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Abstract
In this article writer through lights on “The temporal significance of
the present tense verb in the story of Mwsa, peace be upon him, from
Surat "Taha" The importance of the topic appears in that it is exposed
to defining a sign of the verb connotations in the Arabic language,
which is its connotation on the past tense, and its importance in
directing the morphological tense of the present tense verb to the
grammatical and rhetorical time, because we know that the
morphological form of the verb determines its morphological time
between the case (present) or reception in This present tense verb is in
terms of morphological or in terms of etymology. As for usage, verb
denotes many types of time according to the intended meaning. The
approach that I will follow in this matter depends on the opinions of
the grammarians and commentators on the temporal significance. In
the first chapter, Surat “Taha” began with and without tools and
mentioned the opinions of the commentators with different
grammatical contexts that refer to the occurrence of the event in a
time from the time towards the past, the state, reception and
continuation.
Key words: Mwsā, Ṭāhā, Swrẗ
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من أجل النعم فتمنيت أن أجعله حمو دراسىت ىف كتابه البحث.إن البحث عن " الداللة الزمنية للفعل ىف سورة "
طه" يفيد ىف معرفة غوامض كتاب اهلل وأنه املعجز الباقية اخلالدة الدالة على حقيقية الدين اإلسالمى.
تظهر أمهية املوضوع ىف أنه يتعرض لتحديد داللة من دالالت الفعل ىف الغة العربية وهى داللته على
الزمن املاضى كما تظهر امهيته ىف توجيه الزمن الصرىف للفعل املضارع إىل الزمن النحو والبالغى  ،ألننا نعلم أن
صيغة الفعل الصرفية حتدد زمنه الصرىف بني احلال ( املضارع) أو االستقبال ىف الفعل املضارع هذا من ناحية
الصرفية أو من ناحية صيغة األشتقاقية وأما من ناحية االستعمال فالفعل يدل على أنواع كثرية من الزمن حبسب
املعىن املراد منه.
ويعتمد املنهج الذى سوف أتبعه ىف هذا املوضوع على آراء النحاة واملفسرين ىف الداللة الزمنية .بدأت
ىف الفصل األول سورة "طه" مع األدوات وبدوهنا وذكرت آراء املفسرين مع السياقات النحوية املختلفة الىت تشري
إىل وقوع احلدث ىف زمن من األزمنة حنو املاضى ،واحلال واالستقبال واالستمرار.
وتنقسم مقالىت إىل فصلني أما األول فبينت فيها املضارع بأدوات وفيه أربعة مباحث  ،فعل مضارع
داللته على املضى واحلال واالستقبال واالستمرار.
و ّأما الفصل الثاىن فبينت فيها مضارع بدون أدوات وفيه أيضا أربعة مباحث داللته على املضى واحلال واالستقبال
واالستمرار.
الفصل األول  :الفعل المضارع بأدوات:

المبحث األول  :الداللة على الماضى

الفعل املضارع أصال يكون للحال والغستقبال قد يتحول املضارع من داللته على احلاضر واملستقبل إىل
داللته على املاضى .وهناك حورف تغري زمن الفعل املضارع إىل املضى وهى " مل" "ملا" "إذا" كما ورد ىف هذه
اآلية القرآنية :
فَرجع موسى إِلَى قَوِم ِه غَ ْ ِ
ال یا قَوِم أَل ِ
سنًاْ
ْ
ََ َ ُ َ
ضبَا َن أَس ًفا قَ َ َ ْ ْ
َم یَع ْد ُك ْم َربُّ ُك ْم َو ْع ًدا َح َ

