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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  

هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا احلمد 
 .حممد وعلى آلِه وصحبِه أمجعني

     

فإنَّ األزمنةَ ذات أمهّيٍة بالغٍة من حيث عالقة الفعل : أما بعد
فإنَّ علماَء . ا، وإنْ مل تكن من املسائل األساسية للّغِة 

ئِق العربيِة وإنْ كانوا قد خاضوا مثار البحِث واجلدِل يف دقا
علوِم اللغِة، إالّ أنهم مل يكترثوا هلذا األمِر أو مل ينـتبهوا له 

ولعلّ التقليد قد حجبهم عن . بكلِّ ما يستحقُّه من اهتماٍم
اكتشافِه، وقد يكون ذلك ناشئاً من أسباٍب أُخرى.  

   
 هذا، وال نقولُ أنّ علماَء العربيِة مل يفْطَنوا إىل حقيقِة   

عالقة الفعل به، إذ ال جيوز أن يكون قد الزماِن من حيث 



التبس عليهم الفرق بني معاين الفعِل اخلاِيل عن القيوِد 
سبق أنْ (و) طَلَب(الزمانية، وبني الفعل املقيِد ا مثل 

(و ) طَلَبطَلَب كُونُ قَد(و) يا طَلَبلَم الَهلَو .( فإنّ الفرق
والبد أن يكونوا . حةٌ بينةٌبني هذه التراكيِب املختلفِة واض

قد أدركوا هذا الفرق، إالّ أنهم مل يدخلوا يف تفاصيلها ومل 
جيعلوا لكلٍّ من الصيِغ الزمنية باباً خاصاً كما قد تم ذلك 

  .يف كثٍري من اللّغات

   
 ويغلب أنْ يكونَ هذا ناِشئاً من عدِم علِمهم ِبلُغاٍت   

من املفاهيِم واحلاجاِت والْمقْتضياِت ال أجنبيٍة ، إذْ أنَّ كثرياً 
يتبادر إىل الذهِن تلقائياً وبسهولٍة إالَّ بعد ظهوِر سبٍب 
يذكِّره أو ضرورٍة تستدعيه، فهذه املنجزات احلضاريةُ 
والتقنيةُ الضخمةُ اليت نلمِسها يف جماالٍت خمتلفٍة من حياتنا، 

يس من القليِل ما قد كشفه تبرِهن على هذه احلقيقِة، إذْ ل
العلماُء واخلرباُء وما عثَر عليها الباحثون وأَبدعها أهلُ 
الذّوِق والفن من صناعاٍت وعلوٍم وآالٍت وأجهزٍة بقرينٍة 
بسيطٍة يف بداية األمِر، أو بالقياس بني شيئني ِاستحسوا 

  .مثَاِلهااملكنوناِت يف أَحِدِهما بفضِل ما ِيف اآلخِر من أَ

   



 هذا، البد وأنْ نؤكِّد بأنَّ للفعِل عالقةٌ عضِويةٌ مبفهوِم   
الزماِن، وما من فعٍل إالَّ وِلحدوِثِه وقت؛ والوقت ِقسطٌ من 

  . الزمان

   
 أما الزمانُ فإنه مفهوم معقَّد مل يتمكن العلماُء من   

الكرة وهو ناشئ من دوراِن . الوصوِل إىل حقيقته بعد
األرضية حول حمورها وعلى مداٍر معيٍن مرتبطةً فيهما 
بالشمس، يعين أن األرض جتري يف ذات الوقت حول 
الشمس على مداٍر معيٍن، إضافةً إىل جرياا حولَ حموِرها 
فيتمخض عن األول املواسم األربعةُ، وعن الثاين اللّيلُ 

  . والنهار املتعاقبان

   
والوحدة القياسية للزمان هي الساعة وال يسع املقام    

  .حلصر ما يدخل يف هذا الباب من تفاصيلَ جانبيٍة

   
 أما الزمانُ بالنسبة للفعل، فإنه جدير باإلهتمام؛ ذلك أن   

وهلذا فإن عالقة الفعل بالزمان . للفعل مراتب زمنيةٌ خمتلفةٌ
عربية يف ِصيٍغ أمشل بكثري من القدر الذي حصرها علماء ال

