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 قدمةم-أ

فعل مادّل علي افتران حدث بزمان. ينقسم الفعل باعتبا زمانه الي ماض، مضارع، 
       .عنل فعل المضارعو أمر. اآلن اريد ابحث 

وقال الَشيخ مصطفى الغالييني في كتابه جامع الدروس العربية أن الفعل المضارع   
)يجيء مثل:هو مادَل على معنى في نفسه مقترن بزمان بحتمل الحال واالستقبال، 

ويجتهد ويتعَلم(. وعالمته أن يقبل )السين( أو )سوف( أو )لم( أو )لن(، مثل:)سيقول، 
    1.سوف، نجيء، لم أكسل، لن أتأخر(

ل علم النحو أن الفع وقال أيضا الَشيخ شمس الدين محمد أرى عين في كتابه
وهي  الَزوائد االربعالمضارع هو بدخول لم عليه نحولم يقوم والبّدفي أَوله من إحدى 

وجدت فهماواحدامن شرح سابق أن 2.الهمزة و النون و الياء و الَتاء يجمعها قولك انيت
                                                           

، بيروت –، )لبنان:دار الكتب العلمية جامع الدروس العربيةالَشيخ مصطفى الغاليينين، 1
 43م(، ص. 4153ها/5341

2 Syamsuddin Muhammad Araa’ini, Ilmu Nahwu, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2015).h.8 
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فعل المضارع كلمة دلت في زمان الحال و االستقبال، وعالمته احرف المضارع تنقسم 
 اربعة احرف: هي أ ـ ن ـ ي ـ ت.  إلى 

بال، وعالمته احرف كلمة دلت في زمان الحال و االستق  فعل المضارع هو
المضارع تنقسم إلى اربعة احرف: هي أ ـ ن ـ ي ـ ت. مثالث: أضرب ،نضرب، يضرب، 

هو كل فعل يدل علي حصول عملفي الزمن الحاضر او  لمضارعتضرب. الفعل 
 3االستقبال.

بعض الناس ال يفهمون  فهما حقا في الفعل، عندما يظهر الفعل بهذه الفرق في   
المستقبل. الدكتور تاما محسن هو محاضر من رخصة عالم كليا دار  األفعال الماضي و

العلم في مصر الذي أجريت دراسة مفيدة جدا أن تكون موسائل في كتابه المعروف باسم 
اللغة العربية و مبناها. يوضح في الكتاب ان الفعل الماضي ال يشير دائما إلى الماضي 

ر أو  المستقبل. إذا كان فعل )الجملة(، ثم و الفعل المضارع ال يشير دائما إلى الحاض
تحديد الوقت يعتمد على سياق المحادثة. هذا ممكن الفعل الماضي عرض الحاضر او 

 4.المستقبل او غير ذلك  الفعل المضارع يظهر الماضي عندما سياق المحادثة

              الفعل المضارعتعريف  -ب
أحد المبدوء ب الفعل )عند النَُّحاِة(: مضارع: اسم المفعول من ضارََع. المضارع

حروف المضارعة الزوائد، و هي الهمزة و التاء و النون والياء. واألصل فيه أن يذّل على  
    5الحال أو االستقبال.

                                                           
3 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004).  h.98. 
4 Ibid, h.102 
5 Almaany.com/ar/dict/ar-ar/مضارع  
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الَشيخ شمس الدين محمد أرى عين في كتابه علم النحو أن الفعل المضارع  قالو 
لنون له من إحدى الَزوائد االربع وهي الهمزة و اهو بدخول لم عليه نحولم يقوم والبّدفي أوَ 

   6.و الياء و الَتاء يجمعها قولك انيت

الَشيخ مصطفى الغالييني في كتابه جامع الدروس العربية أن الفعل  أيضاوقال   
المضارع هو مادَل على معنى في نفسه مقترن بزمان بحتمل الحال واالستقبال، 

وعالمته أن يقبل )السين( أو )سوف( أو )لم( أو )لن(، ويجتهد ويتعَلم(.  مثل:)يجيء
 7.مثل:)سيقول، سوف، نجيء، لم أكسل، لن أتأخر(

 الواضح في قواعد النحو الّصرف في كتابهمحمد عبد الرحيم عدس  وقال أيضا  
كل فعل يدّل على حصول عمل في الزمن الحاضر، أو المستقبل   أن الفعل المضارع هو
ين أو سوف، ونصوغه من الضي بزيادة أحدحروف المضارعة في حين يسبقه حرف السّ 

ازمة، بعد )لم( الج المضارعأّوله، وهي )الهمزة و النون، والتاء، والياء(، ويصّح أن يقع 
      8وحينئذ يدّل على الماضي في معناه.

