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 يف انقرآٌِ انكريى
ّ
 انرتكيبِ انفعهي

ُ
 بُية

 يف آياتِ اجلـِهاد
ٌ
ة
ّ
 دالنيـ

ٌ
 دراسة

 
 أياٌ صاحل حسٍ             يني أأ.و.د. دندار غفىر محد 

                                        كهية انرتبية / جايعة أربيم
 

 امللخص :

الفعمي في اآليات الدالة عمى الجياد والقتاؿ في يتناوؿ ىذا البحث دراسة داللية لبنية التركيب     
ـَ( في تحديد المراد منيا في  أفعاؿالتنزيؿ المبارؾ، معتمديف عمى جذور  )َجَيَد، َقتَػَؿ، َشَيَد، َقَتَؿ، َنَفَؿ، َغِن

الخطاب القرآني، وقد جمعنا بيف المنيجيف الوصِفي والتحميِمي في عرضيا، مف خالؿ بياف البنية السطحية 
براز العالقات الكامنة بينيا وبيف التراكيب المجاورة، فضالً  عف تتبع عالقات  لمتركيب، وتحميؿ التراكيب وا 

 االرتباط والربط بيف تمكـ التراكيب.
َـّ عرضنا الموضوع في  وقد مّيدنا لمموضوع بالوقوؼ عمى بنية التركيب الفعمي في أسطر قميمة، ث

ا التراكيب الفعمّية المستقمة، وقد قسمت عمى التراكيب الموجبة المبحث األوؿ منيم مبحثيف، حيث درس
َـّ جاءت الخاتمة لعرض أىـّ النتائج التي ٱتراكيب السالبة، أما الثاني فقد وال ختص بالتراكيب غير المستقمة، ث

 .ع البحثتمخضْت عف ىذه الدراسة، مذّيمة بجدوٍؿ بّيَف اآليات التي تضـّ التراكيب الفعمية ذات الصمة بموضو 

ية
ّ
 املقد

الحمُد  ربِّ العالميف، والصالُة والسالـُ عمى    
حبيبنا وسيدنا محمٍد، وعمى آلِو وصحبِو أجمعيف، 

 أّما بعد:
فإفَّ النصَّ القرآنّي ىو مادة ىذه الدراسة 
التي تناولت )بنية التركيب الفعمي في القرآف الكريـ( 

، وال مف خالؿ التراكيب التي حوت معنى الجياد
يخفى عمى المعنّي بيذا النص المعجز الصمة 

  حاولنا ؛ لذا الوثيقة بيف الجياد والشيادة واألنفاؿ
، ووظيفتيا في  الوقوؼ عمى داللة ىذه التراكيب

يجاورهُ  مف  عالقِة كِؿ تركيٍب بما التعبير، وتوضيح
 الجوانب الداللية. تراكيب  أخرى راصديف

ئمِو د( وكثرِة مساونظرًا لتشعِب موضوِع) الجيا
حدَد فقط  في الخطاب القرآني وجَب عمينا أف ن

التراكيَب التي تندرُج تحَت جذري )َجَيَد ،وَقتَػَؿ( 
الداليف عمى المعنى القتالي لمجياد، واعتمدنا في 
تحديد موضوع )الشيادة( عمى جذري )َشَيَد، َقَتَؿ(  
الداليف عمى الذي  ُيستَشيد في ساحة المعركة، أما 
( الداالف  ـَ بالنسبة لألنفاؿ فقد ُأعتِمَد جذرا )َنَفَؿ وَغِن

ـُ ف عمى ما  ، ي ساحِة المعركةػػػػػػيحصؿ عميو المسم
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 معتمديف في تحديدىا جميعًا عمى التفاسير المغوية.
وقد حاولنا في ىذه الدراسة أف  نجمع بيف 

حيث تمثؿ المنيُج الوصفي في  الوصِؼ والتحميِؿ ،
، ومف ثـ  المتضمنة ليذه األلفاظ استقراء اآليات

توزيعيا عمى فصوؿ البحث، تحديد أنماطيا و 
 في ىذا التقسيـ البنية السطحية لمتركيب ، معتمديف

أما المنيج التحميمي فيتمثؿ في تحميؿ التراكيب 
براز العالقات الكام نة بينيا وبيف التراكيب وا 

، فضال عف تتبع عالقات االرتباط والربط المجاورة
التراكيِب في تداخميا  ِ حواؿرصَد أف التراكيب، ألف بي

 الكثيَر مف الدالالت التي الوتتابعيا يكشُؼ لنا 
عمى  نجُد الدراسات قائمةً  تنتيي عجائبيا، فأكثر ما

دراسة المفظة في التركيب الذي وجدت فيو عمى 
وفؽ المستويات المغوية، أو مف خالؿ دراسة 

بما مف دوف ربطيا  العوارض التي تطرأ عمى التركيب
 يحيطيا مف تراكيب أخرى، السيما في النص القرآني .

واقتضت طبيعة مادة الدراسة تقسيميا عمى 
تمييٍد ومبحثيف وخاتمة، فأما التمييُد فقد تناوؿ 
بنية التركيب الفعمّي في أسطر قميمة، أما المبحث 
األوؿ فقد درس التراكيب المستقمة وتضمف التراكيب 

تراكيب السالبة، واختص المبحث الثاني الموجبة وال
بالتراكيب غير المستقمة، وحوت الخاتمة عرضًا 

 التي تمخضْت عف ىذه الدراسة، ثـ أدرجنالمنتائج 
جدواًل ضـ التراكيب الفعمية التي وردت في البحث. 

 . الحمد  رب العالميف فِ أخر دعػوانا آو 

 انرتاكيب انفعهية انتًهيد :
في تصنيفيـ لمتراكيب عمى لقد عّوؿ النحاة 

وىذا التصنيؼ نابع مف أّف  االسمية والفعمية ،
التركيب يرتكز عمى عنصريف، ىما: المسند والمسند 

إليو حيث يشكالف الدعامة الرئيسة لمتركيب، وىما 
الحجر األساس لمتركيب المغوي، لكي يقؼ الباحث 
عمى طبيعة المعنى الداللي الذي يعبر عنو التركيب، 

تى ذلؾ مف خالؿ االدراؾ الكمي لمتركيب بعد فيـ ويتأ
العالقة القائمة بيف عناصره، ومف ثـ مالحظة 
العالقات التي تربطيا بالتراكيب المتفرعة عف البؤرة 
األساس، ويعد التركيب الفعمي األساس في التعبير، 
ألف طبيعة النفس البشرية تيتـ بالحدث في جميع 

 األحواؿ.
 هى التركية الذي يكىن فيه المسىذفالتركية الفعلي    

 سواء كاف -فعاًل أو بمنزلة الفعؿ أو يكوف المسند
فيو دااًل عمى  -ليوخرًا عمى المسند إمتقدمًا أـ متأ

الحدث والحدوث وعمى اتجاٍه زمني يختمؼ حسب 
كما أشار إليو  –التركيب الذي ورد فيو ، فالفعؿ 

اء "أمثمة ُأخذت مف لفظ أحداث األسم –سيبويو 
وما ىو كائٌف  ت ِلما َمَضى  ولما يكوف ولـ يقعوُبْنيَ 

يب الفعمي يعبر عف الحدث ، ألف الترك(ٔ)لـ ينقطْع"
مسندًا إلى زمف منظورًا إليو لكوف مدة استغراقو 

،  فإذا عبرت (ٕ)لى مفعوؿمنسوبًا إلى فاعؿ موجيًا إ
عف األحداث المتعمقة بالفاعؿ كاف الفعؿ  األفعاؿ
فعؿ لى ما يقع عميو الفاعؿ إ ذا تجاوزإ أما الزمًا ،

، والتركيب الفعمي  متعدٍ  الفاعؿ فإّف ىذا الفعؿ فعؿٌ 
موضوع لمداللة عمى تجدد المعنى والحدوث إذا كاف 

، (ٖ)تقؿ وتضمحؿ تنمو وتزيد أو أشياءالحديث عف 
أي التي توحي بالحركية ، لذا فإفَّ تمييز التراكيب 

د منو، لكي يقؼ الباحث الفعمية مف االسمية أمٌر الب
، (ٗ)عمى طبيعة الداللة التي يعبر عنيا كؿ تركيب

فالتراكيب الفعمية تدؿ عمى التجدد والحدوث، أما 
االسمية فتدؿ عمى الثبوت واالستقرار، وقد يتغير 
اتجاه التركيب في المغة العربية بصورة عامة 
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والخطاب القرآني بصورة خاصة تبعًا لتغير االتجاه 
لى آليات التي تحث وُترغب المسمميف إفي االنفسي 

 الجياد في سبيؿ ا.

 املستقهةانفعهية انرتاكيب :  املبحث األول
تحتاج  إذ ال ،وىي التراكيب القائمة بنفسيا

ألف  ،(٘)إلى كممة تسبقيا وال إلى جممة تتقّدميا
فادة فائدة ىي إ"الجممة مف حيث ىي جممة مستقمة ب

ف كانت غير مستقمة النسبة التامة بيف َطرَ  َفييا ، وا 
باعتبار ما عرض ليا مف وقوعيا موقع المفرد وقيداً 

 .(ٙ)لمفعؿ"
كافية  يفاإلسناد أىـ عالقة في التركيب وى    

داللة متكاممة، ألف اإلسناد  يلتكويف تركيب بسيط ذ
، عممية ذىنية تعمؿ عمى ربط المسند بالمسند إليو

ف حيث مدلولو درس ميف أوالميـ في أمر التركيب 
الذاتي أو الموضوعي ومف حيث عالقتو بالمفاىيـ 

فادة ف شرط التركيب اإلأل  ،(ٚ)التي توجد في الخارج
أي يحسف السكوت عميو كما أشار إليو ابف  ، التامة
وىى الكفاية  تعبير عف األفكار والرغبات ي، وى جني

موجودة لدى  يجومسكي وى الييإالمغوية التي أشار 
والبد مف َأف تكوف موافقة لمعرؼ  لبشر ،جميع بني ا

والمنطؽ العقمي ، فالتركيب الفعمي ىو الذي صدره 
، أو األصح أفَّ (ٛ))ُضرب المص( )قاـ زيٌد( وػ فعؿ ك

دااًل التركيب الفعمي ىو ما كاف المسند فيو فعاًل 
، سواء تقدـ المسند عمى زمٍف معيف بحسب السياؽ

عمى في المغة العربية  ؿفعاأتي األتو  ،(ٜ)تأّخر ـإليو أ
وىو  ،(10)أبنيٍة متعّددة األنواع ولكّؿ بناٍء دالالتو

الذي يدّؿ عمى حدث مقترف بزمف ، وتختمؼ وجية 
الذي يتحّدد حسب  الزمف حسب صيغة )فعؿ ويفعؿ(،

أتي تفقد  السياؽ والقرائف واألدوات الداخمة عمييا،

داللة زمف الفعؿ الماضي في صيغة المضارع 
الزمف الصرفي وىو زمف : فيألف لمفعؿ زمن المنفي،

والزمف النحوي وىو الذي  ،الفعؿ خارج التركيب
 تـ تصنيؼ التراكيبقد  و ،(ٔٔ)يتحدد داخؿ التركيب

مف حيث اإليجاب والّسمب والبحث عف  المستقمة
 ا.مالدالالت التي تتمخض عني

 الموجبة أّواًل: التراكيب 
داة أو أتسبؽ بأية وىي التراكيب المثبتة التي لـ     

صريحًا،  د النفي سواء كاف النفي ضمنيًا أـلفظة تفي
لتراكيب تفيد ثبوت  نسبة المسند إلى المسند وىذه ا

 صيؿ في المغة العربية.إليو، وىو البناء األ
 

  تركيب احلدث املنتهي : - ب

وف فيو الفعؿ عمى بناء وىو التركيب الذي يك    
دوثو، وىذه ث والقطع بحالداّؿ عمى تأكيد الحد)َفَعَؿ( 
اكتسبيا )َفَعَؿ( مف كثرة استخدامو لمحدث  داللة

المتحقؽ لألحداث التي تحققت ومضت عمييا، أما 
دـ لمداللة إذا استعمؿ لحدث لـ يتحقؽ، فإنما يستخ

نو  ليو متحقؽ العمى أف الحدث المشار إ محالة وا 
حداث المنتيية المتحققة مف حيث تأكيد في حكـ األ

، وىذا وارد بكثرة في الخطاب القرآني (ٕٔ)حدوثيا
ومنيا  ،حداث الغيبية المتعمقة باآلخرةحيف يصؼ األ

المشاىد التي تبّيُف وتصور منزلة الشيداء عند ا 
 سبحانو وتعالى.

 الرتكيب الفعيل املتارش:  -     
 ، وىو التركيب الذي يكوف فيو الفعؿ مبنيًا لممعمـو

ىو البناء لمفاعؿ عمى صورتو األصمية و  أي جاء
في قولو  المباشر ورد التركيب الفعمي الحقيقي، وقد
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﴿ تعالى:                  

                  

                      

    ﴾(ٖٔ) المتضمف لمفظة )مغانـ( وىي صيغة ،
منتيى الجموع، ألنيا نياية الجمع عمى وزف 

ىا  عمى ىذا الوزف يوحي بكثرة ، ومجيؤ (ٗٔ))مفاعؿ(
المغانـ التي وعدىـ ا بيا، فضاًل عما تفيده لفظة 

 )كثيرة( مف المعنى الجمعي.
وقد صرح الخطاب القرآنػي  بالفاعػؿ الحقيقػي مػع 

 ،عنػد ا سػبحانو مف –شؾ  ال –ي ف النصر الدنيو أ
التركيػػب الفعمػػي بصػػيغة الفعػػؿ الماضػػي الػػداّؿ وجػػاء 
وصػػؼ ىػػذه ال أفَّ لفظػػة الوعػػد و إنتيػػاء الحػػدث اعمػػى 

إنمػا لتحقيػؽ ىػذا  )تأخػذونيا( الغنائـ بالتركيب الفعمي
وعػد منػو سػبحانو لعبػاده المػؤمنيف  " ، فيػو(٘ٔ)الوعػد

ـ القيامػػػة بمػػػا سػػػيفتحو عمػػػييـ مػػػف الغنػػػائـ إلػػػى يػػػو 
ف أل  ،(ٙٔ)يأخذونيا في أوقاتيا التي قدر وقوعيا فييػا"

بنية الفعؿ المضارع )تأخذونيا( توحي بداللة استمرار 
 كػؿ مػا و)الغنائـ( ىػ المقصود بػف الفتوحات والغنائـ ،

 .(ٚٔ)لى يـو القيامةإى المؤمنيف مء عييف
 

 الرتكيب الفعيل غري املتارش:  - 
وف فيو الفعؿ مبنيًا ونقصد بو التركيب الذي يك

، وىو ما استغنى عف الفاعؿ الحقيقي، أي   لممجيوؿ
إقامة مسند إليو آخر، وقد يكوف النائب عف الفاعؿ 

المصدر، أو شبو الجممة )الظرؼ،  المفعوؿ بو أو
المجرور(، وىذا االستغناء أو الحذؼ  يعّد  و  الجارّ 

"ظاىرة لغوية تشترؾ فييا  المغات اإلنسانية ، حيث 
ميؿ الناطقوف إلى حذؼ بعض العناصر المكررة في ي

الكالـ، أو إلى حذؼ ما قد يمكف لمسامع فيمو 
، فالمغة تميؿ إلى  (ٛٔ)اعتمادًا عمى القرائف المصاحبة"

القميؿ مف األلفاظ إليجاد الكثير مف المعاني، فقد 
حظي ىذا  الموضوع بعناية كبيرة لدى عمماء البالغة 

، وقد عمد الخطاب  (ٜٔ)نيومنيـ الجرجاني والقزوي
يتـ  لى حذؼ ركف أساس في التركيب، إذ الإالقرآني 

يتـ  يستقيـ المعنى االَّ بيا، وال الفيـ منيا عادة وال
بؿ البد مف وجود دليؿ مقالي  ، ىذا الحذؼ اعتباطاً 

أو مقامي عميو، ومنيا حذؼ الفاعؿ، وىذا النوع مف 
عف  ئنبِ يتطمب سياقًا ذا داللًة خاصة تُ   فعاؿاأل
مور الخفية ، وىي مف الظواىر األسموبية  الالفتة األ

فقد ذكر السيوطي األغراض ، (ٕٓ)في الخطاب القرآني
وىى إما لمعمـ بو  في عدـ تسمية الفاعؿ في القرآف ،

لالختصار أو  بتذاؿ أوأو التعظيـ أو صيانتو عف اال
شتغاؿ بذكر الفاعؿ ُيفضي اللمناسبة الفواصؿ أو إفَّ ا

فَّ الخطاب القرآني أ، لذا نجد (ٕٔ)تفويت الميـ إلى
في  خصوصاً و  المبني لممجيوؿ، يستعمؿكثيرًا ما 

السياقات المتعمقة بالمشاىد الغيبية ليسمط الضوء 
 عميو ويمفت األنظار إلى المشيد وحقيقة الحدث،
 ليتدارؾ خياؿ المتمقي ما غابت عف حواسو المادية ،

و ماثؿ أماـ عمؿ عمى تمقي الحدث وكأنَّ يحيث 
ألف فيو تركيز االىتماـ عمى الحدث بصرؼ  ؛األعيف

في  فعاؿوقد ترد ىذه األ ،(ٕٕ)النظر عف محدثو
فقد يصرح القرآف  ،العمـو االسياقات التي ُيراد بي

، أو التي ترد في سياؽ الفرائض بالخاص ويريد العاـ
، وىذا وارٌد بكثرة في الخطاب القرآني وخاصة الواجبة

﴿:  واألحكاـ،  ومنيا قولو تعالى يعاتفي التشر    
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                    ﴾(23)
، 

﴿ وقولو تعالى:                  

                         

             ﴾(24)
. 

