
يرى النحاة أن الفعل المضارع ُمعرٌب على خالف األصل في األفعال، ويرون أن العلة في ذلك تعود لمشابهته األسماء، ووقوعه 
(، وتعليل بنائه على [2])(، واإلعراب ال يفارقه إال في حالتين: عند اتصاله بنون النسوة، أو نون التوكيد اتصاالً مباشراً [1])موقعها

 ء، نوجزها فيما يأتي:السكون مع نون النسوة فيه مجموعة من اآلرا

جاء بناؤه على السكون لمنع توالي أربع حركات في كلمة واحدة؛ ألّن نون النسوة مع الفعل كالكلمة الواحدة، فقد ذكر سيبويه أوالً:
 (.[3])أن

 (.[4])بني ألنه عارض َشبَه االسم، بما هو من خصائص األفعال، فعاد إلى أصله من البناءاً:ثاني

 (.[5])البناء على السكون أًصل في األفعال، والضمير يردُّ الشيء إلى أصلهثالثاً:

(، وهناك من جعله مبنياً على [6])أما بناؤه على الفتح مع نوني التوكيد، فقد اشترطوا أن يتصل بها مباشرة على رأي أغلب النحاة
 (.[7])الفتح التصاله بنوني التوكيد مطلقاً، سواء باشرته النون أم لم تباشره، وذلك ما ذكره األشموني

 واختلف النحاة في هذه الفتحة، التي تأتي قبل نون التوكيد، ولهم فيها مجموعة من اآلراء نوردها فيما يأتي:

 (.[9])نا التركيب؛ أي أن الفعل ُركب مع نون التوكيد فأصبح كلمة واحدة(، وعلى البناء ه[8])أنها فتحة بناءأوالً: 

كانت كسرة،  ها بالبناء واإلعراب، إذ لوأن الفتحة تأتي أحياناً للتخلص من التقاء الساكنين، ولذلك فهي قضية صوتية ال عالقة لثانياً:
اللتبس المذكر بالمؤنث، ولو كانت ضمة اللتبس الجمع بالواحد، يقول سيبويه: " اعلم أّن فعل الواحد إذا كان مجزوماً فلحقته الخفيفة 

تحة ولم والحركة ف .ا ساكنةوالثقيلة حركت المجزوم وهو الحرف الذي أسكنَت للجزم ألن الخفيفة ساكنة والثقيلة نونان األولى منهم
وإذا  .اعلََمْن ذلك وأكِرَمْن زيدا وإما تكرَمْنه أكرْمه :وذلك قولك .يكسروا فيلتبس المذّكر بالمؤنّث ولم يضّموا فيلتبس الواحد بالجميع

علَنَّ ذاك وهل هل تف :وذلك قولككان فعل الواحد مرفوعا ثم لحقته النون صيّرت الحرف المرفوع مفتوحاً لئال يلتبس الواحد بالجميع 
ََ يا زيد  (.[10])تخرَجنَّ

من رأى أنه مبني في حاالت أخرى، وهذه الحاالت ومع أّن النحاة متفقون على بناء المضارع في الحالتين السابقتين إال أّن هناك 
 يمكننا إيجازها بما يأتي:

 (.[12])لرأي من وجوه عديدة(، وقد ردّ الزجاجي هذا ا[11])الفعل المضارع المجزوم مبني لعدم وقوعه موقع األسماءأوالً:

 (.[13])فعل الشرط وجوابه مبنيان لعدم وقوعهما موقع األسماءثانياً:

 (.[14])المضارع المبدوء بحرف التنفيس يبنى على الضم، ألنه صار مع حرف التنفيس مستقبالً فأشبه األمرثالثاً:

الفعل المضارع ُمعرب دائماً حتى مع اتصاله بالنون، وأّن سكونه مع نون النسوة أو فتحه مع نون التوكيد ما هما إال وفي رأيي فإن 
حاالت عارضة اقتضتها طبيعة الداللة والمعنى، كما أن بعضها فرضتها القوانين الصوتية التي تلتزمها اللغة العربية في بناء 

في كل منهما، فالفتحة للمفرد الغائب، ولو رفع لتشابه مع المسند إلى ضمير الجماعة، ولو كانت مقاطعها، وذلك للتفريق بين الفاعل 
ً [15])كسرة اللتبس مع المؤنث من التقاء الساكنين، ولذلك لزم الفتح في أحواله اإلعرابية  (، والسكون ال يأتي مع نوني التوكيد منعا

 جميعها.

