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  تشكر:

خلين برمحتك يف دعمل صاحلا ترضاه وأاليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أ شكر نعمتكأوزعين أن أ "رب 

  عبادك الصاحلني".

فاللهم لك احلمد حىت ترضى ولك ، ال يسعنا وحنن يف هذا املقام إال أن حنمد اهللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه

  .الرضااحلمد إذا رضيت ولك احلمد بعد 

مفتخرين  ،عبد احلميد بوكعباشالدكتور هذه املذكرة أستاذنا احملرتم املشرف على ري إىل نتقدم بالشكر الكب

  ورحابة صدره يف قراءة حبثنا. ،معرتفني بسعة إطالعه ،به وشاكرين له طيبة قلبه

 



 أ 

 

  مقدمة

وحبيب إله العاملني أيب القاسم حمّمد وآله األنبياء واملرسلني،  والّصالة والّسالم على أشرف ،بسم اهللا

   .تحقه محدا كثرياواحلمد هللا واحلمد حّقه كما يس ،الغّر امليامني املنتجبنيالطّيبني الطاهرين وأصحابه 

  وبعد:

ري إىل أسرارها، وبالتايل وحتّدد مرامها وترسم صورها، وتش اللغة العربية هي اليت ب العلوم والفنون روحها

  يانعة ناضجة. نا مثاراتقدم ل

ا إىل وجه دون يعمد  ،ىت تؤلف ضربا خاصا من التأليفومعلوم أّن األلفاظ اليت تؤلف الكالم ال تفيد ح

ة والذي ومعلوم مسموعةوجه من الرتكيب والرتتيب، وهذا النظام النحوي الذي هو ترتيب األلفاظ على طريقة 

ال بد من أن يشكله منهج النحو الذي   ،ذهن السامع والقارئ واملتكلمترفد عدة عاين تتحصل به صورة مرفقة مب

  كان ويزال يف عمومه حنوا تعليميا.

"، إذ يعترب الفعل من أهم أركان اجلملة العربية، ملا له من صيغ صرفية وأبنية موضوعنا "الفعليف  وما يهم

ة وما حتمله من دالالت زمنية على احلدث، ويشكل الزمن إحدى الّدعامتني األساسيتني يف الفعل فال نكاد زمني

ا كان الّزمن خاصّية من خصائص الفعل، كانت صيغ 
ّ
نذكر الفعل يف الرتكيب أو اجلملة إال والزمن جزء منه، ومل

  الفعل مقّسمة وفقا ألقسام الزمن.

وكانت )، اللغة العربيةالسياقات الزمنية للفعل يف ( :فاخرتنا عنوانوضوع أن نبحث يف هذا امل شئنا لذلك

أن نلقي ضوءا جديدا كاشفا عن أزمنة الفعل يف العربية ألا ذات أمهية  ،الغاية اليت نسعى من ورائها ذا البحث

  بالغة من حيث عالقة الفعل ا.

  .الذي يلعبه السياق يف حتديد زمن الفعل الدورحماولة معرفة  هومث إّن سبب اختيارنا هلذا املوضوع 

لقلة البحث و ، الهتمام من أجل حتديد أزمنته الثالث، املاضي واحلاضر واملستقبلوألنه موضوع يستحق ا

فالفعل بوقوعه حقيقة، ال ينفك عن الزمن على اإلطالق، إذ أن الفعل حايل عند وقوعه البتة ويصبح ماضيا  .فيه

هي  هو مستقبل ما مل يقع. وإذا كان كذلك فما هي الدالالت الزمنية للفعل يف العربية؟ ومابعد وقوعه حقيقة، و 

  احملّددات اليت تكشف عن زمن الفعل يف السياق؟ وهل السياق هو الذي حيّدد زمن الفعل أم الصيغة؟



 ب 

 

دخل مبالثالث، حاولنا جاهدين اإلجابة عليها من خالل وضع خطّة،  الفرضيات وانطالقا من هذه

  وفصلني.

  فاملدخل يتضمن جمموعة من املفاهيم لغوية واصطالحية، فتطرقنا فيه إىل:

يف الفعل، أنواع الزمن، مفهوم  اصطالحا، أمهية الزمنتعريف السياق لغة واصطالحا، تعريف الزمن لغة و 

  ، ودراسة العلماء للفعل.الفعل لغة واصطالحا

 وعة من العناوين الفرعية هي: وداللة صيغه وتندرج حتته جمم أما الفصل األول فكان بعنوان: أزمنة الفعل

داللة  من زمن بسيط، وزمن معنوي،انقسام زمن الفعل ويتض عل ويتضمن زمن لفظي وزمن معنوي،أنواع زمن الف

  الّصيغ الفعلية املتمثلة يف صيغة " فعل " و " يفعل " و " افعل .

زمن الفعل من السياق وهّي: حمّددات الزمن املاضي من قرائن  : حمّدداتهعنوانأما بالنسبة للفصل الثاين ف

لفظية ومعنوية وتارخيية، وحمّددات الزمن احلاضر من قرائن معنوية ولفظية، وحمّددات زمن املستقبل من قرائن 

  األفعال وقرائن الظروف وقرائن احلروف.

لتحديد  وحيلل أزمنته للكشف عن دالالته، معتمدين من خالهلا منهجا وصفيا حتليليا، يصف الفعل وزمانه

ليست صيغة الفعل هي من السّياق يف حتديد األزمنة وبالتايل  ّسياق، وملعرفة الّدور الذي يلعبهزمن الفعل من ال

  ، وذا يكون الزمن ثالثة: ماض، وحاضر، ومستقبل.حيّدد زمنه، وإّمنا الّسياق الذي ترد فيه

، وهذه القرائن هلا أمهية كبرية يف اللغوية، معنوية كانت أو لفظية أو تارخييةكما تعّينه جمموعة من القرائن 

حتديد زمن هذا الفعل، وهو وظيفة يف السياق ال ترتبط بصيغة صرفية معينة دائما وإمنا ختتار الصيغة اليت تتوافر هلا 

  القرائن اليت تساعد على حتميلها معىن الزمن املعني املراد يف السياق.

-أننا  ة يف ضيق الوقت وقلة املراجع إالبعض الصعوبات اليت واجهتنا أثناء عملنا هذا املتمثل م منوبالرغ

الذي كان  "القرآن الكرمي"معتمدين على ما تيسر من مصادر من أمهها:  -التغلب عليها بعون اهللا وقدرتهاستطعنا 

شرح "، وأيضا "لتمام حسان "معناها ومبناها اللغة العربية"مصدرا مهّما كانت آياته أمثلة ملادة حبثنا، كذلك 

  .ستنتاجات ملضمون املذكرةمضمنة جمموعة من االامتة خب، لننهي حبثنا "املفّصل ألبن يعيش

وأن جيعلنا ّممن رضي هلم قوال ، رََكةَ ُبول والنـْفَع والبَـ بّنا الكرمي أن يضع ملذكرتنا القإال أن نسأل اهللا ر بقي  وما

  .»احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا  «و رب الرحيم وعمال إنُّه هو ال



  مدخل

 .تعريف السياق لغة واصطالحا -1

 تعريف الزمن لغة واصطالحا. -2

 أهمية الزمن ومعنى مجيئه في الفعل. -3

 أنواع الزمن. -4

 تعريف الفعل لغة واصطالحا. -5

 دراسة العلماء للفعل. -6
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  : مدخل

 تعريف السياق لغة واصطالحا: -1

 . سرده جمراه، :كالم(س وق). (مص. ساق). سياق المن اجلدر اللغوي  لغة: - أ

والكلمة مصدر (ساق يسوق سوقا  )1( (غ)يف النزع األخري، أي يف حالة احتضاِر. :هو يف السياق: سياق ِفكرهِ 
أي  ال: سقت إىل امرأيت صداقها سياقايق ملهروسياقا) (الّسوق: مصدر سقت البعري أسوقه سوقا)، (السياق: ا

  أعطيتها املهر).
واملقصود  فاملعىن اللغوي يشري إىل داللة احلدث، وهو التتابع، وذكر أن السياق يف اللغة مبعىن (اإليراد)

كانت بالسياق (التوايل)، توايل العناصر اليت يتحقق ا الرتكيب والسبك، واألحداث اليت صاحبت األداء اللغوي و 
           )2(. ذات عالقة باالتصال، فسياق الكالم هو تتابعه وأسلوبه الذي جيري عليه

 اصطالحا:  - ب

ص حبال املتكلم أو املخاطب أو كل املشاركني تكل ما حييط بالنص من مالبسات وظروف سواء ما خي -
 يف احلدث اللغوي.

اين الكلمات املفردة فحسب بل على على مع الالرتابط حبيث يلقي ضوء  ةوثيق ،ماتجمموعة من الكل -
 ة كلها.قر معىن وغاية الف

هو املعىن املقصود يف أي بناء نصي أو كالمي فهو ال يلقي الضوء على الكلمة واجلملة فقط وإمنا على  -
 النص كله والكالم امل من خالل عالقة املفردات بعضها ببعض يف أي سياق من السياقات املختلفة.

 حييط بالكلمة وما يكتنفها من قرائن وعالقات.اجلو العام الذي  -

مة ء الكويف" الذي حدد املعامل اهلاويؤدي السياق وقرائنه دورا كبريا يف حتديد املعىن على حد قول "أبو البقا
لك ة ذرادمعىن فهو القرينة املانعة عن إكل لفظ يتعني للداللة بنفسه على «لنظرية السياق اللغوي عندما قال: 

  ».ا يتعلق بذلك املعىن تعلقا خمصوصا وداال عليهملى معىن املعىن متعني بنفسه عل
جواز استعمال  عالتعني حىت لو مل يسمح من الواض مبعىن أنه يفهم منه بواسطة القرينة ال بواسطة هذا

    )3(اازي لكانت داللته عليه وفهمه منه عند عدم قيام القرينة حماال. اللفظ يف املعىن

                                                 
   )س و قم، مادة (2009، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، ط4ج ) بطرس البستاين: حميط احمليط،1(
  )وق سم، مادة (2005، 4، طلبنان-، بريوتصادر لطباعة والنشر، دار لسان العرب: ابن منظور) 2(
  . 143م، ص 1973، 1، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، ط3) أبو البقاء الكويف: الكليات، ج3(
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  ق من القرائن ما يغين فهم الزمن يف جمال أوسع من جمرد اال الصريف احملدود.حيمل السيا
    وينقسم السياق إىل سياق حايل يسمى املقام وسياق لفظي يسمى املقال.  

هو جمموعة من الظروف االجتماعية اليت هي طريق إىل دراسة العالقات املوجودة بني  السياق الحالي:) 1
املشرتكة بني  شياءألاوهو غالبا ما يعرف بسياق اتمع يف اللغة أو هو: "، جتماعيلوك االالسلوك اللغوي والس

 ."يف الوضعية الثقافية والنفسية والتجارب واملعارف لكل منهااملرسل واملتلقي 

  ملقام: إليه ونورد املثاليني التاليني لنستبني أمهية ا مفالوصول إىل فهم املعىن حيتم اعتبار املقام واالحتكا
 ة األصدقاء ُيسِعُد النـْفَس.ر زيا -1

 . رَأيُت عليا راكًبا -2
 فعل يحيث استعملوا  ،الصحفية املعاصرة ده من استعماالت العناوين"متام حسان" إىل ما جنالدكتور نبه 

لعلم القارئ ة حالية للداللة على احلال واملاضي واالستقبال وال يتعني واحد من هذه األزمنة إال بواسطة قرين
ا بل االستماع إليه يف اإلذاعة وانتشاره بني الناس، مثال من ذلك قوهلم: ور يف الصحيفة قبل قراءشباحلدث املن

  )1("طائرتنا تقصُف ُعدونا اليوم"
القرائن اللفظية هي زيادات تعني الفعل على تقرير الزمن يف حدود «سياق اللفظي أو القرائن اللفظية:ال) 2

  )2(»واضحة
 فالزيادات هي مجلة األدوات واحلروف والظروف واألفعال واألمساء وتفاعلها داخل السياق، تؤدي إىل

عال إذا وقعت قيودا األف«قال صاحب الكليات: ويف ذلك  .حتديد جهة الزمن ألي صيغة فعلية بسيطة أو مركبة
إىل ذلك القيد ال إىل زمن املتكلم، كما إذا  بالقياس وحاليها واستقباهلا كان مضيها  األزمنة بأحد صملا له اختصا

  )3(»وقعت مطلقة مستعملة يف معانيها األصلية
   )4(واشرتيُت وغريمها من ألفاظ العقود. ت احلال إذا قصد به اإلنشاء كبعىلإصرف "يفعل" ني

و قوله تعاىل: أو وعد حن .ا فعلتملاالستقبال إذا اقتضى طلب حنو:عزمت عليه ال فعلت أو إىل  "فعل"وينصرف 
  ]1الكوثر اآلية » [رَ ثَـ وْ الكَ  اكَ نَ يْـ طَ عْ أَ  ان إَ «

                                                 
  . 257م، ص 1973) متام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، اهليئة املصرفية العامة للكتاب، القاهرة، 1(
  . 30م، ص 1986ط، .دمؤسسة الرسالة، بريوت،  ) إبراهيم السمرائي: الفعل زمانه وأبنيته،2(
  . 232ص  ،) أبو البقاء الكويف: الكليات3(
  . 53، ص .تط، د.دن املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، ديوا2ج التعبري الزمين عند النحاة العربخلخال:  وب) عبد اهللا 4(
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مثل:  تدل "فعل" على املاضي واحلاضر واملستقبل فتدل على االستمرار الزمين وذلك يف احلكم واألمثالو 
   "من َصَبر ظََفَر".

 مفهوم الزمن لغة واصطالحا:  -2

ويف احملكم: الزمن والزمان: العصر، واجلمع أزمن وأزمان  ،وكثريهلقليل الوقت  م سازمن: الزمن والزمان: لغة:  - أ
 وأزمنة.

، عن ابن األعرايب. والزمنةالشيُء: طال عليه الّزمان، واالسم من ذلك الزمن  وأزمنوزمن زامٌن: شديد. 
    )1(وأزمَن باملكان: أقام به زمانًا، وعامله مزامنة وزمانا من الزمن

زمان، والّزمُن، ذو الزمانة، والفعل َزِمَن يزمُن زمانًا وزمانًة، واجلمع: الزمين وجاء يف معجم العني: الزمن من ال
  يف الذكر واألنثى.

   )2(وأزمَن الشيء: طال عليه الّزمان
 هو الزمن الذي يدل عليه الفعل وهو ثالثة ماٍض، حاَضر، مستقبل. حا:صطالا - ب

الصيغة يف جمال بنائها االفرادي وزمن يتحدد على وزمن الفعل حيدده السياق، والزمن نوعان: زمن صريف حتدده 
 الرتكييب).    اجماهلاملستوى النحوي (يف 

 في الفعل: أهمية الزمن  -3

وحلدوثه وقت، والوقت قسط من ذات أمهية بالغة من حيث عالقة الفعل ا، فما من فعل إال  األزمنة - 
 الزمان.

إيراد املسند فعال يدل على التقيد بأحد «:يف الفعل" "يقول صاحب الكليات عن أمهية الزمن ومعىن جميئه 
  )3(»األزمنة وعلى ثبوته ليس ثبوتا دائما بل يف بضع األوقات

 هناك نوعان من الزمن:أنواع الزمن:  -4
  :الكمي غوي والزمن الفلسفيلالزمن ال -أ

  

 

                                                 
  .)ن م ز(مادة  الد السابق، ) ابن منظور: لسان العرب،1(
  . )ن م ز(م، مادة 2004، 1مكتبة لبنان، ط) داود سلوم: معجم العني، 2(
  . 270ص  ،أبو البقاء الكويف: الكليات )3(
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  فالوقت«لح الزمان: الدكتور "متام حسان" مبصط هبينهما فالزمن الفلسفي الذي خيصصهناك فرق كبري و 
    )1(»فهو يدخل يف دائرة املقياسذا خبار عن الساعة و الفلسفي يعد قياسا لكمية رياضية ويعرب عنه بالتقومي واإل

  )2(فيه بني الصيغ املختلفة يف الداللة على احلقائق اللغوية
ذا نستنتج أن الزمن و ،الزمن اللغوي على خالف الزمن الفلسفي يدخل يف دائرة التعبريات اللغوية

وصيغ الفعل يدخل يف حتديد معىن الصيغ املفردة، وال يف حتديد معىن الصيغ يف السياق.  الالفلسفي القياسي 
النحاة اتفقوا على حد صيغيت فعل وافعل للداللة على الزمن واختلفوا يف صيغة افعل و  ،افعل يفعل، ثالثة فعل،

البصريون قد جعلوا افعل قسيما لفعل ويفعل يف الداللة الزمنية فإن فإذا كان «ذلك واضحا يف قول ابن يعيش:و 
  )3( .»الكوفيون قد أبعدوها عن هذا التقسيم ...بل جعلوها مقتطفة من الفعل املضارع 

 الزمن الفعلي وظروف الزمان:  -ب

أيان،  امل"إذا، إذن،  ختتلف ظاهرة الزمن يف الفعل عن ظاهرة الزمن يف الظروف ذلك أن الظروف وهي:
معني يف زمن إذ تدل على وقوع اإلسناد مىت"، تفيد االقرتان بني حدثني من جهة وتقوم بوظيفة ختصيص اإلسناد 

       أما ظاهرة الزمن مبفهومها الشامل فهي الداللة اليت تديل ا األفعال أو ما يقوم مقامها على الزمن.   ثانية،من جهة 
 تعريف الفعل لغة واصطالحا: -3

، فـََعَل يـَْفَعُل، َفعَال وِفْعَال فاالسم مكسور واملصدر  : الفعل، كناية عن كل عمل متعد فعللغة:  -أ وغري متعد
نظري له ِفعله يْفَعَله ِفعًال مصدر، وال :وقيلمفتوح، واالسم الِفعل، واجلمع الِفعاُل مثل: ِقدٌح وِقداٌح، وبِئٌر وبئاٌر، 

موسى عليه السالم: ﴿وفـََعْلَت  ةَل يَفَعُل وقوله تعاىل يف قصفعل بالفتح مصدر َفعإال سحرُه وِسحرَُه، ِسحرًا، وال
    )4(»فـَْعَلَتَك اليت فـََعْلَت﴾ 

بويه: يدل على احلدث املقرتن بالزمن ويف تعريفه يقول س اهو أحد أقسام الكلمة الثالثة وهو ماصطالحا:  -ب
 .»ا مضى وملا يكون ومل ينقطع وما هو كائن مل ينقطعالفعل كلمة أخذت من لفظ أحداث األمساء وبنيت مل«

                                                 
  . 242) متام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، ص 1(
  . 2-1م، ص 1994ط، .) عبد اجلبار توامة: زمن الفعل يف اللغة العربية، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية بن عكنون، اجلزائر، د2(
  .79ص ،م1،1999ط النشر األردنية ، ،عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ،دار10شرح املفصل ،ج :ابن يعيش )3(
  .)ل ع ف() ابن منظور: لسان العرب، مادة 4(
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الفعل مصطلح حنوي يطلق على ما دل على معىن يف نفسه مقرتن بزمان من وجاء في الموسوعة العربية: 
وينقسم إىل ماض مضارع  .اء املخاطبة ونون التوكيدء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة ويالكلمات وخيتص باتصاله بتا

  )1(وأمر.
 .يهفعل من حيث الزمن حدث مقرتن بزمن وهذا الزمن ينقسم إىل أفعال ماضية مضارعة، وأمر وال

وحدد بعض النحويني بأنه من كان صفة غري موصوفة أي يوصف به وال يكون موصوف فاألصوليون هم 
بن أيب عن علي  ويه الذي أورده النحاة فيما أورده على نشأة النحو العريب، فقد أثرسيبيعرفون الفعل كما أثر عن 
  عنه"أنبئ له عن مسمى والفعل ما أنبئ ؤيل بعد أن أمره بوضع النحو: "أن االسم ما طالب قوله أليب األسود الد

  فالفعل عندهم يبىن عن حركة صادرة عن املسمى حيث ينشأ األنباء من صيغة الفعل ال من مادته.
مثال ذلك  .عن االسم واملصدر كبذل الفعل متضمن للحدث من حيث داللته على الزمن ويتميز

فقد دل على ذلك احلدث الذي هو الكتابة مع  »كتب«ترتبط بالزمن أفادت احلدث بينما الفعل اليت  »الكتابة«
بويه ومل يعارضه من خلفوه من مبدأ أن يالزمن الذي هو زمن املضي، وقد اتفق مجهور النحاة أو على األصح س

 الفعل حدث مرتبط بزمان مطلق.
ألنه من مقومات األفعال توجد عند وجودهم وتنعدم عند  ،يف الفعلكبرية  كانت للزمن أمهية  من مث       

ستطيع تصور حدث وال ن ،حد األوقاتسريى يف أعدمهم، ومعىن جميء الزمن يف الفعل أن احلدث الذي يتضمنه 
حنو  »فعل«بنية األفعال اليت على وزن أدا يأيت الفعل غري متضمن للزمن، كيف الفعل بال زمن إال يف أحيان قليلة ج

  فاملراد هنا إثبات الصفة وليس اإلعراب عن زمن ما. كرم محمدٌ كرم وظرف مثل:
أيضا أن كلمة "دل" مثال يف التعريف النحوي ال يقصد ا اإلخبار  »كمال إبراهيم بدري«يرى الدكتور 

       )2(»الفعل ما دل على حدث مرتبط بزمن«عن حدث وقع أو سيقع 
اشرتاكه مع مصدره يف مادة  وداللته على احلدث تأيت عند ،حدث وزمنأن الفعل ما دل على  مبعىن

  واحدة.
   )3(ر.والفعل من حيث املبىن الصريف ماض ومضارع وأم

                                                 
  . 2417- 2416م، ص 2010، 1بريوت، ط- شركة أبناء شريف األنصاري للطباعة والنشر والتوزيع، صيدا، 5لد جم ،امليسرة) املوسوعة العربية 1(
  . 270) أبو البقاء الكويف: الزمن يف النحو العريب، ص 2(
  . 105-104م، ص 1998، 3متام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، عامل الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، ط )3(
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وتصرفه  االسم ارتباطه بالزمن الفعل عن وبتعريف آخر: ما دل على حدث، والزمن جزء منه، فأهم ما مييز
لفعل نوعان: متصرف، وجامد، وباعتبار حروفه نوعان: صحيح معتل، فالفعل املتصرف، ما ال يلزم يف األزمنة، وا

:ذهَب أذهب، وبعض األفعال ال يقبل املضارع واألمر حنوصورة واحدة، وتتعدد صوره باختالف زمنه، يف املاضي و 
، وبرح، يربح وال يأيت منها حنو: زال، يزول، وانفك، ينفكالتصريف يف األزمنة كلها فيسمى ناقص التصرف، 

   )1(األمر
  دراسة العلماء للفعل -4

  العلماء يف تقسيم الفعل قدميا وحديثا فمنهم من يراه قسمني ومنهم من يراه ثالثة أقسام.لقد اختلف 
وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث األمساء وبنبت ملا مضى، وملا يكون ومل ... «بويه قسمه بقوله: يفس

اذهب، بناء ما مل يقع، فإنه قولك أمرا :هو كائن مل ينقطع، فأما بناء ما مضى فذهب، ومسع... وأما  يقع، وما
   )2(.»واقتل واضرب وخمربا يقتل ويذهب ... وكذلك بناء ما مل ينقطع وهو كائن إذا أخربت

  زمن:البويه هذا نوعان من يم سونالحظ من خالل تقسي
 الصيغ الشكلية إىل ماض، مضارع، أمر. ثيم األفعال من حيسلفظي: وهو تق - 
 يعين املاضي واملستقبل. :معنوي - 

ك ندللت على أ وسأقوم، ،ىل الزمان، وذلك أنك إذا قلت: أقومفكل فعل يتعدى إ«كذلك املربد بقوله: 
 تأن من الدهر، فالفعل إمنا هو مبين للدهر بأمثلة، (ففعل) ملا مضى منه، و(يفعل) يكون ملاستفعل فيما يستقبل 

   )3(»فيه، وملا مل يقع من الدهر ...
بويه من قبل سواء اتصلت ييقرر أن صيغة املضارع تدل على االستقبال، كما يقرر سفاملربد يف تقسيمه 

  بالسني أم مل تتصل. وكأنه يريد أن يقول أن الفعل قسمان ماض ومستقبل.
ى أوضاع النحويني ما دل على حدث الفعل عل«أما الزجاجي فهو يقرر أن الفعل ماض ومستقبل فيقول: 

ن آخر إىل ماض، وحال ا. مل يقسم الفعل يف مك»وزمان ماض، أو مستقبل حنو: قام يقوم، وقعد يقُعُد، ...
كان، والعدم سابق الوجود، مث  ، ألن الشيء مل يكن املستقبل اعلم أن أسبق األفعال يف التقدم«ومستقبل، فيقول: 

                                                 
  .48م، ص 2001، 1، دار النشر للجامعات، اإلسكندرية، طيسرةحممد عكاشة: اللغة العربية امل) 1(
  . 31م، ص 2002، 1األردن، ط-نامية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمالزمنية يف اجلملة العربية، الدار العل ةبر املنصوري: الداللجاعلي )2(
  .32، ص نفسهرجع امل) 3(
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فيخرب عنه باملضي، فأسبق األفعال يف املرتبة املستقبل، مث فعل   يف احلال، مث ماضيافهو يف التقدم منتظر، مث يصري
    )1(.»احلال، مث املاضي

ومن خالل هذه النصوص نرى أن النجاة ربطوا الفعل بالصيغ الزمنية شكال ومعنا، كما ربطوه باحلدث 
يت املكان واحلدث من جهة أخرى وعلى هذا واملكان، كما ربطوه بالزمن الفلسفي بأبعاده الثالث من جهة وبوحد

  فعل للدرس النحوي من حيث أزمانه الثالث ومن حيث وحداته الفلسفية الثالثة.لاألساس تعرض ا
اة ينظر النح «وهذا التقسيم يقوم على أساس االعتبار بالصيغة الصرفية الشكلية، والزمن الفلسفي فعندما

كان من السهل عليهم أن حيددوا الزمن الصريف يف أول وهلة، فقسموا   العرب يف معىن الزمن يف اللغة العربية،
األفعال حبسبه إىل ماض، ومضارع، وأمر، مث جعلوا هذه الدالالت الزمنية الصرفية، نظاما زمنيا، وفرضوا تطبيقها 

سياق ماضيا، حىت حني يكون معناه يف  من تسمية املاضي صيغ لألفعال من السياق كما يبدو على
      )2(تقبال.االس

أن العربية فقرية يف الدالالت على األزمنة املرتبة يف نرى ومن خالل النمط الذي جرى عليه تقسيم الفعل 
األبعاد الزمنية سواء يف االستقبال أو احلال أو من املاضي، واحلقيقة خالل ذلك فإن للماضي صيغا شاملة ألبعاد 

للحاضر إىل املاضي البعيد جدا وهناك من الصيغ ما يعرب عن  املاضي وصيغا أخرى متدرجة من املاضي القريب
  املاضي البسيط، واملاضي املركب، وما ينطبق على املاضي ينطبق على املستقبل واحلال أيضا.

ريف من شكل الصيغة وعلى املستوى النحوي يأيت يف احلقيقة على املستوى الص "والزمن يف اجلملة العربية
ن الزمن هنا وظيفة الصيغة املفردة ى املستوى الصريف من شكل الصيغة أإتيان الزمن عل من جمرى السياق، ومعىن

 ومعىن أن الزمن يأيت على املستوى النحوي من جمرى السياق أن الزمن يف النحو وظيفة السياق وليس وظيفة صيغة
    )3(".الفعل

ل على املاضي عل) وما يوازيها تدتضح أن صيغة (فم الزمين الصريف للغة الفصحى، ومنه ياهذا هو النظ"
ألي صيغة  يعني احلال أو على االستقبال، فالوأن صيغيت (يفعل) و(أفعل) وما جرى جمرامها إمنا أن يدل على 

منهما أحد املعنيني إال بقرينة موجودة يف سياق اجلملة ألن السياق يضم من القرائن اللفظية واحلالية واملعنوية 

                                                 
  م،1998 .32، ص الداللة الزمنية يف اجلملة العربية :املنصوريعلي جابر )1(
  . 242ص  ،ن: اللغة العربية معناها ومبناها) متام حسا2(
  .105-104ص  :املرجع نفسه)3(
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ى فهم الزمن يف جمال أوسع من جمال صيغ الصرف احملدودة، وهكذا يكون نظام الزمن والتارخيية، ويساعد عل
    )1(الصريف جزء من نظام الزمن السياقي".

تقسيم الفعل، واختالف أوضاعه على الزمان الصريف وربطوا كل وزن بزمن معني، وحينما  افالنحاة إذا بنو 
 تنعت علىمادوا الكثري من النماذج ال تقع حتت ما رمسوا و وج ،حاولوا تطبيق هذه الصيغ على أقسام يف السياق

   .فاضطروا حينئذ إىل احلمل والتأويل واالعتذار ،نظامهم الذي تصوروه
لفعل باألشكال، فما كان على صيغة (فعل) يدل على املاضي وما كان على لقوا يف درسهم لكأم تع

فيما وراء هذه الصيغ لريوا ما تشري إليه وظائفها السياقية من  واالستقبال، ومل يتأملوافعل) يدل على احلال يصيغة (
الدالالت الزمنية، فقد تدل الصيغ الصرفية على جزء من الزمن النحوي يف سياق اجلملة، وقد يعطي السياق 

                          )2(تدل عليه يف الوزن الصريف. ازمنيا غري ممفهوما للصيغة الصرفية 
         

  
 

  

                                                 
  . 35-34ص  الزمنية يف اجلملة العربية، ةلاملنصوري: الدال علي جابر)1(
  . 35ص املرجع نفسه: )2(



  وداللة صيغه الفصل األول: أزمنة الفعل

  أنواع زمن الفعل

 زمن لفظيأوال: 

 زمن معنويثانيا: 

 انقسام زمن الفعل

  زمن بسيطأوال:  

 زمن مركب ثانيا: 

  لداللة الزمنية للصيغ الفعليةا

  أوال: فعل

  ثانيا: يفعل

  ثالثا: افعل       
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I. أنواع زمن الفعل:  
لفعل عالقة عضوية مبفهوم والبد أن نؤكد بأن ل ا،ة بالغة من حيث عالقة الفعل إن األزمنة ذات أمهي

  والوقت قسط من الزمان. وما من فعل إال وحلدوثه وقت،الزمان،
 مل ورمبا وهلذا فإن عالقة الفعل بالزمان أمشل بكثري من القدر الذي حصرها علماء العربية يف صيغ ثالث.

. سم واحلرفلوا إىل تعريف للفعل مييزه عن االصيكن غرضهم الوقوف على مفهوم الزمان مباشرة وإمنا أرادوا أن يتو 
وقد مسى بعضهم الصيغ باألزمنة  املاضي واحلال واالستقبال فحسب، فاقتصروا يف هذه احملاولة على تقسيمه إىل

  الثالثة.
 )1(.»ح ماضيا بعد وقوعه حقيقة وهو مستقبل ما مل يقعويصب فالفعل حايل عند وقوعه البتة،«

ملا مضى  .. وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث األمساء وبنيت«. ويف تعريف سيبويه للفعل بقوله:
فإنه قولك وأما بناء ما مل يقع، ذهب ومسع...فأما بناء ما مضى ف ئن ومل ينقطع،وما هو كا وملا يكون ومل يقع،

   )2(».ربا يقتل ويذهب... وكذلك بناء ما مل ينقطع وهو كائن إذا أخربتواقتل واضرب وخمأمرا: اذهب 
  نالحظ أن هناك نوعان من الزمن:

مضارع وأمر.  ل من حيث الصيغ الشكلية إىل ماض،وهو معروف لدينا اآلن، وهو تقسيم الفع :األول لفضي -

 )3(».يفة الصيغة املفردةظزمن) هنا و شكل الصيغة (ال يأيت على املستوى الصريف منمعناه «أي 

 )يأيت على املستوى النحوي من جمرى السياق (الزمنمعناه « أييعين املاضي واملستقبل واحلال. :الثاني معنوي -

 )4(».يفة السياق وليس وظيفة صيغة الفعلظيف النحو و 

  ياللفظ لزمن: اأوال
 :الماضي )1

وله عالمتان خمتصتان كتب  :حنو ذي قبل زمان التكلم،يف الزمان الحدث وقع  ىالفعل املاضي ما دل عل
  به:

                                                 
  .3ص  ،م199لطباعة والنشر، اسطنبول، د .ط، يدن: األزمنة يف اللغة العربية، دار العرب ل) فريد الدين آ1(

  . 31ص  الداللة الزمنية يف اجلملة العربية، علي جابر املنصوري:) 2(

  .104ص  اللغة العربية معناها ومبناها، متام حسان:) 3(
  .105) املرجع نفسه: ص4(
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  خاطب واملخاطبة).(للمتكلم وامل كتبتُ  :حنو تاء الفاعل، :األولى

  )1(.نالت خديجة جائزة :حنو تاء التأنيث الساكنة أصالة، :الثانية

  وتكون مبنية على الضم يف حمل رفع فاعل مثل: :للمتكلم - أ

  .]56اآلية هود [ .﴾ى اللِه رَبي َورَبُكمْ تـَوَكْلُت َعلَ ﴿ قوله تعاىل:
  .]5 اآليةنوح [ ﴾قَاَل َرب ِإني َدَعْوُت قـَْوِمي لَْيًال َونـََهارًا﴿
  .]16اآلية القصص [.﴾قَاَل َرب ِإني ظََلْمُت نـَْفِسي فَاْغِفْر ِلي فـََغَفَر َلهُ ﴿
  حمل رفع فاعل. ) ضمري مبين على الضم يفتوكلت، دعوت، ظلمت( التاء يف: - 

  قوله تعاىل: لعلى الفتح يف حمل رفع فاعل مث وتكون مبنية :للمخاطب - ب
  ].98اآلية النحل [. ﴾فَِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرَآَن فَاْسَتِعْذ بِاللِه ِمَن الشْيطَاِن الرِجيمِ ﴿
  .]25اآلية القصص [. ﴾قَاَل َال َتَخْف َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظاِلِمينَ ﴿
  .]28اآلية المؤمنون [. ﴾فَِإَذا اْستَـَوْيَت َأْنَت َوَمْن َمَعَك َعَلى اْلُفْلكِ ﴿
 )2() ضمري مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل.استويت نجوت، قرأت،( يف التاء - 
َشْيًئا قَاُلوا يَا َمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت ﴿ قوله تعاىل: على الكسر يف حمل رفع فاعل مثل وتكون مبنية للمخاطبة: -جـ

  ]27اآلية مريم [ .﴾َفرِيا
  ]30اآلية ﴾. [ق يـَْوَم نـَُقوُل ِلَجَهنَم َهِل اْمَتَألِْت َوتـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيدٍ  ﴿ وقوله أيضا:

  وقول أحد الشعراء:
  لم تطاعي على األجل الذي لكِ     *    بقاء يومٍ  ألتِ ـــــــــلو س كِ ـــــفإن

  امــــــفكيف وصلت أنت من الزح    *   أبنت الدهر عندي كل بنت 

 سألت) مبنية على الكسر يف حمل رفع فاعل. (جئت، التاء يف: -

  :الماضي الفعلبناء 

                                                 
د.حممد أمحد قاسم،شركة أبناء شريف للطباعة والنشر والتوزيع، الدار  ، حتقيقللغة العربيةالقواعد األساسية  :) أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي1(

  .31-30ص  م،1،2008طبريوت،  ،النموذجية، صيدا
  .  307-306، ص م2004 ،1والنشر والتوزيع، ط : تيسري اإلعراب، للمؤسسة اجلامعية للدراسات) ظاهر شوكت البيايت2(
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 وإن اختلفت يف وضعها يف الكلمة املبنية تلزم حالة واحدة،ف هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، البناء
  اجلملة.

  الضم.- لتسكنيا- الفتح ناء:والفعل املاضي له ثالث حاالت يف الب
أو تاء التأنيث  ثننيأو إذا اتصلت به ألف اال ،ضرَب، لعَب، قامَ  مثل: ى الفتح إذا مل يتصل بشيءبىن علي) 1

 .قَامتْ ، لِعَبت قَاما، لعَبا،مثل: 
 لعْبَن ... لعبتَنا، لعبُتما، لعبُت، مثل: ون إذا اتصل به ضمري رفع متحركيبين على السك) 2
 ب رموا الكرة).طال(النحو رُموا، درُسوا، لعُبوا، :اتصلت بواو اجلماعة مبثل يبىن على الضم إذا) 3

 ".او بواو اجلماعة، ألن أصل الفعل "رم هفعل ماض مبين على الضم املقدر على الياء احملذوفة التصال :رُموا -
 )1(فعل ماض مبين على الضم التصال بواو اجلماعة. :درُسوا -

 وهذا التغري يف حركات بناء الفعل ورا على السكون،طح وطورا على الضم و فهو يبىن إذا تارة على الفت
وإال فما معىن هذا التغري يف حركة آخره وحنن نعلم أن التغري من دالئل  املاضي قد يوحى بأنه معرب مبين،

  )2(اإلعراب؟

 المضارع:  )2
التكلم أو يف املستقبل أي أي زمن  ل (احلاضر)،قع يف احلاالفعل املضارع كلمة تدل على حدث أو عمل ي

  بعد التكلم.

  عالماته: 
 )3(.عليه"مل "ويدل على احلال أو االستقبال ويقبل دخول  أنيت أو نأيتأنه يبدأ حبرف من أحرف  -

 :صياغته
  .) يف أولهت-ي-ن-أيصاغ الفعل املضارع من املاضي بزيادة أحد أحرف املضارعة ( )1
 .أنا أقرأُ دروسي املفرد:اد اهلمزة إذا أسند الفعل إىل املتكلم تز  •
 .نحن نقرأ دروسنا املتكلم أو مجعه:  ىنزاد النون إذا أسند الفعل إىل مثت •

                                                 
  .  12ص م، 2000، 1األردن، ط- اجلامعية، أربد رتقيم، مؤسسة محادة والدراساتبسام قطوس: املختصر يف النحو واإلمالء وال) 1(
  .  233م، ص  1،1997ط بريوت، مجيل علوش: اإلعراب والبناء (دراسة يف نظرية النحو العربية)، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،) 2(
  . 308: تيسري اإلعراب، ص ) ظاهر شوكت البيايت3(
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) هما (للمذكرهو يلعب، ناه أو مجعه أو إىل مجع الغائبات:مذكر الغائب أو مثاد الياء إذا أسند الفعل إىل تز  •
 هن يلعبن. يلعبان، هم يلعبون،

 ،أنتما تلعبان أنِت تلعبين، أنتم تلعبون، أنتما تلعبان، أنت تلعب، بأنواعه: اد التاء إذا أسند إىل املخاطبتز  •
 هما (للمؤنث) تلعبان.   هي تلعب، إلى المفردة الغائبة أو مثناها: أنتن تلعبن أو

  األفعال الثالثية واخلماسية والسداسية:حركة حرف املضارعة هي الفتحة يف )2
  يكتبُ   كتب 
  تِتبُ يك  أكتب

  تكَتبُ يس  استكتب
    يدحرجُ        حرجدوهي الضمة يف األفعال الرباعية: 

  )1(يقِبلُ        لأقب                                  
  بناء الفعل المضارع:

  يبين الفعل املضارع يف حالتني مها:

ت النون سواء كان فاصل،أي مل يفصل بينهما وبينه ب رة،ذا اتصلت به نون التوكيد املباشإ يبني على الفتح: -1
 ثقيلة أو خفيفة.

  يفلحن اد.  مثل:
يـَْنَتِه  َكال لَِئْن َلمْ ﴿ :وقوله تعاىل )2( فعل مضارع مبين على الفتح التصاله ينون التوكيد املباشرة. حن يفل

  ]15اآلية [العلق ﴾ لََنْسَفَعْن بِالناِصَيةِ 
  يفة.فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد اخلف سفع:نف

  ].96اآلية [البقرة  ﴾َولََتِجَدنـُهْم َأْحَرَص الناِس َعَلى َحَياةٍ ﴿ وقوله أيضا:
  فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة. تجد:

به م املتصلة البال اواملضارع جيب توكيده بالنون إذا وقع جواب لقسم وكان مثبتا، خاص باملستقبل مقرون •
 .وهللا ألساعدن الفقراءا، مثل: اتصاال مباشر 

                                                 
  .  134-133م، ص 1999، 1زيف الياس و جرجس ناصيف: الوجيز يف الصرف والنحو واإلعراب، دار العلم للماليني، طجو ) 1(
  .37ص م، 1998، 2ط اجلامعية ،اإلسكندرية، دار املعرفة  التطبيق النحوي، عبده الراجحي: )2(
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أو كان مسبوقا  )،وأدوات االستفهام(ال الناهية،الم األمر، وجيوز توكيده إذا كان مسبوق بأداة طلب مثل: •
  ).ما) الشرطية املدغمة بـ(إنبـ(

[آل عمران  ﴾َد رَبِهْم يـُْرَزُقونَ قُِتُلوا ِفي َسِبيِل اللِه َأْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء ِعنْ  بن الِذينتحسِ َوَال َ ﴿ مثل قوله تعاىل: •
  ].169اآلية 

  ناهية جازمة.  :ال

  )1(وهو يف حمل جزم جمزوم بـ(ال) الناهية. على الفتح التصاله بنون التوكيد،بين فعل مضارع م تحسبن:
 يبني الفعل المضارع على السكون إذا اتصلت به نون النسوة  - 2

  ].233اآلية [البقرة ﴾ ِضْعَن َأْوَالَدُهن َحْولَْيِن َكاِمَلْينِ َواْلَواِلَداُت يـُرْ ﴿ :قوله تعاىل مثل
  فعل مضارع مبين على السكون التصاله بنون النسوة. :يرضعن
  .فعل مضارع مبين على السكون التصاله بنون التوكيد وهو يف حمل نصب بأن املضمرة بعد حىت يؤمن:

  ضمري مبين يف حمل رفع فاعل. :نون النسوة

  ] 6اآلية [الطالق  ﴾َوِإْن ُكن ُأوَالِت َحْمٍل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهن َحتى َيَضْعَن َحْمَلُهن ﴿ :ضاوقوله أي
  حمل نصب بأن مضمرة بعد حىت. يف يضع فعل مضارع مبين على السكون التصاله بنون النسوة وهو يضعن:

   )2(على الفتح يف حمل رفع فاعل. مبينضمري  ونون النسوة:

   :إعرابه

  ظاهر أو مقدر جيلبه العامل يف آخر الكلمة وأنواعه أربعة: ثر أاإلعراب هو 
 .وإن زيًدا لن يُقومَ ، زيٌد يقومُ  :ويكونان يف االسم والفعل معا مثل الرفع والنصب،) 1
 . في كتاب مكنونٍ  اجلر وال يكون إال يف االسم فقط مثل:) 2
اآلية  اإلخالص[ ﴾ َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ  َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلدْ ﴿ :ىلقوله تعا جلزم وال يكون إال يف الفعل مثلا) 3
3.[)3(   
 الفعل املضارع يعرب يف حالتني: •

                                                 
  . 408-407: تيسري اإلعراب، ص ) ظاهر شوكت البيايت1(
  . 411ص   )املرجع نفسه:2(
  . 28اجلزائر، د.ط، د.س، ص -) إبراهيم قاليت: قصة اإلعراب، دار اهلدى للنشر والتوزيع، عني مليلة3(
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 يف حالة عدم اتصاله بنون اإلناث. - 1
حدى نوين التوكيد املباشرة خفيفة أم ثقيلة وإمنا أعرب الفعل املضارع لشبهه باسم إيف حالة عدم اتصاله ب - 2
لة على زمن احلال أو ويف احتماله الدال ضارٌب،لفاعل يف ترتيب احلروف الساكنة واملتحركة كما بني يضِرُب و ا

 )1(مشاا لالسم.ولذلك مسي مضارعا أي  االستقبال،
  وأنواع إعرابه ثالثة:

فعه يكون مرفوعا وعالمة ر  املعروف أن الفعل املضارع إذا مل يسبق بشيء أو مل يتصل به شيء :النصب )1

يصبح  الم التعليل) حىت، إذن، كي، لن، ولكنه إذا سبق حبرف من أحرف النصب التالية (أن، الضمة،
 )2(منصوبا.

 .كل: أن تسامَح أجدى حنو نصب ومصدرية واستقبال حرف أن: -أ
   )3("أجدى َلكَ  ةالمسامحَ ""أَْن" وما بعدها مصدر مؤول وله حمل من اإلعراب والتأويل  واملصدرية تعين أن:

ة وأن املصدرية الناصبة "ال" النافيوهي مركبة من : لن أتكاسل أبداحرف نصب ونفي واستقبال :لن -ب

 وحذفت خطا تبعا حلذفها ومثاهلا: وصلت مهزا ختفيفا، للمضارع،
 لن أسرق ما حييت     
 لن أخون وطني ما عشت    

تكتب بالنون عاملة (إذن)  وقيل: مهملة،تقبال،تكتب النون عاملة و حرف جواب وجزاء ونصب واس :إذن -ج
  وهي ال تعمل النصب إال بشروط هي:

 أن تأيت يف صدر الكلم. - 1
 الستقبال. لأن يكون الفعل بعدها خالصا  - 2
 غري القسم و(ال) النافية.يفصل بينها وبني معموهلا بفاصل، أال - 3

  أنتظرك. إذن سأزورك: قولك جوابا ملن قال لك: الشروط ومثال ما حتقق فيه

 أكَرَمَك.   إذن واهللا النافية فالفعل بعدها منصوب حنو:اصل بينها وبني معموهلا قسًما أو"ال"أما إذا كان الف
  وحنو قول الشاعر:

                                                 
  .53-52ص ، للغة العربيةالقواعد األساسية  :) أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي1(
  .  23م، ص 2007، 1ط األردن،-قواعد اللغة العربية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان ) خليل عطية:2(
  .  135الوجيز يف الصرف والنحو واإلعراب، ص  جوزيف الياس و جرجس ناصيف:)3(
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 )1(.يبمشيب الطفل من قبل الشنرِميهم بحرب               تال إذن واهللا،

جئُت لكي أتعلَم  حنو: يف تأويل املصدر،جتعل ما بعدها فهي  حرف مصدرية، ونصب،واستقبال، وهي :كي -د

 جئُت للتعلم. فالتقدير
  .استقم كي تفلح :فإن مل تسبقها، فهي مقدرة حنو قها الم اجلر اليت تفيد التعليل،ويغلب أن تسب

  )2("كي تفلح" يف حمل جر بالالم املقدرة. فاملصدر املؤول من

  جزم الفعل المضارع: 

  وهي قسمان:   دوات اجلازمة،ه إحدى األتإذا سبق جيزم الفعل
 الم الناهية.  الم األمر، ،ملا مل، وهو أربعة أحرف: فعال واحدا: قسم يجزم -1
 يكتب مل :حنو تفيد نفي الفعل يف الزمن املاضي، لم: -
البستان  أزهر قطع البستاني الثمرة ولما تَنضج،نحو  ،تكلمي الفعل يف الزمن املاضي وزمن التفيد نف لما: -

 يأِت الربيع. ولما
باإلقبال  ْع كٌل منكم مصنوعات بالدهشجلِي حنو: الكسر، اجتعل الفعل مفيدا للطلب وحركته الم األمر: -

 على شرائها.
 .    ال تحِجم عن معاونة المشروعات االقتصادية :حنو ال الناهية: -
 أوهلما يسمى فعل الشرط وثانيهما يسمى جوابه وجزاءه. قسم يجزم فعلين: -2

 ن،أىن،حيثما،كيفماأيمهما،مىت،أيان، من،ما، وعشرة أمساء هي:ما، إذْ  هي اثنتا عشرة أداة حرفان مها إن،و 
  أي. 

ما" تحترم إذ ،"إن تتقن السباحة تأمِن الغرق حنو: ب بالشرط،مبجرد تعليق اجلوا ما: فإن وإذ •
 عن المهانة. القوانين تبعد

"مهما" تخِف ما في  دَك قوة ونشاطا.يفالنقي هواء ما تتنسمه من ال حنو: لغري العاقل، ما، مهما •
 نفسك يظهر على أسارير وجهك.

