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د  

  الشعار
  

أحرصوا على تعلم اللغة العربية 
  فإنها جزء من دينكم

  )عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه(

  
 إن :قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي هريرة قال

 ما هي إال ثالثون آية سورة من كتاب اهللا
شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم 

  الجنة وهي سورة تباركالقيامة وأدخلته 
  
  

يرفَع اُهللا الَِّذين أمنوا ِمنكُم والَِّذين أُوتوا 
 )11: اادلة(الِْعلْم درجاِت 

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat.” 
 



ه  

  اإلهداء
  
  

  إىل أيب املكرم احملبوب سوفرمان وأمي املكرمة احملبوبة مسلمة

 خرةذين ربياين صغريا حفظهما اهللا يف سالمة الدين والدنيا واآللال

   األحباءة سولستأناوإىل أخيت الصغري

   علموين وربوينوإىل معلمي ومريب الذين

  نفعنا اهللا م وبعلومهم وبأسرارهم وبربكام يف الدارين

  :أهدي هذا البحث اجلامعي

  ....عرفانا بفضلهم

  بيننا يف الدنيا واآلخرة،داعيا أن جيمع اهللا تعاىل 

  راجيا من كل قارئ يطلع على هذا البحث اجلامعي،

  أن يدعو يل وهلم، كلما نظر يف صفحاته،

  لرمحن الرحيم أن جيمعنا بفضله ومنهوأن يسأل ا

 . أمسائه احلسىنحتت ظالل



و  

  كلمة والتقدير
  

احلمد هللا علم بالقلم وعلم اإلنسان ما مل يعلم والصالة والسالم على 
 آله وصحبه، وحنمد هللا تعاىل سيدنا حممد أفصح اللسان وخري األنام وعلى

ل بعض ذالك إلكماشاكرين على انتهاء كتابة هذا البحث ومتامها، وال محد
ا بكلية ا اللغة العربية وآدقسمالشروط للحصول على درجة سرجانا يف 

  .امعة اإلسالمية احلكومية مباالنجاجلالعلوم اإلنسانية والثقافة يف 
يت أعطاها إيانا األساتذة  شكرا جزيال على التفضيل والعلوم الهونشكر

 ننسى بكلمة الشكر أيضا شجعونا يف طلب العلم يف هذه اجلامعة، والالذين 
 مديرعلى عميد الكلية ومجيع جملس األساتذة وباخلصوص على حضرة 

 وأما الذين هلم حة فرصةاتاجلامعة اإلسالمية احلكومية بكل تفضيل وجهد إل
  : الفضل والعناية يف خالل كتابة هذه الرسالة األخرية، فهم

 اجلامعة اإلسالمية مديرو وفيسور الدكتور احلاج إمام سوفرايوغاحملترم الرب. 1
  .احلكومية مباالنج

 كلية العلوم عميد ينطى أمحدااحملترم الدكتورأندوس الشيخ احلاج دمي. 2
  .امعة اإلسالمية احلكومية مباالنجاجليف  اإلنسانية والثقافة

 اللغة قسم احملترم الدكتورأندوس الشيخ احلاج ولدانا ورغاديناتا رئيس. 3
  .امعة اإلسالمية احلكومية مباالنجاجلا يف االعربية وآد

احملترم الدكتورأندوس الشيخ احلاج إمام مسلمني املاجستري املشرف األول . 4
  . يف كتابة البحث اجلامعيتشرف وأرشذ الباحثالذي 

الذي تشرف   الثاين عن هذا البحثاألستاذ أوريل حبر الدين املشرف. 5
  . يف كتابة البحث اجلامعيوأرشذ الباحث



ز  

ل  يف حنامها وحثاين على حتقيق األمل والتفاؤربياينوالدي احملترمني، مها . 6
  .ملواجهة احلياة املليئة من التحديات فجزامها اهللا خري اجلزاء

 احملاضرين األحباء الذين انتهل الباحث منهم كثريا من يتذمجيع أسات. 7
  .العلوم

   . واهلمةع احلماسة، أنتم منبةكل عائليت من جدي وجديت وأخيت الصغري. 8
نور إمامة، ديان : منهاالذي قد وقع يف قليب، مجيع النساء األحباء . 8

نيس ، أغإستقامة، نور القمرية، رفعة، رطنا حسنية هدى، أسوة النعمة
  .ساعدين إلمتام هذا البحث اجلامعي ت الذينمونيكا، جلسي أوليفية

ال البسيط، إحياء علوم أكم:  منهاجلامعةمجيع أصحايب األحباء يف هذه ا. 9
، إمام وحي الدين، أسعد مسعود، سليمان املدورية، مصباح الفريح

، أم إفّة، ، حممد حسني، خملصني، بيهاقيونو دوي جهينالدين، حسوا
 أو ،وغريهانعمة الصاحلة، تيتيك نور فطمة، سيت رشديانا، نشوة النعمة 

 الالزيب، عني أحسن الدين، مهاجر إىل اهللا، طاهر:  منهايف قرييت
، أفيف زناين، مفتاح احلبيب  سوأنيم،،اليقني، أحسني هدى ونور فقيه

  .كتابة هذا البحث اجلامعي الذين حثوين على وغريها أستاذ محيدي
  .وهم من علموا الباحث عدة العلوم واملعارف أخلصهم وحفظهم اهللا. 10

وجال يرجو الباحث أن تكون أعماله وأعماهلم مقبولة عند اهللا جل 
  .وأن جيعل اهللا حبثه اجلامعي حبثا نافعا ملن قرأه آمني

 2007 ينايرماالنج، 
  الباحث

  
  مفتاح اخلريي



ح  

  ملخص البحث
  

، أقسام األفعال باعتبار زماا وأحواهلا يف سورة امللك 2006اخلري، مفتاح، 
 ا، كلية العلوماد اللغة العربية وآقسمحبث جامعي، ، )دراسة حتليلية حنوية(
 . مباالنج والثقافة باجلامعة اإلسالمية احلكوميةإلنسانيةا

  
يهدف هذا البحث إىل كشف مواضع األفعال املاضية مع أحكامها وأحوال بنائها، 
وأفعال املضارعة مع أحكامها وأحوال إعراا وبنائها، وأفعال ألمر مع أحكامها 

  .وأحوال بنائها، وعددها يف سورة امللك
 يعين البحث الذي تحليل هذا البحث هو املنهج الوصفي، لدمحفمنهج البحث املست

 .يعتمد على دراسة الواقع والظاهر كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا
طريقة و ،تفاسري القرآن الكرمي والدراسة اخلاصة يف النحو العرىبومصدر البحث هو 

 وهي قراءة  التاليةاخلطواتباحث البقام  ومن مث . البيانات، وطريقة حتليل البياناتمجع
سورة امللك آية بعد آية واستخراج اآليات الىت تتضمن على األفعال مث استخراج 

  قام الباحث ليجرى وصف املعلومات بطالقة،.األفعال املستعملة يف سورة امللك
  .تعيني أنواع األفعال املستعملة يف سورة امللك عند زمااب

 أن األفعال املستعملة يف سورة امللك هيفوصل إليها الباحث وأما نتائج البحث اليت 
ثالثة أفعال، وهي املاضى واملضارع واألمر، ومعاىن األفعال املوجودة يف سورة امللك 

 املنجية واملانعة ألا تقي صاحبها وتنجيه من عذاب القرب والقيامة، هي يبني فيها عن
 .القرب وورد يف فضلها أحاديث كثرية منهاواادلة أيضا ألا جتادل عن صاحبها يف 

نعرف أن الفعل املاضى هو كل فعل يدل على حدوث عمل مقترن بالزمان املاضى أو 
. التكلم، ومن مث يعرف الفعل املاضى بتاء التأنيث الساكنة وبتاء الضمري أو تاء الفاعل

فعال ) نأربع وأربعو (44: وجد أن عدد األفعال املاضية يف سورة امللك حوايل
، وأما )عشرون فعال ماضيا (20:  على الفتح فهيوأما األفعال املاضية املبنية. ضياما



ط  

، وأما األفعال )يامخسة عشر فعال ماض (15:  على السكون فهياألفعال املاضية املبنية
وأن الفعل املضارعة هو كل فعل ). تسعة أفعال (9:   على الضم فهياملاضية املبنية

مل يف الزمان احلاضر أو املستقبل، وال بد أن يكون مبدوءا حبرف يدل على حصول ع
وجد أن عدد األفعال املضارعة . من أحرف املضارعة وهي اهلمزة والنون والياء والتاء

. ، منها معرب ومنها مبين)ثالثون فعال مضارعا (30: الواقعة يف سورة امللك حوايل
تسع وعشرون فعال  (29: عرب يعينعدد األفعال املضارعة املبنية واحد وغريها م

ثالث وعشرين فعال  (23: وأما األفعال املضارعة املرفوعة فعددها). مضارعا معربا
، وأما األفعال )ثالثة أفعال (3: ، وأما األفعال املضارعة املنصوبة فعددها)مضارعا

: ملعربة، فاموع من األفعال املضارعة ا)ثالثة أفعال (3: املضارعة ازومة فعددها
وأن الفعل األمر هو كل فعل يدل على طلب أو  ).تسع وعشرون فعال مضارعا (29

وجد أن عدد األفعال األمر الواقعة . حدوث عمل يف الزمان املستقبل بعد زمن التكلم
: وأما أفعال األمر املبنية على السكون فعددها). ستة أفعال(6 : يف سورة امللك حوايل

، وأما )أربعة أفعال (4:  األمر املبنية على حذف النون فعددها، وأما أفعال)فعالن (2
  .أفعال األمر املبنية على الفتح ومبنية على حذف حرف العلة ال توجد يف سورة امللك
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  .2006/2007، للعام الدراسي اااللغة العربية وآد
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ب  

  وزارة الشؤون الدينية
  اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج

 شعبة اللغة العربية وآداا
  موافقة جلنة املناقشة
 بسم اهللا الرمحن الرحيم
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  )دراسة حتليلية حنوية(    

قسم اللغة  يف ) 1s(سرجانا وقررت اللجنة بنجاحه واستحقاقه درجة 
 بكلية العلوم اإلنسانية والثقافة، كما يستحق أن يوصل بدراسته ااالعربية وآد

  .إىل ما هو أعلى من هذه املرحلة
  (               )  أندوس احلاج محزوي املاجستريالدكتور  .1
  (               )        أمحد مبلغ املاجستري .2
  (               ) ملاجستريأندوس احلاج إمام مسلمني االدكتور  .3

  2007تقريرا مباالنج، يناير 

  عميد كلية العلوم اإلنسانية والثقافة
  

   املاجستريين دمياطي أمحد احلاجالدكتور أندوس
  150035072 :رقم التوظيف



ج  

  وزارة الشؤون الدينية
  اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج

 قسم اللغة العربية وآداا
  العلوم اإلنسانية والثقافةكلية عميد ةموافق

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

استلمت اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج هذا البحث اجلامعي الذي 
  :كتبه الباحث
  مفتاح اخلريي    :   الطالب      
 02310066    :  رقم التسجيل
  اااللغة العربية وآد    :   القسم       

  ل باعتبار زماا وأحواهلا يف سورة امللكأقسام األفعا:  البحث  عنوان
  )دراسة حتليلية حنوية(    

يف اجلامعة اإلسالمية  ) 1s(سرجانا إلمتام دراسته واحلصول على درجة 
، للعام ااقسم اللغة العربية وآد-الثقافةوكلية العلوم اإلنسانية -احلكومية
  .2006/2007الدراسي 

    
  2007  يناير مباالنج،اتقرير

   كلية العلوم اإلنسانية والثقافةعميد
  

   املاجستريين دمياطي أمحد احلاجالدكتور أندوس
 150035072 :رقم التوظيف



د  

  الشعار
  

أحرصوا على تعلم اللغة العربية 
  فإنها جزء من دينكم

  )عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه(

  
 إن :قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي هريرة قال

 ما هي إال ثالثون آية سورة من كتاب اهللا
شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم 

  الجنة وهي سورة تباركالقيامة وأدخلته 
  
  

يرفَع اُهللا الَِّذين أمنوا ِمنكُم والَِّذين أُوتوا 
 )11: اادلة(الِْعلْم درجاِت 

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat.” 
 



ه  

  اإلهداء
  
  

  إىل أيب املكرم احملبوب سوفرمان وأمي املكرمة احملبوبة مسلمة

 خرةذين ربياين صغريا حفظهما اهللا يف سالمة الدين والدنيا واآللال

   األحباءة سولستأناوإىل أخيت الصغري

   علموين وربوينوإىل معلمي ومريب الذين

  نفعنا اهللا م وبعلومهم وبأسرارهم وبربكام يف الدارين

  :أهدي هذا البحث اجلامعي

  ....عرفانا بفضلهم

  بيننا يف الدنيا واآلخرة،داعيا أن جيمع اهللا تعاىل 

  راجيا من كل قارئ يطلع على هذا البحث اجلامعي،

  أن يدعو يل وهلم، كلما نظر يف صفحاته،

  لرمحن الرحيم أن جيمعنا بفضله ومنهوأن يسأل ا

 . أمسائه احلسىنحتت ظالل



و  

  كلمة والتقدير
  

احلمد هللا علم بالقلم وعلم اإلنسان ما مل يعلم والصالة والسالم على 
 آله وصحبه، وحنمد هللا تعاىل سيدنا حممد أفصح اللسان وخري األنام وعلى

ل بعض ذالك إلكماشاكرين على انتهاء كتابة هذا البحث ومتامها، وال محد
ا بكلية ا اللغة العربية وآدقسمالشروط للحصول على درجة سرجانا يف 

  .امعة اإلسالمية احلكومية مباالنجاجلالعلوم اإلنسانية والثقافة يف 
يت أعطاها إيانا األساتذة  شكرا جزيال على التفضيل والعلوم الهونشكر

 ننسى بكلمة الشكر أيضا شجعونا يف طلب العلم يف هذه اجلامعة، والالذين 
 مديرعلى عميد الكلية ومجيع جملس األساتذة وباخلصوص على حضرة 

 وأما الذين هلم حة فرصةاتاجلامعة اإلسالمية احلكومية بكل تفضيل وجهد إل
  : الفضل والعناية يف خالل كتابة هذه الرسالة األخرية، فهم

 اجلامعة اإلسالمية مديرو وفيسور الدكتور احلاج إمام سوفرايوغاحملترم الرب. 1
  .احلكومية مباالنج

 كلية العلوم عميد ينطى أمحدااحملترم الدكتورأندوس الشيخ احلاج دمي. 2
  .امعة اإلسالمية احلكومية مباالنجاجليف  اإلنسانية والثقافة

 اللغة قسم احملترم الدكتورأندوس الشيخ احلاج ولدانا ورغاديناتا رئيس. 3
  .امعة اإلسالمية احلكومية مباالنجاجلا يف االعربية وآد

احملترم الدكتورأندوس الشيخ احلاج إمام مسلمني املاجستري املشرف األول . 4
  . يف كتابة البحث اجلامعيتشرف وأرشذ الباحثالذي 

الذي تشرف   الثاين عن هذا البحثاألستاذ أوريل حبر الدين املشرف. 5
  . يف كتابة البحث اجلامعيوأرشذ الباحث



ز  

ل  يف حنامها وحثاين على حتقيق األمل والتفاؤربياينوالدي احملترمني، مها . 6
  .ملواجهة احلياة املليئة من التحديات فجزامها اهللا خري اجلزاء

