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 ضوء السياق واحلال  يف الزمنيف  اخلالف
 وأسباب النزول

 أ.د. كريم حسين ناصح الخالدي
 كلية التربية للبنات -جامعة بغداد

 م. م. شيماء رشيد محمد زنگنة
 جامعة رابرين )كردستان(/ كلية التربية

 خالصة :
لة الزمن ودالالته من الموضوعات المهمَّة التي شغلت الفكر النحوي قديمًا وحديثًا مسأ      

وكيفيته، فالزمن من الموضوعات الفعَّالة والمؤثرة في الفكر النحوي لما له من أبعاد زمنية كثيرة، له 
أثر كبير في حيوية اللغة ونشاطها فضاًل عن شمولية الزمن  في التراكيب اللغوية في العربية  

اللغوية األخرى. كما أّن للسياق اثر بالنسبة لبقية اللغات سواء أكانت السامية أم من األرومات 
بارز في تحديد الزمن في النص اللغوي لألدوات واألفعال وللمقام وسياق الحال المتمثل بأسباب 
النزول والمخاطب وأحوله األثر البارز في ترجيح اآلراء الخالفية في النصوص القرآنية بين النحاة 

 ة.وفي تحديد البنيات الزمنية في النصوص القرآني
 : المقدِّمة

نعِمِه الكثيرة التي ال تعدُّ وال ُتحصى وِبِه نستعين ،  علىالحمد هلل ربَّ العالمين نشكُرُه 
والصالة والسالم على أشرِف الخلِق سيدنا محمد وعلى آلِه وصحِبِه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم 

 بإحساٍن إلى يوم الدين .
 أمَّا بعُد.....

لنحددوي حّيددزًا مددن الفكددر النحددوي فددأّلف علمدداء العربيددة فيدده الكتددب وأّدى هدد ا فقددد شددغل الخددالف ا     
الخددالف إلددى انقسددام العلمدداء بددين مؤيددد لهدد ا المدد هب أو  ان وقددد وجدددت أّن بنيددة الددزمن ممددا يثيددر 

نَّ دراسددة الددزمن فددي العصددر ااهتمددام العلمدداء فدد ختلفوا فيدده وعرضددوا الحجددر والبددراهين لتأييددد آرا هددم، واز
تمثل جوهر الفكر النحوي،  وتدفع العلماء إلدى التوسدع فدي دراسدتها واالستفاضدة فدي دراسدة الحديث 
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أنددواب بنيددات الددزمن،  وهددو أمددرى دعدداني إلددى دراسددة هدد ا الموضددوب لكددي انطلددق مددن دراسددة الخددالف 
الحاصل في الزمن بين النحاة في النص القرآني في ضوء السياق والمقام وأسبابا النزول إلى ترجيح 

ي علددى آخددر مددن اآلراء المختلددف فيهددا مسددتندين علددى هدد ه األسدد  التددي بنينددا عليهددا تددرجيح رأي رأ
 على آخر. 

 :توطئة
لم تنُر مسألة الزمن من اختالف النحاة فيه، إ  نجد أنَّ النحاة القدامى والمحدثين اختلفوا في       

الجوانب التي اعتمد عليها آليات التعبير عن الزمن والحديث يطول عن ه ه المسألة، وهي إحدى 
بعض الباحثين المستشرقين منهم موسكاتي وعدد من الباحثين غير المنصفين في الطعن بالنحو 
العربي واتهامه بقلَّة صيغه المعبرة عن الزمن أو عدم امتالكها صيغ زمنية و غير  لن من 

بية نظام في تصريف المغالطات في ه ا الجانب، يقول موسكاتي: "وللغات السامية ومنها العر 
ة تدلُّ على حدوث  الفعل ... فلي  فيها اطالقًا صيغ زمنية بالمعنى الصحيح، أي صيغ خاصَّ

 .(1)الفعل في الحاضر أو الماضي أو المستقبل... "
والحقيقة خالف  لن فإنَّ للعربية القدرة على التعبير عن مختلف األزمان بمختلف الوسا ل       

سن كر دور كبير في تحديد الزمن في النص إ  إنَّ السياق قد يعطي للصيغة والطرق وللسياق كما 
الصرفية مفهومًا زمنيًا أكثر غير ما تدلُّ عليه الصيغة، فللماضي صيغًا شاملة ألبعاد الماضي، 
وصيغًا أخرى متدرجة للتعبير عن الماضي القريب للحاضر إلى الماضي البعيد جدًا، وهنالن من 

 (2)ر عن الماضي البسيط، والماضي المركب والحال نفسه مع زمن الحال واالستقبالالصيغ ما يعب  
في وجود صيغ متنوعة للداللة على تنويعات الزمن المختلفة" فالعربية في الحقيقة ال تنقصها ه ه 
الظواهر... غير أنَّ البحث والتتبع والتقعيد لها بعد لم يصل إلى المستوى ال ي يزيل ه ا الوهم 

 .(3)ا"عنه
نَّ السبب الر ي  وراء كل  لن تقسيم النحاة للزمن، إ  قسَّم النحاة الفعل على ثالثة أقسام:        واز

)الماضي والمضارب واألمر( وجاء ه ا التقسيم نتيجة تقسيمهم الزمان على ثالثة أقسام: الماضي 
ه ا األمر طويل  والحاضر )الحال( والمستقبل وهو ما يسمى بد)الزمن الفلسفي( والحديث في

والسيما ما دار بينهم من خالف في ماهيَّة زمن الحال بين مؤيد له أو منكر لوجوده فضاًل عن 
 . (4)خالفهم في أقسام الفعل نفسه
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فجعلوا أقسام الزمان الفلسفي )ال ي يقوم على أسا  حركات الفلن( أساسًا لتقسيم الفعل، فالفعل 
فالماضي عبَُّروا عنه بصيغة )َفَعَل(، والحاضر والمستقيل الل ان ثالثة أقسام؛ ألنَّ الزمان ثالثة. 

عبَُّروا عنهما بصيغة )َيًفَعُل( أمَّا األمر ال ي هو طلب يطلب حصوله في المستقبل فعبَُّروا عنه 
بصيغة )اْفَعل( وه ا ما يسمى بالزمان الصرفي )ال ي هو: وظيفة صيغة الفعل مفردة خارج 

)وظيفةى في السياق  النحوي ال ي يمكن الوصول إليه من خالل السياق فهو: السياق(، أمَّا الزمن
، إ ن (5)يؤديها الفعل أو الصفة وغيرهما من أقسام الكلم التي نقل إلى معناها كالمصادر وغيرها(

فالسياق هو ال ي يحدد الزمن وال يمكن الوصول إلى الزمن الصحيح من خالل الصيغة الختالف 
طرق التعبير عنها وه ا كان مدار الباحثين المحدثين في دراستهم للزمن إ  لم  األزمان واختالف

نَّما توجهوا في دراستهم للزمن النحوي  يقتصروا على ما قدمه القدامى من آراء في ه ا الجانب واز
إلى السياق ومحاولة معرفة الصيغ الزمنية واستنباطها منها ومن أوا ل الباحثين العرب في ه ا 

نجد د. مهدي المخزومي، ود. تمَّام حسَّان، وغيرهما، إ  بنى د. مهدي المخزومي تقسيمه الجانب 
للزمن في ضوء االستعمال ال ي يأتيه من خالل األدوات والحروف التي تدخل على األفعال فتزيد 
عليها معنى الزمن حسب السياق ال ي يرد فيه وقسَّم الزمن في ضوء  لن على )عشرين( قسمًا 

ستفاد من الصيغ )فعل، يفعل، فاعل( حسب االستعمال،  لن أنَّ الماضي يأتي على ثالث التي ي
صيٍغ هي )فعل، قد فعل، وكان يفعل( وتعبر ه ه الصيغ حسب االستعمال عن سبعة أزمنة 
مختلفة، والماضي والحاضر يأتيان على صيغتين هما )يفعل، وكان يفعل( وتتفرَّب إلى ثمانية أنواب 

ب االستعمال والسياق ال ي يرد فيه، أمَّا الدا م )ال ي هو عبارة عن الداللة على من الزمن حس
استمرار الحدث مطلقًا أو استمراره في الزمن الماضي بال انقطاب، أو وقوب الحدث في الماضي أو 
في المستقبل( فيأتي بأربعة صيغ هي) فاعل، وفاعُل ك ا، وفاعلى ك ا، وكان فاعاًل( وتأتي ه ه 

غ للتعبير عن أربع أزماٍن مختلفٍة حسب السياق واالستعمال، وب لن يكون مجموب أنواب الزمن الصي
ال ي يستنبط من الصيغ الثالث )فعل، يفعل، فاعل( عند د. المخزومي عشرين زمنًا بحسب 
االستعمال فضاًل عن األدوات والحروف التي تخلص الصيغ الزمنية إلى زمن معين مثل )السين، 

 .(6)م، ولن، و...إلخ(وسوف، ول
ومن الباحثين المحدثين مْن در  الزمن باعتبار الجهة التي تأتي من استعمال األدوات الدالَّة      

على الجهة سواء أكانت حرفية أم كانت فعلية مثل)قد، لم، لما، لي ، كان، كاد...( والتي تعمل 
ن وظيفة في السياق ال ترتبط على تخصيص زمن الفعل أو تحديد وبيان جهة الزمن فيه، فالزم
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نَّما تختار الصيغة التي تتوافر لها الضما م والقرا ن التي تعين على تحميلها  بصيغة معيَّنة دا مًا " واز
 .(7)معنى الزمن المعيَّن المراد في السياق"

بية ومن  هؤالء د. تمَّام حسَّان ال ي در  هو اآلخر الزمن وتوصل إلى أنَّ األزمنة في اللغة العر 
تتفرَّب إلى ستة عشرة زمنًا باعتبار الجهة؛ و لن أنَّ االختالف بين زمن وزمن ال يعود إلى الصيغة 
نَّما هو نتيجة اختالف الجهة، وتأتي تعبيرات الجهة التي تتفرَّب على أساسها األزمنة إلى ستة  واز

ين، سوف،الالم، إنَّ عشر فرعًا بواسطة زيادة األدوات الحرفية والنواسخ إلى األفعال )قد، الس
وأخواتها، كان وأخواتها،...إلخ( فه ه كلها عناصر إلفادة الجهة المحددة لمعنى الزمن، وك لن 
الظروف الزمانية، وما بمعناها فهي تخصص الزمن النحوي، عن طريق االحتواء للحدث الواحد، 

مختلفة كالحال  أو معنى االختالف للحدثين، و لن عندما يعبر بالصيغة الواحدة عن أزمنة
واالستقبال الل ان ُيَعبَّر عنهما بد )يفعل( فيدلُّ )اآلن( على زمن الحال، ويدلُّ )غدًا( على زمن 

