
م2017-م2016السنة الجامعية  

ةـــراطية الشعبيــــة الديمقــــزائريــهورية الجـــالجم

يــــــــث العلـــمـــــــي والبـــحـــــــم العـــالـــــــوزارة التعليــ

-لــــجيج-جامــعة محــمـد الصديــق بــن يحـــيى

يــة واألدب العربــم اللغــقساتــة اآلداب واللغــكلي

الرقم التسلسلي:  ................

:وانـــرة بعنــــمذك

قرآن الكريمــزمنية في الــه الــضارع ودالالتــل المـــعــالف

-اـــوذجـــه أنمـــــورة طــــــس-
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في اللغة واألدب العربي

علوم اللسان العربيتخصص: 
إشراف األستاذ:الطالبتين:  إعداد  

حسينة قـليل                                                                    بوسنون جمال  -

سعاد العدواني                   -

ة:ــــناقشــة المــــضاء لجنــــأع

رئيسا.............................األستاذة: جميلة بورحلة

قررا.مشرفـا وم..........................األستاذ: جمال بوسنون           

..........................مناقشااألستاذة: أسماء دنايب
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عـــــــــــــاءد
اب  صوال ن،ر إذا نجحناال تدعنا نصاب بالغرو نارب

بأن الفشل هو  ، بل ذكرنافشلناباليأس إذا

ق النجاح، يا رب علمنا أن  التجربة التي تسب

تقـام  هو أكبر مراتب القوة، وأن حب االنالتسامح

من  ضعف، يا رب إذا جردتناهو أول مظاهر ال

، وإذا جردتنا من النجاح  األملاترك لنافـالمال  

تغلب على الفشل، اترك لنا قوة العناد، حتى نفـ

نعمة  اترك لنافـا جردتنا من نعمة الصحة  وإذ

أعطنا  ، يا رب إذا أسأنا إلى الناس فـاإليمان

أعطنافـعتذار، وإذا أساء إلينا الناس  شجاعة اال

شجاعة العفو.
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شكر وتقدير                                        
ى  لَ َربِّ أَْوزِْعِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك التي أَْنَعْمَت َعَليَّ َوعَ ﴿

ِفي ِعبـَاِدَك  وَأَْدِخْلِني بِرَْحَمِتكَ َصالًِحا َتْرَضاُه  وَاِلَديَّ وَأَْن أَْعَمل  

.﴾الَصاَلِحينَ 

العمل المتواضع،  على إتمام هذانحمد اهللا تعالى ونشكره  

.العظيمحمدا يليق بمقـامه وجالله

وعرفـان إلى  وبعد شكر اهللا وحمده نتقدم بكلمة شكر

النصائح واإلرشادات  األستاذ المشرف "جمال بوسنون" على

كما نتقدم بالشكر إلى جميع أساتذة  نا بها، دَ القيمة التي زوَّ 

-الصديق بن يحيمحمدةعبجاماللغة واألدب العربيقسم  

ونشكر اللجنة الكريمة على قبولها مناقشة هذا العمل، -جيجل

وفي األخير نتقدم بجزيل الشكر  ،و تصويب ما تخلله من أخطاء

إنجاز هذا العمل من قريب أو من بعيديهم فن ساإلى كل م

.                                                      ولو بكلمة طيبة

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةـــدمــمق  
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ة:ــــــمقـــــــــــــدمـــــ

أ

ا غة الوحي لاللغة هي لسان الفكر، ومرآة حلضارة األمم، واللغة العربية هلا يف أفئدة أبنائها منزلة سامية، أل
نحو والصرف صفوة العلماء على وضع أصول العكفتأوائل القرن الثاين للهجرة املطهرة، ومنذنبويةاإلهلي والسنة ال

لتعني قاريء القرآن الكرمي على صيانة لسانه من اللحن.

قد لقي كتاب اهللا من العناية والبحث ما مل يلقه كتاب آخر، كيف ال وهو الكتاب الذي ال يأتيه الباطل ول
أنتجوا علوما فاء إىل استثارة ذرره، واستخراج كنوزه، من بني يديه وال من خلفه، إنه القرآن الكرمي الذي دفع العلم

مرتبطة به أشد ارتباط، كمفردات اللغة والنحو والصرف واألصوات والبالغة وغريها، وأورثونا كنوزا من املؤلفات 
حفظت هذه اللغة، وأرست قواعدها وثبتت دعائمها، وحرستها من اللحن واخلطأ، وأبقتها كل هذه القرون تزهو 

ا وحيويتها.على  مجيع اللغات بعنفوا

ن مأن ننطلق يف دراستنا هذهوملا كان النحو من مجلة العلوم اليت خدمها القرآن وخدمته، كان ال بد لنا 
سورة طه، ومن بني هذه املباحث جند الفعل الذي ميثل مادة لغوية مهمة يف بناء اجلملة إحدى سوره الكرمية وهي

العربية.

نا هذا  واهتمام علماء اللغة والنحو به، ارتأينا أن خنصص حبثملوضوع الزمن يف الفعلمهية  الكربى ألونظرا ل
ة العربية باعتباره لغمن أكثر األفعال استخداما يف الاملضارعللفعل املضارع دون غريه من األفعال، حيث أن الفعل

أو املستقبل. وقد خيرج معناه إىل املاضي،ميثل  زمن احلاضر

وما سنقوم به يف هذه الدراسة هو حماولة للكشف عن هوية الفعل املضارع، ومدى التزامه بداللة زمنية معينة، 
والبحث يف قرائن لفظية وأخرى حالية تكسبه دالالت زمنية جديدة فكان عنوان دراستنا (الفعل املضارع ودالالته 

. )-أمنوذجاطهسورة -القرآن الكرمي الزمنية يف 

لعدة أسباب من أمهها:وضوعكان اختيارنا هلذا املقد  و 

.اب خلدمة كتاب اهللا تبارك وتعاىلشرف اإلنتس-

ا من حيث الكم، كما ميثل يف صورة جلية حركية اللغإن الفعل يف لغتنا العربية يشكل- ا نسبة كبرية من ماد ة أل
يقوم به أو حيكيه أو يأمر به.نسان الذي ال خيلو من فعل ترمجة ونقل لواقع اإل

علم النحو من العلوم اليت ال يستغىن عنها، ففهم كالم اهللا تبارك وتعاىل ودقائق التفسري  وغري ذلك من العلوم -
رفة اللغة العربية على وجه العموم والنحو على وجه اخلصوص.لنافعة ال ميكن أن يتحقق إال مبعا
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ة:ــــــمقـــــــــــــدمـــــ

ب

هذا البحث فتتمثل يف:أما أهداف و 

ه.لة الزمنية للفعل املضارع يف سياق اخلطاب القرآين من خالل سورة طالد دراسة متخصصة تتعلق مبعرف الدإفرا-

لداللة طه خاصة، ويف القرآن الكرمي عامة. مع دراسة القرائن اللفظية لسورةمعرفة توظيف الفعل املضارع يف حماولة -
ملضارع.الزمنية للفعل ا

دراسة العالقة بني القرآن الكرمي وجمال النحو.-

اكتشاف اجلوانب اخلفية يف هذا املوضوع خاصة اجلانب التطبيقي.-

أما فيما خيص الدراسات السابقة هلذا املوضوع، فلم نعثر على أي دراسة سابقة أفردت احلديث عن الفعل 
منها تناولت الفعل (املاضي، األمر، املضارع)،  وداللته الزمنية على وجه العموم،إال بعضا املضارع ودالالته الزمنية، 

ومن بينها:

للسامرائي.الفعل زمانه وأبنيته-

زمن الفعل يف اللغة العربية قرائته وجهاته لعبد اجلبار توامة.-

تية:اإلجابة عن التساؤالت اآلال بد من كان ولدراسة هذا املوضوع وحتديد مسريته، وفك اللبس عنه،  

ة به؟وما األحكام املتعلقاملضارع؟ ما

؟للداللة الزمنية للفعل املضارعما هي أهم القرائن اللفظية واملعنوية احملددة-

توظيف الفعل املضارع يف سورة طه؟ما مدى -

قد توجهت فملا كان موضوع الدراسة يستهدف رصد األفعال املضارعة وحتليلها يف ضوء الداللة الزمنيةو
بإحصاء وعلى ذلك فقد قمنا أوال. اإلحصائيتوظيف اإلجراء وصفي التحليلي مع املنهج الالدراسة إىل استخدام 

صف الظاهرة واملنهج الوصفي التحليلي يقوم على و ، قمنا بوصفها وحتليلهااألفعال املضارعة وداللتها الزمنية مث 
اللغوية وحتليلها إىل عناصرها املكونة هلا مث استخالص النتائج.

وملعاجلة املوضوع اعتمدنا على خطة ممنهجة متمثلة يف مقدمة، مدخل، فصل نظري، فصل تطبيقي، وخامتة.
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ة:ــــــمقـــــــــــــدمـــــ

ج

افة إىل ا هلذا املوضوع، إضرنيااب اليت تقف وراء اختيان األسبأما املقدمة فقد تضمنت نبذة عن املوضوع، وب
، كما متت اإلشارة إىل الدراسات السابقة وبيان نص اإلشكالية العامة واملنهج املتبع يف هذا ف املرجوة منهاألهدا

تبع ذلك حبديث عن اخلطة املتبعة.أُ البحث، واإلشارة إىل أهم الكتب اليت مت اإلعتماد عليها ، و 

بة و عالماته، كما تطرقنا إىل تعريف الفعل املضارع والعوامل الناصأقسامهو تناولنا فيه الفعلفاألولالفصلأما 
ية.القرائن اللفظية واملعنوية اليت تدخل على الفعل املضارع فتحدد داللته الزمنفضال عن واجلازمة الداخلة عليه. 

املوجود يف السورة مع نا للفعل املضارعئتطبيقا، من خالل إحصاية النظرية تعقبنا فيه واقع الرؤ فالفصل الثاينوأما 
تقدمي مناذج أصلية حمللة هلذا الفعل يف سورة طه.

لنصل إىل اخلامتة اليت كانت مبثابة حوصلة ملا جاء يف املنت، مث أتبعناها بقائمة املصادر واملراجع اليت كان هلا الفضل 
كان من أمهها: اليت  حبثنا باملادة العلمية و يف إثراء 

.الفوزانعبد اهللا بن صاحل ، لبن مالكادليل السالك إىل ألفية -

. األنباريبن الربكات يبأل،ل اخلالف بني البصريني والكوفينياإلنصاف يف مسائ-

، لسيبويه.الكتاب-

. عبد اجلبار توامة،يف اللغة العربية قرائته وجهاتهزمن الفعل-

.سيوطيلل،الذر املنثور يف التفسري باملأثور-

.عباس حسن،النحو الوايف-

يف:تثلخالل مراحل إعداد البحث متوقد واجهتنا بعض الصعوبات 

به، إضافة إىل غزارة ع جوانمقة من أجل اإلملام جبميطبيعة املوضوع باعتباره متشعبا ويتطلب وقتا أطول ودراسة مع-
فيما يتعلق باجلانب الزمين.، خاصةمادته

سابقة حول املوضوع.خاصة قلة توفر دراسات -

قوال ملذكرتنا القبول والنفع والربكة، وأن جيعلنا ممن رضي هلمققأن نسأل اهللا ربنا الكرمي أن حيوما بقي إال
.الرحيم، واحلمد هللا رب العاملنيوعمال إنه هو الرب
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المدخل

1

ون الكلمة كالعلم الذي يدرس الكلمات يف عالقة بعضها ببعض، وحني تفهواجلملة ميدان علم النحو؛ 
: إن مثالكقولك،  ريهاغتتأثر بغريها من الكلمات وتؤثر يف ،؛ أي: تؤدي وظيفة معينةاً حنوياً يف مجلة يصبح هلا معن

قية أبواب النحو، وهكذا يف بفاعليةعالقة هي "فعال" بينه وبني الفاعل هذه الكلمة "فاعل" فإنك تعين أن قبلها 
.األخرى

،ال يدرس أصوات الكلمات، وال بنيتها، وال داللتها، وإمنا يدرسها من حيث هي جزء يف كالمالنحو إذن 
أهم خطوة يف التحليل النحوي، وعلى حتديدك هلا يتوقف فهمك ، وحتديد الكلمة هو تؤدي فيه عمال معينا

) 1(.للجملة

أوال: الجملة
لغة:-أ

لَكماَل ِمَن ساَب وا"مجاعُة ُكلِّ شيٍء بَكماِله ِمَن احلساِب وَغريِه، وأمجْلُت َلُه احل:جاء عند اخلليل أن اجلملة
)2(اجلمَلِة".

اصطالحا:-ب

" اجلملة املفيدة كالٌم تام يدل على معىن أقله نسبة شيٍء اىل شيء اثباتا أو نفيا، أو إنشاُء ربط بني شيء 
)3(وشيء آخَر يكفي إلنشائه القوُل مثل: أمر التكوين، أو األمُر بفعٍل ما".

ألن اجلملَة أعمُّ من ادفان، وهذا غري صحيح ذهب مجاعٌة من النحاة إىل أنَّ اجلملة والكالم مرت ولقد
)4(ًة أو غري ُمفيدة.الكالم، والكالم ُيشرتُط فيه اإلفادة واجلملة قد تكون مفيد

عينا، وهلا عدة تقسيمات    موتُعدُّ اجلملة الركيزةَ األساسية يف بنيةِ اللغة ملا حتويه من ألفاظ ومفردات تُؤدي معناً 

)5(من نوعني: مجلة إمسية ومجلة فعلية.اجلملةتتأّلفا ظرف)، و (إمسية، فعلية، ظرفية أي يتصدَُّره

.13، ص1998، 2عبده الراجحي: التطبيق النحوي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ط .1
.261صمادة (ج م ل)،،2003، 1، ط1جلبنان،-بريوتاخلليل بن أمحد الفراهيدي: العني، تح عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، .2
ا، دار القلم، دمشق، طعبد الرمحن حبن.3 .140، ص1996، 1كه امليداين: البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو
.420، 419، ص 1992، 1ط،1جلبنان،-النحو العريب، دار الكتب العلمية، بريوتعزيزة فوال بابيت: املعجم املفصل يف .4
.71، ص2011، 1موسى أسعد عجمي: نظام احلرف يف النحو والصرف، دار احملجة البيضاء، لبنان، ط.5
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أنواع الجملة:-1

الجملة الفعلية:-أ

يدخل ضمنَ و استعاَد الثواُر مواقعهْم.-تفّتَح النوارُ -هي ما كانت مبدوءة بفعٍل بداية حقيقية، مثل: 
حنو قولك: كيف جْئَت؟  مْن ناصرَت؟اجلملة الفعلية، 

ا يف حمل نصب كانت ، و(من) وإنحالف (كيف) وإن كانت امسا إال أن موقَعها احلقيقي بعد الفعل؛ أل
ا يف حمل نصب مفعول  وتتكون اجلملة ،ي بعدهبه للفعل الذامسا إال أن موقعها احلقيقي بعد الفعل أيضا؛ ألّ

ت قَ الفعلية من ركنني أساسيني ومها: الفعل والفاعل مثل: ازدهرْت التجارُة، أو الفعل ونائب الفاعل مثل: أُغلِ 
)1(.األبوابُ 

الجملة اإلسمية: -ب
)2(.﴾اهللاُ نُوُر السََّمَواِت َواْألْرِض ﴿ة، حنو قوله تعاىل:يهي ما كانت مبدوءة باسم بداية حقيق

وتتكون اجلملة االمسية من ركنني أساسني مها املبتدأ واخلرب، ففي اآلية املذكورة: اهللا مبتدأ مرفوع، ونور خرب املبتدأ 
، شرع، مثل: طفقوأفعال املقاربة والشروع ،ا(كان) وأخوابمرفوع. ويدخل ضمن اجلملة اإلمسية ما كان مصدرا 

ا عسى،  ، فأصل يف األصل مبتدأ وخربمها كتفت بفاعل، وهي تـأخذ امسا وخربا تامة وإال ال غري أفعالذلك أل
)3(اجلملة إذن مجلة إمسية.

أنواع الجملة من حيث التركيب:-2

بسيطة ومركبة.:قسم اجلملة من حيث الرتكيب إىل نوعنينت

األنواُر باهرٌة.-اتسعْت الطريُق    -: واحدا أو خربا واحدا، مثلا ما كانت حدثهي البسيطة:-أ

َوِقيَل يَا أَْرُض ﴿ما كانت تشتمل يف ثناياها على أكثر من مجلة أو أكثر من فكرة حنو قوله تعاىل:هي المركبة:-ب

، ففي اآلية ثالث مجل تؤدي معنا متكامال:)4(﴾ابـَْلِعي َماَءكِ 

.20، 19، ص1997، 3النحو الشايف، مؤسسة الرسالة، بريوت، طحممود حسين مغالسة: .1
.35سورة النور: اآلية .2
.20حممود حسين مغالسة: النحو الشايف، ص.3
.44سورة هود: اآلية .4
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من فعل ونائب فاعل.األوىل: (قيَل) وهي اجلملة األصلية مكونة

الثانية: (يا أرُض) وهي مجلة النداء.

)1(.هي مجلة األمر مكونة من فعل وفاعل ومفعول بهعي َماَءِك) الثالثة: (أبلَ 

لكل مجلة أركان أساسية ال غىن عنها تسمى (العمدة)، وقد حتتوي كلمات متممة تسمى مكونات الجملة:-3
رير) جار وجمرور يف الس((فضلة) وجيوز االستغناء عنها حنو: نام زيد يف السرير، (نام زيد) فعل وفاعل ومها العمدة، 

)2(ومها الفضلة. ومنه فاجلملة تتكون من املسند واملسند إليه، الفضلة، واألداة. 

المسند والمسند إليه:-أ

لكالم اسواء أكانت مجلة إمسية أم مجلة فعلية، ومها الركنان األساسيان يف ،يف اجلملةا معاوجيب أن يتوافر 
أسندت اخلسارة للمنافق، فاملنافق: مسند إليه، وخاسر: مسند. واملسند إليه تكون قدفإذا قلت: املنافق خاسٌر، 

ا يف األصل مبتدأ.  واحد من اآلتية: الفاعل، نائب الفاعل، املبتدأ، أمساء األفعال الناسخة واحلروف الناسخة أل
رمون، املبتدأ: الظلُم جرميٌة، اس ، اسم إن هزيالً م كان حنو: كان الدفاعُ الفاعل: اشتدَّ احلُر، نائب الفاعل: يُعاقُب ا

حنو: إن العنَف مثٌري.

الفضلة:-ب

غري أساسي ههو ما كان غري املسند واملسند إليه وغري األداة، ويسمى فضلة ألنه ميكن االستغناء عنه لكون
ال والتمييز... حلوكل املنصوبات تقريبا فضلة كاملفعول به واعىن ويزيد الفكرة وضوحا، ، فهو يتمم امليف اجلملة

واملفاعيل مجيعا، كاملفعول املطلق، املفعول ألجله، املفعول فيه. مثل: حيرتُم الناُس العاقَل، سرُت والليَل، شربُت كوباً 
عسًال. 

ع وتربطه كأدوات الشرط واالستفهام والتمين، ونواصب املضار ،وهي كلمة تقع بني أجزاء الكالم وقبلهااألداة: -ج
واألداة إذا كانت امسا كان هلا موقع يف اإلعراب كاسم االستفهام حنو:،ف اجلر وحروف العطفوجوازمه وحرو 

)3(قولك: إن تشارْك يف العمل أشارْك.من عندك؟ وإذا كانت حرفا مل يكن هلا موقع من اإلعراب مثل: إْن، هْل. حنو 

.21، 20حممود حسين مغالسة، النحو الشايف، ص .1
.420املعجم املفصل يف النحو العريب، ص عزيزة فوال بابيت، .2
.23-21حممود حسين مغالسة، النحو الشايف، ص .3
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أنواع الجمل من حيث الوظيفة:-4
الجمل التي ال محل لها من االعراب:-أ

عرتاضية، : اجلملة االكون كالما مستقال عن غريه وهي كثرية منهاهي اجلمل اليت ال حتل حمل املفرد، وت
املستأنفة، اجلملة املفسرة، اجلملة الواقعة جوابا للشرط اجلازم غري املقرتن بالفاء أو إذا الفجائية، أو جوابا اجلملة 

(إذا) الفجائية، أو وقعت جوابا للشرط غري اجلازم وغري املقرتن للشرط غري اجلازم وإن اقرتنت ب (الفاء) أو ب
ا للقسم، اجلملة الصِّلة أي الواقعة صلة للموصول سواء أكان ب(الفاء) أو (إذا) الفجائية، اجلملة الواقعة جواب

املوصول حرفيا أو امسيا، اجلملة التابعة جلملة ال حمل هلا من اإلعراب. 

الجمل التي لها محل من اإلعراب:-ب
ا املفرد كان معربا.  هي  و وهي اجلمل اليت حتل حمل املفرد، وتكون غري مستقلة عما قبلها، وإذا ذُِكر مكا

كثرية منها: اجلملة الواقعة فاعًال، اجلملة الواقعة مفعوال به، اجلملة الواقعة نائب فاعل، اجلملة الواقعة مضافا إليه، 
اجلملة الواقعة جوابا للشرط اجلازم املقرتن ب (الفاء) أو ب (إذا) الفجائية، اجلملة الواقعة نعتا السم نكرة قبلها، 

الواقعة خربا، اجلملة الواقعة بدال، اجلملة االستثنائية، اجلملة التابعة جلملة هلا حمل من اجلملة الواقعة حاال، اجلملة 
)1(اإلعراب. 

ثانيا: الكلم
ا النيل ثروُة مصَر، أم مل يكن هل-هو ما تركب من ثالث كلمات فأكثر؛ سواء أكان هلا معىن مفيد مثل: 

إْن تكثر الصناعات...-معىن مفيد مثل: 

القولثالثا: 
ري مفيد. فهو أو غمفردا أم مركبا، وسواء أكان تركيبه مفيداً هو كل لفظ يُنَطُق به؛ سواء أكان هذا اللفظ

،  )الثالثة يدخل يف نطاق (القولاألنواعكل نوع من هذهينطبق على (الكلمة) وعلى (الكالم) وعلى (الكلم). و 
ما فائدةكما ينطبق أيضا على كل تركيب آخر يشتمل عل كلمتني ال أنت) أو (قد حضر) أو (هلحنو:تتم 

كتاب على)، فكل تركيب من هذه الرتاكيب ال يصح أن يسمى (كلمة)؛ ألنه ليس لفظا مفردا، وال يصح أن (
)2(. ن ثالث كلمات؛ وإمنا يسمى (قوال)يسمى (كالماً)؛ ألنه ليس مفيدا وال (كلماً)؛ ألنه ليس مؤلفا م

.424-417املعجم املفصل يف النحو العريب، صعزيزة فوال بابيت، .1
.17، 16، ص1974، 3، ط1الوايف، دار املعارف، مصر، جعباس حسن: النحو.2
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الكلمةرابعا:
ا: *تعرف الكلمة ليه عند املوضوع يف اللغة ملعىن...وهو ما يصطلح عاللفظ...يراد بالقول"قول مفرد.بأ
وترك كاللفظ (ديز).وإمنا ُأِمهلَ ملعىن،اللفظ الذي مل يوضع يف اللغة ): وهوويقابله (املهمل)،اللغويني ب(املستعمل

فظه على جزء مبا ال يدل جزء لويراد ب (املفرد) ما يصطلح عليه يف علم املنطق باملفرد أيضا والذي يعّرف هناك:
التاليني:معناه...وبتعبري آخر هو ما يقابل(اجلملة)... ولتوضيح ذلك نأخذ املثالني 

ال يدل أيٌّ منها على جزء من أجزاء معناه وهو د)هذا القول مفرد ألن أجزاء لفظه وهي (م ح م ...(حممد)-
شخص حممد.

حممد شاعر) هذه العبارة ليست مبفرد ألن كل من جزئيها (حممد) و (شاعر) يدل على جزئي معىن اللفظ ومها (-
)1("(ذات حممد) و (صفة الشعر)، فهي مجلة.

اجلمع، اسم املفرد هنا: املفرد، املثىن، اجلمع، اسمويشمل ما يقابل اجلملة ؛ يف تعريف الكلمةواملراد باملفرد
)2(واحلرف.اجلنس واملركب املزجي واملركب اإلضايف، والفعل غري املسند 

ا إن مل تدل على معىن يف " ا ال تستقل نفسهوالكلمة جنس حتته ثالثة أنواع: اسم وفعل وحرف، أل
عناً احلرف ك (قد) و (هل)، وإن دلت على مفهياعلقها إليهتبالداللة على معناها اإلفرادي إال بانضمام ملكلمةا

ٍ ، فإنه وإن دل على زما*يف نفسها غري مقرتن بأحد األزمنة الثالثة فهي االسم، كالصَّبوِح والغبوقِ  ن لكنه غري معنيَّ
والفعل ، يكون مسندا ومسندا إليهرة مثال ليس مباٍض وال حباٍل وال مستقبٍل، واالسممن الثالثة، ألن الشرَب بك

).3("يكون مسندا وال يكون مسندا إليه، واحلرف ال يكون مسندا وال مسندا إليه

واحلرف.والفعل،االسم،: هيأقسامثالثةإىلةالكلمتنقسم: أقسامها

ائعًة لرئيِس ر يقول أهل اللغة: إن الكلمة واحد الكلم. ولكنها قد تستعمل أحياناً مبعىن الكالم؛ فتقول: حضرُت حفلَة تكرِمي األوائل، فسمعُت كلمًة *
فطاملَا اْستعبَد اإلنساَن إحساُن أحسْن إىل الناِس تستعبْد قلوبـَُهمْ احلفِل. ومثل امسع مين كلمًة غاليًة وهي:  

فاملُراد بالكلمة يف كل ما سبق هو الكالم وهو استعمال فصيح، يشيُع على ألسنِة األدباِء وغريِهْم.

.10، 9، ص1980، 7عبد اهلادي الفضلي، خمتصر النحو، دار الشروق، السعودية، ط.1

.10عبد اهلادي الفضلي: خمتصر النحو، ص.2
، الغبوق: شرب العشي.*الصبوح: شرب الغداة

.114، ص2004عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن األفضل علي األيويب: الكناش يف فين النحو والصرف، املكتبة العصرية، بريوت، دط، .3
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االسم.-1
لغة:-أ

...وقال الزجاج: هُ وَمسُه وِمسُه وُمسُه وَمسَاُه: عالمتُ يءِ الشَّ اسمُ ": بن منظور يف لسان العرب بقولهايعرفه 
لفُظ املوُضوُع قال ابن سيده: واالْسُم الَّ اٍم...وهو الرِّفَعُة...ومجع األمساء أسَ وِّ مُ من السُّ قٌ تَ شْ ا اسٌم هو مُ نَ ولِ معىن قَ 

ُتُه ْيُتُه وَمسَّيْ على اجلوَهِر أو الَعَرِض لَِتفِصَل بِِه بَعَضُه من بَعٍض...ويف حديث ُشريح: ...َمسَّْيُتُه ُفالناً وَأْمسَْيُتُه إياه، وَأمسَْ 
)1("بِِه...

:اصطالحا-ب
جل حنو: ر -ماض أو مضارع أو أمر-هو كل لفظ دلَّ على معىن يف نفسه ومل يقرتن بزمن خمصوص 

وشجرة والضَّرب واألكل. فجميع هذه األلفاظ كلمات دلت على معىن يف نفسها. من املثال قولك: (رجل) وهو 
الذكر البالغ من بين آدم) نالحظ أن املعىن مستقل بالكلمة نفسها، وبذلك ال يشرتط وضع كلمة (رجل) يف  (

)2(كالم آخر حىت يتحقق معناها. 

"واألمساء ال تتعلق بزمان خمصوص؛ أي: حبدث، ف (رجل) كلمة ال تدل على حدث وقع أو سيقع، 
)3(وتأيت األمساء على غري ظاهرها كأمساء اإلشارة أو األمساء املوصولة، أو الضمائر". 

عالمات االسم:-ج
يزه عن الفعل واحلرف، وقد مجعها ابن مالك يف ألفيته:متلالسم عالمات خاصة

لْ َحصَ يزٌ يِ متَْ مِ السْ لِ دٌ نَ سْ مُ وَ ا وألْ دَ والتنوين والنِّ باجلرِّ 

)4(. الواسعِ يف املسجدِ حنو: صليتُ به أن تكون الكلمة جمرورةاملرادو قبوله الجر:-

ال أيُّ و وال يف احلرف ألن هذا األخري يكون مبنيا ال يدخله اجلر وال يكون يف الفعل وبالتايل فاجلر خاص باالسم،
)5(عراب، كذلك األمر بالنسبة للفعل.أنواع اإلعراب وحنكم عليه من خالل حمله من اإل

.402، 401، مادة ( س م ا)، ص 14ابن منظور: لسان العرب، ج.1
.06، ص2012حازم خنفر، إيناس الناس بتفاحة أيب جعفر النحَّاس، د ب، د ط، .2
املرجع نفسه، الصفحة نفسها..3
.27، ص1998، 1، ط1عبد اهللا صاحل الفوزان: دليل السالك إىل ألفية ابن مالك، دار املسلم، ج.4
.88، 87ابن يعيش: شرح املفصل للزخمشري، ص .5
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) 1(هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم نطقا ال كتابة مثل كلمة (رجٌل) فهي ُتسمع (رُجُلْن)قبوله التنوين:-

.)2(﴾َوَما ُحممٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُُّسُل ﴿مثال ذلك قوله تعاىل:

ن التعريف خيتص باالسم دون احلرف والفعل ألن االسم ُحيدَُّث عنه واحملدَُّث عنه ال يكون إّال إقبوله (ال):-
معرفة، أما الفعل فهو خرب، وحقيقة اخلرب أن يكون نكرة. وال يصح أيًضا تعريف احلرف ألنه ملا كان معناه يف االسم 

نكرة، فلذلك كانت أداة التعريف خمتصة والفعل صار جزًءا منهما، وجزء الشيء ال يوصف بكونه معرفة وال 
)3(باالسم.

"وليس املراد به دخول حرف النداء ألنه قد يدخل يف اللفظ على ما ليس باسم، كقوله قبوله أداة النداء:-
يا خالد أكرْم أباَك".على أحد اإلعرابني وإمنا املراد كون الكلمة مناداة، حنو)4(﴾يَا َلْيَت قـَْوِمي يـَْعَلُمونَ تعاىل:﴿

أي إىل االسم، وهو أن ينسب إىل الكلمة حكم حتصل به الفائدة نفيا أو إثباتا، حنو: صليت مع اإلسناد إليه:-
فالتاء اسم، ألنه أُسند إليه الصالة يف األول، وإلقاء احملبة يف )5(﴾اجلماعة قال تعاىل﴿ َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك َحمَبًَّة مِّينِّ 

)6(."ينالثا

ا نوع بعض  ا ال تقبل من عالمات األمساء غريها ويعرف  ذه العالمة تعرف إمسية ضمائر الرفع املتصلة، أل "و
) 7(الكلمات".

الفعل.-2
لغة: -أ

، فـََعَل، يـَْفَعُل، فـَْعًال، وِفْعًال، فاالسم مقصوٌر واملصدر مفتوٌح،  فـََعَلُه وَ "كناية عن كل عمل متعدٍّ أو غري متعدٍّ
ٌر وبِئاٌر، وقيل: فـََعَلُه يـَْفَعُلُه فـَْعًال مصدر والَفْعُل ،وبِِه، واالسم الِفْعُل واجلْمُع الِفعاُل مثل: ِقْدٌح وِقداٌح وبِئـْ

.16، ص1994، 4أمحد خمتار عمر وآخرون: النحو األساسي، دار السالسل، الكويت، ط.1
.144سورة آل عمران: اآلية .2
.87املفصل للزخمشري، صابن يعيش: شرح.3
.26سورة يس: اآلية .4
.39سورة طه: اآلية .5
.30عبد اهللا بن صاحل الفوزان: دليل السالك إىل ألفية ابن مالك، ص.6
.18أمحد خمتار عمر وآخرون: النحو األساسي، ص.7
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َنا إِلَْيِهْم ِفْعَل اخلَيـْرَاِت ﴿)1(مصدر فـََعَل يـَْفَعُل، وقد قرأ بعُضهم"بالفتِح  )2(.﴾َوأَْوَحيـْ

: اصطالحا-ب
الفعل كلمة تدل على حدث مقرتن بزمان من األزمنة، وهو ثالثة أقسام:"
)4(.﴾َعَبَس َوتـََوىلَّ َأْن َجاَءُه اْألَْعَمى﴿مثل قوله تعاىل:)3(: وهو ما دل على حدوث يف الزمان املاضيالماضي-

)5(عالمات هذا الفعل:ومن عالماته:

قبوله تاء التأنيث الساكنة: حنو آَمَنْت، بِئَسْت، نِْعَمْت.-

قبوله تاء الفاعل، حنو: َحَجْلُت، أنـَْعْمَت، ِشْئُتَما، َعِلْمُتْم.   -

ما تالحظ كو املستقبل، مثل: أَْدَفُع، َيْدَفُع، َتْدَفُع، َنْدَفُع فيكون  وهو ما دلَّ على حدث يف احلاضر أالمضارع:-
ارَة تـُْنِجيُكْم ِمْن يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى ِجتَ ﴿بواحد من حروف املضارعة ومن أمثلته قوله تعاىل:امسبوق

)7(. فاألفعال (أدلكم، تنجيكم) أفعال مضارعة) 6(﴾َعَذاٍب أَلِيٍم 

)8(وتتمثل عالمات الفعل املضارع يف:عالماته: 

دخول (مل) عليه حنو: مل يلد ومل يولد. -

دخول (سوف) أو (سني االستقبال) حنو: سوف تعلموَن، وسيعلُم.-

دخول (لن) حنو: لن ينفَعُكْم الفراُر.-

، أعلُم، جيمُع، تنوُء.جميء حرف املضارعة أوله، وهي جمموعة يف قولك (أنيُت) حن- و: نقصُّ

.528، ل)، دط، دت، مادة (ف ع11لبنان، مج-أبو الفضل مجال الدين ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بريوت.1
.73سورة األنبياء: اآلية .2
.17حممود حسين مغالسة: النحو الشايف، ص.3
02،01سورة عبس: اآلية .4
.18،17، ص2007، 3الريان، بريطانيا، طعبد اهللا بن يوسف اجلديع: املنهاج املختصر يف علمي النحو والصرف، مؤسسة .5
.10سورة الصف: اآلية .6
.17حممود حسين مغالسة: النحو الشايف، ص.7
.21عبد اهللا بن يوسف اجلديع: املنهاج املختصر يف علمي النحو والصرف، ص.8
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َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلَبلَد ﴿ه تعاىل:ل"وهو ما دلَّ على حدث يف املستقبل ويـَُعبـَُّر به عن طريق املخاطبِة، حنو قو :األمر-
)2(". فالفعل (اجعل) فعل أمر.)1(﴾آِمناً 

)3(له عالمة واحدة مركبة من شيئني: عالمته:

داللته على الطلب.-

)4(. ﴾يَا َمْرَميُ اقْـُنِيت ِلرَّبِِّك َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعنيَ ﴿قبوله ياء املخاطبة، حنو قوله تعاىل:-

الحرف.-3
لغة: -أ

ألداة ف التهجي. واحلرف: ا"من حروف اهلجاء: معروٌف واحٌد حر عرفه ابن منظور يف لسان العرب بأنه:
ا تربط االسم باالسم والفعل بالفعل ك  : كل كلمة "عن وعلى وحنومها...) قال "األزهريٍ (اليت تسمى الرابطة أل

لْ بَ وَ لَ هَ وَ ىتَّ مثل: حَ كَ لَ ذَ وقَ و فَ أَ رفٍ ا حبِ هَ اؤُ بنَ نَ كاَ ، وإنْ فٌ رَ ا حَ هَ وامسُْ اِين املعَ ةِ قَ رِ فْ تَـ لِ مِ َال الكَ ِيف ةً يَ ارِ داة عَ أَ تْ نيَ بُ 
)5(ا."فً رْ ى حَ مَّ سَ القرآن تُ نَ مِ وهِ جُ ى الوُ لَ عَ أُ قرَ تُ ةٍ مَ لِ كَ لُ . وكُ لَ عَ ولَ 

اصطالحا: -ب
وجب أن يكون و وليس للحرف معىن يف نفسه،اسم وإما فعل،ما دلَّ على معىن يف غريه، وذلك الغُري إما 

احلرف عامال يف كل ما دلَّ على معىن فيه، ألن األلفاظ تابعة للمعاين، فكما تشبث احلرف مبا دخل عليه معىن 
وجب أن يتشبث به لفظا، وذلك هو العمل. 

ل قلنا: ال جند حرفا ال يعمأصل كل حرف أن يكون عامال، فإن قيل: فما بال حروف كثرية ال تعمل؟ و 
إال حرفا دخل على مجلة قد عمل بعضها يف بعض، وسبق إليها عمل االبتداء أو حنوه، وكان احلرف داخال ملعىن

)6(. االستفهاميفهل زيٌد قائٌم؟ف، وهو االبتداء وحنوه، كقولك:فاكتفى بالعامل السابق قبل هذا احلر يف اجلملة

.35سورة إبراهيم: اآلية .1
.18حممود حسين مغالسة: النحو الشايف، ص.2
.20،19عبد اهللا بن يوسف اجلديع: املنهاج املختصر يف علمي النحو والصرف، ص.3
.43سورة آل عمران: اآلية .4
.41، ص، مادة (ح ر ف)9ن العرب، مجابن منظور: لسا.5
.59، ص1992، 1الكتب العلمية، بريوت لبنان، طأبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا السهيلي: نتائج الفكر يف النحو، دار .6
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عالمته:

:"وعالمة احلرف: أال يقبل شيئا من عالمات االسم وال شيئا من عالمات الفعل. أو كما يقول "احلريري

َمه عَ نْ تكُ ِيل وْ ى قَـ لَ َفِقْس عَ هواَحلْرُف َما لَْيَسْت َلُه َعَالمَ  )1(الَّ

أقسامه:
)2(ثالثة أقسام:احلرف 

،)3(﴾ُروَن فـََهْل أَنـُْتْم َشاكِ ﴿(هل)؛ فمثال دخوهلا على االسم قوله تعاىل:كما يدخل على األسماء واألفعال:-
.)4(﴾َوَهْل أَتَاَك َحِديُث ُموَسى﴿ومثال دخوهلا على الفعل قوله تعاىل:

ويعمل فيها اجلر والنصب كحروف اجلر، واحلروف اليت تنصب املبتدأ وترفع اخلرب، مثل: ما يدخل على األسماء:-
إنَّ الطالَب يف الكليِة. 

(مل) مثل: مل يهمْل علٌي. كما يدخل على الفعل:-

.17عبد اهلادي الفضلي: خمتصر النحو، ص.1
.22، ص1996حممود سليمان ياقوت: النحو التعليمي والتطبيق يف القرآن الكرمي، مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، دط، .2
.80سورة األنبياء: اآلية .3
.09سورة طه: اآلية .4
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وأقسامهالفعلأوال: 
:تمهيد

مها أساسنيطرفنياهلفعليةمأكانت. واجلملة العربية امسيةيف بناء اجلملة العربيةامهماركنالفعليعترب 
ا قضية اسنادية وأن .واملسند إليهاملسند  يف الفعل طرفومل يبحث النحويون األقدمون يف اجلملة من حيث أ

إال قليال.اإلسناد 

.م احلديثةااحملدثون يف دراسبذلكلنحوية، كما اهتم ولقد اهتم النحَّاة القدامى مبسألة الفعل يف مباحثهم ا

ل صاحب لفعكان األقدمون يرون أن افملعاصرين، غريه عند اعند االقدمني املادة ذه هتماماالوقد كان 
حنو ذلك، ال و الفضالت كاملفاعيل واحلينصُب مفعوال كما ينصب سائرهو أقوى العوامل، فهو يرفع فاعالً و و العمل 
ا.، ظاهرًا أم مقدرً عمل أينما كان متقدما أم متأخرًاوأنه ي

فريون أن الفعل مادة لغوية مهمة يف بناء اجلملة وهو ال يعدو أن ،أما أصحاب النظر اللغوي الصحيح من احملدثني
يب هذه كيف املضي كما ختتلف يف احلال واالستقبال، كما يعرب عن اتفاق وتر ختتلفحدثا جيري على أزمنة يكون 

فعل لوليست العربية بدعا بني اللغات يف هذا السبيل فقد دل االستقراء على نضج ا،األزمنة مع بعضها البعض
.)¹(العريب وقدرته على اإلعراب عن دقائق الزمن

.15، ص1983، 3إبراهيم السامرائي: الفعل زمانه وأبنيته، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط.   1
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الفعلتعريف -1
لغة:-أ

، فـََعَل يـَْفَعُل فـَْعًال دٍّ عَ تَـ مُ ْريٍ غَ وْ أَ دٍّ عَ تَـ مُ لٍ مَ عَ لِّ كُ نْ عَ ةٌ ايَ نَ " كِ الفعل:بقولهه ابن منظور يف لسان العربعرف
تحِ الفَ بِ لُ عْ ...والفَ احٌ دَ ح وقِ دْ ثل قِ مِ لُ اعَ الفِ معُ ، واجلَ الِفْعلُ مُ ، واالسْ هِ بِ وَ وفـََعَلهُ وحٌ فتُ مَ رُ دَ واملصْ رٌ و كسُ مَ وِفْعًال، فاالسمُ 

َنا﴿همْ ضُ بعْ قرأَ ، وقدْ لُ عَ فْ يَـ لَ عَ فَـ رُ مصدَ  رَاِت ْعَل فَـ إِلَْيِهمْ َوأَْوَحيـْ نِ سَ احلَ لِ عْ عال اسم للفِ : والفَ ليثُ الَّ الَ قَ ...)¹(﴾اْخلَيـْ
)2(...هِ وِ حنَ وَ مِ والكرَ من اجلودِ 

: لُ عْ ، والفِ املصدرُ الَفْعُل:فَ :" فـََعَل يـَْفَعُل فـَْعالً وِفْعًال،للخليل بن أمحد الفراهيدي قولهجاء يف معجم العني
َنا ِإلَْيِهْم ﴿، مثل اجلود الكرم وحنوه ويقرأ:نِ سَ احلَ لِ عْ ال اسم للفِ عَ االسم، والفَ  . بالنصب،﴾اْخلَيـْرَاتِ ْعلَ فَـ َوأَْوَحيـْ

)³(. ، وهم قوم يستعملون الّطني واحلفر وما يشبه ذلك من العمل"ةُ لَ مَ العَ ةُ لَ عَ والفَ 

اصطالحا:-ب

عاريف كثرية نذكر فأوردوا له ت،وهذا ما جعله حمط اهتمام النحاةالعربية،يعد الفعل الركيزة األساسية يف بناء اجلملة 
منها: 

)4(."ناث بزمَ حدَ على اقرتانِ ما دلَّ "الفعلُ قوله:بيعرفه الزخمشري

) جنس كلمة(فقولنا »كلمة متعرضة ببنيتها لزمان معناهاالفعل«"يقال:ما حد به الفعل أن نُ وأحسَ 
فصل خيرج االسم واحلرف.)متعرضة...(. وقولنا والفعل واحلرفيشمل االسم 

:ومنهم من قال.تدل بتغيري البنية بتغيري الزمان، واس)بذات(وقد ذكر خالف يف داللة الفعل على الزمان، فقيل:

ا، وإمنا تدل على احلدث ماض البنية ال تدل على الزمان ب حلدث اأو غري ماض، فينجر الزمان املاضي مع ذا
)5(."املاضي، والزمان غري املاضي مع احلدث غري املاضي

.73سورة األنبياء: اآلية .1
.528، مادة (ف ع ل)، ص11العرب، مجابن منظور: لسان .2
.145صمادة (ف ع ل)،2الفراهيدي: كتاب العني، ج.3
.243، ص1،2004أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري: املفصل يف علم العربية، تح: فخر صاحل قدارة، دار عمار، األردن، ط.4
.49، 48، ص1،1996أبو حيان األندلسي: التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، تح: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، دط، ج.5

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


الفعل المضارع و دالالته الزمنيةالفصل األول                        

13

ضى،ا مَ ملنيتْ ، فبُ األمساءِ حداثِ أَ ن لفظِ مِ ذتْ خِ أُ ثلةٌ فأمْ الُ وحده سيبويه قائال: " وأما األفع

)1(. "عْ ينقطِ ن، ملائِ و كَ ، وملا هُ عْ قَ يَـ ، وملْ ونُ كُ وملا يَ 

، لْ واقتُ ،)، وأما بناء ما مل يقع فقولك آمرًا اذهبْ دَ ، ومحُِ ثَ َمكُ و عَ ، ومسَِ بَ هَ (فذَ " فأما بناء ما مضى
.)2(ن"وهو كائيُقَتُل وُيضَرُب، وكذلك بناء ما مل ينقطعْ و ُب ُب ويضرِ يَقتُل ويذهَ وُخمِرباً ، بْ واضرِ 

،لٍ حمصعلى معىن حتتها مقرتن بزمانٍ دلتْ لفظةٍ أما ابن األنباري فيقول:" حد الفعل: كلُّ 

)3(. إليه شيٌء "دْ سنَ إىل شيٍء ومل يُ دَ سنِ ما أُ وقيلَ 

.أمًراممضارعا أمء أكان ماضيا أأن يقرتن بزمان سواومنه نستخلص أن الفعل حدث البد 

:هوعالماتالفعل أقسام -2
باعتبار الزمن:-أ

ينقسم الفعل عند أهل النحو إىل ثالثة أنواع: املاضي، املضارع واألمر.

:لناظمحسب قول ا

الِ كَ شْ ا اِإل دَ صَ كَ نْ ي عَ لِ جَ نْ يَـ لَ الِ عَ فْـ األَ ةَ مَ سْ قِ تَ دْ رَ أَ نْ إِ وَ 

)4(عُ اِر ضَ مُ الْ وَ رِ مْ اْألَ لُ عْ فِ وَ اضٍ مَ عُ ابِ رَ نَّ ا هلَُ مَ ثٌ َال ثَ يَ هِ فَ 

ا. كما ينقسم الفعل أيضا باعتبارات أخرى، سيأيت بيا

.257، ص1974، 1م األنصاري: شرح اللمحة البدرية يف علم اللغة العربية، دار اليازوري العلمية، األردن، دط، جاشابن ه.1
.16إبراهيم السامرائي: الفعل زمانه وأبنيته، ص.2
.28، 27، ص1997، 1عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهللا األنباري: أسرار العربية، دار الكتب العلمية، لبنان، ط.3
، 1بنان، طل-العريب، بريوتالقاسم بن علي بن حممد احلريري البصري: شرح حملة اإلعراب، تح: غريد يوسف الشيخ حممد، دار الكتاب .4

.15، ص2004
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الماضي:-

وهو الدال على اقرتان حدث بزمان قبل زمانك، وهو مبين على الفتح، إال أن يعرتضه "ويعرف بقوهلم: 

)1(. ما يوجب سكونه أو ضمه. فالسكون عند اإلعالل وحلوق بعض الضمائر والضم مع واو الضمري"

.)جَ وخرَ ،انَ ، وبَ (أمِس)، وهو مفتوح اآلخر أبدا حنو: (سارَ املاضي: ما حسن فيه :فقال املصن

: ضرَب وحنأي قبل التكلم بههو املاضي، وهو: ما دل على فعل انقضى زمانه وحدثه؛النوع األول من األفعالأن 
كلمة (أمس)صحة دخولالذي مييزه هو ى قبل زمن التكلم، و (فضرب) فعل، وقد حتقق الضرب وانقضزيٌد عمرًا،

عمراً بُ ضرِ ي: زيدٌ لتَ صح املعىن، وإذا قُ أمسِ عمراً زيدٌ قلت: ضربَ و (أمس) إذا زدت على املثال السابقفمعه،
)، وقد تدحرجَ ، خرجَ ،؛ فتقول: (سارَ مبنيا على الفتحال ماضيا ) ليس فعيصح املعىن، ألن الفعل (يضربُ ملْ أمسِ 

وهناك حالتان يبىن فيها املاضي على غري الفتح:،(رأى)للتعذر، حنو:فتح تقديرا بىن على اليُ 

اتصاله ببعض الضمائر؛ كقولك َشرِْبُت املاء، وَشرِْبَت املاء، فنجد أن الباء يف (َشِرَب) أصبحت ساكنة عند اتصال -
هذه الضمائر، فيبىن يف هذه احلالة على السكون.