 احملاضرين األحباء الذين انتهل الباحث منهم كثريا من يتذمجيع أسات. 7
  .العلوم

   . واهلمةع احلماسة، أنتم منبةكل عائليت من جدي وجديت وأخيت الصغري. 8
نور إمامة، ديان : منهاالذي قد وقع يف قليب، مجيع النساء األحباء . 8

نيس ، أغإستقامة، نور القمرية، رفعة، رطنا حسنية هدى، أسوة النعمة
  .ساعدين إلمتام هذا البحث اجلامعي ت الذينمونيكا، جلسي أوليفية

ال البسيط، إحياء علوم أكم:  منهاجلامعةمجيع أصحايب األحباء يف هذه ا. 9
، إمام وحي الدين، أسعد مسعود، سليمان املدورية، مصباح الفريح

، أم إفّة، ، حممد حسني، خملصني، بيهاقيونو دوي جهينالدين، حسوا
 أو ،وغريهانعمة الصاحلة، تيتيك نور فطمة، سيت رشديانا، نشوة النعمة 

 الالزيب، عني أحسن الدين، مهاجر إىل اهللا، طاهر:  منهايف قرييت
، أفيف زناين، مفتاح احلبيب  سوأنيم،،اليقني، أحسني هدى ونور فقيه

  .كتابة هذا البحث اجلامعي الذين حثوين على وغريها أستاذ محيدي
  .وهم من علموا الباحث عدة العلوم واملعارف أخلصهم وحفظهم اهللا. 10

وجال يرجو الباحث أن تكون أعماله وأعماهلم مقبولة عند اهللا جل 
  .وأن جيعل اهللا حبثه اجلامعي حبثا نافعا ملن قرأه آمني

 2007 ينايرماالنج، 
  الباحث

  
  مفتاح اخلريي



ح  

  ملخص البحث
  

، أقسام األفعال باعتبار زماا وأحواهلا يف سورة امللك 2006اخلري، مفتاح، 
 ا، كلية العلوماد اللغة العربية وآقسمحبث جامعي، ، )دراسة حتليلية حنوية(
 . مباالنج والثقافة باجلامعة اإلسالمية احلكوميةإلنسانيةا

  
يهدف هذا البحث إىل كشف مواضع األفعال املاضية مع أحكامها وأحوال بنائها، 
وأفعال املضارعة مع أحكامها وأحوال إعراا وبنائها، وأفعال ألمر مع أحكامها 

  .وأحوال بنائها، وعددها يف سورة امللك
 يعين البحث الذي تحليل هذا البحث هو املنهج الوصفي، لدمحفمنهج البحث املست

 .يعتمد على دراسة الواقع والظاهر كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا
طريقة و ،تفاسري القرآن الكرمي والدراسة اخلاصة يف النحو العرىبومصدر البحث هو 

 وهي قراءة  التاليةاخلطواتباحث البقام  ومن مث . البيانات، وطريقة حتليل البياناتمجع
سورة امللك آية بعد آية واستخراج اآليات الىت تتضمن على األفعال مث استخراج 

  قام الباحث ليجرى وصف املعلومات بطالقة،.األفعال املستعملة يف سورة امللك
  .تعيني أنواع األفعال املستعملة يف سورة امللك عند زمااب

 أن األفعال املستعملة يف سورة امللك هيفوصل إليها الباحث وأما نتائج البحث اليت 
ثالثة أفعال، وهي املاضى واملضارع واألمر، ومعاىن األفعال املوجودة يف سورة امللك 

 املنجية واملانعة ألا تقي صاحبها وتنجيه من عذاب القرب والقيامة، هي يبني فيها عن
 .القرب وورد يف فضلها أحاديث كثرية منهاواادلة أيضا ألا جتادل عن صاحبها يف 

نعرف أن الفعل املاضى هو كل فعل يدل على حدوث عمل مقترن بالزمان املاضى أو 
. التكلم، ومن مث يعرف الفعل املاضى بتاء التأنيث الساكنة وبتاء الضمري أو تاء الفاعل

فعال ) نأربع وأربعو (44: وجد أن عدد األفعال املاضية يف سورة امللك حوايل
، وأما )عشرون فعال ماضيا (20:  على الفتح فهيوأما األفعال املاضية املبنية. ضياما



ط  

، وأما األفعال )يامخسة عشر فعال ماض (15:  على السكون فهياألفعال املاضية املبنية
وأن الفعل املضارعة هو كل فعل ). تسعة أفعال (9:   على الضم فهياملاضية املبنية

مل يف الزمان احلاضر أو املستقبل، وال بد أن يكون مبدوءا حبرف يدل على حصول ع
وجد أن عدد األفعال املضارعة . من أحرف املضارعة وهي اهلمزة والنون والياء والتاء

. ، منها معرب ومنها مبين)ثالثون فعال مضارعا (30: الواقعة يف سورة امللك حوايل
تسع وعشرون فعال  (29: عرب يعينعدد األفعال املضارعة املبنية واحد وغريها م

ثالث وعشرين فعال  (23: وأما األفعال املضارعة املرفوعة فعددها). مضارعا معربا
، وأما األفعال )ثالثة أفعال (3: ، وأما األفعال املضارعة املنصوبة فعددها)مضارعا

: ملعربة، فاموع من األفعال املضارعة ا)ثالثة أفعال (3: املضارعة ازومة فعددها
وأن الفعل األمر هو كل فعل يدل على طلب أو  ).تسع وعشرون فعال مضارعا (29

وجد أن عدد األفعال األمر الواقعة . حدوث عمل يف الزمان املستقبل بعد زمن التكلم
: وأما أفعال األمر املبنية على السكون فعددها). ستة أفعال(6 : يف سورة امللك حوايل

، وأما )أربعة أفعال (4:  األمر املبنية على حذف النون فعددها، وأما أفعال)فعالن (2
  .أفعال األمر املبنية على الفتح ومبنية على حذف حرف العلة ال توجد يف سورة امللك
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 الباب األول
  املقدمة

  خلفية البجث. أ
احلمد هللا الذى رفع درجة العلماء ونصب رأيتهم وأعلى     

 كفى بالعلم شرفا أن كل أحد .هل اجلهل والعمىأمنارهم وخفض 
والصالة والسالم على . يدعيه، وكفى باجلهل ذما أن كل أحد ينكره

لى آله  حممد أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء وعاألمىالنيب العريب 
  .وأصحابه عني ينابيع احلكمة ومنبع اإلعراب والبناء

 هذه األمة احملمدية فأنزل عليها كتابه  قد كرم اهللا:أما بعد   
ا وعالجا ملشاكلها  الكتب السماوية ليكون دستورا حليااملعجز، خامت

إن القرآن هو كالم اهللا املعجز املرتل على خامت .  القرآن الكرميوهو
طة األمني جربيل عليه السالم املكتوب يف اسواملرسلني بواألنبياء 

املصاحف، املنقول إلينا بالتواتر املتعبد بتالوته املبدوء بسورة الفاحتة 
  .1املختتم بسورة الناس

 إىل أن القرآن مبا اشتمل عليه من املعجزات الكثرية، ناوبعد نظر    
ت مبوت الرسول قد كتبها اهللا اخللود مل يذهب بذهاب األيام ومل مي

  .عليه الصالة والسالم

                                                 
  .8: ، ص1985 حممد علي الصابوين، التباين يف العلوم القرآن،  1
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ع أحد من الناس أن ومما يدل على إعجاز القرآن الذى مل يستط    
ٍت وادعوا مِن اتريوا ِبعشِر سوٍر مثِْلِه مفْقُلْ فَأْت" تعاىل  قوله.هيأيت مبثل

ص متِن اِهللا ِانْ كُنود نم متطَعتااسن2"ِدِقي.  
ا عرفنا أن اللغة املستعملة يف القرآن العظيم هي اللغة كم    

. 3"ِانا جعلْنه قُرآنا عرِبيا لَعلَّكُم تعِقلُونَ"كما قال اهللا تعاىل . العربية
ولذلك وجب على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية، ألا مفتاح لفهم 

 .القرآن
 . ىف الكالم والكتابةإن اللغات ىف العامل هلا قواعد خمصوصة    

 ه والوصول إىل مقصودةوبالقواعد جيتنب املتكلم من الزالئل ىف الكتاب
   .لك اللغة العربية هلا قواعد ىف الكالم والكتابة وكذ،ىف الكالم

واللغة العربية هي الكلمات الىت يعرب ا العرب عن أغراضه،     
ها الصرف وهلا ثالثة عشر علما من. وقد وصل إلينا بطريق النقل

والنحو والرسم واملعاين والبيان والبديع وتاريخ األدب ومنت اللغة 
ما يبحثان ومن أهم تلك العلوم علم النحو والصرف، أل. وغريها

  . لفهم اجلملةتركيب الكلمة ومها أساس
والنحو هو العلم . لقواعد العربية تتكون من النحو والصرفإن ا    

أواخر الكلمات العربية ىف حال بالقواعد الىت يعرف ا أحكام 
وأما الصرف هو العلم . تركيبها من اإلعراب والبناء وما يتبع ذلك

                                                 
  13: سورة هود 2
 3: سورة اخلرف 3



 3

عرف ا صيغ الكلمات العربية وأحواهلا الىت ليست بإعراب تبأصول 
  .4وال بناء

حوال الكلمات العربية أعرف ا يواإلعراب هو العلم بأصول     
ن يكون آخر أجيب عليه فيه نعرف ما . 5من حيث اإلعراب والبناء

لزوم حاله بعد انتظامها  جزم أو جر أو الكلمات من رفع ونصب أو
  .ىف اجلملة

نية واألحاديث النبوية آيات القر نظر الباحث إىل اآل أنبعد    
 يف خاصةوالكتب املختلفة رأى أن مبحث األفعال من أهم املباحث، 

 القواعد اللغوية  يفثلبحوا  يف جمالاجلامعة االسالمية احلكومية مبالنج
مكتبة ا، ويكون مصدرا فيه املصادر واملراجع يف ه الباحثني فييساعدو

  .اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبالنج
 أساس من أسس تعلم ه ألنو، النحيقوم الباحث بدراسةومن مث    

وال ميكن . م القواعد اللغويةدون تعل الناس هامهلىت اليفاللغة العربية ا
كتابة جيدة وال يتكلموا كالما فصيحا إال بفهم قواعد اللغة أن يكتبوا 
  .عىن املقصودامل  يف ألن األخطاء ىف الكالم أو يف التركيب تؤثر،العربية

أقل   الكرمي وهي تتكونسورة امللك هي إحدى سور القرآن    
سور الىت الحدى من مئة آية وهي ثالثون آية، وسورة امللك هي من إ

سلمني بتالوا يف حيام اليومية حلكم يتضمنها من امل اعتاد الناس
جد أن استعمال الفعل املاضى أوبعد أن أقرأ هذه السورة . وفضائلها

                                                 
 .8: ص, ، اجلزء األول1984لفكر، بريوت، مصطفى الغالييىن، جامع الدروس العربية، دار ا 4
  .8: ص, نفس املرجع 5
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 على زمان احلال واالستقبال ومن فيها ومن فعل املضارع الذى يدل
  الباحث إىل اختياراهذا هو الذى دع. جد فيها أيضافعل األمر أ

األفعال باعتبار أقسام ":  موضوعتدراسة األفعال، ووضع الباحث حت
 ". يف سورة امللكأحواهلازماا و

  
      أسئلة البحث. ب
قدم الباحث أسئلة البحث ي ،بناء على خلفية البحث السابقة    

  :فيما يلي
  فعال املاضية ىف سورة امللك؟لألواضع امل ما  . أ
 ها يف سورة امللك؟ئحوال بناأ األفعال املاضية وعالمات ما. ب
 ألفعال املضارعة ىف سورة امللك؟لواضع امل ام. ج
ها ىف ئعة وأحكامها وأحوال إعراا وبناعالمات األفعال املضار ما  . د

 سورة امللك؟
 ألفعال األمر يف سورة امللك؟لواضع امل ما. ه
ها يف سورة ئمر وأحكامها وأحوال إعراا وبناما عالمات األفعال األ. و

 امللك؟
 
  أهداف البحث. ج
خدمها الباحث سندا إىل ي املسائل السابقة فستلكء يف ضو    

عال إما ماضيا عرفة مواضع األفم  إىلأهداف البحث الذي يقصد
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ها وأحوال ئعالماا وأحكامها إما أحوال بناعرفة مومضارعا وأمرا، و
 . إعراا يف سورة املللك

  
  حتديد البحث. د
احث حدد فإن الب. إنطالقا فيه عنوانه البحث السالف الذكر    

: أما الفعل فيشتمل على تسعة فصول منها :دراسته يف املسائل التالية
 وأن ينقسم ،6رأن ينقسم الفعل باعتبار زماا إىل ماض ومضارع وأم

 وأن ينقسم الفعل باعتبار فاعله ،7الفعل باعتبار معناه إىل متعدى والزم
إىل صحيح  وأن ينقسم الفعل باعتبار قوته وضعفه ،8إىل معلوم وجمهول

  . وغريها،9ومعتل
فاحنصر الباحث على أقسام األفعال باعتبار زماا وهى الفعل 

تعلق ا من عالماا وأحوال يما  و،املاضى وفعل املضارع وفعل األمر
  .ها وأحكامهائبنا

 ومن مث ، سورة114بلغ عددها وأما سورة القرآن فكثرية 
 من التعريف وأسباب صر الباحث على سورة امللك وما يتعلق اتاق

 .الرتول واإلرشادات
  

                                                 
 .24: مصطفى الغالييىن، املرجع السابق، اجلزء األول، ص 6
  .24: ص, نفس املرجع 7
  .38: ص, نفس املرجع 8
  .39: ص, نفس املرجع 9
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  أمهية البحث  . ه
  :تتمثل أمهية هذا البحث يف النقاط التالية

 حتليل  دراسة يف النحو الذى قديطبقيستطيع أن  : للباحث1. 
  .سورة امللك

يستطيع أن يعرف القارئ أقسام األفعال باعتبار زماا 2. 
 . يف سورة امللكأحواهلاو
أن يقوم بدراسة القرآن حول علم النحو ويستطيع القارئ 3. 

والتفسري حىت يستطيع أن يرقى كفاءته يف فهم معاىن القرآن 
 . يف سورة امللكاصةخ

  
  منهج البحث . و

  :تيةث باملناهج اآليقوم الباحث ىف هذا البح
 مصادر البحث  .أ 

عتمد عليها الباحث ىف كتابة هذا ا الرئيسية الىت املصادرهناك 
غريها من الكتاب املتعلقة  و، العربية وقواعدهاكتب اللغة منهاالبحث 

  :وتفصيل ذلك فيها يلي. ا
  القرآن الكرمي 1. 
  تفسري القرآن الكرمي 2. 
 جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغالييين 3. 
 حنو الواضح لعلي اجلارم ومصطفى أمني 4. 
 لألستاذ ظاهر يوسف اخلطيب  املعجم املفصل يف اإلعراب5. 
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 إلعراب للمدرسة هداية املبتدئني كديرىا6. 
 قة مجع البياناتيطر  .ب 

  :التاليةاخلطوات بيقوم الباحث  رجوة،للحصول على النتائج امل
  تالوة سورة امللك من أوهلا إىل آخرها1. 
 ية يف سورة امللكآستخراج األففال املاضية من كل ا2. 
 ية يف سورة امللكآستخراج األفعال املضارعة من كل ا3. 
 ية يف سورة امللكآستخراج األفعال األمر من كل ا4. 