ورمبا مل يكن غَرضهم الوقوف على مفهوم الزماِن . ثالٍث



مباشرةً، وإمنا أرادوا أن يتوصلوا إىل تعريٍف للفعل مييزه عن 
اإلسِم واحلرِف، فاقتصروا يف هذه احملاولة على تقسيمه إىل 

وقد مسى بعضهم . املاضي واحلال واإلستقبال فحسب
لذا، فإنّ املسئلةَ غري واضحٍة؛ حيث . زمنة الثالثةالصيغَ باأل

أن طالب اللّغِة العربيِة قد يكون متردداً حول هذه القضية، 
فيتسائل عما إذا كانت هذه التسميةُ تعبرياً عن الصيِغ 

  الفعليِة أم املراتِب الزمنيِة؟

   
 نعم إنّ الفعلَ بوقوعه حقيقة، ال ينفك عن الزماِن على   

إذ أنّ الفعلَ . اإلطالق، وهذا ال يدخل يف نطاق دراستنا
. حايلٌّ عند وقوعه البتة، ويصبح ماضياً بعد وقوعه حقيقة

فهذه ال تتعدى عن تصورات . وهو مستقبل ما مل يقع
  . منطقية حبتة

   
فالصيغة .  وإمنا حنن بصدد الصيغِة الزمنيِة املوضوعِة للفعل  

 مقرونة بأحد األزمنة املطلقة؛ وهي الزمنـيةُ هلا دالالت
املاضي واحلال واإلستقبال؛ كبناء املاضي على الفتح، 

 بأحد حروف املضارعة، ودخول  واستهالل املضارع
فإذا كانت هذه القرائن تدلُّ . السني وسوف على املستقبل



على املراتب الزمنية للفعل، فإنّ عالقة الفعل بالزمان أكثر 
الواحدِة من  إذ ال خيفى أنَّ للصِيغِة . يممشوال من هذا التقس

الفعل دالالت متعلقةٌ بأزمنٍة خمتلفٍة على حسب ما 
، )ِانتهى(مثالً فإن . يصطحب الفعل من كلمات أو تركيب

وهو فعلٌ ماٍض، لكن قد يفيد يف كلِّ مثاٍل من األمثلة اآلتيِة 
 يف اخلمسِة معىن ملراتب الزمان الغابر، خيتلف ذلك املعىن

كلِّ واحٍد منها عن الدالالِت الزمنيِة يف بقيِة األمثلِة بسبِب 
  :األدواِت اليت لَِحقَت ا وهي

  ـ انتهى 1   

  ـ قد انتهى 2   

  ـ إذ انتهى3    

  ـ كان قد انتهى4   

  ـ لواله ملا انتهى 5   

   
يف كلِّ مثاٍل ) انتهى(إنّ املرتبةَ الزمنيةَ اليت يدلُّ عليها فعلُ 

ن األمثلِة املذكورِة، ختتلف عن بقيِه املراتِب الزمنيِة يف م
قد ورد يف كلٍّ من ) انتهى(األمثلة األخرى ، مع أن فعل 

) انتهى(وأغرب من هذا فإنَّ فعلَ . هذِه األمثلِة على السواء



إذا انتهى األجل، إنتهى : "ـ على سبيل املثال ـ يف مجلة 
  .علٍَّق مع أنه فعلٌ ماٍضيدلّ على مستقبٍل م" الوجل

   
إمنا مل يدخلْ علماُء العربيِة من الصرفيني :  أما إذا قيل  

والنحويني واألدباِء يف هذه التفاصيل جتنباً من التطويل يف 
. املسائل، وتسهيالً لطلبِة العلِم فإنّ هذا اإلعتذار غري مقِْنٍع

ى املسائل ويغلب أنهم قد ركّزوا جلَّ اهتمامهم عل
االشتقاقيِة واإلعرابيِة والبالغيِة فحسب، وحرصوا يف ذلك 

  :على حتقيق ثالثِة أهداٍف دون غريها وهي

   
  ـ النطق السليم اخلالص من اللّحِن،1   

  ـ القراءةُ السليمةُ اخلالصةُ من الغلِط،2   

   3 ـ الكتابةُ الصحيحةُ اخلالصةُ من اخلطأ اإلمالئي
واإلنشائي.   

