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 -البحث:ملخص                           

لسياق صور التحوالت التي تقع في صيغ األفعال في ا علىليقف لقد جاء هذا البحث 

من التحول  كالعكس، وكذلالمضارع أو  الماضي إلىبالتحول من الفعل  كالقرآني، وذل

 وهكذا في السياق نفسه. ،إلى األمر ومن األمر إلى الماضي الماضي

ومقاصد بيانية يعمد  ،وهذه التحوالت لألفعال في السياق القرآني الواحد لها أبعاد بالغية

 .البياني في القرآن الكريم اإلعجازوجه من وجوه  وتكشف عن ،النظم القرآني إليها

كاشفا عن دالالت هذه التحوالت  األفعالقد تتبع الباحث أشكال هذه التحوالت في و 

  .ومحلال لهذه المواضع في اآليات القرآنية

التعليل البالغي والتحليل  إلىالباحث عند حدود التعليل النحوي فقط بل يتجاوزه  فوال يق

 أزمنةوال من خالل ذلك ربط التركيب بالمعنى والوقوف على دالالت محا ،البياني

خارج  لألفعالوعدم االقتصار على الداللة الصرفية   ،من خالل السياق القرآني األفعال

 .السياق

وقد تكون البحث من مقدمة ومبحثين عرضت في المقدمة ألهمية الموضوع ودواعي 

األفعال عند النحاة وفي المبحث الثاني  دراسته، وفي المبحث األول عرضت لصيغ

 .عن أثرها البالغي في البيان القرآني األفعال كاشفاتناولت صور التحوالت في 

 
 
 
 
 
 
 
 

 -مقدمة البحث:
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الذي علم اإلنسان، وانزل كتابه للهداية والبيان، وأصلي وأسلم على خير رسله  الحمد هلل
ومن سار على درب  ،آله وصحبه األخياروأنبيائه،  محمد صلى هللا عليه وسلم  وعلى 

 خطاهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين .
 -وبعد :

فالقرآن الكريم كتاب هللا الذي التنقضي عجائبه وال يشبع منه العلماء وكلما أمعن المتأملون 
 النظر فيه والفكر وجدوا أنفسهم أمام بحر من المعاني ال ساحل له،

مع  -جدد الزمان والمكان، ومع كونه معجزة بيانية خالدة هوفمعانيه متجددة حية، تتجدد بت
معجزة تشريعية ربانية،  لذلك انصرفت إليه جهود علماء اللغة والبيان لمعرفة  -ذلك

 أساليبه وبالغة بيانه، فهو كتاب العربية األول والبيان الخالد.
 

إعادة ذكر الفعل  والمقصود بتحوالت األفعال في السياق القرآني هو التحول الحاصل من
على نسق مخالف لما سبق ذكره في السياق نفسه، وهذه الظاهرة من أبرز الظواهر 

 األسلوبية في التعبير القرآني.
 

إذ نجد التعبير القرآني كثيرا ما يغاير في استعمال األفعال كأن يرد السياق ابتداء بالفعل 
نفسه، وكذلك العكس بأن يرد  الماضي ثم يتحول عنه إلى المضارع أو األمر في السياق

 الفعل في السياق مضارعا ثم يتحول عنه إلى الماضي وهكذا.
ُكونَ َوالَِّذيَن من ذلك مثال قوله تعالى" اَلةَ  َأَقاُموا  ِباْلِكَتاِب وَ  ُيَمسَّ [؛ 170]األعراف،  الصَّ

واا، وقدد كدان إذ نجد التعبير القرآني قدد عددل عدن الفعدل المضدارع ويمسدكونا إلدى الماضدي وأقدام
… ألفعددددال فيكددددون ويمسددددكون المتوقددددع لدددددى المتلقددددي اعددددراد السددددياق علددددى سددددبيل المطابقددددة فددددي ا

 ويقيمونا
 
 
 
 

 :أهمية الموضوع ودواعي دراسته
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هددذه التحددوالت فددي السددياق القرآنددي، تفدداجث المتلقددي وتثيددر دهشددته؛ لخروجهددا عددن المتوقددع  
ة والمشدداةلة، ممدا يددعو ذلدك المتلقدي البحدد  لديده مدن اعدراد السدياق علددى نمدم واحدد مدن المطابقد

 عن مثيراتها السياقية، وأبعادها الداللية.
لددذلك حدداول هددذا البحدد  الوقددوف علددى صددور هددذه التحددوالت وأثرهددا البالغددي  فددي التعبيددر  

القرآني، فهذه ظاهرة نحوية بالغية، تبرز وجهًا من وجوه اإلعجاز البياني في القرآن، وتدلل على 
عديددة، وقددرات فائقدة فدي التصدرف  مكانداتمولى عزوجل هذه اللغة، لغة التنزيل مدن إما وهب ال

 في التعبير، والتعدد في الدالالت.
وهذا الموضوع لم يحظ بدراسة قديما و حديثا تتناول أشكاله ودالالته في القرآن الكريم 

رين مبثوثة حسب علمي المتواضع، غير ما نجده من إشارات عابرة عند البالغيين والمفس
هنا وهناك، ويمكن أن ندخله ضمن ما أسماه علماء البالغة قديما بااللتفات، غير أن 
االلتفات مصطلح قصد منه البالغيون التحوالت الحاصلة في الضمائر من غيبة إلى 
مخاعب والعكس، وقد وسع ابن األثير مصطلح االلتفات ليشمل أيضا االلتفات في 

 في كتابه الشهير "المثل السائر" األفعال كما أشار إلى ذلك
غير أني آثرت مصطلح " التحوالت"لما فيه من الجدة والطرافة ال سيما أن مصطلح االلتفات  

عند ابن األثير لم يكن محل اتفاق عند علماء البالغة، كما هو معلوم من مصنفاتهم، فكان 
 القرآني سياقمصطلح التحوالت أوسع وأشمل لكل أنواع التحوالت  الحادثة في ال

والتحوالت في السياق القرآني ظاهرة بارزة تشمل كل مظاهر التحوالت في األفعال 
 والحروف والتراةيب والصور والمشاهد.

 وما يعنينا في هذا البح  هو التحوالت في األفعال على وجه الخصوص.
فهو موضوع عريف لم يستوعب بالدراسة والبح  وتصنيف الصور والتحليل لكل هذه 

 الصور واستنباط األبعاد البالغية المقصودة لهذه التحوالت في أزمنة الفعل.
 وقد جاءت خطة البح  على النحو اآلتي : 

 فيها ألهمية البح  ودواعي دراسته. تمقدمة: عرض
 صيغ األفعال عند النحاة. المبح  األول:
 صور التحوالت في األفعال. المبح  الثاني:

 ت فيها أهم ماتوصلت إليه من نتائج وتوصيات.ثم ختمت البح  بخاتمة ذكر 
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لي أجر هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وما  يكتبأن  عز وجل هللا أسألو
 .ه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون توفيقي إال باهلل علي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -عند النحاة: األفعالصيغ األول:المبحث 
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أقسدددام هدددي: "مدددا د وهدددو مدددا دل علدددى الدددزمن الماضدددي،  قسدددم النحددداة الفعدددل ثالثدددة 
ومضددارع وهددو مددا دل علددى زمددن الحاضددر أو المسددتقبل، وجعلددوا القسددم الثالدد  وهددو األمددر 

 .ا1ويدخل ضمن الداللة على زمن المستقبل"
وفددي تقسدديمهم هددذا انطلقددوا مددن أن األزمددان ثالثددة: مددا د وحاضددر ومسددتقبل، يقددول  

فعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث األسماء، وبنيت لما مضى، هدا: "وأما ال180سيبويه وت 
 .ا2وولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع"

"فالنحدداة قسددموا الفعددل علددى أسدداز تقسدديم الددزمن الفلسددفي، وهددو الماضددي والحاضددر  
والمسددتقبل، وخصددوا كددل زمددن بصدديغة معينددة، هددو معناهددا فددي حالددة اإلفددراد والتسدداوق علددى 

 .ا3والسواء"
وقد انتقد بعض الباحثين المعاصرين النحاة لتركيزهم على الدزمن فدي صديغة الفعدل،  

: "أنه كان على النحاة أن يدركوا أن ا4ووإهمال السياق الذي وردت فيه، فيرى فاضل الساقي
األفعدال مجدرد صدديغ وألفدا  تدددل علدى زمددن مدا، هددو جدزء مددن معندى الصدديغة ال علدى زمددن 

وف القوليدددة بقرائنهدددا اللفظيدددة والحاليدددة هدددي وحددددها التدددي تعدددين معدددين، وأن السدددياق أو الظدددر 
 الداللة الزمنية وترشحها لزمن بعينه".

 نوعين هما: علىالزمن  ا5ووعليه فقد قسم هؤالء الباحثون  
 : الزمن الصرفي وهو الزمن الذي تدل عليه الصيغة المفردة خارج السياق.أولا 
ده القريندة اللفظيدة : الزمن النحوي، أو يسمى "الزمن ثانياا  السياقي التركيبي" "وهدو الدذي َتَحددِه

 .ا6وأو الحالية، أي: هو معنى الفعل في السياق"

                                         
 .229أقسام الكالم العربي، فاضل الساقي،  ا1و
 .1/12الكتاب،  ا2و
 .231أقسام الكالم العربي،  ا3و
 .232السابق،  ا4و
 .236-235، أقسام الكالم العربي، 83، الزمن واللغة، 240انظر: اللغة العربية معناها ومبناها،  ا5و
 .50اإلعجاز الصرفي،  ا6و
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وللمقارنددة بددين الددزمن النحددوي والددزمن الصددرفي يمكددن القددول: إن "مجددال النظددر فددي  
الزمن النحوي هو السياق، وليس الصيغة المفردة، وبناء الجملة العربية أخصب مجال لهذا 

 .ا1ور بينما ال يكون مجال النظر في الزمن الصرفي إال الصيغة منفردة خارج السياق"النظ
ويرى مالك المطلبي: "أن الصديغ فدي اللغدة العربيدة تخلدو مدن الداللدة علدى زمدن فدي  

. وأن "وقددوع الصدديغ المتغددايرة فددي مسددتوى تركيبددي واحددد يعنددي تفريددغ ا2والمسددتوى الصددرفي"
ن حي  تشير إلى وجه من وجدوه داللتهدا الحدثيدة، ومدن هندا صيغة ما، دون غيرها من الزم

يكددون مدددن الخطدددأ إسدددناد الدددزمن إلدددى مثدددل هدددذه الصددديغ بوصدددفها "شدددكاًل زمنيدددًا"؛ ألن الدددزمن 
 .ا3ويكتسب من قرائن السياق اللفظية والمعنوية"

ويددرى الباحدد  أن داللددة السددياق علددى الددزمن النحددوي ال تنفصددل عددن داللددة المفددردة  
رفية، فهما متعالقتان، وأن الصيغة الصرفية ال تخلو من داللة زمنية، غير أن للصيغة الص

السددياق يضددفي داللددة إضددافية للداللددة الصددرفية المفددردة يحددددها السددياق نفسدده، فَيجمددع بددين 
 الداللتين، وال تلغي إحدى الداللتين األخرى، أو تفرغها من محتواها.

ُلو ُ (الى: فمن ذلك مثاًل: الفعل "أتى" في قولده تع  ىَتع وف ف َفىَت َتس   ِ ىُر  ]النحدل،  )َأَتى  َأم 
[. يدل بصيغته الصرفية على المضي المطلق، في زمن مضدى وانقضدى، إال أن  وروده 1

في السياق "يفر  عليه داللة سياقية يقتضيها السياق ويدل عليها، وهدي داللدة االسدتقبال؛ 
ق النحدوي التركيبدي تشدير إشدارة واضدحة جليدة ألن القرينة اللفظية "فال تسدتعجلوه" فدي السديا

إلددى أندده لمددا يقددع بعددد. ومددع كوندده فعدداًل ماضدديًا فددي الصدديغة الصددرفية، ف ننددا ال نفددر  هددذه 
الصيغة الصرفية من داللتها الزمنية وال نخضعها للداللة السياقية فقم، كما ذهب إلى ذلدك 

يحة بقولددده: "سدديأتي أمددر بعددض البدداحثين، إذ لددو كددان ذلددك هددو المددراد لجدداءت الصدديغة صددر 
هللا". ومع ذلك ال نقف عند حدود الداللة الصرفية اللفظيدة لنقدول: بأنده فعدل مدا د قدد وقدع 
وحصل؛ فالقرينة السياقية تمنع ذلك وهي قولدده: "فدال تسدتعجلوه"، وإنمدا نجمدع بدين الدداللتين 

ف الصدديغة فددي معنددى الصددرفية والنحويددة، اإلفراديددة والتركيبيددة، لنقددول: إن المددراد "هددو توظيدد

                                         
 .237أقسام الكالم العربي،  ا1و
 82الزمن واللغة،  ا2و
 .71السابق،  ا3و
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االسددتقبال متضددمنة معنددى المضددي وموظفددة لدده فددي الوقددت نفسدده، فكددأن مقصددود اآليددة أن 
 .ا1وتقول: سيأتي أمر هللا ال محالة مجيئًا مقطوعًا به، بل هو في حكم ما وقع وأتى بالفعل"

ونلحددظ أن مجدديء األفعددال فددي السددياق القرآنددي كثيددرًا مددا يخددرج عددن الددنمم المددألوف  
حيد  التصدرف فدي أزمندة الفعدل، وذلدك كدالتعبير عدن الحددث الماضدي بالمضدارع  للغة مدن

والتعبيددر عددن الحدددث المسددتقبل بددالزمن الماضددي، وكثيددرًا مددا نجددد السددياق القرآنددي ال يجددري 
الدداخلي  تحدولعلى نمم واحد في المطابقة الزمنيدة بدين األفعدال، إذ يحصدل تصدرف فدي ال

ألفعددال، كددأن يددرد فددي السددياق ذكددر الفعددل المضددارع ثددم للسددياق نفسدده بالمخالفددة فددي أزمنددة ا
ينكسدددر النسدددق السدددياقي بمجددديء الفعدددل الماضدددي فدددي السدددياق نفسددده أو العكدددس، ممدددا يثيدددر 

 وداللته التعبيرية في السياق القرآني. تحولالتساؤل عن معرفة سبب ذلك ال
ع "يكشددف عددن تصددادم األزمنددة علددى مسددتوى البنيددة السددطحية ممددا يدددف تحددولوهددذا ال

المتلقي إلى االنتباه والتفاعل مع النص، ومحاولة إعادة التوافق بدين صديغ األفعدال وأزمنتهدا 
  .ا2وفي البنية العميقة"

عنهدا  تحولفالبنية العميقة تستوجب المطابقة في أزمنة الفعل في السياق اللغوي، وال 
يرافددق هددذا   فدي المعنددىتحددوالً إلدى البنيددة السددطحية التدي بددرزت علددى سددطح الدنص تسددتدعي 

 في المبنى. تحولال
وه ضدربًا مدن البالغدة، يقدول ابدن  تحدولوقد توقف علماؤنا عندد هدذا الندوع مدن ال  وعدده

عددن صدديغة مددن  تحددولهدددا: "واعلددم أيهددا المتوشددح لمعرفددة علددم البيددان أن ال636األثيددر وت 
داه فدد ي األلفدا  إلدى صديغة أخددرى ال يكدون إال لندوع خصوصدية، اقتضددت ذلدك، وهدو ال يتوخه

ةالمه إال العارف برموز الفصاحة والبالغدة الدذي اعهلدع علدى أسدرارها، وفدتهف عدن دفائنهدا، 
وال تجددد ذلددك فددي كددل كددالم، ف ندده مددن أشددكل ضددروب علددم البيددان، وأدقهددا فهمددًا وأغمضددها 

 .ا3وعريقًا"
فدي صديغ األفعدال، ال نتناولهدا مدن الناحيدة الصدرفية،  تحدولونحن في تناولندا لهدذا ال 
 ناولها من حي  داللة الزمن النحوي الذي وردت فيه في السياق.وإنما نت

                                         
 .53-52اإلعجاز الصرفي،  ا1و
 .320تحوُّالت البنية في البالغة العربية،  ا2و
 .194-2/193المثل السائر،  ا3و
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إذ تندداول هددذه الصدديغ مفددردة خددارج السددياق اللغددوي يعددد تندداواًل صددرفيًا، وتناولهددا فددي  
السددياق الددواردة فيدده مددن حيدد  الداللددة الزمنيددة يعددد تندداواًل نحويددًا سددياقيًا، كمددا سددبقت اإلشددارة 

 إليه.
 -:في األفعالصور التحولت  المبحث الثاني:

 هي على النحو اآلتي:تتمثل التحوالت في األفعال في ست صور  
 عن الفعل الماضي إل  المضارع: تحولالصورة األول : ال

: ا1ويكددون علدى نددوعين تحدولمجديء المضددارع بعدد الماضددي فدي هددذا الضدرب مددن ال 
ل فيده نوع يستعمل فيه المضارع للداللدة علدى حددث قدد مضدى وانقضدى، وندوع آخدر يسدتعم

 المضارع للداللة على حدث يقع في الحال واالستقبال.
أمددا الندددوع األول: فمجددديء المضدددارع فيددده للداللدددة علدددى حددددث قدددد مضدددى، وقدددد قدددرر  

علماء البالغة أن المضارع في الحالة هذه يقصد بده استحضدار الصدورة للحددث الماضدي، 
ن الفعدل المسدتقبل إذا أتدي بده : "واعلدم أا2ووكأنه أمر مشداهد بدارز للعيدان، يقدول ابدن األثيدر

في حالة اإلخبار عن وجود الفعل، كان ذلك أبلدغ مدن اإلخبدار بالفعدل الماضدي، وذلدك ألن 
الفعددل المسددتقبل يوضددح الحددال التددي يقددع فيهددا، ويستحضددر تلددك الصددورة حتددى كددأن السددامع 

هددددا 538يشددداهدها، ولددديس كدددذلك الفعدددل الماضدددي". وهدددذا مدددا أعلدددق عليددده الزمخشدددري وت 
َسىلَ َوَّللاََّ الَِّذي (لح "حكاية الحال". يقول الزمخشري عند قولده تعالى: مصط ََ  َأر  َيدا  َفُتثفيىرُ الرِه

[. فد ن 9]فداعر،  )َسَحابًا َفَسدْقَناَه ِإَلدى َبَلددد ميِهدتد َفَأْحَيْيَندا ِبدِه اأَلْرَ  َبْعدَد َمْوِتَهدا َكدَذِلَك النَُّشدورَ 
دون مدا قبلده ومدا بعددهت قلدت: ليحكدي الحدال التدي تقدع " على المضارعة َفَتِثيرَ قلت لم جاء "

 .ا3وفيها إثارة الرياَ السحاب، وتستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية"
فالسياق هو الدذي أضدفى علدى الفعدل المضدارع فدي هدذه الحالدة داللدة زمنيدة معيندة،  

ضي السياق بموجب المطابقدة وذلك من عطف الفعل المضارع على الفعل الماضي، إذ يقت
: "وما ا4وهدا911الزمنية أن تجري األفعال الواردة فيه على نسق واحد، يقول السيوعي وت 

                                         
 .2/194انظر: المثل السائر،  ا1و
 .2/194السابق/  ا2و
 .3/301الكشاف،  ا3و
 .1/23همع الهوامع،  ا4و

This file was downloaded from QuranicThought.com



 10 

عطددف علدددى حددال أو مسدددتقبل أو مددا د أو عطدددف عليددده ذلددك فهدددو مثلدده؛ الشدددتراط اتحددداد 
 الزمان في الفعلين المتعاعفين".