  طريقة حتليل البيانات  .ج 
  :يستخدم الباحث الطريقة التاليةف حتليل البيانات أما

ها يف سورة ئال املاضية وعالماا وأحوال بناتعيني األفع1. 
  امللك

 .2ا وأحوال تعيني األفعال املاضارعة وأحكام إعراا وعالما
 ة امللكها يف سورئبنا

ها ئكام إعرا وعالماا وأحوال بناتعيني األفعال األمر وأح3. 
 يف سورة امللك

  
  هيكل البحث. ي

  : هذا البحث إىل أربعة أبواب كما يليقسم الباحث
 يف هذا الباب عن مقدمة البحث، وهو  الباحثيتكلم: الباب األول

خلفية البحث وأسئلته وأهدافه وحتديده : حيتوى على
  .ه ومنهجه وهيكلهوأمهيت
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 عن ويتكلم الباحث يف هذا الباب  وهو البحث النظرى:الباب الثاىن
بين الباحث نظرية البحث عامة . تعريف األفعال وأقسامها

 العلمي  باهلدف أن يكون الباحث يف حبثيف الباب الثاىن
  .قاعدة يف حتليل البيانات

 البحث انات هذا الباب يتكلم الباحث عن عرض بييف: الباب الثالث
 يف سورة هلااأحوأقسام األفعال باعتبار زماا و"وهي 
تحليل أقسام األفعال ل الباحث بيانات البحث ذكر". امللك

 يف الباب ذكورة بنظرية البحث املأحواهلاباعتبار زماا و
  .الثاىن

وحيتوى على ختتام ذكر الباحث فيه اال آخر الباب هوو: الباب الرابع
  .التوصياتالبحث واخلالصة 
  .املراجع
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  الباب الثاين
  البحث النظري

  أقسام األفعال باعتبار زماا  . أ
أو .10حصول عمل مقيد بزمنالفعل هو كل كلمة تدل على 

. 11 وضعاكلمة دلت بنفسها على معىن مقترن بأحد األزمنة الثالثة
 - يذْهب-ذَهب: وهي الزمان املاضى أو احلاضر أو املستقبل، حنو

، أو بعبارة أخرى ينقسم الفعل باعتبار زمانه إىل ماض 12ذْهبا
 .13ومضارع وأمر

  
 الفعل املاضى1. 

إذا تكلم الباحث عن الفعل املاضى فعليه أن يعرف ما يتعلق به 
 .من تعريفه وعالماته وأحوال بنائه

  
  تعريف الفعل املاضى .1.1

الفعل املاضى هو كل فعل يدل على حصول عمل يف الزمان   
فاملاضى ما دل على معىن يف ": قال الشيخ مصطفى الغالييين. 14املاضى

لَّمعوت دهتاَء واجأمحد قبش ذكر. 15"نفسه مقترن بالزمان املاضى كج 

                                                 
  .311: ص .)بدون السنة (جدة-األستاذ ظاهر يوسف اخلطيب، املعجم املفصل يف اإلعراب، احلرمني 10
  .5: ، ص)بدون السنة(، دار احياء الكتب العربية، اندونيسية  على متممة األجرومية الفواكه اجلنية شرح الفاكهى،عبد اهللا بن أمحد 11
  .105:  صع يف اللغة العربية حنوها وصرفها، اجلزء األول، دار الفكر، املرجعلى رضا،12

 24:  ص،يىن، املرجع السابق، اجلزء األولمصطفى الغالي 13
   20:  ص،)بدون السنة(لواضح، اجلزء األول، طار املعارف، مصر  النحو اعلى اجلارم ومصطفى أمني،14

 24:  صمصطفى الغالييىن، املرجع السابق، اجلزء األول، 15
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الفعل املاضى معىن على حدث جرى قبل التكلم، أنّ يف كتابه الكامل 
  .16مثل أَقْبلَ

 :خ اهلامشىقال الشي. ستقبالوقد يدل املاضى على احلال واال
ِبعتك هذَا : املاضى يدل على احلال إذا استعمال يف العقود حنو"

كتبهوو اباْلِكتسِذِه اْلفَرستقبال إذا وقع بعد أداة ويدل على اال".  ه
ِإِن استقَام التلِْميذُ عفَوت عنه، أو بعد الَ النافية : شرط غري لَو حنو

:  الَ كَلَّمتك حتى تستِقيم، أو كان للدعاء حنومسبوقة بقسم، تاِهللا
  .17رِحمه اهللا

فعل يدل أن يلخص أن الفعل املاضى هو كل ويستطيع الباحث 
 .على حدوث عمل مقترن بالزمان املاضى أو التكلم

 
  عالمة الفعل املاضى. 2.1

أن " :قال الشيخ مصطفى الغالييين يف جامع الدروس العربية  
مة الفعل املاضى أن يقبل تاء التأنيث الساكنة مثل كَتبت، أو تاء عال

تبِت-الضمري مثل كَتبا- كَتمتبكَت -متبكَت -نتبكَت -تب18" كَت .
 أمحد قبش يف كتابه الكامل أن عالمة الفعل املاضى أن يقبل يف ذكرو

فاعل املتحركة مثل آخره إحدى التائني تاء التأنيث الساكنة أو تاء ال
ذَهبِت، ويكون تاء الفاعل مبين على الضم للمتكلم ذَهبت وعلى الفتح 
 للمخاطب املذكر ذَهبت وعلى الكسر للمخاطبة ذَهبِت وتاء التأنيث

                                                 
 8: ص1974   لبيان،-الكامل يف النحو والصرف واإلعراب، دار اجليل، بريوت أمحد قبش، 16

  .10: ، ص2005، )دراسة وصفية حنوية(أقسام األفعال باعتبار زماا يف سورة الواقعة : معرفة، يف البحث اجلامعي 17
  24: مصطفى الغالييىن، املرجع السابق، اجلزء األول، ص18
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وقال السيد . 19ثنني مثل ذَهبت وذَهبتاالساكنة تفتح إذا وليتها ألف اال
 املاضى دل على أحد معنيني ومها  إذا دخل على-قد": أمحد اهلامشي

قَد أفْلَح : التحقيق والتقريب، فمثال داللته على التحقيق قوله تعاىل
 .20"قَد قَامت الصالَةُ: اْملُؤِمنونَ ومثال داللته على التقريب قوله تعاىل

  
   أحوال بناء الفعل املاضى.3.1

  : يا علىويكون الفعل املاضى مبن. يبىن الفعل املاضى مطلقا
فعل ماض مبين على السكون التصاله  :السكون1. 

بضمري رفع متحرك، والتاء ضمري متصل مبين على 
شرحت الدرس : الضم يف خمل رفع فاعل، حنو

)تحرأو بعبارة أخرى، يبىن الفعل املاضى . 21)ش
على السكون إذا اتصلت به ضمري رفع متحرك، 

اليات فيما هو كراهية اجتماع أربع حركات متو
  .، كما يف األمثلة السابقة22كالكلمة الواحدة

. أي أن احلرف األخري للفعل يكون مضموما: الضم2. 
فعل ماض مبين على الضم التصاله بواو احلماعة، 
والواو ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع 

 أو بعبارة أخرى، يبىن الفعل املاضى على. 23فاعل
                                                 

  8-9: أمحد قبش، املرجع السابق، ص19 
  .11: معرفة، املرجع السابق، ص20
  .311:  صاألستاذ ظاهر يوسف اخلطيب، املرجع السابق،21
   163: ، اجلزء الثاين، صلغالييىن، املرجع السابقمصطفى ا22

  .311:  صاألستاذ ظاهر يوسف اخلطيب ، املرجع السابق،23
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 ألا حرف مد او اجلماعة،الضم إن اتصلت به الو
وهو يقتضى أن يكون قبله حركة جتانسه، فيبىن على 

 .24كَتبوا:  الواو حنوةالضم ملناسب
أي أن يكون احلرف األخري للفعل يكون : الفتح3. 

فعل ماض مبين على الفتح الظاهر أو املقدر،  .مفتوحا
. 25شرب الِطفْلُ احلَِليب، و رمى الالِعب الكرةَ: حنو

أو بعبارة  أخرى يبىن الفعل املاضى على الفتح وهو 
فإن كان معتل . كَتب: األصل يف بنائه، مثل

األخرباأللف كرمى ودعا، بين على فتح مقدر يف 
فإن اتصلت به تاء التأنيث، حذف آخره، . آخره

رمت : األلف والتاء، مثل: الجتماع الساكنني
تع26ود. 

نحو الواضح يف اخلالصة بناء الفعل لذلك قال صاحب ال    
الفعل املاضى يبىن على الفتح إال إذا اتصلت به واو اجلماعة ": املاضى

الدالة على " نا"فيبىن على الضم، أو اتصلت به التاء املتحركة، أو 
  .27"الفاعل فيبىن على السكون

وخالصة ما سبق أن حكم الفعل املاضى يف األصل البناء على   
لنا، وقد خيرج عنه إىل الضم، وذلك إذا اتصلت به واو الفتح كما مث

                                                 
 111:  صاجلزء الثاىن،, مصطفى الغالييىن، املرجع السابق 24
  .311:  ص األستاذ ظاهر يوسف اخلطيب ، املرجع السابق، 25
 110 : صاجلزء الثاىن،, غالييىن، املرجع السابقمصطفى ال 26
 21: على اجلارم ومصطفى أمني، املرجع السابق، اجلزء الثاىن، ص 27
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قَاموا وقَعدوا، أو إىل السكون، وذلك إذا اتصلت به : اجلماعة كقولك
 قَعدنا – قُمنا – قَعدت –قُمت : الضمري املرفوع املتحرك كقولك

وتلخص عن ذلك أن للفعل املاضى .  قَعدنَ–قُمن : ونون النسوة
 .الضم والفتح والسكون: االتثالث ح

  
 الفعل املضارع2. 

بعد أن تكلم الباحث عن الفعل املاضى وما يتعلق به، أراد أن 
وإذا تكلم الباحث عن الفعل املضارع، . يتكلم عن الفعل املضارع

فعليه أن يعرف ما يتعلق به من تعريفه وعالماته وأحكامه وإعرابه 
 .وبنائه

  
  تعريف الفعل املضارع. 1.2

الفعل املضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل يف الزمان 
وال بد أن يكون مبدوءا حبرف من أحرف . احلاضر أو املستقبل

قال الشيخ مصطفى . 28املضارعة وهي اهلمزة والنون والياء والتاء
 الفعل املضارع ما دل على معىن يف نفسه مقترن بزمان" :الغالييىن

ويف . 29" يتعلَّم– يجتِهد –ِجيُء ي: ستقبال مثلحيتمل احلال واال
واملضارع ما يدل ": القواعد اللغة العربية، قال الشيخ حفىن ناصف

                                                 
  21:  صعلى اجلارم ومصطفى أمني، املرجع السابق، اجلزء األول، 28
  24:  صمصطفى الغالييىن، املرجع السابق، اجلزء األول، 29
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تكلم أو بعده فهو صاحل للحال على حدوث شيء يف زمان ال
  .30"ستقبالواال

ويستطيع الباحث أن يلخص أن الفعل املضارع هو كل فعل   
يف زمان التكلم أو يدل على حدوث عمل مقترن بالزمان احلاضر 

 .بالزمان املستقبل بعد زمان التكلم
  
  عالمة الفعل املضارع. 2.2

او " السني"أن يقبل :وعالمة الفعل املضارع 
 لَن - لَم أَكْسلْ- سوف نِجيُء-سيقُولُ: ، مثل"لن"او"مل"او"سوف"

رأَخفذكرت أن عالمة ": قال ابن هشام يف شرح قطر الندى. 31أَت
لَم يِلد ولَم ولَم يولَد : عليه، حنو" مل"عل املضارع أن يصلح دخول الف

ولَم يكُن لََّه كُفُوا أَحد، وذكرت أنه البد أن يكون يف أوله حرف من 
نقُوم، أَقُوم، : النون واأللف والياء والتاء، حنو: وهي" نأيت"حروف 

مقُوت ،مقُووزادت على . 32"ة أحرف املضارعةوتسمى هذه األربع. ي
لَست أَتكَاسلُ أو ما :  املضارع للحال بالم اإلبتداء حنوويتعني: رضا

ويتعني لإلستقبال إذا تضمن طلبا . ما أَرضى عِن اْلكُسوِل: الناهية حنو
يوفِّقُك اهللا، أو دخلت عليه السني أو سوف كما سبق، أو وقع : حنو

نجح أَِخى، أو بعد ناصب، أو بعد جازم ما عدا مل قَد ي: بعد قد حنو

                                                 
  5: ص). بدون السنة (بية، احلكمة، سورابايا، قواعد اللغة العرحفىن نلصف وأصحابه، 30
 24:  صمصطفى الغالييىن، املرجع السابق، اجلزء األول، 31
  .20: ، ص2003أقسام األفعال باعتبار زماا يف سورة األنفال، : حممد فوزي حسن، يف البحث اجلامعي 32
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وزادت السيد أمحد . 33أُِريد أَنْ أَنجح، ِلتكْتب درسك: وملا حنو
 إذا دخلت على املضارع دلت على أحد معنيني -قد: اهلامشى أيضا

قَد يصدق : فأما داللتها على التقليل حنو: ومها التقليل والتكثري
وأما داللتها على التكثري حنواْلكَذُو ،ب :هتاِئزج ِهدتالُ اْملُجني 34قَد. 

  
  أحكام الفعل املضارع. 3.2  
وملا ورغت من ": قال الشيخ ابن هشام يف شرخ قطر الندى    

ذكر عالمات املضارع شرعت يف ذكر حكمه، فذكرت أن له 
  ."حكما باعتبار أوله، وحكما باعتبار آخره: حكمني

ما حكمه باعتبار أوله فإنه يضم تارة ويفتح أخرى، فيضم إن فأ    
دحرج : كان املاضى أربعة أحرف سواء كانت كلها أصوال حنو

اَكْرم يكِْرم، فإن : يدحِرج، أو كان بعضها أصال وبعضها زائدا حنو
مويفتح إن كان املاضى أقل من األربعة . اهلمزة فيه زائدة ألنه أصله كَر

أكثر منها فاألول حنو ضرب يضِرب و ذَهب يذْهب و دخلَ أو 
ِرجختسي جرختو اس طَِلقني طَلَقلُ، والثاىن انخدي.  

وأما حكمه باعتبار آخره فإنه تارة يبىن على السكون، وتارة     
يبىن على الفتح، وتارة يعرب فهذه ثالث حاالت آلخره، كما أن 

  .35ى ثالث حاالت، وآلخر األمر ثالث حاالتآلخر املاض
  

                                                 
 107:  صعلى رضا، املرجع السابق، 33
  .14 : صمعرفة، املرجع السابق، 34
  .15: نفص املرجع، ص 35
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   بناء الفعل املضارع 2.3.1  
). كما سيأتى شرحه(األصل يف الفعل املضارع أن يكون معربا     

وال يكون الفعل املضارع مبنيا إال إذا اتصل به نون النسوة أو نون 
  :ويبىن الفعل املضارع على. التوكيد املباشرة
التلميذات : اإلناث، حنون إذا اتصلت به نو: السكون1. 

