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 مشاهد المستقبل في الجزء الثالثين من القرآن الكريم
 د.باكير محمدعمي

  ملخَّص ال

لى مسألة لغويَّة يف غاية األذنيَّة، كىي التعبَت عن الزمن تلو القرآف الكرمي، كقع انتباىي عدلَّا كنتي أقرأي يف كيتب النحو كالبالغة، كأ      
؛ للتعبَت عن بل يينِوعوف، كيستخدموف اإلمكانات اللغويَّة ادلتاحة ،كف عنو بطريق كاحدو، كلفظ كاحدو ادلستقبل، فوجٍدتي أفَّ العربى ال ييعّبِ 

 فيو أـ قطعيَّة احلدكث. البعيدة سواءه أكانت ىذه األحداثي مشكوكان ة القريبة ك األحداث ادلستقبليٌ 

عن احلدث ادلستقبلٌي، كإىل صبعها يف حبثو ييسِهل على  العربي  اإىل إظهار األلفاظ، كاألساليب اليت ييعِّب هب فهدفتي يف ىذا البحث   
ليكوف البحث نظريٌان  اجلزء الثالثُت من القرآف الكرمي؛الدارس االٌطالعى عليها، كاالستفادة منها، كإىل إظهار بالغة ىذا االستخداـ يف 

 تطبيقيٌان، فتغدك فائدتوي أقول.

قوودة، كيف جانبو التطبيقي الذم ييظهر جانبان ثريٌان من جوانب القاعدة النحويَّة، كييًّبزي جانبان من بالغة البحث يف أىدافو ادل كتكمني أذنيَّة   
 إىل دراسة ًفقو النحو، كمعانيو.ادلشاىد ادلستقبليَّة يف اجلزء الثالثُت يف القرآف الكرمي، كييوِجو الدارسُت 

 ،كالبالغيَّة ذات الِولة دبوضوع البحث يف كتب النُّحاة ،على كصف القواعد النحويَّةكاتٌبعت يف البحث ادلنهج الوصفي الذم اعتمد    
ات الِولة كالبالغيُت من متقِدمُت، كمتأِخرين، كمعاصرين لتكوف أساس البحث، كاتبعتي ادلنهجى التحليلي يف دراسة اآليات القرآنيَّة الكرشنة ذ

 دبوضوع البحث.

 اآليت:كسار البحثي على ادلخطَّط 

  مقِدمة.-أكالن 

 .(بالفعل )ادلاضي، ادلضارع، األمرالتعبَت عن ادلستقبل -ثانيان 

 .(يَّة: )إٍذ، إذا، أيَّاف، عٍوضي التعبَت عن ادلستقبل باألمساء الظرف -ثالثان 

 .(عبَت عن ادلستقبل بأحرؼ النوب: )أٍف، إذٍف، كي، لنالت -رابعان 

 .لتوكيد ) السُت، سوؼ، نونا التوكيد الثقيلة كاخلفيفة (التعبَت عن ادلستقبل بأدكات ا -خامسان 
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 .عن ادلستقبل بأحرؼ التحضيض تعبَتال -سادسان 

 التعبَت عن ادلستقبل حبريف الشرط )إٍف، إٍذما ( -سابعان 

 ة. ػ ) ىل ( االستفهاميٌ التعبَت عن ادلستقبل ب -ثامنان 

 ة.التعبَت عن ادلستقبل باجلملة االمسيٌ  -تاسعان 

 .نتائج البحث-عاشران 

 .ادلوادر كادلراجع-حادم عشر

 : ادلستقبل، التعبَت، احلدث، ادلاضي، ادلضارع، السُت، سوؼ، أٍف، لن .الكلمات المفتاحيِّة -

Summary 

         while I read in grammar books and eloquence books, and the Holy Koran, I was struck by a 

very important language issue: It is an expression of the future time, And I found that the Arabs do 

not express it in one way, and one word,   But in a variety of ways using the available linguistic 

potential;   To express future and near future events whether these events doubtful or peremptory. 

