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الفصل الرابع
ت وحتليلها تقدمي البيا

ت.أ وصف البيا
حملة عن سورة النساء

ته فعددها ربع عشرة سورة.ه يعين مائة وأسور من عدد لقرآن الكرمي أن ل وأما آ
وهذا على حسب املصحف االمريي الذى ،الف ومائتان وست وثالثون آيةستة آ

ت القرآن ،١٣٤٢طبعته احلكومة املصرية عام  وقال اإلمام الداىن أمجعوا على أن عدد آ
ال ومائتا آية ية مث اختلفوا فيما زاد على ذلك فمنهم من مل يزد ومنهم من قآالف ستة آ

ت وقيل وأ ربع عشرة وقيل وتسع عشرة وقيل ومخس وعشرون وقيل وست وأربع آ
بع وسبعون ألف كلمة وتسعمائة وأربع وثالثون  فقيل سوأما عدد كلماته١٠٣وثالثون.

فقيل ثالمثائة ألف حرف روفهما عدد حوأ١٠٤كلمة وقيل وأربعمائة وسبع وثالثون.
فكان ١٠٥.وثالثة وعشرون ألف حرف وستمائة حرف وسبعون حرفا وقيل غري ذلك

أحد سور منه سورة النساء.
ملدينة. وكذا مدسورة النساء نية، قال الَعْوِيف عن ابن عباس: نزلت سورُة النساء 

بت، وَرَوى من طريق عبد هللا بن  َرَوى ابن مردويه عن عبد هللا بن الزبري، وزيد بن 
َهلِيعة، عن أخيه عيسى، عن ِعْكرمة عن ابن عباس قال: ملا نزلت سورة النساء قال 

١٠٦َحْبس ".رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ال

.١٩٣-١٩٢ص. ، CD Maktabah Syamilahريخ القرآن الكرمي، طاهر الكردي، حممد١٠٣
املرجع نفسه١٠٤
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عن خاريمسيت هذه السورة يف كالم السلف سورة النساء ؛ ففي صحيح الب
عنده يفوكذلك مسيت " .عائشة قالت " ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إال وأ

وي يف ر ا ذ مميؤخاملصاحف ويف كتب السنة وكتب التفسري وال يعرف هلا أسم آخر لكن
رة عين سو يى " صيحي البخاري عن ابن مسعود من قوله " لنزلت سورة النساء القصر 

ا شاركت هذه السورة يف التسمية الطوىل ومل أقف عيه  ع كتاب . ووقرحياصالطالق أ
دي أن هذه السورة تسمى سور  لكربى واسم نساء اة البصائر ذوي خربة التمييز للفريوز أ

، ومل أره لغريه.النساء الصغرىسورة الطالق سورة 
حكام  حكام صلة الرحم مث  ا افتتحت  ضافة إىل النساء أ ووجه تسميتها 

ا أحكاما كثرية من أحكام النساء : األزواج  حكام ختص النساء وأن  والبنات وختمت 
١٠٧ختص النساء.

ا قالت : ما نزلت سورة البقرة  ملدينة ملا صح عن عائشة أ وكان ابتداء نزوهلا 
عنده . وقد علم أن النيب صلى هللا عليه و سلم بىن بعائشة يف  وسورة النساء إال وأ

سورة النساء نزلت املدينة يف شوال لثمان أشهر خلت من اهلجرة واتفق العلماء على أن
بعد البقرة فتعني أن يكون نزوهلا متأخرا عن اهلجرة مبدة طويلة . واجلمهور قالوا : نزلت 
بعد آل عمران ومعلوم أن آل عمران نزلت يف خالل ثالث أي بعد أحد فيتعني أن 

١٠٨ها .تكون سورة النساء نزلت بعد

تسمى : سورة النساء , ذكر هللا تعاىل كثريًا من سورة يف القرآن من طوال السور 
ت القرآن اليت جاءت يف بيان احرتام املرأِة , ويف بيان ما  حقوق املرأة يف اإلسالم , و آ
هلا من واجباٍت , وحقوق كثرية جداً , وكذا أحاديُث الرسول (صلى هللا عليه وسلم ) .  

, ويف احلث على توقريها , واحرتامها . كثرية وشهرية يف بيان حقوق املرأِة يف اإلسالم
فمن ذلك قوله تعاىل { وإذا طَلَّْقُتُم النِّساَء فـَبَـَلْغَن أَجَلُهنَّ فأْمِسُكوُهنَّ ِمبَْعُروٍف أْو 

)، ٢٠٠٨لدار التونسية للنشر، ، اجلزء األول،  (بريوت: االتحرير والتنويرحممد الطاهر بن عاشور، ١٠٧
. ٨٧٩ص.  

.٨٨٠املرجع نفسه، ص. ١٠٨
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َسرُِحوُهنَّ ِمبَْعُروٍف وال ُمتِْسُكوُهنَّ ِضرارًا لِتَـْعَتُدوا َوَمْن يـَْفَعْل ذِلَك فَـَقْد ظََلَم نـَْفَسه 
).٣١: (النساء}

وُهنَّ أن يـَْنِكْحَن ال تـَْعُضلُ نَّ فَ َلهُ وقال تعاىل : { وإذا طَلَّْقُتُم النِّساَء فـَبَـَلْغَن أجَ 
ْلمْعُروف }  ِ نَـُهم  )٣٢(النساء: أْزواَجُهنَّ إذا َترَضوا بـَيـْ

ْحسان }  ِن فإْمَساٌك ِمبَْعُروٍف أو َتْسرِْيٌح ِ ء: (النساوقال تعاىل : { الطَّالُق َمرَّ
١٠٩.)٣٣

ت.ب حتليل البيا
١اآلية .١




    
الفعل املاضي)أ

لقرآن)١ ، فعل ماض ١١٠خلق من "خلقكم" عائد إىل الناس املخاطبني 
يت بعد اسم املوصول  ا  معلوم مبين على الفتح. وتضمن زمن املاضي أل

ألمر يف اللفظ "اتقوا ربكم". وخلق ا لناس يدل وتعني اخلطاب إىل الناس  
على زمن املاضي قبل األمر يعين "اتقوا ربكم".

CD، الطبعة األوىل، اجلزء األول، (فتاة اإلسالم اقرئي حىت ال ختدعيصاحل بن إبراهيم البليهي، ١٠٩

Maktabah Syamilah(٧٠هـ، ص. ١٤٠٦.
.٣١٣ص. املرجع السابق، حممد الطاهر بن عاشور، ١١٠
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، فعل ماض معلوم مبين على ١١١أي حواء" خلق من ")٢
لداللة  أن العمل مت يف زمن ماض مطلق.  الفتح. وتضمن زمن املاضي 

وأيضا معلوم يف خلق حواء آلدم يف زمن سابق.
بث من ")٣       ،"ين على الفتح. فعل ماض معلوم مب

لداللة  على أن العمل مت يف ز  لق. اض مطمن موتضمن الفعل زمن املاضي 
 ذا ا لتوالد من آدم وحواء، فأيضا  أن لتفسري دلأي خلق 
بناء آدم وحواء، فظالزم ن ذلكهر يفن يف املاضي ألن التفسري يبني 

الزمن ماضي. 
كان من ")٤     ،" .قص مبين على الفتح فعل ماض 

الدوام واالستمرار الذي يعم األزمنة الثالثة يعين وتضمن الفعل معىن 
حفيظًا يسألكم عما أمركم املاضي واحلال واملستقبل. والتفسري فيها أي 

فطبعا بذلك أن هللا حفيظ يف كل وقت، ،١١٢من الطاعة وصلة األرحام
منة. ويفيد الفعل بتلك األز 

الفعل املضارع: )ب   " من          ” فعل
صل فيه مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون وهو من أفعال اخلمسة، واأل

تتساءلون، وقرأ اجلمهور { تسَّاءلون } بتشديد السني إلدغام التاء الثانية، 
ء التفاعل يف السني، لقرب املخرج واّحتاد الصفة ، وهي اهلمس. وقرأ  وهي 
محزة، وعاصم، والكسائي، وخلف: تساءلون بتخفيف السني على أّن التاء 

ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو ١١٣حذفت ختفيفاً.

دي، ١١١ .٨١ص. املرجع السابق،أبو طاهر بن يعقوب الفريوزآ
املرجع نفسه.١١٢
.٣١٥ص. ع السابق، املرجحممد الطاهر بن عاشور، ١١٣
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حلال واالستقبال ١١٤أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه ألن . وإصالحه 
حدمها. والداللة فيه حاال ألن الوقوع عندما  الفعل مل توجد قرينة تقيده 

يتساءل الناس حبق هللا احلوائج واحلقوق بعضهم من بعض.

٢اآلية .٢


قص مبين على "، "الفعل املاضي: كان من)أ فعل ماض 

زمن املاضي واحلال واملستقبل ألن الفعل الفتح. واتصف الفعل مسندا إليه مبسند 
ً َكِبرياً يفيد االستمرار. والتفسري { ِإنَُّه َكاَن } يعين أكل مال اليتيم ظلمًا و{ ُحو

لعقوبة، نزلت يف رجل م ن غطفان كان عنده مال  } يعين ذنبًا عظيمًا عند هللا 
١١٥كثري البن أخ له يتيم.

الفعل املضارع)ب
١(" من " فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف

النون ألنه وقع بعد ال الناهية، وهو من أفعال اخلمسة. والتفسري فيه أي ال 
حلالل الذي هو مالكم الذي أبيح لكم تستبدلوا  احلرام الذي هو مال اليتامى 

كلوا أمواهلم. ن ال ترتكوا أموالكم و لفعل زمن وتضمن ا١١٦من املكاسب 
االستقبال لتسبقه "ال الناهية" اليت هي من عوامل اجلوازم. وفيه الفعل مع "ال 

فعند عباس حسن، أن الزمن املاضى له صيغة خاصة تدل عليه، وللمستقبل صيغة خاصة أيًضا، ١١٤
)٢٢ص. املرجع السابق،(هي: األمر). (عباس حسن، 

دي، ١١٥ .٨١ص. املرجع السابق،أبو طاهر بن يعقوب الفريوزآ
يد، حممد بن عمر نووي اجلاوي، ١١٦ لد األول، مراح لبيد لكشف معىن القرآن ا الطبعة الثالثة، ا

.١٨١م)، ص. ٢٠٠٦(لبنان: دار الكتب العلمية، 
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ن ال يفعل كما يف اآلية بعد الرشد والبلوغ يف  لنهي يعين  الناهية" دلت 
اليتامى، فتعني الفعل لزمن املستقبل من تلك اآلية.

٢( من” فعل مضارع معلوم جمزوم "
سة. والتفسري فيه أيحبذف النون ألنه وقع بعد ال الناهية، وهو من أفعال اخلم

لتخليط. وتضمن الفعل زمن االستقبال لتسبقه "ال الناهية" ١١٧مع أموالكم 
اليت هي من عوامل اجلوازم. وأيضا للوقوع بعد العطف يعىن عطف "َوالَ 

ُلواْ" فيصلح زمن فعل كلوا" كما زمن الفعل يف " كلوا" إىل "َوَال تـَتَـَبدَّ "
ن ال  ُلواْ" يعين  ُلوْا" يعين املستقبل. وأن الداللة فيه أيضا كما يف  "َوالَ تـَتَـَبدَّ تـَتَـَبدَّ

يفعل كما يف اآلية بعد الرشد والبلوغ يف اليتامى.

٣اآلية .٣



الفعل املاضي)أ

١(  بل ملستقا، فعل ماض معلوم مبين على السكون. وتضمن الفعل زمن
يفوليس للفظالوقوعه بعد "إن الشرطية"، وهو فعل شرط، واملاضي فقط يف 

يعين أن لشرطيةاملة املعىن. وأيضا داللته يف االستقبال أن الفعل وقع يف اجل
اس. إذا يشعره النيكون اخلوف غري موجود قبل الكالم بل بعده 

دي، ١١٧ .٨١ص. املرجع السابق،أبو طاهر بن يعقوب الفريوزآ



٥٩

٢(" وهو فعل ماض معلوم ١١٨أي ما أحل هللا لكم،"َما طَاَب َلُكمْ ، من
يت بعد اسم املوصول "ما" مبين على الفتح. وتضمن الفعل زمن  املاضي ألنه 

واحدة وتعني ذلك يف املاضي. وداللته فيه أن تزوج النساء قد أحله هللا تعاىل
ً أو أربعاً يف زمن سابق.  أو اثنتني أو ثال

٣(   تضمن و كون. ، من "فَِإْن ِخْفُتْم" فعل ماض معلوم مبين على الس
يفي فقط ملاضالفعل زمن املستقبل لتسبقه إن الشرطية، وهو فعل شرط، وا

فيكون الزمن" قبل،ُتمْ . وفيه أيضا العطف إىل " ِإْن ِخفْ اللفظ وليس يف املعىن
قع يف لفعل و اأن بع أيضا كما سبق يعين املستقبل. وداللته يف االستقبال

ذا إبعده م بلاجلملة الشرطية يعين أن يكون اخلوف غري موجود قبل الكال
يشعره الناس.

٤(    تح. وتضمن لى الفبين عم، من "َما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم"، فعل ماض معلوم
يت ا  ملاضي ك يف اذلبعد اسم املوصول "ما" وتعنيالفعل زمن املاضي أل

لداللته على ما حتقق للماضي من  ملك اليمني.
الفعل املضارع)ب

١(    "ألنهذف النونفعل مضارع معلوم منصوب حب، من "َأال تـُْقِسُطوا
زمن الفعلتضمنو اخلمسة. وقع بعد أن الناصبة وال فيه زائدة، وهو من أفعال 

ع اخلوف لفعل ماقوع االستقبال ألنه بعد "أن الناصبة". وأيضا داللته فيه أن و 
ه.ف فيبل بعده، وتعني الفعل أي العدل يف املستقبل كما كان اخلو 

٢(   حبذف النون ألنه وقع ، من "َأالَّ تـَْعِدُلوْا"، فعل مضارع معلوم منصوب
بعد أن الناصبة وال فيه زائدة، وهو من أفعال اخلمسة. وتضمن الفعل زمن 

.٨٢املرجع نفسه، ص. ١١٨
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االستقبال لوقوعه بعد "أن الناصبة". وأيضا داللته فيه أن وقوع الفعل مع 
اخلوف بل بعده، وتعني الفعل أي العدل يف املستقبل كما كان اخلوف فيه.

٣(    ُلواْ" أي ال متيلوا وال جتوروا بني أربع من النساء يف القسمة ، من "َأالَّ تـَُعو
أي إىل أن ال وذكر عبدهللا بن أيب عبدهللا احلسني العكربي١١٩والنفقة،
فعل مضارع معلوم منصوب حبذف النون ألنه وقع بعد أن الناصبة، ١٢٠تعولوا،

وهو من أفعال اخلمسة. وتضمن الفعل زمن االستقبال ألنه بعد "أن الناصبة". 
مرأة  وداللته يف املستقبل أن ترك امليل واجلور إمنا هو بعد الكالم  والتزوج 

واحدة.
٤اآلية .٤


   
فعل ماض ١٢١أي فإن أحللن لكم،"، من "فَِإن ِطْنبَ َلُكمْ الفعل املاضي: -

معلوم مبين على السكون. وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد إن 
يف املعىن. وأيضا أن الشرطية، وهو فعل شرط، واملاضي فقط يف اللفظ وليس 

الداللة فيه مل يقع الفعل يعين إحالل النساء عند الكالم.
٥اآلية .٥


        

املرجع نفسه.١١٩
التبيان يف إعراب القرآن، عبدهللا بن أيب عبدهللا احلسني بن أيب البقاء عبدهللا بن احلسني العكربي، ١٢٠
.١٦٦، (دون املكان: إحياء الكتب العربية)، ص. اجلزء األول

دي، ١٢١ .٨١ص. املرجع السابق،أبو طاهر بن يعقوب الفريوزآ
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فعل ماض معلوم مبين ١٢٢أي صريها،، من "جعل هللا"الفعل املاضي: )أ
يت بعد اسم املوصول "اليت".  على الفتح، وتضمن الفعل زمن املاضي ألنه 

ذي سببه األموال قبل الكالم فحصل زمن وتعني فيه أن وقوع بقاء األبدان ال
املاضي جلعل يف تلك اآلية. 

الفعل املضارع: )ب  من "َوَال تـُْؤُتواْ.."، فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون ،
ألنه وقع بعد ال الناهية، وهو من أفعال اخلمسة. وتضمن الفعل زمن االستقبال 

ن ال ألن قبله "ال الناهية" اليت هي من  عوامل اجلوازم. فهنا النهي لألولياء 
وذلك النهي لالستقبال ١٢٣يؤتوا املبذِّرين من الرجال والنساء والصبيان أمواهلم.

ن الشرطية قبله اليت هي مل يقع قبله أو احلال ومي كن وقوعه يف البعد.لتعلقه 

٦اآلية .٦




   
الفعل املاضي)أ

١(   ملستقبل، فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن الفعل زمن ا
الم.ند الكعغوا لوقوعه بعد "إذا الشرطية". وتعني فيه أن اليتامى مل يبل

املرجع نفسه١٢٢
.٩٨٤ص. املرجع السابق،جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،١٢٣



٦٢

٢(   نْـ م علو موهو فعل ماضم منهم،أي فإن رأيت"ُهْم..، من "فَِإْن آَنْسُتْم مِّ
". لشرطيةإن ا"مبين على السكون، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد 

ن فصار املاضي فقط يف اللفظ وليس يف املعىن.  ومتعلقه 
اخلوف ن يكونأعين وداللته يف االستقبال أن الفعل وقع يف اجلملة الشرطية ي

م بل بعده إذا يشعره الناس.غري موجود قبل الكال
٣( قص مبين اتصف و لفتح، اعلى ، من "َوَمن َكاَن َغِنّياً"، وهو فعل ماض 

يه مل يقع  ة". وفشرطيا إليه مبسند زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الالفعل مسند
الفعل إال بعده يعين بعد الغىن.

٤(  ْقص مبين على، من "َوَمن تصف ،  واالفتحَكاَن َفِقريًا" فعل ماض 
يه مل يقع  ة". وفرطيالفعل مسندا إليه مبسند زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الش

الفعل إال بعده يعين بعد الفقري.
٥(   من ن، وتضالسكو ، من "فَِإَذا َدفـَْعُتْم" فعل ماض معلوم مبين على

مالفعل زمن املستقبل ا أموال يدفعو مللوقوعه بعد "إذا". والداللة فيه أ
اليتامى فتعني الزمن فيه االستقبال.

٦(   ِ َِّ َحِسيًبا" فعل ماض معلوم مبين على الفتحة املقدرة ، من "وََكَفى 
على األلف،  وتضمن الفعل زمن املاضي واحلال واملستقبل ليفيد الفعل 
االستمرار بقرينة دلت عليه يعين بنظر فاعل كفى يعين هو اسم هللا والباء 

. ١٢٤زائدة دخلت لتدل على معىن االمر إذ التقدير اكتف 

. (عبدهللا بن أيب عبدهللا هذا وجه، وأم١٢٤ ا وجه آخر أن الفاعل مضمر والتقدير كفى االكتفاء 
.)١٦٨ص. املرجع السابق، احلسني بن أيب البقاء عبدهللا بن احلسني العكربي، 



٦٣

الفعل املضارع)ب
١(   َُْكُلوَها.." فعل مضارع معلوم جمزو نه وقع أللنون ام حبذف ، من "َوَال 

ن ألتقبال السبعد ال الناهية، وهو من أفعال اخلمسة. وتضمن الفعل زمن ا
موال اليتيمأكل أمنقبله "ال الناهية" اليت هي من عوامل اجلوازم. فهنا النهي

لنهي يف االستقبال، فطعوالفعل هنا ومل يقع األكل فيها وإمنا هو األمر 
بله يعين لشرط قل اد من تعلقه إىل الفعإىل جواب الشرط يعين "فادفعوا" فال ب
"ِإْن آَنْسُتْم" الذي له زمن االستقبال.

٢(   وقع بعد ن ألنهذف النو ، من "َأن َيْكبَـُرواْ" فعل مضارع معلوم جمزوم حب
بعد عه ل لوقو قباال الناهية، وهو من أفعال اخلمسة. وتضمن الفعل زمن االست

لفعل الشرط قبله يعين  له ُتْم" الذيآَنسْ ِإنْ ""أن الناصبة". وفيه أيضا التعلق 
زمن االستقبال. 

٣(       من "َوَمن َكاَن َغِنيًّا فـَْلَيْستَـْعِفْف" فعل مضارع معلوم جمزوم ،
لسكون ألنه واقع بعد الم األمر، وتضمن الفعل زمن االستقبال لوقوعه 
طلبا يعين أن يقع بعد الم األمر. والطلب هنا يعين فـَْلَيْستَـْعِفف الغين من 

١٢٥ل أموال اليتيم.أك

٤(  ملعروف" فعل مضارع معلوم جمزوم ، من "َوَمن َكاَن َفِقريًا فـَْلَيْأُكْل
لسكون ألنه واقع بعد الم األمر، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه 
طلبا يعين أن يقع بعد الم األمر. والطلب هنا يعين فـَْلَيْأُكل الفقري بقدر 

١٢٦حاجته وأجرة سعيه.

(بريوت: دار أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسري البيضاوي)، عبدهللا بن عمر بن حممد البيضاوي، ١٢٥
.١٤٨إحياء الرتاث العريب)، ص. 

املرجع نفسه١٢٦



٦٤

٧اآلية .٧



الفعل املاضي-
١(  وقوعه لاضي ، فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن الفعل زمن امل

َّا تـََرَك، وأيضا ألن النص د وفاة قسم بعيب يبعد "ما املوصولة" يعين ممِّ
ن لوالديافاة و لنصيب إىل االبن بعد الشخص يعين كما يف اآلية أن يقسم ا

قسم ل أن يي قبواألقربني يف الرحم. فـ"ترك" يعين الوفاة، وهو يف املاض
النصيب.

٢(  وقوعه اضي ل، فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن الفعل زمن امل
َّا تـََرَك الثاين من اآلية، م بعد صيب يقسنلوأيضا ألن ابعد "ما املوصولة" يعين ممِّ

فاة عد و بوفاة الشخص يعين كما يف اآلية أن يقسم النصيب إىل البنت 
بل أن يقسم قملاضي ااة، وهو يفالوالدين واألقربني يف الرحم. فـ"ترك" يعين الوف

النصيب.
٣(غري زمن و وهو جمرد من احلدث والمبين على الفتح، ماض جامد، فعل

متصرف حسب األزمنة.
٤(   فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه ،

ه أي إن كان ، وتبعه يف الزمن فصار ماضيا. والتفسري فيبدال على "مما ترك"
وأما داللته على الزمن املاضي فوجود املرياث املاضي من ١٢٧املرياث كثرياً،

الزمان يف وفاة الشخص. 

دي،١٢٧ .٨٣ص. املرجع السابق،أبو طاهر بن يعقوب الفريوزآ



٦٥

٨اآلية .٨

       

لفعل زمن ا، فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن الفعل املاضي: -
نا فعل الم هالكاملستقبل لوقوعه بعد "إذا الشرطية"، وهو فعل شرط، وإمنا يف

ماض يف اللفظ وليس يف املعىن، وعندئذ مل تقع قسمة املرياث.

٩اآلية .٩


اضيالفعل امل)أ

١(  لوم مبين على الضم، وتضمن الفعل زمن املستقبل ، فعل ماض مع
وهو فعل شرط، وإمنا يف الكالم هنا ١٢٨لوقوعه بعد "لو الشرطية للمستقبل"،

اض يف اللفظ وليس يف املعىن. وأيضا لوقوعه صلة ملوصول قبله يعين فعل م
"الذين". وفيه عند الكالم مل يقع فعل الرتك إال بعده. 

٢(   ل كما ملستقبا، فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن الفعل زمن
إال اخلوفيقعيف "تركوا" ألنه جواب منه، فزمنه زمن فعل شرط قبله. ومل

بعد الكالم.

ا غُري جازمٍة ١٢٨ لشرط، كإْن، إّال أ رد ربط اجلواب  لو مبعىن "إن"، وهي ال تفيد االمتناع، وإمنا تكون 
و تركوا من خَش الذيَن لاىل {وليَ تعله مثَلها، فال عمَل هلا، واألكثُر أن يَليها فعٌل ُمستقبٌل معًىن ال صيغًة كقو 

لُسرِرصيغًة "لو تزو و معًىن تقبلٌ خلفهم ُذرِّيًَّة ضعافًا خافوا عليهم}، أي "إْن َيرتكوا" وقد يَليها فعٌل مس ُر
". (مصطفى الغاليني،  ).٥١٩ص. ، املرجع السابقبِلقائَك"، أي "إن تـَُزْر



٦٦

الفعل املضارع)ب
١( ،فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف حرف العلة يعين ، أي وليحذر

األلف ألنه واقع بعد الم األمر املسكونة بعد الواو، وتضمن الفعل زمن 
املستقبل لوقوعه طلبا يعين أن يقع بعد الم األمر. والداللة هنا أن احلذر من 

مره بتفريق ماله األمر يف زمان املستقبل ملن حيضر مَّيتًا يوصي يف ماله أن 
وصية فيمن ال يرثه ولكن ليأمره أن يبقى ماله لولده ، كما لو كان هو 
املوصي آلثر أن يبقة ماله لولده ، وهذا قول ابن عباس ، وجماهد ، والسدي.  

١٢٩

٢(    ،ألمر اع بعد الم فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون ألنه واق
تقبل املسزمنال اخلمسة، وتضمن الفعلاملسكونة بعد الفاء، وهو من أفع

لتقوى مر ن األألوقوعه طلبا يعين أن يقع بعد الم األمر. والداللة هنا 
حلذر. مر  ملن حيضر مَّيتاً بعد أن 

٣(   ،األمرقع بعد المفعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون ألنه وا
تقبل املسزمناملسكونة بعد الواو، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل

لقول مر ن األألوقوعه طلبا يعين أن يقع بعد الم األمر. والداللة هنا 
وا".فليتق"ل يف لبيان قبلتقوى كما سبق ايعين القول السديد مع األمر

١٠اآلية . ١٠



، النكت والعيون تفسري املاورديأبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب املاوردي البصري، ١٢٩
ل .٢٧٧د اخلامس، (بريوت: دار الكتب العلمية، دون سنة)، ص. الطبعة السابع، ا



٦٧

الفعل املضارع-
١(   "كلون أموال اليتامى فعل مضارع معلوم ، من "إن الذين 

ويصلح الفعل زمن احلال مرفوع بثبوت النون وهو من أفعال اخلمسة، 
هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. واالستقبال ولكن احلال 

حدمها حلال واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده  . ويف وإصالحه 
تفسريه أن يف هذه اآلية استئناف يتضمن النهي عن ظلم األيتام من األولياء 

فذلك النهي يدل الفعل على زمن املستقبل١٣٠واألوصياء وانتصاب.
.أيضا

٢(   "را م  كلون يف بطو فوع لوم مر فعل مضارع مع، من "إمنا 
ال الستقبل واويصلح الفعل زمن احلابثبوت النون وهو من أفعال اخلمسة، 

ل حلاحهال ليست له صيغة ختصه. وإصالولكن احلال هو أرجح، ألن احل
حدمها. واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 

٣(    "ًت ع بثبو م مرفو فعل مضارع معلو ، من "َوَسَيْصَلْوَن َسِعريا
عه ا لوقو طلقضمن الفعل زمن املستقبل مالنون وهو من أفعال اخلمسة، وت

هو د و بعد حرف تنفيس يعين حرف سني. وتضمنت هذه اآلية يف الوعي
سيقع البعد يف زمان املستقبل.

١١اآلية . ١١



.٦٤٦ص. املعرفة)،، اجلزء األول، (بريوت: دار فتح القديرحممد بن علي الشوكاين، ١٣٠



٦٨






الفعل املاضي)أ
١("قص مبين على السكون. و من "فَِإن ُكنَّ ِنَسآًء اتصف الفعل فعل ماض 

وهو فعل شرط، زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية". مسندا إليه مبسند
ين إن كانت واملاض فقط يف اللفظ وليس يف املعىن. ومن اجلملة الشرطية فيه يع

املرتوكات نساء.
٢(  "فعل ماض معلوم مبين على الفتح. ويصلح للفعل من "فـََلُهنَّ ثـُلُثَا َما تـََرَك

وهو جزء من اجلملة يف جواب شرط. من املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة". ز 
فقد مضى املرتوك من املال عند قسمة املرياث يعين قسمته للنساء بثلثي الرتكة.

٣(   قص مبين على الفتح. واتصف الفعل من "َوِإن َكاَنْت واحدة" فعل ماض 
وهو فعل شرط، املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية". مسندا إليه مبسند زمن 

فيه يعين إن كانت واملاضي فقط يف اللفظ وليس يف املعىن. ومن اجلملة الشرطية
املرتوكة ابنة.

٤(  "زمن املاضيفعل ماض معلوم مبين على الفتح. ويصلح للفعل من "ِممَّا تـََرَك
. فقد مضى املرتوك من املال عند قسمة املرياث يعين لوقوعه بعد "ما املوصولة"

قسمته ألبويه يف كل واحد منهما بسدس الرتكة.
قص مبين على الفتح. واتصف الفعل كان)٥ من "ِإن َكاَن لَُه َوَلٌد" فعل ماض 

رط، وهو فعل شاملستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية". مسندا إليه مبسند زمن 



٦٩

واملاضي فقط يف اللفظ وليس يف املعىن. ومن اجلملة الشرطية فيه يعين إن كان
للميت ولد سواء كان ذكرا أو أنثى.

زمن الفعلتضمنَوِرَث من "وورثه أبواه" فعل ماض معلوم مبين على الفتح. و )٦
لفعل  سبقه يأن ه.". وتعني فيُه..فَِإن ملَّْ َيُكْن لَّ الشرط "املستقبل لوقوعه جوا

الكالم قبل وقوع الفعل يعين ورثة األبوين.
قص مبين على الفتح. واتصف الفعل )٧ كان من "فَِإن َكاَن لَُه ِإْخَوٌة" فعل ماض 

وهو فعل شرط، املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية". مسندا إليه مبسند زمن 
يعين فإن كانواملاضي فقط يف اللفظ وليس يف املعىن. ومن اجلملة الشرطية فيه

١٣١من األب واألم أو من األب أو من األم.للميت ِإْخَوةٌ 

قص مبين على الفتح. )٨ ََّ َكاَن َعِليًما َحِكيًما" فعل ماض  كان من "ِإنَّ ا
الثة يعين املاضي الدوام واالستمرار الذي يعم األزمنة الثوتضمن الفعل معىن 

ملصاحل والرتب حكيما واحلال واملستقبل. والتفسري فيها أي  ََّ َكاَن َعِليًما  ِإنَّ ا
وقت، َكاَن َعِليًما َحِكيًما يف كل فطبعا بذلك أن هللا  ١٣٢فيما قضى وقدر،

ويفيد الفعل بتلك األزمنة.
الفعل املضارع)ب

١(مركم ويعهد إليكم،، من فعل مضارع ١٣٣"يوصيكم هللا.." أي 
معلوم مرفوع بضمة مقدرة على الياء، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال 
حلال  ولكن احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها. والداللة فيه حاال ألن واالستقبال ألن الفعل مل  توجد قرينة تقيده 
تلك الوصية جتري يف حال شأن املرياث.

دي، ١٣١ .٨٤ص. املرجع السابق،أبو طاهر بن يعقوب الفريوزآ
.١٥٣ص. املرجع السابق، عبدهللا بن عمر بن حممد البيضاوي، ١٣٢
املرجع نفسه١٣٣
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٢( قص جمزوم بسكون "فإن مل يكن له و ، من لد وورثه أبواه"، فعل مضارع 
لوقوعه بعد "مل اجلازمة"، واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن زمن املستقبل 
لوقوعه بعد "إن الشرطية"، وأيضا داللته يف االستقبال أن الفعل وقع يف اجلملة 

الشرطية.
٣(  َا.." فعل مضارع معلوم مرفوع بضمة ، من "..ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي ِ

ال هو أرجح، مقدرة على الياء، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احل
حلال واالستقبال ألن الفعل مل  ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها.  توجد قرينة تقيده 
٤(   ؤُُكْم َوأَبناؤُُكْم َال َتْدُروَن.." فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت َ ، من "آ

قوعه بعد "ال النون وهو من أفعال اخلمسة. وتضمن الفعل زمن املستقبل لو 
ء واألبناء ال ُتدرى نفعة  النافية" غري العاملة عمل ليس. والداللة فيه أن اآل

أقرب يف الدين أو الدنيا، وإمنا العاملُ بذلك هللا تعاىل.  

١٢اآلية . ١٢






          



٧١

الفعل املاضي)أ
١(  " َوَلُكْم ِنْصُف َما تـََرَك أزواجكم ِإْن ملَّْ َيُكْن هلَُّنَّ َوَلٌد" فعل ماض معلوم ، من

. فقد مضى زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة"مبين على الفتح، وتضمن الفعل 
يعين قسمته للزوج بنصف الرتكة ِإْن ملَّْ َيُكْن هلَُّنَّ املرتوك من املال عند قسمة املرياث

َوَلٌد.
٢( قص مبين على الفتح، واتصف ا لفعل ، من "فَِإن َكاَن َهلُنَّ َوَلٌد" فعل ماض 

زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية". وفيه إمنا الكالم يكون مسندا إليه مبسند 
لشرط الذي له جواب، والولد يف تلك اآلية كونه إن كان موجودا فإن كان غري 

موجود فللزوج النصف. 
تضمن تـَرَْكَن، من "فـََلُكُم الربع ِممَّا تـَرَْكَن" فعل ماض معلوم مبين على السكون. و )٣

الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة"، ويف اآلية النصيب يقسم بعد وفاة 
الشخص يعين أن يقسم النصيب إىل الزوج بعد وفاة الزوجة. فـ"ترك" يعين الوفاة، 

وهو يف املاضي قبل أن يقسم النصيب.
بين على السكون. وتضمن تـَرَْكُتْم، من "َوَهلُنَّ الربع ِممَّا تـَرَْكُتْم" فعل ماض معلوم م)٤

الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة"، ويف اآلية النصيب يقسم بعد وفاة 
الشخص يعين أن يقسم النصيب إىل الزوجة بعد وفاة الزوج. فـ"ترك" يعين الوفاة، 

وهو يف املاضي قبل أن يقسم النصيب.
٥(  قص مبين على الفتح، واتصف الفعل ، من "فَِإن َكاَن َلُكْم َوَلٌد" فعل ماض 

زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية". وفيه إمنا الكالم يكون مسندا إليه مبسند 
ية كونه إن كان موجودا فإن كان غري لشرط الذي له جواب، والولد يف تلك اآل

موجود فللزوجة الربع. 
تـَرَْكُتْم، من "فَـَلُهنَّ الثمن ِممَّا تـَرَْكُتم" فعل ماض معلوم مبين على السكون. وتضمن )٦

الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة"، ويف اآلية النصيب يقسم بعد وفاة 



٧٢

ة بعد وفاة الزوج. فـ"ترك" يعين الوفاة، الشخص يعين أن يقسم النصيب إىل الزوج
وهو يف املاضي قبل أن يقسم النصيب.

٧(  ٌقص مبين على الفتح، واتصف.." ، من "َوِإن َكاَن َرُجل الفعل فعل ماض 
زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية". وفيه إمنا الكالم يكون مسندا إليه مبسند 

لشرط الذي له جواب، والولد يف تلك اآلية كونه إن كان غري موجود بل كما يف 
١٣٤ال ولد له وال والد له وال قرابة له من الولد أو الوالد.أن التفسري 

٨(   قص م، لى الضعمبين ، من "فَِإن كانوا َأْكثـََر ِمن ذلك.." فعل ماض 
هنا  و طية". الشر زمن املستقبل لوقوعه بعد "إنواتصف الفعل مسندا إليه مبسند 

عل.الفكون األخ أو األخت من األم إن أكثر، فتحقق مستقبل الزمن يف
الفعل املضارع)ب

١(  ُنَّ َوَلٌد" فعل مضارع بعد "مل سكون لوقوعهزوم بقص جم، من "ِإْن ملَّْ َيُكْن هلَّ
"إن عه بعدوقو لستقبل اجلازمة"، واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن زمن امل

.لشرطيةلة االشرطية"، وأيضا داللته يف االستقبال أن الفعل وقع يف اجلم
٢(   َْآ أَْو َدي بين على ارع معلوم معل مضفٍن" ، من "ِمن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصَني ِ

ستقبالال واالويصلح الفعل زمن احلبنون النسوة،   السكون التصاله يف آخره 
ال حلولكن احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه

حدمها. واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 
٣(عد ون لوقوعه بوم بسكز جمقص ، من "ِإن ملَّْ َيُكْن لَُّكْم َوَلٌد" فعل مضارع

ه بعد "إن لوقوعتقبل"مل اجلازمة"، واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن زمن املس
إمنا هو .لشرطيةلة االشرطية"، وأيضا داللته يف االستقبال أن الفعل وقع يف اجلم

عند الواقعة يعين يف املستقبل.