 الفرض نيكتب)نفعل مضارع مبين على): يكتب 
والنون ضمري متصل . اإلناثنون السكون التصاله ب

) يكتبن(ومجلة . مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل
  .)التلميذات(الفعلية يف حمل رفع خرب املبتدأ 

ثقيلة، مخففة أو الإذا اتصلت به نون التوكيد امل: الفتح2. 
السني حرف ): سأصعدنَّ(سأصعدنَّ إىل اجلبل : حنو

تسويف واستقبال مبين على الفتح ال حمل له من 
فعل مضارع مبين على الفتح  ):أصعدنَّ. (اإلعراب
، وفاعله ضمري مستتر   الثقيلةنون التوكيدب التصاله

والنون حرف توكيد مبين . أنا: تقديرهفيه وجوبا 
 .36 ن اإلعرابعلى الفتح ال حمل له م

يبىن الفعل ": قال الشيخ على اجلارم والشيخ مصطفى أمني
املضارع على الفتح إن اتصلت به نون التوكيد، ويبىن على السكون 

وقال أمحد . 37"إن اتصلت به نون النسوة، ويعرب فيما عدا ذلك

                                                 
  .312: طيب، املرجع السابق، صاألستاذ ظاهر يوسف اخل 36
  .30:  صعلى اجلارم ومصطفى أمني، املرجع السابق، اجلزء الثاىن، 37
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يبىن الفعل املضارع على الفتح إذا اتصلت به نوين التوكيد ": قبش
 -  ولَأَستسِهلَن الصعب-لَينبذَنَّ ِفى اْحلُطَمِة: فيفة حنوالثقيلة أو اخل

ولَيسجنن وِليكُونا ِمن الصاِغِرين، ويبىن على السكون إذا اتصلت به 
نون النسوة مثل املُطَلَّقَات-نهالَدأَو نِضعري اتاِلداْلو38ُ" و. 

  
 عإعراب الفعل املضار2.3.2. 

اإلعراب هو تغيري أواخر الكلم إلختالف العوامل الداخلة عليها  
ولألفعال من ذلك الرفع والنصب واجلزم وال خفض . لفظا أو تقديرا

ويعرب الفعل املضارع يف حالة عدم اتصاله بنون اإلناث ويف . 39فيها
وإمنا ) خفيفة أو ثقيلة(حالة عدم اتصاله بإحدى نوين التوكيد املباشرة 

 الفعل املضارع لشبهه باسم الفاعل يف ترتيب احلروف الساكنة إعراب
اِربوض ِربضالداللة على الزمان ويف احتماله. واملتحركة، كما بني ي 

". سمأى متشاا لال"مى مضارعا ولذلك يس. ستقبالاحلال أو اال
 .40مرفوع ومنصوب وجمزوم: وينقسم الفعل املضارع املعرب إىل

 
 عرفع الفعل املضار •

يرفع املضارع، أذا جترد من ": قال الشيخ مصطفى الغالييىن
وهو يرفع إما لفظا أو تقديرا كما سبق، وإما حمال . النواصب واجلوازم
  .41"واْلفَتيات يجتِهدنَ: إن كان مبنيا، حنو

                                                 
  .16:  صأمحد قبش، املرجع السابق، 38
  .7 : ص املرجع السابق، الفاكهى،عبد اهللا بن أمحد 39
   .17:  صمعرفة، املرجع السابق،40
   .114:  صمصطفى الغالييىن، املرجع السا بق، اجلزء الثاىن،41
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  :عالمة رفع الفعل املضارع  
يرفع الفعل املضارع بالضمة الظاهرة، إذا كان : الضمة. أ

يكْتب، ويرفع : آلخر ومل يتصل به شيء، حنوصحيح ا
معتل -يسعى: بالضمة املقدر إذا كان معتل اآلخر خنو

اآلخر باأللف املرفوع بضمة مقدرة على األلف 
وعدمعتل اآلخر بالواو مرفوع بضمة مقدر -للتعذر، ي

معتل اآلخر بالياء مرفوع -على الواو للثقال، يرِمى
  .42 للثقالبضمة مقدر على الياء

إذا كان الفعل من ثبوت النون ينوب عن الضمة  .ب
واألفعال اخلمسة هي كل مضارع . األفعال اخلمسة

ثنني أو واو اجلماعة أو ياء املخاطبة اتصلت به ألف اال
)نِليفْعنَ، تلُوفْعنَ، تلُوفْعالَِن، يفْعالَِن، تفْعمثل). ي :

ا تمتاِن، أَنبكْتا يمنَ، هوبكْتت متنَ، أَنوبكْتي ماِن، هبكْت
نِبيكْتِت ت43أَن . 

 
 نصب الفعل املضارع •

وهو . ينصب الفعل املضارع إذا سبقه أحد حروف النصب
ينصب إما لفظا وإما تقديرا كما سبق، وعالمة نصب الفعل املضارع 

  :هي

                                                 
  .17 : صمعرفة، املرجع السابق، 42
  .25-24 : صحممد فوزي حسن، املرجع السابق، 43
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ىل الوراِء، لن أتراجع إ: الظاهرة أو املقدرة، حنو (الفتحة. أ
فعل ): أتراجع(. لن أرى الشقاء بعد اآلن: وحنو

بالفتحة الظاهرة، وفاعله ضمري   منصوبمضارع
 فعل مضارع): أرى. (أنا: مستتر فيه وجوبا تقديره

بالفتحة املقدرة على األلف للتعذر، وفاعله  منصوب
  .أنا: ضمري مستتر فيه وجوبا تقديره

األفعال اخلمسة،  إذا كان الفعل من حذف النون. ب
فعل : )يبأسوا. (املؤمنون لن يبأسوا من رمحة رم: حنو

األفعال  حبذف النون ألنه من  منصوبمضارع
والواو ضمري متصل مبين على السكون يف . اخلمسة

يف حمل رفع خرب ) لن يبأسوا(حمل رفع فاعل، ومجلة 
  .44)املؤمنون(

  :وهي. ونواصب الفعل املضارع أربعة أحرف
يريد اهللا : وهي حرف مصدرية ونصب واستقبال، حنو، أن .1

ومسيت (أن خيفف عنكم اى يريد اهللا التخفيف عنكم 
يِريد :  فتأويل األيةة، ألا ما بعدها يف تأويل مصدر،مصدري

كُمنع فِفيخومسيا حرف نصب، لنصبها املضارع. اُهللا الت .
 ال، ألا اجعل املضارع خالصاومسيت حرف استقب

بعد فعل يقني كعلم ورأى ) أن(وإذا وقعت . 45)ستقباللال

                                                 
  .313-312: األستاذ ظاهر يوسف اخلطيب، املرجع السابق، ص 44
  .114:  صابق، اجلزء الثاىن، املرجع السمصطفى الغالييىن، 45
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ووجد وغريها وجب رفع الفعل املضارع الواقع بعدها إلا 
علِِم أَنْ سيكُونُ : تكون حينئذ خمففة من الثقيلة كقوله تعاىل

ى اى أَنضرم كُمىِمنضرم كُمنُ ِمنكُويس خمففة من  هنانْأَف ه 
اصبة للفعل املضارع وامسها ضمري الشأن أنّ وليست ن

وإذا وقعت بعد ما يدل على ظن أو . 46حمذوف كما رأيت
شبهه، جاز أن وجاز أن تكون خمففة من املشددة، فالفعل 

بنصب (زحَِسبُوا أَنْ الَ تكُونُ ِفتنةٌ : بعدها مرفوع حنو
ناصبة للمضارع، وبرفعه على أا " أن"على أنّ " تكون"

والنصب أرجح عند عدم الفصل بينهما وبني " أنّ" من خمففة
أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا، والرفع والنصب : الفعل بال، حنو

خمففة " أن" فإن تكون .سواء عند الفصل ا، كاآلية األوىل
 أَو أَنْ  تقُوم، أَو أَنْ ستقُوم،ظَننت أَنْ قَد:  حنومن املشددة،

ت فوسم47)قُو  .  
 املستقبل  فهي يف نفي، هي حرف نفي ونصب واستقبال،لن. 2

فَلَن أَكُونَ ظَِهيرا :  حنوكالسني وسوف يف إثباته،
نِرِميج48ِللْم .  

وقد ( وهي حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال ،إذن. 3
مسيت حرف جواب ألا تقع يف كالم يكون جوابا لكالم 

 يكون ا الكالم الداخلة عليهومسيت حرف جزاء أل. سابق
                                                 

   .114:  صعلى رضا، املرجع السابق،46
  .115:  ص، اجلزء الثاىن،مصطفى الغالييىن، املرجع السابق 47
   . 115:  صنفس املرجع،48



 21

ن للجواب احملض  وقد تكوجزاء ملضمون الكالم السابق،
: يقولِإنى أُِحبُّك ف:  كأن تقول لشخصالذى ال جزاء فيه،
 فَظَنُّك الصدق ِفيِه ليس فيه معىن اجلزاء ِإذَنْ أَظَنُّك صاِدقًا،

ك وهي جواب ملن قال ِإذّنْ أُكِْرم:  حنو،49)ِإنى أُِحبُّك: لقوله
 كفعل مضارع منصوب بالفتحة: أكرم(آِتي.(  

أن : ارع إال بثالثة شروط، األولوإذن ال تنصب املض
 حبيث ال يسبقها شيء أكون يف صدر الكالم، أى صدر مجلتها،

وذلك كأن يكون ما بعدها خربا ملا قبلها . له تعلق مبا بعدها
إَنْ تزرِنى ِإذَنْ : واب شرط حنو أو جنْ أُكَاِفئُك،أَنا ِإِذ: حنو

" إذن" أَفْعلَ فقدمت واِهللا ِإذَنْ الَ: أَزورك أو جواب قسم حنو
: والثاىن.  نصبت الفعل لتصدرها يف صدر مجلتهاعلى القسم،

ِإذَنْ أَظُنُّك :  فإن قلتأن يكون الفعل بعدها خالصا لالستقبال،
. ِحبُّك رفعت الفعل ألنه للحالِإنى أُ: صاِدقَا جوابا ملن قال لك

) ال( بفاصل غري القسم و ال يفصل بينهما وبني الفعل: والثالث
: ِإذَنْ هم يقُومونَ ِبالْواِجِب جوابا ملن قال:  فإن قلتالنافية،

 كان الفعل مرفوعا املَاِل ِفي سِبيِل الِْعلِْم،يجود اَألغِْنياَء ِب"
  . 50"فواصل اجلائزةللفصل بينهما بغري ال

" أن: " وهي حرف مصدرية ونصب واستقبال فهي مثل، كى.4
 ِجئْت ِلكَي أَتعلَّم،:  قلتفإن. جتعل ما بعدها يف تأويل مصدر

                                                 
  .115:  صنفس املرجع، 49
  .117 -116 :  صمصطفى الغالييىن، املرجع السابق، اجلزء الثاىن،50
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ِجئْت ِللتعلُِّم وما بعدها مؤول مبصدر جمرور : فالتأويل
  .51بالالم

 : حنوصب ظاهرة،من بني أخواا بأا تن" أن"قد اختصت   
ى ألن يريد اهللا ليبني لكم أ: ومقدرة، حنو.  اهللا أن خيفف عنكميريد

أن وإضمار . 52جائز وواجب: وإضمارها على ضربني. يبني لكم
 : وهيجائز إذا وقعت يف ثالثة مواضع،

ِجئْت ِلأَدرس :  حنو،الم كى وتسمى الم التعليلبعد . 1
 وتقول ِجئْتسرا  يكون موهي الم اجلارة،. ِلأَنْ أَد

بعدها يلال ملا قبلها ففي املثال السابق يتضح لنا أن 
بعدها ) أن(وإمنا جيوز إضمار . 53الدراسة سببا للمجيء

 فإن اقترنت بإحدامها،. أو الزائدةإذا مل تقترن بال النافية 
  يكُونُ علَى اِهللا حجةٌ،ِلئَالَّ: فالنافية حنو. وجب إظهارها
  .54م أَهلُ الِْكتاِبِلئَالَّ يعلَ: والزائدة حنو

بعدها  وهي الالم اجلارة اليت يكون ما ،الم العاقبةبعد . 2
 حصوله، وسببا يف  ال علة يفعاقبة ملا قبلها ونتيجة له،

وتسمى الم الصريورة، . ا يف الم كى كماإلقدامه عليه،
فَالْتقَطَه آلُ ِفرعونُ :  حنووالم املآل، والم النتيجة أيضا،

  .55 عدوا وحزناِليكُونَ
                                                 

  .118:  صنفس املرجع، 51
  .118:  صع،نفس املرج 52
   .115-116:  صعلى رضا، املرجع السابق،53

  .119:  صىن،مصطفى الغالييىن، املرجع السابق، اجلزء الثا 54
  .119:  صنفس املرجع، 55
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 إذا كان العطف ا العاطفة)  مثأو، الواو، الفاء،(بعد . 3
أويل الفعل اى اسم جامد على اسم صريح ليس غي ت

وما كَانَ ِلبشٍر أَنْ يكَلِّمه ِإالَّ :  كقوله تعاىلغري مشتق،
اٍب،واِء ِحجرو ِمن ا أَويالً حوسِسلَ رري ينصب ( أَو

: ومثال الواو. 56والتقديؤ ِإالَّ وحيا أَو ِإرساالً) يؤسل
ارالِفر اعى الشُّجاْبوالتأويلي ،لَمسأَنْ ياى و لَمسيو  :

 ويلْطُف ِبي لَوالَ اُهللا:  حنويأْبى الِفرار، والسالَمةَ،
،ِبي لْطُُفأَنْ يأى و لَكْتالَ :  والتأويللَهلَو لُطْفَهاُهللا و

 راحِتك  خير ِمنتعبك فَتنالَ املَجد،: اءومثال الف. ِبي
. ى خير ِمن راحِتك فَِحرمانك القَصدفَتحرم القَصد، أ

يرضى اجلَبانُ ِبالْهواِن ثُم يسلَم والتقدير : ومثال مث
اِن ثُمانُ ِباهلَوى اجلَبضرةَيالَم57 الس.  

  :وأما إضمار أن واجب إذا وقعت يف مخسة هي  
ى بكان أ(، وهي املسبوقة يكون منفي الم اجلحودبعد . 1

، ومساها بعضهم الم 58)وما تصرف منها مسبوقة بنفي
) مل يكن(أو ) ما كان(النفي، وهي الم اجلار اليت تقع 

هم وأَنت ما كَانَ اُهللا ِليعذِّب: ، كقوله تعاىل59الناقصتني
 ملَه ِفرغكُِن اُهللا ِليي وقوله لَم ،ِهمفاهللا إسم كان (ِفي

                                                 
  .116:  صعلى رضا، املرجع السابق، 56
  .119-120:  صمصطفى الغالييىن، املرجع السابق، اجلزء الثاىن، 57
  . 116:  صعلى رضا، املرجع السابق، 58
  .121:  صمصطفى الغالييىن، املرجع السابق، اجلزء الثاىن، 59
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مرفوع والالم الم اجلحود حرف جر واملصدر املنسبك 
من أن املضمرة والفعل يف حمل جر بالالم واجلار واجملرور 
متعلقان باخلرب احملذوف والتقدير ما كَانَ اُهللا مِريدا 

مهذِّبعاِن : ، ويف املثال الثاىنِلتفْرا ِللْغدِريا كَانَ اُهللا ممو
م60)لَه.  