                                                 
  .    19-18بسام قطوس: املختصر يف النحو واإلمالء والرتقيم، ص ) 1(
  .    19) املرجع نفسه: ص 2(
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     )1(.من" يقتصد في ماله يأمن الفاقة" للعاقل حنو: من: •

 كقول الشاعر:  وهي اسم زمان تضمن معىن الشرط، متى: •

  متى تأتِِه تعشو إلى ضوء نارِه                   تجد خير ناٍر عندها خيُر موقد
 م وعالمة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء من آخره. و جمز  "يأيت"فعل الشرط 

 ربك. وجهك تلق هأين توج حنو: ن تضمن معىن الشرط،وهي اسم زما أيان: •

تليها ما الزائدة  وكثريا ما .أين تنزل أنزل حنو: وهي اسم مكان تضمن معىن الشرط، أين (أينما): •

 . الموتأينما تكونوا يدرككم حنو:  للتوكيد

ويقول لبيد  .أنى تطلب صديقك المخلص تجدهُ  حنو: وهي اسم مكان تضمن معىن الشرط. أنى: •
  بن ربيعة:

 .فأصبحت أنى تأتها تلتِبْس بها                كال مركبيها تحت رجلك ساجرُ 

 وهي اسم مكان تضمن معىن الشرط كقول الشاعر: حيثما: •

 زمــــــــــــــــاننجـــــاحا في غـــــــــــابر األ          حيثما تستقْم يقـــــّدر لك اهللا      

كيفما" " حنو: واملعىن. تقتضي فعلني متفقي اللفظ ،طالشر وهي اسم مبهم تضمن معىن  كيفما: •
 .كيفما تجلس أذهب وال جيوز أن يقال: ،اجلس تجلس

ث  باحلركات الثالوهي من بني أدوات الشرط معربة  وهي اسم مبهم تضمن معىن الشرط، أي: •
 . م أمته تخدمهخديأي أمريء  ومثاهلا مرفوعة، فرد،كمالزمتها اإلضافة إىل امل

  ﴾ أيام تدعوا فله األسماء الحسنى﴿ قوله تعاىل:منصوبة  ومثاهلا
إليه  فرد وقد حيذف املضافوهي مالزمة لإلضافة إىل امل ،بأي قلم تكتب أكتب قولنا: ومثاهلا جمرورة،

 كما يف اآلية اليت سبق االستشهاد ا.    وين عوضا منه،فيلحقها التن

وال جتزم إال يف ضرورة  ،طكيد وهي اسم زمان تضمن معىن الشر "ما" الزائدة للتو  لحقهاد تق إذا: •
 يقول الشاعر: الشعر،

 
                                                 

  .    55م، ص 2002زين كامل اخلويسكي: قواعد النحو والصرف، اإلسكندرية، د.ط، ) 1(
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 )1(فـََتجملِ  ةبَك خصاصوإذا ُتصِ   نى               ما أغناك ربك بالغِ  استغنِ 

 األمر: -3
  مر هو ما يدل على طلب القيام باحلدث بعد زمن التكلم.فعل األ
  عالمته:

  له عالمتان مها:
 .اذهب يدل على طلب القيام بالصيغة الفعلية، وليس م األمر مع املضارع وال باسم فعل األمر:أنه  - 1

ًناَفُكِلي َواشْ ﴿ قوله تعاىل: مثل:  )2(انهضي واقرئيحنو: أنه يقبل يف آخره ياء املخاطبة  - 2 ﴾ َرِبي َوقـَري َعيـْ

  ].26اآلية [مريم 

  وإمنا هو فعل مضارع مثل  لب القيام باحلدث فليس بفعل أمر،فإن قبل دخول ياء املخاطبة ومل يدل على ط
  ].33اآلية[النمل ﴾ ِإلَْيِك َفاْنظُِري َماَذا تَْأُمرِينَ  و االمر﴿ قوله تعاىل:

  .]73اآلية[هود ﴾ قَالُوا َأتـَْعَجِبيَن ِمْن َأْمِر اللهِ ﴿
  ].26اآلية[مريم  ﴾فَِإما تـََرِين ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا فـَُقوِلي ِإني َنَذْرُت لِلرْحَمِن َصْوًما﴿

ا قبلت دخول ياء املخاطبة ) أفعال مضارعة وليست أفعال أمر، ألترين ين،بتعج تأمرين،( فاألفعال
وإن دل على طلب القيام باحلدث بعد زمن  ،بعد زمن التكلم ولكنها مل تدل على طلب القيام بالفعل عليها

  التكلم ولكنه ال يقبل دخول ياء املخاطبة فهو اسم فعل أمر مثل:
  .صه فإن الثرثرة مقيتة اسم فعل أمر مبعىن (اسكت) مبين على الكسر مثل: صه:
  اسم فعل أمر مبعىن (اكفف) مبين على السكون. مه:

  تف) مبين على السكون.اسم فعل أمر مبعىن (اك بس:
  .جونش"إيه" فالحديث ذو  عىن (زد) مثل:اسم فعل أمر مب إيه:

  .حي على الصالة اسم فعل أمر مبعىن (أقبل) مثل: حي:
  ).يكون ذلكر مبعىن (اسم فعل أم آمين:

  اسم فعل أمر مبعىن (أسرع). هيا:

                                                 
  .    22-21بسام قطوس: املختصر يف النحو واإلمالء والرتقيم، ص ) 1(
  .  153جوزيف الياس وجرجس ناصيف: الوجيز يف الصرف والنحو واإلعراب، ص ) 2(
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   )1(اسم فعل أمر مبعىن (دع). بله:

  : صياغته

 كما يلي:    يصاغ األمر من املضارع
 أوله إذا كان ما بعد حرف املضارعة متحركا: من حيذف حرف املضارعة  - 1

 قـَبْل، َيُشد         ُشد   تـََعبْد، يـَُقبلُ           يتعبدُ 
جاز فيه فك اإلدغام وتزاد عند ئد مهزة الوصل:  َشد       َيُشد إذا كان الفعل ثالثيا مضعفا مثل  مالحظة:

   ْد.ُأْشدُ 
 يـَْعَمُل        ِاْعَمْل، يستقِبُل        ِاْستَـْقِبلْ ة مهزة وصل إذا كان ما بعده ساكنا: رعيبدل حبرف املضا - 2
 يف أوله:  ةيبدل حبرف املضارعة مهزة قطع مفتوحة إذا كان الفعل رباعيا مزيدا مز  - 3

  )2(لْ َأقبَل         يـُْقِبُل         َأْقبِ 

  بناء فعل األمر: 
  بىن فعل األمر على ما جيزم به مضارعه وهو مبين يف مجيع أحواله وإن اختلفت عالمات بنائه ويكون مبنيا ي

إىل نون النسوة مثل  قوله إذا كان صحيح اآلخر مسندا إىل املفرد املخاطب أو إذا  أسند  على السكون: -1
﴾ اُموا ِفيَها فَاْذَهْب َأْنَت َورَبَك فـََقاِتَال ِإنا َهاُهَنا َقاِعُدونَ قَاُلوا يَا ُموَسى ِإنا َلْن َنْدُخَلَها َأَبًدا َما دَ ﴿ تعاىل:

 .]24[المائدة 

 فعل أمر مبين على السكون. أذهب: •
ُرِك اْلَبْحَر َرْهًوا ِإنـُهْم ُجْنٌد ُمْغَرُقونَ ﴿ وقوله أيضا:   ].24اآلية[الدخان ﴾ َواتـْ

 ر منعا اللتقاء الساكنني.فعل أمر مبين على السكون وقد حرك بالكس أترك: •
﴾ َجَهنُم َوبِْئَس اْلَمِصيرُ  يَا َأيـَها النِبي َجاِهِد اْلُكفاَر َواْلُمَناِفِقيَن َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهمْ ﴿ ويف قوله تعاىل:

 ].73اآلية[التوبة 

 )3(فعل أمر مبين على السكون وقد حرك بالكسر منعا اللتقاء الساكنني. :جاهد •

                                                 
  . 415-414) ظاهر شوكت البياين: تيسري اإلعراب، ص 1(
  .  154-153جوزيف الياس وجرجس ناصيف: الوجيز يف الصرف والنحو واإلعراب، ص ) 2(
  . 416: تيسري اإلعراب، ص ) ظاهر شوكت البيايت3(
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  .]120اآلية﴾ [البقرة ْلُهَدىُقْل ِإن ُهَدى اللِه ُهَو ا﴿ وقوله تعاىل:

  فعل أمر مبين على السكون. قل: •
 َوَآتِيَن الزَكاَة َوَأِطْعنَ  َوقـَْرَن ِفي بـُُيوِتُكن َوَال تـَبَـرْجَن تـَبَـرَج اْلَجاِهِليِة اْألُوَلى َوَأِقْمَن الصَالةَ ﴿ وقوله أيضا:

 رَُكْم َتْطِهيًرااللْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َويَُطهُه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرَما يُرِيُد الل33اآلية﴾ [األحزاب َه َوَرُسوَلُه ِإن.[  
 .أتـَْنيَ) أِطعَن، ال تربجَن، قرن،: (هي األفعال

مر جيوز توكيده بدون قيد أو إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو اخلفيفة وللعلم فإن فعل األ على الفتح: -2
 . عاملن الناس بلطف تكسب رضاهممثل: شرط

 فعل أمر مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد. :عامل •

  ويقول الشاعر: 
 فقدِ تعالهم و توسمن فِ و               خاءهم  ذا أردت إِ جال إِ أبل الرِ 

 فعل أمر مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد. فتوسم: •

 إذا كان الفعل معتل اآلخر مثل: لى حذف حرف العلة:ع -3
  ].125 اآلية [النحل﴾ ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ ﴿ قوله تعاىل:

مبين على حذف حرف العلة (األصل هو أدعو ... حذفنا الواو وتركنا ضمة تدل على فعل أمر  أدع: •
 احملذوف).

 ].6اآلية[الفاتحة  ﴾اْهِدنَا الصَراَط اْلُمْسَتِقيمَ ﴿ ا:وقوله أيض

 فعل أمر مبين على حذف حرف العلة (األصل اهدي ... حذفنا الياء وتركنا الكسرة تدل عليها). اهد: •
 ].160﴾ [البقرة َوِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيُم َرب َأرِِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتىوقوله أيضا: ﴿

 ل أمر مبين على حذف حرف العلة (األصل هو أري ... حذفنا الياء وتركنا الكسرة تدلفع الفعل "أر": •
 )1(عليه).

 إذا اتصلت به واو اجلماعة أو ألف االثنني أو ياء املخاطبة أي إذا صار من األفعال :النونعلى حذف  -4
 اخلمسة بصيغة األمر.

                                                 
  . 417-416ص تيسري اإلعراب، : ظاهر شوكت البيايت)1(
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وا َوَصاِبُروا َورَاِبطُوا َواتـُقوا اللَه َلَعلُكْم تـُْفِلُحوَن﴾ [آل عمران ﴿يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اْصِبرُ  مثل قوله تعالى:
  ].200اآلية

  ) أفعال أمر مبنية على حذف النون.اتقوا رابطوا، صابروا، ا،(اصربو  األفعال:
  ].24يةاآل[المائدة  ﴾فَاْذَهْب َأْنَت َورَبَك فـََقاِتَال ِإنا َهاُهَنا قَاِعُدونَ ﴿ وقوله تعاىل:

  فعل أمر مبنية على حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة. فقاتال: •
  ].69اآلية النحل﴾ [ثُم ُكِلي ِمْن ُكل الثَمَراِت فَاْسُلِكي ُسُبَل رَبِك ُذُلًال ﴿ وقوله:

 )1(فعل أمر مبنية على حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة. كلي: •

  خالصة:
  
  
  
  
  
  
  

  ي                                                  الزمن المعنو ثانيا:
اء العربية يعين املاضي واملستقبل واحلال والذي حصرها علم "ويهيبس"املعنوي حسب  الزمن ذكرنا سابقا أن

  افعل. يفعل، فعل، يف صيغ ثالث هي:
ومن خالل هذا  يقع،عه حقيقة، وهو مستقبل ما مل ويصبح ماضي بعد وقو  فالفعل حايل عند وقوعه البتة،

  مستقبلية وحالية. ماضية، ة الفعلية الزمنية ثالثة:فإن اجلمل

  الجملة الماضيةأوال:
 وظيفتها في الماضي: -أ

                                                 
  . 65م، ص 2006، 1لبنان، ط-مسري كربيت: كتاب األفعال، دار النهضة العربية، بريوت) 1(

 عالمات بناء فعل األمر

  حذف النون
  أدرِسي
  أدرَسا
 )1(أدرسوا

  السكون
  أدرسْ 
 أدُرسنَ 

  الفتح
 أدرسن 

العلةحذف حرف   
 أدعُ 

  أْسَع 
  اسُرتِ 

 



أزمنة الفعل و داللة صيغه                                     األول               الفصل  

 

25 
 

ل قنميكن أن يعرفها اإلنسان احلاضر، أو الذي يأيت إىل املستقبل، إال بواسطة الال اضي تاريخ وحياة، امل
ا على اختالف أمناطها ووسائلها، اجلسر الذي تعرب عليه أحداث وهذا النقل ال يتم إال عن طريق اللغة أل

  املاضي لتصل إىل احلاضر واملستقبل.
واللغة العربية كغريها من اللغات احلية اليت استوعبت حياة أمتها املاضية، وكانت الوسيلة إىل هذا 

  نفسه. خواجلبساته اليت عكست عن حياة العريب، مبختلف ظروفه ومالت عاب هي اجلملة املاضية اليت عرب االستي
  ومن وظائفها ما يأيت:

الزمن املاضي، فقد يكون  حضي الذي ال حدود له يف حيز من فستعرب مجلة املاضي عن وقوع احلدث يف املا - 1
ماض  جزء منه فالزمن يف مثل هذه اجلملوقد يقع يف قريبا وقد يكون بعيدا وقد يكون مستوعبا للزمن بأكمله، 

صيغة تدل  ابصيغة (فعل) أل با ما يكون التعبري عن هذه اجلملولك: سافر زيٌد، مات األنبياء.وغالجمهول حنو ق
 .و ختصصه على جممل املاضي حىت تأيت قرينة حتدد زمنه

املاضي وأجنز، واستمر على حاله حىت زمن الكالم عنه، كقوله تعرب مجلة املاضي عن حدث وقع يف الزمن  - 2
  .]7اآليةفاتحة [ال ﴾يَن َأنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ ذِ ِصَراَط ال تعاىل: ﴿

  )1(].40اآليةوقوله أيضا: ﴿يَا بَِني ِإْسَرائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِتَي الِتي َأنـَْعْمُت َعَلْيُكْم﴾ [البقرة 
سالم فكأمنا هو يستغرق مدة امتداد اإل ونلمح من هاتني اآليتني أن احلدث بدأ بظهور اإلسالم واستمراره

  جوده بكاملها:  وو 
يقرب من زمن التكلم كقول مقيم الصالة: قد قامت تعرب مجلة املاضي عن حدث وقع يف زمن ماضي  - 3

  الصالة. 
  .]1اآلية[المجادلة  ﴾َقْد َسِمَع اللُه قـَْوَل الِتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَهاوقوله تعاىل: ﴿

إذا سبقت بـ"ما" النافية، يكون الزمن فيها قريب من  (ملا يفعل) وكذلك ونفي هذا النوع من اجلمل يكون بـ
  .ما سافر عليفإذا أردت نفي قوله قلت:  قد سافر علي،احلال كأن يقول أحد: 

دثني يف املاضي، حبيث يتم األول يف اللحظة اليت يبدأ فيها احلدث الثاين، ي عن وقوع حتعرب مجلة املاض - 4
 (لما جئتني، أكرمتك). حنو: ،)ينماح ،اعندم ،لماع الظرف (وهذه اجلملة تكون م

                                                 
  .46- 45الزمنية يف اجلملة العربية، ص  لةري: الدالعلي جابر املنصو ) 1(
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ضي، خاصة إذا كانت بصيغة (كان فعل، كان قد فعل، قد كان ة املاضي عن احلدث املوغل يف املتعرب مجل - 5
 فعل، وقد فعل) فهذه الصيغ تستعمل لتعرب عن وقوع احلدث يف زمن ماضي بعيد حنو قول زفر بن احلارث: 

  ليالي القينا جذاما وحميرا    حسبنا كل بيضاء شحمة         وكنا
ُهْم َيْسَمُعوَن َكَالَم اللِه ثُم ُيَحرُفونَهُ وقوله تعاىل: ﴿   .]75اآلية[البقرة ﴾ َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمنـْ

  وحنو قول البحرتي:
 )1(وكانت قد أغربت رباها وأظلمت           جوانب قطريها وبان اختاللها

فـََقْد َجاءَُكْم ﴿قع فيها سابق له حنو قوله تعاىل: و قريب من احلال اليت اضي م عرب مجلة املاضي عن حدثت - 6
    ]. 19 اآلية [المائدة﴾ َبِشيٌر َوَنِذيٌر َواللُه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ 

  ".  من بشير و ال نذير أن تقولوا ما جاءنافإن هذه اجلملة من اآلية جواب إىل اجلملة السابقة فيها "
هذه يتصدر كما حيدث يف احلكايات والقصص وذلك إذا كان ماضية  أحداث  ردمجلة املاضي عن ستعرب  - 7

                   اجلمل (كان) أو إحدى أخواا يف صيغة املاضي متلوة من صيغة (يفعل). 
ظ ذلك كما نلح ،بصيغة املاضي ارد أو كان الفعل يف هذه اجلمل آتيا ،كان خالد يتصدق على الفقراءحنو:

ْئُب َوَما  ويف سورة يوسف عليه السالم : ﴿ َنا َنْسَتِبُق َوتـَرَْكَنا يُوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا فََأَكَلُه الذ قَاُلوا يَا َأبَانَا ِإنا َذَهبـْ
       ].17-16اآلية[يوسف ﴾   َأْنَت ِبُمْؤِمٍن لََنا َوَلْو ُكنا َصاِدِقينَ 

احلدث يف املاضي ممتدا إىل زمن احلاضر وذلك مع األفعال (مازال، ما برح، ما  تعرب مجلة املاضي عن استمرار - 8
أو بأمساء الفاعلني، أو الصيغ املشتقة األخرى كأمساء  فتئ، ما انفك، ما دام) متلوة بأفعال من صيغة (يفعل)

ُهْم َمْن ِإْن تَْأَمْنُه ِبِديَناٍر َال يـَُؤدهِ املفاعيل حنو قوله تعاىل: ﴿ َقائًِما َذِلَك بِأَنـُهْم قَاُلوا  ِإلَْيَك ِإال َما ُدْمَت َعَلْيهِ  َوِمنـْ
َنا ِفي اْألُمييَن َسِبيٌل َويـَُقوُلوَن َعَلى اللِه اْلَكِذَب َوُهْم   ].75اآليةعمران  يـَْعَلُموَن﴾ [آللَْيَس َعَليـْ

   )2(.]15اآلية[األنبياء ﴾ ْلَناُهْم َحِصيًدا َخاِمِدينَ َفَما زَاَلْت تِْلَك َدْعَواُهْم َحتى َجعَ حنو قوله تعاىل: ﴿و 

 : أنواع الجملة الماضية في الداللة على الماضي -ب
اخلربية املثبتة واملؤكدة  النحاة املضي دائما إىل صيغة (فعل) وما يلحقه ا، نظروا يف اجلملةنسب كما 

  غري مفاهيمها من خالل عالقاا يف السياق.تأثرا كبريا بتهذه الدالالت الزمنية مل تتأثر  أن وافالحظ

                                                 
  .47، ص الزمنية للجملة العربية :الداللة بر املنصوريعلي جا)1(

  .48-47ص املرجع نفسه: )2(
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أما عند نظرهم إىل اجلملة املنفية، وجدوا املضارع املنفي قد يدل على املضي وهم الحظوا هذا التغري سواء  
  كان من خالل الصيغة الصرفية أو من خالل نتيجة اقرتان األدوات املختلفة ذه الصيغ. 

ة العربية كان من السهل عليهم أن حيددوا الزمن الصريف من أول فهم عند نظرهم يف معىن الزمن يف اللغ
وفرضوا  اوهلة فقسموا األفعال حبسبه إىل ماض، مضارع وأمر مث جعلوا هذه الدالالت الزمنية الصرفية نظاما زمني

 )1(ها على صيغ األفعال يف السياق.تطبيق
  مجلة املاضي تتكون من األزمنة التالية: و 

يلحق بقرينة معنوية، أو لفظية حتدد زمنه، وبالتايل فزمنه مل  وهو املاضي الذي لبسيط:جملة الماضي ا -1

...  كتب، ذهبه الزمنية، وتكون صيغته (فعل) حنو: حسفاملاضي من دون حتديد على اختالف عام يستغرق 
 فعل) واستفهامه (هل فعل أو أفعل).ألنه (حلاضر، وتوكيده (لقد فعل) ووهو منقطع عن ا

 بزمنها الذي أعطاه إياها النظام الصريف فيظل (فعل) ماضيا، "فعل"ملة املثبتة حتتفظ بصيغة فاجل
ومن املالحظ أن  ،فاالختالف بني زمن وزمن هنا هو يف الواقع اختالف يف اجلهة ال يف املضي واحلال واالستقبال

   )2(يف قد أو النواسخ. تعبريات اجلملة يف معىن الزمن هنا تأيت من األدوات سواء كانت حرفية كما

يتعني بصيغة (كان قد، أو قد كان) متلوة بصيغة (فعل) ومن ذلك قول  جملة الماضي البعيد المنقطع: - 2

 البحرتي:
  وكانت قد أغربت رباها وأظلمت          جوانب قطريها وبان اختاللها

  وقول أيب متام:
  ــانبا          من قبـــــــله ضرما على األقــــداره الخليفة جــــــــــــــــــأــــو بقد كــــــــان 

  .وتؤكد هذه لصيغة بقولك (إنه كان قد فعل)
  

   )3()مل يكن قد فعلوتنفي بقولك (

                                                 
  .242متام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، ص ) 1(
  .246-245 ص ،) املرجع نفسه2(
  .49علي جابر املنصوري: الداللة الزمنية يف اجلملة العربية، ص ) 3(
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هو الذي حيدث يف املاضي مث يتجدد وقوعه مرات يف املاضي وينقطع، وقد  جملة الماضي المتجدد: -3

عن احلال، ومثاله: (كان يفعل) حنو: كان الطالب يدرس، وتوكيده يكون انقطاعه هذا قريب من احلال، أو بعيدا 
 (لقد كان يفعل)، ونفيه (ما كان يفعل) أو (مل يكن يفعل) واستفهامه (هل كان قد فعل).

ماض  إن هذه الصيغة تستعمل للتعبري عن وقوع حدث يف زمان :حاضرالجملة الماضي المنتهي ب -4

 .خالد من سفره قد أقبلقولنا:  قريب من احلال حنو
قال ابن هشام: "... وتفيد ... تقريب املاضي من احلال، تقول: قام زيد، فيتحمل املاضي القريب واملاضي 

  )1(البعيد فإن قلت: قد قام، اختص بالقريب ...".
ن تأكيد اإلثبات أوتوكيدها بقولنا (لقد فعل) نرى أو (ملا يفعل)، ونفي هذه الصيغة يكون بقولنا (ما فعل) 

   )2(قبل الفعل أو بوضع إن وامسها الضمري قبل الفعل. "قد"أو ا مع  "لالم"با ميكن أن يتم
ئ (بالالم وقد) يمن احلال، ج اقال ابن عصفور: "... إن القسم إذا أجيبت مباض متصرف، ثبت، فإن كان قريب

نَ : ﴿قوله تعاىل مجيعا حنو  ].91اآلية[يوسف  ﴾اقَاُلوا تَاللِه َلَقْد َآثـََرَك اللُه َعَليـْ

زال، ما فتئ، ما برح ما  وتكون باألفعال الناسخة املساعدة (ما :الماضي المتصل بالحاضر جملة -5

ي يتصل انفك، ما دام) وهذه األفعال تتقدم على الفعل املضارع فيكون خربها، ويدل حينئذ على املاضي الذ
   )3(واستفهامها (أمازال يفعل). ازال يفعل) ونفيها (ملا يفعل)ويكون توكيدها بـ(أنه م ثني،احلدباحلاضر، ألا تربط 

وهذه الصيغة نبدأ بأفعال (ظل، بات، أمسى، أضحى) وتغري  جملة الماضي المستمر (ظل يفعل): -6

املاضي املستمر إىل احلاضر ورمبا تستمر إىل املستقبل وتوكيدها (لقد ظل يفعل)، ونفيها (مل يفعل) حنو: أمسى 
 وأضحى ينطق، وبات الشعب هانئا واستفهامها (هل ظل يفعل).درس، الطالب ي
 بتداء هلاأن اجلملة االستفهامية هنا قد بنيت على اإلثبات مبعىن أا اختذت اجلملة املثبتة نقطة ا واملالحظ«

   )4(.»فيها استعمال "هل" ألا تدخل على الفعل فكثر
ضر، وإمنا تدل صيغته على أن احلدث استمر لفرتة يف وال نقصد هنا باملستمر أن يستمر إىل زمن احلا

 املاضي، قد تقرتب من احلاضر، أو قد تبتعد عنه.  
                                                 

  .172ص  ، ت.ط، د.مصر، د ،، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد1اللبيب عن كتب األعاريب، ج  ) عبد اهللا بن يوسف (بن هشام): مغين1(

  .247اللغة العربية معناها و مبناها، ص ) متام حسان :2(

  .50ص  ،: الداللة الزمنية يف اجلملة العربيةعلي جابر املنصوري)3(

  .249، ص : املرجع السابقمتام حسان) 4(
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وتستعمل معها أفعال مساعدة هي (كاد، أوشك، أكرب) وقد وضعت هذه  جملة الماضي المقارب: -7

احلاضر، إمنا تدل على أن األفعال للداللة على قرب وقوع اخلرب، وال تدل هذه األفعال على املاضي القريب من 
صل، وتوكيد هذا احلدث يكون بـ(لقد كان قريب، إذن (كاد، أوشك، أكرب) تدل على أن احلدث مل حياحلدث 

 يفعل) ونفيه (مل يكد يفعل)، واستفهامه (هل كان يفعل). 

 ومنه األفعال (أنشأ، طفق، جعل، علق، أخد) ومعىن الشروعي أن احلدث جملة الماضي الشروعي: -8

  ].22اآلية [األعراف﴾ َوطَِفَقا َيْخِصَفانِ بدئ العمل به، ومل يزل زمن عمله مستمرا يف حنو قوله تعاىل: ﴿
 وتوكيده (لقد طفق يفعل)، ونفيه (ما فعل) واستفهامه (هل طفق يفعل).

وهو الذي حيدث يف زمن بعيد، وتقطع صلته باحلاضر، وهذا  جملة الماضي البعيد (كان يفعل): -9

كان أرسل رب أحيانا عن مجلة الزمن يف املاضي حنو قولك: فرتته لزمن طويل أو قصري، وقد يعي قد متد املاض
 محمد صلى اهللا عليه وسلم إلى البشرية كافة. 

وتوكيد هذا الزمن بـ(لقد كان فعل) ونفيه (مل يكن فعل) واستفهامه (هل كان يفعل) حنو: قوله تعاىل: 
هُ ﴿ ْم َيْسَمُعوَن َكَالَم اللِه ثُم ُيَحرُفونَُه ِمْن بـَْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم يـَْعَلُموَن﴾ [البقرة َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمنـْ

  )1(].75اآلية
أن التغريات الزمنية تأيت يف أغلبها من استعمال األدوات سواء أكانت هذه ومن خالل ما تقدم نالحظ 

عال النواسخ (كان ومازال وأخواا) (وكاد وأخواا) (وظل األدوات حرفية كما يف قد أو فعلية كما يف األف
  وأخواا).

  أما التوكيد فإنه ال يغري يف الصيغ شيئا إمنا حيصل بــــ لقد وأنه.
وإمنا يكون الفرق بينهما ، ثبتة ال فرق بينهما من حيث الزمنية املؤكدة واملرب كما نالحظ أن جلملة اخل

  وعدمه. مقتصرا على تأكيد مضمون اجلملة
ية املاضية املنفية، فإن الغالب فيها هو استعمال املضارع للداللة على املضي ألنه هو الذي رب أما اجلملة اخل

يضم أكثر أدوات النفي (مل، ملا، ليس، ما، ال، لن) فكل هذه األدوات تأيت لنفي صيغة املضارع الصريف، وال 
لم يكن قد تغري صيغته (فعل) يف النفي إىل يفعل حنو:  هذا األساستنفي صيغته (فعل) منها إال (ما)، وعلى 

  .سقط المطر، لم يزل الطالب يجدون

                                                 
  .152، ص م2001، 3الزمن يف القرآن الكرمي، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط : ميبكري عبد الكر ) 1(
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وإمنا ختتار الصيغة اليت تتوافر هلا  ،وذا نرى أن الزمن وظيفة يف السياق ال ترتبط بصيغة صرفية معينة دائما
عل اجلمل االستفهامية هي املنفردة من بني ول .القرائن اليت تساعد على حتميلها معىن الزمن املعني املراد يف السياق
فيدل (فعل) على املاضي حبسب القرائن يف  ،اجلمل اليت تتوافر فيها داللة الصيغة صرفيا وحنويا وضمن السياقات

  أغلب الرتاكيب.
أن اجلمل االستفهامية هنا قد بنيت على اإلثبات مبعىن أا اختذت أسلوب اجلملة املثبتة نقطة  واملالحظ

  تداء هلا فكثر فيها استعمال (هل) ألا تدخل على الفعل.اب
صيغة فعل تدل على املاضي باعتبار الوضع واألصالة وإا تتصرف إىل أزمنة خمتلفة عندما «مبعىن أن: 

           )1(»ها عوامل التبديل من زمن إىل زمن آخريتندرج يف السياق أو تعرت 

  ثانيا: الجملة الحالية

ما كان علي يفعل، وهو ما «... احلال تكون مبعرفة صيغتها األساسية ووزا الفعلي وهو: إن معرفة مجلة 
   )2(...»يسمى بالفعل املضارع وهو الذي يدل يف أكثر استعماالته على وقوع احلدث يف زمن التكلم 

تقبل البد له أن يشتمل على جزء من املاضي، وجزء من املسد مفهوم زمن احلال بالنسبة هلا، وحتدي
فعل يدل على احلدث من غري شك، وتقرتن داللته على احلدث «كما يسميه األقدمون من النحاة - واملضارع

فهم منه امتداد من املاضي إىل يزمن، داللة مرنة فضفاضة ... وقد بداللته على الزمن، ولكن داللته على معىن ال
        )3(»املستقبل ... 

أم يعربون عن «املستقبلية، كما يرى ابن هشام أو حكاية احلال املاضية وهو قد يشمل حكاية احلال 
حنو قوله  »كما يعربون عن الشيء احلاضر قصدا إلحضاره الذهن حىت كأنه مشاهد حالة األخبار،  املاضي واآليت

نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمةِ ﴿ تعاىل:   )4(.]124اآلية[النحل ﴾ َوِإن رَبَك لََيْحُكُم بـَيـْ
م نستخلص أن فعل احلال يف السياق يشمل أبعادا زمنية واسعة الفسحة تبدأ ببداية احلدث ومما تقد 

وتنتهي بنهايته مهما طال، واستوعب األبعاد الزمنية اليت حتيط احلال من املاضي واملستقبل فهو إذن قسيم 
  للماضي واملستقبل.

                                                 
  .82ص الزمن يف القرآن الكرمي، بكري عبد الكرمي:)1(
  .22ص  ،ت، مصر، د.1طبعة مصطفى احلليب، ط مهدي املخزومي: يف النحو العريب قواعد وتطبيق، م) 2(

  .75ص  م،1962ط، مان األعظمي، بغداد، د.مطبعة سل عبد الستار اجلواري: حنو التيسري،)3(

  .691-690ص  اللبيب عن كتب األعاريب، مغنÊي : ) ابن هشام(عبد اهللا بن يوسف)4(
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 )1(»ث وزمان ماض أو مستقبلما دل على حد«من أن الفعل -يف أحد آرائه- وليس كما يرى الزجاجي
  فكأنه أمهل احلال. وهو باإلضافة إىل ذلك يستوعب مجلة املاضي واملستقبل احملكيني.

  وظيفة جملة الحال:
  هناك وظائف جلملة احلال تؤديها، لتفيد من خالهلا نوعية الزمن حيث وقوع احلدث وهي:

، أراك مفكرا، أظنك صادقاتمرا واقعا حنو: التعبري عن وقوع احلدث يف احلاضر، أي يف زمن التكلم مس - 1
 أعلم أنك مسافر.

 : تشرقالتعبري عن وقوع احلدث كثريا، فهو يتكرر يف الوقوع إىل حد أنه يقرتب من احلقيقة يف حنو قولك - 2
 فالشروق ال حيدث يف وقت واحد بل يقع يف أزمان خمتلفة ومتكررة. .الشمس

بالنسبة إىل حدث وقع قبله يف املاضي الذي سبق زمن الكالم حنو  التعبري عن وقوع حدث يكون مستقبال - 3
اْعُبُدوُه ثُم اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش يَُدبـُر اْألَْمَر َما ِمْن َشِفيٍع ِإال ِمْن بـَْعِد ِإْذنِِه َذِلُكُم اللُه رَبُكْم فَ  قوله تعاىل: ﴿
  ].3اآلية[يونس  ﴾َأَفَال َتذَكُرونَ 

َوزُْلزُِلوا َحتى يـَُقوَل الرُسوُل َوالِذيَن َآَمُنوا َمَعُه وقعت يف الزمن املاضي حنو قوله تعاىل: ﴿ عن حكاية التعبري - 4
  .]214 اآلية[البقرة ﴾ ْصَر اللِه َقرِيبٌ َمَتى َنْصُر اللِه َأَال ِإن نَ 

 أنواع جملة الحال من حيث الزمن:) 2
  جلملة احلال أنواع هي:

 بصيغة املضارع الصريف واسم الفعل املضارع واسم الفاعل. ىأي البسيط، ويؤد الحال العادي:زمن  -1

َوَتْجَعُلوَن ِرْزَقُكْم َأنُكْم . وقوله تعاىل: ﴿يفلح المستقيم، يدرس الطالبقولك:  ومن أمثلته يف املضارع

بُونَ  82اآلية[الواقعة ﴾ ُتَكذ.[   
تـُْبُدونـََها َوُتْخُفوَن َكِثيًرا َوُعلْمُتْم َما َلْم تـَْعَلُموا َأنـُْتْم َوَال َآبَاؤُُكْم ُقِل اللُه ثُم َتْجَعُلونَُه قـََراِطيَس وقوله: ﴿

  ]. 91اآليةَذْرُهْم ِفي َخْوِضِهْم يـَْلَعُبوَن﴾ [األنعام 
  . ]61آليةا[آل عمران  ﴾ثُم نـَْبَتِهْل فـََنْجَعْل َلْعَنَة اللِه َعَلى اْلَكاِذبِينَ وقوله: ﴿

  أنه يكِذبْ  :وتوكيدها بــ(أنه) كقولك .ليس المرء يكذب :في هذه الصيغة يكون بــ(ليس) حنو قولكنو 

                                                 
  .52، ص م1909ط، املبارك، مطبعة املدين، مصر، د. اإليضاح يف علل النحو، حتقيق مازن: ) الزجاجي (عبد الرمحان بن إسحاق)1(
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وهو الذي يقع مرات يف احلاضر، وتكون صيغته (يكون يفعل) أو (يكون فاعال)  زمن الحال المتجددة: -2

ٌز َأْو َتُكوُن لَ حنو قوله تعاىل: ﴿ َها َوقَاَل الظاِلُموَن ِإْن تـَتِبُعونَ َأْو يـُْلَقى ِإلَْيِه َكنـْ ِإال رَُجًال  ُه َجنٌة يَْأُكُل ِمنـْ
 ].8 اآلية ﴾ [الفرقانَمْسُحورًا

هَ وقوله: ﴿   . ]113 اآلية[المائدة ﴾ ا ِمَن الشاِهِدينَ َوَنُكوَن َعَليـْ
  أنه) ونفيها بــ(ما).وتؤكد هذه الصيغ بــ(

وتكون األفعال املساعدة الناسخة وما جيري  ،وصيغته (ما يزال يفعل) زمن الحال المتصل بالمستقبل: -3

يبرهن  زال العلم يتوسع، وما زال العراقيما حنو: . جمراها أساسا لتأليف داللته يف اجلمل من خالل السياق
 .للعالم أنه يتقدم بسرعة

يد احلال، ورمبا تستمر وهو الذي يؤدي بــ(يظل، ميسي، يضحي) وهذه الصيغ تف زمن الحال المستمر: -4

وقوله: ،]71اآلية﴿قَاُلوا نـَْعُبُد َأْصَناًما فـََنَظل َلَها َعاِكِفيَن﴾ [الشعراء إىل املستقبل، وتتصل به حنو قوله تعاىل: 
  ].119 اآليةَمأُ ِفيَها َوَال َتْضَحى﴾ [طه ﴿َوَأنَك َال َتظْ 

   )1(وتوكيدها بــ(أنه) ونفيها بــ(ما).

يؤدى بأفعال هي (يكاد، يوشك) وتدل على أن احلدث قرب على الوقوع لكنه مل  قارب:زمن الحال الم

﴿َيَكاُد اْلبَـْرُق مبعىن أن احلدث يف هذه األفعال ال يتم حدوثه يف املاضي، وال يف احلال حنو قوله تعاىل:  ،يقع
  ].20اآليةَيْخَطُف َأْبَصاَرُهْم﴾ [البقرة 

  )2(بــ(ما).وتوكيد زمن احلال بــ(أنه) ونفيه 
هلذا نرى أن الزمن وظيفة يف السياق ال ترتبط بصيغة معينة دائما وإمنا ختتار الصيغة اليت تتوافر هلا القرائن 

أو صيغة " فعلاليت يتعني على حتميلها معىن املعني املراد يف السياق فال يهم إن كان الزمن املاضي آتيا من صيغة "
    )3("يفعل".

  بليةثالثا: الجملة المستق
 وظائف جملة المستقبل:) 1

                                                 
  .72- 71الزمنية يف اجلملة العربية، ص  ةعلي جابر املنصوري: الدالل) 1(

  .72ص  املرجع نفسه:)2(

  .248متام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، ص )3(
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يف التعبري عن حاجات اإلنسان، وما يتوقع ويرجوه، ويتمناه  يتشكل مجلة املستقبل الركن املهم، واألساس
  يف املستقبل، ومن هنا فجملة املستقبل متثل فكرة اإلنسان العريب املتطور.

وذوق اإلنسان املعاصر املتحضر،  فالبد إذن أن تستوعب هذا التطور بشكل دقيق منسجم مع طبيعة اللغة
وخري دليل على استيعاب مجلة املستقبل حلياة اإلنسان املتطور، ما جاء يف القرآن الكرمي من فيض غزير دقيق 
مالئم مع ما يرقى إىل شخصية املستقبل، وهذا ال يعين أن مجلة املستقبل تعرب عن املستقبل احلقيقي فقط، إمنا 

  وعلى هذا األساس فهي تقوم بالوظائف التالية: .ستقبلتشمل كل ما يلف ذا امل
نَـُهْم يـَْوَم ، وهو حمقق الوقوع حنو قوله تعاىل: ﴿لاالستقبا زحيللتعبري عن حدث يقع يف « -  فَاللُه َيْحُكُم بـَيـْ

 .]113 اآلية [البقرة﴾ اْلِقَياَمةِ 
  ].48اآليةا﴾ [البقرة َشْيئً  َواتـُقوا يـَْوًما َال َتْجِزي نـَْفٌس َعْن نـَْفسٍ وقوله أيضا: ﴿

 ].99اآلية[الكهف  ﴾َونُِفَخ ِفي الصوِر َفَجَمْعَناُهْم َجْمًعاوقوله: ﴿
ِإال  للتعبري عن حدث مرشح لالستقبال أو يتعني يف املستقبل، سواء كان مؤكد وقوعه حنو قوله تعاىل: ﴿ - 1

َتَصُروا ِمْن بـَْعِد َما ظُِلُموا َوَسيَـْعَلُم الِذيَن ظََلُمواالِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت َوذََكُروا ا َأي  للَه َكِثيًرا َوانـْ
َقِلُبونَ  َقَلٍب يـَنـْ  ].227اآلية راء[الشع﴾  ُمنـْ

 .أود أن أخبرك، أو غري مؤكد حنو قولك: ]3اآلية[التكاثر ﴾ َكال َسْوَف تـَْعَلُمونَ وقوله: ﴿
َويـَُقوُلوَن يَا َويـَْلتَـَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َال الذي كان قد حصل، حنو قوله تعاىل: ﴿التعبري عن حكاية املاضي  - 2

 ].49 اآلية [الكهف﴾ ِإال َأْحَصاَهايـَُغاِدُر َصِغيَرًة َوَال َكِبيَرًة 
  ].56َلِمَن الساِخرِيَن﴾ [الزمر  َأْن تـَُقوَل نـَْفٌس يَا َحْسَرتَا َعَلى َما فـَرْطُت ِفي َجْنِب اللِه َوِإْن ُكْنتُ وقوله: ﴿

 )1(.]40اآلية[المائدة ﴾ يـَُعذُب َمْن َيَشاُء َويـَْغِفُر ِلَمْن َيَشاءُ كقوله تعاىل: ﴿الوعيد،  و للتعبري عن الوعد  - 3

 أنواع جملة المستقبل:) 2
   ه األنواع هي:وهذ .من خالل السياق لتشري إىل قصد املتكلم ىتؤدميزة جلملة املستقبل أنواع، لكل نوع 

  الجملة التي تعبر عن المستقبل البسيط: -1
وأداة هذه اجلملة املضارع، وزماا غري حمدد، قد يستغرق املستقبل كله، أو جزء منه، وقد يقصد به 

 املستقبل القريب أو البعيد.

                                                 
  .82علي جابر املنصوري: الداللة الزمنية يف اجلملة العربية، ص ) 1(
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املتكلم  والقارئ، أو ويعود التحديد الزمين الدقيق يف مجلة هذا املستقبل إىل الظروف احلالية وتقدير السامع
 :احلدث حنو يركز على أمهية والكاتب، ألن املتكلم والكاتب يف هذه اجلملة ال يركز على املدلول الزمين بقدر ما

 ].30 [ق﴾ يـَْوَم نـَُقوُل ِلَجَهنَم َهِل اْمَتَألِْت َوتـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيدٍ تعاىل: ﴿ قوله
َنُه َمَودةٌ لَيَـُقوَلن َكَأْن َلْم َتُكْن بـَيْـ ﴿  ].73[النساء  ﴾َنُكْم َوبـَيـْ
  ].9[النساء  ﴾فـَْلَيتـُقوا اللَه َوْليَـُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا﴿

  وقول امرئ القيس:
 )1(لِ من وحش وجّرة مطفِ  يل وتتقي           بناظرةٍ عن الس يتصد وتبد

 جملة المستقبل القريب: -2

قوله تعاىل:  ) اليت حتقق صيغة املضارع الصريف حنونيسلاا (يقرتب من احلال وأدا، وهي تعرب عن مستقبل

  ].75 اآلية﴾ [مريم َفَسيَـْعَلُموَن َمْن ُهَو َشر َمَكانًا َوَأْضَعُف ُجْنًدا﴿
  ].26اآلية[القمر  َسيَـْعَلُموَن َغًدا َمِن اْلَكذاُب اْألَِشُر﴾وقوله: ﴿
 ].24اآلية[الجن ﴾ َوَأَقل َعَدًدا َفَسيَـْعَلُموَن َمْن َأْضَعُف نَاِصًراوقوله: ﴿

 جملة المستقبل البعيد: -3
قوله تعاىل:  يد التعبري عن املستقبل البعيد الذي ال ميكن حتديد وقوعه بدليلفوصيغتها (سوف يفعل)، وت

ْنَساُن َأِئَذا َما ِمت َلَسْوَف ُأْخَرُج َحيا﴿   ].66اآلية[مريم  ﴾َويـَُقوُل اْإلِ
  ].42اآلية[الفرقان  ﴾ُموَن ِحيَن يـََرْوَن اْلَعَذاَب َمْن َأَضل َسِبيًال َوَسْوَف يـَْعلَ ﴿
 ].175اآلية[الصافات ﴾ َوَأْبِصْرُهْم َفَسْوَف يـُْبِصُرونَ ﴿

 جملة المستقبل المستمر: -4

الغالبة  تهلفرتة، وصيغ هوهي تعين وقوع احلدث يف املستقبل إن كان قريبا وإن كان بعيدا مث استقرار 
وتوكيد هذه األساليب  )2(.سيظل المكافح يجد حتى ينال المجدسيظل يفعل) وما جيري جمراها حنو قولك: بــ(

  .]5اآليةى﴾ [الضحى َوَلَسْوَف يـُْعِطيَك رَبَك فـَتَـْرضَ قوله تعاىل: ﴿ يكون بنون التوكيد وكذلك بالقسم حنو

                                                 
  .41، ص م1962، مصر، 1ة املدين، ط حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، مطبع-شرح القصائد العشر: التربيزيعلي ) حيىي بن 1(

  .83الزمنية يف اجلملة العربية، ص  تعلي جابر املنصوري: الدالال) 2(
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﴾ َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهودُ له تعاىل: ﴿أما النفي فغالبا ما حيصل هلذه األساليب بــ(لن) و(ال) حنو قو 
  ].120اآلية[البقرة 

  ].7اآليةالزمر ﴾ [َوَال يـَْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفرَ ﴿
  ].96 اآلية التوبة[﴾ فَِإن اللَه َال يـَْرَضى َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقينَ ﴿

II. انقسام زمن الفعل     
ن ستقبلية واجلملة احلالية الحظنا أوأنواعها، واجلملة امل ائفهاومن خالل ما رأيناه يف اجلملة املاضية ووظ

األساس من حيث عالقته بالفعل ينقسم إىل بسيط ومركب، فالبسيط منها أصل، واملركب فرع، لذا فإن  الزمان يف
  األزمنة البسيطة مطلقة عن القيود، أما املركبة فإا مقيدة.

  أوال: األزمنة البسيطة 
  وهي ثالث: 

وهو الفعل الذي خيرب املتكلم أنه حدث يف سابق من الزمان دومنا أي تقييد له بوقت  لماضي المطلق:ا) 1

 ).(أْنطَقْت، وَماَعطفوا، وال َعرُفوامعني، مثل: 
  يف قول الشاعر:

  ابـَْعَدما كانوا ُسُكون ساطقت الدراِهم بـَْعَد صمٍت              أُنانْ أو 
  )1(وال َعَرفــــــوا ِلَمكــــــُرَمٍة ثُبوتًا             فَما عطَُفوا على أَحٍد بفْضٍل 

(أنطقت، وما عطفوا، وال معني، مبعىن  تفالشاعر قد ذكر هذه األفعال املاضية الثالثة دون حتديد هلا بوق
  ) أفعال مستغرقة يف طي املاضي، غري حمدودة جبزء منه.عرفوا

كانت تنبئ عن حدث فيما سبق، دون أي حتديد لوقت إن كل صيغة فعلية خربية كانت أم إنشائية إذا  
 معني فإنه ماض مطلق.    

يف احلني الذي يتكلم دون حتديده بوقت معني  هثو وهو الفعل الذي خيرب املتكلم أنه حد الحال المطلق:) 2

 الصدق ينبئ عنك ال الوعيد.حنو: 
 (فينبئ) فعل مضارع مطلق ال حدود لوقته.

                                                 
  .30ص  م،1974ط، .دار اجليل بريوت، د ،ديوان الشافعي: ) اإلمام الشافعي1(
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" كما يف فدى أدايت الزمان ومها "السني وسو الفعل املضارع الذي يستهل بإح هو المستقبل المطلق:) 3

 قول املتنيب:
  )1(ي َخيُر مْن تْسَعى به َقَدمُ نِ َسَنا           بأن لِ َيعَلُم الَجمُع ِمَمْن ضم مجْ سَ 

  يف قول زهري بن أيب سلمى: "سوف"ومثله 
 أقوم آل حــــــــــصٍن َأم نســــــاءُ            ِإخـــاُل أدِريْ  فَ ســــــو و وَما أدري 

  ثانيا: األزمنة المركبة
، وهي مطلقة مستغرقة يف مفهوم الزمان املقبل بتمامه. إن هذه الصيغ ال قيد هلا كما مر  

واألزمنة املركبة على ثالثة أقسام رئيسية: املاضي املقيد، احلال املقيد، املستقبل املقيد، كل منها منقسم إىل 
  ع خمتلفة بقيود خاصة يتميز ا بعضها عن بعض وفيها يأيت الفعل بعد القيد.فرو 

غالبها حروف: كقد، ومل، وإذا، وإن، وبينما، ... و تحديد عالقة الزمان به، فكثرية، أما قيود الفعل ل
مثل: ناقصة مثل: كان، صار، أصبح ... وبعضها تعبريات بسيطة، كأمس، حني، إياك، أو مركبة أفعال وبعضها 

  حىت أنه، روي أنه، قيل أنه، قال، حدثين.
إىل املتكلم أو أبعد إليه من  ابعضها أقرب زمنفيكون وهكذا تتفاوت املراتب الزمنية للفعل ذه القيود 

فهذا كالم يوهم التكرار على الرتاخي  كدت أراهبعضه اآلخر. ويف نوع منها قد يكون التكرار.حنو قولك: 
  .كنت أراه حينا بعد حينأي ، فكنت أراه، أيتهقد ر والرتدد، خبالف: 

  بينما قد رأيته يدل على أن الفعل قد حدث مرة واحدة وبصورة جازمة.

 وهو أربعة أنواع: الماضي المقيد:) 1

و املتكلمني وهي صيغة املخاطب، واملخاطبة واملخاطبَـْني واملخاِطِبْني واملخاطبات واملتكلم  الماضي القريب: -أ
قلُت، أكرمت، ضي حنو: قرب ما حدث من األفعال بالنسبة للمتكلم بني املراتب الزمنية للماأ وهذه الصيغ

فالفعل املضارع الذي يأيت «املاضي يف كل األحوال على صيغة . وهنا ال يشرتط أن يكون الفعل ُتمحبنساقربتما،
دل على املاضي القريب أيضا ، ي"بدأ، أخد، طفق، جعل، عاد، صار، أصبح،مازال، أقبل، أنشأ، ظل، بات"بعد 

 ، : بدأ يالعبهلكن يفيد التكرار واالمتداد حنو
 ].150اآلية[األعراف ﴾ َوَأَخَذ ِبَرْأِس َأِخيِه َيُجرُه ِإلَْيهِ وقوله تعاىل: ﴿ •

                                                 
  .332ص  م،1980ط، دار اجليل بريوت، د. ،) أبو الطيب املتنيب: ديوان املتنيب1(
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    ].22اآلية[األعراف ﴾ َوطَِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنةِ وقوله أيضا: ﴿ •
 .خصمه جعل يغريه على •
 على السلطة. هعاد ينافس •
 .وصار يشعر بالندم على ما فعل •
 أصبح يستوحش منه. •
 وأقبل يكلمه بهدوء. •
 وظل يحاسبه على تصرفاته. •
 .أنشأ يقول •
     )1(».به وبات يستأنس •

 هو الذي يفيد القطع ويدل على حدث يف وقت معني من الزمان املاضي. الماضي الجازم: -ب

املاضي يف الكالم املوجب بعد (قد) ويف الكالم السالب بعد (ما) و(ال) النافيتني للجزم، وضابطه أن يأيت الفعل *
الِتي ُتَجاِدُلَك ِفي  َقْد َسِمَع اللُه قـَْولَ وللداللة على حدوث الفعل مرة واحدة، حنو(مسع) يف قوله تعاىل: ﴿

 .]1اآلية[المجادلة ﴾ َزْوِجَها
   قول الشاعر:) ويفدت) و(ال ذمَنام(ما أخوحنو 

  )2(ليلين نز ز ارق        وال ذمَنا في الناوما أخمدُت ناُر لنا دوَن ط
أو يكون الفعل املضارع مقرونا بقيد من القيود الزمنية وهي الظروف وأدوات االستفهام كما إذا وقع بعد: 

نه، عن مشاله، قبل، بعد، إذ، ملا، مذ، منذ، حىت، كذلك إذا وقع قبل: على، يف، حتت، من، أمام، خلف، عن ميي
  إىل، إذا به، هو (للحالية)، أمس.
  تسبقه:  ا بظروفوأمثلة املاضي اجلازم مقرون

  .]30اآلية [البقرة ﴾ي اْألَْرِض َخِليَفةَوِإْذ قَاَل رَبَك ِلْلَمَالِئَكِة ِإني َجاِعٌل فِ قوله تعاىل: ﴿
َناهُ وقوله تعاىل: ﴿ ُه َآتـَيـْ ا بـََلَغ َأُشد22اآلية[يوسف  ُحْكًما َوِعْلًما﴾ َوَلم.[  
  وقول الشاعر:

                                                 
  .10اللغة العربية، ص األزمنة يف : آيدن ) فريد الدين1(
  .11ص  املرجع نفسه:)2(
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  ت أن ألقاك منذ هجرتناولقد نسيتك مْذ نسيَت صداقتي         فأبيْ 
  ومثال الفعل املاضي مقرون بقيود تأيت بعده، بعضها النتهاء الغاية، وبعضها للظرفية.