   
 إذن فتكون مسألةُ عالقِة الفعِل بالزمان أمراً جانبياً   

بالنسبة لعلماِء العربيِة ألنهم حصروا مهمتهم يف األبواِب 
املذكورِة، وألنه ليست للزماِن صلةٌ مباِشرةٌ ذِه األبواِب 

  .الثالثِة لذلك مل يهتموا ا، وهذا أحسن الظن م



   
مِة اإلسالميِة من غِري العرِب قد  وحيث أن شباب األ  

أقبلوا على اللّغِة العربيِة إقباالً متزايدا يف هذه املرحلِة األخريِة 
وازدادت رغبتهم هلا بعد انتشار الصحوِة اإلسالميِة منذ 
بضع سنني بسبب تطوراٍت طارئٍة، فقد دعت الضرورةُ إىل 

 بالزمان حتتلُّ إذ أنّ قضيةَ عالقِة الفعِل. دراسة هذه املسألة
وكثري من . مكانا هاماً يف تصريف اللّغاِت غري العربيِة

الطالِب يعانون أزمةً شديدةً يف ترمجِة الصيِغ الزمنيِة خاصةً 
إىل اللغِة العربيِة وال جيدون مصدراً ليستعينوا به على تذليل 

لذا رأيت من . هذه العقبة اليت تعترضهم من حٍني إىل آخر
 املساعدِة هلم أن أتناولَ هذه املسألةَ فأخلِّصها بأسلوٍب باِب

  :فأقول مستعينا باهللا تعاىل. سهٍل مبسٍط

   
 إنَّ التعبري عن عالقِة الفعِل بالزمان ألمر هام ألنَّ الفعلَ   

وهو أحد العناصِر الثالثِة اليت . يكثر استعمالُه يف احلديث
 النحِو وتتشعب منها بقيةُ أبواِب يستهلُّ ا غالب كُتِب

القواعِد، وألنَّ الفعلَ مقرونٌ بزماٍن مطلقاً، خبالِف اإلسِم 
واحلرِف، وأنه تزداد أمهيةُ عالقِة الفعِل بالزمان خاصةً يف 



ترمجة العقوِد واملواصفاِت والتقاريِر وأمثاِلها من الوثائق 
  .ِةذاِت األثِر يف العالقاِت البشري

   
  : مث إنّ للفعِل ثالثةُ معاٍن  

   
  رد  .  األول منها طبيعيكـ .وهو مفاد الفعل ا) ،غَفَر

  .) وينِطق، وذَهبنا

  يادِة على .  الثاين منها عارضيوهو ما يفيد معىن عند الز
  .)ِاستغفَر، ويقَاِتلُ، وتعجبنا(مثل . حروفه األصلية

   
   ِنيمن خالِل . الثالث منها ِضم معناه وهو الذي يظهر

  . عالقِتِه بالزمان

   
 أما الزمان، فقد يكون قريباً، أو بعيداً، أو خمتلفاً جداً من   

إذن فإنَّ . حيث القرب أو البعد بالنسبة للفاعل أو للراوي
ب عالقةَ الفعِل بالزمان يف هذ اإلطار تكشف لنا تعدد املرات

وقد خيتلف هذا التعدد من لغٍة . الزمنيِة بأنها أكثر من ثالثٍة
. إىل أخرى حسب طبيعِتها وانسجاِمها مع اللّغاِت املتطورِة

فإنّ اللّغاِت البسيطةَ قد ال تشتمل على مصطلحاٍت علميٍة 



وال تدعو حاجةُ الناطقني ا إىل استعماِل ِصيٍغ للمراتب 
  . الزمنيِة

   
 أما الزمان يف األساس ـ من حيث عالقة الفعل به ـ   

فالبسيطُ منهما أصلٌ، . ومركٍَّب بسيٍطفينقسم إىل 
فرع لذا فإنَّ األزمنةَ البسيطةَ مطلقةٌ عن القيوِد، . واملركَّب

