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Abstrak
Kata kerja lampau adalah kata kerja yang memiliki pola yang beragam dalam
susunan kalimat dan masa yang dikandungnya. Dengan demikian, dikemukakan
beberapa pola susunan kalimat dengan menggunakan kata kerja lampau yang yang
sesuai dengan masa. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
pola susunan kalimat dengan menggunakan fi’il ma>d{i> yang sesuai dengan masanya.
Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dan analisis
wacana dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis diterapkan pada al
Quran surah al nisa>’, lalu analisis kata kerja dengan mengaitkan pada segala tafsir al
Quran dan buku-buku bahasa khususnya nah{wu dan s{arf berdasarkan makna masa
yang terkandung di dalamnya serta keadaan konteks kalimat.
Hasil penelitian adalah bahwa di sebagian ayat dalam surah al nisa>’ terdapat
beberapa kata kerja lampau bermakna lampau sebanyak 64 kata kerja dengan pola
susunan kalimat mutlak tanpa ikatan, pada perkataan negatif sesudah qod, pada
perkataan negatif sesudah ma>, sebelum z{arf, sesudah istifha>m, sesudah maus{u>l,
sesudah huruf syarat untuk sesuatu yang lampau dan jawabnya, sebagai pengikut,
sesudah ka>na, sesudah lamma>, dan bersama lam al jawa>b. Bermakna sedang 4 kata
kerja dengan pola susunan kalimat dengan penunjang kata sekarang, dan pada kata
kerja yang menyatakan memulai. Bermakna akan datang 33 kata kerja dengan pola
susunan kalimat mutlak tanpa ikatan, mengandung janji dan harapan, jawab syarat
dan syaratnya, sesudah h{ais|u, sesudah z{arf dan mas{dariyyah, dan sebagai pengikut.
Bermakna ketiga masa tersebut 12 kata kerja dengan pola susunan kalimat kana
ysng menunjukkan terus menerus. Dan tidak bermakna masa 5 kata kerja dengan
bentuk kejamidannya.
Kata kunci: Kata kerja lampau, nah{wu dan s{arf, surah al nisa>’
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املقدمة
وفي النحو تعرف الكلمة التي تنقسم إلى اسم وفعل وحرف .والفعل ال ينفك
من الزمان مطلقا .وبينهما عالقة عميقة ال ينحل بعضها ببعض 1.وأيضا هو كلمة لها
داللة على عمل محصول ومقيد بزمان 2،وينقسم بحسب الزمان إلى ثالثة أقسام
املاض ي واملضارع والمر .فاملاض ي هو الذي داللته على ش يء وقع قبل التكالم زمانا
كسرني اجتنابك الشر 3، ...واملضارع هو الذي داللته على ش يء وقع في التكلم أو
بعده زمانا كاآلن تغادر الطائرة املطار وسيعقد االمتحان السبوع القادم 4،والمر هو
الذي يطلب به وقوع ش

يء بعد زمان التكلم كاحترم والديك5.

وعندما ترابط الفعل بالزمان فهذا مهتم لن الفعل مستعمل كثيرا في اللغة
العربية الحديثة 6.واللغة منظمة من عناصر تتعقل بصيغة ومعنى 7.وأيضا لن معنى
الزمان يحصل نحويا من مجرى السياق 8.وعندما حصل الفهم كذلك ،ففهمه
1فريد الدين آيدن ،الزمنة في اللغة العربية (إسطنبول :دار العبر ،)1997 ،ص.3 .
2طاهر يوسف الخطيب ،املعجم املفصل في اإلعراب ،الطبعة السادسة( ،بيروت :دار الكتب العلمية،
 ،)2013ص.311 .
3فؤاد نعمة ،ملخص قواعد اللغة العربية ،الجزء الثاني( ،بيروت :دار الثقافة اإلسالمية ،دون سنة) ،ص.
.69
4فؤاد نعمة ،ملخص قواعد اللغة العربية  ،…..ص.72 .
5فؤاد نعمة ،ملخص قواعد اللغة العربية  ،ص.75 .
6فريد الدين ، ،الزمنة في اللغة ، …..ص.5 .
7

Wagino Hamid Hamdani, Maman Abdurrahman, “Fenomena Polisemik Bahasa Arab dalam
Al-Qur’an dan Implikasi Pembelajarannya.” Bahasa & Sastra 14 No. 1 (2014): h. 25.
(http://ejournal.upi.edu/index.php/BS_JPBSP/article/view/699), diakses pada 07-042017.

8تمام حسن ،اللغة العربية معناها ومبناها (دون مكان :دار الثقافة ،)1994 ،ص.104 .
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محتاج لتبيين زمان الفعل أهو على الزمان املاض ي أو الحال أو االستقبال لنيل معنى
مقصود 9.وطبعا كانت فيه القرينة لتعيين الزمان حتى تقال الجملة التي فيه غير
بسيطة لن من يقرأه يحتاج إلى الفهم.
سورة النساء مدنية لها ثالثة آالف وتسعمائة وأربعون كلمة وستة عشر ألفا
وثالثون حرفا 10ومائة وست وسبعون آية 11.وفي بعض آياتها توجد اآلية }...وكان هللا
غفورا رحيما{ [ النساء  ] 96 :أي بأهل طاعته" 12.كان" هناك فعل ماض ي يدل على
االستمرار من زمان الفعل ،وعادة معروف أن معنى الزمان منه ماض ي ،بل يدل
ثالثة من الزنة املاض ي والحال واملستقبل .وقد اختيرت هذه السورة في هذا البحث
لتشملها كثيرا من الفعال خاصة الفعال املاضية ،وأيضا لنها أحد سور طويلة في
القرآن الكريم ،فتشمل الكثير من أحوال السياق في الجملة.
وناظرة إلى ذلك ،فتهتم الكاتبة لبحث املذكور تحت املوضوع "نماذيج تركيب
الجمل باألفعال املاضية املناسبة بالزمان" ويركز البحث فيه على اآليات القرآنية
املتضمنة الفعال املاضية وأزمانتها لزيادة املعارف واملفاهم للكاتبة وغيرها من
الباحثين واملتعلمين.
 9وم ننن املش ننكالت ف نني اللغ ننة م ننن حي ننث املعن ننى أن معن ننى الجمل ننة متن ننوع بدالل ننة متنوع ننة.