سدق العدام للسدياق يدؤدي إلدى فمجيء الفعل المضارع فدي الحالدة هدذه خارجدًا عدن الن 
توليدددد بدددارزتين فدددي السدددياق، داللدددة نحويدددة متمثلدددة فدددي الفعدددل المضدددارع الددددال علدددى الدددزمن 
الحاضدددر أو االسدددتقبال، وداللدددة سدددياقية متمثلدددة فدددي اإلشدددارة إلدددى الدددزمن الماضدددي، وذلدددك 
 بددالعطف علددى الماضددي أو مجيئدده بعددده، فالداللددة السددياقية تقتضددي مضدديه والداللددة النحويددة
للصيغة تقتضي استحضاره، فيجمع بدين الدداللتين ليقدال: إنده الماضدي الحاضدر، أو بعبدارة 
وفندددددريسا هددددو "المضددددارع التدددداريخي"، وذلددددك "اسددددتعمال شددددائع فددددي الحكايددددة حيدددد  يسددددمى 
ََ خاصًا، يقولون بأن الحاضر أةثر تعبيرًا أو  بالحاضر التاريخي، وفيه يجد المثقفون سحرًا

يحيددا مددن جديددد أمددام عينددي القدداريء، ويرجددع بفكرنددا إلددى اللحظددة  أبلددغ حتددى ليجعددل المنظددر
 .ا1والتي دار فيها الحدي "

ومن أمثلة هذا المضارع التاريخي ما جاء في حدي  عبد هللا بن عتيدك حدين دخدل   
علدى أبدي رافدع اليهدودي حصدنه، قدال: فانتهيددت إليده، فد ذا هدو فدي بيدت مظلدم ال أدري أنددى 

بالسديف وأندا  فأضىربهرافع، فقال: من هذات فأهويت نحو الصوت  هو من البيت، فقلت: أبا
 .ا2ودهف"

ففي هذا النص نجد أن الفعل المضارع وأضربا يدل في معنداه علدى حددث مضدى 
وانقضددى، بداللددة السددياق علددى ذلددك، إذ كددل أحداثدده ماضددية وفانتهيددت .. فقلددت .. فأهويددت 

فأهويدت نحدو الصدوت فضدربته وأندا ..ا، وكان حق الفعل وأضربا أن يرد ماضيًا فيكدون و
يدان؛ عدن الماضدي إلدى المضدارع؛ الستحضدار الحددث وكأنده مشداهد للع تحولدهفا لكنه 

 ألن الموقف موقف تعجب ودهشة.
 

 
 :ا3وومنه أيضًا قول تأبم شراً  

                                         
 .138اللغة، فندريس،  ا1و
 .206دالئل اإلعجاز،  ا2و
 .172-171رًا، ضمن ديوان الصعاليك، ت: يوسف شكري فرحات، ص ، وانظر: ديوان تأبم ش21/129األغاني،  ا3و
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 أال َمدددددددددددددددْن َمْبلدددددددددددددددغ  ِفَتيددددددددددددددداَن َفْهدددددددددددددددمِ 
 ِبدددددددددَأنِهي َقدددددددددْد َلِقيدددددددددَت الَغدددددددددوَل َتْهدددددددددويَ 

 ْت رَّ َخدددددددددددفَ  فد َهددددددددددددَ  الَ ها ِبدددددددددددفأضدددددددددددربَ 
 

 ِبَمدددددددددددددا اَلَقْيدددددددددددددَت ِعْندددددددددددددَد َرحدددددددددددددى ِبَطدددددددددددددانِ  
دددددددددددددددددِحيَفِة َصْحَصدددددددددددددددددَحانَ   ِبَسدددددددددددددددددْهبد كالصَّ
 َصدددددددددددددددددددددددددددِرْيَعًا لليددددددددددددددددددددددددددددْين َوِلْلِجدددددددددددددددددددددددددددَرانِ 

 

 أضربها     →   لقيَت  : ا1وفالمستوى السطحي
 مضارع         →ما د    

 فضربتها    لقيتَ   والمستوى العميق: 
  ما د           ما د     

لزمنددددي لتبيددددات يسددددير علددددى جهددددة اإلخبددددار بالماضددددي والقيددددت، لقيددددتا، فالسددددياق ا
والشدداعر فددي هددذا الموقددف يريددد أن يخبددر علددى سددبيل السددرد والحكايددة عددن واقعددة مدهشددة 
حصلت له، فأتى بد وأالا االستفتاحية ليشد انتباه السامعين لسماع السرد والحكاية، ثم يذكر 

ذكر اسددم "الغددول"، وأندده لقدداه بمكددان خددالء ال المكددان "رحددى بطددان" ويثيددر الرعددب والخددوف بدد
إلدى الفعدل المضددارع.  تحددولملجدأ فيده وال احتمداء، ثددم بعدد السدرد الحكددائي بصديغة المضدي 

لحظددة المواجهددة الحاسددمة مددع الغددول، فقددال: "فأضددربها" وذلددك أندده "قصددد أن يصددور لقومدده 
للتعجدددب مدددن  الحددال التدددي تشددجع فيهدددا علددى ضدددرب الغددول، كأنددده يبصددرهم إياهدددا مشدداهدة،

جراءتددده علدددى ذلدددك الهدددول، ولدددو قدددال: "فضدددربتها" عطفدددًا علدددى األول؛ لزالدددت هدددذه الفائددددة 
 .ا2والمذكورة"
: "فدد ن قيددل: إن الفعددل الماضددي أيضددًا يتخيددل مندده السددامع مددا ا3وويقددول ابددن األثيددر 

يتخيله من المستقبل، قلدت فدي الجدواب: إن التخيدل يقدع فدي الفعلدين معدًا، لكنده فدي أحددهما 
وهو المستقبل أوكد وأشد تخيهاًل؛ ألنه يستحضر صورة الفعل، حتى كدأن السدامع ينظدر إلدى 
فاعلها فدي حدال وجدود الفعدل منده، أال تدرى لمدا قدال تدأبم شدرًا "فأضدربها" تخيهدل للسدامع أنده 
مباشددر للفعددل، وأندده قدددائم بدد زاء الغددول، وقدددد رفددع سدديفه لضددربها، وهدددذا ال يوجددد فددي الفعدددل 

                                         
األسهم التي للخلف داللة على الماضي، واألسدهم التدي لتمدام داللدة علدى الدزمن المضدارع، انظدر: تحدوالت البنيدة فدي  ا1و

 .322البالغة العربية، 
 .2/196المثل السائر،  ا2و
 السابق الصفحة نفسها. ا3و
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 يتخيل السامع منه إال فعاًل قد مضى من غير إحضار للصدورة فدي حالدة الماضي؛ ألنه ال
 سماع الكالم الدال عليه، وهذا ال خالف فيه".

أصددداًل بالغيدددًا ثابتدددًا إذا اقتضدددى  تحدددولهددددا هدددذا الندددوع مدددن ال626وعدددد السدددكاةي و 
 -عأي االنتقددال مدددن التعبيدددر بالماضدددي إلدددى المضدددار -: "وإنددده ا1والسددياق اللجدددوء إليددده، فقدددال

 ون عنه، إذا اقتضى المقام سلوكه".تحولعريق للبلغاء ال ي
بكثرة في الكتداب العزيدز، ويعدد مدن روائدع البيدان فيده، إذ  تحولويرد هذا النوع من ال 

عمد القرآن الكريم إلى صورة مغرقة فدي القددم فاسدتدعاها مدن الماضدي السدحيق إلدى الدزمن 
َأَفَكلََّمدا (من ذلك قولده تعدالى مخاعبدًا اليهدود: الحاضر؛ لتصبح كأنها مشاهدة ماثلة للعيان، 

ُتم  َجاءَةْم َرَسول  ِبَما اَل َتْهَوى َأنَفَسَكَم اْسَتْكَبْرَتْم َفَفِريقًا  ُتُلونَ َوَفِريقًا َكذَّب   [.87]البقرة،  )َتق 
عدددن الفعددل الماضددي "ةدددذبتم" إلددى الفعددل المضدددارع  تحددولففددي هددذا السدددياق حصددل  

تضى السياق بموجدب المطابقدة الزمنيدة بدين األفعدال أن يكدون علدى النحدو "تقتلون" وكان مق
 "ففريقًا كذبتم وفريقًا قتلتم".

ال سيما أنه يتحدث عن أمر حدث فدي الدزمن الماضدي، مدن تكدذيب اليهدود لتنبيداء  
عن الماضي إلدى المضدارع؛ ألن قتدل األنبيداء أمدر فظيدع،  تحولوقتلهم إياهم، لكن السياق 

 .ا2وحضاره في النفوز وتصويره في القلوبفأراد است
َوِإَذا ِقيدَل َلَهدْم آِمَندوْا ِبَمدا َأندَزَل (وسياق هذه اآلية يشابهه سياق آخر وهو قولده تعالى:  

قًا لِهَمدددا َمَعَهددْم َقددلْ   َفِلدددَم َّللاهَ َقدداَلوْا َنددْؤِمَن ِبَمددا َأندددِزَل َعَلْيَنددا َوَيْكَفددروَن ِبَمدددا َوَراءَه َوَهددَو اْلَحددقُّ َمَصدددِه
ُتُلونَ  لُ َأنِبَياَء َّللاهِ  َتق   [.91]البقرة،  )ِإن َكنَتم مُّْؤِمِنينَ  مفن َقب 

إذ جاء الفعل المضارع "تقتلون" الدال على الحال مقترنًا بظدرف الزمدان "قبدَل" الددال 
على الماضي، مما يجعل داللة الفعدل المضدارع دالدة علدى الدزمن الماضدي، فالفعدل ال يددل 

حدددوث، وإنمددا يدددل علددى زمددن اإلخبددار، فللفعددل الماضددي زمانددان؛ زمددن حدددوث علددى زمددن ال
: "والفعدددل ا3وهددددا بقولدددده337ووقدددوع، وزمدددن إخبدددار عنددده، وهدددو مدددا أشدددار إليددده الزجددداجي وت 

                                         
 .724مفتاَ العلوم،  ا1و
 .1/295انظر: الكشاف،  ا2و
 .87اإليضاَ في علل النحو، أبي القاسم الزجاجي،  ا3و
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الماضدي مدا تقضدى وأتدى عليده زماندان، ال أقدل مدن ذلدك، زمدان وجدد فيده، وزمدان خبدر فيده 
 عنه".

مددة القتددل إلددى األحفدداد عندددما خدداعبهم فقددال: ونجددد أن السددياق القرآنددي قددد نسددب جري
"فلدددم تقتلدددون أنبيددداء هللا مدددن قبدددَل"، فدددي حدددين أن القتدددل قدددد حصدددل فدددي الدددزمن الماضدددي مدددن 
األجداد، وذلك من بالغة السدياق القرآندي، إذ أفداد الفعدل "تقتلدون" االسدتمرارية للحددث، كمدا 

واإلجددرام تسددري فددي دمدداء أفدداد الحضددور للمشددهد فددي األذهددان، إشددارة إلددى أن نزعددة القتددل 
 األحفاد كما سرت في دماء األجداد.

وفي ذلدك تنبيده فدي الوقدت نفسده علدى أنهدم ذريدة بعضدها مدن بعدض، وأنهدم سواسدية 
في الجرم، فعلى أيهم وضعت يدك فقد وضدعتها علدى الجداني األثديم؛ ألنهدم ال ينفكدون عدن 

 .ا1واء على مثل مقاصدهم"االستنان بسنة أسالفهم، أو الرضى عن أفاعيلهم، أو االنطو 
وأضفى ظرف الزمن الماضي "قبَل" على السياق داللتين، داللة تفيدد إرجداع السدياق 
اللغددوي للفعددل إلددى الددزمن الحقيقددي للحدددوث وهددو الماضددي، وداللددة أخددرى تددوحي بددأن قتددل 
األنبيدداء قددد كددان فددي الددزمن الماضددي فددي حددق مددن سددلف مددنهم، أمددا هددذا النبددي فددال يمكنددون 

: "ولقددد كددان التعبيددر بهددذه الصدديغة مددع ذكددر ا2وهلل يعصددمه مددن الندداز، يقددول درازمندده، فددا
األنبياء بلفظ عام مما يفتح بابًا مدن اإليحدال لقلدب النبدي العربدي الكدريم وبابدًا مدن األعمداع 
ألعدائه في نجدح تددابيرهم ومحداوالتهم لقتلده، فدانظر كيدف أسدعفنا بداالحتراز عدن ذلدك كلده 

قطددع بهدذه الكلمددة أعمدداعهم وثبدت بهددا قلدب حبيبدده، إذ كاندت بمثابددة وعددده بقولدده "مددن قبدَل" ف
 إياه بعصمته من الناز".

"ف ذا أخذنا بداللة الماضي للظرف "قبدَل" كاندت داللدة الفعدل "تقتلون"تفيدد استحضدار 
الصدورة لحددث مضدى فددي الزمدان، وإذا أخدذنا بمددا توحيده داللدة "قبددَل" مدن اسدتحالة حصددول 

لنسبة لهذا النبي، كانت داللة الفعل "تقتلون" تفيد تجددد محاولدة الفعدل مدنهم الفعل وتحققه با
 واالستمرار، والجمع بينهما نوع من االنفتاَ الداللي للنص القرآني.

                                         
 .154النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن،  ا1و
 .155السابق،  ا2و
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ولكننا نجد سياقًا آخر في القرآن الكريم يرد فيه اإلخبدار بصديغة ضدمير الغائدب فدي 
َلَقدْد َأَخدْذَنا ِميثَداَق َبِندي ِإْسدَراِئيَل (تعدالى:  الحدي  عن بني إسدرائيل، كمدا هدو الحدال فدي قولدده

ُتُلىىونَ َوَفِريقددًا  َكىىذَُّبوا  َوَأْرَسددْلَنا ِإَلددْيِهْم َرَسدداًل َكلََّمددا َجدداءَهْم َرَسددول  ِبَمددا اَل َتْهددَوى َأْنَفَسددَهْم َفِريقددًا   )َيق 
 [.70]المائدة، 

مددن خددالل اإلخبددار عمددن وهددذا السددياق تنسددجم فيدده الداللددة الزمنيددة للسددياق الددداخلي 
سبق من بني إسرائيل بصيغة ضمير الغائب "إليهم، جاءهم، أنفسدهم" مدع السدياق الخدارجي 
للزمن الماضي، وبناًء على ذلدك فتنصدرف داللدة الفعدل المضدارع "يقتلدون"، فدي الحالدة هدذه 
إلى استحضار الصورة ال غير، وليس فيه داللة استمرار الحدث وتجدده، يقول الزمخشدري 

: "جدديء "يقتلددون" علددى حكايددة الحددال الماضددية اسددتفظاعًا للقتددل واستحضددارًا ا1وهدددا538وت 
 لتلك الحالة الشنيعة للتعجيب منها".