  قول الشاعر:
 غير بارح قةدواعي دم مهرا         هت من ضريدعا الطير حتى أقبل

 .افكلس في المسجد لالعتج •
 سافر إلى مكة المكرمة ألداء فريضة الحج، ثم رجع بعد شهر. •
 أقبل وهو يبتسم. •
 وصل أمس. •
 .وقف تحت الشجرة •

  ومثال الفعل املاضي بعد أدوات االستفهام:
  ].17اآلية[البروج ﴾ َهْل َأتَاَك َحِديُث اْلُجُنودِ ﴿كقوله تعاىل: 

  ].1اآلية[الفيل ﴾ َعَل رَبَك بَِأْصَحاِب اْلِفيلِ َأَلْم تـََر َكْيَف فَـ ﴿
  ].68 اآلية[الواقعة ﴾ َأفـََرَأيـُْتُم اْلَماَء الِذي َتْشَربُونَ ﴿

فالفعل املاضي بكونه مقرونا بالقيود يدل على حدث سابق الوقوع قطعا، إال ما جاء بعد أدوات 
  ت اهللا البينات. االستفهام، فإنه جازم حكما ال حقيقة، إال ما جاء يف آيا

وذلك يف زمن غري قريب،و  حكماو وهو أسلوب للحكايات عن أمر حدث، حقيقة أ ي:ئاو الماضي الر  -ج

، بعد (كان)، وبعد (ملا) اجلزائية اليت تسبقها (لوال) الشرطية ضابطه أن يأيت الفعل على صيغة املاضي أو املضارع
ان). كل ذلك يف الكالم اإلجيايب والسليب على السواء وهو زمان وبعد (ل) اجلوابية وبعد (حىت) إذا سبقتها (ما ك

يَماُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا ﴿ :حدوث الفعل عرب مدة، كقوله تعاىلاستغرق يف  َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوَال اْإلِ
  ].52[الشورى ﴾ نـَْهِدي ِبِه َمْن َنَشاءُ 

  وقول الشاعر:
  ب المنامِ يْ طِ  ي           لما ترَك القطان الليالِ ولو ال الُمزعجاُت مِ 

َكانُوا َال يـَتَـَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فـََعُلوُه وقد يتخلل حرف النفي بني (كان) وبني ما يتعاقبه من فعل كقوله تعاىل: ﴿
  ].73اآليةلَِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلوَن﴾ [المائدة 
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ضابطه أن يأيت الفعل  ،لحكاية عن حكاية أمر يف زمان سابقل و أسلوبوهي: ئاو حكاية الماضي الر  -د

الم اإلنشائي، فإنه ليس ك، هذا يف الكالم اخلربي، وأما الكنت قد رأيت زيداحنو:  املاضي البعيد بعد (كان قد)
  هل كنُت َقد رأيُت زيدا؟ ما كنت قد رأيت أوالعادة أن تأيت (قد) بعد (كان) أو قبله كما لو قلت: من 
لم يسبق لي طريقة بناء هذا املاضي: أن يأيت الفعل املاضي بعد تركيب استحدثه العرب (مل يسبق أن)، حنو: أما 
     )1(.رأيته رأيته، وهل سبق لي أن زيدا، وما سبق لي أنرأيت أن 

ن وهو احلال السريع الذي يتحدث فيه املتكلم عن أمر ال يزال جاريا بالنسبة له، وإن كاالحال المقيد:  -2

يتحدث فيها لتلك اللحظات اليت  بالنسبة لغريه، وضابطه أن يكون الفعل املضارع مقرونا بقيد حيددهقد مضى 
واملخاطبة واملخاطَبَـْني، واملخاطـِبَـْني واملخاِطبات واملتكلم واملتَكِلَمْني من املضارع مع  املتكلم، كصيغ املخاطب،

  املنفصلة قبلها.ذكر الضمائر 
  أنتم تشهدون، أنتن تصدقن، أنا أنصحكم، نحن نتعاون. أنِت تكتبين، أنتما تسمعان: أنت تقول، حنو

  . ، فإا من املستقبل املطلقأما صيغ األمر

  :وهو أربعة أنواعالمستقبل المقيد:  -3

 للشرط وجيوز أن يكون على صيغة املاضي واملضارع،  وهو الفعل الذي يأيت جزًءاالمستقبل المعلق:  -أ

 املاضي قول الشاعر: ومثاله عن
  يم تمردان أنت أكرمت اللئِ إِ و             يم ملكتهذا أنت أكرمت الكرِ إِ 

حيسن الظن بالناس وال يفرق بينهم، فيوشك أن  نأي إن تكرم الكرمي متلكه، وإن تكرم اللئيم يتمرد. وهذا تنبيه مل
  من بعض، ومعلق على وقتني من املستقبل.شر يناله 

 ].7اآلية﴾ [محمد ِإْن تـَْنُصُروا اللَه يـَْنُصرُْكْم َويـُثَبْت َأْقَداَمُكمْ ﴿  قوله تعاىل: رعاملضامن ومثاله 

إذا الفعل املاضي الذي يأيت بعد (يُكوُن َقْد) وذلك جزء لفعل الشرط كقولك:  وهوالمستقبل الروائي:  -ب

 سبقته تكون قد أحرزت النصر.

 اْلِبر َحتى َلْن تـََناُلوا ﴿:  يأيت بعد (لن) كما يف قوله تعاىل الذي وهو الفعلالمستقبل السلبي الجازم:  -ج
ا ُتِحبونَ  92اآلية[آل عمران ﴾  تـُْنِفُقوا ِمم[.  

                                                 
  .14-13اللغة العربية، ص األزمنة يف : ) فريد الدين آيدن1(
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 َوَما َكاَن اللهُ ﴿:  بعد (ما كان ِل) حنو قوله تعاىل الفعل الذي يأيت وهو :قبل الروائيتحكاية المس -د
بـَُهْم َوَأْنَت ِفيهِ  بـَُهْم َوُهْم َيْستَـْغِفُرونَ لِيـَُعذ ُه ُمَعذ1(.]33اآلية[األنفال ﴾ ْم َوَما َكاَن الل(  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .16-15ص  األزمنة يف اللغة العربية، )فريد الدين آيدن:1(
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III. :الداللة الزمنية للصيغ الفعلية 

كما يقول ابن  لقد أسلفنا القول يف ما سبق عن احلديث حول الداللة الزمنية للفعل وأنواع الزمن،
ساوقة للزمان والزمان من مقومات األفعال توجد عند وجوده وتنعدم عند عدمه ملا كانت األفعال م«يعيش

وذلك من قبل أن األزمنة حركات الفلك  حاضر،مستقبل، ماض، وملا كان الزمان ثالثة، انقسمت بأقسام الزمان،
 لك ماضمنها حركة مل تأت بعد ومنها حركة تفصل بني املاضية واآلنية كانت األفعال كذ فمنها حركة مضت،

  . »حاضر ومستقبل
وأما احلاضر فهو الذي يصل إليه  فيقع األخبار عنه يف زمان وجوده، فاملاضي ما يعدم بعد وجوده،

بل يكون  فيكون زمان اإلخبار عنه هو زمان وجوده واملستقبل ما مل يكن وجود بعد، املستقبل يسري منه املاضي،
ى مصطفى فاضل الساقي أن أهم ما ينبغي ذكره مما له عالقة كما ير    )1(زمان األخبار عنه قبل زمان وجوده.

وهو زمن صريف مبعىن أنه وظيفة صيغة  يتلخص بأن الزمن يف الفعل وظيفة صرفية، مبسألة الزمن يف اللغة العربية،
   )2(»الفعل

"ففعل" تدل على املاضي  ويتضح من خالل هذا أن للفعل صيغ هلا دالالت على احلدث أو الزمن.
املستقبل)  املاضي، وهذه األزمنة الثالثة (احلال،، "أفعل" على احلال واالستقبال، ل" على احلال واالستقبال"يفع

غة جزء من التحليل الصريف وأا باعتبارها مبىن صريف البد من النظر إليها على الصيو « ل عليها.هلا حمددات تد
   )3( »ى ألسنة املتكلمنيأا تلخيص شكلي جلمهرة من العالمات ال حصر هلا ترد عل

إن صيغة "فعل" تدل على املاضي باعتبار الوضع واألصالة وتنصرف إىل أزمنة خمتلفة عندما  أوال صيغة فعل:

  كأدوات النصب واجلزم وغريها. أو تغريها عوامل التبديل من زمن إىل زمن آخر، تدرج يف السياق،

أخبار  دكسر  عن مراحل زمنية مضت وانقطع أثرها، ريوذلك عندما تأيت للتعب فعل دالة على الماضي: -1

َوِإْذ قـُْلَنا ِلْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ﴿ من ذلك قوله تعاىل: ،أو تقرير أمر من األمور املتعلقة باجلزاء والتسريع األولني،
إذا جاء الفعل "أىب" يف سياق  ]34اآليةة [البقر  ِآلََدَم َفَسَجُدوا ِإال ِإبِْليَس َأَبى َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِيَن﴾

 وهو ماض يشري إىل أن احلدث  ﴾قلنا للمالئكة﴿ هو قوله تعاىل: ماضي،

                                                 
  .44م، ص  2009.ط،، دار املعرفة، د2لنحو العريب،ج ) سيدي حممد ولد داود أمحد: ألفية ا1( 

  .24ص  :املرجع نفسه)2(

  .144متام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، ص  )3(
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َأْمِر  ِإال ِإْبِليَس َكاَن ِمَن اْلِجن فـََفَسَق َعنْ  َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلََدَم َفَسَجُدوا﴿ كما يف قوله تعاىل:
  ].50اآليةف [الكه رَبِه﴾

    )1(أبعد يف املضي من الزمن الفعل "فسق". إذ جاء الفعل "فسق" تاليا للفعل "كان" الذي وضعه يف مرحلة زمنية،
يشرح أبو حيان الفعل "أىب" بأفعال مسايرة له يف الزمن ومساوية له يف املعىن، "فأىب" عنده: "امتنع وانف عن 

  بار عن "إبليس" بأنه خالف حاله حال املالئكة فأىب السجود. وهي ماضية ألن املقصود هو اإلخ السجود"،
 [الحجر ﴾) ِإال ِإبِْليَس َأَبى َأْن َيُكوَن َمَع الساِجِدينَ 30َفَسَجَد اْلَمَالِئَكُة ُكلُهْم َأْجَمُعوَن (﴿ :يف قوله أيضاو 

  ].31-30 اآلية
َهاِإنا َعَرْضَنا اْألََمانََة َعَلى السَماَواِت َواْألَ ﴿  اآلية [األحزاب ﴾ْرِض َواْلِجَباِل فَأَبـَْيَن َأْن َيْحِمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ

72.[  
  ].138اآلية [األعراف ﴾فَأَتـَْوا َعَلى قـَْوٍم يـَْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم َلُهمْ ﴿ ومن ذلك قوله تعاىل:

َعَلى قـَْوٍم  ْزنَا بَِبِني ِإْسَرائِيَل اْلَبْحَر فَأَتـَْواَوَجاوَ ﴿وهو قوله تعاىل: ال على املاضي،حيث جاءت "أتوا" يف سياق د
  ].138اآلية[األعراف  ﴾يـَْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم َلُهمْ 

  "وأتوا" ماض من وجهني:الفعل  حيث

  .﴾َوَجاَوْزنَا﴿ وهو قوله تعاىل: أا جاءت معطوفة على فعل ماض لفظا ومعىن، :الوجه األول

    )2(ت يف سياق سره أخبار بين إسرائيل.أا وقع :الوجه الثاني

من  اماض قريب إذ جاءت "إذن": ].39اآلية[الحج  ﴾ُأِذَن ِللِذيَن يـَُقاتـَُلوَن بِأَنـُهْم ظُِلُموا﴿ ومنه قوله تعاىل:
وما كانوا يالقونه  احلال فقد نزلت هذه اآلية بعد أن شكا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشركي مكة،

  م من أدى.منه
ُهَما رَِجاًال َكِثيًرا َوِنَساءً ﴿ أما قوله تعاىل: على زمن ماض بعيد  البث" فعل دفإن "].1اآلية[النساء  ﴾َوَبث ِمنـْ

نـَْفٍس  الِذي َخَلَقُكْم ِمنْ  يَا َأيـَها الناُس اتـُقوا رَبُكمُ ﴿ إذ جاء معطوف على "خلق" يف قوله تعاىل: يف املضي،
َها َزْوَجَها   ألنه يعود إىل زمن خلق آدم. وإمنا كان بعيدا يف املضي، ]،1اآلية [النساء  ﴾َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

                                                 
  .38، ص ) بكري عبد الكرمي: الزمن يف القرآن الكرمي1(

  .84-83 :املرجع نفسه)2(



أزمنة الفعل و داللة صيغه                                     األول               الفصل  

 

43 
 

. فإن ]31اآلية[المائدة  ﴾فـَبَـَعَث اللُه ُغَرابًا يـَْبَحُث ِفي اْألَْرِض لُِيرِيَُه َكْيَف يـَُواِري َسْوَأَة َأِخيهِ ﴿ وقوله تعاىل:
ما كان من قتل  بين آدم قابيل وهابيل،جاءت يف سياق سرد قصة إ ﴾فـَبَـَعَث اللُه ُغَرابًا﴿" يف َعثَ بَـ الفعل "

تـُُقبَل ِمْن َأَحِدِهَما َوَلْم ﴿ أحدمها لآلخر وذلك يف قوله تعاىل: َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ ابـَْنْي َآَدَم بِاْلَحق ِإْذ قـَربَا قـُْربَانًا فـَ
  . ]27اآلية [المائدة  ﴾َن اْآلََخرِ يـُتَـَقبْل مِ 

  ].30اآلية [المائدة  ﴾َفَطوَعْت َلُه نـَْفُسُه قـَْتَل َأِخيِه فـََقتَـَلُه فََأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسرِينَ ﴿ إىل قوله تعاىل:
ن جند أن كل هذه األفعال وقع يف زم "،ثَ بـَعَ " "،قـََتلَ " "،َطوعَ " وإذا ما درسنا األفعال املاضية الثالثة:

  ".َقَتلَ تابعة "ل"ثَ بـَعَ " "،قـََتلَ فطوع أسبق يف الزمن من " "الفاء" هي اليت حددت زمن كل فعل، خمتلف عن اآلخر،
يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا َال َتُكونُوا  ﴿ قوله تعاىل: ومن األفعال املاضية الدالة على أخبار األولني من األنبياء،

  .]69اآلية[األحزاب  ﴾رَأُه اللُه ِمما قَاُلوا وََكاَن ِعْنَد اللِه َوِجيًهاَكالِذيَن َآَذْوا ُموَسى فـَبَـ 
  ]. 71 اآلية[األنعام  ﴾َوأُِمْرنَا لُِنْسِلَم ِلَرب اْلَعاَلِمينَ  ...﴿ وقوله تعاىل:

.                                                      ]50يةاآل[المؤمنون  ﴾َوَآَويـَْناُهَما ِإَلى رَبـَْوٍة َذاِت قـََراٍر َوَمِعينٍ  ...﴿ وقوله عز وجل:
  ].  79[األعراف اآلية ﴾َأبـَْلْغُتُكْم ِرَساَلَة رَبي َوَنَصْحُت َلُكْم َوَلِكْن َال ُتِحبوَن الناِصِحينَ ﴿
َنا﴿     ].70اآلية[البقرة  ﴾ِإن اْلبَـَقَر َتَشابََه َعَليـْ
      ].36اآلية[ص  ﴾َتْجِري بَِأْمرِِه رَُخاًء َحْيُث َأَصابَ  َفَسخْرنَا َلُه الريحَ ﴿
  . ]9 اآلية [الفجر ﴾َوثَُموَد الِذيَن َجابُوا الصْخَر بِاْلَوادِ ﴿
بُوُهَما فـََعزْزنَا بِثَاِلثٍ ﴿ 14 اآليةيس  [ ﴾َفَكذ[ .         

 َلْم يـَْبُصُروا ِبهِ  قَاَل َبُصْرُت ِبَما﴿ :قوله تعاىل عة يف مجلة حمكيةومن األفعال املاضية اليت جاءت واق
  ]. 96اآلية[طه  ﴾فـََقَبْضُت قـَْبَضًة ِمْن َأثَِر الرُسولِ 

          ].51اآلية[يوسف  ﴾قَاَلِت اْمَرَأُة اْلَعزِيِز اْآلََن َحْصَحَص اْلَحق ﴿ وقوله:

  .]47اآلية[النمل  ﴾قَالُوا اطيـْرنَا ِبَك َوِبَمْن َمَعكَ ﴿
  ].59 اآلية[األنبياء ﴾الُوا َمْن فـََعَل َهَذا بَِآِلَهِتَنا ِإنُه َلِمَن الظاِلِمينَ قَ ﴿
﴿ رَنا َوَأْهَلَنا الضَها اْلَعزِيُز َمسا َدَخُلوا َعَلْيِه قَاُلوا يَا َأيـ88اآلية[يوسف  ﴾فـََلم.[  

زمنية تطول أو تقصر،من ذلك قوله وتفصل بينهما فرتة  وهناك أفعال جاءت متتالية يف الزمن املاضي،
َها َوَطًرا َزوْجَناَكَها﴿تعاىل:   ].37 اآلية [األحزاب ﴾فـََلما َقَضى زَْيٌد ِمنـْ
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" َزوجْ " أسبق يف احلدث من "َقَضىإال أن الفعل " " يدالن على زمن ماض،َزوجْ " و"َقَضىإذ جند الفعلني "
  وسلم.واحلدثان وقعا يف عهد الرسول صلى اهللا عليه 

والزمن الذي يفصل بني الفعلني هي الفرتة الواقعة  " لرسول صلى اهللا عليه وسلم،َزوْجَناَكَهاخلطاب يف "فا
ِإنا َعَرْضَنا اْألََمانََة َعَلى ﴿ وقوله تعاىل: بني زواج زيد بن احلارثة من زينب بنت جحش رضي اهللا عنهما.

ْنَسانُ السَماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجَباِل فَأَ  َها َوَحَمَلَها اْإلِ        )1(].72 اآلية[األحزاب  ﴾بـَْيَن َأْن َيْحِمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ

 فعل دال على الحاضر: -2

 اآلن من املواضع اليت تأيت فيها فعل دالة على احلاضر يف القرآن الكرمي، الظرف الدال على احلني حنو:
  .]66 اآلية[األنفال  ﴾اْآلََن َخفَف اللُه َعْنُكْم َوَعِلَم َأن ِفيُكْم َضْعًفا﴿ من ذلك قوله تعاىل: وحنومها: اليومو 

ِعْشُروَن  يَا َأيـَها النِبي َحرِض اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى اْلِقَتاِل ِإْن َيُكْن ِمْنُكمْ ﴿ ولقد جاءت هذه اآلية بعد قوله تعاىل:
 [األنفال اآلية ﴾ْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئٌة يـَْغِلُبوا َأْلًفا ِمَن الِذيَن َكَفُروا بِأَنـُهْم قـَْوٌم َال يـَْفَقُهونَ َصاِبُروَن يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـْيِن َوإِ 

65[.  
  " دل على احلاضر من جهتني، من جهة السياق العام ومن جهة الظرف.َخففَ فالفعل "

ْن ِديِنُكْم َفَال َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم اْليَـْوَم يَِئَس الِذيَن َكَفُروا مِ ﴿قوله تعاىل: ومنه 
ْسَالَم ِديًنا َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكمْ    ].3 اآلية[المائدة  ﴾نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ

حيان "اليوم" الذي وقد شرح أبو « وقد نزلت هذه اآلية يوم اجلمعة، كان يوم عرفة بعد العصر يف حجة الوداع.
ل على أن واليوم هو يوم عرفة مما يد " بأن األلف والالم يف اليوم للعهد،أَْمتَْمتُ " "َ َأْكَمْلتُ  جاء سابق لـ"بئس" و"

    )2(.»الفعلني يقعان يف حاضر ذلك اليوم
[النساء  ﴾ورُُهمْ َأْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصدُ ﴿ وقد اختلف النحاة واملفسرون يف زمن "حصرت" يف قوله تعاىل:

فعل  ألن "حصرت" فقد ساق الكوفيون هذه اآلية لتكون شاهدا على جواز وقوع املاضي حاال، .]90 اآلية
  ماضي وهي يف موقع احلال. 

  
  

                              

                                                 
  .86بكري عبد الكرمي: الزمن يف القرآن الكرمي، ص )1(

  .90ص املرجع نفسه: )2(
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 فعل دالة على المستقبل:  -3

يراد ا تنزيل حوادث املستقبل منزلة  ط،حيضر لضواب إن وجود صيغ "فعل" يف سياق استقبايل يف القرآن الكرمي،
  وهذا لإلشارة إىل أن حدوثها واقع ال حمالة. حوادث املاضي،

وأصبحت حوادث واقعية،ومن ذلك قوله  مثاهلا يف حتقيق وقوعها يف املستقبل مثل حوادث املاضي اليت وقعت،
  .]11 اآلية [اإلنسان ﴾ْضَرًة َوُسُرورًافـََوقَاُهُم اللُه َشر َذِلَك اْليَـْوِم َوَلقاُهْم نَ ﴿ تعاىل:

وهذا بفضل قرينة لفظية هي"اليوم" فقد جاءت هذه اآلية بعد  حيث انتقل الفعالن "وقى" و"لقى" إىل االستقبال،
واملراد  . و"ال" يف "اليوم" عهدية]10اآلية [اإلنسان  ﴾ِإنا َنَخاُف ِمْن رَبـَنا يـَْوًما َعُبوًسا َقْمَطرِيًرا﴿ قوله تعاىل:

  باليوم يوم القيامة.
  "يعيش الكافر يومئذ حىت يسيل من عينيه عرق كالقطران". قال ابن عباس رضي اهللا عنه:

  1اآلية[النحل  ﴾َأَتى َأْمُر اللِه َفَال َتْستَـْعِجُلوهُ ﴿ ولقد تباينت آراء مجهور املفسرين يف زمن "أتى" يف قوله تعاىل:
  راء التالية: .حيث ينقل عنهم أبو حيان اآل]

،نصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم وظهوره على الكافرين ﴾َأَتى َأْمُر اللهِ ﴿ أن املراد باألمر يف قوله تعاىل: - 
 وهنا يكون "أتى" يرتاوح بني املضي القريب واملستقبل القريب. وظفره بأعدائه وانتقامه منهم.

 ويتعني يف هذه احلال ملستقبل قريب.  ب رسول اهللا،عقاب اهللا ملن أقام على الشرك وتكذي :أن يراد باألمر - 

أن يكون املعىن أتت مبادئه وإمارته وجاء للتعبري باملاضي عن املستقبل لتحقق وقوعه أو قرب وقوعه وبذلك  - 
 ينصرف الفعل أتى إىل املستقبل البعيد.

َناَك اْلَكْوثـَرَ ﴿ كذلك قوله تعاىل: ث يتحدد البعد الزمن للفعل حي« .]1 اآلية [الكوثر ﴾ِإنا َأْعطَيـْ
أن الكوثر  أن الكوثر ستة وعشرين قوال من هذه األقوال: قال أبو حيان، أعطيناك حسب شرح املفسرين للكوثر.

املاضي املستمر إىل االستقبال باعتبار أن القرآن قد استمر  وتكون الداللة الزمنية ألعطيناك هو املضي، هو القرآن،
  نزوله بعد سورة الكوثر.

على اهللا تعاىل ... وتكون "أعطيناك" ذه  وقيل هي التوحيد كما قالوا هي نور قلبه، وقيل هي كنز األصحاب،
     )1(»ومعىن املفاهيم املتعددة لـ "الكوثر" ماضية لفظا،

                                                 
  .91ن الكرمي، صبكري عبد الكرمي: الزمن يف القرآ )1(
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ليه وأكثرها رواجا عند املفسرين فهو ما ينقله أبو حيان من حديث لرسول اهللا صلى اهللا      ع أما أشهر األقوال،
عليه  قال ر وعدين به،هو حوض ترد قال رسول اهللا أتذرون ما الكوثر قلنا اهللا ورسوله أعلم،« وسلم حيث قال:

  »النجوم أميت يوم القيامة آنيته عدد

   )1(وذا التفسري تنتقل داللة "أعطيناك" إىل االستقبال البعيد.
فـَُتِثيُر َسَحابًا  َواللُه الِذي َأْرَسَل الريَاحَ ﴿ ة يف قوله تعاىل:ومن األفعال املاضية الدالة على االستقبال بقرينة لفظي

 جماز فنسوقه ومنه قوله تعاىل: "ْقَناهُ "فسُ  وجماز تسوق قال أبو عبيد، "ْقَناهُ إذ معىن "سُ  .]9 اآلية [فاطر ﴾َفُسْقَناهُ 
ومعىن  معطوف على فعل ماض لفظا،إذ جمازه ويقيمون الصالة ... إذ جاء الفعل املاضي  ﴾فأقاموا الصالة﴿

ُهْم ﴿ وذلك يف حنو قوله تعاىل: إذ جاء بعد دعاء، ستقبال،العلى ا "فعل"هو"أرسل"وقد يدل  َرِضَي اللُه َعنـْ
 أنه جاء بعد سياق استقبايل وذلك يف قوله تعاىل: والدليل على أنه استقبال، ].8 اآلية [البينة ﴾َوَرُضوا َعْنهُ 

رُ ِإن الِذيَن ﴿ ) َجَزاُؤُهْم ِعْنَد رَبِهْم َجناُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن 7اْلَبرِيِة ( َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت ُأولَِئَك ُهْم َخيـْ
   ].8-7اآلية[البينة  ﴾َتْحِتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا

َأْصَحاَب  َونَاَدى َأْصَحاُب اْلَجنةِ ﴿ قوله تعاىل:يضا أومن األفعال املاضية لفظا، الدالة على االستقبال بقرينة 
   ].44 اآلية[األعراف  ﴾النارِ 

  .]1 اآلية[األنبياء  ﴾اقْـتَـَرَب لِلناِس ِحَسابـُُهمْ ﴿
  ].1 اآلية[القمر  ﴾اقْـتَـَرَبِت الساَعُة َواْنَشق اْلَقَمرُ ﴿
  .]108 اآلية[طه  ﴾ِإال َهْمًسا َوَخَشَعِت اْألَْصَواُت لِلرْحَمِن َفَال َتْسَمعُ ﴿
  ].68 اآلية [الزمر ﴾َونُِفَخ ِفي الصوِر َفَصِعَق َمْن ِفي السَماَواِت َوَمْن ِفي اْألَْرضِ ﴿

  . )2(»وتفيد صيغة يفعل وقوع احلدث يف الزمن املاضي واحلال واالستقبال« :ثانيا: صيغة يفعل
 اق على املاضي بفضل قرائن منها:تدل يفعل يف السي داللة يفعل على الماضي: -1

السَماِء َماًء  َأَلْم تـََر َأن اللَه َأنـَْزَل ِمنَ ﴿ من ذلك قوله تعاىل: ،ومعىن لفظا عطف مضارع على ماض :أوال

فالفعل املضارع (تصبح) حتمل داللة املاضي،على الرغم من أا  ].63 اآلية [الحج ﴾فـَُتْصِبُح اْألَْرُض ُمْخَضرةً 
 د االستمرار والتجدد.تفي

                                                 
  .94- 93ص الزمن يف القرآن الكرمي،  :بكري عبد الكرمي)1(

  .241ص اللغة العربية معناها ومبناها، :ام حسانمت )2(
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ُتْم َوَفرِيًقا تـَْقتـُُلونَ ﴿ :أيضاقوله و  بـْ معطوف تـَْقتـُُلونَ حيث جاء الفعل املضارع " ]،87 اآلية [البقرة ﴾فـََفرِيًقا َكذ "
بـُْتمْ على الفعل املاضي ( َكذ .(  

َأَلْم تـََر َأن اللَه ﴿ عاىل:ومعىن قوله ت ومن الشواهد القرآنية اليت جاء الفعل املضارع فيها معطوف على ماض لفظا،
 ُيْخِرُج بِِه َزْرًعا ُمْخَتِلًفا َأْلَوانُُه ثُم َماِء َماًء َفَسَلَكُه يـََنابِيَع ِفي اْألَْرِض ثُمَأنـَْزَل ِمَن الس ا ثُميَِهيُج فـَتَـَراُه ُمْصَفر

  . ]21 اآلية [الزمر ﴾َيْجَعُلُه ُحطَامً 
ألا جاءت معطوفة على الفعل املاضي  وهي ماضية، ) صيغت صياغة املضارع،َجيَْعُلهُ ( )،اهُ تـَرَ ( )،يَِهيجُ فاألفعال (
  ].21 اآلية [الزمر ﴾... َأَلْم تـََر َأن اللَه َأنـَْزَل ِمَن السَماءِ ﴿ قوله تعاىل:"أنزل" يف 

اْلَمِديَنِة َيْسَعى  ُجٌل ِمْن َأْقَصىَوَجاَء رَ ﴿ قوله تعاىل:ومعىن من ذلك  جميء (يفعل) بعد فعل ماض لفطا، :ثانيا

  .]20 اآلية[القصص  ﴾قَاَل يَا ُموَسى ِإن اْلَمَألَ يَْأَتِمُروَن ِبَك لِيَـْقتُـُلوكَ 
 "قال" واآلية كلها وردت يف سياق قصصي، بعد الفعل املاضي حيث جاء الفعل املضارع يأمترون يف معىن املاضي،

   .  ]2- 1 اآلية [القصص ﴾َك َآيَاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبينِ ) تِلْ 1طسم (﴿ قوله تعاىل:بدأ من 
قًا﴿ :أيضا ومن قوله ُرَك بَِيْحَيى ُمَصدَه يـَُبشالل ي ِفي اْلِمْحَراِب َأنِبَكِلَمٍة ِمَن  فـََناَدْتُه اْلَمَالِئَكُة َوُهَو قَاِئٌم ُيَصل

    )1(].39 اآلية[آل عمران  ﴾اللهِ 
ومما يؤكد مضيه  ) جاء يف معىن املاضي، ألنه مسبوق بفعل ماض،هو قوله تعاىل فنادته،َبشُركَ يُـ الفعل املضارع (ف

 ﴾اللُه قـَْوَل الِتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َقْد َسِمعَ ﴿:  قولهومنه  سياق ذكر أخبار األنبياء والرسل. أنه جاء يف
  ].1 اآلية[المجادلة 

) مسبوقا بالفعل املاضي املركب من (قد) و(مسع)،وهو تركيب جيعله النحاة داال ُلكَ ُجتَادِ حيث جاء الفعل املضارع (
ألنه جواب لقولك (ملا يفعل) وهو لنفي املاضي القريب من احلال أو املستمر  على املاضي القريب من احلاضر،

  إىل احلال.
ِمْن بـَْعِد اْلَغم َأَمَنًة  م َأنـَْزَل َعَلْيُكمْ ثُ ﴿ تعاىل: قولهومن صيغ (يفعل) الدالة على املاضي القريب فعل (يغشى) يف 

  ]. 154 اآلية[آل عمران  ﴾نـَُعاًسا يـَْغَشى طَائَِفًة ِمْنُكمْ 
     جاء بعد فعل ماض غري بعيد هو (أنزل). "يغشى"والفعل املضارع 
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 اآلية [مريم ﴾َتْحِمُلهُ  ِه قـَْوَمَهافَأََتْت بِ ﴿ تعاىل: قولهحنو  جميء الفعل املضارع حاال من فاعل لفظا ومعىن، :ثالثا

27 [ 

  ].20 اآلية[القصص  ﴾َوَجاَء رَُجٌل ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى﴿ أيضا: قولهومنه 
حيث جاء الفعل املضارع (حتمله) و(يسعى) داال على املاضي يف اآليتني، ألن الفعل املضارع مجلة حالية فيهما، 

 .واآليتان يف سياق قصص إخباري

 الداللة على املاضي بقرينة لفظية: :رابعا

 .]91اآلية[البقرة  ﴾َفِلَم تـَْقتُـُلوَن َأنِْبَياَء اللِه ِمْن قـَْبلُ ﴿ قال تعاىل:

  واليت دلتا على أن القتل يف هذه اآلية قد انقضى وانقطع أثره. والقرينة هي (من قبل)،
  الم بأن األمر مستمر ومنه إلع وفائدة سوق مستقبل يف معىن املاضي، قال ابن عطية:

  ].25 اآلية[األنبياء  ﴾َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإال نُوِحي ِإلَْيهِ ﴿قوله تعاىل: 
َلَك ِمَن اْلُمْرَسِليَن ِإال ِإنـُهْم لََيْأُكُلوَن الطَعاَم َويَْمُشوَن ِفي﴿ ومنه قوله تعاىل: [الفرقان  ﴾ْسَواقِ اْألَ  َوَما َأْرَسْلَنا قـَبـْ

  ].20اآلية
  فإن الفعل املضارع (يأكلون) انصرف إىل املاضي،بفضل القرينة اللفظية "من قلبك".

ُشرًعا َويـَْوَم َال  يـَْوَم َسْبِتِهمْ ﴿ :ومن القرائن اليت تقلب معىن املضارع إىل املاضي هو (يوم) يف حنو قوله تعاىل
  ].163 اآليةف [األعرا ﴾َيْسِبُتوَن َال تَْأتِيِهمْ 

وهذا اليوم الذي صرف الفعل املضارع (يسبتون) إىل معىن املاضي كان يوم تعظيم من بين إسرائيل بأال يشتغلون 
  فيه (يوم السبت) بغري العبادة.

 :معىن الفعل املضارع بعد إذ الفجائية يف سياق أحداث ماضية من ذلك قوله تعاىلاليت تقلب ومن القرائن أيضا 
   )1(.]66 اآلية [طه ﴾َباُلُهْم َوِعِصيـُهْم ُيَخيُل ِإلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم َأنـَها َتْسَعىفَِإَذا حِ ﴿

ُموَسى ِإما َأْن تـُْلِقَي َوِإما  قَاُلوا يَا﴿ :وهي قوله تعاىل ماض حسب سياق اآلية اليت قبلها، "خييل" فالفعل املضارع
   ]65 آليةا[طه  ﴾َأْن َنُكوَن َأوَل َمْن َأْلَقى

  ترد أو تدرك يف السياق القرآين. تدل عليه بقرائن لفظية أو معنوية، داللة يفعل على الحاضر: -2
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َأْحِمُل فـَْوَق  ِإني َأرَاِني﴿على لسان أحد رفيقي سيدنا يوسف عليه السالم يف السجن  قوله تعاىل: ومن ذلك،
رُ  ًزا تَْأُكُل الطيـْ   ].36 يةاآل [يوسف ﴾ِمْنهُ  رَْأِسي ُخبـْ

) ِإين أَرَاِين َأمحِْلُ فاآلية تنقل صورة املنام املاضية إىل الواقع احلاضر وتأيت الداللة على احلاضر من القرائن التالية: (
) فهي استحضار مستمر لوقائع املنام وقد جاءت هذه اجلملة ِمْنهُ  تَْأُكُل الطيـْرُ مث مجلة ( من كل األدوات، ةجمرد

قَاَل َأَحُدُهَما ِإني َأرَاِني َأْعِصُر ﴿: قوله تعاىلمماثلة هلا يف الرتكيب والبعد الزمين هي:  ابقة،معطوفة على آية س
  .]35 اآلية [يوسف ﴾َخْمًرا
  ].92اآلية[يوسف  ﴾قَاَل َال تـَْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَـْوَم يـَْغِفُر اللُه َلُكمْ ﴿ قوله تعاىل على لسان سيدنا يوسف: ومنه

على شرح املفسرين هلذه اآلية وتوجيههم هلا كما تتوقف على نظام  "يغفر اهللا لكم"لداللة الزمنية للفعل وتتوقف ا
  الذي اعتمده املفسرون. الوقف،

أي ال تثريب عليكم اليوم واملعىن عنده ال أثر  تتعلق بالتثريب ويقف باآلية عند اليوم، فالزخمشري جيعل (اليوم)،
  ذي مظنه التثريب فما ظنكم بغريه من األيام.(وهو اليوم ال بكم اليوم،

وهو يعتمد يف ذلك على رواية من روي أن الرسول صلى اهللا  ﴾يـَْغِفُر اللُه َلُكمْ  ..﴿ مث تستأنف اآلية بقوله تعاىل:
قالوا نطن خريا أخ كرمي فقال: أقول ما قال أخي يوسف  قال يوم الفتح لقريش ما ترونين فاعال بكم، عليه وسلم،

   تثريب عليكم اليوم.ال
ميكن أن تدل على املستقبل  إذ جيعل (يغفر) مطلقة، على غري احلاضر،  ،"غفر"وهذا التفسري جبعل الفعل ي

  البعيد أو القريب.
فصل بينه وبني معموله بقوله   أن يتعلق (اليوم) بالتثريب ألن الرتيث مصدر، أما أبو حيان فال جيوز عنده،

  "عليكم".
فيكون املعىن  عاجل غفرانه هللالثاين فإنه جيعل "يغفر" خالصا للوقت احلاضر على إرادة البشارة بأما التقدير ا

ِعْفريٌت ِمَن اْلِجن َأنَا َآتِيَك ِبِه قـَْبَل  قَالَ ﴿ :ومن ذلك قوله تعاىل أبشركم اليوم بدعويت لكم أرحم الرمحاء باملغفرة،
  ].39 اآلية[النمل  ﴾َأْن تـَُقوَم ِمْن َمَقاِمكَ 

[النمل  ﴾قَاَل الِذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب َأنَا َآتِيَك ِبِه قـَْبَل َأْن يـَْرَتد ِإلَْيَك َطْرُفكَ ﴿ :وقوله أيضا
                    )1(].40اآلية
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  "أتى" داال على احلاضر وهذا على اعتبار أن هذا الفعل مضارعا ال اسم فاعل.  حيث جاء الفعل املضارع
  "وأتيك" يف املوضعني، جيوز أن يكون "فعال" و"اسم فاعل". ال الزخمشري:ق

بـ "أنك ترسل  ﴾طرفك قبل أن يرتد إليك﴿ الزمن املراد به "أتى" هو احلال والساعة، فلقد فسروا قوله تعاىل:
  طرفك إىل شيء أبصرت العرش بني يديك".

قبل أن تقوم من ا العفريت (الذي قال "أنا أتيك به ومبا أن ارتداد الطرف أقصر يف املدة من املدة اليت حدده
  مقامك").

   ال على الزمن احلاضر وحده ال ينصرف إىل غريه.فالفعل املضارع "أتى" د
 "أتى" فالفعل ]19 اآلية[الدخان ﴾َوَأْن َال تـَْعُلوا َعَلى اللِه ِإني َآتِيُكْم ِبُسْلطَاٍن ُمِبينٍ ﴿ :ومنه قوله تعاىل
 زمان وثبوته،كما جاء يف سياق يوحيللداللة غالبا على استقرار ال فقد جاء بعد (إن)، ه اآلية،للحاضر يف هذ

  باحلالية.
ُهْم َمْن َقَضى ﴿إن معىن اآلية وال تعلوا على اهللا من أجل أين آتيكم اآلن بسلطان مبني ...ومنه قوله تعاىل:  َفِمنـْ

لُ  ُهْم َمْن يـَْنَتِظُر َوَما َبد   ]23 اآلية[األحزاب  ﴾وا تـَْبِديًال َنْحَبُه َوِمنـْ
ُهْم َمنْ " جاء داال على الزمن احلاضر واحلال ألن معىن اآلية: منهم يـَْنَتِظرُ الفعل املضارع "ف هو  َمْن َقَضى َحنَْبُه َوِمنـْ

ُلوا تـَبْ ... ﴿ قوله تعاىل:يف حال انتظار، بدليل أن اجلملة اليت تلي الفعل هي مجلة حالية وهي  ِديًال َوَما َبد﴾ 
  ه، ال املستشهد وال من ينتظر الشهادة.و أي ما بدلوا العهد وال غري  ]،23 اآلية [األحزاب
  ].49 اآلية[آل عمران  ﴾َأني َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطيِن َكَهْيَئِة الطْيرِ ﴿ قوله:كذلك يف 

  فالفعل املضارع (أخلق) للزمن احلاضر وهو حاضر من عدة وجوه: 
 وألنه مل تقرتن به أداة تصرفه عن احلاضر. ،﴾َأني َأْخُلُق َلُكمْ ﴿ :عد "إين" يف قوله تعاىلأنه جاء ب - 

ْنِجيَل (﴿ يف قوله تعاىل: إنه جاء يف سياق حكاية، -  ) َوَرُسوًال ِإَلى 48َويـَُعلُمُه اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتـْورَاَة َواْإلِ
 ].49-48 اآلية[آل عمران  ﴾ُتُكْم بَِآيٍَة ِمْن رَبُكمْ بَِني ِإْسَرائِيَل َأني َقْد ِجئْ 

   )1(قدر لكم مثل صورة الطري.أواملعىن أين اآلن قادر على أن 
   الة على احلاضر يف القرآن الكرمياملضارع الد ةومن أمثل

  ].20 اآلية[النمل  ﴾َما ِلَي َال َأَرى اْلُهْدُهَد َأْم َكاَن ِمَن اْلَغائِِبينَ ﴿قوله تعاىل: 
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  ].7 اآلية[مريم  ﴾يَا زََكرِيا ِإنا نـَُبشُرَك ِبُغَالٍم اْسُمُه َيْحَيى﴿
 ].6 اآلية[النمل  ﴾َوِإنَك لَتُـَلقى اْلُقْرَآَن ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َعِليمٍ ﴿

 داللة يفعل على االستقبال: -3

  يساير اجتاه الزمن يف السياق.وهي جتعل الفعل  ىل القرائن للداللة على االستقبال،(يفعل) إ يستند
قوله تعاىل على لسان سيدنا يعقوب ذلك يف  مصدرا مؤوال من (أن) و(يفعل)، من ذلك أن يكون (فاعل يفعل)،

 الفعل (حيزنين) على مستقبل قريب إذ دل ].13 اآلية[يوسف  ﴾ِإني لََيْحُزنُِني َأْن َتْذَهُبوا بِهِ ﴿ عليه السالم:
سف ومفارقته أباه أمران مل يكونا قد حدثا بعد ذلك ينصرف الفعل إىل االستقبال بفضل ألن ذهام بسيدنا يو 

 و هذا الفاعل املركب من (أن) الدالة على االستقبال، و(تذهب) اليت حتولت إىل االستقبال أيضا، بفضل (أن)،
  كما كان الفاعل املصدر األول سببا يف صريف (يفعل) إىل االستقبال.

من القرائن الدالة على صرف (يفعل) إىل االستقبال من ذلك قوله  كون من املصدر األول لـ(يفعل)،فإن املفعول امل
َها﴿ تعاىل: ألا يف سياق متن ورجاء يف  وهي استقبال قريب ].113 اآلية [المائدة ﴾قَاُلوا نُرِيُد َأْن نَْأُكَل ِمنـْ

  يستقبل من الزمن القريب.فيما  أن تنزل املائدة.
وإن علمنا  وال جند طعاما آخر، (أنا نريد أن نأكل منها فإن اجلوع قد غلبنا، وهو يشرح هذه اآلية، زي:قال الرا

وهو تفسري يبني أن الفعل  ولكن إذا شاهدنا نزول هذه املائدة ازداد اليقني والعرفان ...)، قدرة اهللا تعاىل بالدليل،
اليت غالبا ما تأيت يف القرآن للداللة  القرائن (اليوم)، ومن بني تلك ينصرف إىل املستقبل القريب فقط، (نريد)،

  على قيام الساعة.
يـَْوَم ﴿ وهذا يف آيات كثرية من القرآن الكرمي منها: قوله تعاىل: نصرف الفعل املضارع إىل املستقبل البعيد،الذلك 

َفُع نـَْفًسا ِإيَمانـَُها   . ]158 يةاآل[األنعام  ﴾يَْأِتي بـَْعُض َآيَاِت رَبَك َال يـَنـْ
  بفضل القرينة اللفظية (يوم). وهو استقبال بعيد انصرف إليه الفعل املضارع (يأيت)، أي تأيت بعض آيات ربك،

  ].109 اآلية[المائدة  ﴾يـَْوَم َيْجَمُع اللُه الرُسَل فـَيَـُقوُل َماَذا ُأِجْبُتمْ ﴿ وكذلك قوله تعاىل:
يوم القيامة ألن مجلة يوم جيمع اليوم املراد الذي تصدر اجلملة هو  ألن "فيجمع" ال ميكن إال أن تكون لالستقبال،

  أي ال يهديهم طريق اجلنة كما يفعل بغريهم. ظرف لقوله ال يهدي،...  
َنُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمةِ ﴿ ومنه قوله تعاىل:   ].141 اآلية[النساء  ﴾فَاللُه َيْحُكُم بـَيـْ
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   )1(تقبل البعيد بفضل القرينة اليت تلت الفعل وهي يوم القيامة.حيث ينصرف الفعل حيكم يف اآلية إىل املس
َفُخ ِفي الصورِ ﴿ ومنه قوله تعاىل: ستقبال و"ينفخ" لال .]73 اآلية[األنعام  ﴾قـَْولُُه اْلَحق َوَلُه اْلُمْلُك يـَْوَم يـُنـْ

ملن  خ لقوله وله امللك كقوله:(يوم ينف ا الساعة وهذا ما يوضحه الزخمشري حيث يقول:واملراد  بقرينه (يوم)،
  امللك اليوم (قال كأنه قبل حني ويقدر يقوم باحلق).

  "يوم" دالة على االستقبال اآليات التالية:  نة بـرت "يفعل" مق ومن األمثلة القرآنية اليت جاءت فيها
  ].22 اآلية [األنعام ﴾َن ُشرََكاؤُُكمُ َويـَْوَم َنْحُشُرُهْم َجِميًعا ثُم نـَُقوُل ِللِذيَن َأْشرَُكوا َأيْ ﴿ :قوله تعاىل

  ].51اآلية[األعراف  ﴾فَاْليَـْوَم نـَْنَساُهْم َكَما َنُسوا ِلَقاَء يـَْوِمِهْم َهَذا﴿
  ].93 اآلية[األنعام  ﴾اْليَـْوَم ُتْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهونِ ﴿
ُهمْ ﴿    ].8 اآلية[هود  ﴾َأَال يـَْوَم يَْأتِيِهْم لَْيَس َمْصُروًفا َعنـْ
﴿ َولِْلُمْؤِمِنيَن يـَْوَم يـَُقوُم اْلِحَسابُ رَبـ 41اآلية[إبراهيم  ﴾َنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَدي.[  
َر اْألَْرِض َوالسَمَواتُ ﴿   ].48 اآلية[إبراهيم  ﴾يـَْوَم تـَُبدُل اْألَْرُض َغيـْ

  ه الفعل.كما تدل (يفعل) على االستقبال بفضل قرائن تصاحب الفعل أو بفضل السياق الذي يرد في
 ﴾َوَلِكن َعَذاَب اللِه َشِديدٌ  َوتـََرى الناَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى﴿ الفعل (ترى) يف قوله تعاىل: من ذلك
    ].   2 اآلية[الحج 

زَْلَزَلَة اتـُقوا رَبُكْم ِإن  يَا َأيـَها الناسُ ﴿ وذلك يف قوله تعاىل: حيث جاء الفعل ضمن حديث عن مشاهد القيامة،
ا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكل 1الساَعِة َشْيٌء َعِظيٌم ( ُمْرِضَعٍة َعم َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها َوتـََرى  ) يـَْوَم تـََرْونـََها َتْذَهُل ُكل

  ].  2-1اآلية[الحج  ﴾الناَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى َوَلِكن َعَذاَب اللِه َشِديدٌ 
حيث ينصرف  ]،14 اآلية [الحديد ﴾يـَُناُدونـَُهْم َأَلْم َنُكْن َمَعُكمْ ﴿ (ينادوم) يف قوله تعاىل: وأيضا الفعل

  فألن اآلية تتحدث عن حوار سيتم يوم القيامة. وأما أنه استقبال بعيد، الفعل (ينادون) إىل استقبال البعيد،
َواْلُمَناِفَقاُت ِللِذيَن َآَمُنوا  َم يـَُقوُل اْلُمَناِفُقونَ يـَوْ ﴿ قوله تعاىل: ياق الذي جاء يف اآليات التاليةوهذا ضمن الس

نَـُهمْ  ِبُسوٍر َلُه بَاٌب بَاِطُنُه ِفيِه الرْحَمُة  اْنظُُرونَا نـَْقَتِبْس ِمْن نُورُِكْم ِقيَل اْرِجُعوا َورَاءَُكْم فَاْلَتِمُسوا نُورًا َفُضِرَب بـَيـْ
    ].    14-13 اآلية[الحديد  ﴾) يـَُناُدونـَُهْم َأَلْم َنُكْن َمَعُكمْ 13(َوظَاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب 
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ْرنَا ِإَلى َأَجٍل َقرِيٍب ُنِجْب َدْعَوَتَك َونـَتِبعِ ﴿ قوله تعاىل:أيضا ومن ذلك  َنا َأخِذيَن ظََلُموا رَبـُسلَ  فـَيَـُقوُل الالر﴾ 
  ].44 اآلية[إبراهيم 

 االستقبال بفعل السياق الذي ورد فيه فقد جاءت هذه اآلية بعد قوله تعاىل: جاء الفعل "يقول" مصروف إىل إذ
 ألن اليوم يف اآلية هو يوم القيامة على أكثر األقوال، ].44 اآلية [إبراهيم ﴾َوَأْنِذِر الناَس يـَْوَم يَْأتِيِهُم اْلَعَذابُ ﴿

رد عليهم: أو مل تكونوا أقسمتم من قبل وقد تدل فقد قالوا إن هذا القول يكون منهم يوم القيامة وهو يف النار وي
قَاُلوا ﴿ "يفعل" على نوع آخر من املستقبل وهو ما ميكن أن نسميه مبستقبل املاضي وذلك يف مثل قوله تعاىل:

َماءَ  30 اآلية[البقرة  ﴾َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الد      .[    
أن اهللا سبحانه وتعاىل قد اقتضت مشيئته أن جيعل خليفة فيما يستقبل من ذلك  على دالة وقد جاءت هذه اآلية

جاعل يدل غالبا على االستقبال،واجلملتان الفعليتان "قالوا" "أجتعل" فيها  الزمن ألن اسم الفاعل يف قوله تعاىل
  تركيب مكون من "قال" للداللة على املاضي لفظا ومعنا. 

ستقبال حسب السياق الذي وردت فيه اآلية وبذلك تكون الداللة الزمنية للفعل (جيعل) "جتعل" للداللة على االو
  هي االستقبال بالنسبة للفعل املاضي (قال).