)2(."هبوا إىل املدرسةولك التالميُذ ذاتصاله بواو اجلماعة؛ فيبىن على الضم كق-

والسكون.،الفتحثالث حاالت: الضم،من حيث حركة البناءلفعل املاضيلوبذلك نستخلص أن 
المضارع:-

)3(. أو بعده فهو صاحل للحال واالستقبال""ما يدل على حدوث شيء يف زمن التكلم،وهو

عُل، والياء، وذلك كقولك للمخاطب أو الغائبة: تف"هو ما تعتقب يف صدره اهلمزة والنون والتاء أيضا أنه:رفوعُ 
ويشرتك ،بعةمى الزوائد األر وتسوللغائب: يفعُل، وللمتكلم: أفعُل، وله إذا كان معه غريه واحدا أو مجاعة: نفعُل،

)4(. فيه احلاضر واملستقبل"

.244، 243املفصل يف علم العربية، صأبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري: .1
.32، 31بتفاحة أيب جعفر النحاس، صخنفر: إيناس الناسحازم .2
.278، ص2006، 1َحْفِين ناصف، حممد دياب وآخرون: الدروس النحوية، دار ايالف الدولية، الكويت، ط.3
. 244الزخمشري، املفصل يف علم العربية، ص.4
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(جييءمثل ،الالستقبن بزمان حيتمل احلال واف آخر أنه:" ما دل على معىن يف نفسه مقرت يوجند يف تعر 
)1(. )"يتعلمو جيتهد و 

عالماته:

وحنو قوله ،)4(يقرأْ مل أو لن حنو: مل، و )3(﴾َسْوَف يـَُرى﴿،)2(﴾َسَيْصَلى نَاًرا﴿:السني وسوف، حنو: قوله تعاىل
.)5(﴾َلْن تـَرَاِين ﴿:تعاىل

األمر:-
)6(. "وافهمْ ما يطلب به شيء بعد زمن التكلم حنو: اقرأْ وجاء يف تعريفه: "

فتح –" يصاغ فعل األمر من الفعل املضارع بعد حذف حرف املضارعة دون أي تغيري حنو: يفتح :يف تعريف آخرو 
)7(. "افتح–

لالم حنو:. وغريه باجْ ، دحِر بْ ، ضارِ حنو: ضعْ به الفاعل املخاطب على مثال افعلْ ؤمرُ وهناك من عرفه:" ما يَ 
.)8("أنازيد، وألضربْ ضربْ ليُ و 

)9("لكلمة تدل بنفسها على أمرين جمتمعني، مها: معىن، وهذا املعىن مطلوب حتقيقه يف زمن مستقب"بأنه: ويعرف

)10(.﴾ًناا الَبلَد آمِ ذَ ربِّ اْجَعْل هَ ﴿:كقوله تعاىل

عالماته:

وعالمة األمر جمموعة يف شيئني البد منها:

.33، ص1993، 1بريوت، ط–: جامع الدروس العربية، املكتبة العصرية، صيدا مصطفى الغالييين.1
.3سورة املسد: اآلية .2
.40سورة النجم: اآلية .3
.278الزخمشري: املفصل يف علم العربية، ص.4
.143سورة األعراف: اآلية .5
.15، ص1983، 1دار الفكر، سوريا، طحممد علي السراج: اللباب يف قواعد اللغة وآالت اآلداب، تح: خري الدين مشسي باشا، .6
.35، ص2،1998عبده الراجحي: التطبيق النحوي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ط.7
.27، ص1999، 1حممد بن عمر الزخمشري، األمنوذج يف النحو، تح: سامي بن محد املنصور، ط.8
.48عباس حسن: النحو الوايف، ص.9

.35سورة إبراهيم: اآلية .10
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كقوله ،)1(...، وقبوله ياء املخاطبة ذباشرة من دون واسطة حنو: جاهد، خداال على الطلب مأن يكون 
ًنا ﴿:تعاىل .)2(﴾َفُكِلي َواْشَرِيب َوقـَرِّي َعيـْ

باعتبار التجريد والزيادة:-ب

:اعتبار حروفه األصلية وهو نوعانالفعل كاالسم ب

المجرد: 

نصر،و:حنوهذه احلروف تقابل الفاء والعني والالم من وزن (فـََعَل)، فعل الذي تركب من حروف أصلية فقطهو ال
.علم، أكل

: أقسام الفعل المجرد

رد إىل نوعني ومها:ينقس ثالثي ورباعي.م الفعل ا

)3(مثل:َ فتَح، َفرَِح، َحُسَن. أي أن أحرفه األصلية ثالثةثالثي:-

)4(أي أن أحرفه األصلية أربعة من حنو: بعثر، يبعثر. وله وزن واحد فـَْعَلَل، يـَُفْعِلُل حنو زَْلَزَل، يـُزَْلزُِل.: رباعي-

ا ملحقة با رد يقول الصرفيون إ ، عولف، وعلفلوزن األصلي(فـَْعَلَل)، وأشهرها:غري أن هناك أوزانا أخرى للرباعي ا
. )5(فعلى، فعيل، فيعل

: المزيد

)6(ويعرف بأنه:" ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه األصلية "

.18حممود حسين مغالسة: النحو الشايف، ص.1
.26سورة مرمي: اآلية .2
ر: الصرف الوايف، علم الكتب احلديث، األردن، ط.3 .274، ص2010، 1هادي 
.348، ص 2ط،1997بريوت ،العربية، املكتبة العصرية، حممد أسعد النادري: حنو اللغة.4
.34، ص2009، 2عبده الراجحي: التطبيق الصريف، دار امليسرة، عمان، ط.5
.61، ص1957، 12أمحد بن حممد بن أمحد احلمالوي: شذا العرف يف فن الصرف، دار الكيان، الرياض، ط.6
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حرفني أو أكثر، ولزيادة املعىن:رد بزيادة حرف أووعرف أيضا بأنه: "هو الفعل ا

.لَ جُ الرَّ يدٌ زَ مَ علَ ...أَ لُ جُ الرَّ مَ لِ : عَ يتحول الفعل الالزم إىل التعديةاهلمزةيف زيادة -

، أي املشاركة يف الضرب من الطرفني.ضاربَ -يف زيادة األلف (فاعل) يتحول إىل مشاركة: ضربَ -

.يف تضعيف عني الفعل زيادة يف املبالغة وتقوية املعىن: محل... محَّل-

لسبب: علمته فتعّلم)، وإىل مطاوعة (نتيجة ل.) يتحول املتعدي إىل الزملَ فعَّ (تَ التاء يف أول الفعليف التضعيف مع -
) يتحول املتعدي إىل الزم وإىل مطاوعة: فتح رامز الباب...انفتح الباب.لَ عَ وكذلك يف زيادة األلف والنون(انفَ 

ىاسَ نَ تَـ -يَ سِ نَ ، طَ اقَ سَ تَ -طَ قَ سَ ، ثَ احَ بَ تَـ -ثَ حبََ :   حنواأللف والتاء يف زيادة -

عل الرباعي وأما زيادة التاء على الفغفر استغفر،يف زيادة األلف والسني والتاء(استَـْفَعَل) زيادة يف الطلب:-
رد(تفْعَلَل) فهي للتعدية واملطاوعة: دَ  )1(. جَ َتَدْحرَ -جَ رَ حْ ا

ن: مزيد الثالثي، ومزيد الرباعي.اواملزيد قسم-

الثالثي:مزيد ال-

رد أن يزاد حبرف، وأن يزاد حبرفني، أو بثالثة.  ال يتجاوز الفعل بزوائده ستة أحرف، ومن َمث ميكن يف الثالثي ا
.اعلَ ، فَ فعَّلَ ، أفَعلَ وهي:فاملزيد حبرف له ثالثة أوزان

.تفّعلَ ، افعلَّ ، افْـتَـَعلَ ، انـَْفَعلَ ، تفاَعلَ ا املزيد حبرفني فله مخسة أوزان:وأم

.افعالّ ، افعّولَ ، وعلَ افعَ أيضا:ةومن املزيد بثالث
المزيد الرباعي:-

رد له وزن واحد هو (فعْ  ، فاملزيد ، وهذه الصيغة قد يزاد عليها حرف، وقد تزاد حبرفنيلَ زَ ) مثل: زلْ لَ لَ إن الرباعي ا
َللَ أما املزيد حبرفني فله وزنان: ، حبرف له صورة واحدة هي (تفْعَلَل) كتدحرج )2(.افعَللَّ ،افْـَعنـْ

.26، 25م احلرف يف النحو والصرف، صموسى أسعد عجمي: نظا.1
.52إىل ص45شعبان صالح: تصريف األفعال يف اللغة العربية، دط، دت، من ص.2
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:باعتبار اللزوم والتعدي-ج
:، وهذا تفصيلهرأينا أن الفعل التام ينقسم إىل متعد والزم

الفعل الالزم: 

هو ما ال ينصب املفعول به أي ال يتعّدى أثره فاعله، وال يتجاوزه إىل املفعول به ويسمى أيضا: الفعل "عرف بأنه: 
اوز حنو: )1(. "جاَء زيدٌ القاصر، وغري الواقع، وغري ا

به حيتاج إىل مفعول به، بل يقتصر برفع فاعله فقط مثل: ال يضيع حق يطالبالفعل الذي الهو ويعرف أيضا:
: (يضيع) الزم؛ ...فالفعلفيهبه أو رغبتُ مثل: مررتُ أنصاره، أو يكون له مفعول ولكنه يصل إليه حبرف جر،

)2(. ألنه اكتفى برفع الفاعل، وال حيتاج إىل مفعول به

هب سعيٌد، أَثـَرُُه فَاِعَلُه، وال يتجاوزه إىل املفعول به، بل يبقى يف نفس فاعله، مثل ذيتعدى"ما الويف تعريف آخر:
اج إىل مفعول به خيرج من نفسه فاعله فيحت، ألنه اللفاعل، وال حيتاج إىل املفعول بهسافر خالٌد، وهو حيتاج إىل ا

الواقع) ألنه ال يقع (والفعل غري-لى الفاعلاملفعول به، واقتصاره عيقع عليه. ويسمى الفعل (القاصر) لقصوره عن 
اوز) ألنه ال جياوز فاعله"–على املفعول به  )3(. (والفعل غري ا

عالمات الفعل الالزم:-

للفعل الالزم عدة عالمات أمهها:

.أن يدل على سجية أي طبيعة وصفة فطرية تالزمه صاحبها مثل: حسن، قُبح-

مثل:َحَور. أن يدل هذا الفعل على حلية -

.أن يدل على لون مثل: امحرّ -

طُهر، َنُظَف.أن يدل الفعل على نظافة مثل:-

.مثل: عِورعيبأن يدل على-

.340، ص2004، 9عاصم بيطار: النحو والصرف، جامعة دمشق، دمشق، ط.1
.24، ص2010، دار التوفيقية للرتاث، القاهرة، 1أمين أمني عبد الغين: النحو الكايف، ج.2
.46مصطفى الغالييين: جامع الدروس العربية، ص.3
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.، كسلضَ مرض أو كسل أو ضده مثل: مرِ أن يدل على -

)1(. رَ صُ أن يدل على هيئة مثل: طال، قَ -

.دَّ امتَ فَ بلَ احلَ دتُ دَ مَ "إذا كان مطاوعا لفعل متعٍد إىل مفعول واحد حنو:-

َلَل:نَ أَ اطمَ ، انـَْفَعَل: انطلق، افْـَعّل: اغرب، افْـَعَللَّ،فَ رُ إذا جاء على وزن من األوزان التالية: فـَُعَل: شَ - ، افْـَعنـْ
)2(.احرجنم"

الفعل المتعدي: 

اوزته فاعله،ويعرف بأنه: اوز  الواقع لوقوعه و "هو ما جياوز أثره فاعله ويتعداه إىل املفعول به ويسمى ا
.الً همِ مُ ا أخاهُ حممدً تُ ا... وأعلمْ ا جمتهدً علي...وظننتُ الدرسَ حممدُ على املفعول به، من أمثلته: كتبَ 

ها يف عدد بينعلى تفاوتكتب، وظن، وأعلم جاوزت آثارها فاعلها ووصلت إىل املفعوالت فنصبتها،فاألفعال:
)3(.دون أن تكون هناك واسطة كما يتضح من احلركات الظاهرة على أواخر تلك املفعوالت"املفعوالت اليت نصبتها

ثال: مسعت متعريف آخر: "هو الفعل الذي ال يكتفي بفاعله إلمتام املعىن، وإمنا يتعداه إىل املفعول به.ويف
)4(."ه: نصيحةبنصيحة والدي، فالفعل مسعت فعل متعدي لعدم اكتفائه بفاعله إلمتام املعىن، وإمنا تعداه إىل املفعول 

لم القائد اشرتى أخوك كتابا، أع:مثلبه أو أكثرثره الفاعل إىل مفعولأيضا: "هو ما تعدى أقيل فيهو 
اوزته الفاعل إىل املفعول )5(ُجْنَدُه املعركَة قريبةً  اوز  ، ويسمى أيضا الفعل الواقع لوقوعه على املفعول به، والفعل ا

.)6(به"

.111، ص1996صاحل سليم الفاخري: تصريف األفعال واملصادر واملشتقات، عصمى، القاهرة، دط، .1
.341عاصم بيطار: النحو والصرف، ص.2
.110، 109صاحل سليم الفاخري: تصريف األفعال واملصادر واملشتقات، ص.3
.28، ص2013، 1ط،، الدار املصرية للكتاب، القاهرة: احمليط يف قواعد اللغة العربيةحممد عثمان.4
.56دط، دت، صعد اللغة العربية، دار الفكر، دب، سعيد األفغاين: املوجز يف قوا.5
.34مصطفى الغالييين: جامع الدروس العربية، ص.6
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عالماته:
"أن تتصل به هاء تعود على غري املصدر، حنو: زيد َضَربَُه َعْمُرو، وأن :ومن عالمات الفعل املتعدي

)1(. َمْضُروب"يصاغ منه اسم مفعول تام، أي: غري مقرتن حبرف جر أو ظرف، حنو: 

)2(الفعل املتعدي قسمان: املتعدي بنفسه، واملتعدي بغريه.و 

عدي بنفسه:تالم-

.بِالَقَلمِ ، حنو: بـََريتُ ، ومفعوله يسمى صرحياي بغري واسطة حرف اجلر)ما يصل إىل املفعول به مباشرة (أ

ي بغيره:دالمتع-

).كَ : (أذهبتُ ، مبعىنكَ بِ هبتُ ذَ : حنو،يسمى غري صريحومفعوله املفعول به بواسطة حرف اجلر،ما يصل إىل

) صريح، يف اتِ فاملفعول به(األمان، اهَ هلِ إىل أَ اتِ وا األمانَ املتعدي مفعولني: صريح، وغري صريح حنو: أدُ يأخذوقد 
.نه مفعول به غري صريحعلى أحني أن (أهل) مفعول به غري صريح، وهو جمرور لفظا، منصوب حمال

أقسام هي: ةينقسم الفعل املتعدي إىل ثالثكما 

: المتعدي إلى مفعول به واحد.1
)3(.هو ما يتعدى أثره فاعله، ويتجاوزه إىل مفعول به واحد حنو: فتَح طارق األندُلسَ 

:المتعدي إلى مفعولين.2
ا(أعطى وينقسم إىل قسمني: األول ينصب مفعولني ليس أصلهما مبتدأ وخرب ينصب )، والثاين...وأخوا

ا...). مفعولني أصلهما مبتدأ وخرب (ظن وأخوا

مفعول :الشجر؛ فكسا الربيُع الشجَر خضرةً :حنومنح،ال املنح والعطاء مثل: كسا، ألبس، أعطى و وهي أفعاألول:
)4(. ثانبه أول، وخضرة: مفعول به

.87فن الصرف، صأمحد بن حممد بن أمحد احلمالوي: شذا العرف يف.1
.35، 34صمصطفى الغالييين: جامع الدروس العربية،.2
.34املرجع نفسه، ص.3
.59، ص1998حممد علي أبو العباس: اإلعراب امليسر، دار الطالئع، القاهرة، دط، .4
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وهي أفعال القلوب والتحويل:الثاني:

حجاوهي رأى وعلم وذرى ووجد وألفى وتعلم وظن وخال وحسب وجعل و "أفعال القلوب:-

ا تدرك باحلس الباطن، فمعانيها قائمة بالقلب.بومسيت هذه األفعال وعّد وأعلم ووهب. أفعال القلوب، أل

ينصب مفعوال واحدا مثل: عرف وفهم، ومنها ما هو الزم  وليس كل أفعال القلوب تنصب مفعولني، بل منها ما 
)1(". َجُنب و نَ زِ كح

وهناك من أفعال القلوب ما يفيد اليقني ومنها ما يفيد الظن.

، ألفى مثل: رأيت الصدَق منجاًة، ألفى القاضي احلقَّ واضًحا. علم، وجد، : ومن أفعاله: رأىأفعال اليقين-
)2(.سريًعاالعلمِ تطورَ ظننتُ مثل:ومن أفعاله: ظن، خال، حسب، زعم، جعل،الرجحان):أفعال الظن(-

.ًجالْ املاَء ثَـ عُ املصنَ رَ صيـَّ ، مثل:لَ عَ ، جَ ذَ ، اختَّ لَ ، حوَّ ه: صري، ردَّ ومن أفعالأفعال التحويل:-
)3(. وما يتعدى إىل ثالثة مفاعيل، وهو باب أعلم وأرى

باعتبار اإلعراب والبناء:-د

:اإلعرابتعريف -1

لغة:-أ

ا}؛ هَ سِ نفْ ُب عنْ عرِ تُ الثيبُ {احلديثُ هُ . منْ ءِ يْ الشَّ نِ عَ احُ واإلفصَ ة نُ اَ اإلعراب: اإلبَ "جاء يف تاج العروس:
أيْ هِ تِ جَّ ِحبُ بَ رَ عْ أَ ...وَ أعَرَب به: بيـََّنهُ وأعَرَب الكالم و .كَ مَ َال يل كَ نْ أبِ :ريب: أْعِرْب يل أيْ للعَ قالُ ...ويُ حُ فصِ أي تُ 

)4(."اظِ فَ األلْ اين و املعَ نِ عَ ةُ انَ ا هو اإلبَ و النَّحُو إمنََّ هُ اُب الذيًدا. واإلعرَ حَ أَ يتَّقِ ا وملْ َِ أْفَصحَ 

.36مصطفى الغالييين: جامع الدروس العربية، ص.1
.26، ص1994يوسف احلمادي وآخرون: القواعد األساسية يف النحو والصرف، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، القاهرة، دط ،.2
.27، صاملرجع نفسه.3
مادة ، 2004، 3، ج2حممد مرتضي احلسيين الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، تح علي هاليل، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ط.4

.335ص(ع ر ب)،
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اصطالحا:-ب
، فيكون آخرها مرفوًعا أو منصوبًا أو جمرورًا أو جمزوًما، حسب ما الكلمةِ يف آخرِ " أثر حيدثه العاملُ هو 
)1(". ذلك العاملُ يقتضيه

أحوال إعراب الفعل:
ألمساء يف اإلعراب ألن األصل يفاتهشاملكذلكمسيو ،هو الفعل املضارع فقطاملعرب من األفعال

)2(.اإلعرابرًعا لألمساء يفي مضاه، مسُ ملضارع عن أصلاإلعراب لألمساء واألصل يف البناء لألفعال، وملا خرج ا

يُرفع الفعل املضارع إن مل يتقدمه أحد احلروف الناصبة أو اجلازمة، ويرفع إما بالضمة حنو:لمضارع المرفوع:ا-
ْكُتِبَني...حنو: تكتبان، تكُتبون، تَ *ينكِتُب...، أو بثبوت النون إذا كان من األفعال اخلمسةيُكاتُب،يكتُب،

اصبة وهي أربعة: أْن، َلْن، إَذْن، كي،يُنصب الفعل املضارع إذا تقدمه أحد األحرف النالمضارع المنصوب: -
...لْن يكُتُبواَبا،لْن يكتُ حنو:*وينصب إما بالفتحة حنو: لْن يكُتَب...، أو حبذف النون إذا كان من األفعال اخلمسة

ال:مثلُيجزم بالسكون يف آخره فاألحرف اجلازمة... ه أحدسبقتجيزم الفعل املضارع إذا المضارع المجزوم:-
تدرسوا : المثلل اخلمسة حبذف النون من آخرها تدُرْس... كما ُجتَزم األفعا

حبذف حرف العلة يف املعتل اآلخر، ويعوض عن حرف العلَّة باحلركة املناسبة له حنو: ْمل يْرِم جيزم كذلك و 
)3(ا.العصَ 

تعريف البناء:-2

لغة:-أ
اَء يف السُُّفِن...َوالِبَناُء: ُمَدبـُِّر أَبْنيٌَّة...واستَـْعَمَل أَبُو َحنيَفة الِبنَ "الِبَناُء اَلَمبـَْينُّ، واَجلْمُع عرفه ابن منظور بقوله: 

َيُة والُبنَيُة: َما بـَنَـْيُتُه، َوُهَو الِبَىن والبـَُىن...َوبـََىن ُفالٌن بـَْيًتا بِناًء وَ  َياِن َوَصانُِعُه...َوالِبنـْ )4(ًىن". بَـ البـُنـْ

اء الدين بوخدود: املدخل النحوي، املؤسسة اجلامعية، بريوت.1 15، ص1،1987لبنان، ط-علي 
.220ص2006اجلزائر، دط، -إبراهيم قاليت: قصة اإلعراب، دار اهلدى، عني مليلة.2
تْدرساَن، يدرُسون، تدرُسون، تدرِسني.األفعال اخلمسة هي كل مضارع اتصلت به ألف اإلثنني أو واو اجلماعة أو ياء املخاطبة. يدرَسان، *
.35-31، دت، ص1دار العلم، دب، دط، جرشيد الشرتوين: مبادئ العربية يف الصرف والنحو،. 3
.94، مادة (ب ن ي)، ص14.    ابن منظور: لسان العرب، ج4
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اصطالحا: -ب
اإلعراب. منا هموقعُ رَ أحواهلا مهما تغيـَّ ل على حركة واحدة يف كُ الكلمةِ آخرِ " ثباتُ :بأنهالبناءيعرف

املضارع الذي والبناء أصل يف احلروف، ألن احلروف كلها مبنية، وأصل يف األفعال أيضا فاألفعال كلها مبنية إالَّ 
، وال يُ  لك ذعلى الفتح مع نون التوكيد وإال على السكون مع نون النسوة وماعدا بىن إالَّ يغلب عليه اإلعراب كما مرَّ

)1(". يكون معربا

وهناك من يعرفه بأنه: " لزومُ آخِر الكلمة حالةً واحدةً _ بضمٍّ أو فتٍح أو كسٍر _ وذلك يف مجيع الرتاكيب، 
)2(وال تتغريَّ بتغريُّ العوامِل الداخلة عليها". 

أحوال بناء الفعل:
بناء الفعل الماضي:-

لى األصل على الفتح مثل ( َكَتَب)، كما يبىن على الفتح إذا اتصلت به ألف اإلثنني، وعيُبىن الفعل املاضي يف
السكون إذا اتصل بضمري رفع متحرك، أو بنون النسوة، وعلى الضم إذا اتصلت به واو اجلماعة.

بناء فعل األمر:-
وة، تصل بنون النسعلى السكون إذا اكذلكيبىن)، و أدُرسْ (يبىن فعل األمر على السكون يف األصل مثل 

صل بنون التوكيد، اتيبىن على الفتح إذا ملخاطبة. و على حذف النون إذا اتصل بواو اجلماعة أو ألف اإلثنني أو ياء او 
)3(ن ناقًصا.على حذف حرف العلة إذا كاو 

للفعل املضارع حالتا بناء مها:بناء الفعل المضارع:-
َدة مفتوحة مثل: يكُتَنبَّ، وإما خمففة ساكنة مثل: َيكْ يبىن على الفتح إذا - ُتْنبَ.اتصلت به نون التوكيد، وهي إما مشدَّ

يبىن على السكون إذا اتصلت به نون النسوة اليت تلحق املضارع يف حالتني: حالة اخلطاب جلماعة اإلناث مثل:
) 4(َتْكُتْنبَ، ويف حالة غيبتِهنَّ مثل: َيْكُتْنبَ. 

.106حممود حسين مغالسة: النحو الشايف الشامل، ص.1
.122أمين أمني عبد الغين: النحو الكايف، ص.2
.176، 175، ص 1997، 1لبنان، ط–مجيل علوش: اإلعراب والبناء، املؤسسة اجلامعية، بريوت .3
.214، 213، ص 2013، 6ف، القاهرة، طشوقي ضيف: جتديد النحو، دار املعار .4
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والجمود:باعتبار التصرف-ه
الفعل المتصرف: 

االنتقال من زمن إىل آخر، فالفعل هو ما دل على حدث مقرتن بزمان، وهذا لهكنالفعل الذي ميهو
واملضارع اضيكما أن هذا الفعل حبسب هذه األحوال يأيت منه املمستقبال،أن يكون ماضيا أو حاضرا أو الزمان إما 

)1(واألمر.

وينقسم الفعل املتصرف إىل قسمني: تام التصرف وناقص التصرف. 

تام التصرف:-

)2(منه املاضي واملضارع واألمر مثل: َخرََج، َخيرُُج، اخرُْج.أي يأيتمنه األفعال الثالثة،هو ما تأيت

ناقص التصرف:-

منها األفعال اليت يأيت، و واملضارعيأيت منه زمانان فقط إما املضارع واألمر وإما املاضي الذي فعل هو ال
مارح،بمافتئ، ما يفتأ، ينفك، ماانفك، مامازال، ماهي: كاد، يكاد، أوشك، يوشك،فقط املاضي واملضارع

يأيت منها وأما األفعال اليتحكمها،فتغري من النواسخ تدخل على اجلملة االمسية فعال ناقصة وهي أيربح، وكلها 
)3(َذْر. -دَْع، ويَذرُ –فهي َيدَُع املضارع واألمر فقط

الفعل الجامد:

احلرَف من حيث أداُؤه معًىن ُجمرَّداً عن الزمان واحلَدِث املعتربين يف األفعال، فلزَِم ِمثله طريقًة واحدًة يف"هو ما أشبهَ 
وَهْب ونِْعَم ليس، وعسى،التعبري، فهو ال يقبُل التحوَُّل من صورٍة إىل صورة، بل يلَزُم صورًة واحدًة... مثل: 

)4(وبِْئَس".

وهو أيضا: ما الزم صورة واحدة، ويأيت وفق حالتني:

.297إبراهيم قاليت: قصة اإلعراب، ص.1
. 43ص2004، 1، ط1الكامل يف النحو والصرف، دار الفكر العريب، القاهرة، ج:علي حممود النايب.2
.300إبراهيم قاليت: قصة اإلعراب، ص.3
.56، 55الغالييين: جامع الدروس العربية، صمصطفى .4
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أن يكون مالزما للمضي كأخوات كان حنو: ليس، وكأفعال املقاربة حنو: َكُرَب، وكأفعال الرجاء حنو: َعَسى، َحَرى -
وَساَء يف الذم، سَ واخَلْوَلَق، وكأفعال الشروع حنو: أنشَأ، َطِفَق، أخَذ، َجَعَل وَعِلَق، كما جند نِْعَم وَحبََّذا يف املدح وبِئْ 

وخال وعدا وَحاشا يف االستثناء.

) 1(وإما أن يكون مالزما لألمرية: مثل َهْب وتـََعلَّْم وال ثالث هلما. -

الل:تعباعتبار الصحة واال-و

تقسيم الفعل إىل صحيح ومعتل يرجع إىل نوع احلروف اليت يتكون منها الفعل واملعروف أن علماء العربية 
قسموا احلروف إىل حروف صحيحة وحروف علة، فسّموا األلف والواو والياء حروف علة وما عداها حروف 

)2(صحيحة.

)3(لة.يراد به الفعل اخلايل من حروف العالفعل الصحيح:-

: األلف، الواو، الياء. ةتعريف آخر: ما خلت حروفه األصلية من أحرف العلة الثالثويف 

وينقسم الفعل الصحيح إىل ثالثة أقسام هي:

ما كان يف أصوله مهزة، مثل:الفعل المهموز:-

.أَ دَ اهلمزة الم الكلمة: بَ -.بَ أَ اهلمزة عني الكلمة: دَ -.      ذَ خَ اهلمزة فاء الكلمة: أَ -

وهذا الفعل نوعان: الفعل المضعف:-

-. ، مدَّ، جرَّ مضعف الثالثي: هو ما كانت عينه والمه من جنس واحد، مثل: فرَّ

مضعف الرباعي: هو ما كانت فاؤه والمه األوىل من جنس، وعينه والمه الثانية من جنس آخر، مثل: زَْلَزَل.  -

)4(، جَلَس، َكُرَم. والتضعيف حنو: مسعَ : هو ما خلت حروفه األصلية من اهلمزةالفعل السالم-

.85أمحد احلمالوي: شذا العرف يف فن الصرف، ص.1
.29، ص2009، 2، ط2008، 1عبده الراجحي: التطبيق الصريف، دار املسرية، عمان، ط.2
.234ص،2011، 1حممد إبراهيم عبادة: معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط.3
.69، ص1999، 1حممود سليمان ياقوت: الصرف التعليمي والتطبيق يف القرآن الكرمي، مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، ط.4
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الصرف: ويراد به يف"يراد به يف النحو: ما كان آخره حرف علة، سواء أكان أصليا أم غري أصلي،الفعل المعتل:
)1(ما كان أحد حروفه األصلية حرف علة". 

وينقسم الفعل املعتل إىل أربعة أنواع هي:

هو الذي يكون أوله حرف علة حنو: وقَف.المثال:-

ثانيه حرف علة، وهو إما واو حنو: قال أو ياء حنو: سار.ما كانهواألجوف: -

ويكون إمَّا ألًفا حنو: دعا أو ألفا بصورة الياء املهملة حنو: سعى أو واو هو ما كان ثالثه حرف علة،الناقص: -
حنو: َسُرَو، وترسم األلف بصورة الياء املهملة يف حالتني:

إ ذا كانت منقلبة عن ياء حنو: ميضي.-

وقعت رابعة فما فوق سواء كان أصلها واوا أو ياء يف املاضي أو يف غريه حنو: متادى، استعلى.إذا -

هو ما كان فيه حرفا علة، وهو نوعان: لفيف مقرون، ولفيف مفروق.اللفيف:-

لفيف مقرون: هو ما كان يف ثانيه وآخره حرف علٍة حنو: طوى، فهو أجوف وناقص معا.-

يف أوله وآخره حرف علة حنو: وعى، فهو مثال وناقص معا.لفيف مفروق: هو ما كان -

)2(وقد جييء الفعل مضعفا ومعتال يف آن واحد حنو: ودَّ، وقد جييء مهموزا ومعتال حنو: رأى. 

.235حممد إبراهيم عبادة: معجم مصطلحات النحو والصرف، ص.1
ر: الصرف الوايف دراسات وصفية تطبيقية، عامل .2 .297، 296، ص2010، 1ديث، األردن، طالكتب احلهادي 
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:الفعل المضارعثانيا: 

ه:تعريف-1

لغة:-أ

عرفه ابن منظور يف لسان العرب:" املضارع: املشبَُّه. واملضارَعُة: املشابـََهُة. واملَضاَرَعُة للشَّيِء: َأْن ُيَضارَِعُه  
اَرْعَت فيِه النَّْصرانيََّة؛ اهللا عنه: قاَل لُه ال خيتِلَجنَّ يف َصْدرَِك َشْيٌء ضَ َكأَنَُّه ِمثْـُلُه َأْو َشبَـُهُه. ويف حديث ُعدّي رضي 

ِه األْمسَاَء فيَما تِ املَضاَرَعُة: املَشابـََهُة واملَقاَربَُة...قال األزهري: والنَّحويوَن يُقولُوَن لِْلِفْعِل املْستَـْقَبِل ُمَضارٌِع ِلُمَشاَكلَ 
)1(."واملَضارُِع ِمَن األفعاِل: َما َأْشَبَه األْمسَاَء َوُهَو الِفْعُل اآليت واحلَاِضرُ يـَْلَحُقُه ِمَن اإلعراِب.

ُهُه.""وجاء يف كتاب العني: املَضارُِع:  2)الذي ُيَضارُِع الشَّيَء كأنَُّه ِمثْـُلُه َوِشبـْ

ال ِبُسَبَبٍة ُضَرَعٍة أْي ُنْكَحٍة طَُلَقٍة، و ويف تعريف آخر:" املَضاَرَعُة: املقاَربَُة. ويف َحِديِث ُمعاِويَة:( لسُت بِ 
) 3(ِعالُتْن."اَلْسُت ِبَشتَّاٍم للرَِّجاِل، املَشاِبُه َهلُْم واملَساِوي...واملضارُِع يف الَعُروِض: َمَفاِعيُل، فَاِعَالُتْن، َمَفاِعيُل فَ 

للفعل املضارع تعريفات عديدة نذكر منها:اصطالحا:-ب

يف الزمن الذي أنت فيِه أو بعدُه، فقولَك: يضِرُب يصح أن يكون للحال أو "املضارع ما يكون 
االستقبال. فإذا أردت ختصيَصه باملستقبل فادخل عليه السني أو سوف حنو: سيكتُب أو سوف يكُتُب. وال بُد 

ِتِه السم الفاعل حبركاته )4()أن يكون أولُُه حرفاً من حروف (أنيت َ ...وقد ُمسي ُمضارعا ملضارَعِتِه أي مشا
)5("وحدوثِِه. فيقَعُد مثل قاعٌد حركاٍت وحدوثا.

.224ر ع)، ص(ض، مادة8ابن منظور، لسان العرب، ج.1
.270ر ع)، (ض مادة ،1راهيدي، العني، جالف.2
مادة ، 1984، دط،21حممد مرتضي احلسيين الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح عبد العليم الطحاوي، مطبعة حكومة الكويت، ج.3

.414، 413ص(ض ا رع)، 
) أو تأنيت: كلمة مجعوا فيها أحرف املضارعة. وقد وافق تأليفها صيغة فعل ماضي مسند إىل تاء الفاعل من(نأى) وبعضهم مجعها يف (أني.4

(نأيت).
.15صألدب، حممد علي السراج، اللباب يف قواعد اللغة وآالت ا.5
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ويعرفه ابن احلاجب قائال:" املضارُع ما أْشبَه االسم بأحد حروِف (نأيُت)، لوقوِعِه مشرتكا، وختصيصه 
غيبة، والياء نيبالسني؛ فاهلمزة للمتكلم مفرداً، والنون له مع غريه، والتاء للمخاطب مطلقا، وللمؤنث واملؤنث

للغائب غريمها؛ وحرف املضارعة مضموم يف الرباعي مفتوح فيما سواه، وال يعرب من الفعل غريه إذا مل يتصل به 
)1(نون توكيد ونون مجع مؤنث."

ويعرف أيضا:" أنه ما دل على وقوع الفعل، وكان زمنه صاحلا للحال أو لالستقبال مثل: علي يدرُس يف 
أمجع النحويون على أن الفعل املضارع معرب إذا خال من نون التوكيد املُباشرة وقد ")2(بعد حٍني."غرفتِه وسيناُم 

)3(ومن نون اإلناث واتفقوا كذلك على أن أنواع إعرابه ثالثٌة رفٌع ونصٌب وجزم".

رفع الفعل المضارع:

يرفع املضارع إذا جترد من النواصب واجلوازم.

األوالُد يلَعبوَن)، حيث ظهرت الضمة على الفعل األول، وثبتت -(الولُد يلعبُ مثل: ويكون هذا الرفع ظاهرا-
النون يف الفعل الثاين.

الولُد يسعى)، حيث ُقدِّرت الضمة على أواخر األفعال -الولُد ميشي -(الولُد يلُهو مثل:قدرامقد يكون أو-
عذُّر يف (يسعى).ُهو، ميشي) والتالثالثة، وقد منع من ظهورها الثقل يف (يل

أو قد يكون حمليا: وذلك إذا كان هناك ما أْوجَب بناءُه، مثل: (ألساِفَرنَّ)، وهو فعل مضارع مبين على الفتح -
التصاله بنون التوكيد يف حمل رفع لتجرُّده عن الناصب واجلازم، و(البنات يْلعْنبَ) فعل مضارع مبين على السكون 

)4(فع لتجرده عن الناصب واجلازم.التصاله بنون النسوة، يف حمل ر 

أما النصب واجلزم فسيأيت التفصيل فيهما الحقا.،هذا بالنسبة للرفع

.15م، ص1996، 2، ط4يوسف حسن عمر، شرح الرضي على الكافية، جامعة قار يونس، بنغازي، ج.1
.38م، ص1994، 4، ط1أمني علي السيد، يف علم النحو، دار املعارف، القاهرة، ج.2
.189م، ص1994، 5، ط2املرجع نفسه، ج.3
.323م، ص 1971، 3، ط1حممد األنطاكي، احمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرفها، دار الشرق العريب، بريوت، ج.4
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أوجه المشابهة بين الفعل المضارع وبين االسم:

منها شيء.عرب أاارعتها األمساء، ولوال ذلك ملاعلم أن األفعال إمنا دخلها اإلعراب ملض

ل هو الفعاألمساء والفعل الذي ضارع ،، أما األفعال واحلروف فليست كذلكربةن األمساء هي املعألوذلك 
يصُلُح لوقتني: ملا أنت فيه، وملا مل يقع.، و ة عليهاألربعاملضارع ويعرف بدخول الزوائد

مزة.اهل: تسمىعالمة املتكلم، و : األلُف، وهيهيوالزوائد

عالمة الغائب.الياُء، وهي 

.الغائبؤنثهي عالمُة املخاطب، وعالمة املالتاُء، و 

: أفْـَعُل أنا، وتفعُل أنَت أوهي ونفعُل حنن، ويفَعُل هو.حنوم إذا كان معُه غريُه. وذلك النون، وهي للمتكل

ا تقع مواقع األمساء يف املعىن. تقول: زيد يقوُم، زيد قائٌم، فيكون او  عىن فيهما ملقيل هلا ُمضارعة؛ أل
أي حلاكم.)1(﴾مْ هُ نَـ يْـ بَـ مُ كُ حْ يَ لَ كَ بَّ رَ نَّ إِ وَ ﴿ا. كما قال عز وجلواحد

وتقوُل: زيد يَأُكُل، فيصلح أن يكون يف حال أْكٍل، وأن يأُكَل فيما يستقبل؛ كما تقول: زيد آكٌل. أي يف حال 
عىن لفاعٌل.مب(إن زيداً لََيفَعُل)حنو:ف والالم األلأكٍل، وزيد آكٌل غداً. وتلحقها الزوائُد ملعىن؛ كما تلحُق األمساء 

ا. وكان حق كل مبين أن ُيسكَن آخره، فُحرَّك آخُر هذا ملضارعته املعربَة، وذلك أنه ينعُت به كما ينعُت 

فعلَت : إنْ وحنموقَع املضارعة يف اجلزاء تقول: جاءين رجٌل ضَربَنا، كما تقول: هذا رجٌل يضربُنا، وضاربُنا، وتقُع 
)2(. اء ما ضارع املتمكن: إْن تْفَعْل افعْل. فلم ُيسِكنوها، كما مل ُيسكنوا من األمسمبعىنفعلُت،

ة بني وميكن إمجال أو  هي:مخسة أوجهيفواالسم الفعل املضارعجه املشا

وم) يصلح (يقالفعل:مثلكون شائعا، فيتخصص يكون شائعا فيتخصص، كما أن االسم : أنه ياألولالوجه -
لح جلميع (رجل) فيص: قولناكما يف ،ليه السني وسوف، اختص باالستقبالللحال واالستقبال، فإذا أدخلنا ع

الرجال، فإذا أدخلنا عليه األلف والالم اختص برجل معني.

.124سورة النحل، اآلية .1
.2، 1، ص2م، دط، ج1994، القاهرة، أبو العباس حممد بن يزيد املربد، املقتضب، تح حممد عبد اخلال عضيمة.2
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تدخل الم االبتداء على الفعل املضارع، كما تدخل على االسم كذلك. مثل: إنَّ زيدا ليقوُم، إنَّ :الثاينالوجه -
ذا الفعل، ألمساء، فلما دخلت على هبالدخول على االم االبتداء ختتص و واحٌد.زيدًا لقائٌم، فيكون املعىن فيهما 

ة بينهما.دلَّ على مشا

يشرتك فيه احلال واالستقبال، فأشبه األمساء املشرتكة؛ كالعني تطلُق على العنياملضارعالفعلأن:الثالثالوجه -
...الباصرة، وعلى عني املاء

ُت يضرُب، كما تقول: مرر برجلٍ ، تقول: مررتُ صفة كذلكالوجه الرابع: أن يكون صفًة، كما يكون االسم -
ضارٍب.برجلٍ 

الفعل املضارع على اسم الفاعل يف حركاته وسكناته مثل: يضرُب على وزن ضارٌب، جيريالوجه اخلامس: هو أن -
ي هو الرفع، الذاستحق االعرابلما أشبه الفعل املضارع االسم من هذه األوجه؛ ف،واسم الفاعل يعمل عمل الفعل

)1(. والنصب واجلزم

أحكامه:-2
إنَّ الفعل املضارع مبين يف حاالت، ومعرب يف حاالت أخرى، وتتجلى حاالت إعرابه فيما يلي: 

)2(إعراب المضارع الصحيح اآلخر:-أ

﴿بالفتحة الظاهرة كقوله تعاىل:وينصب)3(﴾هِ سِ فْ نَـ لِ رُ كُ شْ ا يَ منََّ إِ فَ رَ كَ شَ َوَمنْ ﴿تعاىل:فع بالضمة الظاهرة كقوله ير 
ًال وْ ا قَـ مَ هلَُّ لْ قُ ا وَ مهَُ رْ هَ نْـ تَـ َال وَ فٍّ أُ ا مَ هلَُ لْ قُ تَـ َال فَ ﴿تعاىل:كقوله، وجيزم بالسكون)4(﴾ا هَ اؤُ مَ دِ َال ا وَ هَ ومُ حلُُ اهللاَ الَ نَ يَـ نْ لَ 

)5(.﴾اميً رِ كَ 

.49ابن األنباري، أسرار العربية، ص.1
.20م، ص1998، 2املكرمة، طمجيل أمحد ظفر، النحو القرآين، مكتبة امللك فهد الوطنية، مكة .2
.40سورة النمل، اآلية .3
.37سورة احلج، اآلية .4
.23سورة اإلسراء، اآلية .5
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)1(إعراب المضارع المعتل اآلخر:-ب

هِ ادِ بَ عِ نْ مِ ى اهللاَ شَ ا خيَْ منََّ إِ ﴿رة على األلف كقوله تعاىل:قداملضمة الفريفع ب)ألفا أو واوا أو ياءً (المهتهو ما كان
وَ هُ ﴿قوله تعاىل:كء، وعلى اليا)3(﴾ابٍ تَ كِ نْ مِ هِ لِ بْ قَـ نْ و مِ لُ تْـ تَـ تَ نْ ا كُ مَ وَ ﴿قوله تعاىل:ك، وعلى الواو  )2(﴾اءُ مَ لَ العُ 
)4(.﴾يتُ ميُِ وَ يِ حيُْ 

نْ مِ ةً محَْ رَ الَّ إِ ابُ تَ الكِ كَ يْ لَ ى إِ قَ لْ يُـ نْ و أَ جُ رْ تَـ نتَ كُ َوَما﴿تعاىل:رة على األلف كقوله وينصب الفعل املضارع حبركة مقد
، وقوله )6(﴾اطً طَ شَ ا ذً ا إِ نَ لْ قُـ دْ قَ ا لَ هلًَ إِ هِ ونِ دُ نْ مِ وَ عُ دْ نَ َلنْ ﴿تعاىل:قوله كظاهرة على الواو والياءوحبركة)5(﴾كَ بِّ رَ 

أوياًء فاأللف  اوجيزم حبذف آخره ألفا أو واوً .)7(.﴾نيَ قِ لْ املنُ حنَْ ونَ كُ نَ نْ ا أَ مَّ إِ وَ يَ قِ لْ تُـ نْ ا أَ مَّ ى إِ وسَ ا مُ وا يَ الُ قَ ﴿:تعاىل
قوله ، والواو كما يف)8(﴾ا نيَ الدُّ نَ مِ كَ يبَ صِ نَ سَ نْ تَـ َال وَ ةَ رَ اآلخِ ارَ الدَّ اهللاُ ا آتَاكَ يمَ فِ غِ تَ ابْـ وَ ﴿كما يف قوله تعاىل:

نْ مَ وَ ﴿يف قوله تعاىل:، كماوالياء)9(.﴾هِ بِّ رَ ندَ عِ هُ ابُ سَ حِ امنََّ إِ فَ هِ بِ هُ لَ انَ هَ رْ بُـ َال رَ ا آخَ هلًَ إِ اهللاِ عَ مَ عُ دْ يَ نْ مَ وَ ﴿:تعاىل
)10(.﴾ينَ رِ اسِ اخلَ نَ مِ ةِ رَ اآلخِ ِيف وَ هُ وَ هُ نْ مِ لَ بَ قْ يُـ نْ لَ ا فَـ ينً دِ مِ َال اإلسْ رَ يْـ غَ غِ تَ بْ يَـ 

)11(إعراب األفعال الخمسة:-ج

نَ وْ سَ نْ تَـ وَ الِربِّ بِ اسَ النَّ ونَ ْأُمرُ تَ أَ :﴿ يرفع الفعل املضارع بثبوت النون إذا كان من األفعال اخلمسة كما يف قوله تعاىل
كوجزما، فالنصب  وحبذف النون نصبا )12(. ﴾ونَ لُ قِ عْ تَـ َال فَ أَ ابَ تَ الكِ ونَ لُ تْـ تَـ مْ تُ نْـ أَ وَ مْ كُ سَ فُ نْـ أَ  رَ بُـ كما يف قوله تعاىل:﴿ َ
)13(. ﴾ونَ لُ عَ فْ تَـ َال اوا مَ ولُ قُ تَـ نْ أَ اهللاِ دَ نْ ا عِ تً قْ مَ 

.21مجيل أمحد ظفر: النحو القرآين، ص.1
.28سورة فاطر اآلية .2
.48سورة العنكبوت، اآلية .3
. 56اآلية سورة يونس، .4
.86سورة القصص، اآلية .5
.14سورة الكهف: اآلية .6
.115سورة األعراف: اآلية .7
.77سورة القصص: اآلية .8
.117سورة املؤمنون: اآلية .9

.85سورة آل عمران: اآلية .10
.22مجيل أمحد ظفر، النحو القرآين، ص.11
.44البقرة، اآلية سورة .12
.03سورة الصف: اآلية .13
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)1(.﴾مْ كُ ْؤ سُ تَ مْ كُ لَ دَ بْ تُـ نْ إِ اءَ يَ شْ أَ نْ وا عَ لُ أَ سْ تَ وا الَ نُ آمَ ينَ ا الذِ هَ يـُّ ا أَ يَ قوله تعاىل:﴿ يف واجلزم كما 

ويبىن الفعل املضارع يف حالتني:

وك إىل البحر، يذهنبَّ أخ: لالثقيلة أو اخلفيفة، مثلالتوكيدارع على الفتح، إذا اتصلت به نون يبىن الفعل املض-
.وليسبحْن كما يشاء

)2(.: األمهات ْحيَتفلَن بعيدهنَّ به نون النسوة، مثليبىن الفعل املضارع على السكون، إذا اتصلت -

ثالثا: العوامل الجازمة للفعل المضارع وعالماته

تعريف الجزم:-1

لغة:-أ

ليمَني َجْزًما: القطع. َجزْمُت الشَّْيَء َأْجزُِمُه َجْزًما: َقطْعُتُه. وَجَزْمُت ااجلزم"عرفه ابن منظور يف لسان العرب بقوله:
َنُه أْي أمَضْيُتها، وَحَلَف َمييًنا َحْتًما َجْزًما. وُكلُّ أمٍر قَطْعُتُه َقْطًعا ال َعْوَدًة فيِه، َفقْد َجَزْمُتُه. وَجَزْمُت ما بَـ  ْيين وبـَيـْ

)3(ْرِف فاَجنَزَم."َقطَْعُتُه؛ ومْنُه جْزُم احل

اصطالحا:-ب

أحد ألقابإحدى أدوات اجلزم. فهو دُث على آِخِر املضارع املسبوق بهو أحد أمساء اإلعراب الذي حياجلزم 
نْ كُ يَ ملَْ ْد وَ ولَ يُ ملَْ ْد وَ لِ يَ ملَْ ﴿قوله تعاىل:، حنو)4(اإلعراب برأي البصريني، أما الكوفيون فيستعملونه للبناء واإلعراب 

.)5(﴾دُ حَ ا أَ ؤً فُ كُ هُ لَ 

واجلزم يف األفعال نظري اجلّر يف األمساء؛ فليس لالسم يف اجلزم نصيٌب، وليس للفعل يف اجلّر نصيٌب، فِمْن مثَّ مل 
)6(ُيضِمروا اجلازم كما مل ُيضِمروا اجلار.