ومما سبق ذكره يمكننا الجمع بين دالالت هذه السدياقات المختلفدة، لنقدول: إن داللدة 
ح فعلدتهم، وذلدك مدن الفعل "يقتلون" تفيدد استحضدار صدورة قتدل األجدداد لتنبيداء تبشديعًا لقدب

سياق اإلخبار عنهم بضمير الغائب، وفيه داللة علدى اسدتمرار الحددث وتجددد حصدوله مدن 
األبناء واألحفداد وذلدك مدن سدياق الخطداب، وفيده تيئديس مدن تحقدق ذلدك وحصدوله فدي حدق 

 .صلى هللا عليه وسلمهذا النبي 
يف القيمدة الزمنيدة وهذا يعد من بالغة تصريف القول في القرآن الكريم، فقد تم توظ

 في صياغة الفعل للحصول على مساحة تتعدد فيها الدالالت للنص وتتسع.
وكمدا أن وظيفدة استحضددار الصدورة فددي سدياق اآليددات السدابقة كددان لغدر  تصددوير 
فظاعدة الحدددث وقبحدده، فكددذلك نجددد استحضددار الصددورة فددي سددياق آخددر يددرد للفددت األنظددار 

َسىلَ َوَّللاََّ الَّدِذي (قولدده تعدالى: إلى موضع القدرة واالعتبدار، مدن ذلدك  ََ  َأر  َيدا َسدَحابًا َفُتثفيىُر  الرِه
[. ف ندده إنمددا 9]فدداعر،  )َفَسددْقَناَه ِإَلددى َبَلدددد مَّيِهددتد َفَأْحَيْيَنددا ِبددِه اأَلْرَ  َبْعددَد َمْوِتَهددا َكددَذِلَك النَُّشددورَ 
؛ لدذلك المعندى الدذي  أشدرنا إليده وهدو حكايدة قال: "فتثير، مستقباًل، وما قبله وما بعده مدا د

                                         
 .1/633الكشاف،  ا1و
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الحال التي يقع فيها إثارة الريح السحاب، واستحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة 
 .ا1والباهرة"

الماضي المنفي إلى المضارع المنفي فيفيد الفعدل المضدارع فدي هدذه الحالدة  تحولوي
ت، وهدو مدا ذهدب تأةيد النفي، وليس استحضار الصورة كما هدو الحدال مدع المضدارع المثبد

: "ومنده قولددهم: لدم يقدم زيدد، جداءوا فيده بلفدظ المضدارع ا2وهدا إذ قال392إليه ابن جني وت 
وإن كان معناه المضي؛ وذلك أن المضارع أسبق رتبة في النفس من الماضي، أال ترى أن 
 أول أحوال الحوادث أن تكون معدومة، ثم توجد فيما بعد، فالمضارع معدوم باعتبدار أنده لدم
يقددع بعددد، أمددا الماضددي فقددد وقددع وانتهددى، فدد ذا نفددي المضددارع الددذي هددو األصددل فمددا ظنددك 
بالماضي الذي هو الفرع". "وفي هذا النفي نوع من التوكيد، فالتعبير بالمضارع المنفي بدداًل 
من الماضي ال يفيد عند ابدن جندي استحضدار الصدورة، كمدا يفيدد التعبيدر بالمضدارع بصدفة 

 .ا3وإلرادة التوكيد"عامة، ولكنه يأتي 
َوَلَقددْد َأَخددْذَناَهم (فددي سددياق قولددده تعددالى:  تحددولوبندداء علددى مددا تقدددم يكمننددا فهددم سددر ال

َتَكاُنواِباْلَعَذاِب َفَما  [. فالمتوقع من سياق هذه اآلية 76]المؤمنون،  )َيَتَضرَُّعونَ ِلَربِهِهْم َوَما  اس 
 تحددولم ومدا تضدرعوا" لكدن السدياق القرآندي أن تكدون علدى النحدو التدالي: "فمدا اسدتكانوا لدربه

أن حالدة التضدرع  -وهللا أعلم-عن الماضي المنفي إلى المضارع المنفي، والسبب في ذلك 
هددي مرتبددة أعلددى فددي الخضددوع مددن االسددتكانة نفسددها، إذ التضددرع ضددرب مددن اإلمعددان فددي 

التأةيد فدي نفدي مدا  االبتهال واللجوء إلى هللا تعالى، فنفي ما هو أدنى يستلزم من باب أولى
هددو أعلددى رتبددة، فدد ذا انتفددت االسددتكانة مددنهم، فمددن بدداب أولددى ينتفددي حصددول أدنددى تضددرع 

السياق فدي النفدي عدن الماضدي إلدى المضدارع؛ فنفدي المضدارع أشدد تأةيددًا  تحولمنهم، لذا 
 فوافق المقال مقتضى الحال. -ةما سبق ذكره عند ابن جني-من نفي الماضي، 

: "والتعبيدددر بالمضدددارع فدددي "يتضدددرعون" ا4وه ابدددن عاشددور بقولددددهولعددل ذلدددك مدددا قصدددد
لداللته على تجدد انتفاء تضرعهم". إذ يفهم من قوله: "تجدد االنتفاء" تكرار النفي واستمراره 

                                         
 .2/195المثل السائر،  ا1و
 .3/105الخصائص،  ا2و
 .306أثر النحاة في البح  البالغي،  ا3و
 .18/101التنوير، التحرير و  ا4و

This file was downloaded from QuranicThought.com



 16 

وذلك ضرب من التأةيد، وكدأني بالسدياق يقدول: "مدا تضدرعوا، ومدا تضدرعوا، ومدا تضدرعوا، 
: "وعبدر فدي التضدرع ا1وأيضدًا مدن قدول األلوسدي ، فقال: "وما يتضرعون"، وهو مدا يفهدم…"

 بالمضارع ليفيد الدوام، إال أن المراد دوام النفي، ال نفي الدوام".
ولو جرى السياق على الدنمم المتوقدع فجداء "فمدا اسدتكانوا لدربهم ومدا تضدرعوا" لكدان 

نمددا ومددا تضددرعوا التضددرع المطلددوب لرفددع الددبالء وكشددف العددذاب، وإ -وهللا أعلددم-المقصددود 
 جاء "وما يتضرعون" لنفي حصول أدنى شيء من التضرع أصاًل".

َعىَذابف إفَذا (وال منافاة فيمدا قررنداه هندا وبدين قولدده تعدالى:  م بفال  ىَرففي ف َنا ُمت  ىذ  ََ َحتَّى  إفَذا َأ
َأُروَن  نَّىا ل ُتنَصىُرونَ  *ُهم  َيو  َ  إفنَُّكىم م ف َيىو  ىَأُروا ال  نداك فدرق [. فه65-64]المؤمندون،  )ل َتو 

 بين الجؤار والتضرع.
: "فالتضدددرع يسدددتعمل فيمدددا إذا كدددان عدددن ا2وهددددا1069يقدددول الشدددهاب الخفددداجي وت 

صدميم القلدب ال باللسددان فقدم، ولددذا عبدر عددن اسدتغاثتهم أواًل بددالجؤار الدذي هددو مدن صددوت 
 الحيوان، فال منافاة بينهما كما توهم".

ضار الصورة إلى معاند أخدرى إلى المضارع دالالت تخرج عن داللة استح تحولولل
يشددي بهددا السددياق القرآنددي الكددريم، مددن ذلددك داللددة التلطددف فددي الخطدداب، وكثددرة وقددوع الفعددل 

َقدل ال َتْسدَأَلوَن (وتكراره، أو تجدده واستمراره، فمن داللة التلطدف فدي الخطداب قولدده تعدالى: 
َناَعمَّا  َرم  َمُلونَ َوال َنْسَأَل َعمَّا  َأج   .[25]سبأ،  )َتع 

لقد كدان مدن المتوقدع لددى المتلقدي أن يجدري السدياق علدى نمدم واحدد فيكدون" قدل ال 
عدددن الظددداهر  تحدددولتسدددألون عمدددا أجرمندددا وال نسدددأل عمدددا أجدددرمتم"، ولكدددن السدددياق القرآندددي 

 نحويددًا عددن تحددوالً  معجميددًا عددن لفظددة "أجددرم" إلددى لفظددة "عمددل"، و تحددوالً ين، تحددولوالمتوقددع 
 ع "تعملون".الماضي "أجرمنا" إلى المضار 

: "وهذا أبلغ في اإلنصاف، حي  عبر عن الهفوات التدي ا3ووعلل ذلك األلوسي فقال
ال يخلدو منهدا مددؤمن بمدا يعبددر بده عدن العظددائم وأسدند إلددى الدنفس، وعدن العظددائم مدن الكفددر 
ونحدددوه بمدددا يعبدددر عدددن الهفدددوات، وأسدددند للمخددداعبين، وزيدددادة علدددى ذلدددك أنددده ذكدددر اإلجدددرام 

                                         
 .18/56رَو المعاني،  ا1و
 .6/598حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي،  ا2و
 .22/141رَو المعاني،  ا3و
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بصددديغة الماضدددي الدالدددة علدددى التحقدددق، وعدددن العمدددل المنسدددوب إلدددى  المنسدددوب إلدددى الدددنفس
 الخصم بصيغة المضارع التي ال تدل على ذلك".

"وهدددذا أسدددلوب غايدددة فدددي الكسدددب للخصدددم إلدددى جاندددب المتحددددث، وعريدددق بدددارع فدددي 
التغاضددي عددن هفددوات الخصددم، ووسدديلة لتحريددك دوافددع التفكيددر فددي المقددول، ممددا يشددير إلددى 

 .ا1و في األسلوب الذي يدعو به الناز"وعي الداعية إلى هللا
للداللددة علددى كثددرة وقددوع الفعددل  تحددولومددن السددياقات القرآنيددة التددي يددرد فيهددا هددذا ال

َناَوَكدْم (وتكراره قولده تعدالى:  َسىل  ِلديَن  َأر  مَوَمدا  *ِمدن نَِّبديهد ِفدي األوَّ دن نَِّبديهد ِإال َكداَنوا ِبدِه  َيىأ تفي ف مِه
زفُئون  َت     [.7-6، ]الزخرف )َيس 

عدددن الفعدددل الماضدددي "أرسدددلنا" إلدددى الفعدددل المضدددارع  تحدددولففدددي هدددذه اآليدددة نجدددد ال
"يددأتيهم"، وكددان المتوقددع بموجددب المطابقددة بددين األفعددال أن يددرد السددياق علددى النحددو التددالي: 

"؛ ألنده يخبدر عدن حددث مضدى، وذلدك بقريندة إال اسدتهزؤا بده… وما أتاهم … "وكم أرسلنا 
لين"، ولكن ال لفظية، وهي قولده "في إلى الفعل المضدارع "يدأتيهم" فدي هدذا السدياق  تحولاألوه

دل على الكثرة والتكرار، فكثرة مجيء الرسل قوبل بكثرة االستهزاء، والفعل الددال علدى ذلدك 
"يسددتهزؤن" مسددبوقًا بددد وةددانا "وسددبق الفعددل المضددارع بددد وةددانا قددد يفيددد الداللددة علددى اعتيدداد 

: "والمعنى أن عدادة األمدم مدع ا3و. قال الرازي ا2وبصورة متكررة"األمر في الماضي، ووقوعه 
 األنبياء الذين يدعونهم إلى الدين الحق هو التكذيب واالستهزاء".

الدال على الكثرة والتكرار والندوع اآلخدر الدذي يليده  تحولوالفرق بين هذا النوع من ال
ن كانت متقاربدة فدي الزمدان، فدي الدال على االستمرار، أن التكرار يتخلله فترات انقطاع، وإ

 حين أن االستمرار يقتضي االتصال.
ِمْنَهْم  َنَقُمواَوَما (للداللة على االستمرار، قولده تعالى:  تحولومن أمثلة مجيء هذا ال

ُنوا ِإال َأن  مف ِ اْلَعِزيِز اْلَحِميدِ ُيؤ   [.8]البروج،  )ِباهللَّ

                                         
، رسدددالة دكتدددوراه، مخطوعدددة عبددددهللا الجيوسدددي، الجامعدددة اإلسدددالمية، ماليزيدددا، 199التعبيدددر القرآندددي والداللدددة النفسدددية،  ا1و

 م.2001
 .3/931معاني النحو،  ا2و
 .27/619تفسير الرازي،  ا3و
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قمددوا" إلددى المضددارع "يؤمنددوا" وكددان السددياق القرآنددي عددن الفعددل الماضددي "ن تحددوللقددد 
يتوقع أن يرد السياق على النحدو التدالي: "ومدا نقمدوا مدنهم إال أن آمندوا بداهلل العزيدز الحميدد؛ 
ألنده يخبددر عددن حددث مضددى وانقضددى، وهددو مدا حصددل للفئددة المؤمندة علددى أيدددي أعدددائهم، 

ن آمنددوا"، كمددا هددو والالفددت للنظددر، هددو مجدديء الفعددل المضددارع "إال أن يؤمنددوا" ولدديس "إال أ
ِ َوَمدا َأندِزَل ِإَلْيَندا  آَمنَّىاِمنَّدا ِإالَّ َأْن  َتنقفُمونَ َقْل َيا أَْهَل اْلِكَتاِب َهْل (الحال في قولده تعالى:  ِبداهلله

 [.59]المائدة،  )َوَما َأنِزَل ِمن َقْبَل َوَأنَّ َأْةَثَرَةْم َفاِسَقونَ 
عنده إلدى  تحدولسياق سورة البروج، وال فما السر في مجيء الفعل "نقموا" ماضيًا في

المضدارع "يؤمنددوا" فدي السددياق نفسده، فددي حدين ورد العكددس فدي سددورة المائددة إذ جدداء الفعددل 
 عنه إلى الماضي "آمنا"ت! تحول"تنقمون" مضارعًا و 
أن السددياق هددو الددذي يفددر  التعبيددر المقصددود للمعنددى  -وهللا أعلددم-والددذي يظهددر 

قدددد اخدددتص بتركيددب قصدددد إليددده لمعندددى، وهدددو مدددن البالغدددة المسددوق لددده، فيكدددون كدددل سدددياق 
 بمكان؛ ألنه يقتضي موافقة الكالم لمقتضى الحال.

إن مجيء الفعل "نقموا" ماضيًا في سدياق اآليدة السدابقة مدن سدورة البدروج يشدير إلدى 
أن هذه النقمة مضت وانتهت بهالك الذين َفِتَنوا مدن المدؤمنين، فلديس فيهدا تجددد واسدتمرار، 

إلددى صدديغة المضددارع "إال أن يؤمنددوا" علددى أن أعددداءهم نقمددوا مددنهم اسددتمرارهم  تحددوللودل ا
. في حين دل سياق اآلية من سورة المائددة علدى أن نقمدة أهدل ا1وعلى اإليمان وثباتهم عليه

الكتددداب متجدددددة مسدددتمرة ضدددد المسدددلمين ال تنقطدددع عدددنهم بحدددال، بداللدددة الفعدددل المضدددارع 
الفعل الماضدي "آمندا" أن إيمدان المسدلمين حاصدل متحقدق، فهدو إلى  تحول"تنقمون"، ودل ال

فددي حكددم الماضددي فددي تحققدده وحصددوله، فددال مطمددع ألعدددائهم فددي ارتدددادهم عندده. ويبددرز 
االنفتاَ الداللي للنص القرآني في هذا السياق، ليضيف داللة أخرى للفعل الماضي مفادها 

افلددة اإليمدددان التددي مضدددت فددي تددداري  أن إيمددان المسددلمين لددديس حادثددًا، وإنمدددا هددو امتدددداد لق
 البشرية.

ومدددا سدددبق ذكدددره مدددن اآليدددات القرآنيدددة هدددي نمددداذج للندددوع األول الدددذي يسدددتعمل فيددده 
 المضارع للداللة على حدث مضى وانقضى.

                                         
 .6/477انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان،  ا1و
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 وأما النوع الثاني: فيرد فيه المضارع للداللة على حدث يقع في الحال واالستقبال.
داللددة علددى الحددال واالسددتقبال يفيددد التجدددد ويقددرر البالغيددون أن مجدديء المضددارع لل

: "وعطددددف ا1ووالحددددوث، وأن هدددذا الحدددددث مسدددتمر الوجددددود ولدددم يمددددض، يقدددول ابددددن األثيدددر
المسدددتقبل علدددى الماضدددي ينقسدددم إلدددى ضدددربين: أحددددهما بالغدددي، وهدددو إخبدددار عدددن مدددا د 
، وإنمددا هددو مسددتقبل دله  بمسددتقبل، واآلخددر غيددر بالغددي: ولدديس إخبددارًا بمسددتقبل عددن مددا د

، ويراد به أن ذلك الفعل مستمر الوجود لم يمِض".  على معنى مستقبل غير ما د
لددديس ضدددربًا مدددن ضدددروب  تحدددولوَيفهدددم مدددن كدددالم ابدددن األثيدددر أن هدددذا الندددوع مدددن ال

البالغة، وما ذهب إليه ليس صدحيحًا، إذ البالغدة هدي موافقدة المقدال لمقتضدى الحدال، وقدد 
سديق مدن أجلده كمدا سنوضدحه الحقدًا فدي هدذا  ليوافق مقتضى الحال الدذي تحولجاء هذا ال

البح ، وقد استعمل في النصوص األدبية الراقية ال سيما القرآن الكدريم، وال يكدون ذلدك إال 
لمنحددى بالغددي، إذ ال يقددع مددا لددديس بليغددًا فددي كددالم هللا عزوجدددل، وقددد اعتددر  محمددد أبدددو 

: "ولسدت أدري ا2وفقدال مدن البالغدة تحدولموسى على ابدن األثيدر إلخراجده هدذا الندوع مدن ال
لماذا كان هذا القسم غير بالغيت أليست البالغة نظرًا فيما تنطوي عليه خصائص األلفا  
وأحوالها إلبراز معانيها وبيان لطائفها ومطابقتها لبيان الكالمت وأليس هدذا داخداًل فدي أحدوال 

 اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحالت"
ه لنمدداذج قرآنيددة مددن هددذا الددنمم، أشددار إلددى وجدده بدل إن ابددن األثيددر نفسدده عنددد تحليلدد

 .ا3والبالغة والبيان فيها، مما يوحي بالتضارب لديه
 في السياق القرآني إلى دالالت عديدة منها: تحولويشير هذا النوع من ال

 الداللة على التجدد واالستمرار للحدث. -
 الداللة على إعالة مشهد الحدث. -

 التركيز على نتيجة الحدث. -

 فيهددا علدددى التجددددد واالسددتمرار قولدددده تعدددالى: تحدددوللسدددياقات التدددي يدددل هدددذا الفمددن ا
ِ َتْطَمِئنُّ اْلَقَلوبَ  َوَتط َمئفن   آَمُنوا  الَِّذيَن ( ِ َأاَل ِبِذْكِر َّللاه  [.28]الرعد،  )َقَلوَبَهم ِبِذْكِر َّللاه

                                         
 .2/194المثل السائر،  ا1و
 .547البالغة القرآنية في تفسير الزمخشري،  ا2و
 .198-2/197انظر: المثل السائر،  ا3و
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ال إلدددى المضدددارع وتطمدددئنا لداللتددده علدددى تجددددد االعمئندددان واسدددتمراره؛ وأنددده  تحدددول
، ولو جرى السياق على نمم واحد فكان "واعمأندت قلدوبهم" لمدا أفداد ا1ويتخلله شك وال تردد"

معندى التجددد واالسددتمرار الدذي نجدده فددي زمدن المضددارع الدذي أضدفى داللددة الدزمن المفتددَو 
في الماضدي والحاضدر واالسدتقبال، فقلدوبهم قدد اعمأندت بدذكر هللا مندذ الدزمن الماضدي ومدا 

الحال واالستقبال، في حين ورد ذكر اإليمان بصيغة المضي "آمنوا" إلفادة  تزال تطمئن في
 معنى الحصول والتحقق، فهو ثابت متحقق كتحقق الماضي.