دي، ١٣٤ .٨٤ص. املرجع السابق،أبو طاهر بن يعقوب الفريوزآ



٧٣

٤(   َآ َأْو َدْيٍن" فعل مضارع معلوم مرفوع ، من "مِّن بـَْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن ِ
ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن ،   وهو من أفعال اخلمسةبثبوت النون 

حلال واالستقبال  احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 
حدمها. والتفسري أي من بعد قضاء دين عليكم  ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 

ا إىل الثلث. ١٣٥من املال واستخراج وصية توصون 

٥(  ع ل مرفو ع جمهو عل مضار فيُوَرُث َكالََلًة.."  َوِإن َكاَن َرُجلٌ "، من
ن جح، ألو أر هلضمة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال 

حلال واالستقبال أل مللفعل ن ااحلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 
حدمها.  توجد قرينة تقيده 

٦(  َْآ أَْو َدي وع ع جمهول مرفعل مضار ف" نٍ ، من "ِمن بـَْعِد َوِصيٍَّة يوصى ِ
و ال هن احللضمة املقدرة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولك

حلال واأرجح، ألن احلال ليست له صيغة خت قبال الستصه. وإصالحه 
حدمها.  ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 

١٣اآلية . ١٣


             
الفعل املضارع-

ََّ َوَرُسوَلُه" فعل )١ لسمعلومضارعميُِطِع، من "َوَمْن يُِطِع ا كون جمزوم 
ستقبلن امللوقوعه بعد "من اجلازمة" وهو فعل شرط، وتضمن الفعل زم

ع ن أطا ملاب جلو لوقوعه بعد "من اجلازمة"، وكون اجلملة شرطية فصار ا
هللا ورسوله.

نفسه.املرجع ١٣٥



٧٤

لسكون وم جمز معليُْدِخْلُه، من "يُْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتْرِي" فعل مضارع)٢ وقوعه لوم 
من فعل الشرط يعين يُِطِع، وتضمن الفعل زمن املستق يف كونهبل يفجوا جوا

ظهرت نة، فل اجلاجلملة الشرطية، وكذا قد تضمن الكالم يف الوعد يعين بدخو 
القرينة أيضا أنه يف املستقبل. 

رة على لضمة املقدرفوع ملوم َجتْرِي، من "يُْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتْرِي" فعل مضارع مع)٣
ألن احلال رجح،أالياء، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو 

حلال واالستقبال ألن الفعل ينة وجد قر تمل ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 
حدمها.  تقيده 

١٤اآلية . ١٤


   
الفعل املضارع-

١(  ف حرف وم حبذز جم، من "َوَمن يـَْعِص هللا َوَرُسوَله" فعل مضارع معلوم
قبل املستزمنالياء لوقوعه بعد "من اجلازمة" وهو فعل شرط، وتضمن الفعل
عصى هللاملنلوقوعه بعد "من اجلازمة"، وكون اجلملة شرطية فصار اجلواب

ورسوله.
٢(،مليل واجلور ١٣٦، من "َويـَتَـَعدَّ ُحُدوَدُه" أي يتجاوز أحكامه وفرائضه 

ل الشرط قبله فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف حرف الياء لوقوعه عطفا لفع
يعين " يـَْعِص" فيتبعه يف زمنه أيضا يعين زمن املستقبل، وويتبعه أيضا أنه يف  

مليل واجلور. كون اجلملة الشرطية فصار اجلواب ملن جتاوز أحكامه وفرائضه 

.٨٥املرجع نفسه، ص. ١٣٦
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لسكون )٣ رًا َخاِلًدا ِفيَها.." فعل مضارع معلوم جمزوم  َ يُْدِخْلُه، من "يُْدِخْلُه 
من فعل الشرط يعين يـَْعِص، وتضمن الفعل زمن املستقبل يف  لوقوعه جوا

يف اجلملة الشرطية، وكذا قد تضمن الكالم يف الوع د يعين بدخول يكونه جوا
النار، فظهرت القرينة أيضا أنه يف املستقبل. 

١٥اآلية . ١٥



 
الفعل املاضي: )أ   ،من "فَِإْن َشِهُدوا.." فعل ماض مبين على الضم ،

وأيضا داللته يف املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية". وتضمن الفعل زمن 
االستقبال أن الفعل وقع يف اجلملة الشرطية يعين أن يكون الشهد غري مقام 

.قبل ال لز كالم بل بعده إذا يشهد رجال املسلمني على النساء 
الفعل املضارع)ب

١(  تني الفاحشة.." فعل مضارع معلوم مرفوع ، من "والاليت 
بثبوت النون وهو من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال 

. واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه
حدمها.  حلال واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده  وإصالحه 

. والداللة فيه حاال ألن الوقوع عندما تفعل النساء الز
٢(   ، من "حىت يتوفاهن املوت" فعل مضارع معلوم منصوب

يت بعد  لفتحة املقدرة على األلف،  وتضمن الفعل زمن املستقبل ألنه 
ن مضمرة".  "حىت الناصبة 
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٣(  َهلُنَّ َسِبيًال" أي َُّ َأْو إىل أن َجيَْعَل هللا َهلُنَّ طريقًا إىل ، من "َأْو َجيَْعَل ا
لفتحة لوقوعه بعد ١٣٧اخلروج من البيوت، وهو فعل مضارع معلوم منصوب 

بع لـ"يتوفا.."، وتضمن الفعل زمن املستقبل ألنه عطف  "أو العاطفة" وهو 
لـ"يتوفا.." فيتبعه أيضا يف الزمن.

١٦اآلية . ١٦


الفعل املاضي)أ

َ َوَأْصَلَحا.."، فعل ماض مبين)١ َ ، من "فَِإْن  َ عل ، وتضمن الفالفتحعلىَ
فقط يفاضية"، وهو فعل شرط، واملزمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطي

جلملة اقع يف عل و اللفظ وليس يف املعىن. وأيضا داللته يف االستقبال أن الف
فتاة من ىت والالفالشرطية يعين أن تكون التوبة وقوعها بعد الكالم إن أداها

 . الز
َ َوَأْصَلَحا.." فعل ماض مب)٢ َ لفعل ضمن اتح، وتلى الفين عَأْصَلَحا، من "فَِإْن 

لواو العاطفة، فاملعطوف وهو  َ "زمن املستقبل لوقوعه عطفا  تبعه يف " فيَ
ضا . وأيملعىناالزمن، وهو عطف لفعل شرط، واملاضي فقط يف اللفظ وليس يف 

إلصالح ايكون أنداللته يف االستقبال أن الفعل وقع يف اجلملة الشرطية يعين
.وقوعها بعد الكالم إن أداها الفىت  والفتاة من الز

قص مبين على الفتح. )٣ ً َرِحيًما"، فعل ماض  ََّ َكاَن تـَوَّا َكاَن، من "ِإنَّ ا
الدوام واالستمرار الذي يعم األزمنة الثالثة يعين املاضي وتضمن الفعل معىن 

.٧ص. املرجع السابق،ن بن أيب بكر،جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمح١٣٧
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ب رَِّحيماً واحلال واملستقبل. والتفسري فيها أي  ً على من  ِإنَّ هللا َكاَن تـَوَّا
ب، فطبعا بذلك أن هللا يقبل التوبة،١٣٨به عن أيب ويف حديث -على من 

صلى -عبد الرمحان عبد هللا بِن عَمَر بِن اخلطاِب رضَي هللاُ عنهما ، عن النَّيب 
يـَْقَبُل َتوبََة الَعْبِد َما َملْ - عز وجل-، قَاَل : ( ِإنَّ هللا -هللا عليه وسلم 

ويفيد الفعل بتلك األزمنة.ويرمحه،-١٤٠رواه الرتمذي،١٣٩ْر)يـَُغْرغِ 
َا ِمْنُكْم"، فعل )ب ِ ْتَِيا َ ْتَِياِن، من "َواللََّذاِن  َ مضارع مرفوع بثبوت الفعل املضارع: 

النون وهو من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن 
حلال  احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 
حدمها. والداللة فيه حاال ألن  واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 

الفاحشة.١٤١الوقوع عندما يفعل الرجال

١٧اآلية . ١٧


           
اضي: الفعل امل)أ  قص مبين َُّ َعِليًما َحِكيًما" فعل ماض  ، من "وََكاَن ا

يعم الدوام واالستمرار الذي على الفتح. واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن
َعِليمًا خبلقه األزمنة الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل. والتفسري فيها أي 

.٨املرجع نفسه، ص. ١٣٨
أي ما مل تبلغ روحه حلقومه.١٣٩
ء حيىي بن شرف النواوي، ١٤٠ ض الصاحلني، أبو زكر )، ص. ٠٠٥٢احلرامني، (جدة:الطبعة الثالثة،ر

٢٤.
.٣٥٦ص.املرجع السابق، ال وهم احملصن والبكر. (حممد الطاهر بن عاشور، أي نوعان من الرج١٤١



٧٨

م فطبعا بذلك أن هللا عليم وحكيم يف كل وقت، ١٤٢.َحِكيمًا يف صنعه 
الفعل بتلك األزمنة. ويفيد

الفعل املضارع)ب
١(    رفوع ارع معلوم معل مضفَلٍة"، ، من "لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السُّوَء ِجبََها

قبال االستال و بثبوت النون وهو من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احل
حلالحه ال ليس له صيغة ختصه. وإصالولكن احلال هو أرجح، ألن احل

حدمها. وا ه حاال لة فيلدالواالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 
ألن الوقوع عندما تفعل املعصية جبهالة.

٢(    م بة ، من "ُمثَّ يـَُتوبُوَن ِمْن َقرِيٍب" أي مث يرجعون إىل ر إل
فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون ١٤٣والطاعة قبل معاينة املوت،

وهو من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال كما يف 
بع عليها، واحلال هو أرجح، ألن احلال ليست له  "يـَْعَمُلوَن" قبله ألنه 

حلال واالستقبال ألن ال فعل مل توجد قرينة تقيده صيغة ختصه. وإصالحه 
. والداللة فيه حاال ألن الوقوع عندما وعطفه على "يعملون"حدمها

يتوب الذين يـَْعَمُلوَن السُّوَء.
٣(  َعَلْيِهْم" ف ُ َّ لضمة، لوم مرفوع رع مععل مضا، من "َفُأولَِئَك يـَُتوُب ا

ألن احلال ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح،
حلال واالستقبال ألن الف د توجعل ملليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها. والداللة فيه حاال ألن قبول التو قرينة  حينما هللابة منتقيده 
يتوب الذين يـَْعَمُلوَن السُّوَء.

.٩ص. املرجع السابق، جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، ١٤٢
املرجع نفسه١٤٣



٧٩

١٨اآلية . ١٨



    
الفعل املاضي)أ

١(   َعل ماض للنفيات" فالسيئ، من "َولَْيَسِت التوبة لِلَِّذيَن يـَْعَمُلون
تصرف مغري احلدث والزمن و قص جامد مبين على الفتح، وهو جمرد من

حسب األزمنة. 
٢( على م مبينمعلو ، من "حىت ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم املوت" فعل ماض

ني فيه . وتعطية"الفتح، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إذا الشر 
أن اليتامى مل حيضر املوت عند الكالم.

٣(  َفتح، لى العمبين َن" فعل ماض معلوم، من "قَاَل ِإّينِ تـُْبُت اْآل
لفعل الشرط "إذ ". شرطيةا الوتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا

٤(   َلسكون، على امبيناَل ِإّينِ تـُْبُت اْآلََن" فعل ماض معلوم، من "ق
لفعل تعلق هو موتضمن الفعل زمن احلال القرتان " اْآلََن" يف اجلملة و 

ين ن الذحد مأ"تـُْبُت"، وأيضا أنه اسم يدل على الوقت احلاضر، فتوبة 
يعملون السيئات يف احلاضر. 

٥(     أَلِيًما" فعل ماض معلوم مبين على ً َ َهلُْم َعَذا ، من "أُولَِئَك َأْعَتْد
والتفسري املاضي لوقوعه سابقا من الزمان.السكون، وتضمن الفعل زمن 

كيد لعدم قبول توبتهم، وبيان أن العذاب أعده هلم ال  عند البيضاوي أي 



٨٠

وقيل ١٤٤م مىت شاء، واالعتداد التهيئة من العتاد وهو الُعدة،يعجزه عذا
ء. فأبدلت الدال األوىل  ١٤٥أصله أعدد

الفعل املضارع)ب
١(فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت ١٤٦، من "..لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السيئات "

النون وهو من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال 
حلال واالستقبال ألن  هو أرجح، ألن احلال ليس له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها. والداللة فيه حاال ألن الوقوع  عندما تعمل الفعل مل توجد قرينة تقيده 
السيئات.

٢(   وت م مرفوع بثبع معلو مضار ، من "َوَال الذين َميُوُتوَن َوُهْم ُكفَّار" فعل
احلال ولكنقبالالنون وهو من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالست

حلال واال ن بال ألستقهو أرجح، ألن احلال ليس له صيغة ختصه. وإصالحه 
حدمها. والداللة فيه حاال ألالفعل مل عندما يفوقوع ن التوجد قرينة تقيده 

ميوت الكفار.

١٩اآلية . ١٩




، اجلزء األول، (بريوت: دار كتاب العنيوالُعدَّة : ما يـَُعدُّ ألمر حيُدث فُيدََّخُر له (اخلليل بن أمحد، ١٤٤
.٧٩هـ)، ص. ١٧٠الكتب العلمية، 

.٤٤٠ص. املرجع السابق،ضاوي،عبدهللا بن عمر بن حممد البي١٤٥
لذين يعملون السيئات املنافقون لتضاعف كفرهم ١٤٦ لذين يعملون السوء عصاة املؤمنني ، و وقيل املراد 

لذين ميوتون  الكفار . (املرجع نفسه).وسوء أعماهلم ، و



٨١

الفعل املاضي)أ
َ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا" فعل م)١ ، وتضمن ين على الضملوم مباض معَآَمُنوا، من "

يت بع د اسم املوصول "الذين".الفعل زمن املاضي ألنه 
ُتُموُهنَّ.." فعل ماض معلوم مبين على )٢ ُتُموُهن، من "لَِتْذَهُبوا بِبَـْعِض َما َآتـَيـْ َآتـَيـْ

يت بعد اسم املوصول "ما".  السكون، وتضمن الفعل زمن املاضي ألنه 
ؤكم. ١٤٧والتفسري أي مما أعطاهن آ

كون، بين على السعلوم مض مَكرِْهُتُموُهنَّ، من " فَِإْن َكرِْهُتُموُهنَّ" فعل ما)٣
رط، شعل فوتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية"، وهو 

فعل وقع أن البالواملاضي فقط يف اللفظ وليس يف املعىن. وداللته يف االستق
يف اجلملة الشرطية.

ًئا١٤٨"فـََعَسى َأْن َتْكَرُهواَعَسى، من)٤ َُّ ِفيِه َخيـْرًا َكِثريًا" فعل ماض َشيـْ َوَجيَْعَل ا
لف للتعذر، وتضمن الفعل زمن املستقبل م مبين على الفتحة املقدرة على األ

لتضمنه رجاء يقع يف املستقبل. 
الفعل املضارع)ب

١(  َلض، من "َال حيَِلُّ ل لفعل زمن اتضمن مة، و ُكْم" فعل مضارع معلوم مرفوع 
يه أن الوقوعلة فالدالاملستقبل لوقوعه بعد "ال النافية" غري العاملة عمل ليس. و 

إذا مات رجل.
٢(  ذف النون نصوب حبممعلوم ، من "َأْن َترِثُوا النَِّساَء َكْرًها" فعل مضارع

ستقبل من املعل ز و من أفعال اخلمسة، وتضمن الفلوقوعه بعد "أن الناصبة"، وه
لوقوعه بعد "أن الناصبة".

دي، ١٤٧ .٨٥ص. املرجع السابق،أبو طاهر بن يعقوب الفريوزآ
أن تكرهوا فاعل عسى وال خرب هلا هاهنا. (عبدهللا بن أيب عبدهللا احلسني بن أيب البقاء عبدهللا بن ١٤٨

).١٧٢ص. املرجع السابق، احلسني العكربي، 



٨٢

٣(     من "َوَال تـَْعُضُلوُهنَّ" فعل مضارع معلوم منصوب حبذف النون ،
لوقوعه بعد "أن الناصبة احملذوفة"، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل 

أيضا لعطفه على الفعل قبله يعين زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن الناصبة"، و 
َترِثُوا.

٤(     ُتُموُهنَّ.." فعل مضارع معلوم منصوب ، من "لَِتْذَهُبوا بِبَـْعِض َما َآتـَيـْ
و من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل حبذف النون لوقوعه بعد "الم كي"، وه

ن مضمرة جوازا". زمن املستقبل لوقوعه بعد "الم كي الناصبة 
٥(  ِْتَني ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيَِّنة.." فعل مضارع معلوم مبين على َ ، من "ِإالَّ َأْن 

الفعل زمن املستقبل لوقوعه بنون النسوة، وتضمنالسكون التصاله يف آخره 
بعد أن الناصبة.

٦(    ًئا" فعل مضارع معلوم منصوب حبذف ، من "فـََعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ
النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد أن 

الناصبة.  
٧(  ِفيِه َخيـْرًا َكِثريًا" فعل مضارع َُّ معلوم منصوب ، من "َوَجيَْعَل ا

لفتحة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا لـ "َتْكَرُهوا".  
٢٠اآلية . ٢٠



الفعل املاضي)أ

١( وم مبين على ، من "َوِإْن أََرْدُمتُ اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج" فعل ماض معل
السكون، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية"، وهو يف 

اجلملة الشرطية، وإمنا الفعل فقط يف اللفظ وليس يف املعىن.



٨٣

٢(   ُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنطَارًا" فعل ن، ين على السكو لوم مبماض مع، من "َوَآتـَيـْ
يضا يف أيتبعه " فوتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا لفعل " أََرْدمتُُ 

الزمن.
الفعل املضارع)ب

١(   ًئا" فعل مضار َُْخُذوا ِمْنُه َشيـْ ن، م حبذف النو م جمزو ع معلو ، من "َفَال 
" اليت لناهيةال ا"مسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لتسبقه وهو من أفعال اخل

ي. لنههي من عوامل اجلوازم. وفيه الفعل مع "ال الناهية" دلت 
٢(    َوِإْمثًا ُمِبيًنا" أي إستفهام إنكار وتوبيخ أي ً َُْخُذونَُه بـُْهَتا ، من "َأ

هتني وآمثني، ارع معلوم مرفوع بثبوت النون وهو من فعل مض١٤٩خذونه 
أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل، ألن اجلملة مقررة للجملة 

األوىل املشتملة على النهي قبله.

٢١اآلية . ٢١


  
الفعل املاضي)أ

١(،أللف، ١٥٠، أي وصل فعل ماض معلوم مبين على الفتحة املقدرة 
وتضمن الفعل زمن املاضي اجلازم يعين أنه يفيُد القطَع ويدلُّ على حدٍث يف 

ٍ من الّزمان املاضي قريبا من احلال لوقوعه بعد "قد"  يف الكالم وقٍت ُمَعنيَّ

.١٦٣ص. املرجع السابق،عبدهللا بن عمر بن حممد البيضاوي، ١٤٩
.٣١ص. ،املرجع السابقدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل ال١٥٠



٨٤

املوَجِب. ويدل يف الكالم أن االجتماع يف حلاف واحد يف زمان ماض 
ملهر والنكاح.

٢(   لى بين عوأخذن منكم ميثاقا غليظا" فعل ماض معلوم م"، من
روع. لى الشة عالسكون، وتضمن الفعل زمن احلال لكونه من األفعال  الدال

الفعل املضارع: )ب     "َُْخُذونَُه مرفوععل مضارع معلومف، من "وََكْيَف 
د وعه بعلوقبثبوت النون وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن احلال

يف" الذي هو حال يف حمل نصب. "ك

٢٢اآلية . ٢٢



الفعل املاضي)أ
١(  ؤكم" فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن ، من "..ما نكح آ

الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة". والتفسري أي اليت نكحها 
ؤكم. ١٥١آ

ض ل مافعسلف، من "إال ما قد سلف" أي سوى ما قد مضى يف اجلاهلية،)٢
ُد القطَع ه يفيأنم مبين على الفتح، وتضمن الفعل زمن املاضي اجلازم يعينمعلو 

ٍ من الّزمان املاضي لوق د" يف الكالمعد "قبوعه ويدلُّ على حدٍث يف وقٍت ُمَعنيَّ
وأيضا ويدل يف املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة".

٣( قص مبين على الفتح، ، من "ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَمْقًتا.." فعل ماض 
زمن املاضي واحلال واملستقبل ألن الفعل يفيد واتصف الفعل مسندا إليه مبسند 

.١٦٤ص. املرجع السابق،عبدهللا بن عمر بن حممد البيضاوي، ١٥١
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خص فيه ألمٍة من إن نكاحهن كان فاحشة عند هللا ما ر االستمرار. والتفسري
١٥٢األمم.

فعل ١٥٣َساَء، من "َوَساَء َسِبيًال"، أي وبئس طريقًا ألنه يؤدي إىل مقت هللا،)٤
ماض جامد إلنشاء الذم مبعىن "بئس"، وهو جمرد من احلدث والزمن وغري 

متصرف حسب األزمنة. 
الفعل املضارع: )ب   زوم حبذف جم، من "وال تنكحوا.." فعل مضارع معلوم

اهية" ال الن"بقه النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن االستقبال لتس
ن ال ي يعينلنهاليت هي من عوامل اجلوازم. وفيه الفعل مع "ال الناهية" دلت 

ء.   يفعل كما يف اآلية من نكاح نساء اآل

٢٣اآلية . ٢٣






  

.٤٤٢ص. املرجع نفسه، ١٥٢
الطبعة اخلازن)، (تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيلعلي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي،١٥٣

.٥٩)، ص. ٢٠٠٤ة، اجلزء الثاين، (بريوت: دار الكتب العلمياألول،



٨٦

الفعل املاضي)أ
١(    ،من "ُحّرَِمْت َعَلْيُكْم أمهاتكم" فعل ماض جمهول مبين على الفتح ،

وتضمن الفعل زمن املاضي اجلازم الذي يفيُد القطَع ويدلُّ على حدٍث يف وقٍت 
ٍ من الّزمان املاضي لوقوعه قبل "على". ويف هذه اآلية بني هللا احملرمات  ُمَعنيَّ

١٥٤إما بسبب أو نسب.من النساء بسبب الوصلة 

٢(   ين على ، من "وأمهاتكم الاليت أرضعنكم" فعل ماض معلوم مب
السكون، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الاليت املوصولة". ووقع 

١٥٥احلكم بعد الرضاع قبل استكمال احلولني مخس رضعات كما بينه احلديث.

٣(    ُم مبين على ض معلو عل مافاالتى َدَخْلُتْم ِِنَّ" ، من "ّمن نَِّساِئُكم
ع ". ووقصولةالسكون، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الاليت املو 

احلكم بعد مجاعهن.
٤(   ..َّلى عوم مبين لع" فعل ماض  م، من "فَِإن ملَّْ َتُكونُوْا َدَخْلُتْم ِِن

أمٍر يِة عنلحكالّرِوائّي وهو أسلوٌب لالسكون، وتضمن الفعل زمن املاضي ا
َحَدَث لوقوعه بعد "تكونوا".

٥(   ن ، وتضملفتحم مبين على ا، من "إال َما َقْد َسَلَف" فعل ماض معلو
ٍ دٍث يفلى حالفعل زمن املاضي اجلازم يعين أنه يفيُد القطَع ويدلُّ ع وقٍت ُمَعنيَّ

ا ويدل يف م وأيضلكالامن الّزمان املاضي يعين يف اجلاهلية لوقوعه بعد "قد" يف 
املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة". 

.٦٠املرجع نفسه، ص. ١٥٤
.١٥ص. املرجع السابق، جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،١٥٥



٨٧

٦(  ى الفتح. بين علقص م، من "ِإنَّ هللا َكاَن َغُفورًا رحيما"، فعل ماض
زمنة عم األلذي ياالدوام واالستمرار واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 

الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.
الفعل املضارع)ب

١(    النون، م حبذفقص جمزو ، من "فَِإن ملَّْ َتُكونُوْا.."، فعل مضارع
ل ستقبن املوهو من أفعال اخلمسة، واتصف الفعل مسندا إليه مبسند زم

قع يف فعل و ن اللوقوعه بعد "إن الشرطية"، وأيضا داللته يف االستقبال أ
جلملة الشرطية.ا

٢(،١٥٦، من "َوَأن َجتَْمُعوْا.."، يف موضع الرفع عطفًا على احملرمات

اخلمسة، فعل مضارع معلوم منصوب حبذف النون، وهو من أفعال 
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن الناصبة".  

٢٤اآلية . ٢٤




الفعل املاضي)أ

١(    ح، ين على الفتلوم مباض معم، من "ِإالَّ َما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم.." فعل
وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة". 

.٤٤٣ص. املرجع السابق،عبدهللا بن عمر بن حممد البيضاوي، ١٥٦



٨٨

٢(  من "َوُأِحلَّ َلُكْم.." يعين وأحل هللا لكم ما سوى ذلكم الذي ذكر ،
فعل ماض جمهول مبين على الفتح، وتضمن الفعل زمن ١٥٧من احملرمات،

ٍ من  املاضي اجلازم الذي يفيُد القطَع ويدلُّ على حدٍث يف وقٍت ُمَعنيَّ
الّزمان املاضي لوقوعه عطفا لفعل "حرمت" قبله.

٣(     بين على ، من "فما استمتعتم به منهن" فعل ماض معلوم م
لة".السكون، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصو 

٤(    ُتْم"، أي فيما تنقصون وتزيدون يف املهر ، من "ِفيَما تـَرَاَضيـْ
السكون، وتضمن الفعل زمن فعل ماض معلوم مبين على١٥٨لرتاضي،

املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة". 
٥( قص مبين فتح. لى الع، من "إن هللا كان عليماحكيما"، فعل ماض 

زمنة عم األلذي ياالدوام واالستمرار واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 
الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.

الفعل املضارع: )ب    موالكم"، فعل م وب ضارع معلوم منص، من "أن تبتغوا 
وقوعه لقبل مسة، وتضمن الفعل زمن املستحبذف النون، وهو من أفعال اخل

بعد "أن الناصبة". 
٢٥اآلية . ٢٥




                    

.٦٥ص. املرجع السابق،مد بن إبراهيم بن عمر الشيحي،علي بن حم١٥٧
دي، ١٥٨ .٨٧ص. املرجع السابق، أبو طاهر بن يعقوب الفريوزآ



٨٩





الفعل املاضي)أ
١(    ،من "فمن ما ملكت أميانكم" فعل ماض معلوم مبين على الفتح ،

وتصمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة".
٢(   من "فإذا أحصن.." فعل ماض جمهول مبين على السكون، وتصمن ،

ا الشرطية".الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إذ
٣(   معلوم مبين على السكون، ، من "فإن أتني بفاحشة.." فعل ماض

وتصمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية".
٤(  علوم مبين على الفتح، وتصمن ، من "ملن خشي العنت" فعل ماض م

الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "من املوصولة".
الفعل املضارع)ب

١(     ،لسكون ، من "ومن مل يستطع منكم طوال" فعل مضارع معلوم جمزوم 
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية".

٢(   لفتحة، ، من "أن ينكح احملصنات.." فعل مضارع معلوم منصوب
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن الناصبة".

٣(    ،من "وأن تصربوا خري لكم"، فعل مضارع معلوم منصوب حبذف النون ،
وهو من أفعال اخلمسة. وتضمن زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن الناصبة".



٩٠

٢٦اآلية . ٢٦


  
الفعل املضارع-

١(   لضمة، ويصلح الفعل زمن احلال ، فعل مضارع معلوم مرفوع 
واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. 
حدمها.  حلال واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده  وإصالحه 

ألن الوقوع عندما يريد هللا أن يبني شرائع الدين ومصاحل والداللة فيه حاال
األمر.

٢(  لفتحة، وتضمن َ َلُكْم"، فعل مضارع معلوم منصوب  ، من "لِيـُبَـنيِّ
الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "الم التعليل" اليت تنصب الفعل املضارع 

عدها.بـ"أن" املضمرة ب
٣(     لفتحة، وتضمن الفعل زمن ، من " فعل مضارع معلوم منصوب 

املستقبل لوقوعه عطفا لفعل "يبني" قبله.
٤(    لفتحة، وتضمن ، من "َويـَُتوَب َعَلْيُكْم" فعل مضارع معلوم منصوب 

عه عطفا لفعل "َويـَْهِدَي" قبله.الفعل زمن املستقبل لوقو 

٢٧اآلية . ٢٧


  



٩١

الفعل املضارع-
١(   لضمة، ويصلح الفعل ، من "وهللا يُرِيُد.." فعل مضارع معلوم مرفوع 

زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة 
حلال واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده ختصه. و  إصالحه 

حدمها. والداللة فيه حاال ألن الوقوع عندما يريد هللا قبول توبة العبد.
٢(  لفتحة، وتضمن "، من َأن يـَُتوَب َعَلْيُكْم" فعل مضارع معلوم مرفوع 

الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن الناصبة". 
٣(    من "َويُرِيُد الذين يـَتَِّبُعوَن الشهوات" فعل مضارع معلوم مرفوع ،

هو أرجح، ألن لضمة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال 
حلال واالستقبال لوقوع الفعل  احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

عطفا لفعل "يريد" قبله.
٤(    من "الذين يـَتَِّبُعوَن الشهوات" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت ،

ال واالستقبال ولكن النون، وهو من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احل
حلال  احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 
حدمها. والداللة فيه حاال ألن  واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 

ة الشهوات. وس أو الز الوقوع عندما يتبع اليهود والنصارى أو ا
٥(  "فعل مضارع معلوم منصوب حبذف ، من "أن متيلوا ميال عظيما

النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد 
"أن الناصبة".



٩٢

٢٨اآلية . ٢٨


الفعل املاضي: )أ   يصلح معناه لزمن ، فعل ماض جمهول مبين على الفتح، و
حيتمل املاضي واحلال واملستقبل ألن الفعل يفيد االستمرار.

الفعل املضارع)ب
١(   ،لضمة ، من "يريد هللا أن خيفف عنكم" فعل مضارع معلوم مرفوع 

احلال ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، ألن 
حلال واالستقبال ألن الفعل مل توجد  ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 
حدمها. والداللة فيه حاال ألن الوقوع عندما يريد هللا  قرينة تقيده 

التسهيل يف أحكام الشرع.
٢(    ،لفتحة ، من "أن خيفف عنكم" فعل مضارع معلوم منصوب 

ه بعد "أن الناصبة".وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوع

٢٩اآلية . ٢٩


الفعل املاضي)أ

١(   فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن الفعل زمن املاضي ،
لوقوعه بعد "الذين املوصولة".

٢(  .قص مبين على الفتح ، من  "إن هللا كان بكم رحيما" فعل ماض 
الدوام واالستمرار الذي يعم األزمنة واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 

الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.



٩٣

الفعل املضارع)ب
١(     كلوا أموالكم.." فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف ، من "ال 

النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لتسبقه "ال 
م. وفيه الفعل مع "ال الناهية" دلت الناهية" اليت هي من عوامل اجلواز 

حلرام.  ن ال يفعل كما يف اآلية من أكل األموال  لنهي يعين 
٢(  لفتحة، "، من قص منصوب  أن تكون جتارة" فعل مضارع 

واتصف الفعل مسندا إليه مبسند يف املستقبل لوقوعه بعد "أن الناصبة".
٣(      حبذف النون، ، من "وال تقتلوا أنفسكم" فعل مضارع معلوم جمزوم

وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لتسبقه "ال الناهية" 
لنهي يعين  اليت هي من عوامل اجلوازم. وفيه الفعل مع "ال الناهية" دلت 

ن ال يفعل كما يف اآلية من قتل النفس. 

٣٠اآلية . ٣٠


  
قص مبين وكان ذلك على هللا"، من الفعل املاضي: )أ يسريا" فعل ماض 

الدوام واالستمرار الذي يعم على الفتح. واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 
األزمنة الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.

الفعل املضارع)ب
١(   لسكون، ، من "ومن يفعل ذلك" فعل مضارع معلوم جمزوم 

يقع  الفعل وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية". وفيه مل
ي عنه. إال بعده يعين بعد فعل ما 



٩٤

٢(   لضمة "، من را" فعل مضارع معلوم مرفوع  فسوف نصليه 
املقدرة على الياء، وتضمن الفعل زمن املستقبل البعيد لوقوعه بعد 
"سوف". وأيضا وقوعه يف املستقبل لتضمنه الوعيد يعىن الدخول إىل 

خرة.النار، وهذا يف اآل

٣١اآلية . ٣١


     
الفعل املضارع-

١(    ِإن َجتَْتِنُبواْ.." فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون، وهو "، من
من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن 

الشرطية". 
٢(  ل مضارع جمهول مرفوع بثبوت النون، وهو َما تُنَهْوَن َعْنُه" فع"، من

من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واملستقبل ولكن احلال هو 
حلال واملستقبل ألن  أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 
حدمها. والداللة فيه حاال ألن النهي يف  الفعل مل توجد قرينة تقيده 

احلال.
٣(   لسكون، "ُنَكفِّْر َعْنُكْم سيئاتكم" ، من فعل مضارع معلوم جمزوم 

لفعل الشرط "جتتنبوا".  وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا
٤(  "فعل مضارع معلوم جمزوم ، من "َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخًال َكرِميًا

لسكون، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا لفعل "نكفر"، 



٩٥

فيتبعه يف الزمن أيضا. وقد بني أنه تضمن الوعد يعين بدخول اجلنة يف 
اآلخرة.

٣٢اآلية . ٣٢




الفعل املاضي)أ

١(  ،من "..َما َفضََّل هللا بِِه" فعل ماض معلوم مبين على الفتح ،
وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة".

٢(      من "ِممَّا اْكَتَسُبوا" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن ،
الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة".

٣(    َفعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن ، من "ِممَّا اْكَتَسْنب "
الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة".

٤( َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما" ف ََّ قص مبين ، من "ِإنَّ ا عل ماض 
الدوام واالستمرار على الفتح. واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 
الذي يعم األزمنة الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.

الفعل املضارع: )ب    مضارع معلوم جمزوم حبذف ، من "َوَال تـََتَمنـَّْوا.." فعل
النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لتسبقه "ال 
لنهي  الناهية" اليت هي من عوامل اجلوازم. وفيه الفعل مع "ال الناهية" دلت 
ن ال يفعل كما يف اآلية يعين التمين الذي هو نوع من اإلرادة ويتعلق  يعين 

زمن املستقبل من تلك اآلية.ملستقبل، فتعني الفعل ل



٩٦

٣٣اآلية . ٣٣



الفعل املاضي-
١(   اض معلوم مبين على السكون، ، من "َوِلُكٍل َجَعْلَنا َمَواِىلَ" فعل م

وتضمن الفعل زمن احلال لكونه من األفعال الدالة على الشروع.
٢(  لوالدان واألقربون" فعل ماض معلوم مبين على الفتح، ، من "ِممَّا تـََرَك ا

وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة".
٣(    ،من "َوالَِّذيَن َعَقَدْت أَْميَاُنُكْم" فعل ماض معلوم مبين على الفتح ،

وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة".
٤(  قص مبين ََّ َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيًدا" فعل ماض  ، من "ِإنَّ ا

الدوام واالستمرار على الفتح. واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 
الذي يعم األزمنة الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.

٣٤اآلية . ٣٤







٩٧

الفعل املاضي)أ
١( فعل ماض معلوم مبين عل، م "..ُ َّ تضمن الفعل تح، و ى الفن "ِمبَا َفضََّل ا

زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة".
٢(   وتضمن على الفتح،م مبيناض معلو م، من "َوِمبَا أَنـَْفُقوا ِمْن أَْمَواِهلِْم" فعل

الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة".
٣( فعل ماض معلوم مبين على ا "ُ َّ ن الفعل زمن، وتضملفتح، من "ِمبَا َحِفَظ ا

املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة".
٤(  ضمن ون، وتالسك، من "فَِإْن َأَطْعَنُكْم" فعل ماض معلوم مبين على

الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية".
٥( َكاَن َعِليا َكِبريًا" فعل ماض ََّ واتصف على الفتح.ص مبينق، من "ِإنَّ ا

الثة يعين ة الثألزمنالدوام واالستمرار الذي يعم االفعل مسندا إليه مبسند معىن 
.املاضي واحلال واملستقبل

الفعل املضارع)ب
١(   ِيت َختَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ" فعل مض نون، وع بثبوت الوم مرفارع معل، من "َوالالَّ

و هحلال كن اوهو من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ول
حلال واالست لفعل األن قبالأرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها. والداللة فيه حاال ألن الوقو مل  اف الناس ما خيع عندتوجد قرينة تقيده 
عصيان النساء يعين الزوجة هلم.