.101سورة املائدة، اآلية .1
اء الدين بوخدود، املدخل النحوي، ص.2 .54علي 
.96( ج ز م)، صمادة، 12منظور: لسان العرب، مج ابن .3
.406عزيزة فوال بابيت: املعجم املفصل يف النحو العريب، ص.4
.04،03سورة اإلخالص: اآلية .5
.9، ص 1992، دط، 3بن عثمان بن قنرب: كتاب سيبويه، تح عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، جبشر أبو .6
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للفعل المضارع:العوامل الجازمة -1

رمحةِ منْ أسْ :(ال تيقسمان. قسم جيزم فعال واحًدا مثلاملضارع إذا سبقته إحدى اجلوازم وهيالفعل جيزم 
، وإما حمليٌّ، قاظيٌّ، إن كان ُمعربًا كما مثلنا ساب:(مهما تفعْل ُتسأْل عنه). وجزمه إما لفاهللا)، وقسم جيزم فعلني، مثل

)1(مثل: (ال تشتغلنَّ بغري النافع). إن كان مبنًيا،

)2(وهي أربعة حروف ذكرها الناظم يف قوله::ما يجزم فعال واحًدا-أ

ِبال والٍم طالًِبا ضْع َجْزًما                 يف الِفْعِل َهكذا بِلْم وَلمَّا

"حرفا نفي وجزم وقلب، ينفيان املضارع وجيزمانه، ويقلبان زمانه من احلال أو االستقبال إىل املاضي. َلْم وَلمَّا:-
)3(درْسَت فيما مضى." َلمَّا تْدُرْس. يعين أنك ما–فإن قلنا: ملْ تْدُرْس 

وتفرتق ْمل وَلمَّا يف أربعة أوُجٍه:

دْ ولَ يُ ملَْ ْد وَ لِ يَ ملَْ ﴿بل جيوز االستمرار، حنو قوله تعاىل:ال جيب استمرار نفي مصحوبة باحلال (ْمل) للنفي املطلق، إذ -
، وجيوز عدمه كأن نقول: ملْ يْفعْل مث َفعَل).)4(﴾

(َلمَّا)للنفي املستغرق مجيع أجزاء الزمان املاضي حىت يتصل باحلال، فال يصح أن تقول: َلمَّا أْفعْل مث فعلُت، ألن و
ا أفعْل) أنك مل تفعْل حىت اآلن، وقولك:(مث فعلُت) يناقض ذلك. ولذلك ُتسمى حرف استغراق  معىن قولك :(َلمَّ

ا يستغرق الزماين املاضي كله.  ألن النفي 

رن املنفي ب (مل) ال يتوقع حصوله، أما املنفي ب (ملا) فمتوقع احلصول، فإذا قلت: ملا أسافر فسفُرَك ُمنتظأ-

جيوز أن تقع (ْمل) بعد أداة من أدوات الشرط، مثل: إْن ْمل جتتِهْد تَندْم. وال جيوز أن تقع َلمَّا بعدها.-

.183مصطفى الغالييين: جامع الدروس العربية، ص.1
، 1قاهرة، مج ، دار الفكر العريب، الاملرادى املعروف بابن قاسم: توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية بن مالك، تح عبد الرمحن علي سليمان.2

.1265، ص 2001، 1ط
.40، ص 1996، 1لبنان، ط-بية، دار العلوم العربية، بريوتحسن نور الدين: الدليل إىل قواعد اللغة العر .3
.03اآلية سورة اإلخالص:.4
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ا أْدُخْلها). وال جيوز ذلك يف جمزوم (ملْ (جيوز حذف جمزوم (َلمَّا)، مثل: قاربُت املدينَة وَلمَّا، مبعىن - ) إال يف وَلمَّ
الضرورة فقط مثل قول الشاعر: 

إْن وَصْلَت وإْن ملَِ َدْعَتها           يوَم األعازبِ احفْظ َوديعَتَك اليت اْستو 
)1(مبعىن: وإْن ملْ َتصْل.

ا على الفعل املاضي فُتصبح مبعىن(حني) وهي ليست نافية وال جازمة يف هذه احلالة حنو: َلمَّا اجتهَد تدخل َلمَّ كما 
ا معىن(حني) ال جيُب إدخاُهلا على املضارع فال نقول: َلمَّا جيتهْد  أكرْمتُه. فاملعىن: حني اجتهَد أكرْمُتُه. وإذا أُريَد 

)2(أُكرِْمُه، بل جيُب أن نقوَل: حَني جيتهُد. فهي ال تسبُق املضارع إال إذا كانت نافية جازمة.

"حرف جزم يُطلُب به الكف عن الفعل أو تركِه، حنو: ال ترحْل عنَّا...وهو يدخل على فعل املخاطب ال الناهية:-
ول، ذلك أنَّ . ويدخُل على فعل املتكلم املبين للمجهوعلى الغائب، ويدخُل عليهما جمهولني، حنو: ال ُخيَذْل وُختَذلْ 

)3(املنهي غري املتكلم. وال يدخل على فعل املتكلم املبين للمعلوم إال فيما ندَر."

ا إحداث الفعل، حنو قوله تعاىل:الم األمر:- وهو حرف أكثر ما يدخل )4(﴾ليُـْنِفَق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه ﴿يُطلب 
َولَِنْحِمْل ﴿على الغائب، حنو: ليقْم كلٌّ بواِجبِه. ويقل دخوُل ال األمر على املتكلم املفرد أو اجلمع، حنو قوله تعاىل:

فَِبَذِلَك ﴿، حنو قوله تعاىل:)6(ويقلُّ دخوهلا على املخاطب ألن صيغة األمر موضوعة له)5(﴾َخطَايَاُكْم 
)7(.﴾واحُ فـَْليَـْفرَ 

ريف يت (الالم) و(ال) حن طلب الفعل أو تركِه، إن كان من األدىن إىل األعلى، ُمسيَّ(دعاء) تأُدبًا. ومسُ إ
مى سوحنو: ال تؤاخذنا مبا فعَل السفهاءُ ِمنَّا. وكذلك األمر بالصيغة ي) 8(﴾كَ بُّ ا رَ نَ يْـ لَ لِيَـْقِض عَ ﴿دعاء، كقوله تعاىل:

)10(. ﴾ِيل رْ اغفِ بِّ رَ ﴿كقوله تعاىل:)9(فعل ُدعاء 

.184مصطفى الغالييين: جامع الدروس العربية، ص.1
.41حسن نور الدين: الدليل إىل قواعد اللغة العربية، ص.2
املرجع نفسه، الصفحة نفسها..3
.07: اآلية سورة الطالق.4
.12سورة العنكبوت: اآلية .5
.239عاصم بيطار: النحو والصرف، ص.6
.58سورة يونس: اآلية .7
.77الزخرف: اآلية سورة.8
.186مصطفى الغالييين: جامع الدروس العربية، ص.9

.28سورة نوح: اآلية .10
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يجزم فعلينما-ب

األمساء:(مْن، وما، ومْهما، ه، ومها احلرفان (إْن وإْذَما) و ط، والثاين جوابه وجزاؤ فعل الشر يسمى األول
قوله:يفوقْد مجعها احلريري)1(وأيُّ، وأيـَْنما)ْيفَما، ومىت، وأيَّاَن، وأيَن، وأىنَّ، وحيثُما، وكَ 

هذا وإْن يف الشرِط واجلزاِء      َجتْزُِم فعلْنيِ ِبال امِرتاءِ 

وتِْلُوها أيُّ وَمْن ومْهَما         وحْيثَُما أْيًضا وَما وإْذَما

وأَْيَن ِمنُهنَّ وأىنَّ وَمَىت          فاْحَفْظ مجيَع األدواِت يا فىت 

وزاَد قْوٌم َما فقالوا: إمَّا        وأيـَْنَما كما تلوا أيَّاما

وهذه أمساء صرحية، و(مْن، وما، وأيُّ، ومْهَما)هي: هلا تسع أخوات (إْن) الشرطيةلقد رأينا سابقا أن 
، وحيُثما( ة أْي إذا طيوهي حرف. فهذه األلفاظ تعمل عمل إْن الشر )إْذَما(وهذه ظروف، و)مىت، وأْيَن، وأىنَّ

ما؛ ومها (إْذَما  دخلْت على مستقبلني جزَمتُهما حنو: مْن تُزْر أُزْر. ولفظتان منها ال تعمالن إالَّ مع اتصال (ما) 
ا، ومع حذفها؛ وهي مىت او عُ دْ ا تَ امَّ يَّ أَ ﴿وأيُّ وأيَن وإْن. كقوله تعاىل:وحْيثَُما)؛ وأربعة ألفاظ تعمل مع اتصال (ما) 

)2(. ﴾َىن سْ احلُ اءُ مسَ األَ هُ لَ فَـ 

ا مَّ إِ وَ ﴿:وإذا دخلْت (ما) على (إْن) أُدِغَمْت النون يف امليم، وجاَز أن يكون اجلزاء فعل أمر كقوله تعاىل
وقد تدخل (ال) على (إْن) الشرطية، فُتدغم النون يف الالم، وجتزم )3(﴾اءٍ وَ ى سَ لَ عَ مْ يهِ لَ إِ ذْ بِ انْ فَ ةً نَ اَ يَ خِ مٍ وْ قَـ نْ مِ نَّ افَ ختََ 

الفعلني مثل: إالَّ خترُْج أخرُْج.

ُحيذف حرف الشرط من الكالم، فيجزِم الفعلني ويكثر ذلك يف األمر والنهي ويكون حرف الشرط وقد 
ُمقدًرا فيه كقولك يف األمر: ُزْرين أُْكرِْمَك، فتجزم الفعلني ألن التقدير: إْن تُزْرين أُكرُمَك، وكقولَك يف النهي: ال تُقْم 

)4(ْم أْغَضْب عليَك فاعرْف ذلك. أْغَضْب عليَك. فيجزم الفعلني، ألن التقدير: إْن تقُ 

.307، 306حفين ناصف وآخرون: الدروس النحوية، ص.1
.110سورة اإلسراء: اآلية .2
.58سورة األنفال: اآلية .3
.127صيري: شرح ملحة اإلعراب، احلر القاسم بن علي.4
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"هي أم الباب تقول: إْن تعمْل خريًا تلَق خريًا. وإمنَّا كانت(إْن) أم الباب ألن أدوات الشرط قد يتصرَّْفَن إْن:-
)1(فُيفارْقَن الشرط إالَّ(إْن) فال تفارقُه، وألن غريها من جوازم الفعلني يتضمُن معناها." 

مل ويُرفَ . واألكثر ما جتزمزمْت الفعلني، وقليال وهي: حرف مبعىن (إْن)، فبنيْت وجإْذَما:- ُ ع الفعالن بعدها، أن 
ا ال جتزم إالَّ يف ضر  ّ ورة الشعر.وذهب بعضهم إىل أ

)2(قول الشاعر:حنو 

وإنَّك إذما تأِت ما أنَت آمٌر        ِبه تـُْلِف مْن أيَّاه آتيا

تها عليها (ما) الزائدة للتوكيد فحملولقد ذهب "املربد" و"ابن السراج" و"الفارسي" إىل أنَّ (إْذ) ظرف زمان زيدَ 
ا ال معىن هلا إالَّ ربط اجلواب بالشرط ومن النحاة من جيعلها امسا ُمعتربًا فيها  معىن (إْن) فصارت حرفًا مثلها أل

)3(معىن الظرفية.

شر امسًا:أما األمساء فهي أحد ع

: اسم مبهم للعاقل حنو: (مْن يفعْل سوًء ُجيَز بِه).منْ -

)4(. ﴾َوَما َتفَعُلوا ِمْن َخٍري يـَْعَلْمُه اهللاُ ﴿اسم مبهم لغري العاقل حنو قوله تعاىل::ما-

َا َفَماَمْهَما تْأتَِنا بِِه ِمْن َءايَ ﴿: اسم مبهم لغري العاقل حنو قوله تعاىل:مهما- )5(.﴾َحنُْن َلَك ِمبُْؤِمِنَني ٍة لَِتْسَحَرنَا ِ

ا مركبة من (َما َما)؛ فاألوىل للشرط والثانية زائدة للتوكيد، فأبدلوا من واخُتِلَف يف (مهما)،  حيث قال اخلليل أ
األلف األوىل هاًء كراهة التكرير.

ا مركبة من (مْه)اليت هي اسم فعل أمر للزجر والنهي ومعناها (أُكُفْف) مع  وقال "األخفش" و"الزجاج" أ
)6(لشرط واجلزاء.(ما) الشرطية، مث ُجِعال كلمة واحدة ل

.470، ص1997، 2حممد أسعد النادري: حنو اللغة العربية، املكتبة العصرية، بريوت، ط.1
.186مصطفى الغالييين: جامع الدروس العربية .2
.187املرجع نفسه، ص.3
.197سورة البقرة: اآلية .4
.132سورة األعراف: اآلية: .5
.1275: توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك، صواملرادى، 187مصطفى الغالييين: جامع الدروس العربية، ص.6
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"باإلضافة إىل ذلك أن (من، ما، مهما) أمساء للداللة على ذوات. إذا كان فعل الشرط بعدها ُمتعديا ْمل 
.كَ يستْوِف مفعولُه، تُعرب هذه األمساء يف حمل نصب مفعول به، حنو: مْن تُعلِّْم خيدْمَك، ما تقرأْ يُفد

يا ومستوفيا مفعوله أو   يف حمل رفع األمساءكان الزما أو ناقصا، أُعرِبْت هذهأما إذا كان فعل الشرط بعدها ُمتعدِّ
، ما يُكْن كَ مبتدأ خربه مجلة فعل الشرط، أو مجلة جواب الشرط، أو كالمها مًعا وهذا األفضل، حنو: ما تأُخْذُه يزدْ 

)1(. "قبيًحا فاجَتِنْبهُ 

حنو قول الشاعر:)2(" اسم شرط يدل على الزمان" متى:-

مىت تأتِِه تعشو إىل ضوِء نارِِه        جتد خري ناٍر عندها خُري موقِد 

نالحظ أن (مىت) جزمت فعلني األول (تعشو) وهو فعل الشرط، والثاين (جتْد) وهو جواب الشرط واألصُل 
ا ظرف زمان تضمنت معىن الشرط مبين  على السكون يف حمل نصب مفعول فيه.يف (مىت) أ

، كقول الشاعر: )3(وقد تلحقها (ما) الزائدة للتوكيد

روانُف أْليتَـْيَك وُتستطَارَا مىت ما تْلَقين فـَْرَدْيِن تْرُجْف    

كقول الشاعر:) 4("اسم شرط يدل على الزمان" :أيَّان-

ُتدرِْك األمَن منا ملْ تزْل َحِذَراأيَّاَن نـُْؤِمْنَك تْأَمْن غريَنا وإذا        ملْ 

واب الشرط (نْؤمْنَك)، والثاين ججند أن (أيَّاَن) يف الشطر األول من البيت الشعري جزمت فعلني، األول فعل
)5(الشرط وجزاءه وهو (تأمْن)، وأصل (أيَّان) ظرف زمان للمستقبل تضمنت معىن الشرط مبين على الفتح.

.43، 42الدليل إىل قواعد اللغة العربية، صحسن نور الدين: .1
.43املرجع نفسه، ص.2
.188، 187مصطفى الغالييين: جامع الدروس العربية، ص.3
.43حسن نور الدين: الدليل إىل قواعد اللغة العربية، ص.4
.188مصطفى الغالييين: جامع الدروس العربية، ص .5
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الشاعر:كثريا ما تلحق (أيَّان) ما الزائدة للتوكيد، حنو قول

إذا النَّعجة األْدماُء باتْت بقْفرٍَة        فأيَّاَن ما تعدُل به الرِّيُح ينزلِ 

ا مركبة من (أي) اليت تتضمن معىن الشرط و(آن) اليت مبعىن حني، فصارتا بعد »نأي إ«(أيَّان) هو أصلإنَّ  ، أل
)1(الرتكيب امسًا واحًدا للشرط يف الزمان املستقبل.

وقد تلحقها ...اسم مكان يتضمن معىن الشرط، وتعرب ظرف مكان حنو: أيَن يذهْب حيرتِْمُه الناُس.: "وهي أين-
)3(. ﴾تُ وْ املَ مُ كُّ كْ ِر دْ وا يُ ونُ كُ ا تَ مَ نَ يْـ أَ ﴿حنو قوله تعاىل:)2((ما) الزائدة للتوكيد"

وتقوم (أين) على ضربني:

استفهاًما، كقولك: أين بيُتك؟األول: أن تكون

ء، قولك: أيَن تكْن أُكْن. زاللشرط واجلالثاين: أن تكون

نالحظ أن (أيَن) جزمْت فعلني، األول (تصرْف) وهو فعل الشرط والثاين (جتْد) وهو جوابه وجزاءه، وهذا 
ن (ما)، لكننا رأينا عكس ذلك مبدليل قاطع على ما قاله "أبو إسحاق" حول (أين) اليت ال جتزم إال إذا اتصلت 

)4(نه هو اجلازم و(ما) مضمومة إليها. خالل ما قاله الشاعر (أيَن تصرْف) فجزم، وليس معه (ما) فُعِلَم أ

:" وهي اسم مكان تضمن معىن الشرط، وال جتزم إالَّ مقرتنًة مع (ما) وتعرب ظرف مكان حنو: حيثُما حيثما-
ُر علمُه. يذهْب جيْد من يُقدِّ

السكون يف حمل نصب ظرف مكان، وقبل دخول (ما) ال يكون ذلك؛ ألنَّه يضافحيثما: اسم شرط مبين على 
، فإذا جاءت )6(﴾رَاُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث َال تـََرْونـَُهْم يَـ هُ نَّ إِ ﴿كقوله تعاىل)5(إىل اجلملة، وال يضاف إىل املفرد"
)7((ما) سهلْت وقوع الشرط واجلزاء.

.114وتطبيقاته، ص حممود مطرجي، يف النحو.1
.81، ص2002، 1األردن، ط-حممود عواد احلموز: الرشيد يف النحو العريب، دار صفاء، عمان.2
.78سورة النساء: اآلية .3
.305، ص2007، 1لبنان، ط-أبو احلسن علي بن احلسني الباقويل األصبهاين: شرح اللمع يف النحو، دار الكتب العلمية، بريوت.4
.81الرشيد يف النحو العريب، صحممود عواد احلموز: .5
.27سورة األعراف: اآلية .6
.306األصبهاين: شرح اللمع يف النحو، ص.7

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


الفعل المضارع و دالالته الزمنيةالفصل األول                        

39

: اسم مكان تضمن معىن الشرط، وال تلحقها (ما) كقول الشاعر:أنَّى-

اوُل خليليَّ أىنَّ تأتياين تأتيا         أًخا غري ما يُرضيُكما ال حيُ 

: اسم مبهم متضمن معىن الشرط، وتكون يف موضع نصب على احلال من فاعل فعل الشرط مثل: كيفما-

كيفما تكْن يكْن أبناُؤَك. 

)1(مبين على السكون يف حمل نصب حال.كيفما: اسم شرط 

ا تقتضي شرطًا وجوابًا جمزومني، سواًء ختلف النحويون يفولقد ا عمل (كيفما)، حيث يرى الكوفيون أ
حلقتها (ما)، حنو: كيفما تتحرْك أحترْك، أو مل تلحقها، حنو: كيف جتلْس أجلْس.

أما البصريون فهي عندهم مبنزلة (إذا)، تقتضي شرطًا وجوابًا وال جتزم، فهما بعدها مرفوعان على أن يكون الفعلني 
ا أم مل جتزْم.متفق )2(ني يف اللفظ واملعىن، سواء أجزمت 

: اسم شرط، وهو دون سائر األمساء ُمعرب باحلركات الثالث، وُيضاف يف الغالب إىل اسم ظاهر، ويتميز أيُّ -
)3(بأنه يصلح ملعاين أخواته كلها حنو: أيُّ طالٍب يذهْب إىل احلفلة يُعاقْب. 

عالمات جزم الفعل المضارع:-2

وهو العالمة الفرعية. ولكل واحدة من هاتنياألصلية للجزم، واحلذفوهي العالمةالسكون جيزم وفق عالمتني:
كما يلي:العالمتني مواضع سنذكرها

فأما السكون فيكون عالمة للجزم يف الفعل املضارع الصحيح اآلخر، ومعىن ذلك أن آخره موضع السكون:-أ
ثة (األلف والواو والياء)، ومثال ذلك: أْمل ُيسافْر أخوَك، ْمل يِعْد إبراهيم خالًدا ليس حرفًا من حروف العلة الثال

بشيٍء، ْمل يسأْل بكٌر األستاذ)، فنالحظ أن حرف اجلزم (مل) ملا سبق الفعل املضارع جزمه بالسكون، ولكل من 
)4(هذه األفعال فعٌل مضارع صحيح اآلخر.

.81النحو العريب، صحممود عواد احلموز: الرشيد يف .1
.189مصطفى الغالييين: جامع الدروس العربية، ص.2
.44، 43حسن نور الدين: الدليل إىل قواعد اللغة العربية، ص.3
.40ص، 1989مكتبة السنة، القاهرة، دط، حممد حمي الدين عبد احلميد: التحفة السنية بشرح املقدمة األجرومية، .4
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وعالمة على جزم الكلمة.موضع دليلللحذف موضعان ويف كلمواضع الحذف:-ب

الموضع األول:-

من عالمات جزم الفعل املضارع حذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل اآلخر مثال ذلك (َيسعى، يُعطي، يَدعو) 
د، فإنَّ (َيْسَع) جمزوم ب(مل) وعالمة جزمه حذف األلف، وما قبلها دليل عليها أي  فإذا قلت: مل يسَع علي إىل ا

بدُع) جمزوم قلنا : ْمل يدُع حممٌد إالَّ إىل احلق، فالفعل املضارع(ي(الفتحة) نفس األمر بالنسبة إىل املثال التايل، فإذا
(مل) وعالمة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها، وهناك دليل آخر حنو: مل يُعِط حممد إالَّ خالدا، فإنَّ 

. (مل) وعالمة جزمه حذف الياء، والكسرة قبلها دليل عليهاب (يُعِط) فعل مضارع جمزوم 

لموضع الثاني:ا-

ثال ذلك: (يضربان، محتذف النون يف األفعال اخلمسة وهذه عالمة أخرى من عالمات جزم الفعل املضارع و 
تضربان، يضربون)، ترفع هذه األفعال اخلمسة بثبوت النون، أما يف موضع اجلزم فنجد مثال (مل يضربا، ومل يضربوا، 

(مل) وعالمة جزمه حذف النون، واأللف أو الواو أو ب مضارع جمزوم ومل تضربوا) لكل واحد من هذه األفعال فعل 
)1(.الياء فاعل مبين على السكون يف حمل رفع

العوامل الناصبة للفعل المضارع وعالماته:رابعا:

تعريف النصب:-1

لغة:-أ

َبُه النَّصُب: اإلعياُء ِمَن الَعياِء، والِفعُل َنِصَب الرَُّجُل، بالكسر، َنَصًبا: أَْعَيا وتـَِعَب؛ وأَْنصَ "جاء يف لسان العرب:
ل اجلوهري: اُهَو، وأَنَصَبين هَذا األْمُر. ويف اَحلديِث: فاِطَمُة َبْضَعٌة ِمينِّ يْنِصُبين ما أَْنَصبَـَها، أْي يُتِعُبين ما أتْـَعَبها. ق

ْي َتعِصُف فيه ٌل مبعىن َمفعوٌل فِيه؛ ألنُه يُنَصُب فيه ويُتَعُب َكَقوهلْم: ليٌل نائٌم أْي يُناُم فيه، ويوٌم عاِصٌف أناِصٌب فاعِ 
)2(الرِّيُح." 

.41حممد حمي الدين عبد احلميد: التحفة السنية بشرح املقدمة األجرومية، ص.1
.758مادة (ن ص ب)، ،1ن منظور: لسان العرب، مجاب.2
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اصطالحا:-ب

)1(ُيسمى أيًضا يف االصطالح املنصوب". "نصَب الكلمَة أْي: أحلَقها عالمَة النصِب. و 

مواضع النصب في الفعل المضارع:

أريُد أْن :نها اليت تنصب الفعل مباشرًة، حنوسواء مالنصب، إحدى أدواتيكون املضارع منصوبًا إذا سبقته
)2(. بعد الفاء السببية أو واو املعيةيكون املضمرة. و و اليت تنصُبُه بأن أذهَب، أ

امل الناصبة للفعل المضارع:العو -1

ينصب الفعل املضارع بواحد من أربعة أحرف التالية: (أْن، لْن، إذْن، كْي)، وينصب كذلك بعد الم 
ا؛ وأيًضا السببية، وواْو املعية) بأْن مضمرة وجوبً اجلحود، وحىت، وأْو اليت مبعىن "إىل" أو "كي" أو "إالَّ"، وبعد (فاء 

بعد (الم التعليل، والواو، والفاء، ومث، وأْو) العاطفات بأْن مضمرة جوازًا. ونواصب املضارع تفيد مع النصب معىن 
)3(آخر وهو ختصيص الفعل لالستقبال بعد أن كان حمتمال.

)4(يف قوله:وقد مجعها احلريري

شرًحا يُفَهُم            ما ينِصُب الفعَل وما قد جيزمُ وُحقَّ أْن نشرَح 

فَينِصُب الِفعَل السليَم أْن ولْن         وكْي وكْيما مث حىت وإذنْ 

والنصُب يف املعتلِّ كالسليِم           فانِصْبُه تْشفي ِعلََّة السَّقيمِ 

رِّ والالُم حَني تْبتدي بالكسِر          وهَي إذا فكرَت الُم اجلَ 

والفاُء إْن جاءْت جواَب النَّهِي       واألمِر والَعرِض مًعا والنَّفيِ 

ويف َجواِب لْيَت يل وهْل فَىت؟        وأْيَن مْغداَك وأىنَّ ومَىت؟

والواُو إْن جاءْت مبعىن اجلْمِع        يف طلِب املأموِر أو يف املْنعِ 

.1113لعريب، صعزيزة فوال بابيت: املعجم املفصل يف النحو ا.1
املرجع نفسه، الصفحة نفسها..2
.443حممد أسعد النادري: حنو اللغة العربية، .3
.118احلريري البصري: شرح ملحة اإلعراب، ص.4
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وُكلُّ ذا أودَع ُكُتًبا شىت ويُنَصُب الفعُل بأْو وحىت         

التالية: لن، إذن، كي، أن.دوات النصب ينصب الفعل املضارع إذا جاءت قبله إحدى أأوال: 

حرف نصب ونفي واستقبال. أي أنه مع نصبه للفعل املضارع يدل على نفي معناه يف املستقبل.لن: -

وال تقتضي (لن) تأييد النفي. فنفيها ملعىن الفعل يف املستقبل قد تكون له غاية ينتهي إليها حنو: لْن أتكلَم حىت
ودة أن تسُكَت، وقد يكوَن ُمَؤبًدا بال غاية حنو: لْن يعوَد املاضي؛ فإنَّ نفي عتسُكَت؛ فإنَّ نفي كالمي مستمر إىل 
املاضي مستمٌر إىل األبد بدليٍل عقلٍي.

وقد تفيد (لن) مع النفي الدعاء كقول األعشى:

َت هلُم خالًدا ُخلوَد اجلبالِ ْ لمث الزِ زالوا كذِلُكْم لْن ت

ا نادٌر ِجدا   )1(كقوِل أيب طالب:وتلقِّي القسم 

اِب دفيَناْم          حىت أَُوسدَ  يف الرتُّ واللَِّه لْن َيِصلوا إليَك ِجبَمعهِ 

)2(حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال". إذن: "-

ب (إذن) الفعل املضارع بثالثة شروط تتمثل يف:تنصِ 

.ذْن تصدقْ رتُم خالدا، فتقول له: إقوله: أنا أحأن يكون املضارع بعدها مستقبال، فإن كان حاال وجب رفعه، حنو -

أن تقع (إذن) يف صدر اجلملة حنو قوله: سأحضُر لزيارتَك غًذا، فتقول له: إذن أُكرَمك، فإن تأخرْت أو وقعْت -
حشًوا داخل اجلملة اُمهِْلْت كقولَك: أكرُمك إذن أو أنا إذن اُكرُمَك.

بواسطة القسم، كقول الشاعر:أن تتصل بالفعل املضارع أو تنفصل عنه -

إذن واللَِّه ترميَـُهْم ِحبرٍب          ُتشيُب الطفَل من قبِل املشيبِ 

.446حممد أسعد النادري، حنو اللغة العريب، ص.1
املرجع نفسه، الصفحة نفسها..2
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اخلَري إذن جيزَيك اصنعْ فإذا حتققت الشروط الثالثة السابق ذكرها ُنِصَب الفعل املضارع بعدها (أي بعد إذن) حنو: 
)1(اهللاُ أحسَن اجلزاِء.

، "فهي مبنزلة أن )2("حرف مصدري ونصب واستقبال حنو: عاشْر العلماَء لكي تكتِسَب منهْم املعرفَة." كي: -
ومن أجل ذلك فهي تذل على ) 3(﴾َكْيَال تَْأَسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم لِ ﴿املصدرية معىن وعمال وذلك حنو قوله تعاىل:

)4(املستقبل القريب". 

كْي ال : ُخْذ كتابَك من الطفِل لأو (ما) الزائدة مثل(ال) النافية، ببني كي واملضارع إالَّ ل وال جيوز الفص
ْيما يفوَتَك شيءٌ من ِلك: اصِغ جيًدا مع الفاصالن ُقِدمت (ما) مثلُميزَقُه، خرجُت إىل احلدائِق ِلكْيما أتنزَه، فإذا اجت

الشرِح.

مرة وجوبا ناصب بعدها (أْن) مضتكون حينئذ حرف جر، ويكون الو وقد تكون كي تعليلية مبعىن (الم التعليل) 
مثل: جلسُت كي أسرتيَح. 

وقد تأيت (كي) تعليلية أيضا إذا تأخرت عنها (الالم) كقولك: جلسُت كي ِألسرتيَح. وال يصح أن تكون مصدرية 
هذا املوضع لوجود الفاصل بينها وبني الفعل وهو (الالم)، ومنه قول الرُقيَّات:يف 

كي لَِتقضين رُقيُة ما          َوَعدْتين غَري ُخمتلِس 

(الالم)، كقولك: جلسُت لكي أسرتيَح.بوتكون (كي) مصدرية إذا كانت مسبوقًة 

وجيوز أن تكون (كي) مصدرية أو تعليلية يف موضعني مها:

(الالم) وال تتأخر عنها (أْن) املصدرية، كقولك: جلسُت كْي أسرتيَح، وإن ُقدِّرت قبلها (الالم) كانت ب أال ُتسبَق -
مصدرية، وإن ُقدِّرت (أْن) املصدرية بعدها كانت (كي) حرف تعليل.

.38، ص2006، 3قسم اللغة العربية: الوجيز يف النحو والصرف، املركز الدويل، غزة، ط.1
.449د أسعد النادري: حنو اللغة العربية، حمم.2
.23سورة احلديد: اآلية .3
.92، ص2002، 1علي جابر املنصوري: الداللة الزمنية يف اجلملة العربية، الدار العلمية الدولية، عمان، ط.4
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)1(أن تتوسط (كي) بني (الالم) و(أْن) املصدرية، كقولك: جلسُت ِلكْيَما أْن أسرتيَح.-

ا أمران:حرفأْن: "- مصدرية ونصب واستقبال، يشرتط للنصب 

أحدمها: أن تكون مصدرية ال زائدة وال ُمَفسِّرًة.

والثاين: أالَّ تكون خمففة من أنَّ الثقيلة، وهي اليت تلي كالًما داال على اليقني أو الظن.

ا حنو: أريُد اْن اُسافَر، وإن كانت (أْن)  ْن يعتدلُ زائدة حنو: نسافُر ملا أفإن حتقق الشرطان وجب نصب املضارع 
، أو ُمَفسِّرة حنو: كتبُت إليِه اْن يعوَد إىل الوطِن. إذا أردَت  فع الفعُل (أْن) معىن (أي) مل تنصْب، وإمنا يرتب اجلوُّ

بعدها.

ا. وإن كانت (أْن) خمففة م ن الثقيلة حنو: أُؤَكُد أن سيفوُز فريُقنا. مل جيْز كذلك نصب املضارع 

مجعوا عليه لذلك أو (أْن) الواقعة بعد الظن وحنوه مما يدل على الرجحان جيوز فيها أن تكون ناصبة وهو األرجح، و 
ارع ناصبة فتكون خمففة من الثقيلة ويُرفع املض، وجيوز فيها أالَّ تكون )2(﴾وا كُ َر تْـ يُـ نْ أَ اسُ النَّ بَ سِ حَ أَ ﴿يف قوله تعاىل

)4(قرئ تكون بالنصب والرفع". )3(﴾َنةٌ َن ِفتَـ و كُ تَ الَّ وا أَ بُ سِ حَ وَ ﴿اىلبعدها كقوله تع

وينصب الفعل املضارع بأن مضمرة وجوبا يف ستة مواضع هي:ثانيا:

كقوله اً أو معناً فقط؛ فاملاضي لفظا ومعنسبوقة بكوٍن ناقص ماض لفظًا ومعناً "وهي الالم املبعد الم الجحود: -
اهللاُ َكَفُروا َوظََلُموا َمل َيُكنِ ِإنَّ الَِّذينَ ﴿كقوله تعاىل) 6(" واملاضي معنًا ) 5(﴾َوَما َكاَن اُهللا لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ﴿تعاىل (

)7(. ﴾لِيَـْغِفَر َهلُْم 

انتظْرين حىت تطلَع الشمُس، وهي تفيد معىن (إىل) أو :" وهي حرف جر، جيب إضمار (أْن) بعدها، حنو: حتى-
سُكَنُه،أ(الم التعليل)، حنو: انتظُرَك حىت ترجَع، أي: إىل أن ترجَع، ومثال (الم التعليل) قولك: بنيُت البيَت حىت

.450، 449حممد أسعد النادري: حنو اللغة العربية، ص.1
.02سورة العنكبوت: اآلية .2
.71سورة املائدة: اآلية.3
.444حممد أسعد النادري: حنو اللغة العربية ص.4
.143سورة البقرة: اآلية .5
.40قسم اللغة العربية: الوجيز يف النحو والصرف، ص.6
.168سورة النساء: اآلية .7
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)1(وأطْع اَهللا حىت تفوَز برضاُه، أي: ألسكنُه ولتفوَز، وقد تأيت بعد (إالَّ) حنو: سُأعاقُبَك حىت تقوَل احلقَّ."

"ويشرتط لنصب املضارع بعد (حىت) مبعانيها الثالثة السابقة ثالثة شروط:

: أن يكون مستقبال ال حاًال.أحدها

أال يكون مسببا عما قبله.الثاني:

)2(أال يكون فضلة."الثالث:

قبال بالنسبة إىل االستواستقبال املضارع قد يكون بالنسبة إىل زمن التكلم وعندها جيب نصبه، وقد يكون 
ما قبل (حىت) فيجوز عندها نصبه ورفعه. إًذا ينصب الفعل املضارع باعتبار استقباله بالنسبة إىل ما قبل (حىت) ال 

)3(﴾ولُ سُ الرَّ ولَ قُ يَـ ىتَّ وا حَ لُ زِ لْ زُ وَ ﴿ار حالته احملكية. كقوله تعاىل:باعتبار استقباله بالنسبة إىل زمن التكلم، ويُرفع باعتب

فقد قرأه نافع بالرفع باعتبار حالية فعل القول احملكية، وتقديره: حىت حالتهم حينئٍذ أن الرسول والذين آمنوا معه 
يقولون كذا...وقرأه غريه بالنصب باعتبار فعل القول مستقبال بالنسبة إىل الزلزال وإن كان ماضيا بالنسبة إىل زمن 

اإلخبار.

بعد (حىت) إذا كان غري مسبب عما قبله، كقولك: سأنتظُر حىت حيضَر األستاُذ. وجيب أن ينصب الفعل املضارع
وجيب أن ينصب كذلك إذا مل يكن فضلة، مثل: إنَّ جهاَد العرِب حىت ُحيرروا أرَضهم. والناصب هنا هو (أْن) 

ِر حىت ما يُعرَف ملسافمضمرة وجوبًا. فإن كان املضارع بعدها حاًال مسببا فضلة وجب رفعه، مثل: انقطعْت أخباُر ا
)4(عنُه شيٌء.

تضمر أْن وجوبا بعد (أو) يف موضعني مها:بعد أو: -

ما بعدها غاية ملا قبلها، ومن ذلك قول الشاعر:إذا كانت مبعىن (إىل) و -

الستسهلنَّ الصعَب أو أُدرَك املىن          فما انقادت اآلماُل إالَّ لصابِر. 

أي: إىل أن أدرَك املىن.

.394حممد عواد احلموز: الرشيد يف النحو العريب، ص.1
.459حممد أسعد النادري: حنو اللغة العربية، ص.2
.214سورة البقرة: اآلية .3
.454، 453حممد أسعد النادري: حنو اللغة العربية، ص.4
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ومن ذلك قول الشاعر:ا قبلها،إذا كانت مبعىن (إال) وما بعدها مستدركا مل-

ا أو تستقيماوكنُت إذا غمزُت  قناَة قوٍم          كسرُت ُكعوَ

)1(أن تستقيما. أي: إال 

)2(. قبلها سبًبا ملا بعدها، مثل: ال َتظلْم فُتظلمَ هي اليت يكون مابعد فاء السببية: -

)3(:بويشرتط يف (فاء السببية) أن تكون مسبوقة 

)4(. ﴾واوتُ مُ يَ فَـ مْ هِ يْ لَ ى عَ ضَ قْ يُـ َال ﴿:قوله تعاىلنفي، حنو-

أمر، حنو: احُضْر دروَس الفقِه فتنتفَع.-

)5(. ﴾ِيب ضَ غَ مْ كُ يْ لَ عَ لَّ حِ يَ فَـ يهِ ا فِ وْ غَ طْ تَ َال وَ ﴿:قوله تعاىلي، حنو-

؟هُ تجيَب لَ سْ أَ فَ وِين دعُ يَ نْ استفهام، حنو: قول النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اهللا عز وجل: مَ -

أعين فأُكفَّ عن السيِّئاِت.دعاء، حنو: ربِّ -

)6(. ﴾قَ دَّ صَّ أَ فَ يبٍ رِ قَ لٍ جَ أَ َىل إِ ِين تَ خَّرْ أَ َال وْ لَ ﴿:قوله تعاىلضيض، حنوحت-

)7(. ﴾ايمً ظِ ا عَ زً وْ فَـ وزَ فُ أَ فَ مْ هُ عَ مَ تُ نْ كُ ِين تَ يْ ا لَ يَ ﴿:قوله تعاىلمتنٍّ، حنو-

)8(. ﴾ى وسَ مُ هِ لَ إِ َىل إِ عَ لِ طَّ أَ فَ اتِ اوَ مَ السَّ بَ ابَ سْ أَ ابَ بَ سْ اْألَ غُ لُ بْـ ي أَ لِّ عَ لَ ﴿:قوله تعاىلترجي، حنو-

عرض، حنو: أال تزورُنا فنأنَس بلقاِئَك؟-

.369ص،2009، 2حممد عيد: النحو املصفى، عامل الكتب، القاهرةـ، ط.1
.391حممد عواد احلموز: الرشيد يف النحو العريب، ص.2
.122اجلديع، املنهاج املختصر يف علمي النحو والصرف، صعبد اهللا بن يوسف .3
.36سورة فاطر: اآلية .4
.81سورة طه: اآلية .5
.10سورة املنافقون: اآلية .6
.73سورة النساء: اآلية .7
.37، 36سورة غافر: اآلية .8
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)1(واحد.ن مز هي واو عاطفة مبعىن (مع) تفيد املصاحبة، أي تفيد حصول ما قبلها مع ما بعدها يف واو المعية: -

:بويشرتط يف (واو املعية) أن تكون مسبوقة 

)2(. ﴾الصَّاِبرِينَ َويـَْعَلمَ ِمْنُكمْ َجاَهُدواالَِّذينَ اللَّهُ يـَْعَلمِ (َوَلمَّا﴿"نفي، حنو:-

أمر، حنو: صْل رِمحََك وحتَتِسَب األجَر.-

ي، حنو: ال تعاْجل املنكَر مبثلِه وتنصَح إلخوانك.-

الَس ونغرتَف من مناهِل املعرفِة؟- استفهام، حنو: أْمل جنلْس تلَك ا

دعاء، حنو: رب أعينِّ على طاعتك وأشكرَك.-

حتضيض، حنو: هل تزورُنا وُتكرَِمنا.-

)3(.﴾نيَ نِ مِ ؤْ املُ نَ مِ ونَ كُ نَ ا وَ نَ بـِّ رَ اتِ آيَ بِ بَ ذِّ كَ نُ َال وَ دُّ رَ ا نُـ نَ تَـ يْ ا لَ يَ ﴿، حنو:متين-

حنو: لعل اَهللا يكشُف الغمةَ ونعوَد إىل األوطان.،ترجي-

عرض، حنو: أال تنزُل وتصيَب خريًا؟ -
)4() بعد (حىت، أو، الفاء، الواو) واجٌب.إضمار (إنْ مع التنبيه إىل أن

وينصب الفعل املضارع بأن مضمرة جوازًا يف مخسة مواضع أحدمها حرف جر وهو (الالم)، واألربعة الباقية ثالثا: 
)5(وهي (الواو، والفاء، ومث، وأو).أحرف عطف

(الم نية أو ألن أسرتيَح، والثاحنو: ِمنُْت ألسرتيحَ من اثنتني: أوالها (الم التعليل) "هي واحدة الالم الجارة:-
.الصريورة)

فرعون مل يلتقطوه ليكون هلم عدوا، وإمنا آلتفآل ، )6(﴾آُل ِفْرَعْوَن لَِيُكوَن َهلُْم َعُدوا َوَحَزنًا فَاْلتَـَقَطهُ ﴿كقوله تعاىل:

.459حممد أسعد النادري: حنو اللغة العربية، ص.1
.142سورة آل عمران: اآلية .2
.27سورة األنعام: اآلية .3
.123عبد اهللا بن يوسف اجلديع: املنهاج املختصر يف علمي النحو والصرف، ص.4
.461حممد أسعد النادري: حنو اللغة العربية، ص.5
.08سورة القصص: اآلية .6
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األمور إىل عداوته هلم. 
وجب )ال(ب(ال) النافية فإن اقرتن الفعل بويشرتط جلواز ظهور (أْن) وإضمارها بعد هذه الالم أالَّ يقرتن الفعل 

)1(. "العرضُ كَ الَّ يفوتَ ظهور (أْن) حنو: أسرْع لِئَ 

ٍر َأْن يَُكلَِّمُه اهللاُ َوَما َكاَن لَِبشَ ﴿فيه معىن الفعل كقوله تعاىل:"إذا كان العطف على اسم ليس بعد أو العاطفة: -
حيث عطف (أو يرسل) على (وحًيا).) 2(﴾ِحَجاٍب َأْو يـُْرِسَل َرُسوًال ِإالَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاءِ 

بنفس الشرط مع (أو) كقول ميسون بنت حبدل:بعد الواو العاطفة:-

أحب إيلَّ من لبس الشفوفِ ولبس عباءٍة وتقرَّ عيين

:بنفس الشرط أيضا كقول الشاعربعد (الفاء) العاطفة:-

لوال توقع معرت فارضيه          ما كنت اوثر ترابًا على ترب

وبنفس الشرط كذلك كقول الشاعر: بعد ثم العاطفة:-

)3("كالثوِر يضرُب ملا عافت البقرُ إين وقتلي سليكا مث أعقله        

عالمات نصب الفعل المضارع:-2

ينصب الفعل املضارع بالفتحة إذا دخل عليه ناصب ومل يتصل بآخره ألف االثنني، وال واو اجلماعة، وال ياء 
املخاطبة، وال نون التوكيد، وال نون النسوة.

الفتحة ومواضعها:-أ

لن) وعالمة نصبه فـََنبـْرََح. فالفعل (نربََح) مضارع منصوب ب (ظاهرة: حنو قوله تعاىل: َلْن نـَبـْرََح َعَلْيِه َعاِكِفَني -
الفتحة الظاهرة.

د. فالفعل (تسَعى) مضارع منصوب ب (أْن) وعالمة نصبه الفتحة املقدرة - مقدرة: حنو: يُسرُّين أْن تسَعى إىل ا
على األلف منع من ظهورها التعذر.

.461صحممد أسعد النادري: حنو اللغة العربية، .1
.51سورة الشورى: اآلية .2
.260، ص1980، 7عبد اهلادي الفضلي: خمتصر النحو، دار الشروق، جدة، السعودية، ط.3
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حذف النون:-ب

أما إذا اتصلت ألف االثنني بآخر الفعل املضارع مثل: لْن يضرِبا، أو واو اجلماعة مثل: لْن تضرِبوا، أو ياء املخاطبة 
نصبُه بالفتحة؛ فكل من هذه األفعال منصوب ب (لن) وعالمة نصبه حذف النون. مثل: لْن تضريب، مل يكن 

واأللف والواو والياء فاعل مبين على السكون يف حمل رفع.

اتصال آخر الفعل المضارع بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة:-ج

اخلفيفة، مثّل واهللا لن أو نون التوكيديبىن على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة، مثل: واهللا لن تذهَنبَّ.
. تذهَنبْ

اتصال آخره بنون النسوة:-د

َد إالَّ بالعفاِف، فالفعل (ُتدرِْكَن) مبين على السكون يف حمل نصب. )1(مثل: لن ُتدرِْكَن ا

.30حممد حمي الدين عبد احلميد: التحفة السنية بشرح املقدمة األجرومية، ص.1
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الجملة الشرطية وجوابها:خامسا

تمهيد:

"مجع شروط وشرائط، والشرط: إلزام الشيء والتزامه يف البيع جاء عند ابن منظور يف مادة (ش ر ط): 
وحنوه، واجلمع شروط، كقولك بِعُتك هذا الثوَب نْقًدا بديناٍر ونسيئة بدينارين.

واالشرتاط العالمة اليت جيعلها الناس )1(﴾فـََقْد َجاَء َأْشرَاطَُها ﴿وأشراط الساعة أعالمها، وهو منه يف التنزيل العزيز:
)2(بينهم، وأشراط الشيء: أوائله. وأشراط كل شيء: ابتداء أوله، والشرط: رذال املال وشراره". 

جاء تعريف الشرط كمصطلح حنوي يف مواضع قليلة من كتب النحو؛ ذلك أن النحاة درسوا الشرط من 
على بنية الفعل وإعرابه.اوات تعمل اجلزم يف املضارع، وأن هلا تـأثريً جهة أنه أد

)3(ويعرفه املربد يف املقتضب بقوله: " وقوع الشيء لوقوع غريه" 

كما ذكره صاحب احمليط بقوله: "والشرط عند النّحاة: هو ترتيب وقوع أمر على أمر آخر بواسطة أداة ملفوظة 
مقدرة حنو: ُزْرِين أكرُمك، أي فإن تزرين أكرمك وأدوات الشرط هي األلفاظ الدالة حنو: إن قام زيد قام غالمه أو

)4(على هذا الرتتيب".

ومن التعريفني السابقني خنلص إىل أن مجلة الشرط تدل على أن حدوث فعل ما معلق بوقوع فعل آخر. 
.ففعل (اإلكرام) يف مجلة (إن تزرين أكرمك) معلق حدوثه حبدوث فعل (الزيارة)

.18سورة حممد: اآلية .1
.331-329، مادة (ش ر ط)، ص7ر: لسان العرب، جابن منظو .2
.45ص ،املربد: املقتضب.3
.460، ص1987بة لبنان، بريوت، دط، املعلم بطرس البستاين: حميط احمليط، مكت.4

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


الفعل المضارع و دالالته الزمنيةالفصل األول                        

51

.جملة الشرط وجملة جواب الشرط:1

اين إذا ، وينعدم الثني، حبيث يتحقق الثاين إذا حتقق األولئعلى جز -بالتحليل-الشرط أسلوب لغوي، ينبين 
األول، ففي مجلة إن جاء خالد جئت، شيئان مها (جميء خالد،، ألن وجود الثاين معلق على وجود انعدم األول

والذهاب)، فالذهاب معلق يف وجوده على جميء خالد(1). وبالتايل فللشرط أركان البد من توافرها أال وهي: أداة 
الكالم أن تعمل إْن أو شيء من ح يف"وقبالشرط، وفعل الشرط وجواب الشرط، ولقد بني ذلك سيبويه يف قوله:

(2) حروف اجلزاء يف األفعال حىت جتزمه يف اللفظ، مث ال يكون هلا جواب ينجزم مبا قبله".