اليت تفيد أن ما قبلها سبب ملا : ، وهيفاء السببيةبعد . 2
كُلُوا : بعدها، وأن ما بعدها مسببعما قبلها، كقوله تعاىل

م ِمن طَيبِت ما رزقْنكُم والَ تطْغوا ِفيِه فَيِحلَّ علَيكُ
: وقال على رضى يف املرجع يف اللغة العربية. 61غَضِبى

فاء السببية مسبوقة بنفي أو طلب وهي الفاء اليت يكون "
  .62"الَ تكْسلْ فَتندم: ما قبلها سببا ملا بعدها، حنو

، وهي اليت تفيد حصول ما قبلها مع ما واو املعيةبعد . 3
  :كقول الشاعرتفيد املصاحبة، ) عم(بعدها، فهي مبعىن 

     ،لْتِإذَا فَع ،كلَيعارع   ِمثْلَه أِتيتلٍُق وخ نع هنالَت
مِظي63ع  

الواو واو املعية تأيت مضارع منصوب بأن مضمرة 
  .وجوبا بعد واو معية

                                                 
 .116-118:  صعلى رضا، املرجع السابق، 60
 .121:  صمصطفى الغالييىن، املرجع السابق، اجلزء الثاىن، 61
  . 117:  صعلى رضا، املرجع السابق، 62
  .122:  صمصطفى الغالييىن، املرجع السابق، اجلزء الثاىن، 63
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، وهي اجلارة الىت مبعىن إىل أو الم التعليل حنو حىتبعد . 4
ى يرِجع ِإلَينا  علَيِه عاِكِفين حتقَالُوا لَن نبرح: قوله تعاىل
 حتى تفُوز اجتِهد: وحنو) ى إىل أن يرجعأ(موسى 
  .64)ى اجتهد ِبالنجاِحأ(ِبالنجاِح 

اجتهد أَو تنجح :  الىت مبعىن إىل أو إال، حنوأوبعد . 5
حجنِإلَى أَنْ ت دهت65والتقدير اج. 

  
  الفعل املضارعجزم •

 كان جوابا للطلب، مبعىن إذا تقدمته إحدى اجلوازم، أو إذا
  :السببية، وتكون عالمة جزمه

فعل ): أذهب(مل أذهب إىل احلفلِة : ، حنوالسكون. أ
وفاعله ضمري مستتر . مضارع جمزوم بالسكون الظاهرة

  .اجتهد تفز: فيه وجوبا تقديره أَنا، وحنو
ال ترِم األوساخ يف الطريق : و، حنحذف حرف العلة. ب

حبذف حرف العلة ألنه فعل مضارع جمزوم : )ترم(
معتل اآلخر، وفاعله ضمري مستتر فيه وجوبا تقديره 

تأَن.  
: ، إذا كان من األفعال اخلمسة، حنوحذف النون. ج

فعل مضارع ): يسافروا(أقربائي مل يسافروا هذه السنة 

                                                 
  .118:  صجع السابق، املرعلى رضا، 64
   .117:  صنفس املرجع،65
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ل اخلمسة، والواو جمزوم حبذف النون ألنه من األفعا
متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل، ومجلة 

  .66)أقربائي(يف حمل رفع خرب ) يسافروا(
 ،إن كان معربا كما يف مثِّل، وإما حملي ،وجزمه إما لفظي

فعل مضارع : تشغلن(الَ تشِغلَن ِبغيِر الناِفِع : إن كان مبنيا، حنو
  .67)جزم بال الناهيةمبين على الفتح، وهو يف حملي 

قسم جيزم فعال : واألدوات اجلازمة للمضارع قسمان
مضارعا واحدا، وقسم جيزم فعلني مضارعني األول منها يسمى 

  .فعل الشرط والثاىن جواب الشرط وجزاءه
  :واألدوات اجلازمة لفعل مضارع واحد وهي

حرف نفي وجزم وقلب، ينفي العمل وجيزم : مل. 1
، أو 68زمن املضارع إىل املاضىاملضارع بعده ويقلب 

: يدخل على الفعل املضارع وتفيد نفيه يف املاضى، مثل
دمحم رضحي فعل مضارع جمزوم : حيضر (69لَم

  ).بالسكون
حرف نفي وجزم واستغراق، ينفي العمل وجيزم :  ملا.2

املضارع ويستغرق فيها النفي مجيع أجزاء الزمان 
أو يدخل على الفعل ، 70املاضى حىت يصل إىل احلال

                                                 
  .313: األستاذ ظاهر يوسف اخلطيب، املرجع السابق، ص 66
  .127:  صمصطفى الغالييىن، املرجع السابق، اجلزء الثاىن، 67
  .29:  صأمجد قبش، املرجع السابق، 68
  .25:  صمعرفة، املرجع السابق، 69
  .29:  صالسابق، املرجع أمحد قبش، 70
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:  التكلم، مثلاملضارع وتفيد نفيه يف املاضى إىل زمان
فعل : تدرسوا(مِتحاِن ولَما تدرسوا جاَء موِعد االِِ

  .71)مضارع جمزوم حبذف النون
مل : "مصطفى الغالييىن يف جامع الدروسقال     

تسميان حريفْ نفي وجزم وقلب، ألما تنفيان : وملا
ستقبال ه وتقلبان زمانه من احلال أو اال وجتزماناملضارع

لَم أَكْتب أو لَما أَكْتب كان : إىل املضى، فإن قلت
  .72"املعىن أَنك ما كَتبت ِفيما مضى

يطلب ا إحداث فعل، أو تدخل على الفعل : الم األمر. 3
ِتِه ِلينِفق ذُو سعٍة ِمن سع: املضارع وتفيد الطلب، مثل

الم األمر ). فعل مضارع جمزوم بالسكون: ينفق(
املكسورة، إال إذا وقعت بعد الواو والفاء فاألكثر 

  .73فَلْيستِجيبوا ِلي ولْيؤِمنوا ِبي: تسكينها، حنو
وهي يطلب ا الكف عن عمل، وخياطب : ال الناهية. 4

ا املخاطب والغائب كثريا، أو يدخل على الفعل 
الَ تحزنْ ِإنَّ اَهللا معنا : ، مثل74 وتفيد النفياملضارع

 ).فعل مضارع جمزوم على السكون: حتزن(
  

                                                 
   .25:  صمعرفة، املرجع السابق،71

  .127:  صمصطفى الغالييىن، املرجع السابق، اجلزء الثاىن، 72
  .128:  صنفس املرجع، 73
  .26:  صمعرفة، املرجع السابق، 74
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  :وأما األدوات اجلازمة لفعلني مضارعني وهي
وغريمها مماجيزم فعلني إمنا جزمهما . وهي أم الباب: إن. 1

وهي تربط اجلواب بالشرط وتعرب . لتضمنه معناها
م فعلني مضارعني، ، أو حرف جيز"حرف شرط جازم"

حرف شرط جازم مبين : إن (75ِإنْ تجتِهد تنجح: مثل
فعل الشرط جمزوم بالسكون : على السكون، تعمل

جواب : والفاعل ضمري مستتر تقديره أنت، تنجح
الشرط جمزوم بالسكون والفاعل ضمري مستتر تقديره 

  ).أنت
. 76وهي حرف مبعىن إن أيضا وعملها اجلزم قليل: إذما. 2

ِبِه اُلِْف من ِإياه تأْمر # وِإنك ِإذْما تأِْت آمر : مثل
  .آِتيا

وهي للعاقل وتعرب يف حمل رفع مبتدأ، أو يف حمل : من. 3
نصب مفعول به إذا كان فعل الشرط متعديا واقعا 

 .77من يزرع يحِصد: مثل. على معناها
وما تفْعلُوا ِمن : لمث. سم مبهم لغري العاقلوهي ا: ما. 4

 .78خيٍر يعلَمه اِهللا

                                                 
  .30:  صأمحد قبش، املرجع السابق، 75
  .30:  صنفس املرجع، 76
  .26:  صمعرفة، املرجع السابق، 77
  .129:  صمصطفى الغالييىن، املرجع السابق، اجلزء الثاىن، 78
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وقَالُوا :  مثلوهي اسم مبهم لغري العاقل أيضا،: مهما. 5
 لَك نحا نا فَما ِبهنرحسٍة ِلتآي ا ِبِه ِمنأِْتنا تمهم

نِمِنيؤ79ِبم.  
:  مثل،80وهي ظرف للزمان تضمن معىن الشرط: مىت. 6

تِجد خير ناٍر ِعندها #  تعسو ِإلَى ضوِء ناِرِه متى تأِْتِه
  .خير موِعٍد

وهي ظرف للزمان مث تضمن معىن الشرط أيضا : أيان. 7
فعل ل) ظرف زمان(ويعرب يف حمل نصب مفعول فيه 

ا ما وكثري) أَيانَ نؤِمنك تأْمن غَيرنا: ( مثلالشرط،
أَيانَ ما تعِدلْ ِبِه : ( مثلوكيد،تلحقها ما الزائدة للت

  .81)الريح ينِزلْ
وهي اسم مكان تضمن معىن الشرط وتعرب يف :  أين.8

 لفعل الشرط،) ظرف زمان(مفعول فيه حمل نصب 
ا ما تلحقها ما الزائدة وكثري) أَين تقْعد أَعقُد: (مثل

  .82موتأَينما تكُونُ يدِركْكُم الْ:  مثلللتوكيد،
وهي اسم مكان تضمن معىن " ام" وال تلحقها أىنّ. 9

أَخا # خَِليلَي أَنى تأِْتياِن تأِْتيا  : كقوله الشاعرالشرط،
  .83يرِضكُما الَ يحاِول  غَير ما

                                                 
  .129:  صنفس املرجع، 79
  .30:  صأمحد قبش، املرجع السابق، 80
  .31:  صنفس املرجع، 81
  .31:  صنفس املرجع، 82
  .131:  صمصطفى الغالييىن، املرجع السابق، اجلزء الثاىن، 83
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ومهي اسم مكان تضمن معىن الشرط، وال : حيثما. 10
:      كقوله الشاعرجتزم إال مقترنة بنا، على الصحيح،

نجاحا ِفي غَاِبِر # حيثُما تستِقم يقَدر لَك اُهللا 
  . 84اَألزماِن

 فتقتضى وهي اسم مبهم تضمن معىن الشرط،: كيفما. 11
اء أحلقتها  سوشرطا وجوبا جمزومني عند الكوفيني،

كَيف :  أم ال مثلفَما تكُن يكُن قَِرينك،كَي:  مثل،"ما"
 .85جِلستجِلس أَ

وهي اسم مبهم تضمن معىن الشرط وتعرب :  أى.12
 االسم الذي تضاف إليه باحلركات الثالثة وحبسب

 ومفعول به،) ٍذ يدرس ينجحأَىُّ ِتلِْمي: ( حنوفهي مبتدأ،
:  حنووجمرورة بالباء،) ه اَألسماُءأَيا ما تدعوا فَلَ: (حنو

 .86)قْرأِْبأَى ِكتاٍب تقَرأْ أَ(
  

  الفعل األمر. 3
من تعريفه بعدما تكلم الباحث عن الفعل املاضى وما يتعلق به 

 وبعد أن يتكلم عن الفعل املضارع وما يتعلق وعالماته وأحوال بنائه،
 أراد أن يتكلم عن وأحكامه وإعرابه وبنائه،به من تعريفه وعالماته 

                                                 
  .131: . صنفس املرجع، 84
  .131: . صنفس املرجع، 85
  .31:  صأمحد قبش، املرجع السابق، 86
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ه أن يعرف ما يتعلق وإذا تكلم الباحث عن فعل األمر فعلي. فعل األمر
  .به من تعريفه وعالماته وأحوال بنائه

  
  تعريف فعل األمر. 3.1

فعل األمر هو كل فعل يطلب به حصول شيء يف الزمان 
. 88واألمر ما يطلب به حصول شيء بعد زمان التكلم. 87املستقبل

واألمر ما دل على وقوع الفعل من ": قال الشيخ مصطفى الغالييىن
فعل األمر ": وقال أيضا أمحد قبش. 89"ري الم األمرالفاعل املخاطب بغ

ن الفاعل معىن يدل حدث مقترن بالطلب يطلب فيه وقوع الفعل م
وقال الشيخ . 90" تعلَّم- اجتِهد-ِجىْء:  مثلاملخاطب بغري الم األمر،

 هو ما واألمر": عبد الرمحن بن حممد بن قاسم يف حاشية اآلجرومية
  .91"ستقبال االدل على طلب حدث يف زمن

ويستطيع الباحث أن يلحص أن فعل األمر هو كل فعل يدل 
على طلب وقوع الفعل من الفاعل املخاطب بغري الم األمر يف زمان 

 .املستقبل أو بعد زمان التكلم
 
 
  

                                                 
  .22:  صعلى اجلارم ومصطفى أمني، املرجع السابق، اجلزء األول، 87
 4.  : صبية،حفىن ناصف وأصحابه، قواعد اللغة العر 88
  .24:  صمصطفى الغالييىن، املرجع السابق، اجلزء األول، 89
  .11:  صأمحد قبش، املرجع السابق، 90
  .45: ص. 1987 آلجرمية، دار الفكر، بريوت، حاشية اعبد الرمحن بن حممد بن قاسم، 91



 32

  عالمات فعل األمر. 2.3
ن عالمة أ": قال الشيخ حفين ناصف يف قواعد اللغة العربية

وقال . 92"التوكيد مع داللته على الطلبالفعل األمر أن يقبل نون 
أن عالمة ": الشيخ مصطفى الغالييىن يف كتابه جامع الدروس العربية

فعل األمر أن يدل على الطلب بالصيغة مع قبوله ياء املؤنث املخاطب 
وبني أمحد قبش يف الكامل يف النحو والصرف . 93"اجتهدى: مثل

الطبيعته على طلب الشيء من عالمة الفعل األمر أن يدل ب": واإلعراب
: مع قبوله ياء املخاطب، وال بد من األمرين معا لنفرقه عن األمر، حنو

ومن مث يعرف فعل األمر بأن يقبل نون التوكيد وياء . 94" أَقِْلِعي-أَقِْلع
 .املخاطب مع داللته على الطلب

  
  أحوال بناء فعل األمر. 3.3

  :نيا على ويكون فعل األمر مبيبىن فعل األمر مطلقا،
إذا كان صحيح اآلخر ومل يتصل بآخره : السكون .أ 

 اكْتب،: صلت به نون النسوة، مثلشيء أو إذا ات
نباكْت.  

إذا اتصلت به ألف اإلثنني أو واو : حذف النون .ب
 -  اكْتبوا-اكْتبا: اجلماعة أو ياء املخاطبة، مثل

  .اكْتِبى
                                                 

  .5:  صحفىن ناصف، املرجع السابق، 92
  .24:  ص،مصطفى الغالييىن، املرجع السابق، اجلزء األول 93
  .11:  صأمحد قبش، املرجع السابق، 94



 33

 -انج: ، مثلإذا كان معتل اآلخر: حذف حرف العلة .ج
عِم-اسار .  

:  إذا اتصلت به إحدى نوين التوكيد، مثل: الفتح.د
،نباكْتنب95 اكْت.  

: لذلك قال صاحب النحو الواضح يف خالصة بناء فعل األمر
األمر يبىن على السكون إذا كان صحيح اآلخر ومل يتصل به شيء أو 

ون التوكيد ثقيلة أو اتصلت به نون النسوة وعلى الفتح إذا اتصلت به ن
 وعلى حذف ذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر، وعلى ح،خفيفة

  .96خماطبةألف اثنني أو واو مجاعة أو ياء النون إذا اتصلت به 
وخالصة ما سبق أن حكم فعل األمر يف األصل البناء على 

ن  وذلك إرب واذهب، وقد يبىن على حذف آخره،السكون كاض
 وقد يبىن على حذف النون وذلك خش، وارم،اغز، ا: كان معتال حنو

: قوما، أو واو اجلماعة حنو: مسندا إذا كان مسندا أللف اثنني حنو
فهذه ثالثة أحوال لألمر أيضا كما . قومي: قوموا، أو ياء خماطبة حنو
  .أن للماضى ثالثة أحوال

  
  
  
  

                                                 
  .112:  صمصطفى الغالييىن، املرجع السابق، اجلزء الثاىن، 95
  .21:  صعلى اجلارم ومصطفى أمني، املرجع السابق، اجلزء الثاىن، 96
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أن غري األفعال السابقة قد يكون أفعال اآلخر الذي مهمة 
  :يف هذا البحث اجلامعي، ذلك األفعال هييبحث الباحث 

 وهي . وهي ما تدل على قرب وقوع اخلرب،أفعال املقاربة. 1
) كَاد الْمطَر يهِطلُ: (، تقولكَاد وأَشك وكَرب: ثالثة
  .97)كَرب الصبح أن ينبلج(و) أَوشك الْوقْت أَنْ ينتهي(و

وهي . ء وقوع اخلرب وهي ما تدل على رجاأفعال الرجاء،. 2
عسى اهللا اَنْ يأِْتي : عسى وحرى واحلَولق، حنو: ثالثة أيضا

  :ِبالْفَتح، وقول الشاعر
   يكونُ ورأَه فرج قَِريب#  الْكُرب الَِّذي أمسيت فيهعسى
حرى الْمِريض أَنْ يشفَى، واحلولق الكَسالَنُ أن : وحنو
ِهدتج98ي.  