٢(   ُغوا َعَلْيِهنَّ" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون، وهو من ، من "َفَال تـَبـْ
أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال الناهية". والنهي فيه 

ن ال تطلبوا ن ظلماً.يعين  ١٥٩عليهن طريقاً إىل ضر

.٦٢ص. املرجع السابق،جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، ١٥٩



٩٨

٣٥اآلية . ٣٥


الفعل املاضي)أ

١(   ضمن ون، وتالسك، من "َوِإْن ِخْفُتْم.." فعل ماض معلوم مبين على
الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية".

٢( َكاَن َعِليًما َخِبريًا" فعل ََّ ح. بين على الفتقص مماض ، من "ِإنَّ ا
زمنة عم األلذي ياالدوام واالستمرار واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 

يعين املاضي واحلال واملستقبل.الثالثة
الفعل املضارع)ب

١(    من "ِإن يُرِيدآ إصالحا" ضمري االثنني يعود على احلكمني وقيل ،
فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون، وهو من أفعال ١٦٠على الزوجني.

خلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية".ا
٢(   نَـُهَما" فعل مضارع َُّ بـَيـْ لسكون، ام على جمزو ، من "يـَُوفِّْق ا

لفعل الشرط ق . يريدا""بله وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا
عطاء التوفيق ب ا. ينهموكذا قد تضمن الكالم يف الوعد يعين 

٣٦اآلية . ٣٦


                            

.١٧٩ص. املرجع السابق، عبدهللا بن أيب عبدهللا احلسني بن أيب البقاء عبدهللا بن احلسني العكربي، ١٦٠



٩٩




الفعل املاضي)أ
١(    ،من "َوَما َمَلَكْت أميانكم" فعل ماض معلوم مبين على الفتح ،

وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة".
٢(  قص مبين على ، من "َمْن َكاَن ُخمَْتاًال َفُخورًا" فعل ماض 

الفتح، واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن زمن املاضي لوقوعه بعد 
"من املوصولة".

الفعل املضارع)ب
١(    من "َوَال ُتْشرُِكوْا ِبِه َشْيئاً" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف ،

النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه 
. بعد "ال الناهية"، والنهي فيه فعل الشرك 

٢(   ،لضمة " فعل مضارع معلوم مرفوع  ََّ َال حيُِبُّ ، من "ِإنَّ ا
: وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال النافية" غري العاملة عمل

"ليس".
٣٧اآلية . ٣٧




الفعل املاضي)أ



١٠٠

١(   هم هللا.." فعل ماض معلوم مبين على الفتحة ، من "..ما آ
املقدرة على األلف، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما 

املوصولة".
٢(     ،للكافرين" فعل ماض معلوم مبين على السكون ، من "وأعتد

زمن املاضي لوقوعه سابقا من الزمان.وتضمن الفعل 
الفعل املضارع)ب

١(    النون، ، من "الذين يبخلون" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت
وهو من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن 
حلال  احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها.  واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 
٢(     ،مرون الناس" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون ، من "و

وهو من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن 
احلال هو أرجح لعطفه على الفعل قبله "يبخلون" فيتبعه يف الزمن 

أيضا. 
٣(   هم هللا" فع ل مضارع معلوم مرفوع ، من "ويكتمون ما آ

بثبوت النون، وهو من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال 
مرون"  واالستقبال ولكن احلال هو أرجح لعطفه على الفعل قبله "

فيتبعه يف الزمن أيضا.

٣٨اآلية . ٣٨





١٠١

فعل ١٦١َفَساَء َقرِيًنا" أي فساء الشيطان قرينا،الفعل املاضي: ساَء، من ")أ
ماض جامد إلنشاء الذم مبعىن "بئس"، وهو جمرد من احلدث والزمن وغري 

متصرف حسب األزمنة. 
الفعل املضارع)ب

١(  علوم مرفوع مضارع مفعل َوالَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم""، من
حلالعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن ابثبوت النون، وهو من أف

صه. غة ختواالستقبال ولكن احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صي
حلال واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة ت ا. حدمهقيدهوإصالحه 

٢(   َوهذه عطف على "ينفقون" داخال يف ، من "َوَال يـُْؤِمُنون " َِّ ِ
فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون، وهو من أفعال ١٦٢الصلة،

اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح  
ما يف زمن الفعل "ينفقون" لعطفه عليه.ك

٣( قص ون، م بسكجمزو ، من "َوَمْن َيُكِن الشَّْيطَاُن" فعل مضارع 
د "من عه بعالفعل مسندا إليه مبسند معىن زمن املستقبل لوقو واتصف 

شرطية.ملة الاجلالشرطية"، وأيضا داللته يف االستقبال أن الفعل وقع يف

٣٩اآلية . ٣٩


   
الفعل املاضي-

.١٤٤ص. لسابق، املرجع ا، فتح القديرحممد بن علي الشوكاين، ١٦١
.١٨٠ص. املرجع السابق، عبدهللا بن أيب عبدهللا احلسني بن أيب البقاء عبدهللا بن احلسني العكربي، ١٦٢



١٠٢

١(  فعل ماض معلوم م " وتضمن الضم،بين على، من "َلْو َءاَمُنوْا 
".بل لوقوعه بعد "لو املصدريةقالفعل زمن املست

٢(   "بين على الضممعلوم عل ماض مف، من "َوأَنَفُقوْا ِممَّا َرَزقـَُهُم هللا ،
بعه " فيتمنواوتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا لفعل الشرط "ءا

.أيضا يف الزمن
تح، وتضمن ى الفعلرزَق، من "ِممَّا َرَزقـَُهُم هللا" فعل ماض معلوم مبين)٣

الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة".
َُّ ِِْم َعِليًما" فعل ماض )٤ لى الفتح. بين عمقص كان، من "وََكاَن ا

يعم الذيالدوام واالستمرارواتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 
زمنة الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.األ

٤٠اآلية . ٤٠


  
الفعل املضارع-

١(   ٍَال َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرَّة ََّ لضمة، ع معلوم مرفمضار " فعل، من "ِإنَّ ا وع 
: لة عمللعاماوتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال النافية" غري 

"ليس".
٢( لسكون يعين تكْن ن "، م قص جمزوم  َوِإْن َتُك َحَسَنًة" فعل مضارع 

ا  حذفت نون تكن لكثرة استعمال هذه الكلمة وشبه النون لغنتها وسكو



١٠٣

واتصف الفعل مسندا إليه مبسند زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن ١٦٣لواو.
الشرطية".

٣(فعل ١٦٤ي من عشر إىل أكثر من سبعمائة.، من "يضاعفها" أ
لسكون، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا مضارع معلوم جمزوم 

لفعل الشرط "تك".
٤( ياء، ذف الحبزوم ، من "َويـُْؤِت ِمن لَُّدْنُه.." فعل مضارع معلوم جم

عف".وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا جلواب الشرط "يضا

٤١اآلية . ٤١

الفعل املاضي-

١(  َنا" فعل ماض معلوم مبين على الس تضمن كون، و ، من "ِإَذا ِجئـْ
ستقبل لوقوعه بعد "إذا الظرفية". الفعل زمن امل

٢(   َن تضمن و سكون، ا ِبَك" فعل ماض معلوم مبين على ال، من "َوِجئـْ
الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا لفعل "   األول، فيتبعه يف الزمن "

أيضا. 

٤٢اآلية . ٤٢

   

املرجع نفسه١٦٣
.٢٣ص. املرجع السابق،جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، ١٦٤



١٠٤

الفعل املاضي)أ
١(  وتضمن الضمبين على، من "يـََودُّ الذين َكَفُروْا" فعل ماض معلوم م ،

.اهلصلة لفعلالفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة" ويكون ا
٢(    در املقى الضم، من "َوَعَصُوْا الرسول" فعل ماض معلوم مبين عل

فعل فا لعلى األلف احملذوفة، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه عط
"َكَفُروْا". 

الفعل املضارع)ب
١(   من "يومئذ يـََودُّ الذين َكَفُروْا" يعين يوم القيامة يتمىن الذين جحدوا ،

لضمة، وتضمن الفعل فعل م١٦٥وحدانية هللا تعاىل، ضارع معلوم مرفوع 
زمن املستقبل لوجود القرينة اليت تدل على املستقبل يعين أن احلدث يف يوم 

القيامة.
٢(   إحدىحبذفتسّوىت، من "َلْو ُتَسوَّى ُِِم اْألَْرُض" وتسوى أصله

لضمة املقدرة على ضمن لف، وتاألالتاءين، وهو فعل مضارع جمهول مرفوع 
الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "لو املصدرية". 

٣(     َحِديثًا" فعل ََّ رفوع بثبوت لوم مضارع معم، من "َوَال َيْكُتُموَن ا
ال "ه بعد وقوعلالنون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل 

يء. النافية" وأيضا لوجود كلمة "يومئذ يعين يوم ا

٤٣اآلية . ٤٣



.٩٤ص. املرجع السابق،علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي،١٦٥



١٠٥



الفعل املاضي)أ

١(  لفعل تضمن او الضم، ، من "الَِّذيَن َآَمُنوا" فعل ماض معلوم مبين على
ولة. ملوصازمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة" ويكون صلة لتلك 

٢(قص مبين ع ُتْم َمْرَضى" فعل ماض  اتصف كون، و لى الس، من "َوِإْن ُكنـْ
.شرطية"ن التقبل لوقوعه بعد "إالفعل مسندا إليه مبسند معىن زمن املس

٣( وتضمن الفتحعلى، من "َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم" فعل ماض معلوم مبين ،
لواو على اجلملة قبله الفعل  ن يها "إليت فازمن املستقبل لوقوعه عطفا 

الشرطية".
٤(   سكون، لى الم مبين ع، من "َأْو َالَمْسُتُم النَِّساَء" فعل ماض معلو

لواو على اجلملة ن فيها "إه اليتقبلوتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا 
الشرطية".

٥( َكاَن َعُفوا َغُفورًا" فعل ما ََّ ق، من "ِإنَّ ا واتصف على الفتح.ص مبينض 
الثالثة ألزمنةعم ايتمرار الذي الدوام واالسالفعل مسندا إليه مبسند على معىن 

يعين املاضي واحلال واملستقبل.
الفعل املضارع)ب

جمزوم فعل مضارع معلوم١٦٦، من "َال تـَْقَربُوا الصََّالة" أي ال ُتَصلُّوا،تقربوا)١
حبذف النون ألنه وقع بعد ال الناهية، وهو من أفعال اخلمسة. وتضمن الفعل 
زمن املستقبل لتسبقه "ال الناهية" اليت هي من عوامل اجلوازم. وفيه الفعل مع 

املرجع تفسري القرآن العظيم، جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، ١٦٦
.٣٥ص. السابق، 



١٠٦

لنهي على الصالة يف حال السكر واجلنب، فتعني الفعل  "ال الناهية" دلت 
لزمن املستقبل من تلك اآلية.

٢(،..فعل مضارع معلوم منصوب ١٦٧، من "َحىتَّ تـَْعَلُموا" أي إىل أن
حبذف النون، وهو من أفعال اخلمسة. وتضمن الفعل زمن املستقبل لتسبقه 

ن مضمرة"."ح ىت الناصبة 
٣(   من ن، وهووت النو ، من "َما تـَُقوُلوَن" فعل مضارع معلوم مرفوع بثب

، ألن و أرجحال هأفعال اخلمسة. ويصلح الفعل زمن احلال واملستقبل ولكن احل
حلال واملستقبل ألن  جد مل تو لفعلااحلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمه كر. سله من يقو ا. والداللة فيه حاال ألن القول عندماقرينة تقيده 
٤(      هو و لنون، اب حبذف ، من "َحىتَّ تـَْغَتِسُلوا" فعل مضارع معلوم منصو

نلناصاستقبل لتسبقه "حىت من أفعال اخلمسة. وتضمن الفعل زمن امل بة 
مضمرة".

٥(  وهو من النونم حبذف، من "فَـَلْم جتَُِدوا َماًء" فعل مضارع معلوم جمزو ،
احملض مة" مثجلاز أفعال اخلمسة. وتضمن الفعل زمن املاضي أوال لتسبقه "مل ا

ُتمْ كُ ملستقبل لعطفه على جزء اجلملة الشرطية قبله يعين َوِإنْ  َمْرَضى.نـْ

٤٤اآلية. ٤٤



.١٨١ص. املرجع السابق، عبدهللا بن أيب عبدهللا احلسني بن أيب البقاء عبدهللا بن احلسني العكربي، ١٦٧



١٠٧

الفعل املاضي: )أ  من "ِإَىل الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًبا" فعل ماض جمهول مبين ،
فعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة" على الضمة، وتضمن ال

ويكون الفعل صلة هلا.
الفعل املضارع)ب

١(  ،من "أَملَْ تـََر.." فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف حرف األلف ،
لوقوعه بعد "مل اجلازمة".وتضمن الفعل زمن املاضي 

٢(     ،من "َيْشتَـُروَن الضََّالَلَة" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون ،
وهو من أفعال اخلمسة. ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن 

حلال احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 
حدمها.  واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 

٣(     فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون، وهو من أفعال ،
اخلمسة. ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، 

حلال واالستقبال عطفا ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 
َيْشتَـُروَن". "على

٤(    من "َأْن َتِضلُّوا السَِّبيَل" فعل مضارع معلوم منصوب حبذف ،
النون، وهو من أفعال اخلمسة. وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد 

"أن الناصبة".

٤٥اآلية . ٤٥

الفعل املاضي-



١٠٨

١( "ًَولِّيا على ملقدرةالفتحة افعل ماض معلوم مبين على ، من "وكفى 
مرار االستلفعلافعل زمن املاضي واحلال واملستقبل ليفيد األلف، وتضمن ال

ة دخلت ء زائدالبابقرينة دلت عليه يعين بنظر فاعل كفى يعين هو اسم هللا و 
. لتدل على معىن االمر إذ التقدير اكتف 

٢(  َنِصرياً" فعل ماض معلوم مبين على رة على املقدلفتحةا، من "وكفى 
مرار االستلفعلااأللف، وتضمن الفعل زمن املاضي واحلال واملستقبل ليفيد 

دخلت زائدةالباءفاعل كفى يعين هو اسم هللا و بقرينة دلت عليه يعين بنظر 
. وأيضا لعطف " ى "كفىه عللتدل على معىن االمر إذ التقدير اكتف 

األول يف هذه اآلية.

٤٦اآلية . ٤٦




 
الفعل املاضي)أ

١(  ضمن مة، وتى الضل، من "ّمَن الذين َهاُدوْا" فعل ماض معلوم مبين ع
ا.هللة الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة"، ويكون ص



١٠٩

٢(،َنا" يعين مسعنا قولك وعصينا أمرك ْعَنا َوَعَصيـْ فعل ١٦٨، من "َويـَُقوُلوَن مسَِ
فات وانقضى (قبل وتضمن الفعل زمن ماض معلوم مبين على السكون، 

الكالم) لوقوعه يف سابق من الكالم. 
٣(    َنا" فعل م ْعَنا َوَعَصيـْ ، على السكونم مبيناض معلو ، من "َويـَُقوُلوَن مسَِ

لكالم من الكالم) لوقوعه يف سابقفات وانقضى (قبل اوتضمن الفعل زمن 
ْعَنا" فال بد يتبعه يف الزمن أيضاولوقوعه عطفا لـ" .مسَِ

٤(،فعل ماض ١٦٩، من "َوَلْو أَنـَُّهْم قَاُلوا" واملعىن لو ثبت قوهلم مسعنا وأطعنا
من املاضي لوقوعه بعد "لو الشرطية معلوم مبين على الضمة، وتضمن الفعل ز 

١٧٠من حرف شرط ملا مضى".

٥(   َِعل ماض كون، فلى السْعَنا َوَأطَْعَنا" فعل ماض معلوم مبين ع، من "مس
م) الكالفات وانقضى (قبلمعلوم مبين على السكون، وتضمن الفعل زمن 

لوقوعه يف سابق من الكالم.
٦(    ْعَنا َوَأطَْعَنا" فعل تضمن كون، و على السماض معلوم مبين، من "مسَِ

وذلك كالم،فات وانقضى (قبل الكالم) لوقوعه يف سابق من الالفعل زمن 
لـ" ْعَنا" الثاين من اآلية متساو يضا.يف الزمن أيتبعهال بدفلوقوعه عطفا له مسَِ

٧( قص مبين على رًا َهلُْم" فعل ماض  تصف الفعل ح، واالفت، من "َلَكاَن َخيـْ
من فعل شرط "ق قع بعد " الواالوامسندا إليه مبسند زمن املاضي لوقوعه جوا

حرف شرط ملا مضى. 

.١٠٨ص. املرجع السابق،علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي،١٦٨
م)، ٢٠٠٩(بريوت: دار املعرفة، الكشاف، تفسري أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري،١٦٩

.٤١٦ص. 
وتسمى لو حرف امتناع المتناع أو حرفا ملا سيقع لوقوع غريه. فتفيد امتاع شيئ المتناع غريه. وهذا ١٧٠

ا. (مصطفى الغاليني،  ).٥١٩-٥١٨ص.، املرجع السابقال يليها إال الفعل املاضي صيغة وزما



١١٠

ُ.." فعل ملعن، من ")٨ َّ اض معلوم مبين على الفتح، وتضمن َوَلِكْن َلَعنَـُهُم ا
لداللة  أن العمل مت يف زمن ماض مطلق. والتفسري يعين طردهم  زمن املاضي 

١٧١وأبعدهم من رمحته.

الفعل املضارع)ب
١(    نون، وهو منبوت الرفوع بث، من "ُحيَرُِّفوَن اْلَكِلَم" فعل مضارع معلوم م

ل ى احلاب علأفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن احلال لوقوعه يف موضوع نص
ين هادوا" من الذ"أن مع مرفوعه. فـ"ُحيَرُِّفوَن" حال من الفاعل يف هادوا على

وف تقديره "هم من الذين".خرب مبتدأ حمذ
٢(    َنا" فعل م ْعَنا َوَعَصيـْ لنون، فوع بثبوت الوم مر ضارع مع، من "َويـَُقوُلوَن مسَِ

ُفوَن".ُحيَرِّ لـ"وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن احلال لوقوعه عطفا
٣(   من "َفَال يـُْؤِمُنوَن ِإالَّ قَِليًال" يعين فال يؤمن من اليهود إّال نفر قليل ،

وهو فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت ١٧٢مثل عبدهللا بن سالم وأصحابه،
النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال 

١٧٣لعاملة عمل ليس.النافية" غري ا

٤٧اآلية . ٤٧




.١٠٨ص. املرجع السابق،علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي،١٧١
املرجع نفسه١٧٢
وقال عبد الغين الدقر يف معجم القواعد العربية : ال النَّاِفَية : إذا وقـََعت على ِفعل نـََفته ُمسَتقبًال. (عبد ١٧٣
.٢)، ص. ١٩٨٦م، ، اجلزء الرابع والعشرون،(بريوت: دار القلمعجم القواعد العربيةالغين الدقر، 



١١١

الفعل املاضي)أ
١(  املاضي، فعل ماض جمهول مبين على الضم، وتضمن الفعل زمن

لوقوعه بعد "الذين املوصولة" ويكون صلة هلا.
٢(    لفعل تضمن او لسكون، ا، من"ِمبَا نـَزَّْلَنا" فعل ماض معلوم مبين على

ة هلا.زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة" ويكون صل
٣(  لفعل ضمن اون، وتعلى السك، من"َكَما َلَعنَّا" فعل ماض معلوم مبين

زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة" ويكون صلة هلا.
٤( "مَ ، من َِّ ْفُعوًال" فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وََكاَن أَْمُر ا

١٧٤املستقبل لوقوعه وعيدا.واتصف الفعل مسندا إليه مبسند زمن 

يعين ال بد وأن يقع هلم ذلك إن مل يؤمنوا فال راد حلكمه وال والتفسري هنا 
١٧٥قض ألمره.

الفعل املضارع)ب
١(  ،لفتح ، من "أن نطمس وجوها" فعل مضارع معلوم منصوب 

الناصبة".وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن
٢(  ل رها" فعل مضارع معلوم منصوب  تضمن و فتح، ، من "فنردها على أد

ب طف تنصرف عحالفاء السببية" اليت هي الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "
، وقد تقدم قبله األمر ن" املضمرة وجو "ميان إلالفعل املضارع " ."..

وملا نزلت أسلم عبد هللا بن سالم فقيل كان وعيداً بشرط فلما أسلم بعضهم رُفع َوقيل يكون طمٌس ١٧٤
ملرجع السابق،ابكر، أيبرمحن بنومسٌخ قبل قيام الساعة .( جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد ال

.)٣٩ص. 
.١٠٩ص. املرجع السابق،علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي،١٧٥



١١٢

٣(  ل لفعل زمن تضمن افتح، و ، من "َأْو نـَْلَعنَـُهْم" فعل مضارع معلوم منصوب 
املستقبل لوقوعه عطفا على "نرد".

٤٨اآلية . ٤٨


الفعل املاضي: )أ    ِحة بين على الفتافرتى" فعل ماض معلوم م، من "فـََقد

شرط فعل اللاملقدرة على األلف، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا
"ُيْشرِْك".

الفعل املضارع)ب
١(  لضم عل من الفة، وتض، من "َال يـَْغِفُر" فعل مضارع معلوم مرفوع 

وعه ولوقليسزمن املستقبل لوقوعه بعد "ال النافية" غري العاملة عمل
أيضا.وعيدا 

٢(    َن، ، من "أ لفعل تضمن او ن ُيْشَرَك" فعل مضارع جمهول منصوب 
زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن الناصبة".

٣(   "أي ما دون الشرك صغريًا كان أو  ، من "َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك

لضمة، وتضمن الفعل زمن ١٧٦.كبرياً  فعل مضارع معلوم مرفوع 
املستقبل لوقوعه وعدا.

٤(   ن يدخله اجلنة بال عذاب َومن ، من "ِلَمن َيَشاء" أي املغفرة له 
فعل مضارع معلوم ١٧٧شاء عذبه من املؤمنني بذنوبه مث يدخله اجلنة.

.٤٦١ص. ابق،املرجع السعبدهللا بن عمر بن حممد البيضاوي،١٧٦



١١٣

لضم ة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لتعلقه بـ"يغفر" ويكون يف مرفوع 
اجلملة فيه وعيد (ال يغفر) ووعد (يغفر).

٥(   ل تضمن و سكون، ، من "َوَمن ُيْشرِْك" فعل مضارع معلوم جمزوم 
الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية".

٤٩اآلية . ٤٩

الفعل املضارع-

١( ة، جلازم، فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف حرف األلف لوجود "مل ا
اجلازمة".وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "مل 

٢(  نون، بوت الفوع بث"الَِّذيَن يـُزَكُّوَن" فعل مضارع جمهول مر ، من
ألن احلال ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح،
حلال واالستقبال ألن الف د توجعل ملليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها. قرينة تقيده 
٣(   لضمة املقدر ة ، من "يـُزَكِّي َمْن َيَشاُء" فعل مضارع معلوم مرفوع 

يـُزَكِّي يعين فعل زمن املستقبل لوقوعه وعدا. و على الياء، وتضمن ال
١٧٨يطهر.

٤(  لضمة، وتضمن الفعل زمن قبل املست، فعل مضارع معلوم مرفوع 
لتعلقه بـ"يزكي" ويكون يف اجلملة فيه وعد.

.٤٠ص. املرجع السابق، جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، ١٧٧
.١٤ص. . املرجع السابقجالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، ١٧٨



١١٤

٥(     من "َوَال يُْظَلُموَن" فعل مضارع جمهول مرفوع بثبوت النون، وهو ،
من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال النافية". 

٥٠اآلية . ٥٠

وََكَفى بِِه ِإْمثًا ُمِبيًنا" فعل ماض معلوم مبين على "، من الفعل املاضي: )أ

الفتحة املقدرة على األلف، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه سابقا يف زمن 
املاضي.

الفعل املضارع: )ب      ، من َكيَف يـَْفتَـُرون" فعـل مضـارع معلـوم مرفـوع بثبـوت
النــون، وهــو مــن أفعــال اخلمســة، ويصــلح الفعــل زمــن احلــال واالســتقبال ولكــن 
حلــــال  ــــه صــــيغة ختصــــه. وإصــــالحه  احلــــال هــــو أرجــــح، ألن احلــــال ليســــت ل

حــــــــــــــــــــدمها.واالســــــــــــــــــــتقبال ألن الف ــــــــــــــــــــده  ــــــــــــــــــــة تقي عــــــــــــــــــــل مل توجــــــــــــــــــــد قرين

٥١اآلية . ٥١


الفعل املاضي)أ

١(   ِإَىل الَِّذيَن أُوُتوا" فعل ماض جمهول مبين على الضمة، وتضمن "، من
ملاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة" ويكون الفعل صلة هلا.الفعل زمن ا

٢(   من "لِلَِّذيَن َكَفُروا" فعل ماض معلوم مبين على الضمة، وتضمن ،
الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة" ويكون الفعل صلة هلا.



١١٥

٣(   ِمَن الَِّذيَن َآَمُنوا" فعل ماض معلوم مبين على الضمة، "، من
وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة" ويكون الفعل 

صلة هلا.
الفعل املضارع)ب

١(  ف حرف األلف، وتضمن أَملَْ تـََر" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذ"، من
الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "مل اجلازمة".

٢(   ــــــــــــــِت" وهــــــــــــــو فعــــــــــــــل مضــــــــــــــارع معلــــــــــــــوم "، مــــــــــــــن ْجلِْب ِ ــــــــــــــوَن  يـُْؤِمُن
ـــــــــون، وهـــــــــو مـــــــــن أفعـــــــــال اخلمســـــــــة، ويصـــــــــلح الفعـــــــــل  مرفـــــــــوع بثبـــــــــوت الن

تقبال ولكــــــــــــن احلــــــــــــال هــــــــــــو أرجــــــــــــح، ألن احلــــــــــــال زمـــــــــــن احلــــــــــــال واالســــــــــــ
حلـــــــــــــال واالســـــــــــــتقبال ألن  ليســـــــــــــت لـــــــــــــه صـــــــــــــيغة ختصـــــــــــــه. وإصـــــــــــــالحه 

حدمها. الفعل مل توجد قرينة تقيده 
٣(     َويـَُقوُلوَن لِلَِّذيَن َكَفُروا" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت "، من

خلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن النون، وهو من أفعال ا
حلال  احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

واالستقبال ألنه عطفا على "يـُْؤِمُنوَن".

٥٢اآلية . ٥٢

ُ" فعل ماض معلوم مبين على )أ َّ الفعل املاضي: لعن، من "أُولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَـُهُم ا

الفتح، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة" ويكون الفعل 
صلة هلا.

الفعل املضارع)ب



١١٦

١(  فعل مضارع معلوم جم "َُّ ، وتضمن نلسكو زوم ، من "َوَمْن يـَْلَعِن ا
الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية".

٢( لفنصو م، من "فـََلن جتََِد َلُه َنِصرياً" فعل مضارع معلوم تحة، ب 
لفعل الشرط " يَـ  لوقوعه ِن" و ْلعَ وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا

بعد "لن الناصبة".

٥٣اآلية . ٥٣


الفعل املضارع: - ون، وهو من ، فعل مضارع جمهول مرفوع بثبوت الن
ة" غريلنافيازمن املستقبل لوقوعه بعد "ال أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل 

العاملة عمل ليس وبعد حرف اجلزاء "إذاً".
فَِإذاً الَّ يـُْؤُتوَن أي لو كان هلم نصيب من امللك فإذاً ال يؤتون أحداً مقدار نقري 

١٧٩لفرط خبلهم.

٥٤اآلية. ٥٤


الفعل املاضي)أ

١( فعل ماض معلوم مبين ع "ُ َّ ُهُم ا َ قدر على فتح املاللى ، من "َما َآ
لفعل يكون ا" و األلف، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة

صلة هلا.
.٤٢١ص. املرجع السابق، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري،١٧٩



١١٧

٢(.َنا َءاَل إبراهيم" أي جّده كموسى وداود وسليمان ١٨٠، من "فـََقْد َآتـَيـْ

فعل ماض معلوم مبين على السكون، وتضمن الفعل زمن املاضي اجلازم 
لوقوعه بعد "قد" يف كالم موجب.

٣(  َناُهْم" فعل ماض لفعل اتضمن لسكون، و امعلوم مبين على ، من "َوَآتـَيـْ
َنا" األول. زمن املاضي اجلازم لوقوعه عطفا على "َآتـَيـْ

الفعل املضارع: )ب     "ع وم مرفو عل مضارع معلف، من "أَْم َحيُْسُدوَن النَّاَس
ل ستقباواالأفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلالبثبوت النون، وهو من 

حلال ه ولكن احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالح
حدمها. واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 

٥٥اآلية . ٥٥

الفعل املاضي-

١( لفعل اتضمن و فتح، ل، من "َمْن َآَمَن بِِه" فعل ماض معلوم مبين على ا
زمن املاضي لوقوعه بعد "من املوصولة".

٢( وتضمن الفعلفتح،، من "َمْن َصدَّ َعْنُه" فعل ماض معلوم مبين على ال
وقوعه بعد "من املوصولة".زمن املاضي ل

٣(  جلبت ديد ووعيد لّلذين يؤمنون  ، من "وكفى ِجبََهنََّم َسِعرياً" أي 
فعل ماض معلوم مبين على الفتح املقدر على األلف، ١٨١والطاغوت.

وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه وعيدا يف اجلملة.

.٦٤ص. املرجع السابق، د وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،جالل الدين حممد بن أمح١٨٠
.٤٤٥ص. املرجع السابق، ، التحرير والتنويرحممد الطاهر بن عاشور، ١٨١



١١٨

٥٦اآلية . ٥٦


الفعل املاضي)أ

١(  تضمن و لضم، على ا، من "ِإنَّ الذين َكَفُروْا" فعل ماض معلوم مبين
ا.لة هلصاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة"، ويكون الفعل زمن امل

٢(،من "ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم" فعل ماض معلوم ١٨٢، أي احرتقت
١٨٣املستقبل لوقوعه بعد "كلما"،مبين على الفتح، وتضمن الفعل زمن

لمستقبل لقرينة تدل على ذلك، وهي أن يوم القيامة مل جيئ.وتعينه ل
٣(    َرَها" فعل ماض معلو سكون، لى العم مبين ، من "بدلناهم ُجُلودًا َغيـْ

لـ"كلما".وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا
٤( َكاَن َعزِيزًا َحِكيًما" فعل ََّ ح. بين على الفتقص مماض ، من "ِإنَّ ا

زمنة عم األلذي ياالدوام واالستمرار واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 
الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.

عالفعل املضار )ب
١(    لضمة رًا" فعل مضارع معلوم مرفوع  َ ، من "َسْوَف ُنْصِليِهْم 

املقدرة على الياء، وتضمن الفعل زمن املستقبل البعيد لوقوعه بعد 

.٨٤ص. املرجع السابق، جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، ١٨٢
الظَّْرِفيَُّة وقيل "َما" َنِكرٌَة َموُصوَفٌة مبعىن َوقت، وال تَدْ◌ُخُل إالَّ هي "ُكل" َدَخَلْت عليها "َما" املَصَدرِيَُّة ١٨٣

ا وهو ِفعٌل َماٍض أيضاً عاِمُل فيها جَ ة والرفيَّ على الِفعِل املَاِضي، وهي َمبِنيٌَّة َعلى الَفتِح يف َحمَلِّ َنصب على الظَّ  ُ . وا
.٢٦، ص. املرجع السابق(عبد الغين الدقر، 



١١٩

ل إىل "سوف". وأيضا وقوعه يف املستقبل لتضمنه الوعيد يعىن الدخو 
النار، وهذا يف اآلخرة.

٢(    لنون، احبذف م مرفوع، من "لَِيُذوُقوا اْلَعَذاَب" فعل مضارع معلو
"المدبعوهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه

ا.التعليل" اليت تنصب الفعل املضارع بـ"أن" املضمرة بعده

٥٧اآلية . ٥٧


الفعل املاضي)أ

١(  ن "َوالَِّذيَن َآَمُنوا" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن ، م
الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة"، ويكون صلة هلا.

٢(     ،من "وعملوا الصاحلات" فعل ماض معلوم مبين على الضم ،
َآَمُنوا" الذي له زمن املاضي.وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه عطفا لـ" 

الفعل املضارع)ب
١(    ،لضمة ، من "َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َجتْرِي" فعل مضارع معلوم مرفوع 

وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد أحد حرف تنفيس وهو "السني". 
نه الوعد يعىن الدخول إىل اجلنة، وهذا يف وأيضا وقوعه يف املستقبل لتضم

اآلخرة.
٢(  لضمة املقدرة على ، من "َجنَّاٍت َجتْرِي" فعل مضارع معلوم مرفوع 

الياء، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، ألن 



١٢٠

حلال واالستقبال ألن الفعل مل  احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 
حدمها.  توجد قرينة تقيده 

٣(   لضمة، وتضمن الفعل ، من "َونُْدِخُلُهْم" فعل مضارع معلوم مرفوع
زمن املستقبل لوقوعه عطفا لـ"َسُنْدِخُلُهْم" الذي له ومن املستقبل. وأيضا 
وقوعه يف املستقبل لتضمنه الوعد يعىن الدخول إىل اجلنة يعين من متام 

وهذا يف اآلخرة.١٨٤حماسن اجلّنات،

٥٨اآلية . ٥٨


الفعل املاضي)أ

١(   من ن، وتضكو لسا، من "َوِإَذا َحَكْمُتْم" فعل ماض معلوم مبين على
الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إذا الشرطية".

١٨٥النكرة املوصوفة أي ( نعم شيئاً)،» ما«يف » نِْعمَ «نِِعمَّا، فيه إدغام ميم )٢

ى امليم وهو جمرد من احلدث فعل ماض جامد مبين على الفتحة املقدرة عل
والزمن وغري متصرف حسب األزمنة.

٣(  يًعا َبِصريًا" فعل ََّ َكاَن مسَِ . على الفتحقص مبيناض م، من "ِإنَّ ا
زمنة عم األيلذي الدوام واالستمرار االفعل مسندا إليه مبسند معىن واتصف

الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.
الفعل املضارع)ب

.٤٤٦ص. املرجع السابق، حممد الطاهر بن عاشور، ١٨٤
.٩٤ص. املرجع السابق، جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،١٨٥



١٢١

١(   َُْْمرُُكم  ََّ لضمة، ويصلح ، من "ِإنَّ ا " فعل مضارع معلوم مرفوع 
الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له 
حلال واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده  صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها.
٢(  ِت" فعل مضارع معلوم منصوب حب َ ذف النون، ، من "َأْن تـَُؤدُّوا اْألََما

وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن 
الناصبة".

٣(     من "َأْن َحتُْكُموا" فعل مضارع معلوم منصوب حبذف النون، وهو ،
من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن الناصبة".

٤(     لضمة، ويصلح الفعل ، من "يَِعُظُكْم ِبِه" فعل مضارع معلوم مرفوع 
زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة 
حلال واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده  ختصه. وإصالحه 

حدمها.

٥٩اآلية . ٥٩



      
الفعل املاضي)أ

١(    ،أيها الذين َءاَمُنوْا" فعل ماض معلوم مبين على الضم ، من "
زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة"، ويكون صلة وتضمن الفعل 

هلا.



١٢٢

٢(   وتضمن سكون،على ال، من "فَِإن تـََناَزْعُتْم" فعل ماض معلوم مبين
بعد "إن الشرطية".الفعل زمن املستقبل لوقوعه 

٣(قص مبين على السكون ل عالف، واتصف، من "ِإن ُكنُتْم" فعل ماض 
ة".شرطيمسندا إليه مبسند معىن زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن ال

الفعل املضارع: )ب    فعل مضارع معلوم " ، من "ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن 
فعل زمن املاضي مرفوع بثبوت النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن ال

١٨٦لوقوعه مع مرفوعه خربا يف "كنتم".

٦٠اآلية . ٦٠



الفعل املاضي)أ

١(  ضمن الفعل ضم، وتعلى ال، من "أَنـَُّهْم َءاَمُنواْ" فعل ماض معلوم مبين
زمن املاضي ألن احلدث قد وقع يف سابق من الزمن.  

٢(،فعل ماض جمهول مبين على ١٨٧، من "ِمبَا أُنزَِل إِلَْيَك" يعين القرآن
الفتح، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة"، ويكون صلة 

هلا. 

