّذي هم عليه(.)88
ومم تناوله الباحث التّعبري القرآين ( َو َل
ّ
ت ُ ْك ِر ُهوا فَتَ َياتِ ُك ْمَ ...و َم ْن يُ ْك ِر ْه ُه َّن) ،وهذا الخطاب ورد
يف قوله تَ َعاىلَ ﴿ :ولْيَ ْستَ ْع ِف ِف ال َِّذي َن لَ يَ ِج ُدو َن نِكَا ًحا
اب
َحتَّى يُ ْغ ِن َي ُه ُم اللَّ ُه ِم ْن فَضْ لِ ِه َوال َِّذي َن يَ ْبتَغُو َن الْ ِكتَ َ
ِم َّم َملَك َْت أَ ْ َيانُ ُك ْم فَكَاتِبُو ُه ْم إِ ْن َعلِ ْمتُ ْم ِفي ِه ْم خ ْ ًَيا
َوآتُو ُه ْم ِم ْن َما ِل اللَّ ِه ال َِّذي آت َاكُ ْم َولَ ت ُ ْك ِر ُهوا فَتَ َياتِ ُك ْم
َع َل الْ ِبغَا ِء إِ ْن أَ َر ْد َن تَ َح ُّص ًنا لِتَبْتَغُوا َع َر َض الْ َحيَا ِة ال ُّدنْيَا
َو َم ْن يُ ْك ِر ْه ُه َّن فَ ِإ َّن اللَّ َه ِم ْن بَ ْع ِد إِكْ َرا ِه ِه َّن َغفُو ٌر َر ِحي ٌم
﴾ [ النور ،]33 :وتأ ّمل الباحث يف هذه اآلية امل ُباركة
موضحاً أنها ((تتناول مفهوم ال ّنكاح بوصفه عقيدة
دينية مندوحاً إليها ،عارضاً لبعض مضامينه بحسب ما
السياق))(.)89
يقتضيه ّ
وقد وردت ما ّدة (كَره) يف ثالثة مواضع
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هذه اإلحصائ ّية يف مق ّدمة تناوله للتشكّل الفعيل
متثلً
للصيغة املضارعيّة ،وما ذكره أن ما ّدة(كَرِه) متثّلت ّ
يفصل يف
فعل ّياً مضارع ّياً يف ستة مواضع قرآن َّية ،ومل ّ
ذكر الصور الّتي متثّلت فيها هذه املواضع ،وإنّ ا جاء
ذكره لهذه الصور وعدد مواضعها يف نتائج بحثه(.)70
ومن املواضع الّتي ذكرها الباحثَ ( :ويَ ْج َعلُو َن لِلَّ ِه َما
يَ ْك َر ُهونَ) ،وذكر أن هذا املوضع قد سيق يف قوله ت َ َعاىل:
﴿ َويَ ْج َعلُو َن لِلَّ ِه َما يَ ْك َر ُهو َن َوت َِص ُف أَل ِْس َنتُ ُه ُم الْك َِذ َب
أَ َّن لَ ُه ُم الْ ُح ْس َنى َل َج َر َم أَ َّن لَ ُه ُم ال َّنا َر َوأَنَّ ُه ْم ُم ْف َرطُو َن ﴾
[ النحل ،]62 :وذكر الباحث أن الخطاب يف هذه اآلية
املباركة هو ((يف شأن الّذين ال يؤمنون أصحاب املثل
السيئ ،يتع ّرض لواحدة من سلوكيّاتهم املنحرفة))(،)71
ولحظ الباحث ((أ ّن ما ّدة (كَرِه) انتظمت فعالً مضارع ّياً
مسندا ً إىل ضمري جامعة املذمومني عىل جهة الفاعليّة،
ومقيدا ً بالضمري املسترت العائد عىل املوصول عىل وجه
مم
املفعوليّة؛ للداللة عىل ما ترغب عنه أنفسهم ّ
كانوا يرون فيه عيباً ومنقصة))( ،)72كالبنات من الذريّة
فكانوا ينسبونها إىل لله ت َ َعاىل(.)73
ويرى الباحث أن ((يف مجيء (ما) املوصولة
يف محل املقيّد املفعو ّيل لفعل الجعل (يّ ْج َعلُون) داللة
إيحائ ّية ،مفادها وصف ذلك ال ّجعل بالهول والفداحة))
( ،)74وهذه الداللة مستفادة من داللة اسم املوصول
عىل معاين اإلطالق واالت ّساع ،وزيادة عىل ذلك يرى
الباحث أن تقديم شبه الجملة (لله) عىل مت ّعلقه فعل
الكراهة (يَ ْك َر ُهونَ) يُوحي مبعانٍ ّ
تدل عىل خطورة ما
مم ال ينبغي أن
بلغه أُولئك ال ّجاعلون((( ،)75أي أنَّه َّ
يُجعل))(.)76
والتّعبري القُرآ ّين الثاين الّذي تناوله الباحث
(َ َع َس أَ ْن ت َ ْك َر ُهوا شَ ْيئًا) ،وهذا التّعبري متثَّل يف قوله
تَ َعاىلُ ﴿ :ك ِت َب َعلَيْ ُك ُم الْ ِقتَ ُال َو ُه َو كُ ْر ٌه لَ ُك ْم َو َع َس
أَ ْن ت َ ْك َر ُهوا شَ ْيئًا َو ُه َو خ ْ ٌَي لَ ُك ْم َو َع َس أَ ْن ت ُِح ُّبوا شَ ْيئًا
ش لَ ُك ْم َواللَّ ُه يَ ْعلَ ُم َوأَنْتُ ْم لَ تَ ْعلَ ُمو َن ﴾ [ البقرة:
َو ُه َو َ ٌّ
 ،]216وأوضح الباحث أن الخطاب يف هذه اآلية
خطاب للمؤمنني غايته
((يتناول فريضة الجهاد ،وهو
ٌ
تثبيت قلوبهم وحضّ هم عىل التسليم ملشيئة اإلرادة
فرض مفروض مع
الحكيمة))( ،)77والجهاد يف سبيل الله ٌ
ما فيه من املشقّة والعناء ،فهو أم ٌر ثقيل عىل ال ّنفس
يف طبعها وفطرتها؛ ملا فيه من التّعرض لألرس والقتل
وإتالف األموال وإفناء األبدان(.)78
ولحظ الباحث أ ّن ما ّدة (كَرِه) يف هذه اآلية
قد ((تشكّلت فعالً مضارع ّياً مسندا ً إىل ضمري جامعة
املخاطبني عىل معنى الفاعليّة ،مقيدا ً بلفظة (شيئاً)