  . أما املركَّبةُ فإنها مقيدةٌ

   
  :وهي األزمنةُ البسيطةُ ثالثةٌ   

   
   1 ـ املاضي املطلق :THE PAST UNCONDITIONAL  

 وهو الفعل الذي يخِبر املتكلِّم أو الراوي أنه حدثَ يف   
مثل . سابٍق من الزمان دومنا أي تقييٍد لَه بوقٍت معيٍن 

  :يف قول الشاعر) أنطَقَت، وما عطَفُوا، والَ عرفُوا(

   
   

 أُناساً بعد ما كَانوا  * مٍت وأنطقت الدراِهم بعد ص
  سكُوتا

ـٍْل   والَ عرفُوا ِلمكْرمٍة  *فَما عطَفُوا علَى أَحٍد ِبفَض
ـُوتا   ثُب



  )م 1974 - ، دار اجليل، برياوت30اإلمام الشافعي، ديوان الشافعي ص  (     

   
ا  فإنَّ الشاعر قد ذكر هذه األفعالَ املاضيةَ الثالثةَ دومن  

وكأنَّ . بل أطلقها لشموهلا البياينِّ. حتديٍد هلا بوقت معيٍن
كل من أصاب من الِغنى، يبدأ ينطق ِبجرأٍَة : " الشاعر قال

قبعلى الصمِت فيما س هِغمروهذا " بعد أن كان احلرمانُ ي
) أنطَقَت، وما عطَفُوا، والَ عرفُوا(تعميم يدلُّ على أن 

  . ستغرقةٌ يف طي املاضي، غري حمدودٍة جبزٍء منهأفعالٌ م

   
،كذالك يدلُّ على )مل( والفعلُ املضارع الذي يأيت بعد   

يف ) مل ينلْ(مثل . املاضي املطلِق، ولكن على سبيل النفِي
  :قول الشاعر

   
 وجباٍن نالَ غَاياِت  *كَم شجاٍع مل ينلْ ِمنها الْمنى  "  

لْاَألم"  

   
هذا، ومن اجلديِر باإلشارِة؛ أنّ هذه املقولةَ قد مجعت بني 

قد جاءت صيغةُ . صيغيت السلِب واإلجياِب للماضِي املطلِق
، وصيغة اإلجياِب يف العجِز )مل ينلْ(السلِب يف الصدر 



أنَّ كلَّ صيغٍة : فحاصلُ ما يدخلُ حتت هذا الباِب). نالَ(
كانت أم إنشائيةً إذا كانت تنِبئُ عن حدٍث فعليٍة خربيةً 

  . فيما سبق دونَ أي حتديٍد بوقٍت معيٍن فإنه املاضي املطلق

   
 THE PRESENT UNCONDITIONAL  ـ احلال املطلق2    

 TENSE  

   
 هو الفعلُ الذي يخِبر املتكلِّم عن حدوِثِه يف احلِين الذي   

يف الْمثَِل ) ينِبئُ(كـ . ه بوقٍت معيٍنيتكلَّم دومنا حتديٍد ب
هنا فعلٌ ) ينِبئُ(فـ . الصدق ينبئُ عنك الَ الْوِعيد:"السائر 

إذ يضرب املثلُ ذه املقولِة . مضارع مطلَق ال حدود لوقتِه
وذلك يف احلني الذي يناسب، . للجباِن، يتوعد ثَّم ال يفعل

جيوز أن يكونَ الفعلُ على صيغِة . معيٍندون أي قيٍد بوقٍت 
من : "املاضي يف تأويِل املضارِع كما يف املثل السائر أيضاً

ِر ظَفَربص "ِبرصمن ي ك  أييف احلني الذي يتمس ،ظْفَري 
فالظفر موكَلٌ بالصرب يف كلِّ حاٍل دومنا أي قيٍد . بالصرب

اردان يف مجليت النفِي وكذلك الفعالن الو. بزماٍن معيٍن
ما ض أحد غاضباً إالَّ : "واإلثباِت، كما يف املثل التركي