قص ١٨٦ فعل ماض 
دي،١٨٧ .٩٣ص.املرجع السابق،أبو طاهر بن يعقوب الفريوزآ



١٢٣

٣(،فعل ماض جمهول مبين ١٨٨، من "َوَما أُنزَِل ِمن قـَْبِلك" يعين التوراة
على الفتح، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة"، ويكون 

صلة هلا.
٤(    لفعل ضمن الضم، وتا، من "َوَقْد أُِمُروْا" فعل ماض جمهول مبين على

ٍ وقتٍ يفٍث زمن املاضي اجلازم يعين أنه يفيُد القطَع ويدلُّ على حد ُمَعنيَّ
وَجِب.م امللكالمن الّزمان املاضي قريبا من احلال لوقوعه بعد "قد" يف ا

الفعل املضارع)ب
١(  وتضمن أللف،ا، من "أَملَْ تـََر" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف حرف

الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "مل اجلازمة".
٢(    وهو النونبثبوت، من "الذين يـَْزُعُموَن" فعل مضارع معلوم مرفوع ،

و ال هن احلمن أفعال اخلمسة. ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولك
حلال واال ن بال ألستقأرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها. الفعل مل توجد قرينة تقيده 
٣(   ثبوت برفوع ممعلوم ، من "يُرِيُدوَن َأن يـََتَحاَكُمواْ" فعل مضارع

لكن بال و ستقالنون، وهو من أفعال اخلمسة. ويصلح الفعل زمن احلال واال
ل حلااحلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها. واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 
٤(      ذف النون، وب حبعلوم منصم، من "يُرِيُدوَن َأن يـََتَحاَكُمواْ" فعل مضارع

صبة".النا"أنفعل زمن املستقبل لوقوعه بعدوهو من أفعال اخلمسة. وتضمن ال
٥(   هو من و لنون، حبذف ا، من "َأن َيْكُفُروْا بِِه" فعل مضارع معلوم منصوب

ة".ناصبأفعال اخلمسة. وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن ال
املرجع نفسه١٨٨



١٢٤

٦(    لضمة، ويصلح الفعل ، من "َويُرِيُد الشيطان" فعل مضارع معلوم مرفوع 
واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. زمن احلال 

حدمها. حلال واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده  وإصالحه 
٧(   لفتحة. وتضمن الفعل ، من "َأن ُيِضلَُّهْم" فعل مضارع معلوم منصوب 

زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن الناصبة".

٦١اآلية . ٦١


    
الفعل املاضي)أ

١( من "وإذا قيل هلم" فعل ماض جمهول مبين على الفتح، وتضمن ،
الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إذا الشرطية". 

٢( من "ما أنزل هللا" فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن الفعل ،
ون صلة هلا.زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة، ويك

٣(  وم مبين على السكون، ، من "رأيت املنافقني" فعل ماض معل
لفعل الشرط "قيل". وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا

الفعل املضارع: )ب    من "يصدون عنك صدودا" فعل مضارع معلوم ،
مرفوع بثبوت النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن احلال لوقوعه 
يف موضوع نصب على احلال مع مرفوعه. فـ"يصدون " حال من املفعول يف 

ين "املنافقني".رأيت يع



١٢٥

٦٢اآلية . ٦٢



الفعل املاضي)أ
١(   ح، لى الفتع، من "إذا أصابتهم مصيبة"  فعل ماض معلوم مبين

وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إذا غري شرطية".
٢(   فتح، ، من "مبا قدمت أيديهم" فعل ماض معلوم مبين على ال

وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة".
٣(  العتذار، عطف على ، من "مث جاؤوك" أي حني يصابون ل

فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن الفعل زمن وهو١٨٩أصابتهم.
املستقبل لوقوعه عطفا لـ" أصابتهم".

٤(   فعل ماض معلوم مبين على السكون، وتضمن الفعل " ، من "إن أرد
زمن فات وانقضى قبل الكالم لوقوعه بعد "إن النافية" زمن املاضي يعين

بتحاكمنا إىل غريك. ا، و"إن" مبعىن "ما"، أي ما أرد ١٩٠فنفى الفعل 

الفعل املضارع: )ب     ت وم مرفوع بثبو " فعل مضارع معل، من "حيلفون
ع موضو ه يفالنون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن احلال لوقوع

نصب على احلال مع مرفوعه.

.٤٦٧ص. املرجع السابق،عبدهللا بن عمر بن حممد البيضاوي، ١٨٩
.١٢٣ص. ،املرجع السابقعلي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي،١٩٠



١٢٦

٦٣اآلية . ٦٣


     
الفعل املضارع: -   لضمة، ويص، فعل مضارع معلوم لح الفعل زمن مرفوع 

. ة ختصهصيغاحلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له
حلال واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيد حدمها.ه وإصالحه 

٦٤اآلية . ٦٤


الفعل املاضي)أ

١(     َالسكون، ين علىعلوم مبمْلَنا ِمن رَُّسوٍل" فعل ماض ، من "َوَما أَْرس
بل قوقوعه ولوتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة" وأيضا

"من".
٢(    مة، لى الضعمبين ، من "ِإْذ ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم" فعل ماض معلوم

يف ى حدثٍ لعوتضمن الفعل زمن املاضي اجلازم وهو يفيُد القطَع ويدلُّ 
ٍ من الّزمان املاضي لوقوعه بعد "إذ الظرف ملاضي".لزمن الية وقٍت ُمَعنيَّ

٣(  ، ئبني من النفاق والتحاكم إىل الطاغوت متنصلني يعين جاؤوك 
فعل ماض معلوم مبين على الضمة، وتضمن ١٩١مما ارتكبوا من املخالفة،

.١٢٤املرجع نفسه، ص. ١٩١



١٢٧

يف سابق من م لوقوعهالفعل زمن املاضي يعين زمن فات وانقضى قبل الكال
الكالم. 

لضمة، ى افاستغفروا، من " فاستغفروا هللا" فعل ماض معلوم مبين عل)٤
.جاؤوك"لوقوعه عطفا لـ"وتضمن الفعل زمن املاضي 

٥(      لفتحة،اين على ، من "واستغفر َهلُُم الرسول" فعل ماض معلوم مب
استغفروا".لوقوعه عطفا لـ"وتضمن الفعل زمن املاضي 

٦(   م ملّا مل ، من "َلَوَجُدوْا هللا ّ ً لـ"لو" إشارة إىل أ ً رحيماً" جوا توا
فعل ماض معلوم مبين على الضمة، وتضمن ١٩٢قد ُحرموا الغفران.يفعلوا ف

الفعل زمن املاضي الروائي وهو أسلوٌب للحكايِة عن أمٍر َحَدَث؛ حقيقًة أو 
حكماً؛ يف زمٍن غري قريٍب لوقوعه بعد "ل اجلوابية". 

الفعل املضارع: )ب  لفتحة،هول منصوب رع جم، من "إالَّ لُِيطَاَع" فعل مضا
ن ازا".رة جو مضموتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "الم كي الناصبة 

٦٥اآلية . ٦٥


الفعل املاضي)أ

١(  وتضمن فتحة،، من "ِفيَما َشَجَر.." فعل ماض معلوم مبين على ال
الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة".

٢(  ن ، وتضملسكون، من "ممَّّا َقَضْيَت" فعل ماض معلوم مبين على ا
الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة".

.٤٦٢ص. املرجع السابق، محد الطاهر بن عاشور، ١٩٢



١٢٨

الفعل املضارع)ب
١(  رفوع بثبوت علوم مارع م، من "َفَال َوَربَِّك َال يـُْؤِمُنوَن" فعل مض

عد وعه بلوقالنون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل
"ال النافية" غري العاملة عمل ليس. 

٢(     ذف حب، من "حىت ُحيَّكُموَك" فعل مضارع معلوم منصوب
عد وعه بلوقالنون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل

ن مضمرة". "حىت الناصبة 
٣( ُدوا.." فعل مضارع معلوم من ون، ف النصوب حبذ، من "ُمثَّ َال جيَِ

على عطفااملستقبل لوقوعهوهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن 
"ُحيَّكُموَك".

٤(    ال من أفع، من " فعل مضارع معلوم منصوب حبذف النون، وهو
وا".دُ ن املستقبل لوقوعه عطفا على "جيَِ اخلمسة، وتضمن الفعل زم

٦٦اآلية . ٦٦



الفعل املاضي)أ
١(     َّ َنا َعَلْيِهْم" أي فرضنا وأوجبنا عليهم الضمري يف عليهم ، من "َوَلْو َأ َكتَـبـْ

يعود على املنافقني وقيل يعود الضمري على الكافة فيدخل فيه املنافق 
فعل ماض معلوم مبين على السكون، وتضمن الفعل زمن ١٩٣وغريه.

.١٢٧ص. املرجع السابق،علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي،١٩٣



١٢٩

ٍ من الّزمان املاضي اجلاز  م الذي يفيُد القطَع ويدلُّ على حدٍث يف وقٍت ُمَعنيَّ
املاضي لوقوعه قبل "على"، وأيضا لوقوعه بعد "لو حرف شرط ملا مضى".

٢(   لفعل ضمن اضمة، وت، من "مَّا فـََعُلوُه" فعل ماض معلوم مبين على ال
بعد هلوقوعالريبا من احلزمن املاضي يعين زمن فات وانقضى قبل الكالم ق

"ما النافية". 
٣(   لضمة، وتضمن اعلى وم مبين، من "َوَلْو أَنـَُّهْم فـََعُلوْا.." فعل ماض معل

ٍت يف وقدثٍ حالفعل زمن املاضي اجلازم الذي يفيُد القطَع ويدلُّ على 
ٍ من الّزمان املاضي لوقوعه يف موضع العطف على  َنا.."، َّ َكتَـبْـ ْو أَ َولَ "ُمَعنيَّ

وأيضا لوقوعه بعد "لو حرف شرط ملا مضى".
٤(  ًُْم َوَأَشدَّ تـَْثِبيتا ح، ى الفتقص مبين علل ماض " فع، من "َلَكاَن َخْريًا هلَّ

عل شرطن فمواتصف الفعل مسندا إليه مبسند زمن املاضي لوقوعه جوا
َنا" الواقع بعد لو حرف شرط ملا مضى، وأيضا ولوق ل بعد "وعه"َكتَـبـْ

اجلوابية".
الفعل املضارع: )ب   فوع ارع جمهول مر ، من "َما يُوَعظُوَن بِِه" فعل مض

، ألن أرجحل هون احلال واالستقبال ولكن احلابثبوت النون، ويصلح الفعل زم
حلال واالستقبال ألن  وجد مل تلفعلااحلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها. قرينة تقيده 
٦٧اآلية . ٦٧

 وافراً جزيًال وإذاً جواب لسؤال ً يعين ثوا
أجراً  مقدر كأنه قيل ماذا يكون من هذا اخلري والتثبيت قال هو أن نؤتيهم من لد

١٩٥فقيل : وإذاً لو ثبتوا.ويف "إذا"١٩٤عظيماً.

جع نفسهاملر ١٩٤



١٣٠

من ز لفعل اضمن الفعل املاضي: ءاتينا، فعل ماض معلوم مبين على السكون، وت-
ٍن اً؛ يف زمو حكمًة أاملاضي الروائي وهو أسلوٌب للحكايِة عن أمٍر َحَدَث؛ حقيق

غري قريٍب لوقوعه بعد "ل اجلوابية".

٦٨اآلية . ٦٨

الفعل املاضي: -   ،من الفعل زمنفعل ماض معلوم مبين على السكون، وتض

اً؛ يف زمٍن و حكمًة أاملاضي الروائي وهو أسلوٌب للحكايِة عن أمٍر َحَدَث؛ حقيق
.".عين "آلتيناهم.غري قريٍب لوقوعه عطفا على اجلواب من إذا ي

٦٩اآلية . ٦٩


الفعل املاضي)أ

١(" من ،ين على " فعل ماض معلوم مب
يضا "، وأصولةالفتح، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املو 

لوقوعه قبل "على".

.٤٢٩ص. املرجع السابق، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري،١٩٥



١٣١

٢(،من "وحسن أولئك رفيقا" فيه معىن التعجب كأنه قيل: وما ١٩٦
فعل ماض جامد مبين ١٩٧أحسن أولئك رفيقًا الستقالله مبعىن التعجب،

وهو جمرد من احلدث والزمن وغري متصرف حسب األزمنة.على الفتح، 
الفعل املضارع: )ب  وم رع معلوم جمز ن يطع هللا والرسول" فعل مضا، من "وم

".رطيةلسكون، وتضمن الفعل وزمن املستقبل لوقوعه بعد "من الش

٧٠اآلية . ٧٠


الفعل املاضي: - ف، رة على األلفعل ماض معلوم مبين على الفتحة املقد
قرينة مرار بالستوتضمن الفعل زمن املاضي واحلال واملستقبل ليفيد الفعل ا

تدل لدخلت ائدةدلت عليه يعين بنظر فاعل كفى يعين هو اسم هللا والباء ز 
.على معىن االمر إذ التقدير اكتف 

٧١اآلية . ٧١


الفعل املاضي: - ضمن الفعل فعل ماض معلوم مبين على الضم، وت
زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة، ويكون صلة هلا.

و ( َحُسَن ) فعل مراد به املدح ملحق بنعم ومضّمن معىن التعّجب من حسنهم ، وذلك شأن فـَُعل ١٩٦
املرجععاشور،طاهر بنمد الته مع التعّجب . (حمبضم العني من الثالثي أن يدلَّ على مدح أو ذّم حبسب مادّ 

)٤٦٨ص. السابق، 
.٤٣٠ص. املرجع السابق، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري،١٩٧



١٣٢

٧٢اآلية . ٧٢


الفعل املاضي)أ

١(   .من "فَِإْن َأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبٌة" فعل ماض معلوم مبين على الفتحة ،
ن الشرطية"، وهو فعل شرط، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إ

واملاضي فقط يف اللفظ وليس يف املعىن. وأيضا داللته يف االستقبال أن 
الفعل وقع يف اجلملة الشرطية يعين أن تكون املصيبة غري موجود قبل 

الكالم بل بعده إذا جائت وأصيبت.
٢(  ،فعل ماض معلوم مبين على الفتح " َُّ َعَليَّ ، من "قَاَل َقْد أَنـَْعَم ا

لفعل الشرط "أصابت" يف  وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا
اجلملة الشرطية.

٣(  ،فعل ماض معلوم مبين على الفتح " َُّ َعَليَّ ، من "قَاَل َقْد أَنـَْعَم ا
ي اجلازم يعين أنه يفيُد القطَع ويدلُّ على حدٍث وتضمن الفعل زمن املاض

ٍ من الّزمان املاضي قريبا من احلال لوقوعه بعد "قد" يف  يف وقٍت ُمَعنيَّ
الكالم املوَجِب.



١٣٣

الفعل املضارع)ب
١(،"َّفعل مضارع معلوم مبين على ١٩٨، من "َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن لَيـَُبطَِّئن

الفتح، وتضمن الفعل زمن املستقبل لصحبه نون التوكيد الثقيلة، وأيضا 
لصحبه الم قسم. 

٢(لسكون،قص جمارع ، من "ِإْذ ملَْ َأُكْن َمَعُهْم َشِهيًدا" فعل مض زوم 
ة"، جلازممل اواتصف الفعل مسندا إليه مبسند زمن املاضي لوقوعه بعد "

وأيضا لوقوعه بعد "إذ الظرفية للزمن املاضي".

٧٣اآلية . ٧٣
                
       

الفعل املاضي )أ
١( لفتح، اعلى وم مبين، من "َولَِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل" فعل ماض معل

ط، عل شر و فشرطية". وهوتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن ال
واملاضي فقط يف اللفظ وليس يف املعىن.

٢(ق َتِين ُكْنُت َمَعُهْم" فعل ماض  َ لَيـْ السكون، ين علىص مب، من "
لتمين رف اد احلمسندا إليه مبسند زمن املستقبل لوقوعه بعواتصف الفعل

"ليت".

خلرب ، والثانية جواب قسم حمذوف والقسم جبوابه ١٩٨ والالم األوىل لالبتداء دخلت اسم إن للفصل 
حممد ن دهللا بن عمر بعب(ئن. ليبطصلة من والراجع إليه ما استكن يف ليبطئن والتقدير : وإن منكم ملن أقسم 

).٤٧٠ص. املرجع السابق،البيضاوي،



١٣٤

الفعل املضارع)ب
١(  كيد ون التو ، فعل مضارع معلوم مبين على الفتحة لصحبه مع ن

ة يف لثقيلاكيد الثقيلة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لصحبه مع نون التو 
ه تضمنأيضافيه أن احلدث مل يقع ومل حيصل عند الكالم. و الوقوع، و 

لـ"إن الشرطية" قبله. زمنا مستقبال لوقوعه جوا
٢( " َنُه مَ ، من َنُكْم َوبـَيـْ قص جمزوم عل مضارع فٌة" َودَّ َكَأْن ملَْ َتُكْن بـَيـْ

مل "بعد قوعهلسكون، واتصف الفعل مسندا إليه مبسند زمن املاضي لو 
اجلازمة".

٣(  لفتحة، صوب علوم من، من "َفأَُفوَز فـَْوزًا َعِظيماً" فعل مضارع م
رف حي هاليتوتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "الفاء السببية"

، وقد تقد ن" املضمرة وجو له م قبعطف تنصب الفعل املضارع "
ليتين..". التمين "

٧٤اآلية . ٧٤


ضارعالفعل امل-

١(    ،لسكون ألنه واقع بعد الم األمر ، فعل مضارع معلوم جمزوم 
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه طلبا يعين أن يقع بعد الم األمر. 

١٩٩خلصون الباذلون أنفسهم يف طلب اآلخرة.والطلب هنا يعين فليقاتل امل

.٤٧١ص. املرجع السابق،عبدهللا بن عمر بن حممد البيضاوي،١٩٩



١٣٥

٢(    ،فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون، وهو من أفعال اخلمسة ،
ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، ألن احلال 

حلال واالستقبال أل ن الفعل مل توجد ليست له صيغة ختص. وإصالحه 
حدمها. قرينة تقيده 

٣(   لسكون " فعل مضارع معلوم جمزوم  َِّ ، من "َوَمْن يـَُقاِتْل ِيف َسِبيِل ا
لتسبقه "من اجلازمة" وهو فعل شرط، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه 
بعد "من اجلازمة"، وكون اجلملة شرطية فصار اجلواب ملن قاتل يف سبيل 

هللا.
٤(  لسكون ،م ن "فـَيـُْقَتْل َأْو يـَْغِلْب" من فعل مضارع جمهول جمزوم 

لعطفه على "يـَُقاِتْل" وهو عطف، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه 
عطفا على الفعل قبله "يـَُقاِتْل".

٥(    لسكون لعطفه ، من "فـَيـُْقَتْل َأْو يـَْغِلْب" فعل مضارع معلوم جمزوم 
على "فـَيـُْقَتْل" وهو عطف، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا 

لفعل قبله "يـُْقَتْل".على ا
٦( من "َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيماً" فعل مضارع معلوم مرفوع ،

لضمة املقدرة على الياء، وتضمن الفعل زمن املستقبل يف كونه جوا
يف اجلملة الشرطية، وأيضا لوقوعه بعد "سوف"، وتضمن الكالم يف 

ً جزيًال.  تيان ثوا الوعد يعين 



١٣٦

٧٥اآلية . ٧٥


          
الفعل املضارع-

١(     من "َال تقاتلون ِيف َسِبيِل هللا" أي حال والعامل فيها ما يف ،
فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون، وهو ٢٠٠الظرف من معىن الفعل،

من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن احلال لوقوعه حاال مع مرفوعه يف 
تلك اجلملة.

٢(   هو و لنون، ابثبوت يـَُقوُلوَن" فعل مضارع معلوم مرفوع، من "الذين
و حلال هن امن أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولك
حلال واال ن قبال ألستأرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها. والداللة فيه حاال  ندما علوقوع ان ألالفعل مل توجد قرينة تقيده 
ْنَك َولِيا اْجَعْل لََنا ِمْن َلدُ ْهُلَها وَ أَ املِِ ظَّ َربـََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة اليدعون

َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َنِصريًا.

٧٦اآلية . ٧٦



املرجع نفسه٢٠٠



١٣٧

الفعل املاضي)أ
١(   من "الَِّذيَن َآَمُنوا" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن الفعل ،

الذين املوصولة، ويكون صلة هلا.زمن املاضي لوقوعه بعد "
٢(   من "َوالَِّذيَن َكَفُروا" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن الفعل ،

زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة، ويكون صلة هلا، وأيضا لكونه 
عطفا على اجلملة "الَِّذيَن َآَمُنوا".

٣( "قص مبين على الفتح. ، من "ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيًفا فعل ماض 
زمن املاضي واحلال واملستقبل ألن الفعل واتصف الفعل مسندا إليه مبسند 

يفيد االستمرار.
ل املضارعالفع)ب

١(     ،فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون " َِّ ، من "يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل ا
ال وهو من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احل

حلال واالستقبال  هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 
حدمها.  ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 

٢(     من "يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل الطَّاُغوِت" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت ،
ن، وهو من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن النو 

حلال  احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 
حدمها.  واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 

٧٧اآلية . ٧٧





١٣٨



الفعل املاضي)أ

١(تح، ، من "أَملَْ تـََر ِإَىل الذين ِقيَل َهلُْم" فعل ماض مهجول مبين على الف
وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة"، ويكون صلة هلا.

٢(  قتال" فعل ماض مهجول مبين على الفتح، ، من "فـََلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم ال
وتضمن الفعل زمن املاضي اجلازم الذي يفيُد القطَع ويدلُّ على حدٍث يف 

ٍ من الّزمان املاضي لوقوعه بعد "ملا الظرفية" وقبل "على".  وقٍت ُمَعنيَّ
٣(   من "َوقَاُلوا َربـََّنا" فعل ماض معلوم مبين على الضمة، وتضمن الفعل ،

قبل الكالم.زمن املاضي لوقوعه سابقا من الكالم يعين زمن فات وانقضى
٤(    َِنا اْلق َتاَل" فعل ماض مهجول مبين على السكون، ، من "ِملَ َكتَـْبَت َعَليـْ

وتضمن الفعل زمن املاضي اجلازم الذي يفيُد القطَع ويدلُّ على حدٍث يف 
ٍ من الّزمان املاضي لوقوعه قبل "على". وقٍت ُمَعنيَّ

٥(   َّْرتـََنا إىل َأَجٍل َقرِيٍب" فعل ماض معلوم مبين على ، من "َلْوَال َأخ
السكون، وتضمن الفعل زمن املاضي اجلازم الذي يفيُد القطَع ويدلُّ على 
ٍ من الّزمان املاضي لوقوعه قبل "إىل"، وأيضا وقوعه  حدٍث يف وقٍت ُمَعنيَّ

بعد "لوال" اليت حرف توبيخ وتندمي مبعىن هّال.
٦(  من "ِلَمِن اتـََّقى" فعل ماض معلوم مبين على الفتحة املقدرة على ،

ف، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "من املوصولة".األل



١٣٩

الفعل املضارع)ب
١( رف زوم حبذف حعلوم جمارع م، من "أَملَْ تـََر ِإَىل الذين ِقيَل َهلُْم" فعل مض

.عل زمن املاضي لوقوعه بعد "مل اجلازمة"األلف، وتضمن الف
٢(    ون، وهو ت النع بثبو ، من "َخيَْشْوَن النَّاَس" فعل مضارع معلوم مرفو

صب ع نمن أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن احلال لوقوعه يف موضو 
على احلال مع مرفوعه.

٣(    ، م قدر فتيل من "َوَال ُتْظَلُموَن فَِتيًل" أي ال ينقص من حسنا
وهو الشيء الذي يكون يف شق النواة ويقال هو الوسخ الذي يكون بني 

فعل مضارع جمهول مرفوع بثبوت النون، وهو من ٢٠١أصابعك إذا فتلت،
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال النافية" غري أفعال اخلمسة، 

العاملة عمل ليس.

٧٨اآلية . ٧٨




   
الفعل املاضي: )أ ق ُتْم" فعل ماض  لسكون،ص مبين على ا، من "َوَلْو ُكنـْ

رية".املصدلوبعد "واتصف الفعل مسندا إليه مبسند زمن املستقبل لوقوعه

دي،٢٠١ . ٩٦ص. املرجع السابق،أبو طاهر بن يعقوب الفريوزآ



١٤٠

الفعل املضارع)ب
١(    قص جمزوم حبذف النون، وهو ، من "أَيـَْنَما َتُكونُواْ" فعل مضارع 

من أفعال اخلمسة، واتصف الفعل مسندا إليه مبسند زمن املستقبل 
والفعل يف اجلملة الشرطية على أنه فعل الشرط.  ٢٠٢لوقوعه بعد "أينما"،

٢( لسكون،زوم ، من "يُْدرِككُُّم املوت" فعل مضارع معلوم جم
لفعل الشرط يع نُوْا".َتُكو ين "وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا

٣(  ُهْم َحَسَنٌة" فعل مضارع م لسكون، زوم علوم جم، من "َوِإْن ُتِصبـْ
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية".

٤(   م حبذف م جمزو رع معلو ، من "يـَُقوُلوْا هذه ِمْن ِعند هللا" فعل مضا
قوعه ل لو النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقب

لفعل الشرط "تصبـ". جوا
٥(  ُهْم َسيَِّئٌة" فعل مضارع معل لسكون، زوم وم جم، من "َوِإْن ُتِصبـْ

عه لوقو أيضاوتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية"، و 
عطفا على اجلملة الشرطية قبله.

٦(   " ذف حبزوم معلوم جميـَُقوُلوْا هذه ِمْن ِعنِدَك" فعل مضارع، من
قوعه ل لو النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقب

لفعل الشرط "تصبـ". جوا
٧("فعل مضارع معلوم مرفوع ٢٠٣، من "َال َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن َحِديثًا

بثبوت النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل 

طية و "ما" الزائدة. وحكمه يف اإلعراب حكم "أين". ( طاهر يوسف لفظ مركب من "أين" الشر ٢٠٢
)١٠٧ص. ، املرجع السابقاخلطيب، 



١٤١

لوقوعه بعد "ال النافية" غري العاملة عمل ليس. وأيضا لكونه مضارعا من 
أفعال املقاربة.

٨(    ،فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون، وهو من أفعال اخلمسة ،
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد أفعال املقارقبة "يكادون".

٧٩اآلية . ٧٩



الفعل املاضي-
١(  ،من "َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة" فعل ماض معلوم مبين على الفتح ،

وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة".
٢(  ،من "َما َأَصاَبَك ِمْن سيئٍة" فعل ماض معلوم مبين على الفتح ،

وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة".
٣(    من " وأرسلناك" فعل ماض معلوم مبين على السكون، وتضمن ،

الفعل زمن املاضي لوقوعه يف سابق من الكالم.
٤(  َشِهيداً" فعل ماض معلوم مبين على الفتحة املقدرة ، من "وكفى 

على األلف، وتضمن الفعل زمن املاضي واحلال واملستقبل ليفيد الفعل 
و اسم هللا والباء االستمرار بقرينة دلت عليه يعين بنظر فاعل كفى يعين ه
. زائدة دخلت لتدل على معىن االمر إذ التقدير اكتف 

ً على نظائره من اعتبار القلب ، أي يكاد٢٠٣ ون ال يفقهون. (حممد الطاهر بن جيوز أن يكون جار
).٤٨٠ص. املرجع السابق، عاشور، 



١٤٢

٨٠اآلية . ٨٠

الفعل املاضي)أ

١( فعل ما "ََّ ض معلوم مبين على الفتح، وتضمن ، من "فـََقْد َأطَاَع ا
لفعل الشرط "يطع". الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا

٢(    فعل ماض معلوم مبين على الفتحة املقدرة على " ، من "َوَمْن تـََوىلَّ
األلف، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية".

٣(    َْيِهْم َحِفيظاً" فعل ماض معلوم مبين على ، من "َفَما أرسلناك َعل
السكون، وتضمن الفعل زمن املاض لوقوعه بعد "ما املوصولة" وقبل 

"على".
الفعل املضارع: )ب   من "مَّْن يُِطِع الرسول" فعل مضارع معلوم جمزوم ،

لسكون، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية". 

٨١اآلية . ٨١


الفعل املاضي)أ

١(   ،من "فَِإَذا بـََرُزوا ِمْن ِعْنِدك" فعل ماض معلوم مبين على الضمة ،
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إذا الشرطية".

ُهْم" فعل ماض معلوم مبين على الفتحة، وتضمن بـَيََّت، من "بيت طَائَِفٌة مِ )٢ نـْ
لفعل الشرط "برزوا". الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا



١٤٣

٣(  وَِكيًال" فعل ماض معلوم مبين على الفتحة املقدرة على َِّ ِ ، من "وََكَفى 
األلف، وتضمن الفعل زمن املاضي واحلال واملستقبل ليفيد الفعل االستمرار 
بقرينة دلت عليه يعين بنظر فاعل كفى يعين هو اسم هللا والباء زائدة دخلت 

.لتدل على مع ىن االمر إذ التقدير اكتف 
الفعل املضارع)ب

١(     ،فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون، وهو من أفعال اخلمسة ،
ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، ألن احلال 

حلال واال ستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 
حدمها. تقيده 

٢(   "َر الَِّذي تـَُقوُل لضمة، ويصلح ، من "َغيـْ فعل مضارع معلوم مرفوع 
الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له 
حلال واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده  صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها.
٣(    ،لضمة َُّ َيْكُتُب َما يـُبَـيُِّتوَن" فعل مضارع معلوم مرفوع  ، من "َوا

أرجح، ألن احلال ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو
حلال واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة  ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها. تقيده 
٤(   ،َيْكُتُب َما يـُبَـيُِّتوَن" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون َُّ ، من "َوا

وهو من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال 
حلال واالستقبال  هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها. ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 



١٤٤

٨٢اآلية . ٨٢


 
الفعل املاضي)أ

١(  قص مبين على الفتحة، واتصف الفعل مسندا إليه ، من فعل ماض 
مبسند زمن املاضي لوقوعه بعد لو الشرطية من حرف شرط ملا مضى.

٢(    من فعل ماض معلوم مبين على الضمة، وتضمن الفعل زمن ،
من فعل شرط "قالوا" الواقع بعد حرف شرط ملا  املاضي لوقوعه جوا

مضى.
الفعل املضارع: )ب     ََدبـَُّروَن القرآن" فعل مضارع معلوم مرفوع ، من "أََفَال يـَت

بثبوت النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد 
"ال النافية".

٨٣اآلية . ٨٣



الفعل املاضي)أ

١( ض معلوم مبين على الفتح، وتضمن ، من "َوِإَذا َجاءُهْم أَْمٌر" فعل ما
الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إذا الشرطية".



١٤٥

٢(    من "أََذاُعوْا ِبِه" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن الفعل ،
لفعل الشرط قبله "جاء". زمن املستقبل لوقوعه جوا

٣(   ،من "َوَلْو َردُّوُه ِإَىل الرَُّسوِل" فعل ماض معلوم مبين على الضم ،
وتضمن الفعل زمن وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "لو الشرطية 

ى".من حرف شرط ملا مض
٤(   ،من "َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَـْنِبطُونَُه" فعل ماض معلوم مبين على الفتح ،

لفعل شرط وتضمن الفعل زمن وتضمن الف عل زمن املاضي لوقوعه جوا
قبله.

٥(     ،من "الَتـَّبَـْعُتُم الشيطان" فعل ماض معلوم مبين على السكون ،
وتضمن الفعل زمن املاضي الروائي وهو أسلوٌب للحكايِة عن أمٍر َحَدَث؛ 

حكماً؛ يف زمٍن غري قريٍب لوقوعه بعد "ل اجلوابية".حقيقًة أو 
الفعل املضارع: )ب       من "َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَـْنِبطُونَُه" فعل مضارع معلوم ،

مرفوع بثبوت النون، وهو من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال 
أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. واالستقبال ولكن احلال هو

حدمها. حلال واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده  وإصالحه 

٨٤اآلية . ٨٤





١٤٦

الفعل املاضي)أ
١(  قص مبين س الذين كفروا" فعل ماض  َُّ َأْن َيُكفَّ  ، من "َعَسى ا

على الفتحة املقدرة على األلف، وتضمن الفعل زمن املستقبل لتضمنه رجاء 
س الكفار وشدمت ٢٠٤.يقع يف املستقبل. والتفسري يعين لعل هللا أن مينع 

٢(  ي املاض، فعل ماض معلوم مبين على الضمة، وتضمن الفعل زمن
لوقوعه بعد "الذين املوصولة".

الفعل املضارع)ب
١(   لضم فعل ضمن الة، وت، من "َال ُتَكلَُّف" فعل مضارع جمهول مرفوع 

زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال النافية".
٢(  لفتحة، من " فعل مضارع معلوم منصوب  ن ، وتضم"َأْن َيُكفَّ

الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن الناصبة".

٨٥اآلية . ٨٥



الفعل املاضي: )أ  ُّقص ل ماضِقيتاً" فع، من "وََكاَن هللا على ُكّل َشْىء م
رار االستمو ام الدو مبين على الفتح. واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 

.الذي يعم األزمنة الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل

.١٣٩ص. املرجع السابق،ن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي،علي ب٢٠٤



١٤٧

ضارع الفعل امل)ب
١(    ًفعل مضارع معلوم جمزوم ، من "َمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنة "

لسكون لوقوعه بعد "من اجلازمة" وهو فعل شرط، وتضمن الفعل 
زمن املستقبل لوقوعه بعد "من اجلازمة"، وكون اجلملة شرطية فصار 

اجلواب ملن شفع َشَفاَعًة َحَسَنًة.
٢(  لسكون قص جمزوم  َها" فعل مضارع  ، من "َيُكْن َلُه ِكْفٌل ِمنـْ

من فعل الشرط يعين يشفع، واتصف الفعل مسندا إليه  لوقوعه جوا
يف اجلملة الشرطية، وكذ ا قد تضمن مبسند زمن املستقبل يف كونه جوا

الكالم يف الوعد يعين بنصيب من األجر.
٣(    من "وَمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة سيئة" فعل مضارع معلوم جمزوم ،

لسكون لوقوعه بعد "من اجلازمة" وهو فعل شرط، وتضمن الفعل 
زمن املستقبل لوقوعه بعد "من اجلازمة"، وكون اجلملة شرطية فصار 

اجلواب ملن شفع َشَفاَعًة سيئة.
٤(  لسكون قص جمزوم  َها" فعل مضارع  ، من "َيُكْن َلُه ِكْفٌل ِمنـْ

من فعل الشرط يعين يشفع، واتصف الفعل مسندا إليه  لوقوعه جوا
يف اجلملة الشرطية، وكذا قد تضمن مبسند زمن املس تقبل يف كونه جوا

الكالم يف الوعيد يعين بنصيب من الوزر.

٨٦اآلية . ٨٦


  



١٤٨

الفعل املاضي-
١(تقبل ن املس، فعل ماض جمهول مبين على السكون، وتضمن الفعل زم

لوقوعه بعد "إذا الشرطية".
٢(  قص مبين على الفتح. واتصف الفعل مسندا سند ليه مبإ، فعل ماض 

ال ي واحلملاضاالدوام واالستمرار الذي يعم األزمنة الثالثة يعين معىن 
واملستقبل.

٨٧اآلية . ٨٧

   
بين على الفتح، وتضمن الفعل الفعل املضارع: جيمعّن فعل مضارع معلوم م-

زمن املستقبل لصحبه نون التوكيد الثقيلة، وأيضا لصحبه الم قسم، والتقدير 
٢٠٥وهللا الذي ال إله إالّ هو ليجمعنكم هللا يف املوت ويف القبور.

٨٨اآلية . ٨٨


الفعل املاضي)أ

ضمن الفعل تح، وتالفأركَس، من "وهللا أَرَْكَسُهْم" فعل ماض معلوم مبين على)١
زمن املاضي لوقوعه سابقا من الكالم.

٢(   عل من الفم، وتض، من "ِمبَا َكَسُبوا" فعل ماض معلوم مبين على الض
عه بعد "ما املوصولة".زمن املاضي لوقو 

.١٤٣املرجع نفسه، ص. ٢٠٥



١٤٩

٣(  فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن الفعل "َُّ ، من "َمْن َأَضلَّ ا
قوعه بعد "من املوصولة".زمن املاضي لو 

الفعل املضارع)ب
١(    من "أَتُرِيُدوَن" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون، وهو من ،

أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، 
حلال واالستقبال ألن الفعل مل ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها. توجد قرينة تقيده 
٢(  من "َأن تـَْهُدوْا" فعل مضارع معلوم منصوب حبذف النون ألنه وقع ،

بعد أن الناصبة، وهو من أفعال اخلمسة. وتضمن الفعل زمن االستقبال ألنه 
بعد "أن الناصبة". 