إفَّ الخطاب القرآني يعرض الكثير مػف المشػاىد 
الغيبيػػة، ومنيػػا مشػػاىد القيامػػة فػػي صػػور الماضػػي 

لكنػو  ،فَّ الحػدث لػـ يقػع بعػدأومػع  لممجيػوؿ،المبني 
لػػى تحقػػؽ وقوعػػو وكأنيػػا إعّبػػَر عنػػو بالماضػػي إشػػارة 

اإلنسػاف فوأصػبح ىػذا الواقػع ُيػروى  أحداٌث قد وقعت،
لػػـ يعػػد ىنػػاؾ  إذا صػػدمتو الحقػػائؽ وتجػػاوز النقػػاش،

 فعػاؿفػي ىػذا النػوع مػف األشؾ في صحة األحداث ، ف
تمػػػؾ الحقػػػائؽ جعػػػؿ المػػػرء يسػػػمـ بتإيحػػػاءات نفسػػػية 

وذلػػؾ   ،(ٕ٘)مػػا يترتػػب عمييػػا مػػف أحػػداث اويطمػػب منيػػ
فَّ زمف الدنيا في حسػاب الحػؽ ،كأنَّػو أليؤكد كينونتيا 

نصػػراؼ نتيػػى ليواجػػو بيػػذا األسػػموب دواعػػي اال ازمػػف 
لػػػى إفالعػػػدوؿ عػػػف المسػػػتقبؿ  ،(ٕٙ)عػػػف أمػػػر القيامػػػة

إلبراز غير الحاصؿ كأنو أمر حاصؿ ىو  الماضي إنَّما
 .(ٕٚ)متحقؽ
﴿:  ىففػػػػػػػػي قولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػال            

       ﴾(ٕٛ) االنبياء والشيداء في  يءيصور مج
المبنػػػي الماضػػػي محفػػػؿ رب العبػػػاد فػػػي وعػػػاء الفعػػػؿ 

)الشػػػػػيداء( عمػػػػػى  وردت لفظػػػػػة حيػػػػػث لممجيػػػػػوؿ ،
ي ىػػو  )ُفعػػالء( وىػػي صػػيغة جمعيػػة تػػدؿ عمػػى الكثػػرة ،

 كممػػػة ا،تػػػدؿ عمػػػى الػػػذي يقتػػػؿ فػػػي سػػػبيؿ إعػػػالء 
والشػػػيداء اسػػػتعمؿ  األنبيػػػاء يءولمتركيػػػز عمػػػى مجػػػ

: لعمػػـ  وليػػاأالقػػرآف الفعػػؿ المبنػػي لممجيػػوؿ لسػػببيف 
الفعػؿ  عماؿالمتمقي بالفاعػؿ، والسػبب الثػاني مػف اسػت

 ،المبني لممجيوؿ ىو إبراز مشيد مف مشاىد القيامػة
سػػنادىا  بػػراز األحػػداث الجسػػيمة وا  عالقػػة  لػػى مػػا الإوا 

 االتيػاف إلػىحيػث  يعمػد  ،(ٜٕ)يػذا الحػدثمباشرة لػو ب
عالمات القيامة ثـ  إلبرازخ( فِ )نُ  المبني لممجيوؿ فيب

 بإيحائػوليمقػي  شػرقت(أ) المبني لممعموـ في إلىيعدؿ 
فقولػػػو  ،الصػػػالحيف تييئػػػة نفسػػػية  ءالنفسػػػي لييػػػي

﴿ تعػػالى:                 ﴾  أي بمػػا أقػػاـ
كمػا أشػار إليػو أكثػر المفسػريف مػف   فييا مف العػدؿ،

الخطػػػاب القرآنػػػي  ألففَّ المقصػػػود بػػػالنور العػػػدؿ ، أ
القرآف والبرىػاف فػي كثيػر استعار النور لمحؽ والعدؿ و 

أف يكػػػػوف   ، فػػػػال يجػػػػوز(ٖٓ)ع التنزيػػػػؿمػػػػف مواضػػػػ
بمعنػػػى كونػػو مػػػف جػػنس ىػػػذه  سػػبحانو وتعػػػالى نػػور

ة األنوار المشاىدة فال يجػب حمػؿ الكػالـ عمػى الحقيقػ
وفي إضػافة النػور  ،(ٖٔ)بؿ المقصود ىنا بالنور العدؿ

 ، وفػػي تقػػديـ )األرض((ٕٖ)لػػى الػػرب إضػػافة تشػػريؼإ
تشويؽ لمنفس البشرية بمػا أشػرقت،  عمى )نور ربيا(

فيػو  فَّ وجاء الجواب )بنور ربيا(، وقد اختػار النػور أل 
وىػػذا منبثػػؽ مػػف  ،ترويحػػًا وتيدئػػًة  لمػػنفس البشػػرية

حيػػػث يشػػػعر المػػػرء بالرضػػػا  اقتػػػراف النػػػور بالبشػػػرى
يػذا التركيػب قػد سػبقتو التراكيػب التػي ف ،(ٖٖ)واالرتياح

 ﴿ تػػػذكر عالمػػػات قيػػػاـ السػػػاعة    ﴾، 

المبنػػػي  إلػػػىفعػػػاؿ مبنيػػػة لممجيػػػوؿ ثػػػـ يعػػػدؿ أ يوىػػػ
شػػرقت( العػػدؿ ِلػػئال أ)ػ ّف المقصػػود بػػألممعمػػـو ليؤِكػػد 

 ،الكػوفاإلشػراؽ النػور المػادي الػذي يضػيء  فّ أُيظف 
فعػػاؿ المبنيػػة لممجيػػوؿ وذلػػؾ لتأكيػػد األ إلػػىثػػـ يعػػدؿ 

بػػػراز الحػػػدث،  : يػػػة بقولػػػو تعػػػالىوقػػػد افتتحػػػت اآل وا 
﴿                 ﴾  العػػدؿ ثػػـ  بإثبػػاتأي

بنفػػػي الظمػػػـ  فقضػػػى ا أي  يظممػػػوف( )وال ختميػػػا
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 ، فػػػػال زيػػػػادة وال(ٖٗ)يظممػػػػوف بيػػػػنيـ بالعػػػػدؿ وىػػػػـ ال
يػػػة مػػػع ، فقػػػد تناسػػػب مطمػػػع اآلالثػػػواب فػػػينقصػػػاف 
ا لػو األثػر الكبيػر فػي تماسػكيا إذ إفَّ مػف مخاتمتيا م

ية تماسؾ النص القرآني المناسبة بيف مطمع اآل جوهو 
(35)وخاتمتيا

.  

 :قولو تعالى التركيب الفعمي المبني لممجيوؿ في و    
﴿                      ﴾(ٖٙ) ، فقػػػػػػػد

مصدرًا في وعاء التركيػب الفعمػي  (القتاؿ)وردت لفظة 
المبنػػػػي لممجيػػػػوؿ حيػػػػث ُحػػػػِذَؼ فاعمػػػػو ونػػػػاب عنػػػػو 

فَّ (، فمػػـ يػػرد ذكػػر الفاعػػؿ الحقيقػػي أل المفعػػوؿ )القتػػاؿ
عػف إيػراد لفػظ الجاللػة )ا(  َعَدؿَ القرآني قد  لخطابا

مع لفظ القتاؿ الذي ينأى عنو ويكرىػو النػاس بجميػع 
فَّ التغير الحاصؿ في مواقع الكممات جد أـ، ونشرائحي

ف "مواقع الكممات فػي التركيب قوة في داللتو أل  ىأعط
الجممػػة عظيمػػة المرونػػة كمػػا ىػػي شػػديدة الحساسػػية 
وأي تغيػػػر فييػػػا يحػػػدث تغيػػػرات جوىريػػػة فػػػي تشػػػكيؿ 

فقػػػد قػػػدـ ، (ٖٚ)المعػػػاني وأحواليػػػا وصػػػورىا وظالليػػػا"
فػػػػػاد الجػػػػػار والمجػػػػػرور )عمػػػػػيكـ( عمػػػػػى )القتػػػػػاؿ( فأ

وىـ  ،ختصاص ىذه الفئة المخاطبةأي ا ختصاص،اال
فػػػالنفس تتشػػػوؽ لمعرفػػػة  المؤمنػػػوف بػػػا ورسػػػولو ،

خػػتالؼ فػػي مواقػػع فػػإفَّ ىػػذا اال مػػاذا فُػػرَض عمػػييـ ،
الكممات إنَّما غرضو "إبػراز كممػة مػف الكممػات لتوجيػو 

وجػػػاءت ىػػػذه الوحػػػدة  ، (ٖٛ)التفػػػات السػػػامع إلييػػػا "
 تعػػػالى:  الجيػػػاد فقولػػػوالتركيبيػػة  فػػػي سػػػياؽ فػػػرض 

﴿              ﴾ فُػػػػػػِرض عمػػػػػػيكـ جيػػػػػػاد"

 (ٓٗ)، ألف )ُكِتَب عميكـ("مف صيغ الوجػوب"(ٜٖ)" الكفار
فػػاألمر بالجيػػاد فػػي الخطػػاب القرآنػػي ورد بصػػيغتيف، 

، وىػػو فػػرض عػػيف (ٔٗ)األمػػر والفعػػؿ المبنػػي لممجيػػوؿ
ا إذا دخػػػػػؿ الُكفَّػػػػػاُر الػػػػػبالد وفػػػػػرض كفايػػػػػة إف كػػػػػانو 

ىػػو بػػّيف وظػػاىر فػػإفَّ الجيػػاد فػػي  ، وكمػػا(ٕٗ)بػػبالدىـ
سبيؿ ا فريضة شاقة ولكنيػا فريضػة واجبػة األداء، 
ففييػػا خيػػػر كثيػػػر لمفػػرد المسػػػمـ ولمجماعػػػة المسػػػممة 
ولمبشرية كميا ولمحػؽ والخيػر والصػالح ، وعميػو نجػد 
أفَّ الخطػػاب القرآنػػي يراعػػي ميػػوؿ الػػنفس اإلنسػػانية 

اآليات اآلمرة بالجياد نجػد أّف  ففي ويساير طبيعتيا ،
القػػرآف يتػػدرج فػػي تشػػريعو ليػػذه الفريضػػة، فالجيػػاد 
فريضػػػة مكتوبػػػػة وواجبػػػػة وىػػػو أمػػػػٌر تكرىػػػػو الػػػػنفس 

، وقػػػػد عػػػػالج الخطػػػػاب القرآنػػػػي ىػػػػذه (ٖٗ)اإلنسػػػػانية 
القضية مف خالؿ مسايرة النفس المتذبذبة، وقد أكدت 

﴿ التراكيػػػػػب الحاليػػػػػة المتفرعػػػػػة عػػػػػف البػػػػػؤرة :   

           ﴾، إذ  أفَّ فػػػي الجيػػػاد خيػػػرًا كثيػػػرًا
البد مف اشتراؾ التراكيب المتعددة المتفرعة عف البؤرة 
فػي الحكػـ العػاـ "فينبغػي أف ينظػر إلػى التراكيػب التػػي 
تنتجيػػػا التراكيػػػب النحويػػػة المختمفػػػة باعتبػػػار تكامػػػؿ 
بعضػػػيا مػػػع بعػػػض، ال باعتبػػػار أفَّ كػػػؿ واحػػػد منيػػػا 

 .(ٗٗ)تقؿ بذاتو"ُأسموب مس
وىذه الوحػدة الدالػة المتمثمػة بالتركيػب الفعمػي، 
تسػػتيدؼ دعػػـ الخطػػاب اإلخبػػاري بػػركف مػػف األركػػاف 
 التكميميػػة  كالتركيػػب الحػػالي الػػذي يعمػػؿ عمػػى إفػػراز
عالقػػة دالليػػػة تكسػػػو العنصػػػر المتعمػػػؽ بيػػػا وضػػػوحًا 
وتفسيرًا أو تزيؿ الغموض واإلبيػاـ ، ممػا يفضػي إلػى 

ليػػة مبينػػة ال تتحقػػؽ فػػي الخطػػاب إنتػػاج شػػريحة دال 
 ، فحػػيف يػػرد قولػػو تعػػالى:(٘ٗ)المفػػرغ مػػف ىػػذا الػػركف

﴿          ﴾ فػػػػػػالرابط الحػػػػػػالي )الػػػػػػواو( يػػػػػػربط

﴿              ﴾ بػػػ﴿          ﴾ أي"
، فيػػذا التركيػػب االسػػمي جػػاء (ٙٗ)فيػػو مشػػقة وعنػػاء"

ة لتعمػػؿ عمػػى التحػػاـ التػػركيبيف مقترنػػًا بػػالواو الحاليػػ
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، يقوؿ الجرجاني: "وتسميتيا واو  وحدة واحدة كأنيما
ف تكػػوف مجتمبػػة لضػػـ جممػػة أيخرجيػػا عػػف  الحػػاؿ ال

نمػػا(ٚٗ)إلػػى جممػػة" اسػػتئناؼ خبػػر جديػػد بوسػػاطة  ، "وا 
، (ٛٗ)"ي بعد إثبات الفعؿ األوؿ عمى حدةالتركيب الحال
كػػره الطبػػاع فيػػد داللػػة ثبػػوت يل اً اسػػمي اً وقػػد ورد تركيبػػ

 ،لإلنسػافغريزة فطريػة  يوى ،البشرية لمياديف القتاؿ
أَلفَّ اإلنسػاف بطبيعػة  (ٜٗ)"كره فػي الطبػاع" ػفقد ُفِسر ب

ذى بنفسػػو يمحػػؽ األ تكوينػػو الفسػػيولوجي يكػػره كػػؿ مػػا
خػػراج إفيػػو "؛ فلػػو ، وكػػذا الحػػاؿ بالنسػػبة لمجيػػاد وما

ىػػػػؿ والتعػػػػرض بالجسػػػػد لممػػػػاؿ ومفارقػػػػة لمػػػػوطف واأل
(ٓ٘)والجراح" لمشجاج

 . 

 ولتقويػػػػػة الخطػػػػػاب جػػػػػاء التركيػػػػػب المعتػػػػػرض
﴿                         ﴾  وىػػػو

توسػػػػعة موقعيػػػػة متصػػػػمة  ي"نػػػوع مػػػػف التوسػػػػعة وىػػػ
ىػػػا ؤ فمجي بتركيػػػب البػػػؤرة ، (ٔ٘)بالعالقػػػات الدالليػػػة "

مػػػور ألفَّ جميػػػع مػػػا كمفػػػوه مػػػف األ  (ٕ٘)لتقويػػػة الكػػػالـ
تػػي مػف جممتيػػا الجيػػاد فػإفَّ النفػػوس تكرىػػو الشػاقة ال
 رٌ فػػػي القتػػػاؿ خيػػػ فَّ أ دالػػػة عمػػػى يوىػػػ ،عنػػػو وتنفػػػر
فالخطػػاب القرآنػػي حػػيف صػػرح بكػػره الػػنفس  ،(ٖ٘)ليػػـ

يعنػػي  ف ىػػذا الإاإلنسػػانية ليػػذه الفريضػػة الواجبػػة فػػ
ف أل  ينتظػػرىـ ، كثيػػراً  ف ىنػػاؾ خيػػراً عػػدـ القيػػاـ بيػػا أل 

مػا ا  ر والغنيمػة و مػا الظفػإحػدى الحسػنيف إفي الجياد "
كره الطبيعػة البشػرية  فّ ، ومعمـو أ(ٗ٘)الشيادة والجنة"

مػػور بػػؿ "عػػاـ فػػي األ ،عمػػى الجيػػاد فقػػط لػػيس قصػػراً 
 كميػػػا فقػػػد يحػػػب المػػػرء شػػػيئا ولػػػيس فيػػػو الخيػػػر وال

ف ليػػذه الوحػػدة "إيحػػاءات إ، وبالتػػالي فػػ(٘٘)مصػػمحة "
ال مػثاًل إفالقتاؿ ليس  ،ودالالت ال تقؼ عند حد القتاؿ

ِإفَّ ىػذا اإليحػاء ينطمػؽ فػي حيػاة  ، تكرىػو الػنفسلما 
 .(ٙ٘)المؤمف كميا ويمقي ظاللو عمى أحداث الحياة جميعا"

لوؼ لػو فػي أطػار المػالتركيب عف اإل قد يخرجو 
في  عنو تغيرٌ  ـترتيب كمماتو فتختمؼ مواقعو مما ينج

وىػػذا الخػػروج عػػف اإلطػػار التنظيمػػي حاصػػؿ  المعنػػى،
ففػػي قولػػو تعػػالى)ا  ، يػػة حتػػى الفاصػػمةمػػف أوؿ اآل

يعمػػػـ( نجػػػد تقػػػديـ لفػػػظ الجاللػػػة )ا( عمػػػى )يعمػػػـ( 
فصػػفة العمػػـ  ،كميػػا الختصػػاص عممػػو االمػػور الغيبيػػة

 إليػػو فَّ تقػػديـ المسػػند عمػػى المسػػندمقصػػورة عميػػو أل 
ف يخػػػتص أواالختصػػػاص ىػػػو" ،(ٚ٘)يفيػػػد االختصػػػاص

حػػػدث أو ظػػػرؼ أو حػػػاؿ لشػػػخص محػػػدد ونفيػػػو عػػػف 
لشػػػػيء بالشػػػػيء يعنػػػػي أف ا، و"تخصػػػػيص (ٛ٘)غيػػػػره"

، وكػػذلؾ نجػػد تقػػديـ (ٜ٘)ال تجعمػػو لغيػػره"أتجعمػػو لػػو و 
حيػػث  تعممػػوف(، نػػتـ الأالتركيػػب )وا يعمػػـ( عمػػى )و 

واصػػر أضػػفى عمػػى التركيػػب العػػاـ تماسػػكا يشػػد بػػو أ
يقػاع عف إضفاء التناسب في اإل المعنى ويكثفو فضالً 

الصوتي ، مف خالؿ توافؽ المقػاطع وانتيائيػا بفػونيـ 
كونيمػػػا يشػػػتركاف فػػػي صػػػفة )الُغنَّػػػة(،  مػػػيـ والنػػػوفال