شروط فعل الشرط:-أ

يشرتط يف فعل الشرط ستة أمور:

أَحٌد ِمن املْشرِِكَني اْسَتجَ اَرَك  وإنْ  األول: أن يكون فعال غري ماضي املعىن: فال يأيت مجلة امسية، حنو قوله تعاىل:﴿
فَأِجْرُه ﴾(3) ف(أحٌد) فاعل لفعل حمذوف هو فعل الشرط، يفسره الفعل الذي ذُِكر بعده، والتقدير: إْن اسَتجاَرك 

أحٌد من املشركني استجارك فَأِجره.

وال يكون الشرط ماضيا يف املعىن، إذ ال يصح أن يقال: إْن جئَت أمس جْئُت.

يا وال يسبق الفعل بأداة من أدوات االستفهام أو  الثاني: أن يكون فعال خربيا ال طلبيا، فال يقع الشرط أمرا وال 
(4) العرض أو التحضيض.

: أن يكون متصرفا، جمزوما باألداة لفظا أو تقديرًا.الثالث

ما فعل الشرط. (5) الرابع: أالَّ يقرتن حبروف النفي، باستثناء حريف النفي (مل) و(ال)، فإنه جيوز أن يقرتن 

.284، ص 1986، 2لبنان، ط-مهدي املخزومي: يف النحو العريب، دار الرائد العريب، بريوت.1
.66، ص3سيبويه: الكتاب، ج.2
.06سورة التوبة: اآلية .3
.476حممد أسعد النادري: حنو اللغة العربية، ص.4
األندلسي: شرح التسهيل البن مالك، تح عبد الرمحن السيد حممد بدوي املختوم، هجر، اجليزة، مجال الدين حممد بن عبد اهللا الطائي اجلياين.5

.74، ص1990، 1، ط4ج
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ا تدل على حتقق وقوع ما بعدها، فهي تنايف الشرط ألن فيه احتمال الوقوع    :الخامس " أالَّ يقرتن ب(قد) أل
اُذ وقْفُت.واحتمال عدم الوقوع، فال يصح: ِإْن َقْد وقَف األست

)1(: أالَّ يقرتن بالسني أو سوف، فال يصح: إْن سيعتِدْل اجلوُّ خنرُْج للّنزهِة ". السادس

أما اجلزاء فتصلح له كل اجلمل (طلبية، خربية شرطية وغري شرطية، مجلة فعلية أو امسية)، واألصل فيه أن يكون 
مجلة يصلح جعلها شرطا، وهي اجلملة املصدرة بفعٍل متصرٍف، ماٍض جمرد من (قد) لفظا أو تقديرا، أو من غريها، 

ا فيه تعليق حصول ما ليس حباصل على حصول أو مضارٍع جمرد أو منفي ب(ال)، أو (مل)؛ ألن الشرط  بإن وأخوا
)2. (غريه

أحوال الشرط والجواب:-ب

إن الشرط ال يكون مجلة بل يكون فعال سواء أكان ماضيا أو مضارعا، أما جوابه فقد يكون فعال أو مجلة، وهو 
حاالت:. وللشرط واجلواب أربع)3(الشرطيف احلالني واجب التأخري عن 

ني. ويف هذه احلالة جيب جزمهما حنو: إن تزْر معرض الكتاب تَر ما "أن يكون فعل الشرط وجوابه مضارع: إحداها
:ومنه قول جرير بن عبد اهللا البجلِّي،)4(ضعيفيسرَُّك، ورفع اجلواب 

يا أقرع بن حابس يا أقرع      إنك إن ُيصرع أخوك تصرع" 

، ومنه )5(" أن يكون الفعالن ماضيني، حنو: إْن قاَم زيٌد قاَم عمُرو، ويكونان يف حمل جزم":والثانية

)6(. ﴾إْن أْحَسْنُتم َأْحَسْنُتْم ألنـُْفِسُكْم ﴿قوله تعاىل:

: أن يكون األول ماضيا والثاين مضارعا، حنو: إْن أشرقِت الشمُس خنرُْج للّنزهة؟"؛ ففعل الشرط يف هذه والثالثة
حلالة يكون حمله اجلزم أما اجلواب فيجوز اجلزم والرفع واجلزم أحسن. ا

.477، 476ري، حنو اللغة العربية، صحممد أسعد الناد.1
.76، 75، شرح التسهيل البن مالك، صمجال الدين اجلياين األندلسي.2
.475حممد أسعد النادري، حنو اللغة العربية، ص.3
املرجع نفسه، الصفحة نفسها. .4
. 33، ص1980، 20، ط4اء الدين عبد اهللا بن عقيل: شرح بن عقيل، دار الرتاث، القاهرة، ج.5
.07سورة اإلسراء: اآلية .6
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يف هذه احلالة جاء فعل ،)1(، والثاين ماضيا، حنو: من يبدأ بالعدواِن َخِسَر"أن يكون األول مضارعا"والرابعة: 
) ماضياً وهذا يف النثر وهو الراجح، على خالف ما ذهب إليه أكثُر الشرط(يبدْأ) مضارعا، وجواب الشرط (َخِسرَ 

النحويني الذين خّصوا الوجه الرابع بالضرورة الشعرية. 

.عامل الجزم في فعل الشرط وجوابه:2
لقد أمجع النحويون على أن عامل اجلزم يف فعل الشرط هو األداة، ولكنهم اختلفوا يف عامل اجلزم يف 

الشرط على ثالثة أوجه: جواب

يرى املربد أن عامل اجلزم يف جواب الشرط هو: األداة وفعل الشرط ومها معا تعمالن يف اجلزاء، فلن ينفك أوال:
أحدمها عن اآلخر، مثل: االبتداء واملبتدأ مها العامالن يف اخلرب، وكذلك حرف الشرط وفعله مها العامالن يف جواب 

)2(الشرط. 

"واسطة فعل الشرط من خالل قوله:األنباري يرى أن العامل يف جواب الشرط هو "األداة" ولكن بغري أن 
إنَّ (إن) هو العامل يف جواب الشرط بواسطة فعل الشرط؛ ألنه ال ينفك عنه؛ فحرف الشرط يعمل يف جواب 

صل عند احلطِب؛ فالتسخني إمنا حالشرط عند وجود فعل الشرط، ال به، كما أن النار ُتسّخُن املاَء بواسطة القدِر و 
ما، ألن التسخني إمنا حصل بالنار وحدها فكذلك ههنا؛ إْن هو العامل يف جواب الشرط عند وجود  وجودمها، ال 

)3(فعل الشرط ال أنه عامل معه". 

ا ، " وذلك ألن حرف الشرط يقتضي جواب الشرط، كم)4(عامل اجلزم يف جواب الشرط هو حرف الشرط ثانيا:
)5(يقتضي فعل الشرط، وكما وجب أن يعمل يف فعل الشرط فكذلك جيب أن يعمل يف جواب الشرط. 

االسم،أُعرَب بوقوعه موقعالوقف " ألن الفعل املضارع إمنا : ذهب املازين إىل أن عامل اجلزم مبين على ثالثا

.476حممد أسعد النادري: حنو اللغة العربية، ص.1
.910، ص1996، 1، ط2لكافية ابن حاجب، تح حيي بشري مصري، اإلدارة العامة للثقافة، جالرضي: شرح الرضي .2
.608، دط، دت، ص 1كمال الدين أبو الربكات األنباري: اإلنصاف يف مسائل اخلالف، دار الفكر، ج.3
.337، 336األنباري: أسرار العربية، ص .4
.608األنباري: اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ص .5
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فعل نًيا على أصله، فكذلكط ال يقع موقع االسم؛ ألنه ليس من مواضيعه؛ فوجب أن يكون مبوجواب الشر 
)1(الشرط". 

وأضاف "ابن األنباري" قوال رابعا للبصريني يف عامل اجلزم وهو أن حرف الشرط يعمل يف فعل الشرط، 
شيئني، يفروف اجلازمة، وهي ضعيفة ال تعمل وفعل الشرط يعمل يف جواب الشرط، ألن حرف الشرط من احل

وجب أن يكون فعل الشرط هو العامل.ف

احلروف اجلازمة ضعيفة فال«؛ " ألنه يؤدي إىل إعمال الفعل يف الفعل وقوهلم: )2(لكن هذا القول ضعيف
الف غريه من باطل؛ ِلما بيَّنا من وجه مناسبته للعمل يف الشرط وجوابه القتضائه هلما، خب»تعمل يف شيئني

ا ملا اقتضت فعال واحدا عملت يف شيء واحد، وحرف الشرط ملا اقتضى شيئني وجب  احلروف اجلازمة؛ فإ
)3(أن يعمل يف شيئني قياسا على سائر العوامل". 

الزم مأما الكوفيون فذهبوا إىل أن جواب الشرط جمزوم على اجلوار، ألن جواب الشرط جماور لفعل الشرط
ُرُؤوِسُكم وأَْرُجِلُكْم واْمَسُحوا بِ ﴿فلما كان كذلك محل عليه يف اجلزم فكان جمزوما على اجلوار، حنو قوله تعاىلله، 

)4(. ﴾ِإَىل الَكْعبَـْني 

إن قراءة (أرجِلكم) خمفوضة على اجلوار، وهي قراءة أيب عمرو، وابن كثري ومحزة وحيي عن عاصم، وأيب جعفر، -
وخلف.

هي قراءة نافع، وابن ، و ﴾وا ُوُجوَهُكْم وأَْيِدَيُكمْ ِسلُ اغْ فَ ﴿م) بالنصب معطوفة على قوله تعاىل:وقراءة (أرجَلك-
عامر، والكسائي، وحفص عن عاصم، ويعقوب وينبغي أن تكون قراءة (أرجَلكم)؛ ألنه لو كانت (األرجل) 

لوجب أن تكون ممسوحة ال مغسولة وهو خمالف إلمجاع أئمة األمة من السلف )برؤوسكم(معطوفة على قوله 
)5. (واخللف

.609األنباري: اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ص.1
.608املرجع نفسه، ص.2
.609، 608املرجع نفسه، ص.3
.06سورة املائدة: اآلية .4
.603، 602نصاف يف مسائل اخلالف، صاألنباري: اإل.5
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الواقع في جواب الطلب:الفعل المضارع -3
عكف النحاة على دراسة تركيب يتألف من عبارتني، تؤلفان مجلة تامة، األوىل مجلة طلبية، والثانية مجلة 
خربية فعلية، أو مقرتنة بالفاء، ولقد اعترب النحاة العبارة الثانية جوابًا لألوىل، كما اتفقوا على أن الفعل يكون جمزوما 

لثانية (جواب الطلب) إذا مل يقرتن بالفاء، وهذا ما كان حمل اهتمام سيبويه يف دراسته جلواب اجلملة يف العبارة ا
ي، أو  الطلبية ، والدافع لدراسة هذا الرتكيب هو: اجنزام الفعل املضارع، ورصد أنواع اجلمل الطلبية من أمر، أو 

قولك: ِإيتين ف"فأما ما اْجنََزَم باالستفهام ع فقال:سيبويه مثاال على كل نو استفهام، أو متين، أو عرض... وضرب 
ثَك، وأين تكون أُزْرَك، وأمَّا من اجنزم بالتمين، فقولك: أال ماًء  آتَك، ومن جزم باالستفهام فقوله: أال تأتيين أحدِّ

ثـَْنا، وأما ما اجنزم بالعرض فقولك: أال تنزُل ُتِصْب خريًا" )1(. أْشَرْبُه، وليَتُه عندنَا ُحيَدِّ

ج سيبويه يف رصدهم ألنواع اجلمل الطلبية اليت يكون هلا جواب   ولقد سار العديد من النحاة على 
ُم بإْن مضمرًة إذا " وُجيْزَ ذكر مجيع ما ذكره سيبويه يف قوله:كاجلواب يف اجلملة الشرطية، منهم "الزخمشري" الذي 

ي أو استفهام أو متٍن أو عرض، حنو قولك أكرمِين أْكرِْمك، وال تفعْل يكْن خريًا لك، وأال  وقَع جوابًا ألمٍر أو 
ي وأضاف الزجاج)2(تأتيِين أحِدْثك، وأيَن بيُتَك أزرك؟ وأال ماَء أشرُْبه، وليتُه عندنَا حيِدثـَْنا، وأال تنزُل تصْب خريًا"

)3(النفي فقال:" ِاْعَلْم أن جواب األمِر، والنهي، واالستفهام، والتمين، والعرض، واجلحد جمزوم على معىن الشرط". 

شروط جزم الفعل المضارع في جواب الطلب:-أ
هناك شروط جيب توفرها يف الفعل املضارع حىت يكون جمزوما يف جواب الطلب وتتمثل يف:                      

)4(. ﴾ْل تـََعاَلْوا أَْتلُ قُ ﴿يقصد به اجلزاء، حنو قوله تعاىل:من فاء السببية بعد الطلب، وأن ايكون الفعل خاليأن-

الذي أريد )نالحظ هنا تقدم الطلب الفعل (تـََعاُلْوا) على الفعل املضارع اخلايل من " الفاء"، وهو الفعل (أتلُ 
)5(، وكانت عالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره. به اجلزاء، وهلذا ُجزَِم يف اجلواب

.296سيبويه: الكتاب، ص.1
.253الزخمشري، املفصل يف علم العربية، ص.2
.210، ص1984، 1أبو القاسم عبد الرمحان بن اسحاق الزجاجي: اجلمل يف النحو، تح علي توفيق احلمد، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط.3
.151سورة األنعام: اآلية .4
.81، ص1963، 11حمي الدين عبد احلميد: شرح قطر الندى وبل الصدى، املكتبة التجارية الكربى، مصر، طحممد .5
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" أما شرط اجلزم بعد النهي فهو صحة املعىن بإدخال (إن) قبل (ال)، ومن مت جاز: ال تدُن من األسِد تسلْم، -
وامتنع، ال تدُن من األسِد يَْأُكْلَك.

وأما شرط اجلزم بعد األمر فهو صحة املعىن بتقدير إْن تفعل... ومن هنا صح أن تقول: أحسْن إيلَّ أُحسْن إليَك، -
)1(باجلزم، وامتنع: ابتِعْد عن الناِر َحتَْرتِْق ". 

وأشار الزخمشري إىل أن ما جاء مبعىن األمر أو النهي جيزم الفعل بعده ب (إن) مضمرة فقال: " وما فيه 
، معىن األمر والنهي مبنزلتهما يف ذلك، تقول: اتقى اَهللا امرٌؤ وَفعَل خريًا يـَُثْب عليه، معناه: ليتق اَهللا وليفعْل خريًا

)2(وحسبك ينِم الناُس". 

عد اسم فعل األمر حنو: صه تستفْد من ُحمدثَك. فالفعل تستفْد مضارع جمزوم يف جواب ويكون اجلزم كذلك ب-
)3. (اسم فعل األمر

عامل الجزم في جواب الطلب:-ب

أمجع النحاة على جزم الفعل الواقع جوابا للطلب إذا مل يقرتن ب (الفاء)، ولكنهم اختلفوا يف عامل اجلزم 
ذاهب هي:يف جواب الطلب على أربعة م

إن سبب جزم الفعل املضارع يف جواب الطلب راجع إىل التضمني، حيث يرى اخلليل أن األمر والنهي وباقيها -
)4(ُضمِّن معىن اجلزم. ولقد نقل رأيه هذا سيبويه. 

تين آتك آمن خالل قوله: "وزعم اخلليل: أن هذه األوائل كلها فيها معىن إْن، فلذلك اجنزم اجلواب؛ ألنه إذا قال -
فإن معىن كالمه إن يكْن منَك إتياٌن آِتَك، وإذا قال: أين بْيُتَك أُزْرَك، فكأنَّه قال: إْن َأعَلْم مكاَن بيتَك أزرَك؛ ألن 
قوله أين بيتك يريد به: أعلمين. وإذا قال ليته عندنا حيدثنا، فإن معىن هذا الكالم إن يكن عندنا حيدثنا، وهو يريد 

ونسب هذا املذهب أيضا إىل ابن خروف، )5(أراد يف األمر. وإذا قال لو نزلت فكأنه قال: انزل"ههنا إذا متىن ما 
وابن مالك.

.181، ص2001، 5عبد السالم هارون: األساليب يف النحو العريب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط.1
.253الزخمشري: املفصل يف علم العربية، ص.2
.231، ص2جأمني علي السّيد: يف علم النحو، .3
.1684، ص1998، 1، ط4أبو حيان األندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تح رجب عثمان حممد، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ج.4
.94، ص3سيبويه: الكتاب، ج.5
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إن اجلازم هو الطلب نفسه ناب مناب الشرط، ال على جهة التضمني بل على جهة أن هذه األشياء من أنواع -
ا، ونظريه قوهلم: ضْربًا َزيًدا فإن الطلب نابت منا ب الشرط، أي حذفت مجلة الشرط، وأنيبت هذه يف العمل منا

(ضْربًا) ناب عن (اضِرْب) فنصب (زْيًدا).

إن عامل اجلزم يف جواب الطلب هو الم مقدرة.-

)1(إن عامل اجلزم هو شرط مقدر دل عليه الطلب. -

عامل اجلزم يف جواب الطلب هو املذهب الرابع، والذي أخذ به أكثر املتأخرين إال أن الرأي األقرب إىل الصواب يف 
من النحاة أمثال أبو حيان، واألمشوين.

.اقتران جواب الشرط ب(الفاء) أو (إذا) الفجائية: 4
حتتاج مجلة جواب الشرط إىل رابط يربطها جبملة الشرط، وهذا الربط يتم بثالث طرق، هي: الفعل، أو 
(الفاء)، أو إذا الفجائية. ويف هذا يقول سيبويه: "واعلم أنه ال يكون جواب اجلزاء إال بفعل أو بالفاء. فأما اجلواب 

أنا ، وحنو قولك. وأما اجلواب بالفاء فقولك: إن تأتيين فبالفعل فنحو قولك: إن تأتين آتك، وإن تضرب اضرب
صاحبك. وال يكون اجلواب يف هذا املوضع بالواو وال بثمَّ. أال ترى أن الرجل يقول افعْل كذا وكذا فتقول: فإذا 

ا املوضع ذيكون كذا وكذا. ويقول: مل أَُغْت أمِس، فتقول: فقد أتاَك الغْوُث اليوَم. ولو أدخلت الواو و(ُمث) يف ه
)2(تريد اجلواب مل َجيُْز". 

ب الشرط بالفاء عن اقرتان جواوما يتعلق به، وسنتحدث فيما يليحتدثنا سابقا عن الفعل يف جواب الشرط
أو بإذا الفجائية.

اقتران جواب الشرط بالفاء:-أ
إن الفاء العاطفة من احلروف اليت تشرك يف اإلعراب واحلكم، ومعناها التعقيب، حنو: جاء زيٌد فعمرو، أما 

)3(.(الفاء)، أصبح هلا معىن جديد وهو الربط بني جزئي اجلملة الشرطيةبإذا اقرتن جواب الشرط 

.1684أبو حيان األندلسي: ارتشاف الضرب من لسان العرب، ص.1
.63كتاب، صسيبويه: ال.2
، 1لبنان، ط–احلسن بن قاسم املرادي: اجلىن الداين يف حروف املعاين، تح فخر الدين قباوه وحممد ندمي فاضل، دار الكتب العلمية، بريوت .3

.66-61، ص1992
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وهناك مواضع جيب أن يقرتن فيها جواب الشرط بالفاء وتتمثل يف:

.)1(.﴾إْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن قـُُبٍل َفَصَدَقْت ﴿تعاىل:أن يكون اجلواب ماضي املعىن حنو قوله -

)2(﴾.اهللاُ حتُِبُّوَن اهللاَ فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكمُ ُقْل ِإن ُكنُتمْ ﴿أن يكون اجلواب طلبيا، حنو قوله تعاىل:-

رًا ِمن تِ ِمنَك ماًال َوَوَلًدا فـََعَسى َريبِّ َأن يـُؤْ ِإن تـََرِن أَنَا أََقلَّ ﴿، حنو قوله تعاىل:)3(واب جامداأن يكون اجل- َنيِ َخيـْ
)4(﴾.َجنَِّتكَ 

)5(.﴾ُه ِمن قـَْبلُ َسَرَق َأٌخ لَّ ْسرِْق فـََقدْ ِإن يَ ﴿أن يكون اجلواب مقرتنا ب (قد) حنو قوله تعاىل:-

أن يكون اجلواب مقرتنا ب (لن) أو (ملا) حنو: إن جاءين فلن أفرط يف حقه.-

)6(.﴾إَذا بَلْغَن أَجَلُهنَّ فَال ُجَناَح َعَلْيُكمْ فَ ﴿ب مجلة امسية، حنو قوله تعاىل:أن يكون اجلوا-

ُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف ِمنْ َمْن يـَْرَتدَّ ﴿أن يكون اجلواب مقرتنا حبرف استقبال ك (السني وسوف) حنو قوله تعاىل:-
.)7(﴾يَْأِيت اهللاُ بَِقْوٍم حيُِبـُُّهْم 

ا الفاء، وال يصح أن تقع شرطا، فإن وقعت جوابا اقرتنت بالفاء. وجاء اختيار الفاء  هذه أهم املواطن اليت تقرتن 
ا تفيد السبب عموما يف الشرط وغريه حنو قوله تعاىل: َناَك اْلَكْوثـَرَ ﴿للربط أل .)8(﴾َصلِّ ِلَربَِّك َواْحنَرْ فَ ِإنَّا َأْعطَيـْ

وخصت الفاء بذلك ملا فيها من معىن السببية. كما تفيد الفاء أيضا يف تعيني اجلزاء، جاء يف التصريح:
وإيضاح املعىن، وحذفها قد يؤدي إىل االلتباس، حنو قولنا (مْن أحسَن فلنفِسِه، وَمْن َأساَء َفعليَها) فلو حذفنا الفاء 

)9(ح القصد ومت املعىن.وقلنا من أحسن لنفسه، أصبح الكالم غري تام، فلما جئنا بالفاء اتض

.26سورة يوسف: اآلية .1
.31سورة آل عمران: اآلية .2
.182، ص2001، 1لبنان، ط-ابن هشام النحوي: شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.3
.40، 39سورة الكهف: اآلية .4
.77سورة يوسف: اآلية .5
. 234سورة البقرة: اآلية .6
.54املائدة اآلية: سورة .7
.1،2سورة الكوثر: اآلية .8
.106، 105ص ،2000، 1، ط4األردن، ج-، عمانفاضل صاحل السامرائي: معاين النحو، دار الفكر.9
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اقتران جواب الشرط بإذا الفجائية:-ب

ُهمْ وٍإنْ ﴿قال سيبويه يف كتابه " وسألت اخلليل عن قوله عز وجل: ِإَذا ُهمْ أَْيِديِهمْ دََّمتْ َسيَئٌة ِمبَا قَ ُتِصبـْ
فقال: هذا كالم معلٌق بالكالم األول، كما كانت الفاء معلقة بالكالم األول، وهذا هاهنا يف موضع )1(﴾يـَْقَنطُونَ 

ا ال جتيء مبتدأة كما أن الفاء ال  (قنطُوا)، كما كان اجلواب بالفاء يف موضع الفعل ...، ومما جيعلها مبنزلة الفاء أ
)2(جتيء مبتدأة "

لقد بّني اخلليل يف جوابه على سؤال سيبويه أن إلذا الفجائية نفس الوظيفة اليت تؤديها الفاء يف جواب 
الشرط وهي ربط جواب الشرط جبملة الشرط؛ وذلك للتشابه الواقع بينهما، واستدل على ذلك بأن الفاء كإذا 

ا ال تأيت أول الكالم. الفجائية يف كو

ا حتمل معىن مطابقا للجواب، حيث يقول يف ذلك ويعود سبب اقرتان ج واب الشرط بإذا الفجائية إىل كو
ُهْم َسيِّ ﴿ابن جين " وهلذا أيضا ما جاز أن ُجيازي بإذا اليت للمفاجأة، حنو قوله عز امسه: َمْت َوِإْن ُتِصبـْ َئٌة ِمبَا َقدَّ

ا الشرط يف موضع ( قنطوا )، فإمنا جاز ِل(إذا) هذه أن جياب فقوله ( إذا هم يقنطون ) ﴾أَْيِديِهْم ِإَذا ُهْم يـَْقُنطُونَ 
ملا فيها من املعىن املطابق للجواب، وذلك أن معناها املفاجأة، وال بد من عملني، كما البد للشرط وجوابه من 

)3(."فعلني، حىت إذا صادفه و وافقه كانت املفاجأة مسببة بينهما، حادثة عنها

ط بإذا الفجائية:شروط اقتران جواب الشر 
يقرتن جواب الشرط بإذا الفجائية بشروط أربعة:

أن يكون اجلواب مجلة امسية.-
ا "وأم، وقد أشار الرضي إىل هذين الشرطني يف قوله: )4(أن تكون اجلملة غري طلبية، حنو: إْن عصى زيٌد فـََوْيٌل َلُه -

لتأويله ء؛ وذلك اجلزاء أبعد من معىن الفا(إَذا) فاستعماهلا قبل االمسية أقلُّ من الفاء لِثْقِل لفظها، وكون معناها يف 
كاألمر والنهاجئ لوجود اجلزاء ومتهجٌِّم عليه،بأن وجود الشرط مف ذا، أن اجلزاء، إْن كان مجلًة طلبية ً ي فثبت 

)5(لتحضيض والدعاء والنداء، جيب مقارنتها لعالمة اجلزاء".واالستفهام والتمين والعرض وا

.36سورة الروم: اآلية .1
.63،64، ص3سيبويه: الكتاب، ج.2
.254، ص 1993، 2، ط2أبو الفتح عثمان ابن جين: سر صناعة اإلعراب، تح حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ج.3
.375احلسن املرادي: اجلىن الداين يف حروف املعاين، ص.4
.934الرضي: شرح الرضي لكافية ابن حاجب، ص.5
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أالَّ تدخل عليها أداة نفي حنو: إْن قام زيٌد إَذا (ما) قام َعْمُرو قائٌم.-

)1( أالَّ تدخل عليها (إْن)، حنو: إن قام زيٌد إذا إْن عمرًا قائٌم. -

الجمع بين الفاء وإذا:

جواب الشرط، حيث أجاز بعضهم اجلمع بينهما، ومنع اختلف النحاة يف اجلمع بني (الفاء) و(إذا) يف 
البعض اآلخر ذلك.

يقول سيبويه:" وزعم اخلليل أن إدخاَل الفاء على إذا قبيٌح، ولو كان إدخاُل الفاِء على إَذا حسًنا لكان 
وابًا كما جالكالُم بغري الفاء قبيًحا، فهذا قد استغىن عن الفاء كما استغنت الفاء عن غريها، فصارت إذا هاهنا

ما تؤدِّيان كان اخلليل قد استقبححيث  )2(صارت الفاء جوابا ".  اجلمع بني (إذا) و (الفاء) يف جواب الشرط، لكو
نفس الوظيفة هي ربط مجلة جواب الشرط جبملة فعل الشرط.    

ازاة وهي تقع يفويرى الزخمشري جواز اجلمع بني (الفاء) و(إذا)؛ حيث قال: " و(إذا) هي إذا املفاجأة،  ا
، فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل اجلزاء بالشرط )3(﴾إَذا ُهْم يـَْقُنطُوَن ِ ﴿سادة مسد الفاء؛ كقوله تعاىل:

)4(فيتأكد". 

والذي نراه راجحا هو جواز اجلمع بني الفاء وإذا يف جواب الشرط؛ ودليلنا على ذلك هو وجود استعماهلما 
)5(.﴾َصاُر الَِّذيَن َكَفُرواَواقْـتَـَرَب اْلَوْعُد احلَْقُّ فَِإَذا ِهَي َشاِخَصةٌ أَبْ ﴿الذي مجع بينهما، حنو قوله تعاىل:يف القرآن الكرمي

. الرتبة (التقديم والتأخير):5

يتكون الرتكيب الشرطي من ثالثة عناصر أساسية (أداة الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط)، حبيث         
االستغناء عن أي عنصر منها، ألن ذلك يفقد اجلملة الشرطية داللتها على الشرط.ال ميكن

.1871أبو حيان األندلسي: ارتشاف الضرب من لسان العرب، ص.1
.64، ص3سيبويه: الكتاب، ج.2
.36سورة الروم: اآلية .3
جود و جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، تح عادل أمحد عبد امل.4

.165، ص1998، 1، ط4وعلي حممد معوض، مكتبة العبيكات، الرياض، ج
.97سورة األنبياء: اآلية .5
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جواب الشرطية املتعلقة بالتقدمي والتأخري مثل: تقدمي الفاعل يفولقد حدث خالف بني النحاة حول قضايا اجلملة
وغريهاالشرط وتقدمي مجلة اجلواب على الفعل...

صدارة األداة:-أ

يرى ابن السراج أن أدوات الشرط هلا الصدارة يف الكالم كأمساء االستفهام، حيث يقول: " ولن ال جيوز 
مساء إذا كانت جزًء أو استفهاما فلها صدور الكالم، كما كان للحروف أن تقدم (َتْضِرْب) على (أي) ألن هذه األ

)1(اليت وقعت مواقعها، فكذلك َمْن وَما إذا قلت: من ُتكرْم أُكرْم، وما تصنْع أصنْع ". 

وتبعه يف القول بصدارة أداة الشرط "أبو حيان" يف قوله: " مذهب البصريني أن أداة الشرط، هلا صدر 
)2(الكالم، ولذلك ال جييزون تقدمي شيٍء من معموالت فعل الشرط، وال فعل اجلواب عليها ". 

ني.ومنه يتبني لنا أنه ال جيوز تقدمي فعل الشرط وال جوابه على األداة حسب رأي البصري

تقديم الفعل على األداة:-ب

م شبهوها مبا يقول سيبويه: "واعلم أن حروف اجلزاء يقبُح أْن تتقدم األمساُء فيها قبل األفعال، وذلك أل
)3(مما ذكرناَ، إال أن حروف اجلزاء قد جاز ذلك فيها يف الشعر ألن حروف اجلزاء يدخلها فـََعَل ويـَْفَعُل". ُجيزُم 

يرى سيبويه أنه ال جيوز الفصل بني أداة الشرط وفعلها إال يف الشعر فقط؛ وذلك ألن الفعل بعدها قد يكون ماضيا 
ا أصل اجلزاء وال تفارقه، فجاز هذا كما جاز إضمار  (فـََعَل)، ومضارعا(يفعل) وقال أيضا: "وإمنا جاَز هذا يف إْن أل

شرا فشٌر، وأما سائر حروف اجلزاء فهذا فيه ضعف يف الفعل فيها حني قالوا: إْن خريًا فخٌري وإنْ 

ا ليست كإن فلو جاز يف إْن وقد جزمت كان أقوى إذا جاز فيها فـََعَل".  )4(الكالم، أل

ويف نفس اإلطار أجاز سيبويه الفصل بني "إْن" وبني فعلها باالسم يف الشعر، ويف الكالم على أن يكون 
(إْن) أصل اجلزاء فهي ال تفارقه، خبالف بقية أدوات اجلزاء فمنها ما يفارق اجلزاء إىل الفعل فيه ماضيا، وهذا لكون 

معاين أخرى.

.159، ص1996، 3، ط2أبو بكر حممد ابن السراج: األصول يف النحو، تح عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ج.1
.1879األندلسي: ارتشاف الضرب يف لسان العرب، ص.2
.112، ص3الكتاب، جسيبويه: .3
.113، 112املرجع نفسه: ص.4
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تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط:-ج

زيًدا إْن (ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز تقدمي املفعول باجلزاء على حرف الشرط، حنو"األنباري:يقول
)1(أضرْب) واختلفوا يف جواز نصبه بالشرط؛ فأجازه الكسائي، ومل جيزه الفرّاء". ،تضربْ 

وكانت حجة الكوفيني يف جواز تقدمي املنصوب باجلواز على حرف الشرط، هو أن أصل اجلزاء أن يكون 
ما البصريون أأنه ملا ُأِخَر اجنزم باجلوار،مقدم على (إْن) حنو: اضرُب إْن تضرْب. وكان من حقه أن يكون مرفوعا، إال

ام، زاء على حرف الشرط، وحجتهم يف ذلك: أن الشرط مبنزلة االستفهفريون بأنه ال جيوز تقدمي معمول الشرط واجل
جيوز أن يعمل ما بعد االستفهام فيما قبله فكذلك الشرط، فكما ال واالستفهام له الصدارة يف الكالم، فكما ال

.ا أضربَت)، فكذلك ال جيوز القول: زيًدا إْن َتضرْب أضِربْ جيوز القول: (زيدً 

، هب البصريني ألن مرتبة اجلزاء تأيت بعد مرتبة الشرط، فالشرط سبب يف اجلزاء، واجلزاء مسببهوالقول الراجح هو مذ
)2(لسبب. افال تقول: إْن أْشُكْرَك تـُْعِطِين وأنت تريد: إْن تـُْعِطِين أْشُكْرَك؛ الستحالة أن يتقدم املسبب على

تقديم االسم المرفوع أو المنصوب في جواب الشرط:-د

"ذهب الكوفيون إىل أنه إذا تقدم االسم املرفوع يف جواب الشرط فإنه ال جيوز فيه اجلزم، األنباري:قال
ووجب الرفع (إْن تأِتِين زيٌد ُيكرُِمَك) واختلفوا يف تقدمي املنصوب يف جواب الشرط حنو (إْن تأِتِين زيًدا أُكرُم) فأباه        

)3(ابن احلسن علي بن محزة الكسائي". أبو زكرياء حيي بن زياد الفراء، وأجازه 

من خالل هذا القول يتبني لنا أنه إذا تقدم االسم املرفوع على مجلة جواب الشرط كان حقها الرفع وليس اجلزم، 

أما النصب فاختلف فيه حيث منعه الفراء وأجازه الكسائي.

.623، ص2األنباري: اإلنصاف يف مسائل اخلالف ، ج.1
الصفحة نفسها.املرجع نفسه، .2
.621، 620املرجع نفسه، ص.3
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اورته فعل الشرط، وعند مفارقته له بتقدمي  وحجة الكوفيني يف عدم اجلزم، هو كون جواب الشرط جمزوما 
جواب أما البصريون فريون بأنه جيوز تقدمي املرفوع واملنصوب يف، اورة، فبطل اجلزم، ووجب الرفعاالسم بطلت ا

كانت حجتهم يف ذلك: "أنه جيب أن يُقدر فيه فعل كما وجب التقدير مع تقدمي االسم على فعل و ،)1(الشرط. 
الشرط؛ ألن حرف الشرط يعمل فيهما، على ما بّينا، فكما وجب التقدير مع تقدميه على فعل الشرط، فكذلك 

)2(مع تقدميه على جواب الشرط، وال فرق بينهما". 

من خالل هذا القول يتبني لنا أنه إذا تقدم االسم املرفوع على مجلة جواب الشرط كان حقها الرفع وليس اجلزم، 

أما النصب فاختلف فيه حيث منعه الفراء وأجازه الكسائي.

)3(وقد أمجع النحاة على أن املنصوب ُفْضَلُة يف اجلملة، ال يعَتدُّ بتقدميه كتقدمي املرفوع. 

ي الجملة الشرطية:الحذف ف.6

الرتكيب الشرطي أسلوب تعبريي، يتعرض للحذف يف بعض أجزائه، وقد اهتم النحاة بدراسة قضية احلذف 
يف اجلملة الشرطية، وتعّرُضوا إىل أشكاله اليت تقع يف حيز هذا الرتكيب، وسنتحدث عن أهم ما تطرق إليه النحاة 

يف هذه القضية: 

حذف فعل الشرط:-أ

ُحيذف فعل الشرط وحده شرط أن يتوفر فيه أمران مها: داللة الدليل عليه، وأن يقع الشرط بعد (وإالَّ) حنو:

)4(ُتْب وإالَّ عاقبُتَك، أي: وإالَّ تـَُتْب عاقْبُتَك. 

حذف أداة الشرط وفعل الشرط:-ب

وفعلها، إذا تقدَّم عليهما الطلب، والذي يشمل: األمر، والنهي، واالستفهام، والتمين، ُحتذف أداة الشرط
والعرض وبينه ابن السراج يف قوله:" حيذف... حرف اجلزاء مع ما عمل فيه وفيما بقي من الكالم دليل عليه 

.621، ص2اف يف مسائل اخلالف ، جاألنباري: اإلنص.1
، الصفحة نفسها.املرجع نفسه.2
.623املرجع نفسه، ص.3
.184ابن هشام النحوي: شرح شذور الذهب، ص.4
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وذلك إذا كان الفعل جوابًا لألمر والنهي، أو االستفهام، أو التمين أو العرض تقول: آتين آتك، فالتأويل: إْئتين
ٌي، والتأويل ال تـَْفَعْل فإّنك إن ال تْفَعْل يُكن خريًا  فإنك إن تَْأتين آِتَك، هذا أمٌر، وال تْفَعْل يكْن خريًا لَك، وهذا 
لك ...، ولْيَتُه عندنا ُحيَّدثـَْنا، فهذا متّن، أال تنزِْل ُتِصْب خيـْرًا، وهذا عرض، ويف هذا ُكّله معىن (إْن تفَعْل) فإْن كان 

)1(ام وجٌه من التقدير مل جتزم جوابُه ". لالستفه

َمُنوا ِإنَّ أَْرِضي اءَ يَا ِعَباِدَي الَِّذينَ ﴿كما ُحتذف أداة الشرط وفعلها دون أن يسبقهما طلب، حنو قوله تعاىل:
أي: إن ارض اهللا واسعة فإن مل ختلصوا العبادة هللا يف أرض فأخلصوها له يف غريها، ) 2(﴾َواِسَعٌة فَِإيَّاَي فَاْعُبُدوِن 

).3(حيث حذف الشرط وُعّوض من حذفه تقدمي املفعول. 

حذف جواب الشرط:-ج

ُكّل موضع يفا تفعله العربوإمنّ "ُحيذف جواب الشرط وفق شروط حّددها النحاة يف أقواهلم، فقال الفرّاء:
برتك ، إن رأيت أن تُقوَم معنا،قإن استطعت أن تتصدّ يُعرف فيه معىن اجلواب؛ أال ترى أنك تقول للرُجل:

،)4("اجلواب؛ ملعرفتك مبعرفته به. فإذا جاَء ما ال يُعرف جوابه إالّ بظهوره أظهرتَُه؛ ألنَّ معناه ال يُعرف إذا طُرِح
)5(حىت يكون احملذوُف معلوًما ممّا يدّل عليه من ُمتقدِّم خرب أو مشاهدة حاٍل". املبـُّرد: "ال جيوز احلذفُ ويقول 

يتبني لنا من األقوال السابقة أنه جيوز حذف جواب الشرط إذا ُعلم ِمْن جمرى الكالم.

)6(نَّ. لتنجحَ -إْن تدُرسْ -كما جيوز حذف جواب الشرط إذا دخل عليه ما ينوب عنه كجواب القسم حنو: واهللا 

)7(هو جواب للقسم (واهللا)؛ ألنه هو املتقدم، أما جواب الشرط فهو حمذوف دّل عليه جواب القسم(لتنجحنَّ)

رُ ابقا له، أّما إذا سبقُه فإن اجلواب ُحيذف ويُ ويرى الزخمشري أن اجلزاء جيب أن يأيت بعد الشرط وال يكون س قدَّ

.162، ص2ابن السراج: األصول يف النحو، ج.1
.56سورة العنكبوت: اآلية .2
.557ص ، 4جالزخمشري: الكشاف، .3
.332، 331، ص1983، 3، ط1أبو زكريا حيي بن زياد الفراء: معاين القرآن، عامل الكتب، بريوت، ج.4
.79، ص2جاملربد: املقتضب، .5
.1884، ص4األندلسي: ارتشاف الضرب، ج.6
.  53علي رضا: املختار يف القواعد واإلعراب، مكتبة دار الشرق، بريوت، دط، دت، ص.7

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


الفعل المضارع و دالالته الزمنيةالفصل األول                        

65

، ُحذف يف هذه اآلية جواب الشرط وذلك ألن )1(﴾ُكْم يْ لَ إِ هِ ِسْلُت بِ ا أُرْ م مَّ كُ تُ غْ بـْلَ أَ دْ قَ ا فَـ وْ لَّ وَ ن تَـ إِ فَ ﴿حنو قوله تعاىل:
)2(اإلبالغ قبل التويل، والتقدير هنا: (فال لوم علّي فقد أبلْغُتُكْم). 

حذف فعل الشرط وجوابه:-د

قال ابن يعيش: "واعلم أن إن أم هذا الباب للزومها هذا املعىن وعدم خروجها عنه إىل غريه ولذلك اتسع 
فيها وفصل بينها وبني جمزومها باالسم حنو قوهلم إن اهللا أمكنين من فالن فعلت، وقد يقتصر عليها ويوقف عندها 

)3(ن مثل ذلك يف غريها مما جيازى به". حنو قولك: صلِّ خلف فالن وإْن أي وإن كان فاسقا ويكو 

خالل قول ابن يعيش أن (إْن) جيوز الوقف عليها، مع حذف فعل الشرط واجلواب.وواضح من

.57سورة هود: اآلية .1
.209، ص3الزخمشري: الكشاف، ج.2
.156، دط، دت، ص 8موفق الدين بن يعيش النحوي: شرح املفصل، إدارة الطباعة املنريية، مصر، ج.3

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


الفعل المضارع و دالالته الزمنيةالفصل األول                        

66

سادسا: الداللة الزمنية للفعل المضارع
تعريف الزمن:-1
لغة:-أ

ملُحكم: الزََّمُن ا: "الّزَمُن والزَّماُن: اسٌم ِلقليِل الَوقِت وَكِثريِه، ويف الزمن قائالعرف ابن منظور يف لسان العرب
َم ِبِه َزَمانًا...والزََّمُن اوالزََّماُن العصُر، واجلمُع أَْزُمن وأَْزَماٌن َوأَْزِمَنٌة... وأزمَن الشيءُ طَال عَليِه الزََّماُن...وأزَمَن باملَكاِن: أَقَ 

)1(شهرْيِن إىل ِستَِّة أشُهٍر، والدهر ال يَنَقِطُع...".

اصطالحا:-ب
أنه: "صيغ تدل على وقوع أحداث يف جماالت زمنية خمتلفة، ترتبط ارتباطا كليا بعرفه "مهدي املخزومي" 

)2(. بالعالقات الزمنية عند املتكلم"

ومعىن هذا أن الزمن املاضي أو احلاضر أو املستقبل يرتبط بإرادة املتكلم.
بقوله: "الزمن اللغوي هو الوقت النحوي الذي يُعبـَُّر عنه بالفعل وصيغه، وما ويعرف عبد اجلبار توامة

ه، تعبريا ال يستند إىل دالالت زمنية فلسفية، بل يقوم على استخدام القيم اخلالفية فيه...بني الصيغ املختلف ة شا
)3(يف الداللة على احلقائق اللغوية".

ن إىل ثالثة أقسام هي: ما مضى، وملا يكون ومل يقع، وما هو كائولقد قسم سيبويه زمن الفعل يف العربية
ومستقبل وحال، وهي األزمنة املطلقة يف اللغة، وأي زمن غري هذه ومنه فالزمن على هذا القول، ماضمل ينقطع؛ 

)4(األزمنة الثالثة هو فرع منها. 

.199، مادة (ز م ن)، ص13: لسان العرب، جابن منظور.1
.147صمهدي املخزومي: يف النحو العريب نقد وتوجيه، .2
.2، 1، ص1994دط، ه وجهاته، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، زمن الفعل يف اللغة العربية قرائنعبد اجلبار توامه:.3
.3املرجع نفسه، ص.4
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المضارع وجهاته:الفعل زمن -2

زمن الحال:-أ

هو ما دل على حدث جرى وقوعه عند التكلم واستمر واقًعا حنو: قلُت لصاحيب: أراَك الحال العادي البسيط:-
، "وصيغته (يـَْفَعُل) جمردا من كل الزوائد املخلصة للجهات أو )1(يف حريٍة من أمرَِك، فقال يل: أحَسُبك ُمدرًِكا أمري

ُت) وخمتلف ألفاظ (بِْعُت) و (اشرتيك ا اإلنشاءُ القرائن احلالية وقد تدل صيغةُ (فـََعَل) على هذا الزمن، كأن يُقَصَد 
)2(العقود، وتدل صيغة (َيُكوُن يَفعُل) على احلال البسيط أيًضا."

ويأيت يف صيغ عديدة، منها صيغة (يـَْفَعُل) جمردة، فتدل بداللة قرائن حالية أو معنوية الحال المستمر المتجدد:-
د أو التعودي. ويكون هذا احلال قابال للتخلف حنو: أذهُب كلَّ يوٍم إىل داخل السياق على الزمن املستمر أو املتجد

حملِّ عملي يف الساعِة التاسعِة صباًحا؛ فاحلال هنا يدل على احلدوث عادًة فيسوف لنا تسميتُه بالتعودي، وهو 
حيدث باستمرار.

دد، وهو ال مستمر على سبيل التجكما يكون احلال غري قابل للتخلف حنو: ٌتشرُِق الشمُس مَن املشرِق؛ فاحلال
نا ال يدل على فاحلال هيتخلف، وهو خاص بالظواهر الطبيعية، ومن أمثلة هذا النوع قولك: يفعُل اُهللا ما يشاُء،

)3(زمن معني، ألنه أسند إىل اهللا تعاىل وهو ال يتخلف يف االستمرار.

ده ويأيت يف صيغة (يـَْفَعُل)، وكثريًا ما ُيستعمل يف عصرنا احلاضر، وجنالحال الحكائي أو الحال في الماضي:-
الت، وهو ال يدل على الوقوع يف احلاضر أو املستقبل وإمنا يدل على وقوعه  شائًعا عند املذيعني ويف الصحف وا

عه بني الناس، اعته، أو شيو يف املاضي...، والدال عل هذا املاضي هو القرينة احلالية، كِعْلِم السامع باخلرب قبل إذ
ا تقع أمامنا. )4(والفائدة هي استحضار الصورة، كأ

)5(ويستغل هذه اخلاصة للمضارع املؤرخون والقصاص. فإذا أرادوا استحضار حادثة صاغوها بالفعل املضارع.

.32إبراهيم السامرائي: الفعل زمنه وأبنيته، ص.1
.90، صه وجهاتهاللغة العربية قرائنعبد اجلبار توامه: زمن الفعل يف .2
.91املرجع نفسه، ص.3
. 93املرجع نفسه، ص.4
.205شوقي ضيف: جتديد النحو، ص.5
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وقد عرب النحاة عن هذه اجلهة بقوهلم (حكاية حال ماضية) وفسرها صاحب الكليات بقوله: "معىن احلال 
لك حال وقوعها بصيغة املضارع كما هو حقها، مث حكى تاملاضية عند النحاة أن القصة املاضية كأمنا عرب عنها يف 

)1(الصفة بعد مضيها."

زمن االستقبال:-ب

وهو الذي يدل على جمرد االستقبال خاٍل من كل جهة وصيغته حسب القرائن المستقبل العادي أو البسيط:-
أسلوب واحلالية كثرية نذكر منها: (يـَْفَعُل، َسيَـْفَعُل، سوَف يـَْفَعُل، يـَْفَعْلْن) ويأيت أيًضا على صيغة (فـََعَل) يفاملقالية

الشرط واالنشاء وتأيت صيغة (لْن يـَْفَعَل) و (ال يـَْفَعُل) يف أسلوب النفي معربة عن هذا الزمن. إذا مل تكن هناك قرينة 
لى املستمر أو املؤبد. ويأيت يف صيغة (إْن فـََعَل) بعد قسم، و (َقْد يـَْفَعُل) الدالة عدالة على النفي يف املستقبل

)2(االحتمال والتوقع.

" ويتحدد هذا النوع بالقرينة احلالية أو املقالية داخل السياق...وقد عدَّ الدكتور متام صيغة المستقبل البعيد:-
) للمستقبل القريب.(سوَف يـَْفَعُل) للمستقبل البعيد و(َسيَـْفَعلُ 

وهو إعراب عن املستقبل يف زمان ماٍض، وصيغته كاَن يفعُل، وكاَن سوَف يْفَعُل...وقد المستقبل في الماضي:-
على حنو حكاية احلال يف حنو هذا قولك: كاَن زيد سيقوُم أمس، "أشار العالمة ابن جين إىل هذا الزمن حني قال: 

)3(كان متوقعا منه القيام فيما مضى". أي

ى االستمرار صيغته (سيظلُ يْفَعُل) وتدل صيغته (لْن يْفَعَل وال يـَْفَعُل) يف أسلوب النفي علالمستقبل االستمراري:-
يف املستقبل.