1

وحول املضارع
وىف هذه اآلية موضوع الشاهد " أمل يعدكم" مل حرف جزم دخل على الفعل املضارع وهو "يعد" ّ
إىل الزمن املاضى ىف املعىن  .وأشار إىل ذلك أبو حفص عن هذه اآلية وقال  :هذا الكالم يتوجه عليهم لو كانوا
معرتفني بإله آخر سوى العجل ,وأما ملا اعتقدوا أنه ال إله سواه على ما أخرب اهلل عنهم أهنم قالوا  " :هذا إهلكم
وإله موسى " كيف يتوجه هذا الكالم ؟
فاجلواب :
أهنم كانوا معرتفني بإالله لكنهم عبدوا العجل على التأويل الذى يذكره عبّاد األصنام
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وتناول هذا الشاهد ابن عاشور قائال " االستفهام" ىف ( أمل يعدكم) إنكارى  ،نزلوا منزلة من زعم أن اهلل مل يعدهم
وعدا حسنا ألهنم أجروا أعماهلم على حال من يزعم ذلك فأنكر عليهم زعمهم  .وجيوز ان يكون تقريريا وشأنه أن
يكون على فرض النفى.3

ويقول عصام الدين:

والوعد وإن كان ملوسى عليه السالم لكنه وعد هلم ألهنم ينتفعوا بالتوراة واالستفهام إلنكار النفى وتقرير املنفى .بأن
يعطيكم التوراة فيها هدى نور بأن يعطيكم التوراة بيان للموعود قوله فيها وجه باحلسن فلهذا أبلغ من ذكر التوراة4

وذكر أبو السعوط قوله :

ملا هنض موسى عليه السالم ببىن اسرائيل إىل جانب الطور األمين بأن يعطيكم التوراة فيها ما فيها من النور واهلدى
واهلمزة إلنكار عدم الوعد ونفيه وتقريره وجوده على أبلغ وجه وآكده أى وعدكم حبيث ال سبيل لكم إىل إنكاره.5

 .1المبحث الثانى الداللة على الحال

 .2للمضارع حالتان من ناحية داللته على الحال

األول  :أن يرتجح فيه احلال ،وذلك عند اكان جمردا  ،ألنه ملا كان لكل من املاذى واملستقبل صيغة ختصه،
ومل يكن للحال صيغة ختصه جعلت داللته على احلال راجحة عند جترده من القرائن  ،جربا ملا فاته من
6
االختصاص بصيغة علله الفارسى
بأنه إذا كان لفظ صاحلا لألقرب ،واألبعد ،فاألقرب أحق به واحلال أقرب من املستقبل .
الثانى :ان يتعني فيه احلال  ،وذلك إذا اقرتن به ( اآلن) وما ىف معناه ك ( احلني ) و ( الساعة) و ( آنفا) أو ( ما)
أو ( إن) ألهنما موضوعة للنفى احلال)  ،أو دخل عليه ( الم) األبتداء)

ال الناهية :

ال الناهية دخل على سورة طه تسع مرات على سبيل املثال :
َس َم ُع َوأ ََرى
قَ َ
ال َال تَ َخافَا إِنَّنِي َم َع ُك َما أ ْ

7

هذا يدل على زمن احلال  ،هنا ( ال ختف) هذا الفعل يبدوا من إحياء أن حاال وكذلك استقبال بل
نشعر فيه إحياء االستمرار إذ هو قول تعاىل لنبيه ( ال ختف) وأكيد أن النىب ال خياف من شئ عند
قيامة ىف دعواته اهلل سبحانه وتعاىل إىل الشعب.8
قال اهلل تعاىل :
(هنا موضع الشاهد ( ال ختافا) (أى ال ختافا حصول الشئ من األمرين وهو هنى مكىن به عن نفى وقوع املنهى عنه
ومجلة ) (انىن معكما) تعليل النهى عن اخلوف الذى هو ىف معىن النفى ،واملعية معية حفظ.9
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ويقول الرازى  :فاملراد ال ختافا مما عرض ىف قلبكما من اإلفراط والطغيان ألن ذلك هو املفهوم من
الكالم يبني ذلك أنه مل يؤمنهما من الرد وال من التكذيب باأليات ومعارضة السحرة 10ويقول
"عصام الدين" الختافا أى من أن يعمل بالعقوبة أو أن يطغى فإنه ال يقع شئ منهما فإنىن معكما
قوله  ( :إنىن معكما) علة املقدر كما عرفته والتأكيد لزيادة االطمئنان وللمبالغة ىف وقوعه  ،قوله (
باخلفظ والنصرة) أشار به إىل أن املعية كناية عن ذلك او جماز عنه ودخول مع فيهما ألهنما املباشر
أن للدعوة صرح به بعض األكابر. 11

