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 ( القراني النحو  في  واستعماالتها  الزمنية وداللتها   األفعال ) المحاضرة  عنوان 

  والمضارع  وقع لما  هو  الماضي فالفعل فيها، تقع  التي  لألزمنة  تبعا  األفعال  حّدوا قد  النحاة  أن  المعلوم  من

  خرجت  األفعال من قسما أن  سنجد  فإننا  الكريم  القرآن  إلى جئنا  ما  إذا لكن  سيكون،  ما  واألمر   يكون ما

  تكون   وقد  خارجية   تكون  وقد   لغوية  تكون قد  القرينة وهذه ذلك، عن   صرفتها لقرينة وذلك ،  زمنها عن 

  على   ليدل   جاء  أنه  لوجدنا  الماضي  الفعل  إلى  جئنا لو  المثال  سبيل  فعلى القرائن،  من ذلك غير   إلى حالية 

  الفعل إلى  جئنا ولو  المستقبل، على  داال  جاء هنا  فالعل  ،(هللا  أمر أتى )  تعالى  قوله  في  كما المستقبل،

  أن  نرى   وهكذا  الماضي،  على   داال لوجدناه (  قبل من  هللا  أنبياء تقتلون  َفلِمَ ) تعالى   قوله  في  المضارع

 . سياقها  حسب  أخرى  داللة  على  لتدلّ  زمنها  عن  تخرج األفعال

 : كنموذج   المضارع الفعل  نأخذ   واالن

 المضارع  الفعل

  بالفعل  فالمقصود  لألسماء، المضارع الفعل مشابهة  بالمضارعة   ويعنون  المشابهة، المضارعة معنى

 . اآلن  ذكرها بصدد  لسنا  المشابهة من  أوجها بينهما   النحاة ويعقد   لالسم المشابه  الفعل  المضارع،

 

 : أزمنته 

 : أشهرها  متعددة، أزمنة على  المضارع  الفعل يدل

  واالستقبال  الحال به  يقصد   أن يحتمل  فقد ( يقرأ هو )  و (  يكتب  هو )  نحو   واالستقبال الحال  على   الداللة - 1

 (. 1) يستقبل  فيما  يأكل  وإن  أكل حال في يكون   أن فيصلح يأكل  زيد (: المقتضب ) في  جاء

 (. 2. )والمستقبل  الحاضر  فيه  ويشترك : المفصل  في وجاء

 : منها  مواطن  في  وذلك: تنصيصا  الحال على   داللته - 2

  يكتب  هو )  و ( اآلن يقرأ   هو) نحو  ، (.3)  والحين  والساعة  كاآلن  الحال  على  يدل بظرف   اقترن إذا - أ

 (. الساعة

  وهذا ، [7  ،6:  العلق] ، (استغني رءاه أن  ليطغى  اإلنسان  إن )  قوله نحو: االبتداء الم  عليه   دخلت  إذا - ب 

 . األكثرون إليه وذهب   الكوفيين رأي

 : منها مواطن  في وذلك تنصيصا،  االستقبال على   داللته



  عباده بين   هللا  يقضي) نحو  القيامة  ويوم  يومين بعد  أو  غدا  نحو .  المستقبل  على  يدل بظرف   اقترن إذا - أ

 (. القيامة يوم

  الهمع، في جاء ( تزورني  أن  في  ارغب ) نحو   االستقبال  إلى  الفعل يصرف الناصب  فإن  النصب، - ب 

 . االستقبال  إلى المضارع  يخلص   أن الناصب  شأن ومن 

{  نارا  نصليهم  سوف بآياتنا   كفروا الذين  إن : }نحو  سوف او  السين  وهو .  تنفيس  حرف  عليه دخل  إذا ـ ج

:  النساء { ]األنهار تحتها  من  تجري  جنات   سندخلهم  الصالحات  وعملوا  أمنوا  والذين: }وقوله   ،[56:  النساء ]

57 .] 

  ، [27:  الفتح { ]آمنين هللا   شاء إن  الحرام  المسجد  لتدخلن : }تعالى كقوله . التوكيد  نونان  عليه   دخلت  إذا - د 

 [. 15:  العلق{ ]بالناصية لنسفًعا : }وقوله 

 (أكرمك تزرني   إن) ،[54:  اإلسراء{ ]يرحمكم  يشأ إن : }نحو.  شرط أداة عليه دخلت  إذا - هـ

 : منها  مواضع  في وذلك المضي  على   داللته

  قولوا  ولكن : }وقوله ، [17: األنفال { ]قتلهم هللا  ولكن  تقتلوهم   فلم: }نحو (.  لما) أو ( لم) بـ  اقترن إذا - أ

  لم بما كذبوا  بل : }تعالى قوله  في  أجتمعتا  وقد  ، [14:  الحجرات { ]قلوبكم في اإليمان  يدخل  ولما  اسلمنا

  الناس هللا  يؤاخذ  ولو : } نحو   الشرطية،( لو ) عليه   دخلت  إذا - ب : يونس{[ تأويله  يأتهم ولما  بعلمه   يحيطوا

   الغالب  وهو [  61:  النحل{ ]دابة من عليها   ترك  ما بظلمه

:  قلت  أي  ، [37: األحزاب { ]عليه  وأنعمت  عليه  هللا  أنعم للذي  تقول  وإذ : }نحو .  إذ  عليه دخلت  إذا - ج

 . مكر أي [. 30:  األنفال { ]ليثبتوك كفروا  الذين  بك  يمكر  وإذ : } وقوله 

  على دخلت  فإذا الماضي  الفعل على   بالدخول  مختصة ألنها  النحاة يقول(:  ربما) عليه   دخلت  إذا -  هـ 

 . الشاعر كقول وذلك  المضي، إلى  معناه صرفت   المضارع

 العقال  كحل فرجة له ...  األمر  من  النفوس تكره  ربما

  مختصة  ليست  أنها والظاهر{  مسلمين كانوا  لو  كفروا  الذين يود  ربما : }تعالى قوله  ذلك من  وجعلوا 

  المضي،  في  نصا ليس  النفوس، تكره  ربما  فقوله(. 3)  المعنى في المضارع على   تدخل قد  بل  بالمضي، 

  يحتمل{  كفروا  الذين يود  ربما : }تعالى   قوله وكذلك  الحقيقة، على والداللة االستمرار  يحتمل هو  بل

 . االستقبال 
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