In this research, we sought to show the words, the ways in which the Arabs express the future event, 

And to collect them in a research,   In order to facilitate the utilization of the student, and to 

demonstrate the eloquence of this use in the 30th part of the Holy Qur'an; In order for this research to 

be theoretical and applied, its utility becomes stronger. 

The importance of research is in its intended objectives, and its practical side, which shows a rich 

side of the grammatical base, highlights part of the eloquence of future scenes in the thirtieth part of 

the Koran, and directs the learners to study Jurisprudence, and its meanings. 

And followed the descriptive approach, which was based on the description of the grammatical and 

rhetorical rules related to the subject of research in the books of the grammarians of the advanced, 

late, and contemporary to be the basis of research, 

The analytical approach was followed in the study of the Quranic verses related to the subject of the 

research. 

The research is based on the following diagram: 

1. Introduction. 

2. Expressing the future already (past, present tense, command). 

3. Express the future by situational names 

4. Express the future with the letters of accusative 

5. The expression of future tools assertion 

6. Expressing the future with Prepositions letters. 
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7. Express the future by letter of condition 

8. Express the future with the question tool. 

9. Expression of the future wholesale nominal. 

10. research results. 

11. Sources and references. 

Keywords: Future, Expression, Event, Past, Present, Future Letters 

 مشاىد المستقبل في الجزء الثالثين من القرآن الكريم

 مقّدمة: -أولً 

يكوف ماضياي  من األشياء الواقعيَّة اليت ال ربتاج إىل إثبات أفَّ احلدث يقع مرتبطان بزمن، كقد ال يرتبط بزمن، فيكوف زمنوي مطلقان، كأفَّ الزمن   
 دلٌا يأت  بعدي. أك إنشاء الكالـ، كيكوف مستقبالن  رافقي زمن اخلًّب،سابقان لوقت اخلّب، أك إنشاء الكالـ، كيكوف حاضران ي

، كعناصر لغويَّة زلدَّدة رصدىا النحاةي  العربي  كقد عّبَّ     ، كدكَّنوىا يف كتبهم، ككجدكا أفَّ العرب قد  ،عن كِل زمنو بألفاظو كالبالغيوف العربي
 أصل اللغة، كمن ذل  التعبَت عن الزمن ادلستقبل، فقد استعمل لو العربي عناصر لغويَّة الزمن بغَت لفظو اللغوم الذم كيضع لو يف عن ييعِّبكف

 .خاٌصة بو، كعناصر لغويَّة أخرل مل تيوضع لو، ككلُّ ذل  لغرضو معنومٍّ، كغاية بالغيَّة، كقد جاء ذل  يف القرآف الكرمي أيضان 

 التعبير عن المستقبل بالفعل:-ثانياً 

 ستقبل بالفعل الماضي:التعبير عن الم –أ 

لكنَّ العرب خرجوا على مقتضى الظاىر، فعّبكا اضي عن احلدث الذم كقع، كانقضى يف الزمن ادلاضي،  بالفعل ادلاألصل أف ييعٌّب      
كا عنو بلفظو األصل، فإذا كاف ا حلدث ادلستقبليُّ بالفعل ادلاضي عن حدث مستقبليٍّ دلَّا يقع بعدي، كذل  لغرض بالغيٍّ ال يتحقَّق لو عّبَّ

كا عنو بالفعل ادلاضي، ف دلُّوا على أنَّوي يف حكم ادلنقضي الذم ال مدافعة فيوكاقعان، الش َّ فيو، عّبَّ
أتى أمُر اهلِل فال . كمنو قولو تعاىل: "(1

أمًر اهلل بغرض ربرير للداللة على حدث مستقبلي، ىو إتياف  )يأيت( ادلستقبليالفعل فاستخدـ الفعل ادلاضي /أتى/ بدؿ  2"عجلوهتست
 اإلنساف من الوىم، كدفعو إىل التدبُّر.