المبحث الثالث  :داللة على االستقبال :

الفعل املضارع يتعني زمنه لالستقبال إذا اقرتن حبرف من حروف الناصبة  ،مثل  :أن  ،لن  ،كىي،
إذن وذلك إذا اقرتن بظرف مستقبل سواء كان معموال به أو مضافا اليه حنو أزورك إذا تزورىن  ،فالفعالن
مستقبالن لعمل األول " إذا" وإضافة (إذ) أو بأداة الظروف إذ ،إذا وهناك حروف أخرى تستعمل لالستقبال
أيضا .وهى نون التوكيد احلفيفة  ،ولو املصدرية  ،وحرفا تنفيس وهو السني  ،وسوف ألن وضعهما لتخليص
املضارع من ضيق احلال إىل سعة .االستقبال.12
كلمة" أن"

قال ابن يعيش إن " أن" إذا دخل على األفعال املضارعة خلصتها لالستقبال 13وحتدث عنها الشيخ
الغالييىن وهو يقول ( أن ) وهى مصدرية ونصب واستقبال) حنو :
ِ 14
ِ
ضعي ًفا
يُِر ُ
ِّف َعن ُكم َو ُخل َق ا ِإلن َسا ُن َ
يد اللَّهُ أَن ُخيَف َ
ومسيت مصدرية ألهنا جتعل ما بعدها ىف تأويل مصدر ومسيت حرف نصب  ،لنصبها املضارع ومسيت حرف
استقبال  ،ألهنا جتعل املضارع خالصا لالستقبال.
وقال الشوقى ضيف :
أن املصدرية ( :هى أن الناصبة للمضارع وتسمى ان املصدرية ألهنا تؤول معه مبصدر وهى كثرية الدوران ىف اجلمل
مع املضارع مثل ( أن تقرأ خري من أن تلعب) فتقرأ وتلعب مضارعان منصوبان بأن املصدرية) ( ،وتعرب أن األوىل
وفعلها تقرأ مبتدأ ألهنا ىف تأويل مصدر )هو ( القرأة) .15

وهكذا حرف (أن) الناصبة دخل على الفعل املضارع ىف سورة (طه) ثالث عشر مرة وبدأنا حبروف النواصب
ألهنا استخدامه بكثرة ونقدم منها حرف (أن) الهنا وردت كثري من اآلية القرآنية:
اف أَن يَفُر َط َعلَي نَا
قَ َاال َربَّنَا إِنَّنَا ََنَ ُ

16

هنا موضع الشاهد أن الناصبة يدخل على املضارع وحيول املضارع إىل الزمن املستقبل  .أن يفرط علينا :أن حرف
مصدرى ناصب (يفرط) فعل مضارع منصوب بٍأن املصدرية وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة حرف اجلار واجملرور
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متعلق ليفرط مبعىن أن جيعل علينا بالعقوبة واجلملة الفعلية (يفرط علينا) أو ( أن يطغى ) أو حرف عطف للتخيري
(أن يطغى) معطوفة بٍأو على (أن يفرط ) وتعرب اعراهبا.17

حرف ثانية (لن)

ودخل حرف لن على الفعل املضارع ىف سورة " طه" ثالث مرات وأمثلة كما يلى قوله تعاىل ( لن
نؤثرك) هنا موضع الشاهد:
ات18
قالوا لن ن ؤثِرك على ما جاءنا ِمن الب ي ن ِ

َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َ

لن يدخل الفعل املضارع ويستخدم املضارع املنفى وقال ابن عطية أى لن نفصلك ونفصل السالمة منك على ما
رأينا من حجة اهلل وآياته املبينات.19

حرف ثالث (كى)
"كى" حرف مصدرى للنصب واالستقبال مبنزلة (أن) يدخل على الفعل املضارع فينصبه 20وردت
"كى" ىف سورة طه ىف موضعني قوله تعاىل:
ك َكثِ ًريا
َكي نُ َسبِّ َح َ
قال أبو حيان:

