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  يمبسم اهللا الرمحن الرح
 
 

 حممد وعلى آلهسيدنا حلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على ا
أمجعنيوصحبه .  

    
 مل تكن من  وإنْ، من حيث عالقة الفعل ا بالغةةي أمهّ ذاتمنةَز األفإنَّ: أما بعد

  البحث كانوا قد خاضوا مثار وإنْ العربية علماَءفإنَّ.  للّغة املسائل األساسية
 له بكلِّ تبهواـو مل ينأ هم مل يكترثوا هلذا األمرِ أنإالّ ، اللغة علومِ يف دقائقِلِواجلد

، وقد يكون ذلك  قد حجبهم عن اكتشافه التقليدولعلّ.  من اهتمامٍهما يستحقُّ
  .خرى أُناشئاً من أسبابٍ

  
حيث عالقة  ن م الزمانوا إىل حقيقةنطَفْ مل ي العربية علماَء أنّ وال نقولُ،هذا  

عن  اخلايلِني معاين الفعلِب الفعل به، إذ ال جيوز أن يكون قد التبس عليهم الفرق 
الزمانيةالقيود ،وبني الفعل املقي ا مثل د )َلَط(و )بسبلَ طَ أنْق(و ) بقَونُكُي د 
.  واضحةٌ بينةٌة املختلفكيبِا بني هذه الترالفرق فإنّ ).بلَا طَم لَهالَولَ(و) بلَطَ

والبدإالّ أن يكونوا قد أدركوا هذا الفرق ،هم مل يدخلوا يف تفاصيلها ومل جيعلوا أن 
  . اللّغات منم ذلك يف كثريٍ الزمنية باباً خاصاً كما قد تغِيمن الصلكلٍّ 

  
  يكونَ أنْويغلب ئاً من عدمِ هذا ناشهم علم ةأجنبي اً من  كثري أنَّ، إذْ بِلُغات
  بعد ظهورِ إالَّ تلقائياً وبسهولة إىل الذهنِر ال يتباداتيضتقْمالْ و واحلاجاتاهيمِفامل

 هأوسببٍ يذكِّر ضرورة اليت  الضخمةُ والتقنيةُ احلضاريةُتستدعيه، فهذه املنجزات 
ِنلمسها يف جماالتخمتلفة من حياتنا، ت برهنليس من القليلِ، إذْ على هذه احلقيقة  
 الذّوقِ والفن ا أهلُهعدب عليها الباحثون وأَرثَ وما عرباُءاخل وكشفه العلماُء قد ما

وعلومٍمن صناعات وآالت وأجهزة بقرينة أو بالقياس بني  األمرِة يف بداي بسيطة ،
  .اهالثَمن أَ مرِ اآلخا يفِم ا بفضلِمهدح يف أَوا املكنوناتسحتساشيئني 
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  إالَّ، وما من فعلٍ الزمان مبفهومِةٌيوِض ع عالقةٌ للفعلِد بأنَّ نؤكِّأنْو  البد،ذاه  

  .  من الزمانسطٌ ققتووالولحدوثه وقت؛ 
  
وهو .  حقيقته بعد إىل من الوصولِمفهوم معقَّد مل يتمكن العلماُء الزمانُ فإنه أما  

 فيهما  مرتبطةًنٍيع مرة األرضية حول حمورها وعلى مدارٍ الكانناشئ من دور
، نٍيع مبالشمس، يعين أن األرض جتري يف ذات الوقت حول الشمس على مدارٍ

، وعن الثاين  األربعةُ عن األول املواسمضها فيتمخ حمورِ إىل جرياا حولَإضافةً
  .  املتعاقبان والنهاريلُاللّ
  
ة للزمان هي الساعة وال يسع املقام حلصر ما يدخل يف هذا والوحدة القياسي  

  . جانبيةالباب من تفاصيلَ
  
  زمنيةٌ ذلك أن للفعل مراتب؛ باإلهتمامه جديربالنسبة للفعل، فإن الزمانُ أما  

وهلذا فإن عالقة الفعل بالزمان أمشل بكثري من القدر الذي حصرها علماء . خمتلفةٌ
العربية يف صثالغٍي ورمبا مل يكن غَ. ثرضهمعلى مفهوم الوقوف مانمباشرةً الز  ،