٣(   لسكون لوقوعه بعد ُ" فعل مضارع معلوم جمزوم  َّ ، من "َوَمْن ُيْضِلِل ا
الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من "من اجلازمة" وهو فعل شرط، وتضمن 

اجلازمة".
٤( لف تحة، وتضمن ، من "فـََلن جتََِد َلُه َسبِيًال" فعل مضارع معلوم منصوب 

لفعل الشرط " يضلل" ولوقوعه بعد "لن  الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا
الناصبة".

٨٩اآلية . ٨٩






١٥٠

الفعل املاضي)أ
وْا َلْو َتْكُفُروَن" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن الفعل َودُّوْا، من "َودُّ )١

٢٠٦زمن املاضي لوقوعه سابقا من الكالم. والتفسري يف ودوا أي متنوا.

٢(  ل زمن لفعا، وتضمن، من "َكَما َكَفُروْا" فعل ماض معلوم مبين على الضم
املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة".

٣(   األلف در علىضم املق، من "فَِإن تـََولَّْواْ" فعل ماض معلوم مبين على ال
ة".احملذوفة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطي

٤(    ُْوُهْم" فعل ماض معلوم مبين على السكون، ، من "واقتلوهم َحي ُث َوَجدمتُّ
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد حيث بقرينة دلت عليه يعين إن 

٢٠٧وجدمتوهم يف احلل واحلرم.

الفعل املضارع)ب
١(     ن لنون، وهو مثبوت ارفوع بم، من "َودُّوْا َلْو َتْكُفُروَن" فعل مضارع معلوم

ية".صدر أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "لو امل
٢(   لنون، وهو بوت ارفوع بث، من "فـََتُكونُوَن َسَواًء" فعل فعل مضارع معلوم م

ُروَن".ْكفُ تَ ى " اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا علمن أفعال
٣(    ن، وهو من ف النو وم حبذ، من "َوَال تـَتَِّخُذوْا" فعل فعل مضارع معلوم جمز

من يليت هاية" أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن االستقبال لتسبقه "ال الناه
عوامل اجلوازم.

.١٨ص. املرجع السابق، جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، ٢٠٦
.١٤٥ص. املرجع السابق،علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي،٢٠٧



١٥١

٤(  ب حبذف منصو رع معلوم، من "حىت يـَُهاِجُروْا ِىف َسِبيِل هللا" فعل مضا
د "حىت يت بعه النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل ألن

ن مضمرة". الناصبة 
٥(   ُهْم َولِّياً" فعل ف ذف وم جمزوم حبرع معلعل مضا، من "َوَال تـَتَِّخُذوْا ِمنـْ

لناهية" ا"ال سبقهالنون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن االستقبال لت
اليت هي من عوامل اجلوازم.

٩٠اآلية . ٩٠





الفعل املاضي)أ
١(  "قتال لكم و عن قتاأي أو الذين جاؤوكم كافني، من "َأْو َجاُءوُكْم

ملاضيافعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن الفعل زمن قومهم،
ن املوصولة" كما ظهر يف معناه.لوقوعه بعد "الذي

٢(   ُْصُدوُرُهْم" صفة حمذوف أي جاؤوكم قوماً ، من "َحِصَرت

وهو فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن ٢٠٨،حصرت صدورهم
ملاضي  الفعل زمن املاضي لوقوعه صفة لنكرة عامة "قوما"، ودل الزمن 

ني.ألن ضيق الصدر سابقا من الكالم يف وقت مع

.٤٨٥ص. املرجع السابق،عبدهللا بن عمر بن حممد البيضاوي، ٢٠٨



١٥٢

ففي هذا أن الفعل قد تضمن زمن ٢٠٩ويف بعض التفسري أي وقد ضاقت صدورهم،
ٍ من الّزمان  املاضي اجلازم يعين أنه يفيُد القطَع ويدلُّ على حدٍث يف وقٍت ُمَعنيَّ

" يف الكالم املوَجِب. املاضي لوقوعه بعد "قد
٣(  ،من لفعل ز اتضمن و ، من "َوَلْو َشاء هللا" فعل ماض معلوم مبين على الفتح

ه بعد "لو الشرطية من حرف شرط ملا مضى".املاضي لوقوع
٤(   ن من الفعل زمح، وتضالفت"َلَسلََّطُهْم َعَلْيُكْم" فعل ماض معلوم مبين على، من

على فعل الشرط "شاء" من "لو الشرطية من  رط ملاشرف حاملاضي لوقوعه جوا
مضى"، وأيضا لوقوعه بعد "ل اجلوابية" وقبل "على".

٥(    اضي ن امللفعل زما، من "فلقاتلوكم" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن
ا على جواب لو "لسلط".لوقوعه عطف

٦(    ،ن مز وتضمن الفعل، من "فَِإِن اعتزلوكم" فعل ماض معلوم مبين على الضم
املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية".

لى األلف علضم املقدر على ابينمم أَلَقوا، من "َوأَْلَقْوْا إِلَْيُكُم السلم" فعل ماض معلو )٧
.احملذوفة، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه عطفا على "اعتزلو"

٨(  َلفتح، ام مبين على ض معلو ل ماَعَل هللا َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيًال" فع، من "َفَما ج
ل ن احلابا موتضمن الفعل زمن املاضي يعين زمن فات وانقضى قبل الكالم قري

بعد "ما النافية".لوقوعه
الفعل املضارع)ب

١(   لنون، وهو من ، من "ِإالَّ الذين َيِصُلوَن" فعل مضارع معلوم ومرفوع بثبوت ا
أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، ألن 

.٢٨ص. املرجع السابق،جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، ٢٠٩



١٥٣

حلال واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة  احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 
حدمها. تقيده 

٢(     معلوم منصوب حبذف النون، وهو من أفعال ، من "َأن يقاتلوكم" فعل مضارع
اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن  الناصبة".

٣(     ،من "َأْو يقاتلوا قـَْوَمُهْم" فعل مضارع معلوم منصوب حبذف النون للعطف ،
أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "يقاتلو".وهو من 

٤(     من "فـََلْم يقاتلوكم" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون للعطف، وهو ،
من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "مل اجلازمة".

٩١اآلية . ٩١



الفعل املاضي)أ

١(   ،َنِة" فعل ماض جمهول مبين على الضم ، من "ُكلَّ َما ُردُّوا ِإَىل اْلِفتـْ
ي وقع وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "ما املصدرية الظرفية" اليت ه

بعد كل يعين وقوعه بعد "كلما". ودلت القرينة على مستقبل الفعل حلصوله 
لنظر إىل جزء اآلية يف األول قوله تعاىل "َسَتِجُدوَن" على  يف املستقبل يعين 

أنه مل حيصل يف املاضي.
٢(  بين على الضم، وتضمن ، من "أُرِْكُسوا ِفيَها" فعل ماض جمهول م

لـ" كلما".الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا



١٥٤

٣(      من "َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم" فعل ماض معلوم مبين على السكون، وتضمن ،
٢١٠إن وجدمتوهم.الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد حيث بقرينة دلت عليه يعين

٤(     ُمن "َوأُولَِئُكْم َجَعْلَنا َلُكْم َعَلْيِهْم س ، ً اض معلوم مبين اىل مِبيًنا" فعل مُ ْلطَا
لشروع.لى االسكون، وتضمن الفعل زمن احلال لكونه من األفعال الدالة ع

الفعل املضارع)ب
١(     ون وهو وت النع بثب، من "َسَتِجُدوَن َآَخرِيَن" فعل مضارع معلوم مرفو

يس رف تنفعد حبمن أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل مطلقا لوقوعه 
يعين حرف سني.

٢(   ََْمُنوُكْم" فعل مضارع م هو بوت النون و بثفوععلوم مر ، من "يُرِيُدوَن َأْن 
عه ع مرفو صب ممن أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن احلال لوقوعه يف موضع ن

على احلال.
٣(   ََْمُنوُكْم" فعل مضارع مع و ف النون، وهوب حبذلوم منص، من "يُرِيُدوَن َأْن 

".ناصبةن المن أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أ
٤(    ََْمُنوْا قـَْوَمُهْم" فعل مضارع معلوم نون، وهو ذف المنصوب حب، من "َو

ن " ملفعل لى امن أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا ع
 َْ َمُنوُكْم".َأْن 

٥(    من النون، وهوحبذفوم جمزوم، من "فَِإن ملَّْ يـَْعَتزُِلوُكْم" فعل مضارع معل
أيضا و ية"، لشرطأفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن ا

أن الفعل وقع يف اجلملة الشرطية.داللته يف االستقبال 

.٨٣املرجع نفسه، ص. ٢١٠



١٥٥

٦(     ن، وم حبذف النو م جمز ارع معلو ، من "َويـُْلُقوا إِلَْيُكُم السََّلَم" فعل مض
ا علىعطفوهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه

ُلو" على أنه يف اجلملة الشرطية.فعل "يـَْعَتزِ 
٧(     ون، وهو ذف النزوم حب، من "يكفُّوْا أَْيِديِهْم" فعل مضارع معلوم جم

ى فعلا علمن أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطف
يف اجلملة الشرطية.َ"يـُْلُقوا" على أنه 

٩٢اآلية . ٩٢





الفعل املاضي)أ

١(،قص مبين ٢١١، من "َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن" أي ما ينبغي فعل ماض 
على الفتح، واتصف الفعل مسندا إليه مبسند زمن املاضي قريبا من احلال 

لوقوعه بعد "ما النافية".
٢(  تح،  ى الفبين علم، من "َوَمن قـََتَل ُمْؤِمناً" وهو فعل ماض معلوم

وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية".

.٨٥املرجع نفسه، ص. ٢١١



١٥٦

٣(  قص مبين على الفتح، واتصف ، من "فَِإْن َكاَن.." فعل ماض 
الفعل مسندا إليه مبسند زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية".

٤(  قص مبين على الفتح، واتصف ، من "َوِإن َكاَن.." فعل ماض 
الفعل مسندا إليه مبسند زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية".

٥(  .قص مبين على الفتح ُ َعِليًما َحِكيًما" فعل ماض  َّ ، من "وََكاَن ا
الدوام واالستمرار الذي يعم األزمنة واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 
الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.

الفعل املضارع)ب
١(   لفتحة، وتضمن ، من "َأن يـَْقُتَل ُمْؤِمناً" فعل مضارع معلوم منصوب 

الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما كان" وكونه يف اجلملة اخلربية املنفية يعين 
.""َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يـَْقُتَل ُمْؤِمًنا..

٢(     ،من "ِإالَّ َأن َيصَّدَُّقوْا" فعل مضارع معلوم منصوب حبذف النون ،
وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستبقل بوقوعه بعد "أن 

الناصبة".
٣(   لسكون، وتضمن ْد" فعل مضارع معلوم جمزوم  ، من "َفَمن ملَّْ جيَِ

الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية".

٩٣اآلية . ٩٣





١٥٧

الفعل املاضي)أ
َغِضَب، من "َوَغِضَب هللا َعَلْيِه" فعل ماض معلوم مبين على الفتح، )١

يدل عليه وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على مقدر
اه وغضب ، أي : جعل جزاءه جهنم ، أو حكم عليه أو جاز السياق

على فعل شرط "يقتل" ووعيدا ملن ٢١٢.عليه واملعطوف إليه وقع جوا
ملستقبل  بعيه  قتل مؤمنا متعمدا، فتضمن زمن املستقبل به وال بد من 

أيضا. 
ل لفعتضمن او تح، َلَعَن، من "َوَلَعَنُه" فعل ماض معلوم مبين على الف)٢

زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "َغِضَب".
ً َعِظيماً" فعل)٣ لفتح، مبين على امعلومماضَأَعدَّ، من "َوَأَعدَّ لَُه َعَذا

وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا "َلَعَن".
معلوم ، فعل مضارعّمداً"تَـعَ الفعل املضارع: يقتل، من "َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمنًا مُّ )ب

لسكون، وتضمن الفعل زمن املستقبل بوقوعه بعد "مجمز  .شرطية"ن الوم 

٩٤اآلية . ٩٤





.١٩١ص. املرجع السابق، حممد بن علي الشوكاين،٢١٢



١٥٨

الفعل املاضي)أ
١(    ،أيها الذين آمنوا" فعل ماض معلوم مبين على الضم ، من "

ويكون صلة وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة"، 
هلا.

٢(    ،من "إذا ضربتم يف سبيل هللا" فعل ماض معلوم مبين على السكون ،
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إذا الشرطية"، وهو فعل شرط، وإمنا 

يف الكالم هنا فعل ماض يف اللفظ وليس يف املعىن.
٣(  من "ملن ألقى إليكم السالم" فعل ماض معلوم مبين على الفتحة املقدرة ،

املاضي لوقوعه بعد "من املوصولة"، ويكون على األلف، وتضمن الفعل زمن 
صلة هلا.

٤(  ،قص جامد مبين على السكون ، من "لست مؤمنا" فعل ماض للنفي 
وهو جمرد من احلدث والزمن وغري متصرف حسب األزمنة.

٥(قص مبين على السكون، ، من "كذلك كنتم من قبل" فعل ماض 
واتصف الفعل مسندا إليه مبسند زمن املاضي لوقوعه قبل "من" و"قبل". 

منَّ، من "فمن هللا عليكم" فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن الفعل )٦
ٍ من  زمن املاضي اجلازم الذي يفيُد القطَع ويدلُّ على حدٍث يف وقٍت ُمَعنيَّ

ه قبل "على".الّزمان املاضي لوقوع
٧(  ،قص مبين على الفتح ، من "إن هللا كان مبا تعملون خبريا" فعل ماض 

عم األزمنة الدوام واالستمرار الذي يواتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 
الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.



١٥٩

الفعل املضارع)ب
١(    من "وال تقولوا" فعل فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون، وهو من ،

أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن االستقبال لتسبقه "ال الناهية" اليت هي من 
عوامل اجلوازم.

٢(     من "تبتغون عرض احلياة الدنيا" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت ،
النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن احلال لوقوعه يف موضع 

نصب مع مرفوعه على احلال.
٣(    فعل مضارع معلوم مرفوع ، من "إن هللا كان مبا تعملون خبريا "

بثبوت النون، وهو من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال 
حلال  ولكن احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها. واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 

٩٥اآلية . ٩٥




  
الفعل املاضي)أ

١(  ،اهدين.." فعل ماض معلوم مبين على الفتح ، من "فضل هللا ا
ليفيد معىن األزمنة الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبلوتضمن الفعل 

االستمرار.



١٦٠

٢(   من "وعد هللا احلسىن" فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن ،
الفعل زمن املاضي لوقوعه سابقا من الكالم.

٣(   اهدين على القاعدين" فعل ماض معلوم مبين على ، من "وفضل هللا ا
ليفيد معىن املاضي واحلال واملستقبلاألزمنة الثالثة يعين الفتح، وتضمن الفعل 

االستمرار.
الفعل املضارع: )ب    من "ال يستوي القاعدون من املؤمنني" فعل مضارع ،

لضمة املقدرة على الياء، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد  معلوم مرفوع 
"ال النافية" غري العاملة عمل: "ليس".

٩٦اآلية . ٩٦

قص مبين على الفتح، واتصف الفعل مسندا - الفعل املاضي: كان، فعل ماض 

الدوام واالستمرار الذي يعم األزمنة الثالثة يعين املاضي واحلال إليه مبسند معىن 
واملستقبل.

٩٧اآلية . ٩٧


                     
          

املاضيالفعل )أ
، من "إن الذين توفاهم املالئكة" فعل ماض معلوم مبين على الفتح املقدر )١ توىفَّ

على األلف، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة".



١٦١

٢(  من لفعل ز اوتضمن ، من "قالوا فيم كنتم" فعل ماض معلوم مبين على الضم
املاضي اجلازم لوقوعه قبل "يف".

٣( قص مبين على السكون ل الفع، واتصف، من "قالوا فيم كنتم" فعل ماض 
ية".فهاممسندا إليه مبسند زمن املاضي اجلازم لوقوعه بعد "ما االست

٤(   من لضم وتضا، من "قالوا كنا مستضعفني" فعل ماض معلوم مبين على
.الفعل زمن املاضي لوقوعه يف اإلخبار عنهم سابقا من الكالم

٥(  قص مبيف األرض" فعل، من " قالوا كنا مستضعفني ين على ماض 
"يف".ه قبلوقوعلالسكون، واتصف الفعل مسندا إليه مبسند زمن املاضي اجلازم 

٦(   م لى الضمبين ع، من "قالوا أمل تكن أرض هللا واسعة" فعل ماض معلوم
م.لكالاوتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه يف اإلخبار عنهم سابقا من 

٧(،فعل ٢١٣، من "وساءت مصريا" يعين بئس املصري مصريهم إىل جهنم
ماض جامد إلنشاء الذم مبعىن "بئس"، وهو جمرد من احلدث والزمن وغري 

متصرف حسب األزمنة.
الفعل املضارع)ب

١(  قص جمزوم ن، لسكو ، من "أمل تكن أرض هللا واسعة" فعل مضارع 
مة".جلاز اواتصف الفعل مسندا إليه مبسند زمن املاضي لوقوعه بعد "مل 

٢(،وهو فعل ٢١٤، من "فتهاجروا فيها" منصوب على جواب االستفهام
بعد اجلواب  مضارع معلوم منصوب حبذف النون لوقوعه بعد أن مضمرة وجو

ل اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "الفاء لفاء، وهو من أفعا

.١٥٨ص. املرجع السابق،إبراهيم بن عمر الشيحي،علي بن حممد بن ٢١٣
.١٩٢ص. املرجع السابق، عبدهللا بن أيب عبدهللا احلسني بن أيب البقاء عبدهللا بن احلسني العكربي،٢١٤



١٦٢

، وقد  ن" املضمرة وجو السببية" اليت هي حرف عطف تنصب الفعل املضارع "
تقدم قبله االستفهام "أمل تكن..".

٩٨اآلية . ٩٨



الفعل املضارع-
١(    مرفوع بثبوت النون، وهو من أفعال ، فعل مضارع معلوم

اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال النافية".
٢(    ،فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون، وهو من أفعال اخلمسة ،

وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "ال يستطيعون".

٩٩اآلية . ٩٩

الفعل املاضي)أ

١(  قص مبين على الفتحة املقدرة على ، من "عسى هللا" فعل ماض 
األلف، وتضمن الفعل زمن املستقبل لتضمنه رجاء يقع يف املستقبل.

٢( "قص مبين على الفتح. ، من "وكان هللا عفوا غفورا فعل ماض 
الدوام واالستمرار الذي يعم األزمنة واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 

ال واملستقبل.الثالثة يعين املاضي واحل
الفعل املضارع: )ب   و عنهم" فعل مضارع معلوم منصوب ، من "أن يعف

لفتحة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن الناصبة".



١٦٣

١٠٠اآلية .١٠٠




الفعل املاضي)أ
١(   ،من "فقد وقع أجره على هللا" فعل ماض معلوم مبين على الفتح ،

لفعل الشرط "خيرج".  وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا
قص مبين على الفتح. )٢ كان، من "وكان هللا غفورا رحيما" فعل ماض 

الدوام واالستمرار الذي يعم األزمنة واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 
الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.

الفعل املضارع)ب
١(   من "ومن يهاجر يف سبيل هللا" فعل مضارع معلوم جمزوم ،

ملستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية".لسكون، وتضمن الفعل زمن ا
٢(  لسكون، وتضمن ، من "جيد يف األرض.." فعل مضارع معلوم جمزوم 

على "من الشرطية".الفعل زمن ا ملستقبل لوقوعه جوا
٣(  لسكون، ، من "ومن خيرج من بيته" فعل مضارع معلوم جمزوم 

وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية".
لسكون، وتضمن يدرك)٤ ، من "مث يدركه املوت" فعل مضارع معلوم جمزوم 

الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "خيرج".
١٠١اآلية .١٠١



١٦٤



الفعل املاضي)أ

١(  من "وإذا ضربتم يف األرض" فعل ماض معلوم مبين على ،
السكون، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إذا الشرطية". 

٢(  قص جامد مبين ، من "فليس عليكم جناح" فعل ماض للنفي 
على الفتح، وهو جمرد من احلدث والزمن وغري متصرف حسب األزمنة.

٣(  من "إن خفتم" فعل ماض معلوم مبين على السكون، وتضمن ،
زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية".الفعل 

٤(    من "الذين كفروا" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن ،
الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة" ويكون الفعل صلة هلا.

٥(   قص مبين ، من "إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا" فعل ماض 
اضي األزمنة الثالثة يعين املعلى الضم، واتصف الفعل مسندا إليه مبسند 

واحلال واملستقبل.
الفعل املضارع)ب

١(   ،من "أن تقصروا" فعل مضارع معلوم منصوب حبذف النون ،
وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن 

الناصبة".
٢(     ،لفتحة ، من "أن يفتنكم" فعل مضارع معلوم منصوب 

وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن الناصبة".



١٦٥

١٠٢اآلية .١٠٢






الفعل املاضي)أ

١(  ،قص مبين على السكون ، من "َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم" فعل ماض 
مبسند زمن املستقبل لوقوعه بعد "إذا الشرطية".واتصف الفعل مسندا إليه 

٢(    ،قص مبين على السكون ، من "َفأََقْمَت َهلُُم الصََّالَة" فعل ماض 
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "كنت".

٣(   قص مبين على الضم، وتضمن ، من "فَِإَذا َسَجُدوا" عل ماض 
الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إذا الشرطية".

٤(  من "َودَّ الَِّذيَن َكَفُروا" فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن ،
الفعل زمن املاضي لوقوعه سابقا من الكالم.

٥(   من "َودَّ الَِّذيَن َكَفُروا" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن ،
املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة".الفعل زمن 

٦(  قص مبين على الفتح، واتصف ، من "ِإْن َكاَن ِبُكْم أًَذى" فعل ماض 
ل لوقوعه بعد "إن الشرطية".الفعل مسندا إليه مبسند زمن املستقب



١٦٦

٧( قص مبين على ُتْم َمْرَضى" فعل ماض  صف ن، واتالسكو ، من "َأْو ُكنـْ
.اَن"الفعل مسندا إليه مبسند زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "كَ 

٨(   َلنصر على الكفار بعد ، من "َأَعدَّ لِْلَكاِفرِين ً مُِّهيناً" وعد للمؤمنني  َعَذا
حلزم ليس لضعفهم وغلبة عدوهم،  م وليعلموا أن األمر  حلزم لتقوى قلو األمر 
بل ألن الواجب أن حيافظوا يف األمور على مراسم التيقظ والتدبر فيتوكلوا على 

فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن الفعل زمن ٢١٥.هللا سبحانه وتعاىل
زمن املاضي لوقوعه سابقا من الزمان.

الفعل املضارع)ب
١(   من الفعل ، وتضلسكون، من "فـَْلتَـُقْم طَائَِفٌة" فعل مضارع معلوم جمزوم

لـ"إذا كنت"، وأيضا لتضمنه طلب األمر.د الما بعزمن املستقبل لوقوعه جوا
٢(  ذف النون، حبزوم معلوم جم، من "َوْلَيْأُخُذوا َأْسِلَحتَـُهْم" فعل مضارع

لتقم""فااملستقبل لعطفه علىوهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن
ولوقوعه طلبا بعد الم األمر.

٣(     ذف النون، حبزومجمع معلوم ، من "فَـْلَيُكونُوا ِمْن َورَاِئُكْم" فعل مضار
ـ"إذالاوهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه جو 

سجدوا"، وأيضا لتضمنه طلبا بعد الم األمر.
ء، ذف حرف الياحبزوم وم جمَِْت، من "َوْلَتْأِت طَائَِفٌة ُأْخَرى" فعل مضارع معل)٤

عد الم لبا بطعه وقو وتضمن الفعل زمن املستقبل لعطفه على "فَـْلَيُكونُوا" ول
األمر.

.٤٩٣ص. املرجع السابق،ي، عبدهللا بن عمر بن حممد البيضاو ٢١٥



١٦٧

٥(    من "ملَْ ُيَصلُّوا" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون، وهو من أفعال ،
اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املاضي مطلقا لوقوعه بعد "مل اجلازمة".

٦(    من أفعال ، من "فَـْلُيَصلُّوا" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون، وهو
اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "ولتأت"، وأيضا 

لتضمنه طلبا بعد الم األمر.
٧(   من "َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم َوَأْسِلَحتَـُهم" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف ،

النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على 
"فـَْلُيَصلُّوا"، وأيضا لتضمنه طلبا بعد الم األمر.

٨(    ،من "َلْو تـَْغُفُلوَن" وهو فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون ،

وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "لو 
املصدرية".

٩(   من "فـََيِميُلوَن َعَلْيُكْم" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون، وهو ،

ال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "تـَْغُفُلوَن".من أفع

١٠ (   حبذف ، من "َأْن َتَضُعوا َأْسِلَحَتُكْم" فعل مضارع معلوم منصوب

النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن 
الناصبة".

١٠٣اآلية .١٠٣







١٦٨

الفعل املاضي-
١(    َُتُم الصََّالَة" فعل ماض معلوم مبين على ، من "فَِإَذا َقض يـْ

السكون، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إذا الشرطية".
٢(  ،من "فَِإَذا اطمأننتم" فعل ماض معلوم مبين على السكون ،

وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إذا الشرطية".
٣(   قص مبين ، من "ِإنَّ الصََّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَني.." فعل ماض 

على الفتح، واتصف الفعل مسندا إليه مبسند زمن املاضي اجلازم الذي 
ٍ من الّزمان املاضي لوقوعه  يفيُد القطَع ويدلُّ على حدٍث يف وقٍت ُمَعنيَّ

بل "على".ق
١٠٤اآلية .١٠٤



الفعل املاضي: )أ  قص مبين َُّ َعِليًما َحِكيًما" فعل ماض  ، من "وََكاَن ا
الدوام واالستمرار الذي على الفتح. واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 

ملستقبل.يعم األزمنة الثالثة يعين املاضي واحلال وا
الفعل املضارع)ب

١(   ُِنوا" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون، وهو من أفعال َ ، من "َوَال 
اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال الناهية"، والنهي فيه 

الضعف يف طلب القوم الكفار لقتلهم.
٢(    قص جمزوم حبذف النون، وهو ، من "ِإْن َتُكونُو َْلُموَن" فعل مضارع  َ ا 

من أفعال اخلمسة، واتصف الفعل مسندا إليه مبسند زمن املستقبل لوقوعه بعد 
"إن الشرطية".



١٦٩

٣(   َْلُموَن" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون، وهو َ ، من "ِإْن َتُكونُوا 
عال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو من أف

حلال واالستقبال ألن  أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 
حدمها. الفعل مل توجد قرينة تقيده 

٤(   َْلُموَن" فعل مضارع معلوم مر َ فوع بثبوت النون، وهو ، من "فَِإنـَُّهْم 
من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو 
حلال واالستقبال ألن  أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها. الفعل مل توجد قرينة تقيده 
٥(   َُْلم َ وَن" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون، وهو ، من "َكَما 

من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو 
حلال واالستقبال ألن  أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها. الفعل مل توجد قرينة تقيده 
٦(   َن هللا" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون، وهو ، من "َوتـَْرُجوَن مِّ

من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو 
حلال واالستقبال ألن  أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها. الفعل مل توجد قرينة تقيده 
٧(   مرفوع بثبوت ، من "َما َال يـَْرُجوَن" فعل مضارع معلوم

النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه 
بعد "ال النافية". 

١٠٥اآلية .١٠٥


       



١٧٠

الفعل املاضي)أ
١(   ،أَنـْزَْلَنا إِلَْيَك.." فعل ماض معلوم مبين على السكون َّ ، من "ِإ

القطَع ويدلُّ على حدٍث وتضمن الفعل زمن املاضي اجلازم الذي يفيدُ 
ٍ من الّزمان املاضي لوقوعه قبل "إىل". يف وقٍت ُمَعنيَّ

٢(  َُّ " فعل ماض معلوم مبين على الفتح املقدر على ، من "ِمبَا أَرَاَك ا
األلف، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة".

الفعل املضارع)ب
١(    ،لفتحة ، من "لَِتْحُكَم بـَْنيَ الناس" فعل مضارع معلوم منصوب 

ن مضمرة  وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "الم كي الناصبة 
ازا".جو 

٢(  ،لسكون قص جمزوم  ، من "َوَال َتُكْن لِّْلَخائِِنَني" فعل مضارع 
ملستقبل لوقوعه بعد "ال الناهية".واتصف الفعل مسندا إليه مبسند زمن ا

١٠٦اآلية .١٠٦


الفعل املاضي: - ، قص مبين على الفتح. واتصف الفعل فعل ماض 
الدوام واالستمرار الذي يعم األزمنة الثالثة يعين مسندا إليه مبسند معىن 
املاضي واحلال واملستقبل.

١٠٧اآلية .١٠٧


 



١٧١

الفعل املاضي: )أ  ،قص مبين على الفتح ، من "َمْن َكاَن.." فعل ماض 
واتصف الفعل مسندا إليه مبسند زمن املاضي لوقوعه بعد "من املوصولة".

الفعل املضارع)ب
١( لسكون، واتصف الفعل ، من "َوَال جتادل قص جمزوم  " فعل مضارع 

مسندا إليه مبسند زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال الناهية".
٢(     من "الذين َخيَْتانُوَن أَنُفَسُهْم" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت ،

من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن النون، وهو 
حلال  احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها.  واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 
٣(   لضمة، وتضمن الفعل زمن " فعل مضارع معلوم مرفوع  ، من "َال حيُِبُّ

املستقبل لوقوعه بعد "ال النافية".

١٠٨اآلية .١٠٨



الفعل املاضي: )أ  قص مبين على َُّ ِمبَا يـَْعَمُلوَن حمُِيطًا" فعل ماض  ، من "وََكاَن ا
الدوام واالستمرار الذي يعم األزمنة الفعل مسندا إليه مبسند معىن الفتح. واتصف 

الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.
الفعل املضارع)ب

١(      ِفعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون، ، من "َيْسَتْخُفوَن ِمَن النَّاس "
وهو من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو 



١٧٢

حلال واالستقبال ألن  أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 
حدمها. الفعل مل توجد قرينة تقيده 

٢(      ع بثبوت م مرفو ع معلو ، من "َوَال َيْسَتْخُفوَن ِمَن هللا.." فعل مضار
ال "بعد قوعهالنون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لو 

النافية".
٣(   هو من أفعالنون، و ثبوت ال، من "ِإْذ يـُبَـيُِّتوَن" فعل مضارع معلوم مرفوع ب

ضي".املالزمناخلمسة، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "إذ الظرفية ل
٤( لضمة ا على ملقدرة، من "َما َال يرضى" فعل مضارع معلوم مرفوع 

.األلف، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال النافية"
٥(    هو من و نون، ثبوت ال، من "ِمبَا يـَْعَمُلوَن" فعل مضارع معلوم مرفوع ب

ح، و أرجال هأفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احل
حلال واالستقبال  مللفعل ن األألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها.توجد قرينة تقيده 

١٠٩اآلية .١٠٩


ُهْم" فعل ماض معلوم ٢١٦، من "أَنـُْتْم َهُؤَالءِ الفعل املاضي: )أ َجاَدْلُتْم َعنـْ

مبين على السكون، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "أوالء املوصولة"، 
ويكون صلة هلا. 

وجيوز أن يكون ( أوالء ) امساً موصوًال مبعىن الذين، وجادلتم صلته. (أبو القاسم حممود بن عمرو بن ٢١٦
).٤٥٩ص. املرجع السابق، أمحد، الزخمشري،



١٧٣

الفعل املضارع)ب
١(   أي : فمن خياصم وجيادل هللا عنهم يوم "ََّ ، من "َفَمْن ُجيَاِدُل ا

م؟ لضمة، ٢١٧القيامة عند تعذيبهم بذنو فعل مضارع معلوم مرفوع 
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من االستفهامية لإلنكار 
والتوبيخ". ودلت القرينة أيضا فيه أن يستخدم االستفهام حلدث يف 

املستقبل يعين يوم القيامة.
٢(   لضمة، فوع قص مر ، من "أَْم مَّن َيُكوُن َعَلْيِهْم" فعل مضارع

من "عد واتصف الفعل مسندا إليه مبسند زمن املستقبل لوقوعه ب
ُجيَاِدُل َمنْ فَ ة " االستفهامية لإلنكار والتوبيخ"، وكون اجلملة عطفا جلمل

."ََّ ا

١١٠اآلية .١١٠


الفعل املضارع-

١(  كون، ى السزوم عل، من "َوَمن يـَْعَمْل ُسوءاً" فعل مضارع معلوم جم
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية".

٢(  كون، لى السزوم ع، من "َأْو َيْظِلْم نـَْفَسُه" فعل مضارع معلوم جم
ْل".ْعمَ وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على فعل شرط "يَـ 

٣(     لسكون، اعلى م جمزوم، من "ُمثَّ َيْستَـْغِفِر هللا" فعل مضارع معلو
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "يـَْعَمْل".

.٢٠٩ص. املرجع السابق، علي الشوكاين،محد بن ٢١٧



١٧٤

٤(   َغُفورًا َرِحيًما" فعل مضارع معلوم جمزوم على ََّ ِد ا ، من "جيَِ
على فعل الشرط  السكون، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا

"َوَمن يـَْعَمْل..".

١١١اآلية .١١١

الفعل املاضي: )أ قص مبين ، من "وََكاَن هللا َعِليمًا َحِكيماً" ف عل ماض 

الدوام واالستمرار الذي على الفتح. واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 
يعم األزمنة الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.

الفعل املضارع)ب
١(    ،من "َوَمن َيْكِسْب ِإْمثاً" فعل مضارع معلوم جمزوم على السكون ،

وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية".
٢(    لضمة، وتضمن َا َيْكِسُبُه" فعل مضارع معلوم مرفوع  ، من "فَِإمنَّ

على فعل الشرط "يكسب"  الفعل زمن املستقبل لوقوعه يف مجلة تكون جوا
قبله.

١١٢اآلية .١١٢



الفعل املاضي: )أ    من "فـََقِد اْحَتَمَل" فعل ماض معلوم مبين على ،
الفتح، فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن الفعل زمن املستقبل 

لفعل الشرط "يكسب ".لوقوعه جوا



١٧٥

الفعل املضارع)ب
١(   عل مضارع معلوم جمزوم على السكون، ، من "َوَمْن َيْكِسْب" ف

وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية". 
٢(   ِِه" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف حرف الياء، ، من "ُمثَّ يـَْرِم ب

وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "َيْكِسْب".

١١٣اآلية .١١٣




الفعل املاضي)أ
١(    من "َهلَمَّْت طَائَِفٌة" فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن الفعل ،

على "لوال" حرف شرط يدل على امتناع شيء لوجود  زمن املاضي لوقوعه جوا
غريه.

٢(عل ، من "َوأَنَزَل هللا َعَلْيَك" فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن الف
ٍ من الّزمان  زمن املاضي اجلازم الذي يفيُد القطَع ويدلُّ على حدٍث يف وقٍت ُمَعنيَّ

املاضي لوقوعه قبل "على".
٣(   من "َوَعلََّمَك" فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن الفعل زمن ،

ٍ من الّزمان  املاضي اجلازم الذي يفيُد القطَع ويدلُّ على حدٍث يف وقٍت ُمَعنيَّ
املاضي لوقوعه عطفا على "أَنَزَل".



١٧٦

٤(  من "وََكاَن َفْضُل هللا َعَلْيَك َعِظيًما" يعين ومل يزل فضل هللا عليك ،
قص مبين على الفتح، واتصف الفعل مسندا ٢١٨حممد عظيماً، وهو فعل ماض 

سند زمن املاضي اجلازم الذي يفيُد القطَع ويدلُّ على حدٍث يف وقٍت إليه مب
ٍ من الّزمان املاضي لوقوعه قبل "على". ُمَعنيَّ

الفعل املضارع)ب
١(   هو من و لنون، ، من "َأن ُيِضلُّوَك" فعل مضارع معلوم منصوب حبذف ا

بة".لناصأفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن ا
٢(   رفوع بثبوت لوم معرع م، من "َوَما ُيِضلُّوَن ِإالَّ أَنُفَسُهم" فعل مضا

د "ماه بعالنون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن احلال لوقوع
النافية".