21

كى نسبحك لكل من األفعال الثالثة أجهل وأشدوا وأشرك ونسبحك  :فعل مضارع منصوب بكى مسند لضمري
موسى وهارون.22

الموضع الثانى (:كى تقر عينها)

موضع الشاهد:
ف رجعناك إِىل أُمك كي ت قر عي ن ها23
َ َ َ َ َ َ ِّ َ َ َ َ َّ َ ُ َ

يدخل على الفعل املضارع ويدل على املستقبل .
قال فخر الدين الرازى:
تقر عينها فاملراد أن املقصود من ردك إليها حصول السرور هلا وزوال احلزن عنها  ،فإن قيل لو قال كى ال حتزن
كى ّ
وتقر عينها كان الكالم مفيدا ألنه ال يلزم من نفى احلزن حصول السرور هلا)  (،وأما ملا قال أوال كى تقر عينها
)كان قوله بعد ذلك ((وال حتزن) فضال ألنه مىت حصول السرور وجب زوال الغم ال حمالة  ،قلنا املراد أنه تقر عينها
بسبب وصولك إليها فيزول عنها وصول لنب غريها إىل باطنك). 24

أما كلمة ( إذن) فلم تستخدم هذه الكلمة ىف سورة " طه".

المبحث الرابع  :الفعل المضارع  :الداللة على االستمرار

وىف هذا البحث سنحدث عن داللته على االستمرار وداللته على االمسرار جاءت على موضعني مع
األدوات وبدون األدوات .واألدوات الىت جتعل املضارع يدل على االستمرار هى كما يلى :
189
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( هل ) و ( من ) استفهاميتان  ( .ال) و (ما) و ( إن) (ال ) النافية للمضارع دخل على الفعل املضارع ىف سورة "
طه" ثالثة ويدل على االمسرتار كقوله تعاىل ( من اليؤمن هبا) موضع الشاهد "ال يؤمن" هذا يدل على الزمن
االستمرار كما قال ابن عاشور  :وصيغ هنى موسى عن الص ّد عنها ىف صيغة هنى من ال يؤمن بالساعة عن أن
يصد موسى عن اإلميان هبا .
قال الزخمشرى عن هذه اآلية :
وقال فيه وجهان  :أحدمها أن صد الكافر عن التصديق هبا بسبب للتكذيب فذكر السبب ليدل على السبب
والثانىى أن صد الكافر مسبب عن رخاوة الرجل ىف الدين ولني شكيمته فذكر املسبب ليدل على السبب.25

الفصل الثانى  :المضارع بدون أداوات

المبحث األول  :الداللة على المضى
قد يتحول املضارع من داللته على احلاضر واملستقبل إىل داللته على املاضى وسأناول ىف هذا البحث
داللته على زمن املاضى بدون األدوات وهذا يعرف بالقياس وبالسياق  .ويوجد ثالث آيات ىف سورة " طه" يدل
على املضارع فيها على املضى ومثاله :
ِ 26

ِ
ك ِمن أَن بَاء
ك نَ ُقص َعلَي َ
َك َذل َ

نقص فعل مضارع هذه الداللة داللة على املاضى يبدوا هذا الشئ من نقص .
قال ابن عاشور واملراد بقوله :
نقص قصصنا  ،وإمنا صيغ املضارع ال ستحضار احلسنة ىف ذلك القصص والتشبيه راجع إىل تشبيهها بنفسها كناية
عن كوهنا إذا أريد تشبيهها وتقريبها مبا هو أعرف منها ىف باهبا مل جيد مريد ذلك طريقا لنفسه ىف التشبيه إال أن
يشبهها بنفسها ،ألهنا ال يفوقها غريها ىف باهبا حىت تقرب به.27