وىػػذه الغنػػة صػػفة مميػػزة لممػػيـ والنػػوف وىػػو صػػوٌت 
، فضػػاًل عػػف كونيمػػا مػػف (ٓٙ)يسػػمع عنػػد النطػػؽ بيمػػا

األصػػوات المجيػػورة التػػي  يتذبػػذب الػػوتراف الصػػوتياف 
وىػػػذا التوافػػػؽ وارد بكثػػػرة فػػػي  ،(ٔٙ)عنػػػد النطػػػؽ بيمػػػا
ف إوكػػذلؾ فػػصػػؿ، ، والسػػيما فػػي الفواالخطػػاب القرآنػػي

ضػػػفت عمػػػى التركيػػػب العػػػاـ أالمتقابمػػػة قػػػد  الػػػدالالت
الخطاب القرآني مميء ف براز الداللة ،مكانيات زائدة إلإ

مكانيػػات المغويػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ الداللػػة باإل
دؽ مػف خػالؿ التقابػؿ المفظػي والمعنػوي بػيف أبصػورة 
 .النسقيف
 

 : تركيب احلدث القائم -ب

عمى بناء  كوف الفعؿ فيوذي يوىو التركيب ال  
)يفعؿ( لمداللة عمى الحدوث والمزاولة والتزجية  
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﴿ : ، كما في قولو تعالى(ٕٙ)والتجدد       

                   ﴾(ٖٙ). 
وقد ورد التركيب الفعمي الداؿ عمى الحدث القائـ في  

 ﴿ عالى:منيا قولو تآيات عدة،         

                           

                      

                         

                            

                       ﴾(ٙٗ) ،

﴿ وقولو تعالى:                     

                         

      ﴾(ٙ٘). 
 عمى التركيب الفعمي المبني لممعمـوفمما جاء    

﴿ : قولو تعالى ،الداؿ عمى الحدث القائـ     

                       

   ﴾(66)
 ،حيث دلت )تجاىدوف( عمى الجمع، 

و والنوف مف المواصؽ التي تتكفؿ والوا ف التاءأل 
بتحويؿ البنية الصرفية المجردة لمفعؿ )جيد( إلى 
بنية جديدة "تتميز بداللة تأليفية ىي حصيمة امتزاج 
داللة المادة المعجمية الخاـ وداللة الوزف الذي 

،  فالواو والنوف يتكفالف بتحديد النوع (ٚٙ)صيغت بو"
وذلؾ  ماعيداللة الجياد الج والعدد وذلؾ إلضفاء
إذ ( الذي وردا فيو، Contextاعتدادًا بالسياؽ )

تحمؿ ىذه البنية )المضارع( داللة استمرار الجياد 

 ةً مفسر  ت الجماعي وتجدده حينًا بعد حيف ، وجاء
﴿ لمنداء والسؤاؿ في قولو :               

                   ﴾(68)،  كما
الرغـ مف اتفاؽ المفسريف عمى ىو مفسٌر لمتجارة 

ىذا االستئناؼ أفَّ ال إنفة أعمى كونيا جممة مست
(69)بياني فيو معنى التفسير

. 

ىػػػذه الوحػػػدة الدالػػػة جػػػاءت فػػػي سػػػياؽ قصػػػة  
وعػد ا بػالتمكيف ليػذا الػديف العقيدة ، وفي مواجيػة 

مؤمنيف إلى أربح تجػارة حيث ييتؼ القرآف بال ؛خيراأل
(70)فػػي الػػدنيا واألخػػرة

، فقػػد جػػاء التعبيػػر عػػف ىػػذه  
الداللػػة بطريػػؽ النػػداء واالسػػتفياـ المتضػػمف لمسػػؤاؿ 

يمػػاف اإل بػػح التجػػارات ، ثػػـ الجػػواب المتضػػمفعػػف أر 
بػػا والجيػػاد فػػي سػػبيمو ، حيػػث اسػػتيؿ ا سػػبحانو 

لنػوع ا )يػا ُأّييػا(، ويعػد ىػذا "ػ وتعالى خطابو بالنداء بػ
وسػػر ذلػػؾ "ورودًا فػػي القػػرآف الكػػريـ  ركثػػأمػػف النػػداء 

ىو أىمية المقاصد التػي نػادى الحػؽ خمقػو ليسػمعيـ 
ف القصػػد مػػف النػػداء ىػػو االسػػتدعاء أو ، أل (71)إياىػػا"
، أي "توجيو الػدعوة إلػى المخاطػب لتنبييػو (ٕٚ)التنبيو

(73)وجمب سمعو وفكره لسماع ما يمقى"
ف "التركيبة أل  ،

وليػػة مميػػدة لمػػدخوؿ إلػػى منعطفػػات أة الندائيػػة وسػػيم
(ٗٚ)الخطاب"

)يػا( التػي تفيػد نػداء ػ وقد ورد النػداء بػ،  
(75)بػاأللؼالبعيد لجواز مد الصػوت 

،وفيػو إشػارة إلػى  
ذ يتضػػمف التنبيػػو إ نيـ،أعمػػو مكانػػة المخػػاطبيف وشػػ

الجيػػػػػاد "كأنػػػػػؾ تنبػػػػػو  إلػػػػػىليػػػػػذه الفئػػػػػة المػػػػػدعوة 
 .(76)المأمور"

 فبعػد مور،في عرض األ  ويتدرج الخطاب القرآني    
المػػؤمنيف  لفػػت ا سػػبحانو وتعػػالى بندائػػو َأذىػػافَ  أفْ 

جتمػػاع النػػداء اإليػػو بػػادر بسػػؤاليـ ، وكثيػػرًا مػػا نجػػد 
سػػػػتفياـ فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ ، ليزيػػػػد فػػػػي إدراؾ واال
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برازىا وضماف  ىتماـ المخاطب باألمر، ألّف االمعاني وا 
مشػػػاعر النػػػداء يػػػوقظ الػػػنفس ويمفػػػت الػػػذىف وينبػػػو ال

ىػؿ ػ )لالسػتماع إلػى السػؤاؿ، وورد السػؤاؿ بػ اىؤ وييي
اسػػػتعماؿ  ىػػػذا التركيػػػب يفيػػػده  فمػػػا الػػػذي ،(دلكػػػـ أ

دلكػـ(، إفَّ "مػا ألفعؿ )ا عماؿوبالذات استاالستفيامي؟ 
ليػػػػػو إييتػػػػػدى  التػػػػػي ال شػػػػػياءُيػػػػػذكر بعػػػػػده مػػػػػف األ

ىػػػو  (دؿّ ) ف  المعنػػػى المغػػػوي لمفعػػػؿأل  ،(77)بسػػػيولة"
(78)تتعمميػػػا مػػػارةأبانػػػة الشػػػيء بإ

 :و( أيلّػػػ،ويقػػػاؿ )دَ  
جػر الجيػاد أجيمة بثواب و  رشده، ولكف ىؿ كانوا حقاً أ

جػػػر ف ىػػػذه العبػػػادات معمومػػػة األفػػػي سػػػبيؿ ا ؟ أل 
السػػػؤاؿ بيػػػذا الفعػػػؿ يزيػػػد مػػػف لفػػػت  فَّ أال إوالثػػػواب، 

انتبػػاه المخاطػػب والمسػػارعة إلػػى تنفيػػذ ىػػذه العبػػادات 
ترغيب ألف ا فضاًل عف  التشويؽ وال ومنيا الجياد،

سبحانو وتعالى قػد قصػد ترغيػب المػؤمنيف وتشػويقيـ 
واستمالتيـ إلػى معرفػة الجػواب ،أي: معرفػة التجػارات 

لػػيـ ، حيػػث تتولػػد بالتػػالي  التػػي تنجػػي مػػف العػػذاب األ 
"حمقػػػػػة كالميػػػػػة دينامكيػػػػػة متواصػػػػػمة بػػػػػيف طرفػػػػػي 

(79)الخطاب"
 . 

وقد أثار ىذا السؤاؿ حالػة نفسػية لػدى السػامع 
ي تنجيػو مػف ىػذا تػال ثو نفسػو بمعرفػة الطريػؽتحد إذ

العػػذاب ، وىػػؿ ىػػي التجػػارة التػػي نألفيػػا فػػي حياتنػػا 
فالخطػػػاب  االعتياديػػػة القائمػػػة عمػػػى الػػػربح المػػػادي؟

عمػـ كيػؼ يػدخؿ يالقرآني عندما استعمؿ لفظة التجػارة 
شػيء إلػى اإلنسػاف  بَّ أغوار النفس اإلنسانية أَلفَّ أحػ

بسػػط سػػيطرتو عمػػى ىػػو كسػػب المػػاؿ ، وبػػو يسػػتطيع 
لػىخريف وىذا حاؿ البشػرية منػذ الخميقػة األولػى و اآل  ا 

فاإلنساف  لى تكوينو الفسيولوجي إيومنا ، وىذا راجع 
ويخشػى الفقػر دومػًا إذا مػا اسػتمر فػي  ،يحب التقتيػر

اإلنفاؽ وليػذا جعػؿ أرزاؽ النػاس بػيف يديػو  سػبحانو 
فمػػف ىػػذا المنطمػػػؽ ،  وتعػػالى، ولػػـ يكميػػا إلػػى غيػػره

 عو إلى الجياد في سبيؿ ا .يدف
األلفػػاظ  يسػػتعمؿ مػػا نجػػد القػػرآف الكػػريـ  وكثيػػراً 

ف "الػػػػػنفس المتعمقػػػػػة بالتجػػػػػارة والػػػػػربح والخسػػػػػراف أل 
كثػر أاإلنسانية مجبولة عمى حػب المػاؿ ، والمػاؿ مػف 

ذ نجػد إ ،(ٓٛ)الحوافز التي تدفع اإلنساف إلػى الحركػة "
يمػػػاف ي الػػػربح والخسػػػراف بمحػػػوري اإلمفيػػػومَ  ارتبػػػاطَ 
وعميو ُقدمت لفظة الماؿ عمى النفس في ىذه  والكفر،

ية ألفَّ طرح الفكرة  كاف مف منطمؽ التجػارة والػربح اآل
نػػو المحػػرؾ لميمػػـ لػػيـ أل التػػي تنجػػي مػػف العػػذاب األ 
فسػػػػػػؤاؿ ، لػػػػػػى الجيػػػػػػادإوالعػػػػػػزائـ فػػػػػػي المسػػػػػػارعة 

ا ،ىػػؿ  ، عػػف أي التجػػارات أحػػُب إلػػى(ٔٛ)الصػػحابة
فيػؿ ؟  (ٕٛ)فائػدة الخبػر ودة  أكاف مف باب الـز الفائػ

فالسػؤاؿ كػاف مػف  عػف ثػواب الجيػاد ، أىحقًا ىـ بمنػ
الصػػحابة وىػػـ الفئػػة التػػي صػػاحبت والزمػػت الرسػػوؿ 

 فالصػػحابة سػػألوا ، ،)صػػّمى ا عميػػو وسػػّمـ(ًا محمػػد
وجػػػاء الػػػرد مػػػف ا سػػػبحانو بصػػػيغة السػػػؤاؿ وذلػػػؾ 

فػػػا سػػػبحانو وتعػػػالى  ،(ٖٛ)لزيػػػادة التشػػػويؽ والميفػػػة
، أَلفَّ المػػألوؼ ىػػو (ٗٛ)سػػأليـ ويشػػوقيـ إلػػى الجػػوابي

َأف  يكػػػوف السػػػؤاؿ مػػػف طػػػرؼ والجػػػواب مػػػف الطػػػرؼ 
القرآنػػي قػػد تجػػاوز كػػؿ القػػوانيف  ولكػػف التعبيػػر خػػر،اآل
 .بنظمو و بالغتو عراؼ المغويةواأل

سؤاؿ وجاء التفصػيؿ الوقد أجمؿ ا تعالى في 
﴿فػػػػػػي التركيػػػػػػب التفسػػػػػػيري               

            ﴾  فالجممػػػػػػة المفسػػػػػػرة ىػػػػػػي
"ذكر الداللػػة فػػػ (٘ٛ)تميػػو الفضػػمة الكاشػػفة لحقيقػػة مػػا

نفػػس أيػػر فػػي ثمجمػػؿ والتشػػويؽ الػػذي سػػبقيا ممػػا ي
السػػامعيف التسػػاؤؿ عػػف ىػػذا الػػذي تػػدلنا عميػػو وعػػف 

بالجممػة  وداللياً  مرتبطة "نحوياً  ي، وى(ٙٛ)ىذه التجارة"
وقػد جػاء ، (ٚٛ)قتيا رغـ غياب حرؼ التفسير"التي سب
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وتجاىػػدوف( إلفػػادة  التعبيػػر بالمضػػارع فػػي )تؤمنػػوف،
رادة ف وإل آاألمر بالدواـ عمى اإليمػاف وتجػدده فػي كػؿ 

ف ىػذا التركيػب أل  ،(ٛٛ)ليػوإ ذا اسػتنفرواإتجدد الجيػاد 
مػػػر أي قػػػد جػػػاء بصػػػيغة الخبػػػر المتضػػػمف معنػػػى األ

( حيػػػث اسػػػتدّؿ )جاىػػػدوا: )تجاىػػػدوف( بػػػػ المقصػػػود 
 ، المفسػػروف والنحػػاة عمػػى ذلػػؾ  بقػػراءة ابػػف مسػػعود

 ،(ٜٛ)﴾ ا ورسوو و وهاووو واةووننوو ا آ﴿ :  حيػػث قػػرأ
"لإليذاف ومر، بمغ مف صريح األأمر بصيغة الخبر واأل

بوجوب االمتثاؿ ، وكأنو امتثؿ فيػو يخبػر عػف إيمػاف 
وفػي  وعميو ُجـز الفعؿ )يغفر(، (ٜٓ)وجياد موجوديف "

 ف، إمػػا أف يكػػوف جوابػػًا لشػػرط محػػذوؼ ،جزمػػو وجيػػا
، ونرجح (ٜٔ)ف يكوف جوابًا لما دؿَّ عميو االستفياـأو أ

ف الجـز يكوف في جواب الطمػب ال فػي أل  وؿ،الرأي األ 
ذا آمنػوا إليـ  فا سبحانو وتعالى يغفر جواب الخبر،

فالذي يجػـز  وجاىدوا وليس إذا دلَّيـ عمى ما ينفعيـ،
 –النيػػػي -األمػػػر ه األمػػػور:الفعػػػؿ المضػػػارع أحػػػد ىػػػذ

كمػػا  -وجػػاء بعػػده فعػػؿ مجػػرد مػػف الفػػاء  االسػتفياـ ،
التركيػب أّف مػف  :(ٖٜ)وابف جني (ٕٜ)شار إليو سيبويوأ

مف إحدى الصيغ األمرية  خاؿٍ  ىوقد يدؿ عمى األمر و 
المخاطػػػػػب يرسػػػػػؿ الخبػػػػػر فػػػػػي قالػػػػػب الخبػػػػػر  فَّ أااّل 

المتضػػمف معنػػى األمػػر، والػػذي أسػػعفنا بيػػذا المعنػػى 
الكبير فػي توجيػو الوحػدات  ثرنغمة التي كاف ليا األ ال

التنغيـ عنصر أساسػي فػي ف ،المغوية وتحديد التراكيب
تميز التراكيب عمػى الػرغـ مػف وجػود عناصػر تركيبيػة 

ومعظـ المغات اإلنسػانية  ،(ٜٗ)أخرى في النسؽ المغوي
، (Intontion tonesتمتاز بيذه التنوعػات النغميػة)

فَّ أكمػػا متفريػؽ بػػيف المعػاني، وىػي طريقػة  تمييزيػػة ل
عمػى  تػأثيرف التنغػيـ لػو أ يلمتنغيـ وظيفػة دالليػة وىػ

ومقاصػػػػػػد وتوضػػػػػػيحيا  بيػػػػػػاف الػػػػػػدالالت المختمفػػػػػػة 
لو أىمية كبيرة في التفريػؽ  إف التنغيـ، كما (ٜ٘)الكالـ

، فضػاًل عػف (ٜٙ)بيف نطؽ األجانػب ونطػؽ أبنػاء المغػة
ألنمػػػاط الػػػدور الكبيػػػر لمتػػػػنوعات النغميػػػة فػػػي تميػػػز ا

فالتعبير ، (ٜٚ)التركيبية وىي الوظيفة األساسية لمتنغيـ
قػػوى فػػي تثبيتػػو فػػي أبمػػغ و أمػػر بػػالخبر عػػف معنػػى األ

 .النفس
فػػػػا سػػػػبحانو وتعػػػػالى يجػػػػازييـ فػػػػي الػػػػدنيا 

(  يغفػر ذنػوبيـ فاألجر األخروي متمثٌؿ في ) خرة،واآل
جنػػات تجػػري مػػف  يوىػػ ،( يػػدخميـ جنػػات عػػدف ) و

فػػي وصػػؼ الكػػريـ فصػػؿ القػػرآف  تحتيػػا األنيػػار حيػػث
، وقػد  (فَّ ليـ مساكف طيبة فػي جنػات عػدفأبِ )الجنة 

يبعػػث فػػي نفوسػػيـ راحػػة لَخػػصَّ ذكػػر المسػػاكف ىنػػا  
فوعدىـ عمػى  ،"الجياَد مفارقٌة لممساكفِ  أَلفَّ  اً طمئناناو 

  (ٜٛ)تمؾ المفارقة الموقتة بمساكف أبدية "
طػوؿ فػي فَّ الخطػاب القرآنػي يألػى إشارة وتجدر اإل   

، (ٜٜ)استعراض مشاىد القيامة ، ومنيػا مشػاىد الجنػة
إذ فيػػػو اإلثػػػارة لتحريػػػؾ  يجابيػػػة،وىػػػذا لػػػو جوانبػػػو اإل