الت ِ
كيب...
ّالت االستعامل ّيةُ لألفعال يف ّ
ال ّتشك ُ
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بالصيغة الفعل ّية م ّرتني وباالسم ّية م ّرة واحدة.
منهاّ ،
ِ
ففي قوله ت َ َعاىلَ (( :و َل ت ُ ْك ِر ُهوا فَتَيَاتِ ُك ْم َع َل الْ ِبغَاء إِ ْن
أَ َر ْد َن ت َ َح ُّص ًنا)) فقد انتظمت فعالً مضارع ّياً عىل زنة
(ت ُف ِعل) مسندا ً إىل ضمري جامعة املخصوصني بفحوى
التّوجيه عىل سبيل الفاعل ّية ،ومق ّيدا ً بلفظ (فَتَ َياتِ ُك ْم)
عىل نحو املفعوليّة ،معلّقاً بشبه الجملة ( َع َل الْ ِبغَا ِء)،
مرشوطاً ﺑ (إِ ْن أَ َر ْد َن ت َ َح ُّص ًنا) ،معلالً ﺑ (لِتَ ْبتَغُوا َع َر َض
الْ َحيَا ِة ال ُّدنْيَا) يف موضع ال ّنهي ﺑ(ال ال ّناهية) للداللة
عىل نهي املالك وزجره عن إرغام اململوك عىل فعل
بالسوء( .)90فهنا
الفاحشة تحقيقاً لرغبات نفسه األ ّمارة ّ
نحوي من شأنه توضيح ما
الباحث مل يرش إىل مصد ٍر
ّ
أملح إليه من الدالالت ال ّنحويّة لشبه الجملة ،و(ال
مم تق ّدم ذكره.
ال ّناهية) وغري ذلك ّ
أ ّما يف قوله ت َ َعاىلَ (( :و َم ْن يُ ْك ِر ْه ُه َّن)) ،فقد
انتظمت (كَرِه) ((فعالً مضارع ّياً عىل زنة (يُف ِعل) املزيد
املسند إىل الضمري املسترت العائد عىل املوصول قبله
عىل جهة الفاعل ّية ،مق ّيدا ً بضمري جامعة امل ُكرهات
(ه َّن) عىل وجه املفعوليّة ،واقعاً يف محل فعل الرشط
املتض ّمن يف املوصول للداللة عىل أن استالب اإلرادة
من اململوك حادثة ومستم ّرة))( ،)91و التّعبري ((فَ ِإ َّن
الشط
اللَّ َه ِم ْن بَ ْع ِد إِكْ َرا ِه ِه َّن َغفُو ٌر َر ِحي ٌم)) إجابة عن ّ
املتق ّدم ،وتض ّمنت تشكّل (كَره) تش ّكالً اسميّاً مصدريّاً،
الشط ،ومضافاً إىل املفعول به؛ لبيان
مأخوذا ً من فعل ّ
أن الفعل اإلنساين الصادر نتيجة اإلكراه واإلجبار ال
يُرتب عىل صاحبه العقوبة املفروضة عليه إن أىت به
مختارا ً ُمت َمكّناً(.)92
وذك َر الباحث أ ّن التّعبري القُرآ ّين (( ِم ْن بَ ْع ِد
وكيدي
إِكْ َرا ِه ِه َّن)) قد وقع ((اعرتاض بني اسم الحرف التّ
ّ
ال َّناصب (لفظ الجاللة) وخربه ( َغفُو ٌر َر ِحيم) ،مبعنى
الشط امل ُؤكَّد))( ،)93وفضالً عن
اعرتاض يف جملة جواب ّ
ذلك فقد التفت الباحث إىل أن تكرار ((ما َّدة اإلكراه
بالصيغت ِني الفعليّة املتح ّركة واالسميّة الثّابتة ،يخلق
ّ
ّ
مم ّ
ً
ً
ً
يدل عىل أ ّن معاين
ً،
ا
موحي
و
ا
ر
ث
مؤ
ا
ي
موسيق
ج ّوا
ّ
ّ
املغفرة وال ّرحمة الّتي ُذيّلت بها اآلية املتق ّدم ذكرها،
تشمل الذَّنب الّذي يصدر نتيجة اإلكراه واإلجبار(،)94
مع ((لحاظ معاين ال ّدميومة والثَّبات يف استقامة اإلرادة
التَّمكّن ّية االختياريّة وصالحها))(.)95
ويُلحظ أن الباحث ميثاق حسن بذل جهدا ً
يف تأ ّمل السياقات الخطاب ّية املتن ّوعة الّتي تشكّل
الفعل املضارع مبختلف صوره يف سياقها ،وتحليل
السياق ،وتضافرها عىل إبراز دالالت الفعل
جزئيات ّ
املضارع املتشكّل يف الخطاب القُرآ ّين ،وإن كان يف

الخاص يف
تحليله أكرث ما يعتمد عىل معلوماته وجهده
ّ
البحث والتقيص ،وعدم الرجوع إىل املصادر املختصة،
الّتي من شأنها متتني عرى ِدراسته.
أ ّما الباحثة سليمة جبار غانم فقد تناولت
الفعل املضارع (يجاهد)يف آيات الجهاد يف القرآن
الكريم ،ذاكرة مواضعه وهي خمسة مواضع ،وات ّضح
لها أن أربعة منها مسبوقة بحرف املضارعة (الياء)
الوحدة الرصفيّة املقيدة الّتي ُّ
تدل عىل الفاعل
الغائب( ،)96ويف موضع واحد مسبوقة بالتاء الدالة عىل
الفاعل املخاطب ،ويف ع ّدة تراكيب ذكرتها الباحثة،
ومتثّلت ﺒ(العطف ،جملة فعلية مت ّممة لجواب الرشط،
محل جر
والنصب ﺑ(أنْ) املصدرية ،وجملة فعلية يف ّ
صفة) ،وتتب ّعت الباحثة مواضعها الّتي ورد فيها ك ُّل
تركيب ،ومعززة هذه الرتاكيب بالشّ واهد القُرآنيَّة،
محل الشاهد ،وما يتعلّق به من معانٍ نحويّة
وبيان ّ
ورد يف تركيبها الفعل املضارع ،ومن الرتاكيب الّتي
تشكّل ضمنها الفعل املضارع:
أ -النصب ﺑ(أنْ) املصدرية ،وذلك يف موضعني ،وأوردت
الباحثة ما جاء يف قوله تَعاىل ﴿ :فَر َِح الْ ُم َخلَّفُو َن
بِ َ ْق َع ِد ِه ْم ِخ َل َف َر ُسو ِل اللَّ ِه َوكَ ِر ُهوا أَ ْن يُ َجا ِه ُدوا
ِبأَ ْم َوالِ ِه ْم َوأَنْف ُِس ِه ْم ِف َسبِيلِ اللَّ ِه ﴾ [ التوبة.]81 :
فالفعل املضارع (يُ َجا ِه ُدوا) مسبوق ﺑ(أنْ) املصدرية
الناصبة ،ولذا فهو يقع موقع االسم مع غريه ،والتقدير:
الجهاد؛ ألن الفعل املضارع له ثالثة أحوال :الوقوع
موقع االسم وحده مثل :زي ٌد يقو ُم ،وهو يف موضع
قائم ،والوقوع موقع االسم مع غريه ،كام يف اآلية
املباركة ،واالّ يقع موقع االسم بنفسه،وال مع غريه
وهذا يف حالة الرشط(.)97
محل جر صفة ،وقد تتب ّعت
ب -جملة فعلية يف ّ
الباحثة مواضع هذه الجملة وات ّضح أنها وردت يف آية
واحدة ،قال تعاىل ﴿:يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا َم ْن يَ ْرت َ َّد ِم ْن ُك ْم
َع ْن ِدي ِن ِه ف ََس ْو َف يَأْ ِت اللَّ ُه ِب َق ْو ٍم يُ ِحبُّ ُه ْم َويُ ِحبُّونَ ُه أَ ِذلَّ ٍة
َع َل الْ ُم ْؤ ِم ِن َني أَ ِع َّز ٍة َع َل الْكَا ِفرِي َن يُ َجا ِه ُدو َن ِف َسبِيلِ
اللَّ ِه َولَ يَخَافُو َن لَ ْو َم َة لَ ئِمٍ ﴾ [ املائدة ،]54 :وأوضحت
الباحثة الفعل املضارع يف هذه اآلية ،إذ ورد جملة
فعلية من ((الفعل املضارع وفاعله الضمري املتصل
ومم
(واو الجامعة) يف ّ
محل جر صفة لـ(قوم)))(ّ .)98
تجدر اإلشارة إليه أن الباحثة هنا مل ترش إىل مصد ٍر
مح ّدد ،فيام ذكرته من إعراب للفعل املضارع يف سياق
اآلية املتق ّدم ذكرها.
مم ق ّدمه الباحثون املالحظات اآلتية:
ّ
وتجل ّ
 -1مل يختلف منهج الباحثون يف تناولهم للتشكّل

ثالثاً :التشكّالت االستعاملية للفعل األمر:
مل تنل ِدراسة أفعال األمر ح ّيزا ً واسعاً يف
املباحث القُرآنيَّة ال ّنحويّة ،وم ّمن تناول هذا التشكّل
الباحثة سليمة جبار غانم ،إذ تناولت فعل األمر يف
آيات الجهاد يف القرآن الكريم ،و تتبّعت مواضعه
وذكرت أنه ورد سبع مرات( ،)99والتفتت الباحثة إىل أ ّن
األمر يف اآليات السبع جميعها صادر عن الله ُسبحانه
(ص ّل الل ُه َعلَ ْيه َوآله
سواء أكان مو ّجهاً للنبي محمد َ
َو َسلّم) أم للمؤمنني ،ومن املواضع الّتي ذكرتها الباحثة،
قوله ت َ َعاىل ﴿:يَا أَيُّ َها ال َّنب ُِّي َجا ِه ِد الْ ُكفَّا َر َوالْ ُم َنا ِف ِق َني
َوا ْغلُ ْظ َعلَيْ ِه ْم ﴾ [ التوبة ،]73 :أ ّما فعل األمر( َجا ِهد)
من حيث األسناد فقد أوضحت الباحثة أنه جاء عىل
ع ّدة صور ،ومنهجيّة الباحثة تقوم عىل عرض صورة