وتناول خفاجى قائال (كذلك نقص) مثل ذلك القتصاص يعىن اقتصاص قصة موسى عليه السالم ( نقص
عليك من أنبأ ما قد سبق ) من أخبار األمور املاضية واألمم الدراجة تبصرة لك ،وزيادة ىف علمك وتكثريا
ملعجزاتك وتنبيها وتذكريا للمستبصرين من أمتك)
المبحث الثانى  :الداللة على الحال

األصل ىف الفعل املضارع أن يكون للحال واالستقبال وهذه داللته الصرفية الوضعية املضارع على
احلال مع األدوات وحنن نتحدث عن داللته املضارع على احلال بدون األدوات .ويتم هذا نفهم من خالل
السياق أو املعىن ونفهم هذه الداللة من جمموع النص كله احلال فال نعىن به ىف اجملال اللغوى مفهومه العقلى
البحث وهو ىف مفهومه املنطقى نقطة يسرية بني املاضى واملستقبل وأما من الناحية اللغوية فاحلال يشمل أجزاء
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من املاضى وأجزاء من املستقبل وأما كمية هذه األجزاء فتختلف من فعل إىل آخر حسب طبيعة احلديث
واجلهة.
وقد وردت ىف سورة " طه" أربع آيات تدل على زمن احلال:
ال َال َختَافَا إِن َِّن َم َع ُك َما أَمسَ ُع َوأ ََرى
قَ َ

28

موضع الشاهد ( :أمسع وأرى ) هنا يدل على احلال كما أشار إليه املفسرون ىف تفسريهم  :قال ابن عاشور:
( أمسع وأرى ) حاالن من ضمري املتكلم أى أنا حافظكما من كل ما ختافه وأنا أعلم األقوال واألعمال فال داع عمال
أو قوال ختافانه ونزل فعال " أمسع وأرى " منزلة االزمني إذ ال غرض لبيان مفعوهلما بل املقصود  :أىن ال خيفى على
شئ وفرغ عليه إعادة األمر بالذهاب إىل فرعون.29

المبحث الثالث :الداللة على االستقبال:

وىف هذا البحث سوف أشرح داللة املضارع على االستقبال بدون األدوات وتكون هذه الداللة مفهومة من
السياق وهناك تسع آيات ورد فيها فعل املضارع وهو يدل على االستقبال :
ِمن ها خلقناكم وفِيها نعِيدكم وِمن ها َن ِرجكم تارة أُخرى30

َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ًَ َ

شاهد ىف هذه اآلية يدل على االستقبال وهذا الشئ يبدوا من إحياء النص وهو ظاهر من السياق .قال أبو
السعود :
وفيها نعيدكم باإلمانة وتفريق األجزاء وإيثار كلمة ىف على كلمة إىل للداللة على االستقرار املديد فيها زمنها
َنرجكم تارة أخرى بتأليف املتفتتة املختلطة بالرتاب على اهلئية السابقة ورد األرواح إليها وكون هذا اإلخراج تارة
أخرى باعتبار ان خلقهم من األرض إخراج هلم منه.31

ِ
ف
ك ََن ِزي َمن أَسَر َ
َوَك َذل َ
"َنزى " موضع الشاهد على الزمن االستقبال  :قال ابن عاشور:
32

وكذلك َنزى من أسرف جيوز أن تكون من حكاية نا خياطب اهلل من حيشر يوم القيامة أعمى قصد من التوبيخ له
والتنكيل .33

ويقول اخلفاجى :

وكذلك (َنزى من أسرف ) باالهنماك ىف الشهوات واإلعراض عن اآليات.34

المبحث الرابع  :مضارع بدون أدوات داللته على االستمرار :

األصل الفعل املضارع يدل على الزمن احلال واالستقبال وأحيانا الفعل املضارع يقع اإلستمرار  .تردد
مصطلح االستمرار ىف الدراسات النحوية والبالغية القدمية وقسموه إىل قسمني :

أوال :االسمترار الثبوتى

ثانيا :االستمرار التجددى
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باإلختصار حنن نستطيع أن نقول بان االستمرار املضارع بدون األدوات ال نعرف إال بالقياس
وبالسياق وبالتعرف على املعاىن ىف اجلمل والرتابط ما بني النص .
وهناك سيع آيات ورد فيها فعل مضارع وهو يدل على االستمرار ( بدون األدوات)
السَّر َوأَخ َفى
َوإِن َجت َهر بِال َقوِل فَِإنَّهُ يَعلَ ُم ِّ