دددا  َصىىىَبُروا  َوالَّدددِذيَن (ومنددده قولدددده تعدددالى:  ددداَلَة َوَأنَفَقدددوْا ِممَّ اْبِتَغددداء َوْجدددِه َربِهِهدددْم َوَأَقددداَموْا الصَّ
َرُؤونَ اَلِنَيدًة وَ َرَزْقَناَهْم ِسرهًا َوعَ  ارِ  َيد  ديِهَئَة َأْوَلِئدَك َلَهدْم َعْقَبدى الددَّ [. فقدد 22]الرعدد،  )ِباْلَحَسدَنِة السَّ

عدددن الماضدددي الصدددلة "صدددبروا" ومدددا عطدددف عليددده إلدددى المضدددارع "يددددرؤون"، وذلدددك  تحدددول
"القتضاء المقام إفادة التجددد إيمداء إلدى أن تجددد هدذا الددرء ممدا يحدرص عليده، ألن النداز 

 .ا2ورضة للسيئات على تفاوت، فوصف لهم دواء ذلك بأن يدفعوا السيئات بالحسنات"ع
للداللدة علدى إعالدة مشدهد الحددث لمدا فدي  تحدولومن السياقات التي يرد فيهدا هدذا ال
ِ َفَكَأنََّمدا (ذلك من التخويف والتهديدد قولدده تعدالى:  ىرَّ َوَمدن َيْشدِرْك ِبداهللَّ دَماءِ  ََ َطُفى ِمدَن السَّ  هُ َفَتخ 

وفي الطَّْيَر َأْو  يَح ِفي َمَكاند َسِحيقد  َت    [.31]الحج،  )ِبِه الرِه
عن الفعل الماضي خره إلى المضارع "فتخطفده" أو  تحولإذ حصل في هذا السياق 

"تهوي"، ولم يأِت السياق على نمدم واحدد فيكدون "خدره مدن السدماء فخطفتده الطيدر أو هدوت 
ر فدي هدذا السدياق إلدى تحقدق حصدول الخدرور مدن به الريح"، وذلك أن الفعل الماضدي يشدي

المشرك ال محالة حاله حال الماضي في تحققه، فقال: "خره من السدماء"، وفيده داللدة علدى 
 " سرعة حصول الخرور والسقوط دون تماسك أو انتظدام، كمدا يدوحي بده جدرز اللفظدة "خدره

الهددوي والتقلددب فددي وقصددرها وخفتهددا، وتكددرار صددوت الددراء فيهددا إشددارة إلددى تكددرار السددقوط و 
الهدواء، ومدا أضدفاه التفخدديم فدي الخداء والددراء مدن تفخديم لمشدهد الهددوي نفسده "فدالملحو  هددو 
سددددرعة الحركددددة مددددع عنفهددددا وتعاقددددب خطواتهددددا فددددي اللفددددظ بددددد "الفدددداء" وفددددي المنظددددر بسددددرعة 

 .ا3واالختفاء"
                                         

 .13/138التحرير والتنوير،  ا1و
 .13/129التحرير والتنوير،  ا2و
 .4/2421آن، في ظالل القر  ا3و
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إلددى المضددارع "فتخطفدده" و"تهددوي" الستحضددار صددورة خطددف الطيددر إيدداه  تحددول"ثددم 
 .ا1والريح به" وهوي 

إلددى المضددارع الستحضددار المشددهد وإعالتدده، وأمعددن فددي إعالددة مشددهد  تحددولفكددان ال
الهوي أيضًا مجيء الحرف "في" الذي أفاد هنا اإلمعان في تصوير التسفل والسقوط، وكأن 
المكددان السددحيق قددد أصددبح ظرفددًا ووعدداًء لدده ال ينتهددي فيدده إلددى قددرار. ولددو قددال: "إلددى مكددان 

انتهاء الهوي به إلى منطقة معينة، وذلدك يدوحي بالتهديدد الشدديد واإليعداد لمدن سحيق" ألفاد 
 ةان هذا حاله.

ولو جرى السياق على النمم نفسه من المضي لمضى السياق كله على عجالة 
 دون أن يتمكن المتلقي من إمعان النظر والفكر في مشهد الخطف والهوي.

ْنَيا َلِعدب  َوَلْهدو  َوِزيَندة  َوَتَفداَخر  َبْيدَنَكْم َوَتَكداَثر  اْعَلَموا َأنََّما ا(ومثله قولده تعالى:  ْلَحَيداَة الددُّ
َوبَ ِفي اأَلْمَواِل َواأَلْوالِد َكَمَثِل َغْي د  يجُ اْلَكفَّاَر َنَباَتَه َثمَّ  َأع   )َفَتَراهَ َمْصدَفرهًا ثَدمَّ َيَكدوَن َحَطامداً  َي ف

 [.20]الحديد، 
"أعجدب" إلدى المضدارع "يهديج" و"يكدون"، ولدو جدرى  السدياق عدن الماضدي تحدوللقد 

السدياق علددى نمدم واحددد لجدداء: "ةمثدل غيدد  أعجدب الكفددار نباتدده ثدم هدداج ثدم كددان حطامددًا"، 
عددن الماضددي إلددى المضددارع فددي هددذا الموضددع جدداء لمنحددى داللددي مقصددود،  تحددوللكددن ال

من الماضي، وكأنها فالسياق القرآني تجاوز لحظة اإلعجاب بهذا الزرع، باإلخبار عنها بالز 
لحظددة مضددت دون تريدد  أو إمهددال، تالهددا علددى الفددور مشددهد الفندداء والددزوال، مخبددرًا عندده 
بدددالزمن الحاضدددر، حتدددى يظدددل مشدددهد االنددددثار كأنددده حاضدددر ماثدددل للعيدددان، وال يندددافي ذلدددك 

 .ا2ومجيء حرف العطف "ثم"، فهو هنا يفيد التراخي الرتبي ال الزمني
لحظدة السدرور والفدَر بهدذا النبدات، إلدى مرحلدة شدديدة  إذ يوحي المشهد بالتدرج من

علددى الددنفس متمثلددة فددي زيجددان الددزرع وذبولدده، تليهددا مرحلددة أشددد مددن سددابقتها وهددي مرحلددة 
 . ا3واالصفرار واالحتضار

                                         
 .2/197المثل السائر،  ا1و
 .4/154انظر: رأي الزمخشري في وثما التي تفيد التراخي الرتبي في الكشاف،  ا2و
 .27/405انظر: التحرير والتنوير،  ا3و
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 تَدرَ  َأَلدمْ (للتركيز على نتيجدة الحددث نفسدها، مدن ذلدك قولدده تعدالى:  تحولويرد هذا ال
ددددددددَماِء َمدددددددداًء  ِمددددددددنَ  َأنىىىىىىىىَزلَ َأنَّ َّللاََّ  ىىىىىىىىبف ُ السَّ   )اأَلْرَ  َمْخَضددددددددرًَّة ِإنَّ َّللاََّ َلِطيددددددددف  َخِبيددددددددر   َفُتص 
رَ َأَلددْم تَددَر َأنَّ َّللاََّ ([.  وقولددده تعددالى: 63]الحددج، ددا ِفددي اأَلْرِ  َواْلَفْلددَك َتْجددِري ِفددي  َسىىخَّ َلَكددم مَّ

ىىىى ُ اْلَبْحددددِر ِبددددَأْمِرِه و سف ُيم  ددددَماء َأن َتَقددددَع َعَلددددى اأَلرْ  ََ ِ  ِإال ِبِ ْذِنددددِه ِإنَّ َّللاََّ ِبالنَّدددداِز َلددددَرَؤوف  السَّ
ر"  تحول[،  ففي اآليتين السابقتين نجد أنه قد 65]الحج، )رَِّحيم   عدن الماضدي "أندزل" و"سدخه

ر لكدم مددا فددي األر "  إلدى المضددارع "يمسددك" "فتصدبح" واختيددرت صدديغة الماضدي فددي "سددخه
علدددى التأمدددل واالعتبدددار ال تتعلدددق بتلدددك و"أندددزل مدددن السدددماء"، وذلدددك ألن "الرؤيدددة الباعثدددة 
 .ا1واألحداث بذاتها بل بنتائجها أو آثارها المترتبة عليها"

فمحددل التأمددل فددي اآليددة األولددى لدديس فعددل التسددخير نفسدده وإنمددا مظدداهر هددذا الفعددل 
 وآثاره، ومن أهمها إمساك السماء بغير عمد.

ة "ِلَتَثبِهَت المشهد عند نقطدة إلى المضارع وفتصبحا في اآلية الثاني تحولبينما جاء ال
. وفيدده داللددة علددى ا2ومهمددة، ينبغددي للمتلقددي أن يقددف عندددها ويستحضددرها دائمددًا أمددام عينيدده"

"بقدداء أثددر المطددر زمانددًا بعددد زمددان، فدد نزال المدداء مضددى وجددوده، واخضددرار األر  بدداق لددم 
 .ا3ويمض"

علدى أرزاقهدا، ومنظر الخضرة في األر  يشيع البهجة في النفس ويطمدئن النفدوز 
، فهو لطيف بعبداده، خبيدر بمدا يصدلح )هللا لطيف َبير إن(لذا جاء التعقيب بقولده تعالى: 

 أحوالهم.
 

 عن الفعل المضارع إل  الماضي: تحولالصورة الثانية: ال
فددي مواضددع عديدددة مددن القددرآن الكددريم، وفددي حددين نجددد  تحددولويددرد هددذا النددوع مددن ال

ى المضدارع أو العكددس، نجددد آخدرين مددنهم يددذهبون بعدض النحدداة يجيددز عطدف الماضددي علدد
ددن أجدداز  إلددى تأويددل الفعددل الماضددي فددي هددذه الحالددة بالمضددارع لينسددجم السددياق لددديهم، فممَّ

                                         
 .97أسلوب االلتفات في البالغة القرآنية،  ا1و
 .321تحوالت البنية في البالغة العربية،  ا2و
 .2/819المثل السائر،  ا3و

This file was downloaded from QuranicThought.com



 23 

: "ويعطددددف الماضددددي علددددى المضددددارع ا1والعطدددف مطلقددددًا الرضددددي فددددي شددددَر الكافيددددة بقولددددده
ىىىىَوالَّددددِذيَن (وبددددالعكس، خالفددددًا لبعضددددهم، قددددال تعددددالى:  دددداَلةَ  َوَأَقىىىىاُموا  ْلِكتَدددداِب ِبا ُكونَ ُيَمس ف  )الصَّ

ونَ وَكَفُروا  ِإنَّ الَِّذينَ ([، ونحو: 170]األعراف،  َيُصد   [".25]الحج،  )ََ
، إذ يشددددترط لصددددحة عطددددف ا2وهدددددا911وممددددن ذهددددب إلددددى التأويددددل السدددديوعي وت 

الماضددي علدددى المضدددارع أو العكدددس، اتحادهمدددا فددي التأويدددل، بدددأن يكدددون الماضدددي مسدددتقبل 
عطفددده علدددى المضدددارع، أو المضدددارع ماضدددي المعندددى ليصدددح عطفددده علدددى المعندددى ليصدددح 

الماضدي، فيدذهب إلددى تأويدل الماضددي بالمضدارع والعكدس، وينقددل عدن السددهيلي عددم جددواز 
 .ا3والتعاعف "بين فعل واسم ال يشبهه، وال فعلين اختلفا في الزمان"

هدددا 1069هدددا والشددهاب الخفدداجي وت754وذهددب إلددى التأويددل أيضددًا أبددو حيددان وت 
َوَيددْوَم (rقولدده تعددالىهدددا، فمددن ذلددك مددثاًل 616هدددا وأبددو البقدداء العكبددري وت 207والفددراء وت 

َناُهم  اْلِجَبداَل َوتَدَرى اأَلْرَ  َبداِرَزًة وَ  ُنَسي فرُ  َعَلدى َربِهدَك  ُعرفُضىواوَ  *َفَلدْم َنَغداِدْر ِمدْنَهْم َأَحددًا  َحَشىر 
 .ا4ون"[، أي؛ ونحشرهم ويعرضو 48-47]الكهف،  )َصفهاً 

َنىىاُقُ م  َلَ ىىا (ونحددو قولددده تعددالى:  ََلَّىىم  َأع  ىىَماظ آَيىىةا َف ىىن السَّ م م ف ل  َعَلىىي  ف إفن نََّشىىأ  ُنَنىىز ف
عفينَ  اضف  .ا5و[، أي: فتظل"4]الشعراء،  )ََ

إلى "أن وقوع الصيغ  -ةما سبقت اإلشارة إليه-ويذهب بعض الباحثين المعاصرين 
، ففدي …ي تفريغ صيغة ما، دون غيرها من الدزمن، المتغايرة في مستوى تركيبي واحد، يعن

ىىُد ُ (قولددده تعددالى:  َرَدُهُم  َقْوَمددَه َيددْوَم اْلِقَياَمددةِ  َيق  [، 98]هددود،  )النَّدداَر َوِبددْئَس اْلددِوْرَد اْلَمددْوَرودَ َفىىَأو 
فالفعل "يقدم" مفر  من داللته على الزمن وكذا الفعل "أورد"، وإنما قصدد بداألول استحضدار 

 . ا6وث ال غير، وباآلخر تحقق حصول الحدث"صورة الحد

                                         
 .3/87شَر الكافية،  ا1و
 .5/271انظر: همع الهوامع،  ا2و
 .5/272السابق،  ا3و
 .6/185، وحاشية الشهاب، 6/134انظر: البحر المحيم،  ا4و
 .7/164، وحاشية الشهاب، 7/5، والبحر المحيم، 2/993انظر: التبيان في إعراب القرآن،  ا5و
 بتصرف. 72انظر: الزمن واللغة،  ا6و
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ويددرى الباحدد  أندده ال داعددي لتأويددل الماضددي بالمضددارع أو العكددس، فلددو أراد المددولى 
عزوجددل أن يددرد التعبيددر بالمضددارع أو الماضددي لجدداء السددياق السددابق علددى نحددو: "إن نشددأ 

ًا حدال فرعدون ننزل عليهم من السماء آية فتظل أعناقهم لهدا خاضدعين"، ولجداء قولدده مصدور 
يوم القيامة على نحو" سيقدم قومه يوم القيامة فسيوردهم النار وبئس الدورد المدورود"، وإنمدا 
ورد التعبير القرآني على هذا النحو لداللة مقصودة فال داعي للتأويل، فالعطف بين األفعال 
عة المختلفددة فددي األزمنددة وإن لددم يظهددر بددين هددذه المتعاعفددات تناسددب لفظددي بموجددب الصددن

النحويددة فدد ن بينهددا تناسددب معنددوي يقتضدديه السددياق، وهددو مبدددأ نهجدده البالغيددون فددي بحددثهم 
 .ا1وللوصل والفصل

، فيددذكر العلددوي تحددولوقددد عنددي البالغيددون والمفسددرون باإلبانددة عددن دالالت هددذا ال
إليددددده يدددددل علددددى مبالغددددة فددددي الثوابدددددت  تحددددول: "أن إيثددددار الماضددددي والا2وصدددداحب الطددددراز

 واالستقرار".
ال يسددلم لدده بهددذا العمددوم، وإنمددا السددياق هددو الددذي يحدددد الداللددة المناسددبة، فقددد يدددل و 

إلى الماضي على االستقرار كما قال، وقد يدل على غير ذلدك مدن تحقدق الفعدل أو  تحولال
التقليددل واالنقطدداع، وغيددر ذلددك ممددا يدددل عليدده السددياق ويقتضدديه، فمددن هددذه الدددالالت التددي 

 يقتضيها السياق:
 على سرعة تحقق حصول الفعل وحدوثه. الداللة -
 الداللة على أن الفعل سابق للمضارع في التحقق والحصول. -

 الداللة على االختصاص بوصف ثابت. -

 إظهار الرغبة في حصول الفعل. -

 إظهار الرغبة في انقطاع الفعل وتغييبه. -

ل فيهدا إلدى الماضدي علدى سدرعة تحقدق الفعد تحدولمن السياقات القرآنية التي يددل ال
دوِر  ُينَفخُ َوَيدْوَم (وحدوثه قولده تعالى:  دَماَواِت َوَمدن ِفدي اأَلْر  َفَفىزفعَ ِفدي الصُّ ِإال  َمدن ِفدي السَّ

السدددياق القرآندددي عدددن الفعدددل  تحدددول[. فقدددد 87]النمدددل،  )َمدددن َشددداء َّللاََّ َوَكدددُل َأتَدددْوَه َداِخدددِريَن ِ 
                                         

 ، وشدددددددددددددددددرَو التلخددددددددددددددددديص،2/85موضدددددددددددددددددوع الوصدددددددددددددددددل والفصدددددددددددددددددل فدددددددددددددددددي: ب يدددددددددددددددددة اإليضددددددددددددددددداَ، انظددددددددددددددددر:  ا1و
 .248، والتوجيه البالغي للقراءات، 3/2-72 
 .2/140الطراز،  ا2و
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اق أن يجددري علددى نسددق المضددارع "يددنف " إلددى الماضددي "ففددزع" وكددان مقتضددى الظدداهر للسددي
واحد فيكون "فيفزع" ألن الحدث لم يقع بعد، وإنما هو حدي  عن المسدتقبل البعيدد وهدو يدوم 

إلى الماضدي علدى سدرعة تحقدق الفعدل وحصدوله مثدل تحقدق الماضدي  تحولالقيامة، فدل ال
وفيده مزيدد مدن  ا1وفي حدوثه، وكأنه يتحدث عن أمر قد حددث وحصدل فدي الدزمن الماضدي

مددر البعدد  والنشددور وداللددة علددى السددرعة والدهشددة والددذهول، بداللددة مجدديء حددرف تأةيددد أل
 العطف والفاءا.

والتعبيددر بالفعددل الماضددي عددن المسددتقبل هددو أسددلوب مددن البالغددة بمكددان، يقددول ابددن 
: "واإلخبددار بالفعددل الماضدي عددن المسددتقبل فائدتدده أن الفعدل الماضددي إذا أخبددر بدده ا2واألثيدر

ذي لم يوجد بعد كان ذلك أبلغ وأوكدد فدي تحقيدق الفعدل وإيجداده؛ ألن عن الفعل المستقبل ال
الفعدددل الماضدددي يعطدددي مدددن المعندددى أنددده قدددد كدددان ووجدددد، وإنمدددا يفعدددل ذلدددك إذا كدددان الفعدددل 

 المستقبل من األشياء العظيمة التي يستعظم وجودها".
م وأفاد الفعل المضارع "ينف " استحضار صورة الحددث مدن المسدتقبل البعيدد وهدو يدو 
القيامة حتى لكأنها ماثلدة أمدام األنظدار، فكمدا أفداد المضدارع فدي سدياقات سدابقة استحضدار 
صدددورة الحددددث مدددن الماضدددي السدددحيق، كدددذلك أفددداد هندددا استحضدددار الصدددورة مدددن المسدددتقبل 
البعيددد، ويجمدددع االستحضدددارين عنصدددر الدددزمن، وهنددداك فدددرق بينهمدددا، فاستحضدددار الماضدددي 

دة تصددويره فددي الددنفس، واستحضددار المسددتقبل اسددتباق اسددترجاع لددزمن قددد حدددث بالفعددل إلفددا
 للزمن كون الحدث لم يحصل إلفادة تحقق وقوعه.