Sarip

Nandang

“Problematika Pembelajaran Bahasa Arab.” Pemikiran Islam 37 No. 1
h.
87.
(http://ejournal.uin-suska.ac.id
/index.php/Anida/article/viewFile/315/298), diakses pada 26-05-2017.

Hidayat,
(2012):

10أبو طاهر بن يعقوب الفيروزآبادي ،تنوير املقباس من تفسير ابن عباس( ،لبنان :دار الفكر 2001 ،م)،
ص.77 .
11محمد بن عمر نووي الجاوي ،مراح لبيد لكشف معنى القرآن املجيد ،الطبعة الثالثة ،املجلد الول،
(لبنان :دار الكتب العلمية 2006 ،م) ،ص.180 .
12جالل الدين محمد بن أحمد وجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،تفسير القرآن العظيم (سورابايا :دار
العابدين  ،دون سنة) ،ص.85 .
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منهجية البحث
انتهج هذا البحث باملدخل النوعي .فأما النوع فيها فهو البحث الوصفي
وتحليل الخطاب .يحاول البحث الوصفي إلعطاء الحقائق الفعلية وطبيعة فئات
معينة من السكان بالنظامي والتدقيق 13.ويفهم الخطاب من حيث اللغوي وحدات
لغوية أكبر من جملة في شكل وحدة اللغة املتماسكة ويكون لها هدف وسياق14.
فتحليل الخطاب تحليل اإلفراج املشروط نفسه لن اللغة فردية ممكن لها كشف
تطور املعنى الكائن وظهره مجردا 15.وأما منهج تحليل الخطاب املأخوذ فمنهج تحليل
املضمون وهو قائم على املالحظة بشكل غير مباشر من خالل تحليل املعاني
الواضحة للوثائق السابقة املتعلقة بموضوع البحث 16.والطريقة التي سلكتها
الكاتبة لجمع البيانات هي التوثيق .وفي جمع هذه البيانات تحدد الفعال املاضية
املوجودة في اآليات القرآنية سورة النساء .وتحدد تلك الفعال من اآلية الولى حتى
اآلية الخرى في سورة النساء .ثم تخطط نتائج التحديد في كراسة الخاصة التي فيها
الفعال املاضية ومعنى زمانهما في الجملة املوجودة في القرآن الكريم سورة النساء
من اآلية الولى حتى اآلية الخرى ثم يأخذ بعض اآليات املتضمنة تلك الفعال منها.
وتحليل الفعال املاضية هنا بحيث فهم املعنى فيها بالرجوع إلى الكتب النحوية
والتفسيرية في فهم املعنى .ثم استنباط النتائج عن معنى زمان الفعال املاضية في
الجملة من اآليات القرآنية في القرآن الكريم يعني في سورة النساء.
S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 8.13
Mulyana, Kajian Wacana, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), h. 6. 14
Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu -ilmu Sosial Humaniora 15
.pada umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 396

16موفق بن عبد هللا بن عبد القادر ،منهج البحث العلمي وكتابة الرسائل العلمية ،الطبعة الولى( ،رياض:
دار التوحيد 1432 ،هن\2011م) ،ص.59 .
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اإلطارالنظري
الفعال جمع من كلمة "الفعل" ،وهو قد ذكره كثير من علماء اللغة مفهومه
في كتبهم ،منها ذكر طاهر يوسف الخطيب الفعل أنه كلمة تدل على حصول عمل
مقيد بزمان 17.وذكر الجرجاني الفعل أنه هيئة معرضة للمؤثر في غيره بسبب
التأثير أو ال ،كالهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعا ،وفي اصطالح النحاة
وهو ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الزمانة الثالثة (املاض ي والحاضر
واملستقبل) ،وقيل أنه كون الش يء مؤثرا في غيره ،كالقاطع مادام
الحقيقة وهو عمل مقيد بوقت ّ
معين19.

قاطعا18.

وفي

بناء على ما سبق فالفعل هو كلمة تدل على حدوث فعل مقترن بالزمان.
فالزمان إما املاض ي أو الحال أو املستقبل .وينقسم الفعل بالنظر إلى زمان وقوعه
ثالثة أقسام ،يعني فعل املاض

ي وفعل املضارع وفعل المر20.

وقدم النحاة مفهوم الفعل املاض ي منهم حفني بك ناصف وآخرون أن الفعل
املاض ي ما يدل على حدوث ش يء مض ي قبل زمان التكلم ،مثل قرأ 21.وعباس حسن
أنه كلمة تدل على مجموع أمرين ،هما معنى وزمان فات قبل النطق بها .واملثال في
َ ً َ
وجاَ ،
القرآن الكريم{َ :ت َبار َك الذي َج َعل في السماء ُب ُر ً
اجا؛ وق َم ًرا ُم ِن ًيرا}
وج َع َل فيها ِسر
17طاهر يوسف الخطيب املعجم املفصل في اإلعراب ،….ص.313 .
18علي بن محمد الجرجاني  ،التعريفات( ،جدة :الحرمين ،دون سنة) ،ص163 .ن
Ridhoul Wahidi, “Pola-Pola Penggunaan Kata Isim dan Fi’il dalam Al -Qur’an.” Arabiyat 1 No. 19
2
(2014):
h.
266.
(http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/arabiyat/article/view/1143/1015), diakses pada
07-04-2017.

20فؤاد نعمة ،ملخص قواعد اللغة العربية … ،ص.69 .
 21حفني بك ناصف وآخرون ،قواعد اللغة العربية( ،سورابايا :الهداية ،دون سنة) ،ص.3 .
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(الفرقان 22.)61 :وكانت تسمية الفعل املاض ي بهذا االسم مبنية على مقالتهم بداللته
على الزمان املاض

ي23.

وكما قد سبق من مفهومه أن الفعل املاض ي إحدى كلمة التي تستعمل
لتحدث ما وقع من الفعل .وأيضا يتضمن فيه معنى الزمان الذي ال بد به اإلشارة إلى
معنى حقيق الكلمة24.