  ]. 73 اآلية[البقرة  ﴾َكَذِلَك ُيْحِيي اللُه اْلَمْوَتى َويُرِيُكْم َآيَاتِِه َلَعلُكْم تـَْعِقُلونَ ﴿ :قوله تعاىلكذلك 
فَادارَْأُتْم ِفيَها َواللُه  َوِإْذ قـَتَـْلُتْم نـَْفًسا﴿ :داال على املستقبل املاضي، واملاضي هو قوله "ييوحي"حيث جند الفعل 

  ].73- 72 اآلية [البقرة ﴾) فـَُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها َكَذِلَك ُيْحِيي اللُه اْلَمْوَتى72ُمْخِرٌج َما ُكْنُتْم َتْكُتُموَن (
) دال على استقبال ينطق من ذلك الزمن املاضي إىل ييياق قصصي إخباري ولكن الفعل (حيفاآلية جاءت يف س

  ما يستقبل من زماننا حنن.
بـَْعِدي قَاُلوا نـَْعُبُد  َأْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمنْ ﴿ ومثله قوله تعاىل:

  ].133اآلية[البقرة  ﴾ِإَلَه َآبَاِئَك ِإبـَْراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق ِإَلًها َواِحًداِإَلَهَك وَ 
فقد جاءت (يعبد) دالة على االستقبال بالنسبة لألحداث املاضية املذكورة يف القرآن أما أا استقبال فألن القرينة 

مما يدل على أن زمن "تعبدون" ميتد  وفايت، أي من بعد اليت جاءت بعد الفعل توضح ذلك وهي (من بعدي)،
  )1(إىل مستقبل األحداث املاضية يف قوله تعاىل (فإذا حضر) و(قال).
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  . )1(»وتفيد صيغة افعل وقوع احلدث يف املاضي واالستقبال«فعل:ثالثا:صيغة ا
 أفعل الداللة على الماضي:) 1

صيغ األخرى وهي تعرب عن مجيع املراحل الزمنية بنسبها ال ختتلف من حيث الداللة الزمنية عن ال فعل""ا إن صيغة
  املختلفة.

 أما أن تتجرد هذه الصيغة من الزمن لعدم تلبس فعل األمر بالفاعل كما يدعي األصليون وبعض النحاة احملدثون،«
فقط ال يعدو فرأي ال يساير أسلوب العربية يف التعبري وما اتفق عليه النحاة من داللة فعل األمر على االستقبال 

  أن يكون قاعدة نسبية لزمن هذه الصيغة وسرعان ما يقلبها السياق يف األزمنة املختلفة.
من ذلك قوله تعاىل على لسان بين  ألا ال ميكن حدوثها، وقد وجد أن هناك أفعال أمر،ال تدل على زمن،

  .]138ةاآلي[األعراف  ﴾اْجَعْل لََنا ِإَلًها َكَما َلُهْم َآِلَهةٌ ﴿ إسرائيل:
فهذه  ]36 اآلية [غافر ﴾َوقَاَل ِفْرَعْوُن يَا َهاَماُن اْبِن ِلي َصْرًحا َلَعلي َأبـُْلُغ اْألَْسَبابَ ﴿ ومثل قوله تعاىل:

  )2(.حدوثهاومل حتدث وال حيتملها أي زمن الستحالة  األفعال مل تقع،
الذي أراده النحاة لالستقبال من  وإن جاءت على صيغة فعل األمر ،وهناك أفعال وقعت فعال يف حيز املاضي

ففعلي األمر "أبلعي" . ]44 اآلية[هود  ﴾َوِقيَل يَا َأْرُض ابـَْلِعي َماَءِك َويَا َسَماُء َأْقِلِعي﴿ ذلك قوله تعاىل:
و"أقلعي" جند أما يدالن على مستقبل املاضي وأن الفعلني وقعا يف سياق ماض كما يدل على ذلك السياق 

َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي ﴿ هذين الفعلني قد وقعا ومت حدوثهما يف املاضي قوله تعاىل:أن دل على ومما ي القرآين،
 44اآلية [هود ﴾اْألَْمُر َواْستَـَوْت َعَلى اْلُجوِدي .[  

  وإن كان يدالن على مستقبل املاضي. ماضيان بالنسبة لزمن النزول، "ابلعي وقلعي"فالفعالن 
  .]87اآلية[يوسف  ﴾يَا بَِني اْذَهُبوا فـََتَحسُسوا ِمْن يُوُسَف َوَأِخيهِ ﴿ ن سيدنا يعقوب:ومنه قوله تعاىل على لسا

فالفعل "اذهبوا" فعل أمر ولكنه وقع يف سياق املاضي ألنه فعل حتقق وانتهى أمره، فسياق القصة يبني أن إخوة 
قَاُلوا يَا َأيـَها ﴿ عليه السالم) قالوا: فلما دخلوا عليه (أي سيدنا يوسف يوسف ذهبوا فعال كما أمرهم أبوهم،

 َنا ِإن َنا بِِبَضاَعٍة ُمْزَجاٍة فََأْوِف لََنا اْلَكْيَل َوَتَصدْق َعَليـْ ِقينَ  اْلَعزِيُز َمسَنا َوَأْهَلَنا الضر َوِجئـْ َه َيْجِزي اْلُمَتَصدالل﴾ 
  .]88 اآلية [يوسف
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  .]34اآلية[البقرة  ﴾ْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلََدَم َفَسَجُدواَوِإْذ قـُْلَنا لِ ﴿ ومنه قوله تعاىل:
 أي يف الوقت املاضي احملكي عنه، إذ من الواضح أن األمر الصادر من اهللا تعاىل قد حتقق يف حينه (السجود)،

  والدليل على ذلك قوله تعاىل "فسجدوا".
.إذ جند فعل األمر "كونوا" قد وقع ]65اآلية[البقرة  ﴾ِئينَ فـَُقْلَنا َلُهْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاسِ ﴿ ومنه قوله تعاىل:

[البقرة  ﴾َفَجَعْلَناَها َنَكاًال ِلَما بـَْيَن َيَديـَْها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعَظًة ِلْلُمتِقينَ ﴿ والدليل على ذلك قوله تعاىل: وحتقق.
  ].66اآلية

لوصف (وجمازه أنه ملا أراد منهم ذلك صاروا كذلك وقد املراد ذا األمر سرعة الكون على هذا ا قال أبو حيان:«
  )1(.»املاضيفسر اآلية تفسريا صافيا انتهى به إىل أن مفهوم هذا الفعل هو 

َنا ِإَلى ُموَسى َأِن اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر فَانـَْفَلقَ ﴿ كذلك قوله تعاىل:   .]63اآلية [الشعراء ﴾فََأْوَحيـْ
أي أوحينا إليه أن أضرب ... فضرب  "فَانـَْفَلقَ " سياق ماض وبني ذلك قوله تعاىل وقع فعل األمر "اضرب" يف إذ

  فانفلق فقولنا وقع يف سياق ماض وقد مت تنفيذه وحدوثه يف وقت ماض.
  ].40اآلية[هود  ﴾قـُْلَنا اْحِمْل ِفيَها ِمْن ُكل َزْوَجْيِن اثـْنَـْينِ  :ومنه كذلك قوله تعاىل

داال على املاضي إذ نفهم من توايل األحداث يف قصة سيدنا نوح عليه السالم أنه قد جاء فعل األمر "أمحل"  إذ
ِبْسِم اللِه َمْجَراَها  َوقَاَل ارَْكُبوا ِفيَها﴿ وذلك يف قوله تعاىل: محل فيها من كل زوجني حتقيقا إلرادة اهللا.

  . ]41اآلية[هود  ﴾َوُمْرَساَها
بُوا بَِآيَاتَِنا َفَدمْرنَاُهْم َتْدِميًرا فـَُقْلَنا اْذَهَبا﴿ ومنه قوله تعاىل: ِذيَن َكذ36 اآلية [الفرقان ﴾ِإَلى اْلَقْوِم ال.[  

﴿ 36اآلية[البقرة  ﴾َوقـُْلَنا اْهِبطُوا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدو[.  
  .]73 اآلية [البقرة ﴾فـَُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها َكَذِلَك ُيْحِيي اللُه اْلَمْوَتى﴿
  ].33 اآلية [ص ﴾رُدوَها َعَلي َفَطِفَق َمْسًحا بِالسوِق َواْألَْعَناقِ ﴿
  ].20اآلية[طه  ﴾) فَأَْلَقاَها فَِإَذا ِهَي َحيٌة َتْسَعى19قَاَل َأْلِقَها يَا ُموَسى (﴿
َلَنْأتِيَـنـُهْم ِبُجُنوٍد َال ِقَبلَ ﴿   ].37اآلية[النحل  ﴾َلُهْم ِبَها اْرِجْع ِإلَْيِهْم فـَ

فهذه الصيغ وإن جاءت على صيغة فعل األمر فإا واقعة يف سياق املاضي دالة على أن احلدث وقع وانتهى فيما 
بل جند زمنها ميتد إىل ما يستقبل من  وجند هناك صيغا لفعل األمر ال ينقطع زمنها يف املاضي، مضى من الزمن.

                                                 
  .128ص الزمن يف القرآن الكرمي،  :بكري عبد الكرمي)1(



أزمنة الفعل و داللة صيغه                                     األول               الفصل  

 

56 
 

على لسان سيدنا إبراهيم  لة على الزمن املطلق قوله تعاىلالزمن البعيد ومن صيغ "أفعل" الصادرة يف املاضي، الدا
  .]35اآلية[إبراهيم  ﴾نـَْعُبَد اْألَْصَنامَ  َرب اْجَعْل َهَذا اْلبَـَلَد َآِمًنا َواْجُنْبِني َوبَِني َأنْ ﴿ عليه السالم:

مثله قوله             اجعل"ميتد من املاضي (أي مند صدر هذا الدعاء على صيغة "فعل". إذ جند أن الزمن"
  ].40اآلية[إبراهيم  ﴾َرب اْجَعْلِني ُمِقيَم الصَالِة َوِمْن ُذريِتي﴿تعاىل: 

  إذ املراد بالذرية نسل سيدنا إبراهيم بدون حتديد يف الزمن.
ي قد إىل الزمن العام الذي ينطلق من املاضي البعيد إىل زمن املستقبل الذ "أجلين" يف "أجعل" وبذلك ميتد الزمن

َوَأْوَحى رَبَك ِإَلى النْحِل َأِن اتِخِذي ِمَن اْلِجَباِل بـُُيوتًا َوِمَن الشَجِر ﴿ ومنه قوله تعاىل: ميتد إىل آخر هذه احلياة.
َها َشَراٌب ُمْخَتِلٌف ُذُلًال َيْخُرُج ِمْن بُطُونِ  ثُم ُكِلي ِمْن ُكل الثَمَراِت فَاْسُلِكي ُسُبَل رَبكِ  )68َوِمما يـَْعِرُشوَن (

  .]69-68 اآلية [النحل ﴾َأْلَوانُُه ِفيِه ِشَفاٌء ِللناسِ 
"اختذي" و"كلي" و"اسلكي" ال تدل على املستقبل فقط وال على املاضي فقط، وإمنا  فأفعال األمر يف اآلية:

  د الذي لن ينتهي.إىل املستقبل البعي أي مند أن أوحى اهللا إىل النحل، يسري زمنها من املاضي السحيق،
ُهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهْم ِبَخْيِلَك َورَِجِلَك َوَشارِْكُهْم ِفي ﴿ ومن ذلك قوله تعاىل: َواْستَـْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمنـْ

  ]. 64اآلية[اإلسراء  ﴾اْألَْمَواِل َواْألَوَالِد َوِعْدُهمْ 
يف املاضي من اهللا سبحانه وتعاىل ويف زمن سابق لزمن "وعد" أفعال صدرت  "شارك" "استفزز" فعال األمرفأ

َفَسَجُدوا ِإال ِإبِْليَس قَاَل  َوِإْذ قـُْلَنا ِلْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلََدمَ ﴿ النزول وقد جاءت هذه اآلية بعد قوله تعاىل:
ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة َألَْحَتِنَكن  َت َعَلي لَِئْن َأخْرَتنِ ) قَاَل َأرََأيـَْتَك َهَذا الِذي َكرمْ 61َأَأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيًنا (

ُهْم َفِإن َجَهنَم َجَزاؤُُكْم َجَزاًء َمْوُفورًا (62ُذريـَتُه ِإال َقِليًال ( ) َواْستَـْفِزْز َمِن 63) قَاَل اْذَهْب َفَمْن تَِبَعَك ِمنـْ
ُهمْ          ].64...61اآلية[اإلسراء  ﴾اْسَتطَْعَت ِمنـْ

 "أفعل" الدالة على االستقبال:) 2

 أفعل الدالة على المستقبل القريب المتصل بالحاضر:  -أ

  ].64 اآلية[اإلسراء ﴾قـُْلَنا يَا نَاُر ُكوِني بـَْرًدا َوَسَالًما َعَلى ِإبـَْراِهيمَ ﴿ :وذلك يف قوله تعاىل
عند اهللا سبحانه وتعاىل أريد به سرعة الكون ألن ونفهم من سياق هذه اآلية أن فعل األمر هذا وهو صادر من 

وملا كانت النار تفعل ملا  ﴾َحرُقوُه َواْنُصُروا َآِلَهَتُكمْ اقَاُلوا ﴿ فقد جاء أمر اهللا بعد قوهلم: املوقف يتطلب ذلك،
  أراده اهللا منها كما ينفعل من يعقل عرب عن ذلك بالقول هلا، والنداء واألمر.
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وأبقاها على اإلضاءة واالشتعال كل ذلك استعداد  بعها الذي طبعها عليه من احلر واإلحراق،وقد نزع اهللا منها ط
 ن القريب الذي يكاد يتصل باحلاضر.يف اآلية يدل على الزم "كوين"فالفعل  السرعة واالمتثال ألمر اهللا تعاىل.

إذ يستفاد  ]،2-1 اآلية [العلق ﴾َعَلقٍ  ْنَساَن ِمنْ ) َخَلَق اْإلِ 1اقْـَرْأ بِاْسِم رَبَك الِذي َخَلَق (﴿ :ومنه قوله تعاىل
  )1(.قرأ" أمر بالشروع فورا يف القراءةمن سياق اآلية أن "ا

 [هود ﴾َمْجَراَها َوُمْرَساَها َوَقاَل ارَْكُبوا ِفيَها ِبْسِم اللهِ ﴿ على لسان سيدنا نوح عليه السالم: قوله تعاىلكذلك 
  ].41 اآلية

  للمستقبل القريب إذ هو أمر من سيدنا نوح عليه السالم لقومه أوذريته سرعة الركوب. ا""اركبو  حيث أن فعل
ثـُر (﴿ قوله تعاىل: أيضاو  َها اْلُمددال على ما يستقبل  "قم" ألن الفعل ،]2-1اآلية[المدثر  ﴾) ُقْم فَأَْنِذرْ 1يَاَأيـ

  تقبل القريب. يف اآلية إىل املس "قم" من الزمن القريب فالسياق يصرف الفعل
[الشعراء  ﴾) َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتـبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ 214َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك اْألَقْـَربِيَن (﴿ :وقوله تعاىل

ويبدأ يف ذلك مبن هو أوىل بالبداية  أمر بإنذار األقرب، فاألقرب من قومه،فالفعل "أندر"  ،]215-214اآلية
  يوحي بأن فعل األمر باإلنذار حمدد باملستقبل القريب.مبن يليه فالسياق 

اْألَْرِض َأْربـََعَة  ) َفِسيُحوا ِفي1بـََراَءٌة ِمَن اللِه َوَرُسوِلِه ِإَلى الِذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن اْلُمْشرِِكيَن (﴿كذلك قوله تعاىل:
   ]2-1اآلية[التوبة  ﴾َأْشُهرٍ 

حيث يفيد السياق واملالبسات اليت نزلت فيها اآلية أن املراد  ريب،و"سيحوا" فعل أمر يدل على املستقبل الق
  بالسياحة كان للمستقبل القريب.

 مواصلة الحدث واستمراره:فعل" الدالة على ا" -ب

إذ يدل الفعالن "اسجد" "واقرتب"على  ،]19[العلق  ﴾َكال َال ُتِطْعُه َواْسُجْد َواقْـَتِربْ ﴿ ومن ذلك قوله تعاىل:
 ،دم على صالتك فقد فسروا"اسجد"بأا أمر له بالسجود واملعىن: لسجود واالقرتاب والدوام فيها.مواصلة ا

  رب إلى ربك.وتق

  تق" أمر باالستمرار يف التقوى.إذ جاء الفعل "ا ،]1اآلية[األحزاب  ﴾يَا َأيـَها النِبي اتِق اللهَ ﴿ ومنه قوله تعاىل:
  )2(.»واظب على ما أنت عليه من التقوى واثبت عليه وازداد منه عل:وهو يشرح هذا الف قال الزخمشري:«

                                                 
  .130-129بكري عبد الكرمي: الزمن يف القرآن الكرمي، ص  ) 1(

  .132ص  املرجع نفسه:)2(
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حيث جاء الفعالن  ]،200اآلية[آل عمران  ﴾يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َورَاِبطُوا﴿ وقوله تعاىل:
ائد احلرب وال تكونوا أقل منهم "اصربوا" "صابروا" دالني على مواصلة الصرب فقد جاء مبعىن غالبوا الكفار على شد

  صربا وثبات.  
إذ جاء فعل األمر "اقطعوا" حكما  ]،38اآلية [المائدة  ﴾َوالساِرُق َوالسارَِقُة فَاْقَطُعوا َأْيِديـَُهَما﴿ وقوله تعاىل:

سلمني مند أن ميتد على مجيع األزمنة املقبلة ألنه حكم عام فهو دال على الدوام واالستمرار باعتباره فرض على امل
  بزغ فجر اإلسالم إىل يوم القيامة.

ُهَما ِمَئَة َجْلَدةٍ ﴿ ومنه قوله تعاىل:   ].2 اآلية [النور ﴾الزانَِيُة َوالزاِني فَاْجِلُدوا ُكل َواِحٍد ِمنـْ
  ].222اآلية[البقرة  ﴾فَاْعَتزُِلوا النَساَء ِفي اْلَمِحيضِ ﴿
  ].60 اآلية [غافر ﴾ِجْب َلُكمْ َوقَاَل رَبُكُم اْدُعوِني َأْستَ ﴿
  ].21اآلية[الحديد  ﴾ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُكمْ  سارعو﴿
َراتِ ﴿   ].148اآلية [البقرة  ﴾فَاْسَتِبُقوا اْلَخيـْ

َها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيرَ ﴿   ].28اآلية [الحج  ﴾َفُكُلوا ِمنـْ
  ].6اآلية [النساء  ﴾َوابـْتَـُلوا اْلَيَتاَمى﴿
  ].196اآلية [البقرة  تِموا اْلَحج َواْلُعْمَرَة﴾َوأَ ﴿

﴾نِذيَن َآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظَها ال12اآلية [الحجرات  ﴿يَا َأيـ.[  
  ].6اآلية [الطالق  َأْسِكُنوُهن ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم﴾﴿
 ].137اآلية [البقرة  َلُكُم اْلَخْيُط اْألَبـَْيُض ِمَن اْلَخْيِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر﴾ وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتى يـََتبَـينَ ﴿

 الداللة على المستقبل البعيد:  -ج

  قد جيء فعل األمر مسبوقا بفعل ماض حتول إىل الداللة على االستقبال أو بعد فعل مضارع خلص االستقبال. 
َونَاَدى َأْصَحاُب الناِر َأْصَحاَب اْلَجنِة ﴿ بال املسبوقة بفعل ماض قوله تعاىل:فمن أفعال األمر الدالة على االستق

َنا ِمَن اْلَماِء َأْو ِمما َرَزَقُكُم اللهُ    ].50اآلية [األعراف  ﴾َأْن َأِفيُضوا َعَليـْ
تصف مشهدا من  وإمنا كان استقبال ألن اآلية ،بعيد واقع يف سياق استقبايل "أفيضوا" حيث جند أن الفعل
  مشاهد الدار اآلخرة.

  فإنه من قبيل األفعال اليت يراد ا تصوير املستقبل وكأنه وقع فعال. وإن كان ماضيا صيغة، "نادى" وألن الفعل



أزمنة الفعل و داللة صيغه                                     األول               الفصل  

 

59 
 

[غافر  اْلَعَذاِب﴾ نَ َوقَاَل الِذيَن ِفي الناِر ِلَخَزنَِة َجَهنَم اْدُعوا رَبُكْم ُيَخفْف َعنا يـَْوًما مِ ﴿ ومن ذلك قوله تعاىل:
  .  ]49اآلية 

  جاء يف سياق مستقبل بعيد هو الدار اآلخرة. "أدعوا" فإن الفعل
َنا ِشْقَوتـَُنا وَُكنا قـَْوًما َضاليَن (﴿ ومن ذلك قوله تعاىل: َها فَِإْن ُعْدنَا  ) رَبـَنا َأْخرِْجَنا106قَاُلوا رَبـَنا َغَلَبْت َعَليـْ ِمنـْ

  ].107-106اآلية [المؤمنون  َن﴾فَِإنا ظَاِلُمو 
ألن اآليات أما أنه مستقبل ف ،على مستقبل مضى"أخرجنا" بعد الفعل "قالوا" الدال  األمر: حيث جاء فعل

فَِإَذا نُِفَخ ِفي ﴿ وذلك يف قوله تعاىل: ،يف زمن بعيد من زمن الدار اآلخرة السابقة تبني أن هذا الفعل سيقع
نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َوَال يـََتَساَءُلوَن (الصوِر َفَال َأْنَساَب بَـ   ﴾ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  ) َفَمنْ 101يـْ

  .  ]102-101اآلية [المؤمنون 
َها فَِإْن ُعْدنَا فَِإنا ظَاِلُموَن﴾ إىل قوله تعاىل:     ].107اآلية [المؤمنون  ﴿رَبـَنا َأْخرِْجَنا ِمنـْ

ْنِس ِفي﴿ قوله تعاىل:أيضا  ومن أمثلة ذلك ْبِلُكْم ِمَن اْلِجن َواْإلِ  ﴾النارِ  قَاَل اْدُخُلوا ِفي ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمْن قـَ
  .  ]38اآلية [األعراف 

ْنِس َنْجَعْلُهَما َتْحتَ ﴿وقوله:  نَا ِمَن اْلِجن َواْإلِ َذْيِن َأَضالَنا َأرِنَا الِذيَن َكَفُروا رَبـلَِيُكونَا ِمَن  َأْقَداِمَنا َوقَاَل ال
  .  ]29اآلية [فصلت  ﴾اْألَْسَفِلينَ 

ُقْلَنا َهاُتوا بـُْرَهاَنُكْم فـََعِلُموا َأن اْلَحق لِلهِ ﴿   . ]75اآلية [القصص  ﴾َونـََزْعَنا ِمْن ُكل أُمٍة َشِهيًدا فـَ

 :حلديث عن يوم القيامة يف قوله تعاىلعلى االستقبال من حيث إا جاءت يف سياق ا "هاتوا"حيث تأيت داللة 
  ]62اآلية [القصص  ﴾َويـَْوَم يـَُناِديِهْم فـَيَـُقوُل َأْيَن ُشرََكاِئَي الِذيَن ُكْنُتْم تـَْزُعُمونَ ﴿

  . ]14اآلية [اإلسراء  ﴾اقْـَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا﴿ :وكذلك قوله تعاىل

َوُنْخِرُج َلُه يـَْوَم ﴿ :قرأ" وقع يف مستقبل بعيد وهو يوم القيامة، فقد جاءت بعد قوله تعاىلر "احيث أن فعل األم
   ].13اآلية [اإلسراء  ﴾اْلِقَياَمِة ِكَتابًا يـَْلَقاُه َمْنُشورًا

"دق" على فقد دل فعل األمر  ،]49اآلية [الدخان  ﴾ُذْق ِإنَك َأْنَت اْلَعزِيُز اْلَكرِيمُ ﴿ ومنه قوله تعاىل:
  حيث جاء بعد أفعال أمر دالة على زمن استقبايل بعيد هو زمن يوم القيامة. االستقبال البعيد،

 ﴾) ثُم ُصبوا فـَْوَق رَْأِسِه ِمْن َعَذاِب اْلَحِميمِ 47ُخُذوُه فَاْعِتُلوُه ِإَلى َسَواِء اْلَجِحيِم (﴿ كذلك يف قوله تعاىل:
  .]48-47اآلية [الدخان 
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    )1(.»دق ذا القول الذي قلته يف الدنيا "أنك" بفتح اهلمزة: وهو يشرح هذه اآلية على قراءة من قرأ  قال الفراء«
اِخِلينَ  َوِقيَل اْدُخَال الناَر َمعَ ﴿ يف قوله تعاىل: "أدخال" وقد اختلف املفسرون يف زمن فعل األمر التحريم ﴾الد] 

أدخال  أو كان املعىن: مستقبال قريب، "أدخال" ما فيكون زمنهل هذا القول يوجه إليهم وقت مو .]10 اآلية
وإذ كانت أفعال  ،إىل املستقبل البعيد هو زمن قيام الساعة "أدخال" مع الداخلني يوم القيامة وبذلك ينصرف زمن

فإن هناك أفعاال دلت على  ،األمر السابقة قد دلت على االستقبال البعيد بفضل السياق الذي وقعت فيه
يـَُقوُلوَن رَبـَنا َأْتِمْم ﴿ ومن ذلك قوله تعاىل: .تقبال ألا جاءت مسبوقة بفعل مضارع انصرف إىل االستقبالاالس

  ].8اآلية [التحريم  ﴾لََنا نُورَنَا َواْغِفْر لََنا ِإنَك َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ 
 فعل مضارع جاء يف سياق استقبايل " إذ هوداال على االستقبال بعد الفعل املضارع "يقول "أمتم" فقد جاء الدعاء

 ﴾بـَْيَن َأْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهمْ  يـَْوَم َال ُيْخِزي اللُه النِبي َوالِذيَن َآَمُنوا َمَعُه نُورُُهْم َيْسَعى﴿ وذلك يف قوله تعاىل:
  .فاملراد باليوم يف اآلية هو يوم القيامة].8اآلية [التحريم 

فقد قال ابن  ،هو زمن الدار اآلخرة "أمتم" وزمن روحا هلذه اآلية تتفق على أن زمن "يقول"وينقل أبو حيان ش
  يقولون ذلك إذا أطفئ نور املنافقني وقيل يدعونه تقربا إليه تقول له استغفر لذنبك وهو مغفور به.  عباس واحلسن:

ْرنَا ِإَلى َأَجٍل َقرِيبٍ ﴿ :ومن ذلك قوله تعاىل َنا َأخ44اآلية راهيم [إب ﴾رَبـ.[   
الذي يصور مشهدا من مشاهد  "يقول" فقد جاء بعد الفعل املضارع يف سياق االستقبال، "أخرنا" إذ وقع الفعل

َوَأْنِذِر الناَس يـَْوَم يَْأتِيِهُم اْلَعَذاُب ﴿ أما القرينة اليت تنقل زمن آخر إىل املستقبل البعيد هو قوله تعاىل: ،يوم القيامة
ْرنَا ِإَلى َأَجٍل َقرِيبٍ فـَيَـُقوُل ا َنا َأخِذيَن ظََلُموا رَبـ44اآلية [إبراهيم  ﴾ل[ .  

هل هو يف احلياة الدنيا يوم موت الكافرين ، ويف الزمن الذي تشري إليه ختلف املفسرون يف شروح هذه اآليةوقد ا
تشري إليه اآلية هو يوم هالكهم الذي فإذا كان الزمن  ،أو هو ميتد إىل يوم يعرضون على رم يف الدار اآلخرة

بالعذاب العاجل أو موم معذبني بشدة السكرات ولقاء املالئكة بال بشرى فيكون زمن "أخرنا" زمن دنيويا 
  متوسط املدى.

أما أن يصدر هذا الكالم منهم وهم يف النار كما يذهب بعض املفسرين فإن الزمن ميتد يف هذه احلالة إىل يوم 
  عيد املدى. اآلخرة وهو زمن ب

                                                 
  .135بكري عبد الكرمي: الزمن يف القرآن الكرمي، ص  ) 1(
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ُهْم َلْعًنا َكِبيًرا﴿ قوله تعاىل على لسان أهل جهنم: هومن  اآلية [األحزاب ﴾رَبـَنا َآتِِهْم ِضْعَفْيِن ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعنـْ
68.[  

حيث يشريان إىل زمن الدار اآلخرة وذلك يف ، دالني على مستقبل بعيد و"ألعنهم" "آم" فقد جاء فعال الطلب
) 66َوَأطَْعَنا الرُسوَال ( يـَْوَم تـَُقلُب ُوُجوُهُهْم ِفي الناِر يـَُقوُلوَن يَا لَْيتَـَنا َأطَْعَنا اللهَ ﴿ بل هذه اآلية:قوله تعاىل ق

  ].67-66 اآلية [األحزاب ﴾َوقَاُلوا رَبـَنا ِإنا َأطَْعَنا َساَدتـََنا وَُكبَـَراَءنَا فََأَضلونَا السِبيَال 
  ].181اآلية [آل عمران  ﴾ُل ُذوُقوا َعَذاَب اْلَحرِيقِ َونـَُقو ﴿ :وقوله

  .]42اآلية [سبأ  ﴾َونـَُقوُل لِلِذيَن ظََلُموا ُذوُقوا َعَذاَب النارِ ﴿
  .]52اآلية [الكهف  ﴾َويـَْوَم يـَُقوُل نَاُدوا ُشرََكاِئَي الِذيَن َزَعْمُتمْ ﴿
  .]55اآلية وت [العنكب ﴾َويـَُقوُل ُذوُقوا َما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ ﴿

الستقبال وداللتها على األزمنة الثالث احلال ا ،دالالت الزمنية للصيغ الفعليةالوبناءا على ما سبق ذكره عن 
فهي تعرب عن زمن سواء كان هذا الزمن يفهم يف السياق الذي  ،أن لكل صيغة دالالت زمنية نستخلص ،واملاضي

لكن إذا دخلت عليها أدوات تغري زمنها  ،تدل على املاضي غالبا "فعل" فصيغة ،ترد فيه أومن خالل قرائن حتدده
وكذلك بالنسبة لصيغة "يفعل" فليس معناها أن الفعل املاضي أو الفعل  ،من املاضي إىل احلال أو االستقبال

وإمنا يتعدى ذلك الزمن إىل أزمنة أخرى حتددها جمموعة من  ،املضارع يدل على الزمن العام من خالل صيغته
  رائن اللفظية واملعنوية والتارخيية ...الق

  أما عن الزمن النحوي فنلخص إىل النتائج التالية:
ولكنها تتفرع عند اعتبار اجلهة إىل ستة عشر زمانا حنويا كما رأينا  ،األزمنة يف اللغة العربية الفصحى ثالثة- 

 من قبل.
وتظهر كذلك يف مجلة  ،بات، النفي، التأكيد)تظهر الفروق الزمنية الدقيقة يف اجلملة اخلربية الثالث (اإلث- 

  أو صيغة يفعلفهذه تشتمل على الزمن املاضي معربا عنه بصيغة "فعل" ،االستفهام من اجلمل اإلنشائية
 أما بقية اجلمل العربية فال حتتمل إال احلال واالستقبال فقط. ،كما تشتمل على احلال أو االستقبال

مقصور على أسلوب النفي سواء كان هذا النفي للداللة على املاضي يغة "يفعل" ويبدو أن استعمال ص- 
 يف اخلرب أم االستفهام.

إمنا يكون يف التحضيض والتمين والرتجي والدعاء  ،استعمال صيغة "فعل" مبعىن احلال أو االستقبال- 
 والشرط.
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فة األدوات احلرفية فرعا بواسطة إضا ستة عشرةاليت تتفرع األزمنة على أساسها ة هتأيت تعبريات اجل- 
والنواسخ واألفعال مثل: قد واليت، سوف، الالم، نون التوكيد، وما، وال، ومل، ملا، ولن وأخواا، وكان 

  )1(وأخواا، وكاد وأخواا فهذه كلها عناصر إلفادة اجلهة احملددة مبعىن الزمن.
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  محّددات زمن الفعل من السياق: الفصل الثاني

  
  أوال: محددات الزمن الماضي

 القرائن التاريخية -1

 القرائن المعنوية -2

 القرائن اللفظية  -3

  ثانيا: محددات الزمن الحاضر (الحال)

 القرائن المعنوية -1

 القرائن اللفظية  -2

  ثالثا: محددات زمن االستقبال 

 قرينة األفعال -1

 قرائن الظروف -2

 قرائن الحروف -3

  

  

  

  

  



  محددات زمن الفعل من السياق                                     الفصل الثاني     

 

64 
 

قرائن مفيدة جدا يف  السياق كالطريق البد له من معامل توضحه...تقدم« أوال: محددات الزمن الماضي:

القرائن حباجة إىل الكثري من  يظل توضيح منحنيات هذا الطريق ولكن السياق حىت مع وضوح الصيغ واللواصق

  .)1(»األخرى اليت تتضح ا العالقات العضوية يف السياق بني الكلمات
القرائن التارخيية هلا أمهية كبرية يف الداللة على املاضي فهي حتدد يف األعم األغلب زمن القرائن التاريخية:   -1

قد كتب الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل ملك الروم كتابا: فالتاريخ يتدخل  هذا املاضي فحينما أقول مثال:

 ليحدد قدرة هذا املاضي. 

فاملثال السابق: كتب الرسول صلى اهللا « ،ألن حتدد الزمن يف سياق اجلملة بالتاريخ يكون أقوى من القرائن اللفظية

وهذا يشري بوضوح إىل أن القرائن على  ،اضي البعيدعليه وسلم إىل ملك الروم كتابا، فيه قرينة تارخيية نقلت امل

بُوهُ ﴿: اختالفها يكون بعضها أقوى من البعض من ذلك قوله تعاىل ًة َرُسوُلَها َكذَما َجاَء ُأم المؤمنون  ﴾ُكل]
  ].44اآلية 

  )2(»الزمنفالقرينة التارخيية هي تتايل الرسل، يف األزمان املعروفة لدينا، أقوى من املاضي اهول 

 إن البناء الصريف للكلمة، يفيد غالبا أكثر من معىن ورمبا أفاد معاين كثرية. القرائن المعنوية: -2

  بعينها يف ذلك النص. دد أي املعاين اليت تشري إليها كلمةوعلى هذا األساس، إذا نظرنا يف نص بعينه، علينا أن حن

ومن هذه الدالالت املعنوية اليت تشري  ،تسمى القرائن املعنوية وعلى هذا تتكون هناك أبواب واسعة حيتويها السياق

  استعمال الظروف أو استعملت استعماهلا.  اطه بواسطة الكلمات اليت تستعملإىل الزمن على اختالف أمن

قرأت مطلع وصيغ اسم الزمان حنو  آتيك طلوع الفجرحنو:  املصادر ن هذه الكلمات على سبيل املثالم
   )3(»ملعاين اجلديدة اليت تضمنها الصيغ قرائن معنوية حتدد الزمن من خالل االستعمال، فهذه االفجر

َآَدُم اْسُكْن  َوقـُْلَنا يَا﴿من ذلك قوله تعاىل:  ،ومن القرائن املعنوية أيضا املدركات العقلية اليت تدل على املاضي
َها َرَغًدا َحْيُث  اآلية  [البقرة الظاِلِميَن﴾ ِشْئُتَما َوَال تـَْقَربَا َهِذِه الشَجَرَة فـََتُكونَا ِمنَ َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَة وَُكَال ِمنـْ

35.[  
  ].40[البقرة اآلية  ﴿يَا بَِني ِإْسَرائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِتَي الِتي َأنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوا بَِعْهِدي﴾: وقوله أيضا

  (ما اسكنوا) و(ما ذكروا) و(ما وفوا) يف املاضي.فالقرينة املعنوية تدل على أم 

                                                 
  .134صمتام حسان:  العربية معناها ومبناها،  )1(
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﴿تِْلَك َآيَاُت  ومن ذلك أيضا قوله تعاىل:وية مدركة بالعقل تشري إىل الزمن. فنلحظ من اآليتني أن هناك قرائن معن
﴾ُلوَها َعَلْيَك بِاْلَحق   ].108اآلية [آل عمران  اللِه نـَتـْ

َلى َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب َوَيْستَـْفُتوَنَك ِفي النَساِء ُقِل ﴿   .]127 اآلية [النساء ﴾...اللُه يـُْفِتيُكْم ِفيِهن َوَما يـُتـْ

 القرائن اللفظية:  -3

 نقصد بالنواسخ، كان ومثيالا، ومازال وأخواا، وظل وأخواا، وكاد وأخواا، وأنشأ وأخواا.  النواسخ: -أ

فالنواسخ تدل على اإلعراب عن استمرار احلدث يف فرتة من الزمن املاضي، حيث تلحق باملضارع حنو قولك: 

ينهمر، وبات الحرس  وأمسى المطر، كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يوصي بمعاملة الجار بالحسنى
  يجول، وطفق البلبل يغرد.

ها مجلة فعلية مضارعة، البد من أن مياثلها زمن هذا إذن يلحظ الدارس أن صيغتها حني تكون بلفظ املاضي وخرب 

  املضارع فينقلب ماضيا عند عدم وجود مانع، أو قرينة متنع ذلك.

ففي األمثلة املتقدمة يكون زمن املضارع (جيول) و(يغرد) ماضيا مع أن الفعل مضارع ولكنه انقلب إىل ماض 

ومن أمثلة الفعل املضارع ،)1(»اليت تأيت أخبار للنواسخ بالوظيفة من خالل السياق وهذا شأن كل األفعال األخرى

  . قع خربا لـ"كان" أو إحدى أخوااالدال على املاضي إذا و 

  ].43اآلية[الكهف  َوَلْم َتُكْن َلُه ِفَئٌة يـَْنُصُرونَُه ِمْن ُدوِن اللِه َوَما َكاَن ُمْنَتِصًرا﴾﴿قوله تعاىل: و 
  ].101اآلية[الكهف  ِفي ِغطَاٍء َعْن ِذْكِري وََكانُوا َال َيْسَتِطيُعوَن َسْمًعا﴾الِذيَن َكاَنْت َأْعيُـنـُُهْم ﴿

ُلُكْم يُوَحى ِإَلي َأنَما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا ِلَقاَء رَبهِ  َعَمًال َصاِلًحا َوَال   فـَْليَـْعَملْ ﴿ُقْل ِإنَما َأنَا َبَشٌر ِمثـْ
  ].110اآلية [الكهف  َباَدِة رَبِه َأَحًدا﴾ُيْشِرْك ِبعِ 

  ].62اآلية [يس  َوَلَقْد َأَضل ِمْنُكْم ِجِبال َكِثيًرا َأفـََلْم َتُكونُوا تـَْعِقُلوَن﴾﴿

  ].30 اآلية [يس َعَلى اْلِعَباِد َما يَْأتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإال َكانُوا بِِه َيْستَـْهزِئُوَن﴾ ﴿يَا َحْسَرةً : وقوله
واجلدير بالذكر أن هذه النواسخ ال يصح أن تأيت األخبار معها أفعاال ماضية ما عدا كان فإا ميكن أن خيرب عنها 

باجلملة املاضية ألن كان مع االسم واخلرب تفيد اتصاف امسها مبعىن خربها اتصافا جمردا يف زمن يالئم بنيتها أو بنية 

 ﴾َكبـَُر َعَلْيَك ِإْعَراُضُهْم فَِإِن اْسَتطَْعتَ  َوِإْن َكانَ ﴿: قوله تعاىلمثاله  ذكور يف اجلملة من مشتقات مصدرها،امل
  ].35اآلية [األنعام 

                                                 
  .56- 55الداللة الزمنية يف اجلملة العربية، ص  علي جابر منصوري:) 1(
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َوَلْو َكانُوا يـُْؤِمُنوَن ﴿ومنه قوله تعاىل: فيد املاضي و"كرب" وصيغتها ماضية. وهو تركيب مكون من "كان" اليت ت
   )1(].81اآلية [المائدة  ﴾َما اتَخُذوُهْم َأْولَِياءَ  بِاللِه َوالنِبي َوَما أُْنِزَل ِإلَْيهِ 

ُهْم يـَتَـَولْوَن الِذيَن َكَفُروا﴿فاملفسرون يدرجوا يف السياق الذي جاء قبلها وهو قوله تعاىل:   ﴾تـََرى َكِثيًرا ِمنـْ
فيكون  ،فإن املراد بالنيب داود أو عيسى ،. فإذا كان الضمري يف "منهم" يعود على أسالفهم]35 اآلية  [األنعام

أما إذا كان املراد "بالذين كفروا" عبدة األوثان والنيب صلى اهللا عليه وسلم فإن  ،"كانوا يؤمنون" للماضي البعيد

  َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما﴿: كذلكقوله  ومنه   )2(»يصبح داال على املاضي القريب من احلال "زمن "كانوا يؤمنون باهللا
  ]. 34اآلية [األحقاف  ﴾ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ 

  ]. 79اآلية [المائدة  ﴾َكانُوا َال يـَتَـَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلونَ ﴿
  ].13 اآلية  [القهر ﴾َوَحَمْلَناُه َعَلى َذاِت َأْلَواٍح َوُدُسرٍ ﴿
  .]15اآلية [األحزاب  ﴾قـَْبلُ  َوَلَقْد َكانُوا َعاَهُدوا اللَه ِمنْ ﴿

وهذا الرتكيب الذي جاءت فيه اآلية يوضح طبيعة الزمن الذي تدل عليه إذ هو يتكون من كان الدالة على املاضي 

  البعيد.

  ومن دالالت املاضي أيضا:

ُهْم َيْسَمُعوَن َكَالَم اللِه ثُم ُيَحرُفونَُه مِ ﴿قوله تعاىل:  [البقرة  ﴾ْن بـَْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم يـَْعَلُمونَ َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمنـْ
   ].75اآلية 

  فالرتكيب "كان يسمعون" داال على املاضي.

 ،ْكُتُمونَ َوِإَذا َجاُءوُكْم قَاُلوا َآَمنا َوَقْد َدَخُلوا بِاْلُكْفِر َوُهْم َقْد َخَرُجوا ِبِه َواللُه َأْعَلُم ِبَما َكانُوا يَ ﴿وقوله تعاىل: 
ْثِم َواْلُعْدَواِن َوَأْكِلِهُم السْحَت لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ  ُهْم ُيَسارُِعوَن ِفي اْإلِ َهاُهُم ، َوتـََرى َكِثيًرا ِمنـْ َلْوَال يـَنـْ

ْثَم َوَأْكِلِهُم السْحَت لَِبْئَس َما َكانُوا َيْصنَـعُ  ْوِلِهُم اْإلِ  اآلية [المائدة ﴾ونَ الربانِيوَن َواْألَْحَباُر َعْن قـَ
]. فالرتكيب "كانوا يكتمون" "كانوا يصنعون" تدل على الزمن املاضي ألن كان تصرف الفعل إىل 61،62،63

  املاضي.

                                                 
  .56-55ص  )علي جابر املنصوري: الداللة الزمنية يف اجلملة العربية،1(
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يَقٌة َكانَا يَْأُكَالنِ ﴿"وقوله أيضا:  ُه ِصدُسُل َوُأمَرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الر َعامَ  َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم ِإالالط﴾ 
  ].75[المائدة 

اضي تساير السياق الذي وردت فيه املفداللة هذا الرتكيب على  ،إذ جند أن "كان يأكالن الطعام" للماضي البعيد

  )1(اآلية".

أنه بإمنا متيز هذا الرتكيب   ].89[المائدة  ﴾َكانُوا ِمْن قـَْبُل َيْستَـْفِتُحوَن َعَلى الِذيَن َكَفُروا﴿كذلك قوله تعاىل: 

أما عن درجة املضي اليت يشري إليها  ،جاء مشفوعا بزمن قبل. إذ من شأن هذه القرينة أن ختصه باملاضي وتثبته فيه

الرتكيب فإن السياق الذي جاءت فيه اآلية شرح املفسرين هلا وألسباب نزوهلا حيددها يف زمن غري بعيد فقد قال 

يرب تقاتل غطفان، أنا نسألك حبق النيب األمي الذي وعدتنا أن خترجه لنا يف آخر األزمان ابن عباس: كان يهود خ

أال نصرتنا عليهم، قال فكانوا إذا التقوا دعوا ذا الدعاء، فهزموا غطفان فلما بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم  

  فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به"."وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا كفروا به، فأنزل اهللا تعاىل: 

ا الزمن حبسب العقب التارخيية وهكذا جند أن سياق اآلية يضع هذا املركب الفعلي يف زمن ماض غري بعيد، حسبن

  أن نزاع يهود خيرب مع غطفان إمنا كان قبيل البعثة النبوية ونزول القرآن. إذ

 ﴾َعِلَم اللُه َأنُكْم ُكْنُتْم َتْخَتانُوَن َأنـُْفَسُكمْ ﴿عاىل: قوله تأيضا "ومن دالالت "كان يفعل" على املاضي القريب 
فقد نزلت  ،. إذ جاءت "كنتم ختتانون" دالة على وقوع حدث يف زمن قريب من احلاضر]187اآلية [البقرة 

هذه اآلية مباشرة بعد أن سبق يف علم اهللا أم خيتانون أنفسهم أي أن اآلية نزلت يف قوم عاشوا يف عصر البعثة 

فوقعوا يف املعصية باجلماع واألكل بعد النوم، أي أن الزمن الذي يدل عليه الرتكيب هو املاضي املتصل باحلاضر 

 [البقرة اآلية ﴾ُكْنُتْم َتْخَتانُوَن َأنـُْفَسُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكمْ َأنُكْم  ﴿والدليل على ذلك قوله تعاىل: 

إذ أن إلغاء العاطفة يف قوله "فتاب" تدل على الفور بدون تراخ، أي أن التوبة جاءت تالية مباشرة  ].187

  لالختتان.

وََكانُوا  َذِلَك ِبَما َعَصْوا﴿قوله تعاىل: على املاضي لفظا ومعىن  ات اليت جاء فيها "كان يفعل" داالومن اآلي
  ]. 61 اآلية [البقرة ﴾يـَْعَتُدونَ 

   )2(]".137اآلية[األعراف  ﴾َوَدمْرنَا َما َكاَن َيْصَنُع ِفْرَعْوُن َوقـَْوُمُه َوَما َكانُوا يـَْعِرُشونَ ﴿

                                                 
  .153)بكري عبد الكرمي: الزمن يف القرآن الكرمي، ص 1(

  .154-153ص املرجع نفسه: )2(
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  ].10اآلية  [إبراهيم ﴾تُرِيُدوَن َأْن َتُصدونَا َعما َكاَن يـَْعُبُد َآبَاُؤنَا﴿
  ].141 اآلية [البقرة ﴾تِْلَك ُأمٌة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوَال ُتْسأَُلوَن َعما َكانُوا يـَْعَمُلونَ ﴿
  ].24اآلية [آل عمران  ﴾َوَغرُهْم ِفي ِديِنِهْم َما َكانُوا يـَْفتَـُرونَ ﴿
  ].61اآلية[البقرة  ﴾َيْكُفُروَن بَِآيَاِت اللهِ َذِلَك بِأَنـُهْم َكانُوا ﴿
  ]. 79اآلية [المائدة  ﴾َكانُوا َال يـَتَـَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فـََعُلوهُ ﴿
  ].43 اآلية [األنعام ﴾َوَلِكْن َقَسْت قـُُلوبـُُهْم َوزَيَن َلُهُم الشْيطَاُن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ ﴿

  ].122اآلية [األنعام  ﴾لِْلَكاِفرِيَن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ َكَذِلَك زُيَن ﴿
  ].70اآلية [األعراف  ﴾قَاُلوا َأِجْئتَـَنا لِنَـْعُبَد اللَه َوْحَدُه َوَنَذَر َما َكاَن يـَْعُبُد َآبَاُؤنَا﴿
  ].15اآلية [المائدة  ﴾ُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتابِ يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يـُبَـيُن َلُكْم َكِثيًرا ِمما ُكنْ ﴿
  ].65 اآلية [التوبة ﴾ُقْل َأبِاللِه َوَآيَاتِِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم َتْستَـْهزِئُونَ ﴿
  ].51اآلية [يونس  ﴾َأثُم ِإَذا َما َوَقَع َآَمْنُتْم بِِه َآْآلََن َوَقْد ُكْنُتْم ِبِه َتْستَـْعِجُلونَ ﴿
ُتْم َما ُكْنُتْم تـَْعُبُدونَ قَاَل ﴿   ].76-75 اآلية  [الشعراء ﴾َأنـُْتْم َوَآبَاؤُُكُم اْألَْقَدُمونَ ، َأفـََرَأيـْ
  ].08اآلية  [الزمر ﴾ثُم ِإَذا َخوَلُه نِْعَمًة ِمْنُه َنِسَي َما َكاَن َيْدُعو ِإلَْيِه ِمْن قـَْبلُ ﴿
  ].04اآلية [الجن  ﴾ْحِيي ِمْنُكمْ ِإن َذِلُكْم َكاَن يـُْؤِذي النِبي فـََيْستَ ﴿
  ].43اآلية [سبأ  ﴾َما َهَذا ِإال رَُجٌل يُرِيُد َأْن َيُصدُكْم َعما َكاَن يـَْعُبُد َآبَاؤُُكمْ ﴿
  ].65اآلية [التوبة  ﴾َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم لَيَـُقوُلن ِإنَما ُكنا َنُخوُض َونـَْلَعبُ ﴿

ِإْن َكاَد لَُيِضلَنا َعْن ﴿ة شرط الدالة على املاضي وقرب وقوع الفعل قوله تعاىل: ومن أمثلة: (كاد) املسبوقة بأدا
َها   ].42 اآلية [الفرقان  ﴾َآِلَهِتَنا َلْوَال َأْن َصبَـْرنَا َعَليـْ

َنا ِإلَْيكَ ﴿وقوله:    ].73اآلية [اإلسراء  ﴾َوِإْن َكاُدوا لَيَـْفِتُنوَنَك َعِن الِذي َأْوَحيـْ
َهاَوِإْن  ﴿   ].76اآلية [اإلسراء  ﴾َكاُدوا لََيْسَتِفزوَنَك ِمَن اْألَْرِض لُِيْخرُِجوَك ِمنـْ
 ].56 اآلية  [الصافات ﴾تَاللِه ِإْن ِكْدَت لَتـُْرِدينِ ﴿

 األفعال التامة المتصرفة: -ب
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يات كثرية من سور ، وهي تشمل آوهذه القرائن كثرية تشكل جزءا مهما من التعبريات السياقية يف اللغة العربية

واليت ميكن االلتفات إليها، الفعل (قال) يف حنو  لقرائن اليت تسمى األفعال التامةويف مقدمة هذه ا ،القرآن الكرمي

    )1(.]31اآلية [البقرة  ﴾...فـََقاَل َأنِْبُئوِني بَِأْسَماِء َهُؤَالِء ﴿قوله تعاىل: 

ُهْم بَِأْسَماِئِهْم فـََلما َأنـَْبَأُهْم بَِأْسَمائِِهْم ﴿   ].32 اآلية  [البقرة ﴾...قَاَل يَا َآَدُم َأنِْبئـْ
﴿ ... 35 اآلية[البقرة  ﴾َوقـُْلَنا اْهِبطُوا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدو.[ 

  ].71اآلية[البقرة  ﴾ِإنُه يـَُقوُل ِإنـَها بـََقَرٌة َال َذُلوٌل تُِثيُر اْألَْرضَ ﴿
مما تقدم من سري السياقات يف اآليات نالحظ أن هذا الفعل (قال) قرينه نطقت على طريقة احلكاية واحلوار، 

 وجاء بعدها من األفعال ما اكتسب داللتها من وظيفة املضي.