، فاقتصروا يف  واحلرفعن اإلسمِمييزه  للفعل إىل تعريفيتوصلوا وإمنا أرادوا أن 
 مسى بعضهم وقد. هذه احملاولة على تقسيمه إىل املاضي واحلال واإلستقبال فحسب

  العربيةغة حيث أن طالب اللّ؛ واضحة غري املسئلةَ فإنّ،ذال. باألزمنة الثالثةالصيغَ 
تعبرياً داً حول هذه القضية، فيتسائل عما إذا كانت هذه التسميةُقد يكون مترد 

عن الصغِيأم املراتبِ الفعلية ؟ الزمنية  
  
  على اإلطالق، وهذا ال يدخل الزمانعن ينفك  ال، بوقوعه حقيقة الفعلَنعم إنّ  

 عند وقوعه البتة، ويصبح ماضياً بعد وقوعه  حايلٌّالفعلَ أنّ إذ. يف نطاق دراستنا
  . ى عن تصورات منطقية حبتة فهذه ال تتعد.وهو مستقبل ما مل يقع. حقيقة
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الالت  دهلاالزمنـيةُ  فالصيغة .للفعل الصيغة الزمنية املوضوعة وإمنا حنن بصدد  
 املاضي على ء كبنا؛ وهي املاضي واحلال واإلستقبال؛طلقةمقرونة بأحد األزمنة امل

 ودخول السني وسوف على ، واستهالل املضارع  بأحد حروف املضارعة،الفتح
 عالقة  فإنّ، على املراتب الزمنية للفعلدلُّت فإذا كانت هذه القرائن .املستقبل

 من  الواحدةيِغة  للصإذ ال خيفى أنَّ. ن أكثر مشوال من هذا التقسيماالفعل بالزم
متعلقةٌالفعل دالالت بأزمنة على حسب ما يصطحب الفعل من كلمات أو  خمتلفة 

 من األمثلة  مثالٍ ماضٍ، لكن قد يفيد يف كلِّ وهو فعلٌ،)ىهتنا( مثالً فإن .تركيب
اآلتيةمعىن ملراتب الزمان الغابر، خيتلف ذلك املعىن يف كلِّ اخلمسة منها عن  واحد 

الدالالتالزمنية يف بقية بسببِ األمثلة اليت لَ األدوات قَحا وهيت :  
  نتهى ا ـ١  
   قد انتهى ـ٢  
   إذ انتهىـ٣  
   كان قد انتهىـ٤  
   لواله ملا انتهى ـ٥  
  

 ، املذكورة من األمثلة مثالٍيف كلِّ) ىنتها ( عليها فعلُ اليت يدلُّ الزمنيةَاملرتبةَإنّ 
ختتلفعن بقي املراه  منيةنتهىا(يف األمثلة األخرى ، مع أن فعل تبِ الز (قد وريف د 
ـ على سبيل ) نتهىا ( فعلَ من هذا فإنَّ وأغرب. على السواء األمثلة من هذهكلٍّ

 مع قٍلَّع معلى مستقبلٍ يدلّ " إنتهى الوجل،إذا انتهى األجل: "املثال ـ يف مجلة 
ماضٍه فعلٌأن .  
  
 يف هذه دباِءاألني وني والنحوي من الصرفي العربية علماُءلْخدإمنا مل ي: ا قيلأما إذ  

  هذا اإلعتذار غري فإنّ العلمِ لطلبةالًسهي وت،ملسائل جتنباً من التطويل يف االتفاصيل
 إلعرابيةا واهتمامهم على املسائل اإلشتقاقية ركّزوا جلَّ هم قدويغلب أن. مقْنِعٍ
  : دون غريها وهي أهداف فحسب، وحرصوا يف ذلك على حتقيق ثالثةةيغوالبال
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  ،حنِ من اللّ اخلالص السليم النطقـ١  
  ، من الغلطةُ اخلالص السليمةُ القراءةُـ٢  
  .  واإلنشائي من اخلطأ اإلمالئي اخلالصةُ الصحيحةُ الكتابةُـ٣  
  