َ
كتبت ،أو املكسورة
وعالمته أن يقبل تاء الفاعل املفتوحة للمخاطب نحو
ُ
كتبت ،أو يقبل ناء الفاعل نحو
كتبت ،أو املضمومة للمتكلم نحو
للمخاطبة نحو ِ
كتبنا ،أو يقبل تاء التأنيث الساكنة نحو ْ
كتبت.

والفعل املاض ي مبني دائما 25،وهو مبني على الفتح ومبني على الضم ومبني
على السكون ،أما الول وهو إذا لم يتصل به ش يء نحو َ
كتب ،أو اتصلت به تاء
كتبا َ
التأنيث الساكنة نحو ْ
كتبت ،أو ألف االثنين نحو َ
وكتبتا .وإذا كان الفعل معتال
باللف فقد تكون اللف مقدرة على آخره نحو سعى .وإذا اتصلت به تاء التأنيث
ْ
سعت .وهذا
حذف آخره اللتقاء الساكنين يعني اللف الساكة وتاء التأنيث مثل
جرى كله على الفعل املاض ي ثالثيا كان أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا .والثاني هو

 22عباس حسن ،النحو الوافي( ،مدر :دار املعارف ،دون السنة) ،ص.47 .
 23مهدي املخزومي ،في النحو العربي نقد وتوجيه ،الطبعة الثانية( ،بيروت :دار الراشد العربي 1406 ،هن\
1986م) ،ص.115 .
 24لن الزمن في اللغة العربية نسبي ومتعلق بالسياقTajudin Nur, “Pernyataan Kala dan Aspek .
dalam Bahasa Arab dan Analisis Semantik Verba” Arabi 3 No. 1 (2018): h. 38.
(http://journal.imla.or.id/index.php/arabi), diakses pada 06-09-2019.

 25أحمد مختار عمر والصدقاء ،النحو الساس ي ،الطبعة الرابعة( ،كويت :دار السالسل1414 ،هن\1994م)،
ص.407 .
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إذا أسند إلى واو

الجماعة كقوله تعالى       :

(النحل.)30 :

وأما املاض ي معتال بالواو أو الياء في آخره ،فمحذوف ُ
آخره ومضموم ما قبله
وسروا و َر ُ
بعد حذفه ،ليكون مناسب واو الجماعة ،نحو ُ"د ُعوا ُ
ضوا" ،والصل
َ
ُ
ُ َ ُ
ُ ُ
وظ ُ
وفرحوا" 26.والثالث إذا اتصلت به
فوا
ر
بوا
ت
"ك
"دعيوا وسرووا ورضيوا" وبوزن ِ
ِ
تاء الفاعل كقوله تعالى(..       :املائدة ،)117 :أو ":نا" الفاعل

كقوله تعالى( ..         :العراف ،)89 :أو نون
النسوة كقولنا كقولنا :المهات سهرن في سبيل أوالدهن27.

والزمان يعني أن يقال هنا بصيغ الفعل التي تشير إلى الصيغة املدلة على وقت
حدوث الش يء ماضيا كان أو حاال أو مستقبال 28.وليس هو متساويا بالزمان لن
الزمان هو أنه مقدار حركة الفلك 29.وهو دراسة مما يبحث في النحو بل له تعلق
قوي بدراسة الصياغ الفعلية30.

 26مصطفى الغاليين ،جامع الدروس العربية( ،بيروت :دار الفكر2007 ،م) ،ص.49 .
 27عبد علي حسين صالح ،النحو العربي :منهج في التعلم الذاتي ،الطبعة الثانية( ،عمان :دار الفكر1430 ،
هن\ 2009م) ،ص.418 .
Ali Al-Khuli, A Dictionary Of Theoretical Linguistics, English-Arabic, Cet: 1, (Beirut: Libraire Du 28
Luban, 1982), h. 284.

29علي بن محمد الجرجاني ،التعريفات ، .....ص.113 .

Alif Cahya Setiyadi, “Konsep Zaman dalam Nahwu (Tinjauan Sintaksis Semantis) ,” At-Ta’dib 6 30
No. 2 (2011), h. 223.
(http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/view/557), diakses pada 0704-2017.
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ُ
فالصيغة الزمان ّية عند فريد الدين آيدن لها دالالت مقرونة بأحد الزمانة
املطلقة؛ وهي املاض ي والحال واإلستقبال؛ كبناء املاض ي على الفتح ،واستهالل
الفعل املضارع بحرف املضارعة ،ودخول السين وسوف على املستقبل .فإن كانت
القرائن مدلول على ترتيب الزمانية للفعل ،فتشمل عالقة الفعل كثيرا بالزمان من
ٌ
مختلفة بحيث أن
دالالت تتعلق بأزمان ٍة
هذا القسم .لظهر ما في صيغة الفعل
ٍ
الكلمات أو التركيب مشترك بالفعل31.
ُ
ٌّ
معان ،وهي :الول
طبيعي ،وهو مفاد الفعل املجرد ،نحو :جلس،
للفعل ثالثة ٍ
ِ
ّ
َْ ُ َ ْ
يادة على حروفه
وين ِظف ،وشربنا .والثاني عارض ٌّي ،وهو ما يفيد معنى عند الز ِ
ْ ْ
ُ
تغ َف َرُ ،وي َقا ِت ُلَ ،وت َع َّج ْب َنا .والثالث ِض ْمن ٌّي ،وهو الذي ُ
معناه
يظهر
الصلية ،نحوِ :اس
ِ
من خالل عالقته ّ
بالزمان .وتارة أن الزمان قريب ،أو بعيد ،أو شديد االختالف
ِِ
ِ
بحسب قربه أو بعده بنسبة الفاعل أو ا ّ
لراوي32.
وأما ّ
بسيط
الزمان في الساس من حيث عالقة الفعل به فينقسم إلى
ٍ
َ
َ
َّ
أصل والثاني ٌ
ومركب ،الول ٌ
فرع .ولهذا تطلق الزمانة البسيطة عن القيود وتقيد في
ٍ
َّ
املرك َبة33.
ُ
ُ
ٌ
ُ
املطلق والحال املطلق واملستقبل
والزمانة البسيطة ثالثة ،وهي :املاض ي
املطلق .أما الول وهو الفعل الذي حدث في سابق الزمان بدون التقييد 34،نحو:
َ َ
ْ ََ
الحين عند
أوجدت ،وما شربوا ،وال ظلموا .والثاني وهو الفعل الذي حدث في ِ
 31فريد الدين ،الزمنة في اللغة ،…..ص.4 .
 32فريد الدين ،الزمنة في اللغة ،…..ص.6-5 .
 33فريد الدين ،الزمنة في اللغة ،…..ص.6 .
34فريد الدين ،الزمنة في اللغة ،…..ص.4 .
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ْ
ُ
":الصدق ُ
ينبئ َع ْن َك
وقت ُم َع َّي ٍن في التحديد .كن ُ(ي ْن ِب ُئ) في امل ِثل الشاعر
اإلخبار بدون ٍ
َ
َّ َّ
َال ْال َوع ُ
يتوع ُد ثم ال
يد .فن ( ُي ْن ِب ُئ) هنا مطلق بفعل مضارع ال حد في الوقت .واملثال،
ِ
ُ
ُ
املضارع
الفعل
يفعل .وذلك في الحين املناسب ،بدون التقييد 35.والثالث وهو