عل يدّل على هو كل ف مضارعفنتيجه أن فعل  السابقةفعل المضارع  اتمن تعريف
 ربعةأته احرف المضارع تنقسم إلى وعالم حصول عمل في الزمن الحاضر، أو المستقبل

   .وهي الهمزة و النون و الياء و الَتاء يجمعها قولك انيت

                                                           
6 Syamsuddin Muhammad Araa’ini, Ilmu Nahwu, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2015).h.8 

 

، بيروت –)لبنان:دار الكتب العلمية  ،جامع الدروس العربيةالَشيخ مصطفى الغاليينين، 7 
 43ص.م(،  4153ها/5341

 5355)عمان: دار مجدالوي،   الواضح في قواعد النحو الصّرف،محمد عبد الرحيم عدس،  8  
 54م(. ص. 5995ها/
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 المضارعانواع معاني فعل -ج

تنص ماضى كلمة  المضارعفعل لكن  استقبالهو  المضارعفعل أصل  معنى
الله:فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين. قد نري تقلب و جهك في الماء 

 فلنولّيّنك قبلة ترضاها.

: مادّل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده، نحو يقرأ المضارعفعل 
افيتان، نويكتب، فيه صالح للحال واالستقبال. ويعينه للحال الم البتداء، و)ال( و )ما( ال

 نحو: )إنِّي لَيحزُنُِني أن َتْذَهُبوا ِبِه(. )الَيِجبُّ الله الَجْهَر بالسُّوء ِمَن القول(. )َوَما َتْدري
 9.نـَْفُس َما َذا َتْكِسُب َغًدا(

أ ـ ن ـ  نى"عييتصرف الفعل الماضي بزيادة من الحروف المضارعة  المضارعفعل 
والسداسي ويكون مضمومافي في الثال ثي والخماسي " ويكون مفتحوحا ي ـ ت
 10الرباعي.

 ابن خلدون تطور المجتمعات الخيصف  -5
 في مدارسهم. يدرسكان  -4
 وفي كتب أخرى منهم: -4

 بامال اهل الرأي لماعرف به من استعمال الرأي. يلقبانه من اهل فارس و 
 يؤّلف الزمخشري كتابه.....–وفي القرن السادس الهجري  -3

                                                           

 41م(، ص.5993  ،المكتبة العميّ : بيروت لبنان)، شزل العرفأحمد الحالوي، 9 
10 Rafiatun Najah Qomariah, Syaifudin Ahmad Hussein, Faisal Mubarak, “  مبنية الكلمات في”

‘اللغتين العربية واإلندونيسية ووظيفتها في تعلم اللغة العربية"   dalam Arabiyat Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan 

Kebahasaaraban Vol.5 No.1 Juni, 2018, h.179. 
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 متعمدا فهو في النار)الحديث(. من كذب علي

أن بعض مؤلفي كتاب قواعد أجروا تحلياًل إضافة للمهلة  في هذا نحن الننكر
الزمنية لتوزيع الملفات الموجودة، أحمد الهاشمي كما تم الكشف عنه في كتابه 

 القواعد االساسية للغة العربية.

 للعب.ل يميلون الي ا، و األمر يعنى:االطفاالمضارع، الماضيسبق  الفعل المضارع -5
 لم،لما الجامة أو ربّما يعني: الماضيسبق  الفعل المضارع -4

 زرتك ولم تكن في الدار
 قطعت الثمرة ولّما تنضج

 ربّما تكره ما فيه الخير لك.
ن يوضح في الكتاب ان الفعل الماضي ال يشير دائما إلى الماضي احس ممات وقال

الحاضر أو  المستقبل. إذا كان فعل )الجملة(، ثم و الفعل المضارع ال يشير دائما إلى 
تحديد الوقت يعتمد على سياق المحادثة. هذا ممكن الفعل الماضي عرض الحاضر او 

 11.المستقبل او غير ذلك  الفعل المضارع يظهر الماضي عندما سياق المحادثة

 

 

 

 

                                                           
11 Azhar Arsyad, Opcit.,  h.100-102 
 

المضارعنواع معاني فعل أ  

، المضارع، الماضيسبق 
واألمر يعنى:االطفال يميلون 

 الي اللعب

 الماضيسبق  الفعل المضارع
الجامة أو ربّمالما  لم،  
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 المضارعمعاني فعل  أمثلة  -د