هم  ألن العربيةاً جانبياً بالنسبة لعلماِء بالزمان أمر الفعلِ عالقةلةُأإذن فتكون مس  

حصروا مهمهم يف األبوابِتاملذكورة وألن ،ه ليست للزصلةٌمان مباش ةٌرذه  
  . م وهذا أحسن الظن،وا امل يهتم  لذلك الثالثةاألبوابِ

  
  وحيث أن شباباألمة قد أقبلوا على اللّ العربِ من غريِ اإلسالمية غةالعرية  
  هلا بعد انتشار الصحوةمه رغبت وازدادت األخريةا يف هذه املرحلة متزايدإقباالً

اإلسالميةمنذ بضع سنني بسبب تطورات إىل دراسة ، فقد دعت الضرورةُ طارئة 
 اللّغات اً يف تصريفا هام مكانحتتلُّ بالزمان  الفعلِ عالقة قضيةَإذ أنّ. هذه املسألة

 ةً خاص الزمنيةغِي الصة يف ترمج شديدةً يعانون أزمةً من الطالبِ وكثري. العربيةغري
إىل اللغةيل هذه العقبة اليت ذل وال جيدون مصدراً ليستعينوا به على ت العربية

  هذه املسألةَ هلم أن أتناولَ املساعدة من بابِلذا رأيت.  إىل آخررضهم من حنيٍتتع
  : فأقول مستعينا باهللا تعاىل.طسب م سهلٍسلوبٍبأفأخلِّصها 

  
 يف ه استعمالُ يكثر الفعلَ ألنَّ هاممرأل بالزمان  الفعلِ عن عالقة التعبريإنَّ  

 ب وتتشعوِح النبِت كُ ا غالب اليت يستهلُّ الثالثةعناصرِال وهو أحد. احلديث
أبوابِةُمنها بقي مقرونٌ الفعلَ، وألنَّ القواعد مطلقا بزمان ،ًاإلسمِ خبالف  
واحلرفوأن ،هتزداد ةُ أمهيمان  الفعلِ عالقةبالزةً خاصيف ترمجة العقود واملواصفات  
  . البشرية يف العالقات األثرِا من الوثائق ذاته وأمثالوالتقاريرِ

  
  : معانةُ ثالثللفعلِ إنّ مث  
  
  ) .انبه وذَ،قطن وي،رفَغَ(كـ . وهو مفاد الفعل ارد .  طبيعياألول منها  
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مثل . على حروفه األصلية الزيادة ىن عندعوهو ما يفيد م.  عارضيالثاين منها  
)اسفَتغر،قَ ويلُات،وت عجبان.(  

  
  . بالزمان ه عالقت من خاللِ معناهوهو الذي يظهر.  ضمنِيالثالث منها  
  
 أو خمتلفاً جداً من حيث القرب أو البعد ، أو بعيداً، فقد يكون قريباًالزمان،أما   

  يف هذ اإلطار تكشف لنابالزمان  الفعلِ عالقةَإذن فإنَّ.  للراويبالنسبة للفاعل أو
 ددعاملراتبت منيةالز بأنها أكثروقد خيتلف هذا.  من ثالثة ددعالت رى  إىل أخمن لغة

حسب طبيعتها وانسجاما معهرةاملتطو اللّغات . مل ت قد ال تشالبسيطةَ فإنّ اللّغات
على مصطلحاتوال تدعو حاجةُ علمية ا إىل استعمالِ الناطقني ص للمراتبغٍي  

ةمنيالز .  
  
 بسيط يف األساس ـ من حيث عالقة الفعل به ـ فينقسم إىل الزمانأما   
 عن  مطلقةٌ البسيطةَ األزمنةَلذا فإنَّ.  فرعب، واملركَّلٌ منهما أصفالبسيطُ. بٍمركَّو

أما املركَّالقيود ،ةُبفإن ها مقيةٌد .  
  