أي من ال ميلك نفسه من النهوض غضباً " وجلَس خاِسراً



على غريه، فإنه خيسر بذلك يف حينه مىت كان، على 
  . اإلطالق

   
***  

   
 THE FUTURE UNCONDITIONAL :  ـ املستقبل املطلق3

TENSE  

   
هو الفعلُ املضارع الذي يستهلُّ بإحدى أداتِي الزمان  و  

  :يف قول املتنيب) سيعلَم(كـ) السني وسوف(ومها . اآليت

   
ِبأنِني خير من تسعى *  سيعلَم الْجمع ِممن ضم مجِلسنا   

مِبِه قَد  

  ) م 1980، دار بريوت ـ 332أبو الطيب املتنيب ـ ديوان املتنيب ص ـ (   

   
 رِي"وِمثْلُهالُ ـ أَدـ ِإخ فويف قوِل زهري بن أيب " س
  : سلمى

  .أَقَوم آلُ ِحصٍن أَم ِنساُء * وما أَدرِي وسوف ِإخالُ أَدرِي 

   
  :  األزمنةُ الْمركَّبةُ  



   
  ٍد بزماٍن فإنَّ املُتر حمدا املقولتني غييف ِكلْت قَّعإنَّ هذه . و

الصيغَ ال قيد لَها كما مر، وهي مطْلَقَةٌ مستغرقَةٌ يف مفهوِم 
  . الزماِن الْمقِْبِل ِبتماِمِه

   
وهي . فهي على ثالثِة أقساِم رِئيسٍة:  أما األزمنةُ املركّبةُ   

وكلٌّ منها . ال املقيد، واملستقبل املقيداملاضي املقيد، واحل
منقسم إىل فروٍع خمتلفٍة بقيوٍد خاصٍة يتميز ا بعضها عن 

  . ويف غالبها يأيت الفعلُ بعد القيِد. البعض اآلخر

   
 أما قيود الفعِل لتحديِد عالقِة الزماِن به، فكثريةٌ؛ وغالبها   

حروف : ،وبعضها أفعالٌ ... ومل، وإذا، وإنْ، وبينماكقَد
وبعضها تعبريات . إخل...كانَ وصار، وأصبح : ناقصةٌ، مثل

حِكي (مثل : كأمِس، وحيثُ، وإياَك، أو مركَّبةٌ: بسيطةٌ
ه(، و)أنهأن ِوي(، و)رهثين(، و)قال(، و)قيلَ أنحد( ،
وهكذا تتفاوت املراتب . اخل) سبق أنْ(، و)سِمعت يقُولُ(و

الزمنية للفعل ذه القيود، فيكون بعضها أقرب زمناً إىل 
ويكون يف أنواٍع منها . املتكلِِّم أو أبعد إليِه من بعِضِه اآلخِر

كراِر دون األخرى، كما إذا قلتاحتمالُ الت" :اهأَر ت؛ "كُن



ردراخي والتعلى الت كرارالت وِهمي ِد، خبالِف فهذا كالم "
هتأَي؛ إذ قولك"قَد ر" :اهأَر تأي كنت أراه حيناً بعد "كُن ،

، يدلُّ على أن الفعل قد "قَد رأَيته: " حٍني؛ بينما قولك
وسيأيت شرح هذه . حدث مرةً واحدةً بصورٍة جازمٍة

اجلوانب للفعل املقيد املقترن بالزمان الْمركَِّب إنْ شاء اهللا 
  . تعاىل

   
***  

   
  THE PAST CONDITIONAL TENSE: أما املاضي املقيد

   
  : فهو على أربعة أبواب          

  ـ املاضي القريب1   

  ـ املاضي اجلازم 2   

   3وائيـ املاضي الر  

   4وائيـ حكاية املاضي الر  

   
***  

  :الباب األول من املاضي املقيد



     

  ESENT PERFECT TENSETHE PER: املاضي القريب

     

 ،ِن، واملخاطَِبنييِة، واملُخاطَبوهي صيغةُ املخاطَِب، واملخاطَب
اِت، واملتكلِِّم، واملتكلِِّمنيواملخاطَب . إنَّ هذه الصيغ، أقرب

ما حدث من األفعال بالنسبة للمتكلِِّم بني املراتِب الزمنيِة 
بتما، وانسحبتم، قُلْت، وأكْرمِت ، وقر: حنو. للماضي 