 :  95-89  اآليةالشعراء  القرآن سورة

 َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو ( 89) َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمِني َوَيْسِقينِ ( 89) الَِّذي َخَلَقِني فـَُهَو يـَْهِدينِ 

 (.95) َوالَِّذي يُِميتُِني ثُمَّ ُيْحِيينِ ( 91) َيْشِفينِ 

الخالق في اآلية ، يشير إلى أنه قد حدث ، واستكمال الخلق في  تدل كلمة 
في  ُيْحِيينِ  ،وِميتُِنييُ  ،َيْشِفينِ ، َيْسِقينِ ، يُْطِعُمِني ،يـَْهِدينِ الماضي. في حين أن الفعل 

ّل دي العمل المستمر من وقت آلخر تدريجيا حتى اآلنسلسلة اآلية أعاله يشيرون إلى 
   12.على  الحال أو االستقبال

           :                          34 اآلية الكهف سورة القرآن
 يَا َويـَُقولُ ُروِشَها َوُأِحيَط بَِثَمرِِه َفَأْصَبَح يـَُقلُِّب َكفَّْيِه َعَلٰى َما أَنـَْفَق ِفيَها َوِهَي َخاِويٌَة َعَلٰى عُ 

َتِني  .(34) َأَحداً  بِرَبِّي ُأْشرِكْ  َلمْ  لَيـْ

ّل على  يد ر تظه ُأْشرِكْ  َلمْ و  ،يـَُقولُ ، يـَُقلِّبُ  هي المضارعفعل  معني تدل كلمة 
  .الحال أو االستقبال

                                                           
12 Ridhoul Wahidi, “Pola-Pola Penggunaan Kata Isim dan Fi'il dalam Al-Qur’an” dalam 

Arabiyat Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban Vol.1 No.2 Desember, 2014, h.265. 
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حسب دياب، فعل الذي يدل على حدوث شيء في وقت الكالم أو بعده يمكن  
أن تسبق ميزات فعل المضارع "لم" ، مثل "لم يكتب" و "بالتأكيد" تسبقها "المضاربة" 
)أنيت(. و  فعل المضارع ، التي تسبقها الم الم ، مثل ليكتب "الكتابة" ، لها معنى 

 13القيادة.

 أن الفعل المضارع هو منهجي قواعد اللغة العربية في كتابه سوكمة  الَشيخ  قالو  
كلمة دلت في زمان الحال و االستقبال، وعالمته احرف المضارع تنقسم إلى اربعة 

 14.احرف: هي أ ـ ن ـ ي ـ ت

 ن قرطفيل بن عبد العزى بن رياح بوعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن ن
معت رسول س :رضي الله عنه، قال .بن رزاح بن عدى بن لؤى ابن غالب القرشى العدوى

إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى فمن   "  :الله صلى الله عليه وسلم يقول
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، 

 :ثينرواه إماما المحد .متفق على صحته)) "كحها فهجرته إلى ما هاجر إليهامرأة ين أو
أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى رضي الله عنهما في 

 15.((صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة

على   لّ يد تظهر  ينكح و ،يصيب،  يقول هي المضارعفعل  معني تدل كلمة 
 الحال أو االستقبال

                                                           
13Fathul Lailatul Khoiriah, Nurul Murtadho, Yusuf Hanafi, “Kalam Insya’ Thalabi dalam 

Surat Al-Kahfi”, dalam  Jurnal-Online.um.ac.id, h.4-5. 
14 Sukamto, Imaduddin, Tata Bahasa Arab Sistematis, (Yogyakarta : Nurma Media Idea, 

2004) h. 30. 
15 Heni Zumaroh, Fi’il Mudhori’  Manshub  dalam Buku “Riyadhus Shalihin” Jilid 1, dalam  

Journal of Arabic Learning and Teaching Vol.2 No.1 November, 2012, h.2. 
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 خالصة -ه

ص تن المضارعفعل لكن  استقبالهو  المضارعفعل أصل  معنى له معنىان المضارعفعل 
 .مادَل على معنى في نفسه مقترن بزمان بحتمل الحال واالستقبالماضى و 

أن فعل المضارع كلمة دلت في زمان الحال و االستقبال، وعالمته  فعل المضارع هو
 اربعة احرف: هي أ ـ ن ـ ي ـ احرف المضارع تنقسم إلى 
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