  : وهي ثالثةٌ البسيطةُاألزمنةُ  
  
  THE PAST UNCONDITIONAL:   املاضي املطلقـ١  

  وهو الفعل الذي يبِخاملتكلِّر اوي  أومالر مان من  سابقٍ يفه حدثَأندومنا الز 
أيلَ تقييد هبوقت م عمثل  . نٍي)طَقَتأنو ،مفُطَا عالَوا، وع يف قول الشاعر) وافُر:  
  
    

  اوتكُوا سانا كَ مدعاساً بن  أُ *  صمتدعب الدراهم وأنطقت
ـْلٍ ى لَوا عفُطَا عمفَ   اوتـُب ثُةمركْموا لفُر عالَ  و*أَحد بِفَض

  )م ١٩٧٤ - ، دار اجليل، برياوت٣٠اإلمام الشافعي، ديوان الشافعي ص (  
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 بل. نٍيع هلا بوقت م دومنا حتديد الثالثةَ املاضيةَ قد ذكر هذه األفعالَ الشاعرفإنَّ  

  يبدأ ينطق،ىنكل من أصاب من الغ"  : قال الشاعروكأنَّ.  البياينِّاأطلقها لشموهل
 على  يدلُّوهذا تعميم" قب فيما س على الصمتهمغر ي بعد أن كان احلرمانُةأَرجبِ

، غري حمدودة  املاضي يف طيةٌق مستغرأفعالٌ) وافُر عالَوا، وفُطَا عم، وأنطَقَت(أن 
  . جبزٍء منه

  
، ولكن على طلقِ على املاضي املكذالك يدلُّ،)مل( الذي يأيت بعد  املضارعوالفعلُ  
  :يف قول الشاعر) لْنمل ي(مثل .  النفيِسبيل

  
  "لْم اَألاتاي غَالَ نانبج  و*ى نما الْهن ملْن مل ياعٍج شمكَ"  
  

 السلبِ  بني صيغيت قد مجعتاملقولةَه هذ؛ أنّ  باإلشارة ومن اجلديرِ،هذا
 وصيغة ،)لْنمل ي( يف الصدر  السلبِ صيغةُقد جائت.  املطلقِ للماضيِبِواإلجيا
  فعلية صيغةكلَّ أنَّ : هذا البابِ حتت ما يدخلُ فحاصلُ.)الَن (زِج يف العاإلجيابِ
  بوقت حتديد أي دونَقب فيما سعن حدث تنبِئُ  إذا كانت أم إنشائيةً كانتخربيةً

معنٍيه املاضي املطلق فإن .  
  

  THE PRESENT UNCONDITIONAL TENSE لق   احلال املطـ٢  
  
 به  دومنا حتديدمن الذي يتكلَّ يف احليِه عن حدوثم املتكلِّربِخ الذي يهو الفعلُ  

بوقتم عكـ . نٍي)ييف الْ) ئُبِنائر س اللِثَم":ينبئُالصدق ع نالْ الَك وعفـ . يد
)يلٌعهنا ف) ئُبِنمطلَ مضارع ال حدق ودإذ.  لوقته برضاملثلُ يذه املقولة للجبان  ،

يتوعوذلك يف احلني الذي يناسب. م ال يفعل ثَّد،دون أي قيد بوقت م عجيوز . نٍي
: ائر أيضاًس كما يف املثل ال املضارعِ املاضي يف تأويلِ على صيغة الفعلُأن يكونَ

"منص فَ ظَرِبر "أيمن ي بِصر  فَظْيرموكَلٌفالظفر. ك بالصرب، يف احلني الذي يتمس  
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وكذلك الفعالن الواردان يف مجليت . نٍيع م بزمان قيد دومنا أي حالٍبالصرب يف كلِّ
أي " راًاس خسلَ وج غاضباً إالَّما ض أحد: "، كما يف املثل التركي واإلثباتالنفيِ

على غريه، فإنه خيسر بذلك يف حينه مىت من ال ميلك نفسه من النهوض غضباً 
  . كان، على اإلطالق