 عن احلدث ادلستقبلي بلفظ ادلاضي يف مواضع كثَتة يف اجلزء الثالثُت من القرآف الكرمي، كسأكتفي بذكر بعضها مراعاةن دلقاـ ِّب كقد عي    
 البحث الذم ال يسمح بعرضها صبيعان، كمن 

                                                           
 161-160ـ، ص: 2000 -ق1421مديريٌة الكتب كادلطبوعات اجلامعيَّة جامعة حلب، حلب، العاكوب، عيسى علي، علـو البالغة العربية، ادلفوَّل يف ينظر : - 1
   1:النحل - 2
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إّن *رابا رت الجبال فكانت سيِّ وسُ *  * فكانت أبواباً  تون أفواجالفصِل كان ميقاتًا يوم يُنفُخ في الصُّوِر فتأا يومَ  إنَّ ذل  قولو تعاىل: " 
كسيَِتت ( بدؿ  ككانت، كفتحت،فاستخدمت األفعاؿ ادلاضية ) كاف،  1*"جهنَّم كانت مرصادا * للطَّاغين مآبا * لبثين فيها أحقابا 

 ح، كتكوف، كتيسَِت ( للداللة على أحداث مستقبليَّة متعِددة دلَّا تقع بعد، كىي: أفعاؿ ادلستقبل ) يكوف، كتيفت

 توكيد كقوع يـو القيامة.  -1
 فتح السماء، كجعلها أبوابان. -2
 تسيَت اجلباؿ، كجعلها سرابان.  -3
 رصد جهنَّم للكافرين. -4

عنها بغرض استحضارىا، كجعلها دبنزلة ادلاضي الذم ال بيدَّ منو، ستخدـ الفعل ادلاضي للتعبَت داث كاقعةن ال زلالة، افلمَّا كانت ىذه األح   
ـي يف معرض التهديد ُة * خّ فإذا جاءت الّصامنو قولو تعاىل: " كالوعيد، كاإلنذار، كالتَّخويف. ك  ،كال ش َّ يف كقوعو. كجاء ىذا االستخدا
 مستقبليٍّ دلَّا يقع بعد، كسيقع حتمان  اآليةي ف 2" يوَم يفرُّ المرُء من أخيو * وأُمِّو وأبيو * وصاحبتو وبنيو

ّب عن حدثو كىو رليء  ،األكىل زبي
فاستخدـ الفعل ادلاضي ) جاءت ( بدؿ ادلضارع ) ستجيء ( أك ) سوؼ ذبيء ( ادلسبوؽ بعالمة استقباؿ تيفيد كقوعو يف  (3)الواخًَّة 

على حتمِية كقوعو، ككأنَّو صار دبنزلة ادلاضي، فألبس ادلعٌت ادلستقبلي ادلستقبل القريب أك البعيد، كتيؤِكد كقوعو يف ذل  ادلستقبل، داللة 
تحَِت إىل ا

ي
ضِلل، كيف ترغيب ادلؤمن ادلوِدؽ، كيف دفع ادلًتِدد ادل

ي
إلشناف. كمنو قوؿ شكلى الزمن ادلاضي، كىذا أدعى يف زبويف الكافر الضاِؿ ادل

لت * وإذا الوحوُش ُحِشرْت * وإذا بال ُسيِّرت * وإذا الِعشار ُعطِّ نكدرت * وإذا الجلشَّمُس ُكوِّرت * وإذا النجوم اإذا اتعاىل: " 
ُحف ُنِشرت * وإذا السماء ُكِشطت * البحاُر ُسجِّرت * وإذا النفوس ُزوِّجت * وإذا الموؤودة ُسئلت * بأي ذنٍب قُِتلت * وإذا الصُّ 

فاآليات تيوِور حدثان مستقبليٌان ، الش َّ يف كقوعو، كىو يـو  4" حضرتفٌس ما أالجنَّة ُأزِلفت * علمت نوإذا الجحيم ُسعِّرت * وإذا 
عالمات القيامة، كيشتمل ىذا احلدث ادلستقبليُّ العاـ على ثالثة عشر حدثان فرعٌيان مستقبليٌان، كاألصل يف اللغة استخداـ أفعاؿ ادلستقبل، ك 