الرتكيب ،وعدد املواضع الّتي ورد فيها ،واآلية القُرآن َّية
محل الشاهدّ ،إل أ ّن الباحثة تكتفي بالعرض ،وعدم
السياق القُرآ ّين( ،)100ومن
بيان فعل األمر وتشكّله يف ّ
التاكيب الّتي عرضتها الباحثة:
ّ
 جاء فعل األمر( َجاه ْد) مسندا ً للضمري املسترتاملخاطب املفرد ،ومتثّل يف ثالثة مواضع( ،)101منها
ما ذكرته الباحثة ما جاء يف قوله تعاىل ﴿ :ف ََل ت ُِطعِ
الْكَا ِفرِي َن َو َجا ِه ْد ُه ْم ِب ِه ِج َها ًدا كَ ِب ًريا ﴾ [الفرقان.]52:
 ورد الفعل األمر( َجا ِهد) مسندا ً لضمري جامعة()102
الغائبني املتصل وهو واو الجامعة ،يف أربعة مواضع
 ،منها قوله تعاىلَ ﴿ :و َجا ِه ُدوا ِف اللَّ ِه َح َّق ِج َها ِد ِه ﴾
[ الحج.)103(]78 :
وتناول الباحث حيدر عبد العايل جاسم
األمر(صلَ ،وانح ْر) وداللتهام الزمنية ،والواردان
ِّ
فعال
يف سورة الكوثر املباركة ،يف قوله ت َ َعاىل ﴿ :ف ََص ِّل لِ َربِّ َك
َوانْ َح ْر﴾ [الكوثر،]2 :فقد ّ
دل الفعالن ((عىل املستقبل
القريب املتصل بالحارض؛ ألنه أم ٌر صادر من الله ت َ َعاىل
واجب التنفيذ بسبب النعمة الّتي أعطاها الله لنبيه
ومم تجدر اإلشارة إليه أن
املتمثلّة بالكوثر))(ّ .)104
عي اعتمد عليه يف داللة
الباحث مل يُرش إىل مصدر ُم ّ
(صلَ ،وانح ْر) يف اآلية املتق ّدم ذكرها.
الفعلني ِّ
ُّ
ويدل التّعبري القُرآ ّين ((ف ََص ِّل لِ َربِّ َك َوانْ َح ْر))
عىل استمرارية الرعاية والعناية اإللهية للمخلوقني(.)105
ومل يلتفت الباحث إىل علة اختيار التّعبري
(صل) دون غريه من األفعال ،ويبدو
القرآ ّين للفعل ِّ
سبب ذلك هو تقيّد الباحث بالعنوان ،وهو الداللة
الزمنية لألفعال الواردة يف سورة الكوثر ،وعىل الرغم
من ذلك فهو مل يلتزم بعنوان بحثه الرئيس املوسوم
ﺑ(سورة الكوثر ِدراسة تحليلية) ،والّذي كان يتطلّب
السياق القُرآ ّين الّذي ورد فيه فعال األمر
منه تحليل ّ
(صلَ ،وانح ْر).
ِّ
مم تق ّدم املالحظات اآلتية:
ومتخّض ّ
 -1مل يتوسع الباحثان سليمة جبار غانم وحيدر عبد
العايل يف تناولهام لفعل األمر ،ويبدو ذلك بسبب
قلّة املا ّدة لك ُّل منهام ،فالباحثة سليمة جبار تناولت
التشكّل االستعاميل لفعل األمر ( َجاهد) ،ومتتّبعة
مواضعه ورصدها يف سبعة مواضع ،والباحث حيدر
عبد العايل تناول الداللة الزمنية لفعل األمر يف سورة
من السور القصار ،وهي سورة الكوثر امل ُباركة،
ورصد ما ورد فيها من أفعال أمر ،ومتثّلت يف الفعلني
(ص ِّل،وانح ْر).
َ
 -2اكتفت الباحثة سليمة جبار بالعرض ،وعدم التأ ّمل
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االستعام ّيل للفعل املضارع عن منهجهم يف تناولهم
للتشكّل االستعام ّيل للفعل املايض ،وتبدو أ ّول مالمح
التشابه بني الباحثني أنهم تناولوا االستعامل القُرآ ّين
ألفعال ُمعيّنة يف القرآن الكريم ،فالباحثان أحمد عبد
الله نوح وسعيد إبراهيم تناوال الفعل املضارع وتشكّله
من ما ّدة ( َجهِل) ،والباحث ميثاق حسن تناول تشكّل
الفعل املضارع من ما ّدة(كَرِه) ،أ ّما الباحثة سليمة
جبار فقد عنيت بتشكّل الفعل املضارع يف آيات
خاصة ،وعىل الرغم من ذلك فقد اتّضح أن مث ّة
الجهاد ّ
تفاوتا بني الباحثني وطريقتهم يف التّعامل مع ال ّنامذج
السياقات
التطبيق ّية ،فمنهم من اعتمد عىل تن ّوع ّ
التاكيب ال ّنحويّة
الخطابيّة ،وبعضهم اآلخر اعتمد عىل ّ
وسياقها ال ُجميل ،واالكتفاء بالعرض يف بعض املواضع.
تقص املواضع الّتي ورد
 -2بذل الباحثون جهدا ً يف ّ
فيها الفعل املضارع مبختلف تشكّالته وصوره الرتكيبية،
وبيان محل الشاهد يف اآليات القُرآنيَّة ،والتأ ّمل يف
السياق وتضافر أجزائه عىل إبراز دالالت تشكّل الفعل
ّ
تجسد هذا األمر عند الباحث ميثاق
املضارع ،وأكرث ما ّ
حسن الّذي امناز بقدرته عىل التحليل واسترشاف
النص ،وكام سبق اإلشارة إىل ذلك عند تناوله
جزئيات ّ
للصيغة املاضويّة ملا ّدة(كَرِه).
ّ
 -3قلّة املصادر النحويّة املختصة ،فالباحثان أحمد عبد
الله نوح وسعيد إبراهيم صيهود ،كان يتطلّب منهام
الرجوع إىل بعض املصادر الّتي من شأنها توضيح
صيغتي (تَ ْج َهلُو َن ويَ ْج َهلُونَ) املضارعتني ،وعدم
االكتفاء بتفاسري القرآن الكريم.
 -4اعتمد الباحثون عىل الطريقة اإلحصائ ّية يف تت ّبع
التشكّل االستعام ّيل للفعل املضارع.

الت ِ
كيب...
ّالت االستعامل ّيةُ لألفعال يف ّ
ال ّتشك ُ

229

السياق القُرآ ّين.
يف ّ
عي يف ك ُّل ما ذكراه
 -3مل يستند الباحثان عىل مصد ٍر ُم ّ
محل الشّ اهد.
عن فعل األمر يف اآليات ّ
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رابعاً :تحقّقات الفعل يف االستعامل القُرآ َّين.
انفرد الباحث أحمد رسن بدراسة هذه
الظاهرة وتسليط الضوء عىل االستعامل القُرآ ّين لها،
َوتَتبّع أمثلتها يف القرآن الكريم ،يف بحثه املوسوم
ﺒ(تحقّقات الفعل يف القرآن الكريم)( ،)106ويرى
للنص القُرآ ّين هو إنجاز
الباحث ((أن املرشوع األكرب ّ
صورته الكل ّية وليس الجزيئات ،ولعل (ظاهرة
تحققات الفعل) وسيلة موضوعية وفنية من وسائل
تشييد ذلك املرشوع))( ،)107و لحظ أن حاالت تحقّق
الفعل املطلوب إنجازه يكون عىل ثالث حاالت،
هي(( :التحقّق املطابق للفعل املطلوب انجازه يف
الواقع الخارجي ،والتحقّق املغاير للفعل ،و استحالة
التحقّق))(.)108
ومنهجيّة الباحث يف عرض حاالت تحقّق
الفعل وسياقاته القُرآن َّية ،تتمثّل بذكر حالة التحقّق
للفعل أ َّوالً ،واملقصود من ك ُّل حالة ،ث ّم ينتفي من
الشّ واهد القُرآن َّية ما يتناسب وحاالت تحقّق الفعل،
وات ّسمت معالجته للشّ واهد القُرآنيَّة ببيان الفعل
واستخراجه ،وذكر ما يقابله من التّحقّق املطابق للفعل
أو املغاير له أو استحالة تحقّقه بطريقة واضحة ،فضالً
السياق القُرآ ّين وما ّ
يدل عليه من معانٍ .
عن تأ ّمل ّ
ومم تجدر اإلشارة إلي ِه أن الباحث مل يستند
ّ
عىل مصادر مختصة يف هذا املضامر ،وأكرث ما اقترصت
مصادره يف الجانب التنظريي يف مق ِّدمة بحثه ،أ ّما يف
الخاص
الجانب التّطبيقي فقد اعتمد عىل مجهوده
ّ
وبحثه وقراءته عن هذه الظاهرة ،ومصاديقها من
التطبيقات القُرآن َّية الّتي حفل البحث بها ،فضالً عن
ذلك مل يلتفت الباحث إىل عالقة ظاهرة (تحقّقات
الفعل) وأفعال الكالم ،ويبدو يل أنه كان يتطلّب منه
الوقوف عند هذا األمر باالستناد عىل املصادر الّتي
ت ُعنى بالظّواهر واملصطلحات األسلوبية والتّداولية.
وحاول الباحث بيان دقّة وبراعة االستعامل
النص
اللّغوي يف إبراز حاالت تحقّق الفعل يف ّ
((يتجل الربط املحكم بني الصياغة
ّ
القُرآ ّين( ،)109إذ
اللّغوية واملحتوى الفكري يف صور التحقّق باستعامل
الصياغة نفسها))( ،)110وقد تعمل الصياغة اللّغوية
السياق عىل إظهار صورة التحقّق
املختلفة وما يتض ّمنه ّ
املغاير للفعل املطلوب ،فضالً عن دور القرائن اللّغوية