  
***  

  
  THE FUTURE UNCONDITIONAL TENSE  :املستقبل املطلق ـ ٣

  
السني (ومها .  اآليتالزمان يِ أداتحدىإب يستهلُّ  الذي املضارعوهو الفعلُ  

  :يف قول املتنيب) ملَعيس(كـ) وسوف
  
  سيلَعالْم جمعم من مض مجلسنِي  *ا نبِأنخيرم نت سى بِعقَه دم  
  ) م ١٩٨٠ ، دار بريوت ـ٣٣٢ أبو الطيب املتنيب ـ ديوان املتنيب ص ـ(  
  
لُثْومه" سوـ إِف ـ أَالُخ زهري بن أيب سلمىيف قولِ" ريِد  :  
وا أَمريِدو سوإِف أَالُخ قَأَ  * ريِدوآلُم ح أَنٍص نِم اُءس.  
  
  : ةُبكَّرم الْاألزمنةُ  
  
، ا كما مره لَ ال قيدغَي هذه الصإنَّ. بزمان حمدد را املقولتني غيتلْيف ك املُتوقَّع فإنَّ  

ةٌقَلَطْوهي مم ستغيف مفهومِةٌقَر  انمقْ الزبِلِبِالْم تاممه .  
  
 ، واحلال املقيدوهي املاضي. ةسي رئ أقسامِفهي على ثالثة:   املركّبةُأما األزمنةُ  
ا  يتميز ة خاص بقيود خمتلفة إىل فروعٍمنها منقسم وكلٌّ . املقيد، واملستقبلاملقيد
  .  بعد القيدويف غالبها يأيت الفعلُ. ا عن البعض اآلخرهضبع
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  اأم الفعلِقيود لتحديد ما  عالقةالز؛ به، فكثريةٌنوغالب هكقَ: ا حروفومل، د ،
 .إخل ...، وأصبح وصاركانَ: ، مثل ناقصةٌوبعضها أفعالٌ... ، وبينما وإنْوإذا،

وحيثُكأمسِ:  بسيطةٌوبعضها تعبريات ،،اَكوإي أو م ،كَّرمثل : ةٌب)حكيهأن (، 
. اخل)  أنْقبس(و، )ولُقُ يتعمس(و، )حدثين(و، )قال( و،) أنهقيلَ( و،) أنهيوِر(و

 زمناً إىل ها أقربه القيود، فيكون بعضذ للفعل الزمنيةوهكذا تتفاوت املراتب 
 دون  التكرارِحتمالُا منها ويكون يف أنواعٍ. رِ اآلخه من بعض إليه أو أبعدمِاملتكلِّ

 التراخي  على التكرارموه ي فهذا كالم؛"هار أَتنكُ: " كما إذا قلت،األخرى
،دردوالتقَ "  خبالفأَد ريتكُ: "إذ قولك؛ "هنأَت ار؛  أي كنت أراه حيناً بعد حنيٍ،"ه

.  جازمة بصورة واحدةًعلى أن الفعل قد حدث مرةًيدلُّ  ،"هتيأَ ردقَ: " بينما قولك
  .  شاء اهللا تعاىل إنْبِكَّرم الْبالزماناملقترن  املقيد وسيأيت شرح هذه اجلوانب للفعل

  
***  

  
  
  

أمدا املاضي املقي :THE PAST CONDITIONAL TENSE  

  
  :فهو على أربعة أبواب    
  املاضي القريبـ ١  
   املاضي اجلازم ـ٢  
   الروائي املاضيـ٣  
  الروائي حكاية املاضي ـ٤  

  
***  

الباب األودل من املاضي املقي:  



  ١٠

    
  THE PERESENT PERFECT TENSE: ملاضي القريبا

    
 ،مِ واملتكلِّ،اتب واملخاطَ،نيبِواملخاطَ، واملُخاطَبينِ، ةب واملخاطَ،بِ املخاطَوهي صيغةُ