٣(  هو من و نون، ثبوت ال، من "َوَما َيُضرُّوَنَك" فعل مضارع معلوم مرفوع ب
.فية"أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن احلال لوقوعه بعد "ما النا

٤( قص جمزوم اتصف الفعل و كون، لس، من "َما ملَْ َتُكْن تـَْعَلُم" فعل مضارع 
ازمة".مسندا إليه مبسند زمن املاضي لوقوعه بعد "مل اجل

٥(  لضمة، وتضمن الفعل ، من "َما ملَْ َتُكْن تـَْعَلُم" فعل مضا رع معلوم مرفوع 
٢١٩زمن املاضي لوقوعه بعد "مل تكن".

.١٧٤ص. املرجع السابق،علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي،٢١٨
كما وجد يف بيان متام حسن "وأما اجلملة اخلربية املنفية فإن الغالب فيها هو استعمال املضارع ٢١٩

املرجعم حسن، ). (متا، لنللداللة على املضى ألنه هو الذي يضام أكثر أدوات النفي (مل، ملا، ليس، ما، ال
).٢٤٧، ص. السابق



١٧٧

١١٤اآلية .١١٤



  
الفعل املاضي: )أ  على اض معلوم مبينم، من "َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة" فعل

ة".الفتح، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "من املوصول
الفعل املضارع )ب

١(   لسكونزوم جم، من "َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك" فعل مضارع معلوم ،
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية".

٢(إذا فعل ذلك ابتغاء مرضاة ، من "َفَسْوَف نـُْؤتِيِه" يعين يف اآلخرة
لضمة املقدرة على الياء، وتضمن ٢٢٠هللا، فعل مضارع معلوم مرفوع 

الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "سوف"، وأيضا لتضمنه وعدا يف 
اآلخرة، وهو يف جزء من اجلملة الشرطية.

١١٥اآلية.١١٥

٢٢١

الفعل املاضي)أ
١(  فعل ماض معلوم "..َ تح، لى الفعمبين ، من "ِمن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ

هلا.صلةوتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة"، وهو

.١٧٥ص. املرجع السابق،علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي،٢٢٠
).١٧٦سبب سرقة طعمة بن أبريق. (املرجع السابق، ص. نزلت يف ٢٢١



١٧٨

٢(   من ح، وتضى الفت، من "نـَُولِِّه َما توىل" فعل ماض معلوم مبين عل
ا.الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة"، وهو صلة هل

٣(  عىن لذم مب، من "َوَسآَءْت َمِصرياً" فعل ماض جامد إلنشاء ا
نة.س"، وهو جمرد من احلدث والزمن وغري متصرف حسب األزم"بئ

الفعل املضارع)ب
١(   لسكون، زوم علوم جم، من "َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل" فعل مضارع م

وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية".
٢(     َعلوم جمزوم ضارع مم" فعل ، من "َويـَتَِّبْع َغيـَْر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنني

.ِقِق"َشاعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "يُ لسكون، وتضمن الف
٣(  ياء، رف الححبذف ، من "نـَُولِِّه َما توىل" فعل مضارع معلوم جمزوم

على فعل الشرط  ".اِققِ ُيشَ "وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا
٤(    الياء، ذف حرفوم حب، من "َوُنْصِلِه َجَهنََّم" فعل مضارع معلوم جمز

عيدا يف و ضمنه ، وتوتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "نـَُولِِّه"
اآلخرة.

١١٦اآلية .١١٦

٢٢٢

، حعلى الفت، من "فـََقْد َضلَّ" فعل ماض معلوم مبينالفعل املاضي: )أ
لفعل الشرط "يشر  ك".وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا

ونزلت هذه اآلية يف سبب ارتدادطعمة بن أبريق وموته على الشرك . (املرجع نفسه).٢٢٢



١٧٩

الفعل املضارع )ب
١(   لضمة، وتضمن الفعل ، من "َال يـَْغِفُر" فعل مضارع معلوم مرفوع 

زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال النافية" ولتضمنه وعيدا أيضا.
٢(    لفتحة، وتضمن ، من "َأْن ُيْشَرَك ِبِه" فعل مضارع جمهول منصوب 

الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن الناصبة".
٣(    ْلضمة، ، من "َويـَغ ِفُر َما ُدوَن َذِلَك" فعل مضارع معلوم مرفوع 

وتضمن الفعل زمن املستقبل لتضمنه وعدا.
٤(   لضمة، وتضمن الفعل ، من "ِلَمْن َيَشاُء" فعل مضارع معلوم مرفوع 

زمن املستقبل لتعلقه بـ"يغفر" ويكون يف اجلملة فيه وعيد (ال يغفر) ووعد 
(يغفر).

٥(    ،لسكون " فعل مضارع معلوم جمزوم  ِ ، من "َوَمْن ُيْشرِْك 
ية".وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرط

١١٧اآلية .١١٧


الفعل املضارع-
١(    ،من "إن يدعون"، فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون ،

وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن احلال لوقوعه بعد "إن 
النافية".

٢(    ،من "وإن يدعون" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون ،
على وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن احلال لوقوعه عطفا

اجلملة املنفية قبله "إن يدعون..".



١٨٠

١١٨اآلية .١١٨

اضيالفعل امل)أ

١(،هو فعل ماض معلوم مبين ٢٢٣، من "لََّعَنُه هللا" أي أبعده عن رمحته
لداللة  أن العمل مت يف زمن ماض  على الفتح، وتضمن زمن املاضي 

مطلق.
٢(هو فعل ماض معلوم مبين على ٢٢٤يطان،، من "َوقَاَل" أي الش

الفتح، وتضمن زمن املاضي عطفا على "لعن".
الفعل املضارع: )ب    َِذنَّ ِمْن ِعَباد علوم ضارع مَك.." فعل م، من "َألَختَِّ

زمن فعلمبين على الفتح لصحبه مع نون التوكيد الثقيلة، وتضمن ال
ه مع نون التوكيد الثقيلة.املستقبل لوقوع

١١٩اآلية .١١٩



الفعل املاضي: )أ  م مبين على ، من "فـََقْد َخِسَر.." فعل ماض معلو

لفعل الش يتخذ"."رط الفتح، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا

الفعل املضارع)ب
.١٠١ص. املرجع السابق،،جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر٢٢٣
.١١١املرجع نفسه، ص. ٢٢٤



١٨١

١(  ع نون مصحبه للفتح ، من "َوُألِضلَّنـَُّهْم" فعل مضارع معلوم مبين على ا
َذنَّ".َألَختَِّ لى "تقبل لوقوعه عطفا عالتوكيد الثقيلة، وتضمن الفعل زمن املس

٢( ه مع نون لصحبى الفتح، من "َوألَُمنّـيَـنـَُّهْم" فعل مضارع معلوم مبين عل
ُهْم".لَّنـَّ ُألضِ لى "التوكيد الثقيلة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا ع

٣(  ع نون صحبه ملفتح لوم مبين على ا، من "َوَألُمَرنـَُّهْم" فعل مضارع معل
.نّـيَـنـَُّهْم"ألُمَ لى "التوكيد الثقيلة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا ع

٤( َّفعل مضارع معلوم مبين على الفتح لصحبه مع ٢٢٥، من "فـََليـُبَـّتُكن "
نون التوكيد الثقيلة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "َألُمَرنـَُّهْم".

٥(   ع نون صحبه ملفتح ل، من "َوَالُمَرنـَُّهْم" فعل مضارع معلوم مبين على ا
ّتُكنَّ".لَيـُبَـ لى "التوكيد الثقيلة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا ع

٦(   ه مع نون ح لصحبالفت، من "فـََليـَُغيّـُرنَّ.." فعل مضارع معلوم مبين على
َرنـَُّهْم".مُ الَ لى "التوكيد الثقيلة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا ع

٧(   ن، لسكو زوم ن.." فعل مضارع معلوم جم، من "َوَمن يـَتَِّخِذ الشيطا
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية".

١٢٠اآلية .١٢٠
               

الفعل املضارع-

ن يبّتكوا آذان األنعام فليبّتكنها ، أ٢٢٥ م  مرهم فيجدهم ممتثلني ، فحذف مفعول أَمَر أي آمرّ ي 
).٣٨ص. املرجع السابق، استغناء عنه مبا رُّتب عليه . (حممد الطاهر بن عاشور، 



١٨٢

١(   لضمة، ويصلح الفعل زمن احلال ، من "يَِعُدُهْم" فعل مضارع معلوم مرفوع 
واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها.حلال واالستقبال ألن الفعل  مل توجد قرينة تقيده 
٢(    لضمة املقدرة على الياء، ويصلح ، من "َوُميَّنيِهْم" فعل مضارع معلوم مرفوع 

الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح لوقوعه عطفا على "يَِعُد".
٣(   لضمة، وتضمن الفعل زمن ، من "َوَما يَِعُدُهُم" فعل مضارع معلوم مرفوع 

احلال لوقوعه بعد "ما النافية".

١٢١اآلية .١٢١


ُدوَن، فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون، وهو من - الفعل املضارع: جيَِ
أفعال اخلمسة، وتضمن الفع زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال النافية".

١٢٢اآلية .١٢٢


              
الفعل املاضي)أ

١(   َِّذيَن َآَمُنوا" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن ، من "َوال
الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة"، ويكون صلة هلا.

٢(    ،من "َوَعِمُلوْا الصاحلات" فعل ماض معلوم مبين على الضم ،
وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه عطفا على "آمنوا".



١٨٣

الفعل املضارع)ب
١(  ل تضمن ضمة، و ، من "َسُنْدِخُلُهْم" فعل مضارع معلوم مرفوع 

وأيضا ني".عه بعد أحد حرف تنفيس وهو "السالفعل زمن املستقبل لوقو 
اآلخرة.ذا يف، وهوقوعه يف املستقبل لتضمنه الوعد يعىن الدخول إىل اجلنة

٢(  ة على ملقدر الضمة ، من "َجنَّاٍت َجتْرِي" فعل مضارع معلوم مرفوع
ن جح، ألو أر الياء، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال ه

حلال واالستقبال أل مللفعل ن ااحلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 
حدمها. توجد قرينة تقيده 

١٢٣اآلية .١٢٣

     

قص جامد مبين على املاضي: الفعل ا)أ لفتح، وهو ، فعل ماض للنفي 
جمرد من احلدث والزمن وغري متصرف حسب األزمنة.

املضارعالفعل)ب
١(  كون، لسمعلوم جمزوم، من "َمن يـَْعَمْل ُسوءاً" فعل مضارع

وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية".
٢(لبالء واحملن،، من "ُجيَْز ِبِه" أي إما يف اآل فعل ٢٢٦خرة أو يف الدنيا 

مضارع جمهول جمزوم حبذف حرف األلف، وتضمن الفعل زمن املستقبل 
لفعل الشرط "يعمل"، ولتضمنه وعيدا. لوقوعه جوا

.١٥١ص. املرجع السابق،جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،٢٢٦



١٨٤

٣(  لسكون، وتضمن الفعل ْد َلُه" فعل مضارع معلوم جمزوم  ، من "َوَال جيَِ
زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال النافية" ولتضمنه وعيدا.

١٢٤ية اآل.١٢٤


ارعالفعل املض-

١(   لسكون، وتضمن ، من "َوَمن يـَْعَمْل" فعل مضارع معلوم جمز وم 
الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية".

٢(    ،من "َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون ،
وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوءا يف 

ه وعدا يف اآلخرة يعين دخول اجلنة.جواب الشرط وأيضا لتضمن
٣(     ،من "َوَال يُْظَلُموَن" ، فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون ،

وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال 
النافية".

١٢٥اآلية .١٢٥


الفعل املاضي-

١(   لفتحة، وتضمن الفعل ، من "ِممَّْن َأْسَلَم"، فعل ماض معلوم مفتوح 
وقوعه بعد "من املوصولة"، ويكون صلة هلا.زمن املاضي ل



١٨٥

٢(  لفتحة، وتضمن ، من "و اتـََّبَع ِملََّة إبراهيم" فعل ماض معلوم مفتوح 
الفعل زمن املاضي لوقوعه عطفا على "َأْسَلَم".

٣(    ،لفتحة ، من "واختذ هللا إبراهيم َخِليًال" فعل ماض معلوم مفتوح 
وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه سابقا من الكالم.

١٢٦اآلية .١٢٦



الفعل املاضي: -  ، قص مبين على الفتح. واتصف الفعل فعل ماض 

الدوام واالستمرار الذي يعم األزمنة الثالثة يعين مسندا إليه مبسند معىن 
املاضي واحلال واملستقبل.

١٢٧اآلية .١٢٧




الفعل املاضي)أ

١(   من "َما ُكِتَب" فعل ماض جمهول مبين على الفتح، وتضمن الفعل ،
ما املوصولة" ويكون صلة هلا.زمن املاضي لوقوعه بعد "



١٨٦

٢(  ى الفتح، ين علقص مب، من "فَِإنَّ هللا َكاَن ِبِه َعِليماً" فعل ماض
زمنة عم األلذي يام واالستمرار الدواواتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 
الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.

الفعل املضارع)ب
١(     وهو ن،ت النو وع بثبو ، من "َوَيْستَـْفُتوَنَك" فعل مضارع معلوم مرف

و هحلال كن امن أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ول
حلال وا قبال الستأرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها. ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 
٢(   لضمة اع على م مرفو ، من "هللا يـُْفِتيُكْم ِفيِهنَّ" فعل مضارع معلو

و هحلال الكن و املقدرة على الياء، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال 
حلال وا قبال الستأرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها. ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 
٣(    عل مرفو رع حمهو ِىف الكتاب" فعل مضا، من "َوَما يتلى َعَلْيُكْم

ولكنقباللضمة املقدرة على األلف، ويصلح الفعل زمن احلال واالست
ل حلااحلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها.واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 
٤( وت وع بثبلوم مرف، من "االتى َال تـُْؤُتونـَُهنَّ" فعل مضارع مع

د عه بعوقو لتقبل النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املس
"ال النافية".



١٨٧

٥(    "فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون، وهو من ، من "َوتـَْرَغُبوَن
أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن احلال لوقوعه عطفا على "َال تـُْؤُتوَن"، 

٢٢٧والتقدير وال ترغبون.

٦(    ن، النو ب حبذف، من "َأن تَنِكُحوُهنَّ"" فعل مضارع معلوم منصو
"أن بعدوهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه

الناصبة".
٧(   النونوب حبذف، من "َوَأْن تـَُقوُموا.." فعل مضارع معلوم منص ،

"أن بعدوهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه
الناصبة".

٨(     حبذف النونجمزومع معلوم، من "َوَما تـَْفَعُلوْا ِمْن َخْريٍ" فعل مضار ،
"ما بعدوهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه

شرطية".ال

١٢٨اآلية .١٢٨



الفعل املاضي)أ

١(   ٌَخاَفْت ِمْن بـَْعِلَها" فعل ماض معلوم مبين على ، من "َوِإِن اْمرَأَة
الفتح، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية، واملاضي 

ص. املرجع السابق، احلسني بن أيب البقاء عبدهللا بن احلسني العكربي، عبد هللا بن أيب عبدهللا ٢٢٧
١٩٦.



١٨٨

فقط يف اللفظ وليس يف املعىن. وأيضا داللته يف االستقبال أن الفعل وقع 
يف اجلملة الشرطية.

٢(    جمهول مبين على ، من "َوُأْحِضَرِت األنفس الشح" فعل ماض
ابقا من الكالم.وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه سالفتح،

٣( قص م بين ، من "فَِإنَّ هللا َكاَن ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبرياً" فعل ماض 
الدوام واالستمرار على الفتح، واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 
الذي يعم األزمنة الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.

الفعل املضارع)ب
١(     ،من "َأْن ُيْصِلَحا" فعل مضارع معلوم منصوب حبذف النون ،

لوقوعه بعد "أن وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل
الناصبة".

٢(     من "َوِإن ُحتِْسُنواْ" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون، وهو ،
من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن 

الشرطية".
٣(    من "َوتـَتـَُّقوْا" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون، وهو من ،

أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "ُحتِْسُنوْا".
٤(     من "ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبرياً" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت ،

النون، وهو من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال 
أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه ولكن احلال هو 

حدمها. حلال واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 



١٨٩

١٢٩اآلية .١٢٩


الفعل املاضي)أ

١(   مبين على السكون، ، من "َوَلْو َحَرْصُتْم" فعل ماض معلوم
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "لو املصدرية".

٢( قص مبين على ََّ َكاَن َغُفورًا َرِحيًما" فعل ماض  الفتح، ، من "فَِإنَّ ا
الدوام واالستمرار الذي يعم األزمنة واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 
الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.

الفعل املضارع)ب
١(      ،من "َوَلن َتْسَتِطيُعوْا" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون ،

وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "لن 
الناصبة".

٢(   رع معلوم جمزوم حبذف النون، وهو من ، من "َأن تـَْعِدُلوْا" فعل مضا
أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن الناصبة".

٣(   من "َفَال َمتِيُلوْا" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون، وهو من ،
أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال الناهية". 

٤(    من "فـََتَذُروَها" وهو فعل مضارع معلوم منصوب حبذف النون ،
لفاء، وهو من أفعال اخلمسة،  بعد اجلواب  لوقوعه بعد أن مضمرة وجو
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "الفاء السببية" اليت هي حرف 

ن" املضمرة و  ، وقد تقدم قبله النهي عطف تنصب الفعل املضارع " جو
"َفالَ َمتِيُلوْا..".



١٩٠

٥(     من "َوِإن ُتْصِلُحوْا" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون، وهو ،
من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن 

الشرطية".
٦(   نون، وهو من ، من "َوتـَتـَُّقوْا" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف ال

أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على 
"ُتْصِلُحوْا".

١٣٠اآلية .١٣٠

الفعل املاضي: )أ قص مبين على ال فتح. وتضمن الفعل ، فعل ماض 

يعم األزمنة الثالثة يعين املاضي واحلال الدوام واالستمرار الذي معىن 
واملستقبل.

الفعل املضارع)ب
١(      من "وإن يتفارقا" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون، وهو ،

مسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن من أفعال اخل
الشرطية".

٢( ذف حرف الياء، ، من "يـُْغِن هللا ُكال" فعل مضارع معلوم جمزوم حب
على فعل الشرط "يتفارقا". وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا



١٩١

١٣١اآلية .١٣١



الفعل املاضي)أ

١(   ،َنا" فعل ماض معلوم مبين على السكون ، من "َوَلَقْد َوصَّيـْ
وتضمن الفعل زمن املاضي اجلازم يعين أنه يفيُد القطَع ويدلُّ على حدٍث 
ٍ من الّزمان املاضي قريبا من احلال لوقوعه بعد "قد" يف  يف وقٍت ُمَعنيَّ

الكالم املوَجِب.
٢(   َِتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم" فعل ماض جمهول مبين على ، من "الَِّذيَن أُوُتوا اْلك

، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة" املقدرةالضمة
ويكون الفعل صلة هلا، وأيضا لوقوعه قبل "ِمن" و"قبل".

٣(  .قص مبين على الفتح يًدا" فعل ماض  َُّ َغِنيا محَِ ، من "وََكاَن ا
يعم الدوام واالستمرار الذي واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 

األزمنة الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.
الفعل املضارع: )ب   من "َوِإن َتْكُفُروْا" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف ،

النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد 
"إن الشرطية".



١٩٢

١٣٢اآلية .١٣٢


الفعل املاضي: - ، فعل ماض معلوم مبين على الفتحة املقدرة على
األلف، وتضمن الفعل زمن املاضي واحلال واملستقبل ليفيد الفعل االستمرار 
بقرينة دلت عليه يعين بنظر فاعل كفى يعين هو اسم هللا والباء زائدة دخلت 

.لتدل على معىن  االمر إذ التقدير اكتف 

١٣٣اآلية .١٣٣



الفعل املاضي: )أ  قص مبين ، من "وََكاَن هللا على ذلك َقِديراً" فعل ماض 

الدوام واالستمرار الذي على الفتح. واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 
يعم األزمنة الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.

الفعل املضارع)ب
١(  لسكون، وتضمن الفعل ، من "ِإن َيَشْأ" فعل مضارع معلوم جمزوم 

زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية".
٢(   لسكون، وتضمن ، من "يُْذِهْبُكْم" فعل مضارع معلوم جمزوم 

على فعل الشرط "َيَشْأ". الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا
٣(  لسكون، وتضمن َِْت بَِئاَخرِيَن" فعل مضارع معلوم جمزوم  ، من "َو

الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "يُْذِهْب".



١٩٣

١٣٤اآلية .١٣٤


    
الفعل املاضي)أ

١(  َقص مبين على الفتح، واتصف ، من "م ن َكاَن يُرِيُد" فعل ماض 
الفعل مسندا إليه مبسند زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية".

٢(  َِقص مبين على الفتح. ، من "وََكاَن هللا مس يعًا َبِصرياً" فعل ماض 
يعم األزمنة الدوام واالستمرار الذي واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 
الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.

الفعل املضارع: )ب   ،لضمة ، من "َمن َكاَن يُرِيُد" فعل مضارع معلوم مرفوع 
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه مع مرفوعه بعد "من الشرطية"، وهو يف 

اجلملة الشرطية.
١٣٥اآلية .١٣٥






الفعل املاضي)أ

١(  أيها الذين ءاَمُنوْا" فعل ماض معل وم مبين على الضم، ، من "
وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة"، ويكون صلة 

هلا.



١٩٤

٢(  ًقص مبين على الفتح، ، من "فَِإنَّ هللا َكاَن ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريا " فعل ماض 
الدوام واالستمرار الذي يعم األزمنة واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 

الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.
الفعل املضارع)ب

١(   لسكون، واتصف الفعل قص جمزوم  ، من "ِإن َيُكْن" فعل مضارع 
مسندا إليه مبسند زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية".

٢(    معلوم جمزوم حبذف النون، وهو من ، من "َفَال تـَتَِّبُعوْا.." فعل مضارع
أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال الناهية".

٣(    من "َأْن تـَْعِدُلوا" فعل مضارع معلوم منصوب حبذف النون، وهو من ،
عه بعد "أن الناصبة".أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقو 

٤(    من "َوِإْن تـَْلووْا" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون، وهو من أفعال ،
اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية".

٥(    ذف النون، وهو من ، من "َأْو تـُْعِرُضوْا" فعل مضارع معلوم جمزوم حب
أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "تـَْلووْا".

٦(     من "ِمبَا تـَْعَمُلوَن" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون، وهو من ،
أرجح، أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو 

حلال واالستقبال ألن الفعل مل  ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 
حدمها. توجد قرينة تقيده 



١٩٥

١٣٦اآلية .١٣٦



الفعل املاضي)أ

١(   أيها الذين َءاَمُنوْا" فعل ماض معلوم مبين على الضم، ، من "
وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة"، ويكون صلة 

هلا.
٢(  ُولِِه" فعل ماض معلوم مبين على الفتح، ، من "الذى نـَزََّل على َرس

وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذي املوصولة"، ويكون صلة 
هلا، وأيضا لوقوعه قبل "على".

٣( ،من "الذى أَنـََزَل ِمن قـَْبُل" فعل ماض معلوم مبين على الفتح ،
وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذي املوصولة"، ويكون صلة 

، وأيضا لوقوعه قبل "من" و"قبل".هلا
٤( من "فـََقْد َضلَّ" فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن الفعل ،

لفعل الشرط "يكفر". زمن املستقبل لوقوعه جوا
الفعل املضارع: )ب    ،لسكون ، من "َوَمن َيْكُفْر" فعل مضارع معلوم جمزوم 

وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية".



١٩٦

١٣٧اآلية .١٣٧



الفعل املاضي)أ
١(   من "إن الذين ءَاَمُنوْا" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن ،

الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة"، ويكون صلة هلا.
٢(   ،لفعل زمن وتضمن ا، من "ُمثَّ َكَفُروْا" فعل ماض معلوم مبين على الضم

فا على "َءاَمُنوْا".املاضي لوقوعه عط
٣(   من "ُمثَّ َءاَمُنوْا" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن الفعل زمن ،

املاضي لوقوعه عدفا على "َكَفُروْا".
٤(   من "ُمثَّ َكَفُروْا" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن الفعل زمن ،

ثانية.املاضي لوقوعه عدفا على "َءاَمُنوْا" ال
٥(   من "ُمثَّ اْزَداُدوا" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن الفعل ،

لوقوعه عدفا على "َكَفُروْا" الثانية.زمن املاضي
الفعل املضارع)ب

١(  قص جمزوم بسكون لوقوعه بعد "مل ، من "ملَّْ َيُكِن هللا" فعل مضارع 
اجلازمة"، واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن زمن املاضي لوقوعه بعد "مل 

اجلازمة". 
٢(  رع معلوم منصوب على الفتح، وتضمن ، من "لِيَـْغِفَر َهلُْم" فعل مضا

ن مضمرة  الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "الم اجلحود"، والفعل منصوب 
بعد الالم.  وجو



١٩٧

٣(   من "َوَال لِيَـْهِديـَُهْم" فعل مضارع معلوم منصوب على الفتح، وتضمن ،
الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "يـَْغِفَر".

١٣٩اآلية .١٣٨
                       
        

الفعل املضارع-
١(  ،من "الَِّذيَن يـَتَِّخُذوَن" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون ،

ن أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن وهو م
حلال  احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها. واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 
٢(    "تَـُغوَن ل مضارع هناك استفهام إنكاري، وهو فع، من "أَيـَبـْ

معلوم مرفوع بثبوت النون وهو من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن 
احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة 
حلال واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده  ختصه، وإصالحه 

حدمها. 

١٤٠اآلية .١٣٩



              



١٩٨

الفعل املاضي)أ
١( فتح، وتضمن لى البين ع، من "َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم" فعل ماض معلوم م

يف حدثٍ ىعلالفعل زمن املاضي اجلازم يعين أنه يفيُد القطَع ويدلُّ 
ٍ من الّزمان املاضي قريبا من احلال لوق د" يف الكالمعد "قبوعه وقٍت ُمَعنيَّ

وأيضا دلت الفعل على املاضي لوقوعه قبل "على". 
٢( ْعُتْم" فعل ماض معلوم مبين عل من ن، وتضى السكو ، من "ِإَذا مسَِ

الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إذا الشرطية".
الفعل املضارع)ب

١(    َا" فعل لفعل تضمن الضمة، و مضارع معلوم مرفوع ، من "ُيَكَفُر ِ
على فعل الشرط "مسعتم". زمن املستقبل لوقوعه جوا

٢(    َا" فعل مضارع معلوم لم، من "َوُيْستَـْهزَُأ ِ تضمن و ضمة، رفوع 
عطفا على " ُيَكَفُر".الفعل زمن املستقبل لوقوعه

٣(   ن، ف النو زوم حبذ، من "َفَال تـَْقُعُدوْا" فعل مضارع معلوم جم
عد "العه بوهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقو 

الناهية".
٤(َخيُوُضوْا" فعل ماضارع معلوم جمزوم حبذف ٢٢٨، من "حىت

النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه 
وْا". عطفا على "الَ تـَْقُعدُ 

عليه ، فالنهي عن القعود معهم غايته أم يكّفوا عن اخلوض يف و ( حّىت ) حرف يعطف غاية الشيء ٢٢٨
ا . (حممد الطاهر بن عاشور،  ت واالستهزاء  آل .)٦٢ص.املرجع السابق، الكفر 
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١٤١اآلية .١٤٠




 
الفعل املاضي)أ

١(  قص مبين على الفتح، واتصف الفعل ، من "فَِإْن َكاَن" فعل ماض 
مسندا إليه مبسند زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية".

٢(    ، من "قَاُلوا أَملَْ َنُكْن" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن
على فعل شرط "كان". الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا

٣( قص مبين على الفتح، واتصف الفعل ، من "َوِإْن َكاَن" فعل ماض 
مسندا إليه مبسند زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية".

٤(    من "قَاُلوا أَملَْ َنْسَتْحِوْذ" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن ،
على فعل شرط "كان" الثاين. الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا

الفعل املضارع)ب
١(    " الَِّذيَن يـَتَـرَبَُّصوَن" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون ، من

وهو من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن 
حلال احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه، وإصالحه 

حدمها. واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 
٢( لسكون قص جمزوم  ، واتصف الفعل ، من "أَملَْ َنُكْن" فعل مضارع 

مسندا إليه مبسند زمن املاضي لوقوعه بعد "مل اجلازمة".
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٣(      لسكون، وتضمن ، من " أَملَْ َنْسَتْحِوْذ" فعل مضارع معلوم جمزوم 
الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "مل اجلازمة".

٤(    ُلسكون، وتضمن الفعل زمن ، من "وَمنَْنعك ْم" فعل مضارع معلوم جمزوم 
املاضي لوقوعه بعد "مل اجلازمة" وكذا عطفا على "أَملَْ َنْسَتْحِوْذ".

٥(   َُحيُْكم َنُكْم يـَْوم القيامة" فعل مضارع معلوم مرفوع على ، من "فا بـَيـْ
الضمة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لقرينة دلت عليه يعين يوم القيامة الذي 

ن الزمن يف املستقبل. يبني 
٦( صوب على الفتحة، وتضمن ، من "َوَلن َجيَْعَل هللا.." فعل مضارع معلوم من

الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "لن الناصبة".

١٤٢اآلية .١٤١


الفعل املاضي)أ

١(    من "َوإذا قاُموْا" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن الفعل ،
عه بعد "إذا" الشرطية.زمن املستقبل لوقو 

٢(  ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن الفعل ، من "قَاُمواْ كساىل" فعل
على فعل الشرط "قاُموا". زمن املستقبل لوقوعه جوا

الفعل املضارع)ب
١(     من "خيادعون هللا" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون وهو ،

ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو من أفعال اخلمسة،
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حلال واالستقبال ألن  أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه، وإصالحه 
حدمها. الفعل مل توجد قرينة تقيده 

٢(   وهو ونت النوع بثبو ، من "يـُرَاُءوَن النَّاَس" فعل مضارع معلوم مرف
ب مع نصمن أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن احلال لوقوعه يف موضع

مرفوعه على احلال.
٣(    من "َوَال َيْذُكُروَن هللا" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون ،

وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن احلال عطفا على 
٢٢٩"."يـُرَاُءونَ 

١٤٣اآلية .١٤٢

  
الفعل املضارع-

كون، ى السم علُيْضِلِل، من "َوَمن ُيْضِلِل.." فعل مضارع معلوم جمزو )١
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية".

حة، وتضمن الفتعلىجتََِد، من "فـََلن جتََِد َلُه" فعل مضارع معلوم منصوب)٢
ى فعل علجواملستقبل لوقوعه بعد "لن الناصبة"، وكذا وقعالفعل زمن ا

الشرط "يضلل".
١٤٤اآلية .١٤٣

                          
          

٦٥املرجع السابق، ص. ٢٢٩
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الفعل املاضي: )أ   أيها الذين َءاَمُنوْا" فعل ماض معلوم مبين ، من "
املوصولة"، على الضم، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين 

ويكون صلة هلا.
الفعل املضارع)ب

١(    من "َال تـَتَِّخُذوْا" فعل فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف ،
النون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن االستقبال لتسبقه 

"ال الناهية" اليت هي من عوامل اجلوازم.
٢(    من "أَتُرِيُدوَن" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون، وهو ،

من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال 
حلال  هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها.واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة ت قيده 
٣(    من "َأن َجتَْعُلوا" فعل مضارع معلوم حبذف النون، وهو من ،

أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن الناصبة".

١٤٥اآلية .١٤٤


لفتحة، وتضمن الفعل ، الفعل املضارع: - فعل مضارع معلوم منصوب 
زمن املستقبل لوقوعه بعد "لن الناصبة" وأيض لتضمنه وعيدا.

١٤٦اآلية .١٤٥
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الفعل املاضي)أ
١(   بُوا" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن َ ، من "ِإالَّ الَِّذيَن 

الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة"، ويكون صلة هلا.
٢(    ْفعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن ، من "َوَأْصَلُحوا "

بُوا". َ الفعل زمن املاضي لوقوعه عطفا على "
٣(      من "واعتصموا" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن ،

عه عطفا على "َأْصَلُحوْا".الفعل زمن املاضي لوقو 
٤(    من "َوَأْخَلُصوْا" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن ،

الفعل زمن املاضي لوقوعه عطفا على "اعتصموْا".
الفعل املضارع: )ب  من "َوَسْوَف يـُْؤِت هللا" فعل مضارع معلوم مرفوع ،

لضمة املقدرة على الياء احملذوفة للتقاء الساكنني، وتضمن الفعل زمن 
املستقبل لوقوعه بعد سوف ولتضمنه وعدا.

١٤٧آلية ا.١٤٦



الفعل املاضي)أ

١(    ،من "ِإن َشَكْرُمتْ" فعل ماض معلوم مبين على السكون ،
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية".

٢( ضمن ، من "َوءاَمنُتْم" فعل ماض معلوم مبين على السكون، وت
الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على فعل الشرط "َشَكْرُمتْ".
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٣( َشاِكرًا َعِليًما" فعل ماض َُّ على الفتح. مبينقص، من "وََكاَن ا
يعم الذيالدوام واالستمرارصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن وات

األزمنة الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.
الفعل املضارع: )ب   ،لضمة ، من "مَّا يـَْفَعُل هللا" فعل مضارع معلوم مرفوع 

على فعل الشرط "َشَكْرُمتْ"، وكذا  وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا
٢٣٠لتضمنه وعدا، واملعىن ال يفعل بعذابكم شيئاً.

١٤٨اآلية .١٤٧

الفعل املاضي)أ

١(  وتضمن الفعلعلى الفتح،، من "َمْن ظُِلَم" فعل ماض جمهول مبين
زمن املاضي لوقوعه بعد "من املوصولة".

٢( يًعا َعِليًما" فعل ماض َُّ مسَِ لى الفتح. عمبين قص، من "وََكاَن ا
يعم الذيالدوام واالستمرارف الفعل مسندا إليه مبسند معىن واتص

األزمنة الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.
الفعل املضارع: )ب فعل مضا "ُ َّ لرع معلوم مرف، من "َال حيُِبُّ ا ضمة، وع 

وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال النافية".

.٧٠ص. املرجع السابق، الطاهر بن عاشور، حممد ٢٣٠
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١٤٩اآلية .١٤٨

الفعل املاضي: )أ  قص مبين ََّ َكاَن َعُفوا َقِديرًا" فعل ماض  ، من "فَِإنَّ ا

م واالستمرار الذي الدواعلى الفتح. واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 
يعم األزمنة الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.

الفعل املضارع )ب
١( من "ِإْن تـُْبُدوا" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون، وهو من ،

أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن 
الشرطية".

٢(   من "َأْو ُختُْفوُه" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون، وهو من ،
زمن املستقبل لوقوعه عطفا على أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل 

"تـُْبُدوا".
٣( من "َأْو تـَْعُفوا" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون، وهو من ،

أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على 
"ُختُْفو".

١٥٠اآلية .١٤٩



 
الفعل املضارع-

١(    لوم مرفوع بثبوت النون، وهو ، من "ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن" فعل مضارع مع
من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، 
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حلال واالستقبال ألن الفعل مل  ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 
حدمها. توجد قرينة تقيده 

٢(    ت النون، وهو من أفعال ، من "َويُرِيُدوَن" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبو
اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح لوقوعه عطفا 

على "َيْكُفُروَن".
٣(   ال ، من "َأْن يـَُفرُِّقوا" فعل مضارع معلوم منصوب حبذف النون، وهو من أفع

اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن الناصبة".
٤(    من "َويـَُقوُلوَن" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون، وهو من أفعال ،

اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح لوقوعه عطفا 
على "يريدون".

٥( لضمة، ويصلح الفعل زمن ، من "نـُْؤِمُن بِبَـْعٍض" فعل مضارع معلوم مرفوع 
احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. 

حدمها. حلال واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده  وإصالحه 
٦(  لضمة، ويصلح الفعل زمن ، من "َوَنْكُفُر بِبَـْعٍض" فعل مضارع معلوم مرفوع 

احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح لوقوعه عطفا على "نؤمن".
٧(    َن" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون، وهو من أفعال ، من "َويُرِيُدو

اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح لوقوعه عطفا 
على "يقولون".