الشروع يف العمل،  وهي ما تدل على ل الشروع،أفعا. 3
أَنشأَ وعِلق وطَِفق وأَخذَ وهب وبدأَ : وهي كثرية، منها

  .99وابتدأَ وجعلَ وقَام وانربى
ومثلها كل فعل يدل على اإلبتداء بالعمل وال يكتفي 

أنشأَ خِليلٌ يكْتب، علقوا ينصرفون، : مبرفوعه، تقول
ذُوا يونَوأخؤوا قْرؤدقونَ، وبسابتي مالقَو بونَ، ، وهبارتي

                                                 
  .204 : صالثاىن، مصطفى الغالييىن، املرجع السابق، اجلزء 97
  .204 : صنفس املرجع، 98
  .204 : صنفس املرجع، 99



 35

وابتدؤوا يتقَدمونَ، وجعلوا يستيِقظون، وقَاموا يتنبهون، 
  .100وانبروا يسترشدونَ

وكل ما تقدم للفاعل ونائبه واسم كَانَ، من األحكام 
  .  101واألقسام، يعطى السم كَاد وأخواا

  
  

  ورة امللكحملة عن س  . ب
وهي السورة سبع وعشرون . امللك اسم سورة من سور القرآن    

هذه السورة تسمى أيضا الواقعة واملنجية واملانعة . يف ترتيب املصحف
ألا تقي صاحبها وتنجيه من عذاب القرب والقيامة، وتسمى أيضا 
اجملادلة ألا جتادل عن صاحبها يف القرب وورد يف فضلها أحاديث 

: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب هريرة قال. 102هاكثرية من
إن سورة من كتاب اهللا ما هي إال ثالثون آية شفعت لرجل حىت 

 .103أخرجته من النار يوم القيامة وأدخلته اجلنة وهي سورة تبارك
  

  تعريف سورة امللك. 1
تعريف سورة امللك، نقل الباحث بعض آراء العلماء ملعرفة     

ن كتب التفسري املعتربة، فمنها قال إبن عباس يف تعريف املفسرين م

                                                 
  .204 : صنفس املرجع، 100
  .204 : صنفس املرجع، 101
   .225: ص. 1993العالمة أمحد الصاوى املالكى، حاشية الصاوى على تفسري اجلاللني، اجمللد الرابع، دار الفكر، بريوت، 102

  .134: ص. 1993لكتب العلمية، بريوت، اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصارى القرطيب، اجلامع األحكام القرآن، اجمللد التاسع، دار ا 103
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وهي كلها مكية، آياا ثالثون آيات، كلماا ثالمثائة : سورة امللك
 . 104ومخس وثالثون كلمة، وحروفها ألف وثالمثائة وثالثة عشر حرفا

  
  أسباب نزول اآليات من سورة امللك. 2
ِسرُّوا قَولَكُم أَِو وأَ: ( قوله تعاىل)بسم اهللا الرمحن الرحيم(  

زلت يف املشركني كانوا ينالون من : قال ابن عباس. اآلية) اجهروا ِبه
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فخربه جربيل عليه السالم مبا قالوا فيه 

أسرُّوا قولكم لئال يسمع إال : ونالوا منه، فيقول بعضهم لبعض
    .105حممد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
   .606: ص. 1992لبيان، -إبن عباس، تنوير املقياس من تفسري بن عباس، دار الكتب العلمية، بريوت104

  .293: ص. 1991لبيان، - ابن احلسن على بن أمحد الواحدى النيسابورى، أسباب الرتول، دار الفكر، بريوت 105
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  الباب الثالث
  عرض البيانات وحتليلها
  األفعال يف سورة امللك

  
هذا البحث حيتوي على نتائج البحث اليت حصل عليها الباحث     

من حتليل البيانات وسيوضح هذه النتائج مفصلة على حسب ترتيب 
  :أهداف البحث املذكورة يف الباب األول وهي كما يلي

  .يف سورة امللكمواضع األفعال املاضية وعالماا وأحوال بنائها . 1
مواضع األفعال املضارعة وعالماا وأحكامها وأحوال إعراا . 2

  .وبنائها يف سورة امللك
  .مواضع أفعال األمر وعالماا وأحوال بنائها يف سورة امللك. 3  

  
  مواضع األفعال املاضية وعالماا وأحوال بنائها يف سورة امللك. 1
لسابق، استطاع الباحث أن  تعريف الفعل املاضى اانطالقا من    

يلخص أن الفعل املاضى هو كل فعل يدل على حدوث عمل مقترن 
ومن مث يعرف الفعل املاضى بتاء التأنيث . بالزمان املاضى أو التكلم

  .الساكنة وبتاء الضمري أو تاء الفاعل
حكم الفعل املاضى يف الصة ما سبق يف الباب الثاين أن وخ    

كما مثلنا، وقد خيرج عنه إىل الضم، وذلك إذا األصل البناء على الفتح 
قاموا، وقعدوا، أو إىل السكون، : اتصلت به واو اجلماعة، كقولك

قمت، : وذلك إذا اتصلت به الضمري املرفوع املتحرك، كقولك
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وتلخص عن ذلك أن . قمن وقعدن: وقعدت، وقمنا، وقعدنا،والنسوة
  .نالفتح والضم والسكو: للفعل املاضى ثالث حاالت

وملا كان الباحث حني قراءته من أول سورة امللك إىل آخرها،     
 )أربع وأربعون( 44 :بلغ عددهاوجد أن األفعال املاضية كثرية جدا 

فعال ماضيا، فجعل اجلدول الذي حيتوى على مجيع األفعال املاضية 
وكان ذلك . ومواضعها وعالماا وأحوال بنائها يف سورة امللك

  :ترنا بالتحليل النحوي اإلعرايب كما يلياجلدول مفصال ومق
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  1: جدول
  وعالماا وأحوال بنائها مواضع األفعال املاضية

 يف سورة امللك
  إعرابه وعالمته  الفعل املاضى رقم اآلية

1  كاربفعل ماض مبين على الفتح   ت  
2 لَقفعل ماض مبين على الفتح  خ  
3  لَقالفتحفعل ماض مبين على   خ   
5  لَقَدو نياَء ازمالس 

  الدُّنيا
  
 حاِبيصاِبماهلْنعجو 

  رجوما لِّلشياِطيِن
  
  
  
  
 لَهم عذَاب وأَعتدنا

  السِعيِر
  
  
  

 السكون التصاله بضمري فعل ماض مبين على
مبين ضمري بارز متصل " نا"رفع متحرك، و 

  عله يف حمل رفع فاعلى الفتح
فعل ماض " جعلْناها"حرف عطف، : الواو

 السكون التصاله بضمري رفع مبين على
مبين على ضمري بارز متصل " نا"متحرك، و 

ضمري بارز " ها"يف حمل رفع فاعله، السكون 
 السكون يف حمل نصب مبين علىمتصل 
  . مفعول به

فعل ماض " أَعتدناَ"حرف عطف، : الواو
تصاله بضمري رفع  السكون المبين على

مبين على ضمري بارز متصل " نا"متحرك، و 
  .يف حمل رفع فاعلهالسكون 
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6   نِللَِّذياووكَفَر 
 ذَابع ِهمبِبر
 ِبئْسو منهج
ِصريالْم  

 الضم التصاله بواو فعل ماض مبين على
مبين ضمري بارز متصل : اجلماعة، والواو

فارقة : ، واأللف يف حمل رفع فاعلهعلى الفتح
  .بني الواو اجلمع والواو العطف

   ِفيها أُلْقُواِإذَآ   7
  
  

  
 شِهيقًا سِمعوا

فُورت ِهيو  
  

 الضم التصاله بواو فعل ماض مبين على
مبين ضمري بارز متصل : اجلماعة، والواو

: السكون يف حمل رفع فاعله، واأللفعلى 
  .فارقة بني الواو اجلمع والواو العطف

 الضم التصاله بواو فعل ماض مبين على
مبين ضمري بارز متصل : اجلماعة، والواو

: السكون يف حمل رفع فاعله، واأللفعلى 
  .فارقة بني الواو اجلمع والواو العطف

8  أُلِْقي  
 جا فَوهِفيمأَلَهس 

 أِْتكُمي آ أَلَمهتنزخ
رِذين  

  .فعل ماض مبين على الفتح
ضمري " هم"، و بين على الفتحفعل ماض م
 السكون يف حمل نصب مبين علىبارز متصل 
  .مفعول به

   بلَى قَالُوا  9
  
  

  
 اقَدآَءنجرِذين   

 الضم التصاله بواو فعل ماض مبين على
مبين ضمري بارز متصل : اجلماعة، والواو

: السكون يف حمل رفع فاعله، واأللفلى ع
  .فارقة بني الواو اجلمع والواو العطف

ضمري " نا"، و فعل ماض مبين على الفتح
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  فَكَذَّبنا
  
  
  
   ماوقُلْنا
  
  
  

لَنئٍِزيش اُهللا ِمن  

بارز متصل مبين على الفتح يف حمل نصب 
  .مفعول به

فعل ماض " كَذَّبنا"حرف عطف، : الفاء
 السكون التصاله بضمري رفع مبين على

مبين على ضمري بارز متصل " نا"متحرك، و 
  . يف حمل رفع فاعلهالفتح
فعل ماض " أَعتدناَ"حرف عطف، : الواو

 السكون التصاله بضمري رفع مبين على
مبين على ضمري بارز متصل " نا"متحرك، و 

  . يف حمل رفع فاعلهالفتح
  .فعل ماض مبين على الفتح

   وقَالُوا  10
  
  
  
  

 الَوكُن أَو عمسن 
  نعِقلُ
  
  

 ِفي ناكُما 

 فعل ماض مبين علىحرف عطف، : الواو
ضمري : الضم التصاله بواو اجلماعة، والواو

 السكون يف حمل رفع مبين علىبارز متصل 
فارقة بني الواو اجلمع والواو : فاعله، واأللف

  .العطف
فعل ماض ناقص ترفع اإلسم وتنصب اخلرب، 

له بضمري رفع  السكون التصا مبين علىوهو
اسم كَانَ، وخرب كَانَ " نا"متحرك، و 

  .حمذوف أو مقدر
فعل ماض ناقص ترفع اإلسم وتنصب اخلرب، 
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  أَصحاِب السِعيِر
  

 السكون التصاله بضمري رفع مبين على وهو
اسم كَانَ، وخرب كَانَ " نا"متحرك، و 

  .حمذوف أو مقدر
 ِبذَنِبِهم فَاعترفُوا  11

فَسحقًا لِّأَصحاِب 
  يِرالسِع

 فعل ماض مبين علىحرف استناف، : الفاء
ضمري : الضم التصاله بواو اجلماعة، والواو

السكون يف حمل رفع مبين على بارز متصل 
فارقة بني الواو اجلمع والواو : فاعله، واأللف

  .العطف
14  لَقفعل ماض مبين على الفتح  خ  
15  لَجفعل ماض مبين على الفتح  ع  
16  متَءأَِمنِفي  م ن

 ِسفخاِء أَنْ يمالس
ضالْأَر ِبكُم  

فعل ماض " أَِمنتم"حرف استفهام، : اهلمزة
 السكون التصاله بضمري رفع مبين على

مبين ضمري بارز متصل " التاء"متحرك، و 
عالمة : الضم يف حمل رفع فاعله، وامليمعلى 

  .مجع مذكر السامل
من ِفي  ِمنتمأَم أَ  17

ِسلَ الساِء أََنْ يُّرم
  علَيكُم حاِصبا

حرف عطف، : أَم"متفعل ماض مبين " أَِمن
 السكون التصاله بضمري رفع متحرك، على
الضم مبين على ضمري بارز متصل " التاء"و 

عالمة مجع مذكر : يف حمل رفع فاعله، وامليم
  .السامل

18  ة الظاهرةفعل ماض مبين على الفتح  كَذَّب  
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 ففَكَي ِلِهمقَب ِمن
  ِر نِكيكَانَ

فعل ماض ناقص ترفع اإلسم وتنصب اخلرب، 
واسم كَانَ وهو مبين على الفتحة الظاهرة، 
فِر وخرب كَانَ هي فَكَيِكيهي ن  

   ِرزقَهأَمسكِإنْ   21
  
  
  

 ِفي عتو جُّوالَّبلْ 
رفُونو  

فعل ماض  "أَمسك" ،حرف شرط جازم: إن
ضمري " ك"ة الظاهرة، و ين على الفتحمب

الفتح يف حمل رفع مبين على بارز متصل 
  .فاعله

 الضم التصاله بواو فعل ماض مبين على
مبين ضمري بارز متصل : اجلماعة، والواو

: السكون يف حمل رفع فاعله، واأللفعلى 
  .فارقة بني الواو اجلمع والواو العطف

قُلْ هو الَِّذي   23
أَكُمشأَن  

  
  

 لَكُم السمع وجعلَ
 والْأَبصار والْأَفِْئدةَ

ة الظاهرة، وفاعله فعل ماض مبين على الفتح
" ك"ضمري مستتر جوازا تقديره هو، و 

الضم يف حمل مبين على ضمري بارز متصل 
 .عالمة مجع مذكر السامل: رفع فاعله، وامليم

فعل ماض مبين على حرف عطف، : الواو
الظاهرة، وفاعله ضمري مستتر جوازا ة الفتح

وتقديره ه.  
قُلْ هو الَِّذى   24

أَكُمِض ذَرِفي اَألر 
  وِإلَيِه تحشرونَ

ة الظاهرة، وفاعله فعل ماض مبين على الفتح
" ك"ضمري مستتر جوازا تقديره هو، و 

الضم يف حمل مبين على ضمري بارز متصل 
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 .ع مذكر الساملعالمة مج: رفع فاعله، وامليم
هذَا الْوعد ِإنْ   25

متكُنناِدِقيص   
فعل ماض " كُنتم"حرف شرط جازم : ِإنْ

مبين  ناقص ترفع اإلسم وتنصب اخلرب، وهو
 السكون التصاله بضمري رفع متحرك، على
  وخرب كَانَ هي صاِدِقين،اسم كَانَ" التاء"و 

  .عالمة مجع مذكر السامل: وامليم
   زلْفَةًرأَوه لَمافَ  27

  
  
  
  
  
  

ئَتِسي نالَِّذي هوجو 
  
  كَفَروا
  
  

  
   هذَا الَِّذىوِقيلَ

  

ظرف منصوب : حرف استئناف، لَما: الفاء
فعل " رأَوه"إو يف حمل نصب مفعول فيه 

 الضمة املقدرة التصاله بواو ماض مبين على
مبين ضمري بارز متصل : اواجلماعة، والو

: السكون يف حمل رفع فاعله، واهلاءعلى 
 الضم يف حمل مبين علىضمري بارز متصل 
  .نصب مفعول به