فدددي هددذا السددياق أن الفعلدددين المضددارع "يددنف " والماضدددي "ففددزع" قدددد  -أيضدداً -ونجددد 
استعمال لإلخبار عن المستقبل، ولكن تختلف داللتاهمدا، فداللدة المضدارع فدي اإلخبدار عدن 

 حضار صورة الحدث، وداللة الماضي تفيد تحقق حدوثه وحصوله.المستقبل تفيد است
ِبدديند (ومندده قولددده تعددالى:  ِإَلددى ِفْرَعددْوَن َوَمَلِئددِه  * َوَلَقددْد َأْرَسددْلَنا َموَسددى ِبنَياِتَنددا َوَسددْلَطاند مُّ

ىُد ُ  *َفاتََّبَعوْا َأْمَر ِفْرَعدْوَن َوَمدا َأْمدَر ِفْرَعدْوَن ِبَرِشديدد  َرَدُهمُ َم اْلِقَياَمدِة َقْوَمدَه َيدوْ  َيق  النَّداَر َوِبدْئَس  َفىَأو 
 [.98-96]هود،  )اْلِوْرَد اْلَمْوَرودَ 

                                         
 .3/161انظر: الكشاف،  ا1و
 .2/198المثل السائر،  ا2و
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السددياق عددن المضددارع "يقدددم" إلددى الماضددي "فددأوردهم"، ولددو جددرى علددى  تحددوللقددد 
مقتضى الظاهر لكان على النحو: "سيقدم قومه يوم القيامة وسيوردهم الندار"؛ ألن الحددي  

إلى الماضي وفأوردهما فيه داللة علدى  تحولم القيامة، ومجيء العن زمن مستقبل وهو يو 
َر الفعددل بحددرف والفددداءا ليدددل علددى سدددرعة  القطددع والتأةيددد بوقدددوع الحدددث وحصددوله، وَصددددِه

 الورود؛ لما في ذلك من التهديد والتخويف.
يخبددر عددن نتددائج محققددة ألحددداث سددابقة لهددا، تحمددل عددابع  تحددولوهددذا النددوع مددن ال

فاجددأة، َفَفددَزَع مددن فددي السددموات واألر  حدددث مفدداجيء مترتددب علددى الددنف  فددي الدهشددة والم
الصور، وكذلك ورود فرعدون وقومده الندار يعقدب مشدهد قدومده لهدم إلدى سداحة الحشدر بذلدة 

. ويددرد غالبددًا فددي مشدداهد البعدد  والقيامددة والحشددر؛ لددذا أضددفى عليهددا األسددلوب ا1ووصددغار
 .ا2وتحققها وحصولهاالقرآني زمن الماضي في حدوثها لتأةيد 

إلى الماضي للداللدة علدى أنده سدابق للمضدارع فدي التحقدق والحصدول،  تحولويرد ال
َناُهم  اْلِجَباَل َوَتَرى اأَلْرَ  َباِرَزًة و ُنَسي فرُ َوَيْوَم (من ذلك قولده تعالى:  َحَشىر  َفَلدْم َنَغداِدْر ِمدْنَهْم  ََ

 [.47]الكهف،  )َا َأَحدا
يًا بعددد ونسدديرا "للداللدة علددى أن حشدرهم قبددل التسدديير فقدد جدديء بدد وحشددرناهما ماضد

 .ا3ووقبل البروز ليعاينوا تلك األهوال العظائم، كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك"
َعىىثُ َوَيددْوَم (ومندده قولددده تعددالى:  ددْن َأنَفِسددِهْم وَ  َنب  ددةد َشددِهيدًا َعَلددْيِهم مِه َنىىاِفددي َكددلِه َأمَّ ئ  ِبددَك  جف
ْلَندددددا َعَلْيدددددَك اْلِكتَددددداَب ِتْبَياندددددًا لِهَكدددددلِه َشدددددْيءد َوَهدددددًدى َوَرْحَمدددددًة َوَبْشدددددَرى َشدددددِهيدًا َعَلدددددى َهددددددؤالء وَ   َنزَّ

[. جدداءت هددذه اآليددة فددي سددياق ذكددر بعدد  األنبيدداء والرسددل شددهداء 89]النحددل،  )ِلْلَمْسددِلِمينَ  
بمزيد عناية وتكدريم بدأن جعلده هللا  صلى هللا عليه وسلمعلى قومهم، وخصص خاتم الرسل 

، ويدل على هذه ا4وعزوجل شهيدًا على هذه األمم كلها، وهو ما ذهب إليه بعض المفسرين
بعدد اإلخبددار عددن البعدد   صدلى هللا عليدده وسددلمإلدى الخطدداب للرسددول  تحددولالعنايدة أيضددًا ال

ي "إيثددار لفددظ المعجمددي عددن كلمددة البعدد  إلددى المجدديء، وفدد تحددولبالغيبددة "وجئنددا بددك"، وال
                                         

 .72انظر: الزمن واللغة،  ا1و
 .153انظر: من أساليب التعبير القرآني، عالب الزوبعي،  ا2و
 .2/487انظر: الكشاف،  ا3و
 .14/213، ورَو المعاني، 5/135انظر: تفسير أبي السعود،  ا4و
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الذي نحن  تحول. وفيه الا1و"صلى هللا عليه وسلم-المجيء على البع  لكمال العناية بشأنه
بصدده عدن الفعدل المضدارع "نبعد " إلدى الماضدي "جئندا"، وفدي كدل ذلدك "إشدعار بأفضدليته 

على سائر المرسلين، وأفضلية شهادته فدي هدذا اليدوم علدى شدهاداتهم،  صلى هللا عليه وسلم
 .ا2ولهذا وذاك يجاء به شاهدًا قبل بع  هؤالء الرسل في أمهم شهداء"وأنه 

إلى الماضي في هذا السياق أن الفعل الماضي سابق للمضارع فدي  تحوللقد أفاد ال
تحققه وحصوله، فقولده: "وجئنا بك على هدؤالء شدهيدًا" أي: وجئندا بدك شدهيدًا قبدل أن نبعد  

 في كل أمة شهيدًا عليهم.
ُسىُطواَلَكددْم أَْعددَداء و َيُكوُنىىواِإن َيْثَقَفدوَكْم (الى: ومنده قولددده تعدد َيب  ِإَلددْيَكْم َأْيددِدَيَهْم َوَأْلِسددَنَتَهم  ََ

وِء و واِبالسُّ َود  عدن الفعدل المضدارع الواقدع جوابدًا  تحدول[، فنجد ال2]الممتحنة،  )َلْو َتْكَفَرونَ  ََ
وا".  للشرط "يكونوا ويبسطوا" إلى الماضي "ووده

: "والماضي وإن كان يجري في جواب الشرط ا3وفيقول تحولري هذا الويعلل الزمخش
وا قبددل كددل شدديء كفددركم  مجدرى المضددارع فددي علددم اإلعددراب، فدد ن فيدده نكتدة، كأندده قيددل: ووده

األنفدس، مدن قتدل  وارتدادكم، يعني: أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعدًا 
ةدم كفدارًا، وردُّ  ةدم كفدارًا أسدبق المضدار عنددهم؛ لعلمهدم أن الددين أعدز وتمزيق األعرا  وردِه

علديكم مددن أرواحكدم؛ ألنكددم بدذالون لهددا دونده، والعدددو أهدم شدديء عندده أن يقصددد أعدزه شدديء 
 عند صاحبه".

مدددن زاويددة النظدددر إلدددى عنصدددر  تحدددولوقددد بدددين الزمخشدددري فددي هدددذا السدددياق نكتددة ال
ارع، ونجدد بالمقابدل السدكاةي الزمن، وذلك من كون الماضي أسبق في الحصول من المضد

مدن زاويدة النظدر إلدى  تحدولهددا وغيرهمدا يفسدرون هدذا ال951هدا وأبا السدعود وت 626وت 
: "وتددرك ا4والحددث، فالماضددي يدددل علددى تحقددق الحدددث وحصددوله ال محالددة، يقددول السددكاةي

نهم يود إلى لفظ الماضي؛ إذ لم تكن تحتمل ودادتهم لكفرهم من الشبهة ما كان يحتملهدا كدو 
 أعداء لهم، وباسطي األيدي واأللسنة إليهم للقتل والشتم". -أي يثقفوهم-

                                         
 .5/135تفسير أبي السعود،  ا1و
 .100أسلوب االلتفات، ص  ا2و
 .4/90الكشاف،  ا3و
 .240مفتاَ العلوم،  ا4و
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ويفيددد حددرف الشددرط وإْنا الددداخل علددى الفعددل المضددارع "يثقفددوكم" الشددك فددي وقددوع 
الحدددث، فظفددر الكفددار بالمسددلمين لدديس مؤكدددًا فهددو متوقددف علددى مدددى تمسددكهم بدددينهم قددوة 

ين أن ودادة أعدددائهم كفددرهم أمددر محقددق وضددعفا، وهددذا يختلددف مددن حددال إلددى حددال، فددي حدد
وحاصل فدي كدل حدال، سدواء قبدل الظفدر بهدم أم بعدده، فلديس متعلقدًا بالشدرط ومترتبدًا عليده، 

إلددى الماضدي علددى تحققدده فدي الحدددوث وحصددوله سدابقًا للشددرط والجددواب، ولددو  تحددولفددل ال
صاًل بعد الظفر بهم ال جاء مضارعًا ألوهم تعلقه بالشرط، فيكون َودُّ أعدائهم كفرهم أمرًا حا

وا لو تكفرون" أي: تمنوا ارتدادكم، وصيغة الماضي لإليذان ا1وغير، يقول أبو السعود : "ووده
 بتحقق ودادتهم قبل أن يثقفوهم أيضًا".

َأيَُّهدا الَّدِذيَن آَمَندوا ال َتتَِّخدَذوا  َيدا(ونجدد أن اآليدة السدابقة لهدذه اآليدة وهدي قولدده تعدالى: 
َكْم َأْوِلَيددداء َعددَدوِهي َوَعددددَ  ةف وَّ َمَودَّ م بفىىىال  ُقىىىوَن إفَلىىىي  ف دددَن اْلَحدددقِه َيْخِرَجدددوَن  ُتل  َوَقددْد َكَفدددَروا ِبَمدددا َجدداءَةم مِه

ِ َربِهَكددْم ِإن َكندددَتْم َخددَرْجَتْم ِجَهدددادًا ِفددي َسدددِبيِلي َواْبِتَغدداء َمْرَضددداتِ  َسددوَل َوِإيَّددداَةْم َأن َتْؤِمَنددوا ِبددداهللَّ ي الرَّ
وَن إفَلىىي  ف  ىىر  ةف ُتسف َمَودَّ َوَأَنددا أَْعَلددَم ِبَمددا َأْخَفْيددَتْم َوَمددا أَْعَلنددَتْم َوَمددن َيْفَعْلددَه ِمددنَكْم َفَقددْد َضددلَّ َسددَواء  م بفىىال 

ددِبيلِ  [. جددداء التعبيدددر فيهددا عمدددا قدددد يصددددر مددن المسدددلمين مدددن ودد للكفدددار 1]الممتحندددة،  )السَّ
بالمودة" وذلك في سياق نهدي بصيغة الفعل المضارع "تلقون إليهم بالمودة"، و"تسرون إليهم 

المددؤمنين عددن فعددل ذلددك، فددي حددين ورد التعبيددر عمددا يددوده الكفددار للمددؤمنين مددن ارتددداد عددن 
وا لو تكفرون" وفي ذلك "إبراز للمفارقة أو البون الشاسدع بدين مدا  دينهم بالفعل الماضي "ووده

. ا2وحسددد"و قددد يصدددر مددن المسددلمين مددن مددوالة هددؤالء، ومددا يضددمره الكفددار لهددم مددن ضددغينة 
وا لو تكفدرون" أفداد التحقدق  وذلك أن داللة المضارع تفيد التجدد، في حين أن الماضي "ووده

فكأن السياق القرآني يخاعب المسلمين قائاًل لهم: إنده مهمدا  -ةما أوضحنا سابقاً -والرسوخ 
ا تجددددت هددذه المددودة مددن قددبلكم واسددتمرت لهددؤالء الكفددار سددرًا أو عالنيددة، ف نهددا لددن تغيددر مدد
استقر في قلوبهم ونفوسدهم مدن كدراهيتكم ورغبدتهم فدي ارتددادكم عدن ديدنكم الدذي تنعمدون بده 

 دونهم.

                                         
 .8/236تفسير أبي السعود،  ا1و
 .100انظر: أسلوب االلتفات، ص  ا2و
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إلددى الماضددي للداللددة علددى االختصدداص بوصددف ثابددت مددن ذلددك قولددده  تحددولويددرد ال
اَلَة ِإنَّا اَل َنِضيَع َأْجَر اْلمَ َوَأَقاُموا  ِباْلِكَتاِب ُكوَن ُيَمس ف  َوالَِّذينَ (تعالى:  ]األعدراف،  )ْصِلِحينَ الصَّ
170.] 

فددي هددذا السددياق عددن الفعددل المضددارع "يمسددكون" إلددى الماضددي "أقدداموا" فيدده  تحولفددال
داللة على "أن التمسك بالكتاب أمر مستمر في جميدع األزمندة بخدالف إقامدة الصدالة ف نهدا 

 .ا1ومختصة بأوقاتها"
ةهم بكتدددداب هللا ومعندددى هدددذا أن التعبيددددر بالمضدددارع قدددد دله علددددى "اسدددتمرار استمسدددا

وتجدددده، كلمددا عددنه لهددم فددي حيدداتهم أمددر يهرعددون إليدده علبددًا لهدايتدده وتطبيقددًا لمنهجدده، أمددا 
الصددالة ف نهددا لمددا "ةانددت علددى المددؤمنين كتابددًا موقوتددًا" عبددر عددن إقامتهددا بالفعددل الماضددي 

 .ا2وللداللة على ثباتها، حتى صارت إقامتها على وجهها في وقتها صفة لهم"
إلدددى الماضدددي للداللدددة علدددى إظهدددار  تحدددولقات القرآنيدددة التدددي يدددرد فيهدددا الومدددن السددديا

ىىُتمَقددْل َمددا  ُينففُقىىونَ َيْسددَأَلوَنَك َمدداَذا (الرغبددة فددي حصددول الفعددل قولددده تعددالى:  ددْن َخْيدددرد  َأنَفق  مِه
دِبيِل َوَمدا َتفْ   )َعَلدوْا ِمدْن َخْيدرد َفدِ نَّ َّللاهَ ِبدِه َعِلديم  َفِلْلَواِلَدْيِن َواأَلْقدَرِبيَن َواْلَيتَداَمى َواْلَمَسداِةيِن َواْبدِن السَّ

 [.215]البقرة، 
عدن المضدارع "ينفقدون" إلدى الماضدي "أنفقدتم". ولدو جدرى السدياق  تحدوللقد حصل ال

ألن الجددواب جدداء …" علددى مقتضددى الظدداهر لكددان "يسددألونك مدداذا ينفقددون، قددل مددا تنفقددون 
يؤولدددددون فعدددددل الشدددددرط الماضدددددي  بأسدددددلوب الشدددددرط، والشدددددرط يقتضدددددي االسدددددتقبال، والنحددددداة

. "ولكن القصد من مجيء الشرط ماضيًا وإن كان معناه االسدتقبال، هدو إندزال ا3وباالستقبال
 .ا4وغير المتيقن منزلة المتيقن، وغير الواقع منزلة الواقع"

                                         
 .3/288د، تفسير أبي السعو  ا1و
 184التوجيه البالغي للقراءات القرآنية،  ا2و
 .4/16، وحاشية الصبان، 2/122، وحاشية الخضري، 2/249انظر: التصريح،  ا3و
 .4/56معاني النحو،  ا4و

This file was downloaded from QuranicThought.com



 30 

: "وكدذلك قولددهم: وإن قمدَت قمدَتا فيجديء بلفدظ الماضدي والمعندى ا1ويقول ابن جندي
نددده أراد االحتيددداط للمعندددى، فجددداء بمعندددى المضدددارع المشدددكوك فدددي معندددى المضدددارع، وذلدددك أ

 وقوعه بلفظ الماضي المقطوع بكونه، حتى كأن هذا قد وقع واستقر، ال أنه متوقع مترقب".
  

إلددى الفعددل الماضددي فددي الشددرط، فددي قولددده  تحددولوممددا سددبق ذكددره يتضددح لنددا سددر ال
لدك إلظهدار الرغبدة فدي حصدوله وحدثهم وإن كان مستقباًل في معنداه، وذ )وما أنفقتم(تعالى: 

علددى فعلدده، فكأندده حاصددل مددنهم متقددرر، متجدداوزًا مسددافة الددزمن فددي ذلددك ليشددد االنتبدداه إلددى 
حقيقددة الحدددث نفسدده وهددو اإلنفدداق، مشدديرًا إلددى وجددوه مصددارفه الحقددة، ليصددرف عددن الددنفس 

 أدنى تردد أو َشحهد في اإلنفاق والعطاء.
ُتُمونَ يَن الَّذِ  ِإنَّ (ومنه قولده تعالى:   َما َأنَزْلَنا ِمدَن اْلَبيِهَنداِت َواْلَهدَدى ِمدن َبْعدِد َمدا َبيَّنَّداَه  َيك 

ىَلُحوا  و َتىىاُبوا  ِإالَّ الَّدِذيَن  *ِللنَّداِز ِفدي اْلِكتَدداِب َأوَلددِئَك َيلَعدَنَهَم َّللاهَ َوَيْلَعددَنَهَم الالِعَندوَن  َأص  َوَبيََّنددوْا  ََ
 [.160-159]البقرة،  )ْم َوَأَنا التَّوَّاَب الرَِّحيمَ َفَأْوَلدِئَك َأَتوَب َعَلْيهِ 

الدذين كتمدوا مدا فدي التدوراة مدن صدفات الرسدول  ا2ونزلت هذه اآليدة فدي أحبدار اليهدود 
 ، ودينه الخاتم، ودالئل صدق نبوته.صلى هللا عليه وسلم
فددي اآليددة الكريمددة عدن الفعددل المضددارع الواقددع فددي جملددة الصددلة  تحددولوقدد حصددل ال

ين يكتمونا إلى الماضي الصلة والذين تدابواا، ومدا عطدف عليده ووأصدلحواا، ووبيهندواا، والذ
…ا ولو جاء السياق على أصله في مقتضدى الظداهر لكدان وإال الدذين يتوبدون ويصدلحون، 

إال الدددذين تدددابوا (، ال سددديما أن قولدددده تعدددالى: ا3وفيدددأتي فعددداًل مضدددارعًا دااًل علدددى االسدددتقبال
راد بدده االسددتقبال؛ "ألن ويكتمددونا فعددل مضددارع وهددذا بعددده، فالتوبددة بعددد يدد )وأصددلحوا وبيهنددوا

 .ا4والكتمان"
                                         

 .3/105الخصائص،  ا1و
 ير، ، والتحريدددددر والتندددددو 27-2/26، ورَو المعددددداني، 1/182انظدددددر فدددددي أسدددددباب ندددددزول ذلدددددك: تفسدددددير أبدددددي السدددددعود،  ا2و

2/65. 
الفعل المضارع يدل على الحال واالستقبال وهو ما نص عليه جمهرة من النحاة من ذلك ما ذكره المبرد في المقتضدب  ا3و

: 2/137، "تقددول: زيدددد يأةدددل" فيصدددلح أن يكدددون فدددي حدددال أةدددل، وأن يأةدددل فدددي مدددا يسدددتقبل"، وجددداء فدددي المفصدددل 2/2
 للحال أو االستقبال قرينة السياق."ويشرك فيه الحاضر والمستقبل والذي يحدد كونه 

 .3/316معاني النحو،  ا4و
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إلى الفعل الماضي في هذا السياق  تحولأن مجيء ال -وهللا أعلم-والذي يظهر لي 
أفداد الحد  علدى التوبددة والحدض علدى اإلصددالَ والتبيدين، فالماضدي يدددل علدى تحقدق وقددوع 

بة قدد حصدلت مدنهم وإصدالَ قدد كدان، أو هكدذا ينبغدي الفعل وحصوله، وكأنه يخبر عن تو 
 أن يكون.

