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الفصل اخلامس
اخلامتة

البحثخالصة.أ
ت وحتليلها ونتائجه السابقة، بنا ء على أسئلة البحث وعلى تقدمي البيا

فاستنباط النتائج يف هذا البحث العلمي سيقدم كما يف اآليت: 
ت اليت تتضمن فيها .١ يف سورة النساءاألفعال املاضية واملضارعة اآل

ت يف سورة النساء يتضمن فيها األفعال املاضية واملضارعة  إال أن سائر اآل
. وينحصر عدد كل من األفعال املاضية واملضارعة بعدد ١٥٦و١٣٨اآليتني ومها آية 

فعال مضارعا. ٤١٤فعال ماضيا و٤١٩فعال، يعين ٨٣٣

سورة النساءمعىن زمن األفعال املاضية واملضارعة يف .٢
:ن معىن زمن األفعال املاضية واملضارعة الذي ُوجد يف سورة النساء كما يف اآليتأ

الفعل املاضي )أ
فعال بتفصيل املعىن كما ٢٢٩تضمن معىن املاضي كما هو يف صيغته، وهذا بعدد )١

يف اآليت:
فعال٢٢املاضي املطلق، يعين -أ

١٤املاضي املقيد، يعين األول املاضي اجلازم وهو يف كالم موجب بعد قد - ب
فعال، وقبل ٧ىل فعال،و يف كالم قبل إ٧فعال، ويف كالم سلب بعد ما 

فعال. والثاين يف املاضي الروائي وهو بعد كان فعل واحد، ٢٢الظروف 
لالم اجلوابية  فعال.٥وبعد ملا فعل واحد، وعند صحبه 
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فعال وبقيد اآلن ٣فعال، يعين يف أفعال الشروع ٤تضمن معىن احلال، وهذا بعدد )٢
فعل واحد.

فعال ١١٨تضمن معىن املستقبل، وهذا بعدد)٣
أفعال٣املستقبل املطلق، يف الوعد والوعيد فعالن، ويف معىن الرتجي -أ
فعال، ويف ٢١املستقبل املقيد، يعين املستقبل املعلق وهو جزاء للشرط -ب

فعال.٦٠الشرط 
فعال، يعين ٦١تضمن معىن األزمنة الثالثة املاضي واحلال واملستقبل، وهذا بعدد )٤

ن كان اليت هي للدوام واالستمرار.يت األكثر م
فعال لصيغته اجلامدة.١٢ال يتضمن معىن الزمن، وهذا بعدد )٥

الفعل املضارع)ب
يت بعد مل وإذا وخربا لكان.٢٠تضمن معىن املاضي، وهذا بعدد )١ فعال 
فعال بتفصيل املعىن كما يف اآليت:٢٨٨تضمن معىن املستقبل، وهذا بعدد )٢

يت قبل سني (املست-أ أفعال).٥أفعال) أو سوف (٧قبل املطلق، وهو 
فعال، ٣٠املستقبل املقيد، يعين األول املستقبل املعلق وهو جزاء للشرط -ب

يت شرطا  أفعال، ٧فعال، والثاين املستقبل السليب اجلازم وهو بعد لن ٢٢و
والباقي مبعينات والثالث حكاية املستقبل الروائي وهو بعد ما كان لـ..فعالن،

من عوامل النواصب واجلوازم (دون مل وملا). 
يت مبوضع نصب على احلال وبعد إن ١٧تضمن معىن احلال، وهذا بعدد )٣ فعال 

وما النافيتني، وبعد كيف.
يت عند جترد عن املعينات.٨٩تضمن معىن احلال واملستقبل، وهذا بعدد )٤ فعال 
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سورة النساءاألفعال املاضية واملضارعة يف منيف ز أشكال الرتاكيب.٣
كما جد يف سورة النساء  األفعال املاضية واملضارعة وُ زمن يف أشكال الرتاكيب أن 
يف اآليت:

زمن األفعال املاضية)أ
، بعد أمساء املوصولة (الذي، اليت، الذين، الاليت، أوالء، وهو املاضييت مبعىن )١