  .(8)االستقبال
وغيرها كثير من الدراسات التي قدَّمها المحدثون عن الزمن في اللغة العربية وهنان دراسة       

ت الزمنية في اللغة العربية و لن من خالل دراسته لد حديثة ألحد الباحثين قام فيها بدراسة البنيا
)لزمن والجهة والوجه( التي تمثل السلسلة الزمنية للجملة فالجهة والوجه كيانان زماني ان يحددان 
الداللة الزمنية للجملة، وخلص إلى نتيجة في آلية حساب اإلحالة الزمنية للجملة في اللغة العربية 

 .(9)هات لها أثر بارز في تحديد اإلحالة الزمنية في اللغة العربيةوهي: أنَّ الوجه والموج
ويرى برجشتر آسر أنَّ اللغة العربية من أكثر اللغات من حيث أنواب الزمن ال ي يحويه الفعل      

حتى أكثر من الفعل اليوناني والغربي و لن لما يحويه من أدوات مثل قد والسين ولن و...، فضاًل 
كان قد فعل، وكان يفعل، وسيكون قد فعل، و... وه ا هو ال ي يسهم في تنويع  عن تقديم صيغة

 .(11)معاني الفعل وأزمنته أكثر مما يوجد في سا ر أخواتها من اللغات الساميَّة
وفي ه ا ال ي تمَّ عرضه شيء من الرد على  من اتَّهم النحو العربي بقلَّة صيغه الزمنية     

 وثالثة أزمان هي )الماضي، والحاضر)الحال(، والمستقبل(. واقتصارها على ثالث صيغ 
وبعد ه ه المقد مة نناقش المسا ل التي اختلف فيها النحاة في داللة أداة أو حرف على زمن معيَّن 
نتيجة تعارض ما وضعوه من أصول مع )النحو القرآني( ال ي يشتمل على دالالت زمنية يفوق ما 

ة في أزمنة بعض األدوات دليل قوي على ظاهرة االمتداد الزمني  كره النحاة، واختالف النحا
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لبعض األدوات التي تأتي للداللة على مطلق الزمان حسب السياق ال ي يرد فيه وحسب االستعمال 
 . 

ونقوم بتوزيع المسا ل الخالفية التي دارت بين النحاة والمفسرين في داللة األدوات والحروف على 
األدوات أو الحروف موضوب الخالف من زمن جاعلين حقاًل لزمن الماضي الزمن على ما تفيده 

 وآخرًا للمستقبل وثالثًا للغاية الزمانية .
 : األدوات والحروف الدالة على الزمن الماضي: أولا 

 ومن المسا ل الخالفية التي تدرج في ه ا الحقل ما يأتي:      
 (11)( للماضي إذا) استعمال : 

لنحاة على أنَّ )إ ا( ظرف للمستقبل وال تأتي للماضي وه ا مد هب سديبويه وجمهدور اتفق ا         
ً بمدا  (13). خالفَا البن مالن(12)النحاة َل من تنبَّه ونبَّه على مجيء )إ ا( للماضي مستدالَّ ال ي ُيَعدُّ أوَّ

عرب فمن جاء في القرآن الكريم من نصوص تؤيد صحة ما  هب إليه فضاًل عن استشهاده بكالم ال
  [.11]الجمعدة: ڇڃ   ڃ   چ   چ    چ   چ   ڇ ڇ  النصدوص القرآنيدة التدي اسدتند إليهدا قولده تعدالى :

  [.92]التوبة:ڇ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ  ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۓ  ۓ ے ے ھڇوقوله: 
، أمَّا من السماب ال ي احترَّ به ابن مالن على (14)وغير  لن الكثير من النصوص القرآنية

  ا( للماضي قول الكميت بن زيد:صحة مجيء )إ
 .(11)إَذا َلْم َيْعَشقِ َما ذاق ُبْؤَس ِعْيَشٍة َوَنِعْيَمَها                     ِفْيَما َمَضى َأَحٌد 

 وقول الشاعر :
 .(16)َذْحَلُه ُكلُّ َغْيَهبِ  إذا َما َتَناَسىَحَلْلُت ِبَها َوَتِري َوَأْدَرْكُت ُثْؤَرِتي             

لنا من أْن نقف أمام ه ه النصوص القرآنية لمعرفدة مددى صدحة رأي ابدن مالدن  لدن أّن داللدة  ال بد
هدددددد( فدددددي 794)إْ ( علدددددى المضدددددي لدددددم يقدددددل بددددده أحدددددد قبلددددده ووجددددددت لددددده صددددددى عندددددد الزركشدددددي)ت

. قدال الزركشدي: "وقدد (18)هد( فدي كتابيده )اإلتقدان ومعتدرن األقدران(911، والسيوطي)ت(17))البرهان(
]آل  ڇىى  ېېې ې ۋۅۅۉۉ ۋڇي مدددددن الزمدددددان كدددددد )إْ ( كمدددددا فدددددي قولددددده تعدددددالى: تسدددددتعمل للماضددددد

 .(19)[؛ ألنَّ قالوا ماضٍ  فيستحيل أْن يكون زمانه مستقباًل "156عمران:
 أمَّا كتب معاني القرآن فلم يشيروا من قريب وال بعيد إلى داللة )إ ا( في ه ه النصوص . 
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و تغافلوا عن ه ه النصوص واكتفوا ببعض وك ا الحال لدى النحويين كأنَّهم غفلوا أ
ل لن  (21)اإلشارات البسيطة محاولة منهم التمسن بأصولهم وتأويل ما صادفتهم من ه ه النصوص

 ال بدلنا من وقفة أمام ه ه النصوص القرآنية.
من القرا ن المهمة في استنباط معاني اآليات القرآنية ومعرفة مقاصد الخطاب اإللهي           

ق الحال  ويتجلى ه ا النمط من السياق بما يعرف بأسباب النزول والتي تعدُّ من القرا ن المهمَّة سيا
ه معناه ال ي ربما يكون غير مفهوم من ظاهر النص أو الخطاب . فد (21)التي تعين النص وتوج 
ني جاء "معرفة أسباب النزول ضابط مهم في الوصول إلى المعنى المقصود؛  لن أنَّ السياق القرآ

 .(22)معالجًا لوقا ع وقعت فال ُبدَّ من معرفة سياق الحال لمعرفة سياق المقال"
 [.11]الجمعة:ڇڃ   ڃ   چ   چ    چ   چ   ڇ          ڇفقوله تعالى:  

فلسياق الحال ال ي يسمى سبب النزول  أثر كبير في حسم الخالف ومعرفة داللة )إ ا( 
ألنَّ الرؤية واالنفضاض واقع في الزمن  جاءت للماضي؛ وزمانه في ه ا النص إنَّها بال شن

الماضي قال السيوطي: " وقد تخرج عن االستقبال فترد ... وللماضي، نحو: )إَ ا َرَأوا تجارًة أو 
وا إليها( فإنَّ اآلية نزلت بعد الرؤية واالنفضاض(  .(23)لهوًا انَفضُّ

خطُب يوَم الُجُمَعِة إْ  أقبلْت ِعيرى قد قدمت ي -  -قيل في سبب نزول اآلية " كان النبي        
ڃ   ڃ   چ   چ    چ   چ    ڇمن الشام فخرجوا إليها حتى لم يبَق معه إالَّ اثنا عشر رجاًل، فأنزل اهلل: 

. ففي ه ه اآلية إخبار بقضية العير التي قدمت المدينة من الشام وقد مضت ه ه (24)"ڇ         
فتكون )إ ا( فيها للماضي . "إ ا ظرف للزمان الماضي مجرد من معنى  الواقعة قبل نزول اآلية،

. فالمدلول الزمني للكلمة وهي خارج السياق ومدلولها في (25)الشرط ألنَّ ه ا االنفضاض مضى "
داخل السياق شيءى آخر أي أنَّ السياق هو ال ي يحدد الداللة الزمنية لألدوات وللنص بصورة 

 عامَّة.
النص مسألة مرجعية الضمير في قوله: )تجارًة أو لهوًا انَفضُّوا إليها( وهي  ويالحظ في ه ا

من وسا ل تماسن النص وترابطه إ  جاء التعبير القرآني بإعادة الضمير إلى )التجارة( دون )اللهو( 
وفي  لن مقصُد من المقاصد اإللهية فسياق اآلية يفترض أْن يعود الضمير على )اللهو(؛ ألنَّ 

)التجارة( وأعاد الضمير  -سبحانه وتعالى  -، وقد خصَّ (26)في عوده على أقرب م كوٍر" "األصلَ 
عجازه وتفسيره وعلومه في تفسير  لن أقوال  عليها دون )اللهو( وللعلماء في كتب معاني القرآن واز

ل لن خصَّ بإعادة  -  -فيها: أنَّ )التجارة( كانت سبب انفضاض الصحابة حول رسول اهلل 
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مير إليها، فناسب تقديم ما كان سببًا على ما جاء تبعًا، أو ألّن التجارة قد تشغل عن العبادة ما الض
، اهتمامًا  باألهم  ألنَّ التجارة (27)ال يشغله اللهو أو آلنَّ المشتغلين بالتجارة أكثر منه في اللهو و...

 . (28)سبب اللهو ولم يكن اللهو سببها
القراءة دون غيرها، ويالحظ أنَّ سبب إيثار التجارة على اللهو  ول لن أختار الفرَّاء ه ه

عادة الضمير إليها يحدده سياق الحال  والمقام المحيط بالنص، قال  -مراعاًة لحال المخاطب  -واز
نَّما اختير انفضوا إليها في قراءتنا وقراءة عبد اهلل؛ ألنَّ التجارة كانت أهمُّ إليهم، وهم بها  الفرَّاء: "واز

 .(29)رُّ منهم بضرب الطبل ..."أس
قال ابن عطية: " تأمل إْن ُقد مت التجارة على اللهو في الرؤية ألنَّها أهمُّ وُأخ رت مع 

. وهنا يبرز أثر المخاطب وأهميته في تكوين النص (31)التفضيل لتقَع النفُ  أوَّاًل على األبين"
 وترتيبه وربط بعضه ببعض . 

 ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھڇالنص اآلخددر فددي قولدده تعددالى: وكدد ا الحددال فيمددا يتعلددق بدد
 [.92]التوبة: ڇۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۆۈ

إ  يمكننا االستدالل بداللة )إ ا( على المضي فيه من خالل سياق الحال أي سبب 
 .(31)النزول

 فقوله: )وال على ال ين إ ا ما َأَتْوَن ِلَتْحْمَلُهم( مقول فيما مضى قبل نزول اآلية.  
فقد جاءت فيها )إ ا( ظرف لما مضى من الزمان والسياق العام لسورة  األخرى*أما النصوص 

خير دليل على  لن،  لن أنَّ األجواء العامة له ه السورة  -التي منها أغلب النصوص -العنكبوت 
 ، وه ا مما ال يمكن اإلغفال عنه. (31)هي القصص وفيها أخبار عن األمم السابقة

قدَّم أنَّ )إ ا( ظرف تستعمل للمستقبل ولما مضى في سياقات معينه يمكننا القول في ضوء ما ت
 يحد ده المعنى و القصد.