وال . كُلُّها جاِزمةٌ. وتناجيتن، وتمسكْت، واستغفَرنا
يشترط يف هذا الباب أن يكون الفعلُ على صيغة املاضي يف 

بل الفعلُ املضارع الذي يأيت بعد بدأَ، . كلِّ األحوال
بوأَص ،اروص ،ادلَ، وععوج ،ذَ، وطَِفقالَ، وأَخازوم ،ح

وأَقَبلَ، وأَنشأَ، وظَلَّ، وبات؛ نعم، الفعلُ املضارع الذي 
يأيت بعد هذِه األفعاِل، يدلُّ على املاضي القريب أيضاً 

أَخذَ "، و"بدأَ يالَِطفُه: "ولكن يفيد التكرار واإلمتداد حنو
طَِفقَا و" و) 150/األعراف(، "ِبرأِْس أَِخيِه يجره ِإلَيِه

جعل يغرِيِه على "، و"يخِصفَاِن علَيِهما ِمن ورِق الْجنِة
صار يشعر بالندم "، و"عاد ينافسه على السلطة"، و"خصمه

أقبل يكَلِّمه "و" أصبح يستوحش منه"، و"على ما فعل



، "أنشأ يقول"، و"ظل حياسبه على تصرفاته" ، و"دوٍء
  " بات يستأنس به"و

   
***  

   

 THE   :املاضي اجلازم:  الباب الثاين من املاضي املقيد         

SIMPLE PAST TENSE  

     

هو الذي يفيد القطع ويدلُّ على حدٍث يف وقٍت معيٍن 
  . من الزمان املاضي

   
  اِبطُهِب :  أما ضفأنْ يأيتَ الفعلُ املاضي يف الكالِم املوج

 بعد)النافيتني ) ال(و) ما(الكالم الساِلِب بعد ؛ ويف )قَد
حنو . للجزم وللداللة على حدوث الفعل مرةً واحدةً

)ِمعِفي : "يف قوله تعاىل) س اِدلُكجلَ الَِّتي تقَو اللَّه ِمعس قَد
  )1/اادلة..." (زوِجها

   
  :يف قول الشاعر) الَ ذَمنا(، و)ما أُخِمدت( وحنو  

   



  ونَ طَاِرٍق  وا دلَن ارن تِمدا أُخم * اِزِلنيا ِيف الننالَ ذَمو
  .نِزيلُ

  )26، 1السموأل بن عاديا، ديوان احلماسةـ أبو متام  (     

   
 أو أن يكون الفعلُ املاضي مقرونا بقيٍد من القيوِد الزمنية   

 إذْ، :وهي الظروف وأدوات اإلستفهاِم كما إذا وقَع بعد
علَى، وِيف، : ولَما، ومذْ، ومنذُ، وحتى؛ كذلك إذا وقَع قبل

وفَوق، وتحت، وِمن، وأَمام، وخلْف، وعن ميني، وعن 
  . وأمس) للحالية(مشال، وقبل، وبعد، وإىل، وإذا به، وهو 

   
***  

   
مثاله مقروناً .  وهذه األمثلة للماضي اجلازم ذه القيود  
  : وف تسبقهبظر

   
وِإذْ قَالَ ربك ِللْمالِئكَِة ِإني جاِعلٌ ِفي اَألرِض  * "  

  )30/البقرة( ". خِليفَةً

  )22/يوسف(  ".ولَما بلَغَ أَشده آتيناه حكْما وِعلْما* "



فأبيت أن ألقاك * ولقد نسيتك مذْ نسيت صداقيت * "
  "منذ هجرتنا

   
بعضها : ومثال الفعل املاضي مقرونا بقيوٍد تأيت بعده    

  :إلنتهاء الغاية، وبعضها للظّرفية

   
دواعي دم مهراقه * دعا الطري حىت أقبلت من ضرية * "

  " غري بارح

  ) 288-1: ديوان احلماسة أليب متام(                      

  " جلس يف املسجد لإلعتكاف * "  

  " * لَقْنخ لَقَدلِْق والْخ نا عا كُنمو اِئقطَر عبس قَكُما فَو
17/املؤمنون(" غَاِفِلني(  