 الظروف:  -ج

األحداث، ويهمنا منها هنا ما الظروف قرائن تتضمن معىن املفاعيل فيها، أي أا تشري إىل األزمان اليت تقع فيها 

  حيدد زمن املاضي يف سياق اجلمل عند االستعمال.

  ].91اآلية[البقرة  ﴾فَِلَم تـَْقتـُُلوَن َأنِْبَياَء اللِه ِمْن قـَْبلُ ﴿حنو قوله تعاىل: 
أنبياء اهللا أي ملاذا قتلتم. فالزمن هنا مرتشح للمضي من قرينتني، إحدامها قرينة املعىن اليت تدل على أم قتلوا 

  ونقول عنها أا قرينة تارخيية سبقت نزول هذه اآلية، والثانية قرينة ظرفية حتددت بقوله (من قبل).

  وأهم القرائن الظرفية اليت تدل على الزمن املاضي ما يأيت: 

 قط: ) 1

أمده ومدته فهو اسم ينتظم أول وقت ذي الوقت إىل آخر ما بلغه منه، فهو عبارة عن « :قال الفارسي يف قط

   )2(»فوجب لذلك أن يكون مضافا إىل ذي الوقت ... فلما اقتطع عن اإلضافة بين على الفهم

  قول الفارسي يدل على أن (قط) تدل على احلدث املاضي من أول وقوعه أم اية متامه.«

كما تدل على ملقدار الزمين الذي يستغرقه هذا احلدث عند وقوعه، ويؤيد ذلك ما قال ابن هشام من أن (قط) 

تكون ظرف زمان الستغراق ما مضى ... وختتص بالنفي، يقال ما فعلته (قط)،فمعىن ما فعلته (قط) ما فعلته «

                                                 
  .57علي جابر املنصوري: الداللة الزمنية يف اجلملة العربية، ص ) 1(

  .254م، ص 1337، د .ط، 1شريازيات يف النحو العريب، ج ) أبو علي الفارسي: مسائل ال2(
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وإىل) إذ املعىن: مذ أن خلقت، أو مذ د منفيما انقطع من عمري ألن املاضي منقطع ... وبنيت لتضمنها معىن (

   )1(»خلقت إىل اآلن ...

ومما تقدم يلحظ املتأمل أن (قط) تفيد املاضي املستمر إىل وقت احلاضر كما أا تأيت بعد املاضي الصريف صيغة 

ي من هذه داخلة عليه "ما النافية" فتأكد مضيه فكأا يف استعماهلا السياقي، تأكيد لصيغة املاضي املنفي، فه

 الناحية قرينة ثانية تكون يف سياق اجلملة املاضية لتكسبها قوة وتأكيد يف املعىن مع االستغراق يف النفي. 

 أمس: ) 2

ل) اليت دة التقريب، ويستعمل مقرتنا بـ (االيوم الذي قبل يومك مباشرة، أو ما يف حكمه عند إرا ،سم زمانوهو ا

  ا.تفيد التعريف، أو من دون أن يقرتن 

... فإن مل تره «تقول: ما رأيت الصديق أمس، إذا كنت مل تعهد رؤيته يف اليوم الذي سبق يومك احلايل مباشرة 

يوما قبل أمس، قلت: ما رأيته مذ أول من أمس، فإن مل تره مذ يومني قبل أمس، قلت: ما رأيته مذ أول من أول 

  »أمس، وال يقال إال ليومني قبل أمس ...

ما أن للجملة باملاضي القريب احملدد، فإتقدم من استعمال (أمس) أنه حيدد املعىن الزمين السياقي ويستخلص مما 

يبتعد عن احلاضر بيومني أو يسبق احلاضر بيوم ويتصل به، باإلضافة إىل ذلك أنه يدل على املاضي غري احملدد إذا 

  )2(»ة ... أعرب ...... إذا أريد بأمس يوم من األيام املاضي«أعرب قال صاحب الشذور: 

 :مذ، منذ) 3

ومها ظرفان يستعمالن للزمن املاضي، وتقع بعدمها مجلة امسية، أو فعلية ماضية، حنو: جئت مذ، أو مند الوالد 

حاضر، وجئت مذ حضر أبوك. ومن هنا يتعني الزمن يف اجلملة الفعلية للماضي، ويؤكد الصيغة الصرفية يف 

 ضي. داللتها على امل

فأما (مذ) فيأيت بعدها االسم مرفوعا على معىن، وجمرورا على معىن آخر "فإذا رفعت فهي اسم مبتدأ وما بعدها 

 مذ يومان... لم آتهقولك: حنو خرب، غري أا ال تقع إال يف االبتداء لعله متكنها وأا ال معىن هلا يف غريه، وذلك 

والغاية فكأنك قلت: مدة ذلك يومان والتفسري بيين وبني رؤيته ، مث خربت باملقدار واحلقيقة لم أرهإنك قلت: 

  )3(هذا املقدار...".

                                                 
  .354م، ص 1998، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط 1نصاري: مغنىي اللبيب عن كتب األعاريب، ج ) ابن هشام األ1(

  .30م، ص 1388، حتقيق عبد اخلالق عظيمة، القاهرة، د .ط، 3، ج ب) املربد (حممد بن يزيد): املقتض2(

  .30ص  رجع نفسه:)امل3(
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وهذا يعين أن (مذ) إذا كانت مبتدأ يكون بعدها خرب حيتوي املدة الزمنية اليت حصل فيها االنقطاع واليت تعين 

احلال اليت يتحدث فيها  بدايتها متام احلدث، أما إذا كانت حرف، فإن ذلك يعين أن احلدث ميتد ا إىل وقت

املتكلم "... إذا قال: أنا أراك مذ سنة فإمنا املعىن أنك يف حال رؤية مل تنقض، وأن أوهلا مذ سنة، فلذلك، قلت: 

   )1(أراك ألنك خترب عن حال مل تنقطع...".

مراره إىل وقت أما (منذ) فمعناها أن جر ما بعدها، وإن ارتفع واحد ألا مبنزلة (من) يف ابتداء احلدث واست

احلال. قال املربد: "فأما منذ فمعناها جررت ا، أو رفعت واحد وبأا اجلر ألا يف األزمنة البتداء الغاية مبنزلة 

  )2( بتداء الغاية...".ال م اجلمعة أي ذاو (من) يف سياق األمساء، تقول: مل أرك منذ ي

مبصدر جمرور أو مبصدر مرفوع، فإا يكون ذلك  وإن جاءت بعد (مذ ومنذ) مجلة فعلية سواء قدرت الفعل

  التقدير حسب القصد الذي يرومه املتكلم من السياق.

  كما جاء يف املقتضب: (مذ ومنذ) هلما ثالث حاالت:

أحدمها أن يليها اسم جمرور "فقيل: مها امسان مضافان، والصحيح أما حرف جر: مبعىن (من) إن كان الزمان 

جر (منذ) للماضي على رفعه، وترجيح رفع (مذ) للماضي على جره ومن الكثري يف (منذ)  ماضيا... وعلى ترجيح

  من الطويل:

  نَبِك ِمْن ِذْكَرى َحبيٍب َوِعْرفَاِن             َورَْبَع َعَفْت آثَارُُه منُذ َأْزَمانِ  ِقَفا
  ومن القليل يف (مذ) قوله من الكامل:

ياِر بُِقنّ ِلمَ  3(الِحْجِر                         َأقْـَويَن ُمْذ ِحجِج َوُمْذ َدْهِر" ةْن الد(  
  واحلالة الثانية أن يليها اسم مرفوع حنو: "مذ يوم اخلميس، ومنذ يومان...

  واحلالة الثالثة أن يليها اجلمل الفعلية أو االمسية كقوله من الكامل:

  رَباْ شَفَسَما فََأْدَرَك َخْمَسَة األَ             َما زَاَل ُمْذ َعَقَدْت َيَداُه ِإزَارُه      
  وقوله من الطويل:

  )4(ْبُت وَأْمَرَدا"شَوَما زلُت َأْبِغي الَماَل ُمْذ َأنَا يَاِفٌع             َوليًدا وَكْهًال، ِحيَن 

                                                 
  .30ص املقتضب،  :ربد(حممد بن يزيد))امل1(

  .30ص رجع نفسه: )امل2(

  .636-635) ابن هشام األنصاري: مغين اللبيب، ص 3(

  .638-637، ص رجع السابقيزيد): امل)املربد(حممد بن 4(
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 إذ:) 4
وهي ظرف للزمن املاضي يف أكثر استعماالا، وقد تكون للمستقبل إذا رفقت بقرينة، وهي مبنية إذا جاءت 

  ].84اآلية ﴾ [الواقعة َوَأنـُْتْم ِحيَنِئٍذ تـَْنظُُرونَ ﴿منفردة، ومعربة جمرورة إذا جاءت مضاف حنو قوله تعاىل: 
 اآلية [األنفال ...﴾ َواذُْكُروا ِإْذ َأنـُْتْم َقِليلٌ قوله تعاىل: ﴿وإذا جاءت منفردة التزمت اإلضافة إىل مجلة امسية حنو 

26.[  
  ].04اآلية ...﴾ [التوبة  ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغارِ وحنو قوله: ﴿

﴾ [البقرة اآلية َوِإْذ قَاَل رَبَك ِلْلَمَالِئَكِة ...: ﴿، حنو قوله تعاىلوإىل مجلة فعلية، صدرها فعل ماض لفظا ومعىن
30.[  
   ].124 اآلية ﴾ [البقرةَوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـَْراِهيَم رَبُه ...﴿

  ].121اآلية ﴾ [آل عمران َوِإْذ َغَدْوَت ِمْن َأْهِلَك ...﴿
 اْلَقَواِعدَ  َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـَْراِهيمُ أو يكون صدرها فعال مضارعا يف الصيغة، لكنه ماض يف السياق حنو قوله تعاىل: ﴿

  .]127اآلية ...﴾ [البقرة 

  ].30 اآلية ...﴾ [األنفال َوِإْذ يَْمُكُر ِبَك الِذيَن َكَفُرواوقوله: ﴿
ويتبني مما سبق من اآليات واألمثلة أن الداللة السياقية فيها تشري إىل املاضي والقرينة الدالة على ذلك هي (إذا) 

  اللبيب على أربعة أوجه: ينغاليت مبعىن (حني) أو (وقت) وجاءت (إذ) يف م

  أحدمها: أن تكون امسا للزمن املاضي، وهلا أربعة استعماالت:"

...﴾ [التوبة  فـََقْد َنَصَرُه اللُه ِإْذ َأْخَرَجُه الِذيَن َكَفُروااألول: أن تكون ظرفا وهو الغالب حنو: قوله تعاىل:  ﴿
  ].40اآلية 

ويف  ].86اآلية ﴾ [األعراف ُكْنُتْم َقِليًال َفَكثـرَُكمْ َواذُْكُروا ِإْذ  والثاين: أن تكون مفعوال به، حنو: قوله تعاىل: ﴿

]. 30اآلية[البقرة  ﴾َوِإْذ قَاَل رَبَك ِلْلَمَالِئَكِة ...﴿الغالب أن تكون مفعوال به، بتقدير "اذكر" حنو قوله تعاىل: 
  .]50 اآلية ...﴾ [البقرة ِبُكُم اْلَبْحرَ َوِإْذ فـََرقْـَنا : ﴿وقوله]. 34اآلية ...﴾ [البقرة  َوِإْذ قـُْلَنا ِلْلَمَالِئَكةِ و﴿

اآلية ...﴾ [مريم  َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْرَيَم ِإِذ انـَْتَبَذتْ ﴿والثالث أن تكون بدال من املفعول حنو قوله تعاىل: 
16 .[  
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 [البقرة﴾ ْلَحَراِمِ تَاٍل ِفيهِ َيْسأَُلوَنَك َعِن الشْهِر فـ(إذ) بدل اشتمال من (مرمي) على حد البدل يف قوله تعاىل: ﴿
  ]217 اآلية 

  ].20اآلية ﴾ [المائدة اذُْكُروا نِْعَمَة اللِه َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم َأنِْبَياءَ وقوله: ﴿

والرابع أن يكون مضاف إليها اسم زمان صاحل لالستغناء عنه حنو: (يومئذ) و(حينئذ) أو غري صاحل له حنو قوله 

تَـَنابـَعْ ﴿تعاىل:    ]. 08اآلية ﴾ [آل عمران َد ِإْذ َهَديـْ
  )1(]."86اآلية ﴾ [األعراف ِإْذ ُكْنُتْم َقِليًال َفَكثـرَُكمْ ﴿

  ].20اآلية ﴾ [المائدة اذُْكُروا نِْعَمَة اللِه َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم َأنِْبَياءَ ﴿

َنْي َآَدَم بِاْلَحق ِإذْ ﴿فمن اآليات اليت دلت فيها: "إذ فعل" على املاضي قوله تعاىل:  قـَربَا  َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ ابـْ
ُقبَل ِمْن َأَحِدِهَما َوَلْم يـُتَـَقبْل ِمَن اْآلََخرِ    ].27اآلية ﴾ [المائدة قـُْربَانًا فـَتـُ

ُهْم ِلي َساِجِدينَ ِإْذ قَاَل يُوُسُف ِألَبِيِه يَا َأَبِت ِإني رََأْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا وقوله أيضا: ﴿ ﴾ َوالشْمَس َواْلَقَمَر رََأيـْتـُ
  ].02اآلية [يوسف 

  ].51اآلية ﴾ [يوسف قَاَل َما َخْطُبُكن ِإْذ رَاَوْدُتن يُوُسَف َعْن نـَْفِسهِ ﴿
َيُة ِإَلى اْلَكْهفِ ) ِإْذ َأَوى الْ 9َأْم َحِسْبَت َأن َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرِقيِم َكانُوا ِمْن َآيَاتَِنا َعَجًبا (﴿  ...﴾  ِفتـْ

  ].10- 09 اآلية  [الكهف
  ].3...1 اآلية ﴾ [مريم) ِإْذ نَاَدى رَبُه ِنَداًء َخِفيا2) ِذْكُر رَْحَمِة رَبَك َعْبَدُه زََكرِيا (1كهيعص (﴿
  ].10اآلية ﴾ [الشعراء َوِإْذ نَاَدى رَبَك ُموَسى َأِن اْئِت اْلَقْوَم الظاِلِمينَ ﴿
نـَْيا َوِإنُه ِفي اْآلَ ﴿ َناُه ِفي الد الصاِلِحيَن  ِخَرِة َلِمنَ َوَمْن يـَْرَغُب َعْن ِملِة ِإبـَْراِهيَم ِإال َمْن َسِفَه نـَْفَسُه َوَلَقِد اْصطََفيـْ
  ].131-اآلية 130﴾ [البقرة ) ِإْذ قَاَل َلُه رَبُه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت ِلَرب اْلَعاَلِمينَ 130(

  ].30﴾ [البقرة َوِإْذ قَاَل رَبَك ِلْلَمَالِئَكِة ِإني َجاِعٌل ِفي اْألَْرِض َخِليَفةً ﴿
بـَْراِهيَم (وقوله: ﴿ ﴾ تـَْعُبُدونَ  ) ِإْذ قَاَل ِألَبِيِه َوقـَْوِمِه َماَذا84) ِإْذ َجاَء رَبُه بَِقْلٍب َسِليٍم (83َوِإن ِمْن ِشيَعِتِه َإلِ

  ].85-84-83اآلية [الصافات 
ُتَكلُم  ِإْذ قَاَل اللُه يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اذُْكْر نِْعَمِتي َعَلْيَك َوَعلى َواِلَدِتَك ِإْذ َأيْدُتَك ِبُروِح اْلُقُدسِ وقوله: ﴿

ْنِجيلَ الناَس ِفي اْلَمْهِد وََكْهًال َوِإْذ َعلْمُتَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتـْورَاَة    ]. 110اآلية ﴾ [المائدة َواْإلِ

                                                 
  .167-166مغين اللبيب، ص  ) ابن هشام األنصاري:1(
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ِإْذ قَاَل اللُه يَا ﴿إذ تصرف املضارع إىل املاضي: قوله تعاىل:  ،ومن اآليات اليت دلت فيها (إذ يفعل) على املاضي
اْلَمْهِد وََكْهًال َوِإْذ  لُم الناَس ِفيِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اذُْكْر نِْعَمِتي َعَلْيَك َوَعلى َواِلَدِتَك ِإْذ َأيْدُتَك ِبُروِح اْلُقُدِس ُتكَ 

ُفُخ ِفيَها فـََتُكوُن  َعلْمُتَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ  ْنِجيَل َوِإْذ َتْخُلُق ِمَن الطيِن َكَهْيَئِة الطْيِر بِِإْذِني فـَتَـنـْ َوالتـْورَاَة َواْإلِ
ًرا بِِإْذِني َوتـُْبِرُئ اْألَْكَمَه َواْألَبـَْرصَ    ].111-110اآلية المائدة ﴾ [بِِإْذِني طَيـْ

  فـ(إذ ختلق) و(إذ خترج) دلت على الزمن املاضي من وجهني: 

  أا جاءت يف سياق سرد أخبار سيدنا عيسى عليه السالم. األول:

 تعاىل:أا جاءت معطوفة على فعلني ماضيني لفظا ومعنا ومها: "أيدك" و"علمك" ومنها كذلك قوله  الثاني:
إذ جاء ]. 09اآلية ﴾ [األنفال َتْسَتِغيثُوَن رَبُكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأني ُمِمدُكْم بِأَْلٍف ِمَن اْلَمَالِئَكِة ُمْرِدِفينَ ِإْذ ﴿

  الفعل املاضي لفظا ومعنا معطوف على الفعل املضارع "إذ تستغيثون" فدل على مضيه.

 َواْسأَْلُهْم َعِن اْلَقْريَِة الِتي َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإذْ ىل: ﴿من أمثلة ورود "إذ يفعل" يف سياق املاضي قوله تعا

 حيث دلت "إذ يغدون"]. 163اآلية ﴾ [األعراف يـَْعُدوَن ِفي السْبِت ِإْذ تَْأتِيِهْم ِحيَتانـُُهْم يـَْوَم َسْبِتِهْم ُشرًعا

  و"إذ تأتيهم" على الزمن املاضي.

  ].78اآلية ﴾ [األنبياء َوُسَلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَماِن ِفي اْلَحْرثِ َوَداُووَد ﴿وقوله: 
َفُعوَنُكْم َأْو َيُضروَن (72قَاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن (﴿ َكَذِلَك  ) قَاُلوا َبْل َوَجْدنَا َآبَاَءنَا73) َأْو يـَنـْ

  .]74-72اآلية ﴾ [الشعراء يـَْفَعُلونَ 

﴿ ِه ِإْن ُكناْلَعاَلِمينَ 97ا َلِفي َضَالٍل ُمِبيٍن (تَالل يُكْم ِبَرب98-97اآلية ﴾ [الشعراء ) ِإْذ ُنَسو.[  
 ].18اآلية ﴾ [الفتح َلَقْد َرِضَي اللُه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يـَُبايُِعوَنَك َتْحَت الشَجَرِة فـََعِلَم َما ِفي قـُُلوِبِهمْ ﴿
 إذا في داللتها على الماضي: -د

قـُْلَت َال  َوَال َعَلى الِذيَن ِإَذا َما َأتـَْوَك لَِتْحِمَلُهمْ يرى ابن هشام أن (إذا) "... جتيء للماضي... كقوله تعاىل: ﴿
  ]. 92اآلية ...﴾ [التوبة  َأِجُد َما َأْحِمُلُكْم َعَلْيِه تـََولْوا

  ]. 11اآلية ﴾ [الجمعة َهاَوِإَذا رََأْوا ِتَجارًَة َأْو َلْهًوا انـَْفضوا ِإلَيْـ : ﴿وقوله
  :الشاعر وقول

  )1(رت النجوم"فدمان يزيد الكأس طيبا                           سقيت إذا تو نو 

                                                 
  .168) ابن هشام األنصاري: مغين اللبيب، ص 1(



  محددات زمن الفعل من السياق                                     الفصل الثاني     

 

75 
 

"فإذا تضمنت معىن (إذ) يف األمثلة املتقدمة، فدلت على الظرفية اليت محلت بني طياا املاضي من خالل 

األخرى اليت رافقت (إذ) كالقرينة التارخيية واملعنوية يف اآليتني، والقرينة الفعلية (سقيت) السابقة (إذا)  اتالسياق

  )1(يف البيت".

 اآلية ﴾ [النجمَوالنْجِم ِإَذا َهَوى]، وقوله تعالى: ﴿02﴾ [الليل اآلية َوالنـَهاِر ِإَذا َتَجلى﴿ قوله تعاىل:و 

َلى َعَلْيِهْم َآيَاتـَُنا: ﴿قوله تعاىلومن أمثلة (إذا يفعل) ].01   ].15اآلية ﴾ [يونس َوِإَذا تـُتـْ
  "يرى بعض املفسرون أنه جيوز يف مثل هذا الرتكيب القرآين، وقوع الفعل املضارع بعد (إذا) وجوابه املاضي.

   ].14 اآلية  ﴾ [البقرةَوِإَذا َلُقوا الِذيَن َآَمُنوا قَاُلوا َآَمناقوله تعالى: ﴿ مثل
  ]. 142اآلية ﴾ [النساء  َوِإَذا قَاُموا ِإَلى الصَالِة قَاُموا ُكَسالَ ﴿

  )2( فأبوا حيان يرى أن الفعل يتلى يف اآلية األوىل ماضيا."

 وأمهها: (مل، ملا، قد، رب). الحروف: -هـ

  فـ(مل) و(ملا): يقلب بعدها مدلول املضارع إىل زمن املاضي يف سياق اجلمل.

ختصص زمن اجلملة املاضية يف فرتة معينة حمدودة من امتداد الزمن املاضي، وأما "رب" فقد تؤكد أما (قد) فقد 

  املاضي أو تنقل مدلول املضارع إىل املاضي.

 (لم):) 1
]. وقد 03اآلية خالص اإل﴾ [َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلدْ "فلم حرف جزم لنفي املضارع وقلبه ماضيا، حنو قوله تعاىل: ﴿

  يرفع الفعل املضارع بعدها، كقول الشاعر من البسيط: 

  ْم                    يـَْوَم الصليَـَفاء كْم يُوُفوَن بِالَجارِ هَفَواِرُس ِمْن نُعٍم َوأسرتِ الَال َلوْ 
يف انصراف داللة املضارع إىل املاضي  ].04اآلية خالص ﴾ [اإلَوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ ففي قوله تعاىل: ﴿

استعمال (مل) ألن احلدث مل يقع يف الزمن املاضي وهذا يعين أننا إذا قلنا مل يكتب الطالب فكأننا قلنا: ما كتب 

  )3(الطالب."

                                                 
  .61ربية، ص علي جابر املنصوري: الداللة الزمنية يف اجلملة الع )1(

  .20- 19) بكري عبد الكرمي: الزمن يف القرآن الكرمي، ص 2(

  .528) ابن هشام األنصاري: مغين اللبيب، ص 3(
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ومن حكمها أن تدخل على املستقبل فتنقل معناه إىل ي ونفته، (فلم) نقلت الفعل: "... نقلني، نقلته إىل املاض

املاضي، وذلك حنو قولك: مل يقم أمس وهي نفي (فعل) كأن قائال قال: قام أو أخرج، فقلت أنت: مل يقم ومل 

  )1(خيرج."

ي ا كان قد انتهى، وانقطع أمده قبل الكالم بوقت قصري أو فحيث جيوز أن يكون معىن الفعل املضارع املنت

 تحيل أن يكون للمستقبل، أو متصال به فمثالولكن يس ،طويل، أو أن يكون الفعل مستمرا متصال باحلال

انقطاعه قبل الكالم قولك: مل ينزل املطر منذ شهرنا. ومثال اتصاله باحلال واستمراره قوله تعاىل: "...مل يلد، ومل 

  )2(يولد...".

عل املستقبل على أا حرف جزم لنفي املضارع وقلبه ماضيا، لقد قال ابن فارس "(مل) تنفي الف واوالنحاة أيضا اتفق

وتنقل معناه إىل املاضي... ويف القرآن الكرمي جند أن أغلب األفعال املضارعة املسبوقة بـ(مل) جاءت للداللة على 

وََكلَم اللُه  َوُرُسًال َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمْن قـَْبُل َوُرُسًال َلْم نـَْقُصْصُهْم َعَلْيكَ ﴿نفي املاضي من ذلك قوله تعاىل: 
 :يف اآلية السابقة قوله تعاىل. وقد جاءت هذه اآلية يف سياق سردي هو ]164﴾ [النساء اآلية ُموَسى َتْكِليًما

َنا ِإَلى ِإبـَْراِهيَم َوإِ ﴿ َنا ِإَلى نُوٍح َوالنِبييَن ِمْن بـَْعِدِه َوَأْوَحيـْ َنا ِإلَْيَك َكَما َأْوَحيـْ ْعُقوَب ْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َويَـ ِإنا َأْوَحيـْ
  )3(]."163﴾ [النساء اآلية َواْألَْسَباطِ 

وجاءت (مل) يف قوله تعاىل: "مل نقصصهم عليك" دالة على نفي املاضي املتصل بزمن اإلخبار وداللة (مل) يف 

َوَلَقْد َعِهْدنَا ﴿تعاىل:  أيضاصل يف الزمن املاضي، ومن ذلك املاضي تنسجم مع قوله (من قبل). فعدم القص ح
  ].115اآلية ﴾ [طه َآَدَم ِمْن قـَْبُل فـََنِسَي َوَلْم َنِجْد َلُه َعْزًماِإَلى 

فـ(مل جند) يف اآلية للماضي ودليلنا على ذلك قوله تعاىل: (من قبل) ويذكر اسم آدم الذي يصرف الكالم إىل 

َك نـَُقص َكَذلِ ﴿املاضي البعيد وقد جاءت يف سياق يدل على سرد أحداث األولني ومن ذلك قوله تعاىل:  
َناَك ِمْن َلُدنا ِذْكًرا   ].99اآلية ﴾ [طه َعَلْيَك ِمْن َأنـَْباِء َما َقْد َسَبَق َوَقْد َآتـَيـْ

َوَشَراِبَك َلْم  فَاْنظُْر ِإَلى طََعاِمكَ ومن اآليات اليت جاءت فيها (مل يفعل) للداللة على الزمن املاضي قوله تعاىل: ﴿
  ].259اآلية ﴾ [البقرة يـََتَسنهْ 

  ].43اآلية ﴾ [مريم يَا َأَبِت ِإني َقْد َجاَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم يَْأِتك﴿
                                                 

  . 101- 100، ص تد. ) علي بن عيسى الرماين: معاين احلروف، حتقيق الدكتور عبد الفتاح شليب، مطبعة دار العامل العريب، القاهرة، د.ط،1(

  .62علي جابر املنصوري: الداللة الزمنية يف اجلملة العربية، ص  )2(

  .281-280) بكري عبد الكرمي: الزمن يف القرآن الكرمي، ص 3(
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  ].22اآلية ﴾ [النمل فـََقاَل َأَحطُت ِبَما َلْم ُتِحْط بِِه َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ بَِنَبٍإ يَِقينٍ ﴿
"وقد تدخل مهزة االستفهام على (مل) مع الفعل املضارع وتقلب معىن النفي يف (مل) إىل اإلثبات ويبقى زمن الفعل 

  ].86اآلية ﴾ [طه َأَلْم يَِعْدُكْم رَبُكْم َوْعًدا َحَسًنا﴿على ما هو عليه من املضي وذلك يف قوله تعاىل: 
 اآلية ﴾ [األعرافالشَجَرِة َوَأُقْل َلُكَما ِإن الشْيطَاَن َلُكَما َعُدو ُمِبينٌ َأَلْم َأنـَْهُكَما َعْن تِْلُكَما ﴿: وقوله

22."[)1(  

  ].6اآلية ﴾ [النبأ َأَلْم َأنـَْهُكَما َعْن تِْلُكَما الشَجَرِة َوَأُقْل َلُكَما ِإن الشْيطَاَن َلُكَما َعُدو ُمِبينٌ ﴿
 ].01اآلية ح ا شر ن[اال﴾ َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَركَ ﴿
 (لما):  -2

فالنفي ا واجب، وميتد إىل الزمن احلايل، الذي ينتفي ا أيضا ذلك بأن يكون معىن الزمن يف السياق منفيا يف 

، أي ال الزمن املاضي وال يف أعجبني ورد النرجس، وأغراني بشمه ولما أشمه :املاضي، ويف احلال كذلك. حنو

  الوقت احلاضر.

(مل) إال أا ختتلف عن (مل) يف أن نفيها يستمر  النحاة على أا ختتص باملضارع فتجزمه وتقلبه ماضيا كـ"ويتفق 

  )2( إىل احلال، أو قريب منه ويتوقع ثبوته."

  "وهي على ثالث أوجه:

 أحدمها: "أا ختتص باملضارع فتجزمه وتنفيه وتقلبه ماضيا كـ(مل) إال أا تفارقها يف مخسة أمور: 

 حدمها: أا ال تقرتن بأداة شرط، ال يقال: (إن ملا تقم).أ ∗

 أن منفيها مستمر النفي إىل احلال كقول الشاعر: :ثانيها ∗

  قِ ز ِإالً فََأدركِني َوَلما أُمآكٍل          وَ  ُكْنَت َمْأُكوًال َفُكْن َخْير  فَإنْ 
  وهلذا جاز (مل يكن مث كان) ومل جيز (ملا يكن مث كان). بل يقال (ملا يكن وقد يكون) مثال قول الشاعر: 

َلَكا               كاوَُكْنَت ِإْذ كْنَت ِإَلِهي َوْحد   َلما َيُك َشْيء يَا ِإَلِهي قـَبـْ
 ا يندم).أن منفي (ملا) ال يكون إال قريب من احلال مثل (عصى إبليس ربه ومل :الثالث ∗

  ].08اآلية ﴾ [ص َبْل َلما َيُذوُقوا َعَذابِ (ملا) متوقع ثبوته مثل قوله تعاىل: ﴿ يالرابع: أن منف ∗

                                                 
  .282صبكري عبد الكرمي: الزمن يف القرآن الكرمي، )1(

  .286ص )املرجع نفسه: 2(
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  )1(توقع... والوجه الثاين هلا أن ختتص باملاضي..."مفدوقهم له 

َتْدُخُلوا  َحِسْبُتْم َأنْ َأْم ﴿ومن اآليات اليت جاءت فيها (ملا) جازمة للفعل املضارع دالة على التوقع قوله تعاىل: 
ُهُم اْلَبْأَساُء َوالضراُء َوزُْلزُِلوا حَ   تى يـَُقوَل الرُسوُل َوالِذينَ اْلَجنَة َوَلما يَْأِتُكْم َمَثُل الِذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبِلُكْم َمستـْ

  ].243اآلية ﴾ [آل عمران َقرِيبٌ َآَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللِه َأَال ِإن َنْصَر اللِه 
ألن معىن  ،فيذ استمرار نفي الفعل يف املاضي إىل الوقت احلاضراملفسرين أن (ملا يعلم) جاءت لت كالم  ىومؤد

اآلية "ال حتسبوا أن" تدخلوا اجلنة ومل يقع منكم اجلهاد وإمنا تفيد (ملا) مع الفعل التوقع ملا تضيفه على الفعل من 

ووصوله متوقع وتقول (ملا يظهر  ،لما يصل القطارمثال:  ان احلدث إىل ما بعد احلاضر تقولسريل و االتصامعاين 

  )2(اهلالل) وظهوره متوقع كذلك."

يَماُن ِفي: ﴿ومنه قوله تعاىل ﴾ قـُُلوِبُكمْ  قَاَلِت اْألَْعَراُب َآَمنا ُقْل َلْم تـُْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلما َيْدُخِل اْإلِ
  ].14 اآلية  [الحجرات

وتضفي باإلضافة إىل ذلك معىن توقع احلدث  ،تفيد نفي احلدث يف املاضي مستمر إىل زمن اإلخبار افـ(ملا) إذ

  وقرب وقوعه أو انتظار حدوثه.

  فإنك تنفي انتظار نضجه. ،لما ينضج التمرفعندما تقول: 

  )3(فإن معىن ذلك أنه سيدرسه يف األيام املقبلة..." ،وعندما يقول الطالب: ملا أدرس هذا املوضوع

  ومن اآليات اليت جاءت فيها (ملا) اجلازمة دالة على التوقع أيضا:

  ].08﴾ [صَأُؤْنِزَل َعَلْيِه الذْكُر ِمْن بـَْيِنَنا َبْل ُهْم ِفي َشك ِمْن ِذْكِري َبْل َلما َيُذوُقوا َعَذابِ قوله تعالى: ﴿

ُلو َعَلْيِهْم َآيَاتِِه َويـُزَكيِهْم َويـَُعلُمُهُم اْلِكَتابَ ُهَو الِذي ﴿ ُهْم يـَتـْ َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكانُوا  بـََعَث ِفي اْألُمييَن َرُسوًال ِمنـْ
ُهْم َلما يـَْلَحُقوا ِبِهْم َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ 2ِمْن قـَْبُل َلِفي َضَالٍل ُمِبيٍن (   ].03-02﴾ [الجمعة ) َوَآَخرِيَن ِمنـْ

بُوا ِبَما َلْم ُيِحيطُوا ِبِعْلِمِه َوَلما يَْأتِِهْم تَْأِويُلهُ ﴿ 39﴾ [يونس اآلية َبْل َكذ.[ 
ربما على املعىن داللة يف السياق حنو:  ةوهي تنقل احلال إىل املاضي القريب منه، أو تؤكد املاضي صيغرب:  -3

سيارته فوصلنا قبل القطار، فالحمد هللا، ربما أكره هذا األمر وفيه فاتني القطار فتألمت فأدركني صديق 
 خيري.

                                                 
  .537-533) ابن هشام األنصاري: مغين اللبيب، ص 1(

  .287: الزمن يف القرآن الكرمي، ص ) بكري عبد الكرمي2(

  .288ص  املرجع نفسه:)3(
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  ومنه قول الشاعر: 

َلَك َلْم َيُكْن               َعارًا َعلْيَك، وُرب قـََتٍل َعاُر.   إْن يْقُتلوَك فِإن قـَتـْ
  ].2 اآلية  ﴾ [الحجرُمْسِلِمينَ رَُبَما يـََود الِذيَن َكَفُروا َلْو َكانُوا : ﴿ومنه قوله تعاىل

نيا عارِيٌّة يوَم القيامِة"ويف احلديث كاسية في الد يا ُرب" :  
وهو مما متسك به » رب قائمة لن يقومه رب صائمه لن يصومُه ويا ومسع أعرايب يقول بعد انقضاء رمضان: يا«

  عمال اسم الفاعل ارد مبعىن املاضي وقال الشاعر: إالكسائي على 

  

  )1(فَيا رب يْوَم َقْد َلهْوُت ولَيلٍة            بِآنَسةٍ  كأَنها َخط تِْمثالِ 
أن يئها للدخول على اجلمل الفعلية وأن يكون و بعدها فالغالب أن تكفها عن العمل، "ما"فـ(رب) إذا زيدت «

  :الفعل ماضيا لفظا ومعىن، كقول الشاعر

  .شامالتربما َأْوفيُت ِفي ِعلٍم                تـَْرفـََعْن َتوبي 
  الشاعر: ومن أعماهلا قول

 )2(وطْعَنٍة َنْجالءِ  بصريَصِقيٍل          بَيَن  فٍ ربما ضربٍة َبسي
وهي تفيد تقريب املاضي من احلال وحصره يف فرتة زمنية معينة مقتطعة من املاضي، قريبة من احلال، وما  قد: -4

مل املاضي القريب تتفيد تقريب املاضي من احلال، تقول: قام زيد فيح اأ«يؤيد ذلك ما قاله ابن هشام من 

 قد قام، اختص بالقريب.:واملاضي البعيد، فإن قلت 
َوَما لََنا َأال ﴿ا األحكام: ... وجوب دخوهلا على املاضي الواقع حاال إما ظاهرة حنو قوله تعاىل: على إفاد ونبىن

  ].246اآلية ﴾ [البقرة نـَُقاِتَل ِفي َسِبيِل اللِه َوَقْد ُأْخرِْجَنا ِمْن ِديَارِنَا َوَأبـَْنائَِنا
َناَهِذِه ِبَضاَعتُـَنا رُدْت : ﴿أو مقدرة حنو قوله تعاىل   ].65اآلية ﴾ [يوسف ِإلَيـْ

الثالث ...وهو أن القسم إذا أجيب مباض  ].90اآلية ﴾ [النساء َأْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدورُُهمْ : ﴿وحنو قوله

  متصرف مثبت فإن كان قريبا من احلال جيء بالم و قد حنو قوله تعاىل:

َنا َوِإْن ُكنا َلَخاِطِئينَ قَاُلوا تَاللِه َلَقْد َآثـََرَك اللُه : ﴿قوله تعاىلو    . )3(]91اآلية ﴾ [يوسف َعَليـْ
                                                 

  .266-265) ابن هشام األنصاري: مغين اللبيب، ص 1(

  .272-271ص  املرجع نفسه:)2(

  .349-348صاملرجع نفسه: )3(
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 َقْد َسِمَع اللُه قـَْوَل الِتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها﴿وقد دلت "قد" على املاضي القريب من احلال يف قوله تعاىل: 

  ].01اآلية ﴾ [المجادلة َوَتْشَتِكي ِإَلى اللهِ 

قَاُلوا َوَما لََنا ﴿وقوله أيضا  .القريب من احلال ألن سياق اآلية يدل على ذلكفقد جاءت للتوقع إلفادة املاضي 
  ) 1(.]146اآلية ﴾ [البقرة َأال نـَُقاِتَل ِفي َسِبيِل اللِه َوَقْد ُأْخرِْجَنا ِمْن ِديَارِنَا َوَأبـَْنائَِنا

ماض بعيد غالبا وذلك يف حنو جاءت (قد فعل) يف سياق سرد قصص األنبياء أو خري األولني فدلت على زمن و 

َنا َآَل ِإبـَْراِهيَم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة﴾  أم﴿قوله تعاىل:  َيْحُسُدوَن الناَس َعَلى َما َآتَاُهُم اللُه ِمْن َفْضِلِه فـََقْد َآتـَيـْ
  ]. 54اآلية [النساء 

َها ُمْعِرِضيَن (﴿ بُوا بِاْلَحق َلما َجاَءُهْم﴾ 4َوَما تَْأتِيِهْم ِمْن َآيٍَة ِمْن َآيَاِت رَبِهْم ِإال َكانُوا َعنـْ األنعام ) فـََقْد َكذ]
  ].5-4اآلية 

َها ُمْعِرِضيَن (﴿ بُوا بِاْلَحق َلما َجاَءُهْم﴾ ) فـَقَ 4َوَما تَْأتِيِهْم ِمْن َآيٍَة ِمْن َآيَاِت رَبِهْم ِإال َكانُوا َعنـْ يونس ْد َكذ]
  .]16اآلية 

تـُْؤُذونَِني َوَقْد  يَا قـَْوِم ِلمَ حتقق الفعل يف املاضي يف حنو قوله تعاىل: ﴿ ،دالالت (قد يفعل) يف القرآن الكرميومن 
  ].5اآلية [الصف تـَْعَلُموَن َأني َرُسوُل اللِه ِإلَْيُكْم﴾ 

: ومنها قوله تعاىل .تعلمون) مبعىن قد علمتم ... وعرب عنه باملوضوع ليدل على استصعاب احلالإذ جاءت (قد 
  ].64 اآلية  [النورَأَال ِإن لِلِه َما ِفي السَماَواِت َواْألَْرِض َقْد يـَْعَلُم َما َأنـُْتْم َعَلْيِه﴾ ﴿
َلًة تـَْرَضاَها﴾ َقْد نـََرى تـََقلَب َوْجِهَك ِفي السَماِء فـََلنـَُوليَـ ﴿   ].144اآلية [البقرة نَك ِقبـْ

وقد  "قد علم"يف اآلية الثانية جاءت مبعىن  )وجهك قد نرى تقلب(حيث جند أن (قد يعلم) يف اآلية األوىل و

  رأينا. 

  ].33 اآلية [األنعامَقْد نـَْعَلُم ِإنُه لََيْحُزُنَك الِذي يـَُقوُلوَن﴾ : ﴿ومنها قوله تعاىل
  ].97اآلية  [الحجرَوَلَقْد نـَْعَلُم َأنَك َيِضيُق َصْدُرَك ِبَما يـَُقوُلوَن﴾ ﴿
  ].18اآلية [األحزاب َقْد يـَْعَلُم اللُه اْلُمَعوِقيَن ِمْنُكْم﴾ ﴿

  أدوات الشرط: 
 ن مع الفعل المضارع (يفعل):إ) 1

                                                 
  .323-322) بكري عبد الكرمي: الزمن يف القرآن الكرمي، ص 1(
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  إن املكسورة اخلفيفة ... أن تكون شرطية، حنو قوله تعاىل:«

  ].19اآلية  [األنفالَوِإْن تـَُعوُدوا نـَُعْد﴾ ﴿
فـََقْد َنَصَرُه  ِإال تـَْنُصُروهُ وقد تقرتن بــــ(ال) النافية فيظن من ال معرفة له ا أا (إال) االستثنائية، حنو قوله تعاىل: ﴿

  ].  40اآلية  [التوبةاللُه﴾ 
ْبُكْم﴾ ﴿ تـَْنِفُروا يـَُعذ 39 اآلية  [التوبةِإال .[  
  ]. 47اآلية [التوبة َوِإال تـَْغِفْر ِلي َوتـَْرَحْمِني َأُكْن ِمَن اْلَخاِسرِيَن﴾ ﴿
﴿ ﴾َأْصُب ِإلَْيِهن ي َكْيَدُهنَتْصِرْف َعن 1(].33اآلية  [يوسفَوِإال(   
قَاُلوا : ﴿قوله تعاىللقد جاءت إن يفعل يف سياق املاضي ودالة عليه يف آيات كثرية من القرآن الكرمي ومن ذلك «

  .]77اآلية  [يوسفِإْن َيْسِرْق فـََقْد َسَرَق َأٌخ َلُه ِمْن قـَْبُل﴾ 
إذ جند السياق يف قصة يوسف عليه السالم يقتضي أن يكون الفعل (يسرق) للزمن املاضي، إذ أن اام سيدنا 

  بعد قوله تعاىل:  يوسف بالسرقة حادثة كانت قد وقعت قبل اللفظ بالفعل (يسرق) فقد جاءت اآلية

) قَالُوا نـَْفِقُد ُصَواَع 71) قَالُوا َوَأقْـبَـُلوا َعَلْيِهْم َماَذا تـَْفِقُدوَن (70ثُم َأذَن ُمَؤذٌن َأيـتـَُها اْلِعيُر ِإنُكْم َلَسارُِقوَن (﴿
  ].76-70 اآلية  [يوسفثُم اْسَتْخَرَجَها ِمْن ِوَعاِء َأِخيِه﴾ ﴿إىل قوله تعاىل:  اْلَمِلِك﴾ 

  املراد بــ(إن يسرق) الزمن املاضي ال غري.أن وهي آيات تبني 

ابـَْنَك  اْرِجُعوا ِإَلى َأبِيُكْم فـَُقولُوا يَا أَبَانَا ِإن كما تدل على ذلك آيات أخرى بعد ذلك وهي قوله تعاىل: ﴿
  ].اآلية  81[يوسفَسَرَق﴾ 

  ) 2(».كان سرقسرق) يف اآلية يقابلها زمنيا معىن إن  يومعىن (إن  

َنَصَرُه  ِإال تـَْنُصُروُه فـََقدْ ﴿ومن اآليات اليت جاء فيها الفعل املسبوق بأن الشرطية داال على املاضي قوله تعاىل: 
  ].40اآلية [التوبة اللُه ِإْذ َأْخَرَجُه الِذيَن َكَفُروا ثَاِنَي اثـْنَـْيِن﴾ 

َوِإْن ﴿.   وقوله:ى اهللا عليه وسلم من مكة إىل املدينة (إن تنصر) جاءت للماضي إشارة إىل خروج الرسول صل
َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َوَعاٌد َوثَُموُد﴾  َبْت قـَبـْ بُوَك فـََقْد َكذ 42اآلية [الحج يَُكذ.[  

﴿ ﴾2اآلية [القمر َوِإْن يـََرْوا َآيًَة يـُْعِرُضوا َويـَُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمر.[  

                                                 
  .55) ابن هشام األنصاري: مغين اللبيب، ص 1(

  .245) بكري عبد الكرمي: الزمن يف القرآن الكرمي، ص2(
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  ].4اآلية [المنافقون َوِإْن يـَُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوِلِهْم َكأَنـُهْم ُخُشٌب ُمَسنَدٌة﴾ ﴿
  كذلك أدوات الشرط اليت جاءت مع صيغة (فعل) مع الفعل املاضي:

 [األحقاف اللِه َشْيًئا﴾ َأْم يـَُقوُلوَن افْـتَـَراُه ُقْل ِإِن افْـتَـَريـُْتُه َفَال َتْمِلُكوَن ِلي ِمنَ : ﴿منه قوله تعاىلإن الشرطية: 
  ]. 08اآلية 

إن جاءت افرتاه "أَْم يـَُقوُلوَن افْـتَـرَاُه  "فالرتاكيب (إن افرتيته) ينصرف إىل املاضي والدليل على ذلك قوله تعاىل:

  ماضية لفظا ومعىن.

  ].65[التوبةَولَِئْن َسأَْلتَـُهْم لَيَـُقوُلن ِإنَما ُكنا َنُخوُض َونـَْلَعُب﴾ : ﴿قوله تعاىلومنه 
ل فعرتانه بأن الشرطية اليت تصرف الجاء للماضي على الرغم من اق "سأل"ين أن الفعل ر إذ يتبني يف شرح املفس

  إىل االستقبال غالبا.

ْر ِإْن نـََفَعِت الذْكَرى﴾ ﴿ويرى بعضهم أن (إن) جاءت للمضي يف قوله تعاىل:  09اآلية [األعلى َفذَك[ . 

ُسوًءا ُيْجَز  َمْن يـَْعَملْ : ﴿من اآليات اليت جاءت (من يفعل) دالة على ما مضى من الزمان قوله تعاىل من:) 2
  ].123 اآلية  [النساءبِِه﴾ 

نـَْيا َوَمنْ ومنه قوله تعالى: ﴿َوَال ُتْكرُِهوا فـَتَـَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء  ًنا لَِتْبتَـُغوا َعَرَض اْلَحَياِة الدِإْن َأَرْدَن َتَحص 

   .]33اآلية  يُْكرِْهُهن فَِإن اللَه ِمْن بـَْعِد ِإْكَراِهِهن َغُفوٌر رَِحيٌم﴾ [النور

وهو الزمان الذي وقعت فيه حادثة شكوى  ،فالفعل يكرههن املسبوق بأداة الشرط (من) ينصرف إىل زمن ماض

  الفتيات إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيصبح املعىن الزمين لـ(من يكرههن) مضارع لفظا ماض معىن.

اْلَمِسيُح  َوقَالَ ﴿: كما جاءت (من يفعل) يف سياق سردي قصصي دال على الزمن املاضي وذلك يف قوله تعاىل
 المائدة﴾ [ارُ ُبُدوا اللَه رَبي َورَبُكْم ِإنُه َمْن ُيْشِرْك بِاللِه فـََقْد َحرَم اللُه َعَلْيِه اْلَجنَة َوَمْأَواُه الن يَا بَِني ِإْسَرائِيَل اعْ 

72[.   

    )1( املاضي.د جاء الرتكيب "من يشرك" واقعا خربفق

  )2(»بعدها وتفيد الشرطية بالزمن املاضي ...تعين عقد السببية باملسببة بني اجلملتني  لو الشرطية«لو:) 3

                                                 
  .246-245) ابن هشام األنصاري: مغين اللبيب، ص 1(

  .490) املرجع نفسه: ص 2(
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َواْألَْرِض َمَثُل  اللُه نُوُر السَماَواتِ ﴿ومن اآليات اليت جاءت فيها (لو يفعل) دالة على الزمن املاضي قوله تعاىل:
ُمَبارََكٍة زَيـُْتونٍَة َال  ُدري يُوَقُد ِمْن َشَجَرةٍ  نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي زَُجاَجٍة الزَجاَجُة َكأَنـَها َكوَْكبٌ 

   ].35اآلية  النور﴾ [َشْرِقيٍة َوَال َغْربِيٍة َيَكاُد زَيـْتـَُها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه نَارٌ 
ضارع إىل املضي، فالرتكيب (لو مل متسسه) جاء مكونا من (لو) اإلمتناعية اليت قال عنها النحاة إا تقلب معىن امل

و(مل) اليت تدل دائما على قلب زمن املضارع إىل املضي، فالرتكيب (لو مل متسسه) دال يف جممله على مضي من 

  الزمن، إذ معىن اآلية الزمين: "يكاد زيتها يضيء" على الرغم من أا مل متسها نار من قبل.  

َلْو َنَشاُء َلَجَعْلَناُه ُحطَاًما َفظَْلُتْم  ،َأَأنـُْتْم تـَْزَرُعونَُه َأْم َنْحُن الزارُِعونَ  ،َأفـََرَأيـُْتْم َما َتْحُرثُونَ ﴿ ومنها أيضا قوله تعاىل:
َنْحُن َأَأنـُْتْم َأنـَْزْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن َأْم ، َأفـََرَأيـُْتُم اْلَماَء الِذي َتْشَربُونَ ،َبْل َنْحُن َمْحُروُمونَ ، ِإنا َلُمْغَرُمونَ  ،تـََفكُهونَ 
  ].70-63اآلية  الواقعة﴾ [َلْو َنَشاُء َجَعْلَناُه ُأَجاًجا فـََلْوَال َتْشُكُرونَ  ،اْلُمْنزُِلونَ 

فقد جاءت "لو تشاء" للزمن املاضي وهذا ما فسره صاحب التفسري الكبري حيث يقول وهو شرح هذه اآلية كلمة 

ستقبل جعلته ماضيا... فـ(لو نشاء) جاءت (لو) خمتصة بالدخول على املاضي معىن، فإا إن دخلت على امل

  )1(مصروفة للزمن املاضي بفضل السياق الذي وردت فيه".