اليمة في نفس المسمـ لإلسراع في تنفيذ ىذه العبادة 
جػػػر مػػػا بالنسػػػبة لأل، أ خػػػرةالمعمومػػػة األجػػػر فػػػي اآل

ر عاجمػػة و مأـ بػػىُ بشػػرّ  ،عػػنيـ يرّ َسػػفمكػػي يُ  الػػدنيوي 
 .  (ٓٓٔ)صر مف ا(النصر )ون يوى

األلفاظ  ستعمؿوالخطاب القرآني كثيرًا ما ي
المتعمقة بالتجارة والبيع وما يتفرع عنيما مف ربح 
وخسارة إلبراز حقيقة الفائزيف، إذ نجد في المثؿ 
القرآني الكثير مف األلفاظ المتعمقة بالتجارة لمتعبير 

، (ٔٓٔ)يمافقضية اإل يعف أرفع قيمة في الوجود وى
ِرَض الجياُد فالمؤمنوف الصادقوف ىـ الذيف فإذا فُ 

يضحوف بأمواليـ وأنفسيـ في سبيؿ إعالء كممة 
﴿:  ا، ففي قولو تعالى          
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يث "يخبر ح نجد اإلشارة إلى فضؿ الجياد وحقيقتو،
ا خبرًا صادقًا ويعد وعدًا حقًا بمبايعة عظيمة 

 المؤمنيفبأّنو اشترى مف  (ٖٓٔ)ومعاوضة جسمية"
يخاصموا عنيا فيي ليست ليـ  نفسيـ كي الأ

 .(ٗٓٔ)يخاصـ بما ليس لو واإلنساف ال
فػػػي كيفيػػػة  وقػػػد اختمػػػؼ المفسػػػروف والعممػػػاء 

ىػو مواليـ و أنفسيـ و أ المؤمنيفمف  اشتراء ا تعالى
فقػد اتفػؽ عممػاء المعػاني أنػو !  الذي خمقيـ ورزقيػـ

ال يجػػػػػوز أف يشػػػػػتري ا شػػػػػيئًا فػػػػػي الحقيقػػػػػة ألف 
وليػذا قػاؿ الحسػف  المشتري إنما يشػتري مػا ال يممػؾ،

 ذكػر  وشترى أنفسًا ىو خمقيا وأموااًل ىو رزقيا، لكنػا
لحسػف التمطػػؼ فػي الػدعاء إلػػى الطاعػة وحقيقػػة  ذلػؾ

ؿ فػػي سػػبيؿ ا حتػػى يقتػػؿ ىػػذا أف المػػؤمف متػػى قاتػػ
فتذىب روحو وينفؽ مالو فػي سػبيؿ ا أخػذ مػف ا 

فجعػؿ ىػذا اسػتبدااًل  ،في اآلخػرة الجنػة جػزاء لمػا فعػؿ
حيف يريػد ف، وقد قّدر ا تعالى ىذه اليبة (٘ٓٔ)وشراء

يستردىا منيـ بؿ يشترييا مػنيـ بػثمف وىػو  خذىا الأ
مػػػف ا الجنػػػة، "فاشػػػتراء أنفػػػس المػػػؤمنيف وأمػػػواليـ 

حيػث قػاؿ:  والثمف مؤكد لضماف تحققو ليػـ ، مؤكد ،
مبالغػة فػي تقريػر  بأّف  ليـ الجنة، ولـ يقػؿ بالجنػة ،

 ،(ٙٓٔ)لػػػػػػػييـ واختصاصػػػػػػػو بيػػػػػػػـ"إوصػػػػػػػوؿ الػػػػػػػثمف 
ويستبشرىـ بيذه البيعة ويبمغيـ بوصوؿ الثػواب وىػذا 

نبئ عنػػػػو الفػػػػاء العاطفػػػػة وحػػػػرؼ االسػػػػتقباؿ تػػػػػ مػػػػا
صػمة )وذلػؾ ىػو الفػوز )السيف(، و كذلؾ قػاؿ فػي الفا

فالفوز ىو بمػوغ الغايػة المأمولػة فػي عػرؼ  العظيـ( ،
العقؿ الواعي ، وىي غاية البشر عمى وجػو األرض ، 

 .؟! فكيؼ إذا كاف الفوز في محفؿ الرّحمف
، )يقاتموف في سبيؿ  تـ ىذه البيعةتإذف كيؼ  

ىذه  ألفستئنافًا بيانيًا، ا مستأنفةا( فقد جاءت 
ف اشتراء أل  ،(ٚٓٔ)لسؤاؿ مقدر" "جواباً  الجمؿ تكوف

بتو في الظاىر يثير سؤاؿ مف مواؿ لغرانفس واألاأل 
 :مواليـ ؟ فكاف الجوابأيـ و أنفسكيؼ يبذلوف  :يقوؿ

، وتكثر في الخطاب (ٛٓٔ)يقاتموف في سبيؿ ا
فػ ، (ٜٓٔ)القرآني الجممة المؤكدة لفحوى الكالـ السابؽ

قولو ة( في )وعدًا عميو( تأكيد لػ )بأف ليـ الجن
﴿: تعالى                  

     ﴾  فيذا "الوعد الذي وعده لممجاىديف في ،
فقد أثبتو ا في التوراة  ،سبيؿ ا وعٌد ثابت

 .(ٓٔٔ)نجيؿ كما أثبتو في القرآف"واإل 

 

 : لبةاالتراكيب  الس :ثانيًا
األدوات أو  بإحػػػػدىقة وىػػػػي التراكيػػػػب المسػػػػبو 
 سػػالبيعػػد التركيػػب ال الاأللفػػاظ التػػي تفيػػد النفػػي،  و 

تركيػػب  ىػػو نمػػاا  و  ،صػػيؿ فػػي المغػػة العربيػػةالبنػػاء األ
لػػى المسػػند إتحػػويمي يفيػػد عػػدـ ثبػػوت نسػػبة المسػػند 

بطالوليوإ  .(ٔٔٔ)، أي نفي اإلسناد وا 
ويرد في الخطاب القرآني كثير مف التراكيب 

التي ىي مف الحروؼ التي  (ال النافيةػ )المسبوقة ب
ودخوليا عمى المضارع أكثر  ،تنفي التركيب الفعمي

وىي موضوعة لنفي  ،عمى الفعؿ الماضي امف دخولي
، حيث (ٕٔٔ)فعؿ المستقبؿ عند جميور النحوييفال

"تنفذ الداللة النافية لبعض ىذه الدواخؿ إلى األركاف 
الزمانية الكامنة في سياؽ الخطاب بحيث توّجو ىذه 
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لدواخؿ النافية مؤشرات الخطاب الزماني باتجاىات ا
زمنية منفردة كالماضي أو الحاضر أو االستقباؿ ،أو 

تجاه الزماني منحًى مركبًا استمراريًا يمتد يتخذ ىذا اال 
كتماؿ أو إلى المستقبؿ ال  مف الماضي إلى الحاضر ،

النفي وشموليتو المييمنة عمى الوحدة الزمانية 
 داللة النفي قد تتنوع و  ،(ٖٔٔ)ا "والقاضية بديمومتي

فمنفي االستواء ، (ٗٔٔ)بيف نفي العدد والجنس والييئة
)ال(  ػبيف جنس القاعديف والمجاىديف ، جاء النفي ب

ف النفي بيا أوسع وأشمؿ ففيو معنى الشموؿ أل 
 ﴿ ؿ تعالى:ا، ق(٘ٔٔ)والعمـو           

                          

                      

                       

                       

          ﴾(116)
. 

 ىذه الوحدة الدالة مسوقة لبياف التفاوت بيف   
طبقات المؤمنيف بحسب تفاوت درجات مساعييـ في "

يمثموف الجانب  (المجاىدوفػ )، ف(ٚٔٔ)الجياد"
الذيف يمثموف الجانب  (القاعدوف)اإليجابي بعكس 

ديف الواقع  -كما ىو بّيف  –اإلسالـ ، و (ٛٔٔ)السمبي
 اتية ، فالؤ نسانية المموافؽ لمظروؼ اإل  والعممي، وى

 يطيقونيا أو ال يتحممونيا ، بتكاليؼ ال البشر يكمؼ
فقد  فرضو  فاإلسالـ إف فرض الجياد عمى المؤمنيف،

واستثنى أصحاب  ،عمى فئة قادرة عمى حمؿ السالح
يعقؿ أف تكوف ىناؾ  الضرر ، لذا ال ياألعذار وأول

 مساواة في الثواب بيف المجاىديف والقاعديف مف غير
 :عذر شرعي ، وىذا ما أكده الخطاب القرآني بقولو

﴿                        

                    

    ﴾  فقد كاف الحكـ مطمقًا فمـ يكف يستثني ،
سريع قولو )غير  ثـ نزؿ بوحي ،أصحاب األعذار

نزلت  اآليةفَّ ىذه أولى الضرر(، وبالرغـ مف أ
ّنيا تشمؿ جميع األفراد ذوي أ الإ( ابف أـ مكتـوفي)

التعبير  إلىاألعذار والعاىات ، ألف القرآف عدَؿ 
دوف الخاصة التي تقتصر عمى  مف  باأللفاظ العامة

صحاب الواقعة أو السائميف عف حكـ مف أ
(ر فقط عاىة فمـ يذك (ٜٔٔ)حكاـاأل أو  )ابف أـ مكتـو

ف "العبرة بعمـو المفظ ال بخصوص اسمو أل 
ورد  مف الخطاب القرآني  فكؿ ما،  (ٕٓٔ)السبب"

يدخؿ العبد  مضافا إلى المؤمنيف والمسمميف
 . (ٕٔٔ)تحتو

وقػد اختمػؼ النحػاة فػي إعػراب )غيػر( فقػد قػرئ 
عمػػػػى  (بفػػػػتح الػػػػراءفيقػػػػرأ ) ،بالضػػػػـ والفػػػػتح والكسػػػػر

عنػى: إال أولػي الضػرر، وقيػؿ ىػو نصػب ي  ،االستثناء
نتفػػاء الضػػرر اعمػػى الحػػاؿ يعنػػى : فػػي حػػاؿ الصػػحة و 

ال يسػػػػػتوي القاعػػػػػدوف مػػػػػف المػػػػػؤمنيف )كأنػػػػػو قػػػػػاؿ 
، وىػػػذا أشػػػير القػػػراءتيف، وكػػػذلؾ قػػػرأ النبػػػي (أصػػػحاء

: يأولػي الضػرر(  يعنػ ر ِ )غيػ)صّمى اُ عميو وسمَّـ( 
 ، و)غيػُر( عمػى(ٕٕٔ)مف المؤمنيف غيػر أولػي الضػرر"

لػػػـ يقصػػػد بػػػو قصػػػد قػػػوـٍ  ألنػػػونػػػو صػػػفة لمقاعػػػديف أ
شبو النكرة فصػح وصػفو أ، "بؿ الجنس ف(ٖٕٔ)بأعيانيـ

 فػػػػ )غيػػػَر( عمػػػى االسػػػتثناء مػػػف القاعػػػديف، (ٕٗٔ)بيػػػا"
فصار ذلؾ مخرجًا لذوي األعذار المبيحة لترؾ الجيػاد 
مف العمى والعرج والمرضى عف مساواتيـ لممجاىديف 

 ِػيءلػػػػذا جػػػػ (ٕ٘ٔ)ـ"فػػػػي سػػػػبيؿ ا بػػػػأمواليـ وأنفسػػػػي
بالجممة االعتراضية التي ىػي ذات أثػر داللػي ولفظػي 
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شػأنيا فػػي ذلػػؾ  ،اسػتغناء عنيػػيمكػػف اال عميػؽ، إذ ال
ذات صػػمة دالليػػة  نيػػة،آجممػػة أو مفػػردة قر  ةشػػأف أيػػ

 . (ٕٙٔ)بالكالـ الذي اعترضتو، فال تكوف غريبة عنو
البعػد التػػداولي فػي ىػػذا مػف االشػػارة إلػى  ال ُبػدّ و 

ف أيػػة نجػػد نػػزوؿ اآل بلمػػاـ بسػػبفعنػػد اإل  ،االسػػتثناء
الخطاب القرآني يراعػي مقتضػى الحػاؿ ، فقػد ورد فػي 
الصػػػحيحيف ،عػػػف زيػػػد بػػػف ثابػػػت ، انػػػو قػػػاؿ : نػػػزؿ 

عنػو ،  يَ رِّ نا إلى جنبو ثػـ ُسػأالوحي عمى رسوؿ ا و 
ال َيْسػَتِوي الَقاِعػُدوَف  )فكتبت في كتػؼ  ،فقاؿ : اكتب

ـْ ِمػػَف الُمػػْؤِمِنيَف َوالُمجَ  اِىػػُدوَف ِفػػي َسػػِبيِؿ المَّػػِو ِبػػَأْمَواِلِي
 مكتػػػـو فقػػػاؿ: يػػػا أـ  وخمػػػؼ النبػػػي ابػػػف(، َوَأْنُفِسػػػِيـْ 

سػػتطيع الجيػػاد لجاىػػدت ، فنزلػػت فػػي أرسػػوؿ ا لػػو 
 ﴿:  مكانيػػػا                       

                              

       ﴾(127) ،ابػف ف بػأالطاىر ابػف عاشػور  ذكر
 فَّ أ مكتػػـو فيػػـ المقصػػود مػػف نفػػي االسػػتواء فظػػفّ أـ 

جؿ نو مف القاعديف ، وألإمثالو ، فأالتعريض يشممو و 
 ،مف حراسة المقاـ إلػى صػراحة القػوؿ ىذا الظف عدؿَ 

 ،(ٕٛٔ)وىمػا حػاؿ مراعػاة خطػاب الػذكي وخطػاب الغبػػي
فالخطاب القرآني يمتقي عنده نيايات الفضػيمة ، عمػى 
تباعد ما بيف أطرافيا، فيو خطاب لمعػاـ والخػاص، إذ 

اضػػح المكشػػوِؼ والخػػاص بالممحػػة يخاطػػب العػػاـ بالو 
شارة ، وعمى الرغـ مف تباعد أطرافيا إال أنو قػرآف واإل

ويػػراه  واحػد يػػراه البميػغ أوفػػى كالمػًا بمطػػائؼ التعبيػر ،
وبيػذه  ، (ٜٕٔ)ف كػالـ وأقربػو إلػى عقػوليـالعامة أحسػ
:  وىػي ، معطيات التداولية يمتقي مع ه نجداإلشارات 

معتقػػدات المػػتكمـ ومقاصػػده ومػػف يشػػاركو فػػي الحػػدث 
الوقػػػػائع الخارجيػػػػة ومػػػػف بينيػػػػا الظػػػػروؼ و  المغػػػػوي،

الزمانيػػػة والمكانيػػػة والظػػػروؼ االجتماعيػػػة المرتبطػػػة 

ر الػػنص ثػػوأ المعرفػػة المشػػتركة بػػيف الطػػرفيفو  بالمغػػة،
 .(ٖٓٔ)فييما

 ،القاعد بغير عذر والمجاىد ال يستوياف وبما إفَّ    
 :-والكالـ لمزمخشري –قمت ؟فما فائدة نفي االستواء

معناه اإلذكار بما بينيما مف التفاوت العظيـ والبوف 
نؼ القاعد ويترفع بنفسو عف انحطاط أالبعيد لي

منزلتو فييتز لمجياد ويرغب فيو وفي ارتفاع 
 ﴿:  فمما أجمؿ في قولو ،(ٖٔٔ)توطبق     

                     ﴾  جاء
مما  اآليةالتفصيؿ بالتركيب التفسيري الذي تكرر في 

حقؽ العالقة المتبادلة بيف عناصر التركيب العاـ ، إذ 
، (ٕٖٔ)يعد التكرار عنصرًا مف عناصر تماسؾ النص

، (ٖٖٔ)الجممة التفسيرية نمط مف أنماط التكرار"ألف "
وفائدتو العظمى التقرير ألف الكالـ  إذا تكرّر 

 ﴿:  ففي قولو (ٖٗٔ)تقررَ            

                       

                       

          ﴾ ( فضؿ ا  فتكرار
المجاىديف عمى القاعديف( في ىذه اآلية  ميزتو عف 

، وىو تركيب موّضح ومسوؽ   باقي التراكيب في اآلية
لتفصيؿ ما بيف الفريقيف مف التفاضؿ المفيـو مف 

ىو ببياف كيفيتو وكميتو، و  ذكر عدـ استوائيما إجماالً 
: كيؼ  مبني عمى سؤاؿ ينساؽ إليو المقاؿ كأنو قيؿ

يتساووف؟ فأجيب بذلؾ والمعنى  ؟ ماليـ ال وقع ذلؾ
"االنتقاؿ مف حالة إلى أعمى  ونجد، (ٖ٘ٔ)لممتقاعد

بيف المجاىد وغيره ثـ  منيا فإنو نفي التسوية أوالً 
صرح بتفضيؿ المجاىد عمى القاعد بدرجة ثـ انتقؿ 
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وىذا  ،إلى تفضيمو بالمغفرة والرحمة والدرجات
االنتقاؿ مف حالة إلى أعمى منيا عند التفضيؿ 

أو النزوؿ مف حالة إلى ما دونيا عند القدح  ،والمدح
وكذلؾ إذا فضؿ  ،وأوقع في النفس والذـ أحسف لفظاً 

احترز  ،عمى شيء وكؿ منيما لو فضؿ يئاً تعالى ش
بذكر الفضؿ الجامع لألمريف لئال يتوىـ أحد ذـ 

، وقد جاءت صفات المجاىديف (ٖٙٔ)المفضؿ عميو"
جمعًا مذكرًا سالمًا ولـ ُتجمع جمعًا آخَر ليناسب داللة 

ف جمع الصفة التي عمى جيادىـ، أل استمرار وتجدد 
يا باألفعاؿ، عمية لشبيوزف )فاِعػؿ( يقربيا مف الف

 .(ٖٚٔ))الواو والنوف( تتصؿ باألفعاؿ أيضاً  ألف الحقة

 

 :(521)انرتاكيب غري املستقهة :املبحث انثاَي
وىػػي التراكيػػب التػػي تقػػـو مقػػاـ جػػزء مػػف جممػػة 

تستقؿ بنفسػيا مػف حيػث المعنػى،  أخرى وىي التي ال
لمحػػاؿ أو الخبػػر أو لمنعػػت، أو  بػػؿ  تكػػوف مسػػتعممة

ائبو، أو الصمة،  وىي تراكيب ضافة، أو الفاعؿ  وناإل
(ٜٖٔ)متممة

 . 