بعدي. كدلَّا كاف ىذا ادلستقبل  ادلستقبل البعيد الذم دلَّا يأت كاألحداث الفرعيَّة ادلستقبليَّة يف ليت تيفيد كقوع ىذا احلدث ادلستقبلِي،تقباؿ ااالس
 كاقعان حتمان، ككانت األحداث الفرعيَّة ادلستقبلِية اليت اشتملها، كىي:

 تكوير الشمس، كذىاب نورىا. -1
2-  ،  تساقطها على األرض.ك انكدار النجـو
 لى األرض.تسيَت اجلباؿ، كجعلها ىباءن ع -3
 تعطيلي النُّوًؽ الًعشار، كتركها بال راعو زنلبها، كيرعاىا. -4
 ليقتصَّ بعضها من بعض، كربويلها إىل تراب. حشر الوحوش؛ -5
 تسجَت البحاًر، كربويليها إىل نارو موقىدةو. -6

                                                           
 23 - 17النبأ:  - 1
 36 - 33عبس:  - 2
  .النَّفحة الثانية يف الوُّور - 3
 14 -1التَّكوير:  - 4
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ا بأجساًدىاتزكيجي النٌ  -7  .اليت فارقتها عند ادلوت فوًس، كقرُني
 زلاسبة الذم كأدى بنتو حيَّة. -8
 .صيحف أعماؿ الًعبادر نش -9
 اجللدي. اء، كنزعها عن مكاُنا كما ييكشىطي كىشط السم -10
 كتأجيجي الناًر فيها. تسعَتي اجلحيًم، -11
 إزالؼي اجلنَّة، كتقريبيها إىل أىلها. -12
 .ًعلمي كِل نفسو بعملها الذم عملتوي يف الدُّنيا -13

لت، كحيًشرٍت، كسيِجرت، كزِكجت، كسيًئلت، كقيًتلت، كنيًشرت، َِتت كعيطِ ستخدمًت األفعاؿ ادلاضية ) كيِورت، كانكىدىرت، كسي اقعةن حتمان، اك 
، كستسيػَّري ر، كستنكًدري ًلمت ( بدؿ األفعاؿ ادلستقبليَّة، كعالمات االستقباؿ القريب ، كالبعيد ) ستيكوَّ ًشطٍت، كسيِعرٍت، كأيزًلفت، كعككي 

، كسوؼ تيسيػَّ  على احلدث ادلاضي  ...( كىذا التبادؿ اللغوٌم النحومُّ يف استخداـ الفعل الداؿٌ  ري ...( أك ) سوؼ تيكوَّر، كسوؼ تنكًدري
ىل بدؿ الفعل الداٌؿ على احلدث ادلستقبلٌي، كبدؿ عالمات االستقباؿ رنعل التعبَت أقول، كالتهديد للكافرين ادلعاندين أشدَّ، كالًتغيب إ

يوِدقُت أمنتى، كييغٍت ،اإلشناف
 ضية ذاتي ادلعٌت ادلستقبلي صاحلةن  الًتكيب النحوٌم عن أدكات التوكيد، فتكوف اجلملة ادلاكالتوديق للمؤمنُت ادل

كال إنكار دكف احلاجة إىل استخداـ أدكات التوكيد، كىو ييبًعد  ،دعلى اخلّب بال تردٌ دلخاطبة ادلنكر ادلعاند، كدلخاطبة ادلؤمن ادلوِدؽ ادلقبل 
 . 1دلعٌت قطعيٌان، ال احتماؿ يف كقوعو أك عدـ كقوعوً رنعلي اك االحتماالت يف كقوع اخلّب، 

ما دث يف ادلستقبل، كمنو قولو تعاىل يف أيب ذلبو الذم كٌذب الرسوؿ)ص(:"ادلاضي بدؿ فعل ادلستقبل لنفي كقوع احل الفعل كقد ييستخدـ   
ّب 2"أغنى عنو مالو وما كسب لدنيا، كاألصل يف وي الذم كاف لوي يف اككسبي  ،ويامة مالي أفَّ أبا ذلب لن يدفع عنو عذاب اهلل يـو الق فاآلية زبي