 بني مِ ما حدث من األفعال بالنسبة للمتكلِّ أقرب، هذه الصيغإنَّ. نيمواملتكلِّ
 ، وتناجيتن،متبحسانا، وقربتم، و وأكْرمت ، قُلْت:حنو.  للماضي الزمنية املراتبِ

كْتسموتو ،استفَغرلُّكُ. انهازِا جوال يشترط يف هذا الباب أن يكون الفعلُ. ةٌم 
، ذَخ، وأَأَد الذي يأيت بعد ب املضارعبل الفعلُ.  األحوالعلى صيغة املاضي يف كلِّ

؛ نعم، ات، وبلَّ، وظَأَشن، وأَلَبقَ، وأَالَاز، ومحبص، وأَار، وصدا، وعلَع، وجقفوطَ
 على املاضي القريب أيضاً ولكن ، يدلُّ األفعالِ الذي يأيت بعد هذه املضارعالفعلُ
يفيدالتكرار حنو واإلمتداد " :بأَدالَ يفُطأَ" و،"هبِذَخ أَسِأْر خيهي جرلَ إِهي١٥٠/األعراف( ،"ه( 

عاد "، و"على خصمه يغريِه جعل"، و" وطَفقَا يخصفَان علَيهِما من ورقِ الْجنة"و
" أصبح يستوحش منه" و،"صار يشعر بالندم على ما فعل"، و"على السلطة ينافسه

بات " و،"أنشأ يقول" و،"ظل حياسبه على تصرفاته" ، و" دوٍءهملِّكَأقبل ي"و
  " تأنس بهيس
  

***  
    املاضي اجلازم: دالباب الثاين من املاضي املقي:   THE SIMPLE PAST TENSE 

    
هو الذي يفيدويدلُّ القطع على حدث يف وقت م عمان  مننٍياملاضي الز .  

  
  طُابِأما ضكالمِال املاضي يف  الفعلُ يأيتَنْفأ: هبِ املوجقَ ( بعدكالم ال؛ ويف )د
.  واحدةًالنافيتني للجزم وللداللة على حدوث الفعل مرةً) ال(و )ما( بعد بِلالسا
  )١/اادلة(..." قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تجادلُك في زوجِها: "يف قوله تعاىل) عمس( حنو

  
  :يف قول الشاعر)  ذَمناالَ(و، )تدمخا أُم(وحنو  



  ١١

  
  وا أُمخمدتن ار لَنقٍارِ طَونَا د * ا الَونيفِ ذَمازِ النلنييلُزِ ن.  
  )٢٦، ١السموأل بن عاديا، ديوان احلماسةـ أبو متام (  

  
  وأدواتوهي الظروف الزمنية  من القيودا بقيد املاضي مقرونأو أن يكون الفعلُ  

:  قبلعقَى؛ كذلك إذا وت، وحذُن، ومذْا، ومم، ولَإذْ:  بعدعقَ كما إذا واإلستفهامِ
وفَى، ويفِلَع ،وو، قتحتوم ،وأَن ،ماملْ، وخفوع ،ميني، وعن مشال، وقبل، ن 

   .وأمس) للحالية(إىل، وإذا به، وهو ووبعد، 
  

***  
  
  : وف تسبقهرمثاله مقروناً بظ. وهذه األمثلة للماضي اجلازم ذه القيود  
  
  )٣٠/ةقربال(  ."ربك للْمالئكَة إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةًوإِذْ قَالَ * "  

  )٢٢/فيوس(  ."ولَما بلَغَ أَشده آتيناه حكْما وعلْما* "
  "فأبيت أن ألقاك منذ هجرتنا* صداقيت  نسيتك مذْ نسيت ولقد" *

  
  ومثال الفعل املاضي مقرون بعضها إلنتهاء الغاية، وبعضها:  تأيت بعدها بقيود 

  :للظّرفية
  

   "دواعي دم مهراقه غري بارح* دعا الطري حىت أقبلت من ضرية "* 
  ) ٢٨٨-١: ديوان احلماسة أليب متام(           