 : "أنددده للداللدددة علدددى ا1ووأمدددا التعبيدددر بالفعدددل المضدددارع "يكتمدددون" فيدددرى ابدددن عاشدددور
 فددددددي الحددددددال كدددددداتمون للبيهنددددددات والهدددددددى، ولددددددو وقددددددع بلفددددددظ  -أي: علمدددددداء اليهددددددود-أنهددددددم 

ود إقامدددة الحجدددة علدددى الماضدددي لتدددوهم السدددامع أن المعِنددديَّ بددده قدددوم مضدددوا، مدددع أن المقصددد
 الحاضرين".

ويدرى الباحدد  أن داللددة الفعدل "يكتمددون" تتجدداوز داللددة الحدال إلددى داللددة االسددتمرار، 
فالكتمدان للبيندات والهددى حاصدل مددنهم حدال ندزول القدرآن، ويتجدددد ذلدك مدنهم ويسدتمر إلددى 

 قيام الساعة، فكتمان الحق صفة فيهم على الدوام.
إلدددى الماضدددي فدددي السدددياقات السدددابقة قدددد دل علدددى  عدددن المضدددارع تحدددولوإذا كدددان ال

الرغبة في حصول الحدث وتحققه، ف نه قد يرد في سياقات أخرى ليددل علدى النقديض وهدو 
الرغبة في االنصراف عن الفعل وتركه، وهدذا يددل علدى أن السدياق هدو الدذي يحددد الداللدة 

ىُكر  َوَمدن (، من ذلدك قولدده تعدالى: تحولالمناسبة لل َفدِ نَّ َّللاََّ  َكَفىرَ َمدا َيْشدَكَر ِلَنْفِسدِه َوَمدن َفِ نَّ  َيش 
 [.12]لقمان،  )َغِنُي َحِميد  

سدددبقت اإلشدددارة فدددي هدددذا البحددد  أن فعدددل الشدددرط إذا جددداء ماضددديًا، وحقددده أن يدددأتي 
مضارعًا كما هو األصدل اللغدوي، ف نده يددل علدى تحقدق الحددث وحصدوله، وقدد يدرد ماضديًا 

"أو للداللدة علدى  -ةمدا سدلف ذكدره-ار الرغبدة فدي وقوعده ألسباب أخرى كالتفداؤل أو إلظهد
 .ا2وحصول الحدث مرة واحدة، في حين أن المضارع قد يفيد تكرار الحدث وتجدده"

هو الذي يحدد  -ةما أسلفنا-وكل الدالالت السابقة قد يقبلها الفعل ولكن السياق 
إلى الماضي  تحولأن الإلى الماضي، فقد ذكرنا في سياق سابق  تحولالداللة المناسبة لل

ٍر َفلفل َوالفَدي ن ُقل  ("أنفقتم" في قولده تعالى:  ي  ََ ُتم م فن   [ قد أفاد الرغبة 215]البقرة،  )َما َأنَفق 

                                         
 .2/66التحرير والتنوير،  ا1و
 .4/58معاني النحو،  ا2و
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في هذا اإلنفاق فأتى به ماضيًا وإن كان مستقباًل في المعنى، في حين دل المضارع 
تجدد واالستمرار في النفقة، فأراد السابق له في السياق نفسه "يسألونك ماذا ينفقون" على ال

الرغبة عند المكلفين في تحقق الحدث وحصوله على صورة التجدد  -عزوجل-المولى 
واالستمرار، فنكون بذلك قد جمعنا بين أةثر من داللة في سياق واحد إذا احتملها السياق، 

ن سر وكذلك الحال نفسه في هذه اآلية التي نحن بصددها، فيرى فاضل السامرائي أ
 مجيء الفعل ويشكرا بصيغة المضارع، ووةفرا بصيغة الماضي؛ 

 "ألن الشكر يتجدد ويكثر، وليس كذلك الكفر، ف ن الكفر يحصل ابتداء ويبقى 
صاحبه عليه إال إذا شاء هللا، فالشكر عمل يومي متجدد بخالف الكفر الذي هو 

 .ا1واالعتقاد"
ينقضدده مددا ورد فددي سددياقات قرآنيددة ولكددن مددا ذهددب إليدده السددامرائي فددي هددذا السددياق 

الَّددِذيَن آَتْيَندداَهَم اْلِكتَدداَب َيْتَلوَنددَه َحددقَّ ِتاَلَوِتددِه َأْوَلدددِئَك َيْؤِمَنددوَن ِبددِه (أخددرى، مددن ذلددك قولددده تعددالى: 
ُفر  َومن   [.121]البقرة،  )ِبِه َفَأْوَلدِئَك َهَم اْلَخاِسَرونَ  َيك 

ُفىىىر  َوَمدددن (وقولدددده تعدددالى:  ِ َسدددِريَع اْلِحَسدددابِ  ِبنَيددداتِ  َيك  ِ َفدددِ نَّ َّللاه [، 19]آل عمدددران، )َّللاه
ُفر   َوَمن(وقولده تعالى:   )َوَماَلِئَكِتِه َوَكَتِبِه َوَرَسِلِه َواْلَيْوِم اآلِخدِر َفَقدْد َضدلَّ َضداَلاًل َبِعيدداً  ِباهللهِ َيك 

ُفُروَن  ِإنَّ الَِّذينَ ([، ومنه قولده تعالى: 136]النساء،  ِ َوَيْقَتَلدوَن النَِّبيِهدينَ ِبنَيداتِ َيك  ِبَغْيدِر َحدقهد   َّللاه
ددْرَهم ِبَعددَذابد َأِلدديمد  [، وقولددده 21]آل عمددران،  )َوَيْقَتَلددوَن الِهددِذيَن َيددْأَمَروَن ِباْلِقْسددِم ِمددَن النَّدداِز َفَبشِه

ُفىىُروَن  ِإنَّ الَّددِذينَ (تعددالى:  َقددوْا َيك  ِ َوَرَسددِلِه َوَيِريددَدوَن َأن َيَفرِه ِ َوَرَسددِلِه َويَقوَلددوَن َنددْؤِمَن بددين  ِبدداهلله َّللاه
 [.150]النساء، )ِبَبْعضد َوَنْكَفَر ِبَبْعضد َوَيِريَدوَن َأن َيتَِّخَذوْا َبْيَن َذِلَك َسِبيالً 

ففددي السددياقات السددابقة وغيرهددا ورد التعبيددر عددن الكفددر بصدديغة المضددارع الددذي يدددل 
د مددرة واحدددة وال يتجدددد؛ لددذا ورد التعبيددر علددى التجدددد والحدددوث، خالفددًا لزعمدده أن الكفددر يددر 

 عنه في سياق اآلية بالماضي.
إلدى الماضدي ينبغدي فهمهدا مدن السدياق نفسده، وبالمقارندة  تحدولوالحقيقة أن داللدة ال

عنه، مع افترا  بقاء التركيب على أصله ثم النظر إلى البددائل األسدلوبية  تحولبالفعل الم
عدد داللدي جديددد، فسدياق اآليدة يددذكر الشدكر بصدديغة الحاصدلة فدي السددياق ومدا أضدفته مددن ب

                                         
 .4/58معاني النحو،  ا1و
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عندده إلددى الماضددي، بقولددده: وومددن كفددرا، فالسددياق سددياق  تحددولالمضددارع ومددن يشددكرا ثددم 
َوَلَقددْد آَتْيَنددا (الشددرك والكفددر، بدددليل سددياق   ترغيددب وحدد  علددى الطاعددة والشددكر وتنفيددر مددن

ِ َوَمددن  ىىكُ َلْقَمداَن اْلِحْكَمددَة َأِن اْشدَكْر هللَّ  )َفدِ نَّ َّللاََّ َغِنددُي َحِميددد   َكَفىىرَ َفِ نََّمددا َيْشدَكَر ِلَنْفِسددِه َوَمددن ر  َيش 
 [.12]لقمان، 

َوِإْذ َقدداَل َلْقَمدداَن الْبِنددِه َوَهددَو َيِعَظددَه َيددا َبَندديَّ ال َتْشددِرْك ِبدداهللَِّ ِإنَّ (وجدداء بعدددها علددى التددو: 
ْرَك َلَظْلم  َعِظيم   َوَمدن َيْشدَكْر َفِ نََّمدا َيْشدَكَر ِلَنْفِسدِه َوَمدن (عدالى: [، فجاء قولده ت13]لقمان،  )الشِه

َأِن [، بددين أمددر ونهددي، فهددو مسددبوق بددأمر بالشددكر "12]لقمددان،  )َةَفددَر َفددِ نَّ َّللاََّ َغِنددُي َحِميددد  
"، فالسددياق كلدده أمددر باإليمددان والشددكر ونهددي عددن ال َتْشددِرْك ِبدداهللَِّ "، وملحددوق بنهددي "اْشددَكْر هللَِّ 
الشددرك. فدددل المضددارع فددي الحالددة هددذه علددى التجدددد واالسددتمرار للحدد  علددى تجدددد الكفددر و 

عدن ذلدك  تحدولالشكر واستمراره، ومحاولة الوصول فيه إلدى مرتبدة مدن الكمدال والتمدام، ثدم 
في التعبير عن الكفر بالماضي "ومن كفر"، تغييبًا لحدث الكفدر، وعددم التوقدف عندده رغبدة 

 لالنصراف عنه والترك.
: "وفددي هددذه اآليددة قدال فددي الشددكر وومددن يشددكرا بصدديغة ا1وهدددا606لددرازي وت قدال ا

المسددتقبل، وفددي الكفددران "ومددن كفددر فدد ن هللا غنددي حميددد"، وإن كددان الشددرط يجعددل الماضددي 
والمستقبل في معنى واحد، كقول القائدل: مدن دخدل داري فهدو حدر،  ومدن يددخل داري فهدو 

اد إلى أمر، وهو أن الشدكر ينبغدي أن يتكدرر فدي ، فنقول: فيه إشارة إلى معنى، وإرشا2وحر
ةددل وقددت لتكددرر النعمددة، فمددن شددكر ينبغددي أن يكددرر، والكفددر ينبغددي أن ينقطددع، فمددن كفددر 

 ينبغي أن يترك الكفران".

 عن الماضي إل  األمر: تحولالصورة الثالثة: ال
الفعددل الماضددي فددي هددذه الحالددة وجملددة خبريددةا فددي حددين يمثددل فعددل األمددر   ويمثل

عدن األسدلوب الخبدري إلدى األسدلوب اإلنشدائي يهددف إلدى  تحدولملة وإنشائية علبيةا، "والج

                                         
 .25/146تفسير الرازي،  ا1و
دليدل ليس كذلك، بل بينهمدا فدرق فدي المعندى كمدا سدبقت اإلشدارة إليده فدي هدذا البحد ، وهدو أن مجديء الشدرط ماضديًا  ا2و

علددى الرغبددة فددي تحققدده وحصددوله، ومجيئدده علددى أصددله المضددارع شددرط مطلددق، فقولددده: مددن دخددل داري فهددو حددر، فمددع 
داللة الشرط، فيه مزيد ح  وحظ على الدخول، وقولده: من يدخل داري فهو حر، شرط محض، ولديس فيده مزيدد تأةيدد 

 على ذلك، وسياق المقام هو الذي يحدد النظم المناسب للكالم.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 34 

تحقيددددق أغددددرا  بالغيددددة تتددددوزع علدددددى الوظيفددددة االنفعاليددددة والمددددتكلما والوظيفددددة االفهاميدددددة 
 .ا1ووالمتلقيا كداللة الرضا بالواقع الصياغي حتى كأنه مطلوب تحقيقه في الواقع بالفعل"

َأقفيُمىىوا  َربِهددي ِباْلِقْسددِم و َأَمىىرَ َقددْل  مددن ذلددك قولدده تعددالى: َوَجددوَهَكْم ِعنددَد َكددلِه َمْسددِجدد  ََ
يَن َكَما َبَدَأَةْم َتَعوَدونَ   [.29]األعراف:  َواْدَعوَه َمْخِلِصيَن َلَه الدِه

في هذا السياق عدن الماضدي إلدى األمدر ووأقيمدواا "ولدو جداء السدياق  تحولحصل ال
 .ا2ور ربي بالقسم وأمركم أن تقيموا وجوهكما"على أسلوب واحد، لقال: وأم
 :ا3وفالمستوى السطحي

 أقيموا           →أمددر  
 أمر   →   ما د 

 والمستوى العميق:
 وأمرا ب قامة          أمدر
 ما د        ما د 

من ارتباط هذه اآلية بما قبلها، إذ هي رد على مقولة الكفار  تحولوندرك سر هذا ال
َوِإَذا َفَعَلوْا َفاِحَشًة َقاَلوْا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباءَنا َوَّللاهَ َأَمَرَنا ِبَها المولى عزوجل بقوله: التي ذكرها 

ِ َما اَل َتْعَلَمونَ   [.28]األعراف:  َقْل ِإنَّ َّللاهَ اَل َيْأَمَر ِباْلَفْحَشاء َأَتَقوَلوَن َعَلى َّللاه
ري، وإن كدان متضدمنًا معندى اإلنشداء وجاء الحددي  عدن األمدر بالقسدم بأسدلوب خبد

 وأمر ربي بالقسما إذ معنى ذلك وأقسطواا ولكنه جاء بأسلوب خبري ولم يأِت أمرًا مباشرًا.
 فلم يقل: "قل أقسطوا وأقيموا" وذلك للداللة على أمرين:

: أن فعدددل الماضددددي فددددي وأمددددر ربددددي بالقسدددما يدددددل علددددى تحقددددق ذلددددك األمددددر األول
فدي القددم، بده قدام ميدزان السدموات واألر ، ولدذلك أسدند الفعدل  وحصوله، فهو "مبدأ موغل

                                         
 .132تحوالت البنية في البالغة العربية،  ا1و
 .2/137الطراز:  ا2و
أي: علددى سددطح البنيددة، وإال فمددا جدداء علددى سددطح البنيددة هددو العمددق فددي الداللددة نفسددها، وإنمددا هددذا االفتددرا  علدددى  ا3و

 مقتضى المطابقة في السياق.
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الماضدي إلدى الدذات العليددة وربديا، ليعمدق اإلحسداز بالقدددم والتمدام، ألن األمدر صددر عددن 
 .ا1والذات األزلية"
: أن القسدم هددو مددا أمددر هللا بده وشددَرَعه، سددواء التزمددوا بده أم لددم يلتزمددوا، فددال والثىىاني

فهو أمر أزلي استقام عليه أمر الكون والحياة، ولدو قدال: "أقسدطوا"  يغير ذك من أمره شيئًا،
لكان األمر موجهًا إليهم على وجه الخصوص، ولم يفد تحققه في الزمن الماضي واستمراره 
في الحاضر والمستقبل، فالفعل وأمرا فعل سلب منده الدزمن، فهدو دال علدى األمدر بالقسدم 

للداللة على أنه ما دام أمر هللا بالقسم أمرًا أزليدًا كوندًا  إلى األمر ووأقيمواا تحولمطلقًا، ثم 
وشرعًا، فحقكم أن تنفعلوا ألمره الكدوني، ومدراده الشدرعي، فتحققدوا معندى القسدم فدي حيداتكم 

 ب قامة وجوهكم للصالة له عند كل مسجد.
وفددي هددذا السددياق تتوافددق البنيددة العميقددة مددع البنيددة السددطحية "فالمحافظددة علددى تنفيددذ 

ألمددر بالصددالة فددي الحاضددر والمسددتقبل وةمددا هددي داللددة األمددرا تددؤدي إلددى التمسددك بدد قرار ا
، سددواء فدي التعامددل مددع المدنعم األعلددى عزوجددل؛ ألن الصدالة صددلة بددين العبددد تحددولمبددأ ال

 .ا2ووربه، أو في التعامل مع الناز، ألنها تنهى عن الفحشاء والمنكر"
ب الفعدل علدى سدبيل الوجدوب ويحمدل فدي إلدى األمدر ليددل علدى علد تحوللذا كان ال

عياته الزمن الحاضر والمستقبل، وأفاد المتلقين "العناية بتوكيدده فدي  نفوسدهم، فد ن الصدالة 
 .ا3ومن أوكد فرائض هللا على عباده"

الداللة على سرعة تحقق الحدث وحصوله. من ذلدك قولدده  تحولومن دالالت هذا ال
ْبِت َفَقْلَنا َلَهْم َوَلقَ تعالى مخاعبًا بني إسرائيل:  ِقدَرَدًة  ُكوُنىوا  ْد َعِلْمَتَم الَِّذيَن اْعَتَدوْا ِمنَكْم ِفي السَّ