املستهل بسين أو سوف 36كن َس َيجلس.
ُ ّ ُ
ثالثة أقسام؛ وهي ما قيد من املاض ي والحال
أما الزمانة املركبة  :فهي على ِ
ُ
خاصة َّ
بعض َها عن
يتمي ُز بها
بقيود
مختلفة
فروع
واملستقبل .وينقسم كلها إلى
ٍ
َّ ٍ
ٍ
ٍ
ُ
القيد.
البعض اآلخر .وفي غالبها يأتي
الفعل بعد ِ
َ
ومن قيود الفعل لتحديد عالقة ّ
الزم ِان به ،وهي منها ق ْد ،ولم ،وإذا ،وإ ْن،
ِ
ِ
ِ
ٌ
ناقصة ،ك َ
وأصبح ...إلخ .وبعضها تعبير ٌ
َ
َ
ٌ
ات
وصار،
كان
أفعال
وبينما ،وبعضها
ٌ
ُ
َ ّ
ّ
وإي َا َك ،أو ُم َر َّك َب ٌة :مثل ُ
وحيثّ ،
(ح ِك َي ّأن ُه)ُ ،
و(قيل أن ُه)،
و(ر ِو َي أن ُه)،
كأمس،
بسيطة:
ِ
ّ
و(سم ْع ُت َي ُقو ُل)َ ،
و(حدثني)َ ،
و(س َب َق ْأن) الخ .وهكذا أن املراتب الزمان ّية
و(قال)،
ِ
متفاوت للفعل بهذه القيود37.
ومن الزمانة املركبة املاض ي َّ
املقيد وينقسم إلى أربعة املاض ي القريب وهي
َ
ُ
وقت ُم َع َّي ٍن
في
حدث
على
ومدل
القطع
مفيد
هو
م
الجا
ي
املاض
و
.
ب
املخاط
صيغة
ز
ٍ
ٍ
ِ
َ َ
ضاب ُط ُ
َ
ّ
الفعل املاض ي في الكالم َ
ُ
بعد (ق ْد)،
املوج ِب
أن
يعني،
ه
ِ
من الزمان املاض ي .وأما ِ
َّ ُ ُ
َ ْ َ َ َّ ُ َ
اَّلل ق ْو َل ال ِتي ت َج ِادل َك ِفي َز ْو ِج َها( "...املجادلة ،)1:وفي
نحو قوله تعالى" :قد س ِمع
ُ
َ ْ
نحو(ما أخ ِم َد ْت) 38.وللداللة على
السال ِب بعد (ما) و(ال) النافيتين للجزم،
الكالم
ِ
35فريد الدين ،الزمنة في اللغة ،…..ص.8-7 .
 36أبو الطيب املتنبي ،ديوان املتنبي (بيروت :دار بيروت 1980 ،م) ،ص ن 332؛ نقل من فريد الدين ،املرجع
السابق ،ص.8 .
37فريد الدين ،الزمنة في اللغة ،…..ص.9-8 .
 38السموأل بن عاديا ،ديوان الحماسة :أبو تمام  ،1ص26 .؛ نقل من فريد الدين ،املرجع السابق ،ص.11 .
211
Jurnal Al Mi’yar Vol. 2, No. 2 Oktober 2019
Homepage https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-miyar

Siti Rahmah: Nama>z|i>j Tarki>b al Jumal Bi al Af’a>l al Ma>d{iyah al Muna>sibah Bi Al
Zama>n