  " جلس يف املسجد لإلعتكاف* "  
  )١٧/املؤمنون(" افلنيولَقَد خلَقْنا فَوقَكُم سبع طَرائق وما كُنا عن الْخلْقِ غَ* "  

  " وقف حتت الشجرة* "   
  " وقف عن مشاله مث جلس عن ميينه* "   
  ."سافر إىل مكة املكرمة ألداء فريضة احلج، مث رجع بعد شهر* "   



  ١٢

  ."ض وإذا به ضعف يبدو واضحاً* "   
  " أقبل وهو يبتسم* "  
  " وصل أمس* "   
  

***  
  :مومثال الفعل املاضي بعد أدوات اإلستفها

   
" *ودنيثُ الْجدح اكلْ أَت١٧/الربوج(" ه(    

  )١/الفيل(" أَلَم ترى كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفيلِ"  *

  )٦٨/الواقعة(" أَفَرأَيتم الْماَء الَّذي تشربونَ* " 

  

  قطعاً إالَّعِ الوقو سابقِعلى حدث يدلّ  بكونه مقروناً بالقيود املاضي الفعلَإنَّ
ه ؛ اإلستفهامِما جاء بعد أدواتفإن ما جاء يف آيات اهللا ، إالَّ حقيقةً حكماً الجازم 

 يف السابقِ الزمان  مفهوم، وال ينحصر الوقوعِوهو حممول على سابقِ. البينات
بل يأيت الفعلُ.  املاضي الفعلِصيغةلَ( و)مل( بعد  املضارعان النافيتني، فيفيد)ام 

 قوعوو الْالقطعحديف قوله تعاىل؛ كما التكراردم  يف املاضي مع عث " : دلي لَم
 ولَدي لَم٣/اإلخالص( ."و (  

    
  وبينهما عموم، باملاضي القريب من بعض الوجوهوللماضي اجلازم مشاةٌ

  . وخصوص
  
  

***  
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  دالباب الثالث من املاضي املقي:  
  
  THE PAST CONTINUOUS TENSE: ئي الروااملاضي  
  
  وهو أسلوبعن أمرٍ للحكاية  حغريِأو حكماً؛ وذلك  يف زمنٍ حقيقةً ؛ثَد  

، وبعد )انَكَ( بعد  املاضي أو املضارعِ على صيغةأن يأيت الفعلُ: هوضابطُ. قريبٍ
إذا ) حىت(اجلوابية وبعد ) ل( وبعد الشرطيةُ) لوال(اجلزائية اليت تسبقها  )املَ(

 وهو زمانٌ. كل ذلك يف الكالم اإلجيايب والسليب على السواء) . ماكان(سبقتها 
الفعلِستغرق فيه حدوثُا سابق عرب م ديظَ : " كقوله تعاىلةا غَلفَظ تكُن لَوو

كلوح نوا مفَضوكقوله تعاىل)١٥٩آل عمران، (" الْقَلْبِ الَن " :رِي مدت تا كُنم ابتا الْك
  )٥٢/الشورى("  وال اإلميانُ ولَكن جعلْناه نورا نهدي بِه من نشاُء

  :وكقول الشاعر
  
لَوالْالَو مزعجاتم ايل نلَ * اللَّيام كرالْ تاطَق طالْيب مامِن.  

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

  
كَانوا : "كقوله تعاىل .  من فعلٍهباقَعتوبني ما ي) كان( النفي بني  حرفلُوقد يتخلَّ

  )٧٩املائدة، (" الَ يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ
***  

  
      THE PAST PERFECT TENSE :  الروائيحكاية املاضي

 
وهو أسلوبللحكاية أمرٍ عن حكاية أن يأيت الفعل : ضابطه.  سابقٍ يف زمان

ا أمو. هذا يف الكالم اخلربي". داًيت زيأَ رد قَتنكُ"كقولك ) د قَانَكَ(املاضي بعد 
الكالم اإلنشائيفإن ،أو قبله كما لو ) كان(بعد )  قد( ليس من العادة أن يأيت ه