 : املوجبة: الرتاكيب  واًلأ

وقد وردت التراكيب الموجبة في مواضع عدة مف    
: جاءت  الوحدة الدالة، حيث (ٓٗٔ)كتاب ا العزيز

﴿                          

                       

                       

     ﴾(141)  عزاًء لممسمميف بعد غزوة

عمى المضي  ا سبحانو وتعالى )أحد( ، وقد حثيـ
فمما  ،الكفار ونياىـ عف العجز والتوانيفي قتاؿ  قدماً 

الـ المسمميف وما آاؽ التخفيؼ عف كانت في سي
حد( شرع بالنيي عف دخوؿ الضعؼ أُ صابيـ يـو )أ

﴿ : بقولو والحزف إلى قموبيـ          

               ﴾(142)
أي سيكوف   

دىـ بيذا فقيّ  ،كانوا مؤمنيف حقاً  فْ ىؤالء أعمى منزلًة إ
فمما نياىـ  ،(ٖٗٔ)تييج غيرتيـ عمى اإليمافالشرط ل

  ؛(ٗٗٔ)عف االستكانة والضعؼ شرع في تسميتيـ
الجراح  ىيجراح و الـ والصابيـ مف اآلألما  تمييداً 
ولكف الفرؽ  ،(٘ٗٔ) فوالمشرك أصيب بيا التينفسيا 

و ، فا يكرميـ تمقونيجر الذي يكمف في الثواب واأل
 ذ منكـ شيداء()يتخ :تعالى حيف قاؿ بنيؿ الشيادة ،

أي "يميز بيف المؤمنيف والمنافقيف وليكـر مف أكـر 
حيث كنى باالتخاذ  ،(ٙٗٔ)مف أىؿ اإليماف بالشيادة"

ف مف اتخذ شيئا لنفسو فقد اختاره أل  كراـ،عف اإل 
عف االصطفاء ، وىذا االتخاذ ينبئ (ٚٗٔ)وارتضاه

ف أل  ،(ٛٗٔ)والتقريب مف تشريفيـ وتفخيـ شأنيـ
 ، واقتراب مف رضوانو ورحمتوف االشيادة فضيمة م

 .(ٜٗٔ)يحب الظالميف( لذلؾ قوبؿ بقولو تعالى )وا ال
في قولو التركيب الفعمي المثبت )يجاىدوف(  ما أ    

 ﴿ تعالى:                    

                                 

                  

                      

   ﴾(ٔ٘ٓ)  في سياؽ بياف المرتديف الذي ورد
و التحذير يبدأ بتوجر فقد عف دينيـ عمى وجو التحذي

 ف( لكف فيو داللة العمـو أل تدَّ يرْ  فْ المفرد )مَ لممخاطب 
"العاـ ىو المفظ ػفيد العمـو فتفي سياؽ الشرط  (فْ )مَ 

فراد مع كوف األ فراد مدلولو ،أالداؿ عمى استغراؽ 
 . (ٔ٘ٔ)غير محصوريف "
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 ، بيػاف صػفات مػف ينوبػوف عػنيـثـ شػرع فػي 
ـْ وُيِحبوَنػػُو( الػػذي ورد بالتركيػػب الفعمػػي ليفيػػد  )ُيِحػػُبي
داللػػة حػػب ا المسػػتمر لعبػػادِه، وأف حػػب العبػػد لربػػو 

ولػػـ يقػػؿ فػػي تجػػدٍد واسػػتمرار، )أذلػػٍة عمػػى المػػؤمنيَف( 
لممػػؤمنيف لتضػػمف الػػذؿ معنػػى الحنػػو والعطػػؼ كأنػػو 

، (ٕ٘ٔ)عاطفيف عمييـ عمى وجو التذلؿ والتواضػع :ؿاق
 :بػػف عبػػاسا ويغمظػوف عمػػى الكػػافريف ويعػػادونيـ قػػاؿ

لػػػد والسػػػيد لمعبػػػد وىػػػـ فػػػي ىػػػـ لممػػػؤمنيف كالوالػػػد لمو 
 وجػاء ،(ٖ٘ٔ)الغمظة عمى الكفار كالسػبع عمػى فريسػتو

 (،ـْ يُ ب  حػ)يُ  التركيب )يجاىػدوف( صػفة رابعػة لمقػـو بعػد
نيػا أ  إلػى وقػد ذىػب بعضػيـ ،(ٗ٘ٔ)(أعػزةٍ )و (،أذلةٍ )و

وتنوعت  ،(٘٘ٔ)عنيـ خبارلإل مستأنفةف تكوف أتجوز 
ت ىذه النعوت بيف فعميػة واسػمية بحسػب داللػة النعػو 

، (ٙ٘ٔ)حيث يشترط في النعت الجممػة أف تكػوف خبريػة
الفعػؿ المضػػارع التػػي تفيػػد  ببنيػػة )يجاىػػدوف( وجػاءت

يػػػػـو  إلػػػػى ف الجيػػػػاد مػػػػاضٍ أل  ؛التجػػػػدد واالسػػػػتمرار
ذ إبػد مػف مالحظػة الصػفات المعطوفػة، ثػـ ال، القيامة
ذات الطابع الحركي ، فالحب  فعاؿتحت األكميا تندرج 
المحػػػػرؾ لسػػػػموؾ  ووىػػػػ ،يكولوجيةاالسػػػػ فعػػػػاؿمػػػػف األ

التػػي يقػػـو بيػػا ، فجػػاء )يجاىػػدوف(  فعػػاؿاإلنسػػاف لأل
ىو التػابع المكمػؿ  النعت فأل  ؛صفة الزمة لمموصوؼ

مػػف صػػفات مػػا  وألمتبوعػػو ببيػػاف صػػفة مػػف صػػفاتو 
ف يكػػوف أصػػؿ فػػي النعػػت واأل و،يِّ سػػببأي  تعمػػؽ بػػو ،

 ءمجػيف ألمؤوؿ بو ،غير االمشتؽ أو المفرد باالسـ 
النعػػت بالجممػػة الفعميػػة و  اص بػػالنكرة،النعػػت جممػػة خػػ

قػػوى الشػػتماؿ الفعميػػة عمػػى الفعػػؿ المناسػػب لموصػػؼ أ
، وتعدد النعػوت لموصػوؼ واحػد لػو (ٚ٘ٔ)في االشتقاؽ

ألف الغػػػػرض مػػػػف  داللتػػػػو فػػػػي تفضػػػػيؿ الموصػػػػوؼ،
الوصػػؼ التخصػػيص والتفضػػيؿ، فػػإذا كػػاف الموصػػوؼ 

، فا سػبحانو وتعػالى سػوؼ (ٛ٘ٔ)نكرة فإنيا لمتفضيؿ

 يرتػػدوف عػف الػػديف ، قػػـو يفّضػميـ عمػػى الػذيفيػأتي ب
 متصفيف بالصفات التي ذكرت.

﴿ أما في  قولػو تعػالى:            

                           ﴾(159)
 

موف( صػػػمة واسػػػـ الموصػػػوؿ فقػػػد وردت لفظػػػة )يقػػػات
يػذاف بقتػاؿ الكفػار محػؿ نائػب الفاعػؿ، لإل وصمتو حال

بعػػػدما وقػػػع عمػػػييـ الظمػػػـ، ففيػػػو الرخصػػػة لممباشػػػرة 
بقتاليـ، وقػد ذىػب المفسػروف إلػى أنيػا اآليػة األولػى  

أْف  ليػـ في القتاؿ بعػدما نيػى عنػو،  وأذف التي نزلت
أي ، فقولػػػػػو تعػػػػػالى )لمػػػػػذيف يقػػػػػاَتموف( "(ٓٙٔ)يقػػػػػاتموا

والمػػػأذوف فيػػػو محػػػذوؼ لداللػػػة  ،يقػػػاتميـ المشػػػركوف
يف إيػاىـ دالػة عمػى كعميو فإف مقاتمة المشػر  المذكور

وقػرئ عمػى صػيغة المبنػى  ،مقاتمتيـ إياىـ داللػة نيػرة
يف فيمػا سػيأتي كلمفاعؿ أي يريػدوف أف يقػاتموا المشػر 

، (ٔٙٔ)"أظيػر ويحرصوف عميو فداللتو عمػى المحػذوؼ
 والباء في )بأنَّيـ( سببية تبيف سبب اإليذاف بالقتػاؿ ،

 بسػػػبب كػػػونيـ مػػػوا(، أي"مِ ظُ )بػػػأنَّيـ : فقولػػػو تعػػػالى 
كػػػػػاف ،  (ص)مظمػػػػػوميف وىػػػػػـ أصػػػػػحاب رسػػػػػوؿ ا 

وكانوا يػأتوف رسػوؿ  شديداً  مشركو مكة يؤذونيـ أذىً 
اصبروا : مف بيف مضروب إليو فيقوؿ ليـ  (ص)ا 
فأنزلػت ىػذه اآليػة  ،مر بالقتػاؿ حتػى ىػاجرؤ لـ أ يفإن

 .(ٕٙٔ)بعدما نيى عنو" أذف فييا بالقتاؿ
 َنغواِِمَ  إِىل اْنَطلَْقتُمْ  إَِذا ﴿ الدالػةأما في  الوحدة 

ُخُذووا
ْ
 التي وردت فييا )المغػانـ( فالمقصػود بػو ﴾ ِِلَأ

 وعد )غنائـ خيبر( التي نزلت في أىؿ الحديبية، حيث 
وقػػد  ،أىػػؿ الحديبيػػة غنػػائـ خيبػػرا سػػبحانو وتعػػالى 

كاف ىؤالء األعراب الذيف تخمفوا عف رسوؿ ا وظنوا 
وكػػاف ا قػػد  ر(،خيبػػ)ا فػػي غنػػائـ ظػػف السػػوء طمعػػو 

فممػا رجػع  ،ألىػؿ الحديبيػة خاصػة (خيبر)جعؿ غنائـ 
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وأصػػحابو إلػػى المدينػػة )صػػّمى اُ عميػػو وسػّمـ(  النبػي
جػاء ىػؤالء األعػراب واسػتأذنوا  (،خيبػر) ؿَ َبػوتوجيوا قِ 

وقػػػالوا  ،رسػػػوؿ ا أف يكونػػػوا معػػػو فػػػي ىػػػذه الغػػػزوة
يػؼ األعػراب ة تبيف تم، وبما أّف ىذه اآليذرونا نتبعكـ

في الحصوؿ عمى غنائـ خيبر، فقػد اسػتعمؿ الخطػاب 
القرآني الفعؿ )انطمؽ(، عمى صيغة )انفعؿ( التي تػدؿ 

؛ ألنيػػا تػػوحي بسػػرعة (ٖٙٔ)عمػػى المطاوعػػة واالنقيػػاد
ف الػػػنفس البشػػػرية فػػػي تميػػػؼ أل  الحػػػدث طواعيػػػة ،

ينقػػادوف  يسػػيطروف وال لممكاسػػب الماديػػة، فكػػأنيـ ال
المنفعة الماديػة  لعاطفتيـ المتمثمة بكسبقوليـ بؿ لع

)الغنائـ(، كما زادت الحرؼ )إلى( الغاية مف انطالقيػـ 
 وىي الغنائـ.

 

 : السالبة الرتاكيب  : ثانيًا

وىػو نقػيض  (ٗٙٔ)النفي لغة الطرد واإلخراج والطرح   
 ،(٘ٙٔ)الجمػػػع والضػػػـ واإلحاطػػػة، وىػػػو إخبػػػار بالسػػػمب

الحػػدوث، ونفػػي حػػدوث الفعػػؿ ىػػو إخراجػػو مػػف صػػفة 
 ألف الحدوث إيجاب عمى االطالؽ .

النفػػي فػػي التركيػػب الفعمػػي البػػد أف يتصػػدر الفعػػؿ و    
يعػػػد التركيػػػب  وال ف الفعػػػؿ ىػػػو المسػػػند  ،أل  وحػػػده ،

حويمي يمجػأ اليػو المنفي البناء األصيؿ ولكنو تركيب ت
ييػػػػػاـ والشػػػػػؾ والتػػػػػردد فػػػػػي ذىػػػػػف المػػػػتكمـ لػػػػػدفع اإل

المعنػػػػى ، حيػػػػث ييػػػػدؼ إلػػػػى تحويػػػػؿ (ٙٙٔ)المخاطػػػػب
 الموجب في ذىف المخاطب إلى المعنى السالب .

والنفي في العربية نوعاف : نفي صريح ، ونفي 
ضمني، وقد وردت التراكيب المنفية بنوعييا في 

 .(ٚٙٔ)مواضع عدة  مف كتاب ا العزيز
 السالب الصريح: -أ

األدوات التي تفيد النفي ،  بإحدىكاف  وىو ما
ومنيا  كيب المنفيةاالتر  في بحثنا الكثير مف وردوقد 

ف أغير  وىي حرؼ نفي مثؿ )لـ(، )لما(،ػ ب المنفية 
مستمر إلى زمف الحاؿ  ألنوأشد نفيًا  )لما(ػ النفي ب

 فال )لـ(ػ بخالؼ النفي ب يحصؿَ  فْ أمتوقع  بداً أنو ا  و 
  ﴿ : كما في قولو تعالى ،(ٛٙٔ) يتوقع الحصوؿ  

                           

             ﴾(169) دخوؿ الجنة ف؛
عالء إبالمشقة وتحمؿ الصعاب في سبيؿ  الإيكوف  ال

 فّ إأي  ،عداءوذلؾ بالجياد أي مقاتمة األ ، كممة ا
ف أإيذاف ب لما(")ففي  ،دخوؿ الجنة متعمؽ بالجياد

فيما يستقبؿ إال أنو غير معتبر  الجياد متوقع منيـ
داة نفي أ " ( لما )ف أل ؛ (ٓٚٔ)"في تأكيد اإلنكار

(  يعمـ ا ، قد سبؽ التركيب الحالي )(ٔٚٔ)" وتعميؽ
أي يعمؽ دخوؿ المجاىديف  –وىو في محؿ نصب  –

الجنة  بعمـ ا سبحانو وتعالى وقد كّنى  بنفي العمـ 
ر وىو متوف ، ألف " شرط الكناية ىنا عف نفي الوقوع

جواز إرادة المعنى الممزـو مع المعنى الالـز لجواز 
انتفاء عمـ ا بجيادىـ مع إرادة انتفاء  إرادة

، وقد نزلت ىذه عقب غزوة )ُأحد( (ٕٚٔ)جيادىـ"
الطريؽ القويـ وتعالج العيوب  المؤمنيف إلى وَ لُتوجِّ 

والنواقص التي حصمت في ىذه الغزوة عندما لـ يمتـز 
ومع ىذا كانوا طامعيف  توجييات القائد ،عدد منيـ ب

في نيؿ الجنة، فدخوليـ الجنة مرىوف بالجياد في 
مٍؿ في دخوؿ أبارقة  ىبقأ )لما( ىذا النفي بػ ،سبيمو

سمفت مف قبؿ متوقع حدوث أكما  )لما( فجنة أل ال
يدؿ عمى نفي الجياد فيما ا منفييا فتوظيفيا ىن

 عف  فضالً  ،(ٖٚٔ)عمى توقعو فيما يستقبؿمضى و 
في التركيب مما يعمؽ دخوؿ  (بَ سِ حَ )ورود الفعؿ 

 ،ليو أكثر المفسريفإوىذا ما أشار  الجنة بالجياد ،
ـ يـو أحد أف تدخموا تانيز  فْ مَ  أحسبتـ يا"ومعناه 
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الجنة كما دخؿ الذيف قتموا وصبروا عمى ألـ الجراح 
والقتؿ مف غير أف تسمكوا طريقيـ وتصبروا صبرىـ 

 .(ٗٚٔ)لذيف جاىدوا منكـ"حتى يعمـ ا ا
 الوحدة التركيبيةب فقد وردت ية التوبةآما أ
﴿:  اطناب في قولو تعالىو مع اختالؼ  نفسيا   

                         

                ﴾(175) ية آ، ففي
جيًا لممؤمنيف الذيف كاف الخطاب مو آؿ عمراف 

انيزموا يوـَ )أحد(، أما في آية التوبة فقد كاف 
 .(ٙٚٔ)الخطاب عامًا لجميع المؤمنيف دوف اختصاص

 السالب الضمني : -ب
دوات  المعروفػة المخصصػة اف بغيػر األكػ وىو ما    

 لمنفي، إذ ُيفيػـ مػف السػياؽ ومػف الموقػؼ الكالمػي ،
ويػة والمفظيػة، إْذ كما يدؿ عميػو التنغػيـ والقػرائف المعن

ىنػػاؾ  الكثيػػر مػػف األدوات التػػي تفيػػد "النفػػي ومنيػػا 
، وىي ال تفيػد النفػي فػي نفسػيا بػؿ يكػوف (ٚٚٔ) )أْف("

في سياقيا النفي، فضاًل عّمػا يػدؿ عميػو معنػى بعػض 
مثؿ )امتنػع ،أبػى، رفػض، وكػره( ومصػادرىا  األلفاظ ،
الفاعؿ والمفعػوؿ والصػفة  كاسـيشتّؽ منيا،  وكّؿ  ما

 مشّبية .ال
ويعد النفي الضمني مف العوارض التي تطرأ   

عمى التركيب، وىو مف صور االختزاؿ واالقتصاد 
المفظي الذي لو دواٍع داللية، وقد ورد النفي الضمني 