تِْلَك الرُسُل َفضْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض ﴿ :(لو) دالة على الزمن املاضي قوله تعاىل اومن اآليات اليت جاءت فيه
ُهْم َمْن َكلَم اللُه َوَرَفَع  َناِت َوَأيْدنَاُه ِبُروِح اْلُقُدِس َوَلْو َشاَء اللُه ِمنـْ َنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلبَـيـ بـَْعَضُهْم َدرََجاٍت َوَآتـَيـْ

ُهْم َمْن َآَمنَ  ُهُم اْلبَـيـَناُت َوَلِكِن اْختَـَلُفوا َفِمنـْ هُ  َما اقْـَتَتَل الِذيَن ِمْن بـَْعِدِهْم ِمْن بـَْعِد َما َجاَءتـْ ْم َمْن َكَفَر َوَلْو َوِمنـْ
  ].253اآلية  البقرة﴾ [َشاَء اللُه َما اقْـَتتَـُلوا

يف سياق سرد قصصي يروي أخبار األمم السابقة ومعىن (لو) يف اآلية "لو شاء اهللا أن ال يقتلوا مل  "جاء"فالفعل 

يقتلو" أي لو شاء اهللا يف ذلك الزمن أال يقتتلوا مل يقتتلوا ... ولكن اختلفوا فاقتتلوا ...، "فلو شاء" يف اآلية 

  جاءت للداللة على املاضي لفظا ومعناه.

ُهْم رُْعًبا﴿ :ومن ذلك أيضا قوله ُهْم ِفَرارًا َوَلُمِلْئَت ِمنـْ   ].18اآلية  الكهف﴾ [َلِو اطَلْعَت َعَلْيِهْم َلَولْيَت ِمنـْ
  إذ أن (لو اطلعت) هنا يف سياق سرد أخبار أصحاب الكهف.

ًرا  ابِ َوَلْو َآَمَن َأْهُل اْلِكتَ ﴿دالة على املاضي قوله تعاىل:  "لو فعل"ومن اآليات أيضا، اليت جاءت فيها  َلَكاَن َخيـْ
  ].110اآلية  آل عمران﴾ [َلُهمْ 

                                                 
  .254-253) بكري عبد الكرمي: الزمن يف القرآن الكرمي، ص 1(
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ْخَوانِِهْم َوقـََعُدوا َلْو َأطَاُعونَا َما قُِتُلوا﴿   ].168 اآلية  آل عمران﴾ [الِذيَن قَاُلوا ِإلِ
﴾ َلَجَعْلَناُه َرُجًال َوَلَلَبْسَنا َعَلْيِهْم َما يـَْلِبُسونَ َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلًكا ، َوَلْو َأنـَْزْلَنا َمَلًكا َلُقِضَي اْألَْمُر ثُم َال يـُْنَظُرونَ ﴿
  ].9-8اآلية  األنعام[
  ].107اآلية  األنعام﴾ [َوَلْو َشاَء اللُه َما َأْشرَُكوا﴿
  ].155اآلية  األعراف﴾ [قَاَل َرب َلْو ِشْئَت َأْهَلْكتَـُهْم ِمْن قـَْبُل َوِإيايَ ﴿
نَـُهمْ  ﴿   ].63 األنفال اآلية ﴾ [ َلْو َأنـَْفْقَت َما ِفي اْألَْرِض َجِميًعا َما َألْفَت بـَْيَن قـُُلوِبِهْم َوَلِكن اللَه َألَف بـَيـْ
  ].77اآلية  الكهف﴾ [قَاَل َلْو ِشْئَت َالتَخْذَت َعَلْيِه َأْجًرا﴿
 ].20اآلية  الزخرف﴾ [َوقَاُلوا َلْو َشاَء الرْحَمُن َما َعَبْدنَاُهمْ ﴿
 إذا الشرطية: ) 4

َكَفُروا  يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا َال َتُكونُوا َكالِذينَ ﴿"إذا" تستعمل للزمن املاضي كما جاء يف القرآن يف قوله تعاىل: 
ْخَوانِِهْم ِإَذا َضَربُوا ِفي اْألَْرِض َأْو َكانُوا ُغزى َلْو َكانُوا  اآلية  آل عمران﴾ [ِعْنَدنَا َما َماتُوا َوَما قُِتُلواَوقَاُلوا ِإلِ

156[.  

إذ من  ].92اآلية  التوبة﴾ [َوَال َعَلى الِذيَن ِإَذا َما َأتـَْوَك لَِتْحِمَلُهْم قـُْلَت َال َأِجُد َما َأْحِمُلُكْم َعَلْيهِ ﴿: وقوله

  الواضح أن اآليات جاءت يف سياق املاضي.

 ملا) واآلن مع البقية:، ذكرنا سابقا (مل واالستفهام:أدوات النفي * 

َفَال َصدَق َوَال ﴿ :مل ترد ال النافية مع الفعل املاضي لفظا ومعىن إال مرة واحدة يف قوله تعاىل ال النافية: -
ملاضي لفظا فقد جاءت (صدق) املنفية دالة على ا ].32-31اآلية  القيامة﴾ [َوَلِكْن َكذَب َوتـََولى ،َصلى

 عن (ال) النافية يف هذه اآلية أا جاءت مبعىن (مل) أي أا جاءت دالة على املاضي. ومعىن، يقول ابن فارس

من املعلوم أن (ما) النافية تنفي الفعل املضارع كما تنفي الفعل املاضي أما يف القرآن فجاءت بلفظ  ما النافية: -

 كما جاءت بلفظ املضارع ودالة على االستقبال يف آيات كثرية كذلك.املاضي دالة على املاضي يف آيات كثرية  

َوَما يـَْنَبِغي َلُهْم َوَما ، َوَما تـَنَـزَلْت بِِه الشَياِطينُ ﴿وقد اجتمع ذلك كله يف آية واحدة وهي قوله تعاىل: 
  ].211-210اآلية  الشعراء﴾ [َيْسَتِطيُعونَ 

ِإن ِفي َخْلِق السَماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف ﴿ املاضي قوله تعاىل: فمن دالالت "ما النافية"على املاضي بلفظ
الِذيَن َيْذُكُروَن اللَه ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َويـَتَـَفكُروَن ِفي َخْلِق  ،اللْيِل َوالنـَهاِر َآلَيَاٍت ِألُوِلي اْألَْلَبابِ 
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فـ(ما خلقت)  ].191-190اآلية  آل عمران﴾ [ رَبـَنا َما َخَلْقَت َهَذا بَاِطًال ُسْبَحاَنكَ  السَماَواِت َواْألَْرضِ 

  للمضي لفظا ومعنا.

َرٍة ِمَن الرُسِل َأْن تـَُقوُلوا َما  ﴿: ومن ذلك قوله تعاىل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يـُبَـيُن َلُكْم َعَلى فـَتـْ
جاءنا) يف اآلية للماضي  إذ جند أن (ما ].19 المائدة﴾ [َجاَءنَا ِمْن َبِشيٍر َوَال َنِذيٍر فـََقْد َجاءَُكْم َبِشيٌر َوَنِذيٌر 

ى ذلك قوله تعاىل: "فقد جاءكم بشري وندير" إذ املراد بالبشري والنذير سيدنا حممد صلى اهللا القريب والدليل عل

 عليه وسلم. 

: جاء يف املغين "هل حرف استفهام موضوع لطلب التصديق اإلجيايب ودون التصديق السليب فيمتنع حنو هل: -
   )1( هل زيدا ضربت، هل زيد قائم أم عمر...".

َوَهْل َأتَاَك نـََبُأ اْلَخْصِم ِإْذ َتَسوُروا ﴿ جاءت فيها (هل) دالة على املاضي قوله تعاىل:ومن املواضع اليت 
  ].21اآلية  ص﴾ [اْلِمْحَرابَ 

  فقد جاءت"هل أتاك" خربا ماضيا حمكيا عن سيدنا داوود. 

 الذاريات[ ﴾ُلوا َعَلْيِه فـََقالُوا َسَالًماِإْذ َدخَ  ،َهْل َأتَاَك َحِديُث َضْيِف ِإبـَْراِهيَم اْلُمْكَرِمينَ ﴿ومنها كذلك قوله: 
  ].25-24اآلية 

 ،حيث جند أن"هل" دخلت على ماض لفظا ومعىن وهو (أتاك) وهو ماض ألن كل املالبسات والقرائن تؤكد ذلك

  فقد جاءت يف سياق قصصي إخباري وجاءت بعدها (إذ) الدالة على املاضي.

اْلَجنِة َأْصَحاَب الناِر َأْن َقْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا رَبـَنا َحقا فـََهْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد َونَاَدى َأْصَحاُب ﴿وقوله أيضا: 
 ].44 األعراف[ ﴾رَبُكْم َحقا قَاُلوا نـََعمْ 

ْنَساِن ِحيٌن ِمَن ﴿: : "وذلك مع الفعل وبذلك فسر قوله تعاىلهل بمعنى قد -  ﴾الدْهرِ َهْل َأَتى َعَلى اْإلِ
َهْل َأَتى ﴿ :قوله جل امسه هل لالستفهام حنو (هل جاء زيد) وقد تكون مبنزلة (قد) حنو.. ].01اآلية  اإلنسان[

ْنَسانِ   )2( ."]01اآلية  اإلنسان[ ﴾َعَلى اْإلِ

 الغاشية[ ﴾اْلَغاِشَيةِ َهْل َأتَاَك َحِديُث ﴿فالنحاة واملفسرون يرو أن "هل" تأيت مبعىن (قد) وذلك يف قوله تعاىل: 
  .]01اآلية 

                                                 
  .657-656) ابن هشام األنصاري: مغين اللبيب، ص 1(

  .661ص املرجع نفسه: )2(
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 فزمن الفعل ال يتغري بعد "هل" سواء كانت مبعىن "قد" أم كانت استفهامية، إذ يبقى الفعل (آتاك) على مضيه.

  )1( .": أزيد قائم"أن تكون لالستفهام حقيقته: طلب الفهم، حنو همزة االستفهام: -

وقد جاءت اهلمزة . ]06اآلية  البقرة[ ﴾َأَأْنَذْرتـَُهْم َأْم َلْم تـُْنِذْرُهْم َال يـُْؤِمُنونَ َسَواٌء َعَلْيِهْم ﴿: حنو قوله تعاىل

َيِحل َعَلْيُكْم  َأَفطَاَل َعَلْيُكُم اْلَعْهُد َأْم َأَرْدُتْم َأنْ ﴿تتصدر الفعل الواقع يف سياق ماض وذلك يف قوله تعاىل: 
  .]86اآلية  طه[ ﴾َغَضٌب ِمْن رَبُكمْ 
الرْحَمِن  َأطَلَع اْلغَْيَب َأِم اتَخَذ ِعْندَ ، َأفـََرَأْيَت الِذي َكَفَر بَِآيَاتَِنا َوقَاَل َألُوتـََين َماًال َوَوَلًدا﴿: ومنها قوله تعاىل

 .]78-77اآلية  مريم[ ﴾َعْهًدا

اآلية  يس[ ﴾بـََعثـََنا ِمْن َمْرَقِدنَاَمْن ﴿"من االستفهامية حنو قوله تعاىل:  من االستفهامية المتصدرة للفعل: -
52[. 

. وإذا قيل: من يفعل هذا إال زيد؟، فهي "من ]49اآلية  طه[ ﴾َفَمْن رَبُكَما يَا ُموَسى﴿: وقوله أيضا

نُوَب ِإال اللهُ ﴿ االستفهامية" أشربت معىن النفي، ومنه قوله: وال  ،]135 اآلية آل عمران[ ﴾َوَمْن يـَْغِفُر الذ

اآلية  البقرة[ ﴾بِِإْذنِهِ  َمْن َذا الِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإال ﴿يتقيد جواز ذلك بأن يتقدمها الواو بدليل قوله تعاىل: 
255[". )2(  

وهي من أكثر األدوات ورودا قبل الفعل حيث جند أا الزمت الداللة على املاضي مع صيغة (فعل) بعد الفعل 

الشْمَس َواْلَقَمَر لَيَـُقوُلن  َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السَماَواِت َواْألَْرَض َوَسخرَ ﴿(سأل) وذلك يف قوله تعاىل: 
  .]59 اآلية  األنبياء[ ﴾بَِآِلَهِتَنا ِإنُه َلِمَن الظاِلِمينَ  قَاُلوا َمْن فـََعَل َهَذا﴿: قولهو . ]61اآلية  العنكبوت[ ﴾اللهُ 

حيث جاءت (من فعل) لداللة على املاضي إذ هي واقعة يف أسلوب سردي قصصي دل عليه سياق اآليات اليت 

 قبل هذه وبعدها. 

  .]70اآلية  البقرة[ ﴾َما ِهيَ ﴿ تعاىل: : ومعناها: أي شيء، حنو قولهما االستفهامية -

  .]69اآلية  البقرة[ ﴾َما َلْونـَُها﴿
  .]17اآلية  طه[ ﴾َوَما تِْلَك بَِيِميِنكَ ﴿
  )3(..."]81اآلية  يونس[ ﴾قَاَل ُموَسى َما ِجْئُتْم ِبِه السْحرُ ﴿

                                                 
  .36صمغين اللبيب،  :هشام األنصاريابن )1(

  .621ص املرجع نفسه:)2(

  .572ص )املرجع نفسه:3(
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الزمنية مع األفعال حسب الصيغة جاءت يف القرآن غالبا للداللة على االستفهام احلقيقي وقد تعددت دالالا 

  اليت تليها فجاءت مع صيغة (فعل) دالة على املاضي لفظا ومعنا.

َما َمنَـَعَك َأْن  قَاَل يَا ِإبِْليسُ ﴿ومن اآليات اليت جاءت فيها (ما فعل)، دالة على املاضي لفظا ومعنا قوله تعاىل: 
 75اآلية  ص[ ﴾َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَدي[.  

  .]92 اآلية  طه[ ﴾قَاَل يَا َهاُروُن َما َمنَـَعَك ِإْذ رََأيـْتَـُهْم َضلوا﴿
  : وتدل على املاضي لفظا ومعىن إذا ويل كيف الفعل "كان" كيف

 ﴾ِعَقابِ  انَ َوَلَقِد اْستُـْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن قـَْبِلَك فََأْمَلْيُت لِلِذيَن َكَفُروا ثُم َأَخْذتـُُهْم َفَكْيَف كَ ﴿حنو قوله تعاىل: 
  .]32اآلية  الرعد[
: جاءت كم االستفهامية للداللة على املاضي مع الفعل (لبث) يف ثالث آيات وذلك يف قوله تعاىل: كم -

  .]259اآلية  البقرة[ ﴾قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يـَْوًما َأْو بـَْعَض يـَْومٍ ﴿
ُهْم َكْم لَِبْثُتْم َقاُلوا ﴿ َنا يـَْوًما َأْو بـَْعَض يـَْومٍ قَاَل قَاِئٌل ِمنـْ   .]19اآلية  الكهف[ ﴾لَِبثـْ
َنا يـَْوًما َأْو بـَْعَض يـَْومٍ 112قَاَل َكْم لَِبْثُتْم ِفي اْألَْرِض َعَدَد ِسِنيَن (﴿ - 112اآلية  المؤمنون[ ﴾) قَاُلوا لَِبثـْ

113[.  
ق بالفعل النصب وهي تلحيعد النحاة "أن املصدرية" الناصبة للفعل املضارع من حروف  أن المصدرية: -

  صل بالفعل املاضي.املضارع املتصرف، كما ت
َنا َلَخَسَف بَِنا﴿ومثال دخوهلا على املاضي قوله:    .]82اآلية  القصص[ ﴾َلْوَال َأْن َمن اللُه َعَليـْ

 الحجرات[ ﴾َأْسَلُمواَيُمنوَن َعَلْيَك َأْن ﴿: وهذا الرتكيب يدل على املاضي لفظا ومعىن، ومن ذلك قوله تعاىل
  .]17اآلية 

 ىفالرتكيب "أن أسلموا" وإن جاء تاليا للفعل املضارع "مينون" فإنه جاء يف سياق إخباري دل على حدث مض

  وانقضى أثره.

َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلَنا ﴿يات أيضا اليت جاء فيها (إن فعل) دالة على املاضي لفظا ومعىن قوله تعاىل: ومن اآل
  .]69اآلية  هود[ ﴾ِإبـَْراِهيَم بِاْلُبْشَرى قَاُلوا َسَالًما قَاَل َسَالٌم َفَما لَِبَث َأْن َجاَء بِِعْجٍل َحِنيذٍ 

 تلك اآليات أيضا قوله:قصصي إخباري. ومن  حيث أن مضي "أن لبث" ال حيتاج إىل بيان فهو وارد يف سياق
﴿ َأْن َعب َها َعَلي22اآلية  الشعراء[ ﴾ْدَت بَِني ِإْسَرائِيلَ َوتِْلَك نِْعَمٌة َتُمنـ[.  
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بُوا بَِآيَاِت اللهِ ﴿ وَأى َأْن َكذِذيَن َأَساُءوا السَكاَن َعاِقَبَة ال 10اآلية  الروم[ ﴾ثُم[.  
  .]69اآلية  األعراف[ ﴾َأَوَعِجْبُتْم َأْن َجاءَُكْم ِذْكٌر ِمْن رَبُكْم َعَلى َرُجٍل ِمْنُكْم لِيُـْنِذرَُكمْ ﴿

  .]20اآلية  المائدة[ ﴾َوَال َيْجرَِمنُكْم َشَنَآُن قـَْوٍم َأْن َصدوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َأْن تـَْعَتُدوا﴿
  .]74اآلية  التوبة[ ﴾َوَما نـََقُموا ِإال َأْن َأْغَناُهُم اللُه َوَرُسولُُه ِمْن َفْضِلهِ ﴿
  .]59اآلية  اإلسراء[ ﴾بِاْآلَيَاِت ِإال َأْن َكذَب ِبَها اْألَوُلونَ َوَما َمنَـَعَنا َأْن نـُْرِسَل ﴿
  .]2-1اآلية  عبس[ ﴾) َأْن َجاَءُه اْألَْعَمى1َعَبَس َوتـََولى (﴿
  .]285اآلية  البقرة[ ﴾َأَلْم تـََر ِإَلى الِذي َحاج ِإبـَْراِهيَم ِفي رَبِه َأْن َآتَاُه اللُه اْلُمْلكَ ﴿

: دخوهلا على املضارع وداللتها على املاضي (أن يفعل) عندما تلي فعال ماضيا لفظا ومعىن قوله تعاىلومثال 
  .]103اآلية  اإلسراء[ ﴾فََأرَاَد َأْن َيْسَتِفزُهْم ِمَن اْألَْرِض فََأْغَرقْـَناُه َوَمْن َمَعُه َجِميًعا﴿

ا لوجود قرائن لفظية ومعنوية فهو واقع يف سياق حيث جند أن (أن يستفزهم) تدل على زمن مضى وانقطع أثره نظر 

أخبار سيدنا موسى عليه السالم مع فرعون وهي أحداث بعيدة املضي، وقد جاءت بعد فعل ماض لفظا ومعنا 

  هو "فأغرقناه" 

  ثانيا: محددات الزمن الحاضر (الحال):
  القرائن المعنوية:) 1

وهذه تشمل الفعل املاضي (صيغة) فإنه يدل على احلال من خالل السياق وذلك إذ تعني معناه يف زمن احلال «

وقت احلديث، وال سيما إذا قصد به التأكيد على حصول احلدث يف احلال فيكون حينئذ ماضي اللفظ، حايل 

، وهذه تسمى ألفاظ العقود اليت قبلت: وقوله بالقبول بعتك هذاالداللة، مثل قولك: ملن تريد أن تبيعه شيئا: 

 . )1(»يقصد ا لفظ أحداث على معىن احلال

  وتدرج حتت هذا املعىن ألفاظ الزواج أيضا، حينما يقول العاقد طالب الزواج: زوجتك، وجوابه قبلت.

   )2(.»نشدتك اهللا أال فعلت، وعزمت عليك أال فعلت ...«وكذلك عبارات القسم حنو قوهلم: 

 القرائن اللفظية: ) 2
 مثل (يكون وأخواا) و(يظل وأخواا) و(يوشك وما جرى جمراها) و(ما يزال وأخواا). األفعال الناسخة: -1

                                                 
  .73ص علي جابر املنصوري: الداللة الزمنية يف اجلملة العربية، )1(

  .73ص  املرجع نفسه:)2(



  محددات زمن الفعل من السياق                                     الفصل الثاني     

 

89 
 

بُونَ ﴿: مثل يف قوله تعاىل ُكْم ُتَكذ82 اآلية  الحديد[ ﴾َوَتْجَعُلوَن ِرْزَقُكْم َأن[.  
  .]91 اآلية  األنعام[ ﴾َوُتْخُفوَن َكِثيًراَتْجَعُلونَُه قـََراِطيَس تـُْبُدونـََها ﴿
  .]61اآلية  آل عمران[ ﴾ثُم نـَْبَتِهْل فـََنْجَعْل َلْعَنَة اللِه َعَلى اْلَكاِذبِينَ ﴿

  ومن أمثلة األفعال الناسخة:

َها﴿ قوله تعاىل:   .]8اآلية الفرقان [ ﴾َتُكوُن َلُه َجنٌة يَْأُكُل ِمنـْ
َها ِمَن ﴿   .]113اآلية المائدة [ ﴾الشاِهِدينَ َوَنُكوَن َعَليـْ
 زال العلم يتوسع.يما -

  .]71اآلية الشعراء [ ﴾قَاُلوا نـَْعُبُد َأْصَناًما فـََنَظل َلَها َعاِكِفينَ ﴿: قوله تعاىل
  .]119اآلية  طه[ ﴾َوَأنَك َال َتْظَمأُ ِفيَها َوَال َتْضَحى... ﴿
 .]20اآلية البقرة [ ﴾َيَكاُد اْلبَـْرُق َيْخَطُف َأْبَصاَرُهمْ  ...﴿
 الظروف:  -2
 وما جرى جمراها مثل: حاال، وفورا، والساعة وآنفا. اآلن: -أ

فاآلن اسم للوقت احلاضر مجعيه، وهو الوقت الذي يستغرقه احلال ذه الكلمة، وقد يتوسع فيها فتشمل أبعاد 

  لك: بداية العمل وايته مثل قو 

 أنارت الشمس الكائنات اآلن. -
 . الااآلن أو ح المالح يبحر في سفينته -

ومن هنا ندرك أن هذه الظروف يتدرج ضمنها املاضي القريب من زمن النطق واملستقبل القريب أيضا تنزيال 

 للزمنني منزلة احلاضر. 

 إذا الفجائية:  -ب
حتتاج إىل جواب وال تقع يف االبتداء ومعناها احلال ال أن تكون للمفاجئة، فتختص باجلملة االمسية، وال «

  : خرجت فإذا األسد بالباب.االستقبال مثل

  .]20اآلية  طه[ ﴾فَِإَذا ِهَي َحيٌة َتْسَعى﴿قوله تعاىل: ومنه 
   )1(.]21اآلية يونس [ ﴾ِإَذا َلُهْم َمْكرٌ ﴿وقوله: 

                                                 
  .178) ابن هشام األنصاري: مغين اللبيب،ص1(
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  .]01اآلية  الليل[ ﴾َواللْيِل ِإَذا يـَْغَشى﴿وكذلك تذل على احلال إذا أتت بعد قسم حنو قوله تعاىل: 
ولو كانت لالستقبال مل تكن ظرف لفعل القسم ألنه إنشاء ال ]، 01اآلية  النجم[ ﴾َوالنْجِم ِإَذا َهَوى﴿:وقوله

 إخبار عن قسم يأيت.

واالستقبال متنافيان، وإذا ألن قسم اهللا سبحانه قدمي، وال يكون حمذوف، وهو حال من الليل والنجم، ألن احلال 

  بطل هذان الوجهان تعني أنه ظرف ألحدمها على أن املراد به احلال.

  .]97 اآلية  األنبياء[ ﴾َشاِخَصةفَِإَذا ِهَي ﴿وكذلك قوله تعاىل: 
  .]29 اآلية  يس[ ﴾ْم َخاِمدونفَِإَذا هُ ﴿

  .]97اآلية األنبياء [ ﴾بـَْيَضاءفَِإَذا ِهَي ﴿
 .]14اآلية  النازعات[ ﴾بِالَساِهَرةُهْم فَِإَذا ﴿

 الحروف:) 3
 مقبال ليس القطارتنفي اتصاف امسها مبعىن خربها اتصاف يتحقق يف الزمن احلال مثل: قولك:  ليس: -أ

فاملقصود هنا نفي القدوم عن القطار اآلن، وتكون لنفي احلال عند عدم اقرتاا بقرينة، تدفع بزمنها إىل املاضي أو 

     )1(.»املستقبل يف السياق

  .]128 آل عمران[ ﴾... لَْيَس َلَك ِمَن اْألَْمِر َشْيءٌ ﴿ومن داللتها على احلال قوله تعاىل: 
  .]167آل عمران[ ﴾بَِأْفواِهِهْم َما لَْيَس ِفي قـُُلوِبِهْم َواللُه َأْعَلُم ِبَما َيْكُتُمونَ يـَُقوُلوَن ﴿: وقوله

  »خلق اهللا مثله : كلمة دالة على نفي احلال، وتنفي بغري القرينة حنو ليس"ليس" «كما قال ابن هشام «

  ل: يوقول األعشى من الطو 

  )2(.ه َغَداولَيَس َعطَاُء الَيوم َمانع     له تافالٌت َما يُغب دَواُلها      

وهي أيضا تستعمل لنفي احلال إذا مل ترتبط ا قرينة يف السياق تصرفها إىل جهة زمنية أخرى وهي  الت: -ب

   )3(.]03اآلية  ص[ ﴾َوَالَت ِحيَن َمَناصٍ  ...﴿ختتص باألوقات حنو قوله تعاىل: 
  
 

                                                 
  .75ص  العربية،املنصوري: الداللة الزمنية يف اجلملة جابر علي ) 1(

  .563مغين اللبيب، ص )ابن هشام األنصاري:2(

  .75ص : مرجع سابق،املنصوريجابر علي  )3(
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  وقول الشاعر:

  )1(أوان          فأجبنا أن الَت ِحيَن نـََقاءٍ طََلبوا ُصلعنا وَالت 
ونعين ا تلك اليت تأيت قبل املبتدأ واخلرب أو قبل الفعل املضارع، ينصب احلجازيون ا اخلرب أما بنو  (ما): -ج

قرينة تصرف زمنها  متيم فال ينصبون ا وهي يف كال احلالتني تفيد املعىن عن اخلرب يف الزمن احلايل عند عدم وجود

 قوله تعاىل:إىل جهة أخرى مثل 

  .]49 اآلية  يس[ ﴾َما يـَْنظُُروَن ِإال َصْيَحًة َواِحَدًة تَْأُخُذُهْم َوُهْم َيِخصُمونَ ﴿
  اإلثبات:كذلك تستعمل لنفي الفعل املضارع صيغة الدالة على احلال، حنو قولك يف 

  .هو ما يدرس بجدفيكون نفيه  ،هو يدرس بجد

  .]69اآلية  يس[ ﴾َوَما َعلْمَناُه الشْعَر َوَما يـَْنَبِغي َلُه ِإْن ُهَو ِإال ِذْكٌر َوقـُْرَآٌن ُمِبينٌ ﴿: ومنه قوله تعاىل
َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم َوَال ِآلَبَائِِهْم َكبـَُرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن ﴿ومن أمثلة (ما) يف سورة الكهف قوله تعاىل: 

  .]05 اآلية  الكهف[ ﴾ِهِهْم ِإْن يـَُقوُلوَن ِإال َكِذبًاَأفْـَوا
َويـَُهيْئ َلُكْم ِمْن  َوِإِذ اْعتَـَزْلُتُموُهْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِإال اللَه فَْأُووا ِإَلى اْلَكْهِف يـَْنُشْر َلُكْم رَبُكْم ِمْن َرْحَمِتهِ ﴿

  .]16اآلية الكهف [ ﴾َأْمرُِكْم ِمرفـًَقا
) َوَما َأُظن الساَعَة قَاِئَمًة َولَِئْن 35َوَدَخَل َجنَتُه َوُهَو ظَاِلٌم لِنَـْفِسِه قَاَل َما َأُظن َأْن تَِبيَد َهِذِه َأَبًدا (﴿

َقَلًبا َها ُمنـْ ًرا ِمنـْ  .]36-35اآلية  الكهف[ ﴾رُِدْدُت ِإَلى رَبي َألَِجَدن َخيـْ
وهي أيضا تدل على نفي املعىن عن اخلرب مبا يتصف به املبتدأ، وإذا استعملت استعمال (ليس)، حنو  (ال): -د

، وحينئذ تدل على نفي احلال، شريطة أن ال تقرتن مبا يصرف معناها إىل مجلة زمنية ال معروف ضائعاقولك: 

 ثانية من خالل السياق وقول الشاعر: 

  ابن قيس الَ براحُ  َمْن َصد عن نيرانها      فَأَنا
  وقول الشاعر أيضا: 

  َلَعز َفَال َشيٌء على األرض باِقيا          وَال وَزُر ِمما قَضى الَلُه َوافيا
  آخر:  وقول

َر َخاذٍل          فـَُبِوئَت ِحْصًنا بالكمان َحصيَنا   َنَصْرُتَك إذ ال صاِحٌب غيـْ

                                                 
  .488، ص: مغين اللبيبابن هشام األنصاري )1(
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  .]12اآلية  البقرة[ ﴾ِسُدوَن َوَلِكْن َال َيْشُعُرونَ َأَال ِإنـُهْم ُهُم اْلُمفْ ﴿وقوله تعاىل: 
  .]13اآلية  البقرة[ ﴾َأَال ِإنـُهْم ُهُم السَفَهاُء َوَلِكْن َال يـَْعَلُمونَ ﴿
  .]118اآلية البقرة [ ﴾َوقَاَل الِذيَن َال يـَْعَلُموَن َلْوَال يَُكلُمَنا اللُه َأْو تَْأتِيَنا َآيَةٌ ﴿
  .]27اآلية  األعراف[ ﴾...ِإنُه يـََراُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث َال تـََرْونـَُهْم  ...﴿
َر َمْقًتا ِعْنَد اللِه َأْن تـَُقوُلوا َما َال تـَْفَعُلونَ 2يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا ِلَم تـَُقوُلوَن َما َال تـَْفَعُلوَن (﴿  الصف[ ﴾) َكبـُ

  )1(.]03-02اآلية 
، رخيًصا : إن الذهبتستعمل أيضا لنفي احلال، ونقصد ا تلك اليت تنفي معىن اخلرب يف حنو قولك« إن: -هـ

مبعىن مالّذهب رخيصا، وهي أيضا تدل على احلال إذا مل تتصل بقرينة تصرف زمنها إىل جهة أخرى من خالل 

  )2(.»السياق

ِئي ﴿قوله تعالى: نحو  الال َهاتـُُهْم ِإال02اآلية  المجادلة[ ﴾َوَلْدنـَُهمْ ِإْن ُأم[.  
  .]159اآلية  النساء[ ﴾َوِإْن ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإال لَيُـْؤِمَنن ِبِه قـَْبَل َمْوتِهِ ﴿
  .]71اآلية مريم [ ﴾َوِإْن ِمْنُكْم ِإال َوارُِدَها﴿
  .]107اآلية  التوبة[ ﴾ِإْن َأَرْدنَا ِإال اْلُحْسَنى﴿
  .]117اآلية  النساء[ ﴾ِمْن ُدونِِه ِإال ِإنَاثًاِإْن َيْدُعوَن ﴿
  .]52 اآلية  اإلسراء[ ﴾َوَتظُنوَن ِإْن لَِبْثُتْم ِإال َقِليًال ﴿
  .]05 الكهف[ ﴾ِإْن يـَُقوُلوَن ِإال َكِذبًا﴿

َها َحاِفظٌ  نـَْفسٍ ِإْن ُكل ﴿: وقال بعضهم أا ال تأيت إال وبعدها (إال) و(ملا) اليت مبعناها مثال قوله تعاىل  ﴾َلما َعَليـْ
  .]04اآلية  الطارق[

  بتشديد امليم أي: ما كل نفس إال عليها حافظ: 

  .]68اآلية يونس [ ﴾ِإْن ِعْندَُكْم ِمْن ُسْلطَاٍن ِبَهَذا﴿وقوله أيضا: 
  .]65اآلية  الجن[ ﴾ُقْل ِإْن َأْدِري َأَقرِيٌب َما تُوَعُدونَ ﴿
َنٌة َلُكْم ﴿   . ]111اآلية  األنبياء[ ﴾...َوِإْن َأْدِري َلَعلُه ِفتـْ

                                                 
  .465، 464)ابن هشام األنصاري: مغين اللبيب، ص 1(

  .76: الداللة الزمنية يف اجلملة العربية، ص املنصوري علي جابر) 2(
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  .]17اآلية  األنبياء[ ﴾ِإْن ُكنا فَاِعِلينَ ﴿
  .]81اآلية الزخرف [ ﴾...ُقْل ِإْن َكاَن لِلرْحَمِن َوَلٌد ﴿
  .]26اآلية األحقاف [ ﴾...َوَلَقْد َمكناُهْم ِفيَما ِإْن َمكناُكْم ِفيِه ﴿

  إذ يف الذي ما مكناكم فيه.

وهي تستعمل يف السياق لغرض الداللة على زمن احلال وذلك إذا مل تقرتن بأداة تصرفها يف  الم االبتداء: - و

 السياق.

  )1(.»ليحسن عمله - احلق–حنو قولك: إن هذا الرجل «

نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمةِ ﴿وقوله تعاىل:    .]124 اآلية  النحل[ ﴾َوِإن رَبَك لََيْحُكُم بـَيـْ
  .]13اآلية  يوسف[ ﴾...ِإني لََيْحُزنُِني َأْن َتْذَهُبوا بِِه  ...﴿
  .]13اآلية اآلية الحشر [ ﴾...َألَنـُْتْم َأَشد َرْهَبًة  ﴿

َأيـَْقاظًا َوَتْحَسبـُُهْم ﴿ومن األفعال املضارعة الدالة على اآلنية جمردة من كل الزوائد قوله تعاىل يف سورة الكهف: 
ُهْم بَاِسٌط ِذرَاَعْيِه بِاْلَوِصيِد َلِو اطَلعْ  ُهْم َذاَت اْلَيِميِن َوَذاَت الشَماِل وََكْلبـُ َت َعَلْيِهْم َلَولْيَت َوُهْم رُُقوٌد َونـَُقلبـُ

ُهْم رُْعًبا ُهْم ِفَرارًا َوَلُمِلْئَت ِمنـْ   .]18اآلية الكهف [ ﴾ِمنـْ
ناُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم اْألَنـَْهاُر ُيَحلْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َويـَْلَبُسوَن ثَِيابًا ُأولَِئَك َلُهْم جَ ﴿وقال: 

َرٍق ُمتِكِئيَن ِفيَها َعَلى اْألَرَاِئِك نِْعَم الثـَواُب َوَحُسَنْت ُمْرتـََفًقا   .]31اآلية  الكهف[ ﴾ُخْضًرا ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْسَتبـْ
 ﴾قَاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاِورُُه َأَكَفْرَت بِالِذي َخَلَقَك ِمْن تـَُراٍب ثُم ِمْن نُْطَفٍة ثُم َسواَك رَُجًال ﴿وقال: 

  .]37اآلية الكهف [
َكاَن َورَاَءُهْم َمِلٌك يَْأُخُذ ُكل َأما السِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكيَن يـَْعَمُلوَن ِفي اْلَبْحِر فََأَرْدُت َأْن َأِعيبَـَها وَ ﴿وقال: 

  .]79اآلية  الكهف[ ﴾َسِفيَنٍة َغْصًبا
  فكل هذه األفعال تدل على اآلنية أي أن وقوعها جرى عند التكلم واستمر واقعا. 

  . ]38 اآلية  يس[ ﴾َوالشْمُس َتْجِري ِلُمْستَـَقر َلَها َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ ﴿: وقوله تعاىل
َها َحبا َفِمْنُه يَْأُكُلونَ ﴿ َناَها َوَأْخَرْجَنا ِمنـْ   . ]33 اآلية  يس[ ﴾َوَآيٌَة َلُهُم اْألَْرُض اْلَمْيَتُة َأْحيَـيـْ

 ما االستفهامية الدالة على الحال: -

                                                 
  .76ص علي جابر املنصوري: الداللة الزمنية يف اجلملة العربية، )1(
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  . ]01اآلية  التحريم[ ﴾يَا َأيـَها النِبي ِلَم ُتَحرُم َما َأَحل اللُه َلكَ ﴿قوله تعاىل: 
 . ]42اآلية  مريم[ ﴾يَا َأَبِت ِلَم تـَْعُبُد َما َال َيْسَمُع َوَال يـُْبِصرُ ﴿
فقد وليها الفعل املضارع فدلت على احلاضر ألا يراد ا إنكار حال الفعل من ذلك قوله  أنى االستفهامية: -

اْلَحي ِمَن اْلَميِت َوُمْخِرُج اْلَميِت ِمَن اْلَحي َذِلُكُم اللُه فَأَنى ِإن اللَه فَاِلُق اْلَحب َوالنـَوى ُيْخِرُج ﴿: تعاىل
 .]95اآلية  األنعام[ ﴾تـُْؤَفُكونَ 

  .]06اآلية الزمر [ ﴾َذِلُكُم اللُه رَبُكْم َلُه اْلُمْلُك َال ِإَلَه ِإال ُهَو فَأَنى ُتْصَرُفونَ ﴿
    .]89اآلية المؤمنون [ ﴾فَأَنى ُتْسَحُرونَ َسيَـُقوُلوَن لِلِه ُقْل ﴿
َوَما ُهَو بَِقْوِل َشْيطَاٍن ﴿وذلك يف قوله تعاىل:  ،وردت مع الفعل املضارع مرة واحدة للداللة على احلاضرأين:  -

 .]26-25 اآلية  التكوير[ ﴾) فَأَْيَن َتْذَهُبونَ 25رَِجيٍم (
  فعل مضارع دال على احلال. أي أن اجلملة "أين تذهبون" جاءت لالستفهام عن

اآلية آل عمران [ ﴾ُهَو الِذي ُيَصورُُكْم ِفي اْألَْرَحاِم َكْيَف َيَشاءُ ﴿كيف: دلت على احلاضر يف قوله تعاىل: 
06[.  

  .]153-154اآلية  الصافات[ ﴾) َما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُمونَ 153َأْصطََفى اْلبَـَناِت َعَلى اْلَبِنيَن (﴿وقوله: 
  ثالثا: محددات زمن (االستقبال).

على الرغم من كون صيغته ماضية  ،وتقصد ا تلك اليت حتيل وقوع الفعل إىل املستقبل القرائن المعنوية: -1

 .]99 اآلية  الكهف[ ﴾َونُِفَخ ِفي الصوِر َفَجَمْعَناُهْم َجْمًعا ...﴿البناء الصريف، فحينما تأمل وقوله تعاىل: 
  .] 51اآلية   يس[ ﴾َونُِفَخ ِفي الصوِر فَِإَذا ُهْم ِمَن اْألَْجَداِث ِإَلى رَبِهْم يـَْنِسُلونَ ﴿: وقوله

  .]68 اآلية  الزمر[ ﴾...َونُِفَخ ِفي الصوِر َفَصِعَق َمْن ِفي السَماَواِت َوَمْن ِفي اْألَْرِض ﴿
   )1(.املستقبل ال حمالةجتد أن الصيغ يف مجيع اآليات ماضية، غري أن املعىن يقع يف 

املاضي «ويؤيد ذلك ابن هشام من أن  ،وندرك هذا املستقبل من املعىن املفاد من سري السياقات يف اآليات الكرمية

  )2(.»إمنا يقوم مقام املستقبل يف بعض املواضع على خالف األصل

                                                 
  .86ص  علي جابر املنصوري: الداللة الزمنية يف اجلملة العربية،) 1(

  .225) ابن هشام األنصاري: مغين اللبيب، ص 2(
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الفعل املستقبل. وكذلك يدل  )1(.»... أنه جيوز أن يقام الفعل املاضي مقام«ويقول إمجاع اجلمهور وإياه على 

  املاضي على املستقبل يف اجلملة شرط أن يكون حمموال على الدعاء ...

 )2(.»... فاللفظ كله لفظ املاضي ومعناه الدعاء فالن، وسع اهللا رزقه، وأحسن إلي غفر اهللا له : جاءيقال

 القرائن اللفظية: -2
الفاعل يف سياق اجلملة ميكن أن يعد ظاهره شكلية بنائية هلا معاين  إن تنوين اسمقرينة تنوين اسم الفاعل: ) 1

 خاصة تشري إىل ترشيح صيغته الصرفية للزمن املستقبل.
غري أن هذا املستقبل، ال يعرف حتديد زمنه، وميكن أن حيمل على حممل املضارع البسيط الدال على املستقبل، 

كل الصور واألشكال يف استعماله: إذا كانت متشاة أو وهذه الظاهرة الشكلية ميكن أن يسري حكمها على  

متقاربة، فنحن نستطيع أن نقول: إن استعمال اسم الفاعل منونا يف اجلملة مقرتنا ببعض القرائن، أو غري مقرتن 

  يدل على املستقبل ودليل ذلك ما جاء يف استعماالته الكثرية من القرآن الكرمي. 

  .]15اآلية  محمد[ ﴾اِلٌد ِفي الناِر َوُسُقوا َماًء َحِميًما فـََقطَع َأْمَعاَءُهمْ َكَمْن ُهَو خَ ﴿: كقوله تعاىل
َلتَـُهْم  ...﴿ وقوله:  .]145اآلية  البقرة[ ﴾...َوَما َأْنَت بَِتاِبٍع ِقبـْ

 قرينة األفعال: ) 2
معىن الرجاء، والرجاء وأهم هذه األفعال هي أفعال الرجاء (عسى)، (اخلولق)، (حرى). وهذه األفعال تدل على 

  وقوع شيء يف املستقبل يؤدي بواسطة األفعال الثالثة املذكورة بلفظ املاضي.

وقد أطلق عليها بعض العلماء واللغويني اسم األفعال الناسخة، ويكون خربها فعل مضارع مقرتنا بـــ(أن) املصدرية 

  ـــ(أن) املصدرية فهي تفيد املستقبل القريب.وجوبا مع (حرى) و(اخلولق) وجوازا مع (عسى) والرتباط أخبارها ب

... يقال: أنه خلليق أي حرى، يقال ذلك للشيء الذي قد قرب أن «ومما يؤدي ما ذهب إليه قول ابن منظور 

   )3(»يقع، وصح عند من مسع بوقوعه ...

   )4(»... واخلولق بعد تفرق«ومنه قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: 

                                                 
  .254ص املرجع نفسه: )1(

  .225ص مغين اللبيب،  :بن هشام األنصاري) ا2(

  ق). ل العرب، مادة (خ) ابن منظور: لسان 3(

  ق). ل مادة (خاملرجع نفسه: )4(
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فاألفعال الثالثة تشري أخبارها إىل زمن املستقبل سواء كان قريب أو بعيدا غري أن هذا املستقبل ومهما يكن األمر 

غالبا يبىن على ماض واقع، يريد أن يتخلص منه املتكلم أو السامع، أو الكاتب يف مستقبل يتسق مع أمانيه 

  ورغباته.

  اشتد الغالء عسى أن تخف حدته في المستقبل. حنو قولك:
ومعىن (اخلولق) و(حرى): "خليق" و"جدير"، واستعماهلا قليل جدا، ومل يرد يف القرآن الكرمي، لذلك ال يكاد 

النحاة يشريون إىل (اخلولق) واستعماالته النحوية، وهم قد أشاروا إىل (حرى) إشارات عابرة ملخصها أا 

التذكري واإلفراد يف خمتلف أحواهلا حنو:  تستعمل بلفظ املاضي، واملصدر، والصفة، وإذا استعملت مصدر، لزمت

وإذا استعملت صفة، صرفت  والزيديون حرى أن يتقدموا، والهندات حرى أن يحترمن،، زيد حرى أن يتقدم

أن هذا احلري أن خطب أن «يف التنبيه واجلمع والتذكري ولتأنيث ومن ذلك قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

     )1(»ينكح ...

  وقو لبيد:

  منا طولها       وحرى طول عيش أن يمل.سئِ قد  من حياةٍ 
فقد استعملت يف الذكر احلكيم يف مثانية وعشرين موضعا منها اثنان اتصاال بضمري اجلمع املذكر  (عسى):أما 

املخاطب، وهذا يدل داللة واضحة على أن الفعل أكثر استعماال من الفعلني اآلخرين ومن أجل ذلك اهتم 

  بدراسة النحاة.

ًرافـََعَسى َأْن َتْكَرهُ ﴿ومن وروده يف الذكر احلكيم قوله تعاىل:   .]19اآلية  النساء[ ﴾وا َشْيًئا َوَيْجَعَل اللُه ِفيِه َخيـْ

 .]83اآلية  النساء[ ﴾َعَسى اللُه َأْن َيُكف بَْأَس الِذيَن َكَفُروا﴿
  . ]08اآلية اإلسراء [ ﴾...َعَسى رَبُكْم َأْن يـَْرَحَمُكْم ﴿
  عسى فعل مطلق ال حرف مطلق يقول الشاعر: «

  أنى أناكا         يا أبتا علك، أو عساَكا.تقول بنتي: قد 
: خالف لسيبويه حكاه عنه السريايف، ومعناه الرتجي يف احملبوب واإلشفاق يف املكروه، وقد اجتمعا يف قوله تعاىل

ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِحبوا َشْيًئا َوُهَو َشر َلُكمْ ﴿ ... أن  ]216 اآلية  قرةالب[ ﴾َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخيـْ

  سيقوم) و(عسى زيد قائما). يأيت بعدها املضارع ارد ... حنو (عسى زيد يقوم)، و(عسى زيد

                                                 
  ى). ر ، مادة (حبن منظور: لسان العرب) ا1(
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  فاألول قليل يقول الشاعر: 

  عسى الَكَرب الذي أمسيت فيه             َيُكون َوراَءُه فـََرج َقريبُ 
  كقول الشاعر: والثالث أقل،

 )1(.ًماي عسيت صائِ ما         الَ تكبرن إنِ ّحا دائِ ملِ  أكثرَت في اللومِ 
َفَعَنا َأْو نـَتِخَذُه َوَلًدا﴿وأيضا قوله تعالى:  َواُه َعَسى َأْن يـَنـْ   .]21اآلية  يوسف[ ﴾َأْكرِِمي َمثـْ

تـََوجَه َوَلما ﴿حيث جاء خرب "عسى" "وينفعنا" داال على ترجي وقوع الفعل يف املستقبل البعيد، ومنه قوله تعاىل: 
  .]22اآلية القصص [ ﴾تِْلَقاَء َمْدَيَن قَاَل َعَسى رَبي َأْن يـَْهِديَِني َسَواَء السِبيلِ 

إذ جند أن سيدنا موسى عليه السالم يف هذه اآلية يرجو من ربه هدايته إىل الطريق السري يف أقرب وقت، فخرب 

َعَسى رَبُكْم َأْن يـَْرَحَمُكْم ﴿ يب ومنه كذلك قوله:عسى هنا حسب السياق الذي ورد فيه يدل على املستقبل القر 
  .   ] 08اآلية  اإلسراء[ ﴾َوِإْن ُعْدُتْم ُعْدنَا

زمن يدل يف ظاهره على املستقبل ولكنه استقبال بالنسبة ألحداث ماضية انقطع  »عسى ربكم أن يرمحكم«فزمن 

  وانقضى أثرها.

ًرا ِمْنُكن َعَسى رَبُه ِإْن طَلَقُكن ﴿ وقوله: اخلرب  حيث جاء وقوع. ]05اآلية  التحريم[ ﴾َأْن يـُْبِدَلُه َأْزَواًجا َخيـْ

والتبديل مشروط بأن يطلق ومل يطلق فلم يقع التبديل، فزمن عسى زمن معلق  ،متعلقا بالتبديل، فلم يقع التبديل

 كل ذلك يف سياق دال على أحداث ماضية.،بفعل آخر مل يقع 

 العموم فهو إما أن تكون فعال ماضيا يف اللفظ واملعىن، وإما أن يكون ماضي اللفظ مستقبل املعىن.فزمن عسى يف 

ٌر  َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا﴿ومن أمثلة "عسى" الدالة على وقوع اخلرب يف زمن قريب أو بعيد قوله تعاىل:  َوُهَو َخيـْ
 وا َشْيًئا َوُهَو َشر216اآلية البقرة [ ﴾َلُكمْ  َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِحب[. 