  " وقف حتت الشجرة * "   

  " وقف عن مشاله مث جلس عن ميينه * "   

سافر إىل مكة املكرمة ألداء فريضة احلج، مث رجع  * "   
  ."بعد شهر

  ."ض وإذا به ضعف يبدو واضحاً * "   

  "  وهو يبتسمأقبل * "  

  " وصل أمس * "   



   
***  

  :ومثال الفعل املاضي بعد أدوات اإلستفهام

   
      )17/الربوج(" هلْ أَتاك حِديثُ الْجنوِد* "

  )1/الفيل(" أَلَم ترى كَيف فَعلَ ربك ِبأَصحاِب الِْفيِل* " 

  )68/عةالواق(" أَفَرأَيتم الْماَء الَِّذي تشربونَ* " 

   
إنَّ الفعلَ املاضي بكونه مقروناً بالقيوِد يدلّ على حدٍث 
سابِق الوقوِع قطعاً إالَّ ما جاء بعد أدواِت اإلستفهاِم؛ فإنه 
. جازم حكماً ال حقيقةً، إالَّ ما جاء يف آيات اهللا البينات

وهو حممول على سابِق الوقوِع، وال ينحصر مفهوم الزماِن 
بل يأيت الفعلُ املضارع بعد . صيغِة الفعِل املاضيالسابِق يف 

النافيتني، فيفيدان القطع ووقوع الْحدِث يف ) لَما(و) مل(
لَم يِلد ولَم : " املاضي مع عدم التكرار؛ كما يف قوله تعاىل

 ولَد3/اإلخالص(". ي (  

     

وللماضي اجلازم مشاةٌ باملاضي القريب من بعض 
  . بينهما عموم وخصوصالوجوه، و



   
   

***  

   
   

  : الباب الثالث من املاضي املقيد  
   
  وائياملاضي الر  :THE PAST CONTINUOUS TENSE  

   
 وهو أسلوب للحكايِة عن أمٍر حدثَ؛ حقيقةً أو حكماً؛   

أن يأيت الفعلُ على : وضابطُه. قريٍب يف زمٍن غِري  وذلك
اجلزائية ) لَما(، وبعد )كَانَ(صيغِة املاضي أو املضارِع بعد 

) حىت(اجلوابية وبعد ) ل(الشرطيةُ وبعد ) لوال(اليت تسبقها 
كل ذلك يف الكالم اإلجيايب والسليب ) . ماكان(إذا سبقتها 
فعِل وهو زمانٌ سابق استغرق فيه حدوثُ ال. على السواء

ولَو كُنت فَظا غَِليظَ الْقَلِْب : "عرب مدٍة كقوله تعاىل
ِلكوح وا ِمنفَضوكقوله تعاىل)159آل عمران، (" الَن " : تا كُنم

تدِري ما الِْكتاب وال اإلميانُ ولَِكن جعلْناه نورا نهِدي ِبِه 
  )52/الشورى(  "من نشاُء

  :اعروكقول الش



   
  .لَما ترك الِْقطَا ِطيب الْمناِم* ولَوالَ الْمزِعجات ِمن اللَّيايل 

  )14أبو حممد عبد اهللا مجال الدين ابن هشام األنصاري، قطر الندى وبل الصدى، (

   
وبني ما يتعاقَبه من ) كان(وقد يتخلَّلُ حرف النفي بني 

 يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوه كَانوا الَ: "كقوله تعاىل . فعٍل
  )79املائدة، (" لَِبئْس ما كَانوا يفْعلُونَ

   
   

***  

   
وائيحكاية املاضي الر : THE PAST PERFECT TENSE  

   
. وهو أسلوب للحكايِة عن حكايِة أمٍر يف زماٍن سابٍق

كقولك ) كَانَ قَد(أن يأيت الفعل املاضي بعد : ضابطه
وأما الكالم . هذا يف الكالم اخلربي". كُنت قَد رأَيت زيداً"

أو ) كان( بعد  )قد(اإلنشائي، فإنه ليس من العادة أن يأيت 
هلْ كُنت قَد " أو " ما كُنت قَد رأَيت: "قبله كما لو قلت 

أما . همفإنّ هاتِني الصيغتِني غري معتادٍة عند". رأَيت زيداً؟
أنْ يأيتَ الفعلُ املاضي بعد تركيٍب : طريقة بناِء هذا الباِب
مل يسبق : "كقولك". مل يسبق أنْ: "استحدثه العرب؛ وهو



هل سبق "؛ و"ما سبق يل أن رأيته"، و"يل أنْ رأيت زيداً
هتأنْ رأي لك ."  