ة الظاهرة، والتاء فعل ماض مبين على الفتح 
  .عالمة التأنيث

 الضم التصاله بواو فعل ماض مبين على
مبين ضمري بارز متصل : اجلماعة، والواو

:  رفع فاعله، واأللفالسكون يف حملعلى 
  .فارقة بني الواو اجلمع والواو العطف

فعل ماض مبين " ِقيلَ"حرف عطف، : الواو
ة الظاهرة، وفاعله ضمري مستتر على الفتح
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متنَكُنوعدت ِبه   

وجوازا تقديره ه.  
فعل ماض ناقص ترفع اإلسم وتنصب اخلرب، 

 السكون التصاله بضمري رفع مبين علىوهو 
 كَانَ اسم كَانَ وخرب" التاء"متحرك، و 

عالمة مجع مذكر : وامليمحمذوف أو مقدر، 
  .السامل

   أَرأَيتمقُلْ   28
  
  
  
  

 اُهللا أَهلَكَِنىِإنْ 
موِعيم ن  

  
  

 اأَونِحمر نفَم 
 ِمن نالْكَاِفِري رِجيي

  عذَاٍب أَِليِم

فعل ماض " رأَيتم"حرف استفهام، : اهلمزة
 بضمري رفع  السكون التصالهمبين على

مبين ضمري بارز متصل " التاء"متحرك، و 
عالمة : الضم يف حمل رفع فاعله، وامليمعلى 

  .مجع مذكر السامل
فعل " أَهلَكَِنى"حرف شرط جازم، : ِإنْ

 :ة الظاهرة، والنونماض مبين على الفتح
وفاعله هي مفعول به، : نون الوقاية، والياء

  اُهللا
ا"حرف عطف، : أَونِحمفعل ماض مبين " ر

ة الظاهرة، وفاعله ضمري مستتر على الفتح
ضمري بارز متصل " نا"جوازا تقديره هو، و 

  . يف حمل نصب مفعول بهمبين على الفتح
قُلْ هو الرحمانُ   29

   ِبِه وعلَيِهَءامنا
 السكون التصاله بضمري  علىفعل ماض مبين

مبين ضمري بارز متصل " نا"رفع متحرك، و 
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 فَستعلَمونَ توكَّلْنا

من هو ِفي ضالٍَل 
  مُِّبيٍن 

  . يف حمل رفع فاعلهعلى الفتح
 السكون التصاله بضمري فعل ماض مبين على

مبين ضمري بارز متصل " نا"رفع متحرك، و 
  . يف حمل رفع فاعلهعلى الفتح

   يتمأَرأَقُلْ   30
  
  
  
  

 مآؤكُم أَصبحِإنْ 
رغَو كُمأِْتيي نا فَم

  ِبمآٍء مِعيِن

فعل ماض " رأَيتم"حرف استفهام، : اهلمزة
 السكون التصاله بضمري رفع مبين على

مبين ضمري بارز متصل " التاء"متحرك، و 
عالمة : الضم يف حمل رفع فاعله، وامليمعلى 

  .مجع مذكر السامل
فعل " أَصبح " حرف شرط جازم، : ِإنْ

 ترفع اإلسم وتنصب اخلرب، وهو ماض ناقص
 هي أَصبح واسم مبين على الفتحة الظاهرة،

   هي غَورا  أَصبحمآؤكُم وخرب
 

  
بعد ما استخرج الباحث األفعال املاضية يف سورة امللك، وجد     

 سبعة أن مجيع اآليات يف سورة امللك مشتمل على األفعال املاضية إال
، وهذه 26، 22، 20، 19، 13، 12، 4: آية وهي اآليات

 .اآليات ال توجد فيها األفعال املاضية
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  2: جدول
  عدد األفعال املاضية
  يف سورة امللك

الفعل املاضى املبين 
  على الفتح

الفعل املاضى املبين 
  على السكون

الفعل املاضى املبين 
  على الضم

  اجملموع

20 15  9  44  
   
  حتليالمللك وحللهاقد استخرج األفعال املاضية يف سورة ال   

 :حنويا، فوجد أن عدد األفعال املاضية الواقعة يف سورة امللك حوايل
 ما األفعال املاضية املبىن على الفتحوأ .فعال ماضيا) أربع وأربعون (44
ما األفعال املاضية املبىن على وأ، ) فعال ماضياعشرون (20 :فهي

فعال املاضية ما األوأ، )فعال ماضيا مخسة عشر (15 : فهيالسكون
  ).فعال ماضيا تسعة (9 : فهياملبىن على الضم

  
مواضع األفعال املضارعة وعالماا وأحكامها وأحوال إعراهبا وبنائها . 2 

  يف سورة امللك
املضارعة السابق، استطاع الباحث أن   تعريف الفعلانطالقا من    

يلخص أن الفعل املضارعة هو كل فعل يدل على حصول عمل يف 
وال بد أن يكون مبدوءا حبرف من أحرف . ان احلاضر أو املستقبلالزم

  .املضارعة وهي اهلمزة والنون والياء والتاء
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آخره فإنه تارة يبين على  وأما حكم الفعل املضارع باعتبار    
. السكون، وتارة يبين على الفتح، وتارة يبين على الضم، وتارة يعرب

ملاضى ثالث حاالت، فهذه ثالث حاالت آلخره، كما أن آلخر ا
  .وآلخر األمر ثالث حاالت

يبىن الفعل : "قال األستاذ علي اجلارم يف كتابه النحو الواضح    
املضارع على الفتح إن اتصلت به نون التوكيد، ويبىن على السكون 

  .106"إن اتصلت به نون النسوة ويعرب فيما عدا ذلك
 بنون املعرب من األفعال هو الفعل املضارع الذي مل يتصل    

: وينقسم الفعل املضارع املعرب إىل. النسوة أو نون التوكيد املباشرة
سبقه  يكون الفعل املضارع مرفوعا إذا .مرفوع، ومنصوب، وجمزوم

حرف نصب أو حرف جزم، أو بعبارة أخرى يرفع الفعل املضارع إذا 
  .مل تسبقه أداة من أدوات النصب أو اجلزم

ن أول سورة امللك إىل آخرها، وملا كان الباحث حني قراءته م    
 فعال )ثالثون (30 وهيرية جدا  كث املضارعةوجد أن األفعال

 املضارعة، فجعل اجلدول الذي حيتوى على مجيع األفعال مضارعا
وعالماا وأحكامها وأحوال إعراا وبنائها يف سورة ومواضعها 

رايب وكان ذلك اجلدول مفصال ومقترنا بالتحليل النحوي اإلع. امللك
  :كما يلي

 
  

                                                 
  .48: إبن هشام، املرجع السابق، ص 106



 49

  3: جدول
  إعراهبا وأحوال وأحكامهاوعالماا املضارعةمواضع األفعال 
 يف سورة امللك بنائهاو

  إعرابه وعالمته  الفعل املضارع رقم اآلية
2   توالْم لَقالَِّذى خ

 ِليبلُوكُم والْحياةَ
 أَيُّكُم أَحسن عمالً

ل مضارع فع" يبلُوكُم"حرف نصب، " ِل"
 على منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة
ر ومل خآخره ألنه فعل مضارع صحيح اآل

 وفاعله ضمري مستتر خره شيء،يتصل يف آ
ضمري بارز متصل " ك"جوازا تقديره هو و

الضم يف حمل نصب مفعول به، مبين على 
  .عالمة مجع مذكر السامل: وامليم

3   عبس لَقالَِّذى خ
اٍت ِطباوما اقًاسم 

ِفى خلِْق  ترى
 الرحماِن ِمن تفَاوٍت

  
  

فَارِجِع الْبصر هلْ 
   ِمن فُطُوٍرترى

فعل  "ترى"حرف نفي غري عامل : ما
مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب 

مة رفعه ضمة مقدرة على واجلوازم، وعال
ل مضارع معتل خره ألنه فعالياء يف آ

خره شيء، وفاعله آاآلخر ومل يتصل يف 
تضمري مستتر فيه وجوبا تقديره أَن.  

فعل مضارع  "ترى"حرف استفهام : هلْ
مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم، 

مة رفعه ضمة مقدرة على الياء يف وعال
آخره ألنه فعل مضارع معتل اآلخر ومل 
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خره شيء، وفاعله ضمري مستتر يتصل يف آ
تفيه وجوبا تقديره أَن.  

4  قَِلبنوم وعالمة جزمه السكون فعل مضارع جمز  ي
آخره ألنه فعل مضارع  الظاهرة على

  .خره شيءصحيح اآلخر ومل يتصل يف آ
ِإذَآ أُلْقُوا ِفيها سِمعوا   7

 ِهيقًا وِهيا شلَه
رفُوت  

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب 
وازم، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة على واجل

نه فعل مضارع صحيح اآلخر ومل آخره أل
، وفاعله ضمري مستتر يتصل يف آخره شيء

، واجلملة يف حمل رفع تقديره ِهيجوازا فيه 
  .خرب املبتدأ

8  كَادت  
  
  
  

  
  
  

زيمتِظ كُلَّمالْغي آ  ِمن
 جا فَوهِفي أُلِْقي
  سأَلَهم خزنتهآ

ترفع اإلسم وتنصب من كَاد ع فعل مضار
مرفوع لتجرده عن النواصب اخلرب، هو 

جلوازم، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة على وا
آخره ألنه فعل مضارع صحيح اآلخر ومل 

خره شيء، واسم كَاد ضمري يتصل يف آ
تقديره ِهي، وخرب كَاد   جوازامستتر فيه

زيمهي مجلة فعل وفاعله يف ت  
تجرده عن النواصب فعل مضارع مرفوع ل

على واجلوازم، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة 
آخره ألنه فعل مضارع صحيح اآلخر ومل 
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 أَلَم أِْتكُميرِذين   

مري مستتر ، وفاعله ضيتصل يف آخره شيء
، واجلملة يف حمل  تقديره ِهيجوازافيه 

نصب خرب كَاد.  
حرف جزم، : اهلمزة حرف استفهام، لَم: أَ
"أِْتكُمفعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه "ي 

ن السكون ألنه حذف حرف العلة نيابة ع
ضمري " ك"خر، و فعل مضارع معتل اآل

الضم يف حمل نصب مبين على بارز متصل 
عالمة مجع مذكر : مفعول به، وامليم

  .السامل
 نسمعوقَالُوا لَو كُنا   10

  
  
  
  
  

 ِقلُأَوعا ِفي نا كُنم 
  أَصحاِب السِعيِر

  

تجرده عن النواصب فعل مضارع مرفوع ل
جلوازم، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة على وا

آخره ألنه فعل مضارع صحيح اآلخر ومل 
، وفاعله ضمري مستتر يتصل يف أخره شيء

نحواجلملة يف حمل فيه وجوبا تقديره ن ،
  .نصب خرب كَانَ

ِقلُ"حرف عطف، : أَوعفعل مضارع  "ن
مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم، 

آخره ألنه  علىرفعه ضمة ظاهرة وعالمة 
فعل مضارع صحيح اآلخر ومل يتصل يف 

خره شيء، وفاعله ضمري مستتر فيه آ
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نحوجوبا تقديره ن.  
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب   يخشونَ  12

واجلوازم، وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة 
عن الضمة ألنه من األفعال اخلمسة و واو 

  .اجلماعة فاعله
 من خلَق يعلَمأَالَ   14

 يف الْخِبيروهو اللَِّط
حرف نفي، : اهلمزة حرف استفهام، الَ: أَ
"لَمعفعل مضارع مرفوع لتجرده عن  "ي

النواصب واجلوازم، وعالمة رفعه ضمة 
آخره ألنه فعل مضارع  علىظاهرة 

خره شيء، صحيح اآلخر ومل يتصل يف آ
،  تقديره هوجوازاوفاعله ضمري مستتر فيه 

  .مفعول به" من"و
16  أَنْ يِسفخ ِبكُم 

  رض اَْأل
  
  
  
  
 فَِإذَا ِهيرومت  

فعل " يخِسف"حرف نصب، " أَنْ"
مضارع منصوب وعالمة نصبه فتحة 

 على آخره ألنه فعل مضارع ظاهرة
خره شيء، صحيح اآلخر ومل يتصل يف آ

،  هو تقديرهجوازاوفاعله ضمري مستتر فيه 
  .مفعول به" الْأَرض"و

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب 
على واجلوازم، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة 

صحيح اآلخر ومل خره ألنه فعل مضارع آ
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، وفاعله ضمري مستتر يتصل يف آخره شيء
، واجلملة يف حمل رفع  تقديره ِهيجوازافيه 

  .خرب املبتدأ
أَم أَِمنتم من ِفي   17

 يرِسلَأَنْ السماِء 
  علَيكُم حاِصبا

  
  
  

 كَيف فَستعلَمونَ
  نِذيِر

فعل " يخِسف"حرف نصب، " أَنْ"
مضارع منصوب وعالمة نصبه فتحة 

مضارع خره ألنه فعل على آظاهرة 
خره شيء، صحيح اآلخر ومل يتصل يف آ

 جوازا تقديره هو، وفاعله ضمري مستتر فيه
  . مفعول به"حاِصبا"و
" س"الفاء رابطة جلواب الشرط، " ف"

فعل مضارع " تعلَمونَ"السني استقبال، 
مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم، 
وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة 
ألنه من األفعال اخلمسة و واو اجلماعة 

  .فاعله
19   لَماأَوورِر يِإلَى الطَّي 

  فَوقَهم صآفَّاٍت
  
  

نقِْبضيو  
  

: لَم, واو استئناف: حرف استفهام، و: أَ
فعل مضارع جمزوم  "يروا"حرف جزم، 

وعالمة جزمه حذف النون ألنه من 
  .األفعال اخلمسة، و واو اجلماعة فاعله

فعل " نيقِْبض"حرف عطف، " الواو"
على مضارع مبين على السكون الظاهرة 
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 ِإالَ يمِسكُهنما 
الرحماِن ِإنه ِبكُلِّ 
رِصيٍء بيش  

: خره ألنه متصل بنون النسوة، والنونآ
  . فاعلهنون النسوة

فعل " يمِسكُهن " حرف نفي، " ما"
مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب 

 على واجلوازم، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة
خر، آخره ألنه فعل مضارع صحيح اآل

 الضم بين علىمضمري بارز متصل : واهلاء
نون : يف حمل نصب مفعول به، والنون

  .النسوة عالمة مجع مؤنث السامل
20   وذَا الَِّذى هه نأَم 

 لَّكُم دنجكُمرصني 
  من دوِن الرحماِن

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب 
 علىواجلوازم، وعالمة رفعه ضمة ظاهرة 

خر، و اآلآخره ألنه فعل مضارع صحيح 
"الضم يف مبين على ضمري بارز متصل " ك

عالمة مجع : حمل نصب مفعول به، وامليم
مذكر السامل، وفاعله ضمري مستتر فيه 

  . تقديره هوجوازا
أَمن هذَا الَِّذى   21

قُكُمزري كسِإنْ أَم 
قَهِرز  

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب 
 على ظاهرة واجلوازم، وعالمة رفعه ضمة

خر، و آخره ألنه فعل مضارع صحيح اآل
"الضم يف مبين على ضمري بارز متصل " ك

عالمة مجع : حمل نصب مفعول به، وامليم



 55

مذكر السامل، وفاعله ضمري مستتر فيه 
  . تقديره هوجوازا

22   نِشىأَفَمما يِكبم 
  علَى وجِهِه

  
  