وتناول مسألة إعراب الفعل المضارع القدامى والمحدثون، فرأى األولون أن اإلعراب دخل الفعل وهو غير أصيل فيه، كما يرى 
(، فإعرابه ال يدل على معنى الفاعلية والمفعولية، بل هو لضرب من االستحسان ومضارعة االسم، كما يرى ابن [16])الزمخشري

(، وهذا الحكم غير دقيق بالنظر إلى أن الحركات اإلعرابية كما يرى علم اللغة الحديث ما هي إال وحدات [17])  يعيش حين يقول: "
(. [18])صوتية تضاف إلى غيرها من الكلمات الدالة على معنى من المعاني، وهو ما يدعى األبواب النحوية أو الفصائل النحوية

ين اختالف الحركات (، والشرط الوحيد أن يكون هناك ارتباط تام ب[19])ولذلك فإن كل حركة إعرابيّة تتصل بمعنى وظيفي خاص
 (.[20])واختالف األبواب النحوية التي ترمي إليها

فعال وليست فقط، أو أنها مهملة في األوإذا عرفنا ذلك تبين لنا أن وظيفة الحركات اإلعرابيّة ليست التفريق بين الفاعلية والمفعولية 
ذات أهمية فيها، فقد أدرك المحدثون أن لهذه الحركات دالالٍت أخرى في الفعل، فهذا مهدي المخزومي يرى أن رفع المضارع ليس 

صب، وليس النألنه يقع موقع االسم كما يرى سيبويه، وال لتجرده من الناصب والجازم كما يرى الفّراء، وليس نصبه بتأثير أدوات 
جزمه بسبب حروف الجزم الداخلة عليه، وإنما كانت هذه الحركات من أجل التمييز بين زمن الفعل المضارع وتخصيصه، واستدل 
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على ذلك بارتباط هذه األدوات الداخلة على )الفعل( بالزمن والحركة، فـ)لم( تدل على الماضي، ولحوق السكون بالفعل الداخلة 
 (.[21])ى المستقبل ولحوق الفتحة آخر الفعل الداخلة عليهعليه، و)لن( تدل عل

على فعاليّة حدثت، ولم يعد لها وجود في تدل  –وهو معرب عنده  –وفي ذات االتجاه، يرى محمد الكّسار أن الفتحة في الماضي 
في معرض  –(. ويرى [22])ذهن المتكلم إال على سبيل الذكرى، وهذه الحركة ال تزول عن الماضي الصحيح إال لسبب طارئ، 

أن السكون رمز النعدام الفعاليّة، وقطع االستمرار في الحدث، والرفع داللة على فعاليّة حيّة  -عراب الفعل المضارع تفسيره إل
واقعة في الحال، أو هي أكيدة الوقوع في المستقبل، وهي ال تزول عنه إال ألسباب طارئة تقطع هذا االستمرار، كما في حاالت 

لمستقبل غير أكيد كما في حاالت النواصب، وجزم المضارع بعد )الم( األمر و)ال( الناهية، الجزم المختلفة، ويجعل حصوله في ا
ل عن االستمرار إلى الطلب وسلب لداللته على االستمرار، وبعد أدوات الشرط يجزم الفعل كونه يتضّمن معنى الطلب،  هو تحوُّ

 (.[23])الً والنصب داللة على ضعف الفعالية والشك في حصوله واستمراره مستقب

ويرى عبد الجبار توامة أن الحركات دخلت الفعل المضارع للداللة على الزمن، فالرفع فيه يكون عند تجرده من القرائن المخلصة 
الحال غالباً، والنصب داللة على المستقبل، والجزم في أسلوب الشرط واإلنشاء يدل على المستقبل،  لالستقبال، والمضي عالمة على

ن بالفعل في اللغة العربية، وفي اللغات السامية عموماً فكرة (، ومع أنَّ فكرة ارتباط الزم[24])وفي أسلوب الخبر يدل على الماضي
ضعيفة، إذ إنَّ معظم هذه اللغات اتخذ صيغاً قليلة ليعبر بها عن األزمنة المختلفة، وصور التعبير تلك بعيدة عن التحديد المنطقي، 

(، وال نستطيع أن نبني عليه [25])وفي اللغات السامية ولذلك فإنَّ الّربط بين الصيغ والفكرة الزمنية غير وثيق الصلة في اللغة العربية
مضارع، غة الحكماً، يمكن أْن يساعد في الربط بين الحركات وفكرة الزمن، فالحال واالستقبال تستخدم لهما صيغة واحدة، هي صي

وكان يلزم أن يكون هناك صيغتان مختلفتان تعبّران عن اختالف الزمن، وهذا لم يحصل، على اختالف بين علماء النحو في تحديد 
 (.[26])صيغة المضارع، أهي للحال أم لالستقبال، كما يقرر ذلك عالء الدين القوشجي 

ومن خالل النظر لحركات الفعل المضارع نرى أن الرفع والنصب والجزم حاالت تتناوب عليه من غير أن يكون هناك التزام بعمل 
ة ة، فهناك اختالف بين النظرياألدوات الداخلة عليه، فربما تسبقه أداة جزم وال تجزمه، كما أنه يمكن أن يجزم أو ينصب من غير أدا