35

السر) هذا الفعل املضارع يدل على االستمرار هذا الشئ يبدوا من إحياء النص
هنا موضع الشاهد ( يعلم ّ
وظاهر السياق .
(يقول صاحب "نظم الدر":
( فإنه يعلم السر ) وهو ما يناجى به االثنان خمافته ( وأخفى )من ذلك وهو ما ىف الضمائر مما ختليته األفكار ومل
يربز إىل اخلارج وغريه من الغيب الذى مل يعلمه غريه تعاىل بوجه من الوجوه  ،ومنه ما سيكون من الضمائر ) .36

قال الطربى عن هذه اآلية :
السر وأخفى )
قال يعلم ما أسررت ىف نفسك ،وأخفى  :ما مل يكن هو كائن  :قوله ( يعلم ّ
سر
فما مل تعلمه وأنت عامله  ،يعلم اهلل ذلك كله ,وقال آخرون  :بل معىن ذلك  :انه يعلم ّ
سر نفسه  ،فلم يطلع عليه أحد.37
العباد  ،وأخفى ّ
ول
َحن ُن أَعلَ ُم ِمبَا يَ ُقولُو َن إِذ يَ ُق ُ

38

موضع الشاهد ىف هذه اآلية ( أعلم مبا يقولون) ويدل على املضارع على الزمن االستمرار كما أشار الطربى
39
قائال حنن أعلم منهم عند إسرارهم وختافتهم بينهم بقيلهم
ويقول املراغى:
حنن أعلم مبا يقولون اى حنن أعلم بالذى يقولونه ىف مدة لبثهم ال هم حني يقول أعد هلم رأيا وأكملهم عقال :
ما لبثتم إال يوما واحدا.40

ويقول الشهاب الدين اخلفاجى:

(حنن أعلم مبا يقولون) وهو مدة لبثهم إشارة إىل املراد مبا املوصولة وقلة  :أعد هلم ألن األمثل األفضل واملراد به
بقرينة املقام ما ذكر )( ،وقوله اسرتجاع أى بيان لرجحانه والتقاتل تفاعل من القلة ووجه الرجحان أنه أبلغ ىف
الطريقة املذكورة ،وهو جار على الوجوه السابقة ويؤيد ما ذكر ناه سؤال الثقفى عن حاهلا ىف القيامة. 41

الخاتمة

وىف هناية البحث أود أن أثبت ىف اخلامتة املوجزة أهم األشياء الىت توصل البحث إليه:
داللة املضارع على املضى واحلال واالستقبال واالستمرار تكون صرفية وحنويه وسياقية .الفعل املضارع يتحول
من داللته على احلاضر واالستقبال إىل داللته على املضى واالستمرار بأدوات ودوهنا.مل وملا يدخالن على
املضارع وحيوالن إىل املضى ىف املعىن وحرف (ملا) منهما مل يدخل على املضارع ىف سورة " ظه" .الفعل
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املضارع يتعني زمنه للحال إذا كان جمردا من العوامل وزمنه يكون للحال إذا اقرتن حبرف من حروف احلال قبل
ما النافية غري العاملة والم االبتداء وإن النافية واآلن وليس والساعة وآنفا .خيتص الفعل املضارع لالستقبال إذا
اقرتن بأداة من األدوات الناصية .
(ا) األدوات املستقبلة الىت استخدمت بقلة ىف سورة (طه) مثل لن  ،كى  ،إذ  ،السني.
(ب) األدوات املستقبلة الىت استخدمت بكثرة ىف سورة "طه"  :أن الناصبة  ،نون التوكيد ،الم كى.
(ج) األدوات الىت املستقبلة مل تستخدم أصال ىف هذه السورة وهى  :لو ،الم اجلحود .الداللة السياقية
واملقامية هلا دور كبري ىف حتديد من الفعل ىف النص.
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