  
 نى أَمدِشىأَهمي 
ى ِصراٍط سِويا علَ

  مُّستِقيٍم

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب 
 ضمة مقدرة على واجلوازم، وعالمة رفعه

الياء يف آخره ألنه فعل مضارع معتل 
خره شيء، وفاعله اآلخر ومل يتصل يف آ

  . تقديره هوجوازاضمري مستتر فيه 
فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب 

 مقدرة على مة رفعه ضمةواجلوازم، وعال
ل خره ألنه فعل مضارع معتالياء يف آ

خره شيء، وفاعله اآلخر ومل يتصل يف آ
  . تقديره هوجوازاضمري مستتر فيه 

23   عمالس لَ لَكُمعجو
واَْألبصر واَْألفِْْئدةَ 

  تشكُرونَقَِليالً ما 

فعل مضارع " تشكُرونَ"حرف زائد، : ما
عن النواصب واجلوازم، مرفوع لتجرده 

وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة 
ألنه من األفعال اخلمسة و واو اجلماعة 

  .فاعله
24   أَكُمالَِّذى ذَر وقُلْ ه

ِفي اَْألرِض وِإلَيِه 
  تحشرونَ

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب 
واجلوازم، وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة 

ألنه من األفعال اخلمسة و واو عن الضمة 
  .اجلماعة نائب فاعله
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 متى هذَا ويقُولُونَ  25
 متِإنْ كُن دعاْلو
ناِدِقيص  

فعل " يقُولُونَ"واو استثناف، : الواو
مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب 
واجلوازم، وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة 

و واو عن الضمة ألنه من األفعال اخلمسة 
  . مفعول به" متى"، واجلماعة فاعله

فَلَما رأَوه زلْفَةً   27
 نالَِّذي هوجو ئَتِسي
كَفَروا وِقيلَ هذَا 
 الَِّذي كُنتم بِه
  تدعونَ

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب 
واجلوازم، وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة 

ل اخلمسة، و واو عن الضمة ألنه من األفعا
اجلماعة فاعله، واجلملة يف حمل نصب خرب 

  .كَانَ حمذوف أو مقدر
قُلْ اَرَءيتم ِإنْ   28

 نماُهللا و لَكَِنيأَه
 نا فَمنِحمر أَو ِعيم

رِجيي ِمن ناْلكَاِفِري 
  عذَاٍب أَِليٍم 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب 
 على رفعه ضمة ظاهرة واجلوازم، وعالمة

آخره ألنه فعل مضارع صحيح اآلخر ومل 
مري مستتر خره شيء، وفاعله ضيتصل يف آ

 تقديره هو، واجلملة يف حمل رفع جوازافيه 
  .خرب املبتدأ

قُلْ هو الرحمانُ   29
َءامنا ِبِه وعلَيِه 

 فَستعلَمونَتوكَّلْنا 
من هو ِفي ضالٍَل 

  يٍنمُِّب

" س"الفاء رابطة جلواب الشرط، " ف"
فعل مضارع " تعلَمونَ"السني استقبال، 

مرفوع لتجرده عن النواصب واجلوازم، 
وعالمة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة 
ألنه من األفعال اخلمسة و واو اجلماعة 
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  .مفعول به" من"، وفاعله
30   حبِإنْ أَص متَءيقُلْ اَر

كُمآؤم نا فَمرغَو 
كُمأِْتيٍنيِعيآٍء مِبم   

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب 
مة رفعه ضمة مقدرة على واجلوازم، وعال

الياء يف آخره ألنه فعل مضارع معتل 
" ك"خره شيء، و اآلخر ومل يتصل يف آ

الضم يف حمل مبين على ضمري بارز متصل 
ذكر عالمة مجع م: نصب مفعول به، وامليم

 جوازاالسامل، وفاعله ضمري مستتر فيه 
وتقديره ه.  

  
 يف سورة امللك، األفعال املضارعةبعد ما استخرج الباحث     

 املضارعةوجد أن مجيع اآليات يف سورة امللك مشتمل على األفعال 
، 18، 15، 13، 11، 9، 6، 5، 1:  تسعة آية وهي اآلياتإال

 .فعال املضارعةاأل ،  وهذه اآليات ال توجد فيها26
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 4: جدول
  عدد األفعال املضارعة املعربة

  يف سورة امللك
الفعل املضارع 
  املرفوع

الفعل املضارع 
  املنصوب

الفعل املضارع 
  اجملزوم

  اجملموع

23 3  3  29  
      
 حتليال  يف سورة امللك وحللهااألفعال املضارعة قد استخرجل    

 :لواقعة يف سورة امللك حوايل ااملضارعةوجد أن عدد األفعال حنويا، 
األفعال عدد . ، منها معرب ومنها مبين)مضارعاثالثون فعال  (30

ن فعال تسع وعشرو (29: املضارعة املبنية واحد وغريها معرب يعين
  ).مضارعا معربا

ثالث وعشرين  (23: املضارعة املرفوعة فعددهااألفعال وأما     
ثالثة  (3: ملنصوبة فعددهااملضارعة ااألفعال ، وأما )فعال مضارعا

، )ثالثة أفعال (3: املضارعة اجملزومة فعددهااألفعال ، وأما )أفعال
ن فعال تسع وعشرو (29: املضارعة املعربةاألفعال فاجملموع من 

 ).مضارعا
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 5: جدول
  عدد األفعال املضارعة املرفوعة

  يف سورة امللك
  موعاجمل  بثبوت النون ضمة املقدرةبال ضمة الظاهرةبال

11 5  7  23  
  

ثالث وعشرين  (23: املضارعة املرفوعة فعددهااألفعال وأما     
ضمة الظاهرة بالاملضارعة املرفوعة األفعال ، وأما )فعال مضارعا

املضارعة األفعال ، وأما ) عشر فعال مضارعاأحد (11: فعددها
األفعال ، وأما )مخسة أفعال (5: ضمة املقدرة فعددهابالاملرفوعة 

، فاجملموع )سبعة أفعال (7: ضارعة املرفوعة بثبوت النون فعددهاامل
  ).ثالث وعشرين فعال مضارعا (23: من األفعال املضارعة

  
  6: جدول

  عدد األفعال املضارعة املنصوبة
  يف سورة امللك

  اجملموع  حبذف النون بالفتحة املقدرة بالفتحة الظاهرة
3 -  -  3  
،  )ثالثة أفعال (3: ة فعددهااملضارعة املنصوباألفعال وأما     

حة الظاهرة، واألفعال املضارعة الواقعة يف سورة امللك منصوب بالفت
 .وت النون ال توجد فيهاوالفتحة املقدرة والثب
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 7: جدول
  عدد األفعال املضارعة اجملزومة

  يف سورة امللك
  اجملموع  حبذف النون حبذف حرف العلة  بالسكون

1 1  1  3  
  

، وأما )ثالثة أفعال (3: ملضارعة اجملزومة فعددهاااألفعال وأما     
، وأما )فعل واحد (1: املضارعة اجملزومة بالسكون فعددهااألفعال 
، )فعل واحد (1:  فعددهاحبذف حرف العلة املضارعة اجملزومةاألفعال 

 ).فعل واحد (1: النون فعددهاحبذف  املضارعة اجملزومةاألفعال وأما 
  
  مر وعالماا وأحوال بنائها يف سورة امللكمواضع األفعال األ. 3
بالرجوع إىل تعريف الفعل السابق، استطاع الباحث أن يلخص     

أن الفعل األمر هو كل فعل يدل على طلب أو حدوث عمل يف 
  .الزمان املستقبل بعد زمن التكلم

وخالصة ما سبق يف الباب الثاين أن حكم الفعل األمر يف     
ويكون فعل األمر . اكتب، اشرب: ون كقولكاألصل البناء على السك

خر ومل يتصل بأخره شيء أو بنيا على السكون إذا كان صحيح اآلم
اشكرى، اشكرن، أو مبنيا على الفتح : إذا اتصلت به نون النسوة مثل

ى حذف النون إذا إذا اتصلت به نون التوكيد مثل اشكرن، أو مبنيا عل
اشكرا، :  أو ياء املخاطبة مثلثنني أو واو اجلماعةاتصلت به ألف اال
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: خر مثلو حذف حرف العلة إذا كان معتل اآلاشكروا، اشكرى، أ
  .ارض، ارم

رة امللك إىل آخرها، ملا كان الباحث حني قراءته من أول سو    
، فجعل )أفعال ستة (6: أفعال األمر قليل جدا وهي حواىلوجد أن 

وعالماا ها  ومواضعاألمراجلدول الذي حيتوى على مجيع أفعال 
وكان ذلك اجلدول مفصال ومقترنا . وأحوال بنائها يف سورة امللك

  :بالتحليل النحوي اإلعرايب كما يلي
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  8: جدول
  وأحوال بنائها وعالماا األمرمواضع األفعال 

 يف سورة امللك
  إعرابه وعالماته  الفعل األمر رقم اآلية

اْلبصر هلْ  فَارِجِع 3
ِرتفُطُو ى ِمنر  

  
  

  

فعل " ارِجِع"رابطة جلواب الشرط، : الفاء
 األمر أمر مبىن على السكون ألنه فعل 

خره شيء صحيح اآلخر ومل يتصل بآ
 مستتر فيه وجوبا تقديره وفاعله ضمري

  .مفعول به" البصر"أَنت، و
4   ِجِعثُمار رصالْب 

 كِإلَي قَِلبنِن ييتكَر
الْب وهاِسئًا وخ رص

رِسيح  

فعل أمر مبىن على السكون ألنه فعل 
األمر صحيح اآلخر ومل يتصل بآخره 

 مستتر فيه وجوبا شيء وفاعله ضمري
  .مفعول به" البصر"تقديره أَنت، و

   قَولَكُموأَِسرُّوا  13
  
  
  
عِليم  ِبِه ِإنه أَِواجهروا

  ِبذَاِت الصُّدوِر
  

  

فعل أمر " أَِسرُّوا"حرف استثناف، : لواوا
عال مبىن على حذف النون ألنه من األف

" قَولَكُم"واخلمسة، و واو اجلماعة فاعله، 
  .مفعول به

ا"حرف عطف، : أَوورهفعل أمر " اج
مبىن على حذف النون ألنه من األفعال 

  .اخلمسة، و واو اجلماعة فاعله
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م هو الَِّذى جعلَ لَكُ  15
ضالًاَْألرا  ذَلُووشفَام 

نااِفي مِكِبه  
 ِمن رزِقِه وِإلَيِه وكُلُوا

روالنُّش  

فعل أمر " امشوا"حرف عطف، : الفاء
مبىن على حذف النون ألنه من األفعال 

  .اخلمسة، و واو اجلماعة فاعله
فعل أمر " كُلُوا"حرف عطف، : الواو

 من األفعال مبىن على حذف النون ألنه
  .اخلمسة، و واو اجلماعة فاعله

 
 يف سورة امللك، وجد أن األمربعد ما استخرج الباحث أفعال     

األمر يف أربعة آية مجيع اآليات يف سورة امللك مشتمل على أفعال 
، وغريها اآليات ال توجد فيها أفعال 15، 13، 4، 3: وهي اآليات

  .األمر
 9: جدول

  األمرعدد األفعال 
  سورة امللكيف 

  األمرالفعل
املبين على 
  السكون

  األمرالفعل
املبين على 
  الفتح

  األمرالفعل
 املبين على
 حذف النون

  األمرالفعل
 املبين على
 حرف العلة

  اجملموع

2 -  4  -  6  
     
بالرجوع إىل اللوحة السابقة، أن الباحث قد استخرج األفعال   

األمر ، فوجد أن عدد األفعال  حنويا حتليال يف سورة امللك وحللهااألمر
 وأما أفعال األمر املبنبة). ستة أفعال(6 : الواقعة يف سورة امللك حوايل
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 على حذف وأما أفعال األمر املبنية، )فعالن (2:  فعددهاعلى السكون
، وأما أفعال األمر املبنية على الفتح )أفعالأربعة  (4:  فعددهاالنون
  .جد يف سورة امللك على حذف حرف العلة ال توومبنية
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  الباب الرابع
  التوصيات و البحثالصةخ

  
  خالصة البحث) أ(
  : استطاع الباحث أن يصل إىل النتائج هيانطالقا من البيان     
 فعل فيها أن يكون آية : هيفعال املاضية ىف سورة امللكلألمواضع . أ

 ،17، 16، 15، 14، 11، 6، 3، 2، 1: ماضي واحد فهي
، 8، 7: ، وآية أن يكون فيها فعل ماضي ثاين فهي25، 24
 ثالث ، وآية أن يكون فيها فعل ماضي30، 29، 23، 21، 18
: ، وآية أن يكون فيها فعل ماضي خامس فهي28، 10، 5: فهي

9 ،27.  
) أربع وأربعني (44 :عدد األفعال املاضية يف سورة امللك حوايلف. ب

 عشرون (20:بىن على الفتح فعددهاوأما األفعال املاضية امل. فعال
 15: ، وأما األفعال املاضية املبىن على السكون فعددها)فعال

: ، وأما األفعال املاضية املبىن على الضم فعددها)فعال مخسة عشر(
  ).فعال تسعة (9
آية أن يكون فيها :  هي ىف سورة امللكاملضارعة فعاللألمواضع . ج

، 23، 21، 20، 14، 12، 7، 4، 1: فعل مضارع واحد فهي
، وآية أن يكون فيها فعل 30، 29، 28، 27، 25، 24

، وآية أن يكون فيها 22، 17، 16، 10، 3: مضارع ثاين فهي
  .19، 8: مضارع ثالث فهي فعل
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ثالثون فعال  (30 : يف سورة امللك حوايلاملضارعةعدد األفعال ف. د
ة  املبنية واحدواألفعال املضارعة. ، منها معرب ومنها مبين)مضارعا

 ).تسع وعشرون فعال مضارعا معربا (29: وغريها معرب فعددها
ثالث وعشرين فعال  (23: املضارعة املرفوعة فعددهااألفعال وأما 

ثالثة  (3: املضارعة املنصوبة فعددهااألفعال ، وأما )مضارعا
، )ثالثة أفعال (3: املضارعة اجملزومة فعددهااألفعال ، وأما )أفعال
تسع وعشرين فعال  (29: املضارعة املعربةاألفعال موع من فاجمل

  ).مضارعا
آية أن يكون فيها فعل :  هيىف سورة امللكاألمر فعال لألمواضع . ه

: ، وآية أن يكون فيها فعل أمر ثاين فهي15، 13: أمر واحد فهي
3 ،4 .  
وأما ). سبعة أفعال(6 : األمر يف سورة امللك حوايلأفعال فعدد . و

، وأما أفعال )فعالن (2:  األمر املبنية على السكون فعددهاأفعال
، وأما )أربعة أفعال (4: األمر املبنية على حذف النون فعددها

أفعال األمر املبنية على الفتح ومبنية على حذف حرف العلة ال 
  .توجد يف سورة امللك

  
  التوصيات)ب(
   :ية اية هذا البحث فإين أقدم بعض التوصيات التالومع    
أن   على املدرس يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنجأن يقوم. 1

  يعطى دراسا إضافيا يف فهم القواعد النحوية لترقية اللغة العربية
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 على كل الطالب أن يستمر هذه الدراسة واملطالعة لكي أن يقوم. 2
 يكمل هذا البحث اجلامعى

الب املادة، بتقومي يف هذه احلالة الطأن يقوم باحث آخر وميكن . 3
 صية أهدافه وحمتواه وطرق دراسته،هذا املنهج من حيث صال

  كما يقوم بالبحث عن أقسام األفعال باعتبار أخرى
   