السياق القُرآ ّين ،كأدوات ال ّنفي الّتي تعمل عىل
يف ّ
()111
السياقات القُرآنيَّة .
استحالة تحقّق الفعل يف بعض ّ
و رصد الباحث صور هذه الظاهرة القُرآن َّية
يف ثالثة محاور(:)112
املحور األ َّول :التّحقّق املطابق للفعل:
وذك َر الباحث أ ّن هذا النوع من التّحقّق
((يظهر يف سياقات فعل ّية متع ّددة تكشف االتحاد
بني الفعل املطلوب (املرشوع) َوبني تحقّقه ،بصورة
طبق األصل يتطابق فيها املحتوى الفكري والصياغة
اللّغوية يف صورة التحقّق الفعيل التام))( ،)113ومن
أمثلة ذلك قوله تَ َعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ قُلْ َنا لِلْ َم َلئِ َك ِة ْاس ُج ُدوا
ِل َد َم ف ََس َج ُدوا ﴾ [ البقرة ،]34 :وأوضح الباحث أن
(اس ُج ُدوا)
الفعل الوارد يف هذه اآلية ،هو فعل األمر ْ
و(س َج ُدوا)
وميثل املرشوع القُرآ ّين (السجود آلدم)َ ،
متثّل التحقّق واإلنجاز يف الواقع  ،فضالً عن ذلك يُلحظ
رسعة التّحقّق واتصاله بالفعل املطلوب ،والتّطابق
األمر(اس ُج ُدوا) وتحققّه يف املا ّدة اللّغوية
بني فعل
ْ
()114
واملضمون  .واملالحظ هنا أ ّن الباحث مل يرش إىل
عي فيام ذهب إليه ،وهذا ما سا َر عليه يف
مصدر ُم ّ
تناوله لهذه الظّاهرة.
وتناول الباحث التّحقّق للفعل ((بصياغ ٍة
لغوية مختلفة عن صياغة األفعال املطلوبة ولكنها
وتتجل هذه
ّ
تبقى محيطة بالهدف والفكرة))(،)115
الصورة اللّغوية مبا أورده الباحث يف قوله ت َ َعاىل﴿ :
َو َزكَ ِريَّا إِ ْذ نَا َدى َربَّ ُه َر ِّب َل ت َ َذ ْر ِن فَ ْر ًدا َوأَن َْت خ ْ َُي
الْ َوا ِرثِ َني ﴾ [ األنبياء ،]89 :وقوله ت َ َعاىل ﴿:فَ َه ْب ِل ِم ْن
ش َك ِبغ َُل ٍم ْاس ُم ُه يَ ْح َيى ﴾
لَ ُدن َْك َولِ ًّيا يَا َزكَ ِريَّا إِنَّا نُ َب ِّ ُ
[ مريم ،]5،7 :و لحظ الباحث ((الت ّنوع يف التّعبري،
إذ إن ال ُّدعاء يف اآلية األوىل كان بأسلوب النهي َ(ل
ت َ َذ ْر ِن فَ ْر ًدا) ،وميكن أن يشتّق من ما ّدته اللّغوية تركيباً
يحقّق ال ُّدعاء ،فيكون (ال أذرك فردا ً) ولكن ال ُّدعاء
(هب يل) الواردة يف
كان يستبطن فكرة أخرى وهي ْ
اآلية الثانية ،وقد كشفت عن ال ُّدعاء املنطوي يف ظاهر
النص جملة (وهبنا له) وهي نفسها متثّل التّحقّق
ّ
املطابق للفعل املطلوب))(.)116
وبهذه الطريقة املنهجيّة عالج الباحث
الشّ واهد القُرآن ّية الّتي أوردها كأمثلة تطبيقية عىل
التّحقّق املطابق للفعل.
والتفت الباحث إىل ((جامليات القُرآن
األسلوبية يف  -سياق تحققات الفعل ،-أنه توجد حالة
النص كونه فعالً كالمياً
تتمثّل يف االرتباط القوي بني ّ
فنياً وبني الرؤية الفعلية التي يبارش إنجازها يف جانبي