 إْن( الشرطية على فعل ماٍض في اللفظ والمعنى : دخول( 
 -إ ا كان فعل الشرط  -اختلف النحاة في جواز دخول )إْن( الشرطية على الفعل الماضي        

ول )إْن( على فعٍل ماٍض لفظًا أو معنًى  لن أنَّ أداة ف هب جمهور النحاة إلى عدم جواز دخ
الشرط )إْن( ال تدخل إالَّ على المستقبل من األفعال واز ا دخلت على الفعل الماضي قلبت داللته 

، وخالفهم المبر د ومن تبعه من النحويين (32)إلى االستقبال، نحو: )إْن قمَت قمُت( أي: )إْن تقْم أقْم(
طالب، ورضي الدين االسترأبا ي في )كان( ال ي يبقى على مضيه وأنَّ )إْن( ال منهم مكي بن أبي 



 ................................................................................................................................ ضوء السياق واحلال وأسباب النزول يف الزمنيف  اخلالف

 م. م. شيماء رشيد محمد زنگنة  ،  أ.د. كريم حسين ناصح الخالدي

 22  2102اخلامس والسبعون العدد                         جملة كلية الرتبية األساسية                                     

تها في الداللة على المضي فهو يبقى محافظًا  تقلب داللته إلى المستقبل و لن لتمكن )كان( وقوَّ
نَّما اختصَّ (33)على زمانه الماضي لفظًا ومعنًى وال تؤثر )إْن( عليه في شيء . قال رضي الدين: "واز

ن بكان؛ ألنَّ الفا دة التي يستفاد منها في الكالم ال ي هو فيه: الزمن الماضي فقط؛ و لن ألّنها  ل
تدلُّ على الزمن الماضي ومطلق الحدوث ال ي تخصيصه يعلم من الخبر... ومع النص على 

 .(34)المضي ال يمكن استفادة االستقبال، وه ا من خصا ص كان"
ة ما  هبوا إليه من دخول )إْن( واحترَّ المجيزون بما جاء من ن صوص في القرآن تؤيد صحَّ

الشرطية على الفعل الماضي )كان( من غير قلب داللته إلى االستقبال وبقا ه على داللته على 
 [.116]الما دة:ڇھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڇالمضي من  لن قوله تعالى: 

 [.27 -26]يوسف:ڇۈ  ۆ  ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہڇوقوله: 
وغيرها كثير من النصوص التي استندوا إليها إلثبات صحة ما  هبوا إليه وهو كثير في  

 .(35)القرآن
لوا ه ه النصوص  لن  ولكون ما جاء في ه ه النصوص خالف ما  هب إليه الجمهور أوَّ

لوه  ف هب أنَّ أدوات الشرط عندهم ال تدخل إالَّ على الفعل المستقبل وما  جاء ظاهره خالف  لن أوَّ
المازني وابن السراج وأغلب النحاة البصريين إلى أنَّ التقدير في ه ين النصين: )إْن أكن كنت قلته 
أو إْن أقل كنت قلته(، و)إْن يكن كان قميصه ُقدَّ( أي أنَّه متعل ق بفعل مستقبل هو الشرط ح ف 

التقدير: )إْن ثبت  لن، أي كان قميصه أو إن ي كنت  واستغني عنه لداللة المعنى عليه، أو أنَّ 
. وغير  لن من تأويالتهم التي حاولوا فيها إرجاب النص (36)قلته( أو: )إْن يتبيَّن أنَّي كنت قلته(

 بلطف الصنعة والتكلف إلى أسسهم وأصولهم.
: ")إْن والمعنى ڇھ ھ ہ ہ ہ ہڇو هب الزجاج إلى أنَّ كان في معنى االستقبال في قوله: 

يكن قميصه ُقدَّ( أي: إْن ُيْعَلْم قميُصه ُقدَّ من ُقبٍل فالعلم ما وقع بعد ، وك لن الكون ال يكون ألنَّه 
 ، والمعنى: )إْن ُيْعَلم إْن كان قميصه ُقدَّ(.(37)مؤدٍّ عن العلم"

وبدراسة ه ه النصوص في ضوء الحال والمقام ال ي يحيط بالنص يتضحُّ لنا إنَّ ما  هب  
نَّ )كان( يظل معناه على المضي وال يقلب إلى االستقبال  لن أنَّ أغلب  إليه المبرد هو األصح واز
المفسرين  هبوا إلى أنَّ المقالة في قوله تعالى: )إ  قال اهلل يا عيسى بن مريم َأَأْنَت ُقْلَت  ِلْلَناِ  

ه اهلل له يوم القيامة يوم يجمع الرسل ولي  مما قاله له اتَِّخُ ْوِني َوُأم ي إَلَهْيِن ِمْن ُدْوِن اهلِل( إنَّما يقول
[، 119في الدنيا بدليل السياق  لن أنَّه جاء قبل ه ا النص قوله: )يوم يجمع اهلل الرسل(]الما دة:
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؛ وألنَّ عبادة عيسى حصلت بعد [119]الما دة: ڇى   ى   ىی   ی   ی   ی     ڇوجاء بعده قوله: 
 ه المقالة حاصلة يوم القيامة، وبه ا يكون )إْ ( بمعنى )إ ا( جاء رفعه، وه ا دليل أنَّ ه

 .(38)لالستقبال
ه ا إ ا كان قال لهم  لن أو لم يقله لهم إنَّما هو في  ڇڱ ڱ ڱ ڳ ڳڇ:  - -فيكون قول عيسى 

 .(39)الدنيا وب لن يكون النص ظاهرًا في المضي
لمجيء بالفعل الماضي )كان( بعد )إْن( دون وب لن يكون العدول عن المعتاد في ه ا األسلوب وا  

مجيء خبر كان فعاًل   -إرادة المضي  -المستقبل لإلشارة إلى الزمن الماضي وما يقوي  لن 
ماضيًا وهو أسلوب شا ع من أساليب الخطاب القرآني، وه ا األسلوب يقتصر على كان دون سا ر 

 ي سبق  كرها.األفعال؛ و لن لخصوصيته التي أشار إليه النحاة والت
وأدوات الشرط هي وسيلة من وسا ل الربط ال ي يقوم بوظيفة ترابط النص قال د.محمد  

حماسة عبد اللطيف: "وحرف الشرط يعلَّق إحدى الجملتين باألخرى، وجزم جملتي الشرط والجواب 
توقف عالمة لغوية... وعلى تماسن الجملتين وترابطهما من أجل أداء ه ا المعنى المركب ال ي ي

 .(41)بعضه على البعض اآلخر؛ فالجزم أو تقديره هنا هو ال ي يحصل به الربط"
فأدوات الشرط تقوم بوظيفة الربط بين الجملتين سواء أكانت عاملة أم غير عاملة، ووظيفة   

. إ ًا فالوظيفة الر يسة لد (41)الربط باألداة ناش ة من تلخيصها لمعنًى نحوي كالشرط والعطف و...
هي من وسا ل الربط بين جملتين فهي ال تدلُّ على  -كما  كرنا  -( هي الربط وأدوات الشرط )إنْ 

أكثر من الربط بين الشرط وجوابه والتسبب بين مضمون شرطها ومضمون جوابها دون تقييد 
: إْن كان باستقبال وال مضي وب لن يكون معنى قوله: )إْن َكاَن َقِمْيُصُه ُقدَّ ِمْن ُقُبٍل َفَصَدَقْت( أي

، وك لن األمر في  معنى النص (42) لن حصل في الماضي فقد حصل صدقها في الماضي
 اآلخر.

"ولي  من الالزم في كل تركيب شرطي أْن يأتي مطابقًا تمامًا للبنية األساسية أو الصورة 
تعبير ، وه ا التركيب ال ي جاء في ال(43)األصلية، ولكن أنماط التركيب الشرطي تتعدد وتتنوَّب"

 القرآني أحد ه ه األنواب التي من الممكن أْن تأتي عليها الجملة الشرطية. 
ونستنتر من هاتين المسألتين أنَّ الدعامة األساسية التي استندت إليها دراسة هاتين 
المسألتين الخالفيتين في ترجح اآلراء هو سياق الحال المتمثل بأسباب النزول والمقام ومراعاة حال 

وعلى: الحال والمقام المحيط بالنص،  ،في المسألة األولى: )استعمال )إ ا( للماضي(المخاطب 
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فضاُل عن مراعاة ترابط النص وانسجامه في المسألة األخرى: )دخول )إْن( الشرطية على فعل 
ماٍض في اللفظ والمعنى(، وعلى ه ه األس  تمَّ دراسة ه ه المسا ل في ترجيح اآلراء والخروج 

 صوب في ضوء ه ه األس  التي تمَّ استنتاجها واستنباطها.بالرأي األ
 : األدوات والحروف الدالة على المستقبل:ثانياا 

ومن المسا ل الخالفية التي وجدناها عند النحاة والتي كان النص القرآني أسا  الخالف فيه،    
 والتي يمكن إدراجها في ه ا الحقل ما يأتي:

 (44)ى الفعل المضارب المضارب لالستقبال الم االبتداء الداخلة عل إخالص : 
( هل تخلصها للحال أم  اختلف النحويون في الم االبتداء الداخلة على الفعل المضارب في خبر )إنَّ
لالستقبال ف هب أغلب النحويين البصريين ونحاة الكوفة إلى إخالص الم االبتداء الفعل المضارب 

ب أْن يكون مشتركَا بين زماني الحال واالستقبال فإْن تجرَّد للحال؛  لن أنَّ األصل في الفعل المضار 
 .(45)من القرا ن اللفظية والمعنوية حمل على الحال وقد يتخلص للحال بقرا ن منها الم االبتداء

، وه ا م هب (46)في حين  هب ابن مالن إلى جواز إخالص الم االبتداء الفعل المضارب لالستقبال
"سيبويه و لن في قوله: " . (47)وقد يستقيم في الكالم )إنَّ زيدًا َلَيْضِرُب وَلَيْ َهُب(، ولم يقع ضربى

واستند ابن مالن فيما  هب إليه بما ورد من نصوص في القرآن الكريم جاء فيه الفعل المضارب 
گ   گ   گ   ڳ   ڳ    ڳ   ڇ داالًَّ على زمن المستقبل وهو مقترن بالم االبتداء من  لن قوله تعالى:

 ى ى ى ى ى ى ى ىڇوقوله: [.124]النحل:ڇڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ        ڻ   ڻ   ۀ   ڱڳ
 [.13]يوسف:ڇى  ى