، بعد ملا، و بعد قد، و بعد االستفهام (ما)، و )، ما(إنبعد النافية)، و ما، َمن
العطف على الفعل ، و صفة لنكرة عامة، و بعد كان الناسخة، و بعد الم اجلوابيةو 

قبل ، و ، لوال)جواب من (لو حرف شرط ملا مضى، و املاضي مبعىن زمن املاضي
.)، إذالظروف (إىل، على، يف، ِمن، قبل

بصحبة "اآلن" يف ، ال الشروع (جعل، أخذ)من أفع،وهو احلاليت مبعىن )٢
.اجلملة

، جوابَمن، كلما)(لو، إذا، إن، أما، يةبعد الشرط، وهو املستقبليت مبعىن )٣
عطف على ، و بعد حيث، و بعد املصدرية (لو) والظرفية (إذا)، و على الشرط

يتضمن الرجاء، و يتضمن الوعد والوعيد، و الفعل املاضي مبعىن زمن املستقبل
.(عسى، إذا كان بعد ليت)

لفظ كان الذي يتصف على هللا ، وهو املاضي واحلال واملستقبليت مبعىن )٤
.عطف على الفعل املاضي مبعىن املاضي واحلال واملستقبل، و بصفاته

زمن األفعال املضارعة)ب
، بعد الظرفية (إذ)، و لكان الناسخة، وخرببعد مل، وهو املاضييت مبعىن )١

.ف على الفعل املضارع مبعىن املاضيعطو 
بعد  ، و بعد النافية (ما، إن)، و يف موضع نصب على احلال، وهو احلاليت على )٢

.العطف على الفعل املضارع مبعىن احلال، و كيف
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بعد ، و ي بلالم الناهية، وأمر بالم أمر و بعد ال النافية، وهو املستقبليت على )٣
بعد النواصب (أن، حىت، الم اجلحود، الم  ، و يةبعد لو املصدر ، و سني وسوف

على الشرط، و ما، َمن)بعد الشرطية (إن، ، و الم التعليل، لن)كي،  ، جوا
العطف ، و يتضمن الوعد والوعيد، و من أفعال املقاربة، و بصحبة نون التوكيدو 

.على الفعل املضارع مبعىن املستقبل
عطف على الفعل املضارع ، و يناتبدون املع، وهو احلال واملستقبليت على )٤

.مبعىن احلال واملستقبل

سورة النساءرسم بياين عن األفعال املاضية واملضارعة يف .٤
األفعال

املضارعةاملاضية
قرينة حالية ومعنوية

بلحال ومستقمستقبلحالماضالتجرداألزمنة الثالثةمستقبلحالماض

متضمنة معىن األزمنة املاضي واحلال واملستقبل بل جترد فاألفعال املاضية واملضارعة 
يت يف اجلملة، سواء كانت اجلملة امسية  عنها (يف األفعال املاضية) حبسب القرينة اليت 

أو فعلية أو شرطية.
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توصيات البحث.ب
ن على الباحثني الالحقني الذين سيبحثون عن األفعال. ١ املاضية واملضارعة، 

وسياقا، لتتم  يبحثوا ليس فقط عن الفعل املاضي واملضارع، بل األمر زما
األفعال املعروفة يف البحث عنها.

ن يبحثوا ليس . ٢ على الباحثني الالحقني الذين سيبحثون عن القرآن الكرمي، 
فقط عن سورة واحدة، بل فاضل عنها، لتجاد معنا موسعا وعميقا بل

األكثر من هذا البحث.
ن يهتموا بعلم النحو اهتماما، من قواعده املشهورة إىل . ٣ ملدرس اللغة العربية، 

ليس مشهورا عنها، ألن يف مرحلة إىل مرحلة أعلى حمتج إىل علوم وحبوث ما 
.عميقة
ليكون مبعىن زمن األفعال ماضية واملضارعةن يهتمواملدرس اللغة العربية،. ٤

مون يستطيعون أن يفهموا األفعال يف اللغة العربية صيغة ومعىن.املتعل
ن يقدموا االنتقادات . ٥ وعلى القارئني هذا البحث العلمي، يُرجوا 

واالقرتاحات على سبيل اإلصالح لتمام هذا البحث.