يكاُد خيرُج :صيغته (َيكاُد يـَْفَعُل) اليت تدل على الزمن املستقبل الذي قرب من احلاضر جنوالمستقبل المقاربي:-
)4(غًدا.

.93ه وجهاته، صئنزمن الفعل يف اللغة العربية قراعبد اجلبار توامه: .1
.94املرجع نفسه، ص.2
.95، 94املرجع نفسه، ص.3
.95املرجع نفسه ص.4
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المضارع الزمنية:داللة -2
داللة المضارع على الحال:-أ

ة يف الزمن احلاضر (احلال)، إذا جترد من أي قرينة خاصإن األصل يف الفعل املضارع أن يدل على وقوع الفعل 
باالستقبال أو املضي ويقول يف ذلك السيوطي:"...ألنه ملا كان لكل من املاضي واملستقبل صيغة ختصه، ومل يكن 

)1(". للحال صيغة ختصه جعلت داللته على احلال راجحة عند جترده من القرائن

بعض األدوات عليه وذلك كما يلي:ويتعني زمن املضارع للحال بإدخال 

زمنه للحال، وذلك إذا اقرتن بكلمة تفيد ذلك؛ مثل: كلمة اآلن، أو الساعة، أو حاًال، أو آنًفا، كقولك: نيأن يتع-
يذاكُر التلميُذ النجيُب دروَسُه اآلَن.

ملعىن والعمل؛ مثل ها يف اأن يتعني زمنه للحال، إذا اقرتن بكلمة تفيد النفي بالفعل مثل: (ليس) أو مبا يشبه-
)2(احلرف (إْن) أو (ما) أو (ال) وكل واحد من هذه العوامل يفيد النفي مطلقا حنو: ليس يقوُم حممد، إْن خيرُج حليم.

ا أمران: توكيد مضمون اجلملة، وهلذا زحلقوها يف باب (إن) عن صدر - إذا دخلت عليه (الم االبتداء) "وفائد
يقول "الزخمشري": "والالم ،)3(ضارع للحال. كذا قال األكثرون" ملالكالم مبؤكدين؛ وختليص ااجلملة كراهية ابتداء 
)4(صة للحال كالسني وسوف لالستقبال". خمل،لُ عَ فْ يَـ يف قولك: إنَّ زيًدا لَ 

)6(.﴾ٌة َتْسَعى َحيَّ فَِإَذا ِهَي ﴿حنو قوله تعاىل:)5(ل إذا وقع بعد (إذا) الفجائية اليت تدل على احلال ال االستقبا-

ما، لُيساير زمنه معناها.- ويتعني زمنه للحال، إذا وقع خربا لفعل من أفعال الشروع مثل: طفق وشرع وأخوا

حاال بالنسبة -يف الغالب–أن يتعني زمنه للحال، إذا وقع مع مرفوعه يف موضع نصب على احلال فيكون زمنه -
لزمن عامله، مثل: أقبَل األُخ يضحُك.

.32، ص1السيوطي: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، ج.1
.58، ص1عباس حسن: النحو الوايف، ج.2
.251ص،1ج،: مغين اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام.3
، 3لبنان، ج-ريوتباخلوارزمي: شرح املفصل يف صنعة االعراب املوسوم بالتخمري، تح عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، دار الغرب اإلسالمي، .4

.211، ص1990، 1ط
.92، ص1للبيب عن كتب األعاريب، جابن هشام: مغين ا.5
.20سورة طه: اآلية .6
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وإذا دخلت (ما) املصدرية الظرفية، على املضارع مثل: يُسرين ما تتكلم، أي كالُمَك. كان زمن املصدر مؤول -
)1(حني ال توجد قرينة تعارضه.-يف الغالب-للحال

مما سبق أن املضارع يدل على احلال بوجود قرينة لفظية تعني احلاضر دون غريه، وقد خيرج عن هذه نالحظ 
الداللة إذا دخلت عليه قرائن أخرى دالة على االستقبال واملضي.

داللة المضارع على االستقبال:-ب

يتعني زمن املضارع لالستقبال وذلك كما يأيت: 

(إذا) وهي ظرف من ظروف املستقبل، وهي ختتص بالدخول على اجلملة بأن يتعني زمنه لالستقبال إذا اقرتن -
؛ فالفعالن املضارعان هنا للمستقبل، وقد أشار إىل ذلك ابن هشام يف قوله: "أن )2(الفعلية حنو: أزورَك إذا َتزوُرين

مضمنة معىن الشرط، وختتص بالدخول على اجلملة تكون لغري مفاجأة؛ فالغالب أن تكون ظرفًا للمستقبل 
)3(ماضًيا كثريًا ومضارًعا دون ذلك". الفعلية،...ويكون الفعل بعدها 

، ويفيدان التنفيس، أي: ختلص )4(يتعني زمن املضارع لالستقبال إذا سبقته السني وسوف وختتصان باملضارع-
الَّ كَ ﴿حنو قوله تعاىل:)5(الزمن الواسع وهو االستقبالاملضارع املثبت من الزمن الضيق وهو زمن احلال، إىل 

بني احلرفني (السني) و (سوف) من وجهني:والفرق ، )7(﴾ونَ مُ لَ عْ تَـ فَ وْ سَ الَّ كَ ﴿:وقوله تعاىل) 6(﴾ونمُ لَ عْ يَـ سَ 

املستقبل دلت علىسوف هنا،)8(﴾ونَ لُ أَ َف ُتسْ وْ سَ وَ ﴿: الرتاخي يف سوف أشد منه يف السني حنو قوله تعاىلاألول
السني هنا دلت على املستقبل )9(﴾مْ هُ الَّ ا وَ مَ اسِ النَّ نَ مِ اءُ هَ فَ السُّ ولُ قُ يَـ سَ ﴿األمد والزمان. وقوله تعاىل:فطالالبعيد

ْت القوَل.عجَّلَ القريب ف

.58، 57، ص1، جعباس حسن: النحو الوايف.1
.58املرجع نفسه، ص.2
.97، ص1األعاريب، جابن هشام: مغين اللبيب عن كتب .3
.389، دت، ص4جرجي شاهني عطية: سلم اللسان يف الصرف والنحو والبيان، دار رحياين، بريوت، ط.4
.60، ص1عباس حسن: النحو الوايف، ج.5
.04سورة النبأ: اآلية .6
.03سورة التكاثر: اآلية .7
.44سورة الزخرف: اآلية .8
.142سورة البقرة: اآلية .9
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على (سوف) وال تكاد تدخل على (السني). حيث قال يف ذلك ابن "اخلشاب": : جيوز دخول (الالم)الثاني
ا على حرف واحد،  ا على ثالثة أحرف، والسني أقعُد يف شبه احلروف لكو "سوف أشبه باألمساء من السني لكو

)1(ز دخول الالم عليها خبالف السني". فاختصت سوف جبوا

ا لالستقبال عند األكثرين.ويتعني زمنه لالستقبال أيضا إذا سبقته- )2((ال النافية) ويتخلص املضارع 

يقول ابن يعيش: "فال جواب هو يفعل إذا أُريد به املستقبل، فإذا قال القائل: يقوُم زيٌد غًذا وأريد نفيه قيل ال يقوم 
لفعل النون تصرف األنألن (ال) حرف موضوع لنفي املستقبل وكذلك إذا قيل ليفعلنَّ وأريد النفي، قيل لََيفَعلُ 

)3(لالستقبال". 

عاىل: يفهم منه وحده حنو قوله تويتعني زمن املضارع لالستقبال أيضا إذا اقتضى طلًبا؛ سواء كان الطلب-

ةٍ عَ و سَ ذُ قْ فِ نْ يُـ لِ ﴿اعدة أداة أخرى، حنو قوله تعاىل:أو كان مبس"،)4(﴾ْنيِ لَ امِ كَ ْنيِ لَ وْ حَ نَّ هُ دَ َال وْ أَ نَ عْ ضِ رْ يُـ اتُ دَ الِ وَ الْ وَ ﴿
فإن طلب اإلنفاق يف (لينفق) وطلب عدم املؤاخذة يف (ال تؤاخذنا) ) 6(﴾انَ ذْ اخِ ؤَ تُـ ا َال نَ بـَّ رَ ﴿:وقوله) 5(﴾هِ تِ عَ سَ نْ مِ 

)7(مفهوم من املضارع مبساعدة (الالم) و(ال) الطلبيتني. وزمن املعىن يف الفعلني هو املستقبل..."

ِخُذوا َعُدوِّي تَّ تَـ َال َ َ ﴿:حنو قوله تعاىل، )8(بالدخول على املضارع، فتجزمه وتعينه لالستقبالوختتص (ال) الناهية 
)9(. ﴾َوَعُدوَُّكْم أَْولَِياءَ 

)10(ويدل هذا الطلب على األمر أو النهي أو الدعاء أو التمين أو الرتجي أو االستفهام أو العرض أو التحضيض.

) 11(﴾ءُ اشَ يَ نْ مَ لِ رُ فِ غْ يَـ وَ اءُ شَ يَ نْ مَ بُ ذِّ عَ يُـ ﴿وعًدا أو وعيًدا حنو قوله تعاىل:يتعني زمن املضارع لالستقبال إذا اقتضى -

وحتقيقها ال يكون إال يف املستقبل.

.500،501، ص1987، دط، 2، جممع اللغة العربية، دمشق، ججالل الدين السيوطي: األشباه والنظائر يف النحو، تح غازي خمتار طليمات.1
.270، ص1ابن هشام: مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ج.2
.108، ص8ابن يعيش: شرح املفصل، ج.3
.233سورة البقرة: اآلية .4
.07سورة الطالق: اآلية .5
.286سورة البقرة: اآلية .6
.59، 58، ص1عباس حسن، النحو الوايف، ج.7
.271ابن هشام: مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ص.8
.01سورة املمتحنة: اآلية .9

.365، ص4عباس حسن، النحو الوايف، ج.10
.40سورة املائدة: اآلية .11
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رَمْن ويتعني زمنه لالستقبال أيضا إذا صحبته نون التوكيد الثقيلة أو اخلفيفة ألن التوكيد يليق مبا مل حيصل مثل: أتك-
ا يف معىن أداة التوكيد السالفة حنو: واهللا صديقك؟ ومثل: هل  ُتساعدنَّ البائَس؟ أو صحبته الم جواب القسم أل
)1(لعلى عملَك ُحتاَسُب.

)3(. ﴾ابَ بَ سْ اْألَ غُ لُ بْـ ي أَ لِّ عَ لَّ ﴿قوله تعاىل:يفكما )2((لعل)،كذلك إذا صحبته أداة ترجي مثل-

أم غري )4(﴾مْ كُ ْر صُ نْ يَـ وا اهللاَ رُ صُ نْ تَـ نْ إِ ﴿انت جازمة كاليت يف قوله تعاىل:أك" إذا سبقته أداة شرط وجزاء، سواء-
يفو يؤاخُذ اُهللا الناَس بظلمهم ألسرعَ جازمة ومنها (لو) الشرطية غري االمتناعية، و (كيف) الشرطية مثل: (ل

)5(ل: كيف تصنُع أصنَع". إهالكهم)، ومث

حرف نصب سواء كان ظاهرًا أو مقدرا وقد أشار إىل ذلك ابن األنباري يف ويتعني زمنه لالستقبال إذا سبقه -
ويقول "املربد" أن أداة النصب (أْن) إذا وقعت على )6(ف ختلص الفعل املضارع لالستقبال". قوله: "وهذه احلرو 

ا تنصبه، وذلك الفعل ملا مل يقْع، وال يكون للحال. حنو: أن تأتَيين خٌري لكَ  )7(.فعل مستقبل فإ

وكذلك يتعني للمستقبل "إذا كان مسنًدا إىل شيء متوقع حصوله يف املستقبل مثل: يدخُل الشهداُء اجلنَة مع -
ليه من يف املستقبل؛ كما يرتتب ع-هو دخول اجلنة-السابقني؛ إذ ال يعقل أن يكون زمن املضارع للحال، ومعناه

)8(. "فاعل يف الوجود والوقوع وهو حمالسبق الفعل لل

)9(إذا سبقته (هل) مثل: هل تقاطَع جمالس السوء.-

ز بني داللته على ينالحظ مما سبق أن مجيع القرائن واألدوات اليت تدخل على الفعل املضارع هلا دور هام يف التمي
االستقبال وبني داللته على احلال.

.59، ص 1عباس حسن، النحو الوايف، ج.1
.34، ص1يف شرح مجع اجلوامع، جالسيوطي: مهع اهلوامع.2
.36سورة غافر: اآلية .3
.07سورة حممد: اآلية .4
.59، ص1عباس حسن: النحو الوايف، ج.5
.233ابن األنباري: أسرار العربية، ص .6
.05، ص3املربد: املقتضب، ج.7
.59، ص1عباس حسن: النحو الوايف، ج.8
املرجع نفسه، الصفحة نفسها..9
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داللة المضارع على الماضي:-ج
قد يتحول املضارع من داللته على احلاضر واملستقبل إىل داللته على املاضي وذلك كاآليت:

)1(إذا سبقته (مل) أو (ملا): وها حرفان لنفي املضارع؛ فهما جيزمانه وحيوالن معناه إىل املاضي-

)3(املضارع يف املثالني ماٍض.، وحنو: ملا حيُضْر ضيُفنا؛ فزمن )2(﴾دْ ولَ يُ ملَْ وَ دْ لِ يَ ملَْ ﴿كقوله تعاىل:

)5(. ﴾اسَ النَّ اهللاُ ذُ اخِ ؤَ يُـ وْ لَ وَ ﴿حنو قوله تعاىل:) 4(ضارع إىل املضي إذا سبقته (لو) االمتناعية تصرف امل-

"أو جاء بعد (قد) اليت تفيد التقليل بقرينة؛ كأن تقول ملنح ملك على السفر كرها: قد أسافُر ُمكرًها؛ فماذا -
)6(دفتها؟ خبالف (قد) اليت للتكثري". كنت تركتين بعيًدا عن املشقة اليت صاعليك لو

ا الناسخة، شرط أال توجد قرينعني زمن املضارع إىل املضي إذا وقع مع مرفوعهيت- ة خربا يف باب كان وأخوا
ا حىت وصلوا، أي: ترفََّق. )7(تصرف زمنه عن املضي إىل زمن آخر حنو: كاَن سائُق السيارِة يرتفُق بركا

)8(﴾هِ يْ لَ عَ اهللاُ مَ عَ نْـ أَ يذِ لَّ لِ ولُ قُ تَـ ذْ إِ وَ ﴿عد (إذ) الظرفية حنو قوله تعاىل:ويتعني زمنه أيضا للماضي إذا وقع ب-

ي، ويقول اض، وتستعمل (إذ) مع املاضي لفظا ومعىن، وقد تستعمل مع املضارع وتدل على معىن امل)9(أي: قلتَ 
فعلية فعلها أو،)10(﴾ِإْذ أَنـُْتْم قَِليلٌ وارُ كُ اذْ (وَ ﴿إلضافة إىل مجلة، إما امسية حنو:تلزم إْذ ايف ذلك "ابن هشام": 

َوِإْذ يـَْرَفُع ﴿حنو:)،12(ية فعلها ماض معىن ال لفظاأو فعل،)11(﴾ةِ كَ ئِ َال مَ لْ لِ كَ بُّ رَ الَ قَ ذْ إِ وَ ﴿لفظا ومعىن حنو:ماض
)13(. ﴾الَقَواِعَد ِإبـْرَاِهيمُ 

.100، ص 2006، 1مكتبة الرشد، السعودية، طابن هشام األنصاري، خمتصر مغين اللبيب عن كتب األعاريب.1
.03سورة اإلخالص: اآلية .2
.61ايف، صو عباس حسن: النحو ال.3
.283يف حروف املعاين، ص احلسن بن قاسم املرادي: اجلىن الداين.4
.61سورة النحل: اآلية .5
.61، ص 1عباس حسن: النحو الوايف، ج.6
.62، 61املرجع نفسه، ص.7
.37سورة األحزاب: اآلية .8
.35، ص 1السيوطي: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، ج.9

.26سورة األنفال: اآلية .10
.30سورة البقرة: اآلية .11
.89، 88، ص1ابن هشام األنصاري: خمتصر مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ج.12
.127سورة البقرة: اآلية .13
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ارتِه، فوصلنا قبل فتأملُت؛ فأدركين صديٌق بسيوينصرف زمن املضارع للمضي إذا وقع بعد (رمبا) مثل: فاتين القطاُر -
، وهي تدخل على اجلمل الفعلية )1(القطاِر؛ فاحلمد هللا رمبا أكرُه هذا األمر وفيه خريي ونفعي، أي: رمبا كرهتُ 

ا مبََ رُّ ﴿حنو قوله تعاىل:) 2(ويكون فيها الفعل ماضيا لفظا ومعىن. وإذا دخلت على الفعل املضارع فيؤول للماضي 
)3(﴾وارُ فَ كَ ينَ ذِ الَّ دُّ وَ يَـ 

لني ع"وما عطف على حال، أو مستقبل، أو ماضي، أو عطف عليه ذلك فهو مثله، الشرتاط احتاد الزمان يف الف-
)5(األرض."، أي: فأصبحت )4(﴾اْألَْرضُ ِمَن السََّماِء َماًء فـَُتْصِبحُ أَنـَْزَل اهللاَ نَّ َر أَ تَـ ملَْ أَ ﴿املتعاطفني حنو قوله تعاىل:

اللته على الزمن لفعل املضارع تنوعات يف دفل،ة (يفعُل) ال ترتبط بزمن معنيمما سبق يتبني لنا أن صيغ
تنصرف إىل أزمنة غري اليت ُوضع هلا الفعل وهي داللته على احلال واالستقبال واملضي.

.61، ص1عباس حسن: النحو الوايف، ج.1
.146، 145ابن هشام األنصاري: مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ص .2
.02سورة احلجر: اآلية .3
.63سورة احلج: اآلية .4
. 36، ص 1السيوطي: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، ج.5
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تمهيد:

، حيث أخرج ابُن َمْرُدويَه عن ابن الزبري )1() فمدنيتان131، 130سورة طه مكية باإلمجاع، إالَّ اآليتني (
ا مئة )3(وهذه السورة هي العشرون يف ترتيب املصحف الشريف)2(».نزلت سورة طه مبكة«قال:  ، وعدد آيا

ا ألف وثالث مئة وإحدى وأربعون، وحروفها مخسة آالف ومئتان واثنان وأربعون  ومخس وثالثون آية، وكلما
ونزلت قبل )5(. وهي اخلامسة واألربعون يف ترتيب النزول حيث نزلت بعد سورة مرمي وقبل سورة الواقعة.)4(حرفًا

: إن خرَج عمر ُمتقلِّدا السيف. فقيل له«ر قطين عن أنس بن مالك، قال: ملا روى الدا-رضي اهللا عنه-إسالم عمر
خِتَنَك وأختَك قد صُبؤا، فأتامها عمر وعندمها رجل من املهاجرين يقال له: خباب، وكانوا يقرأون طه، فقال: أَعطوين 

ميسه إال رِجُس والفقالت له أخته: إنَّك-وكان عمر رضي اهللا عنه يقرأ الكتب–الكتاب الذي عندكم فأقرأَه 
)6(.»املطهرون، فُقْم فاغتسْل، أو توضْأ. فقاَم عمر رضي اهللا عنه فتوضَأ، مث أخذ الكتاب فقرأُه: طه

سبب التسمية:

ا، وهو اسم من أمساء النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ مساه اهللا  مسيت بسورة (طه) البتداء السورة بالنداء 
. وقد روي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: )7(وتسلية عما يلقاه من إعراض قومهتعاىل به، ويف ذلك تكرمي له 

)8(؛ فذكر أن فيها طه ويس.»يل عنَد ريب عشرُة أمساء«

ا يف قصة الكليم موسى عليه السالم. )9(وتسمى أيضا بسورة (الكليم)، ألن معظم آيا

، 2006، 1، ط14تح عبد اهللا بن عبد احلسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، جالقرطيب: اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر .1
.6ص

.2003، 1، ط10لدر املنثور يف التفسري باملأثور، تح عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، مكتبة ترعة الزمر، القاهرة، ج اجالل الدين السيوطي، .2
.152ص

.1001ص، 1992، 3، ط6مصر، مطبعة املصحف الشريف، جسري الوسيط للقرآن الكرمي،جلنة من العلماء: التف.3
.247ص،2001، 1ط،17دار طوق النجاة، بريوت، لبنان، مج الشافعي: تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن،.4
.180، ص1984، دط، 16حممد الطاهر ابن عاشور: تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية، تونس، ج.5
.5القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن، ص.6
.174، ص 2003، 2، ط6: التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، دار الفكر املعاصر، دمشق، مج وهبة بن مصطفى الزحيلي.7
.9صاجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، .8
.1001جلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ص -9.3
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مناسبتها لما قبلها:
تظهر مناسبة هذه السورة ملا قبلها يف وجوه تتمثل فيما يأيت:

، وكالمها مكيتان، مبدوءتان بأمساء احلروف )1(أن سورة طه نزلت بعد سورة مرمي كما ُروي عن ابن عباس-
)2(. املتقطعة

عليه -أنه ملا ذكر يف سورة مرمي قصص عدد من األنبياء واملرسلني، كان بعضها بسيطا موجزا، كقصص إبراهيم-
مجال،أما باقي النبيني فقد أشار إليهم بطريق اإل-عليه السالم–والبعض اآلخر موجزا جممال، كقصة موسى -السالم

وذكر هنا قصة موسى اليت أمجلت فيما سبق، واستوعبها غاية االستيعاب، مث فصل قصة آدم عليه السالم. 
أن أول هذه السورة متصل بآخر السورة السابقة، وهو مناسب له يف املعىن، حيث ذكر عز وجلَّ يف آخر السور -

ذه السورة ما يؤكد قني، وإنذاًرا للمعاندين، ويف أوائل هأنه إمنا يسَّر القرآن بلسانه العريب املبني، ليكون تبشريًا للمت
)3(. عىنهذا امل

ما مكيتان، مبدوءتان بأمساء  ومما سبق ذكره خنلص إىل أن وجوه مناسبة سورة طه لسابقتها سورة مرمي، أ
كر تبشري ذ احلروف املتقطعة، وأن أول هذه السورة متصل بآخر سورة مرمي من حيث املعىن، وأنه سبحانه وتعاىل

، كما )4(﴾ًما ُلداوْ قَـ هِ بِ رَ ذِ نْ تُـ وَ نيَ قِ املتَّ هِ بِ رَ شِّ بَ تُ لِ ﴿وله:القرآن بلسان الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وعلل ذلك بق
نَـ ﴿قد أشار إىل ذلك سبحانه يف قوله:ذُكرت قصص األنبياء يف سورة طه موضحة مفصلة؛ و  ْن ُقصُّ َعَلْيَك مِ وَُكال

)5(. ﴾ِل ما نـُثَبُِّت بِِه فـَُؤاَدكَ الرُّسُ أَنـَْباِء 

محور مواضيع السورة:

لقد تناولت سورة طه عدة موضوعات تتمثل فيما يلي:

بيان أن إنزال القرآن الكرمي على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ما هو إال تذكرة وعظة للبشر وسعادة هلم يف الدنيا -
)1(واآلخرة.

.174التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، صالزحيلي: .1
.1001: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، صجلنة من العلماء.2
.247ص الشافعي: تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن، .3
.97سورة مرمي: اآلية .4
.120سورة هود: اآلية .5
.1001الكرمي، صجلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن .6
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، حيث ذكرت قصة موسى وهارون )1(تناولت السورة قصص األنبياء لتسلية قلب الرسول صلى اهللا عليه وسلم-
عليهما السالم مع فرعون الطاغية بالتفصيل، ومعظم السورة يف احلديث عنها وباألخص موقف املناجاة بني موسى 

ذه وموقف املبارزة بينه وبني السحرة، كما جتلت يف ثنايا هوربه عز وجل، واجلدال الذي قام بني موسى وفرعون 
رمني. القصة رعاية اهللا ملوسى وإهالك اهللا ألعدائه الكفرة ا

كما تناولت قصة السامري وصنعه العجَل الذي عبده بنو إسرائيل يف غياب موسى عليه السالم، واستمرارهم يف -
لهم هسفه يف اليمِّ لرييهم ضاللتهم يف عبادة ذلك العجل، وجالضالل حىت رجوعه، حيث قام بإحراق العجل ون

)3(.﴾ِسَع ُكلَّ َشيٍء ِعْلًماوَ وَ الَّ هُ إِ هَ لَ إِ ي َال ذِ الَّ اهللاُ مْ كُ هلَُ ا إِ منََّ إِ ﴿، قائال هلم:)2(باملعبود احلق

تز هلا القلوب - شوع، ويظهر ذلك يف بالذهول واخلبرزت يف السورة أيًضا بعض مشاهد يوم القيامة بعبارات بليغة 
)4(.﴾ُع إالَّ َمهًْسامَ سْ تَ َال فَ لِلرَّْمحَانِ اتُ وَ صْ األَ تِ وَخَشعَ ﴿قوله عز وجل:

كما ذكر اهللا سبحانه وتعاىل قصة آدم عليه السالم بشكل مفصل؛ من أمر املالئكة بالسجود له، وامتناع إبليس -
ُكَما ِمَن اجلَنَِّة رَِجنَّ خيُْ َال َك وِلَزْوِجَك فَ ا َعدوٌّ لَ ذَ ا آدُم إنَّ هَ يَ ﴿قال عز وجلَّ:وحتذيره هو وزوجته من أن ُخيدَعا به، 

ما، وانتهى األمر بإخراجهما من اجلنة ) 5(﴾فـََتْشَقى لكن الشيطان وسوس هلما فأكال من الشجرة فبدت هلما سوءا
)6(بعد أن عفا اهللا عنهما.

التوجيهات الربانية للرسول صلى اهللا عليه وسلم يف الصرب وحتمل األذى حىتوختمت هذه السورة ببعض 
)7(يأيت نصر اهللا.

سبب نزول السورة: 

أما سبب نزول تلك السورة الكرمية، فقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث أنه كان يقوم الليل
ليهععن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان أول ما أنزل اهللافيشق على نفسه، فقد أخرَج ابن َمردويَه

.182، ص6حممد الطاهر ابن عاشور: تفسري التحرير والتنوير، ج.1
.1002جلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ص.2
.98سورة طه: اآلية .3
.108سورة طه: اآلية .4
.117سورة طه: اآلية .5
.1003العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، صجلنة من .6
املرجع نفسه، الصفحة نفسها..7
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كَ يْ لَ ا عَ نَ لْ زَ نْـ ا أَ ، مَ هَ طَ ﴿:تعاىلقال)   1(فخاطبه اهللا تعاىل لريفق بنفسهالوحي يقوم على صدور قدميه إذا صلى، 
)2(. ﴾ى قَ شْ تَ لِ آنَ رْ قُ الْ 

أنس قال: كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى قام على رجلوذكر القاضي عياض يف "الشفاء" أن الربيع بن
قالت ذكر ابن املنذر عن ابن اجلريح قال:، كما ﴾ىقَ شْ تَ لِ آنَ رْ قُ الْ كَ يْ لَ ا عَ نَ لْ زَ نْـ ا أَ مَ ﴿)3(ورفع األخرى، حىت نزلت

ذه اجلب )4(. ﴾الِ بَ اجلِْ نِ عَ كَ ونَ لُ أَ سْ يَ وَ ﴿:ال يوم القيام؟، فنزل قوله تعاىلقريش يا حممد كيف يفعل ربك 

ابن أيب حامت عن السدي قال: كان الرسول عليه الصالة والسالم إذا نزل عليه جربيل عليه وإضافة إىل ذلك أورد
﴿ظه فنزل قوله تعاىل:ربيل ومل حيفالسالم بالقرآن أتعب نفسه يف حفظه حىت يشق على نفسه فيخاف أن يصعد ج

)6(. ﴾آنِ رْ قُ الْ بِ َجْل عتَ َال وَ 

لى اهللا عليه أضاف النيب ص«والبزار وأبو يعلى، عن أيب رافع قال: وقد أخرج ابن أيب شيبة وابن مردويه
وسلم ضيًفا فأرسلين إىل رجل من "أن أسلفين دقيًقا إىل هالل رجب" فقال ال إال برهن فأتيت النيب صلى اهللا عليه 

، )7(ت هذه اآليةلرج من عنده حىت نز وسلم فأخربته فقال:" أما واهللا إين ألمني يف السماء أمني يف األرض" فلم أخ
نَـْيَك إىل ما َمتـَّ ﴿قال تعاىل: ُهمْ وَال َمتُدَّنَّ عيـْ )8(.﴾ْعنا بِِه أَْزَواًجا ِمنـْ

جيعله شقاًء له ملخلامتعلى رسوله االكرمي أن اهللا سبحانه وتعاىل ملا أنزل القرآنوما ميكن أن نستخلصه أخريا،
ولكن جعله رمحًة ونورًا ودليال إىل اجلنة.

، ص 2002، 1جالل الدين السيوطي: أسباب النزول املسمى لباب النقول يف أسباب النزول، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، لبنان، ط.1
173.

.02، 01سورة طه: اآلية .2
.11، 10القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن، ص.3
.105سورة طه: اآلية .4
.114سورة طه: اآلية .5
.174، 173جالل الدين السيوطي: أسباب النزول املسمى لباب النقول يف أسباب النزول، ص.6
131سورة طه: اآلية .7
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أوال: الدراسة اإلحصائية:

إحصاء األفعال المضارعة في السورة: -1

طه قمنا بإحصاء األفعال املضارعة الواردة فيها مع ذكر الداللة من خالل تصفحنا لسورة 
الزمنية لكل فعل، واجلدول اآليت يبني ذلك:

داللته الزمنية الفعل المضارع رقم اآلية اآلية

االستقبال- َتْشَقى 2 َما أَنـْزَْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرَآَن لَِتْشَقى

االستقبال- َخيَْشى 3 ِإالَّ َتْذِكرًَة ِلَمْن َخيَْشى

االستقبال-
االستقبال-

َجتَْهْر 
يـَْعَلمُ 

7 رَّ َوِإْن َجتَْهْر بِاْلَقْوِل فَِإنَُّه يـَْعَلُم السِّ 
َوَأْخَفى

املستقبل-
ستقبلامل-

َآتِيُكمْ 
َأِجُد 

10 َها بَِقَبٍس أَْو َأِجُد عَ  َلى َلَعلِّي َآتِيُكْم ِمنـْ
النَّاِر ُهًدى

ستقبالاال- يُوَحى 13 َوأَنَا اْختَـْرُتَك فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى

االستقبال-
حلالا-
االستقبال-
احلال-

َأَكادُ 
أُْخِفيَها

ُجتَْزى
َتْسَعى

15 ى  زَ ِإنَّ السَّاَعَة َآتَِيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها لُِتجْ 
ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َتْسَعى

_االستقبال
ال_احل

_االستقبال

َيُصدَّنََّك 
يـُْؤِمنُ 

تـَْرَدى 

16 َها َمْن َال يـُْؤِمُن  نََّك َعنـْ ا َِ َفَال َيُصدَّ
َواتـََّبَع َهَواُه فـَتَـْرَدى

احلال-
احلال-

أَتـَوَكَّأُ 
أَُهشُّ 

18 َها َوَأُهشُّ  َا قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتـَوَكَّأُ َعَليـْ ِ
َعَلى َغَنِمي َوِيلَ ِفيَها َمَآِرُب ُأْخَرى

احلال- َتْسَعى 20 فَأَْلَقاَها فَِإَذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى
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االستقبال-
االستقبال-

َختَفْ 
َسُنِعيُدَها

21 َها قَاَل ُخْذَها َوَال َختَْف َسُنِعيُدَها ِسريَتَـ 
اْألُوَىل 

االستقبال- ْخترُجْ  22 َواْضُمْم يََدَك ِإَىل َجَناِحَك َختْرُْج بـَْيَضاَء 
ِمْن َغْريِ ُسوٍء َآيًَة ُأْخَرى

االستقبال- لُِنرَِيكَ  23 لُِنرَِيَك ِمْن َآيَاتَِنا اْلُكبـَْرى

_االستقبال يـَْفَقُهوا 28 يـَْفَقُهوا قـَْوِيل 

االستقبال- ُنَسبَِّحكَ  33 َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثريًا

االستقبال- َونَْذُكَركَ  34 َونَْذُكَرَك َكِثريًا

اضيامل- يُوَحى 38 َنا ِإَىل أُمَِّك َما يُوَحى ِإْذ أَْوَحيـْ

االستقبال-
االستقبال-
االستقبال-

فـَْليـُْلِقِه 
يَْأُخْذُه 
لُِتْصَنَع 

39 ِيف اْلَيمِّ َأِن اْقِذِفيِه ِيف التَّابُوِت فَاْقِذِفيهِ 
َعُدوٌّ ِيل اْلَيمُّ بِالسَّاِحِل يَْأُخْذهُ فـَْليـُْلِقهِ 

َوَعُدوٌّ َلُه َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك َحمَبًَّة ِمينِّ 
َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِين 

املاضي-
املاضي-
االستقبال-
ستقبالاال-
االستقبال-
االستقبال-

َمتِْشي
تـَُقولُ 

أَُدلُُّكمْ 
َيْكُفُلهُ 

تـََقرَّ 
َحتَْزَن  

40 ْم َعَلى ِشي أُْخُتَك فـَتَـُقوُل َهْل أَُدلُّكُ ِإْذ متَْ 
َقرَّ َمْن َيْكُفُلُه فـََرَجْعَناَك ِإَىل أُمَِّك َكْي تَـ 

نـَُها َوَال َحتَْزَن  َعيـْ

االستقبال- تَِنَيا 42 ِيف اْذَهْب أَْنَت َوَأُخوَك بَِآيَاِيت َوَال تَِنَيا
ذِْكرِي

االستقبال-
االستقبال-

يـََتذَكَُّر 
َخيَْشى

44 َخيَْشىفـَُقوَال َلُه قـَْوًال لَيـًِّنا َلَعلَُّه يـََتذَكَُّر َأوْ 
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االستقبال-
االستقبال-
االستقبال-

خناُف 
يـَْفُرطَ 
َيْطَغى

45 َنا أَْو قَاَال َربـََّنا ِإنـََّنا َخنَاُف َأْن يـَْفُرَط َعَليْـ 
َأْن َيْطَغى

االستقبال-
ستقبالاال-
ستقبالاال-

َختَافَا 
َأْمسَعُ 
أََرى

46 ىقَاَل َال َختَافَا ِإنَِّين َمَعُكَما َأْمسَُع َوأَرَ 

االستقبال- بـُْهمْ  تـَُعذِّ 47 َناَك بَِآيٍَة ِمْن رَ  بـُْهْم َقْد ِجئـْ بَِّك َوَال تـَُعذِّ

االستقبال-
االستقبال-

َيِضلُّ 
يـَْنَسى

52 َيِضلُّ َال قَاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َريبِّ ِيف ِكَتابٍ 
َريبِّ َوَال يـَْنَسى

االستقبال-
االستقبال-

نُِعيدُُكمْ 
ُخنْرُِجُكمْ 

55 َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنـْهَ  ا ِمنـْ
ُخنْرُِجُكْم تَارًَة أُْخَرى

االستقبال- لُِتْخرَِجَنا 57 ِسْحرَِك قَاَل َأِجْئتَـَنا لُِتْخرَِجَنا ِمْن أَْرِضَنا بِ 
يَا ُموَسى

االستقبال-
االستقبال-

فـََلَنْأتِيَـنَّكَ 
ُخنِْلُفهُ 

58 نَـَنا فـََلَنْأتِيَـنََّك ِبِسْحٍر ِمْثِلِه فَاْجَعْل بَـ  يـْ
َنَك َمْوِعًدا َال ُخنِْلُفُه َحنُْن َوَال أَ  ْنَت َوبـَيـْ

االستقبال- ُحيَْشرَ  59 َوَأْن ُحيَْشَر النَّاُس ُضًحى

االستقبال-
االستقبال-

تـَْفتَـُروا
ُيْسِحَتُكمْ 

61 َلى قَاَل َهلُْم ُموَسى َويـَْلُكْم َال تـَْفتَـُروا عَ 
َخاَب اللَِّه َكِذبًا فـَُيْسِحَتُكْم بَِعَذاٍب َوَقدْ 

َمِن افْـتَـَرى
احلال-
االستقبال-
االستقبال-

يُرِيَداِن 
ُخيْرَِجاُكمْ 

يَْذَهَبا

63 قَاُلوا ِإْن َهَذاِن َلَساِحرَاِن يُرِيَداِن َأْن 
َبا ُخيْرَِجاُكْم ِمْن أَْرِضُكْم ِبِسْحرِِمهَا َويَْذهَ 

ِبَطرِيَقِتُكُم اْلُمثْـَلى
االستقبال-
االستقبال-

تـُْلِقيَ 
َنُكونَ 

65 ْن أَ قَاُلوا يَا ُموَسى ِإمَّا َأْن تـُْلِقَي َوِإمَّا 
َنُكوَن أَوََّل َمْن أَْلَقى

احلال-
حلالا-

ُخيَيَّلُ 
َتْسَعى 

66 ْم ُخيَيَُّل قَاَل َبْل أَْلُقوا فَِإَذا ِحَباُهلُْم َوِعِصيـُّهُ 
إِلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم أَنـََّها َتْسَعى
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االستقبال-
االستقبال-

َختَفْ  68 قـُْلَنا َال َختَْف ِإنََّك أَْنَت اْألَْعَلى

االستقبال-
االستقبال-

تـَْلَقفْ 
يـُْفِلحُ 

69 َا َوأَْلِق َما ِيف َميِيِنَك تـَْلَقْف َما َصنَـُعو  ا ِإمنَّ
َصنَـُعوا َكْيُد َساِحٍر َوَال يـُْفِلُح السَّاِحرُ 

َحْيُث أََتى
االستقبال-
االستقبال-
االستقبال-
االستقبال-

َآَذَن 
َألَُقطَِّعنَّ 

َألَُصلِّبَـنَُّكمْ 
لَتَـْعَلُمنَّ 

71 قَاَل َآَمْنُتْم َلُه قـَْبَل َأْن َآَذَن َلُكْم ِإنَّهُ 
َقطَِّعنَّ َلَكِبريُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّْحَر َفَألُ 

أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِمْن ِخَالٍف 
ْعَلُمنَّ َوَألَُصلِّبَـنَُّكْم ِيف ُجُذوِع النَّْخِل َولَتَـ 

بًا َوأَبـَْقىأَيـَُّنا َأَشدُّ َعَذا

االستقبال-
الاحل-

نـُْؤثَِركَ 
تـَْقِضي 

72 قَاُلوا َلْن نـُْؤثَِرَك َعَلى َما َجاَءنَا ِمَن 
َت اْلبَـيـَِّناِت َوالَِّذي َفَطَرنَا فَاْقِض َما أَنْ 
نـْيَ  َا تـَْقِضي َهِذِه اْحلََياَة الدُّ اقَاٍض ِإمنَّ

االستقبال- يـَْغِفرَ  73 ايَانَاِبَربـَِّنا لِيَـْغِفَر لََنا َخطَ ِإنَّا َآَمنَّا 

االستقبال-
االستقبال-
االستقبال-

يَْأِت 
َميُوُت 

َحيَْيا

74 َهنََّم َال ِإنَُّه َمْن يَْأِت َربَُّه ُجمْرًِما فَِإنَّ َلُه جَ 
َميُوُت ِفيَها َوَال َحيَْيا 

االستقبال- يَْأتِهِ  75 َوَمْن يَْأتِِه ُمْؤِمًنا

االستقبال- َجتْرِي 76 َجنَّاُت َعْدٍن َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهارُ 

االستقبال-
االستقبال-

َختَافُ 
َختَْشى

77 َال َختَاُف َدرًَكا َوَال َختَْشى

االستقبال-
االستقبال-
االستقبال-

َتْطَغْوا
فـََيِحلَّ 

َحيِْللْ 

81 َتْطَغْوا َرَزقْـَناُكْم َوَال ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما 
ِلْل ِفيِه فـََيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِيب َوَمْن حيَْ 

َعَلْيِه َغَضِيب فـََقْد َهَوى
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االستقبال- لِتَـْرَضى 84 َك قَاَل ُهْم أُوَالِء َعَلى أَثَرِي َوَعِجْلُت إِلَيْ 
َربِّ لِتَـْرَضى

املاضي-
االستقبال-

يَِعْدُكْم 
حيَِلَّ 

86 َسًنا قَاَل يَا قـَْوِم َأَملْ يَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا حَ 
لَّ أََفطَاَل َعَلْيُكُم اْلَعْهُد أَْم أََرْدُمتْ َأْن حيَِ 

َعَلْيُكْم َغَضٌب ِمْن َربُِّكْم 
االستقبال-
االستقبال-
االستقبال-

يـََرْوَن 
يـَْرِجُع 
َميِْلكُ 

89 ْوًال َوَال َميِْلُك يـَْرِجُع ِإلَْيِهْم قَـ أََفَال يـََرْوَن َأالَّ 
َهلُْم َضرا َوَال نـَْفًعا

_االستقبال
االستقبال-

نـَبـْرََح 
يـَْرِجعَ 

91 يـَْرِجَع قَاُلوا َلْن نـَبـْرََح َعَلْيِه َعاِكِفَني َحىتَّ 
َنا ُموَسى إِلَيـْ

ملاضيا- تـَتَِّبَعنِ  93 َأالَّ تـَتَِّبَعِن أَفـََعَصْيَت أَْمرِي

االستقبال-
االستقبال-
اضيامل-

تَْأُخْذ 
تـَُقولَ 
تـَْرُقبْ 

94 قَاَل يَا اْبَن أُمَّ َال تَْأُخْذ بِِلْحَيِيت َوَال 
بـَْنيَ ِبرَْأِسي ِإينِّ َخِشيُت َأْن تـَُقوَل فـَرَّْقتَ 

َبِين ِإْسرَائِيَل وََملْ تـَْرُقْب قـَْوِيل 
املاضي- يـَْبُصُروا 96 هِ ملَْ يـَْبُصُروا بِ قَاَل َبُصْرُت ِمبَا 

االستقبال-
االستقبال-
االستقبال-
االستقبال-

تـَُقولَ 
ُختَْلَفُه 

لَُنَحرِّقـَنَُّه 
لَنَـْنِسَفنَّهُ 

97 ُقوَل قَاَل فَاْذَهْب فَِإنَّ َلَك ِيف اْحلََياِة َأْن تَـ 
َال ِمَساَس َوِإنَّ َلَك َمْوِعًدا َلْن ُختَْلَفُه 

ْيِه َعاِكًفا الَِّذي ظَْلَت َعلَ َواْنظُْر ِإَىل ِإهلَِكَ 
مِّ َنْسًفالَُنَحرِّقـَنَُّه ُمثَّ لَنَـْنِسَفنَُّه ِيف اْليَ 

احلال- نـَُقصُّ  99 َكَذِلَك نـَُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنـَْباِء َما َقْد 
َسَبقَ 

االستقبال- َحيِْملُ  100 َياَمِة َمْن َأْعَرَض َعْنُه فَِإنَُّه َحيِْمُل يـَْوَم اْلقِ 
ِوْزرًا

االستقبال-
االستقبال-

يـُنـَْفخُ 
َحنُْشرُ 

102 َفُخ ِيف الصُّوِر َوَحنُْشُر اْلُمجْ  رِِمَني يـَْوَم يـُنـْ
يـَْوَمِئٍذ ُزْرقًا
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االستقبال- يـََتَخافـَُتونَ  103 نَـُهْم ِإْن لَِبْثُتْم ِإالَّ  َعْشرًايـََتَخافـَُتوَن بـَيـْ

ستقبالاال-
املاضي-

يـَُقوُلوَن 
يـَُقولُ 

104 ُلُهْم َحنُْن أَْعَلُم ِمبَا يـَُقوُلوَن ِإْذ يـَُقوُل أَْمثَـ 
َطرِيَقًة ِإْن لَِبْثُتْم ِإالَّ يـَْوًما

الاحل-
ستقبالاال-

َيْسأَُلوَنكَ 
يـَْنِسُفَها

105 َها َريبِّ َوَيْسأَلُوَنَك َعِن اْجلَِباِل فـَُقْل يـَْنِسفُ 
َنْسًفا

ستقبالاال- يََذُرَها 106 فـََيَذرَُها قَاًعا َصْفَصًفا

االستقبال- تـََرى 107 َال تـََرى ِفيَها ِعَوًجا َوَال أَْمًتا

االستقبال-
االستقبال-

يـَتَِّبُعوَن 
َتْسَمعُ 

108 اِعَي َال ِعَوَج َلهُ  يـَْوَمِئٍذ يـَتَِّبُعوَن الدَّ
َمُع َوَخَشَعِت اْألَْصَواُت لِلرَّْمحَِن َفَال َتسْ 

اِإالَّ َمهْسً 
االستقبال- تـَنـَْفعُ  109 َفُع الشََّفاَعُة ِإالَّ َمْن أَذِ  َن َلُه يـَْوَمِئٍذ َال تـَنـْ

الرَّْمحَنُ 
احلال -
االستقبال-

يـَْعَلُم 
حيُِيطُونَ 

110 َال يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم وَ 
حيُِيطُوَن بِِه ِعْلًما

االستقبال-
االستقبال-

يـَْعَملْ 
َخيَافُ 

112 يـَْعَمْل ِمَن الصَّاِحلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَال 
َخيَاُف ظُْلًما َوَال َهْضًما

االستقبال-
االستقبال-

يـَتـَُّقوَن 
ُحيِْدثُ 

113 اَلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن أَْو ُحيِْدُث َهلُْم ِذْكرً 

االستقبال-
االستقبال-

تـَْعَجْل 
يـُْقَضى

114 ْقَضى بِاْلُقْرَآِن ِمْن قـَْبِل َأْن يُـ َوَال تـَْعَجْل 
إِلَْيَك َوْحُيهُ 

املاضي- جنَِدْ  115 وََملْ جنَِْد َلُه َعْزًما

االستقبال-
االستقبال-

ُخيْرَِجنَُّكَما
َتْشَقى

117 َفَال ُخيْرَِجنَُّكَما ِمَن اْجلَنَِّة فـََتْشَقى

االستقبال-
االستقبال-

َجتُوعَ 
تـَْعَرى

118 َلَك َأالَّ َجتُوَع ِفيَها َوَال تـَْعَرىِإنَّ 
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االستقبال-
االستقبال-

َتْظَمأُ 
َتْضَحى

119 َوأَنََّك َال َتْظَمأُ ِفيَها َوَال َتْضَحى

االستقبال-
االستقبال-

أَُدلَُّك 
َلى يـَبـْ

120 ِد قَاَل يَا َآَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى َشَجرَِة اْخلُلْ 
َلى َوُمْلٍك َال يـَبـْ

احلال- َخيِْصَفانِ  121 نَّةِ َوطَِفَقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اجلَْ 

االستقبال-
االستقبال-
االستقبال-

يَْأتِيَـنَُّكمْ 
َيِضلُّ 

َيْشَقى  

123 َع فَِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهًدى َفَمِن اتـَّبَ 
ُهَداَي َفَال َيِضلُّ َوَال َيْشَقى

ستقبالاال- َوَحنُْشرُهُ  124 َضْنًكا َوَحنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى

احلال- تـُْنَسى 126 وََكَذِلَك اْليَـْوَم تـُْنَسى

ستقبالاال-
املاضي-

َجنْزِي
يـُْؤِمنْ 

127 وََكَذِلَك َجنْزِي َمْن َأْسَرَف وََملْ يـُْؤِمْن 
بَِآيَاِت َربِّهِ 

املاضي-
احلال-

يـَْهدِ 
َميُْشوَن 

128 َلُهْم مِ  َن أَفـََلْم يـَْهِد َهلُْم َكْم أَْهَلْكَنا قـَبـْ
اْلُقُروِن َميُْشوَن ِيف َمَساِكِنِهمْ 

احلال-
االستقبال-

يـَُقوُلوَن 
تـَْرَضى

130 ْمِد فَاْصِربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن َوَسبِّْح ِحبَ 
َا َربَِّك قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل ُغُرو  ِ

نـََّهاِر َآنَاِء اللَّْيِل َفَسبِّْح َوَأْطرَاَف الَوِمْن 
َلَعلََّك تـَْرَضى

االستقبال-
االستقبال-

َمتُدَّنَّ 
لِنَـْفِتنَـُهمْ 

131 نَـْيَك ِإَىل َما َمتـَّْعَنا بِ  ِه أَْزَواًجا َوَال َمتُدَّنَّ َعيـْ
نـَْيا لِنَـْفِتنَـهُ  ُهْم َزْهرََة اْحلََياِة الدُّ ْم ِفيهِ ِمنـْ

االستقبال-
احلال-

َنْسأَُلكَ 
نـَْرزُُقكَ 

132 َال َنْسأَُلَك رِْزقًا َحنُْن نـَْرزُُقكَ 

االستقبال-
املاضي-

يَْأتِيَنا 
ِِمْ  تَْأ

133 ِِْم َوقَاُلوا َلْوَال يَْأتِيَنا بَِآيٍَة ِمْن َربِِّه أَ  وََملْ تَْأ
بـَيـَِّنُة َما ِيف الصُُّحِف اْألُوَىل 

االستقبال-
االستقبال-

نـَتَِّبعَ 
نَِذلَّ 

134 َنا َرُسوًال فـََنتَِّبعَ  َآيَاِتَك َلْوَال أَْرَسْلَت إِلَيـْ
ِمْن قـَْبِل َأْن نَِذلَّ َوَخنَْزى
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االستقبال- َخنَْزى 

االستقبال- َفَستَـْعَلُمونَ  135 ْعَلُموَن َمْن ُقْل ُكلٌّ ُمتَـَربٌِّص فـَتَـَربَُّصوا َفَستَـ 
ىالصِّرَاِط السَِّويِّ َوَمِن اْهَتدَ َأْصَحاُب 

)148مائة ومثانية وأربعون (للفعل املضارع يف سورة طه العدد اإلمجايل

قراءة في الجدول:-2

من خالل اجلدول اإلحصائي خنلص إىل املالحظات التالية:

لما أن ع–يف كل آية تقريبا فعال مضارًعا، مبعدل فعل واحد )148(ئة ومثانية وأربعوناورد يف سورة طه م
آية.)135(وثالثنيمخسةئة و االسورة حتتوي على م

ومن خالل إحصائنا لألفعال املاضية واملضارعة واألمر يف سورة طه، الحظنا أن الفعل الغالب هو املاضي؛ 
، فقطعالً فنيانية وأربعد بنسبة قليلة بلغت مثأما األمر فور ،فعال)248(نيئتني ومثانية وأربعاإذ بلغ عدد أفعاله م

وكما هو واضح، فإن الفرق شاسع بني األنواع الثالث.