***  

     

   
  CONTIDIONAL TENSE  THE PRESENT: أما احلال املقيد

        

فهو باب واحد، وهو احلالُ السريع الذي يتحدثُ فيه 
املتكلِّم عن أمٍر ال يزال جارياً بالنسبة له، وإن كان قد 

أن يكون الفعلُ : مضى بالنسبة لغريِه، وضاِبطُ هذا الباِب
املضارع مقروناً بقيٍد حيدده لتلك اللحظات اليت يتحدثُ 

كَِصيِغ املخاطَِب، واملخاطَبِة واملخاطَبيِن . تكلِّمفيها امل
واملخاطَِبني واملخاطَباِت واملتكلِِّم واملتكلمني من املضارع 

 املنفصلة قبلها؛ حنو أنت تقول، وأنِت  مع ذكر الضمائر
تكتبني، وانتما تسمعان، وأنتم تشهدون، وأنتن تصدقن ، 

ما ِصيغُ األمِر، فإنها من أ. وانا أنصحكم، وحنن نتعاون
  .املستقبل املطلق 

   
   

***  



     

    THE FTURE CONDITIONAL:أما املستقبل املقيد
   TENSES  

                 : فهو على أربعة أبواب  

   
 THE FTURE BOUND: الباب األول منه، املستقبل املعلّق

TENSE                  

   
الفعل الذي يأيت جزاًء للشرط وجيوز أن يكون على وهو 

  :صيغة املاضي واملضارع، وِمثَالُه من املاضي قول الشاعر

   
   هلَكْتم الْكَِرمي تمأَكْر تِإذَا أَن  * اللَِّئيم تمأَكْر َتِإنْ أَنو

    .متردا

   
. اللّئيم يتمرد أي إنْ تكِْرِم الكرمي تمِلكْه، وإنْ تكِْرِم   

وهذا تنبيه ملن يحِسن الظّن بالناس وال يفَرق بينهم، 
فإن اإلكرام . فيوشك أن يناله شر من بعض من أحسن إليه

يف هذا املثال مشترطٌ على وجهني، ومعلّق على وقتني من 
  .املستقبل

   



 ينصركُم ِإنْ تنصروا اللَّه: " ومثاله من املضارع قوله تعاىل  
 كُمامأَقْد تثَبي7/حممد(" و(    

   
***  

   
  : الباب الثاين من املستقبل املقيد  

   
  وائياملستقبل الر  :THE FUTURE PERFECT TENSE  

   
وذلك ) يكُونُ قَد( وهو الفعل املاضي الذي يأيت بعد   

ت إذا سبقْته تكونُ قد أحرز: "جزاًء لفعِل الشرِط كقولك
صرالن "  

   
  : الباب الثالث من املستقبل املقيد  

   
  THE FUTURE NEGATIVE TENSE:  املستقبل السلْيب اجلازم  

   
لَن : "كما يف قوله تعاىل) لَن(وهو الفعل الذي يأيت بعد 

  )92/آل عمران(" تنالُوا الِْبر حتى تنِفقُوا ِمما تِحبونَ 



   
   

***  

   
  :الباب الرابع من املستقبل املقيد   
   
  وائيحكاية املستقبل الر  :THE PAST FUTURE PERFECT 

TENSE                    

      
:" حنو قوله تعاىل..) ما كَانَ ِلـ(وهو الفعل الذي يأيت بعد 

 ِفيِهم تأَنو مهذِّبعِلي ا كَانَ اللَّهم33/األنفال(..." و (  

   
  ر  وذا انتهت مسائل األزمنة يف اللغة العربية بالقدر امليس

  . وذلك باملقارنة مع اللغات األجنبية وباهللا التوفيق

   
                                                   

  فريد الدين آيدن  
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