 ﴿ : بػ )ال( مضمرة بعد )أف(، في قولو تعالى      

      ﴾(178)
يجاىدوا(، وقد  ف الأأي: )كرىوا  

عرض  سياؽ في ف التركيب الفعمي وردذلؾ أل تبيف 
مشيد مف المشاىد المحيطة بغزوة تبوؾ وتصوير 

، وىذا (ٜٚٔ)وضع المنافقيف المتخمفيف عف الجياد

الذيف  النفي الضمني  جاء موافقًا لحاؿ المنافقيف
يماف ويضمروف الكفر في قموبيـ، وىو يظيروف اإل

ىو  لفرحا فَّ الشعورية لممنافقيف ، أل تصوير لمحالة 
حالة  سرور مف فعؿ تبتيج النفس بو، وىيال

رصد سموؾ الفاعؿ المطمؽ والمتصمة لسايكولوجية 
بما يتصؿ بالشعور والظواىر  : الفاعؿ أي ذاتب

حالة  ففرحيـ، (ٓٛٔ)النفسية واالستجابات االنفعالية
نفسية انفعالية ثارت في وجدانيـ بسبب تخمفيـ عف 

رح ، في باب الفرح ف ندرج ىذا الفأالجياد، ويمكف 
وسمبي كحب الماؿ  يجابي،إ الحب: فّ أالسمبي، فكما 

ف فرح المتخمفيف يعد مف الحاالت الشعورية إفكذلؾ ف
 درج في ىذا الباب السمبي.تالتي 

 

 اخلامتة : 
تمخض عه الثحث وتائج عّذج، ولّخص أهمها في   

 اآلتي :

 التركيػبليا داللتيا  فػي سػياؽ  القرآنيةاأللفاظ   -ٔ
 يمكػػف أف يػػرادؼ لفػػظٌ  لفظػػًا أخػػَر فيتسػػاوى فػػال
المسػاواة، بػؿ إفَّ الكممػة ذاَتيػا  المعنى تمػاـَ  معو

لتتكرر في أكثر مف سياؽ لتدؿ عمػى معنػى أخػر 
 اً مغػػاير فػػي كػػِؿ سػػياؽ، وعميػػو فػػإّف لمسِّػػياؽ دور 

فػػػي تحديػػػد معػػػاني األلفػػػاظ ممػػػا أتػػػاح لنػػػا  راً كبيػػػ
الجماليَّػػة ِو مػػير أنسػػاؽ التَّعبيػػر القرآنػػي بقيتفسػػ

 ا .والفنيَّة وتحميمي

 جَػَيػػَد، –َعػػَؿ فػَ (صيغة  القرآنياستعمؿ  الخطاب  -ٕ
بصػػػورة مكثفػػػة فػػػي التراكيػػػب المتضػػػمنة   )قػَتػػػَػؿَ 

ليػػػذه األلفػػػاظ، إذ جػػػاءْت منسػػػجمةً  مػػػع حركػػػة 
سػتوجُب ي المجاىديف ؛ ألفَّ الجياَد في سػبيؿ ا

 السرعةَ  والخفةَ .

اسػػتعماؿ صػػيغة  إلػػىُد إفَّ الخطػػاب القرآنػػي يعمػػ  -ٖ
)فػاعػػػؿ ( التػػي تػػدؿ عمػػى المشػػاركة بػػيف اثنػػيف  
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لمقيػػػػاـ بالفعػػػػؿ، وذلػػػػؾ فػػػػي التراكيػػػػب المختصػػػػة 
 بالجياد .

نجػػػُد غمبػػػةَ التراكيػػػب الفعميػػػة، وكػػػذلؾ الحضػػػور  -ٗ
الكبير لمفعؿ في الركف الثاني  لمتركيػب االسػمي، 

ِمػػْف دوٍر كبيػػر  كيػػب األسػػموبية، ِلَمػػا لػػوُ اوفػػي التر 
عبيػػر عػػف داللػػة الجيػػاد؛ ألفَّ الفعػػَؿ ىػػو فػػي الت

 التركيػػبالمفػػُظ المعبػػُر والمػػؤدي ألىػػـ معنػػى فػػي 
مػػف حيػػث داللتػػو عمػػى الحركػػة والنشػػاط وىػػذا مػػا 

 يتطمبو الجياد.

يػػا العػػدوؿ  منو  ،نػػي بالعػػدوؿآتميػػز الخطػػاب القر   -٘
 الماضػػػي ممػػػا أبػػػرز إلػػػىصػػػيغة المضػػػارع مػػػف 

سػة، الجوانب الغيبية في صورة المشاىد المحسو 
الدالػػػة عمػػػى مكانػػػة  اآليػػػاتقطعػػػا بحػػػدوثيا فػػػي 

، وجػػػػاء العػػػػدوؿ عػػػػف الفعػػػػؿ المبنػػػػي الشػػػػيداء
الفعػػػؿ المبنػػػي لممجيػػػوؿ بصػػػورة  إلػػػىلممعمػػػـو 

مكثفػػػػػػػة عنػػػػػػػد اسػػػػػػػتعماؿ الخطػػػػػػػاب القرآنػػػػػػػي 
الجذر)َقػَػتَػػػَؿ( الدالػػة  عمػػى الشػػيادة، حتػػى يقمػػؿ 
مف الفاعؿ الحقيقي وىـ الكفار،  فيذا النوع مػف 

يقمػػؿ مػػف  النفسػػي كػػي ال بإيحائػػوقػػي يم فعػػاؿاأل
 عزيمة المؤمنيف و ثباتيـ.

 التراكيػػػب ودعػػػة فػػػيإف أكثػػػر لطػػػائؼ القػػػرآف م -ٙ
المتشابية التي ُتعد وحػدة بنػاء يجعػؿ الس ػور أو 

 محكمػػػػة وحػػػػدة تركيبيػػػػة الس ػػػػورة مػػػػف  القػػػػرآف
 . متناسبَة المعاني والمباني والمطالِع والمقاطعِ 

فػػي  قابػػَؿ والضػػديةَ الت  القرآنػػياعتمػػد الِخطػػاُب  -ٚ
عرض المعاني والدالالت بصػورة عامػة، وآيػات 

وأبرزىػػػػا  الجيػػػػاد والشػػػػيادة بصػػػػورة خاصػػػػة،
 التقابؿ القائـ بيف المجاىديف والقاعديف . 

المتضمنة لمتراكيب الدالػة عمػى  اآلياتإف أكثر  -ٛ
واقعيػة تحكػي الحػدث  واألنفاؿالجياد والشيادة 

المػدة  تمؾ الواقعي ففيو سرد لحركة التاريخ في
 بأسػػػموبالمدنيػػػة  اآليػػػاتتتميػػػز الزمنيػػػة، كمػػػا 

مػػػػػػػع واقػػػػػػػع  تنسػػػػػػػجـلاليػػػػػػػدوء واالسترسػػػػػػػاؿ 
التػي  تمػؾفػي  السػيماالموضوعات المطروحػة و 

فييا الحُث عمى الجيػاِد لترغيػِب النفػوس  ُيعالج
 .  الشيادة المسارعة لمجياد ونيؿ إلى

 انرتاكيب انفعهية غري املستقهة (5اجلدول )
 

 اآلٌة اآلٌة رقم  السورة لسورةا رقم  ت

ٔ ٖ 
 آل عمران
 )مدنٌة(

ٖٔ 
ِ َوأُْخَرى]  ِن اْلَتَقَتا فَِئٌة ُتَقاتِلُ فًِ َسبٌِِل َّللاه ٌْ ٌة فًِ فَِئَت ٌَ  َقْد َكاَن لَُكْم آ

َشاُء إِنه  ٌه ُد بَِنْصِرِه َمن  ٌِّ ٌَُؤ  ُ ِن َوَّللاه ٌْ ِهْم َرْأَي الَع ٌْ ْثلَ َرْوَنُهم مِّ ٌه ِفً  َكافَِرةٌ 
 [َذلَِك لَِعْبَرًة ألُولًِ األَْبَصار

ٕ ٖ 
 آل عمران
 )مدنٌة(

ٔٗٓ 
َن ] ٌْ اُم ُنَداِولَُها َب ٌه ْثلُُه َوتِْلَك األ ْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسه الَقْوَم َقْرٌح مِّ ٌه إِن 

 ُ
ِخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء َوَّللاه ته ٌَ ُ الهِذٌَن آَمُنوا َو ْعلََم َّللاه ٌَ اِس َولِ ٌُِ    النه  ِح 

الِِمٌنَ   [الظه

ٖ ٘ 
 المائدة
 )مدنٌة(

٘ٗ 

ُ بَِقْوٍم ] أْتًِ َّللاه ٌَ ْرَتده ِمْنُكْم َعْن ِدٌنِِه َفَسْوَف  ٌه َها الهِذٌَن آَمُنوا َمن   ٌ ا أَ ٌَ
ٌَُجاِهُدو ٍة َعلَى الَكافِِرٌَن  ٌُِ ب وَنُه أَِذلهٍة َعلَى الُمْؤِمنٌَِن أَِعزه ُهْم َو ِ ب  َن ٌ 

َخافُوَن لَْوَمَة ِحئِمٍ  ٌَ ِ َوِح  َشاُء  فًِ َسبٌِِل َّللاه ٌه ٌُْؤتٌِِه َمن   ِ َذلَِك َفْضلُ َّللاه
ُ َواِسٌع َعلٌِم  [َوَّللاه

ٗ ٕٕ 
 ال ج

 )مدنٌة(
ٖ3 

َ َعلَى َنْصِرِهْم لََقِدٌرٌ ]
ُهْم ُظلُِموا َوإِنه َّللاه ٌَُقاَتلُوَن بِأَنه  [أُِذَن لِلهِذٌَن 

٘ ٗ4 
 الفتح

 )مدنٌة(
ٔ٘ 

بِْعُكم ] قُولُ الُمَخلهفُوَن إَِذا اْنَطلَْقُتم إَِلى َمَغانَِم لَِتأُْخُذوَها َذُروَنا َنته ٌَ َس
ُ ِمن َقْبلُ  بُِعوَنا َكَذلُِكم َقالَ َّللاه ِ قُلْ لَْن َتته

لُوا َكالََم َّللاه ٌَُبدِّ ٌُِرٌُدوَن أَْن 
قُولَُون َبلْ َتْ سُدوَنَنا َبلْ َكانُ  ٌَ ْفَقُهوَن إِِحه َقلٌِالً َفَس ٌَ  [وا ِحَ 
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 ( انرتاكيب انفعهية انسانبة0اجلدول )
 

 اآلٌة رقم اآلٌة السورة رقم السورة ت

ٔ ٖ 
 آل عمران
 )مدنٌة(

ٕٔٗ 
ُ الهِذٌَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم  ْعلَِم َّللاه ٌَ ا  َة َولَمه ]أَْم َ ِسْبُتْم أَْن َتْدُخلُوا الَجنه

ابِرِ  ْعلََم الصه ٌَ  [ٌنَ َو

ٕ 3 
 التوبة 

 )مدنٌة(
ٔٙ 

ُ الهِذٌَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َولَْم  ْعلَِم َّللاه ٌَ ا  ]أَْم َ ِسْبُتْم أَْن ُتْتَرُكوا َولَمه
ُ َخبٌٌِر  ِ َوِح َرُسولِِه َوِح الُمْؤِمنٌَِن َولٌَِجًة َوَّللاه ِخُذوا ِمْن ُدوِن َّللاه ته ٌَ

 [بَِما َتْعَملُونَ 

ٖ 3 
 التوبة
 )مدنٌة(

ٗٗ 
ٌ َجاِهُدوا ] ْوِم اآلِخِر أَن  ٌَ ِ َوال ٌُْؤِمُنوَن بِاَّلله ْسَتأِْذُنَك الهِذٌَن  ٌَ ِح 

قٌِنَ  ُ َعلٌٌِم بِالُمته
 [بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنفُِسِهْم َوَّللاه

ٗ 3 
 التوبة
 )مدنٌة(

4ٔ 
[  ٌ ِ َوَكِرُهوا أَن  َجاِهُدوا َفِرَح الُمَخلهفُوَن بَِمْقَعِدِهْم ِخالَف َرُسوِل َّللاه

ِ َوَقالُوا ِح َتْنفُِروا فًِ الَ رِّ قُلْ َناُر  بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنفُِسِهْم فًِ َسبٌِِل َّللاه
ْفَقُهون[  ٌَ ا لهْو َكاُنوا  َم أََشد  َ ّرً  َجَهنه

 اهلىايش

                                                 

 .ٕٔ/ٔ: ( الكتاب (ٔ
 .ٕٙٔ : ( المغة(ٕ
 .ٖٗٔ : عجاز( دالئؿ اإل(ٖ
 .ٔٔ : ( نحو الفعؿ(ٗ
 .ٕٛ٘-ٕٙ٘ : ( تجديد النحو(٘
 .ٖٔٗ : ( الكميات(ٙ
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ : ( نحو التيسير(ٚ
 .ٖٙٚ/ٕ : ( مغني المبيب(ٛ
 .ٔٗ : ( في النحو العربي، نقد وتوجيو(ٜ

 .ٕٗ : ( قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظـ(ٓٔ
 ٖٕٗ-ٕٕٗ : ( المغة العربية معناىا ومبناىا(ٔٔ
 .ٜٗ : في ضوء نظرية النظـ ( قواعد النحو العربي(ٕٔ
 .ٕٓ:  ( الفتح(ٖٔ
 .ٕٖٔ: ( أبنية الصرؼ في كتاب سيبويو (ٗٔ
 .ٚٚٔ/ٕٙ : ( تفسير التحرير والتنوير(٘ٔ
 .ٔ٘/٘ : ( فتح القدير(ٙٔ

 ٖٖٗ/ٗ : ( الكشاؼٚٔ)
 .ٙ : ( ظاىرة الحذؼ في الدرس المغوي(ٛٔ
 .ٙٓٔ :في عمـو البالغة يضاح، واإلٕٔٔ :عجاز( دالئؿ اإل(ٜٔ

 .ٖ٘ :سرار العربية في البياف القرآنيأف ( مٕٓ)
تقاف في عمـو ، واإل ٗ٘ٔ/ٖ : ( ينظر: البرىاف في عمـو القرآف(ٕٔ
 . ٗ٘ٔ/ٕ : القرآف
 .ٙ٘-٘٘ : سرار العربية في البياف القرآنيأ( مف (ٕٕ
 . ٕٙٔ : ( البقرة(ٖٕ
 . ٜٙ ( الزمر :(ٕٗ
 .ٕٚٚ : ( التعبير القرآني والداللة النفسية(ٕ٘

                                                                               

 .ٕٛٓ : راكيب( خصائص الت(ٕٙ
 .ٖٗٙ: ( البالغة فنونيا وأفنانيا (ٕٚ
 .ٜٙ : ( الزمر(ٕٛ
 .ٔٛ: ( قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظـ (ٜٕ
 .ٛٗٔ/ٗ: ( الكشاؼ (ٖٓ
 .ٕٓ/ٕٚ : ( التفسير الكبير(ٖٔ
 . ٙٙ/ٕٗ: ( تفسير التحرير والتنوير(ٕٖ
 .ٖٙٛٗ/ٙ:  ( في ظالؿ القرآف(ٖٖ

 .ٛٗٔ/ٗ: ( الكشاؼ ٖٗ)
 . ٖٜ/ٕ:  غة النصي بيف  النظرية والتطبيؽ( عمـ الم(ٖ٘
 . ٕٙٔ:  (  البقرة(ٖٙ
 .ٙٚٔ : ( دالالت التراكيب(ٖٚ
 .ٛٛٔ: ( المغة (ٖٛ
 .ٖٓٔ/ٔ : ( تفسير النسفي(ٜٖ
 .ٜٖٔ/ٕ: والتنوير  ( تفسير التحرير(ٓٗ

 .ٔٗ-ٓٗ:  قرآف الكريـأسموب األمر ومعانيو الثواني في ال (ٔٗ)
ة ػػ، والروض ٖٕٙ/ٔ:  سرارنوار ومطالع األ( حدائؽ األ (ٕٗ
 .ٖٗٗ/ٖ :ةػالندي
 . ٖٖٔ : ( التعبير القرآني والداللة النفسية(ٖٗ
 .ٕٕٗ: ( المسانيات )المجاؿ، والوظيفة، والمنيج( (ٗٗ
 .ٕٕٔ: ( البحث الداللي في كتاب سيبويو (٘ٗ
، وتفسير ٜٕٛ/ٔ: ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ٙٗ

 .ٖٚ/ٖ: ألحكاـ القرآف  ، والجامع ٛٙٔ/ٔ : السمر قندي
 . ٘ٙٔ : عجاز( دالئؿ اإل(ٚٗ
لعبد القاىر  عجاز( الثنائيات المتغايرة في كتاب دالئؿ اإل(ٛٗ

 .ٕٖٕ: الجرجاني 
رشاد العقؿ السميـٜٜٗ/ٔ :( تفسير البيضاوي(ٜٗ  .ٕٙٔ/ٔ: ، وا 
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 .ٖٚ/ٖ : القرآف ألحكاـ( الجامع (ٓ٘
 .ٖٙ: ( دراسات في المسانيات (ٔ٘
 .ٖٙٛ/ٕ:  ( مغني المبيب(ٕ٘
 .ٕٙٔ/ٔ: ( إرشاد العقؿ السميـ (ٖ٘
 .ٛٛٔ/ٔ : (  معالـ التنزيؿ(ٗ٘
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسير القرآف العظيـ : (٘٘
 .ٕٕٗ/ٕ: ( في ظالؿ القرآف (ٙ٘
: التقديـ والتأخير  ولالستزادة، ينظر ،ٛٚٔ:  ( دالالت التراكيب(ٚ٘