ُهمْ ﴿   .]99اآلية النساء [ ﴾فَُأولَِئَك َعَسى اللُه َأْن يـَْعُفَو َعنـْ
  .]09 اآلية  التوبة[ ﴾َخَلطُوا َعَمًال َصاِلًحا َوَآَخَر َسيًئا َعَسى اللُه َأْن يـَُتوَب َعَلْيِهمْ ﴿
ٌر َجِميٌل َعَسى اللُه َأْن يَْأتَِيِني ﴿   ].83اآلية يوسف [ ﴾ِبِهْم َجِميًعاَفَصبـْ
  ].51اآلية  اإلسراء[ ﴾َويـَُقوُلوَن َمَتى ُهَو ُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن َقرِيًبا﴿
  .]67 اآلية  القصص[ ﴾فََأما َمْن تَاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فـََعَسى َأْن َيُكوَن ِمَن اْلُمْفِلِحينَ ﴿

                                                 
  .306- 305-304) ابن هشام األنصاري: مغين اللبيب، ص 1(
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  ].5اآلية  التحريم[ ﴾ْنُكْم َسيَئاِتُكْم َويُْدِخَلُكْم َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـَْهارُ َعَسى رَبُكْم َأْن يَُكفَر عَ ﴿
َها ُحْسَبانًا ِمَن السَماِء فـَُتْصِبَح َصِعيًدا زَلَ ﴿ ًرا ِمْن َجنِتَك َويـُْرِسَل َعَليـْ الكهف [ ﴾ًقافـََعَسى رَبي َأْن يـُْؤتَِيِن َخيـْ

  ]40اآلية 
  .]24اآلية الكهف [ ﴾َوُقْل َعَسى َأْن يـَْهِدَيِن رَبي ِألَقْـَرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا﴿ 

قال الزخمشري وهو يشرح اآلية مخسة من سورة التحرمي "عسى ربكم": أطماع يف اهللا لعباده وتعليما هلم وجوب 

بني اخلوف والرجاء، أي أن "عسى" واجبة يف القرآن الكرمي، ويف حق اهللا تعاىل وإمنا عرب القرآن "بعسى"  حالرتجي

الدالة على الرجاء والشك لتعليم عباده كيف يطمعون يف رمحته، ويرجون مغفرته.يدل عسى يف الرتجي على احلال 

  .  )1(عىن األداة واالستقبال (مع االعرتاف أن عسى قد حتول عن معىن الفعل إىل م

فداللة عسى يف القرآن: هي أا فعل ماض لفظا يدل على وجوب وقوع الفعل إال يف موضعني: يف مستقبل 

  )2(.»قريب أو بعيد وقد يأيت مستقبال بالنسبة ألحداث ماضية

 قرائن الظروف:  -3
 الزلزلة[ ﴾...يـَْوَمِئٍذ ُتَحدُث َأْخَباَرَها  ...﴿ومها ظرفان للزمن املستقبل، حنو قوله تعاىل: يومئذ وحينئذ:  -1

  ].04اآلية 
  ].84 اآلية  الواقعة[ ﴾َوَأنـُْتْم ِحيَنِئٍذ تـَْنظُُرونَ ﴿
  ].06اآلية الزلزلة [ ﴾يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر الناُس َأْشَتاتًا لِيـَُرْوا َأْعَماَلُهمْ ﴿
  ]. 11اآلية  العاديات[ ﴾ِإن رَبـُهْم ِبِهْم يـَْوَمِئٍذ َلَخِبيرٌ ﴿
  ].08 اآلية  التكاثر[ ﴾ثُم لَُتْسأَُلن يـَْوَمِئٍذ َعِن النِعيمِ ﴿
ْنَساُن َوَأنى َلُه الذْكَرى﴿   ].23 اآلية الفجر[ ﴾َوِجيَء يـَْوَمِئٍذ ِبَجَهنَم يـَْوَمِئٍذ يـََتذَكُر اْإلِ
  ].25اآلية  الفجر[ ﴾فـَيَـْوَمِئٍذ َال يـَُعذُب َعَذابَُه َأَحدٌ ﴿
  ].02اآلية  الغاشية[ ﴾ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ ﴿
  ].08اآلية الغاشية [ ﴾ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَاِعَمةٌ ﴿
بِينَ ﴿ 10اآلية المطففين [ ﴾َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذ.[  

                                                 
  .251متام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، ص )1(

  .191) بكري عبد الكرمي: الزمن يف القرآن الكرمي، ص 2(
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  ].15اآلية  المطففين[ ﴾َكال ِإنـُهْم َعْن رَبِهْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُونَ ﴿
  ].19 اآلية  االنفطار[ ﴾يـَْوَم َال َتْمِلُك نـَْفٌس لِنَـْفٍس َشْيًئا َواْألَْمُر يـَْوَمِئٍذ ِللهِ ﴿

ُهْم يـَْوَمِئٍذ َشْأٌن يـُْغِنيِه (﴿ وقوله: ) 39) َضاِحَكٌة ُمْسَتْبِشَرٌة (38) ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة (37ِلُكل اْمِرٍئ ِمنـْ
َها َغبَـَرةٌ َوُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ    ].40- 38-37اآلية  عبس[ ﴾َعَليـْ

  ].08اآلية  النازعات[ ﴾قـُُلوٌب يـَْوَمِئٍذ َواِجَفةٌ ﴿
بِينَ ﴿ 15اآلية  المرسالت[ ﴾َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذ.[  
﴿ ْنَساُن يـَْوَمِئٍذ َأْيَن اْلَمَفر   ].10اآلية  القيامة[ ﴾يـَُقوُل اْإلِ
َم َوَأخرَ 12تَـَقر (ِإَلى رَبَك يـَْوَمِئٍذ اْلُمسْ ﴿ ْنَساُن يـَْوَمِئٍذ ِبَما َقد   ].13-12اآلية  القيامة[ ﴾) يـَُنبأُ اْإلِ
  ].22اآلية القيامة [ ﴾ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَاِضَرةٌ ﴿
  ].24اآلية  القيامة[ ﴾َوُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ بَاِسَرةٌ ﴿
  ].30اآلية القيامة [ ﴾ِإَلى رَبَك يـَْوَمِئٍذ اْلَمَساقُ ﴿
) َواْلَمَلُك َعَلى َأْرَجائَِها َوَيْحِمُل َعْرَش رَبَك فـَْوقـَُهْم يـَْوَمِئٍذ ثََمانَِيٌة 16َواْنَشقِت السَماُء َفِهَي يـَْوَمِئٍذ َواِهَيٌة (﴿
  ].18، 17،  16ة اآلية الحاق[ ﴾) يـَْوَمِئٍذ تـُْعَرُضوَن َال َتْخَفى ِمْنُكْم َخاِفَيةٌ 17(

  ].49اآلية  إبراهيم[ ﴾ْجرِِميَن يـَْوَمِئٍذ ُمَقرنِيَن ِفي اْألَْصَفادِ َوتـََرى اْلمُ ﴿
يِن اْلَقيِم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأِتَي يـَْوٌم َال َمَرد َلُه ِمَن اللِه يـَْوَمِئٍذ َيصدُعونَ ﴿ 43اآلية  الروم[ ﴾فََأِقْم َوْجَهَك ِللد.[  

  فهما يدالن على جزء من املستقبل.

 عوض: -2
  ذكر ابن هشام أن:

عوض ظرف الستغراق املستقبل مثل "أبد" إال أنه خيتص بالنفي، وهو معرب إن أضيف كقوهلم: (ال أفعله «

ويسمى الزمان (عوضا) ألنه كلما مضى جزء منه عوض جزء  .) بناؤه إما على الضم كـ(قبل)عوض العائضني..

  آخر، وقيل ألن الدهر يف زعمهم يسلب ويعوض.

  واختلف يف قول األعشى: 

  عي لبان ثدي أم، تحالفا              بأسحم داج عوض ال نتفرقيرض
  فقيل: ظرف لنتفرق، وقيل ابن الكليب: قسم، وهو اسم صنم كان لبكر ابن وائل بدليل قوله:
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  َلَدى السعيرِ تركن ٍب اَحلْفُت بَمائِراِت َحوَل َعوٍض        وأنص
   )1(»لعنرتةصنم كان السعري: اسم 

  )2( ... معناه األبد وهو للمستقبل من الزمان ألن تقول: عوض ال أفارقك، تريد: ال أفارقك أبدا ...«فهو ظرف 

  

... يبين على احلركات الثالث: الدهر، معرفة، علم، بغري تنوين، والنصب «وقد اختلف يف أعرابه وبناءه قيل: 

   )3(»يذكر احلركة الثالثة ...أكثر أفشى، قال األزهري: تفتح وتضم ومل 

 واخلالصة أا ظرف يستغرق نفي املستقبل مجلة.

 أبدا:  -3
أرأيت متعتنا؟ «الدهر، ويستعمل للنفي واإلثبات فيما يستقبل، ويف حديث احلج قال سراقة بن مالك:  األبد:

    )4(»األبيد وأبد اآلباد، وأبد الدهر ومن ذلك قوهلم، ال أفعل ذلك أبد ألعامنا أم لألبد؟ فقال بل هي لألبد،

  ومعناه السياقي استغراق نفيا وإثباتا.

 قرائن الحروف: -4
 ما خيص منها باملستقبل (كأن، ليت، لعل).الحروف المشبهة باألفعال: ) 1
آت،  قاله الكوفيون، ومحلوا عليه، "كأنك بالشتاء مقبل، وكأنك بالفرج«تأيت مبعىن املستقبل القريب، كأن:  -أ

 .»وكأنك بالدنيا مل تكن باآلخرة مل تزل"
  ويقول احلريري: 

  )5(اللحِد وتنغط  أني ِبَك تنَحط       ِإلىكَ 

  ].46اآلية النازعات [ ﴾َكأَنـُهْم يـَْوَم يـََرْونـََها َلْم يـَْلَبثُوا ِإال َعِشيًة َأْو ُضَحاَها﴿ومنه قوله تعاىل: 

ليت حرف متين يتعلق «تفيد متين حصول شيء يف املستقبل، أو إرجاع ما مضى وذكر ابن هشام: ليت:  -ب

 باملستحيل غالبا، كقول الشاعر: 

                                                 
  .303، 302هشام األنصاري: مغين اللبيب، ص ) ابن 1(

  ض) و ) ابن منظور: لسان العرب، مادة (ع2(

  ض) و مادة (عاملرجع نفسه: )3(

  ا) د ) املرجع نفسه: مادة (أب4(

  .381،382، صمرجع سابق) ابن هشام األنصاري: 5(
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  فَيا ليَت الشباب يعوُد يوَما          فَُأخبرُه ِبَما فعل الَمشيبُ 
يا ليت أيام الصبا راء... وقد ينصبهما، كقوله: ن ينصب االسم ويرفع اخلرب قال الفوباملمكن قليال، حكمه أ

  رواجعا.
  وبىن على ذلك ابن املعتز قوله:

  )1(»مرت بنا سحرا ، طير فقلت لها     طوباك يا ليتني إياك طوباك

  ].27-26اآلية  يس[ ﴾...ِبَما َغَفَر ِلي رَبي، يَا لَْيَت قـَْوِمي يـَْعَلُمونَ ...﴿ومن ذلك قوله تعاىل: 
َنَك بـُْعَد اْلَمْشرِقـَْيِن فَِبْئَس اْلَقرِينُ ﴿وقوله تعاىل:    ].38اآلية  الزخرف[ ﴾يَا لَْيَت بـَْيِني َوبـَيـْ

وهو ضرب من ضروب الرتجي وما دام التمين هو حصول الشيء، نحاة "ليت" على عسى ألا للتمين، ويقيس ال

  فإن خربها ال يكون إال يف االستقبال.

يَا لَْيتَـَنا نـَُرد َوَال ﴿ وذلك يف قوله تعاىل: .القرآن الكرمي وخربها مضارعا جمدد إال مرة واحدةومل ترد ليت يف 
  ]. 27اآلية  األنعام[ ﴾نَُكذَب بَِآيَاِت رَبـَنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ 

تدل على املستقبل وكفى، ولكنها تدل على املستقبل البعيد جدا، أبعد من البعيد ألا تنطلق ال"يا ليتنا نرد" هنا 

َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى الناِر فـََقاُلوا يَا لَْيتَـَنا نـَُرد َوَال ﴿من زمن بعيد يدل عليه سياق اآلية وهو قوله تعاىل: 
  ]. 27اآلية  األنعام[ ﴾َن اْلُمْؤِمِنينَ نَُكذَب بَِآيَاِت رَبـَنا َوَنُكوَن مِ 

 َوُأِحيَط بَِثَمرِِه فََأْصَبَح يـَُقلُب َكفْيِه َعَلى َما َأنـَْفَق ِفيَها َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َويـَُقوُل يَا﴿ ومنه قوله تعاىل:
 ].42اآلية الكهف [ ﴾لَْيَتِني َلْم ُأْشِرْك ِبَربي َأَحًدا

وهي كلمة رجاء وطمع، وشك، «املستقبل والرجاء والشك، ألا مبعىن (كي)، قال ابن منظور : تفيدلعل -ج

   )2(»وقد جاءت يف القرآن الكرمي مبعىن (كي) ... ولعل من اهللا حتقيق ...

وذكر ابن هشام أن لعل هلا معان عدة أحدها، "التوقع" وهو ترجي احملبوب واإلشفاق من املكروه، حنو لعل 

  دم، ولعل الرقيب حاصل وختتص باملمكن حنو قوله تعاىل على لسان فرعون: احلبيب قا

  )3(].37، 36 اآلية  غافر[ ﴾) َأْسَباَب السَماَواتِ 36َلَعلي َأبـُْلُغ اْألَْسَباَب (﴿

   ].130اآلية آل عمران [ ﴾َلَعلُكْم تـُْفِلُحونَ ﴿وحنو قوله تعاىل: 
                                                 

  .547-546ص مغين اللبيب، ابن هشام األنصاري: )1(

  .ل) ع مادة (للسان العرب، : ابن منظور)2(

  .551، ص رجع سابق) ابن هشام األنصاري: م3(
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  ].17اآلية الشورى [ ﴾َلَعل الساَعَة َقرِيبٌ ﴿ وقوله:
َلَعلُكْم ﴿قوله تعاىل: ويذكر هلا السيوطي دالالت أخرى منها: أن مجع ما يف القرآن من "لعل" فهو التعليل إال «

  ]29اآلية  الشعراء[ ﴾َتْخُلُدونَ 
اللغوي إال أن الرتجي واإلشفاق هو األصل يف داللة لعل أما املعاين األخرى فطارئة عليها تستفاد من السياق 

  ومضمون اجلملة.

ُر  فـَُقوَال َلُه قـَْوًال ﴿والرتجي ال يكون إال للمستقبل ومن أمثلة "لعل" يف القرآن الكرمي قوله تعاىل:  ُه يـََتذَكًنا َلَعللَيـ
   )1(]44 اآلية  طه[ ﴾َأْو َيْخَشى

َال َتْدِري ﴿ ومنه قوله تعاىل: إذ أفادت "لعل" هنا املستقبل، وتفيد أن خربها "يتذكر" قد انصرف إىل املستقبل
  ].01اآلية  الطالق[ ﴾َلَعل اللَه ُيْحِدُث بـَْعَد َذِلَك َأْمًرا

وداللة الفعل املضارع "حيدث" على االستقبال بينه واضحة من وجهني، أحدمها: القرينة اللفظية يف قوله تعاىل: 

  ، والثاين السياق الذي جاء فيه الرتكيب.﴾بـَْعَد َذِلكَ ﴿

َواتـُقوا اللَه رَبُكْم َال ُتْخرُِجوُهن ِمْن بـُُيوتِِهن َوَال َيْخُرْجَن ِإال َأْن يَْأتِيَن ﴿وقد جاء الرتكيب يف سياق قوله تعاىل: 
َنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد اللِه َوَمْن يـَتَـَعد ُحُدوَد اللِه فـََقْد ظََلَم نـَْفَسُه َال َتْدرِ  َه ُيْحِدُث بـَْعَد َذِلَك بَِفاِحَشٍة ُمبَـيـالل ي َلَعل

  ].01اآلية  الطالق[ ﴾َأْمرً 
ويفسر املفسرون هذه العبارة مبا يفيد داللة الفعل على االستقبال، فمعىن ال خترجوهن ...: ال خترجوهن من 

) َلَعلي 99( ِجُعونِ َرب ارْ  قَالَ ﴿: بيون، فقد يندم أحدكم مستقبال على ما فعل، ويعود لزوجه، ومنه قوله تعاىل
َحتى ِإَذا َجاَء ﴿ . والسياق الذي وردت فيه هو قوله تعاىل:]100اآلية المؤمنون [ ﴾َأْعَمُل َصاِلًحا ِفيَما تـَرَْكتُ 

. وهو سياق يبني ]99، 98اآلية  المؤمنون[ ﴾) َلَعلي َأْعَمُل َصاِلًحا99َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َرب اْرِجُعوِن (

   )2(.»الوجهة الزمنية لــ(لعل) واقعة يف مستقبل زمين عام ملوت جييء يف كل زمانأن 

َنا﴿ومن أمثلة "لعل" أيضا الدالة على املستقبل الواردة يف القرآن الكرمي، قوله تعاىل:  ُموَسى اْلِكَتاَب  َوِإْذ َآتـَيـْ
  ].  53اآلية البقرة [ ﴾َواْلُفْرقَاَن َلَعلُكْم تـَْهَتُدونَ 

  ].  155اآلية األنعام [ ﴾َوَهَذا ِكَتاٌب َأنـَْزْلَناُه ُمَباَرٌك فَاتِبُعوُه َواتـُقوا َلَعلُكْم تـُْرَحُمونَ ﴿وقوله: 

                                                 
  .192) بكري عبد الكرمي: الزمن يف القرآن الكرمي، ص 1(

  .193ص املرجع نفسه: )2(
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    ].  45 اآلية  األنفال[ ﴾فَاثـْبُُتوا َواذُْكُروا اللَه َكِثيًرا َلَعلُكْم تـُْفِلُحونَ ﴿
  ].   13 اآلية  األنبياء[ ﴾فْـُتْم ِفيِه َوَمَساِكِنُكْم َلَعلُكْم ُتْسأَُلونَ َال تـَرُْكُضوا َواْرِجُعوا ِإَلى َما أُْترِ ﴿
  ].   40اآلية الشعراء [ ﴾َلَعلَنا نـَتِبُع السَحَرَة ِإْن َكانُوا ُهُم اْلَغالِِبينَ ﴿
  ].   03اآلية  عبس[ ﴾) َوَما يُْدرِيَك َلَعلُه يـَزكى2) َأْن َجاَءُه اْألَْعَمى (1َعَبَس َوتـََولى (﴿
  ].    186 اآلية البقرة[ ﴾فـَْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْليـُْؤِمُنوا ِبي َلَعلُهْم يـَْرُشُدونَ ﴿
يُق َأْفِتَنا ِفي َسْبِع بـََقَراٍت ِسَماٍن يَْأُكُلُهن َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسْنُبَالٍت ُخْضٍر ﴿ دَها الصَوُأَخَر يُوُسُف َأيـ

  ].     46اآلية يوسف [ ﴾َلَعلي َأْرِجُع ِإَلى الناِس َلَعلُهْم يـَْعَلُمونَ  يَاِبَساتٍ 
َيانِِه اْجَعُلوا ِبَضاَعتَـُهْم ِفي رَِحاِلِهْم َلَعلُهْم يـَْعرُِفونـََها ِإَذا انـَْقَلُبوا ِإَلى َأْهِلِهمْ ﴿ يوسف [ ﴾َلَعلُهْم يـَْرِجُعونَ  َوقَاَل ِلِفتـْ

  ].    62اآلية 
  ].     46اآلية  يوسف[ ﴾لي َأْرِجُع ِإَلى الناِس َلَعلُهْم يـَْعَلُمونَ َلعَ ﴿
  ].   38اآلية  القصص[ ﴾فَاْجَعْل ِلي َصْرًحا َلَعلي َأطِلُع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى﴿
  ].     130اآلية  طه[ ﴾َوِمْن َآنَاِء اللْيِل َفَسبْح َوَأْطَراَف النـَهاِر َلَعلَك تـَْرَضى﴿
  طفق:  -د

  ومعىن الشروع: ابتداء الفعل ومباشرة أوله حقيقة.   هي من أفعال الشروع،

  ].   22اآلية األعراف [ ﴾َوطَِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنةِ ﴿لقوله تعالى: 
على املضارع، ويفيد يف  يدخلالنواصب قرائن تدفع املضارع صيغة إىل املستقبل، فالنصب «: الحروف النواصب

سياق حتديدا يقصد به الداللة على املستقبل الزمين "فهو إذن ينصب، أي الفعل إذا الحتديد معناه الزمين يف 

متخض املعىن للمستقبل على وجه العموم، وإمنا يكون ذلك حبرف من حروف املعاين اليت حتدد معناه ملعىن 

ة (أن، لن، إذن، كي، الم اجلحود، فاء السببية، واو املعية، حىت، أو وزاد االستقبال، فهي أدوات النصب املعروف

بعض النحاة الم التعليل، ومث امللحقة بواو املعية، وكل واحد منها يدفع بزمن الفعل املضارع يف السياق إىل 

   )1(.»املستقبل احملض

  وسنتحدث عن األحرف املهمة اليت هي أساس الزمن: 

                                                 
  .91علي جابر املنصوري: الداللة الزمنية يف اجلملة العربية، ص) 1(



  محددات زمن الفعل من السياق                                     الفصل الثاني     

 

104 
 

وهي تنصب الفعل املضارع، وعالقتها أن تقع يف كالم يدل على الشك أو على الرجاء والطمع،  أن المصدرية:

وأن يقع بعدها فعل، ولذلك فهي ال تتفق مع أسلوب اليقني الواقع والتحقيق يف سياق اجلمل: ومن هنا فهي 

 )1(»التقارب (إذا) ويف داللتها على االستقبال

  يا ناصب للمضارع، وتقع يف موضعني، أحدمها:وذكر ابن هشام "أن تكون حرف مصدر «

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ ﴿قوله تعاىل: يف االبتداء، فتكون يف موضع رفع، حنو  اآلية البقرة [ ﴾َوَأْن َتُصوُموا َخيـْ
184 .[  
ٌر َلُكمْ ﴿: وقوله   ].  25اآلية  النساء[ ﴾َوَأْن َتْصِبُروا َخيـْ
ٌر َلُهن َوَأْن ﴿: وقوله   ].   60 اآلية  النور[ ﴾َيْستَـْعِفْفَن َخيـْ

  ... والثاين بعد لفظ دال على معىن غري اليقني فتكون موضع رفع حنو: 

  ]. 16 اآلية  الحديد[ ﴾َأَلْم يَْأِن لِلِذيَن َآَمُنوا َأْن َتْخَشَع قـُُلوبـُُهمْ ﴿قوله تعالى: 
  )2(»]...37اآلية يونس [ ﴾اْلُقْرَآُن َأْن يـُْفتَـَرىَوَما َكاَن َهَذا ﴿... ونصب حنو: 

 البقرة[ ﴾َتْسَأُموا َأْن َتْكتُُبوُه َصِغيًرا َأْو َكِبيًرا ِإَلى َأَجِلهِ ﴿فهي تدل على املستقبل يف آيات كثرية منها قوله تعاىل: 
  ].282اآلية 

َكاِتٌب  َوَال يَْأبَ ﴿ ومنه قوله تعاىل:حيث جاءت (أن تكتبوه) يف سياق ي والنهي يصرف ما بعده لالستقبال 
  . حيث جاء "أن يكتب" يف سياق ي على االستقبال كذلك.]282اآلية البقرة [ ﴾َأْن َيْكُتبَ 

يـَْوَم  َوالِذي َأْطَمُع َأْن يـَْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي﴿ وقد جاءت (أن يفعل) دالة على املستقبل البعيد يف قوله تعاىل:
ينِ  82اآلية  الشعراء[ ﴾الد.[  

  حيث دلت القرينة "يوم الذين" على أن الرتكيب "أن يغفر" مصروف إىل املستقبل البعيد وهو زمن يوم القيامة.

ا َرَزقْـَناُهْم ِسرا َوَعَالنَِيًة ِمْن قـَبْ ﴿ :قوله ذلكك هومن َالَة َويـُْنِفُقوا ِممِذيَن َآَمُنوا يُِقيُموا الصِل َأْن ُقْل ِلِعَباِدَي ال
]. حيث انصرف الرتكيب "أن يأيت" إىل املستقبل البعيد 31 اآلية  إبراهيم[ ﴾يَْأِتَي يـَْوٌم َال بـَْيٌع ِفيِه َوَال ِخَاللٌ 

  بفضل القرينة "يوم" اليت يراه ا يوم القيامة.

                                                 
  .92ص الداللة الزمنية يف اجلملة العربية،  :علي جابر املنصوري)1(

  .66) ابن هشام األنصاري: مغين اللبيب، ص 2(
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يِن اْلَقيِم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأِتَي يـَْوٌم َال ﴿ :وقوله  ُعونَ  فََأِقْم َوْجَهَك ِللددِه يـَْوَمِئٍذ َيصَلُه ِمَن الل اآلية الروم [ ﴾َمَرد
43.[  

  فقد دلت "أن يأيت" يف اآلية على املستقبل البعيد الذي ميضي إىل زمن يوم القيامة.

إذا ما دخل على ت دوامه، ولذلك فهو إال إذا توفرت قرينة عين–وهو حرف لنفي املستقبل دوام «لن:  -2

فمن يقول مثال (لن –وقوعه يف السياق نفيا مؤقتا، ودفع زمنه إىل املستقبل احملض غالبا  نفيالفعل املضارع 

   )1(.»أسافر) فإمنا يقصد نفي السفر فما يستقبل من الزمن

ًرا﴿ حنو قوله تعاىل:   ].67اآلية [الكهف  ﴾قَاَل ِإنَك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبـْ
رَبَك َصفا َلَقْد ِجْئُتُمونَا َكَما َخَلْقَناُكْم َأوَل َمرٍة َبْل َزَعْمُتْم َألْن َنْجَعَل َلُكْم َوُعِرُضوا َعَلى ﴿: وقوله أيضا

  ].48اآلية [الكهف  ﴾َمْوِعًدا
ويعرف النحاة "لن" بأا حرف ينصب الفعل املضارع ويكون جواب املثبت أمرا يف االستقبال يقول: سيقوم زيد. 

  وم.فتقول أنت: لن يق

 اآلية [مريم ﴾ِإْنِسيا فـََلْن ُأَكلَم اْليَـْومَ ﴿قيل: لو كانت للتأبيد مل يتقيد منفيها باليوم يف قوله تعاىل: «يف املغين: و 

   )2(»تكرار واألصل عدمه. ].95اآلية [البقرة  ﴾َوَلْن يـََتَمنـْوُه َأَبًدا﴿ولكان ذكر األبد يف  ].26

ُقْل َأتَخْذُتْم ِعْنَد اللِه َعْهًدا فـََلْن ﴿ومن اآليات اليت جاءت فيها (لن) لتأبيد النفي يف املستقبل قوله تعاىل: 
  ].80 اآلية  [البقرة ﴾ُيْخِلَف اللُه َعْهَدهُ 

وتعاىل منزه عن وسياق اآلية يشري إىل أن (لن) هنا أزلية يف نفيها "لن خيلف اهللا عهده" يدل على أنه سبحانه 

الكذب يف وعده ووعيده، واستعمال (لن) هلذا املعىن يف هذا املقام دليل على أا أوىل من بقية أدوات النفي يف 

  الداللة على املستقبل األزيل.

وِن اللِه ِإن الِذيَن َتْدُعوَن ِمْن دُ ﴿وقد جاءت (لن) لتأبيد النفي يف آيات كثرية من القرآن الكرمي منها قوله تعاىل: 
  ].73اآلية [الحج  ﴾َلْن َيْخُلُقوا ُذبَابًا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلهُ 

 ﴾َوُأوِحَي ِإَلى نُوٍح َأنُه َلْن يـُْؤِمَن ِمْن قـَْوِمَك ِإال َمْن َقْد َآَمنَ ﴿ومن دالالت (لن) على التأبيد أيضا قوله تعاىل: 
  ].36اآلية [هود 

                                                 
  .92علي جابر املنصوري: الداللة الزمنية يف اجلملة العربية، ص)1(

  .543مغين اللبيب، ص ابن هشام األنصاري:)2(
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  ].57اآلية  [الكهف ﴾ى فـََلْن يـَْهَتُدوا ِإًذا َأَبًداَوِإْن َتْدُعُهْم ِإَلى اْلُهدَ ﴿
ًرا﴿   ].67اآلية  [الكهف ﴾قَاَل ِإنَك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبـْ
   )1(].30 اآلية  [النبأ ﴾َفُذوُقوا فـََلْن نَزِيدَُكْم ِإال َعَذابًا﴿
"فلن" ال تكتفي بالداللة على ]. 83 اآلية التوبة[ ﴾َعُدوافـَُقْل َلْن َتْخُرُجوا َمِعَي َأَبًدا َوَلْن تـَُقاتُِلوا َمِعَي ﴿

التأبيد، فقد تفيد املستقبل احملدد مبدى زمين معني وغالبا ما يأيت هذا املعىن الزمين بفضل حىت اليت تردد يف 

البقرة [ ﴾َجْهَرةً  ى اللهَ َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحتى نـَرَ ﴿الرتكيب (لن يفعل)، من ذلك قوله تعاىل: 
  ]. 55اآلية 

ولذلك فإن مداها الزمين ينطلق من املاضي على ، فلن وبعدها جاءت يف سياق املاضي الذي دلت عليه (قلتم)

  املستقبل.

ونقصد ا تلك اليت تأيت قبل الفعل املضارع صيغة يف السياق، وهي حرف يفيد التعليل ألن ما قبله « كي:-3

  بعده، وتكون مبنزلة (أن) املصدرية معىن ومن أجل ذلك فهي تدل على املستقبل القريب.سبب ملا 

) يف السياق دفعت به ، وإذا نصب املضارع (صيغةوهي تعمل النصب إذا تقدمت يف كثري من األحيانإذن:  -4

  )2(»إىل املستقبل فهي من هذه الناحية أقرب إىل (كي) ومعناها التعليل.

عملها هو نصب املضارع بشرط تصديرها، واستقباله واتصاهلا أو انفصاهلا بالقسم أو بـ(ال) «ذكر ابن هشام: 

  النافية.

  يقال (آتيك)، فتقول: (إذن أكرمك).

  )3(»ولو قلت (أنا إذن)، قلت (أكرمك) بالرفع لفوات التصدير.

وال ينتصب الفعل بعدها إال إذا دل على املستقبل يف السياق، فإذا كان استقباله كائنا بالنسبة إىل زمن حتى:  -5

َنا ُموَسى﴿التكلم، فالنصب يكون واجب ملا بعدها، حنو قوله تعاىل:  َرَح َعَلْيِه َعاِكِفيَن َحتى يـَْرِجَع ِإلَيـْ  ﴾َلْن نـَبـْ
  ].91اآلية طه [

كائنا، ملا قبل الكالم فيجوز نصب ما بعدها على أساس دفع زمن ما بعدها بالسياق إىل أما إذا كان استقباله  

  املستقبل.

                                                 
  .290ص الزمن يف القرآن الكرمي، )بكري عبد الكرمي:1(

  .92علي جابر املنصوري: الداللة الزمنية يف اجلملة العربية، ص ) 2(

  .54) ابن هشام األنصاري: مغين اللبيب، ص 3(
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. فحىت تصرف معىن املضارع إىل ما يستقبل من ]214البقرة [ ﴾َوزُْلزُِلوا َحتى يـَُقوَل الرُسولُ ﴿ حنو قوله تعاىل:

  ملستقبل.الزمان، ألا تأيت لبلوغ الغاية، أو لتعليل حدث سيقع يف ا

  وعالمته كوا للغاية أن حيسن موضعها (إىل أن) وعالمته كوا للتعليل أن حيسن يف موضعها (كي).

  ومن اآليات اليت جاءت فيها حىت للغاية قوله تعاىل: 

َفضوا﴿   ]. 07اآلية  المنافقون[ ﴾ُهُم الِذيَن يـَُقوُلوَن َال تـُْنِفُقوا َعَلى َمْن ِعْنَد َرُسوِل اللِه َحتى يـَنـْ
  ].  187اآلية  البقرة[ ﴾وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتى يـََتبَـيَن َلُكُم اْلَخْيُط اْألَبـَْيُض ِمَن اْلَخْيِط اْألَْسَودِ ﴿

"فحىت" هنا  ،"ُكُلوا َواْشَربُواحيث نالحظ أن "حىت" جاءت لتحديد زمن كان مطلقا مفتوحا وهو قوله تعاىل:"  

  . )جاءت لتدل على مستقبل قريب (الفرتة الفاصلة بني موعد اإلفطار وبني موعد اإلمساك

ُلَغ اْلَهْدُي َمِحلهُ ﴿ ومنه قوله تعاىل:   ].196اآلية البقرة [ ﴾َوَال َتْحِلُقوا رُُءوَسُكْم َحتى يـَبـْ
حيث جاءت "حىت" لتحد زمن النهي الذي كان مطلقا ألن املعىن: إذا بلغ اهلدى حمله فحلقوا رؤوسكم ... وال 

  أي مكانه الذي جيب حنره فيه.الذي بعثتموه إىل احلرم بلغ حمله، حتلقوا حىت تعلموا أن اهلدى 

َذِلَك بَِأن اللَه َلْم َيُك ُمَغيـًرا نِْعَمًة ﴿ تعاىل:وقد دلت "حىت" على الغاية والزمن املستقبل يف آيات كثرية منها قوله 
  ]. 53اآلية األنفال [ ﴾َأنـَْعَمَها َعَلى قـَْوٍم َحتى يـَُغيـُروا َما بِأَنـُْفِسِهمْ 

  ].  191اآلية  البقرة[ ﴾َوَال تـَُقاتُِلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتى يـَُقاتُِلوُكْم ِفيهِ ﴿
َنٌة َفَال َتْكُفرْ َوَما ﴿   ].  102اآلية البقرة [ ﴾يـَُعلَماِن ِمْن َأَحٍد َحتى يـَُقوَال ِإنَما َنْحُن ِفتـْ
﴿ ى يـُْؤِمن221اآلية البقرة [ ﴾َوَال تـَْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحت  .[  
َحتى تـَْعَلُموا َما تـَُقوُلوَن َوَال ُجنًُبا ِإال َعاِبِري َسِبيٍل َحتى يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا َال تـَْقَربُوا الصَالَة َوَأنـُْتْم ُسَكاَرى ﴿

  ].43اآلية النساء [ ﴾تـَْغَتِسُلوا
َوَلْن ﴿ كما جاءت "حىت" يف آيات كثرية دالة على غاية تتعلق بأمر مستحيل الوقوع مستقبال منها قوله تعاىل:

  ].     120اآلية  البقرة[ ﴾َحتى تـَتِبَع ِملتَـُهمْ تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوَال النَصاَرى 
  ].40اآلية [األعراف  ﴾َوَال َيْدُخُلوَن اْلَجنَة َحتى يَِلَج اْلَجَمُل ِفي َسم اْلِخَياطِ ﴿ وقوله أيضا:

  فاملؤدى الزمين "حىت تتبع" و"حىت يلج" هو نفي مضمون اجلملة يف املستقبل.

َنٌة َوَيُكوَن ﴿كما جاءت حىت لتعليل حدث سيقع يف املستقبل من ذلك قوله تعاىل:  َوقَاتُِلوُهْم َحتى َال َتُكوَن ِفتـْ
يُن ُكلُه ِللهِ  39 اآلية  [األنفال ﴾الد.[  
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اآلية  [الحجرات ﴾ِإَلى َأْمِر اللهِ فَِإْن بـََغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اْألُْخَرى فـََقاتُِلوا الِتي تـَْبِغي َحتى تَِفيَء ﴿ وقوله:
09.[  

َفضوا﴿ وقوله أيضا:     ].07 [المنافقون اآلية ﴾ُهُم الِذيَن يـَُقوُلوَن َال تـُْنِفُقوا َعَلى َمْن ِعْنَد َرُسوِل اللِه َحتى يـَنـْ

  فاء السببية: -6
املستقبل، فاملوقع الزمين للفعل بعدها تأيت الفاء هذه لتدل على الفعل بعدها يقع بسبب فعل سابق سيحدث يف «

   )1(.»هو املستقبل بالضرورة والبداهة ألن "فاء السببية" ال تأيت إال بعد ي أو ختصيص أو استفهام أو حنو ذلك

 َوَال َتُسبوا الِذينَ ﴿ومن أمثلة اآليات اليت جاءت فيها "فاء السببية" دالة على االستقبال بعد النهي. قوله تعاىل: 
  ].108 اآلية  [األنعام ﴾َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللِه فـََيُسبوا اللَه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلمٍ 

  ].153اآلية [األنعام  ﴾َوَال تـَتِبُعوا السُبَل فـَتَـَفرَق ِبُكْم َعْن َسِبيِلهِ ﴿وقوله: 
  ].46اآلية [األنفال  ﴾ِإن اللَه َمَع الصاِبرِينَ َوَال تـََناَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب رِيُحُكْم َواْصِبُروا ﴿
  ].113 اآلية [هود  ﴾َوَال تـَرَْكُنوا ِإَلى الِذيَن ظََلُموا فـََتَمسُكُم النارُ ﴿
َنُكْم فـََتِزل َقَدٌم بـَْعَد ثـُُبوتَِها﴿   ].94اآلية [النحل  ﴾َوَال تـَتِخُذوا َأْيَماَنُكْم َدَخًال بـَيـْ

أن أسلوب النهي يف اآلية يضع الفعل الواقع بعد الفاء فيما يستقبل من الزمان، ألن النهي ال يكون وليس خيفى 

  للمستقبل وهو مسبب للفعل الواقع بعد الفاء.

فَُأَواِرَي  َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغَرابِ ﴿: وقد دلت "الفاء السببية" على االستقبال بعد االستفهام يف قوله تعاىل
  ].31اآلية [المائدة  ﴾َة َأِخي فََأْصَبَح ِمَن الناِدِمينَ َسْوأَ 

َوَأْنِفُقوا ِمْن َما َرزَقْـَناُكْم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأِتَي َأَحدَُكُم ﴿كما دلت على االستقبال بعد أداة التحضيض يف قوله تعاىل: 
  ].10اآلية [المنافقون  ﴾فََأصدَق َوَأُكْن ِمَن الصاِلِحينَ  اْلَمْوُت فـَيَـُقوَل َرب َلْوَال َأخْرتَِني ِإَلى َأَجٍل َقرِيبٍ 

َنُه ﴿ومن أمثلة وقوعها جواب للتمين قوله تعاىل:  َنُكْم َوبـَيـْ َولَِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل ِمَن اللِه لَيَـُقوَلن َكَأْن َلْم َتُكْن بـَيـْ
  ].73[النساء  ﴾زًا َعِظيًماَمَودٌة يَا لَْيَتِني ُكْنُت َمَعُهْم فََأُفوَز فـَوْ 

) َأْسَباَب 36َوقَاَل ِفْرَعْوُن يَا َهاَماُن اْبِن ِلي َصْرًحا َلَعلي َأبـُْلُغ اْألَْسَباَب (﴿ومن أمثلة الرتجي قوله تعاىل: 
  ].37-36اآلية  [غافر ﴾السَماَواِت فََأطِلَع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى

                                                 
  .348-347) بكري عبد الكرمي: الزمن يف القرآن الكرمي، ص 1(
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أا تدفع زمن صيغته للمستقبل واألغلب أا تدفعه إىل  ،ب للمضارعويستخلص مما تقدم من احلديث عن النواص

  فهي مبجموعها تدل على املستقبل القريب، املثبت واملنفي. ،املستقبل القريب من احلال

  حروف الجزم (األمر بالحروف): -3
  وخنص منها: (الم األمر، والم الناهية).

فتحول معناه يف سياق اجلملة إىل مستقبل ذلك ألا تغري مفهومه تقرتن بالفعل املضارع صيغة « الم األمر: -1
 بالداللة إىل األمر.

فمثال لو أخدنا الفعل املضارع (خترج)، وأدخلنا عليه (الم األمر) كقرينة يف السياق، حتول إىل أمر حينما نقول: 
  (لتخرج) وبذلك حصلت الداللة على الطلب من (الالم) اليت تسمى (الم األمر)، واليت حلقت الفعل يف أوله. 

  ومساا أن حترك بالكسر وتسكن بعد (الفاء والواو).
ْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتهِ  ...﴿لك قوله تعالى: من ذ   ].07اآلية  [الطالق ﴾... لِيـُ

  ].29 اآلية  [الحج ﴾ثُم ْليَـْقُضوا تـََفثـَُهْم َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهمْ ﴿وقوله: 
كما يف اآليتني وإما أن يدل على دعاء   - إذا كان من األعلى لألدىن–والطلب بالالم هذا إما أن يدل على األمر 

َنا رَبَك  ...﴿. حنو قوله تعاىل: - إذا كان من األدىن إىل األعلى–   ].77اآلية  [الزخرف ﴾...لِيَـْقِض َعَليـْ
  )1(.»مثل افعل كذا - إذا كان موجها لشخص مساو لك–وإما أن يكون التماسا 

وهي تفيد إحالة سياق اجلملة إىل زمن املستقبل، وغالبا ما يكون هذا املستقبل قريبا من زمن  ية:ال الناه -2
 احلال، ألا أساسا تستخدم لطلب الكف عن فعل شيء.

أن ال تكون موضوعة لطلب الرتك وختصص بالدخول على املضارع وتقضي جزمه واستقباله «ذكر ابن هشام: 

أو  ].01[الممتحنة اآلية  ﴾َال تـَتِخُذوا َعُدوي َوَعُدوُكْم َأْولَِياءَ ﴿: قوله تعاىلسواء كان املطلوب خماطبا حنو 

  ].28اآلية [آل عمران  ﴾َال يـَتِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياءَ ﴿ غائبا حنو قوله تعاىل:
  .ال أرينك ههناأو متكلما حنو 

  وقوله من البسيط:

  )2(»مدامعها        مرد فات على أعجاز أكوارنا حورا ال أعرفن رب

                                                 
  .94-93جابر املنصوري: الداللة الزمنية يف اجلملة العربية، ص )1(

  .476-475) ابن هشام األنصاري: مغين اللبيب، ص 2(
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َوَال تـَْقَربُوا ﴿حنو قوله تعاىل:  - إذا كانت من األعلى لألدىن–أمر حقيقي تخذ أشكاال كثرية فإما أن تأيت وت
  ].32اآلية [اإلسراء  ﴾الزنَا

  ].286اآلية [البقرة  ﴾رَبـَنا َال تـَُؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا﴿وإما أن تفيد الدعاء كقوله تعاىل: 
  .: ال تفعل هذاحنو قولك - من مساو لك ،أو االلتماس إذا كان األمر

نَـْيَك ِإَلى َما َمتـْعَنا ِبِه ﴿: أو التهديد، كقوله ملن هو دونك: ال متتثل أمر، أو النهي حنو قوله تعاىل َوَال َتُمدن َعيـْ
ُهمْ    ].131 اآلية  [طه ﴾َأْزَواًجا ِمنـْ

  ].36اآلية [اإلسراء  ﴾َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلمٌ ﴿أو اإلرشاد حنو قوله تعاىل: 

ومن اآليات أيضا اليت جاء فيها "ال الناهية" دالة على املستقبل الواقع حيز املاضي (كسرد أخبار األنبياء 

يَن َفَال َتُموُتن ِإال َوَوصى ِبَها ِإبـَْراِهيُم بَِنيِه َويـَعْ ﴿: واملرسلني). قوله تعاىل َه اْصطََفى َلُكُم الدالل ِإن ُقوُب يَا بَِني
  ].132 اآلية  [البقرة ﴾َوَأنـُْتْم ُمْسِلُمونَ 

َنُه وََكاَن ِفي َمْعِزٍل يَا بـَُني ارَْكْب َمَعَنا َوَال َتُكْن َمَع اْلَكاِفرِينَ ﴿ وقوله أيضا:   ].42اآلية [هود  ﴾َونَاَدى نُوٌح ابـْ
) ِإني َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن 177) ِإْذ قَاَل َلُهْم ُشَعْيٌب َأَال تـَتـُقوَن (176َكذَب َأْصَحاُب اْألَْيَكِة اْلُمْرَسِليَن (﴿
) 180َعاَلِميَن () َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإال َعَلى َرب الْ 179) فَاتـُقوا اللَه َوَأِطيُعوِن (178(

  ].181-176اآلية [الشعراء  ﴾َأْوُفوا اْلَكْيَل َوَال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْخِسرِينَ 
  ].13اآلية [لقمان  ﴾َوِإْذ قَاَل لُْقَماُن ِالبِْنِه َوُهَو يَِعظُُه يَا بـَُني َال ُتْشِرْك بِاللِه ِإن الشْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ ﴿

  أو دعاء يف الزمن املستقبل بـ(ال الناهية). ومما جاء يف سياق طلب

ُر اْلَوارِثِينَ ﴿ قوله تعاىل:   ].89  اآلية  [األنبياء ﴾َوزََكرِيا ِإْذ نَاَدى رَبُه َرب َال َتَذْرِني فـَْرًدا َوَأْنَت َخيـْ
  ].26 اآلية  [نوح ﴾َوقَاَل نُوٌح َرب َال َتَذْر َعَلى اْألَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َديارًا﴿ وقوله:

  "ال الناهية" لالستقبال مادامت البشرية يف هذه احلياة الدنيا. آليات ميتد فيها املدى الزمين لـوهناك بعض ا

إذ يشمل النهي يف  ].196 اآلية  [آل عمران ﴾َال يـَُغرنَك تـََقلُب الِذيَن َكَفُروا ِفي اْلِبَالدِ ﴿منها قوله تعاىل: و 

  "ال يغرنك" كل األمة اإلسالمية يف مجيع األزمنة.

  ].67اآلية [الحج  ﴾ِلُكل ُأمٍة َجَعْلَنا َمْنَسًكا ُهْم نَاِسُكوُه َفَال يـَُنازُِعنكَ ﴿ :و
بِينَ ﴿ وقوله: ِه ِإَلًها َآَخَر فـََتُكوَن ِمَن اْلُمَعذ213اآلية  [الشعراء ﴾َفَال َتْدُع َمَع الل.[  
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قال أبو حيان: اخلطاب يف احلقيقة للسامع، ألنه تعاىل قد علم أن ذلك ال ميكن أن يكون من الرسول صلى اهللا «

إذا كان اخلطاب مع القرآن فإن زمن النهي  ،عليه وسلم... واملعىن قل يا حممد ملن كفر ال تدع مع اهللا إهلا آخر

  )1(»هنا يصبح داال على املستقبل البعيد ألنه مرتبط بتالوة القرآن الكرمي يف الدنيا كلها إىل ايتها.

واخلالصة أن هذين األداتني تستخدمان يف كل األحوال لغرض دفع الزمن للمستقبل إذا اقرتنا باملضارع (صيغة) «

   )2(» أمر ومن هنا فهو يدل على املستقبل البسيط.ألما تغريانه إىل

ومها حرفان يقرتنان باملضارع (صيغة) فيشرحان احلدث فيه من  السين وسوف وداللتهما على المستقبل: -4

َقِلُبونَ  ...﴿خالل السياق لالستقبال حنو قوله تعاىل:  َقَلٍب يـَنـْ اآلية [الشعراء  ﴾َوَسيَـْعَلُم الِذيَن ظََلُموا َأي ُمنـْ
227.[  

  ].03 اآلية [التكاثر ﴾َكال َسْوَف تـَْعَلُمونَ ﴿وقوله: 
 السين: -1

وقد اختلف فيها البصريون والكوفيون فقد كان الكوفيون يرون أن السني مقتطف من (سوف) وكان البصريون 
  يرون أن كل واحد منهما مستقل بذاته.

السني حرف خيتص باملضارع، وخيلصه لالستقبال، وينزل منه منزلة اجلزء... وليس مقتطفا من «قال ابن هشام: 
(سوف) خالفا للكوفيني، وال مدة االستقبال معه أضيق منها مع (سوف) خالفا للبصريني ومعىن قول املعربني 

–إىل الزمن الواسع  - وهو احلال–فيها (حرف تنفيس) حرف توسيع وذلك أا تقلب املضارع من الزمن الضيق 
  )3(»...-وهو االستقبال

فالسني الداخلة على املضارع يسميها النحاة "بسني التنفيس" وجيعلوا خاصة بتخليص املضارع لالستقبال يف «

  ].04 اآلية  [النبأ ﴾َكال َسيَـْعَلُمونَ ﴿مثل قوله تعاىل: 

ذهب الكوفيون إىل أا مقتطفة من سوف، كما والسني عند البصريني حرف مستقل، أي أا أصل بنفسها بينما 
ومن اآليات اليت جاء فيها السني للداللة على املستقبل غري بعيد، قوله ،)4(»قالوا: (سوا) و(سي) و(سف) ...

بُوا بَِآيَاتَِنا َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث َال يـَْعَلُمونَ ﴿تعاىل:  ِذيَن َكذ182اآلية [األعراف  ﴾َوال.[  
  ن مبباشرة (االستدراج) يف الزمن القريب.جند أن مؤدى اآلية وسياقها يوحياإذ 

                                                 
  .343 ) بكري عبد الكرمي: الزمن يف القرآن الكرمي، ص1(

  .94علي جابر املنصوري: الداللة الزمنية يف اجلملة العربية، ص ) 2(

  .275) ابن هشام األنصاري: مغين اللبيب، ص 3(

  .314، ص مرجع سابقد الكرمي: ) بكري عب4(
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بـَْعِد  ) ِفي َأْدَنى اْألَْرِض َوُهْم ِمنْ 2) ُغِلَبِت الروُم (1الم (قوله تعاىل:﴿ومن داللتها على الزمن البعيد نسبيا 
  ].4، 3، 2، 1اآلية ﴾ [الروم ) ِفي ِبْضِع ِسِنينَ 3َغَلِبِهْم َسيَـْغِلُبوَن (

  هو زمن استقبايل متوسط املدى. غلبون" يف اآليةفزمن "سي

  ].17اآلية  ﴾ [المدثرَسأُْرِهُقُه َصُعوًداقوله تعاىل:﴿ومن ذلك أيضا 

َكْلبـُُهْم  َسيَـُقوُلوَن َثَالثٌَة رَابُِعُهمْ ﴿قوله تعاىل:ألن زمن الفعل انتقل يف هذه اآلية إىل زمن الدار اآلخرة، ومنه 
َعٌة َوثَاِمنـُُهْم َكْلبـُُهْم ُقْل رَبي أَ  ُهْم َرْجًما بِاْلغَْيِب َويـَُقوُلوَن َسبـْ تِِهْم َماَويـَُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم َكْلبـُ ْعَلُم ِبِعد 

  ].22اآلية ﴾ [الكهف يـَْعَلُمُهْم ِإال َقِليلٌ 
  ].69 اآلية ف ﴾ [الكهَصاِبًرا َوَال َأْعِصي َلَك َأْمًراقَاَل َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء اللُه :﴿قوله تعاىلو 
  ].88اآلية ﴾ [الكهف َوَأما َمْن َآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فـََلُه َجَزاًء اْلُحْسَنى َوَسنَـُقوُل َلُه ِمْن َأْمرِنَا ُيْسًرا﴿
ًراقَاَل َهَذا ِفَراُق بـَْيِني َوبـَْيِنَك َسأُنـَبُئَك بَِتْأِويِل َما َلْم ﴿   ].78اآلية ﴾ [الكهف َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصبـْ
  سوف: -2

رَبَك  َوَلَسْوَف يـُْعِطيكَ ﴿م لتأكيد املستقبل حنو قوله تعاىل:تلف عن السني يف أا تقرتن باالأما سوف فتخ
  ].05 اآلية  ﴾ [الضحىفـَتَـْرَضى ...

القائل بذلك نظر إىل كثرة احلروف تدل  الف، وكأنرادفة للسني أو أوسع منها على اخلبن هشام: "سوف موقال ا

بأا ، و "يعطيك ولسوف"م عليها كما يف قوله تعاىل: وقوله:  ... وتنفرد عن السني بدخول الالعلى كثرة املعىن

  تفصل بالفعل امللقى، كقول الشاعر:

  )1(خال أدري    أقول آل حصن أم نساء وما أدري وسوف أ
ختتلف عن السني من حيث الداللة الزمنية فهي تدل على الزمن القريب كما اة يتفقون على أا ال تكاد والنح

  تدل على الزمن البعيد.

  ].98اآلية ﴾ [يوسف قَاَل َسْوَف َأْستَـْغِفُر َلُكْم رَبي﴿ ومنه قوله تعاىل:

م وعدهواملفسرون مل يتفقوا على املدى الزمين لسوف يف هذه اآلية، فقد قالوا: إن قوله سوف أستغفر لكم 

  ر.، وابن مسعود أنه أخر االستغفار هلم إىل السح)سوف(ر بباالستغفا

                                                 
  .276ابن هشام األنصاري: مغين اللبيب، ص ) 1(
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خرهم ليعلم حاهلم يف جتعل سوف للزمن البعيد منها أنه أكأن سوف جاءت للزمن القريب ... لكن هناك شروح 

   )1(صدق التوبة وإخالصها، ومنها أنه أراد الدوام على االستغفار إىل  أن حيصل الغفران. 