املاضي، نوقعت يف الزمويرجع سبب غلبة الفعل املاضي إىل أن السورة عبارة عن سرد لقصص وأحداث
وقد ورد ذكرها يف تفسري السورة.

صيغة املاضي،جاء على؛ فالفعل (أنزلنا)﴾َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقىَما أَنـْزَْلَنا ﴿قوله عز وجل:ومن أمثلة الفعل املاضي 
وعالمته اإلعرابية: هي السكون التصاله بنون اجلماعة.

أما الفعل املضارع وهو حمور موضوعنا، فنجده أقل عدًدا من الفعل املاضي ومن أمثلته نذكر:

لضمة املقدر اجاء بصيغة املضارع، وعالمته اإلعرابية:ىفالفعل خيش؛ ﴾إالَّ َتْذِكرًَة ِلَمن َخيَْشى﴿قال عز وجل:
على األلف.

فالفعل (تفرتوا) ؛ ﴾اَسى َويـَْلُكْم َال َتفتَـُروا َعلى اهللا َكِذبً و قَاَل َهلُْم مُ ﴿كما ورد الفعل املضارع يف قوله تعاىل:
فعال اخلمسة.هي حذف النون ألنه من األجاء بصيغة املضارع، وعالمته اإلعرابية:
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ا مقارنة باألفعال املاضية واملضارعة، ومن أمثلته قوله تعاىل: ُكُلوا ِمْن  وبالنسبة لفعل األمر فعدده قليل جد
اله بواو اجلماعة.البناء على الضم التصطَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم، فالفعل (ُكلُوا) جاء بصيغة األمر وعالمته اإلعرابية:

الزمنية للفعل المضارع:الداللة 

يدل ارة، كما الزمن املاضي ت، أنه يدل على نا للفعل املضارع يف اجلدول السابقيتضح لنا من خالل دراست
واملستقبل تارة أخرى، ومن هنا نستخلص أزمنة املضارع والعوامل اليت تساهم يف حتديدها كما ،زمن احلاضرالعلى 
يلي:

(السني) كلسورة داالَّ على االستقبال، التصاله بقرائن وأدوات ختلصه لذلك ورد الفعل املضارع يف أغلب ا
ندما دخلت ، فداللته الزمنية األصلية هي الزمن احلاضر (احلال) لكن ع﴾َسُنِعيُدَها ِسريَتـََها األْوَىل ﴿يف قوله تعاىل:

السني عليه نقلت داللته إىل زمن املستقبل القريب.

(السني، سوف، لعل)، من خالل قرائن الستقبال دون مصاحبة األدوات له مثلكما يدل املضارع على ا
َها َخَلْقَنا ﴿ معنوية، وعلى سبيل املثال قوله تعاىل: َها ُخنْرُِجُكْم تَارًَة أُ ِمنـْ َها نُِعيدُُكْم َوِمنـْ . فِكال الفعلني ﴾ْخَرى ُكْم َوِمنـْ

جساد وُحيييها لى املستقبل البعيد، ألن اهللا تعاىل يوم البعث ُخيرُِج األ(نُعيدُُكْم وُخنرُِجُكْم) ُمضارعني حيمالن داللًة ع
مرًة ُأخرى للحساب واجلزاء.

زمن املستقبل، ألن معظم القصص اليت وردت يف هذه السورةالزمن املاضي بنسبة أقل من اليف حني ورد 
﴿ قوله تعاىل:لقول، ومن أمثلة الزمن املاضيلالستقبال بالنسبة لزمن اتدل على الزمن املاضي لكن جعلها اهللا تعاىل

يث قلبت ، فالفعل (يَِعْدُكْم) ُسبق ب (ْمل) وهي حرف جزم وقلب، ح﴾قَاَل يَا قـَْوِم َأملَْ يَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َحَسًنا
لسالم عليه ااملضارع وحولت معناه من الزمن احلاضر إىل الزمن املاضي، وال شك أن هذا القول الذي قاله موسى 

لقومه من بين إسرائيل قد مضى وانقضى زمنه بالنسبة إىل زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم.

.﴾َذِلَك اْليَـْوَم تـُْنَسىوَكَ ﴿ زمن املاضي واملستقبل، ومن أمثلته قوله تعاىل:الزمن احلاضر فقد جاء بنسبة أقل من الأما 

ألنه اقرتن بلفظة (اليوم) اليت قيدت معناه يف احلاضر.فالفعل (تُنَسى) يدل على احلال دون االستقبال 
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الدراسة التحليلية: ثانيا

تحليل نماذج الفعل المضارع:-1

أن انتهينا من إحصاء األفعال املضارعة وذكر الداللة الزمنية لكل فعل، ننتقل إىل حتليل كل النماذج بعد 
لداللة اآليات اليت احتوت عليه مث إعرابه، واخريا بينا ااخلاصة بالفعل املضارع، حيث قمنا أول شيٍء بتفسري 

الزمنية من حال وماض واستقبال.

.02ول: اآلية رقم النموذج األ

﴾َما أَنـْزَْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرَآَن لَِتْشَقى﴿قال تعاىل:

رط تأسفك لتتعب التعب الشديد بفهذه اآلية هلا وجهان من التفسري. األول: ما أنزلنا عليك القرآن معنى اآلية: 
عليهم وعلى كفرهم؛ وحتسرك على أن يُؤمنوا، الثاين: أي ما أنزلنا عليك القرآن لُتنِهَك نفسك بالعبادة وتُذيقها 

)1(املشقة الفادحة.

المضارع:إعراب الفعل

.الالم: حرف جر للتعليل-

نصبه الفتحة املقدرة على األلف منع من ظهورها تشقى: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم وعالمة -
)2(التعذر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت.

داللته الزمنية:

وكيد.م وهي حرف ابتداء يفيد الت، ألنه مسبوق بالاليف الزمنستقبلمضارع يف اللفظ مالفعل (تشقى) 

.3النموذج الثاني: اآلية رقم 

.      ﴾ِلَمْن َخيَْشىِإالَّ َتْذِكرًَة ﴿قال تعاىل:

.501، دط، دت، ص4جبالقرآن، دار علم الفوائد، جدة، حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي: أضواء البيان يف إيضاح القرآن .1
.74، دط، دب، دت، ص7جلكتاب اهللا املرتل، دار الفكر، اجت عبد الواحد صاحل: اإلعراب الفصل .2
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أنزلنا عليك القرآن إالَّ تذكرًة ملن خيشى اهللا وخياف عذابه، والتذكرة: املوعظة اليت تلُني هلا أي: مامعنى اآلية: 
)1(القلوب.

إعراب الفعل:

َخيَشى: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمري -
مسترت تقديره هو.

داللته الزمنية:

يدل على شيء متوقع حدوثه يف الزمن املستقبل.شى) هنا دال على املستقبل، ألنه(خيالفعل-

:7النموذج الثالث: اآلية رقم 

.       ﴾َوِإْن َجتَْهْر بِاْلَقْوِل فَِإنَُّه يـَْعَلُم السِّرَّ َوَأْخَفى﴿قال تعاىل:

. على اإلنسان مما هو فاعلُه وهو ال يعلمهالسر ما أسرَُّه اإلنسان يف نفسه، وأخفى ما خفيأي:معنى اآلية: 
)2(واملعىن: اهللاُ يعلم السر وأخفى من السر.

إعراب الفعل:

.: حرف شرط جازمإنْ -

جتهر: فعل مضارع جمزوم ب(إْن) وعالمة جزمه السكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت-

)3(. فإنه: الفاء: رابط جلواب الشرط-

مشبه بالفعل، واهلاء ضمري متصل مبين على الضم يف حمل نصب اسم إن.إنه: حرف نصب وتوكيد-

يَعَلُم: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو. واجلملة -
(يعلم السر) يف حمل رفع خرب إن.الفعلية

.502ص،4جالشنقيطي: أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن،.1
.16، ص14القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن، ج.2
.77، ص7جت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، ج.3
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داللته الزمنية:

.الفعل(جتهر) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق بأداة شرط جازمة هي(إْن)-

.توكيد) واليت تفيد الالزمن، ألنه سبق بأداة نصب هي(إنالفعل(يعلم) مضارع يف اللفظ مستقبل يف -

:10النموذج الرابع: اآلية رقم 

َها بَِقَبٍس أَْو َأِجُد َعَلى ا﴿قال تعاىل: .       ﴾نَّاِر ُهًدىلِإْذ َرَأى نَارًا فـََقاَل ِألَْهِلِه اْمُكثُوا ِإينِّ َآَنْسُت نَاًرا َلَعلِّي َآتِيُكْم ِمنـْ

بينما موسى عليه السالم يسري بأهله قاصدا مصر ضلَّ الطريق يف ليلة شاتية مظلمة؛ إْذ ظهرت له معنى اآلية: 
م، ليجيئهم بشعلة من النار ليوقدوا منها  نار من جانب اجلبل فبشََّر أهله مبا رأى وأمرهم أْن يقيموا مكا

)1(ويستدفئوا، أو جيد حول النار هاديا يرشده إىل الطريق.

الفعل المضارع:إعراب 

لعلي: حرف مشبه بالفعل للرتجي، والياء ضمري متصل يف حمل نصب اسم لعل.-

.ع والفاعل ضمري مسترت تقديره أناآتيكم: فعل مضار -

الكاف: ضمري متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به، وامليم للجماعة، واجلملة الفعلية (آتيكم) يف -
حمل رفع خرب لعل.

.عطف للتخيريأو: حرف -

أجد: معطوفة على آيت، وهي فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمري مسترت -
)2(تقديره أنا.

داللته الزمنية:

.الفعل(آتيكم) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق بأداة نصب هي لعل واليت تفيد الرتجي-

معطوف على ما قبله وهو الفعل (آتيكم).نه يف الزمن، ألمستقبل الفعل (أجد) مضارع يف اللفظ -

.1010ص، 6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، .1
.79، ص7جت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، ج.2
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:13النموذج الخامس: اآلية رقم 

.﴾َوأَنَا اْختَـْرُتَك فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى﴿قال تعاىل:

أي: أنا اهللا الذي اصطفيتك من الناس للنبوة والرسالة، فاستمع ملا أوحيه إليك وتأهب للعمل مبا معنى اآلية: 
)1(يقتضيه.

إعراب الفعل:

جمرور.ِلَما: الالم: حرف جر. َما: اسم موصول مبين على السكون يف حمل جر اسم -

يُوَحى: فعل مضارع مبين للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة منع من ظهورها التعذر.-

داللته الزمنية:

ل القريب.أسند إىل شيء متوقع حدوثه يف زمن املستقبنه يف الزمن، ألمستقبلالفعل(يوحى) مضارع يف اللفظ -

:15النموذج الخامس: اآلية رقم 

.﴾ِإنَّ السَّاَعَة َآتَِيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها لُِتْجَزى ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َتْسَعى﴿قال تعاىل:

أي: إن الساعة قادمة ال حمالة، لُتحاسَب كل نفس مبا عملت، وأريد إخفائها بعدم حتديد وقتها، معنى اآلية: 
قد أخفى وقتها فقْد بني الرسول صلى اهللا عليه و  ا، تذكريا للناس ومع أن اهللا تعاىل ٌ )2(ا ليحذروها.سلم أمارا

إعراب الفعل: 

.أكاد: فعل مضارع ناقص مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وامسها: ضمري مسترت تقديره أنا-

أخفي: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمري مسترت -
(أخفيها) يف حمل ةضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به، واجلملة الفعليتقديره أنا، واهلاء:
نصب خرب أكاد.

.1011ص، 6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، .1
.1012نفسه، صاملرجع .2
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الالم: حرف جر للتعليل.-

منع وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على األلفجتزى: فعل مضارع مبين للمجهول منصوب بأن مضمرة بعد الالم -
من ظهورها التعذر.

تسعى: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمري -
)1(مسترت تقديره هي.

داللته الزمنية:

قبل وهو توقع حدوثه يف الزمن املستالفعل(أكاد) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه أسند إىل شيء م-
الساعة أي اآلخرة.

:16النموذج السادس: اآلية رقم 

َا َواتـََّبَع َهَواُه فـَتَـْرَدى﴿قال تعاىل: َها َمْن َال يـُْؤِمُن ِ نََّك َعنـْ .      ﴾َفَال َيُصدَّ

فإْن واالستعداد هلا بالعمل الصاحل.أي: يا موسى ال يصرفنك الكافرون عن ذكر الساعة ومراقبتها معنى اآلية: 
)2(اتبعت هواهم سُتهلك معهم.

إعراب الفعل المضارع:

.فال: الفاء: سببية، ال: ناهية جازمة-

يصدنك: فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة يف حمل جزم بال، وكاف اخلطاب ضمري -
.متصل يف حمل نصب مفعول به

.مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة والفاعل ضمري مسترت تقديره هويؤمن: فعل -

.83، 82، ص7جت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، ج.1
.1013ص، 6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، .2
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فرتدى: الفاء: سببية، تردى: فعل مضارع منصوب(بأن) مضمرة بعد الفاء وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على -
)1(األلف منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت. 

داللته الزمنية:

الفعل(يصدنك) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه مصحوب بنون التوكيد الثقيلة.-

.ال)جازمة هي (نفي غري يف الزمن، ألنه سبق بأداة حالالفعل(يؤمن)مضارع يف اللفظ -

:18النموذج السابع: اآلية رقم 

َا َعَلى َغَنِمي َوِيلَ ِفيَها َمَآِرُب أُْخَرى﴿قال تعالى: َها َوأَُهشُّ ِ أُ َعَليـْ .      ﴾قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتـَوَكَّ

أحتامل عليها يف املشي والوقوف، ومنه االتِّكاء. وأُهشُّ أي: أضرُب أغصان الشجر أي: هي عصاي معنى اآلية: 
)2(ليسقط ورقها فيسهل على األغنام تناوهلا. وَيل فيها َمآِرُب ُأخَرى أي: حوائج أخرى.

المضارع:إعراب الفعل

.ترت تقديره أناأتوكأ: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمري مس-

أهش: معطوفة بالواو على (أتوكأ عليها) وهو فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمري -
مسترت تقديره أنا.

داللته الزمنية:

الفعل(أتوكأ) مضارع يف اللفظ حال يف الزمن، ألنه جترد من أي قرينة ختصص داللته.-

على احلال.، أي داللته ألنه معطوف عليهالفعل(أتوكأ)(أهش) له نفس داللة الفعل-

:20النموذج الثامن: اآلية رقم 

﴾فَأَْلَقاَها فَِإَذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى﴿قال تعاىل:

.84، 83ص، 7ججت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، .1
.42،44ص، 14القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن، ج.2
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ا حية عظيمة متشي مسرعة على بطنها. معنى اآلية:  )1(أْي: ألقى موسى العصا على األرض ففوجئ بأ

المضارع:إعراب الفعل

تسعى: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمري -
مسترت تقديره هي.

داللته الزمنية:

جاء بعد (إذا) الفجائية.نه الفعل(تسعى) مضارع يف اللفظ حال يف الزمن، أل-

:21النموذج التاسع: اآلية رقم 

.﴾قَاَل ُخْذَها َوَال َختَْف َسُنِعيُدَها ِسريَتـََها اْألُوَىل ﴿قال تعاىل:

ملا انقلبت العصا بقدرة اهللا تعاىل ثعبانا، خاف موسى عليه السالم ونفر، فثبته ربه وقال له خذها وال معنى اآلية: 
)2(ختف سنعيدها أي: نرجعها إىل حاهلا األوىل اليت كانت عليها. 

فعل المضارع:إعراب ال

.ال: ناهية جازمة-

.آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنتختف: فعل مضارع جمزوم ب(ال) وعالمة جزمه السكون الظاهر على -

سنعيدها: السني: حرف استقبال وتسويف للقريب.-

نعيد: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن، واهلاء ضمري متصل مبين على -
)3(السكون يف حمل نصب مفعول به أول.

داللته الزمنية:

.جازمة هي(ال) اليت تفيد النهية بل يف الزمن، ألنه سبق بأدااللفظ مستقالفعل(ختف) مضارع يف -

.1015ص،6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي،.1
املرجع نفسه، الصفحة نفسها..2
.86ص، 7ججت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، .3
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مستقبل يف الزمن، ألنه سبق بالسني اليت تدل على املستقبل القريبالفعل(نعيد) مضارع يف اللفظ -

.22النموذج العاشر: اآلية رقم 

.﴾َواْضُمْم َيَدَك ِإَىل َجَناِحَك َختْرُْج بـَْيَضاَء ِمْن َغْريِ ُسوٍء َآيًَة ُأْخَرى﴿قال تعاىل:

حتَت إبِطِه   طوق قميِصِه، وأن جيعلها إىل جنِبهِ ملا أمر اهللا تعاىل موسى عليه السالم بإدخال يده يف معنى اآلية: 
)1(فخرجت بيضاء من غري قبح وال عيب، وخمالفة للونه األمسر، حىت تكون آيًة أخرى على نبوته.

المضارع:عراب الفعلإ

وعالمة جزمه السكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره -األمر–: فعل مضارع جمزوم ألنه جواب الطلب جْ رُ ختْ -
)2(هي. 

داللته الزمنية:

مقدر هو (إن).جزم قبل يف الزمن، ألنه سبق حبرفالفعل(خترج) مضارع يف اللفظ مست-

.23رقم لنموذج الحادي عشر: اآليةا

.﴾َآيَاتَِنا اْلُكبـَْرىلُِنرَِيَك ِمْن ﴿قال تعاىل:

)3(أي: كررنا اآليات لُنرَيَك بعض آياتنا لتعلم قدرتنا على غريها.معنى اآلية: 

المضارع:إعراب الفعل

الالم: حرف جر للتعليل. -

نرَيَك: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم وعالمة نصبه الفتحة، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن، -
)4(. ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به أولوكاف اخلطاب 

.1016ص، 6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، .1
.87ص،7ججت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل،.2
.209، ص 16حممد الطاهر ابن عاشور: تفسري التحرير والتنوير، ج.3
.88، 87ص، 7ججت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، .4
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داللته الزمنية:

التعليل.مضمرة بعد المنه سبق بأداة نصب هي (أن) الفعل(نُرَي) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، أل-

.28لنموذج الثاني عشر: اآلية رقم ا

.﴾يـَْفَقُهوا قـَْوِيل ﴿قال تعاىل:

)1(أي: تكون عبارايت واضحة بينة لكي يفهم بنو إسرائيل قويل، ويتأثروا ُحبسن أدائي.معنى اآلية: 

المضارع:إعراب الفعل

وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، -الدعاء–يفقهوا: فعل مضارع جمزوم ألنه جواب الطلب 
)2(فاعل.والواو ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع 

داللته الزمنية:

الفعل(يفقهوا) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه وقع جوابا للطلب.

.33م النموذج الثالث عشر: اآلية رق

.﴾َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثريًا﴿قال تعاىل:

)3(. أي: ننزَِّهَك عما ال يليُق جبالِلكَ معنى اآلية:

المضارع:إعراب الفعل

.كي: حرف جر-

ك: نسبح: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد (كي) وعالمة نصبه الفتحة، والفاعل ضمري مسترت سبحَ نَ -
)4(تقديره (حنن) وكاف اخلطاب ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به.

.1017ص،6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي،.1
.362، ص1995، 3، ط16القرآن وصرفه وبيانه، دار الرشيد، دمشق، جحممود صايف: اجلدول يف إعراب .2
.55، ص14القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن، ج.3
.91، ص7، ججت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل.4

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


الفصل الثاني                                               الدراسة اإلحصائية التحليلية

97

داللته الزمنية:

كي.بعدمضمرةداة نصب هي(أن) ) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق بأالفعل(نسبحَ -

.34لنموذج الرابع عشر: اآلية رقم ا

.﴾َونَْذُكَرَك َكِثريًا﴿قال تعاىل:

)1(أي: نذكرَك ونثين عليك ذكراً وثناًء كثريا.معنى اآلية: 

ل المضارع:إعراب الفع

نذكرك: فعل مضارع معطوف على نسبحك منصوب بأن مضمرة وعالمة نصبه الفتحة، والفاعل ضمري مسترت -
تقديره حنن، وكاف اخلطاب: ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به.

داللته الزمنية: 

اجلملة الفعلية ، و نه سبق حبرف نصب هي(أن) املضمرةالفعل(نذكرك) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، أل-
معطوفة على سابقتها (نسبَحَك).

.38لنموذج الخامس عشر: اآلية رقم ا

َنا ِإَىل أُمَِّك َما يُوَحى﴿تعالى:قال  .﴾ِإْذ أَْوَحيـْ

أي: أهلمنا أمك يا موسى يف شأنك تدبرياً اقتنعت به متاما، ألنه كان مؤكدا يف نفسها تأكيد ما يُوحى معنى اآلية: 
)2(إىل األنبياء.

فعل المضارع:إعراب ال

ائب املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر، ونيوحى: فعل مضارع مبين للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة -
الفاعل ضمري مسترت تقديره هو.

داللته الزمنية:
.ألنه سبق ب (إْذ) الظرفيةلزمن، يف اماضيالفعل(يوحى) مضارع يف اللفظ -

.1019ص، 6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، .1
.1021، 1020صاملرجع نفسه،.2

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


الفصل الثاني                                               الدراسة اإلحصائية التحليلية

98

.39السادس عشر: اآلية رقم لنموذج ا

َوَعُدوٌّ َلُه َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك َأِن اْقِذِفيِه ِيف التَّابُوِت فَاْقِذِفيِه ِيف اْلَيمِّ فـَْليـُْلِقِه اْلَيمُّ بِالسَّاِحِل يَْأُخْذُه َعُدوٌّ ِيل ﴿قال تعالى:
.﴾َحمَبًَّة ِمينِّ َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِين 

أي: أوحينا إىل أُم موسى أن ضعيه يف صندوق حمكم الصنع حبيث ال يدخله ماٌء، فاطرحيه يف البحر معنى اآلية: 
يلقيه البحر يف ساحل فرعون. 

(يَْأُخْذُه َعُدوٌّ ِيل َوَعُدوٌّ َلُه) أي: أنَّ العدو هو فرعون، حيث نفَّذت أم موسى ما أهلمها اهللاُ به وهو إلقاء موسى يف 
باً نه فرع إىل بستان فرعون، فالتقطُه آل فرعون وفتحوه فوجدوا فيه صبيا، فأحبه عدو اهللا حُ النيل، وكان يذهب م

شديداً.

ه، (َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك َحمَبًَّة ِمينِّ َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِين) أي: أن اهللا سبحانه وتعاىل أحب موسى وجعل كل من يراه حيب
)1(فظه.أحبه أهل فرعون وحاشيته، فرتىب ونشأ يف منزله وذلك يف رعاية اهللا وحفأحبه فرعون وأنزله منزلة الولد كما 

المضارع:إعراب الفعل

الفاء: استئنافية. الالم: الم األمر.-

: فعل مضارع جمزوم بالالم وعالمة جزمه حذف حرف العلة، واهلاء ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به.هِ لقِ يُ -

جمزوم ألنه جواب الطلب وعالمة جزمه السكون، واهلاء ضمري متصل مبين على الضم يف : فعل مضارع هُ ذُ يأخُ -
حمل نصب مفعول به مقدم.

الالم: حرف جر للتعليل.-

)2(أنت.يرهب الفاعل ضمري مسترت تقدَع: فعل مضارع مبين للمجهول منصوب بأن مضمرة بعد الالم، ونائُتصنَ -

داللته الزمنية:

(الم األمر).جازمة هيبل يف الزمن، ألنه سبق بأداةمضارع يف اللفظ مستقالفعل(يلقه) -

ل.أسند إليه شيء متوقع حدوثه يف املستقبالفعل (يأُخذُه) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه -

.الفعل (ُتصَنَع) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق بأداة نصب وهي (أْن) مضمرة بعد الالم-

.1021ص، 6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، .1
.94ص، 7ججت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل،.2
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40لنموذج السابع عشر: اآلية رقم ا

نـَُها َوَال َحتَْزنَ ِإَىل أُ ِإْذ َمتِْشي أُْخُتَك فـَتَـُقوُل َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى َمْن َيْكُفُلُه فـََرَجْعَناكَ ﴿قال تعاىل: . ﴾مَِّك َكْي تـََقرَّ َعيـْ

ملا استقر موسى عليه السالم عند آل فرعون، عرضوا عليه املراضع فأباها، فجاءت أخته وقالت: هل معنى اآلية: 
ذلك بأدلكم على من تُرضعه لكم باألجرة؟ فذهبت به وُهم معها إىل أُمه اليت عرضت عليه ثديها فقبله وفرحوا 

واستأجروها على هل أدلكم على من تُرضعه لكم باألجرة؟ فذهبت به وُهم معها إىل أُمه اليت عرضت عليه ثديها 
)1(فقبله وفرحوا بذلك واستأجروها على رضاعه فناهلا بسببه سعادة ورفعة وراحة يف الدنيا واآلخرة.

فعل المضارع:إعراب ال

الضمة املقدرة على األلف منع من ظهورها الثقلمتشي: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه -

تقول: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره هي.-

أدلكم: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا، وكاف اخلطاب ضمري متصل -
فعول به، وامليم للجماعة.مبين على الضم يف حمل نصب م

يكفله، فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو، واهلاء ضمري متصل مبين على -
الضم يف حمل نصب مفعول به.

كي: حرف جر-

على آخره.: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد كي وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةتقرَّ -

على تقر، وهو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل : معطوف حتزنَ -

)2(ضمري مسترت تقديره هي.

، 2، ط5أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي: تفسري القرآن العظيم، تح سامي بن حممد السالمة، دار طيبة، السعودية، ج.1
.284، ص1999

.96، 95ص،7جعبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل،جت .2
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داللته الزمنية:

.الفعل(متشي)مضارع يف اللفظ ماضي يف الزمن، ألنه سبق ب(إذ) الظرفية-

الفعل(تقول) له نفس داللة الفعل(متشي) ألنه معطوف عليه.-

ق ب(هل).الفعل (أدلكم) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سب-

بداللته زمن (أدلكم).يف الزمن، مستقبله) مضارع يف اللفظ الفعل(يكفلُ -

) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق حبرف نصب وهو (أن) املضمرة بعد (كي).الفعل(تقرَّ -

لنفي.اجازمة هي(ال) اليت تفيد غري قبل يف الزمن، ألنه سبق بأداة) مضارع يف اللفظ مستالفعل(حتزنَ -

.42النموذج الثامن عشر: اآلية رقم: 

.﴾اْذَهْب أَْنَت َوَأُخوَك بَِآيَاِيت َوَال تَِنَيا ِيف ذِْكرِي﴿قال تعاىل:

أي: اذهب أنت يا موسى وأخوك هارون بآيايت ومعجزايت الدالة على أنكما ُمرسالن مين، وال تتباطئامعنى اآلية: 
)1(يف تبليغ رساليت والدعاء إىل عباديت.

فعل المضارع:إعراب ال

.ال: ناهية جازمة-

متصل ضمريتنيا: فعل مضارع جمزوم بال الناهية وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، واأللف -
)2(رفع فاعل.لمبين على السكون يف حم

داللته الزمنية:

ي.اليت تفيد النه، ألنه سبق بأداة جازمة هي(ال) اللفظ مستقبل يف الزمنالفعل(تنيا) مضارع يف -

.1025ص،6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي،.1
.94ص، 7ججت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، .2
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.44ة رقم النموذج التاسع عشر: اآلي

.﴾قـَْوًال لَيـًِّنا َلَعلَُّه يـََتذَكَُّر َأْو َخيَْشىفـَُقوَال َلُه ﴿قال تعالى:

)1(ِمَن.ؤْ يتَّعظ أو خياف سوء املصري فيُـ أي: قوال لفرعون قوال ليِّنا لعلهمعنى اآلية: 

المضارع:إعراب الفعل

حرف مشبه بالفعل يفيد الرتجي.لعل:-

هو.ة، والفاعل ضمري مسترت تقديره : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضميتذكرُ -

خيشى: معطوفة على يتذكر، وهو فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف منع من ظهورها -
.التعذر

داللته الزمنية:

الفعل(يتذكر) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق بأداة نصب هي (لعل) واليت تفيد الرتجي.-

ألنه معطوف عليه.خيشى) له نفس داللة الفعل(يتذكر)الفعل(-

.45النموذج العشرون: اآلية رقم 

َنا َأْو َأْن َيْطَغى﴿قال تعالى: .      ﴾قَاَال َربـََّنا ِإنـََّنا َخنَاُف َأْن يـَْفُرَط َعَليـْ

ما قائلني: ربنا إننا خناف إذا بلغنا رسالتك إىل فرعون أن يبادرنا بقول غليظ، معنى اآلية: أجاب موسى وهارون ر
نا قبل أن نقيم له احلجة ونظهر له املعجزة، ويطغى علينا فيعاقبنا أو يقتلنا. )2(أو جيا

المضارع:إعراب الفعل

متصل مبين على السكون يف حمل نصب اسم إن.إننا: إن: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل، و(نا) ضمري -

علية (خناف) يف فخناف: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن، واجلملة ال-
حمل نصب خرب إن.

.1026ص،6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي،.1
.1027املرجع نفسه، ص.2
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أْن: حرف مصدري ونصب.-

يفرط: فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو.-

أو: حرف عطف للتخيري.-

أْن: حرف مصدري ونصب.-

، وهو فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نضبه الفتحة املقدرة على األلف منع من )أن يفرط(يطغى: معطوفة على -
)1(ظهورها التعذر.

داللته الزمنية:

الفعل (خناف) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق حبرف نصب هو (إنَّ) اليت تفيد التوكيد.-

غى) له نفس الفعل (يط-ن، ألنه سبق بأداة نصب هي (أْن).الفعل (يفرط) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزم-
داللة الفعل (يفرط).

.46ج الواحد والعشرون: اآلية رقم النموذ 

.﴾قَاَل َال َختَافَا ِإنَِّين َمَعُكَما َأْمسَُع َوأََرى﴿ى:قال تعال

ملا حلق هارون وموسى اخلوف على أنفسهما، عرَّفهما اهللا سبحانه وتعاىل أن فرعون وقومه ال يصلون ية:معنى اآل
دراك الذي أي: اإلإليهما، إنين معكما أي: أن اهللا مينحهما النصر واملعونة والقدرة على فرعون. وقوله أمسُع وأرى 

)2(ال ختفى معه خافية، تبارك اهللا ربُّ العاملني.

المضارع:إعراب الفعل

ي وجزم.- ال: حرف 

ل رفع بين على السكون يف حمختافا: فعل مضارع جمزوم بال وعالمة جزمه حذف النون، واأللف ضمري متصل م-
فاعل.

ل والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا، واجلمة الفعلية (أمسع) يف حم: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، أمسعُ -
رفع خرب ثاين ألن.

.100، 99، ص7جت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، ج.1
.69-67، ص14امع ألحكام القرآن، جالقرطيب: اجل.2
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عذر، املقدرة على األلف منع من ظهورها التأرى: معطوفة على أمسع، وهو فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة -
)1(والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا.

داللته الزمنية:

الفعل (ختافا) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق بأداة جزم هي (ال) اليت تفيد النهي.-

ن (ختافا).، وبداللة زم(إنَّ)ن، ألنه ُسبق حبرف نصب هو الفعل (أمسع) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزم-

الفعل (أرى) له نفس داللة الفعل (أمسع) ألنه معطوف عليه.-

.47ج الثاني والعشرون: اآلية رقم النموذ 

َناَك بِ ﴿قال تعاىل: بـُْهْم َقْد ِجئـْ َآيٍَة ِمْن َربَِّك َوالسََّالُم َعَلى فَْأتَِياُه فـَُقوَال ِإنَّا َرُسوَال َربَِّك فََأْرِسْل َمَعَنا َبِين ِإْسرَائِيَل َوَال تـَُعذِّ
.﴾َمِن اتـََّبَع اْهلَُدى

أي: اذهب يا موسى أنت وأخوك إىل فرعون وقوال له إننا مرسلون من اخلالق الذي أنشأك، فأطلق معنى اآلية: 
م بأي نوع من أنواع التعذيب اتبع اهلدى ، ولقد جئناك مبعجزة العصا واليد، فمن)2(سراح بين إسرائيل، وال تعذ

)3(سلم من سخط اهللا وعذابه.

المضارع:إعراب الفعل

ي وجزم.- ال: حرف 

- ْ م: فعل مضارع جمزوم بال وعالمة جزمه السكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت، وهم، ضمري متصل تعذ
)4(مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به.

داللته الزمنية:

ُم) - د النهي.اة جزم هي (ال) اليت تفيمضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق بأدالفعل (تُعذِّ

.100، ص 7جت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، ج.1
.1029، ص6جلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ج.2
.70، 69، ص 14القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن، ج.3
.684، ص1999، 7، ط4بريوت، ج-الدين الدرويش: إعراب القرآن الكرمي وبيانه، دار ابن كثري، دمشقحمي .4
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.52ج الثالث والعشرون: اآلية رقم النموذ 

.﴾قَاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َريبِّ ِيف ِكَتاٍب َال َيِضلُّ َريبِّ َوَال يـَْنَسى﴿قال تعالى:

مبا عْلُم أحوال القرون املاضية خيتص به ريب الذي أرسلين، فال علم يل إالَّ ردَّ موسى على فرعون قائال:معنى اآلية: 
أخربين من شؤون الرسالة. وقد بلغ من علمه تعاىل أنه ال يضل وال يغيب عنه شيٌء يف الوجود، وال ينسى معلوما 

)1(دخل دائرة علمه.

المضارع:إعراب الفعل

ال: نافية ال عمل هلا.-

.ظاهرة على آخرهع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ال: فعل مضار يضلُّ -

ينسى: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمري مسترت -
تقديره هو أي اهللا سبحانه.

داللته الزمنية: 

تفيد النفي.الفعل (يضل) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق ب (ال) اليت -

الفعل (ينسى) له نفس داللة الفعل (يضل) ألنه معطوف عليه.-

.55ج الرابع والعشرون: اآلية رقم النموذ 

َها ُخنْرُِجُكْم تَارًَة ُأْخَرى﴿قال تعالى: َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنـْ .﴾ِمنـْ

يرجعكم إذا ِمتُّْم وتفرقت أجزاؤُكْم وبُِليْت أجسادُُكْم، أي: أن اهللا خلق أبدانكم من األرض وإليها معنى اآلية: 
)2(ومنها ُخيُرُِجكْم وُحيييكْم مرًة ُأخرى للبعث واحلساب واجلزاء.

.1032، ص 6جلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ج.1
.1036املرجع نفسه، .2
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المضارع:إعراب الفعل

قبلها، وهو فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمري مسترت كم: معطوفة بالواو على ما نعيدُ -
تقديره حنن، والضمري(كم) ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به

خنرجكم: معطوفة بالواو على (فيها نعيدكم)، وهو فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمري -
)1(م) ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به.مسترت تقديره حنن، والضمري(ك

داللته الزمنية:

الفعل (نُعيُد) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه أسند إىل شيء متوقع حدوثه يف الزمن املستقبل.-

الفعل (ُخنرُج) له نفس داللة الفعل (نُعيُد) ألنه معطوف عليه.-

.57اآلية رقم ج الخامس والعشرون: النموذ 

.﴾قَاَل َأِجْئتَـَنا لُِتْخرَِجَنا ِمْن أَْرِضَنا ِبِسْحرَِك يَا ُموَسى﴿قال تعالى:

ا سحر جئت لتوهم الناس به حىت يتبعوك ويُؤمنوا معنى اآلية:  ا موسى قال بأ ملا رأى فرعون اآليات اليت أتاه 
)2(بك.

المضارع:إعراب الفعل

الالم: حرف جر للتعليل.-

نا: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وعالمة نصبه الفتحة، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت، و(نا) خترجَ -
ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به.

داللته الزمنية: 

الم التعليل.(أْن) املضمرة بعد) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق حبرف نصب هوالفعل (ُخترجَ 

.108، ص 7ججت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل،.1
.82ص،14جالقرطيب: اجلامع ألحكام القرآن،.2
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.58ج السادس والعشرون: اآلية رقم النموذ 

َنَك َمْوِعًدا َال ُخنِْلُفُه ﴿قال تعالى: نَـَنا َوبـَيـْ .﴾ُن َوَال أَْنَت َمَكاناً ُسًوىحنَْ فـََلَنْأتِيَـنََّك ِبِسْحٍر ِمْثِلِه فَاْجَعْل بـَيـْ

أي: لَُنعارِضنََّك مبثل ما أتيت به حىت يتبني للناس أنَّ ما جئَت به ليس من عند اهللا، واجعل معنى اآلية: 
)1(الجتماعنا بك وعدا أو زماناً موعوداً ال خنلفه حنن وال أنَت، وإمنا نلتزم الوفاء به مجيعاً.

المضارع:إعراب الفعل

.لفاء: سببية، وجيوز أيضا أن تقع يف جواب شرط مقدر أي أن جئتنا بسحرك فلنأتينكا-

.الالم: الم التوكيد-

نأتينَّك: فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن، وكاف -
.اخلطاب ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به

.نافية ال عمل هلاال:-

خنلفه: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن، واهلاء ضمري متصل مبين على -
)2(الضم يف حمل نصب مفعول به.

داللته الزمنية: 

، وكذلك يدتوكصب هو (الالم) اليت تفيد الالفعل (نأيت) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق حبرف ن
التصاله بنون التوكيد الثقيلة.

الفعل (ُخنِلُف) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق ب (ال) اليت تفيد النفي.

.59النموذج السابع والعشرون: اآلية رقم 

.﴾قاَل َمْوِعدُُكْم يـَْوُم الزِّيَنِة َوَأْن ُحيَْشَر النَّاُس ُضًحى﴿قال تعاىل:

.1037ص،6جالعلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي،جلنة من .1
.111-109، ص 7ججت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل،.2
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أي: وقت موعدكم يوم الزينة، وهو يوم عيد هلم جيتمعون فيه وميرحون ويتفاخرون بأنواع الزينة، ولذلك معنى اآلية: 
لالجتماع الذي طلبه فرعون، حىت يشهد العدد الكثري بطالن معارضة السحر خلوارق اختاره موسى عليه السالم 

)1(اآليات النبوية.  وهذا املوعد الذي جيتمع الناس فيه هو وقت الضحى.

المضارع:إعراب الفعل

أْن: حرف مصدري ونصب.-

.آخرهظاهرة علىوعالمة نصبه الفتحة المنصوب بأنمبين للمجهولحيشَر: فعل مضارع-

داللته الزمنية:

ظاهرة.ِبق بأداة نصب هي (أْن) الفعل (ُحيَشَر) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سُ -

.61اآلية رقمالنموذج الثامن والعشرون: 

.﴾َوَقْد َخاَب َمِن افْـتَـَرىٍب اقَاَل َهلُْم ُموَسى َويـَْلُكْم َال تـَْفتَـُروا َعَلى اللَِّه َكِذبًا فـَُيْسِحَتُكْم بَِعذَ ﴿قال تعاىل:

أي: قال موسى للسحرة عذابًا لكم وقبحا لصنيعكم الذي ختيلون به للناس أشياء ال حقائَق هلا، ال معنى اآلية: 
ا سحر، فيستأصلكم اهللا بعذاب شديد، وقد خاب وُحرم  ختتلقوا على اهللا الكذب بزعمكم أن املعجزة اليت أتيتكم 

)2(ن اختلق عليه الكذب، فال تكونوا أيها السحرة من املفرتين.من رمحة اهللا وثوابه م

المضارع:إعراب الفعل
ال: ناهية جازمة.-

تفرتوا: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة. والواو ضمري متصل يف حمل رفع -
فاعل.

فُيسِحَتُكم: الفاء: سببية. ُيسِحَت: فعل مضارع منصوب بأْن مضمرة بعد الفاء وعالمة نصبه الفتحة. والفاعل 
)3(ضمري مسترت تقديره هو. وكاف اخلطاب ضمري متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به وامليم للجماعة.

.1038ص، 6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، .1
.1039املرجع نفسه، ص.2
.113، ص 7ججت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل،.3

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


الفصل الثاني                                               الدراسة اإلحصائية التحليلية

108

داللته الزمنية:
الفعل (تـَْفَرتوا) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق بأداة جزم هي (ال) اليت تفيد النهي.-

عد الفاء، وكذلك مضمرة بُسبق بأداة نصب هي (أْن) نه الفعل (ُيسِحَت) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، أل-
بداللة زمن (تفرتوا).

.63رقم اآليةالنموذج التاسع والعشرون: 
.﴾ُم اْلُمثْـَلىكُ قَاُلوا ِإْن َهَذاِن َلَساِحرَاِن يُرِيَداِن َأْن ُخيْرَِجاُكْم ِمْن أَْرِضُكْم ِبِسْحرِِمهَا َويَْذَهَبا ِبَطرِيَقتِ ﴿قال تعاىل:

ام موسى وهارون عليهما السالم بالسحر، معنى اآلية:  أي: بعد املناقشة واملناظرة اليت قامت بينهم اتفقوا على ا
ما يريدان أن تكون هلما الغلبة عليكم، وخيرجاكم من أرضكم بسحرمها الذي أظهراه، ويبطال مذهبكم الذي   وأ

)1(كان عليه فرعون.

المضارع:إعراب الفعل

يُرِيَداِن: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة وألف اإلثنني ضمري متصل مبين -
على السكون يف حمل رفع فاعل.

مصدرية ناصبة.:أنْ -

ُخيْرَِجا: فعل مضارع منصوب حبذف النون ألنه من األفعال اخلمسة. وألف اإلثنني ضمري متصل يف حمل رفع -
لجماعة.كاف اخلطاب ضمري متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به وامليم لو فاعل.

يَْذَهَبا: فعل مضارع معطوف على ُخيرِجاكم منصوب حبذف النون ألنه من األفعال اخلمسة. وألف اإلثنني ضمري -
)2(متصل يف حمل رفع فاعل. 

داللته الزمنية:
الزمن، ألنه جترد من أي قرينة ختصص داللته.الفعل (يُريدان) مضارع يف اللفظ حال يف -

من، ألنه سبق حبرف نصب هو (أْن).الفعل (ُخيرِجا) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الز -

.1040، ص6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، .1
.116، 115، ص7جت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، ج.2
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(يذهبا) له نفس داللة الفعل (ُخيرِجا) ألنه معطوف عليه.الفعل-

.65اآلية رقمالنموذج الثالثون:

.﴾َنُكوَن أَوََّل َمْن أَْلَقىقَاُلوا يَا ُموَسى ِإمَّا َأْن تـُْلِقَي َوِإمَّا َأنْ ﴿قال تعاىل:

لقَي ما عندك له متأدبني معه: إما أن تملا أمت السحرة استعدادهم أقبلوا على موسى عليه السالم فقالوامعنى اآلية: 
)1(قبلنا، وإما أن نكون أول من يُلقي.

إعراب الفعل المضارع:

أْن: حرف مصدرية ونصب.-
.تقديره أنتل ضمري مسترتتـُْلِقَي: فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاع-

أْن: مصدرية ناصبة. َ -

مضارع ناقص منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. وامسه ضمري مسترت وجوبا تقديره حنن.َنُكوَن: فعل -
داللته الزمنية:

الفعل (تُلقَي) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق حبرف نصب هو (أْن).-

الفعل (نكوَن) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق حبرف نصب هو (أْن).-

.66ماآلية رقالنموذج الواحد والثالثون: 

.﴾ْسَعىْن ِسْحرِِهْم أَنـََّها تَ قَاَل َبْل أَْلُقوا فَِإَذا ِحَباُهلُْم َوِعِصيـُُّهْم ُخيَيَُّل إِلَْيِه مِ ﴿قال تعاىل:

وسى مقال موسى للسحرة بل ألقوا ما معكم قبلي فألقوا ما معهم من احلبال والعصي، فسحروا عني معنى اآلية: 
وأعني الناس قبل أْن يلقوا حباهلم وعصيهم، مث ألقى كل رجل منهم ما يف يده فإذا هي حياٌت كأمثال اجلبال تسعى 

)2(على بطنها.

.1042، ص6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، .1
، 1، ط16القرآن، تح عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر، جأبو جعفر حممد بن جرير الطربي: تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل آي.2

.110، 109، ص2002
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المضارع:راب الفعلإع

ُخيَيَُّل: فعل مضارع مبين للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. -

ا: أنَّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. ها: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل- َّ ب اسم (أنَّ).نصأ

مري مسترت التعذر والفاعل ضَتسَعى: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف منع من ظهورها-
تقديره هي.

داللته الزمنية:

يَُّل) مضارع يف اللفظ حال يف الزمن، ألنه سبق ب (إذا) الفجائية.الفعل (خيُ -

الفعل (ُخيَيَُّل).بداللة زمن يف الزمن، حالالفعل (تسعى) مضارع يف اللفظ-

.68اآلية رقمالنموذج الثاني والثالثون: 
.﴾ْف ِإنََّك أَْنَت اْألَْعَلىقـُْلَنا َال ختََ ﴿قال تعاىل:

أي: قلنا له ال تستمر على خوفك الذي أضمرته يف نفسك، ألنك أنت الغالب املنتصر عليهم، معنى اآلية: 
)1(فيها.وغلبتك حمققة ال شك 

إعراب الفعل المضارع: 
ال: ناهية جازمة.-

(ال) وعالمة جزمه السكون. والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت.ب َختَْف: فعل مضارع جمزوم -

داللته الزمنية:

الفعل (ختْف) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق بأداة جزم هي (ال) اليت تفيد النهي.-

.69اآلية رقمالنموذج الثالث والثالثون: 

َا َصنَـُعوا َكْيُد َساِحٍر َوَال يُـ ﴿قال تعاىل: .﴾ِلُح السَّاِحُر َحْيُث أََتىفْ َوأَْلِق َما ِيف َميِيِنَك تـَْلَقْف َما َصنَـُعوا ِإمنَّ

.1042، ص6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، .1
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أي: ألق يا موسى عصاك اليت يف ميينك تلقف الذي صنعوه، وال تبال بكثرة حباهلم وعصيهم اليت معنى اآلية: 
تسعى فإن ما يف ميينك أعظم منها، ألن اهللا حيوهلا إىل حية هائلة تبتلع ما ألقوه بسرعة فائقة، وما صنعوه إمنا هو 

)1(ل.يقدر وال ينجو حيث جاء وأين أقبمن متويههم الذي هو كيد ساحر قصد به فتنة الناس وإضالهلم، لكنه ال

المضارع:إعراب الفعل

تـَْلَقْف: فعل مضارع جمزوم ألنه جواب الطلب وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره. والفاعل ضمري مسترت -
وجوبا تقديره أنت.