آبَا َءنَا(.)124

وذك َر الباحث أ ّن ال ّن ّص وظّف ((هذه
السياقية يف تصحيح الصورة املنجزة للفعل
املغايرة ّ
املطلوب ،فيع ّري حقيقتها مبا يناقضها يف الواقع
(يَ ْك ُف ُرو َن بِ َا َو َرا َء ُه ...تَ ْقتُلُو َن أَنْ ِب َيا َء اللَّ ِه) عن طريق
الحجة العقلية يف اآلية األوىل ،ويحذّر من النتيجة
املرتتبة عىل هذا التّحقّق املغاير يف اآلية الثانية))(.)125
والتفت الباحث إىل أ ّن التّحقّق املغاير
للفعل قد يظهر ((يف صياغة لغوية تختلف عن
يعب عن
صياغة فعله املطلوب ما يعني أ ّن ّ
النص ّ
النص))
اده
ر
عم أ
ّ
حدوث فعل جديد يختلف كلياً ّ
( ،)126ومن اآليات التي أوردها الباحث قوله تَ َعاىل:
﴿ َوإِذَا ِق َيل لَ ُه ْم تَ َعالَ ْوا إِ َل َما أَنْ َز َل اللَّ ُه َوإِ َل ال َّر ُسو ِل
َرأَيْ َت الْ ُم َنا ِف ِق َني يَ ُص ُّدو َن َع ْن َك ُص ُدو ًدا ﴾ [ النساء،]61 :
و ظهر للباحث أ ّن املغايرة بتحقّق الفعل كانت يف
الشكل واملضمون،ومن نتيجة هذه املغايرة حصلت
حالة التّقاطع يف:
()127
ت َ َعالَ ْوا ْ Xيَ ُص ُّدو َن .
املحور الثالث :استحالة التّحقّق
ذك َر الباحث أ ّن ((هذه الظاهرة ترتبط
بالبنية الفعلية املتحققّة من جهة القدرة التي يتمتع
النص القرآ ّين يف كشف ضعف اإلنسان وعجزه عن
بها ّ
إيجاد أبنية فكرية تصمد أمام حاجة اإلنسان نفسه))
( ،)128وهذه االستحالة تربز يف األمثلة القُرآنيَّة الّتي
رصدها الباحث ،منها(:)129
قوله تَ َعاىلَ ﴿ :وإِ ْن كُ ْنتُ ْم ِف َريْ ٍب ِم َّم نَ َّزلْ َنا
َع َل َع ْب ِدنَا فَأْت ُوا ب ُِسو َر ٍة ِم ْن ِمثْلِ ِه َوا ْد ُعوا شُ َه َدا َءكُ ْم ِم ْن
ُدونِ اللَّ ِه إِ ْن كُ ْنتُ ْم َصا ِد ِق َني فَ ِإ ْن لَ ْم ت َ ْف َعلُوا َولَ ْن ت َ ْف َعلُوا
فَاتَّقُوا ال َّنا َر ﴾ [ البقرة ،]24-23 :ولحظ الباحث أ ّن
التّعبري القُرآ ّين يف هذه اآلية وظّف األداة اللغوية (لن)
يف إثبات امتناع تحقّق الفعل( .)130وهذه من القرائن
اللّغوية الّتي أشار الباحث إىل أنها تُسهم يف استحالة
تحقّق الفعل يف القرآن الكريم.
ويف ضوء ما ق ّدمه الباحث أحمد رسن ،فقد
تجلّت املالحظات اآلتية:
 -1حفل البحث بالتّطبيقات القُرآنيَّة ،الّتي ّبي الباحث
من خاللها االستعامل القُرآ ّين لظاهرة تحقّقات األفعال
محل الشاهد.
يف اآليات القُرآنيَّة ّ
 -2امناز الباحث بتناول هذه الظاهرة األسلوب ّية يف
ّ
استدل
وتقص مصاديقها يف ع ّدة آيات
القُرآن الكريمّ ،
بها عىل هذه الظاهرة واالستعامل القُرآ ّين لها.
 -3حرص الباحث عىل بيان الفعل وتحقّقه ،أو
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الفن القصيص والواقع الّذي يرشع يف بيان تفصيالته
النص القصيص هو عملية التّحقق للفعل
 ،فيكون ّ
املتق ّدم عليه ،فتتشّ كل الصورة التعبرييّة ف ّناً ومرجعاً
واقعيّاً))( ،)117وتتشّ كل هذه الصورة عىل النحو اآليت:
النص القصيص.
الفن = املفتتحات ّ +
()118
بنية التحقّق = الفعل املتق ّدم  +التّحقّق .
وأوضح الباحث ((هذه اللوحة اإلنجازية
يف بعديها :الفني والواقعي))( )119مبا أورده من آيات
قُرآن َّية ،منها( :)120قوله ت َ َعاىل ﴿ :نَ ْح ُن نَق ُُّص َعلَ ْي َك
وس ُف ِلَبِي ِه يَا أَبَ ِت إِ ِّن َرأَيْ ُت
أَ ْح َس َن الْق ََص ِص إِ ْذ ق ََال يُ ُ
ش كَ ْوكَ ًبا َوالشَّ ْم َس َوالْ َق َم َر َرأَيْتُ ُه ْم ِل َساج ِِدي َن﴾
أَ َح َد َع َ َ
اب
[ يوسف ،]4-3 :وقوله تَ َعاىلَ ﴿ :وا ْذكُ ْر ِف الْ ِكتَ ِ
إِبْ َرا ِهي َم إِنَّ ُه كَا َن ِص ِّديقًا نَ ِب ًّيا﴾ [ مريم ،]41 :وقوله
ت َ َعاىلَ ﴿ :وات ُْل َعلَيْ ِه ْم نَبَأَ نُو ٍح إِ ْذ ق ََال لِ َق ْو ِم ِه ﴾ [ يونس:
.]71
وبي الباحث محل الشاهد يف هذه اآليات،
ّ
والّتي متثّلت باألفعال (نَق ُُّص ،و ا ْذكُ ْر ،و ات ُْل) ،وهذه
النص القُرآ ّين(:)121
األفعال تؤ ّدي وظيفتني يف ّ
 -1وظيفة فنية وهي التّمهيد أو االفتتاح إليجاد
القصص.
 -2وظيفة إبالغية متثّل هدف ال ّن ّص(.)122
ويرى الباحث أن هذه ((الظاهرة األسلوبية
النص املتحقّق
املرتبطة ببنية التحقّق القصصية ت َجعل ّ
(القصة) ميثّل حالة االكتامل والتحقّق الفعيل إلنتاج
ال ّن ّص بعد أن كان فكرة أملح إليها املبدع يف تلك
املفتتحات (األفعال)))(.)123
املحور الثاين :التحقق املغاير للفعل:
أوضح الباحث أ ّن هذا ال ّنوع من التّحقّق
عم دعا إليه
يكون إنجاز الفعل فيه مختلفاً ومغايرا ً ّ
ال ّن ّص ،كام يف اآليات اآلتية :قال ت َ َعاىلَ ﴿ :وإِذَا ِق َيل لَ ُه ْم
آ ِم ُنوا بِ َا أَنْ َز َل اللَّ ُه قَالُوا نُ ْؤ ِم ُن بِ َا أُنْز َِل َعلَ ْي َنا َويَ ْك ُف ُرو َن
بِ َا َو َرا َء ُه َو ُه َو الْ َح ُّق ُم َص ِّدقًا لِ َم َم َع ُه ْم ق ُْل فَلِ َم ت َ ْقتُلُو َن
أَنْ ِب َيا َء اللَّ ِه ِم ْن قَ ْب ُل إِ ْن كُ ْنتُ ْم ُم ْؤ ِم ِن َني ﴾ [البقرة،]91 :
وقوله تَ َعاىلَ ﴿ :وإِذَا ِق َيل لَ ُه ُم اتَّ ِب ُعوا َما أَنْ َز َل اللَّ ُه قَالُوا
بَ ْل نَتَّ ِب ُع َما َو َج ْدنَا َعلَ ْي ِه آبَا َءنَا أَ َولَ ْو كَا َن الشَّ ْيطَا ُن
الس ِعريِ﴾ [ لقامن.]21 :
يَ ْد ُعو ُه ْم إِ َل َعذ ِ
َاب َّ
َو وجد الباحث يف هذه اآليات الحاالت
اآلتية:
 -1حالة التّطابق الظاهر :آ ِم ُنوا = نُ ْؤ ِم ُن.
اتَّ ِب ُعوا = نَتَّ ِب ُع.
 -2حالة االختالف :بِ َا أَنْ َز َل اللَّ ُه ≠ بِ َا أَنْ َز َل َعلَ ْي َنا.
-3حالة التّقاطعَ :ما أَنْ َز َل اللَّ ُه ≠ َما َو َج ْدنَا َعلَيْ ِه
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وبأسلوب
استحالة تحققه يف سياقات قُرآن َّية متن ّوعة،
ٍ
السياق القُرآ ّين ،وتلمس ما
واضح ّ
جل ،فضالً عن تأ ّمل ّ
ّ
يدل عليه من دالالت وأساليب كال ُّدعاء.
 -4الالفت لل ّنطر أن الباحث مل يستند عىل مصادر
مختصة يف موضوعة بحثه ،كاملؤلفات األسلوب ّية
واللّغوية بشكلٍ عام ،ويبدو يل أ ّن املوضوع كان
يتطلّب منه مراجعة هذه املصادر.
 -5مل يتط ّرق الباحث ملصطلح (تحقّقات الفعل)،
وأصل هذه الظّاهرة يف ِ
الدراسات اللّغوية ،وما إذا
كانت مأخوذة من مصطلح (أفعال الكالم) ،إذ إن
مضمون ظاهرة تحقّقات الفعل يكمن يف مدى إنجاز
األفعال يف الواقع الخارجي ،وهذا ما أشار إليه الباحث
يف أثناء بحثه.
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خُالصة بأه ّم نتائج البحث:
توصلت الباحثة إىل ال َّنتائج اآلتية:
ّ
 -1مل يتناول الباحثون يف مباحثهم القُرآن َّية ال ّنحويّة
الجملة ال َعربيَّة من ناحية تقسيامتها.
 -2جاء تناول الباحثني لألفعال يف محو ٍر من محاور
أبحاثهم ،ومل يُفردوا لها بحثاً مستقالً ،ما عدا الباحث
خصصا لدراسة األفعال يف
أحمد رسن فقد كان بحثه ُم ّ
القرآن الكريم.
التكيب
 -3تن ّوعت التشكّالت االستعامل ّية لألفعال يف ّ
القُرآ ّين ،منها ما تشكّل بالصورة الفعليّة املجردة،مثل:
تشكّل الفعل (كَرِه) ،ومنها ما تشكّل بصيغة األفعال
الخمسة ،مثل :الفعل ( َجهِل) ،يف حني تشكّلت بعض
التاكيب النحويّة أو سياقها
األفعال بحسب ورودها يف ّ
الجميل ،فضالً عن ظاهرة تحقّقات الفعل الّتي أفرزت

ع ّدة صور لألفعال يف االستعامل القُرآ ّين.
 -4متخّض عن استقصاء جهود الباحثني تفاوت
التكيب
مناهجهم يف ِدراسة األفعال وتشكّالتها يف ّ
القُرآ ّين ،فمن الباحثني من تناول التشكّل الفعيل يف
سياقات خطاب ّية متن ّوعة ،ومنهم من ركّز عىل مجيء
التاكيب ال ّنحويّة وتشكّلها يف ع ّدة
األفعال يف سياق ّ
واختص بعضهم بدراسة الداللة الزمنية لألفعال،
ُجمل،
ّ
ونجد باحثا آخر امناز عن غريه من الباحثني بتناول
ظاهرة منفردة وصور تشكّلها يف القرآن الكريم.
 -5اتّضح متايُز الباحثني يف كيفيّة تعاملهم مع
ٍ
باحث ،واآلل ّية
التطبيقات القُرآن َّية تبعاً ألسلوب ك ُّل
املتبعة يف املعالجة التّحليليّة ،فمن الباحثني من اعتمد
عىل اإلشارات التّفسرييّة مع محاولة توظيف بعض
اإلشارات اللّغويّة ال ّنحويّة ،ومنهم من اقترص عىل
الرؤى التّفسرييّة ،وحرص بعضهم اآلخر عىل بيان
املعاين ال ّنحويّة للرتاكيب الّتي وردت األفعال يف سياقها،
والتوقّف عند هذا الح ّد وعدم التّوسع وتوظّيف ما
ذكر من املعاين ال ّنحويّة عىل اآليات القُرآنيَّة.
 -6انفرد الباحث أحمد رسن بدراسة تحقّقات الفعل
يف ال ّن ّص القُرآ ّين ،كظاهرة منفردة يف املباحث القُرآنيَّة،
وشكّلت هذه الظّاهرة صورة جديدة من صور التّشكّل
التكيب القُرآ ّين ،وحفل البحث
االستعام ّيل لألفعال يف ّ
ّ
استدل بها الباحث عىل أمناط
بالنامذج التطبيق ّية الّتي
تحقّقات الفعل يف القرآن الكريم ،إالّ أنه مل يتتبّع هذه
الظاهرة يف مظانّها من الكُتب الّتي ُعنيت بهذا النوع
من الظواهر اللّغوية.