لداللة على معىن زمن واحد يف القرآن حبيث أصبح الفعل بعدها يدل على زمن لوقد اشرتكت "سوف" مع السني 

بُُه ثُم ﴿قوله تعاىل:دنيوي ميكن أن حيدث بعد مدة قصرية، وذلك يف  ا َمْن ظََلَم َفَسْوَف نـَُعذِه  قَاَل َأمِإَلى رَب يـَُرد
بُُه َعَذابًا نُْكًرا ( ا َمْن َآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فـََلُه َجَزاًء اْلُحْسَنى َوَسنَـُقوُل َلُه ِمْن َأْمرِنَا ُيْسًرا87فـَيـَُعذَوَأم (﴾ 

  ].88-87اآلية [الكهف 

  فسياق املستقبل الذي تتصل فيه هاتان األداتان هو من باب املستقبل البسيط.

  نون التوكيد (ثقيلة وخفيفة) وداللتها على المستقبل: -5
حرف يصرف املضارع لالستقبال ومينعه من الداللة على احلال، )خفيفة وثقيلة (على أن نون التوكيد  جيمع النحاة

ا وجوبا إذا وقع جواب  نون عليه، وإن كان مستقبال أكدحيصل، فإن كان حاال مل تدخل المل ا يليقان مبا مأل

  قسم بأربعة شروط.

الثقيلة" أصالن لتخالف بعض أحكامهما، وألن التوكيد بالثقيلة أشد... يفة و فاخل"أن وقد ذهب البصريون إىل 

   )2(يفة فرع الثقيلة. فومذهب الكوفيني أن اخل

زيدا وال  أضربنا قال أبو علي الفارسي: "النون تلحق الفعل املستقبل للتأكيد... ومن مواضعها األمر والنهي حنو:

   )3(إال يف فعل االثنني، وفعل مجاعة النساء".  هفاخلفيفة تدخل ،تمن بكرا ... وكل موضع تدخل فيه الثقيلةتش

فعل) فهي تقرتن باألمر (صيغة) يف السياق لتأكد استقباله وتقرتن باملضارع (صيغة) فالنون تلحق (يفعل) أو (ا

  لتعني وتأكد استقباله.

  ].57 اآلية  ﴾ [األنبياءَوتَاللِه َألَِكيَدن َأْصَناَمُكمْ ﴿قوله تعاىل: ك
َنا ِإَلى بَِني إْسرائِيَل ِفي اْلِكَتاِب لَتُـْفِسُدن ِفي اْألَْرِض َمرتـَْيِن َولَتَـْعُلن ُعُلوا َكِبيًراوقوله: ﴿ ﴾ [اإلسراء َوَقَضيـْ

  ].4اآلية 
  ].32 اآلية  ﴾ [يوسفاِغرِينَ َولَِئْن َلْم يـَْفَعْل َما َآُمُرُه لَُيْسَجَنن َولََيُكوَنْن ِمَن الص قوله تعاىل: ﴿وقد اجتمعتا يف 

                                                 
  .318) بكري عبد الكرمي: الزمن يف القرآن الكرمي، ص 1(

  .319ص  نفسه: املرجع)2(

  .95م، ص 1909.ط، ، مطبعة املدين، مصر، د1لنحو، ج ) عبد الرمحان إسحاق الزجاجي: اإليضاح يف علل ا3(
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َر فـََقاَل َما ِلَي َال َأَرى﴿ة على املستقبل القريب يف قوله تعاىل: د جاءت نون التوكيد دالوق اْلُهْدُهَد َأْم   َوتـََفقَد الطيـْ
بـَنُه َعَذابًا َشِديًدا َأْو َألَْذَبَحنُه َأْو لََيْأتِ 20َكاَن ِمَن اْلَغائِِبيَن ( ي ِبُسْلطَاٍن ُمِبيٍن () َألَُعذَر بَِعيٍد 21يَـن ) َفَمَكَث َغيـْ

  ].22-20 اآلية  ﴾ [النملفـََقاَل َأَحطُت ِبَما َلْم ُتِحْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ بَِنَبٍإ يَِقينٍ 
على إذ نفهم من سياق سرد قصة سيدنا سليمان عليه السالم أن األفعال املضارعة املؤكدة، النون يف اآلية دلت 

  مستقبل قريب مباشر.

ْنَبَذن ِفي اْلُحَطَمِة (﴿قوله تعاىل: كما جاءت نون التأكيد (الثقيلة) دالة على الزمن البعيد يف  َوَما  )4َكال لَيـُ
  ].6-4 اآلية ﴾ [الهمزة ) نَاُر اللِه اْلُموَقَدةُ 5َأْدرَاَك َما اْلُحَطَمُة (

  يشري إىل زمن يوم القيامة وهو زمن بعيد. هن" أنونفهم من الفعل "لينبذ

) نَاِصَيٍة  15بِالناِصَيِة ( لنسفعنَكال لَِئْن َلْم يـَْنَتِه قوله تعاىل: ﴿وجاءت النون اخلفيفة دالة على الزمن البعيد يف 
  ].16-15 اآلية  ﴾ [العلقَكاِذبٍَة َخاِطَئةٍ 

  يوم القيامة وهو زمن بعيد." يف هذه اآلية يدل على زمن فالفعل املضارع "لنسفعن

  األساليب وداللتها في سياق الجمل على االستقبال: -6
وسبب التقسيم اإلنشاء،  األساليب العربية تنحصر يف قسمني اثنني: األول يدل على اإلخبار والثاين يدل على

يا، وإن مل تتضمن خرب  اهذا أن اجلمل يف العربية إن تضمنت الصدق والكذب يف داللتها السياقية مسيت أسلوب

  إنشائيا. أسلوبا الصدق والكذب مسيت 

وإن معىن  ،فيه الواقع  تطابق داللة الكالممل الم فيه الواقع، ومعىن الكذب ماالك ومعىن الصدق: ما طابقت داللة

  خبار أن الكالم يتحمل الصدق والكذب لذاته.ال يتحمل الصدق لذاته، ومعىن اإل اإلنشاء أن الكالم

يقال لقائله أنه صادق، أو كاذب لتحقق مدلوله يف اخلارج، بعكس اإلنشاء الذي ال يتحقق مدلوله يف ويصح أن 

  اخلارج .

ويتحول مفهومها يف السياق اجلملي إىل  ،واألساليب اإلنشائية هذه تكون بالقرائن (احلروف واألدوات) ال بالصيغ

طلبا تستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطلب كاألمر،  وهي إما أن تكون ،املستقبل مبا يتصل ا من هذه القرائن

  والنهي والدعاء والعرض والتحضيض والتمين والرتجي، واالستفهام، والنداء.

وإما طلب ال تستدعي مطلوب ليس حاصال وقت الطلب كاملقاربة والتعجب واملدح والذم والقسم وما يقرتن بـ  

  كم اخلربية والشرط.
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ثانية فهي  من خالل السياق، هذا من ناحية، ومن ناحية -يف غالبيتها–ستقبل فهذه األساليب تدل على امل

قتصره على األساليب املهمة منها. إىل داللتها أثناء الكالم الذي سن باحلروف واألدوات كما أشرنا وسنشري تؤدى

  )1(ري الطلبية.واليت تتضح الدالالت الزمنية املستقبلية فيها وهي قسمني: األساليب الطلبية واألساليب غ

 وهي: األساليب الطلبية: -1

وقد حتدثنا عنه يف أثناء استعراض دالله األمر على الزمن بالصيغة ويف أثناء حديثنا على داللة األمر  األمر: -أ
 على الزمن باجلوازم هي (الم األمر، وال الناهية) وقلنا أنه يدل على املستقبل القريب.

وهو انتظار حصول شيء مرغوب فيه، ميسور التحقق، قريب الوقوع وأدواته (لعل وعسى)، وقد  الرجاء: -ب

 أسلفنا احلديث عنها من قبل.

الرغبة يف حتقيق أمر حمبوب يف املستقبل سواء كان حتققه ممكنا يف الزمن اآليت أو غري ممكن  وهوالتمني:  -ج

وقد يأيت بألفاظ أخرى مثل (هل، هال،  حلروف املشبهة بالفعل،ليت) وقد حتدثنا عنهما سابقا يف ا(واته أدوأشهر 

إىل املستقبل غري حمدد يف أغلب أال، لوال، لوما) ومجيع هذه القرائن إذا استعملت مبفهوم التمين تغري صيغ األفعال 

 واله.أح
وهو طلب بلني ورفق لعمل شيء يف املستقبل، وأهم أدواته (أال، أما، لو، لوال) وهذه القرائن غالبا العرض:  -د

َتْستَـْغِفُروَن اللَه  َلْوَال  : ﴿...قوله تعاىلما تتصل بالفعل املضارع (صيغة)، أو مبا يف تأويله فإن صيغ املضارع 
  ].46اآلية ﴾ [النمل َلَعلُكْم تـُْرَحُمونَ 

 .]10اآلية ﴾ [المنافقون َلْوَال َأخْرتَِني ِإَلى َأَجٍل َقرِيٍب ... ﴿... وقوله:

ويعين الطلب بإصرار على عمل شيء يف املستقبل وأدواته (هال،  ،وهو من صيغ املاضي أصال التحضيض: -هـ

املستقبل، وغالبا  فتدفع صيغها من خالل السياق إىل، وتقرتن أدواته هذه باملاضي واملضارع (صيغة) ،وإال، ولوما)

لوما  :بقوة للطالب ما يتخلف عن العرض يف طريقة إلقاء املتكلم للكلمات يف األداء الصويت، حنو قولك
 هال تعملون.  للعمال: و ، تدرسون

أو، وا، أي) وتستعمل  حبروف (قرائن) هي (يا، أي، آ، أيا، هيا، أساليب تؤدىالنداء والندبة واالستغاثة:  - و

كل هذه القرائن تفيد طلب العمل على جهة، أو اإلغاثة كما أا تكتسب ة، و(وا، يا) للندبة، و غاث(يا) لالست

ِلَم  قَاَل يَا قـَْومِ ﴿قوله تعاىل يف النداء: األساليب داللة على االستقبال القريب من زمن احلال ومن ذلك 
  ].46اآلية ﴾ [النمل َتْستَـْعِجُلوَن بِالسيَئِة قـَْبَل اْلَحَسَنةِ 

                                                 
  .96علي جابر املنصوري: الداللة الزمنية يف اجلملة العربية، ص )1(
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  ].56اآلية ﴾ [الزمر يَا َحْسَرتَا َعَلى َما فـَرْطُت ِفي َجْنِب اللِه ... : ﴿...وقوله يف النداء
  يا اهللا من ألم الفراق.ة: اثستغيف اال وقولك

ا القريب توكيدا... ويف أكثر  البعيد حقيقة أو حكما، وقد ينادى وقال ابن هشام: "(يا) حرف موضوع للنداء

إال ا، وال املندوب إال ا أو  االسم املستغاث و (أيها) و(أيتها)اسم اهللا و  النداء استعماال... وال ينادىحرف أ

  ].25اآلية [النمل ﴾ ...َأال َيْسُجُدوا ﴿كالفعل يف   )...وإذا ويل (يا) ما ليس مبنادىبـ(وا

  وقول الشاعر:
  وأوجال سقياني بعد عارة سنجال    وقبل منايا عادياتيا اأال 

  ].73اآلية ﴾ [النساء يَا لَْيَتِني ُكْنُت َمَعُهْم فََأُفوزَ قوله تعاىل: ﴿ واحلرف يف حنو
َها َرَغًدا َحْيُث  ﴿فهي للنداء، فهي كثرة وقوع النداء قبلها حنو: ... يَا َآَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَة وَُكَال ِمنـْ

[هود  ﴾يَا نُوُح اْهِبطْ ﴿وقوله كذلك  ].35اآلية البقرة [ ﴾الشَجَرَة فـََتُكونَا ِمَن الظاِلِمينَ ِشْئُتَما َوَال تـَْقَربَا َهِذِه 
   )1(].88اآلية الزخرف [  ﴾يَا َرب ِإن َهُؤَالِء قـَْوٌم َال يـُْؤِمُنونَ  ﴿، وقوله:  ]48اآلية 

  )2(.وا زيداهوقول ابن هشام كذلك يف (وا): أن تكون حرف نداء خمتصا بباب الندبة حنو: 
  به القريب كقوله (من الطويل): ر أيضا أن اهلمزة تكون حرفا ينادىوذك

  أفاطم مهال بعض هذا التدلل    وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
  )3(لنداء القريب والبعيد.كذلك، ويف الصحاح أنه حرف نداء  أما بالنسبة (أيا) حرف 

  قال الشاعر:
  مهاينس يخلص إلى أيا جبلي نعمان باهللا خليا     نسيم الصبا

  وقد تبدل مهزا (هاء) كقوله:

  ربايكون حيا      ويقول من فرح هيا فأصاح يرجوا أن 
أو االبتعاد عن شيء مكروه  ،ومها أسلوبان يدالن على االلتزام بشيء حمبوب يف املستقبلاإلغراء والتحذير:  -ه

حنو قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف التحذير  ،وقوعه يف املستقبل أيضا، ويأتيان بصيغة األمر البسيط القريب
" فنستخلص فإنه نور الحياة العلم" وقوله يف اإلغراء: "أياكم وخضراء الدمن":من املرأة اجلميلة يف منبت السوء 

يب يف عامتها، تدل على املستقبل البسيط يف عامة أساليبها، يضاف إىل ذلك أن غالبيتها مما تقدم أن هذه األسال

                                                 
  .706-705، ص مغين اللبيبابن هشام األنصاري:  )1(

 .691املرجع نفسه،  )2(

 .36نفسه، ص املرجع  )3(
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إىل داللة املستقبل كما يف  تؤكد مضمون داللة املستقبل للجملة يف السياق وقليل منها يقلب الصيغة املاضية
 يض والعرض إذا أصبحت القرائن أفعاال ماضية.التحض

  األساليب غير الطلبية: -2
باألدوات ألن داللة الزمن  الشرط قسمان جازم وغري جازم، يؤدىفالشرط الذي تقرتن به األدوات،  وهو

  املستقبل فيه خالل السياق واضحة وجلية.

فالشرط اجلازم مهما كانت صيغة فعل الشرط أو اجلواب فيه، فإن الزمن فيه للمستقبل احملض، بسبب 

كون بعض األحيان بصيغة املاضي الصريف، ذلك اجلملتني أحدمها فيه، قد ين كلتا القرينة اجلازمة على الرغم من أ

ألنه من املؤكد أن أداة الشرط اجلازمة (القرينة) جتعل زمن شرطها وجواا من خالل السياق مستقبال حمضا، ومن 

أن نقول  املؤكد أيضا من سري السياقات أن وقوع مضمون اجلواب متوقف على حتقق الشرط ومعلق به. ونستطيع

أن أداة الشرط اجلازمة (أن) عالمة قاطعة على االستقبال سواء اقرتنت باملاضي أو باملضارع، ويستخلص هذا 

االستقبال من مفهوم مجليت الشرط واجلواب، ذلك ألا يف احلقيقة مجلة واحدة تؤدي إىل مفهوم معني إذ ال 

واب الشرط اجلازم جبملة الشرط لة جرتبطت مجن خالل السياق، وعلى هذا امفهوم ألحدمها دون األخرى م

ابط غالبا ما تكون الفاء، والذي ما أدى إىل اإلتيان ذه الفاء يف اجلزاء أن أساس اجلواب فعل مستقبل ألنه بر 

شيء مؤكد حصوله إذا حتقق فعل الشرط و(أن) هي اليت تصل الشرط باجلواب وصال قويا، فإذا صادف يف 

ربط حبرف رابط يشعر بأن مجلة املبتدأ  نيابة عن (فعل اجلواب واملستقبل)تدأ أو اخلرب) الشرط أن جيازي (باملب

، "بالفاء"واخلرب اليت هي اجلواب ستتحقق مضموا باملستقبل مباشرة بعد حصول الشرط، وهلذا ربطوا هذه اجلملة 

  دون غريمها من الروابط األخرى."مث  "أو

 قوله تعاىل:إن الشرطية) داال على االستقبال ضارع بصيغة (يفعل) مع (ومن اآليات اليت جاء فيها الفعل امل

ْبُكْم َعَذابً ﴿ ْيُتْم ِمْن قـَْبُل يـَُعذْوا َكَما تـََولُه َأْجًرا َحَسًنا َوِإْن تـَتَـَولاآلية ﴾ [الفتح ا َألِيًمافَِإْن ُتِطيُعوا يـُْؤِتُكُم الل
16.[  

وتتلوا) قد انصرفا إىل االستقبال بفضل أداة الشرط (إن) فهما  ،(تطيعواحيث جند أن الفعلني املضارعني 

قل للمخلفني "واقعان يف سياق يوحي بذلك وسياق اآلية الذي وقع فيه الفعالن هو قوله تعاىل: يف اآلية نفسها: 

وة املخلفني فالسني يف (ستدعون) جتعل دع "من األعراب ستدعون إىل قوم أوىل بأس شديد تقاتلوم أو يسلمون

  فيما يستقبل من الزمان.
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ِإْن تـَتـُقوا اللَه َيْجَعْل َلُكْم فـُْرقَانًا َويَُكفْر َعْنُكْم َسيَئاِتُكْم َويـَْغِفْر  يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا ﴿ومنه قوله تعاىل:
  .]29اآلية األنفال [ ﴾َواللُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم  َلُكمْ 

فسياق اآلية يوحي  ،فعل الشرط (تتقوا) وجواب الشرط (جيعل) دالني على مستقبل من الزمانحيث جاء 

وذلك بأن ينصرهم اهللا ومينحهم فضال ومزية يف الدنيا واآلخرة ومنه وعدا مشروطا للمؤمنني إذا اتقوا،  بأن اآلية

  ].4 اآلية  التحريم﴾ [ِإْن تـَُتوبَا ِإَلى اللِه فـََقْد َصَغْت قـُُلوبُُكَما﴿قوله تعاىل:

حيث جاء فعل الشرط يف هذه اآلية على صيغة (يفعل) وكان داال على االستقبال ومنها قوله أيضا: 

 ].71اآلية ﴾ [األنفال َوِإْن يُرِيُدوا ِخَيانـََتَك فـََقْد َخانُوا اللَه ِمْن قـَْبلُ ﴿

 ﴾َلُهْم َما َقْد َسَلَف َوِإْن يـَُعوُدوا فـََقْد َمَضْت ُسنُة اْألَولِينَ ُقْل ِللِذيَن َكَفُروا ِإْن يـَْنتَـُهوا يـُْغَفْر ﴿وقوله: 
  ].38اآلية [األنفال 

ِإال  َوَما ُمَحمدٌ ﴿: قوله تعاىلفعل) مع الفعل املاضي داال على االستقبال ومن اآليات اليت جاء فيها (إن 
ْبِلِه الرُسُل َأفَِإْن  َقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكمْ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَ   ].144اآلية ﴾ [آل عمران َماَت َأْو قُِتَل انـْ

  يف اآلية لالستقبال.فـــ (إن مات) 

َفَعُكُم اْلِفَراُر ِإْن فـََرْرُتْم ِمَن اْلَمْوِت َأِو اْلَقْتِل َوِإًذا َال تَُمتـُعوَن ِإال َقِليًال (﴿ومنه قوله:  ) ُقْل 16ُقْل َلْن يـَنـْ
 ِن اللِه َولِيا َوَال َذا الِذي يـَْعِصُمُكْم ِمَن اللِه ِإْن َأرَاَد ِبُكْم ُسوًءا َأْو َأرَاَد ِبُكْم رَْحَمًة َوَال َيِجُدوَن َلُهْم ِمْن ُدو  َمنْ 

  .]17-16اآلية ﴾ [األحزاب َنِصيًرا

والسياق الذي وردت فيه، فاآلية ررمت) و(إن أراد) مصروفني إىل االستقبال بفضل القرائن فالرتتيب (إن ف

مصدرة بـ (لن) الدالة على املستقبل أبدا مث إن قوله تعاىل: (من ذا الذي يعصمكم من اهللا) مجلة تساير االجتاه 

  االستقبال لآلية.

قال الزخمشري: لن ينفعكم الفرار... مما البد لكم من نزوله بكم من حتف أنف أو قتل، وإن نفعكم 

تم بالتأخري، مل يكن ذلك التمتع إال ومنا قليال، وهو شرح يصرف الفعلني (إن فررمت) و(أن أراد) الفرار مثال فمتع

  )1(إىل املستقبل".

فَِإْن َآَمُنوا ِبِمْثِل َما َآَمْنُتْم بِِه فـََقِد اْهَتَدْوا َوِإْن تـََولْوا فَِإنَما ُهْم ِفي ﴿ ومن اآليات أيضا قوله تعاىل:
  ].137آلية ا ﴾ [البقرةِشَقاقٍ 

                                                 
 .259-258بكري عبد الكرمي: الزمن يف القرآن الكرمي، ص  )1(



  محددات زمن الفعل من السياق                                     الفصل الثاني     

 

119 
 

َرْضُتْم َلُهن َفرِيَضًة فَِنْصُف َما فـََرْضُتمْ ﴿وقوله:  اآلية ﴾ [البقرة َوِإْن طَلْقُتُموُهن ِمْن قـَْبِل َأْن َتَمسوُهن َوَقْد فـَ
237.[  

َوَمْن يـَتَـَعد  تِْلَك ُحُدوُد اللِه َفَال تـَْعَتُدوَهافَِإْن ِخْفُتْم َأال يُِقيَما ُحُدوَد اللِه َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْـَتَدْت ِبِه ﴿
  ].229اآلية ﴾ [البقرة ُحُدوَد اللِه فَُأولَِئَك ُهُم الظاِلُمونَ 

َلى اللِه ُتْحَشُرونَ ﴿   ].158اآلية ﴾ [آل عمران َولَِئْن ُمتْم َأْو قُِتْلُتْم َإلِ
  ].59اآلية  ﴾ [النساءِإَلى اللِه َوالرُسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللهِ فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فـَُردوُه ﴿
  ].12اآلية ﴾ [المائدة َوقَاَل اللُه ِإني َمَعُكْم لَِئْن َأَقْمُتُم الصَالَة َوَآتـَْيُتُم الزَكاَة َوَآَمْنُتمْ ﴿

  ومن األدوات اجلازمة أيضا (من) الشرطية.

بَِقْوٍم  يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا َمْن يـَْرَتد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِتي اللهُ ﴿ :على االستقبال أيضاداللتها ومن 
  .]54اآلية ﴾ [المائدة ُيِحبـُهْم َوُيِحبونَُه َأِذلٍة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍة َعَلى اْلَكاِفرِينَ 

  رف إىل ما يستقبل من الزمن.فالرتكيب (من يرتدد) ينص

" وهذا حسب الرازي الذي أورده املفسرون لآلية... معناها "يا أيها الذين آمنوا من يتول منكم الكفار فريتد عن 

دينه فليعلم أن اهللا تعاىل يأت بقوم آخرين ينصرون هذا الدين على أبلغ الوجوه". وقالوا "علم اهللا أن قوما يرجعون 

ت نبيهم فأخرب أنه سيأيت بقوم حيبونه، وهم أبو بكر وأصحابه ألم هم الذين قاتلوا أهل عن اإلسالم بعد مو 

  1الردة" وعلى هذا التقرير تكون هذه اآلية إخبار عن الغيب".

رف (سوف) وأما السياق فهو املعىن القرينة والسياق، فالقرينة هي احلفالفعل (من يرتد) يدل على املستقبل حسب 

  شرحه املفسرون.الزمين الذي 

) َوَمْن يَْأتِِه ُمْؤِمًنا َقْد 74ِإنُه َمْن يَْأِت رَبُه ُمْجرًِما فَِإن َلُه َجَهنَم َال يَُموُت ِفيَها َوَال َيْحَيا (﴿ومنه قوله تعاىل: 
  ].75-74اآلية ﴾ [طه َعِمَل الصاِلَحاِت فَُأولَِئَك َلُهُم الدرََجاُت اْلُعَال 

  (من) الشرطية جاء داال على املستقبل البعيد زمن الدار اآلخرة.(يأت) املسبوق بـ وهذا الفعل 

ومن دالالت ]16اآلية  األنعام[﴾ َمْن ُيْصَرْف َعْنُه يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِحَمُه َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلُمِبينُ  ﴿ومنه قوله تعاىل:

﴾ َفَمْن زُْحِزَح َعِن الناِر َوُأْدِخَل اْلَجنَة فـََقْد فَازَ ﴿ (من) الشرطية على االستقبال مع صيغة (فعل) قوله تعاىل:
  ].185اآلية [آل عمران 
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  فمن الواضح أن الفعل (زحزح) ينصرف إىل املستقبل البعيد، فهو زمن الدار اآلخرة.

إال لكثرة أفاا، ها على أن اإلنسان حينها كان يف الدنيا كأنه كان يف النار وما ذاك وقد جاء الفعل (زحزح) تشبي

من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو وشدة بليتها، وقال عليه الصالة والسالم: "
 .ما يحب أن يؤتي إليه" يؤمن باهللا واليوم اآلخر وليؤت إلى الناس

  ].71اآلية [اإلسراء ﴾ ِكَتابـَُهمْ   َفَمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه بَِيِميِنِه فَُأولَِئَك يـَْقَرُءونَ ﴿ ومن ذلك قوله تعاىل:

تعاىل:  قولهاملستقبل فقد جاءت (من أويت) بعد فالسياق الذي وردت فيه اآلية زمن ال ميكن إال أن يدل على 

 ومن كان في هذه أعمى فهو في     ..." وورد بعد ذلك قوله تعاىل: "كل بإمامهمأناس  يوم تدعو "
 اآلخرة أعمى"

الِذيَن َخِسُروا  ) َوَمْن َخفْت َمَوازِيُنُه َفُأولَِئكَ 102ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن (َفَمْن ﴿ :لهقو و 
  .]103-102اآلية [المؤمنون  ﴾َأنـُْفَسُهْم ِفي َجَهنَم َخاِلُدونَ 

الشرط غري اجلازمة (إذ) و(لو) اللتني ومن أدوات الشرط اليت حتيل الداللة الزمنية يف اجلملة إىل املستقبل، أدوات 

ِإَذا َجاَء َنْصُر ﴿تستعمالن فيما حيتمل حتققه وعدم حتققه، والغالب يف (إذا) أن يأيت بعدها (فعل) كقوله تعاىل: 
  .]1 اآلية  ﴾ [النصراللِه َواْلَفْتحُ 

[الواقعة ﴾ ) لَْيَس ِلَوقْـَعِتَها َكاِذبَةٌ 1ُة (ِإَذا َوقـََعِت اْلَواِقعَ ﴿ ومن دالالت (إذا يفعل) على املستقبل قوله تعاىل:
  ].2-1اآلية 

  إذا الشرطية يف اآلية قبلت معىن الفعل إىل االستقبال البعيد، إذ ينصرف الفعل إىل زمن يوم القيامة.

َواِحَدًة  َواْلِجَباُل َفدُكَتا دَكةً اْألَْرُض  ) َوُحِمَلتِ 13فَِإَذا نُِفَخ ِفي الصوِر نـَْفَخٌة َواِحَدٌة (﴿ ومنه قوله تعاىل:
  ]14، 13اآلية [الحاقة ﴾ ) فـَيَـْوَمِئٍذ َوقـََعِت اْلَواِقَعةُ 14(

َوِإَذا رََأْيَت ﴿لفظ املاضي ومنه قوله تعاىل: اللة على املستقبل وإن بفالفعل (نفخ) املسبوق بـ (إذا) قد انصرف للد
ُهْم َحتى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيرِهِ الِذيَن َيُخوُضوَن ِفي َآيَاتَِنا فَأَ    ]68اآلية األنعام ﴾ [ْعِرْض َعنـْ

يَل يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تـََفسُحوا ِفي اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يـَْفَسِح اللُه َلُكْم َوِإَذا قِ ﴿وقوله تعاىل: 
  ].12-11اآلية ﴾ [المجادلة الِذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالِذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َدرََجاتٍ  اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يـَْرَفِع اللهُ 

"وأما (لو) فال يليها يف االختيار إال املاضي، وقد يليها املضارع وهي قليلة االستعمال بالنسبة (ألن) و(إذا) 

  المقبل، اصطاف الناس في شمال العراق.لو اشتد الحر في الصيف واستعماهلا قياسي من ذلك قول القائل: 
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، وتقتضي تعليق أمر على أمر آخر، وجودا أو عدما يف املستقبل والبد هلا من احلقيقيومعناها الداللة على الشرط 

مجلتني، ترتبط الثانية منها باألوىل ارتباط السبب باملسبب غالبا، حبيث ال يتحقق يف املستقبل معىن الثانية وال 

عد حتقق معىن األوىل وحصوله يف املستقبل، فكالمها ال يتحقق معناه إال يف املستقبل، غري أن معىن حيصل إال ب

  الثانية مرتتب على معىن األوىل الذي ال ميتنع هنا".

حيان أن يكون زمن الفعل يف ركين اجلملة مستقبال ربط اجلواب بالشرط، ويو  -أن غالبا فهي تشبه (أن) فهما يفيد

  قول الشاعر. معها ومن ذلك

  ي جندل وصفائحيلية سلمت      على دو ولو أن ليلى األخ
  1إليها صدى من جانب القبر صائح"   اشاشة أوزقلسلمت تسليم الب

﴾ َأْلَف َسَنةٍ  َوِمَن الِذيَن َأْشرَُكوا يـََود َأَحُدُهْم َلْو يـَُعمرُ ﴿ ومن اآليات اليت جاء فيها دلة على املستقبل قوله تعاىل:
  ]96اآلية [البقرة 

و(لو) هنا جاءت مبعىن (أن) املصدرية كأن قال: يود أحدهم أن يعمر ألف سنة. و(أن) ال تأيت بعد املضارع إال 

للداللة على املستقبل، وسياق اآلية يفرض أن تكون (يود) لالستقبال فقد جاءت اآلية يف سياق متين بعيد املدى 

﴾  َوَصاِحَبِتِه َوَأِخيهِ ) 11ُرونـَُهْم يـََود اْلُمْجرُِم َلْو يـَْفَتِدي ِمْن َعَذاِب يـَْوِمِئٍذ بَِبِنيِه (يـَُبص  ﴿ الزمين ومنه قوله تعاىل:
  ]12-11اآلية [المعارج 

فالفعل (يفتدي) املسبوق بـ (لو) يدل على املستقبل ألن معىن (لو) هنا كمعىن (أن) أي يود ارم أن يفتدي، ألن 

ُوُجوِهِهُم الناَر َوَال  َيُكفوَن َعنْ  َلْو يـَْعَلُم الِذيَن َكَفُروا ِحيَن َال ﴿كذلك قوله تعاىل:   .مستقبلاآلية تتحدث عن 
  ]39اآلية  ء﴾ [األنبياَعْن ظُُهورِِهْم َوَال ُهْم يـُْنَصُرونَ 

تعاىل: وهو قوله  ،وهو مستقبل بعيد كما يدل على ذلك سياق اآليةتتحدث اآلية عن قدوم يوم القيامة،  يأ 

  ]71اآلية النمل ﴾ [َويـَُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ ﴿

يـُْقَبَل ِمْن  َوُهْم ُكفاٌر فـََلنْ  ِإن الِذيَن َكَفُروا َوَماتُوا ﴿ومن داللتها على االستقالل أيضا (بصيغة الفعل) قوله تعاىل:
فالرتكيب (لو افتدى) جاء داال على  ]91اآلية آل عمران  [ ﴾ َذَهًبا َوَلِو افْـَتَدى ِبهِ اْألَْرِض  َأَحِدِهْم ِمْلءُ 

  املستقبل البعيد، وذلك أن هذه اآلية سبقت بـ (لن) الدالة دائما على املستقبل.
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ِه﴾ ِإن الِذيَن َكَفُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفاٌر فـََلْن يـُْقَبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِمْلُء اْألَْرِض َذَهًبا َوَلِو افْـَتَدى بِ ﴿:ومنه قوله تعاىل
  ]91اآلية [آل عمران 

فالرتكيب ( لو أفىت ) جاء داال على املستقبل البعيد، وذلك أن هذه اآلية سبقت بــ ( لن ) الدالة دوما على 

  قبل.املست

  )1(]19اآلية  َوَلْن تـُْغِنَي َعْنُكْم ِفَئُتُكْم َشْيًئا َوَلْو َكثـَُرْت﴾ [األنفال﴿: وقوله

  وهناك أدوات الشرط األخرى اليت تصرف الفعل للداللة على االستقبال منها:

يَْأتِيَـنُكْم ِمني  فَِإما َجِميًعا﴿ :حنو قوله تعاىل الزائدة أو املوصلة وتأيت للداللة على الزمن املستقبل مثل (إن) إما:
 ]38 اآلية  ُهًدى َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزنُوَن﴾ [البقرة

  ]68اآلية  األنعام﴿َوِإما يـُْنِسيَـنَك الشْيطَاُن َفَال تـَْقُعْد بـَْعَد الذْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظاِلِميَن﴾ [ وقوله:
َزَغنَك ِمَن الشْيطَاِن نـَْزٌغ فَاْسَتِعْذ بِاللهِ ﴿   ]200اآلية  األعراف﴾ [َوِإما يـَنـْ

  ]58اآلية األنفال [ َوِإما َتَخاَفن ِمْن قـَْوٍم ِخَيانًَة فَانِْبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواٍء﴾﴿

 ومن أدوات النفي الدالة على االستقبال:
َيْدُخُلوَها  َونَاَدْوا َأْصَحاَب اْلَجنِة َأْن َسَالٌم َعَلْيُكْم َلمْ ﴿ من ذلك قوله تعاىل: فهي تدل على املستقبل البعيد لم:

فـــ (مل يدخلوها) يف اآلية خالصة لالستقبال فقد جاءت يف سياق  ]46اآلية  األعراف﴾ [َوُهْم َيْطَمُعونَ 

َأْصَحاَب  َونَاَدى َأْصَحاُب اْلَجنةِ  ﴿خرة وقد جاءت اآلية بعد قوله تعاىل:استقبايل هو عرض مشاهد من الدار اآل
 ا قَاُلوا نـََعْم فََأذُكْم َحقا فـََهْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد رَبَنا َحقاِر َأْن َقْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا رَبـنٌ الننَـُهْم َأْن َلْعَنُة  َن ُمَؤذ بـَيـْ

ُغونـََها ِعَوًجا َوُهْم بِاْآلَِخَرةِ 44الظاِلِميَن (اللِه َعَلى  األعراف ﴾[اِفُروَن ك ) الِذيَن َيُصدوَن َعْن َسِبيِل اللِه َويـَبـْ
 .]45-44اآلية 

ُهْم َأَحًدا  َويـَْوَم ُنَسيـُر اْلِجَباَل َوتـََرى اْألَْرَض بَاِرزًَة َوَحَشْرنَاُهْم فـََلمْ  ﴿ومنه قوله تعاىل:  الكهف ﴾[نـَُغاِدْر ِمنـْ
  .]47اآلية 

يوم  ويوم نسير الجبال"فـ (مل تغادر) يف اآلية جاءت للداللة على االستقبال ألن املراد باليوم يف قوله تعاىل: "

ِجْئُتُمونَا َكَما َخَلْقَناُكْم َأوَل  َوُعِرُضوا َعَلى رَبَك َصفا َلَقدْ  ﴿ القيامة والدليل على ذلك قوله تعاىل بعد هذه اآلية:
  . ]48اآلية الكهف ﴾[َمرٍة َبْل َزَعْمُتْم َألْن َنْجَعَل َلُكْم َمْوِعًدا 
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نَـهُ  ﴿: ومنه قوله تعاىل  ْم َمْوبًِقاَويـَْوَم يـَُقوُل نَاُدوا ُشرََكاِئَي الِذيَن َزَعْمُتْم َفَدَعْوُهْم فـََلْم َيْسَتِجيُبوا َلُهْم َوَجَعْلَنا بـَيـْ
  .]52اآلية الكهف ﴾[

َلُهمْ  ﴿   .]56 اآلية  الرحمان﴾[  َوَال َجان  ِفيِهن قَاِصَراُت الطْرِف َلْم َيْطِمثـُْهن ِإنٌس قـَبـْ
ْت ِلْلَكاِفرِ  ﴿ اُس َواْلِحَجارَُة ُأِعدِتي َوُقوُدَها الناَر الُقوا الناآلية البقرة ﴾[يَن فَِإْن َلْم تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا فَاتـ

24[.  
َوِإْن  ﴿إىل االستقبال ألنه جاء يف سياق يدل على ذلك، وذلك يف قوله تعاىل يف اآلية السابقة:  "انصرف"فالفعل 

 ْلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدوِن اللا نـَزِه ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن ُكْنُتْم ِفي رَْيٍب ِمم
  .]23اآلية  البقرة﴾[

  فكال األداتني تفيد املستقبل ولن جاءت لتأكيد النفي فقط.

  .]28اآلية النور ﴾[فَِإْن َلْم َتِجُدوا ِفيَها َأَحًدا َفَال َتْدُخُلوَها َحتى يـُْؤَذَن َلُكْم  ﴿ومنه قوله تعاىل: 

  .]14اآلية هود ﴾[ِبِعْلِم اللِه  فَِإْن َلْم َيْسَتِجيُبوا َلُكْم َفاْعَلُموا َأنَما أُْنِزلَ  ﴿

) فَِإْن َلْم تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِبَحْرٍب 278َما بَِقَي ِمَن الربَا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن ( يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َوَذُروا ﴿
  .]279 -278اآلية  البقرة﴾[ِمَن اللِه َوَرُسوِلِه 

الضاليَن  رَبي َألَُكوَنن ِمَن اْلَقْومِ فـََلما رََأى اْلَقَمَر بَازًِغا َقاَل َهَذا رَبي فـََلما َأَفَل قَاَل لَِئْن َلْم يـَْهِدِني  ﴿
 .]77 اآلية  األنعام﴾[

 ال النافية والدالة على االستقبال: -

الكهف ﴾[ ِإْن َشاَء اللُه َصاِبًرا َوَال َأْعِصي َلَك َأْمًرا قَاَل َسَتِجُدِني ﴿ سيدنا موسى: لسان وله تعاىل علىمنها ق
  .]69اآلية 

  على االستقبال وجاءت اآلية يف سياق الوعد ال يكون إال يف املستقبل.فـ (ستجدين) دالة 
َفُعَها َشَفاَعٌة َوَال ُهمْ  ﴿ومنه قوله تعاىل:  َها َعْدٌل َوَال تـَنـْ  َواتـُقوا يـَْوًما َال َتْجِزي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيًئا َوَال يـُْقَبُل ِمنـْ

َوِمْن ُذريِتي قَاَل  ) َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـَْراِهيَم رَبُه ِبَكِلَماٍت فَأََتمُهن قَاَل ِإني َجاِعُلَك لِلناِس ِإَماًما قَالَ 123يـُْنَصُروَن (
  .]124-123اآلية البقرة ﴾[َال يـََناُل َعْهِدي الظاِلِميَن 

فـ(ال جتزي) و(ال يقبل) و(ال تنفعها) كلها مركبات انصرفت لالستقبال بفضل القرينة الزمنية الواضحة يف اآلية وهو 
  قوله تعاىل (اتقوا يوما)، إذ املقصود باليوم يوم القيامة.

ًة َيْدُعوَن ِإَلى الناِر َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َال يـُْنَصُروَن  ﴿له تعاىل: ومنه قو  41اآلية القصص ﴾[َوَجَعْلَناُهْم َأئِم[.  
  فـ (ال) نافية حلدث سيقع يف مستقبل بعيد هو يوم القيامة.
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  .]30اآلية سبأ ﴾[ُقْل َلُكْم ِميَعاُد يـَْوٍم َال َتْسَتْأِخُروَن َعْنُه َساَعًة َوَال َتْستَـْقِدُموَن  ﴿ومثله قوله تعاىل: 

 .]33 اآلية لقمان﴾[َواْخَشْوا يـَْوًما َال َيْجِزي َواِلٌد َعْن َوَلِدِه َوَال َمْولُوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه  ﴿وقوله تعاىل: 
 املضارع يف آيات كثرية منها:جاءت بلفظ ما النافية:  -

 مْ َما يـََود الِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َوَال اْلُمْشرِِكيَن َأْن يـُنَـزَل َعَلْيُكْم ِمْن َخْيٍر ِمْن رَبكُ  ﴿قوله تعاىل: 
  .]105 اآلية  البقرة﴾[

ينزل عليكم من خري ربكم" فـ(أن) من األدوات فـ (ما يود) تدل على ما يستقبل من الزمان بدليل قوله تعاىل: "أن 
  اليت تصرف املضارع لالستقبال.

َأْتَمْمَت  َأْن تَْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَجٍج فَِإنْ  قَاَل ِإني ُأرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابـَْنَتي َهاتـَْيِن َعَلى ﴿ومنه قوله تعاىل: 
  .]27اآلية  القصص﴾[َأُشق َعَلْيَك َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء اللُه ِمَن الصاِلِحيَن  َعْشًرا َفِمْن ِعْنِدَك َوَما ُأرِيُد َأنْ 

فـ (ما أريد) يراد ا التعبري عن ما يستقبل من الزمان و(أن) اليت جاءت بعد الفعل حتيل إىل املستقبل ألن اآلية 
 جاءت يف سياق اتفاق بني النبيني يف السنني املوالية لذلك الزمن.

اللَه يُْمِسُك السَماَواِت َواْألَْرَض َأْن تـَُزوَال َولَِئْن زَالََتا ِإْن َأْمَسَكُهَما  ﴿منها قوله تعاىل: إن النافية للفعل:  -
 .]41اآلية فاطر ﴾[ِمْن َأَحٍد ِمْن بـَْعِدِه 

(لئن) ولئن تدخل حيث جاءت (إن) هنا نافية للفعل دالة على االستقبال فقد جاءت يف سياق شرطي مصدر بـ 
  على املمكن.

ُهْم  َفَمْن ُيَجاِدُل اللهَ  ﴿وقد جاء الفعل بعدها داال على االستقبال من ذلك قوله تعاىل:  من االستفهامية: - َعنـْ
 .]109اآلية النساء ﴾[يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْم َمْن َيُكوُن َعَلْيِهْم وَِكيًال 

 . ]29 اآلية  غافر﴾[َفَمْن يـَْنُصُرنَا ِمْن بَْأِس اللِه ِإْن َجاَءنَا  ﴿ وقوله تعاىل:
َأْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل  ﴿وتدل على االستقبال يف قوله تعاىل:  ما االستفهامية: -

 . ]133اآلية البقرة ﴾[لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي 
السَماَواِت  ُقْل َال يـَْعَلُم َمْن ِفي ﴿وجاءت مع الفعل املضارع دالة على االستقبال وذلك يف قوله تعاىل:  أيان: -

َعثُونَ   .]65اآلية ل النم[﴾" َواْألَْرِض اْلغَْيَب ِإال اللُه َوَما َيْشُعُروَن َأياَن يـُبـْ
 َقِد افْـتَـَريـَْنا َعَلى اللِه َكِذبًا ِإْن ُعْدنَا ِفي ِملِتُكمْ  ﴿من دالالت "قد فعل" على املستقبل قوله تعاىل: قد:  -

 .]89اآلية األعراف ﴾[

الساَعَة َأْن  فـََهْل يـَْنظُُروَن ِإال  ﴿"قد افرتينا" دلت على االستقبال لوقوعها يف أسلوب شرطي ومنه قوله تعاىل: 
 .]18 اآلية  محمد﴾[تَْأتِيَـُهْم بـَْغَتًة فـََقْد َجاَء َأْشَراطَُها 

َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى الناِر فـََقاُلوا يَا لَْيتَـَنا نـَُرد َوَال  ﴿ستقبل يف قوله تعاىل: وقد دلت "إذ فعل" على املإذ:  -
 .]27اآلية  األنعام﴾[ نَُكذَب بَِآيَاِت رَبـَنا
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"وقفوا" ماضيا  إذ جند أن "إذ وقفوا" تدل على االستقبال البعيد الذي ميتد إىل زمن الدار اآلخرة وبذلك تكون
اآلية  سبأ﴾[ َوَلْو تـََرى ِإْذ َفزُِعوا َفَال فـَْوَت َوُأِخُذوا ِمْن َمَكاٍن َقرِيبٍ  ﴿قوله تعاىل: كذلك  لفظا مستقبال معىن.

51[.  
  )1(لالستقبال البعيد إذ جاءت يف سياق يصور ما سيكون يوم القيامة.ألن "إذ فزعوا" 

اآلية البقرة ﴾[ ِإْذ تـَبَـرَأ الِذيَن اتِبُعوا ِمَن الِذيَن اتـبَـُعوا َورََأُوا اْلَعَذاَب َوتـََقطَعْت ِبِهُم اْألَْسَبابُ  ﴿قوله تعاىل: و 
166[.  

َشِديًدا  قـَيًما لِيـُْنِذَر بَْأًسا ﴿وهناك آيات تضمنت الوعد واليت دل فيها املضارع على االستقبال حنو قوله تعاىل: 
َر اْلُمْؤِمِنيَن الِذيَن يـَْعَمُلوَن الصاِلَحاِت َأن َلُهْم َأْجًرا َحَسًنا  02اآلية  الكهف﴾[ِمْن َلُدْنُه َويـَُبش[.  

اآلية الكهف ﴾[ِإن الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت َكاَنْت َلُهْم َجناُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزًال  ﴿وقوله كذلك: 
107[.  

  .]98اآلية الكهف ﴾[قَاَل َهَذا َرْحَمٌة ِمْن رَبي فَِإَذا َجاَء َوْعُد رَبي َجَعَلُه دَكاَء وََكاَن َوْعُد رَبي َحقا  ﴿وقوله: 
  قرائن على اختالف أنواعها لفظية كانت أو معنوية لعبت دورا كبريا يف حتديد زمن الفعل من السياق.فال

                                                 
 .329-328الزمن يف القرآن الكرمي، ص بكري عبد الكرمي: )1(
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  امتة اخل

حوصلة للنتائج اليت توصلنا وأخريا ومع أنه لكل بداية اية لكل مقدمة خامتة، وخامتة هذه املذكرة هي 

  للفعل يف اللغة العربية أمهها: يها خالل تتبعنا للداللة الزمنيةإل

الصريف فيظل (فعل) طاه إيامها النظام بزمنهما الذي أعن الصيغة املثبتة حتتفظ لصيغيت ( فعل )، ( يفعل ) أ

من األدوات " كالسني " و " سوف "، مث حبسب ما يضمه حبسب ما  ،) حاال أو استقباالماضيا ويظل (يفعل

اجلهة  اليت تفصح عنها اصطالحات البعد والقرب واالنقطاع يعرض للزمن يف هاتني الّصيغتني من معىن يف 

بني زمن وزمن هو يف الواقع اختالف يف اجلهة ال يف املضي واالّتصال والتجدد واالنتهاء واالستمرار، فاالختالف 

واحلال واالستقبال، فهناك تسع جهات للماضي وأربع لالستقبال وثالث للحال، وبذلك يكون زمن اجلملة 

) فيها على احلال ه دائما ويدل (يفعل) فيها على مضيالعربية يف ستة عشرة صورة يظل (فعل اخلربية املثبتة يف اللغة

تعمال املضارع للداللة لغالب فيها هو اسفااملنفية  ، أما بالنسبة للجملة اخلربيةالقرينةأو االستقبال دائما وحبسب 

  نه هو الذي يضم أكثر أدوات النفي ( مل، ملا، ليس، ما، ال، لن ).على املضي أل

ا ختتار الصيغة اليت تتوافر هلا القرائن اليت تعني ال ترتبط بصيغة معينة دائما، وإمنفالزمن وظيفة يف السياق، 

الزمن املاضي آتيا من صيغة (فعل) أو صيغة على حتميلها معىن الزمن املعني املراد يف الّسياق، فال يهم إن كان 

ما دام ميكن التفريق بالقرائن بني األزمنة املختلفة أن ختتار من بني الّصيغ أصلحها  ،)(يفعل) أو صيغة (افعل

  للداللة على املعىن الزمين املراد يف السياق بعينه.

فما من فعل إال به : ماض، حاضر، ومستقبل، وله عالقة عضوية والزمن الذي يدل عليه الفعل ثالث

األصلية على احلدث والزمن. حبيث أن  اوحلدوثه وقت، والوقت قسط من الزمن ألن الفعل كلمة تدل بصيغته

  ) يصرفه إىل أزمنة أخرى.زمنية أصلية، لكن تركيب اجلملة (يف السياقلكل نوع من األفعال داللة 

  فالفعل املاضي يدل على الزمن احلاضر واملستقبل مع أنه ماضي من حيث الّصيغة.

، ألن السياق هو املعىن فتحديد زمن الفعل يتم من السياق الذي ورد فيه، ألن السياق الذي ورد فيه

والكالم  كالمي فهو ال يلقي الضوء على الكلمة واجلملة فقط وإّمنا على الّنص كلهاملقصود يف أي بناء نصي، أو  

  امل من خالل عالقة املفردات بعضها ببعض يف أي سياق من السياقات املختلفة.
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وإن دلت على زمنه األصلي إال أا قد تدل على أزمنة أخرى تتحّدد من خالل السياق فصيغة الفعل 

ا يعين أن زمن الفعل حيّدده السياق ال الّصيغة، وأّن الّصيغ الثالثة تدل على زمنها األصلي الذي ترد فيه، وهذ

الوضع واألصالة، وأّا تتصرف إىل أزمنة خمتلفة عندما تندرج يف الّسياق أو تعرتيها عوامل التبديل من زمن باعتبار 

  يف حتديد زمن الفعل. إىل زمن آخر، ومن أهم هذه العوامل القرائن اليت تلعب دورا هاما

إذ كان عليهم أن يدركوا طبيعة الفرق بني  ،النظر يف تقسيمات الزمن يف السياق العريب أن النحاة مل حيسنوا

إىل مطالب وينسبوا الزمن النحوي  ،مث أن ينسبوا الزمن الّصريف إىل النظام الّصريف ،مقررات النظام ومطالب السياق

  وظيفة يف السياق فإن علينا أن ننظر يف هذا السياق لنكشف عن الزمن. السياق.وإذا كان الزمن النحوي

ومل خيتربوا نتائج دراستهم ن النحاة درسوا زمن األفعال على املستوى الصريف، وهي يف عزلتها عن الرتاكيب أ

املاضي ماضيا دائما واملضارع حاال أو استقباال دائما، فوضعوا بذلك  افرأو  .إال يف تركيب اجلملة اخلربية البسيطة

  فنسبوا وظيفة الزمن إىل األدوات. ،قواعدهم الزمنية مث اصطدموا بعد ذلك بأساليب اإلنشاء واإلفصاح

ادة مفيدا لإلفأكادمييا علميا واستطعنا أن نقدم حبثا ، وفّقنا يف مذكرتناأن نكون قد  ،ونسأل اهللا عّز وجلّ 

      أن تكون مذكرتنا خطوة مساعدة ملن أراد أن يواصل البحث يف هذا اال.   ونرجوواالستفادة، 
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