  ١٤

فإنّ هاتنيِ الصيغتنيِ . "داً؟ي زتيأَ رد قَتن كُلْه" أو " تيأَر د قَتنا كُم: "قلت 
أنْ يأيتَ الفعلُ املاضي بعد تركيبٍ : أما طريقة بناِء هذا البابِ. غري معتادة عندهم

ما "، و"مل يسبق يل أنْ رأيت زيداً: "كقولك". مل يسبق أنْ: "استحدثه العرب؛ وهو
  ". هل سبق لك أنْ رأيته"؛ و"أن رأيتهسبق يل 

***  
    
  

  THE PRESENT  CONTIDIONAL TENSE:  املقيدأما احلال

    

 ال يزال  عن أمرٍمفيه املتكلِّ يتحدثُ  الذي السريع، وهو احلالُ واحدو بابهف
يكون أن :  هذا البابِطُابِ، وضله، وإن كان قد مضى بالنسبة لغريه جارياً بالنسبة

. م املتكلِّا فيهيتحدثُلتلك اللحظات اليت  حيدده  مقروناً بقيد املضارعالفعلُ
 واملتكلمني مِ واملتكلِّاتب واملخاطَنيبِواملخاطَ واملخاطَبينِ ةب، واملخاطَبِ املخاطَغِيصكَ

ني، تكتب وأنت تقول، أنت ذكر الضمائر  املنفصلة قبلها؛ حنو من املضارع مع
ا أم. تصدقن ، وانا أنصحكم، وحنن نتعاونأنتن وانتما تسمعان، وأنتم تشهدون، و

صاألمرِغُي فإن ،ا من املستقبل املطلق ه.  
***  

    
  

    THE FTURE CONDITIONAL TENSES    : املقيدأما املستقبل
    :فهو على أربعة أبواب  

 
      URE BOUND TENSETHE FT:  املعلّقاملستقبل، الباب األول منه

 
للشرط وجيوز أن يكون على صيغة املاضي  جزاًء وهو الفعل الذي يأيت

الُثَواملضارع، وممن املاضي قول الشاعره :  
  



  ١٥

  .   اللَّئيم مترداتمركْأَأَنتَ  نْإِو * هتكْلَ مميرِكَ الْتمركْ أَتنا أَذَإِ  
  
 يحِسن الظّن  ملنوهذا تنبيه. تكْرِمِ اللّئيم يتمرد ، وإنْهكْلم تالكرمي تكْرِمِ أي إنْ  
فإن اإلكرام .  من بعض من أحسن إليهيوشك أن يناله شرفبينهم،  يفَرق الناس والب

  .على وقتني من املستقبلمعلّق على وجهني، و مشترطٌ يف هذا املثال
  
    )٧/حممد(" صروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم إِنْ تن: "ومثاله من املضارع قوله تعاىل  
  

***  
  
  :الباب الثاين من املستقبل املقيد  
  
  THE FUTURE PERFECT TENSE: الروائياملستقبل   
  
  الشرطلفعلِ جزاًء وذلك) د قَونُكُي(وهو الفعل املاضي الذي يأيت بعد   

  " أحرزت النصر سبقْته تكونُ قد إذا" :كقولك
  
  : املقيدالباب الثالث من املستقبل  
  
  THE FUTURE NEGATIVE TENSE: اجلازم السلْيب املستقبل  
 

لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا مما : "كما يف قوله تعاىل) نلَ(وهو الفعل الذي يأيت بعد 
  )٩٢/عمرانآل (" تحبونَ 

  
  

***  



  ١٦

  
  : املقيدبع من املستقبلالباب الرا  
  
      THE PAST FUTURE PERFECT TENSE : الروائيحكاية املستقبل  

    
وما كَانَ اللَّه ليعذِّبهم :" حنو قوله تعاىل..) ـ لانَا كَم(وهو الفعل الذي يأيت بعد 

 يهِمف تأَن٣٣/األنفال(..." و(   
  
وذلك باملقارنة مع  امليسر العربية بالقدروذا انتهت مسائل األزمنة يف اللغة   

  . اللغات األجنبية وباهللا التوفيق
  

  فريد الدين آيدن                        
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