 .ٕٗ-ٔٗ:  في القرآف الكريـ
 .ٕٚٔ:  ( القرينة في المغة العربية(ٛ٘
 .ٓ٘:  ( دالالت التراكيب(ٜ٘
 .٘ٙٔ:  ( المصطمح الصوتي في الدراسات الصوتية(ٓٙ
 . ٗٚٔ:  ( عمـ األصوات(ٔٙ
 .ٛ٘ : ( قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظـ(ٕٙ
 .ٖ : ( فاطر(ٖٙ
 .ٔٔٔ ( التوبة :(ٗٙ

 .ٔٔ :( الصؼ ٘ٙ)
 .ٔٔ :( الصؼ ٙٙ)
 .ٕٔ :ةالمسانيات الحديث ( في الكممة في النحو العربي وفيٚٙ)

 .ٓٔ :( الصؼ (ٛٙ
 .ٓٚٔ: عراب في القرآف الكريـمحؿ ليا مف اإل الجمؿ التي ال((ٜٙ
 .ٜٖ٘٘/ٕٛ: ( في ظالؿ القرآف (ٓٚ
 .ٕٕٙ : ( دالالت التراكيب(ٔٚ
 .ٖ٘ٔ  : ( كتاب النداء في المغة والقرآف(ٕٚ
 .ٖٔٓ : ( في النحو العربي ، نقد وتوجيو(ٖٚ
 .ٕٚٚ : ( البحث الداللي في كتاب سيبويو(ٗٚ
 .ٖٔ٘: ، ورصؼ المباني ٕٖٕ-ٖٕٔ/ٕ : ( ينظر: الكتاب(٘ٚ
 .ٕٕٗ/ٗ : ( الكتاب(ٙٚ
 .ٜٗٔ/ ٕٛ : ( تفسير التحرير والتنوير(ٚٚ
 .ٜٕ٘/ٕ:  -دؿّ  –( معجـ مقاييس المغة، مادة (ٛٚ
 .ٕٗٙ : ( البحث الداللي في كتاب سيبويو(ٜٚ
 .ٕٙٗ: ( التعبير القرآني والداللة النفسية  (ٓٛ
: روي أف بعض الصحابة ،قالوا: يا  اآليةؿ ( "قيؿ سبب نزو(ٔٛ

لو وددنا أف نعمـ أي التجارات أحب إلى ا فنتجر فييا؟"  نبي ا :
 [ .ٕٖٙ/ٗ : ] ينظر: تفسير القرآف العظيـ

المتكمـ يريد أف يخبر المخاطب بأنو  ذا كافإ:  فائدة( الـز ال(ٕٛ
ذا كاف إ : الخبر فائدةو .  ، ليس خافيًا عميو عارؼ بيذا الخبر

                                                                               

خباره بشيء لـ يعرفو ] ينظر: عمـ إيخاطب جاىاًل يود  المخاطب
 بعدىا[ . وما -ٖٖ:  المعاني

 .ٚٛ/ٛٔ : القرآف ألحكاـ( الجامع ٖٛ)
 .ٜٖ٘٘/ٕٛ( في ظالؿ القرآف: (ٗٛ
 .ٜٜٖ/ٕ : ( مغني المبيب(٘ٛ
 .ٜٗٔ/ٕٛ : والتنوير التحرير ( تفسير(ٙٛ
 .ٖ٘: ( دراسات في المسانيات العربية (ٚٛ
 .ٜٗٔ/ٕٛ : ( تفسير التحرير والتنوير(ٛٛ
 .ٕٙ٘/ٗ : (  الكشاؼ(ٜٛ

 .ٕٙ٘/ٗ: ( المصدر نفسو ٜٓ)
 .ٚ٘٘-ٙ٘٘ : ( إمالء ما مف بو الرحمفٜٔ)

وما بعدىا، وشرح قطر الندى وبّؿ  -ٓٓٔ/ٖ : ( ينظر الكتاب(ٕٜ
 .ٔٔٔ-ٓٔٔ : الصدى
 .ٖٔٓ/ ٕ : ( الخصائص(ٖٜ
 .ٕٔٔ : ( عمـ المغة )مقدمة لمقارئ العربي((ٜٗ
عمـ أصوات  ، والمدخؿ إلىٖٕٓ:  ( دراسة الصوت المغوي(ٜ٘

 .ٕٔٙ-ٕٙ٘ : العربية
 .ٜٙ: ( أسس عمـ المغة ٜٙ)
 -ٖٗٔ :ودراسة الصوت المغوي ،ٔٗ٘: ( عمـ األصواتٜٚ)

ٖٔٙ. 
 .ٕٛٔ/ٕٛ:  ( تفسير التحرير والتنوير(ٜٛ
 .٘ٔٔ-ٔٔٔ : ( التصوير الفني في القرآف(ٜٜ

 .ٕٔٙ/ٛ:  البحر المحيط  ( تفسير(ٓٓٔ
 .ٖٙٗ-ٔٙٗ : ( التعبير القرآني والداللة النفسية(ٔٓٔ
 .ٔٔٔ : ( التوبة(ٕٓٔ

 .ٕٖ٘/ٔ :( تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المنافٖٓٔ)
 .ٕٛٛ/ٔ:  ( حقائؽ التفسير(ٗٓٔ
 .ٚ٘ٔ/ ٙٔ : الكبير ( التفسير(٘ٓٔ
 .ٜٙٔ : ساليب القرآف( البياف في ضوء أ(ٙٓٔ
 .ٕٛٗ/ٕ : ( مغني المبيب(ٚٓٔ
 .ٖٛ/ٔٔ : تحرير والتنوير( تفسير ال(ٛٓٔ
 .ٜٕٙ : ( دالالت التراكيب(ٜٓٔ
 .٘ٔ/ٙٔ: ( التفسير الكبير (ٓٔٔ

 .ٙ٘ٔ : ( في النحو العربي، قواعد وتطبيؽٔٔٔ)
 .ٚٗ/ٔ : ( المقتضب(ٕٔٔ
 .ٕٕٗ: ( البحث الداللي في كتاب سيبويو (ٖٔٔ
 .ٖٕٙ: ( المنيج الوصفي في كتاب سيبويو (ٗٔٔ
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 .ٖ٘ٔ : ( إحياء النحو(٘ٔٔ
 .ٜ٘ :( النساء (ٙٔٔ
 .ٕٕٓ/ٕ: ( إرشاد العقؿ السميـ (ٚٔٔ
 .ٚ٘: ( السور المدنية : دراسة بالغية وأسموبية (ٛٔٔ
 .٘٘ : ( دراسة المعنى عند األصولييف(ٜٔٔ

 .ٖٕٙ/ٔ : ( المستصفى في عمـ االصوؿٕٓٔ)
 .ٕٔٗ/ٔ : ( المصدر نفسؤٕٔ)

( إمالء ما مّف بو الرحمف مف وجوه اإلعراب والقراءات في (ٕٕٔ
 .ٜٛٔ : جميع القرآف

 .ٖٕٛ/ٔ: ( معاني القرآف )الفراء( (ٖٕٔ
 .ٕٖٖ/ٖ: ( حاشية الشياب (ٕٗٔ
 .ٔٗ٘/ٔ: ( تفسير القرآف العظيـ (ٕ٘ٔ
 .ٖٔٔ : ( الجمؿ التي ال محؿ ليا مف اإلعراب(ٕٙٔ
 .ٜ٘ : ( النساء(ٕٚٔ
 .ٓٚٔ/٘ : ( تفسير التحرير والتنوير(ٕٛٔ

 وما بعدىا. -ٖٛٔ : العظيـ  نظرات جديدة في القرآف ( النبأٜٕٔ)
 .ٕٓٔ: اسات في المسانيات العربية ( در ٖٓٔ)

 .٘ٛ٘/ٔ : ( الكشاؼ(ٖٔٔ
 .ٕٓ/ٕ : ( عمـ المغة النصي بيف النظرية والتطبيؽٕٖٔ)

 ٖٓ/ٕ : نفسو ( المصدر(ٖٖٔ
 .ٓٔ/ٖ : ( البرىاف في عمـو القرآفٖٗٔ)

رشاد العقؿ السميـ٘ٛ٘/ٔ :( ينظر: الكشاؼ(ٖ٘ٔ  .ٕٕٓ/ٕ :، وا 
 .ٜ٘ٔ/ٔ: ف ( تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المنا(ٖٙٔ
 .ٜٕٚ/ٖ : ( شرح المفصؿ(ٖٚٔ
 -ٔ( تقسـ التراكيب غير المستقمة عمى ثالثة أقساـ: (ٖٛٔ

التراكيب غير المستقمة ألمر  -ٕ، باألصالةالتراكيب غير المستقمة 
عارض وىي إما أف تكوف غير مستقمة ألمر طارئ، أو كونيا 

نظر: مسبوقة بأداة تقتضي شيئًا ينعقد بو الكالـ، لالستزادة. ] ي
 [ .ٕ٘ٔ-ٙٗٔ:  الجممة العربية تأليفيا وأقساميا

 .ٙٗٔ: قساميا ( الجممة العربية تأليفيا وأ(ٜٖٔ
 ( في الممحؽ. ٔ( ينظر: الجدوؿ رقـ )(ٓٗٔ
 .ٓٗٔ : (  آؿ عمراف(ٔٗٔ
 .ٜٖٔ :(   آؿ عمراف (ٕٗٔ

 .ٜٜ/ٗ : ( تفسير التحرير والتنويرٖٗٔ)
 .ٓٙٔ/ٕ : والسور اآليات( نظـ الدرر في تناسب ٗٗٔ)
 .ٔٚ : ( التعبير القرآني٘ٗٔ)
 ،.ٖٓٔ/ٗ : ي القرآف( جامع البياف عف  تأويؿ آٙٗٔ)

                                                                               

، ٖٔٔ/ٖ( ينظر: حاشية الشياب عمى تفسير البيضاوي: ٚٗٔ)
 .ٖٖ٘/ٙ : وحاشية القونوي عمى تفسير البيضاوي

 .ٜٛ/ٕ : ( إرشاد العقؿ السميـٛٗٔ)
 .ٗٓٔ/ٗ:  ( تفسير التحرير والتنويرٜٗٔ)
 .ٗ٘ : ( المائدةٓ٘ٔ)

 .ٖٕ : صولييفة المعنى عند األ( دراس(ٔ٘ٔ
 .ٕٛٛ/ٔ : النسفي ( تفسيرٕ٘ٔ)
 .ٜٕٔ/ٙ : ( الجامع ألحكاـ القرآفٖ٘ٔ)
 .ٕٕٙ : ( إمالء ما مّف بو الرحمفٗ٘ٔ)

 .ٜٖٗ : ( مف أسرار الجمؿ االستئنافية(٘٘ٔ
 .ٚٗٔ/ٖ: ( ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع ٙ٘ٔ)

 .ٚٓٔ-ٙٓٔ : نشائية في النحو العربي( األساليب اإل (ٚ٘ٔ
 .ٕٓٙ : سرار العربية( كتاب أ(ٛ٘ٔ
 . ٜٖ : ( الحج(ٜ٘ٔ

 : القرآف العظيـ ، وتفسيرٔٙٔ/ٖ( ينظر: الكشاؼ: ٓٙٔ)
 .ٚ٘/ٙ : ، والدّر المنثورٕٕٙ/ٖ
 .ٛٓٔ/ٙ : ( إرشاد العقؿ السميـٔٙٔ)
 .٘ٓٔ/ٖ : ( تفسير النسفيٕٙٔ)
 .ٕٕٛ/ٕ : ( بدائع الفوائدٖٙٔ)

 .ٖٖٚ/٘ٔ: ( لساف العرب مادة )نفي( (ٗٙٔ
 .ٕٚٙ : المغوية ( التراكيب(٘ٙٔ
 .ٕٙٗ : ( في النحو العربي نقد وتوجيو(ٙٙٔ
 ( في  الممحؽ.ٕ( ينظر: الجدوؿ )(ٚٙٔ

 .ٕ٘٘ : ( في النحو العربي نقد وتوجيوٛٙٔ)
 .ٕٗٔ :( آؿ عمراف (ٜٙٔ
 .ٜٔ/ٕ : ( إرشاد العقؿ السميـ(ٓٚٔ
 .ٔٓٔ: ساليب النفي في العربية ( أ(ٔٚٔ
 .ٙٓٔ/ٗ : ( تفسير التحرير والتنوير(ٕٚٔ
 .ٛٗٗ/ٔ: ؼ ( الكشا(ٖٚٔ
 .ٕٕٓ/ٗ : ( الجامع ألحكاـ القرآف(ٗٚٔ

 . ٙٔ : ( التوبة٘ٚٔ)
 . ٖٗ : ( أسرار التكرارٙٚٔ)

 .ٗ٘ٗ/ٔ : ( اإلتقاف في عمـو القرآف(ٚٚٔ
 .ٔٛ :( التوبة (ٛٚٔ
 .ٖٚٚ/ٕ : (  تفسير القرآف العظيـ(ٜٚٔ
 .٘ٛ-ٗٚ : ( الفعؿ في القرآف تعديُتو  ولزوُمو(ٓٛٔ
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 املصادر واملراجع
 يـ :* بعد القرآف الكر 

  أبنية الصرؼ في كتاب سيبويو، د. خديجة
بغداد  –الحديثي، منشورات مكتبة النيضة 

 ـ.ٜ٘ٙٔىػ/ٖ٘ٛٔ-الطبعة األولى 
  تقاف في عمـو القرآف، جالؿ الديف عبد اإل

سعيد  تحقيؽ : (،ٜٔٔالرحمف السيوطي ت)
 –لبناف، الطبعة األولى  -مندوب، دار الفكر 

 ـ.ٜٜٙٔىػ/ٙٔٗٔ
 راىيـ مصطفى، مطبعة لجنة إحياء النحو،  إب

 ـ. ٜٜ٘ٔ- القاىرة .التأليؼ والترجمة والنشر
  ،إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ

أبو السعود محمد بف محمد العمادي 
 بيروت. .(،دار إحياء التراث العربئٜ٘ت)

  األساليب اإلنشائية في النحو العربي،  عبد
مصر،  –السالـ محمد ىاروف، دار الخانجي 

 ـ.ٕٛٓٓىػ/ٜٜٖٔ –الطبعة الثانية
  أساليب النفي في العربية )دراسة وصفية

تاريخية (، د.مصطفى النحاس، مؤسسة 
 –عمي جراح الصباح لمنشر والتوزيع 

 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٜٜٖٔ –الكويت، د.ط 
   أسرار التكرار في القرآف المسمى البرىاف في

توجيو متشابو القرآف لما فيو مف الحجة 
 (٘ٓ٘بف حمزة الكرماني ت) محمودوالبياف، 
: : عبد القادر أحمد عطا، مراجعةتحقيؽ

 أحمد عبد التواب عوض، دار الفضيمة.
 : أسس عمـ المغة ، ماريو باي، ترجمة 

د.أحمد مختار عمر، منشورات جامعة 
 ـ.ٖٜٚٔ/طرابمس

                                                                               

  أسموب األمر ومعانيو الثواني في القرآف
الكريـ، قاسـ فتحي سميماف، أطروحة 

كتوراه، كمية اآلداب / جامعة الموصؿ، د
ٔٗٔٙ/ٜٜٔ٘. 

  إمالء ما مف بو الرحمف مف وجوه اإلعراب
والقراءات في جميع القرآف، أبو البقاء عبد 

-ٖٛ٘) العكبريابف الحسيف بف عبد اا 
(، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ٙٔٙ

 ـ.ٖٜٜٔىػ/ٗٔٗٔ-بيروت، د.ط  –
 ة  )المعاني والبياف في عمـو البالغ يضاحاإل

(، ٜٖٚالخطيب القزويني ت) والبديع(،
الشيخ بييج غزاوي،  دار إحياء  تحقيؽ:

 –بيروت، الطبعة الرابعة  –العمـو 
 ـ.ٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔ

  بدائع الفوائد، أبو عبد ا محمد بف أبي بكر
وؼ بابف قّيـ الجوزية الدمشقي المعر 

(، تحقيؽ :أحمد عبد السالـ، دار ٔ٘ٚ)ت
 –بيروت، الطبعة األولى  –العممية  الكتب

 ـ.ٜٜٗٔىػ/ٗٔٗٔ
  البحث الداللي في كتاب سيبويو، د. دلخوش

األردف، الطبعة  -جار ا حسيف، دار دجمة
 ـ.ٕٚٓٓ –األولى

  البرىاف في عمـو القرآف، أبو عبد ا محمد
(، ٜٗٚعبد ا الزركشي، ت)بف بيادر بف 

 : محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، دارتحقيؽ
 ىػ.ٜٖٔٔ –بيروت، د.ط  -المعرفة 

  فنونيا وأفنانيا )عمـ المعاني (، –البالغة 
د. فضؿ حسف عباس، دار الفرقاف،  الطبعة 

 ـ.ٕٗٓٓىػ/ٕٗٗٔ –التاسعة 
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  البياف في ضوء أساليب القراف، د. عبد
القاىرة،  –الفتاح الشيف، دار الفكر العربي 

 ـ.ٕٓٓٓىػ/ٕٓٗٔ –د.ط 
 .ر المعارؼؼ، داشوقي ضيتجديد النحو، د .