( -17كَره) وتشكالت استعاملها يف ال ّنظم القرآ ّين.63:
 -18املصدر نفسه.63 :
 -19ينظر :الكشاف ،584/5 :و (كَره) وتشكالت
استعاملها يف ال ّنظم القرآ ّين.63:
 -20ينظر :مجمع البيان يف تفسري القرآن :أليب الفضل
بن الحسن الطربيس (ت 548ه) ،ط ،1دار العلوم
للتحقيق والنرش ،بريوت-لبنان1426 ،ه2005-م:
 ،175/9و صفوة التفاسري :محمد عيل الصابوين ،ط،1
دار الصابوين للطباعة والنرش والتوزيع ،القاهرة1417 ،
هـ  ،218/3 :1997 -و (كَره) وتشكالت استعاملها يف
ال ّنظم القرآ ّين.63 :
 -21ينظر( :كَره) وتشكالت استعاملها يف ال ّنظم
القرآ ّين.64 :
 -22املصدر نفسه.64 :
 -23ينظر :تفسري البحر املحيط :محمد بن يوسف
املعروف بأيب حيان األندليس (ت 745ﻫ) ،تحقيق:
عادل أحمد عبد املوجود و ِ
عل محمد معوض ،ط،1
دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان1413 ،ﻫ 1993 -م:
 ،521/5و (كَره) وتشكالت استعاملها يف النظم
القرآ ّين.64:
( -24كَره) وتشكالت استعاملها يف ال ّنظم القرآ ّين.64 :
 -25ينظر :البناء اللّغوي آليات الجهاد يف القرآن
الكريم:د .سليمة جبار غانم ،جامعة البرصة -كل ّية
الرتبيّة للعلوم اإلنسانيّة ،مجلة أبحاث البرصة للعلوم
اإلنسان ّية ،مج ،39 :ع2014 ،4 :م.20-18 :
 -26العلل يف النحو :أليب الحسن الوراق (ت 381ﻫ)،
تحقيق :مها مازن املبارك ،ط ،1دار الفكر ،دمشق،
1421ﻫ 2000 -م ،281 :و ينظر :البناء اللغوي آليات
الجهاد يف القرآن الكريم.18 :
 -27ينظر :البناء اللغوي آليات الجهاد يف القرآن
الكريم 18،24 :هامش رقم .30
 -28ينظر :املصدر نفسه.19-18 :
 -29العلل يف النحو ،282-281 :و ينظر :البناء اللغوي
آليات الجهاد يف القرآن الكريم.19 :
 -30ينظر :البناء اللغوي آليات الجهاد يف القرآن
الكريم.19 :
 -31رشح املفصل للزمخرشي :موفق الدين أيب البقاء
عل بن يعيش املوصيل ،املعروف ﺑ(ابن
يعيش بن ِ ّ
يعيش) (ت643ﻫ) ،قدم له :د .أميل بديع يعقوب،
ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان1422 ،ﻫ -
2001م ،388/2 :البناء اللغوي آليات الجهاد يف القرآن
الكريم.19 :
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الهوامش:
 -1ينظر( :كَرِه) وتشكُّالت استعاملها يف ال َّنظم القُرآ ّين:
م .ميثاق حسن عبد الواحد ،جامعة البرصة -كل ّية
التبية للعلوم اإلنسانيّة – قسم اللّغة ال َعربيّة ،مجلة
ّ
أبحاث البرصة للعلوم اإلنسان ّية ،مج ،37:ع2012 ،4 :م
.65-58 :
 -2ينظر :املصدر نفسه ،64-58 :و.73
 -3املصدر نفسه.73 :
 -4ينظر:املصدر نفسه ،64-58 :و.73
 -5ينظر :املصدر نفسه ،64-58 :و.73
 -6ينظر :املصدر نفسه.59:
( -7كَره) وتشكالت استعاملها يف النظم القرآ ّين.59 :
 -8ينظر :التّبيان يف تفسري القرآن :أليب جعفر مح َّمد
بن الحسن الطُّويس (ت 460ﻫ)،تحقيق :أحمد حبيب
قصري العاميل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت:
 ،82-80/5و(كَره) وتشكالت استعاملها يف النظم
القرآين.59-58:
( -9كَره) وتشكُّالت استعاملها يف ال ّنظم القرآ ّين.59 :
 -10ينظر :املصدر نفسه.59 :
 -11الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون
األقاويل يف وجوه التأويل :أليب القاسم الزمخرشي
(ت538ﻫ) ،تحقيق :عادل أحمد عبد املوجود،
وعل مح ّمد مع ّوض ،ط،1مكتبة العبيكان ،الرياض،
ِّ
1418ﻫ1998-م  ،165/3 :وينظر( :كَره) وتشكُّالت
استعاملها يف ال ّنظم القرآ ّين.59:
( -12كَره) وتشكُّالت استعاملها يف ال ّنظم القرآ ّين.59:
 -13ينظر :روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم
والسبع املثاين :أليب الفضل شهاب الدين السيد محمود
اآللويس (1270ﻫ) ،تحقيق :عيل عبد الباري عطية،
ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1415 ،ﻫ ،157/6 :و
(كَره) وتشكُّالت استعاملها يف ال ّنظم القرآ ّين.59:
 -14ينظر :مفردات ألفاظ القرآن :الراغب األصفهاين
(ت 425ﻫ) ،تحقيق :صفوان عدنان داوودي ،ط،4
دار القلم ،دمشق ،ال ّدر الشّ امية،بريوت 1430ﻫ -
2009م(192:جرم) ،و(كره)وتشكالت استعاملها يف
النظم القرآين.59 :
( -15كَره) وتشكالت استعاملها يف النظم القرآ ّين.59:
 -16ينظر :تفسري أيب السعود (إرشاد العقل السليم
إىل مزايا الكتاب الكريم) :أليب السعود العامدي محمد
بن محمد بن مصطفى (ت982 :هـ)،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،170/4 :و(كَره) وتشكالت استعاملها يف
النظم القرآ ّين.59 :
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 -32ينظر :البناء اللغوي آليات الجهاد يف القرآن
الكريم24 ،19 :هامش رقم .37
 -33ينظر :املصدر نفسه.19 :
 -34ينظر :املصدر نفسه19،24 :هامش رقم .41
 -35ينظر :املصدر نفسه19،24 :هامش رقم .42
 -36املصدر نفسه.19:
 -37ينظر :املصدر نفسه.19 :
 -38املصدر نفسه.19 :
 -39ينظر :املصدر نفسه ،19 :وينظر :هامش رقم .43
 -40البناء اللغوي آليات الجهاد يف القرآن الكريم.20:
 -41ينظر :العلل يف النحو ،231 :و البناء اللغوي آليات
الجهاد يف القرآن الكريم.20:
 -42ينظر :البناء اللغوي آليات الجهاد يف القرآن
الكريم ،20 :وينظر :هامش رقم .46
 -43ينظرُ :مغني اللبيب عن كتب األعاريب :ابن
هشام االنصاري (ت 761ﻫ) ،تحقيق :محمد ُمحي
الدين عبد الحميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت،
1411ﻫ 1991 -م ،135/1 :و البناء اللغوي آليات
الجهاد يف القرآن الكريم.20 :
 -44ينظر :البناء اللغوي آليات الجهاد يف القرآن
الكريم.20 :
 -45ينظر :املصدر نفسه.20 :
 -46ينظر :تفسري القرآن العظيم :أليب الفداء إسامعيل
بن عمر بن كثري (ت 774ﻫ) ،تحقيق :سامي بن
مح ّمد سالمة ،ط ،2دار طيبة للنرش والتوزيع ،مرص،
1420ﻫ1999-م ،607/4 :و البناء اللغوي آليات الجهاد
يف القرآن الكريم.20 :
 -47البناء اللغوي آليات الجهاد يف القرآن الكريم.20 :
 -48ينظر :رشح قطر الندى وبل الصدى :ابن هشام
األنصاري ،تحقيق :مح َّمد محي الدين عبد الحميد،
ط ،11القاهرة1383 ،ﻫ ،153 :و البناء اللغوي آليات
الجهاد يف القرآن الكريم.20 :
 -49البناء اللغوي آليات الجهاد يف القرآن الكريم.20:
 -50سورة الكوثر دراسة تحليلية :حيدر عبد العايل
جاسم،مجلة أبحاث البرصة للعلوم اإلنسانية ،املجلد:
 ،41العدد2016 ،3:م.50- 49:
 -51املصدر نفسه.49:
 -52ينظر :الكتاب :عمرو بن عثامن بن قنرب الحاريث
بالوالء ،أبو برش ،امللقب سيبويه (ت180 :هـ) ،تحقيق:
عبد السالم محمد هارون ،ط ،3مكتبة الخانجي،
القاهرة 1408 ،هـ 1988 -م.12/1 :
 -53ينظر :رشح املفصل للزمخرشي :موفق الدين أيب