ً بالعوامل الداخلة عليه، واالستعمال الذي ال يتقيد بتلك المقوالت، ومن هنا فإنني أقدم تصوراً  النحوية التي ترى إعرابه مرتبطا
قول: إن أمختلفاً عن اآلراء السابقة، وذلك في محاولة للتقريب بين النظرية واالستعمال في بيان سبب إعراب الفعل المضارع، ف

الفعل المضارع معرب ولكن ليس لمشابهته االسم، كما رأى النحاة القدامى، وال بسبب الزمن والفعالية كما يرى بعض المحدثين، 
بل دخله اإلعراب من باب التحقق وعدمه، فالفعل يحمل بداخله إمكانية وقوع الحدث، وهذا الحدث إما أن يتحقق وجوده، أو ال 

مكانية تحققه كامنة فيه، متروكة للزمن المستقبل، ولكل حالة من هذه الحاالت حركة، فالمتحقق يأخذ حركة يتحقق، أو أن تبقى إ
في حكم العادة من األحداث اليوميّة،   الضمة، أي الرفع. والتحقق له حاالت إما أن يكون متحققاً بالعادة كالظواهر الطبيعيّة، وما

ننا نتحدث عن ظاهرة طبيعية متحققة مشاهدة، وكذلك في جملة "يذهب الطالب إلى فعندما نقول "تطلع الشمس من المشرق" فإ
المدرسة في الصباح" تحقق أصبح في حكم العادة؛ أو أن يكون تحقق الفعل غير مبني على فعل آخر ال بشرط الزمن أو الحدث أو 

له ما يشاء من تماثيل ومحاريب وجفان يعملون (المصاحبة، بل هو فعل مستقل بذاته من جهة الحدوث، ففي قوله تعالى: 
(، فعملهم غير مرتبط بفعل آخر يعتمد عليه أو يسنده أو يصاحبه بل أصبح من قبيل العادة المؤكدة، فالمرفوع ليس [27]))كالجواب

 عريته من العوامل الناصبة والجازمة، بل هو بسبب النظرة إلى إمكانية حدوثه وتحققه.لت

أما المنصوب، وهو الذي يأخذ حركة الفتحة، فإّن نصبه ليس بفعل األدوات الداخلة عليه بل ألنَّ هذه األدوات جعلت تحققه مستحيالً 
 (:[28])أو مشروطاً بفعل آخر، وأدوات النصب عند النحاة هي

 أْن: حرف مصدري ونصب واستقبال.

 لْن: حرف نفي ونصب واستقبال.

 إذن: حرف جواب ونصب واستقبال.

 كي: حرف مصدري ونصب واستقبال.

بإضمار )أْن(، جوازاً، فهي: الم التعليل والم العاقبة، والواو، والفاء، وثمَّ، وأو  وهذه الحروف تنصب بنفسها، وأما التي تنصب
 العاطفة.

 والتي تنصب بإضمار )أْن( وجوباً، هي:الم الجحود، وفاء السببيّة، وواو المعيّة، وحتى، وأو.

 ى إمكانية التحقق وعدمه، كاآلتي:ويمكننا تقسيم هذه الحروف وذلك بحسب معناها عند دخولها على المضارع وذلك بالنظر إل
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إذ قاموا فقالوا ربنا ربُّ السماوات واألرض لن ندعَو من دونه )لَْن( تستخدم الستحالة التحقق أو ما في حكمه، قال تعالى: "أوالً:
 ً (. والمعنى هنا استحالة حدوث الفعل، وهو دعوة إله من دون هللا، والذي أفاد ذلك هو استخدام األداة [29])"إلهاً لقد قلنا إذاً شططا

 )لن(.

وأْن تصوموا خيٌر ((، قال تعالى: [30])والنواصب تخلص الفعل لالستقبال، )أن( تستخدم للتحقق المشروط بالزمن المستقبل،ثانياً:
(، والحديث هنا عن تحقق الفعل في المستقبل. وقد تنبه بعض النحاة إلى هذا [32]))يريد هللا أْن يخفف عنكم((، وقال تعالى: [31]))لكم

روط عمل )أْن( أن ال تقع بعد فعل بمعنى اليقين والعلم، فإن وقعت بعد فعل يدل على اليقين فهي مخففة من حين جعلوا من ش
(، برفع ) يرجع (، وإن وقعت بعد فعل يدل على ظن أو شبهه [34]))ليهم قوالً أفال يرون أالّ يرجع إ((، كما في قوله تعالى: [33])الثقيلة