يـُْفِلُح: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. -

داللته الزمنية:

الفعل (تْلَقْف) مضارع يف اللفظ ُمستقبل يف الزمن، ألنه اقتضى طلباً.-

الفعل (يفلُح) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق ب (ال) النافية.-

.71اآلية رقمالنموذج الرابع والثالثون: 

َعنَّ أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِمْن َلَكِبريُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّْحَر َفَألَُقطِّ قَاَل َآَمْنُتْم َلُه قـَْبَل َأْن َآَذَن َلُكْم ِإنَُّه ﴿قال تعاىل:
.﴾َنا َأَشدُّ َعَذابًا َوأَبـَْقىِخَالٍف َوَألَُصلِّبَـنَُّكْم ِيف ُجُذوِع النَّْخِل َولَتَـْعَلُمنَّ أَيـُّ 

يُتم وفعلُتم ما مل آمركم به، إنه لر معنى اآلية:  َعنَّ ئيسكم ومعلُِّمكم الذي علمكم السحر فأقسم ألقطِّ أي: تعدَّ
أيديكم وأرجلكم خمتلفات، اليد اليمىن والرجل اليسرى، وأقسم بصلبكم يف جذوع النخل. ولتعلُمنَّ أيٌّ منا أشد 

)2(عذابا للناس وأدوم، أهو موسى أم أنا؟ قاصدا من وعيده إظهار كربيائه، واستضعاف موسى واهلزء به.

المضارع:الفعلإعراب 

وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا.بأنآذَن: فعل مضارع منصوب-

ة.فألَُقطعنَّ: الفاء: سببية. الالم: الم التوكيد. أَُقطِّعنَّ: فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيل-

.1043، ص6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، .1
.1045املرجع نفسه، ص.2
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والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا. ونون التوكيد الثقيلة ال حمل هلا من اإلعراب.

َألَُصلِّبَـنَُّكْم: الفاء: سببية. الالم: الم التوكيد. -

يره أنا. ونون التوكيد بنون التوكيد الثقيلة. والفاعل ضمري مسترت تقدُأَصلَِّنبَّ: فعل مضارع مبين على الفتح التصاله-
الثقيلة ال حمل هلا من اإلعراب. وكاف اخلطاب ضمري متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به وامليم 

للجماعة.

لَتَـْعَلُمنَّ: الالم: الم التوكيد. -

صاله ن األفعال اخلمسة وسبب بنائه على حذف النون ألنه اتتـَْعَلُمنَّ: فعل مضارع مبين على حذف النون ألنه م-
)1(بنون التوكيد الثقيلة. وواو اجلماعة احملذوفة يف حمل رفع فاعل ونون التوكيد ال حمل هلا من اإلعراب.

داللته الزمنية:

الفعل (آَذَن) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق حبرف نصب هو (أْن).-

.بنون التوكيد الثقيلةا(اَُقطَِّعنَّ) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه جاء مصحوبالفعل -

ة.بنون التوكيد الثقيلاالفعل (ُأَصلَِّنبَّ) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه جاء مصحوب-

يلة.يد الثقبنون التوكاالفعل (تـَْعَلُمنَّ) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه جاء مصحوب-

.72اآلية رقمالنموذج الخامس والثالثون 
َا تـَْقضِ ﴿قال تعاىل: َهِذِه اْحلََياَة يقَاُلوا َلْن نـُْؤثَِرَك َعَلى َما َجاَءنَا ِمَن اْلبَـيـَِّناِت َوالَِّذي َفَطَرنَا فَاْقِض َما أَْنَت قَاٍض ِإمنَّ

نـَْيا .﴾الدُّ
أي: لن نؤثر طاعتك ودينك على ما جاءنا من البينات الدالة على وجوب طاعته سبحانه وتعاىل أي معنى اآلية: 

ال نؤثَِرَك يف الربوبية على الذي فطرنا، ألن الفاطر هو املستحق باإليثار، فافعل ما أنت فاعل فإن عذابك ال يتجاوز 

)2(هذه احلياة وحنن نرجو من ربنا اجلزاء اخلالد.

.123، 122، ص7جالواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل،جت عبد.1
.267، 266، ص16حممد الطاهر ابن عاشور: تفسري التحرير والتنوير، ج.2
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المضارع:إعراب الفعل

لْن: حرف نفي ونصب واستقبال.-

قديره حنن. وكاف مسترت تنـُْؤثَِرَك: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والفاعل ضمري -
اخلطاب ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به.

تـَْقِضي: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل والفاعل ضمري مسترت -
)1(وجوبا تقديره أنت.

داللته الزمنية:

لالستقبال.نفيرف نصب هو (لْن) الذي يفيد الالزمن، ألنه ُسبق حبالفعل (نُؤثَِر) مضارع يف اللفظ مستقبل يف-

الفعل (تقضي) مضارع يف اللفظ حال يف الزمن، ألنه جترد من أي قرينة ختصص داللته.-

.73اآلية رقمالنموذج السادس والثالثون: 

ٌر َوأَبـَْقىَأْكَرْهتَـَنا َعَلْيِه ِمَن السِّْحِر َواللَُّه خَ ِإنَّا َآَمنَّا ِبَربـَِّنا لِيَـْغِفَر لََنا َخطَايَانَا َوَما ﴿قال تعاىل: .﴾يـْ

ا يف الدار معنى اآلية:  أي صدقنا باهللا وحده رجاَء أن يغفَر لنا على ما اقرتفناه من الكفر واملعاصي وال يُؤاخذنا 
، وأبقى عذاباً خري لنا إن أطعناهاآلخرة، كما نتضرع إليه أن يغفر لنا السحر الذي أكرهتنا على املعارضة به. واهللا 

)2(منك إن عصيناه.

المضارع:إعراب الفعل

لِيَـْغِفَر: الالم: حرف جر للتعليل. -

يـَْغِفَر: فعل مضارع منصوب بأْن مضمرة بعد الالم وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمري مسترت -
تقديره هو.  

داللته الزمنية:

(يغِفَر) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق حبرف نصب هو (إْن) املضمرة بعد الالم.الفعل -

.124، 123، ص7جت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، ج.1
.1047، 1046، ص 6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، .2
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.74اآلية رقم النموذج السابع والثالثون: 

.﴾َميُوُت ِفيَها َوَال َحيَْياِإنَُّه َمْن يَْأِت َربَُّه ُجمْرًِما فَِإنَّ َلُه َجَهنََّم َال ﴿قال تعاىل:

أي: أن اإلنسان الذي يالقي ربه يوم القيامة على الكفر والعصيان فهو يستحق جهنم خالدا ال ميوت معنى اآلية: 
)1(ناعمة.فيها لينهى عذابه، وال حيىي حياة

المضارع:إعراب الفعل

مْن: اسم شرط جازم مبين يف حمل رفع مبتدأ.-

يَْأِت: فعل مضارع فعل الشرط جمزوم مبن وعالمة جزمه حذف حرف العلة والفاعل ضمري مسترت تقديره هو.-

ه هو.تقدير َميُوُت: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمري مسترت -

َحيَْيا: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر. والفاعل ضمري مسترت -
)2(تقديره هو. 

داللته الزمنية:

الفعل (يْأِت) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق بأداة شرط جازمة هي (مْن).-

اق احلال.، وكذلك بداللة سيالزمن، ألنه ُسبق ب (ال) النافيةالفعل (ميوُت) مضارع يف اللفظ مستقبل يف -

ميوُت).، وهو معطوف على (الزمن، ألنه ُسبق ب (ال) النافيةالفعل (حيَيا) مضارع يف اللفظ مستقبل يف -

.75اآلية رقمالنموذج الثامن والثالثون: 

.﴾يَْأتِِه ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل الصَّاِحلَاِت فَُأولَِئَك َهلُُم الدََّرَجاُت اْلُعَال َوَمْن ﴿قال تعاىل:

ى عنه. فيجازيه بأعلى معنى اآلية:  أي: أنَّ املؤمن الذي يالقي ربه وقد عمل الطاعات اتباعاً ملا أمر به سبحانه و
)3(الدرجات وأعظمها.

.1047ص، 6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، .1
.127، 126، ص7جت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، ج.2
.1047، ص6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، .3
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المضارع:إعراب الفعل

مبتدأ.مْن: اسم شرط جازم مبين على السكون يف حمل رفع -

يَْأتِِه: فعل مضارع فعل الشرط جمزوم مبن وعالمة جزمه حذف حرف العلة والفاعل ضمري مسترت تقديره هو. واهلاء -
)1(ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به.

داللته الزمنية:

الفعل (يْأِت) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق بأداة شرط جازمة هي (مْن).-

.76اآلية رقمالنموذج التاسع والثالثون: 

.﴾َجنَّاُت َعْدٍن َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجزَاُء َمْن تـَزَكَّى﴿قال تعاىل:

ار من اخلمر والعسل واللنب أي: جنات عدن والعدنمعنى اآلية: (اإلقامة)، جتري من حتت غرفها وُسُررِها األ
)2(واملاء، ماكثني دائمني فيها وذلك ملن تطهر من الكفر واملعاصي.

المضارع:إعراب الفعل

َجتْرِي: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف منع من ظهورها الثقل والفاعل ضمري مسترت-
تقديره هي.

داللته الزمنية:

الفعل (جتري) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه أُسِند إىل شيٍء ُمتوقع حدوثه يف الزمن املستقبل.-

.77ماآلية رقالنموذج األربعون: 

َنا ِإَىل ُموَسى َأْن َأْسِر بِِعَباِدي فَاْضِرْب َهلُْم َطرِيًقا ِيف اْلَبْحِر يـََبًسا َال َختَافُ ﴿قال تعاىل: َدرًَكا َوَال َوَلَقْد أَْوَحيـْ
.﴾َختَْشى

.127، ص7جت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، ج.1
.108، ص14القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن، ج.2
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لقد أوحى اهللا إىل موسى آمرا إياه أن يسري ببين إسرائيل يف الليل حفاظا عليهم من ظلم فرعون معنى اآلية: 
)1(وطغيانه، ومت هلم ذلك وأصبحوا ليس هلم يف مصر داٍع وال ُجميب. 

:إعراب الفعل

ت.مسترت تقديره أنَختَاُف: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمري -

َختَْشى: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف من ظهورها التعذر.-

داللته الزمنية:

الفعل (ختافوا) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق ب (ال) النافية.-

ة.الفعل (ختشى) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق ب (ال) النافي-

:81اآلية رقمالنموذج الواحد واألربعون: 

.﴾ىَلْيِه َغَضِيب فـََقْد َهوَ عَ ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم َوَال َتْطَغْوا ِفيِه فـََيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِيب َوَمْن َحيِْللْ ﴿قال تعاىل:

يه وحالله الذي طيبناه لكم، وال تعتدوا وال يظلم فأي: كلوا يا بين إسرائيل من رزقنا الذي رزقناكم معنى اآلية: 
)2(بعضكم بعضاً، فتنزل عليكم عقوبيت، ومن جيب عليه غضيب فقد شقي.

المضارع:إعراب الفعل

ال: ناهية جازمة.-

(ال) وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة. والواو ضمري متصل يف حملب َتْطَغْوا: فعل مضارع جمزوم -
رفع فاعل.

فـََيِحلَّ: الفاء سببية. حيَِلَّ: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
والفاعل ضمري مسترت تقديره هو.

مْن: اسم شرط جازم ساكن يف حمل رفع مبتدأ.-

.1048، ص6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، .1
.126، 125، ص16جالطربي: جامع البيان عن تأويل آي القرآن،.2
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)1(َحيِْلْل: فعل مضارع جمزوم مبن ألنه فعل الشرط وعالمة جزمه السكون.-

داللته الزمنية:

الفعل (تْطَغوا) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق بأداة جزم هي (ال) اليت تفيد النهي.-

مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق حبرف نصب هو (أْن) املضمرة.الفعل (حيَِلَّ) -

الفعل(َحيِْلْل) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق بأداة شرط جازمة هي (مْن).-

.84اآلية رقمالنموذج الثاني واألربعون: 

.﴾ِإلَْيَك َربِّ لِتَـْرَضىْلُت قَاَل ُهْم أُوَالِء َعَلى أَثَرِي َوَعجِ ﴿قال تعاىل:

أي: هم قادمون خلفي يتبعون أثري وسيلحقون يب، وأسرعت إىل مناجاتك يا ريب طالباً رضاك وُملبيا معنى اآلية: 
)2(ألمرك.

ه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم وعالمة نصبلِتَـْرَضى: الالم: الم التعليل وهي حرف جر. تـَْرَضى: -
على األلف منع من ظهورها التعذر والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت.الفتحة املقدرة 

داللته الزمنية:

ى) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق حبرف نصب هو (أْن) مضمرة بعد الم التعليل.ضالفعل (تر -

.86اآلية رقمالنموذج الثالث واألربعون: 

ًنا أََفطَاَل َعَلْيُكُم اْلَعْهُد أَْم قَاَل يَا قـَْوِم َأملَْ يَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َحسَ فـََرَجَع ُموَسى ِإَىل قـَْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا َ ﴿قال تعاىل:
.﴾فََأْخَلْفُتْم َمْوِعِديأََرْدُمتْ َأْن حيَِلَّ َعَلْيُكْم َغَضٌب ِمْن َربُِّكمْ 

، سى عليه السالم إىل قومه من بين إسرائيل بعد انقضاء أربعني ليلة، ُمتغيِّضا على قومهأي: انصرف مو معنى اآلية:
حزينا ملا أحدثوا بعده من الكفر باهللا، فقال لقومه: أمل يعدكم ربُّكم أنه غفار ملن تاب وآمَن وعِمَل صاحلاً مث اهتدى،

.133، 132، ص7ججت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، .1
.1053، ص6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، .2
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ويعْدكم جانب الطور األمين، ويُنزل عليكم املنَّ والسَّلوى، أفطال عليكم العهد يب وجبميل نعم اهللا عندكم أم أردمت 
َده، ُعكوفهم على الُفهم موعأن جبب عليكم غضب من ربكم فتستحقوه بعبادتكم العجَل وُكفرِكم باهللا، وكان إخ

)1(العجل.

المضارع:إعراب الفعل
مل: للنفي واجلزم والقلب.-

(مل) وعالمة جزمه السكون. وكاف اخلطاب ضمري متصل مبين على الضم يف ب يَِعْدُكْم: يَِعْد: فعل مضارع جمزوم -
حمل نصب مفعول به وامليم للجماعة.

)2(وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.(أْن) ب حيَِلَّ: فعل مضارع منصوب -

داللته الزمنية:
ْم) اليت نـََفْت أ(هيستفهام اإلنكاريمع االالفعل (يعْد) مضارع يف اللفظ ماضي يف الزمن، ألنه ُسبق بأداة جزم-
، واملعىن املقدر: لقد وعدكم ربكم.ضارع وحوَّلْت معناه إىل املاضيامل

اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق حبرف نصب هو (أْن).الفعل (حيَِلَّ) مضارع يف-

.89اآلية رقمالنموذج الرابع واألربعون: 

.﴾ُك َهلُْم َضرا َوَال نـَْفًعاأََفَال يـََرْوَن َأالَّ يـَْرِجُع إِلَْيِهْم قـَْوًال َوَال َميْلِ ﴿قال تعاىل:

إليهم وأنه ال ميلك أن يضرهم أو ينفعهم، فكيف أي: َأعُموا فلم يروا أن ذلك العجل ال يتحدثمعنى اآلية: 
)3(يكون إالها ُمستحقاً للعبادة والتقديس.

المضارع:إعراب الفعل
يـََرْوَن: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة والواو ضمري متصل مبين على السكون يف حمل -

رفع فاعل.

رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمري مسترت تقديره هو.يـَْرِجُع: فعل مضارع مرفوع وعالمة -
والفاعل ضمري مسترت تقديره هو.َميِْلُك: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره-

.132، 131، ص16جالطربي: جامع البيان عن تأويل آي القرآن،.1
.137، ص7املرتل، ججت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا .2
.1055، ص6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، .3

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


الفصل الثاني                                               الدراسة اإلحصائية التحليلية

119

داللته الزمنية:

الفعل (يَرْوَن) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق ب (ال) النافية.-

الفعل (يرجُع) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق ب(ال) النافية.-

الزمن، ألنه سبق ب(ال) النافية.يف اللفظ مستقبل يفالفعل(ميلك)مضارع -

.91اآلية رقمالنموذج الخامس واألربعون: 

َنا ُموَسىَلْن نـَبـْرََح َعَلْيِه َعاِكِفَني َحىتَّ قَاُلوا﴿تعاىل:قال  .﴾يـَْرِجَع ِإلَيـْ

ينا موسى العجل حىت يرجع إلأي: إصرارهم على باطلهم وعنادهم فقالوا: سنظل عاكفني على عبادة معنى اآلية: 
)1(وُخيربنا باحلقيقة.

المضارع:إعراب الفعل

َلْن: حرف نصب ونفي واستقبال.-

(لْن) وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وامسه ضمري مسترت تقديرهب نـَبـْرََح: فعل مضارع ناقص منصوب -
حنن.

حىت: حرف غاية وجر.-

)2((أْن) مضمرة بعد حىت وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.بيـَْرِجَع: فعل مضارع منصوب -

داللته الزمنية:

املستقبل.، اليت لنفي) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق حبرف نصب هو(لن)الفعل(نربحَ -

.الفعل(يرجع) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق حبرف نصب هو(أْن) املضمرة بعد حىت-

.1056، ص 6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، .1
.142، ص7جت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، ج.2
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.93اآلية رقمالنموذج السادس واألربعون: 

.﴾تَِّبَعِن أَفـََعَصْيَت أَْمرِيَأالَّ تَـ ﴿قال تعاىل:

)1(هارون أن يصلح وال يتَّبع سبيل املفسدين.أي: أنَّ موسى أمر معنى اآلية: 

إعراب الفعل المضارع:

أالَّ: أصلها أْن: حرف مصدرية ونصب. ال: مزيدة.-

(أْن) وعالمة نصبه الفتحة. والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت. ونون الوقاية الب تـَتَِّبَعِن: فعل مضارع منصوب -
)2(حمل هلا من اإلعراب.

الزمنية:داللته 

ياق.نفي هو (أال)، وكذلك بداللة السالزمن، ألنه سبق حبرف يف ماضيعل(تتبعِن) مضارع يف اللفظ الف-

.94اآلية رقمالنموذج السابع واألربعون: 

ئِيَل وَملَْ تـَْرُقْب ْنيَ َبِين ِإْسرَابَـ قَاَل يَا اْبَن أُمَّ َال تَْأُخْذ بِِلْحَيِيت َوَال ِبرَْأِسي ِإينِّ َخِشيُت َأْن تـَُقوَل فـَرَّْقَت ﴿قال تعاىل:
.﴾قـَْوِيل 

قال هارون ملوسى: يا ابن أمي ال جتذبين بعنف من شعر رأسي وحلييت، إين خفُت أْن أقسو على بين معنى اآلية: 
م  تفريق  و إسرائيل فينقسموا إىل فريقني: فريق معي وفريق يعبد العجل، فتقع بينهم حرب، وأكوَن سبباً يف متزيق وحد

)3(كلمتهم.

إعراب الفعل المضارع:
َال: ناهية جازمة. -
(ال) وعالمة جزمه السكون والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت.ب تَْأُخْذ: فعل مضارع جمزوم -
َأْن: حرف مصدري ونصب.-

.146، ص16الطربي: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج.1
.144، 143، ص7املفصل لكتاب اهللا املرتل، ججت عبد الواحد صاحل: اإلعراب .2
.1058، ص 6جلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ج.3
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(أْن) وعالمة نصبه الفتحة والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت.ب تـَُقوَل: فعل مضارع منصوب -

ملَْ: للنفي واجلزم والقلب.-

(ْمل) وعالمة جزمه السكون والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت.ب تـَْرُقْب: فعل مضارع جمزوم -

داللته الزمنية: 

الفعل(تأخْذ) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق حبرف جزم هو(ال) واليت تفيد النهي.-

.نصب هو(أْن)الفعل(تقوَل) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق حبرف -

الفعل(ترُقْب) مضارع يف اللفظ ماضي يف الزمن، ألنه سبق حبرف جزم هو(مل)اليت نفت املضارع وحولت معناه إىل -
.املاضي

.96اآلية رقمالنموذج الثامن واألربعون: 

.﴾َنَبْذتـَُها وََكَذِلَك َسوََّلْت ِيل نـَْفِسيالرَُّسوِل فَـ فـََقَبْضُت قـَْبَضًة ِمْن أَثَِر َبُصْرُت ِمبَا ملَْ يـَْبُصُروا بِِه قَالَ ﴿تعاىل:قال 

السامري ملوسى: علمُت من أمِر دينَك ما ملْ يعلمه قومك، فقبضُت قبضة من دينك املأثور عنك، قالمعنى اآلية: 
إله و فطرحتها عين ومحلت قومي على خمالفتك فصنعت هلم عجال ودعوته إىل عبادته، حيث قلت هلم: هذا إهلكم

)1(موسى، فاستجابوا يل وعبدوه وكذلك حدثتين نفسي.

إعراب الفعل المضارع:

ملَْ: حرف نفي وجزم وقلب. -
(ْمل) وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة. والواو ضمري متصل يف ب يـَْبُصُروا: فعل مضارع جمزوم -

حمل رفع فاعل.
داللته الزمنية:

مضارع يف اللفظ ماضي يف الزمن، ألنه سبق ب (ْمل) اليت نفت املضارع وحولت معناه إىل املاضي.الفعل(يبصروا) -

.97اآلية رقمالنموذج التاسع واألربعون: 

َىل ِإهلََِك الَِّذي إِ قَاَل فَاْذَهْب فَِإنَّ َلَك ِيف اْحلََياِة َأْن تـَُقوَل َال ِمَساَس َوِإنَّ َلَك َمْوِعًدا َلْن ُختَْلَفُه َواْنظُرْ ﴿قال تعاىل:

.﴾ِسَفنَُّه ِيف اْلَيمِّ َنْسًفاْلَت َعَلْيِه َعاِكًفا لَُنَحرِّقـَنَُّه ُمثَّ لَنَـنْ ظَ 

.1060، ص6جلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ج.1
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داً، وانظر إىل َمتُسَّ أحأي: قال موسى للسامري اذهب عنا منفيا من بيننا، حبيُث ال ميسََّك أحٌد والمعنى اآلية: 
علم العجل الذي صنعته وجعلته لك إهلا ولقومك، لنحرقنه حىت يصري رماداً، مث لنَـْنسفنَُّه ليلقيه الريح يف البحر حىت ت

)1(عجزه عن محاية نفسه من النار.

إعراب الفعل المضارع:

أْن: حرف مصدري ونصب. -

.نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت(أْن) وعالمةب تـَُقوَل: فعل مضارع منصوب -

لْن: حرف نفي ونصب واستقبال.-

ضمري (أْن) وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ونائب الفاعلب ُختَْلَفُه: فعل مضارع مبين للمجهول منصوب -
مسترت تقديره أنت.

لَُنَحرِّقـَنَُّه: الالم: للتوكيد.-

ُحنَرِّقـَنَّه: فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد ال حمل هلا من اإلعراب. والفاعل 
ضمري مسترت تقديره حنن واهلاء ضمري متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به.

ا. )2(لَنَـْنِسَفنَُّه: معطوفة على (لَُنَحرِّقـَنَُّه) وتعرب إعرا

داللته الزمنية:

الفعل (تقوَل) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، لدخول (أن) الناصبة عليه. -

الفعل (ُختَلَفُه) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، لدخول (أن) الناصبة عليه.-

قيلة.الثالفعل (ُحنَرَِّقنَّ) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه جاء مصحوباً بنون التوكيد -

الفعل (نـَْنِسَفنَّ) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه جاء مصحوباً بنون التوكيد الثقيلة.-

.99النموذج الخمسون: اآلية رقم 

َناَك ِمْن َلُدنَّا ذِْكرًاوَ َكَذِلَك نـَُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنـَْباِء َما َقْد َسَبَق َ ﴿قال تعالى: .﴾َقْد َآتـَيـْ

.1061، ص6العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ججلنة من .1
.149، 148، ص 7جت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، ج.2
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أي: كذلك خنربُك بأنباء األشياء اليت قد سبقْت من قبلك ومل ُتشاِهدها، وقد آتيناك يا حممد من عندنا معنى اآلية: 
)1(قِل والفهِم، وهو هذا القرآن الذي أنزله اهللا عليه، وجعله ذكرى للعاملني.ذكراً يتَِّعُظ به أهُل الع

المضارع:الفعلإعراب 

: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن.نُقصُّ -

داللته الزمنية:
) مضارع يف اللفظ حال يف الزمن، ألنه جترد من أي قرينة ختصص- عليَك اآلَن.، أي نقصُ داللتهالفعل (نقصُّ

.100الواحد والخمسون: اآلية رقم النموذج
.﴾َمْن أَْعَرَض َعْنُه فَِإنَُّه َحيِْمُل يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِوْزرًا﴿قال تعالى:

لقيامة اأي: من أعرض عن الذكر العظيم ومل يُؤِمْن مبا جاء فيه من العقائد واألحكام فإنه حيمل يوم معنى اآلية: 
)2(إمثاً عظيما ال ُقدرة له على احتماله.

المضارع.إعراب الفعل
: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل، واهلاء ضمري متصل مبين يف حمل نصب اسم (إن).إنَّ -

.ترت تقديره هو: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمري مسحيملُ -

داللته الزمنية:
، وكذلك لتوكيدنصب هو (إنَّ) اليت تفيد اع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق حبرف الفعل (حيمُل) مضار -

بداللة سياق احلال، فالقيامة تدخل ضمن املستفبل.

.102النموذج الثاني والخمسون: اآلية رقم 

َفُخ ِيف الصُّوِر َوَحنُْشُر اْلُمْجرِِمَني يـَْوَمِئٍذ ُزْرقًا﴿قال تعالى: .﴾يـَْوَم يـُنـْ

أي: يوم يأمر اهللا إسرافيل فينفخ يف السور ونسوق أهل الكفر يومئٍذ إىل موقف القيامة ُزرقاً. أي: ما معنى اآلية: 
)3(يظهر يف أعينهم من شدة العطش عنَد احلشِر.

.158، ص 16الطربي: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج.1
.1064، ص 6ججلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، .2
.161، 160، ص 16الطربي: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج.3
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المضارع:إعراب الفعل

: فعل مضارع مبين للمجهول، مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو.خُ نفَ يُ -

.الواو: استئنافية-

مسترت تقديره حنن.: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمري رُ حنشُ -

داللته الزمنية:

الفعل (يُنَفُخ) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه أُسِنَد إىل شيٍء متوقع حدوثُُه يف الزمن املستقبل وهو يوم -
القيامة.

وهو يوم لزمن املستقبل االفعل (حنُشُر) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُأسِنَد إىل شيٍء متوقع حدوثُُه يف-
، وهو معطوف على (يُنَفُخ)، واملتعاطفان هلما نفس الداللة الزمنية.القيامة

.103ون: اآلية رقم النموذج الثالث والخمس

نَـُهمْ ﴿قال تعالى: .﴾ِإْن لَِبْثُتْم ِإالَّ َعْشرًايـََتَخافـَُتوَن بـَيـْ

نيا إالَّ عشرًا.أي: يتهامسون بينهم، وُيِسرُّ بعضهم إىل بعض: ما معنى اآلية:  )1(لَِبْثُتْم يف الدُّ

المضارع:إعراب الفعل

.فاعلعلى السكون يف حمل رفعيتخافتون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو ضمري متصل مبين-

داللته الزمنية:

لزمن املستقبل وهو االفعل (يتخافتون) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه أُسِنَد إىل شيٍء متوقع حدوثه يف -
يوم القيامة.

.104لرابع والخمسون: اآلية رقم النموذج ا

.﴾َحنُْن َأْعَلُم ِمبَا يـَُقوُلوَن ِإْذ يـَُقوُل أَْمثـَُلُهْم َطرِيَقًة ِإْن لَِبْثُتْم ِإالَّ يـَْوًما﴿قال تعالى:

.161، ص 16الطربي: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج.1
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أي: حنن أعلم مبا يقوله املتحسرون على ضياع إقامتهم يف دنياهم حني يقول أحسنهم طريقًة يف القياس معنى اآلية: 
)1(بينما كانوا فيه وما ُهم مقبلون عليه. إْن لبثتم يف الدنيا إالَّ يوماً وهو يريد بذلك محلهم على الندم.

المضارع:إعراب الفعل

.فاعلحمل رفعوالواو ضمري متصل مبين على السكون يفيقولون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، -

إذ: ظرف زمان مبعىن(حني) متعلق ب(يقولون) مبين على السكون يف حمل نصب.-

)2(يقول: فعل مضارع مرفوع وعالمة الضمة مبعىن (قال) ألن (إذ) تدل على الزمن املاضي.-

داللته الزمنية:

قبل.يف الزمن، ألنه ُأسِنَد إىل شيٍء متوقع حصوله يف الزمن املستالفعل (يقولون) مضارع يف اللفظ مستقبل -

الفعل (يقوُل) مضارع يف اللفظ ماضي يف الزمن، ألنه ُسِبق ب (إْذ) الظرفية.-

.105الخامس والخمسون: اآلية رقم النموذج

.﴾ُقْل يـَْنِسُفَها َريبِّ َنْسًفاَوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْجلَِباِل فَـ قال تعالى 

م: جيعلها اهللا كالرمل أو الرتاب معنى اآلية:  أي: ويسأُلك السائلون يا حممد عن اجلبال وحاهلا يوم القيامة، فأجا
)3(مث يرسل عليها الريح فتذرها وتُبعثرها.

المضارع:إعراب الفعل

فع فاعل، ر يسألونك: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، الواو ضمري متصل مبين على السكون يف حمل -
وكاف اخلطاب ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به.

نصب مفعول لسكون يف حملينسفها: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، و(اهلاء) ضمري متصل مبين على ا-
به مقدم.

داللته الزمنية:

معينة للداللة.ألنه جترد عن أي قرينة يف الزمن، حالل (يسألون) مضارع يف اللفظالفع-

.1065، ص6جلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ج.1
.154، ص 7جت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، ج.2
.1066، ص6جلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ج.3
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السياق.مضارع لفظا، مفيد للمستقبل، بداللة ُف) الفعل (ينسِ -

.106السادس والخمسون: اآلية رقم النموذج-

.﴾فـََيَذُرَها قَاًعا َصْفَصًفا﴿قال تعالى:

أي يدع أماكنها من األرض إذا نسفها نسفا أي أرضا ملساء مستوية ال نبات فيها وال نشز والمعنى اآلية: 
)1(ارتفاع.

المضارع:إعراب الفعل

الفاء: عاطفة.-

بالفاء على(ينسفها)، وهو فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمري مسترت تقديره ها: معطوفة يذرُ -
هو سبحانه، واهلاء ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به.

داللته الزمنية:

ستقبل وهو يوم ملالفعل (يذُر) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه أُسِنَد إىل شيٍء متوقع حصوله يف الزمن ا-
القيامة. 

.107السابع والخمسون: اآلية رقم النموذج

﴾َال تـََرى ِفيَها ِعَوًجا َوَال أَْمًتا﴿قال تعالى:

)2(أي: ال ترى يف أصول اجلبال املنسوفة اخنفاضا وال نتوءاً بارزاً.معنى اآلية: 

المضارع:إعراب الفعل
ال: نافية ال عمل هلا.-
ترى: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمري مسترت -

تقديره أنت.

.163، ص 16الطربي: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج.1
.1067، ص 6جلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ج.2
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داللته الزمنية:
لزمن، ألنه ُسبق ب (ال) النافية.مضارع يف اللفظ مستقبل يف االفعل (ترى) -

.108ج الثامن والخمسون: اآلية رقمالنموذ 

اِعَي َال ِعَوَج َلُه َوَخَشَعِت اْألَْصَواُت لِلرَّمحَْ ﴿قال تعالى: .﴾َال َتْسَمُع ِإالَّ َمهًْساِن فَ ايـَْوَمِئٍذ يـَتَِّبُعوَن الدَّ

الداعي وهو إسرافيل إىل احملشر وهذه الدعوة هي النفخة الثانية يف الصور، وخفتتيتبعونأي يومئذ معنى اآلية: 
)1(أصوات اخلالئق هيبة للرمحان، فال تسمع من أحد إال صوتا خفيفا خافتا يصدر من فمه.

المضارع:إعراب الفعل

فاعليف حمل رفعيتبعون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو ضمري متصل مبين على السكون-

الفاء: استئنافية.-

ال: نافية ال عمل هلا.-

: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت.تسمعُ -

داللته الزمنية:

يومئٍذ)(الفعل (يتَّبُع) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه اُسِنَد إىل شيٍء متوقع حدوثه يف الزمن املستقبل وهو -

الذي هو يوم القيامة.

اق.، وكذا بداللة السيالزمن، ألنه ُسبق ب (ال) النافيةالفعل (تسمُع) مضارع يف اللفظ مستقبل يف -

.109التاسع والخمسون: اآلية رقم النموذج

َفُع الشََّفاَعُة ِإالَّ َمْن أَِذَن َلُه الرَّمحَْ ﴿قال تعالى: .﴾َوَرِضَي َلُه قـَْوًال ُن ايـَْوَمِئٍذ َال تـَنـْ

ا.معنى اآلية:  ا، ورضي قوله  )2(أي: ال تنفع الشفاعة ألحد إال من أذن له الرمحان 

المضارع:إعراب الفعل

.ال: نافية ال عمل هلا-

.1067، ص6جلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ج.1
.140، ص 14القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن، ج.2
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: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.تنفعُ -

داللته الزمنية:

ومئذ) املفيدة ، وبداللة كلمة (يالزمن، ألنه ُسبق ب (ال) النافيةالفعل (تنفع) مضارع يف اللفظ مستقبل يف -
للمستقبل.

.110النموذج الستون: اآلية رقم

.﴾أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَال حيُِيطُوَن ِبِه ِعْلًمايـَْعَلُم َما بـَْنيَ ﴿قال تعالى:

أي: أن اهللا تعاىل يعلم ما يصريون إليه من ثواب أو عقاب، وما خلفوهم وراءهم يف الدنيا، وال أحد معنى اآلية: 
)1(.  حييط علما مبا يعلمه اهللا

إعراب الفعل:

والفاعل ضمري مسترت تقديره هو أي اهللا سبحانه.: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، يعلمُ -

الواو: عاطفة.-

ال: نافية ال عمل هلا.-

حييطون: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، والواو ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل-

داللته الزمنية:

قرينة ختصص داللته.الفعل (يعلم) مضارع يف اللفظ حال يف الزمن، ألنه جترد من أي -

الفعل(حييطون) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق ب (ال) النافية.-

.112ج الواحد والستون: اآلية رقم النموذ 

.﴾ِمَن الصَّاِحلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَال َخيَاُف ظُْلًما َوَال َهْضًماَوَمْن يـَْعَمْل ﴿قال تعالى:

.141، 140، ص 14القرآن، جألحكامالقرطيب: اجلامع .1
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أي: ومن يعمل يف دنياه شيئًا من الصاحلات وهو مؤمن به، فإنه يُقِبُل يوم القيامة على احلق العادل معنى اآلية: 
وهو مطمئن النفس، ال خياف ظلماً بأن حيمَل أوزاراً مل يرتكبها، وال هضماً بأن ينقص حق من حقوقه، أو يضيع 

)1(أعماله بل يُوىف أجره كامال.ثواب لعمل من 

فعل المضارع:إعراب ال

شرط جازم مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ.من: اسم-

: فعل مضارع جمزوم ب(من) وعالمة جزمه السكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو.يعملْ -

الفاء: رابطة جلواب الشرط.-

ال: نافية ال عمل هلا.-

.اعل ضمري مسترت تقديره هومرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفخياف: فعل مضارع -

داللته الزمنية:

الفعل (يعمْل) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق بأداة شرط جازمة هي (مْن).-

الفعل(خياُف) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق ب (ال) النافية.-

.113رقم ية النموذج الثاني والستون: اآل

.﴾ْم ذِْكرًاوََكَذِلَك أَنـْزَْلَناُه قـُْرَآنًا َعَربِيا َوَصرَّفْـَنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن أَْو ُحيِْدُث هلَُ ﴿قال تعالى:

ررنا فيه من كأي: كذلك أنزلنا القرآن كله بأسلوب عريبٍّ واضٍح ليفهموه، ولَيكون آيًة على نـُبـُوَِّتَك، و معنى اآلية: 
)2(التخويف واإلنذار على الكفر والعصيان، لكي يتقوا.

المضارع:إعراب الفعل

.لعلهم: حرف مشبه بالفعل، والضمري(هم) ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب اسم لعل-

اعل، واجلملة الفعلية فيتـَُّقوَن: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع -
(يتقون) يف حمل رفع خرب لعل.

.1067، ص6جلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ج.1
.1071املرجع نفسه، ص.2
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أو: حرف عطف للتخيري. -
ُحيِدُث: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو.-

داللته الزمنية:

(يتَّقون) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق بأداة ترجي هي (لعل).الفعل -

الفعل (ُحيدُث) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه أسند إىل شيٍء متوقع حدوثه يف الزمن املستقبل.-

.114ذج الثالث والستون: اآلية رقمالنمو 

.﴾بِّ زِْدِين ِعْلًمافـَتَـَعاَىل اللَُّه اْلَمِلُك احلَْقُّ َوَال تـَْعَجْل بِاْلُقْرَآِن ِمْن قـَْبِل َأْن يـُْقَضى إِلَْيَك َوْحُيُه َوُقْل رَ ﴿:قال تعالى

أي: تقدس اهللا وتنزه عن النقائص، فهو املتصرف باألوامر والنواهي اليت تقتضي وجوب العمل به، وهو معنى اآلية: 
ذي ال يزول وال يتغري. وال تعجل بقراءة القرآن الذي يوحى به إليك يا حممد من قبل أن يتم جربيل تبليغه الدائم ال

إليك، وكان صلى اهللا عليه وسلم يسأل اهللا دائما ويدعوه باالستزادة من العلم، وهذا دليل على فضل العلم وحث 
)1(على التزود منه ما وجد اإلنسان إىل ذلك سبيال.

المضارع:لفعلإعراب ا

ي وجزم.- ال: حرف 

: فعل مضارع جمزوم بال وعالمة جزمه السكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت.تعجلْ -

أن: حرف مصدري ونصب.-

ى: فعل مضارع مبين للمجهول منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر.قضَ يُ -

الداللة الزمنية:

.يهأداة جزم هي (ال) اليت تفيد الن(تعجْل) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق بالفعل -

الفعل (يُقضى) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن ألنه ُسبق حبرف نصب هو (أْن).-

.1072، 1071ص،6جلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ج.1
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.115رقم ج الرابع والستون: اآليةالنموذ 

.﴾َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإَىل َآَدَم ِمْن قـَْبُل فـََنِسَي وَملَْ جنَِْد َلُه َعْزًما﴿قال تعاىل:

ولقد وصينا آدم من قبل هؤالء الذين أخَرب أنه صرََّف هلم الوعيد يف هذا القرآن، فرتك عهدي ومل أي:معنى اآلية: 
)1(ِجنْد له حفظا ملا عهدنا إليه.

المضارع:الفعلإعراب 

ي وجزم وقلب.ملْ - : حرف 

جنْد: فعل مضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه السكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن.-

داللته الزمنية:

الفعل (ِجنْد) مضارع يف اللفظ ماضي يف الزمن، ألنه سبق ب (ْمل) اليت نفت املضارع وحولْت معناه إىل املاضي.-

:117والستون: اآلية رقمالنموذج الخامس 

. ﴾فـَُقْلَنا يَا َآَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدوٌّ َلَك َوِلَزْوِجَك َفَال ُخيْرَِجنَُّكَما ِمَن اْجلَنَِّة فـََتْشَقى﴿قال تعالى:

أي: قلنا آلدم حتذيراً وإرشاداً ُعقب امتناع إبليس عن السجود له: إنَّ هذا عدٌو لك وعدو لزوجك معنى اآلية: 
فاحرتسا منه وإالَّ كان سببا يف إخراجكما من اجلنة فتتعب أنت وزوجك مبتاعب الدنيا، وتشقى بكثرة التعب 

)2(والنصب فيها.

المضارع:إعراب الفعل

ما) ما: فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بالنون التوكيد الثقيلة، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو، و(ككُ رجنَّ خيُ -
متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به.اخلطاب ضمري

الفاء: سببية.-

.183-181، ص16الطربي: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج.1
.1074ص ،6جلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ج.2
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ن ظهورها متشقى: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على األلف منع-
)1(. التعذر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت

داللته الزمنية:

وكذلك التصاله بال ،اء مصحوباً بنون التوكيد الثقيلةالفعل (ُخيرَِجنَّ) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ج-
الناهية.

وأيضا لداللة ،ُسبق حبرف نصب هو (أْن) املضمرةالفعل (تْشَقى) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه-
السياق ألن الشقاء يأيت بعد اخلروج، فهو نتيجة له.

.118: اآلية رقمالنموذج السادس والستون

.﴾ِإنَّ َلَك َأالَّ َجتُوَع ِفيَها َوَال تـَْعَرى﴿قال تعالى:

يش من مأكل ألنه ملا كان ممتعا فيها برفاهية العأي: هذا تعليل للشقاء املرتتب على اخلروج من اجلنة،معنى اآلية: 
)2(وملبس كان اخلروج منها مقتضيا فقدان ذلك.

المضارع:إعراب الفعل

أال: أصلها أن وهي حرف مصدري ونصب.-

ال: نافية ال عمل هلا.-

.تقديره أنت) وعالمة نصبه الفتحة، والفاعل ضمري مسترتنْ أ: فعل مضارع منصوب ب(جتوعَ -

الواو: عاطفة.-

ال: زائدة لتأكيد النفي.-

تعرى: معطوفة على (جتوع) وهو فعل مضارع منصوب ب(إن) وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على األلف منع من -
ظهورها التعذر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت.

.164، 163، ص 7جت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، ج.1
.322، ص 16حممد الطاهر ابن عاشور: تفسري التحرير والتنوير، ج.2
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داللته الزمنية:

(أْن). لزمن، ألنه ُسبق حبرف نصب هو الفعل (جتوَع) مضارع يف اللفظ مستقبل يف ا-

الفعل (تعرى) له نفس داللة الفعل (جتوَع) ألنه معطوف عليه.-

.119السابع والستون: اآلية رقم النموذج 

.﴾َوأَنََّك َال َتْظَمأُ ِفيَها َوَال َتْضَحى﴿تعالى:قال 

)1(أي: ال يصيبك فيها عطش وال حر الشمس.معنى اآلية: 

المضارع:إعراب الفعل

ال: نافية ال عمل هلا.-

: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت.تظمأُ -

الواو: عاطفة.-

لتأكيد النفي.ال: زائدة -

تضحى: معطوفة على (تظمأ) وهو فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف منع من ظهورها -
التعذر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت.

داللته الزمنية:

الفعل (تظمأُ) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق ب (ال) النافية.-

نفس داللة الفعل (تظمأ) ألنه معطوف عليه.الفعل (تضحى) له -

.120ج الثامن والستون: اآلية رقم النموذ 

َلىاْخلُْلِد َوُمْلكٍ فـََوْسَوَس إِلَْيِه الشَّْيطَاُن قَاَل يَا َآَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى َشَجرَةِ ﴿قال تعالى: .﴾َال يـَبـْ

.188، ص16الطربي: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج.1
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أن الشيطان مل يرتك آدم يعيش يف هذا النعيم حسدا له عليه، فأخذ خيطر له يف نفسه خطرات من معنى اآلية: 
)1(األماين الكاذبة قائال: هل أدلك يا آدم على شجرة إْن أكلت منها خلدَت ومل ُمتْت وملكَت ُملكاً ال يفىن.

المضارع:إعراب الفعل

وعالمة رفه الضمة، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا، وكاف اخلطاب ضمري متصل : فعل مضارع مرفوع كَ أدلُّ -
مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به.

ال: نافية ال عمل هلا.-

ى: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمري مسترت يبلَ -
تقديره هو.

:داللته الزمنية

الفعل (أُدلَُّك) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق ب (هْل) االستفهامية.-

الفعل (يبلى) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق ب (ال) النافية.-

.121ج التاسع والستون: اآلية رقم النموذ 

َها فـََبَدْت َهلَُما َسْوَآتـُُهَما ﴿قال تعالى: .﴾َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْجلَنَّةِ فََأَكَال ِمنـْ

مامعنى اآلية: أي:  قاباً عأكل آدم هو وزوجه من جنس الشجرة ومل يأكال منها نفسها؛ فانكشفت هلما عورا
هلما على األكل منها، وشرعا يلصقان عليهما من ورق اجلنة لسرتها حياًء وخجًال. وخالف بذلك آدم أمر ربه 

)2(وهو اخللود يف اجلنة، أو عن املطلوب منه وهو ترك األكل من الشجرة، أو عن الرشد باغرتاره بوسوسة عدوه.

المضارع:إعراب الفعل

سكون يف رفع صل مبين على الضمري متألف اإلثنني، و ألنه مثىنبوت النونخيصفان: فعل مضارع مرفوع بث-
فاعل.

.1074ص،6جلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ج.1
.1075، 1074املرجع نفسه، ص.2
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داللته الزمنية:

َقا).الشروع هو (طفِ الفعل (خيصفان) مضارع يف اللفظ حال يف الزمن، ألنه وقع خرباً لفعل من أفعال -

.123اآلية رقم النموذج السبعون: 

يًعا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ فَِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهًدى َفَمِن اتـََّبَع ُهدَ ﴿قال تعالى: َها مجَِ اَي َفَال َيِضلُّ َوَال قَاَل اْهِبطَا ِمنـْ
.﴾َيْشَقى

من اجلنة مجيعًا إىل األرض فأنتما عُدوا إبليس وذريته، وإبليس عدوُّكما قال اهللا آلدم وزوجه: اهبطا معنى اآلية: 
وعدوُّ ذريتكما. أن يأِتكم يا آدم وحواء وإبليس مين بياٌن لسبيلي، وما أختاره خللقي من دين، فمن اتَّبع بياين وعمل 

)1(ن عذابه.يدخله اجلنة وينجيه مبه، ومل يزْغ عنُه، فال يزول عن َحمَجَِّة احلقِّ وال يشقى يف اآلخرة؛ ألن اهللا

المضارع:إعراب الفعل

الفاء: استئنافية.-

إما: حرف شرط جازم و(ما) زائدة.-

يَْأتينَُّكم: فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة وعالمة نصبه الفتحة، فعل الشرط يف حمل -
نصب مفعول به.ب(إن)، وكم ضمري متصل مبين على السكون يف حمل 

الفاء واقعة يف جواب الشرط.-

ال: نافية ال عمل هلا.-

َيِضلُّ: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو.-

الواو: عاطفة.-

ال: زائدة لتأكيد النفي.-

)2(قديره هو.ري مسترت تَيشَقى: معطوفة على (يضل) وهو فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضم-

.191، 190، ص16الطربي: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج.1
.169، 168، ص 7جت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، ج.2
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داللته الزمنية: 

يلة.الثقالفعل (يْأتَنيَّ) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه جاء مصحوباً بنون التوكيد -

الفعل (َيِضلُّ) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق ب (ال) النافية.-

الفعل (يشَقى) له نفس داللة الفعل (يِضّلُ) ألنه معطوف عليه.-

.124الواحد والسبعون: اآلية رقم النموذج

.﴾َوَحنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمىَوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكاً ﴿قال تعالى:

ومن انصرف عن هداي وذكري فإنَّ له معيشًة ضيقًة يف حياته مهما كان يف سعة من العيش، معنى اآلية: أي: 
)1(ونسوقه يوم القيامة فاقداً البصر ألنه مل يستغله بالنظر يف آيات اهللا.