ً
ً
ً
ُ
واحدة .أو أن يكون
القيود
بقيد من
حدوث الفعل مرة
الفعل املاض ي مقرونا ٍ
ِ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ َ َّ
ُ
اإلستفهام كما إذا َوق َع بعد :إذ ،وملاُ ،ومذُ ،وم ْنذ،
وأدوات
الظروف
الزمان ّية وهي
ِ
ََ
ْ ََ َ َْ َ
َْ َ َ ْ َ
وعنْ
فَ ،
َ
وح َّتى؛ وكذلك إذا َو َق َ
ومن ،وأمام ،وخل
ى،
ل
ع
قبل:
ع
وفي ،وفوق ،وتحتِ ،
ِ
يمين ،وعن شمال ،وقبل ،وبعد ،وإلى ،وإذا به ،وهو (للحالية) وأمس.
ً
ً
َّ
َ
بالقيود ّ
الفعل املاض َ
الوقوع قطعا
سابق
حدث
على
يدل
مقرونا
بكونه
ي
إن
ٍ
ِ
ِ
ِ
ً
ً َّ
َّ
ّ
ستفهام؛ فإنه جاز ٌم حكما ال حقيقة ،إال ما جاء في آيات
اال
أدوات
بعد
جاء
ما
إال
ِ
ِ
وقوع .ويشبه املاض ي الجازم املاض ي
هللا البينات .وهو محمول على
ِ
سابق ال ِ
ٌ
عموم وخصوص39.
القريب من بعض الوجوه ،وبينهما
ً
َ
ٌ
ّ
الر ّ
أمر َح َدث؛ حقيقة أو
أسلوب ل
وائي وهو
ِ
لحكاية عن ٍ
والثالث املاض ي ِ
ُ
ً
وضابط ُ
ُ
صيغة
على
الفعل
يأتي
أن
يعني،
ه
.
قريب
غير
مان
في
وذلك
؛
حكما
ز
ِ
ٍ
ُ
َ َّ
املاض ي أو املضارع بعد َ(ك َ
ان) ،وبعد (ملا) الجزائية التي تسبقها (لوال) الشرطية
ِ
وبعد (ل) الجوابية وبعد (حتى) إذا سبقتها (ماكان)  .كل ذلك في الكالم اإليجابي
ُ
والسلبي على السواء .وهو ز ٌ
ٌ
حدوث الفعل َ
عبر ُم َّد ٍة
سابق استغرق فيه
مان
ِ
َ َ ْ ُ ْ َ َ ًّ َ َ
يظ ْال َق ْلب َال ْن َف ُّ
ضوا ِم ْن َح ْوِل َك" (آل عمران،
كقوله تعالى" :ولو كنت فظا غ ِل
ِ
َّ
ُ
حرف النفي بين (كان) وبين ما َي َت َع َاق ُب ُ
يتخل ُ
فعل .كقوله تعالى :
من
ه
ل
 )159وقد
ٍ
َ ُ َ َ َ َ َ ْ َن َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ
انوا َي ْف َع ُلو َن" (املائدة40)79 :
"كانوا ال يتناهو عن منك ٍر فعلوه ل ِبئس ما ك
ّ
الر ّ
مان
للحكاية عن
وائي وهو أسلو ٌب
ِ
ِ
أمر في ز ٍ
حكاية ٍ
والرابع حكاية املاض ي ِ
َ َ
ُ
َ َ َ
ان ق ْد) كقولك "ك ْن ُت ق ْد َرأ ُيت
سابق .ضابطه :أن يأتي الفعل املاض ي بعد (ك
ٍ
َْ ً
ُّ ّ
دا" .هذا في الكالم الخبر ّيَّ .
اإلنشائي ،فإن ُه ليس من العادة أن يأتي
وأما الكالم
زي
ِ
 39فريد الدين ،الزمنة في اللغة ،…..ص.12-10 .
40فريد الدين ،الزمنة في اللغة ،…..ص.13 .
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ُ َ َ
ُ َ َ
(قد) بعد (كان) أو قبله كما لو قلت "َ :ما ك ْن ُت ق ْد َرأ ْي ُت" أو " َه ْل ك ْن َت ق ْد َرأ ْي َت
َْ ً
دا؟"ّ .
فإن هاتين ال ّ
صيغتين ُ
غير ُم ْعتادة عندهم41 .
زي
ٍ
ِ
ِ
ّ ُ
ٌ
ُ
والحال ّ
ُ
املقيد فهو ٌ
يتحدث فيه
السريع الذي
الحال
واحد ،وهو
باب
ً
ِّ ُ
لغيره،
أمر ال يزال جاريا بالنسبة له ،وإن كان قد مض ى بالنسبة ِ
املتكلم عن ٍ
َ ُ
ً
ُ
مقرونا بقيد ّ
ُ
ن
يحد ُد ُه لتلك اللحظات
املضارع
الفعل
يكو
أن
:
الباب
هذا
ط
وض ِاب
ٍ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ّ َ
ّ ُ
املتكل ُم .ك ِص َي ِغ املخاط ِب ،واملخاط َب ِة واملخاط َب ْي ِن واملخاط ِب َين
فيها
ث
التي يتحد
ِ
َ
ّ
واملتكل ِم واملتكلمين من املضارع مع ذكر الضمائر املنفصلة قبلها؛
ات
واملخاط َب ِ
ِ
ُْ
ْ َ
وأنت تكتبين ،وانتما تسمعان ،وأنتم تشهدون ،وأنت َّن تصدقن ،
نحو أنت تقولِ ،
وانا أنصحكم ،ونحن نتعاونَّ .أما ص َي ُغ المرَّ ،
فإن َها من املستقبل املطلق 42.
ِ
ِ
ّ
واملستقبل ّ
املقيد فهو على أربعة أبواب،الباب الول منه ،املستقبل املعلق
وهو الفعل الذي يأتي جز ًاء للشرط ويجوز أن يكون على صيغة املاض ي
يم َم َل ْك َت ُه * َوإنْ
واملضارع ،وم َث ُال ُه من املاض ي قول الشاعر :إ َذا َأ ْن َت َأ ْك َر ْم َت ْال َكر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ٌ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ
اللئ َ
يم ّ
تمردا .فإن اإلكرام في هذا املثال مشترط على وجهين ،ومعل ٌق
أنت أكرمت ِ
على وقتين من املستقبل.
ْ َ ُ ُ َّ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ
نص ْرك ْم َو ُيث ِّب ْت أق َد َامك ْم " (محمد:
ومثاله من املضارع قوله تعالى"ِ :إن تنصروا اَّلل ي
)7
ُ ُ َ
ّ
الر ّ
وائي وهو الفعل املاض ي الذي يأتي بعد َ(يكون ق ْد)
والباب الثاني املستقبل ِ
سبق َت ُه تكو ُن قد ْ
وذلك جز ًاء لفعل الشرط كقولك" :إذا ْ
أحرز َت ّ
الن َ
صر"
ِ
ِ