عل بن يعيش املوصيل ،املعروف
البقاء يعيش بن ِ ّ
ﺑ(ابن يعيش) (ت 643ﻫ) ،ق ّدم له :د .إميل بديع
يعقوب ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان،
1422ﻫ2001 -م.207/4 :
 -54ينظر :رشح ُجمل الزجاجي :أليب الحسن ِّ
عل بن
يل (ت
عل ابن عصفور اإلشبي ّ
مؤمن بن مح َّمد بن ِ ّ
669ﻫ) ،ق ّدم له :فواز الشعار ،إرشاف :د .إميل بديع
يعقوب ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان،
1419ﻫ1998 -م.58/1 :
 -55ينظر :همع الهوامع يف رشح جمع الجوامع:
عبد الرحمن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي (ت
911ﻫ) ،تحقيق :أحمد شمس الدين ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنان1418 ،ﻫ1998 -م.30/1:
 -56ينظر :مناهج البحث يف اللّغة :د .متّام حسان،
مكتبة األنجلو املرصية ،القاهرة1990 ،م.21 :
 -57ينظر :سورة الكوثر دراسة تحليلية :م .حيدر عبد
العايل جاسم ،مجلة أبحاث البرصة للعلوم اإلنسانية،
املجلد ،41 :العدد.50 -2016:49 ،3 :
 -58ينظر :املصدر نفسه.50 :
 -59خطرات يف اللَّغة القُرآنيَّة :د .فاخر اليارسي ،دار
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد.202 :
 -60ما ّدة ( َجهِل) يف القرآن الكريم دراسة لغوية:
أحمد عبد الله نوح و سعيد إبراهيم صيهود ،جامعة
البرصة –كلية الرتبية–قسم اللغة العربية ،مجلة
أبحاث البرصة للعلوم اإلنسان ّية ،املجلد ،36:العدد،3:
2011م.8-7 :
 -61املصدر نفسه.8 -7 :
 -62ينظر :املصدر نفسه.8-7:
 -63ينظر :املصدر نفسه.7 :
 -64ينظر :امليزان يف تفسري القرآن :السيد محمد
حسني الطباطبايئ ،صححه الشيخ حسني األعلمي،
ط ،1مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت –لبنان،
1417ه1997-م ،199/10 :و ما ّدة ( َجهِل) يف القرآن
الكريم دراسة لغوية.8-7 :
 -65التفسري الكبري (مفاتيح الغيب) :أليب عبد الله
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسني التيمي الرازي
امللقب بفخر ال ِّدين ال ّرازي (ت606 :هـ) ،ط  ،3دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت1420 ،ﻫ  ،119/13 :وينظر:
ما ّدة ( َجهِل) يف القرآن الكريم دراسة لغوية.8-7 :
 -66التبيان يف تفسري القرآن ،475/5 :و ينظر :ما ّدة
( َجهل) يف القرآن الكريم دراسة لغوية.8 :
 -67ما ّدة ( َجهل) يف القرآن الكريم دراسة لغوية.8 :

( -91كَرِه) وتشكّالت استعاملها يف النظم القرآ ّين.67 :
 -92يُنظر :التفسري الكاشف ،422-418/5 :و (كَرِه)
وتشكّالت استعاملها يف النظم القرآين.67 :
( -93كَرِه) وتشكّالت استعاملها يف النظم القرآ ّين.67 :
 -94ينظر :املصدر نفسه.67 :
 -95املصدر نفسه.67 :
 -96يُنظر :الخصائص :أليب الفتح عثامن بن جني،
تحقيق :محمد النجار ،دار الكتب املرصية ،املكتبة
العلمية1371 ،ﻫ 1952 -م ،226/1 :و البناء اللغوي
آليات الجهاد يف القرآن الكريم.226/201 :
 -97ينظر :العلل يف النحو ،70-69 :و البناء اللغوي
آليات الجهاد يف القرآن الكريم.21:
 -98البناء اللغوي آليات الجهاد يف القرآن الكريم.21 :
 -99يُنظر :املصدر نفسه ،21 :وينظر :هامش رقم .60
 -100ينظر :البناء اللغوي آليات الجهاد يف القرآن
الكريم.21:
 -101ينظر :املصدر نفسه ،21 :وينظر :هامش رقم.63:
 -102ينظر :املصدر نفسه ،21 :وينظر :هامش رقم:
.64
 -103ينظر :املصدر نفسه.21 :
 -104سورة الكوثر دراسة تحليلية.50 :
 -105ينظر :تفسري سورة الكوثر :السيّد جعفر مرتىض
العاميل ،ط ،1املركز االسالمي للدراسات ،بريوت –
لبنان1419 ،ﻫ1999-م ،42-41 :ومقاصد التعبري
السور القُرآن ّية :د .فاخر
القُرآ ّين دراسة يف بعض قصار ّ
هاشم اليارسي،ط،1دار الحامد للنرش والتوزيع ،عامن
– االردن1437 ،ﻫ 2016 -م.74 :
 -106ينظر :تحققات الفعل يف القرآن الكريم :د.
أحمد رسن ،جامعة البرصة – كلية اآلداب –قسم اللّغة
العربيّة ،مجلة أبحاث البرصة للعلوم اإلنسانيّة :املجلد:
 ،33العدد ،1 :الجزء :أ2008 ،م.92-78 :
 -107املصدر نفسه.79:
 -108املصدر نفسه.78 :
 -109ينظر :املصدر نفسه.88-78 :
 -110املصدر نفسه.82-78 :
 -111ينظر :املصدر نفسه.88-78 :
 -112ينظر :تحققات الفعل يف القرآن الكريم.78 :
 -113املصدر نفسه.79 :
 -114ينظر :املصدر نفسه.79 :
 -115املصدر نفسه.79 :
 -116تحقّقات الفعل يف القرآن الكريم.80 -79 :
 -117املصدر نفسه.81 :
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 -68ينظر( :كَرِه) وتشكّالت استعاملها يف النظم
القرآ ّين.65:
 -69ينظر :املصدر نفسه.73 :
 -70ينظر :املصدر نفسه،65 :و.73
 -71املصدر نفسه.65 :
 -72املصدر نفسه.65 :
 -73يُنظر :الكشاف ،445/3 :و تفسري البحر
املحيط ،490/5:و(كَرِه) وتشكّالت استعاملها يف النظم
القرآ ّين.65 :
( -74كَرِه) وتشكّالت استعاملها يف النظم القرآ ّين.65 :
 -75يُنظر :املصدر نفسه.65 :
 -76املصدر نفسه.65 :
 -77املصدر نفسه.65 :
 -78ينظر :املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكريم
وقراءاته :د .أحمد مختار عمر ،ط ،1سطور املعرفة،
الرياض1423 ،ﻫ 2002 -م ،130 :و (كَره) وتشكالت
استعاملها يف النظم القرآ ّين.65 :
( -79كَره) وتشكالت استعاملها يف النظم القرآ ّين.65 :
 -80ينظر :مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،201 :و
(كَره) وتشكالت استعاملها يف النظم القرآ ّين.65:
 -81يُنظر :مجمع البيان يف تفسري القرآن،60 -59/2 :
و(كَرِه) وتشكّالت استعاملها يف النظم القرآين.65 :
 -82يُنظر( :كَرِه) وتشكّالت استعاملها يف النظم
القُرآين.66 :
 -83املصدر نفسه.66 :
السامرا ّيئ ،ط،1
 -84يُنظر :معاين ال ّنحو:د .فاضل صالح ّ
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،األردن1420 ،ﻫ-
2000م ،138-134/4 :و (كَرِه) وتشكّالت استعاملها يف
ال ّنظم القُرآ ّين.66:
 -85ينظر :الكشاف ،176/3 :وتفسري البحر املحيط:
 ،193/5و (كَرِه) وتشكّالت استعاملها يف ال ّنظم القُرآين:
.66
( -86كَرِه) وتشكّالت استعاملها يف ال ّنظم القُرآين:
.66
 -87املصدر نفسه.66 :
 -88يُنظر :التبيان يف تفسري القرآن ،435/5:و التفسري
الكاشف :محمد جواد مغنية ،ط ،4دار الكتاب
االسالمي1428 ،ﻫ 2007 -م ،195-192/4 :و(كَرِه)
وتشكّالت استعاملها يف النظم القرآين.66 :
( -89كَرِه) وتشكّالت استعاملها يف النظم القرآ ّين.67 :
 -90ينظر :تفسري البحر املحيط ،416/6 :و(كَرِه)
وتشكّالت استعاملها يف النظم القرآين.67-66 :
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 -118ينظر :تحققات الفعل يف القرآن الكريم.81:
 -119املصدر نفسه.81:
 -120ينظر :املصدر نفسه.81 :
 -121ينظر :املصدر نفسه.82 :
 -122ينظر :تحققات الفعل يف القرآن الكريم.82 :
 -123املصدر نفسه.82 :
 -124تحقّقات الفعل يف القرآن الكريم.82 :
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 -125املصدر نفسه.83 :
 -126املصدر نفسه.83 :
 -127ينظر :املصدر نفسه.84 :
 -128تحققات الفعل يف القرآن الكريم.84 :
 -129ينظر :املصدر نفسه.85-84 :
 -130ينظر :املصدر نفسه.85 :