فقوله: )َلَيْحُكُم( و)َلَيْحُزُنِني( مستقبل والسياق هو ال ي يدلَّ على  لن،  لن أنَّ في قوله:  
نَّما )َلَيْحُكُم( يحدث الفعل في )يوم القيامة( وهو ال شن واقع في الم ستقبل فالحدث لم يقع بعد واز

وقوعه سيكون في المستقبل. وك ا الحال فيما يتعلَّق بقوله: )َلَيْحُزُنِني( فيحزن مقرون بالم االبتداء 
" فاعله ال هاب، وهو عند نطق يعقوب  وهو مستقبل القترانه بحرف االستقبال وهي )أْن(؛  لن أنَّ

- - ل لزم سبق معنى الفعل لمعنى الفاعل في الوجود، وهو بيحزن غير موجود، فلو أريد به الحا
 . فإ ا كان ال هاب في المستقبل فليكن الحزن ك لن.(48)محال"

نَّما  هبوا إلى تأويل ه ه النصوص تأويالٍت  ولم يسلَّم النحاة به ه ال ي احترَّ به ابن مالن واز
رآن الكريم من نصوص تخالف ما بعيدة في سبيل عدم الرجوب عن قواعدهم والتسليم بما ورد في الق

نَّ َربََّن َلَيْحُكُم َبْيَنُهْم َيْوَم   هبوا إليه وتصطدم بقواعدهم ف هب أبو علي الفارسي إلى أنَّ قوله: )َواز
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ووصفه به في  -عزَّ وجل  -اْلِقَياَمِة( على تقدير الحكاية للحال في  لن الوقت فكأنَّه خبر من اهلل 
قع يوم ٍ  ال محالة فنزل منزلة الحاضر المشاهد؛  لن أنَّ العرب "يعب رون ، فالحكم وا(49) لن اليوم

عن الماضي واآلتي كما يعبرون عن الشيء الحاضر قصدًا إلحضاره في ال هن حَتى كأنَّه مشاهدى 
 . (51)حالة اإلخبار"

:  )ليحزنني نيَّتكم أو قصدكم أْن ڇى ى ى ى ى ڇوالتقدير عند ابن حيَّان في قوله : 
ت هبوا به( على ح ف مضاف، فالنيَّة والقصد حال وهو الفاعل بد )يحزن(، وب لن يكون )َلَيْحُزُنِني( 

 .(51)عنده مؤَّول على الحال
وما  هبوا إليه حجتهم فيه غير قويه ولعدم وجود ما يقوي زعمهم من كالم العرب بالعك  

ن بالم االبتداء على المستقبل إ  دلُّ فالنصوص القرآنية أكَّدت جواز داللة الفعل المضارب المقتر 
أنَّ  هابهم به غدًا سيسبب له حزنًا مستقباًل. والمعنى في  ڇى ى ى ىڇسياق النص في قوله: 

سيحكم اهلل تعالى بالثواب للمحقين منهم وبالعقاب [ 124]النحل:ڇڻ ں ں ڱ ڱ ڱڇقوله: 
 ووقوعه سيكون في المستقبل.( 52)للمبطلين

اق والنظر في ما بعد موطن الخالف استطعنا الحكم على صحة ما فهنا من خالل السي
 هب إليه ابن مالن، والخروج بنتيجٍة مفادها: أنَّ الم االبتداء التي األصل فيها الدخول على 
المبتدأ، تعدُّ قرينه لتغيير زمن الفعل المضارب من الحال إلى االستقبال وه ا يدلُّ على أنَّ أنواب 

لعربية ال تقتصر على الزمن الصرفي ال ي يستنبط من خالل داللة الصيغة على الزمن في اللغة ا
نَّما للزمن في العربية أنوابى كثيرة ممكن أْن يمكن االهتداء إليه من خالل السياق  الزمن كما  كرنا واز
 والمقام ،واللغة العربية من اللغات التي تمتلن دالالت زمنية مختلفة في بينتها يمكن تلمسها من

 خالل دراسة النصوص في ضوء السياق ال ي ترد فيه.
 (15))إْذ( للمستقبل  استعمال : 

من المسا ل التي اختلف فيها النحاة وغفل عنها الجمهور وأدركه بعضهم وتداركوه مسألة        
استعمال )إْ ( للمستقبل و لن لما ورد في القرآن الكريم من نصوص خالفت أصولهم  وما اتفقوا 

عه. إ   هب جمهور النحويين إلى أنَّ )إْ ( ظرف لما مضى من الزمان وال يأتي للمستقبل على من
على الرغم من ورود خالف  لن في القرآن  (54)وه ا م هب سيبويه وتابعه أغلب النحاة في  لن

 الكريم .
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ام وجوَّز عدد من النحاة منهم أحمد بن فار ، وابن مالن، ورضي الدين االسترأبا ي، وابن هش
. قال ابن مالن: "وقوله: )إْ  يخرجن قومن(استعمل فيه )إْ ( (55)وآخرون مجيء )إْ ( لالستقبال

موافقة لد )إ ا( في إفادة االستقبال. وهو استعمال صحيح، غفل عن التنبيه عليه أغلب 
 . (56)النحويين"

وا فيما  هبوا إليه بما ورد من نصوص في القرآن الكريم ومن كالم ال عرب تؤيد صحة ما واحتجُّ
گ   گ      گ   ڳ      گژ   ڑ    ڑ   ک   ک   ک   کڇ هبوا إليه، فمن النصوص القرآنية قوله تعالى: 

 ى ى ى ى ى ى  ى ى ى ى ى ىڇوقوله:  [.71 -71]غافر:ڇڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ
 [.27]األنعام:ڇى

 أمَّا ما استندوا إليه من كالم العرب فقول أبي نجم:   
 .(15)ُه اهلُل َعنَّا إْذ َجَزى               َجنَّات َعْدٍن ِفي اْلَعاَلِليِّ اْلُعَلىثُمَّ َجَزا

 وغيرها كثير من اآليات القرآنية التي استعملت فيها إ  للمستقبل، والنصوص الشعرية التي
 .(58)استدلُّوا بها  

لوا ه ه النصوص التي جاء فيها )إْ ( دالَّ  ة على االستقبال بمعنى )إ ا( ونجد أنَّ جمهور النحاة أوَّ
و لن لعدم الخروج على ما  هبوا إليه وحاولوا إخضاب النصوص ألصولهم ولم يسلموا بما جاء في 
القرآن الكريم من نصوص تصطدم مع ما منعوه، ف هبوا إلى أنَّ ما جاء في ه ه النصوص من 

، فداألمور (59)عالمًا بتحقيقهباب إنزال المستقبل الواجب الوقوب منزلة ما قد وقع )الماضي( إ
المستقبلية لمَّا كانت في إخبار اهلل تعالى متيق نة مقطوعًا بها عبَّر عنها بلفظ الماضي والمعنى على 

 . (61)االستقبال وه ا م هب الزمخشري وابن عطية وآخرين
لوا النص بما وهنا يالحظ في قولهم ه ا تيقنهم من مجيء )إْ ( للمستقبل لكن لعدم خرق قواعدهم أوَّ 

 يتفق وم هبهم. 
و هب السهيلي وغيره إلى أنَّ  لن من باب الحكاية للحال، أي فيه حكاية حالهم في يوم 

. وغير  لن من تأويالتهم التي حاولوا عن طريقها تطويع ه ه النصوص ألصولهم و (61)الحساب
 قواعدهم .

عدهم وال يمكن لمقايي  النحاة فالنحو القرآني نحو شامل يفوق تصور النحاة وأصولهم وقوا
اإلحاطة بها ومن خالل ه ه النصوص يتضح صحة استعمال )إْ ( للمستقبل  لن أنَّ )يعملون( في 

إْ  اأْلَْغاَلُل ِفي أْعَناِقِهْم( مستقبل لفظًا ومعنًى وال ي يدلنا على  لن • قوله تعالى: )َفَسْوَف َيْعَلُمْونَ 
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يخلص المضارب لزمن المستقبل، كما أنَّه هو العامل في )إْ ( دخول حرف التنفي  عليه، وهو مما 
 .(62)ل لن لزم أْن يكون بمنزلة )إ ا( في الداللة على المستقبل

وقد يكون استعمال )إْ ( في ه ه النصوص بمعنى )إ ا( لقصد المبالغة والتأكيد  لن أنَّ استعمال 
رادة المستقبل أكثر تشويقًا ولفتًا لنظر ال مخاطب من استعمال المستقبل الحقيقي لتأكيد الماضي واز

ما ك َّبوه في الماضي فقابله ب كر مصيرهم يوم الحساب باستعمال أداة في األصل يستعمل للداللة 
على الزمن الماضي واستعمله لالستقبال، قال الرازي: "إنَّ كلمة )إْ ( تقام مقام )إ ا( إ ا رام المتكلم 

، فالتعبير عن المستقبل  المبالغة في التكرير والتوكيد بإزالة الشبهة؛ ألنَّ الماضي قد وقع واستقرَّ
 .(63)باللفظ الموضوب للماضي يفيد المبالغة من ه ا االعتبار"

وا بجواز مجيء )إ ( للمستقبل بمعنى )إ ا( كما يقع )إ ا( موقع )إ (  وارى أنَّ النحاة لو كانوا أقرُّ
النصوص لكانوا تجنَّبوا عناء ه ه التأويالت التي من  معضدًا به ه  -كما سبق  كره  -للماضي 

شأنها إخراج النص عن المعنى الحقيقي ال ي جاء الخطاب القرآني إلبالغه كما أنَّ الحدث ال ي 
تضمنته ه ه النصوص هي في المستقبل فد"األدوات يقع بعضها موقع بعض العتبارات بالغية 

 . (64)يشير إليها األسلوب"تدرن من الموقف، وتتضح من خالل السياق و 
وه ا يؤكد ظاهرة االمتداد الزمني ال ي يمكن أْن يكون لألداة بحيث ُيَعبَّر بأداة واحدة عن مختلف 

 األزمان وال ي يتحكم فيه طبيعة محتوى الخطاب القرآني الشمولي، والسياق ال ي يرد فيه.
نَّما هو من أساليبهم كما أنَّ ه ا األسلوب ال ي جاء به التعبير القرآني لي  بغ ريب عن العرب واز

 بدليل الشواهد السابقة ال كر.
ومما سبق نستنتر أنَّ للسياق كان األثر البارز في دراسة هاتين المسألتين واستنباط الزمن      

التي فيهما، والتعبير عنها بدقَّة متناهية؛  لن أنَّ داللة أداة ما على الزمن ال يمكن أن يتضح 
لسياق ، فالسياق هو ال ي يبرز الزمن ويعينه لألدوات ومختلف األفعال في اللغة خارجا عن ا

