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 ١٣٤ فريح العنزي. د.إعداد أ

  فاطمة راشد الراجحى  ثــــــاسم الباح
 دراسـة   : القـرآن الكـريم    فيالنواسخ الفعلية     ثـــــعنوان البح

  وصفية تحليلية إحصائية
  القاهرة  ةـــــــــجامع

  دار العلوم  ةــــــــــكلي
  قسم النحو والصرف والعروض  مــــــــــقس

  )١٩٨٧(ماجستير   ةـــــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

 وصفية تحليلية ة دراس–كان هذا االختيار النواسخ الفعلية في القرآن الكريم 
 لتحقيق مستوى من الدراسة يساعد على فتح آفاق جديدة في إطار –إحصائية 

  .النصوص القرآنية ليكون دورها أكثر بروزاً مما هو واقع في كتب النحو
مدى استيعاب القرآن لكثير من القضايا النحوية الخاصة ولبيان 

 يمكننا عن طريقها والتي ،بالدراسة النحوية ومن بينها النواسخ الفعلية
 على أن تكون المصادر األخرى ، في تدريس النحوالقرآنياستخدام النص 

د يكالشعر والنثر في المرتبة الثانية لتقف إلى جانب الشاهد القرآني في تقع
رد في ت كما هو الحال مع بعض األفعال الناسخة التي لم ،واعد وإثباتهاالق

  .القرآن الكريم أو بعض القضايا النحوية التي استوفي القرآن أغلبها
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 إلى اكتشاف الجديد في موضوع تطلعيوفي هذا البحث ال يعدل 
إال الرغبة في إبراز هذا الموضوع وجمعه في مكان واحد " النواسخ الفعلية"

 خالل الشاهد القرآني، وبيان أن للقرآن والقراءات القرآنية أثراً في من
 فهما نبع فياض آخذ بيد النحاة منذ نشأة اللبنات األولى في ،الدراسة النحوية

 على سوقه في وضع ضوابطهم وتحديد استويصرح النحو الشامخ حتى 
الستشهاد  اأصول حيث اتفق النحاة على أن القرآن الكريم أصل من ،قواعدهم

  .في اللغة والنحو فقد نزل بلغة قريش أفصح لغات العرب
هو " النواسخ الفعلية في القرآن الكريم "فالهدف من هذه الدراسة 

 ، كما وردت في القرآن الكريماسخوالنالوقوف على مسائل وقضايا هذه 
وإبرازها في صورة واضحة من خالل دراسة واعية حتى تصبح النصوص 

  . للتمثيل بها عند دراسة النحواألساسيدر القرآنية المص
  منهج الدراسة

دراسة وصفية تحليلية إحصائية لموضوع الدراسة ة ب الباحثتقام
  :وكان منهج الباحث فيه كالتالي"  الفعلية في القرآن الكريمالناسخ"
 وتصنيفها حسب  األبواب الخاصة بها كما جاءت في كتب اسخوالنجمع  -١

 .النحو

 الفعلية وذلك الناسخضايا النحوية في كل باب من أبواب معالجة أهم الق -٢
 .من خالل ورودها في القرآن الكريم
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  استنتاجات الدراسة
 بمعنى االسمية وتأثر الجملة ،بيان أثر مدلول الفعل في الجملة المنسوخة -١

 فإذا كان ناسخاً تحولت الجملة االسمية إلى جملة منسوخة ،الفعل ومدلوله
 .عوليهفم أو فعل ناسخ مع ،سخ واسمه وخبرهمكونة من فعل نا

كذلك كان للرتبة أثر في الجملة المنسوخة فترتيب عناصرها من حيث 
 وكان لألمثلة ،التقديم والتأخير له أثر في تركيب الجملة وسياقها

  .والنصوص القرآنية الفضل في إثبات هذه القضية
سخ الفعلية وإلمامه الوقوف على مدى استيعاب القرآن الكريم ألبواب النوا -٢

 وذلك من خالل القسم األول من :بأغلب القضايا النحوية الخاصة بها
 .الثالثالفصل 

الوقوف على نصوص قرآنية واضحة ال تحتاج إلى تأويل وتخريج في  -٣
 والنصوص جبالنماذ القرآن الكريم غنى أن إذ وجدت ،إثبات قاعدة معينة

 .التي يمكن االعتماد عليها

والمضارع  الماضي استعمال كان تامة على صورة مثال على ذلك
  .رواألم

 وأيضاً حذف المفعولين أو ،وكذلك استعمال كان تامة أن ناقصة أو زائدة
 في تفسير بعض اآليات اعتماديأحدهما في باب ظن وأخواتها وكان 

  .اب القرآن ومعانيهرعلى كتب إع
 )كان(ة بباب ألقت هذه الدراسة الضوء واضحاً على بعض األمور الخاص -٤

 .من حيث اختصاص كان بأمور من دون سائر أخواتها
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معرفة بعض الشواهد الشعرية والنثرية لبعض القضايا النحوية التي لم  -٥
 بعض الشواهد لقضايا نحوية أو م واستخدا،تستوعبها النصوص القرآنية

 كما أثريت هذا ،أفعال لم ترد في القرآن الكريم وال في كتب النحو واللغة
جانب بنصوص شعرية لم ترد في كتب النحو استشهاداً على بعض ال

 .القضايا النحوية

في " الدراسة اإلحصائية"وكانت اإلضافة الجديدة في هذا البحث ممثلة في  -٦
الفصل الرابع حيث وضعت جداول مختلفة لنماذج متعددة في استعمال 

 تلك  فيوالقلة وبيان مدى الكثرة ،القرآن الكريم لألفعال الناسخة
  .االستعماالت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