41فريد الدين ،الزمنة في اللغة ،…..ص.14-13 .
 42فريد الدين ،الزمنة في اللغة ،…..ص.14 .
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َ
ّْ
السل ُّبي الجازم وهو الفعل الذي يأتي بعد (ل ْن) كما
والباب الثالث املستقبل
َ َ ُ ْ
َ
ُ
ُ
في قوله تعالى" :ل ْن ت َنالوا ال ِب َّر َح َّتى ت ْن ِف ُقوا ِم َّما ت ِح ُّبون " (آل عمران)92 :
وائي وهو الفعل الذي يأتي بعد َ(ما َك َ
والباب الرابع حكاية املستقبل ّ
الر ّ
ان ِلن)..
اَّلل ل ُي َع ّذ َب ُه ْم َو َأ ْن َ
َ َ َ َّ ُ
ت فيه ْم " (النفال43)33 :
نحو قوله تعالى ":و َما كان ِ ِ
ِِ
وقدم عباس حسن في "النحو الوافي" أربع حاالت للماض ي من ناحية الزمان،
وهي:
أن يتعين معناه في زمان فات وانقض ى (قبل الكالم) سواء أكان انقضاؤه قريبا
من وقت الكالم أو بعيدا ،نحو :خرج الصاحبان .ولكن إذا سبقته "قد" (ال تسبقه
إال في كالم املثبت) ،دلت على أن انقضاء زمانه قريب من الحال ،نحو :قد خرج
الصاحبان .وإذا وجدت قبله "ما" النافية ،كان معناه منفيا ،وكان زمانه قريبا من
الحال ،نحو :قد سافر علي ،فتجيب :ما سافر علي .و"ما" النافية نفت املعنى
وأفادته القرب من الزمان الحالي أيضا .وكذا إذا كان الفعل من أفعال املقاربة،
نحو :كاد (زمانه ماض قريب من الحال؛ بل شديد القرب من الحال).
وأن يتعين معناه في زمان الحال (وقت الكالم) .وإذا قصد به اإلنشاء فيكون
ماض ي اللفظ دون املعنى ،نحو :بعت واشتريت ووهبت وغيرها من ألفاظ العقود
التي يراد بكل لفظ منها إحداث معنى في الحال ،يقارنه في الوجود الزماني ،ويحصل
معه في وقت واحد .أو كان من الفعال الدالة على الشروع ،نحو :طفق وشرع.
وأن يتعين معناه في الزمان املستقبل (بعد الكالم) فيكون ماض ي اللفظ دون
املعنى ،وإن اقتض ى طلبا نحو :ساعدك هللا ،ورفعك هللا مكانا عاليا .وهذه المثلة
43فريد الدين ،الزمنة في اللغة ،…..ص.16-14 .
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من عبارات الدعاء فإنه ال يتحقق إال في املستقبل ومما يفيد الطلب :عزمت عليك
إال سافرت ،أي أقسمت عليك أن أترك كل ش يء إال السفر في املستقبل .وتضمن
وعدا :إنا أعطيناك الكوثر (الكوثر ،)1 :فإلعطاء سيكون في املستقبل لن الكوثر في
الجنة .وعطف على ما علم استقباله :نحو قوله تعالى :يوم ينفخ في الصور ،ففزع
من في السموات (النمل .)87 :أو تضمن رجاء يقع في املستقبل مثل عس ى وأخواتها:
نحو قوله تعالى :عس ى هللا أن يأتي بالفتح (املائدة 44.)52 :وفيه كما قدمه املخزومي
داللة الفعل املاض ي في الدعاء ،نحو قولنا :رحمه هللا ،ووفقك هللا ،وجزاك هللا خيرا.
أو في اللعن ،نحو :لعن هللا فالنا ،وأخزاه هللا 45.أو أن يكون قبله نفي بكلمة ال
املسبوقة بقسم :وهللا ال أكرمت الثيم .أو أن يكون قبله نفي بكلمة إن املسبوقة
بقسم :نحو قوله تعالى :إن هللا يمسك السموات والرض أن تزوال ،ولئن زالتا إن
أمسكهما (فاطر( ،)41 :أي :ما يمسكهما) من أحد من بعده .أو أن يكون فعل شرط
أو جوابه مستقبال خالصا.
وأن يصلح معناه لزمان يحتمل املاض ي واملستقبل بشرط أن ال توجد قرينة
تخصصه بأحدهما ،ويتعين لحدهما بقرينة إذا وقع بعد همزة التسوية ،نحو سواء
على أقمت أو قعدت ،فهو يحتمل أنك تريد ما وقع فعال من قيام أو قعود في زمان
فات أو ما سيقع في املستقبل .أو وقع بعد أداة تخصيص نحو :هال ساعدت
املحتاج .فإن أردت التوبيخ كان للماض ي ،وإن أردت الحث على املساعدة كان
 44عباس حسن ،النحو الوافي ،.....ص.21 .
45مهدي املخزومي ،في النحو العربي نقد وتوجيه ،الطبعة الثانية .... ،ص.155 .
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للمستقبل .أو بعد كلما ،كقوله تعالى :كلما جاء أمة رسولها كذبوه (املائدة،)70 :
فهذا للماض ي لوجود قرينة تدل على ذلك ،وهي الخبار القاطعة بأنه حصل ،وقوله
تعالى :كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب (النساء،)56 :
فهذا للمستقبل لقرينة تدل على ذلك ،وهي أن يوم القيامة لم يجئ .أو بعد حيث،
نحو :ادخل الهرم من حيث دخل بانيه .فهذا للماض ي لن االستقبال يناقض صحة
املعنى ،إذ ال يعقل أن يدخل بانيه في املستقبل وقد مات منذ آالف السنين ،بخالف:
حيث سرت راقب الطريق لتأمن الخطر ،فهذا للمستقبل .أو وقع صلة ،نحو :الذي
أسس مدينة قاهرة املعز لدين هللا الفاطمي ،فهذا للماض ي بداللة التاريخ ،بخالف:
إن فرح الطالب كبير عقب ظهور النتيجة غدا بنجاحهم إال الذي رسب .فهذا
للمستقبل لوجود كلمة غدا .أو وقع صفة لنكرة عامة ،نحوُ :ر َّب عطاء بذلته
للمحتاج فاشرحت نفس ي ،فهذا للماض ي لوجود ُر َّب ،بخالف قوله عليه السالم:
نضر هللا أمرا أستمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ،فهذا للمستقبل أي يسمع،
لنه ترغيب ملن أدرك الرسول في أن يحفظ ما يسمعه منه ويؤديه.
ويراد الزمان تارة في "كان" الدوام واالستمرار الذي يعم الزمانة الثالثة
بشرط وجود قرينة تدل على هذا الشمول ،مثل :كان هللا غفورا رحيما46.
فإن لللغة العربية الفعل املاض ي خاصا ،وهو متعلق بما يصاحبه في الكالم
أو الجملة اسمية كانت أو فعلية .وليس له معنى واحدا مطلقا فحسب بل املعنى
مطابق بالحال في الجملة أو يسمى بسياق الجملة وأشكال التراكيب فيها.
46عباس حسن ،النحو الوافي،....ص.22-21 .
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نتائج البحث
نماذيج الفعل املاض ي في سورة النساء منها في اآلية  1وجدت  4أفعال ماضية
التي  3منها تدل معنى زمان املاض ي بسياق (الذي  +فعل ،فعل :العطف ،فعل +
ِمن) ،وباقيها يدل معنى الزمانة الثالثة املاض ي والحال واملستقبل بسياق (كان +
القرينة) .وفي اآلية  7وجدت  4أفعال ماضية التي  3منها تدل معنى زمان املاض ي
بسياق (ما املوصول  +فعل ،ما املوصول  +فعل ،فعل :البدل) ،وباقيها ال يدل معنى
الزمان في قل (الجامد) .وفي اآلية  9وجد الفعالن يدالن معنى زمان املستقبل بسياق
(الذين +لو  +فعل ،فعل :الجواب) .وفي اآلية  18وجدت  5أفعال ماضية وتحتوي
فعال ال يدل معنى الزمان بسياق (ليس الجامد) وفعلين يدلين معنى زمان املستقبل