 العربية. 
ومن خالل دراسة النصوص في ضوء السياق تتضح لنا الحقيقة ونستطيع الحكم على زمن التي 
تحويه األداة باطم نان، والحكم على المسا ل التي اختلف فيها النحاة والمفسرون في زمنها والخروج 

 برأي يتفق مع داللة النص القرآني.
 : الحروف الدالة على الغاية :ثالثاً 
 من المسا ل التي اختلف فيها النحاة والتي يمكن إدراجها في ه ا الحقل من الزمن :   
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 (51))ِمن( لبتداء الغاية في الزمان  مجيء: 
صريون إلى أنَّ من حرف اختلف النحاة في مجيء )من( البتداء الغاية في الزمان ف هب الب       

البتداء الغاية في المكان أو غيره نحو: )سرت من الكوفة إلى البصرة( أي: أنَّ ابتداء سيره كان من 
الكوفة وانتهاؤه إلى البصرة، ونحو: )ضربت من الصغير إلى الكبير( إ ا أردت ابتدأت بالضرب 

 . (66)ي البتداء الغاية في الزمانمن الصغير وانتهيت به إلى الكبير، ف هبوا إلى أنَّه ال تأت
وا فيما  هبوا إليه بأدلَّة عقلية منها أنَّ )من( عندهم في المكان نظير )من ( في الزمان، فد  واحتجُّ
)من( عندهم البتداء الغاية في المكان، كما أنَّ )من ( البتداء الغاية في الزمان، وبما أنَّ )من ( ال 

 .(67)تأتي للمكان بإجماب النحاة، فك لن ال تأتي )من( في الزمان عندهم
في حين  هب الكوفيون واألخفش والمبرد من البصريين وتابعهم عدد من النحاة منهم ابن       

درستويه وابن مالن وأبو حيَّان وابن هشام ورضي الدين وآخرون إلى جواز مجيء )من( البتداء 
لكريم ومن مستندين فيما  هبوا إليه إلى ما جاء في القرآن ا (68)الغاية في الزمان والمكان جميعاً 

ة ما  هبوا  األحاديث النبوية الصحيحة ومن كالم العرب الفصيح من نصوص كثيرة جدًا تؤيد صحَّ
 إليه فمن النصوص القرآنية قوله تعالى:

 [.118]التوبة:ڇڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ    ڇ
ِل مبتدأ تأسيسه(  ل يوٍم ابتدأ بنيانه(أ والمعنى: )أنَّه ُأس   على التقوى من أوَّ  .(69) و )من  أوَّ

 [.9]الجمعة:ڇٱ   ٻ   ٻ   ٻ     ٻ   پ   پ   پ   پ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   وقوله: 
 :  -رضي اهلل عنهم  -وممَّا استدلوا به من األحاديث النبوية الشريفة قول بعض الصحابة 

 : -عنها رضي اهلل  -، وقول عا شة (71)"فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة"
. وغيرها كثير من (71)", ولم يجلس عندي من يوم قيل فيَّ ما قيل-  -فجلس رسول اهلل " 

وا بها فقول النابغة ال بياني:  األحاديث النبوية ،أمَّا الشواهد الشعرية الفصيحة التي احتجُّ
 ِمْن ِقَراِع اْلَكـَتاِئبِ  َوَل َعْيَب ِفْيِهْم َغْيَر َأنَّ ُسُيْوَفُهْم           ِبِهـنَّ ُفـُلْولٌ 

ْبَن ُكلَّ التََّجاِربِ             ِمْن َأْزَماِن َيْوِم َحِلْيَمةٍ ُتُخيِّْرَن         .(57)إَلى اْلَيْوِم َقْد ُجرِّ
 فدقوله: )من أزمان( البتداء الغاية الزمانية، وأيضًا قول زهير بن أبي سلمى:

 .(55)ِمْن ِحَجٍج َوِمْن َدْهرِ َأْقَوْيَن                   ِلَمِن الدَِّياِر ِبُقنَِّة اْلِحْجِر؟ 
وغيرها من الشواهد التي في كالم العرب نظمًا ونثرًا والتي جاءت فيها )من( البتداء الغاية 

 في الزمان .
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وحمل المانعون لمجيء )من( البتداء الغاية في الزمان ه ه النصوص على خالف ما هي 
لوا ه ه النصوص بما يتفق عليه وتجاهلوا ه ا العد د الكبير من الشواهد التي تؤيد صحة المسألة وأوَّ

ِل يوٍم أحقُّ  أْن تقوم  وم هبهم ف هبوا إلى أنَّ قوله تعالى: ) لمسجدى ُأس َ  على التقوى من أوَّ
قامة المضاف إليه مقامه، والتقدير: )من تأسي  118فيه(]التوبة: [. يؤوَّل على ح ف مضاف واز

لِ  يوٍم( فد)من( داخلة في التقدير على )التأسي ( وهو مصدر مح وف، وك ا الحال في سا ر  أوَّ
الشواهد فتقدير الحديث: )من صالة الجمعة( ، وفي البيت األوَّل )من مضي أزمان يوم حليمٍة(، 

 .(74)وفي الثاني )من مر  حجر ومن مر  دهٍر(
يين ومن جوز  لن من البصريين وهو والقول الصحيح ممَّا تقدَّم عرضه هو م هب الكوف

القول بمجيء )من( البتداء الغاية في الزمان والمكان معًا، أي البتداء الزمان مطلقًا، لثبوت  لن 
في القرآن الكريم، واألحاديث الصحيحة، واألشعار الفصيحة فهو أسلوب من أساليب الخطاب 

أسلوب شا ع في القرآن وغيره. فضاًل عن  القرآني، ومن أساليب العرب في النظم شعرًا ونثرًا فهو
 جوَّزته لما  كرناه من أسباب.    (75)أنَّ أغلب الكتب التي درست النص القرآني

  واهلل أعلم بالصواب وهو أعلم بمقاصده
 :الخاتمة

وبعد ه ا العرض للخالف في ه ه المسا ل المتعل قة باألدوات الدالة على الزمن في العربية     
ث بنتا ر منها أنَّ داللة األدوات على الزمن يرتبط بالسياق ال ي يرد فيه إ  لي  هنان خرج البح

نما قد تدلًّ على مطلق الزمن على الماضي والحال  أداة مخصص للداللة على زمٍن معيَّن واز
والمستقبل حسب السياق ال ي يرد فيه األداة ومن ه ه األدوات على سبيل المثال )إ ا( الدال على 

ق الزمن حسب السياق الوارد فيه، فأنَّ داللة أداة ما على الزمن ال يمكن أن يتضح خارجا عن مطل
 السياق، فالسياق هو ال ي يبرز الزمن ويعينه لألدوات ومختلف األفعال في اللغة العربية.

ن الدعامة األساسية التي اعتمد عليها البحث في دراسة الخالف بين النحاة كان السياق والمق ام واز
 وأسباب النزول ومراعاة المخاطب وحاله ال ي عليه في ترجيح رأي على آخر.

كما أنَّ أنواب الزمن في اللغة العربية ال تقتصر على الزمن الصرفي ال ي يستنبط من خالل داللة 
نَّما للزمن في العربية أنوابى كثيرة ممكن أْن يمكن االهتداء إليه من خالل  الصيغة على الزمن، واز

ياق والمقام، واللغة العربية من اللغات التي تمتلن دالالت زمنية مختلفة في بينتها يمكن تلمسها الس
 من خالل دراسة النصوص في ضوء السياق ال ي ترد فيه.
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 الهوامش
 ددددددددددددد

 . 47-46: موسكاتي سبتينو، القديمة السامية الحضارات (1)

 . 137-61: العربية الجملة في الزمنية الداللة: ينظر (2)

 . 41:نفسه المصدر (3)

، والمغني في النحو،ابن 7/224: 3، وشرح المفصل:مر87-86ينظر:اإليضاح في علل النحو، الزجاجي: (4)
 الداللة ، و37-1/34، وهمع الهوامع:127، 12-8، 4/5، وشرح الكافية:133-1/129هد(:681فالح)ت
 .  41-41:العربية الجملة في الزمنية

 . 61، والخالصة النحوية:241-241ومبناها: ينظر: اللغة العربية معناها (5)

 . 161-154ينظر: في النحو العربي نقد وتوجيه:  (6)

 .64 -41، و 65دراسات في األدوات النحوية، د. مصطفى النحا :  (7)

 . 256ينظر:اللغة العربية معناها ومبناها: (8)
 . 493، 451ينظر: الزمن في اللغة العربية بنياته التركيبية والداللية، امحمد المالخ:  (9)
   .58ينظر: التطور النحوي، برجشتر آسر:  (11)
-55،و النحويون والقرآن،د.خليل بنيان:2/179، وهمع الهوامع:371ينظر ه ه المسألة في: الجنى الداني: (11)

58 . 

،والمقتصد في شرح 182،و المسا ل المنثورة،أبو علي الفارسي:4/232ينظر:الكتاب: (12)
، 371،والجنى الداني:3/1418، وارتشاف الضرب: 3/266، وشرح الكافية:2/1196اإليضاح،الجرجاني:

 . 1/515والمساعد:

 . 63،و شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح ابن مالن:2/141ينظر:شرح التسهيل: (02)

 ڇى ى ى ى ى ى ى ى ىڇ[، وقوله: 96]الكهف: ڇىى ى ى ى ى ىڇمن  لن قوله تعالى:  (14)
 ى ى ى ى ى ى ېېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋڇ[، وقوله : 93كهف:]الڇ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڇ[، وقوله: 96]الكهف:

، 74، 71[. وغيرها أكتفي ب كر اسم السورة ورقم اآلية :]الكهف:156]آل عمران:ڇى ى ى ى ى ى ى
77 ،86 ،91. ] 

 . 2/258شرح هاشميات الكميت بن زيد األسدي:   (15)

 .البيت للشويعر في لسان العرب مادة)عهب( . 2/141شرح التسهيل : (16)

(17) 4/121 . 

 .1/471،اإلتقان: 2/51معترن األقران في إعجاز القرآن: (18)

 . 4/121البرهان :  (19)
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ل ناظر الجيش أحد شّراح التسهيل قوله: )إ ا رأوا تجارًة...( بأنها جاءت لحكاية حالهم وما هو  (21) إ  أوَّ
له الدماميني عل ى أن المراد األخبار شأنهم وديدنهم  لن أنَّهم إ ا رأوا تجارًة أو لهوًا كان منهم ما  كر، وأوَّ

 . 514عن أمٍر وقع منهم على سبيل الندرة. ينظر: شرح المزج:

 . 131-129ينظر: التأويل اللغوي في القرآن الكريم، حسين حامد الصالح:  (21)

 . 144نظرية السياق القرآني، د.المثنى عبد الفتاح محمود:  (22)

 . 2/51معترن األقران :  (23)

، 5/319 ، والمحرر الوجيز:382، وينظر: أسباب النزول: 448هد(: 468أسباب نزول القرآن،الواحدي)ت (24)
 . 31/11: 15ومفاتيح الغيب، الرازي:مر

 . 28/229: 11التحرير والتنوير،ابن عاشور:مر (25)

 . 3/465معترن األقران : (26)

-278،و نظرات لغوية في القرآن الكريم، أ.د. صالح بن الحسين العايد:  84-3/83ينظر: البرهان : (27)
279. 