 [.66-65]البقرة:  َفَجَعْلَناَها َنَكااًل لِهَما َبْيَن َيَدْيَها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعَظًة لِهْلَمتَِّقيَن * َخاِسِئينَ 
دة فيه قدد حصدلت فدي الدزمن الماضدي، نجد السياق كله يدل على أن األحداث الوار 

بقدددرائن لفظيدددة: وولقدددد علمدددتم، اعتددددوا، فجعلنددداهم، فقلندددا، فجعلنددداا، فدددالزمن المسددديطر علدددى 
عن الفعل الماضي إلى األمر بقولده: "ةوندوا  تحولالسياق هو زمن الماضي، ولكن السياق 

ق؛ ممدا جعدل األمددر قدردة"؛ ألن فدي األمدر "ةوندوا" شددًا لالنتبداه بددالتحول الحاصدل فدي السديا
                                         

 .324تحوالت البنية في البالغة العربية،  ا1و
 .324الغة العربية، تحوالت البنية في الب ا2و
 .2/193المثل السائر،  ا3و
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مركزًا على بؤرة الحدث الهامة وهي تحول ذواتهم إلى قردة خاسئين، وفيه داللة على سرعة 
ِإنََّما َأْمَرَه ِإَذا القائل لتشياء:  -تحقق الحدث وحصوله مستمدًا ذلك من قدرة اآلمر عزوجل

قددد أمددر الحدددث  -عزوجددل-المددولى [، وكددأن 82]يددس:  َأَراَد َشددْيئًا َأْن َيَقددوَل َلددَه َكددْن َفَيَكددونَ 
نفسه أن يكون فكان، ف ذا بذواتهم قد انفعلت لهذا األمر اإللهي على وجده السدرعة فانمحدت 
معالم البشرية واإلنسانية منهم ليصبحوا مسخًا حقيقيًا حاصاًل فيهم، ففدي األمدر داللدة علدى 

علدى نحدو "فجعلنداهم قوة إيقاع الحدث وتحققه ال تكون في الماضي في ما لو كدان السدياق 
قردة خاسئين"؛ ألن األمر يددل علدى شددة غضدب الجبدار علديهم، وصددور األمدر منده علدى 

 وجه السرعة والقوة والجبروت.
وهذا السياق سياق تحول وتغيير، فكما حصل تحول في أشكالهم وذواتهم رافق ذلدك 

 .تحول في التعبير عن ذلك الحدث، فوافق تحوَل المبنى تحول  في المعنى
: "فقلنا لهم "ةونوا" أمر من الكون، وليس بأمر حقيقة؛ ا1وهدا745قال أبو حيان وت 

ألن صديرورتهم إلددى مددا ذكددر لدديس فيدده تكسددب لهدم؛ ألنهددم ليسددوا قددادرين علددى قلددب أعيددانهم 
ِإنََّمدا َأْمدَرَه ِإَذا َأَراَد َشدْيئًا قردة بل المراد منه سرعة الكدون علدى هدذا الوصدف، كقولده تعدالى: 

 [. ومجازه أنه لما أراد منهم ذلك صاروا كذلك".82]يس:  ْن َيَقوَل َلَه َكْن َفَيَكونَ أَ 
إلددى األمدر للداللددة علدى كيويددة وقدوع الحدددث، كمدا فددي قولده تعددالى:  تحدولوقدد يددرد ال

 َثَدمَّ َأْحَيداَهْم  ُموُتىوا  َهدَم َّللاهَ َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َخَرَجوْا ِمن ِدَياِرِهْم َوَهْم َأَلوف  َحَذَر اْلَمْوِت َفَقداَل ل
 [.243]البقرة:  ِإنَّ َّللاهَ َلَذو َفْضلد َعَلى النَّاِز َوَلدِكنَّ َأْةَثَر النَّاِز اَل َيْشَكَرونَ 

يخبددر السددياق عددن حدددث مضددى، وكددان يقتضددي أن يكددون "فأمدداتهم هللا ثددم أحيدداهم"، 
ة علدى أن الحددث قدد وقدع بسدرعة وقدوة عن الماضي إلدى األمدر "موتدوا"، للداللد تحولولكنه 

شددملت جميددع المخدداعبين فلددم يتخلددف عندده أحددد، وأن المددوت قددد تلبسددهم جميعددًا فددي لحظددة 
واحددة، ولددو قددال: "فأمداتهم" لمددا كددان فددي الماضدي داللددة علددى ذلددك، ولكدان المعنددى أنهددم قددد 

م"، فد ن قلدت: : "فقال لهم هللا موتدوا ثدم أحيداها2وهدا538ماتوا فحسب، يقول الزمخشري وت 
ما معنى قوله: فقال لهم موتوا قلت: معناه فأماتهم، وإنما جيء به علدى هدذه العبدارة للداللدة 

                                         
 .1/246البحر المحيم،:  ا1و
 .378-1/377الكشاف،  ا2و
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علددى أنهددم مدداتوا ميتددة رجددل واحددد بددأمر هللا ومشدديئته، وتلددك ميتددة خارجددة عددن العددادة كددأنهم 
أراد شديئًا  أمروا بشديء فدامتثلوه امتثدااًل مدن غيدر إبداء وال توقدف كقولده تعدالى: "إنمدا أمدره إذا

 أن يقول له كن فيكون".
 عدن األمدر إلدى الماضدي، لداللدة تدوحي بدأن تحدوالً ثم مثَّل الفعل الماضي "فأحيداهم" 

القدرة اإللهية هي التي أحيت كما أماتت، إذ ليس بمقدور األموات أن يكونوا أهداًل للخطداب 
لدزمن مدع التراخدي الدذي وتوجيه األمر إليهم فيما لو قدال ثدم واحيدواا وفيده إشدارة إلدى مطدل ا

يشي به الحدرف وثدما مدع فعدل اإلحيداء، حتدى يشداهد بعضدهم بعضدًا لحظدة اإلحيداء فيكدون 
 ذلك أشد وقعًا على النفس وأثرًا.

عن الماضي الذي يمثل جملة خبرية إلى فعل األمر الدذي يمثدل جملدة  تحولويرد ال
لَّىىم  َوأُ إنشدائية بقصدد التفريددق بدين مضددمونهما، منده قولدده تعدالى:  َلَكدَم اأْلَْنَعدداَم ِإالَّ َمدا َيْتَلددى  حف

َتنفُبواَعَلْيَكْم  ورِ  َفاج  ْجَس ِمَن اأْلَْوَثاِن َواْجَتِنَبوا َقْوَل الزُّ  [.30]الحج:  الرِه
ا الددذي هددو جملدددة خبريددة إلدددى األمددر وفددداجتنبوا َأِحلَّدددْت عدددن الماضددي و تحددولحقددق ال

ة التفريدددق بددين الخبددر واإلنشدداء، فدددالخبر الددذي يمثددل جملدددة إنشددائية علبيددة دالدد…ا الددرجس 
بصيغة الماضي في قوله تعالى: "وأحلت لكم بهيمة األنعام" يشير إلى تحقق حصول الحدل 
وتلبسهم به منذ زمن، وفي ذلك مزيد فضل عليهم وامتنان، ثم استثنى مما أحله من األنعدام 

بقة السدياق فيكدون "إال ما يتلى عليهم فأتى بصيغة المضارع، وحقه أن يأتي بالماضي لمطا
ما تلدي علديكم". فأفداد المضدارع هندا االحتدراز؛ أي: مدا يتلدى علديكم مدن المحرمدات فدي هدذه 

 تحدولاآليات وما سيعقبها من محرمدات الحقدة ال مدا قدد ذكدر فدي آيدات سدابقة فحسدب، ثدم 
عددن  تحددولعددن اإلخبددار إلددى اإلنشدداء والطلددب فقددال: "فدداجتنوا الددرجس مددن األوثددان"، وفددي ال

اإلخبدددار إلدددى اإلنشددداء، وهمدددا أسدددلوبان مختلفدددان مدددن أسددداليب العربيدددة إشدددارة إلدددى اخدددتالف 
مضمونها مبنًى ومعنًى، فالحالل يختلف تمامًا عن الحرام وبينهما بدون شاسدع، لدذلك حسدن 

في األسدلوب الفتدًا للنظدر إلدى االخدتالف بينهمدا،  تحولمجي األمر باالجتناب ليكون هذا ال
 ثان وقول الزور ال يدخالن في الحالل.وأن الرجس من األو 

ولددو جدداء السددياق علددى نسددق واحددد مددن اإلخبددار، فقددال: "وأحلددت لكددم بهيمددة األنعددام 
وحرم عليكم الرجس من األوثان وقول الزور"، لما كان فيه من الداللة المذكورة في المفارقة 

 ما في هذا التعبير.
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ة بدين األسدلوبين، فكدأن السدياق القرآندي وازداد االنفتاَ الداللي ب يجاد العالقدة السدببي
هدي سدبب فدي حفدظ مدا أحلده هللا، وسدبب  -عزوجدل-يشير أيضًا إلدى أن امتثدال أوامدر هللا 

 في بقاء نعمته على العبد، فبينهما عالقة السببية من وجه والمفارقة من وجه آخر.
 عن المضارع إل  األمر تحولالصورة الرابعة: ال

األمددر للداللددة علددى اخددتالف الفعلددين، نحددو قولددده تعددالى عددن المضددارع إلددى  تحددولوي
َقداَلوْا َيدا َهدوَد َمدا ِجْئَتَندا ِبَبيِهَندةد َوَمدا َنْحدَن ِبتَداِرِكي آِلَهِتَندا حكاية عدن هدود عليده السدالم وقومده: 

دُ ا ِبَسدَوءد َقداَل ِإنِهدي ِإن نََّقدوَل ِإالَّ اْعتَدَراَك َبْعدَض آِلَهِتَند *َعن َقْوِلَك َوَما َنْحَن َلدَك ِبَمدْؤِمِنيَن  ى ف  ُأش 
َ ُدوا   َّللاهَ  [. فأتى بالفعدل المضدارع ابتدداء فقدال: 54-53]هود:  َأنِهي َبِريء  مِهمَّا َتْشِرَكونَ  َواش 

عندده إلددى فعددل األمددر عنددد مخاعبددة قومدده فقددال: وواشددهدواا، ولددم يقددل:  تحددول"َأْشددِهَد هللا" ثددم 
األفعددال، علددى نحددو مددن التبدداين بددين البنيددة السددطحية  "وَأْشددِهَدةم" فخددالف فددي المطابقددة بددين

 والعميقة، على النحو التالي:
 
 

 المستوى السطحي:
 اشهدوا          َأْشِهدَ 

 أمر       مضارع
 المستوى العميق:
 َأْشِهَدَةم          َأْشِهدَ 

 مضارع       مضارع
ا إلددى صدديغة األمددر  عددن صدديغة المضددارع وأشددهد هللاتحددوالً لقددد تضددمن هددذا السددياق 

وواشدهدواا، وذلددك إلبدراز البددون الشاسددع بدين اإلشددهادين، ف شددهاده هللا إشدهاد صددحيح وثابددت 
عن اعتقاد ويقين، وإشهاده إياهم ليس إشهادًا حقيقيًا وإنما هو علدى سدبيل السدخرية والدتهكم 

بيددرة بدددين ، لددذا أتددى بدده بصدديغة األمدددر وواشددهدواا ليشددير إلددى الهددوة الكا1ووالتحدددي إلرادتهددم

                                         
 .2/276انظر: الكشاف،  ا1و
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الطرفين: عرف آمدر وحقده أن يطداع وهدو وهدودا عليده السدالم، وعدرف آخدر مدأمور حقيدر 
 الشأن وهم قوم هود.

ففي األمدر واشدهدواا داللدة واضدحة علدى البدراءة التامدة بدين الطدرفين وعلدى التحددي 
"مواقددف الطددرفين المتباعدددين عددن  تحددولالقددوي مددن قبددل نبددي هللا هددود لقومدده، فددأبرز هددذا ال

 تحدوليق ذكر صيغة المضارع التي توضدح تشدريف الطدرف األول وقوتده وعظمتده ثدم العر 
 .ا1وعنها إلى صيغة األمر الدالة على حقارة شأن الطرف الثاني وبطالن موقفهم الذليل"

: "يحتمل أن يكدون إشدهاده لهدم حقيقدة والغدر  ا2وهدا689ويرى ابن المنيَّر أنه وت 
إلى صيغة األمر عن صيغة الخبر للتمييز بين خطابده هلل  تحولإقامة الحجة عليهم، وإنما 

تعدالى وخطابدده لهدم، بددأن يعبدر عددن خطدداب هللا تعدالى بصدديغة الخبدر التددي هدي أجددل وأوقددر 
 للمخاعب من صيغة األمر".

عن المضارع إلى األمر للداللة على أن الفعل المضارع يدراد بده األمدر،  تحولوقد ي
ُلىىمددن ذلددك قولددده تعددالى:  ددَن اْلَخددوفِ  َونَُّكم  َوَلَنب  ددَن اأَلَمددَواِل َواألنَفددِس  ِبَشددْيءد مِه َواْلَجددوِع َوَنْقددصد مِه

رف َوالثََّمَراِت  اِبِرينَ  َوَبش ف  [.155]البقرة:  الصَّ
إلدددددى فعدددددل األمدددددر ووبشدددددر  تحدددددولأتدددددى بالفعدددددل المضدددددارع المؤكدددددد وولنبلدددددونكما ثدددددم 
لسدياق مطدردًا علدى نسدق المضدارع الصابرينا، ولم يقل: وولنبشرنَّ الصابرينا حتى يكدون ا

ا.… المؤكد على نحو: وولنبلونكم   ولنبشرنَّ
هدددددددا أن قولدددددده: ووبشددددددر الصددددددابرينا معطددددددوف علددددددى 1270ويددددددرى األلوسددددددي وت 

وولنبلددونكما مددن قبيددل عطددف المضددمون علددى المضددمون، "أي: االبددتالء حاصددل لكددم وكددذا 
 .ا3والبشارة، لكن لمن صبر منكم"

والخبر هو ما عرف عند الزمخشدري بعطدف القصدة علدى وهذا العطف بين اإلنشاء 
القصدددة، فالزمخشدددري ال يمندددع عطدددف اإلنشددداء علدددى الخبدددر مدددا دام المعتمدددد بدددالعطف هدددو 

                                         
 .326تحوالت البنية في البالغة العربية،  ا1و
 .2/193، وانظر: المثل السائر، 2/276حاشية ابن المنير على الكشاف،  ا2و
 .2/23انظر: رَو المعاني،  ا3و
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مضدمون الجمددل ال األلفدا ، وحينئددذ ال تطلدب المشدداةلة بدين األلفددا ، وإنمدا تطلددب المناسددبة 
 .ا1وبين المعاني"

ي المنبثددق مددن جزئيددات متعددددة "فهددو عطددف معنددى الكددالم ومفهومدده ومضددمونه الكلدد
 .ا2ومختلفة الصور خبرًا وإنشاء على مضمون كلي مثله"

والذي يظهر أن قوله تعالى: "ولنبلونكم" فيده معندى إنشدائي، هدو علدب الصدبر مدنهم 
على البالء؛ ألن اإلخبار بذلك منله علب الصبر على ذلك الدبالء، فيكدون وبشدرا معطوفدًا 

عن أن يقال: فاصدبروا وأبشدروا إلدى مدا  تحولى الطلب، "ولكنه على ولنبلونكما لما فيه معن
عليدده الددنظم ليكددون الخبددر المؤكددد فددي ولنبلددونكما مفجددرًا الرغبددة والعددزم علددى الصددبر ومقابلددة 

 .ا3والبالء به"
َك َقدداَل َأَراِغددب  َأنددَت َعددْن آِلَهِتددي َيددا ِإْبددراِزيَم َلددِئن لَّددْم َتنتَددِه أَلَْرَجَمنَّددومندده قولددده تعددالى: 

 [.46]مريم:  َواْهَجْرِني َمِليهاً 
عن الفعل المضارع وأرجمنكا إلى األمر وواهجرنيا ولم يقدل:  تحولففي هذه اآلية 

 ووألهجرنكا.
وقدد علددل الزمخشدري وغيددره أن فعددل األمدر واهجرندديا "معطددوف علدى محددذوف يدددل 

 .ا4وعليه ألرجمنك؛ أي: فاحذرني واهجرني؛ ألن ألرجمنك تهديد وتقريع"
مضدمونه إنشداء، يدراد  -عليده السدالم-فالفعدل وألرجمندكا فيده تهديدد ووعيدد بد برازيم 

 به تحذيره من سب آلهتهم المزعومة، وكأنه يقول: إذا لم تنته فاحذرني.
 عن األمر إل  الماضي تحولالصورة الخامسة: ال

َنىىىاَوِإْذ منددده قولددده تعدددالى:  ىىىُذوا  ندددًا اْلَبْيدددَت َمَثاَبدددًة لِهلنَّددداِز َوَأمْ  َجَعل  َقددداِم ِإْبدددَراِزيَم  َواتَّخف ِمدددن مَّ
ددَرا َبْيِتدَي   دوالركدع السددجو َواْلَعدداِةِفيَن  للطدائفيينَمَصدلىى َوَعِهدْدَنا ِإَلددى ِإْبدَراِزيَم َوِإْسدَماِعيَل َأن َعهِه

 [.125]البقرة: 

                                         
 .533انظر: البالغة القرآنية في تفسير الزمخشري،  ا1و
 .16مسالك العطف بين اإلنشاء والخبر،  ا2و
 .20السابق،  ا3و
، 5/268، وتفسددددير أبددددي السددددعود، 12/206، ونظددددم الدددددرر، 11/34، والمحددددرر الددددوجيز، 2/511انظددددر: الكشدددداف،  ا4و

 .38ومسالك العطف بين اإلنشاء والخبر، 
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عدن الماضدي وجعلنداا إلدى األمدر واتخدذواا،  تحدولن: تحدوالفي هدذا السدياق القرآندي 
 الماضي وعهدناا، وذلك على النحو اآلتي: ثم إلى
 وعهدناا        واتخذواا          وجعلناا
 ما         أمر       ما 

 عن األصدل السدياقي وهدو الفعدل الماضدي وجعلنداا، تحوالً ففعل األمر واتخذواا مثل 
 عدن تحدوالً  ثم أصبح يمثل أصاًل سياقيًا جديدًا للفعل الماضي وعهدناا فمثل الفعل وعهددناا

 األمر إلى الماضي.
عددن الماضددي وجعلنددداا إلددى فعددل األمددر واتخدددذواا فيدده شددد النتبدداه المتلقدددي  تحددولوال

للددنص القرآنددي، وذلددك "لتقويددة" روابددم االتصددال بيندده وبددين الددنص؛ ألن السددياق القصصددي 
المدروي لديس غريبدًا عنده، وإنمدا يحتدوي علددى أمدور تهمده وتتصدل بده، يجدب الحدرص عليهددا 

 .ا1واؤها، لتكون مسيرته موصولة بتراث سابقيه"وإحي
أن هندداك فعددداًل ماضددديًا محددذوفًا تقدددديره: "قلندددا" قبددل فعدددل األمدددر  ا2وويددرى الزمخشدددري 

واتخذواا، أي: وقلنا اتخذوا، وذلدك العدراد األفعدال الماضدية فدي السدياق، ولتختفدي المخالفدة 
قدد أظهدر فعدل األمدر بدارزًا  -رأي الزمخشري -في األفعال، والحقيقة أن الحذف نفسه على 

مقصدود منهدا شدد  -ةما ذكرندا-في السياق لداللة مراده ينبغي التوقف عندها وفهمها، وهي 
انتباه المتلقي للعمل بهذا التوجيه اإللهي من اتخداذ مقدام إبدرازيم مصدلى، ثدم اسدتمر السدياق 

 في السرد الحكائي لتحداث الماضية بعد ذلك.
سددددياق إلددددى قددددراءة نددددافع وابددددن عددددامر بصدددديغة الماضددددي ويحسدددن التنويدددده فددددي هددددذا ال

، إذ يصدبح السدياق كلده سدياق سدرد تحدولوواتََّخَذواا بفتح الخداء، وعلدى هدذه القدراءة ينتفدي ال
، وتمثل كدل قدراءة وجهدًا مدن وجدوه اإلعجداز القرآندي، فدورود القدراءة بصديغة الماضدي  ما د

مدددؤمنين أنهدددم اتخدددذوا مدددن مقدددام إبدددرازيم وواتََّخدددَذواا تفيدددد اإلخبدددار عدددن األمدددم السدددابقة مدددن ال
 مصلى.