ط ،1دار الكتب العلمية – بريوت 1415هـ.
 -13سورة الكوثر دراسة تحليلية :حيدر عبد العايل
جاسم،املديرية العمة لرتبية محافظة البرصة ،مجلة
أبحاث البرصة للعلوم اإلنسانية ،املجلد ،41 :العدد،3:
2016م.
عل بن مؤمن
 -14رشح ُجمل الزجاجي :أليب الحسن ِ ّ
يل (ت 669ﻫ)،
عل ابن عصفور اإلشبي ّ
بن مح َّمد بن ِ ّ
ق ّدم له :فواز الشعار ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت
– لبنان1419 ،ﻫ1998 -م.
 -15رشح قطر الندى وبل الصدى :ابن هشام
األنصاري ،تحقيق :مح َّمد محي الدين عبد الحميد،
ط ،11القاهرة1383 ،ﻫ.
 -16رشح املفصل للزمخرشي :موفق الدين أيب البقاء
عل بن يعيش املوصيل ،املعروف ﺑ(ابن
يعيش بن ِ ّ
يعيش) (ت 643ﻫ) ،ق ّدم له :د .إميل بديع يعقوب،
ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان1422 ،ﻫ-
2001م.
 -17العلل يف النحو :أليب الحسن الوراق (ت 381ﻫ)،
تحقيق :مها مازن املبارك ،ط ،1دار الفكر ،دمشق،
1421ﻫ 2000 -م.
 -18الكتاب :عمرو بن عثامن بن قنرب الحاريث ،أبو
برش ،امللقب سيبويه (ت180 :هـ) ،تحقيق :عبد
السالم محمد هارون ،ط ،3مكتبة الخانجي ،القاهرة،
 1408هـ 1988 -م
( -19كَرِه) وتشكُّالت استعاملها يف ال َّنظم القُرآ ّين :م.
التبية
ميثاق حسن عبد الواحد ،جامعة البرصة -كليّة ّ
للعلوم اإلنسان ّية – قسم اللّغة ال َعرب ّية ،مجلة أبحاث
البرصة للعلوم اإلنسانيّة ،مج ،37:ع2012 ،4 :م.
 -20الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون
األقاويل يف وجوه التأويل :أليب القاسم الزمخرشي
(ت538ﻫ) ،تحقيق :عادل أحمد عبد املوجود،
وعل مح ّمد مع ّوض ،ط،1مكتبة العبيكان ،الرياض،
ِّ
1418ﻫ1998-م .
 -21ما ّدة ( َجهِل) يف القرآن الكريم دراسة لغوية:
أحمد عبد الله نوح و سعيد إبراهيم صيهود ،جامعة
البرصة –كلية الرتبية–قسم اللغة العربيّة ،مجلة
أبحاث البرصة للعلوم اإلنسان ّية ،املجلد ،36:العدد،3:
2011م.
 -22مجمع البيان يف تفسري القرآن :اليب الفضل بن
الحسن الطربيس (ت 548ه) ،ط ،1دار العلوم للتحقيق
والنرش ،بريوت-لبنان1426 ،ه2005-م .
السامرا ّيئ ،ط ،1دار
 -23معاين ال ّنحو:د .فاضل صالح ّ
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املصادر واملراجع
* القرآن الكريم.
 -1البناء اللغوي آليات الجهاد يف القرآن الكريم :د.
التبية للعلوم
سليمة جبار غانم ،جامعة البرصة-كليّة ّ
اإلنسان ّية ،مجلة أبحاث البرصة للعلوم اإلنسان ّية،
املجلد ،39:العدد2014 ،4 :م.
 -2التّبيان يف تفسري القرآن :أليب جعفر مح َّمد بن
الحسن الطُّويس (ت 460ﻫ)،تحقيق :أحمد حبيب
قصري العاميل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت(،د.
ط)(،د.ت).
 -3تحقّقات الفعل يف القرآن الكريم :د .أحمد رسن،
جامعة البرصة-كليّة اآلداب -قسم اللّغة العربيّة،مجلة
أبحاث البرصة للعلوم اإلنسان ّية :املجلد ،33 :العدد،1 :
الجزء :أ2008 ،م.
 -4تفسري أيب السعود (إرشاد العقل السليم إىل مزايا
الكتاب الكريم) :أليب السعود العامدي محمد بن
محمد بن مصطفى (ت982 :هـ)،دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت (د.ت) ،و(د .ط).
 -5تفسري البحر املحيط :محمد بن يوسف املعروف
بأيب حيان األندليس (ت 745ﻫ) ،تحقيق :عادل أحمد
عبد املوجود و ِ
عل محمد معوض ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنان1413 ،ﻫ 1993 -م.
 -6تفسري القرآن العظيم :أليب الفداء إسامعيل بن عمر
بن كثري (ت 774ﻫ) ،تحقيق :سامي بن مح ّمد سالمة،
ط ،2دار طيبة للنرش والتوزيع ،مرص1420 ،ﻫ1999-م.
 -7التفسري الكاشف :محمد جواد مغنية ،ط ،4دار
الكتاب االسالمي1428 ،ﻫ 2007-م.
 -8التفسري الكبري (مفاتيح الغيب) :أليب عبد الله
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسني التيمي الرازي
امللقب بفخر ال ِّدين ال ّرازي (ت606 :هـ) ،ط  ،3دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت1420 ،ﻫ.
 -9تفسري سورة الكوثر :السيّد جعفر مرتىض العاميل،
ط ،1املركز االسالمي للدراسات ،بريوت – لبنان،
1419ﻫ1999-م.
 -10الخصائص :أليب الفتح عثامن بن جني ،تحقيق:
محمد النجار ،دار الكتب املرصية ،املكتبة العلمية،
1371ﻫ 1952-م( ،د.ط).
 -11خطرات يف اللَّغة القُرآنيَّة :د .فاخر اليارسي ،دار
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد( ،د.ت)( ،د .ط).
 -12روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع
املثاين :أليب الفضل شهاب الدين السيد محمود
اآللويس (1270ه) ،تحقيق :عيل عبد الباري عطية،
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الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،األردن1420 ،ﻫ-
2000م.
 -24املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته:
د .أحمد مختار عمر ،ط ،1سطور املعرفة ،الرياض،
1423ﻫ 2002 -م.
ُ -25مغني اللبيب عن كتب األعاريب :ابن هشام
االنصاري (ت 761ﻫ) ،تحقيق :محمد ُمحي الدين عبد
الحميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت1411 ،ﻫ -
1991م (د.ط).
 -26مفردات ألفاظ القرآن :الراغب األصفهاين (ت
425ﻫ) ،تحقيق :صفوان عدنان داوودي ،ط ،4دار
القلم ،دمشق،ال ّدار الشّ امية ،بريوت1430،ﻫ2009-م.
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السور
 -27مقاصد التعبري القُرآ ّين دراسة يف بعض قصار ّ
القُرآنيّة :د .فاخر هاشم اليارسي،ط،1دار الحامد للنرش
والتوزيع ،عامن – االردن1437 ،ﻫ 2016 -م.
 -28امليزان يف تفسري القرآن :السيد محمد حسني
الطباطبايئ ،صححه الشيخ حسني األعلمي ،ط،1
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت –لبنان،
1417ه1997-م.
 -29همع الهوامع يف رشح جمع الجوامع :عبد الرحمن
بن أيب بكر جالل الدين السيوطي (ت 911ﻫ) ،تحقيق:
أحمد شمس الدين ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت
– لبنان1418 ،ﻫ1998 -م.