:المضارعإعراب الفعل

الواو: استئنافية.-

َحنُشرُُه: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن، واهلاء ضمري متصل مبين على -
الضم يف حمل نصب مفعول به.

داللته الزمنية:

الفعل (َحنُشرُُه) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُأسِنُد إىل شيٍء متوقع حدوثه يف الزمن املستقبل وهو يوم-
القيامة.

.126اآلية رقمالنموذج الثاني والسبعون: 

.﴾وََكَذِلَك اْليَـْوَم تـُْنَسىقَاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك َآيَاتـَُنا فـََنِسيتَـَها﴿قال تعاىل:

قال هكذا أتتك آياتنا فكما نسيتها يف الدنيا وتركتها وأعرضت عنها، فكذلك اليوم ننساك فنرتكك يف معنى اآلية: 
)2(النار.

.1077ص،6جلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ج.1
.203، 202، ص16الطربي: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج.2
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إعراب الفعل المضارع: 
تـُْنَسى: فعل مضارع مبين للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر   ونائب -

ضمري مسترت تقديره أنت.الفاعل 

داللته الزمنية:
الفعل (تُنسى) مضارع يف اللفظ حال يف الزمن، ألنه اقرتن بكلمة تفيد ذلك وهي (اليوم).-

.127اآلية رقمالنموذج الثالث والسبعون: 

.﴾َقىَوَلَعَذاُب اْآلَِخرَِة َأَشدُّ َوأَبْـ وََكَذِلَك َجنْزِي َمْن َأْسَرَف وََملْ يـُْؤِمْن بَِآيَاِت َربِّهِ ﴿قال تعاىل:
أي: وكذلك ُجنازي من أسرف على نفسه يف ارتكاب الذنوب واملعاصي، وترك اإلميان بربه، ومل ينظُْر معنى اآلية: 

نيا. )1(يف آياته اليت َنصبها يف األنفس واآلفاق، ولعذاُب اآلخرة أشدُّ وأبقى من عذاب الدُّ

إعراب الفعل المضارع: 
َجنْزِي: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل والفاعل ضمري مسترت -

تقديره حنن.

ملَْ: حرف نفي وجزم وقلب.-

(ْمل) وعالمة جزمه السكون والفاعل ضمري مسترت تقديره هو.ب يـُْؤِمْن: فعل مضارع جمزوم -

نية:داللته الزم

الفعل (َجنْزِي) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه اقتضى وعدًا ووعيدًا وهو اجلزاء الذي يلحق مرتكب -
الذنوب واملعاصي. 

الفعل (يـُْؤِمْن) مضارع يف اللفظ ماضي يف الزمن، ألنه ُسبق ب (ْمل) اليت نَفْت املضارع وحولْت معناه إىل املاضي.-

.128اآلية رقمالنموذج الرابع والسبعون: 

َلُهْم ِمَن اْلُقُروِن َميُْشوَن ِيف َمَساِكِنِهمْ ﴿قال تعاىل: .﴾نَّ ِيف َذِلَك َآلَيَاٍت ِألُوِيل النـَُّهىإِ أَفـََلْم يـَْهِد َهلُْم َكْم أَْهَلْكَنا قـَبـْ

.1078، 1077ص،6جلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ج.1
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أي: أفلْم يتبني هلْم خرب من أهلكنا قبلهم من القرون، ميشوَن يف مساكنهم؛ إذا سافروا للتجارة معنى اآلية: 
م ما حلَّ بالكفار قبلُهْم. ا خاليًة خاويًة، أفال خيافون أْن ِحيل  )1(وطلب املعيشة، فريو

إعراب الفعل المضارع: 

ملَْ: حرف نفي وجزم وقلب.  -

يـَْهِد: فعل مضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه حذف حرف العلة.-

َميُْشوَن: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمري متصل يف حمل رفع فاعل، واجلملة الفعلية (ميشوَن) يف حمل -
نصب حال.

داللته الزمنية:

الفعل (يْهِد) مضارع يف اللفظ ماضي يف الزمن، ألنه ُسبق ب (ْمل).-

ل (ْميشوَن) مضارع يف اللفظ حال يف الزمن، ألنه جترد من أي قرينة ختصص داللته، مبعىن: ميشون اآلن يف الفع-
مساكن األمم اليت أُهِلكْت ويرون آثارهم وما تركوا وراءهم. 

.130اآلية رقمالنموذج الخامس والسبعون: 

ا َوِمْن َآنَاِء اللَّْيِل َفَسبِّْح َربَِّك قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل ُغُروَِ فَاْصِربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن َوَسبِّْح ِحبَْمِد ﴿قال تعاىل:
.﴾نـََّهاِر َلَعلََّك تـَْرَضىَوَأْطرَاَف ال

أي: فاصرب أيها الرسول على ما يقوله املشركون الذين أسرفوا يف الكفر بآيات ربِّك وتكذيِبَك، معنى اآلية: 
مس وتنزيهه عن النقائص واُمحْدُه على نِعِمه، وليكْن هذا التسبيح واحلمُد قبَل طلوِع الشواشتغْل بتسبيِح ربَِّك 

ا، ويف أوقات خمتلفة من الليل وأطراف النهار، حىت مينحَك اهللا مزيداً من التوفيق والنصر والثواب،  وقبل غرو
)2(وترضى به نفسك الصابرة على أذاهم.

.159، ص 14القرآن، جالقرطيب: اجلامع ألحكام .1
.1080ص ،6جلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ج.2
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إعراب الفعل المضارع: 

يـَُقوُلوَن: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمري متصل يف حمل رفع فاعل.-

ضمري مسترت عذر والفاعلتـَْرَضى: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف منع من ظهورها الت-
تقديره أنت.

داللته الزمنية: 

الفعل (يَقولوَن) مضارع يف اللفظ حال يف الزمن، ألنه جترد من أي قرينة ختصص داللته.-

الفعل (ترضى) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه ُسبق بأداة ترجي هي (لعل).-

.131آلية رقماالنموذج السادس والسبعون: 

نـَْيا لِنَـْفِتنَـُهْم ِفيهِ ﴿تعاىل:قال  ُهْم َزْهرََة اْحلََياِة الدُّ نَـْيَك ِإَىل َما َمتـَّْعَنا ِبِه أَْزَواًجا ِمنـْ ٌر َوأَبـَْقىوَ َوَال َمتُدَّنَّ َعيـْ .﴾رِْزُق َربَِّك َخيـْ

نت عليه من عدم أأي: قد أغنيُتَك بطاعيت وآيايت، واصْرب على ما يقولون يف شأنَك، وابَق على مامعنى اآلية: 
النظر إىل ما متَّعنا بِه املشركني من غىن وجاه، حيث أعطيناهم زهرة احلياة الدنيا وزينتها لنفتنهم يف هذا املتاع، وما 

)1(يرزقك اهللا يف الدنيا واآلخرة أبقى مما هم عليه من الثراء واجلاه الفاين.

إعراب الفعل المضارع: 

َال: ناهية جازمة. -

نَّ: فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة يف حمل جزم بال. والنون ال حمل هلا من اإلعراب َمتُدَّ -
والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت.

لِنَـْفِتنَـُهْم: الالم: للتعليل وهي حرف جر. -

ل ضمري الظاهرة على آخره. والفاع(أْن) مضمرة بعد الالم وعالمة نصبه الفتحة ب نـَْفِنتَ: فعل مضارع منصوب -
)2(مسترت تقديره حنن. هم: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به.

.1081ص،6جلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ج.1
.177، 176، ص 7جت عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، ج.2
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داللته الزمنية:

والالم الناهية.،الفعل (َمتُدنَّ) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه جاء مصحوبا بنون التوكيد الثقيلة-

الفعل(نفَنت) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق حبرف نصب هو(أْن) املضمرة بعد الم التعليل-

.132اآلية رقمالنموذج السابع والسبعون: 

َها َال َنْسأَُلَك رِْزقًا َحنُْن نـَْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة لِلتـَّْقَوى﴿قال تعاىل: .﴾َوْأُمْر أَْهَلَك بِالصََّالِة َواْصَطِربْ َعَليـْ

أي: وْأُمْر أيُّها الرسوُل أهلَك بالصالة واصطْرب عليها والزِمها، ال نْسأُلك أن ترزق نفسك وتشتغَل على معنى اآلية: 
)1(بْل حنن نتكفُل برزقك، والعاقبة احملمودة ألهل التقوى.الصالة بسبب الرزق، 

إعراب الفعل المضارع: 

َنْسأَُلَك: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن. وكاف -
اخلطاب ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به.

مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن. وكاف نـَْرزُُقَك: فعل مضارع -
اخلطاب ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به.

داللته الزمنية:

الفعل (نسأُل) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق ب(ال) النافية.-

الزمن، ألنه جترد من أي قرينة ختصص داللته.الفعل (نَرُزُق) مضارع يف اللفظ حال يف -

.133اآلية رقمالنموذج الثامن والسبعون: 

ِِْم بـَيـِّنَ ﴿قال تعاىل: .﴾اْألُوَىل ُة َما ِيف الصُُّحفِ َوقَاُلوا َلْوَال يَْأتِيَنا بَِآيٍَة ِمْن َربِِّه أَوَملَْ تَْأ

أي: قال الكافرون للرسول صلى اهللا عليه وسلم: هالَّ تأتينا مبُعِجزة تدلُّ على صدقك يف دعوى الرسالة، معنى اآلية: 
)2(مثل ما جاَء به غريَُك من الرُُّسِل ألقواِمهم. 

.165، 164، ص 14القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن، ج.1
.1083ص،6جلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ج.2
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ِِْم بياُن ما يف الُكُتِب اليت قبل هذا الكتاب من أنباِء األمم اليت سبقتُهم فأهلكناُهْم ملا  يقول اهللا عز وجل: أومل يَْأ
ا. )1(سألوا اآليات وكفروا 

إعراب الفعل المضارع: 
يَْأتِيَنا: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. والفاعل ضمري مسترت -

تقديره هو. نا: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به.
ْمل: حرف نفي وجزم وقلب.-
ِِْم: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة. هْم: ضم- نصب ري متصل مبين على السكون يف حملتَْأ

مفعول به مقدم.

داللته الزمنية:
الفعل (يأَيت) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق بأداة شرط هي (لوال).-

ْم) مضارع يف اللفظ - ِ لي قد حصل ، وهو رد على أن طلبهم املستقبماضي يف الزمن، ألنه سبق ب (ْمل)الفعل (تْأ
ماضيا.

.134اآلية رقمموذج التاسع والسبعون: الن

َنا َرُسوًال فـََنتَِّبَع َآيَاِتَك ِمنْ ﴿قال تعاىل: .﴾قـَْبِل َأْن َنِذلَّ َوَخنَْزىَلْوَال أَْرَسْلَت ِإلَيـْ

م من قبِل حممد لقالوا ُحمتجِّني: ربنا هالَّ أرسلَت إلينا معنى اآلية:  سوًال ر أي: ولو أنا أهلكناهم بشركهْم وُمنكرا
قبَل أن نذل يف الدنيا باهلوان واإلهالك، وتفتضح جرائمنا يف اآلخرة. )2(يدعونا إىل اهلُدى فَنتَِّبعه ٌ

إعراب الفعل المضارع: 

فـََنتَِّبَع: الفاء: سببية. -

الفاعل ضمري و (أْن) مضمرة بعد الفاء وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.ب نتَِّبَع: فعل مضارع منصوب -
مسترت تقديره حنن.

.218، ص 16الطربي: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج.1
.1084ص،6جلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ج.2
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َأْن: مصدرية ناصبة. -

: فعل مضارع منصوب - قديره حنن.ت(أْن) وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمري مسترت ب نَِذلَّ

) وهي فعل مضارع منصوب - نع (أْن) وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على الياء األلف مب َخنَْزى: معطوفة على (نذلَّ
من ظهورها التعذر.

داللته الزمنية:

الفعل (نتَِّبَع) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق حبرف نصب هو (أْن) مضمرة بعد فاء السببية.-

) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه سبق حبرف نصب هو (أْن).الفعل- (نَِذلَّ

) ألنه معطوف عليه.- الفعل (َخنَزى) له نفس داللة الفعل (نَِذلَّ

.135اآلية رقمالثمانون: النموذج 

. ﴾َوَمِن اْهَتَدىالسَِّويِّ اِط ُقْل ُكلٌّ ُمتَـَربٌِّص فـَتَـَربَُّصوا َفَستَـْعَلُموَن َمْن َأْصَحاُب الصِّرَ ﴿قال تعاىل:

أي: يا أيها الرسول ُقْل للمشركني املتمردين على احلق كلٌّ منا ومنُكْم ُمنتِظر ما يؤول إليه أمره يف معنى اآلية: 
اآلخرة، فرتقبوا وانتظروا فستعلمون من أهل الطريق املستقيم الذي ال ِعوَج فيه، ومن اهتدى من الضاللة، هل هم 

)1(بالقرآن وآياته أم هم الكافرون الذين يصدون عن سبيله.املؤمنون 

إعراب الفعل المضارع: 

َفَستَـْعَلُموَن: الفاء واقعة يف جواب شرط مقدر. -

تـَْعَلُموَن: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة. واو اجلماعة ضمري متصل مبين على السكون -
يف حمل رفع فاعل.

لزمنية:داللته ا

الفعل (تعَلُموَن) مضارع يف اللفظ مستقبل يف الزمن، ألنه اقرتن ب (السني) اليت تدل على املستقبل القريب.-

.1084، 6جلنة من العلماء: التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ج.1
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جنمل أهم النتائج اليت توصلنا إليها فيما يأيت:نا هذا ميكن أنحبثهذه الرحلة املضنية يف عد ب
ألمساء يف اة الفعل املضارع (مضارعا) ال تشعر بالزمان، ولكنها تشعر بأنه معرب؛ ألنه ضارع وجدنا أن تسمي-

ال ما أل؛(املاضي، واألمر)حركاته وسكونه. وقد أدى شبهه باالسم إىل جعله معربا، دون القسمني اآلخرين
يضارعان االسم، فوجب هلما البناء.

قع يحذف النون. أما اجلزم بالسكونثالثة: السكون، وحذف حرف العلة، و اجلزم يف الفعل املضارع عالماتأن -
عال اخلمسة ، وكذلك األفيف الفعل املضارع الصحيح اآلخر، وأما احلذف فيكون يف الفعل املضارع املعتل اآلخر

:( مل، ملا، ال الناهية، الم األمر، إن، إذما، من، ما، مهما، سبعة عشر وهي، والعوامل اجلازمةبالنسبة حلذف النون
.ا)مىت، أيان، أين، أىن، حيثما، كيفما، أي، أينم

فعل املضارع. أما النصب بالفتحة فيقع يف ال: الفتحة، وحذف النونانتثناالنصب يف الفعل املضارععالماتأن -
يكون يف الفعل ، وأما احلذف فأو اتصلت بآخره نون التوكيد الثقيلة أو اخلفيفة أو نون النسوةإذا دخل عليه ناصب

هي: األصلية و أربعة عشرأو ياء املخاطبة. والعوامل الناصبة ةماعأو واو اجلاملضارع إذا اتصلت بآخره ألف االثنني
او العاطفة، الفاء و ال(أن، لن، إذن، كي) وغري األصلية (الم اجلحود، حىت، أو، فاء السببية، واو املعية، الم التعليل، 

.العاطفة، مث، أو العاطفة)

من ط واجلزاء م قضايا الشر هالعربية قائم بذاته، كما أبرزنا أتوصلنا إىل أن اجلملة الشرطية نوع من أنواع اجلملة -
جواب يف اجلملة الطلبية، واختالف النحاة يف اجلمع بني الفاء وإذا يفاجنزامهو للفعل املضارع،حذف وتقدمي وتأخري

لقرآن الكرمي.االشرط حيث تبنينا موقفا إزاء هذا اخلالف وهو جواز اجلمع بينهما يف جواب الشرط طبقا ملا جاء يف

أن الفعل املضارع غري مقرتن بداللة زمنية بعينها ضمن السياق اللغوي، إذ رأينا تعدد دالالته يف سورة طه تبعا -
اب تساهم عن الرتاكيب حميطة بنزول هذا الكتاطه بالقرائن اللفظية أو احلالية، كما توجد أيضا ظروف خارجة الرتب

وأماكنه.زول نيف تشكيل الداللة كأسباب ال

.حلالاارع إىل أزمنة أخرى (املاضي، االستقبال) غري الزمن األصلي املعروف وهوإمكانية خروج الفعل املض-

الصيغة، عل حيدده السياق، الكما توصلنا إىل أن السياق يؤدي دورا مهما يف تعيني زمن املضارع؛ أي أن زمن الف-
لزمنية للفعل، وهي من الزوائد اليتملة النحوية، خاصة الظاهرة اوجدنا أن األدوات أيضا تساعدنا على فهم اجلو 

ختلص احلدث إىل زمن ما وترشحه له.
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بني املنصوب تنوعئة ومثانية وأربعني فعال،اتوصلنا إىل أنه قد بلغ مفعل املضارع يف سورة طه من خالل إحصائنا لل-
زوم. واملرفوع وا

تبني لنا من خالل إحصائنا للدالالت الزمنية أن زمن االستقبال هو املهيمن يف السورة القرآنية، وهذا راجع إىل أن -
بالنسبة إىل زمن القول.دمعظم األحداث اليت تناولتها السورة مل تقع بع

من اهللاصبنا فوعلى كل حال، فهذا جهدنا املقل، وال نزعم فيه الكمال، فإن الكمال هللا عز وجل، فإن أ
ما توفيقنا إال به، وإن أخطأنا فمن أنفسنا، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، عليه توكلنا وإليه ننيب وهو و 

آله وسلم تسليما كثريا.، وعلى رب العرش العظيم، وصل اللهم على سيدنا حممد النيب األمي
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سورة طه:                 

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

) تـَْنزِيًال ِممَّْن َخَلَق اْألَْرَض َوالسََّماَواِت اْلُعَال 3) ِإالَّ َتْذِكرًَة ِلَمْن َخيَْشى (2) َما أَنـْزَْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرَآَن لَِتْشَقى (1طه (
نَـُهَما َوَما َحتَْت الثـَّرَ ) َلُه َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوَما بَـ 5) الرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى (4( ) َوِإْن َجتَْهْر 6ى (يـْ

) ِإْذ رََأى 9) َوَهْل أَتَاَك َحِديُث ُموَسى (8) اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َلُه اْألَْمسَاءُ احلُْْسَىن (7بِاْلَقْوِل فَِإنَُّه يـَْعَلُم السِّرَّ َوَأْخَفى (
َها بَِقَبٍس َأْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهًدى (نَارًا فـََقاَل ِألَْهِلِه اْمُكثُوا ِإينِّ  ) فـََلمَّا أَتَاَها نُوِدَي يَا 10َآَنْسُت نَارًا َلَعلِّي َآتِيُكْم ِمنـْ

) 13يُوَحى () َوأَنَا اْختَـْرُتَك فَاْسَتِمْع ِلَما12) ِإينِّ أَنَا َربَُّك فَاْخَلْع نـَْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلَواِد اْلُمَقدَِّس طًُوى (11ُموَسى (
) ِإنَّ السَّاَعَة َآتَِيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها لُِتْجَزى ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا 14ِإنَِّين أَنَا اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ أَنَا فَاْعُبْدِين َوأَِقِم الصََّالَة ِلذِْكرِي (

َا َواتـََّبعَ 15َتْسَعى ( َها َمْن َال يـُْؤِمُن ِ نََّك َعنـْ ) قَاَل 17) َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك يَا ُموَسى (16َهَواُه فـَتَـْرَدى () َفَال َيُصدَّ
َا َعَلى َغَنِمي َوِيلَ ِفيَها َمَآِرُب ُأْخَرى ( َها َوَأُهشُّ ِ أُ َعَليـْ ) فَأَْلَقاَها فَِإَذا 19) قَاَل أَْلِقَها يَا ُموَسى (18ِهَي َعَصاَي أَتـَوَكَّ

) َواْضُمْم َيَدَك ِإَىل َجَناِحَك َختْرُْج بـَْيَضاَء 21ُخْذَها َوَال َختَْف َسُنِعيُدَها ِسريَتـََها اْألُوَىل () قَالَ 20ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى (
ِيل ) قَاَل َربِّ اْشرَحْ 24) اْذَهْب ِإَىل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى (23) لُِنرَِيَك ِمْن َآيَاتَِنا اْلُكبـَْرى (22ِمْن َغْريِ ُسوٍء َآيًَة ُأْخَرى (

) َواْجَعْل ِيل َوزِيرًا ِمْن أَْهِلي 28) يـَْفَقُهوا قـَْوِيل (27) َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِين (26) َوَيسِّْر ِيل أَْمرِي (25َصْدرِي (
َونَْذُكَرَك َكِثريًا ) 33) َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثريًا (32) َوَأْشرِْكُه ِيف أَْمرِي (31) اْشُدْد ِبِه أَْزرِي (30) َهاُروَن َأِخي (29(
) ِإْذ 37) َوَلَقْد َمنَـنَّا َعَلْيَك َمرًَّة ُأْخَرى (36) قَاَل َقْد أُوتِيَت ُسْؤَلَك يَا ُموَسى (35) ِإنََّك ُكْنَت بَِنا َبِصريًا (34(

َنا ِإَىل أُمَِّك َما يُوَحى ( بِالسَّاِحِل يَْأُخْذُه َعُدوٌّ ِيل َوَعُدوٌّ مِّ فـَْليـُْلِقِه اْلَيمُّ ) َأِن اْقِذِفيِه ِيف التَّابُوِت فَاْقِذِفيِه ِيف اْليَ 38أَْوَحيـْ
اَك ) ِإْذ َمتِْشي أُْخُتَك فـَتَـُقوُل َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى َمْن َيْكُفُلُه فـََرَجْعنَ 39َلُه َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك َحمَبًَّة ِمينِّ َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِين (

َناَك ِمنِإَىل أُمَِّك َكْي تـَقَ  يـْ نـَُها َوَال َحتَْزَن َوقـَتَـْلَت نـَْفًسا فـََنجَّ ُمثَّ ِجْئَت اْلَغمِّ َوفـَتَـنَّاَك فـُُتونًا فـََلِبْثَت ِسِنَني ِيف أَْهِل َمْدَينَ رَّ َعيـْ
) اْذَهَبا ِإَىل 42َيا ِيف ذِْكرِي () اْذَهْب أَْنَت َوَأُخوَك بَِآيَاِيت َوَال تَنِ 41) َواْصطَنَـْعُتَك لِنَـْفِسي (40َعَلى َقَدٍر يَا ُموَسى (

َنا أَْو َأْن 44) فـَُقوَال َلُه قـَْوًال لَيـًِّنا َلَعلَُّه يـََتذَكَُّر أَْو َخيَْشى (43ِفْرَعْوَن ِإنَُّه طََغى ( ) قَاَال َربـََّنا ِإنـََّنا َخنَاُف َأْن يـَْفُرَط َعَليـْ
يَل َوَال ) فَْأتَِياُه فـَُقوَال ِإنَّا َرُسوَال َربَِّك فََأْرِسْل َمَعَنا َبِين ِإْسرَائِ 46ْمسَُع َوأََرى () قَاَل َال َختَافَا ِإنَِّين َمَعُكَما أَ 45َيْطَغى (

َناَك بَِآيٍَة ِمْن َربَِّك َوالسََّالُم َعَلى َمِن اتـََّبَع اْهلَُدى ( بـُْهْم َقْد ِجئـْ َنا َأنَّ اْلَعَذاَب عَ 47تـَُعذِّ َب َلى َمنْ ) ِإنَّا َقْد أُوِحَي إِلَيـْ َكذَّ
) قَاَل َفَما بَاُل 50) قَاَل َربـَُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُمثَّ َهَدى (49) قَاَل َفَمْن َربُُّكَما يَا ُموَسى (48َوتـََوىلَّ (

) الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َمْهًدا 52ْنَسى () قَاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َريبِّ ِيف ِكَتاٍب َال َيِضلُّ َريبِّ َوَال يَـ 51اْلُقُروِن اْألُوَىل (
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) ُكُلوا َواْرَعْوا أَنـَْعاَمُكْم ِإنَّ ِيف 53َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُبًال َوأَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرْجَنا ِبِه أَْزَواًجا ِمْن نـََباٍت َشىتَّ (
َها ُخنْرُِجُكْم تَارًَة أُْخَرى () ِمنْـ 54َذِلَك َآلَيَاٍت ِألُوِيل النـَُّهى ( ) َوَلَقْد أََريـَْناُه َآيَاتَِنا  55َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنـْ

اْجَعْل فَ ) فـََلَنْأتِيَـنََّك ِبِسْحٍر ِمْثِلهِ 57) قَاَل َأِجْئتَـَنا لُِتْخرَِجَنا ِمْن أَْرِضَنا ِبِسْحرَِك يَا ُموَسى (56ُكلََّها َفَكذََّب َوَأَىب (
َنَك َمْوِعًدا َال ُخنِْلُفهُ َحنُْن َوَال أَْنَت َمَكانًا ُسًوى ( نَـَنا َوبـَيـْ ) 59) قَاَل َمْوِعدُُكْم يـَْوُم الزِّيَنِة َوَأْن ُحيَْشَر النَّاُس ُضًحى (58بـَيـْ

َعَذاٍب َوَقْد ْم َال تـَْفتَـُروا َعَلى اللَِّه َكِذبًا فـَُيْسِحَتُكْم بِ ) قَاَل َهلُْم ُموَسى َويـَْلكُ 60فـَتَـَوىلَّ ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َكْيَدُه ُمثَّ أََتى (
نَـُهْم َوَأَسرُّوا النَّْجَوى (61َخاَب َمِن افْـتَـَرى ( ) قَاُلوا ِإْن َهَذاِن َلَساِحرَاِن يُرِيَداِن َأْن ُخيْرَِجاُكْم 62) فـَتَـَناَزُعوا أَْمَرُهْم بـَيـْ

ُعوا َكْيدَُكْم ُمثَّ ائْـُتوا َصفا َوَقْد أَفْـَلَح اْليَـْوَم َمِن اْستَـعْ 63يَْذَهَبا ِبَطرِيَقِتُكُم اْلُمثْـَلى (ِمْن أَْرِضُكْم ِبِسْحرِِمهَا وَ  َلى ) فََأمجِْ
يَُّل إِلَْيِه ُهلُْم َوِعِصيـُُّهْم خيَُ ) قَاَل َبْل أَْلُقوا فَِإَذا ِحَبا65) قَاُلوا يَا ُموَسى ِإمَّا َأْن تـُْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنُكوَن أَوََّل َمْن أَْلَقى (64(

) َوأَْلِق 68) قـُْلَنا َال َختَْف ِإنََّك أَْنَت اْألَْعَلى (67) فََأْوَجَس ِيف نـَْفِسِه ِخيَفًة ُموَسى (66ِمْن ِسْحرِِهْم أَنـََّها َتْسَعى (
َا َصنَـُعوا َكْيُد َساِحٍر وَ  ) فَأُْلِقَي السََّحرَُة ُسجًَّدا قَاُلوا 69َال يـُْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث أََتى (َما ِيف َميِيِنَك تـَْلَقْف َما َصنَـُعوا ِإمنَّ

ِدَيُكْم َلُكْم ِإنَّهُ َلَكِبريُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّْحَر َفَألَُقطَِّعنَّ أَيْ ) قَاَل َآَمْنُتْم َلُه قـَْبَل َأْن َآَذنَ 70َآَمنَّا ِبَربِّ َهاُروَن َوُموَسى (
) قَاُلوا َلْن نـُْؤثَِرَك َعَلى َما 71ْرُجَلُكْم ِمْن ِخَالٍف َوَألَُصلِّبَـنَُّكْم ِيف ُجُذوِع النَّْخِل َولَتَـْعَلُمنَّ أَيـَُّنا َأَشدُّ َعَذابًا َوأَبـَْقى (َوأَ 

َا تـَْقِضي َهِذِه ا ) ِإنَّا َآَمنَّا ِبَربـَِّنا لِيَـْغِفَر لََنا 72نـَْيا (ْحلََياَة الدُّ َجاَءنَا ِمَن اْلبَـيـَِّناِت َوالَِّذي َفَطَرنَا فَاْقِض َما أَْنَت قَاٍض ِإمنَّ
ٌر َوأَبـَْقى ( َها َوَال ) ِإنَُّه َمْن يَْأِت َربَُّه ُجمْرًِما فَِإنَّ َلُه َجَهنََّم َال َميُوُت ِفي73َخطَايَانَا َوَما َأْكَرْهتَـَنا َعَلْيِه ِمَن السِّْحِر َواللَُّه َخيـْ

) َجنَّاُت َعْدٍن َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها 75َوَمْن يَْأتِِه ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل الصَّاِحلَاِت فَُأولَِئَك َهلُُم الدََّرَجاُت اْلُعَال ()74َحيَْيا (
َنا ِإَىل ُموَسى َأْن َأْسِر بِِعبَ 76اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجزَاُء َمْن تـَزَكَّى ( ْم َطرِيًقا ِيف اِدي فَاْضِرْب هلَُ ) َوَلَقْد أَْوَحيـْ

) َوَأَضلَّ ِفْرَعْوُن 78) فَأَتْـبَـَعُهْم ِفْرَعْوُن ِجبُُنوِدِه فـََغِشيَـُهْم ِمَن اْلَيمِّ َما َغِشيَـُهْم (77اْلَبْحِر يـََبًسا َال َختَاُف َدرًَكا َوَال َختَْشى (
َناُكْم ِمْن َعُدوُِّكْم َوَواَعْدنَاُكْم َجاِنَب الطُّوِر اْألَْميََن َونـَزَّ ) يَا َبِين ِإْسرَائِيَل َقْد َأجنَْ 79قـَْوَمُه َوَما َهَدى ( ْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ يـْ

ْد َهَوى ِيب فـَقَ ) ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم َوَال َتْطَغْوا ِفيِه فـََيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِيب َوَمْن َحيِْلْل َعَلْيِه َغضَ 80َوالسَّْلَوى (
) قَاَل ُهْم 83) َوَما َأْعَجَلَك َعْن قـَْوِمَك يَا ُموَسى (82) َوِإينِّ َلَغفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا ُمثَّ اْهَتَدى (81(

) فـََرَجَع 85(ْن بـَْعِدَك َوَأَضلَُّهُم السَّاِمرِيُّ ) قَاَل فَِإنَّا َقْد فـَتَـنَّا قـَْوَمَك مِ 84أُوَالِء َعَلى أَثَرِي َوَعِجْلُت ِإلَْيَك َربِّ لِتَـْرَضى (
ْهُد أَْم أََرْدُمتْ َأْن حيَِلَّ َعَلْيُكْم عَ ُموَسى ِإَىل قـَْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا قَاَل يَا قـَْوِم َأَملْ يَِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعًدا َحَسًنا أََفطَاَل َعَلْيُكُم الْ 

َقَذفْـَناَها ) قَاُلوا َما َأْخَلْفَنا َمْوِعَدَك ِمبَْلِكَنا َوَلِكنَّا ُمحِّْلَنا أَْوزَارًا ِمْن زِيَنِة اْلَقْوِم فَـ 86ْفُتْم َمْوِعِدي (َغَضٌب ِمْن َربُِّكْم فََأْخلَ 
) أََفَال 88ى فـََنِسَي (َلُه ُموسَ ) فََأْخرََج َهلُْم ِعْجًال َجَسًدا َلُه ُخَواٌر فـََقاُلوا َهَذا ِإَهلُُكْم َوإِ 87َفَكَذِلَك أَْلَقى السَّاِمرِيُّ (

َا فُِتْنُتْم بِهِ 89يـََرْوَن َأالَّ يـَْرِجُع ِإلَْيِهْم قـَْوًال َوَال َميِْلُك َهلُْم َضرا َوَال نـَْفًعا ( َوِإنَّ ) َوَلَقْد قَاَل َهلُْم َهاُروُن ِمْن قـَْبُل يَا قـَْوِم ِإمنَّ
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َنا ُموَسى (90يُعوا أَْمرِي (َربَُّكُم الرَّْمحَُن فَاتَِّبُعوِين َوَأطِ  ) قَاَل يَا َهاُروُن 91) قَاُلوا َلْن نـَبـْرََح َعَلْيِه َعاِكِفَني َحىتَّ يـَْرِجَع إِلَيـْ
رَْأِسي ِإينِّ َال بِ ) قَاَل يَا اْبَن أُمَّ َال تَْأُخْذ بِِلْحَيِيت وَ 93) َأالَّ تـَتَِّبَعِن أَفـََعَصْيَت أَْمرِي (92َما َمنَـَعَك ِإْذ رَأَيـْتَـُهْم َضلُّوا (

) قَاَل َبُصْرُت ِمبَا 95) قَاَل َفَما َخْطُبَك يَا َساِمرِيُّ (94قـَْوِيل (َخِشيُت َأْن تـَُقوَل فـَرَّْقَت بـَْنيَ َبِين ِإْسرَائِيَل وَملَْ تـَْرُقبْ 
) قَاَل فَاْذَهْب فَِإنَّ َلَك ِيف اْحلََياِة 96ْفِسي (َسوََّلْت ِيل نَـ َملْ يـَْبُصُروا بِِه فـََقَبْضُت قـَْبَضًة ِمْن أَثَِر الرَُّسوِل فـََنَبْذتـَُها وََكَذِلكَ 

َحرِّقـَنَُّه ُمثَّ لَنَـْنِسَفنَُّه ِيف اْلَيمِّ َأْن تـَُقوَل َال ِمَساَس َوِإنَّ َلَك َمْوِعًدا َلْن ُختَْلَفُه َواْنظُْر ِإَىل ِإهلََِك الَِّذي ظَْلَت َعَلْيِه َعاِكًفا لَنُ 
َا ِإَهلُُكُم اللَُّه الَِّذي َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما (97َنْسًفا ( ) َكَذِلَك نـَُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنـَْباِء َما َقْد 98) ِإمنَّ

َناَك ِمْن َلُدنَّا ذِْكرًا ( ) َخاِلِديَن ِفيِه َوَساَء َهلُْم يـَْوَم 100ِة ِوْزرًا () َمْن أَْعَرَض َعْنهُ فَِإنَُّه َحيِْمُل يـَْوَم اْلِقَيامَ 99َسَبَق َوَقْد َآتـَيـْ
َفُخ ِيف الصُّوِر َوَحنُْشُر اْلُمْجرِِمَني يـَْوَمِئٍذ ُزْرقًا (101اْلِقَياَمِة ِمحًْال ( نَـُهْم ِإْن لَِبْثُتْم ِإالَّ عَ 102) يـَْوَم يـُنـْ ْشرًا ) يـََتَخافـَُتوَن بـَيـْ

) َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْجلَِباِل فـَُقْل يـَْنِسُفَها 104َن ِإْذ يـَُقوُل أَْمثـَُلُهْم َطرِيَقًة ِإْن لَِبْثُتْم ِإالَّ يـَْوًما () َحنُْن أَْعَلُم ِمبَا يـَُقوُلو 103(
ِعَوَج اِعَي َال ) يـَْوَمِئٍذ يـَتَِّبُعوَن الدَّ 107) َال تـََرى ِفيَها ِعَوًجا َوَال أَْمًتا (106) فـََيَذرَُها قَاًعا َصْفَصًفا (105َريبِّ َنْسًفا (

َفُع الشََّفاَعُة ِإالَّ َمْن أَِذَن َلُه الرَّْمحَُن َوَرِضيَ 108َلُه َوَخَشَعِت اْألَْصَواُت لِلرَّْمحَِن َفَال َتْسَمُع ِإالَّ َمهًْسا ( َلُه ) يـَْوَمِئٍذ َال تـَنـْ
) َوَعَنِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقيُّوِم َوَقْد َخاَب 110يطُوَن ِبِه ِعْلًما () يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَال حيُِ 109قـَْوًال (

) وََكَذِلَك أَنـْزَْلَناُه 112) َوَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاِحلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَال َخيَاُف ظُْلًما َوَال َهْضًما (111َمْن َمحََل ظُْلًما (
) فـَتَـَعاَىل اللَُّه اْلَمِلُك احلَْقُّ َوَال تـَْعَجْل 113ا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقوَن أَْو ُحيِْدُث َهلُْم ذِْكرًا (قـُْرَآنًا َعَربِيا َوَصرَّفْـنَ 

ْد َلُه َم ِمْن قـَْبُل فـََنِسَي وَملَْ جنَِ ) َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإَىل َآدَ 114بِاْلُقْرَآِن ِمْن قـَْبِل َأْن يـُْقَضى إَِلْيَك َوْحُيُه َوُقْل َربِّ زِْدِين ِعْلًما (
) فـَُقْلَنا يَا َآَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدوٌّ َلَك 116) َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلََدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب (115َعْزًما (

) َوأَنََّك َال َتْظَمأُ ِفيَها َوَال 118) ِإنَّ َلَك َأالَّ َجتُوَع ِفيَها َوَال تـَْعَرى (117(َوِلَزْوِجَك َفَال ُخيْرَِجنَُّكَما ِمَن اجلَْنَِّة فـََتْشَقى 
َلى (119َتْضَحى ( َها 120) فـََوْسَوَس إِلَْيِه الشَّْيطَاُن قَاَل يَا َآَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى َشَجرَِة اْخلُْلِد َوُمْلٍك َال يـَبـْ ) َفَأَكَال ِمنـْ
ِه ) ُمثَّ اْجَتَباُه َربُّهُ فـََتاَب َعَليْ 121َما َسْوَآتـُُهَما َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْجلَنَِّة َوَعَصى َآَدُم َربَّهُ فـََغَوى (فـََبَدْت هلَُ 
يًعا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ فَِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهًدى َفَمِن اتـََّبَع ُهَداَي فَ 122َوَهَدى( َها مجَِ َال َيِضلُّ َوَال ) قَاَل اْهِبطَا ِمنـْ
) قَاَل َربِّ ِملَ َحَشْرَتِين 124ى (اَمِة َأْعمَ ) َوَمْن َأْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإنَّ َلهُ َمِعيَشًة َضْنًكا َوَحنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقيَ 123َيْشَقى (

) وََكَذِلَك َجنْزِي َمْن 126) قَاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك َآيَاتـَُنا فـََنِسيتَـَها وََكَذِلَك اْليَـْوَم تـُْنَسى (125أَْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصريًا (
َلُهْم ِمَن اْلُقُروِن َميُْشو 127ِة َأَشدُّ َوأَبـَْقى (َأْسَرَف وََملْ يـُْؤِمْن بَِآيَاِت َربِِّه َوَلَعَذاُب اْآلَِخرَ  َن ) أَفـََلْم يـَْهِد َهلُْم َكْم أَْهَلْكَنا قـَبـْ

) 129) َوَلْوَال َكِلَمةٌ َسبَـَقْت ِمْن َربَِّك َلَكاَن ِلَزاًما َوَأَجٌل ُمَسمى (128ِيف َمَساِكِنِهْم ِإنَّ ِيف َذِلَك َآلَيَاٍت ِألُوِيل النـَُّهى (
َا َوِمْن َآنَاِء اللَّيْ  َفَسبِّْح َوَأْطرَاَف النـََّهاِر َلَعلََّك لِ فَاْصِربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن َوَسبِّْح ِحبَْمِد َربَِّك قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل ُغُروِ
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نَـْيَك ِإَىل َما َمتـَّْعَنا ِبِه أَْزَواًجا ِمنـْهُ 130تـَْرَضى ( نـَْيا لِنَـفْ ) َوَال َمتُدَّنَّ َعيـْ ٌر َوأَبـَْقى ْم َزْهرََة اْحلََياِة الدُّ ِتنَـُهْم ِفيِه َورِْزُق َربَِّك َخيـْ
َها َال َنْسأَُلَك رِْزقًا َحنُْن نـَْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة لِلتـَّْقَوى (131( ) َوقَاُلوا َلْوَال يَْأتِيَنا 132) َوْأُمْر أَْهَلَك بِالصََّالِة َواْصَطِربْ َعَليـْ

ِِْم بـَيـَِّنُة َما ِيف الصُُّحِف اْألُوَىل (بَِآيَ  َسْلَت ) َوَلْو أَنَّا أَْهَلْكَناُهْم ِبَعَذاٍب ِمْن قـَْبِلِه َلَقاُلوا َربـََّنا َلْوَال أَرْ 133ٍة ِمْن َربِِّه أَوََملْ تَْأ
َنا َرُسوًال فـََنتَِّبَع َآيَاِتَك ِمْن قـَْبِل َأْن نَِذلَّ َوَخنَْزى ( رَاِط ْل ُكلٌّ ُمتَـَربٌِّص فـَتَـَربَُّصوا َفَستَـْعَلُموَن َمْن َأْصَحاُب الصِّ ) قُ 134إِلَيـْ

)135السَِّويِّ َوَمِن اْهَتَدى (

صدق اهللا العظيم 
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.القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم
قائمة المصادر والمراجع:

، 2، ط1ابن جين، أبو الفتح عثمان: سر صناعة اإلعراب، تح حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ج.1
1993.

، 2ابن السراج، أبو بكر حممد: األصول يف النحو، تح عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ج.2
.1996، 3ط

.1984، دط، 16ابن عاشور، حممد الطاهر: تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية، تونس، ج.3
اء الدين عبد اهللا: شرح بن عقيل، دار الرتاث، القاهرة، ج.4 .1980، 20ط،4ابن عقيل، 
.، دط، دت11نان، مج ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد: لسان العرب، دار صادر، بريوت، لب.5
.1991، 7ابن هادية، علي وآخرون: القاموس اجلديد للطالب، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط.6
بنان، إحياء الرتاث العريب، بريوت، لابن هشام، األنصاري: شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، دار .7

.2001، 1ط
، 1ابن هشام، األنصاري: شرح اللمحة البدرية يف علم اللغة العربية، دار اليازوري العلمية، األردن، ج.8

.1974دط، 
ابن هشام، األنصاري: خمتصر مغين اللبيب عن كتب األعاريب، مكتبة الرشد، اململكة العربية.9

.2006، 1السعودية، ط
، 1ابن هشام، األنصاري: مغين اللبيب عن كتب األعاريب، مكتبة الرشد، اململكة العربية السعودية، ط.10

2006.
، دط، دت.8ابن يعيش، موفق الدين: شرح املفصل، إدارة الطباعة املنريية، مصر، ج.11
، 1، ط1لبنان، جابن يعيش، موفق الدين: شرح املفصل للزخمشري، دار الكتب العلمية، بريوت، .12

2001.
.1998أبو العباس، حممد علي: اإلعراب امليسر، دار الطالئع، القاهرة، دط، .13
األصبهاين أبو احلسن علي بن احلسني الباقويل: شرح اللمع يف النحو، دار الكتب العلمية، بريوت، .14

.2007، 1لبنان، ط
األفغاين، سعيد: املوجز يف قواعد اللغة العربية، دار الفكر، دب، دط، دت..15
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.1997، 1األنباري، عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا: أسرار العربية، دار الكتب العلمية، لبنان، ط.16
األنباري، كمال الدين أبو الربكات: اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني، دار الفكر، .17

، دط، دت.1ج
: ارتشاف الضرب من لسان العرب، تح رجب عثمان حممد، مكتبة اخلاجني، األندلسي، أبو حيان.18

.1998، 1، ط4القاهرة، ج
األندلسي، مجال الدين حممد بن عبد اهللا الطائي اجلياين: شرح التسهيل البن مالك، تح عبد الرمحن .19

.1990، 1، ط4اجليزة، جالسيد حممد بدوي املختوم، هجر، 
،3، ط1األنطاكي، حممد: احمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرفها، دار الشرق العريب، بريوت، ج.20

1971.
.2010، دط، 1أمين أمني عبد املغين: النحو الكايف، دار التوفيقية للرتاث، القاهرة، ج.21
بة: الكناش يف فين النحو والصرف، املكتاأليويب، عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن األفضل علي.22

.2004العصرية، بريوت، دط، 
.1992، 1بابيت، عزيزة فوال: املعجم املفصل يف النحو العريب، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط.23
.1987البستاين، بطرس: حميط احمليط، مكتبة لبنان، بريوت، دط، .24
احلريري: شرح ملحة اإلعراب، تح غريد يوسف الشيخ حممد، دارالبصري، القاسم بن علي بن حممد .25

.2004، 1الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط
، دط، دب، دت.7عبد الواحد صاحل: اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل، دار الفكر، ججت.26
اء الدين: املدخل النحوي، املؤسسة اجلامعية، بريوت، .27 .1987، 1لبنان، طبوخدود، علي 
.2004، 9بيطار، عاصم: النحو والصرف، جامعة دمشق، دمشق، ط.28
توامه، عبد اجلبار: زمن الفعل يف اللغة العربية قراءته وجهاته، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دط، .29

1994.
، 3ريطانيا، طباجلديع، عبد اهللا بن يوسف: املنهاج املختصر يف علمي النحو والصرف، مؤسسة الريان، .30

2007.
.1996، 1حسن نور الدين: الدليل إىل قواعد اللغة العربية، بريوت، لبنان، ط.31
.2006، 1ناصف وآخرون: الدروس النحوية، دار إيالف الدولية، الكويت، طحفين.32
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احلمادي، يوسف وآخرون: القواعد األساسية يف النحو والصرف، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، .33
.1994القاهرة، دط، 

احلمالوي، أمحد بن حممد بن أمحد: شذا العرف يف فن الصرف، دار الكيان، الرياض، دط، دت..34
.2002، 1ألردن، طاحلموز، محود عواد: الرشيد يف النحو العريب، دار صفاء، عمان، ا.35
.2012خنفر، حازم: إيناس الناس بتفاحة أيب جعفر النحاس، دب، دط، .36
اخلوارزمي، صدر األفاضل القاسم بن احلسني: شرح املفصل يف صنعة اإلعراب املوسوم بالتخمري، تح.37

.1990، 1، ط3عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ج
.1999، 7، ط4الدرويش، حمي الدين: إعراب القرآن الكرمي وبيانه، دار ابن كثري، دمشق، ج.38
.2008، 1الراجحي، عبده: التطبيق الصريف، دار امليسرة، عمان، ط.39
.1998، 2الراجحي، عبده: التطبيق النحوي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ط.40
، 1، ط2تح حيي بشري مصري، اإلدارة العامة للثقافة، جالرضي: شرح الرضي لكافية ابن احلاجب، .41

1996.
الزبيدي، حممد مرتضي احلسيين: تاج العروس من جواهر القاموس، تح عبد العليم الطحاوي، مطبعة .42

. 1984، دط، 21حكومة الكويت، الكويت، ج
ومة اهلاليل، مطبعة حكالزبيدي، حممد مرتضي احلسيين: تاج العروس من جواهر القاموس، تح علي.43

.2004، 2، ط3الكويت، الكويت، ج
بن إسحاق: اجلمل يف النحو، تح علي توفيق احلمد، مؤسسة الرسالة، أبو القاسم عبد الرمحنالزجاجي،.44

.1998، 1بريوت، ط
،6جمالزحيلي، وهبة بن مصطفى: التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، دار الفكر املعاصر، دمشق، .45

.2003، 2ط
، 1ج يف النحو، تح سامي بن محد املنصور، دب، طود بن عمر: األمنوذ الزخمشري، أبو القاسم حمم.46

1999.
الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه.47

.1998، 1، ط4ض، مكتبة العبيكات، الرياض، جالتأويل، تح عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معو 
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الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمر: املفصل يف علم العربية، تح فخر صاحل قدارة، دار عمار، األردن،.48
.2004، 1ط

.1983، 3إبراهيم: الفعل زمانه وأبنيته، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط،السامرائي.49
.2000، 1، ط4النحو، دار الفكر، عمان، جالسامرائي، فاضل صاحل: معاين .50
السراج، حممد علي: اللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب، تح خري الدين مشسي باشا، دار الفكر، سوريا، .51

.1983، 1ط
السهيلي، أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا: نتائج الفكر يف النحو، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، .52

.1992، 1ط
سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب: كتاب سيبويه، تح عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، .53

.1992، دط، 3القاهرة، ج
.1994، 4، ط1السيد، أمني علي: يف علم النحو، دار املعارف، القاهرة، ج.54
.1994، 5، ط2السيد، أمني علي: يف علم النحو، دار املعارف، القاهرة، ج.55
السيوطي، جالل الدين: أسباب النزول املسمى لباب النقول يف أسباب النزول، مؤسسة الكتب الثقافية، .56

.2002، 1لبنان، طبريوت، 
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