 ان كاقعيف ادلستقبل، كدلَّا كاف ذل   / لٍن ييغٍت / أك / ال ييغٍت/ أم بالفعل ادلضارع مسبوقان بأداة نفي تنفي كقوعو ػ عن ذل  باللغة أف ييعّبَّ 
للرسوؿ )ص( يف نورة  ةن كالغضب، كحسم األمر، كأكثر طمأنكاإلنذار،  حتمان، عٌّب عنو بادلاضي ادلنفي ) ما أغٌت ( كىذا أقول يف التهديد،

 كخيسراف من كذَّبو. ،اهلل لوي 

 التعبير عن المستقبل بلفظ الحاضر )المضارع(: -ب

)ادلضارع(  تناكؿ ابن ىشاـ ىذا ادلوضوع اللغوٌم يف كتاب ميغٍت اللبيب ربت القاعدة السادسة، كذيًكر أفَّ العربى يستخدموف لفظ احلاضر   
القيامِة بينهم يوَم  إنَّ ربََّك لَيحكم" حالةى اإلخبار، كمنو قولو تعاىل:للداللة على حدثو مستقبليٍّ قودان إلحضاره يف الذىن، كأنَّو مشاىده 

 ع يف ادلستقبلفاستخدـ فعل ادلضارع احلاضر )زنكم( بداللة دخوؿ الـ االبتداء عليو لإلخبار عن حدثو سيق 3"فيما كانوا فيو يختلفون
 ، كىو يـو القيامة، كىو حكمي اهلل بُت النَّاًس يوـى القيامًة يف اختالفهم يف الدنيا، كىذا التباديؿ اللغومُّ بقود استحضار ادلشهدحتمان 

                                                           
، 1، كالكوثر: 9-6،ك كالقارعة : 10-9، كالعاديات: 10-9، كالشمس: 15-14، كاألعلى: 5-1، كاالنشقاؽ: 5-1النفطار: يينظر لالستزادة يف الشواىد: ا - 1

 2-1كالٌنور: 
 1ادلسد:  - 2
 124النحل:  - 3
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ع احلاضر يف أكثر من كقد عيّبَّ عن احلدث ادلستقبلِي بلفظ الفعل ادلضار  1ادلستقبلٌي أماـ ادلخاطب يف الوقت احلاضر، كأنَّو زندثي أمامو.
ييوِور اهللي  2" إنَّ يوَم الفصِل كان ميقاتُا * يوَم يُنفُخ في الصُّور فتأتون أفواجاً "موضع يف اجلزء الثالثُت من القرآف الكرمي. قاؿ تعاىل: 

خ( بدؿ الفعل ادلستقبلِي / سيينفخي / أك / سوؼى يينفخي / تعاىل مشهد يـو القيامة، كىو حدث دلَّا يقع بعدي، فعّبَّ بالفعل ادلضارع احلاضر )يينفى 
ب، فإذا زبيَّلى الكافري ادلنكري ذل ، للداللة على حدث مستقبليٍّ بغرض إحضاره يف ذىن ادلخاطب، كأنَّو زنديث أمامو اآلف كقتى اخلطا

، كإذا زبيَّلو ادلؤمني ادلوِدؽ، اًزدادى إشنانان، كيقينان، كثباتان. فالتبادؿ اللغومُّ يف استخداـ فعلو زمٍتٍّ مكاف ِرؾ  فعل زمٍتٍّ آخر ارتدع، كخاؼى زني
كيف كلتا احلالتُت  افًتاضيَّان إىل ادلستقبل، احلاضر، أك ينقلي ادلخاطب نقالن  إىلنقالن افًتاضيَّان  زَّمنى، فينتقل احلدث ادلستقبليٌ ادلشاىد، كيطوم ال

كنُت   ليتني إنَّا أنذْرناُكم عذابًا قريبًا يوم ينظر المرُء ما قدَّمْت يداه، ويقوُل الكافُر ياقولو تعاىل: "  التبادًؿ اللغومُّ، كمنو تتحقَّق غايةي 
، كيقوؿي ( مرَّتُت متتاليتُت رلرَّدان خدً دـ، كاإلحباًط، كاخلسارة للكافر يـو القيامة، فاستي فاآليةي تيوِوري مشهد النَّ 3" تُراباً  ـ ادلضارعي احلاضري )ينظري