بسياق (إذا  +فعل ،فعل جواب) وفعال يدل معنى زمان الحال بسياق (فعل  +اآلن)
وفعال يدل معنى زمان املاض ي بسياق (فعل  +قرينة) .وفي اآلية  19وجدت  4أفعال
ماضية التي  2منها يدالن معنى زمان املاض ي بسياق (الذين  +فعل ،ما املوصول +
فعل) ،والفعالن الباقيان يدالن معنى زمان املستقبل بسياق (إن  +فعل ،عس ى) .وفي
اآلية  21وجد الفعالن ويدل إحداهما معنى زمان املاض ي بسياق (قد  +فعل) والباقي
يدل معنى زمان الحال في فعل من أفعال الشروع .وفي اآلية  23وجدت  6أفعال
ماضية التي  5منها تدل معنى زمان املاض ي بسياق (فعل  +على ،الالتي  +فعل ،الالتي
 +فعل ،كان  +فعل ،ما  +قد  +فعل) ،وباقيها يدل معنى الزمانة الثالثة املاض ي
والحال واملستقبل بسياق (كان  +القرينة) .وفي اآلية  33وجدت  4أفعال ماضية
وتحتوي فعال يدل معنى زمان الحال في فعل من أفعال الشروع ،وفعلين يدلين معنى
زمان املاض ي بسياق (ما املوصول  +فعل ،الذين  +فعل) ،وفعال يدل معنى الزمانة
الثالثة املاض ي والحال واملستقبل بسياق (كان  +القرينة) .وفي اآلية  35وجد
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الفعالن ويدل إحداهما معنى زمان املستقبل بسياق (إن  +فعل) ،والباقي يدل معنى
الزمانة الثالثة املاض ي والحال واملستقبل بسياق (كان  +القرينة) .وفي اآلية 37
وجد الفعالن يدالن معنى زمان املاض ي بسياق (ما املوصول  +فعل ،فعل  +القرينة).
وفي اآلية  39وجدت  4أفعال التي  2منها يدالن معنى زمان املستقبل بسياق (لو
املصدرية  +فعل ،فعل :العطف) ،وفعل يدل معنى زمان املاض ي بسياق (ما
املوصول  +فعل) وفعل يدل معنى الزمانة الثالثة املاض ي والحال واملستقبل بسياق
(كان  +القرينة) .وفي اآلية  41وجد الفعالن يدالن معنى زمان املستقبل بسياق (إذا
الظرفية  +فعل ،فعل :العطف) .وفي اآلية  47وجدت  4أفعال التي  3منها تدل معنى
زمان املاض ي بسياق (الذين  +فعل ،ما املوصول  +فعل ،ما املوصول  +فعل)،
والباقي يدل معنى زمان املستقبل بسياق (كان :الوعيد) .وفي اآلية  55وجدت  3أفعال
التي  2منها يدالن معنى زمان املاض ي بسياق متساو (من :املوصول  +فعل) ،والباقي
يدل معنى زمان املستقبل في فعل للوعيد .وفي اآلية  57وجد الفعالن يدالن معنى
زمان املاض ي بسياق (الذين  +فعل ،فعل :العطف) .وفي اآلية  69وجد الفعالن،
ويدل إحداهما معنى زمان املاض ي بسياق (الذين  +فعل  +على) ،والباقي ال يدل معنى
الزمان في فعل "حسن" الجامد .وفي اآلية  71وجد فعل واحد يدل معنى زمان
املاض ي بسياق (ما املوصول  +فعل) .وفي اآلية  73وجد الفعالن يدالن معنى زمان
املستقبل بسياق (إن  +فعل ،ليت  +كنت) .وفي اآلية  77وجدت  6أفعال التي تدل
الكل معنى زمان املاض ي بسياق (الذين  +فعل ،ملا +فعل +على ،فعل  +القرينة،
فعل +على ،لوال  +فعل  +إلى ،من املوصولة+فعل) .وفي اآلية  81وجدت  3أفعال،
منها فعالن يدالن معنى زمان املستقبل بسياق (إذا  +فعل  +من ،فعل :الجواب)،
وفعل يدل معنى الزمانة الثالثة املاض ي والحال واملستقبل بسياق (كان  +القرينة).
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وفي اآلية  83وجدت  5أفعال ،منها فعالن يدالن معنى زمان املستقبل بسياق (إذا +
فعل  +من ،فعل :الجواب) ،والثالثة الباقية تدل معنى زمان املاض ي بسياق (لو
شرط ملا مض ى+فعل ،فعل جواب لو ،الجواب+فعل) .وفي اآلية  85وجد فعل واحد
يدل معنى الزمانة الثالثة املاض ي والحال واملستقبل بسياق (كان  +القرينة) .وفي
اآلية  89وجدت  4أفعال التي  2منها يدالن معنى زمان املاض ي بسياق (فعل +
القرينة ،ما املوصول +فعل) ،والباقي فعالن يدالن معنى زمان املستقبل بسياق (إن
 +فعل ،حيث+فعل) .وفي اآلية  91وجدت  4أفعال التي  3منها تدل معنى زمان
املستقبل بسياق (كلما+فعل ،فعل للجواب ،حيث  +فعل) ،وفعل يدل معنى زمان
الحال في فعل من أفعال الشروع .وفي اآلية  97وجدت  7أفعال التي  6منها تدل
معنى زمان املاض ي بسياق (الذين  +فعل ،فعل  +في ،ما االستفهام  +كنتم ،فعل +
القرينة ،كنا  +في ،فعل  +القرينة) ،وفعل ال يدل معنى الزمان في فعل "ساءت"
الجامد .وفي اآلية  99وجد فعالن ،فعل يدل معنى زمان املستقبل في "عس ى" ،وفعل
يدل معنى الزمانة الثالثة املاض ي والحال واملستقبل بسياق (كان  +القرينة) .وفي
اآلية  103وجدت  3أفعال ،فعالن يدالن معنى زمان املستقبل بسياق متساو (إذا +
فعل) ،وفعل يدل معنى زمان املاض ي بسياق (فعل  +على) .وفي اآلية  111وجد فعل
واحد يدل معنى الزمانة الثالثة املاض ي والحال واملستقبل بسياق (كان  +القرينة).
وفي اآلية  113وجدت  4أفعال التي كلها تدل معنى زمان املاض ي بسياق (فعل جواب
لوال ،فعل  +على ،فعل :العطف ،فعل  +على) .) .وفي اآلية  119وجد فعل واحد يدل
معنى زمان املستقبل بسياق (فقد+فعل لجواب) .وفي اآلية  123وجد فعل واحد ال
يدل معنى الزمان في "ليس" الجامد .وفي اآلية  129وجد فعالن ،فعل يدل معنى
املستقبل بسياق (لو املصدرية  +فعل) ،وفعل يدل معنى الزمانة الثالثة املاض ي
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والحال واملستقبل بسياق (كان  +القرينة) .وفي اآلية  141وجدت  4أفعال التي كلها
يدل معنى زمان املستقبل بسياق (إن  +كان ،فعل لجواب ،إن  +كان ،فعل لجواب).
وفي اآلية  151وجد فعل واحد ال يدل معنى زمان املاض ي بسياق (فعل  +القرينة) .في
اآلية  157وجدت  6أفعال التي كلها يدل معنى زمان املاض ي بسياق (فعل  +القرينة،
ما النافية  +فعل ،فعل :العطف ،فعل :العطف ،الذين  +فعل ،ما النافية  +فعل).
وفي اآلية  161وجد الفعالن يدالن معنى زمان املاض ي بسياق (قد  +فعل ،فعل +
القرينة) .وفي اآلية  167وجدت  3أفعال التي كلها يدل معنى زمان املاض ي بسياق
(الذين  +فعل ،فعل :العطف ،قد  +فعل) .وفي اآلية  169وجد فعل واحد يدل معنى
الزمانة الثالثة املاض ي والحال واملستقبل بسياق (كان  +القرينة) .وفي اآلية 171
وجد الفعالن ،فعل يدل معنى زمان املاض ي بسياق (فعل  +إلى) ،وفعل يدل معنى
الزمانة الثالثة املاض ي والحال واملستقبل بسياق (فعل  +القرينة).
الخالصة