(، وهذا [37])(، بنصب )تكون( ورفعه[36]))وحسبوا أن ال تكون فتنة((، وقرئت اآلية: [35])جاز أْن تكون ناصبة أو مخففة من الثقيلة
يشير إلى ما ذهبنا إليه من أن تحقق الفعل بعدها مشروط بالزمن، فإذا سبقها فعل يدل على اليقين والعلم الجازم فإّن تحققها ينتقل من 

لمن أراد أن ((، لقوله تعالى: [38])ال يُنصب، ومن أمثلة ذلك قراءة ابن محيصنمرحلة الشرط الزمني إلى الحصول األكيد، ولذلك 
(بالرفع. وإذا دل الفعل على ظن أو شبهة فإن ذلك يعني أن المتكلم على الخيار بتأكيد حدوث الفعل، أو عدم [39]))يتمُّ الرضاعة

 حدوثه .

و)إذن( و)حتى( و)فاء السببيّة( و)الم التعليل( تستخدم للتحقق المشروط بفعل آخر، فعندما نقول: جئت كي أتعلم، فإن )كي( ثالثاً:
فعل التعلم مشروط بفعل آخر، وهو المجيء، أما )إذن(، فإّن شرط النصب بها أن تكون جزاًء لفعل سابق يعتمد ما بعده في تحققه 

يجب توافرها لتصبح )إذن( حرفاً للنصب، فاشترط النحاة أن تكون في صدر جملتها، وأن  على ما قبله، وهذا من الشروط التي
(، فعندما يقول لك أحدهم: [40])يكون الفعل بعدها خالصاً لالستقبال، وليس بينها وبينه فاصل، وذلك ما أورده الصبان في حاشيته

وإن كادوا ليستفزونك من األرض (سأزورك تقول: إذن أنتظَرك، فتنصب الفعل ألنه مشروط بتحقق فعل آخر، أما في قوله تعالى: 
(، فمن فرأ بالرفع فإنه أراد [42])(، فقرأ السبعة برفع )يلبثون(، وقرأ أُبّي بالنصب[41]))ليخرجوك منها وإذاً ال يلبثون خالفك إال قليالً 

س جزاء لفعل سابق، أما من قرأ بالنصب فإنه أراد الرط بين السبب والنتيجة، وأن العل ) يلبثون ( هو جزاء أّن الفعل )يلبثون( لي
 لما قبله.

ً بما قبلها، ففي قوله تعالى:  قالوا لْن نبرَح عليه عاكفين حتى يرجَع إلينا (أما )حتى( فإنها تنصب الفعل بعدها إذا كان مشروطا
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى (، نصب الفعل بعدها؛ ألنه مشروط بما قبلها، أما قوله تعالى: " [43]))موسى

ن أ(، فالنصب على أن القول مرتبط بفعله السابق )زلزلوا(، والرفع على [45])(، فقرئ الفعل )يقول( بالرفع والنصب[44])" نصر هللا
 القول ال عالقة له بما قبله، فالفعل )زلزلوا( ليس شرطاً في القول.

(، [46]) "كلوا من طيبات ما رزقناكم وال تطغوا فيه فيحلَّ عليكم غضبيو)فاء السببيّة( تفيد أّن ما قبلها سبب لما بعدها، قال تعالى: " 
لك (، فاالعتذار ليس مشروطاً باإلذن، ولذ[47])" وال يؤذن لهم فيعتذرونفحلول الغضب مشروط بالطغيان، أما في قوله تعالى: " 

 رفع المضارع بعدها.

لنا إليك وأنزو)الم( التعليل و)الم( العاقبة في حكم )كي(، ومن اسمها نستدل على شرط تعلقهما بما قبلهما للتحقق، قال تعالى: " 
(، فعاقبة [49])" فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدّواً وحزناً "(، فإنزال الذكر ألجل البيان، وقال تعالى: [48])" الذكر لتبيَن للناس

 االلتقاط أنه كان عدواً وحزناً.

 )الواو(، و)ثمَّ(، و)أو( تنصب الفعل بشرط المصاحبة، أي التحقق المشروط بمصاحبة فعل آخر.رابعاً:

 الشاعر: فـ)الواو( وتسمى واو المعيّة تعني حصول ما قبلها مع ما بعدها؛ أي مالزماً له، كما قال

 ال تنهَ عن خلق وتأتَي مثله
 

 ([50])عاٌر عليك إذا فعلت عظيم

 

 فالمعنى يفيد حصول النهي وإتيان الفعل في وقت واحد.

 دها بشرط مصاحبة فعل آخر، قال الشاعر:أما )أو( فإنها تنصب الفعل بع

 ألستسهلنَّ الصعب أو أدرَك المنى
 

 ([51])فما انقادت اآلمال إال لصابر
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 فالمعنى ليس التخيير بين استسهال الصعب وإدراك المنى، بل هو المالزمة؛ أي أن إدراك المنى مشروط باستسهال الصعب.

 