٨(    من "َأْن يـَتَِّخُذوا" فعل مضارع معلوم منصوب حبذف النون، وهو من ،
مسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن الناصبة".أفعال اخل
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١٥١اآلية .١٥٠


،الفعل املاضي: - وقّدر فعل ماض معلوم مبين ٢٣١، معناه هّيأ
وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه سابقا من الزمان. على السكون، 

١٥٢اآلية .١٥١


الفعل املاضي)أ

١(  تضمن و لضم، ين على ا، من "َوالَِّذيَن َآَمُنوا" فعل ماض معلوم مب
هلا.صلةالفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة"، ويكون

٢( َغُفوًرا َرِحيًما" فعل ماض َُّ على الفتح. مبينقص، من "وََكاَن ا
يعم الذيالدوام واالستمرارواتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 

األزمنة الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.
الفعل املضارع)ب

١(   ن، وهو من ف النو زوم حبذ، من "َوملَْ يـَُفرُّقوْا" فعل مضارع معلوم جم
".ازمةأفعال اخلمسة. وتضمن الفعل زمن املاضي لتسبقه "مل اجل

٢( لضم، من "َسْوَف يـُْؤتِيِهْم" فعل مضارع معلوم مرفو قدرة على ة املع 
ضا . وأيسوف"الياء، وتضمن الفعل زمن املستقبل البعيد لوقوعه بعد "

عطاء الثواب.وقوعه  يف املستقبل لتضمنه الوعد يعىن 

.٧٥املرجع نفسه، ص. ٢٣١
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١٥٣اآلية .١٥٢




 
الفعل املاضي)أ

١( وم مبين على الضم، وتضمن ، من "فَـَقْد َسأَُلوا ُموَسى" فعل ماض معل
الفعل زمن املاضي اجلازم يعين أنه يفيُد القطَع ويدلُّ على حدٍث يف وقٍت 

ٍ من الّزمان املاضي لوقوعه بعد "قد" يف الكالم املوَجِب. ُمَعنيَّ
٢(    فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن "..ََّ ، من "فـََقاُلوا أَِرَ ا

القطَع ويدلُّ على حدٍث يف وقٍت الفعل زمن املاضي اجلازم يعين أنه يفيُد 
ٍ من الّزمان املاضي لوقوعه عطفا على "َسأَُلوا". ُمَعنيَّ

٣(  ،من "َفَأَخَذتْـُهُم الصَّاِعَقُة" فعل ماض معلوم مبين على الفتح ،
وتضمن الفعل زمن املاضي اجلازم يعين أنه يفيُد القطَع ويدلُّ على حدٍث يف 

ٍ من الّزمان املاضي لوقوعه عطف ا على "قالوا".وقٍت ُمَعنيَّ
٤(    من "ُمثَّ اختذوا العجل ِمن بـَْعِد.. " فعل ماض معلوم مبين على ،

الضم، وتضمن الفعل زمن املاضي اجلازم يعين أنه يفيُد القطَع ويدلُّ على 
ٍ من الّزمان املاضي لوقوعه عطفا على "أخذت"،  حدٍث يف وقٍت ُمَعنيَّ

أيضا لوجود "بعد" بعده.و 
٥(  من "َما َجاءتْـُهُم البينات" فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن ،

الفعل زمن املاضي لقرينة دلت عليه يعين أن البينات يف زمن سابق يف حياة 



٢٠٩

موسى عليه السالم كما يف التفسري يعين الدالالت الواضحات الدالة على 
ن املعجزات صدق موسى وهي : العصا واليد وفلق البحر وغري ذلك م

٢٣٢الباهرة.

٦(   على ملقدرالضم ا، من "فـََعَفْوَ َعن ذلك" فعل ماض معلوم مبين على
لقطَع يُد انه يفأاحملذوفة، وتضمن الفعل زمن املاضي اجلازم يعين حرف العلة 

ٍ من الّزمان املاضي لوقويدلُّ على لى "اختذوا".طفا ععوعه حدٍث يف وقٍت ُمَعنيَّ
٧(  ُمِبيًنا" فع ً َنا ُموَسى ُسْلطَا ح، ين على الفتلوم مبل ماض مع، من "َوَآتـَيـْ

ٍث يف حدلىعلُّ وتضمن الفعل زمن املاضي اجلازم يعين أنه يفيُد القطَع ويد
ٍ من الّزمان املاضي لوقوعه عطفا على "عفو ".وقٍت ُمَعنيَّ

الفعل املضارع)ب
١(   لضمة، فوع م مر ، من "َيْسأَُلَك َأْهُل اْلِكَتاِب" فعل مضارع معلو

يست ال لن احلويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، أل
حلال واالستقبال ألن الفعل مل تو له صيغة ختصه.  قيده ينة تجد قر وإصالحه 

حدمها.
٢(  فعل مضارع معل " لوم منص، من "َأن تـُنَـّزَل َعَلْيِهْم كتا فتحة، وتضمنوب 

الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن الناصبة".

١٥٤اآلية .١٥٣


الفعل املاضي)أ

.٢٠٠ص. املرجع السابق،علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي،٢٣٢



٢١٠

١(     ،من "َوَرفـَْعَنا فـَْوقـَُهُم الطور" فعل ماض معلوم مبين على السكون ،
ا"، وكذا لوقوعه قبل وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه عطفا على "آتين

ملة."فوق" يف اجل
٢(   من "َوقـُْلَنا َهلُُم" فعل ماض معلوم مبين على السكون، وتضمن الفعل ،

رفعنا".زمن املاضي لوقوعه عطفا على "
٣(  بين على السكون، وتضمن الفعل ، من "َوقـُْلَنا َهلُُم" فعل ماض معلوم م

زمن املاضي لوقوعه عطفا على "قلنا" األول.
٤(    ُهْم ميثاقا َغِليظاً" فعل ماض معلوم مبين على َ ِمنـْ ، من "َوَأَخْذ

السكون، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه عطفا على "قلنا" الثانية، 
وكذا لوقوعه قبل "من".

رع: الفعل املضا)ب   ُْدوْا" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون، ، من "َال تـَع
وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال الناهية".

١٥٥اآلية .١٥٤
                  

الفعل املاضي: )أ   َها" فعل ماض معلوم مبين على َُّ َعَليـْ ، من "َبْل طََبَع ا

الفتح، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه قبل "على، وكذا لعطفه على 
." َ "َأَخْذ



٢١١

الفعل املضارع: )ب  ع بثبوترع معلوم مرفو ، من "َفَال يـُْؤِمُنوَن" فعل مضا
ال "ه بعد وقوعالنون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل ل

النافية".

١٥٧اآلية .١٥٥




الفعل املاضي-
١(     ْقـَتَـْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمر َّ على معلوم مبينعل ماضفَميَ" ، من "ِإ

كيدهم يف ق.ن سابزمالسكون، وتضمن الفعل زمن املاضي ألن وقوع القول و
٢(   ل زمن فعال، وتضمن، من "َوَما قـَتَـُلوُه" فعل ماض معلوم مبين على الضمة

ا عد "مبوعهاملاضي يعين زمن فات وانقضى قبل الكالم قريبا من احلال لوق
النافية".

٣(  عل زمن ن الف، وتضم، من "َوَما َصَلُبوُه" فعل ماض معلوم مبين على الضمة
ا عد "مبوعهاملاضي يعين زمن فات وانقضى قبل الكالم قريبا من احلال لوق

.َما قـَتَـُلوُه"النافية"، وكذا لعطفه على "
٤(  "فعًال مْبنيًّا للمجهول، مشتّقًا من الشبه، وهو املماثلة ، من "َوَلِكْن ُشبَِّه َهلُْم

ئب فاعل (شّبه) للداللة فعل يف الصورة. وح ذف املفعول الذي حّقه أن يكون 
فعل ماض ٢٣٣ئبًا عن الفاعل.» هلم«(شّبه) عليه؛ فالتقدير: شبِّه مشبَّه فيكون 

.٨١ص. املرجع السابق، حممد الطاهر بن عاشور، ٢٣٣



٢١٢

جمهول مبين على الفتح، وتضمن الفعل زمن املاض يعين زمن فات وانقضى قبل 
يبا من احلال لوقوعه عطفا على "َما َصَلُبوُه".الكالم قر 

٥(     من "َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفوا ِفيِه َلِفي َشكٍّ ِمْنه" فعل ماض معلوم مبين على ،
اضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة" ويكون صلة هلا. الضم، وتضمن الفعل زمن امل

٦(    من "َوَما قـَتَـُلوُه" فعل ماض معلوم مبين على الضمة، وتضمن الفعل زمن ،
بعد "ما املاضي يعين زمن فات وانقضى قبل الكالم قريبا من احلال لوقوعه

النافية".

١٥٨اآلية .١٥٦


الفعل املاضي-
١(   َُّ إِلَْيِه" فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن ، من "َبْل َرفـََعُه ا

الفعل زمن املاضي لوقوعه قبل "إىل".
٢(  َعزِيًزا َحِكيًما" فعل ماض َُّ قص مبين على الفتح. ، من "وََكاَن ا

يعم األزمنة الدوام واالستمرار الذي واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 
الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.

١٥٩اآلية .١٥٧


 
الفعل املضارع-

١(   من "ِإالَّ لَيـُْؤِمَننَّ ِبِه" فعل مضارع معلوم مبين على الفتح، وتضمن ،
الفعل زمن املستقبل لصحبه نون التوكيد الثقيلة، وأيضا لصحبه الم قسم.



٢١٣

٢(   قص مرفوع ، من "َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم" فعل مضارع 
من املستقبل لقرينة دلت عليه لضمة، واتصف الفعل مسندا إليه مبسند ز 

يعين لفظي يوم القيامة قبله، ويوم القيامة يف زمن مستقبل.

١٦٠اآلية .١٥٨
                   
  

الفعل املاضي-
١(   ،من "ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا" فعل ماض معلوم مبين على الضمة ،

ل زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة"، ويكون صلة وتضمن الفع
هلا.

٢(   " َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم" فعل ماض معلوم مبين على ، من
السكون وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه قبل "على".

٣(    ،من "طيبات ُأِحلَّْت َهلُْم" فعل ماض جمهول مبين على الفتح ،
وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه صفة لنكرة عامة.

١٦١اآلية.١٥٩


         
الفعل املاضي-

١( املقدر على ، من "َوَقْد نـُُهوا َعْنُه" فعل ماض جمهول مبين على الضم
، وتضمن الفعل زمن املاضي اجلازم يعين أنه يفيُد حرف العلة احملذوفة



٢١٤

ٍ من الّزمان املاضي لوقوعه بعد الق طَع ويدلُّ على حدٍث يف وقٍت ُمَعنيَّ
"قد" يف الكالم املوَجِب.

٢(     ،لِْلَكاِفرِيَن" فعل ماض معلوم مبين على السكون َ ، من "َوَأْعَتْد
لوقوعه سابقا من الزمان.زمن املاضي وتضمن الفعل 

١٦٢اآلية .١٦٠

                         

الفعل املاضي)أ

١( من "ِمبَا أُْنزَِل إِلَْيَك" فعل ماض جمهول مبين على الفتح، وتضمن ،
الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة"، ويكون صلة هلا، وكذا 

قبل "إىل".
٢( ،من "َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك" فعل ماض جمهول مبين على الفتح ،

وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة"، ويكون صلة 
ذا قبل "قبل".هلا، وك

الفعل املضارع)ب
١(    من "َواْلُمْؤِمُنوَن يـُْؤِمُنوَن" وهو فعل مضارع معلوم مرفوع ،

بثبوت النون، وهو من أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال 
واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. 

حدمها. حلال واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده  وإصالحه 



٢١٥

٢(  لضمة ، من "َسنـُْؤتِيِهْم َأْجرًا َعِظيًما" فعل مضارع معلوم مرفوع 
املقدرة على الياء، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد حرف 
تنفيس يعين حرف سني. وتضمنت هذه اآلية الوعد وهو سيقع يف 

زمان املستقبل يف اجلنة.

١٦٣اآلية .١٦١


                     

الفعل املاضي-

١(     ،َنا إِلَْيَك" فعل ماض معلوم مبين على السكون َّ أَْوَحيـْ ، من "ِإ
ن الفعل زمن املاضي لوقوعه قبل "إىل".وتضم

٢(     َنا إىل نُوٍح.." فعل ماض معلوم مبين على ، من "َكَما َأْوَحيـْ
السكون، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه قبل "إىل".

٣(     َنا ِإَىل ِإبـْرَاِهيَم.." فعل ماض معلوم مبين على ، من "َوَأْوَحيـْ
السكون، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه قبل "إىل".

٤(  َنا َداُووَد َزبُورًا" فعل ماض معلوم مبين على السكون، ، من "َوَآتـَيـْ
وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه عطفا على مجلة "أوحينا إليك"، وكذا 

لقرينة دلت عليه يعين أن زمن داوود يف املاضي قبل الكالم.



٢١٦

١٦٤اآلية .١٦٢

   
الفعل املاضي)أ

١(   ى بين علعلوم م، من "َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك" فعل ماض م
عد بوقوعه ل لا من احلاالسكون، وتضمن الفعل زمن املاضي اجلازم قريب
"قد" يف كالم موجب، وكذا لوقوعه قبل "على".

٢( فتح، ى البين عل، من "وََكلََّم هللا موسى" فعل ماض معلوم م
ى ىل موسإالم وتضمن الفعل زمن املاضي لقرينة دلت عليه يعين أن الك

يف زمان سابق. 
الفعل املضارع: )ب   من "ملَْ نـَْقُصْصُهْم َعَلْيَك" مل يذكرهم هللا تعاىل يف ،

القرآن، فمنهم من مل يرد ذكره يف السّنة : مثل حنظلة بن صفوان نيبء 
ن عند بعض علماء احلكمة. ٢٣٤أصحاب الرّس، ومثل بعض حكماء اليو

فعل مضارع معلوم جمزوم على السكون، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه 
بعد "مل اجلازمة".

١٦٥اآلية .١٦٣

    

.٩١سه، ص. املرجع نف٢٣٤



٢١٧

قص مبين على الفتح. واتصف الفعل ، الفعل املاضي: )أ فعل ماض 
يعم األزمنة الثالثة يعين الدوام واالستمرار الذي مسندا إليه مبسند معىن 
املاضي واحلال واملستقبل.

الفعل املضارع: )ب   ، قص منصوب لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس" فعل مضارع معلوم 
يه مبسند زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن لفتحة، واتصف الفعل مسندا إل

الناصبة".

١٦٦اآلية .١٦٤


  
الفعل املاضي)أ

١( من "ِمبَا أَنَزَل إِلَْيَك" فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن ،
الفعل زمن املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة، ويكون صلة هلا، وكذا 

لوقوعه قبل "إىل".
٢( من "أَنـْزََلُه ِبِعْلِمِه" فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن ،

الفعل زمن املاضي لتعلقه على "أنزل" األول ولسابق من الكالم.
٣(  َشِهيداً" فعل ماض معلوم مبين على الفتحة املقدرة ، من "وكفى 

يد الفعل على األلف، وتضمن الفعل زمن املاضي واحلال واملستقبل ليف
االستمرار بقرينة دلت عليه يعين بنظر فاعل كفى يعين هو اسم هللا والباء 

. زائدة دخلت لتدل على معىن االمر إذ التقدير اكتف 



٢١٨

الفعل املضارع)ب
١(،فعل مضارع معلوم ٢٣٥، من "لكن هللا َيْشَهُد" أي يبني نبّوتك

لضمة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو مرفوع 
حلال واالستقبال  أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها. ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده 
٢(   من "وامللئكة َيْشَهُدوَن" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت ،

النون، وتضمن الفعل زمن احلال لوقوعه يف موضع نصب على حال أي 
٢٣٦أنزله واملالئكة شاهدون بصدقه.

١٦٧اآلية .١٦٥


الفعل املاضي-
١(  تضمن و لضم، اين على ، من "ِإنَّ الذين َكَفُروْا" فعل ماض معلوم مب

ا.لة هلصلفعل ازمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة" ويكون الفعل 
٢(   فعل ماض ، من "َوَصدُّو " َِّ لى الضم، بين ععلوم مما َعْن َسِبيِل ا

وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه عطفا على "كَفُروا".
٣(  عل من الفم، وتض، من "َقْد َضلُّوا" فعل ماض معلوم مبين على الض

ب.م موجكالزمن املاضي اجلازم قريبا من احلال لوقوعه بعد "قد" يف
١٦٨اآلية .١٦٦

.٦٥ص. املرجع السابق، جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،٢٣٥
ص. املرجع السابق، عبد هللا بن أيب عبدهللا احلسني بن أيب البقاء عبدهللا بن احلسني العكربي، ٢٣٦

٢٠٣.



٢١٩


الفعل املاضي)أ

١(   من "ِإنَّ الذين َكَفُروْا" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن ،
زمن املاضي لوقوعه بعد "الذين املوصولة" ويكون الفعل صلة هلا.الفعل

٢(    من "َوظََلُموْا" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن الفعل ،
زمن املاضي لوقوعه عطفا على "كَفُروا".

الفعل املضارع)ب
١(  قص جمزوم بسكون لوقوعه بعد ، من "ملَْ َيُكِن هللا" فعل مضارع 

"مل اجلازمة"، واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن زمن املاضي لوقوعه 
بعد "مل اجلازمة".

٢(   من "لِيَـْغِفَر َهلُْم" فعل مضارع معلوم منصوب على الفتح، وتضمن ،
ن الفعل زمن املستقبل لوقوع ه بعد "الم اجلحود"، والفعل منصوب 

بعد الالم. مضمرة وجو
٣(   ،من "َوَال لِيَـْهِديـَُهْم" فعل مضارع معلوم منصوب على الفتح ،

وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "يـَْغِفَر".
١٦٩اآلية .١٦٧


قص "، من الفعل املاضي: - وكان ذلك على هللا يسريا" فعل ماض 

الدوام واالستمرار مبين على الفتح. واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 
يعم األزمنة الثالثة يعين املاضي واحلال واملستقبل.الذي

١٧٠اآلية .١٦٨



٢٢٠



الفعل املاضي)أ

١(  تح، ى الفين علماض معلوم مب، من "َقْد َجاءَُكُم الرَُّسوُل" فعل
م كالد" يفوتضمن الفعل زمن املاضي قريبا من احلال لوقوعه بعد "ق

ل ىل أهإطاب موجب. وبني الزمن للماضي أيضا لقرينة آخر يعين أن اخل
لرسول يعين حممد صلى هللا عليه وسلم، كما بني ذلكمكة، واملقصود 

يف التفسري.
٢(  .قص مبين على الفتح َُّ َعِليًما َحِكيًما" فعل ماض  ، من "وََكاَن ا

يعم الدوام واالستمرار الذي واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن 
َعِليماً واملستقبل. والتفسري فيها أي األزمنة الثالثة يعين املاضي واحلال

م فطبعا بذلك أن هللا عليم وحكيم يف كل ٢٣٧.خبلقه َحِكيماً يف صنعه 
وقت، ويفيد الفعل بتلك األزمنة.

الفعل املضارع: )ب  ف وم حبذارع معلوم جمز ، من "َوِإن َتْكُفُروْا" فعل مض
عه بعدوقو لالنون، وهو من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل 

"إن الشرطية".
١٧١اآلية .١٦٩





.٦٠١ص. املرجع السابق، جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،٢٣٧



٢٢١



الفعل املاضي:)أ

ألقى، من "وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَىل َمْرَميَ" فعل ماض معلوم مبين على الفتح )١
ذا املقدر على األلف، وتضمن الفعل زمن املاضي لوقوعه قبل "إىل" وك

لقرينة دلت عليه يعين أنه قد وقع يف زمان سابق يف زمان عيسى عليه 
السالم قبل النيب صلى هللا عليه وسلم.

٢(  ، وَِكيًال" فعل ماض معلوم مبين على الفتحة املقدرة َِّ ِ من "وََكَفى 
على األلف، وتضمن الفعل زمن املاضي واحلال واملستقبل ليفيد الفعل 
االستمرار بقرينة دلت عليه يعين بنظر فاعل كفى يعين هو اسم هللا والباء 

. زائدة دخلت لتدل على معىن االمر إذ التقدير اكتف 
الفعل املضارع)ب

١(    من "َال تـَْغُلوا" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون، وهو من ،
أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال الناهية".

٢(    من "َوَال تـَُقوُلوْا" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون، وهو من ،
عه عطفا على "َال تـَْغُلوا".أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقو 

٣(    من "َوَال تـَُقوُلوْا" فعل مضارع معلوم جمزوم حبذف النون، وهو من ،
أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال الناهية".

٤(   قص منصوب ، من "ُسْبَحانَُه َأْن َيُكوَن َلُه َوَلٌد" فعل مضارع 
لفتحة، واتصف الفعل مسندا إليه مبسند زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن 

الناصبة".



٢٢٢

١٧٢ية اآل.١٧٠


الفعل املضارع-

١(    من "َلْن َيْستَـْنِكَف اْلَمِسيُح" فعل مضارع معلوم منصوب ،
لفتحة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "لن الناصبة".

٢(   قص منصوب " فعل مضارع  َِّ ، من "َأن َيُكوَن َعْبدًا 
سند زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن لفتحة، واتصف الفعل مسندا إليه مب

الناصبة".
٣(     ،لسكون ، من "َوَمن َيْستَـْنِكْف" فعل مضارع معلوم جمزوم 

وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "من الشرطية".
٤(      لسكون، وتضمن ، من "َوَيْسَتْكِربْ" فعل مضارع معلوم جمزوم 

الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "َيْستَـْنِكْف".
٥(    لضمة، وتضمن ، من "َفَسَيْحُشُرُهْم" فعل مضارع معلوم مرفوع 

بل لوقوعه بعد حرف تنفيس يعين حرف سني، وكذا الفعل زمن املستق
لتضمنه الوعد الذي سيقع يف اآلخرة.

١٧٣اآلية .١٧١






٢٢٣

الفعل املاضي)أ
١(   من "َفَأمَّا الذين َءاَمُنوْا" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن ،

الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "الذين املوصولة"، ويكون صلة هلا لتعيني وقوعه 
بعد "أما الشرطية".

٢(    من ، من "َوَعِمُلوْا الصاحلات" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتض
الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "ءامنوا".

٣(     على الضم، ، من "َوأَمَّا الذين استنكفوا" فعل ماض معلوم مبين
وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "الذين املوصولة" لقرينة دلت على 

مستقبله يعين أنه يف اجلملة الشرطية 
٤(       من "واستكربوا" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن الفعل ،

زمن املستقبل لوقوعه بعد "الذين املوصولة"، ويكون صلة هلا. ولتعيني وقوعه بعد 
"أما الشرطية".

الفعل املضارع)ب
١(    لضمة املقدرة على ، من "فـَيـَُوفّيِهْم ُأُجوَرُهْم" فعل مضارع معلوم مرفوع 

لـ"أما الشرطية"، ولتضمنه  الياء، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه جوا
وعدا.

٢(    ،لضمة املقدرة على الياء ، من "َويَزِيُدُهم" فعل مضارع معلوم مرفوع 
طفا على "يـَُوّيف".وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه ع

٣(   لضمة وتضمن الفعل زمن ، من "فـَيـَُعّذبـُُهْم" فعل مضارع معلوم مرفوع 
لـ"أما الشرطية" ولتضمنه وعيدا يعين عذاب النار. املستقبل لوقوعه جوا



٢٢٤

٤(   ،ُدوَن" فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون وهو ، من "َوَال جيَِ
من أفعال اخلمسة، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "ال النافية" 

ولتضمنه وعيدا أيضا.

١٧٤اآلية .١٧٢

الفعل املاضي-

١(  من "َقْد َجاءَُكْم" فعل ماض معلوم مبين على الفتح، وتضمن ،
الفعل زمن املاضي قريبا من احلال لوقوعه بعد "قد" يف كالم موجب.

٢(   ،من "َوأَنـْزَْلَنا إِلَْيُكْم" فعل ماض معلوم مبين على السكون ،
وتضمن الفعل زمن املاضي اجلازم الذي يفيُد القطَع ويدلُّ على حدٍث 

ٍ من الّزمان املاضي لوقوعه قبل "إىل".  يف وقٍت ُمَعنيَّ

١٧٥اآلية.١٧٣



الفعل املاضي)أ
١(   من "َفَأمَّا الذين َءاَمُنوْا" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن ،

وصولة"، ويكون صلة هلا لتعيني الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "الذين امل
وقوعه بعد "أما الشرطية".

اعتصموا، واعتصموا بِِه" فعل ماض معلوم مبين على الضم، وتضمن الفعل )٢
زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "ءامنوا".



٢٢٥

الفعل املضارع)ب
لضمةعلوم مع ميُْدِخُل، من "َفَسُيْدِخُلُهْم ِىف َرْمحٍَة" فعل مضار )١ ،رفوع 

ني، ف سوتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد حرف تنفيس يعين حر 
على "أما الذين آمنوا.. ".وأيضا لتضمنه وعدا، ويكون جوا

ل)٢ رة على املقدضمةيـَْهِدي، من "َويـَْهِديِهْم" فعل مضارع معلوم مرفوع 
".ِخلُ الياء، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه عطفا على "يُدْ 

١٧٦آلية ا.١٧٤





الفعل املاضي)أ
١( "فعل ماض معلوم مبين ٢٣٨تقديره : إن هلك امرؤ،، من "ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك

الشرطية".على الفتح، وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن
قص جامد)٢ الفتح، وهو علىمبينلَْيَس، من "لَْيَس َلُه َوَلٌد" فعل ماض للنفي 

جمرد من احلدث والزمن وغري متصرف حسب األزمنة.
٣(  ن زمعل ح للف، من "َما تـََرَك" فعل ماض معلوم مبين على الفتح. ويصل

ن املال وك مملرت افقد مضى املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة"، ويكون صلة هلا.
.رتكةعند قسمة املرياث يعين قسمته ألخت من أبوين أو أب بنصف ال

.١١٣ص. ، املرجع السابقحممد الطاهر بن عاشور، ٢٣٨



٢٢٦

٤(   ق ص مبين على الفتح. واتصف الفعل ، من "فَِإْن َكانـََتا اثـْنَـتَـْنيِ" فعل ماض 
وهو فعل شرط، املستقبل لوقوعه بعد "إن الشرطية". مسندا إليه مبسند زمن 

واملاضي فقط يف اللفظ وليس يف املعىن. 
٥(   زمن ، من "ِممَّا تـََرَك" فعل ماض معلوم مبين على الفتح. ويصلح للفعل

.املاضي لوقوعه بعد "ما املوصولة"
٦(    قص مبين على الضم، واتصف الفعل مسندا ، من "َوِإْن َكانُوا" فعل ماض 

شرطية". وهنا كون اإلخوة رجاال زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن الإليه مبسند 
ونساء، فتحقق مستقبل الزمن يف الفعل.

الفعل املضارع)ب
١(      من "َيْستَـْفُتوَنَك" وهو فعل مضارع معلوم مرفوع بثبوت النون، وهو ،

أفعال اخلمسة، ويصلح الفعل زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو من
حلال واالستقبال ألن  أرجح، ألن احلال ليست له صيغة ختصه. وإصالحه 

حدمها. الفعل مل توجد قرينة تقيده 
٢(   لضمة، ويصلح الفعل ، من "يـُْفِتيُكْم" وهو فعل مضارع معلوم مرفوع 

زمن احلال واالستقبال ولكن احلال هو أرجح، ألن احلال ليست له صيغة 
حدمها.ختصه. و  حلال واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرينة تقيده  إصالحه 

٣(  "لضمة، وتضمن الفعل زمن فعل مضارع معلوم ، من "َوُهَو يَرِثـَُها مرفوع 
املستقبل لوقوعه يف موضع جواب الشرط.

٤(  قص جمزوم بسكون لوقوعه بعد "مل ، من "ِإْن ملَْ َيُكْن" فعل مضارع 
اجلازمة"، واتصف الفعل مسندا إليه مبسند معىن زمن املستقبل لوقوعه بعد "إن 

الشرطية"، وأيضا داللته يف االستقبال أن الفعل وقع يف اجلملة الشرطية.



٢٢٧

٥(   َلُكْم" فعل مضارع معلوم مر َُّ ُ ا ويصلح الفعللضمة،فوع ، من "يـُبَـنيِّ
يغة صت له احلال هو أرجح، ألن احلال ليسزمن احلال واالستقبال ولكن 

حلال واالستقبال ألن الفعل مل توجد قرين حدمها.يده ة تقختصه. وإصالحه 
٦(    هو منو لنون، ا، من "َأْن َتِضلُّوا" فعل مضارع معلوم منصوب حبذف

بة".لناصاأفعال اخلمسة. وتضمن الفعل زمن املستقبل لوقوعه بعد "أن 
ن الصيغة أتعني و اء، واملضارعة يف سورة النسوقد مت التحليل عن األفعال املاضية

ألفعال ع يف اا وقميف الفعل ماضيا كانت أو مضارعا لكل منهما ال بد من الزمن إال 
مجرد من احلدث والزمن لعدم تصرفه حسب األزمنة.اجلامدة، ف

وكما كانت الصيغة يف األفعال تدل على األزمنة، ولكل الفعل ماضيا كان أو 
على الزمن ماض أو حاضر أو مستقبل أو متضمن تلك الثالثة األزمنة. متضمنمضارعا 

يت من جمرى ، ألن معىن الزمن ويف ذلك احلال غري خارج عن سياق يف اجلملة
٢٣٩السياق.

لرغم أن لكل األفعال األزمنة املخصصة من حيث الصيغة طبع كن قدا ولو
تباع كيف جمرى السياق. كانت األفعال غ ا  ا إال أ ي يتضمن املاضيكونفري مقيد 
لعكس أن املضمعىن املستقبل  ملاضي إن  عىن اارع مبحبيث إن أراد املتكلم يف الشرط و

ا. لققت احتالثالثة إنةكان الشيء مل يفعل قبله، بل أن يتضمن الفعل األزمن قرينة 
ل اآليت: جدو وسيـَُتم البيان يف 

: مناذيج الفعل املاضي واملضارع يف سورة النساء٦٫١ول جد
الزمن الصيغة والسياق

اآلية الرقم
مستقبل حال ماض املضارع املاضي

√ الذي + فعل ١ ١

.١٠٤ص. املرجع السابق، متام حسن، ٢٣٩



٢٢٨

√ فعل (العطف) ٢
√ فعل + ِمن ٣

√ √ √ كان + القرينة ٤
√ √ يفعل (دون املعينات) ٥
√ √ √ + القرينةكان

٢
٦

√ ال + تفعل ٧
√ ال + تفعل (العطف) ٨
√ إن + فعل

٣

٩
√ ما (موصول) + فعل ١٠

√ إن + فعل ١١
√ ما (موصول) + فعل ١٢

√ أن + تفعل ١٣
√ أن + تفعل ١٤
√ أن + تفعل ١٥
√ إن + فعل ٤ ١٦

√ اليت + فعل
٥

١٧
√ ال + تفعل ١٨
√ إذا + فعل

٦

١٩
√ إن + فعل ٢٠
√ َمن + كان ٢١
√ َمن + كان ٢٢
√ إذا + فعل ٢٣
√ √ √ كفى + القرينة ٢٤



٢٢٩

√ ال + تفعل ٢٥
√ أن + يفعل ٢٦
√ لـ + يفعل ٢٧
√ لـ + يفعل ٢٨

√ ما (املوصول) + فعل

٧

٢٩
√ ما (املوصول) + فعل ٣٠

- - - قل (اجلامد) ٣١
√ فعل (البدل) ٣٢

√ إذا + فعل ٨ ٣٣
√ الذين +لو + فعل

٩

٣٤
√ فعل (اجلواب) ٣٥
√ الم األمر + يفعل ٣٦
√ الم األمر + يفعل ٣٧
√ الم األمر + يفعل ٣٨
√ √ يفعل (دون املعينات)

١٠

٣٩

√ √
يفعل (دون املع

ينات) ٤٠

√ سـ + يفعل ٤١
√ إن + كان

١١

٤٢
√ ما (املوصول) + فعل ٤٣

√ إن + كان ٤٤
√ ما (املوصول) + فعل ٤٥

√ إن + كان ٤٦



٢٣٠

√ فعل (اجلواب) ٤٧
√ إن + كان ٤٨
√ √ √ كان + القرينة ٤٩
√ √ املعينات)يفعل (دون  ٥٠
√ إن + مل + يكن ٥١
√ √ يفعل (دون املعينات) ٥٢
√ ال (النافية) + يفعل ٥٣

√ ما (املوصول) + فعل

١٢

٥٤
√ إن + كان ٥٥

√ ما (املوصول) + فعل ٥٦
√ ما (املوصول) + فعل ٥٧

√ إن + كان ٥٨
√ ما (املوصول) + فعل ٥٩

√ إن + كان ٦٠
√ إن + كان ٦١
√ إن + مل + يكن ٦٢
√ √ يفعل (دون املعينات) ٦٣
√ إن + مل + يكن ٦٤
√ √ يفعل (دون املعينات) ٦٥
√ √ يفعل (دون املعينات) ٦٦
√ √ يفعل (دون املعينات) ٦٧
√ َمن + يفعل

١٣
٦٨

√ وعديفعل (اجلواب) + ال ٦٩



٢٣١

√ √ يفعل (دون املعينات) ٧٠
√ َمن + يفعل

١٤
٧١

√ يفعل (العطف) ٧٢
√ يفعل (اجلواب) + الوعيد ٧٣
√ إن + فعل

١٥

٧٤
√ √ يفعل (دون املعينات) ٧٥
√ حىت (الناصبة) + يفعل ٧٦
√ يفعل (العطف) ٧٧
√ إن + فعل

١٦

٧٨
√ (العطف)فعل ٧٩
√ √ √ كان + القرينة ٨٠
√ √ يفعل (دون املعينات) ٨١
√ √ √ كان + القرينة

١٧

٨٢
√ √ يفعل (دون املعينات) ٨٣
√ √ يفعل (العطف) ٨٤
√ √ يفعل (دون املعينات) ٨٥
- - - ليس (اجلامد)

١٨

٨٦
√ إذا + فعل ٨٧
√ فعل (اجلواب) ٨٨

√ فعل + اآلن ٨٩
√ فعل + قرينة ٩٠

√ √ يفعل (دون املعينات) ٩١
√ √ يفعل (دون املعينات) ٩٢



٢٣٢

√ الذين + فعل

١٩

٩٣
√ ما (املوصول) + فعل ٩٤

√ إن + فعل ٩٥
√ عسى ٩٦
√ ال (النافية) + يفعل ٩٧
√ أن + يفعل ٩٨
√ أن + يفعل ٩٩
√ الم كي + يفعل ١٠٠
√ أن + يفعل ١٠١
√ أن + يفعل ١٠٢
√ يفعل (العطف) ١٠٣
√ إن + فعل

٢٠

١٠٤
√ فعل (العطف) ١٠٥
√ ال + تفعل ١٠٦
√ يفعل + قرينة ١٠٧

√ قد + فعل
٢١

١٠٨
√ فعل (أفعال الشروع) ١٠٩
√ كيف + يفعل ١١٠
√ ما (املوصول) + فعل

٢٢

١١١
√ ما + قد + فعل ١١٢

√ √ √ كان + القرينة ١١٣
- - - ساء (اجلامد) ١١٤
√ ال + تفعل ١١٥



٢٣٣

√ فعل + على

٢٣

١١٦
√ الاليت + فعل ١١٧
√ الاليت + فعل ١١٨
√ كان + فعل ١١٩
√ ما + قد + فعل ١٢٠

√ √ √ كان + القرينة ١٢١
√ إن + مل + تكونوا ١٢٢
√ أن + يفعل ١٢٣

√ ما (املوصول) + فعل

٢٤

١٢٤
√ فعل (العطف) ١٢٥
√ ما (املوصول) + فعل ١٢٦
√ ما (املوصول) + فعل ١٢٧

√ √ √ كان + القرينة ١٢٨
√ أن + يفعل ١٢٩

√ فعلما (املوصول) + 

٢٥

١٣٠
√ إذا + فعل ١٣١
√ إن + فعل ١٣٢

√ من (املوصول) + فعل ١٣٣
√ من + مل + يفعل ١٣٤
√ أن + يفعل ١٣٥
√ أن + يفعل ١٣٦
√ √ يفعل (دون املعينات)

٢٦
١٣٧

√ الم التعليل + يفعل ١٣٨



٢٣٤

√ يفعل (العطف) ١٣٩
√ يفعل (العطف) ١٤٠
√ √ يفعل (دون املعينات)

٢٧

١٤١
√ أن + يفعل ١٤٢
√ √ يفعل (دون املعينات) ١٤٣
√ √ يفعل (دون املعينات) ١٤٤
√ أن + يفعل ١٤٥
√ √ √ فعل + القرينة

٢٨
١٤٦

√ √ يفعل (دون املعينات) ١٤٧
√ أن + يفعل ١٤٨

√ الذين + فعل

٢٩

١٤٩
√ √ √ كان + القرينة ١٥٠
√ ال + تفعل ١٥١
√ أن + تكون ١٥٢
√ ال + تفعل ١٥٣
√ √ √ كان + القرينة