 . 5/311محرر الوجيز: ينظر: ال (28)

 . 11/13،و مجمع البيان: 28/228: 11، والتحرير والتنوير:مر 3/157معاني القرآن:  (29)

 . 5/311المحرر الوجيز:  (31)

وطلبوا منه أن يحمله معهم فأجابهم  –  –اآلية نزلت في القوم ال ين جاؤوا للمشاركة في الجهاد مع النبي  (31)
 8، ومفاتيح الغيب:مر211اكين فنزلت اآلية . ينظر: أسباب النزول:بأنه ال يملن ما يحمله عليهم فولُّوا ب

 . 11/296: 5، و التحرير والتنوير:مر16/129:
  من ه ا البحث 14ينظر: هامش . 

بلي  ،وقصة موسى مع العبد الصالح،و قصة  - -منها قصة أصحاب الكهف ، وقصة الجنتين ،وآدم  (32) واز
 . 15/2256: 4 ي القرنين . ينظر: في ظالل القرآن: مر

: 4، وشرح المفصل:مر34، واألنمو ج في النحو:2/1195، والمقتصد:191 -2/191ينظر:األصول: (33)
، وشرح 1/243، والبحر المحيط:3/419، وشرح التسهيل،ابن مالن:1/119، واألمالي النحوية:8/82

 . 125، وشرح المزج:2/221، والبرهان:3/186، والمساعد: 1/572تسهيل الفوا د،المرادي: 
، 4/1887، وارتشاف الضرب: 2/346، والتخمير:2/191ينظر:رأي المبرد في األصول: (34)

، وشرح 248، وينظر:مشكل إعراب القرآن: 9/159: 5، والجامع ألحكام القرآن:مر3/187والمساعد:
 .121 -4/119الكافية:

 . 4/119شرح الكافية: (35)
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 ڇى ى ى ى  ى ى ې ې ې ې ۉ ۉڇ: ومن النصوص القرآنية األخرى التي استدلُّوا بها قوله تعالى (36)
[، وغيرها من النصوص 35]األنعام:ڇی          ی              ی   ی          ى ڇ[، وقوله: 23]البقرة:

 القرآنية.
عراب القرآن،النحا :2/291ينظر:األصول: (37) ، واألمالي 8/82: 4، وشرح المفصل:مر313، واز

، وشرح ش ور 4/513، والدر المصون:1/243محيط:، والبحر ال3/419، وشرح التسهيل:1/119النحوية:
 . 2/414، وشرح التصريح: 2/221، 137، 4/82، والبرهان: 3/186، والمساعد :353ال هب:

عرابه:  (38)  .1/375، والتبيان:2/461، والكشاف:445، وينظر:إعراب القرآن،النحا :3/84معاني القرآن واز

، 12/111: 6، ومفاتيح الغيب :مر2/262ز:، والمحرر الوجي177-6/176: 5ينظر:جامع البيان:مر (39)
 . 7/112: 3، والتحرير والتنوير:مر3/417، ومجمع البيان:7/696: 3والجامع ألحكام القرآن:مر

 . 4/121ينظر: شرح الكافية: (41)

 . 211بناء الجملة العربية:  (41)

 . 212، 196ينظر: نظام االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية،د.مصطفى حميدة: (42)

 . 12/258: 5التحرير والتنوير:مر ينظر: (43)

 .211بناء الجملة العربية:  (44)

 . 1/339، وهمع الهوامع:1/198ينظر الخالف في ه ه المسألة:ارتشاف الضرب: (45)

، والتوط ة،أبو 111، وتوجيه اللمع: 2/138، والتخمير:281، والمفصل:117-116ينظر:البغداديات: (46)
، والبسيط في شرح 4/12، وشرح الكافية:13-1/12، والمساعد:136هد(:645علي الشلوبيني )ت

، وأسرار النحو،ابن كمال 1/198، وهمع الهوامع:4/2131، وارتشاف الضرب: 1/241، 2/787الجمل:
 . 229هد(:941باشا)ت

، وتبعه سمين الحلبي في 1/198، مغني اللبيب:1/92، والت ييل والتكميل:1/28ينظر: شرح التسهيل: (47)
 . 6/451الم االبتداء على االستقبال: ينظر:الدر المصون:جواز داللة المضارب المقترن ب

  . 3/119الكتاب: (48)

 .    6/452، وينظر: الدر المصون:1/28شرح التسهيل: (49)

 1/241، والبسيط في شرح الجمل:117ينظر: البغداديات: (51)

 . 1/198، و2/311مغني اللبيب: (51)

 . 1/199، ومغني اللبيب:1/93ينظر:الت ييل والتكميل: (52)

 . 21/111: 11الغيب:مرينظر: مفاتيح  (53)

، ودراسات 173-2/172، وهمع الهوامع: 3/1419ينظر الخالف في ه ه  المسألة: ارتشاف الضرب:  (54)
 .  131-1/128: 1ألسلوب القرآن الكريم:ق



 ................................................................................................................................ ضوء السياق واحلال وأسباب النزول يف الزمنيف  اخلالف

 م. م. شيماء رشيد محمد زنگنة  ،  أ.د. كريم حسين ناصح الخالدي

 22  2102اخلامس والسبعون العدد                         جملة كلية الرتبية األساسية                                     

، وارتشاف 2/877، والبسيط:93، ونتا ر الفكر:99، والصاحبي:2/54، والمقتضب:4/229ينظر: الكتاب: (55)
 . 281، وشرح اإلعراب:188اني:، والجنى الد3/1419الضرب :

، وشرح 63-62، وشواهد التوضيح والتصحيح:2/141، وشرح التسهيل:99ينظر:الصاحبي: (56)
، وحاشية 173-2/172، وهمع الهوامع:1/516، والمساعد:1/73، ومغني اللبيب:3/266الكافية:

 . 2/383الصبان:
: 5لطبري، والقرطبي، ينظر: مجمع البيان:مرومن المفسرين ال ين جوَّزوا مجيء )إ ( للمستقبل بمعنى )إ ا( ا

 . 6/724: 3، و الجامع ألحكام القرآن:مر7/221

 . 62شواهد التوضيح والتصحيح: (57)

 . 99الصاحبي: (58)

  ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺڇ[، وقولده: 4]الزلزلدة:ڇڃ ڃ ڃڇمن النصوص القرآنية األخدرى التدي اسدتندوا إليهدا قولده تعدالى:  (59)
[، 39]مددددددريم: ڇٻ   ٻ   ٻ   پ       پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ     ٱ   ٻ   ڇ[، وقولدددددده: 18]غددددددافر: ڇڻڻ ٹ ٹ

أمدا مددا رآنيددة. [، وغيدر  لددن كثيدر مددن النصدوص الق165]البقددرة: ڇک   ک   ک   گ   گ   گ    گ ڇوقولده: 
 اٍر َكِثْيـٍر َصـَواِهُلهْ َسَتْنَدُم إْذ َيْأِتَي َرِعْيُلَنـا         ِبـَأْرَعَن َجـرَّ        استندوا إليها من كالم العرب قول الشداعر:

 ،  99.    الصاحبي:
شرح   َمَتى َيَناُل اْلَفَتى اْلَيْقَظاُن َحاَجَتُه         إْذ اْلَمَقاُم ِبأْرِض الََّلْهِو َواْلَغَزلِ وقول الشاعر:   

 . 2/141التسهيل:

، 584-4/584، والدر المصون:7/454، والبحر المحيط:1114، 2/867ينظر: البسيط في شرح الجمل: (61)
، ومعترن 281، وشرح اإلعراب في قواعد اإلعراب:446، وشرح المزج:4/131، والبرهان:9/494

 . 384-2/383، وحاشية الصبَّان:3/272، 2/46األقران:

، والجنى 27/76: 14، ومفاتيح الغيب:مر4/569، 2/281، والمحرر الوجيز:4/96ينظر: الكشاف: (61)
 . 188الداني:

 . 1/118، والتبيان:115، 99ينظر: نتا ر الفكر: (62)

، والتحرير 1/467، واإلتقان: 2/173، وهمع الهوامع:2/329، والتبيان:1/73ينظر: المغني اللبيب: (63)
 . 24/212: 9والتنوير:مر

 . 12/158: 6مفاتيح الغيب:مر (64)
 . 26أسلوب )إ ( في ضوء الدراسات القرآنية والنحوية: (65)

، وا تالف النصرة:م 376-1/371(: 54خالف:م)ينظر الخالف في ه ه المسألة: اإلنصاف في مسا ل ال (66)
 .  461-2/461، وهمع الهوامع:144-142( من الحرف: 3)
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، واإليضاح في 243، والتوط ة:8/485: 3، وشرح المفصل:مر228، وتوجيه اللُّمع:4/224ينظر:الكتاب: (67)
، ا تالف 388، ورصف المباني: 499-1/497، وشرح جمل الزجاجي : 2/142شرح المفصل:

 . 143رة:النص
 . 143، وا تالف النصرة :372-1/371ينظر: اإلنصاف في مسا ل الخالف: (68)

، 191-189، وشواهد التوضيح والتصحيح:6-3/3، وشرح التسهيل:2/561ينظر: معاني القرآن،األخفش: (69)
، 1/276، ومغني اللبيب:319-318، والجنى الداني:4/1718، وارتشاف الضرب:4/261وشرح الكافية:

، 2/461، وهمع الهوامع:641، 1/638، وشرح التصريح: 2/246، والمساعد:2/128: وأوضح المسالن
 . 2/71وشرح األشموني:

: 4، والجامع ألحكام القرآن:مر3/83،والمحرر الوجيز: 2/585هد(:543ينظر:أحكام القرآن،ابن عربي)ت (71)
11/576. 

 . 1/191، وينظر:الموطأ، مالن ابن أن :2/35صحيح البخاري )باب االستسقاء(: (71)

 . 3/217صحيح البخاري: (72)

 . 45ديوان النابغة ال بياني:  (73)

 . 76شرح ديوان زهير بن أبي سلمى:   (74)

، وشرح 8/485: 3، وشرح المفصل: مر1/372، واإلنصاف في مسا ل الخالف:1/415ينظر: البيان : (75)
، وا تالف 4/252، والبرهان:1/276، ومغني اللبيب: 319، والجنى الداني:1/499جمل الزجاجي:

 . 1/638، وشرح التصريح:143نصرة:ال
، 1/517، والتبيان:3/83، والمحرر الوجيز:2/561ينظر على سبيل المثال: معاني القرآن،األخفش: (76)

، 577-11/576: 4، والجامع ألحكام القرآن:مر122-6/121، والدر المصون: 5/112والبحر المحيط: 
عراب القرآن،زكريا األنصاري: 5/115، ومجمع البيان:218-11/217واللباب في علوم الكتاب:  183، واز

. 