                                         
 .327ة في البالغة العربية، تحوالت البني ا1و
 .1/310انظر: الكشاف،  ا2و
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: "أن هللا أمر بذلك المسلمين من هذه األمدة مبتددئًا ا1وهدا370ويرى ابن خالويه وت 
 ففعلوا ما أمروا به فأثنى بذلك عليهم وأخبر به، وأنزله في العرضة الثانية".

، وترتبدددت فتكددون القددراءة باإلخبددار عددن وقددوع الفعددل قدددد تنزلددت بعددد قددراءة األمددر بدده
عليها، فجمع نسق اآلية هذين المعنيين بقراءتيه، أي: قال لهم المولى عزوجدل: اتخدذوا مدن 

 مقام إبرازيم مصلى فاتخذوه مصلى.
 عن فعل األمر إل  المضارع تحولالصورة السادسة: ال

عنده إلدى الفعدل المضدارع فيكدون فدي المضدارع  تحدولقد يأتي فعل األمر ابتداء ثدم ي
تنفيددذ هددذا األمددر، وذلددك مددن خددالل استحضدداره مشددهد الحدددث، نحددو قولدده مزيددد حدد  علددى 

الَة  َأقفيُموا  َوَأْن  *َوَأِمْرَنا ِلَنْسِلَم ِلَربِه اْلَعاَلِميَن تعالى:  َشىُرونَ َوَهَو الَّدِذَي ِإَلْيدِه  َواتَُّقو ُ الصَّ  ُتح 
 [.72-71]البقرة:

 :ا2وفنجد حركة األفعال في السياق على النحو اآلتي
 المستوى السطحي:

 تحشرون     أقيموا، واتقوه
 مضارع     أمر
 المستوى العميق:

 نحشر وألنه هو الذي إليه نحشرا         لنسلم، وأن نقيم ونتقيه
 مضارع       مضارع

أي: أن البنيددة العميقددة للسددياق وفددق مطابقددة األزمنددة فددي األفعددال تقتضددي أن تكددون 
 على نحو:

 لعالمين وأن نقيم الصالة ونتقيه؛ ألنه هو الذي إليه نحشرا.ووأمرنا لنسلم لرب ا
وبذلك تطرد األفعدال علدى نسدق واحدد وهدو زمدن المضدارع، إال أن السدياق فدي بنيتده 
السددطحية قددد أبددرز فعددل األمددر وأقيمددوا، واتقددوها ليجسددم معنددى الفددر ، والوجددوب عنددد ذكددر 

االستحضار الدائم لمشهد الحشر  إلى المضارع وتحشرونا ليفيد تحولالصالة والتقوى، ثم 

                                         
 .87الحجة في القراءات السبع،  ا1و
 .328انظر: تحوالت البنية في البالغة،  ا2و
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المسددتقبلي بأهوالدده الجسددام، وجعلدده متجددددًا دائمددًا أمددام عددين المتلقددي، لكددي يقبددل بهمددة علددى 
 .ا1وتنفيذ األوامر السابقة وهي اإلسالم، وإقامة الصالة، والتقوى 

 عن أمر المضارع للداللة على أن األمر في معنى الخبر ال الطلب. تحولوقد ي
دداَلَلِة  تعدالى:  مدن ذلدك قولدده ىُدد  َقدْل َمددن َكداَن ِفدي الضَّ َيم  ًا َحتَّددى ِإَذا  َفل  َلدَه الددرَّْحَمَن َمدده

دداَعَة َفَسددَيْعَلَموَن َمددْن َهددَو َشددُر مََّكانددًا َوَأْضددَعَف َجندددًا  ددا السَّ ددا اْلَعددَذاَب َوِإمَّ  *َرَأْوا َمددا َيوَعددَدوَن ِإمَّ
يدُ و َيزف  [.76-75]مريم:  ًدىَّللاََّ الَِّذيَن اْهَتَدْوا هَ  ََ

عنه إلى المضارع وويزيدا وذلك  تحولجاء السياق القرآني بفعل األمر وفليمددا ثم 
 على النحو اآلتي:

 المستوى السطحي:
 ويزيد     فليمدد
 مضارع     أمر 
 المستوى العميق:

 وليزد     فليمدد
 أمر     أمر 

وليدزد هللا الدذين … لدرحمن مددا ولو جاء السدياق علدى نسدق واحدد لكدان وفليمددد لده ا
 اهتدوا هدىا.

ويكون في الفعلدين حينئدذ معندى الددعاء وفليمددد وليدزدا، ولكدن السدياق خدالف بينهمدا 
 للداللة على أن فعل الطلب وفليمددا يراد به الخبر ال اإلنشاء.

: "وويزيدا معطوف على موضع فليمددد؛ ألنده واقدع موقدع الخبدر، ا2ويقول الزمخشري 
 من كان في الضاللة مده أو يمد له الرحمن ويزيد". تقديره:

وعندئددذ يصددبح السددياق مطددردًا تقددديره مددن كددان فددي الضدداللة يمددد لدده الددرحمن مدددا .. 
 ويزيد هللا الذين اهتدوا هدى.

                                         
 .2/47، والفتوحات اإللهية، 329انظر: السابق،  ا1و
 132، وانظر: تحوالت البنية، 2/522الكشاف،  ا2و
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فيكون الطلب قد وضدع موضدع الخبدر، أي: جديء بالطلدب والمدراد بده الخبدر، وإنمدا 
طلبي مبالغة في تأةيد ذلدك وحصدوله وكأنده أمدر به عن أسلوب الخبر إلى اإلنشاء ال تحول

 .ا1وواجب تحققه ووقوعه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 -: الخاتمة

 -توصل الباح  في ختام بحثه هذا إلى نتائج وتوصيات هي:
أبرز الظواهر األسدلوبية فدي التعبيدر  هي منتحوالت األفعال في السياق القرآني  -1

ظدداهر اإلعجدداز البيدداني فددي القددرآن القرآنددي، وأةثرهددا ورودًا، وتمثددل مظهددرًا مددن م
 الكريم.

توصدل الباحد  مددن خدالل تحليدل سددياقات هدذه التحدوالت إلددى أن كدل تحدول فددي  -2
 المبنى يصاحبه ت في المعنى قطعًا.

                                         
 .2/521انظر: الكشاف،  ا1و
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تكتسددب األفعددال فددي السددياق القرآنددي داللتهددا الزمنيددة مددن السددياق الددواردة فيدده، ال  -3
 من بنيتها الصرفية فحسب 

العميقة للتركيب والبنية السطحية؛ ليظهر من خالل ذلك  ينبغي الربم بين البنية -4
 جماليات التركيب، ووظيفته البالغية.

ظاهرة التحوالت في األفعال والخروج عدن مقتضدى الظداهر هدي وجده مدن وجدوه  -5
 شجاعة العربية وروعتها.

ةشددددفت هددددذه التحددددوالت فددددي األفعددددال فددددي الددددنص القرآنددددي عددددن دالالت نفسددددية   -6
ا هددددو الحددددال فددددي السددددياقات القرآنيددددة التددددي تصددددف حددددال وتربويددددة و فكريددددة  كمدددد

المددؤمنين و المنددافقين و الكفددار  وكددذلك اآليددات التددي خاعددب المددولى عددز وجددل 
بها هذه األصناف الثالثة  فجاء العدول فيها يمثل أثرًا نفسديًا و يقدوم التصدور و 

 الفكر  و كذلك اآليات التي وصفت مشاهد الخلق في الكون و الحياة.
 

ت هذه التحدوالت أيضدًا الجواندب الغيبيدة فدي صدورة المشداهد المحسوسدة أبرز  -7
هددو الحددال فددي السددياقات القرآنيدددة  ابحدددوثها و حصددولها  كمدد المرئيددة  قطعدداً 

التي تحدثت عن عوالم الجنة و النار.ومشاهد البع  و الحساب وغيرها مدن 
 العوالم الغيبية.

ليوافق ببنيته المتحولدة الوقدائع َوظهف هذا التحول لتفعال في التعبير القرآني  -8
مدن خدالل ذلدك موافقدة المقدال لمقتضدى  زالمحسوسة في مشداهد الحيداة  فبدر 

 تلك هي البالغة. والحال  
 

يوصي الباح  باالهتمام بالدراسات اللغوية التدي توظدف اللغدة توظيفدًا دالليدًا  -9
و اجتماعيددا و ذلددك مددن خددالل التعامددل مددع النصددوص عددن قددرب بالتحليددل و 

تعليل ال سيما النص القرآني المعجدز فدي نظمده و معنداه  والدذي كدل مفدردةد ال
فيدده بددل كددل حددرفد أو حركددةد إعرابيددة تحمددل رسددالًة تتجدداوز حدددود الكلمددة و 

 الجملة إلى عالم النفس و الحياة.
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يشددددير الباحدددد  إلددددى أن هندددداك مواضدددديع لغويددددة بالغيددددة بحاجددددة إلددددى  -10
يئة مدن إعجداز الدنص القرآندي، دراسات مستقلة، تسهم في إبدراز جواندب مضد

وعبقريددددة لغتدددده، لغددددة التنزيددددل، مددددن تلددددك الموضددددوعات، موضددددوع التحددددوالت 
ت المعجميددددة وتحددددوالت التركيددددب النحددددوي فددددي السددددياقات الالصدددوتية، والتحددددو 

القرآنية، وكذلك التحوالت البالغيدة الفنيدة فدي الصدور و التشدبيهات و غيرهدا 
 من موضوعات البالغة المختلفة.

 
د هلل في األولى واآلخرة، وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد، وعلى آله والحم 

 وصحبه أجمعين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -:قائمة المصادر والمراجع
 

 م.1998أثر النحاة في البح  البالغي، عبدالقادر حسين، دار غريب، القاهرة،  •

 .1990أسلوب االلتفات في البالغة القرآنية، د. حسن عبل، ود.نا،  •
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اإلعجداز الصدرفي فددي القدرآن الكدريم، دراسددة نظريدة تطبيقيدة للتوظيددف البالغدي لصدديغة  •

 ، 1الكلمدددددددة، عبدالحميددددددددد أحمددددددددد يوسددددددددف هندددددددداوي، المكتبددددددددة العصددددددددرية، بيددددددددروت، ط

 م.2001-هد 1422

، أبو الفدرج األصدفهاني، ت: إبدرازيم العزبداوي ومحمدد أبدو الفضدل إبدرازيم، دار األغاني •

 ومؤسسة جمال، بيروت، ود.تا. إحياء الكتاب العربي،

لوظيفة، د.فاضل مصدطفى السداقي، مكتبدة أقسام الكالم العربي، من حي  الشكل وا
 م1977الخانجي، القاهرة، 

 

هدددا، ت: مددازن المبددارك، دار 337اإليضدداَ فددي علددل النحددو، أبددو القاسددم الزجدداجي وت  •

 م.1979، 3النفائس، بيروت، ط

 م..1983، دار الفكر، بيروت، 2هدا، ط754وت  البحر المحيم، أبو حيان األندلسي، •

البالغة القرآنية في تفسير الزمخشري، محمد أبو موسى، مكتبة وزبة، عابدين، القاهرة،  •
م1988 -هد1408، 2ط  

هدا، 616التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبدهللا بن الحسين العكبري، وت  •  

 التونسدددددددددية للنشدددددددددر، تدددددددددونس،التحريدددددددددر والتندددددددددوير، الطددددددددداهر بدددددددددن عاشدددددددددور، الددددددددددار  •

 م.1984

،  1تحدددوالت البنيدددة فدددي البالغدددة العربيدددة، د. أسدددامة البحيدددري، دار الحضدددارة، مصدددر، ط •

 م.0م 2002، 2التعبير القرآني، د. فاضل صالح السامرائي، دار عمار، األردن، ط

•  

 تفسير أبي السعود، المسمى ب رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،  •
هدا، دار المصحف، 951عود محمد بن محمد العمادي، وت أبو الس  

 .ت.دالقاهرة، 
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تفسير الفخر الرازي، المشتهر بالتفسير الكبير ومفداتيح الغيدب، فخدر الددين محمدد بدن  •

 م.1981، 1هدا، دار الفكر، بيروت، ط604عمر الرازي وت 

فايدددة حاشدددية الشدددهاب الخفددداجي علدددى تفسدددير البيضددداوي، المسدددماة عنايدددة القاضدددي وك •

هددا، ت: 1069الراضي على تفسدير البيضداوي، القاضدي شدهاب الددين الخفداجي وت 

 م.1997عبدالرزاق المهدي، دار المكتبة العلمية، بيروت، 

هدا، ت: 370الحجة في القراءات السبع، أبو عبدهللا الحسين بن أحمد بن خالويه، وت •

 م.1979، بيروت، 3عبدالعال سالم مكرم، دار الشروق، ط

، دار جدار، ت. محمدد علدي النه هددا392وت  يبدن جنهدأبدو الفدتح، عثمدان ائص، الخص •

 م.1952الكتاب العربي، بيروت، 

هدا، ت: محمود محمد شاةر، مكتبدة 474دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاني ت و •

 م.1992، 3الخانجي، القاهرة، ط

ء التدددراث يددداهددددا، إح1270رَو المعددداني، شدددهاب الددددين السددديد محمدددود األلوسدددي وت  •

 العربي، بيروت، ود.تا

     م1986الزمن واللغة، مالك المطلبي، الهيئة المصرية للكتاب، مصر،  •

 
هددا، ت: 686شَر الكافية في النحو، رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي وت  •

 م.2000، 1د. عبدالعال سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة، ط

علددوم حقددائق اإلعجدداز، يحيددى بددن حمددزة العلددوي، الطدراز، المتضددمن ألسددرار البالغددة و  •

 م.1914هدا، مطبعة المقتطف، مصر، 745وت 
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غرائب القرآن ورغائدب الفرقدان، نظدام الددين الحسدن بدن محمدد بدن حسدين القمهدي، وت  •

، 1هدددا، ضددبطه وخددرج أحاديثدده زكريددا عميددرات، دار الكتددب العلميددة، بيددروت، ط728

 م.1996 -هد 1416

 م.1994 -هد 1414، 22د قطب، دار الشروق، بيروت، طفي ظالل القرآن، سي •

 هددددددا، 180الكتددددداب، لسددددديبويه، أبدددددي بشدددددر بدددددن عمدددددرو بدددددن عثمدددددان بدددددن قنبدددددر، وت  •

 م.1988، 3ت: عبدالسالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

الكشدداف عددن حقددائق التنزيددل وعيددون األقاويددل فددي وجددوه التأويددل، أبددو القاسددم جددار هللا  •

 م.1977هدا، دار الفكر، 538زمخشري، وت محمود بن عمر ال

 اللغة،: ج. فندريس، ترجمة عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة األنجلو 
 م1950المصرية، 

 
 م.1994اللغة العربية معناها ومبناها، د. تمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، 

 هددددددا، 636ثيدددددر وت المثدددددل السدددددائر فدددددي أدب الكاتدددددب والشددددداعر ضدددددياء الددددددين بدددددن األ •

 م.1983، 2ت: أحمد الحوفي وبدوي عبانة، دار الرفاعي، الريا ، ط

 مسالك العطف بين اإلنشاء والخبر، د. محمود توفيق سعد، مطبعة األمانة، مصر، 
1993 

-هدددددد1420، 1معددددداني النحدددددو، د. فاضدددددل صدددددالح السدددددامرائي، دار الفكدددددر، األردن، ط •

 م.2000

 ف بددددددن أبددددددي بكددددددر محمددددددد بددددددن علددددددي السددددددكاةي، مفتدددددداَ العلددددددوم، أبددددددو يعقددددددوب يوسدددددد •

 م.1983، 1هدا، ت: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط626وت 
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 مدددددن أسددددداليب التعبيدددددر القرآندددددي، دراسدددددة لغويدددددة وأسدددددلوبية فدددددي ضدددددوء الدددددنص القرآندددددي، •

 م.1996د. عالب محمد إسماعيل الزوبعي، دار النهضة العربية، بيروت،  

ة فددي القددرآن، د. محمددد عبدددهللا درَّاز، ت: محمددد عبدالحميددد النبددأ العظدديم، نظددرات جديددد •

 م.1997الدخاخني، دار عيبة، الريا ، 

هددددا، ت: د. عبددددالعال سدددالم 911همدددع الهوامدددع، اإلمدددام جدددالل الددددين السددديوعي، وت  •

 م.1987، 2مكرم، مؤسسة الرسالة، ط
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