ـى ادلخاطب؛للداللة على ىذا احلدث ادلستقبل ؛من عالمات االستقباؿ ب، كوف أدعى يف زبويف الكافر ادلكذٌ لي ِي بغرض استحضاره أما
فاآليتاف تيوِوراف مشهدان 4"  يوَم ترجُف الراجفُة * تتبُعها الرَّادفةلًييقبل على الطاعة. كمنو قولو تعاىل: "  ادلؤمن ادلوِدؽ؛ يف ترغيبكرٍدًعًو، ك 

دلضارع احلاضر فعل امستقبالن، البيدَّ من كقوعو، كىو مشهدي النَّفخ يف الٌوور مرَّتُت يـو القيامة، فسمَّى النَّفخة األكىل )الراجفة( كعّبَّ عنها بال
( كمسَّى الٌنفخة الثانية )الرادفة( كغَتذنا،  ،كسوؼ ،كعّبَّ عنها بالفعل ادلضارع احلاضر )تتبع( كمل يستخدـ عالمات االستقباؿ كالسُت )ترجيفي
ٌردان من عالمات االستقباؿ كاقعه يف ادلستقبل، ال زلالة، فجاء رل اـ ادلخاطب لردعو، كزجره. فاحلدثي اكتفاءن بداللة ادلقاـ، كاستحضاران لوي أم

 إنَّ األبرار لفي نعيم * على األرائك ينظرون * تعرُف في وجوىهم نضرة النَّعيم * ُيسَقوَن من رحيق مختومٍ كالتوكيد. كمنو قولو تعاىل: " 
ٌّ يتكوَّفي م 5" ن ادلشاىد كاألحداث الفرعيَّة ادلستقبليَّة فاآلياتي تعرضي مشهد مكافأة ادلؤمنُت يـو القيامة يف اجلنَّة، كىو مشهده مستقبليٌّ عا

 اآلتية:

 دخوؿ األبرار يف النَّعيم. -1
 نظريىم إىل النَّعيم، كىم جالسوف على األرائ .  -2
3- .  سقايتهم من الرحيق ادلختـو
 معرفةي نضرة النَّعيًم يف كجوىهم.  -4

 كىي أحداثه حتميَّةه كاقعةه يف ادلستقبل الذم أيخّب عنو، كىو بعد احلساب، 

                                                           
ابن السرَّاج، أبو األصوؿ يف النحو،  ، ك-905كآخراف، مطبوعات جامعة حلب، حلب، بال تاريخ، ص:  ،ابن ىشاـ، صباؿ الدين، تح: مازف ادلبارؾمغٍت اللبيب،      - 1

السامرائي، فاضل صاحل، دار الفكر، عماف، معاين النحو،  ، ك1/39ـ، ص: 1988 -ق   1408، 3، مؤسسة الرسالة، بَتكت، لبناف، طنح: د. عبد احلسُت الفتليبكر، 
 .286 -283/ 3ـ، 2000 –ق  1429، 3األردف، ط 

 18-17النبأ:  - 2
 40النبأ - 3
 7-6النازعات  - 4
 .25-22ادلطففوف:  - 5
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للتعبَت عنها، رلرَّدة من عالمات االستقباؿ، الستحضارىا أماـ  ييسقى ( فاستخداـ األفعاؿ ادلضارعة احلاضرة )ينظر، كتعرؼ، ك
ا ربدث أمامو اآلف، فيزداد شوقو إليها، فييقبلي على الطاعًة كالعبادًة، كىو ييعايش ىذه األحداث. ادلخاطب، كأُنَّ

1  

 مر:ألاالتعبير عن المستقبل بفعل  -ج

خاطبادلتكلٌ ألفَّ اآلمرى  ىل أفَّ فعل األمر مستقبله أبدان؛ذىب النُّحاة إ   
ي
أف ييوقع حدثان مل يقع يف ادلاضي، كال يقع حلظة  م يطلب إىل ادل