 والمراجع  المصادر
  ا تالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة، عبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي

 -هد 1428، 2لبنان، ط/ –هد(، تح: د. طارق الجنابي، عالم الكتب، بيروت 812الزبيدي)ت
 م.2117

 هد(، تقديم وتعليق: د. 911لرحمن السيوطي )تاإلتقان في علوم القرآن، جالل الدين عبد ا
 م.2116هد 1427، 2لبنان، ط/ –مصطفى ديب الُبغا، دار ابن كثير، دمشق سوريا، وبيروت 
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 راجع أصوله وخرَّج أحاديثه هد(543أحكام القرآن، أبو بكر محمَّد بن عبد اهلل ابن عربي)ت ،
 -هد 1424، 3لبنان، ط/ –ية، بيروت وعلَّق عليه: محمَّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلم

 م.2113

  ارتشاف الضرب من لسان العرب، محمَّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيَّان األندلسي
هد(، تح: د. رجب عثمان محمَّد، مراجعة: د. رمضان عبد التوَّاب، مطبعة 745الجيَّاني )ت

 م.1998 -هد 1418، 1مصر، ط/ –المدني، القاهرة 
 ،2سورية، ط/ –هد(، دار النمير، دمشق 911)ت  جالل الدين السيوطي أسباب النزول ،

 م.2116 -هد 1426
 هد(،دراسة وتحقيق: كمال 468أسباب نزول القرآن، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي)ت

 م.2119، 4لبنان، ط/ –بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت 
  هد(، تح: د. أحمد حسن 941كمال باشا)تأسرار النحو، شم  الدين أحمد بن سليمان ابن

 م. .2112 -هد 1422، 2لبنان، ط/ -حامد، دار الفكر، بيروت
  ،أسلوب )إ ( في ضوء الدراسات القرآنية والنحوية، د. عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة

 م.1988 -هد 1418، 1لبنان، ط/ –بيروت 

  َّهد(، تح: د. عبد 316اج البغدادي )تاألصول في النحو، أبو بكر محمَّد بن سهل بن السر
 م.1996 -هد 1417، 3لبنان، ط/ –الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت 

 إعراب القرآن،زكريا األنصاري 
 هد(، تح: أ. د. زهير 338إعراب القرآن،أبو جعفر أحمد بن محمَّد بن إسماعيل بن النحا  )ت

 م.2118 -هد 1429، 2لبنان ، ط/ -غازي زاهد، عالم الكتب، بيروت
  األمالي النحوية )أمالي القرآن الكريم( ، أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن

لبنان،  –هد(،تح: هادي حسن حمُّودي، عالم الكتب، بيروت 646يوسف الكردي ابن الحاجب)ت
 م.1985 -هد 1415، 1ط/

 ين، كمال الدين أبو البركات عبد اإلنصاف في مسا ل الخالف بين النحويين البصريين والكوفي
هد(، ومعه كتاب االنتصاف من اإلنصاف، 577الرحمن بن محمَّد بن أبي سعيد األنباري) ت

 -هد 1381، 4لبنان، ط/ –محمَّد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت 
 م.1961

 به: سامي بن حمد  هد(، اعتنى538األنمو ج في النحو،محمود بن عمرو الزمخشري)ت
 . www.waqfey.comمن الموقع اإللكتروني:  pdf، 1999 -هد 1421، 1المنصور، ط/

http://www.waqfey.com/
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 أبو محمَّد عبد اهلل جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن إلى ألفية ابن مالك أوضح المسالك ،
محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث  هد(، تح: محمَّد762عبد اهلل بن هشام األنصاري )ت 

 م.1986 -هد 1416، 8لبنان، ط/ –العربي، بيروت 

  هد(، دراسة وتحقيق وتعليق: عادل 745البحر المحيط، أبو حيان محمد بن يوسف األندلسي )ت
أحمد عبد الموجود، وعلي محمَّد معوَّض، وشارن في تحقيقه: د. زكريا عبد المجيد التوني، ود. 

 م .2111، 3لبنان، ط/ -مد النجولي الجمل، دار الكتب العلمية، بيروتأح
 هد( تح: محمَّد أبو 794البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمَّد بن عبد اهلل الزركشي )ت

 م. 2114 -هد 1425، 1بيروت، ط/ –الفضل إبراهيم،  المكتبة العصرية، صيدا 
  بيع أبو الحسن عبيد اهلل بن أحمد بن عبيد اهلل البسيط في شرح جمل الزجاجي، ابن أبي الر

 –هد(، تح: د. عيَّاد بن عيد الشبيتي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت 688القرشي األشبيلي) ت
 م.1986 -هد 1417، 1لبنان، ط/

 هد(، دراسة وتحقيق: صالح الدين عبد 377)المسا ل المشكلة(، أبو علي النحوي) ت البغداديات
 العراق، د.ت. –، مطبعة العاني، بغداد اهلل السَّنكاوي

  م.2113مصر،  –بناء الجملة العربية، د. محمَّد حماسة عبد اللطيف، دار غريب، القاهرة 

  التأويل اللغوي في القرآن الكريم دراسة داللية، د.حسين حامد الصالح، دار ابن حزم، بيروت– 
 م.2115 -هد 1426، 1لبنان، ط/

 هد(، وضع حواشيه: 616، أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين العكبري)ت في إعراب القرآن التبيان
 م. 2111، 2لبنان، ط/ -محمد حسين شم  الدين، دار الكتب العلمية، بيروت

  ، م.1997التحرير والتنوير،محمَّد بن طاهر ابن عاشور،دار سحنون، تون 
 الحسين ابن أحمد  التخمير وهو شرح المفصل في صنعة اإلعراب، صدر األفاضل القاسم بن

، 1لبنان ، ط/ -هد(، تح: محمَّد السيد عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت617الخوارزمي )ت
 م. 2111 -هد 1432

  الت ييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيَّان أثير الدين محمَّد بن يوسف بن علي بن
، 1سورية، ط/ -ر القلم، دمشقهد(، تح: د. حسن هنداوي، دا745يوسف بن حيَّان األندلسي)ت

 م.1998هد 1419
 التطور النحوي، برجشتر آسر 
 هد(، دراسة وتحقيق، أ.د. 637)شرح كتاب اللمع(، أحمد بن الحسين بن الخبَّاز )ت  توجيه اللمع

 م.2117 -هد  1428، 2مصر، ط/ –فايز زكي محمَّد دياب، دار السالم، القاهرة 
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 هد(، دراسة وتحقيق: د. يوسف أحمد المطوَّب، القاهرة645التوط ة، أبو علي الشلوبيني )ت- 
 م.1981 -هد 1411، 2مصر، ط/

 هد(، راجعه 671، أبو عبد اهلل محمَّد بن أحمد األنصاري القرطبي )تالجامع ألحكام القرآن
وضبطه وعلَّق عليه: د. محمَّد إبراهيم الحفناوي، خرَّج أحاديثه: د. محمود حامد عثمان ، دار 

 م.2117 -هد 1428مصر،  –القاهرة  الحديث،
 هد(، تح: د. فخر الدين 749في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي )ت  الجنى الداني

 م.1992 -هد 1413، 1لبنان، ط/ –قباوة، ومحمَّد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت 
 محمَّد بن علي الصبَّان )  على شرح األشموني على ألفية ابن مالن، أبو العرفات انبَّ حاشية الص

 -هد 1423، 1مصر، ط/ –هد(، تح: محمود بن الجميل، مكتبة الصفا، القاهرة 1216ت 
 م.2112

 تر: د. السي د يعقوب بكر، دار الكتاب العربي، سبتينو موسكاتي ,الحضارات السامية القديمة ،
 .مصر، د.ت –القاهرة 

 م.2114 -هد 1425، 2مصر، ط/ –كتب، القاهرة الخالصة النحوية، د. تمَّام حسَّان، عالم ال 

  مصر،  –دراسات ألسلوب القرآن الكريم، محمَّد عبد الخالق عضيمة، دار الحديث، القاهرة
 م.2114هد 1425، 1ط/

  ،دراسات في األدوات النحوية، د. مصطفى النحا ، شركة الربيعات للنشر والتوزيع، الكويت
 م.1979 -هد 1399، 1ط/

 هد(، تح: د. 756في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف السمين الحلبي )ت الدر المصون
 سوريا، د. ت. –أحمد مجمَّد الخرَّاط ، دار القلم، دمشق 

 /1الداللة الزمنية في الجملة العربية، د.علي جابر المنصوري، مطبعة جامعة بغداد، ط ،
 م.1984

  هدد ( ، تحقيدق :  244سف يعقوب بدن إسدحاق ) ديوان النابغة ال بياني صنعة ٱبن السك يت أبي يو
 م . 1968د. شكري فيصل ، دار الفكر ، 

 هد(، تح: أ.د. 712في شرح حروف المعاني، أحمد بن عبد النور المالقي) ت  رصف المباني
 م.2112 -هد 1423، 3سورية، ط/ -أحمد محمَّد الخرَّاط، دار القلم، دمشق

 يبية والداللية، امحمد المالخ، الدار العربية للعلوم ناشرون، الزمن في اللغة العربية بنياته الترك
 المغرب، د.ت. –لبنان، ودار األمان، الرباط  –بيروت 
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 أبو الحسن نور الدين علي بن محمَّد بن عيسى , على ألفية ابن مالن شرح األشموني
ل بديع هد(، قدَّم له ووضع هوامشه وفهارسه: حسن حمد، إشراف: د. إمي911األشموني) ت 

 م.2111، 2لبنان، ط/ –يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت 
 أبو عبد اهلل محيي الدين محمَّد بن سليمان , شرح اإلعراب في قواعد اإلعراب

هد(، تح: د. عادل محمَّد عبد الرحمن الشنداح، مركز البحوث والدراسات 879الكافيجي)ت
 م.2116 -هد 1427، 1ط/ديوان الوقف الشيعي، بغداد العراق،  –اإلسالمية 

 جمال الدين محمَّد بن عبد اهلل بن مالن الطا ي  ,تسهيل الفوا د وتكميل المقاصد -شرح التسهيل
محمَّد عبد القادر عطا، وطارق فتحي السي د ، دار الكتب العلمية، , هد(672الجيَّاني األندلسي)ت