معنى زمان الفعال املاضية الذي ُوجد في بعض آيات من سورة النساء أن
الفعل املاض ي تضمن معنى املاض ي كما هو في صيغته ،وهذا بعدد  64فعال ،وهو
املاض ي املطلق ،يعني  9أفعال .واملاض ي املقيد ،يعني الول املاض ي الجازم وهو في
كالم موجب بعد قد  4أفعال ،وفي كالم سلب بعد ما فعالن ،وقبل الظروف 9
أفعال ،وبعد االستفهام فعل واحد ،وبعد املوصوالت  25فعال ،وبعد لو حرف شرط
ملا مض ى ولوال فعالن ،وجواب لو ولوال فعالن ،والتابع (العطف والبدل) على ما ذكر
 7أفعال .والثاني في املاض ي الروائي وهو بعد كان فعل واحد ،وبعد ملا فعل واحد،
وعند صحبه بالالم الجوابية فعل واحد .والفعل املاض ي تضمن معنى الحال ،هذا
بعدد  4أفعال ،يعني في أفعال الشروع  3أفعال وبقيد اآلن فعل واحد .والفعل
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املاض ي تضمن معنى املستقبل ،وهذا بعدد  33فعال .وهو املستقبل املطلق ،في
الوعيد فعالن ،وفي معنى الرجاء  3أفعال .واملستقبل املقيد ،يعني املستقبل املعلق
وهو جزاء للشرط  8أفعال ،وفي الشرط  13فعال .وبعد حيث فعالن ،وبعد الظرفية
فعل واحد ،وبعد املصدرية فعالن ،والعطف على ما ذكر فعالن .والفعل املاض ي
تضمن معنى الزمانة الثالثة املاض ي والحال واملستقبل ،وهذا بعدد  12فعال ،يعني
يأتي الكثر من كان التي هي للدوام واالستمرار .والفعل املاض ي ال يتضمن معنى
الزمان ،وهذا بعدد  5أفعال لصيغته الجامدة .فالفعال املاضية متضمنة معنى
الزمان ة املاض ي والحال واملستقبل بل تجرد عنها بحسب القرينة التي تأتي في الجملة،
سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية أو شرطية.
ويرجى أن هذه الصحيفة نافعة ومسهلة ملتعلم اللغة العربية ومعلمها خاصة
عند تعليم اللغة العربية .وتكون أساسا لهم فيها ،إما في تطبيق مهارات اللغة العربية
سواء كانت في االستماع أو الكالم أو القراءة أو الكتابة ،وفي جميع ما يتعلق باللغة
العربية لسانيا كان أو كتابيا من التعليم.
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