 ـ.ٕٜٛٔ ىػ/ٕٓٗٔ–مصر، الطبعة الرابعة
  التصوير الفني في القرآف، سيد قطب، دار

 الشروؽ .
  ي ػػػػػدراسة بيانية ف  –التعبير القرآني

القرآني، د.فاضؿ صالح السامرائي،  األسموب
 –األردف، الطبعة الخامسة  –دار عمار 

 ـ.ٕٚٓٓىػ/ٕٛٗٔ
 فسية، د. عبد ا التعبير القرآني والداللة الن

دمشؽ،  –محمد الجيوسي دار الغوثاني 
 ـ. ٕٙٓٓىػ/ٕٙٗٔ –الطبعة األولى 

  تفسير البحر المحيط،  محمد بف يوسؼ
(،  ٘ٗٚالشيير بأبي حياف األندلسي ت)

تحقيؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد الموجود 
لبناف، الطبعة  –وآخريف، دار الكتب العممية 

 ـ.ٕٔٓٓىػ/ٕٕٗٔ –األولى 
 (، دار ٜٔٙر البيضاوي، البيضاوي ت)تفسي

 بيروت. –الفكر 
  تفسير التحرير والتنوير، اإلماـ الشيخ محمد

الطاىر ابف عاشور، دار سحنوف لمنشر 
 تونس. –والتوزيع 

  تفسير القرآف العظيـ،  إسماعيؿ بف عمر بف
 ، دار (ٗٚٚو الفداء ت)ػػػػػػػكثير الدمشقي أب

 ىػ .ٔٓٗٔ  -بيروت، د.ط -الفكر
 فخر الديف  تفسير الكبير أو مفاتيح الغيبال ،

 (،ٙٓٙمحمد بف عمر الرازي الشافعي ت)

                                                                               

بيروت،  الطبعة األولى  -دار الكتب العممية 
 ـ،ٕٓٓٓىػ/ٕٔٗٔ –

 ي )مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ تفسير النسف
اإلماـ عبد ا بف أحمد النسفي  (،التأويؿ

(، تحقيؽ: الشيخ مرواف محمد ٓٔٚت)
بيروت، الطبعة  –نفائس الشعار، دار ال

 ـ.ٜٜٙٔىػ/ٙٔٗٔ –األولى 
  دراسة  –ف الكريـ آالتقابؿ والتماثؿ في القر

أسموبية، د.فايز عارؼ القرعاف، جدارا 
 –لمكتاب العالمي، عالـ الكتب الحديث 

 ـ.ٕٙٓٓ-الطبعة األولى  األردف،
  التقديـ والتأخير في القرآف الكريـ، د. عز

 -المعرفة ميف الكردي، دارأالديف حمد 
 ـ.ٕٚٓٓىػ/ٕٛٗٔ -لبناف، الطبعة األولى

   ،تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف
عبد الرحمف بف ناصر السعدي، تحقيؽ :ابف 

-د.ط  بيروت، –عثيمف،  مؤسسة الرسالة 
 ـ.ٕٓٓٓىػ/ٕٔٗٔ

 عجازالثنائيات المتغايرة في كتاب دالئؿ اإل 
  ا لعبد القاىر الجرجاني، د.دلخوش جار

األردف، الطبعة  –حسيف دزه يي، دار دجمة 
 ـ.ٕٛٓٓ –األولى 

  ف، أبو جعفر آجامع البياف عف تأويؿ آي القر
محمد بف جرير بف يزيد بف خالد الطبري 

-بيروت،  د.ط  -(، دار الفكر ٖٓٔت)
 ـ.٘ٓٗٔ

  الجامع ألحكاـ القراف،  أبو عبد ا محمد
(، دار ٔٚٙبف أحمد األنصاري القرطبي ت)

 القاىرة. –عب الش
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  الجمؿ التي ال محؿ ليا مف اإلعراب في
القرآف الكريـ، د. طالؿ يحيى الطوبجي، دار 

 ـ.ٕٚٓٓ-األردف،  الطبعة األولى  –دجمة 
  تأليفيا وأقساميا، د.فاضؿ  –الجممة العربية

األردف،   –صالح السامرائي، دار الفكر 
 ـ.ٕٚٓٓىػ/ٕٚٗٔ –الطبعة الثانية 

 ماة عناية القاضي حاشية الشياب المس
وكفاية الراضي عمى تفسير البيضاوي،  
القاضي شياب الديف  أحمد  بف محمد بف 

(، تحقيؽ: الشيخ ٜٙٓٔعمر الخفاجي ت)
 -عبد الرزاؽ الميدي، دار الكتب العممية  

 بيروت .
  حاشية القونوي عمى تفسير اإلماـ

البيضاوي، عصاـ الديف إسماعيؿ بف محمد 
ط وتصحيح (، ضبٜ٘ٔٔالحنفي ت)

وتخريج: عبد ا محمود محمد عمر، دار 
 –بيروت، الطبعة األولى  –الكتب العممية 

 ـ.ٕٔٓٓىػ/ٕٕٗٔ
 األسرار في سيرة  حدائؽ األنوار ومطالع

محمد بف عمر بحرؽ  النبي المختار،
الحضرمي الشافعي، تحقيؽ :محمد غساف 

 بيروت، -صوح عزقوؿ،  دار الحاوي ن
 ـ.ٜٜٛٔ-الطبعة األولى 

 ،أبو الفتح عثماف ابف جني  الخصائص
(، تحقيؽ : محمد عمي النجار،  دار ٕٜٖت)

 بيروت. –النشر: عالـ الكتب 
  دراسة تحميمية لمسائؿ  –خصائص التراكيب

عمـ المعاني، د.محمد أبو موسى،  مكتبة 
 ـ.ٜٓٛٔىػ/ٓٓٗٔ/ٕ الطبعة وىبة عابديف،

                                                                               

 مة دراسات في المسانيات العربية )بنية الجم
عمـ  -التراكيب النحوية والتداولية  –العربية 

النحو وعمـ المعاني (،د.عبد الحميد مصطفى 
األردف،  –السيد، دار الحامد لمنشر والتوزيع 

 ـ.ٕٗٓٓىػ/ٕٗٗٔ –الطبعة األولى 
 ،دراسة الصوت المغوي، د.أحمد مختار عمر 

-القاىرة،  الطبعة األولى  -عالـ الكتب 
 ـ.ٜٙٚٔىػ/ٜٖٙٔ

  د.طاىر المعنى عند األصولييف،  دراسة
سميماف حموده، الدار الجامعية  لمطباعة 

 د.ط . -اإلسكندرية،د.ت  -والنشر والتوزيع 
  ،عبد  الدر المنثور في التفسير بالمأثور

سيوطي الرحمف بف الكماؿ جالؿ الديف ال
 ـ.ٖٜٜٔ – بيروت -(، دار الفكر ٜٔٔت)

 ماـ عبد عمـ المعاني، اإل في عجازدالئؿ اإل
(، تحقيؽ : السيد ٙٔٛالقاىر الجرجاني ت)

محمد رشيد رضا، دار المعرفة، لبناف، د.ط 
 ـ.ٜٔٛٔىػ/ٕٓٗٔ –

  دراسة بالغية، د.محمد  –دالالت التراكيب
القاىرة،  –محمد أبو موسى، مكتبة وىبة 

 ـ.ٕٛٓٓىػ/ٜٕٗٔ–الطبعة الرابعة 
  ،رصؼ المباني في شرح حروؼ المباني

عبد النور المالقي حمد بف أاإلماـ 
 حمد محمد الخراط،أ د. (،تحقيؽ:ٕٓٚت)
 –دمشؽ، الطبعة الثالثة  –ار القمـ د

 ـ.ٕٕٓٓىػ/ٖٕٗٔ
 تحقيؽ : روضة الندية، صديؽ حسف خاف،ال 

 -عمي حسيف الحمبي،  دار ابف عفاف 
 ـ.ٜٜٜٔ-الطبعة األولى  القاىرة،
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  دراسة بالغية وأسموبية، –السور المدنية 
احد،  دار الفكر لمطباعة د.عيود عبد الو 
 -األردف، الطبعة األولى –والنشر والتوزيع 

 ـ.ٜٜٜٔىػ/ٜٔٗٔ
  شرح المفصؿ لمزمخشري، موفؽ الديف أبو

البقاء يعيش بف عمي بف يعيش الموصمي 
ميؿ بديع يعقوب، دار إد. (، قدمو:ٖٗٙت)

 –لبناف،الطبعة األولى  –الكتب العممية 
 ـ.ٕٔٓٓىػ/ٕٕٗٔ

 طاىر  ،  د. درس المغويظاىرة الحذؼ في ال
سميماف  حموده، الدار الجامعية لمطباعة 

 ت. -والنشر والتوزيع ، د.ط
 غريب  دار ،عمـ األصوات، د.كماؿ بشر

 ـ.ٕٓٓٓ/القاىرة . لمطباعة والنشر والتوزيع
  حمود مقدمة لمقارئ العربي، د.م -عمـ المغة

 ـ.ٕٜٙٔ-مصر –السعراف، دار المعارؼ 
 ي بيف النظرية والتطبيؽ عمـ المغة النص– 

دراسة تطبيقية عمى السور المكية، د.صبحي 
براىيـ الفقي، دار قباء لمطباعة والنشر إ

 –القاىرة، الطبعة األولى  –والتوزيع 
 ـ.ٕٓٓٓىػ/ٖٔٗٔ

  فتح القدير الجامع بيف فني الرواية والدراية
 ف محمدػػػػػػمف عمـ التفسير، محمد بف عمي ب

 بيروت. –دار الفكر (، ٕٓ٘ٔالشوكاني ت)
  ف الكريـ ) تعديتو ولزومو(آالفعؿ في القر ، 

 -براىيـ الشمساف، دار الفكر إأبو أوس 
 ـ.ٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔ -بيروت، د.ط

  ف، سيد قطب، دار الشروؽ.آفي ظالؿ القر 

                                                                               

  في الكممة في النحو العربي وفي المسانيات
 الحديثة، الطيب البكوش، صالح الماجري،

 ـ.ٖٜٜٔ –تونس، د.ط –دار الجنوب لمنشر
  في النحو العربي )قواعد وتطبيؽ(، د.ميدي

 بيروت . –المخزومي، دار الرائد  العربي 
  في النحو العربي )نقد وتوجيو (،د.ميدي

بيروت،  –المخزومي، دار الرائد العربي 
 ـ .ٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔ –الطبعة الثانية 

  القرينة في المغة العربية، كوليزار كاكؿ
توراه، كمية التربية )ابف طروحة دكأعزيز، 

 .ٕٕٓٓ/ٖٕٗٔرشد(/جامعة بغداد، 
  ،قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظـ

د.سناء حميد البياتي، دار وائؿ لمنشر 
 ـ.ٖٕٓٓ-األردف، الطبعة األولى  –والتوزيع

 ،)بو بشر عمرو  بف أالكتاب )كتاب سيبويو
(، تحقيؽ :عبد ٓٛٔعثماف بف قنبر ت)
 –وف، مكتبة  الخانجي السالـ  محمد ىار 

 ـ.ٜٛٛٔ/ٛٓٗٔ –القاىرة، الطبعة الثالثة 
  سرار العربية،  أبو البركات األنباري،  أكتاب

 -تحقيؽ : د.فخر صالح قدارة، دار الجيؿ 
 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/٘ٔٗٔ –بيروت، الطبعة األولى 

  ف، د.أحمد محمد آكتاب النداء في المغة والقر
لطبعة بيروت، ا –فارس،  دار الفكر المبناني 

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ٜٓٗٔ-األولى 
  الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ

في وجوه التأويؿ، أبو القاسـ محمود بف 
(، ٖٛ٘عمر الزمخشري الخوارزمي ت)

تحقيؽ :عبد الرزاؽ الميدي،  دار إحياء 
 بيروت. –التراث العربي 
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 معجـ في المصطمحات والفروؽ  -الكميات
بف موسى المغوية،  أبو البقاء أيوب 

 (،ٖٛٙٔ/ٜٗٓٔالحسيني الكفوي، ت)
تحقيؽ : د.عدناف درويش،  محمد المصري، 

 –الطبعة الثانية  بيروت، –مؤسسة الرسالة 
 ـ.ٖٜٜٔىػ/ٖٔٗٔ

  المجاؿ، والوظيفة، والمنيج(،  –المسانيات (
د.سمير شريؼ استيتية،  دار جدارا لمكتاب 

 األردف، –العالمي وعالـ الكتب الحديث 
 ـ.ٕٛٓٓىػ/ٜٕٗٔ –ولى الطبعة األ 

 ،ج.فندريس،  تعريب :عبد الحميد   المغة
الدواخمي، محمد القصاص،  مكتبة االنجمو 

 د.ت. –المصرية،  د.ط 
  ،المغة العربية معناىا ومبناىا، د.تماـ حساف

 –القاىرة، الطبعة الخامسة  –عالـ الكتب 
 ـ.ٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔ

   ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطية أبو 

األندلسي، تحقيؽ: عبد السالـ عبد الشافي 
لبناف، الطبعة  -محمد، دار الكتب العممية 

 ـ.ٖٜٜٔىػ/ ٖٔٗٔاألولى  
   صوات العربية، د. غانـ أالمدخؿ إلى  عمـ

 -قدوري الحمد، منشورات المجمع العممي
 ـ.ٕٕٓٓىػ/ ٖٕٗٔ -بغداد، د. ط

 وؿ، أبو حامد المستصفى في عمـ األص
(ىػ ، ٘ٓ٘محمد بف محمد الغزالي ت )

عبد الشافي، دار  محمد عبد السالـ تحقيؽ :
 ىػ.ٖٔٗٔ/ ٔبيروت، الطبعة .الكتب العممية

                                                                               

 المصطمح  الصوتي في الدراسات العربية  ،
 -د. عبدا العزيز الصيغ، دار الفكر

 ـ.ٕٚٓٓىػ/ٕٚٗٔ-عادة األولى ، اإلدمشؽ
 ،أبو محمد الحسيف بف مسعود  معالـ التنزيؿ

ا  (،تحقيؽ : محمد عبدٙٔ٘البغوي ت )
النمر، عثماف جمعة ضميرية، سميماف مسمـ 
الحرش، دار طيبة لمنشر والتوزيع، الطبعة 

 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٚٔٗٔ –الرابعة 
  ف، ابو زكريا يحيى بف زياد الفراء آمعاني القر

سماعيؿ إ(، تحقيؽ : د.عبد الفتاح ٕٚٓت)
 –كتب والوثائؽ القومية لدار ا شمبي،

 ـ.ٕٕٓٓىػ/ٕٕٗٔ- القاىرة، الطبعة الثالثة
 أبو الحسيف أحمد بف معجـ مقاييس المغة ، 

(،تحقيؽ :عبد ٜٖ٘فارس بف زكريا ت)
لبناف،   -السالـ محمد ىاروف، دار الجبؿ 

 ـ.ٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔ-الطبعة الثانية 
 ومبيب عف كتب األعاريب، اإلماـ أبمغني ال 

ؼ بف جماؿ الديف بف يوس محمد عبد ا
نصاري ا بف ىشاـ األ  بف عبداأحمد 
:محمد محيي (،تحقيؽٔٙٚت) المصري

القاىرة،  .الديف عبد الحميد، مطبعة المدني
 د.ت .-د.ط

  المقتضب، أبو العباس محمد بف يزيد المبرد
 ؽػػػػػػد الخالػػػػد عبػػػ: محم ، تحقيؽ (ٕ٘ٛت)

 بيروت. –عضيمة، دار النشر: عالـ الكتب 
  دراسة لغوية  –سرار الجمؿ االستئنافية أمف

أيمف عبد الرزاؽ الشوا، دار  ، د.قرآنية
سورية،  الطبعة – القرآنيةالغوثاني لمدراسات 

 ـ .ٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔ-األولى 
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 القرآنيالعربية في البياف  مف أسرار ،
د.عائشة عبد الرحمف، جامعة بيروت 

 ـ.ٕٜٚٔ -د.ط ،العربية
 في كتاب سيبويو، د.نوزاد  المنيج الوصفي

 -حسف أحمد، منشورات جامعة قار يونس 
 ـ.ٜٜٙٔ –بنغازي، الطبعة األولى 

  نظرات جديدة في القرآف،  –النبأ العظيـ
عبد الحميد  تخريج : د.محمد عبدا دراز،

–دار طيبة لمنشر والتوزيع  الدخاخني،
 – الطبعة الثانيةالمممكة العربية السعودية، 

 ـ.ٕٓٓٓىػ/ٕٔٗٔ
  نحو التيسير )دراسة ونقد منيجي (،د.أحمد

 عبد الستار الجواري،  مطبعة المجمع العممي
 ـ.ٜٚٛٔىػ/ٚٓٗٔ –العراقي، د.ط 

 أحمد عبد الستار الجواري،  نحو الفعؿ، د .
-مطبعة المجمع العممي العراقي، د.ط 

 ـ.ٜٗٚٔىػ/ٜٖٗٔ
  والسور، اإلماـ  اآلياتنظـ الدرر في تناسب

براىيـ بف  البقاعي إبي الحسف أبرىاف الديف 
تخريج :عبد الرزاؽ غالب  (،٘ٛٛت)

بيروت،  –دار الكتب العممية  الميدي،
 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/٘ٔٗٔ-الطبعة األولى 

 ،جالؿ  ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع
الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيوطي 

( تحقيؽ: عبد الحميد الينداوي،  ٜٔٔت)
 .مصر –المكتبة التوفيقية 

 
 
 
 

                                                                               

 
Abstract 

 
The Structure of Verb Phrases in the 

Holy Koran 

(A Semantic Study about Verses of 

Jihad) 

 

 

This research semantically studies the 

structure of verb phrases in verses that refer 

to Jihad (Holy War) and fighting in the 

Blessed Revelation. The research depends on 

the roots of verbs [jahad (fight), katala 
(kill), shahada(die as a martyr), nafala 

(take booty), and ghanima(gain booty)] in 

determining the purpose from the Koranic 

address. The research combines the 

descriptive and analytic approaches in 

demonstrating them through showing the 

surface structure of the phrases, and 

analyzing the phrases and highlighting 

inherent relationships between them and 

their adjacent phrases in addition to tracing  

coherence relationships between those 

phrases. 

    The topic is introduced by shedding light 

on the structure of verb phrases in a few 

lines. Then the subject is dealt with in two 

sections the first of which studies 

independent verb phrases which are divided 

into assertive and non-assertive phrases 

whereas the second is concerned with 

dependent phrases. Afterwards, there comes 

the conclusion where the most important 

findings the study reached are displayed and 

which is furnished with a table which 

illustrates the verses that include verb 

phrases relevant to the research topic.           