 م.2119، 2لبنان، ط/ –بيروت 
 هد(، تح: أ. د. ناصر 749قاسم المرادي )ت الحسن بن, اصدشرح تسهيل الفوا د وتكميل المق

 م. 2118 -هد 1428، 1سورية، ط/ –حسين علي، دار سعد الدين، دمشق 
 خالد ابن عبد اهلل , شرح التصريح على التوضيح ، أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو

، 2لبنان، ط/ –بيروت  هد(، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية ،915األزهري )ت
 م .2116 -هد 1427

   بن يحيى بن زيد الشيباني ثعلب ، الددار َأْحَمد شرح ديوان زهير بن أبي سلمى صنعة أبي العبا
 م . 1964هد _  1384القومية للطباعة ، القاهرة ، 

 ،)أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمَّد بن علي بن عصفور  شرح جمل الزجاجي )الشرح الكبير
هد 1419، 1لبنان، ط/ –هد(، تح: د. صاحب أبو جناح، عالم الكتب، بيروت 669شبيلي )تاأل
 م.1999 -

 أبو محمد عبد اهلل جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن , شرح ش ور ال هب في معرفة كالم العرب
هد(، ومعه كتاب منتهى األرب بتحقيق شرح ش ور ال هب: 762عبد اهلل بن هشام األنصاري )ت

 م.2111هد 1421، 1لبنان، ط/ –محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت محمد 

 هد(، تح: أحمد السيد أحمد، المكتبة 686ابن الحاجب، رضي الدين االسترابا ي )ت شرح كافية
 مصر، د. ت . -التوفيقية، القاهرة

 ه(، تح: د. 828تمحمَّد بن أبي بكر بن عمر الدماميني ), شرح المزج وهو شرح مغني اللبيب
 م.2118 -هد 1429، 1مصر، ط/ –حافظ حسن مصطفى العسيلي، مكتبة اآلداب ، القاهرة 

 هد(، تح: أحمد السيَّد أحمد، راجعه 643موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش )ت, شرح المفصل
 مصر، د.ت. –ووضع فهارسه: إسماعيل عبد الجواد عبد الغني/ المكتبة التوفيقية، القاهرة 
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  ، بددن إبددراهيم القيسددي ، تحقيددق : د. داود سددلُّوم ، و د. نددوري حمددودي َأْحَمددد اش يددبتفسددير : أبددي ر
 .م 1984-هد 1414/ 1لبنان ، ط –،عالم الُكُتب ، بيروت  القيسي

 بن مالن األندلسي  جمال الدين, شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح
دار إحياء التراث اإلسالمي،  -قاف والشؤون الدينيةهد(، تح: د. طه محسن، وزارة األو 672)ت

 م.  .1985 -هد 1415، 1العراق، ط/ -بغداد
   الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسا لها وُسَنِن العرب في كالمها، أبو الحسين أحمد بن فار

هد(، علَّق عليه ووضع حواشيه، أحمد حسن بسر، دار الكتب العلمية، بيروت 395بن زكريا) ت
 م.1997 -هد 1418، 1لبنان، ط/ -

 صحيح البخاري 
 هد 1423، 3لبنان، ط/ –مصر، وبيروت  –، دار الشروق، القاهرة في ظالل القرآن، سيَّد قطب

 م.2113 -

 بيروت،د.ت–، د. مهدي المخزومي، المكتبة العصرية، صيدا في النحو العربي نقد وتوجيه. 
 هد(، تح : عبد السالم محمَّد هارون، 181يه )ت، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبو الكتاب

 م.2114 -هد 1425، 4مصر، ط/ –مكتبة الخانجي، القاهرة 
 عن حقا ق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم جار اهلل محمود بن عمر  الكشاف

 . ت .هد(، شرحه وضبطه وراجعه: يوسف الحمَّادي، درا مصر للطباعة / د538الزمخشري )ت
 هد 1412، 4مصر، ط/ –، د. تمَّام حسَّان، عالم الكتب، القاهرة اللغة العربية معناها ومبناها- 

 م.1982
 هد(، تح: 881، أبو الحفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي)تاللباب في علوم الكتاب

رمضان حسن، عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمَّد معوَّض، شارن في تحقيقه: د. محمَّد سعد 
 -هد 1419، 1لبنان، ط/ –ود. محمَّد المتولي الدسوقي حرب، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 م.1998
  مجمع البيان في تفسير القرآن، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، دار القارئ، بيروت– 

 م.2119 -هد 1431، 1العراق، ط/ -لبنان، ودار الكتاب العربي، بغداد
 في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمَّد عبد الحق بن غالب بن عطيَّة األندلسي  المحرر الوجيز

، 1لبنان، ط/ –هد(، تح:عبد السالم عبد الشافعي محمَّد، دار الكتب العلمية، بيروت 546)ت 
 م.2111 -هد 1422



 ................................................................................................................................ ضوء السياق واحلال وأسباب النزول يف الزمنيف  اخلالف

 م. م. شيماء رشيد محمد زنگنة  ،  أ.د. كريم حسين ناصح الخالدي

 22  2102اخلامس والسبعون العدد                         جملة كلية الرتبية األساسية                                     

 نحوي المسا ل المنثورة، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفَّار بن سليمان بن أبان الفارسي ال
ار، دار عمَّار، عمَّان 377)ت  -هد 1424، 1األردن، ط/ –هد(، تح: د. شريف عبد الكريم النجَّ

 م.2114
  المساعد على تسهيل الفوا د، بهاء الدين عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أبي الفتح بن

دار الفكر،  ،2-1هد(، تح: محمد كامل بركات، ج769محمَّد بن عقيل العقيلي الهم اني ) ت
المملكة العربية  –، دار المدني، جدة 4-3م، ج/1982هد 1،1412سورية، ط/ -دمشق

 م. .1984 -هد 1415، 1السعودية، ط/
 هد(، تح: أسامة عبد العظيم، دار 437مشكل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب القيسي )ت

  م.2111، 1لبنان ، ط/ –الكتب العلمية، بيروت 
 هد(، تح: د. عبد األمير محمَّد أمين الورد، عالم 215د بن مسعدة األخفش )معاني القرآن، سعي

 م.1985 -هد 1415، 1لبنان، ط/ –الكتب، بيروت 
 أحمد يوسف 1هد(، تح: ج/217معاني القرآن، الفرَّاء، أبو زكريا يحيى بن زياد الفرَّاء )ت ،

ار، ج/ ار، ج/2نجاتي، ومحمد علي النجَّ مد علي النجَّ بد الفتاح إسماعيل الشلبي، ، ع3، محَّ
 م.  2111 -هد 1422، 3مصر، ط/ –وعلي النجدي ناصف، دار الكتب المصرية، القاهرة 

 عرابه هد(، شرح وتحقيق: د. 311، أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج )ت معاني القرآن واز
مصر ،  –القاهرة  عبد الجليل عبده الشلبي، خرَّج أحاديثه: علي جمال الدين محمَّد، دار الحديث،

 م.   2115 -هد 1426

  معترن األقران في إعجاز القرآن، أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي
 –هد(، ضبَّطه وصحَّحه وكتب فهارسه: أحمد شم  الدين ، دار الكتب العلمية، بيروت 911)ت

 م.1988 -هد 1418، 1لبنان، ط/
 بو محمد عبد اهلل جمال الدين بن يوسف بن أحمد ابن عبد مغني اللبيب عن كتب األعاريب ، أ

هد(، خرَّج آياته وعلَّق عليه: أبو عبد اهلل علي عاشور الجنوبي، 762اهلل بن هشام األنصاري )ت 
 م . 2111 -هد 1421، 1لبنان، ط/ -دار إحياء التراث العربي، بيروت

 هد(، تح: د. 681ليمني النحوي )تالمغني في النحو، تقي الدين أبو الخير منصور بن فالح ا
، 1العراق، ط/ –عبد الرزَّاق عبد الرحمن أسعد السعدي، دار الشؤون الثقافية العامَّة ، بغداد 

 م.2111
  مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، فخر الدين محمَّد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علي

 م. 2119، 3تب العلمية، بيروت لبنان، ط/هد(، دار الك614التميمي البكري الرازي الشافعي )ت
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  المقتصد في شرح اإليضاح، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمَّد الجرجاني
 .1982، 1العراق، ط/ –هد(، تح: د.كاظم بحر المرجان، دار الرشيد، بغداد 471)ت

 د الخالق عضيمة، عالم هد(، تح: محمَّد عب285محمَّد بن يزيد المبر د) ت أبو العبَّا , المقتضب
 م.2111 -هد 1431لبنان،  -الكتب، بيروت

 . الموطأ، مالن ابن أن 
 هد(، تح: عادل 581نتا ر الفكر في النحو، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل السهيلي) ت

 -هد 1421، 2لبنان، ط/ -احمد عبد الموجود، وعلي محمَّد معوَّض، دار الكتب العلمية، بيروت
 م،1992

 1األردن، ط/ –لنحويون والقرآن،د.خليل بنيان الحسُّون، مكتبة الرسالة الحديثة، عمَّان ا ،
 م.2112 -هد 1423

  نظام االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية، د.مصطفى حميدة، الشركة المصرية العالمية
 م.1997، 1مصر، مطبعة دار نوبار، القاهرة، ط/ -لونجمان، الجيزة -للنشر

 المملكة  –ت لغوية في القرآن الكريم، أ.د. صالح بن الحسين العايد، دار أشبيليا، الرياض نظرا
 م. 2111هد 1431، 2العربية السعودية، ط/

  ،نظرية السياق القرآني دراسة تأصيلية داللية نقدية، د.المثنى عبد الفتاح محمود، دار وا ل
 م.2118، 1األردن، ط/ –عمَّان 

 جمع الجوامع، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي في شرح  همع الهوامع
 مصر، د. ت. –هد(، تح/ د. عبد الحميد الهنداوي، المكتبة التوفيقية، القاهرة 911)ت

 هد(، تح: د. مازن المبارن، دار النفا  ، 337اإليضاح في علل النحو، أبو القاسم الزجاجي )ت
 هد .1363، 2ط/

Abstract 
            One of the most important subjects that interested the grammar 

thought , in past and recent times , is the "Tense" with its indications and 

forms . "Tense" is one of the influential and active issues in the grammar 

thought because of its ample time dimensions and its dramatic role in the 

continuity and activity of language as well as the comprehensive aspects of 

Tense in the linguistic structures in Arabic in concern with other other 

languages , whether Semetic or other linguistic entities . Context has also a 

prominent role in identifying Tense in linguistic texts including tools , 

verbs , occasions of the text , and the text status represented by the causes 
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of converting and conversation in all its conditions. This has a remarkable 

effect in contradictory views of Quran texts among grammarians in 

identifying the Tense structures in these texts. 
 