٣٠
١٥٤

√ من + يفعل ١٥٥
√ سوف + يفعل (الوعيد) ١٥٦
√ إن + يفعل

٣١

١٥٧
√ √ يفعل (دون املعينات) ١٥٨
√ يفعل (اجلواب) ١٥٩
√ ل (العطف) (الوعد)يفع ١٦٠

√ ما (املوصول) + فعل ٣٢ ١٦١



٢٣٥

√ ما (املوصول) + فعل ١٦٢
√ ما (املوصول) + فعل ١٦٣

√ √ √ كان + القرينة ١٦٤
√ ال + تفعل ١٦٥

√ فعل (أفعال الشروع)

٣٣

١٦٦
√ ما (املوصول) + فعل ١٦٧
√ الذين + فعل ١٦٨

√ √ √ كان + القرينة ١٦٩
√ ما (املوصول) + فعل

٣٤

١٧٠
√ ما (املوصول) + فعل ١٧١
√ ما (املوصول) + فعل ١٧٢

√ إن + فعل ١٧٣
√ √ √ كان + القرينة ١٧٤
√ √ يفعل (دون املعينات) ١٧٥
√ ال + تفعل ١٧٦
√ إن + فعل

٣٥

١٧٧
√ √ √ كان + القرينة ١٧٨
√ إن + يفعل ١٧٩
√ يفعل (اجلواب) (الوعد) ١٨٠

√ ما (املوصول) + فعل

٣٦

١٨١
√ من  (املوصول) +كان ١٨٢

√ ال + تفعل ١٨٣
√ ال (النافية) + يفعل ١٨٤



٢٣٦

√ ما (املوصول) + فعل

٣٧

١٨٥
√ فعل + القرينة ١٨٦

√ √ يفعل (دون املعينات) ١٨٧
√ √ يفعل (العطف) ١٨٨
√ √ يفعل (العطف) ١٨٩
- - - ساء (اجلامد)

٣٨

١٩٠
√ √ يفعل (دون املعينات) ١٩١
√ √ يفعل (العطف) ١٩٢
√ من + يكن ١٩٣
√ لو (املصدرية) + فعل

٣٩

١٩٤
√ فعل (العطف) ١٩٥

√ ما (املوصول) + فعل ١٩٦
√ √ √ ان + القرينةك ١٩٧
√ ال (النافية) + يفعل

٤٠

١٩٨
√ إن + تك ١٩٩
√ يفعل (اجلواب) (الوعد) ٢٠٠
√ يفعل (العطف) (الوعد) ٢٠١
√ إذا (الظرفية) + فعل

٤١
٢٠٢

√ فعل (العطف) ٢٠٣
√ الذين + فعل

٤٢

٢٠٤
√ فعل (العطف) ٢٠٥

√ نةيفعل + القري ٢٠٦
√ لو (املصدرية) + يفعل ٢٠٧



٢٣٧

√ ال (النافية) + يفعل ٢٠٨
√ الذين + فعل

٤٣

٢٠٩
√ إن + كنتم ٢١٠
√ فعل (العطف) ٢١١
√ فعل (العطف) ٢١٢
√ √ √ كان + القرينة ٢١٣
√ ال + تفعل ٢١٤
√ حىت (الناصبة) + يفعل ٢١٥
√ √ دون املعينات)يفعل ( ٢١٦
√ حىت (الناصبة) + يفعل ٢١٧

√
مل + يفعل (العطف على 

اجلملة الشرطية)
٢١٨

√ الذين + فعل

٤٤

٢١٩
√ مل + يفعل ٢٢٠

√ √ يفعل (دون املعينات) ٢٢١
√ √ يفعل (العطف) ٢٢٢
√ أن + يفعل ٢٢٣
√ √ √ فعل + القرينة

٤٥
٢٢٤

√ √ √ فعل + القرينة+ العطف ٢٢٥
√ الذين + فعل

٤٦
٢٢٦

√ فعل+ القرينة ٢٢٧
√ فعل (العطف) ٢٢٨



٢٣٨

√
لو (شرط ملا مضى) 

+فعل
٢٢٩

√ فعل+ القرينة ٢٣٠
√ فعل (العطف) ٢٣١
√ فعل (جواب لو) ٢٣٢

√ يفعل (حال) ٢٣٣
√ يفعل (العطف) ٢٣٤

√ ال (النافية) + يفعل ٢٣٥
√ الذين + فعل

٤٧

٢٣٦
√ ما (املوصول) + فعل ٢٣٧
√ ما (املوصول) + فعل ٢٣٨

√ كان (الوعيد) ٢٣٩
√ أن + يفعل ٢٤٠
√ يفعل (العطف) ٢٤١
√ يفعل (العطف) ٢٤٢
√ فقد + فعل (اجلواب)

٤٨

٢٤٣
√ ) + يفعلال (النافية ٢٤٤
√ أن + يفعل ٢٤٥
√ يفعل (الوعد) ٢٤٦
√ يفعل + القرينة ٢٤٧

√ مل + يفعل
٤٩

٢٤٨
√ √ يفعل (دون املعينات) ٢٤٩
√ يفعل (الوعد) ٢٥٠



٢٣٩

√ يفعل + القرينة ٢٥١
√ ال (النافية) + يفعل ٢٥٢
√ √ √ فعل + القرينة

٥٠
٢٥٣

√ √ يفعل (دون املعينات) ٢٥٤
√ الذين + فعل

٥١

٢٥٥
√ الذين + فعل ٢٥٦
√ الذين + فعل ٢٥٧
√ مل + يفعل ٢٥٨

√ √ يفعل (دون املعينات) ٢٥٩
√ √ يفعل (العطف) ٢٦٠

√ الذين + فعل
٥٢

٢٦١
√ من + يفعل ٢٦٢
√ لن + يفعل (اجلواب) ٢٦٣
√ إًذا + ال (النافية) + يفعل ٥٣ ٢٦٤

√ ما (املوصول) + فعل

٥٤

٢٦٥
√ قد+ فعل ٢٦٦
√ فعل (العطف) ٢٦٧

√ √ يفعل (دون املعينات) ٢٦٨
√ من (املوصول) + فعل

٥٥
٢٦٩

√ من (املوصول) + فعل ٢٧٠
√ فعل (وعيد) ٢٧١

√ الذين + فعل
٥٦

٢٧٢
√ كلما + فعل +قرينة ٢٧٣



٢٤٠

√ فعل (اجلواب) ٢٧٤
√ √ √ كان + قرينة ٢٧٥
√ سوف + يفعل (الوعيد) ٢٧٦
√ الم التعليل + يفعل ٢٧٧

√ الذين + فعل

٥٧

٢٧٨
√ فعل (العطف) ٢٧٩

√ سـ + يفعل (الوعد) ٢٨٠
√ √ يفعل (دون املعينات) ٢٨١
√ عطف والوعد)يفعل (ال ٢٨٢
√ إذا + فعل

٥٨

٢٨٣
- - - نعما (اجلامد) ٢٨٤
√ √ √ كان + قرينة ٢٨٥
√ √ يفعل (دون املعينات) ٢٨٦
√ أن + يفعل ٢٨٧
√ أن + يفعل ٢٨٨
√ √ يفعل (دون املعينات) ٢٨٩

√ الذين + فعل

٥٩

٢٩٠
√ إن + فعل ٢٩١
√ نتمإن + ك ٢٩٢

√ يفعل (خرب كنتم) ٢٩٣
√ فعل + القرينة

٦٠
٢٩٤

√ ما (املوصول) + فعل ٢٩٥
√ ما (املوصول) + فعل ٢٩٦



٢٤١

√ قد + فعل ٢٩٧
√ مل + يفعل ٢٩٨

√ √ يفعل (دون املعينات) ٢٩٩
√ √ يفعل (دون املعينات) ٣٠٠
√ أن + يفعل ٣٠١
√ + يفعلأن ٣٠٢
√ √ يفعل (دون املعينات) ٣٠٣
√ أن + يفعل ٣٠٤
√ إذا + فعل

٦١

٣٠٥
√ ما (املوصول) + فعل ٣٠٦

√ فعل (اجلواب) ٣٠٧
√ يفعل (حال) ٣٠٨

√ إذا + فعل

٦٢

٣٠٩
√ ما (املوصول) + فعل ٣١٠
√ فعل (العطف) ٣١١
√ فية) + فعلإن (النا ٣١٢

√ يفعل (حال) ٣١٣
√ √ يفعل (دون املعينات) ٦٣ ٣١٤

√ ما (املوصول) + فعل

٦٤

٣١٥
√ إذ (الظرفية) + فعل ٣١٦
√ فعل + القرينة ٣١٧
√ فعل (العطف) ٣١٨
√ فعل (العطف) ٣١٩



٢٤٢

√ الم اجلوابية + فعل ٣٢٠
√ الم كي + يفعل ٣٢١

√ ما (املوصول) + فعل

٦٥

٣٢٢
√ ما (املوصول) + فعل ٣٢٣

√ ال (النافية) + يفعل ٣٢٤
√ حىت + يفعل ٣٢٥
√ يفعل (العطف) ٣٢٦
√ يفعل (العطف) ٣٢٧

√
لو (شرط ملا 
مضى)+فعل

٦٦

٣٢٨

√ ما (النافية) + فعل ٣٢٩

√
لو (شرط ملا مضى)+ 

علف ٣٣٠

√ الم اجلواب + كان ٣٣١
√ √ يفعل (دون املعينات) ٣٣٢

√ الم اجلواب + كان ٦٧ ٣٣٣
√ فعل (العطف) ٦٨ ٣٣٤
√ الذين + فعل + على

٦٩
٣٣٥

- - - حسن (اجلامد) ٣٣٦
√ من + يفعل ٣٣٧
√ √ √ فعل + القرينة ٧٠ ٣٣٨

√ ما (املوصول) + فعل ٧١ ٣٣٩
√ إن + فعل ٧٢ ٣٤٠



٢٤٣

√ فعل (اجلواب) ٣٤١
√ قد + فعل ٣٤٢

√
الم القسم+يفعل+نون 

التوكيد الثقيلة
٣٤٣

√ إذ + مل + أكن ٣٤٤
√ إن + فعل

٧٣

٣٤٥
√ ليت + كنت ٣٤٦

√
الم القسم+يفعل+نون 
التوكيد الثقيلة (احلواب)

٣٤٧

√ مل + تكن ٣٤٨
√ فاء (السببية)+يفعل ٣٤٩
√ الم األمر + يفعل

٧٤

٣٥٠
√ √ يفعل (دون املعينات) ٣٥١
√ من + يفعل ٣٥٢
√ يفعل (العطف) ٣٥٣
√ يفعل (العطف) ٣٥٤
√ سوف + يفعل (الوعد) ٣٥٥

√ ال + يفعل (احلال)
٧٥

٣٥٦
√ √ يفعل (دون املعينات) ٣٥٧

√ الذين + فعل

٧٦

٣٥٨
√ الذين + فعل (العطف) ٣٥٩

√ √ √ كان + القرينة ٣٦٠
√ √ يفعل (دون املعينات) ٣٦١



٢٤٤

√ √ يفعل (دون املعينات) ٣٦٢
√ الذين + فعل

٧٧

٣٦٣
√ ملا +فعل +على ٣٦٤
√ فعل + القرينة ٣٦٥
√ فعل +على ٣٦٦
√ + فعل + إىللوال ٣٦٧
√ من (املوصولة)+فعل ٣٦٨
√ مل + يفعل ٣٦٩

√ يفعل (احلال) ٣٧٠
√ ال النافية + يفعل ٣٧١
√ لو املصدرية+كنتم

٧٨

٣٧٢
√ أينما+تكونوا (اجلواب) ٣٧٣
√ يفعل (اجلواب) ٣٧٤
√ إن + يفعل ٣٧٥
√ يفعل (اجلواب) ٣٧٦
√ إن + يفعل ٣٧٧
√ يفعل (اجلواب) ٣٧٨
√ ال (النافية) + يفعل ٣٧٩
√ يفعل (أفعال املقاربة) ٣٨٠

√ ما (املوصول) +فعل

٧٩

٣٨١
√ ما (املوصول) +فعل ٣٨٢
√ فعل + القرنة ٣٨٣

√ √ √ فعل + القرينة ٣٨٤



٢٤٥

√ فقد+فعل (اجلواب)

٨٠

٣٨٥
√ من + فعل ٣٨٦

√
ما (املوصول) + فعل + 

على
٣٨٧

√ من + يفعل ٣٨٨
√ إذا + فعل + من

٨١

٣٨٩
√ فعل (اجلواب) ٣٩٠
√ √ √ فعل + القرينة ٣٩١
√ √ يفعل (دون املعينات) ٣٩٢
√ √ يفعل (دون املعينات) ٣٩٣
√ √ يفعل (دون املعينات) ٣٩٤
√ √ (دون املعينات)يفعل ٣٩٥

√
لو (شرط ملا مضى) 

+فعل ٨٢
٣٩٦

√ ال (النافية)+يفعل ٣٩٧
√ إذا + فعل + من

٨٣

٣٩٨
√ فعل (اجلواب) ٣٩٩

√
لو (شرط ملا مضى) 

+فعل ٤٠٠

√ فعل (اجلواب) ٤٠١
√ الم اجلواب+فعل ٤٠٢

√ √ يفعل (دون املعينات) ٤٠٣
√ عسى ٨٤ ٤٠٤



٢٤٦

√ الذين + فعل ٤٠٥
√ ال (النافية)+يفعل ٤٠٦
√ أن+يفعل ٤٠٧
√ √ √ كان + القرينة

٨٥

٤٠٨
√ من+يفعل ٤٠٩
√ يكن (اجلواب) ٤١٠
√ من+يفعل ٤١١
√ يكن (اجلواب) ٤١٢
√ إذا+فعل

٨٦
٤١٣

√ √ √ كان + القرينة ٤١٤
√ ل+نون التوكيد الثقيلةيفع ٨٧ ٤١٥

√ فعل + القرينة

٨٨

٤١٦
√ ما (املوصول) +فعل ٤١٧
√ من (املوصول) +فعل ٤١٨

√ √ يفعل (دون املعينات) ٤١٩
√ أن+يفعل ٤٢٠
√ من+يفعل ٤٢١
√ لن + يفعل (اجلواب) ٤٢٢

√ فعل + القرينة

٨٩

٤٢٣
√ صول) +فعلما (املو  ٤٢٤

√ إن + فعل ٤٢٥
√ حيث+فعل ٤٢٦
√ لو (املصدرية)+يفعل ٤٢٧



٢٤٧

√ يفعل (العطف) ٤٢٨
√ ال + تفعل ٤٢٩
√ حىت + يفعل ٤٣٠
√ ال + تفعل ٤٣١

√ الذين + فعل

٩٠

٤٣٢
√ فعل (صفة) ٤٣٣

√
لو (شرط ملا مضى) 

+فعل
٤٣٤

√ الم اجلواب+فعل+على ٤٣٥
√ فعل (العطف) ٤٣٦

√ إن+فعل ٤٣٧
√ فعل (العطف)+إىل ٤٣٨
√ ما (النافية)+فعل ٤٣٩

√ √ يفعل (دون املعينات) ٤٤٠
√ أن+يفعل ٤٤١
√ يفعل (العطف) ٤٤٢

√ مل + يفعل ٤٤٣
√ كلما+فعل

٩١

٤٤٤
√ )فعل (اجلواب ٤٤٥
√ حيث + فعل ٤٤٦

√ فعل (أفعال الشروع) ٤٤٧
√ سـ+يفعل ٤٤٨

√ يفعل (حال) ٤٤٩



٢٤٨

√ أن + يفعل ٤٥٠
√ يفعل (العطف) ٤٥١
√ إن + مل + يفعل ٤٥٢
√ يفعل (العطف) ٤٥٣
√ يفعل (العطف) ٤٥٤

√ ما (النافية)+ كان

٩٢

٤٥٥
√ ن +فعلم ٤٥٦
√ إن + فعل ٤٥٧
√ إن + كان ٤٥٨
√ √ √ كان + القرينة ٤٥٩
√ أن + يفعل ٤٦٠
√ أن + يفعل ٤٦١
√ من + مل + يفعل ٤٦٢

√
فعل (العطف على 

اجلواب)
٩٣

٤٦٣

√ فعل (العطف) ٤٦٤
√ فعل (العطف) ٤٦٥
√ من + يفعل ٤٦٦

√ الذين + فعل

٩٤

٤٦٧
√ إذا + فعل ٤٦٨

√ من + فعل + إىل ٤٦٩
- - - لست (اجلامد) ٤٧٠

√ كنتم + من + قبل ٤٧١



٢٤٩

√ فعل + على ٤٧٢
√ √ √ كان + القرينة ٤٧٣
√ ال + تفعل ٤٧٤

√ يفعل (حال) ٤٧٥
√ √ يفعل (دون املعينات) ٤٧٦
√ √ √ القرينةفعل + 

٩٥

٤٧٧
√ فعل + القرينة ٤٧٨

√ √ √ فعل + القرينة ٤٧٩
√ ال (النافية) + يفعل ٤٨٠
√ √ √ كان + القرينة ٩٦ ٤٨١

√ الذين + فعل ٩٧ ٤٨٢
√ فعل + يف ٤٨٣
√ ما (االستفهام) + كنتم ٤٨٤
√ فعل + القرينة ٤٨٥
√ كنا + يف ٤٨٦
√ فعل + القرينة ٤٨٧

- - - ساءت (اجلامد) ٤٨٨
√ مل + تكن ٤٨٩

√ فاء (السببية)+يفعل ٤٩٠
√ ال (النافية) + يفعل ٩٨ ٤٩١
√ يفعل (العطف) ٤٩٢
√ عسى ٩٩ ٤٩٣
√ √ √ كان + القرينة ٤٩٤



٢٥٠

√ أن + يفعل ٤٩٥
√ فقد+فعل (اجلواب) ١٠٠ ٤٩٦
√ √ √ كان + القرينة ٤٩٧
√ من + يفعل ٤٩٨
√ يفعل (اجلواب) ٤٩٩
√ من + يفعل ٥٠٠
√ يفعل (العطف) ٥٠١
√ إذا+فعل ١٠١ ٥٠٢
- - - ليس (اجلامد) ٥٠٣
√ إن + فعل ٥٠٤

√ الذين + فعل ٥٠٥
√ √ √ كان + القرينة ٥٠٦
√ أن + يفعل ٥٠٧
√ أن + يفعل ٥٠٨
√ إذا + كنت ١٠٢ ٥٠٩
√ فعل (اجلواب) ٥١٠
√ إذا + فعل ٥١١

√ فعل + القرينة ٥١٢
√ الذين + فعل ٥١٣

√ إن + كان ٥١٤
√ كنتم (العطف) ٥١٥

√ فعل + القرينة ٥١٦
√ مر + يفعل الم األ ٥١٧



٢٥١

(اجلواب)

√
الم األمر + يفعل 

(العطف)
٥١٨

√
الم األمر + يفعل 

(اجلواب)
٥١٩

√
الم األمر + يفعل 

(العطف) ٥٢٠

√ مل + يفعل ٥٢١

√
الم األمر + يفعل 

(العطف)
٥٢٢

√
الم األمر + يفعل 

(العطف)
٥٢٣

√ لو (املصدرية)+يفعل ٥٢٤
√ يفعل (العطف) ٥٢٥
√ أن + يفعل ٥٢٦
√ إذا + فعل ١٠٣ ٥٢٧
√ إذا + فعل ٥٢٨

√ فعل + على ٥٢٩
√ √ √ كان + القرينة ١٠٤ ٥٣٠
√ ال + تفعل ٥٣١
√ إن + تكونوا ٥٣٢
√ √ يفعل (دون املعينات) ٥٣٣
√ √ يفعل (دون املعينات) ٥٣٤



٢٥٢

√ √ يفعل (دون املعينات) ٥٣٥
√ √ يفعل (دون املعينات) ٥٣٦
√ ال (النافية) + يفعل ٥٣٧

√ فعل + إىل ١٠٥ ٥٣٨
√ ما (املوصول) + فعل ٥٣٩

√ الم كي + يفعل ٥٤٠
√ ال + تكن ٥٤١
√ √ √ كان + القرينة ١٠٦ ٥٤٢

√ من (املوصول)+ كان ١٠٧ ٥٤٣
√ ال + تفعل ٥٤٤
√ √ يفعل (دون املعينات) ٥٤٥
√ ال (النافية) + يفعل ٥٤٦
√ √ √ كان + القرينة ١٠٨ ٥٤٧
√ √ يفعل (دون املعينات) ٥٤٨
√ ال (النافية) + يفعل ٥٤٩

√ إذ + يفعل ٥٥٠
√ ال (النافية) + يفعل ٥٥١
√ √ (دون املعينات)يفعل ٥٥٢

√ أوالء (املوصول)+ فعل ١٠٩ ٥٥٣
√ من + يفعل ٥٥٤
√ يكون (العطف) ٥٥٥
√ من + يفعل

١١٠
٥٥٦

√ يفعل (العطف) ٥٥٧



٢٥٣

√ يفعل (العطف) ٥٥٨
√ يفعل (اجلواب) ٥٥٩
√ √ √ كان + القرينة ١١١ ٥٦٠
√ من + يفعل ٥٦١
√ يفعل (اجلواب) ٥٦٢
√ قد + فعل (اجلواب) ١١٢ ٥٦٣
√ من + يفعل ٥٦٤

√ فعل (جواب لوال) ١١٣ ٥٦٥
√ فعل + على ٥٦٦
√ فعل (العطف) ٥٦٧
√ فعل + على ٥٦٨

√ أن + يفعل ٥٦٩
√ ما (النافية) + يفعل ٥٧٠
√ مل + تكن ٥٧١
√ من (املوصول) + فعل ١١٤ ٥٧٢

√ من + يفعل ٥٧٣
√ يفعل (اجلواب) ٥٧٤

√ ما (املوصول) + فعل ١١٥ ٥٧٥
√ ما (املوصول) + فعل ٥٧٦

- - - ساءت (اجلامد) ٥٧٧
√ من + يفعل ٥٧٨
√ يفعل (العطف) ٥٧٩
√ يفعل (اجلواب) ٥٨٠



٢٥٤

√ لعطف)يفعل (ا ٥٨١
√ فقد+فعل (اجلواب) ١١٦ ٥٨٢
√ ال (النافية) + يفعل ٥٨٣
√ أن + يفعل ٥٨٤
√ يفعل (الوعد) ٥٨٥
√ يفعل + القرينة ٥٨٦

√ إن (النافية) + يفعل ١١٧ ٥٨٧
√ يفعل (العطف) ٥٨٨

√ من + فعل
١١٨

٥٨٩
√ فعل (العطف) ٥٩٠

√
يفعل + نون التوكيد 

الثقيلة
٥٩١

√ فقد+فعل (اجلواب) ١١٩ ٥٩٢
√ يفعل (العطف) ٥٩٣
√ يفعل (العطف) ٥٩٤
√ يفعل (العطف) ٥٩٥
√ يفعل (العطف) ٥٩٦
√ يفعل (العطف) ٥٩٧
√ يفعل (العطف) ٥٩٨
√ من + يفعل ٥٩٩
√ √ املعينات)يفعل (دون ١٢٠ ٦٠٠
√ √ يفعل (العطف) ٦٠١

√ ما (النافية) + يفعل ٦٠٢



٢٥٥

√ ال (النافية) + يفعل ١٢١ ٦٠٣
√ الذين + فعل ١٢٢ ٦٠٤
√ فعل (العطف) ٦٠٥

√ سـ+يفعل (الوعد) ٦٠٦
√ √ يفعل (دون املعينات) ٦٠٧
- - - ليس (اجلامد) ١٢٣ ٦٠٨
√ من + يفعل ٦٠٩
√ يفعل (اجلواب والوعيد) ٦١٠
√ من + يفعل ١٢٤ ٦١١
√ يفعل (اجلواب والوعد) ٦١٢
√ ال النافية + يفعل ٦١٣

√ من (املوصول)+فعل ١٢٥ ٦١٤
√ فعل (العطف) ٦١٥
√ فعل + القرينة ٦١٦

√ √ √ كان + القرينة ١٢٦ ٦١٧
√ ما (املوصول)+فعل ١٢٧ ٦١٨

√ √ √ كان + القرينة ٦١٩
√ √ يفعل (دون املعينات) ٦٢٠
√ √ يفعل (دون املعينات) ٦٢١
√ √ يفعل (دون املعينات) ٦٢٢

√ يفعل (حال) ٦٢٣
√ أن + يفعل ٦٢٤
√ أن + يفعل ٦٢٥



٢٥٦

√ ما (الشرطية)+ يفعل ٦٢٦
√ إن + فعل

١٢٨

٦٢٧
√ فعل + القرينة ٦٢٨

√ √ √ كان + القرينة ٦٢٩
√ أن + يفعل ٦٣٠
√ إن + يفعل ٦٣١
√ يفعل (العطف) ٦٣٢
√ √ يفعل (دون املعينات) ٦٣٣
√ لو (املصدرية) + فعل ١٢٩ ٦٣٤
√ √ √ كان + القرينة ٦٣٥
√ لن + يفعل ٦٣٦
√ أن + يفعل ٦٣٧
√ ال + تفعل ٦٣٨
√ فاء (السببية)+يفعل ٦٣٩
√ إن + يفعل ٦٤٠
√ يفعل (العطف) ٦٤١
√ √ √ كان + القرينة ١٣٠ ٦٤٢
√ إن + يفعل ٦٤٣
√ يفعل (اجلواب) ٦٤٤

√ قد + فعل ١٣١ ٦٤٥
√ الذين + فعل ٦٤٦

√ √ √ + القرينةكان ٦٤٧
√ إن + يفعل ٦٤٨



٢٥٧

√ √ √ فعل + القرينة ١٣٢ ٦٤٩
√ √ √ كان + القرينة ١٣٣ ٦٥٠
√ إن + يفعل ٦٥١
√ يفعل (اجلواب) ٦٥٢
√ يفعل (العطف) ٦٥٣
√ من (الشرطية) + كان ١٣٤ ٦٥٤
√ √ √ كان + القرينة ٦٥٥
√ يفعل + القرينة ٦٥٦

√ الذين + فعل ١٣٥ ٦٥٧
√ √ √ كان + القرينة ٦٥٨
√ إن + يكن ٦٥٩
√ ال + تفعل ٦٦٠
√ أن + يفعل ٦٦١
√ إن + يفعل ٦٦٢
√ يفعل (العطف) ٦٦٣
√ √ يفعل (دون املعينات) ٦٦٤

√ الذين + فعل ١٣٦ ٦٦٥
√ الذي + فعل+ على ٦٦٦
√ الذي + فعل+ من ٦٦٧

√ فقد+فعل (اجلواب) ٦٦٨
√ من + يفعل ٦٦٩

√ الذين + فعل ١٣٧ ٦٧٠
√ فعل ( العطف) ٦٧١



٢٥٨

√ فعل ( العطف) ٦٧٢
√ فعل ( العطف) ٦٧٣
√ فعل ( العطف) ٦٧٤
√ مل + يكن ٦٧٥

√ الم اجلحود + يفعل ٦٧٦
√ يفعل (العطف) ٦٧٧
√ √ يفعل (دون املعينات) ١٣٩ ٦٧٨
√ √ يفعل (دون املعينات) ٦٧٩

√ قد + فعل + على ١٤٠ ٦٨٠
√ إذا + فعل ٦٨١
√ يفعل (اجلواب) ٦٨٢
√ يفعل (العطف) ٦٨٣
√ ال + تفعل ٦٨٤
√ يفعل (العطف) ٦٨٥
√ إن + كان ١٤١ ٦٨٦
√ فعل (اجلواب) ٦٨٧
√ إن + كان ٦٨٨
√ فعل (اجلواب) ٦٨٩
√ √ يفعل (دون املعينات) ٦٩٠

√ مل + نكن ٦٩١
√ مل + يفعل ٦٩٢
√ يفعل (العطف) ٦٩٣

√ يفعل + القرينة ٦٩٤



٢٥٩

√ لن + يفعل ٦٩٥
√ إذا + فعل ١٤٢ ٦٩٦
√ فعل (اجلواب) ٦٩٧
√ √ يفعل (دون املعينات) ٦٩٨

√ يفعل (حال) ٦٩٩
√ يفعل (العطف) ٧٠٠

√ من + يفعل ١٤٣ ٧٠١
√ لن + يفعل ٧٠٢

√ الذين + فعل ١٤٤ ٧٠٣
√ ال + تفعل ٧٠٤
√ √ يفعل (دون املعينات) ٧٠٥
√ أن + يفعل ٧٠٦
√ لن + يفعل ١٤٥ ٧٠٧

√ الذين + فعل ١٤٦ ٧٠٨
√ فعل (العطف) ٧٠٩
√ فعل (العطف) ٧١٠
√ فعل (العطف) ٧١١

√ سوف + يفعل (الوعد) ٧١٢
√ إن (الشرطية) + فعل ١٤٧

١٤٨

٧١٣
√ فعل (العطف) ٧١٤
√ √ √ كان + القرينة ٧١٥
√ جلواب والوعد)يفعل (ا ٧١٦

√ من (املوصول) + فعل ٧١٧



٢٦٠

√ √ √ كان + القرينة ٧١٨
√ ال (النافية) + يفعل ٧١٩
√ √ √ كان + القرينة ١٥٩ ٧٢٠
√ إن + يفعل ٧٢١
√ يفعل (العطف) ٧٢٢
√ يفعل (العطف) ٧٢٣
√ √ يفعل (دون املعينات) ١٥٠ ٧٢٤
√ √ يفعل (العطف) ٧٢٥
√ أن + يفعل ٧٢٦
√ √ يفعل (العطف) ٧٢٧
√ √ يفعل (دون املعينات) ٧٢٨
√ √ يفعل (العطف) ٧٢٩
√ √ يفعل (العطف) ٧٣٠
√ أن + يفعل ٧٣١

√ فعل + القرينة ١٥١ ٧٣٢
√ الذين + فعل ١٥٢ ٧٣٣

√ √ √ كان + القرينة ٧٣٤
√ مل + يفعل ٧٣٥

√ سوف + يفعل (الوعد) ٧٣٦
√ فقد + فعل ١٥٣ ٧٣٧
√ فعل (العطف) ٧٣٨
√ فعل (العطف) ٧٣٩
√ فعل (العطف) ٧٤٠



٢٦١

√ فعل (القرينة) ٧٤١
√ فعل (العطف) ٧٤٢
√ فعل (العطف) ٧٤٣

√ √ يفعل (دون املعينات) ٧٤٤
√ أن + يفعل ٧٤٥

√ فعل (العطف) ١٥٤ ٧٤٦
√ فعل (العطف) ٧٤٧
√ فعل (العطف) ٧٤٨
√ فعل (العطف) ٧٤٩

√ ال + تفعل ٧٥٠
√ فعل (العطف) ١٥٥ ٧٥١

√ ال (النافية) + يفعل ٧٥٢
√ فعل + القرينة ١٥٧ ٧٥٣
√ ما (النافية) + فعل ٧٥٤
√ فعل (العطف) ٧٥٥
√ فعل (العطف) ٧٥٦
√ الذين + فعل ٧٥٧
√ ما (النافية) + فعل ٧٥٨
√ فعل + إىل ١٥٨ ٧٥٩

√ √ √ كان + القرينة ٧٦٠

√
الم القسم+ يفعل + نون 

التوكيد الثقيلة
١٥٩ ٧٦١

√ يفعل + القرينة ٧٦٢



٢٦٢

√ الذين + فعل ١٦٠ ٧٦٣
√ فعل + على ٧٦٤
√ فعل (صفة) ٧٦٥
√ قد + فعل ١٦١ ٧٦٦
√ فعل + القرينة ٧٦٧

√
ما (املوصول) + فعل + 

إىل ١٦٢
٧٦٨

√
ما (املوصول) + فعل + 

من + قبل
٧٦٩

√ √ يفعل (دون املعينات) ٧٧٠
√ سـ+يفعل (الوعد) ٧٧١

√ فعل + إىل ١٦٣ ٧٧٢
√ فعل + إىل ٧٧٣
√ فعل + إىل ٧٧٤
√ فعل (العطف) ٧٧٥
√ قد + فعل + على ١٦٤ ٧٧٦
√ فعل + القرينة ٧٧٧
√ مل + يفعل ٧٧٨

√ √ √ كان + القرينة ١٦٥ ٧٧٩
√ أن + يفعل ٧٨٠

√
ما (املوصول) + فعل + 

إىل
١٦٦ ٧٨١

√ ل + القرينةفع ٧٨٢



٢٦٣

√ √ √ فعل + القرينة ٧٨٣
√ √ يفعل (دون املعينات) ٧٨٤

√ يفعل (حال) ٧٨٥
√ الذين + فعل ١٦٧ ٧٨٦
√ فعل (العطف) ٧٨٧
√ قد + فعل ٧٨٨
√ الذين + فعل ١٦٨ ٧٨٩
√ فعل (العطف) ٧٩٠
√ مل + يكن ٧٩١

√ د + يفعلالم اجلحو  ٧٩٢
√ يفعل (العطف) ٧٩٣
√ √ √ كان + القرينة ١٦٩ ٧٩٤

√ قد + فعل ١٧٠ ٧٩٥
√ √ √ كان + القرينة ٧٩٦
√ إن + يفعل ٧٩٧

√ فعل + إىل ١٧١ ٧٩٨
√ √ √ فعل + القرينة ٧٩٩
√ ال + تفعل ٨٠٠
√ يفعل (العطف) ٨٠١
√ أن + يكون ٨٠٢
√ لن + يفعل ١٧٢ ٨٠٣
√ أن + يكون ٨٠٤
√ من + يفعل ٨٠٥



٢٦٤

√ يفعل (العطف) ٨٠٦
√ سـ + يفعل (الوعد) ٨٠٧

√ الذين + فعل
١٧٣

٨٠٨
√ فعل (العطف) ٨٠٩

√ أما + الذين + فعل ٨١٠
√ أما + الذين + فعل ٨١١
√ جلواب والوعد)يفعل (ا ٨١٢
√ يفعل (العطف) ٨١٣
√ يفعل (اجلواب والوعيد) ٨١٤

√
ال (النافية) + يفعل 

(الوعيد)
٨١٥

√ قد + فعل ١٧٤ ٨١٦
√ فعل + إىل ٨١٧

√ أما + الذين + فعل ١٧٥ ٨١٨
√ فعل (العطف) ٨١٩
√ سـ + يفعل (الوعد) ٨٢٠
√ عل (العطف)يف ٨٢١
√ إن + فعل ١٧٦ ٨٢٢
- - - ليس (اجلامد) ٨٢٣

√ ما (املوصول) + فعل ٨٢٤
√ إن + كانتا ٨٢٥

√ ما (املوصول) + فعل ٨٢٦
√ إن + كانوا ٨٢٧



٢٦٥

√ √ يفعل (دون املعينات) ٨٢٨
√ √ يفعل (دون املعينات) ٨٢٩
√ اجلواب)يفعل ( ٨٣٠
√ إن + مل + يكن ٨٣١
√ √ يفعل (دون املعينات) ٨٣٢
√ أن + يفعل ٨٣٣

واستنادا على ما حلل عن األفعال املاضية واملضارعة يف سورة النساء، ووصل إىل 
م يف ما قدم يف اإلطار النظري فُوجد أن معىن زمن األفعال املاضية واملضارعة موفق مبا قد

إال ما سيقدم يف اآليت:اإلطار النظري 
رة ليس له معىن زمن إن كان جامدا؛.١ أن للفعل املاضي 
رة متنوعة فاضلة مما قدم يف اإلطار النظري حىت .٢ أن أشكال الرتاكيب يف اجلملة 

خذ ما أقوى من املعينات يف زمن الفعل، وأما األشكال فهي كما  ن  يُلزم الكاتبة 
آليت:يف ا

إن + مل + يفعل (إن كان يف اجلملة إن + يفعل فللفعل زمن املستقبل، وإن كان .أ
يف اجلملة مل + يفعل فللفعل زمن املاضي، فيختار الشرط عن النفي لتقدمه يف 

ترتيب الرتكيب)
مل + يفعل (إن كان يف اجلملة من + يفعل فللفعل زمن املستقبل، وإن  من +.ب

+ يفعل فللفعل زمن املاضي، فيختار الشرط عن النفي لتقدمه كان يف اجلملة مل
يف ترتيب الرتكيب)

إن كان يف اجلملة أما + فعل فللفعل زمن املستقبل، وإن  أما + الذين + فعل (.ج
عن املوصولةكان يف اجلملة الذين + فعل فللفعل زمن املاضي، فيختار الشرط

لتقدمه يف ترتيب الرتكيب)



٢٦٦

اضي، فيختار + فعل (إن كان يف اجلملة قد + فعل فللفعل زمن املفـ + قد.د
)يف ترتيب الرتكيبلفاءلتقدمهاجلواب عن تعيينه بقد

س من زمن الفعل إن كانت املعينات فاضلة مما قدم يف اإلطار النظري وهي .٣ أن ال 
لى الفعل متساوية بداللته على زمن واحد، مثل: إذ + مل + يفعل (إذ ومل تدالن ع

بزمن املاضي)؛
زمنه زمن الفعل قبله.أن زمن الفعل إن كان عطفا أو بدال ف.٤