فاهلل  3" اهلل بيُّ اتَّقأيُّها النعاىل: " يا كمنو قولو ت 2صدار األمر، أك يطلب إليو االستمرار يف إيقاع احلدث الذم كقع يف ادلاضي، كيقع اآلفإ
 حلظة األمر. نو )ص( يف ادلاضي، ككانت تقع منوتعاىل يأمر النَّيب )ص( باالستمرار بالتقول يف ادلستقبل، كالتَّقول كاقعةه م

يا أي َُّتها النَّفس تعاىل:"، فادلوضع األكَّؿ قولو كقد كرد التعبَت عن ادلستقبل بلفظ فعل األمر يف موضعُت يف اجلزء  الثالثُت يف القرآف الكرمي   
فدخوؿ النفس ادلطمئنَّة يف عباًد اهلًل ادلؤمنُت بو، كيف  4" وادُخلي جنَّتيية مرضيًَّة *فادخلي في عبادي *المطمئنة ارِجعي إلى ربِّك راض

طمئنَّة  ( كجندي أفَّ دخيلياعن ىذا ادلستقبل بفعل األمر ) القيامة، فعّبَّ  تًو كاقعه يف ادلستقبل، كىو يـوجنَّ 
ي
ادلأمور يف ىذا ادلقاـ، كىو النَّفس ادل

ستقبل الذم ض أمرهي بالٌنسبة للمؤمن، كال سيَّما أفَّ احلدث سيقع يف ادلألنَّوي آتو من آًمر ال ييرفى  ار يف رفض األمر ادلستقبلي؛ليس لوي اخلي
و كان نّ ه إواستغفرْ ح بحمد ربك فسبِّ قولو تعاىل:"  الثاين وضعي ادل. ك ألف النفس ادلطمئنة تنتظر ىذا األمر، كىذه النتيجةليس فيو اختيارات، ك 

ىذا األمراف، كذنا التسبيح حبمًد هلل، كاستغفاره يف سياؽ تبشَت اهلًل سبحانو كتعاىل بفتح مكَّة، كبالنَّور، فأكجب عليو إيقاع فقد جاء 5"اباتوّ 
ما يف ادلاضي الذم سبق حلظةى اخلطاب، فهو يطلب إليو االستمرار إيقاع ىذين احلدثُت يف ادلستقبل، كذنا حدثاف كاف الرسوؿ )ص( يقـو هب

 يف إيقاعهما يف ادلستقبل.

 أفعال الرجاء: -د

أفعاؿ الرجاء ) عسى، كحرل، كاخلولق ( جامدةه يف صيغة ادلاضي، ال تتورَّؼ، كىي تيستخدـ للتعبَت عن معٌت الرجاء، فادلتكِلم يرجو    
ك ) حرل خالده يٍشفى ( فنحن نرجو كقوع الزيارة من زلمد لنا يف ادلستقبل،  كقولنا: ) عسى زلمده يزكرنا (  هبا كقوع اخلّب يف ادلستقبل

، ادلستقبل يف ادلستقبل، جيًعلٍت للتعبَت عن الزمن ، كالطمع، كذنا ال يقعاف إاٌل كنرجو شفاءى خالدو يف ادلستقبل. فلمَّا كاف معناىا الرجاء
عسى لطمع حووؿ مضمونو مطلقان سواءه ترٌجى جاء يف شرح الرضي على الكافية: " جو شيئان مضى، كقدفاإلنساف ال يطمع، كال ير 

حوولو عن قريبو أك بعيد ميدَّةن مديدة "
ادلقاربة على سبيل الًتجَّي. قاؿ سيبويو: معناهي  : " كىو فعل غَت متوِرؼ، كمعناهكقاؿ ابن يعيش6

بل من فيما ييستق )عسى( طمعان، ك ذل  ال يكوف إاٌل كقاؿ: " دلَّا كانت  7يكوف " ل، كإشفاؽه أاٌل طمعه فيما ييستقبالطمعي كاإلشفاؽ، أم 
ألفَّ  لى االستقباؿ، كصرؼي الكالـ إليو؛ع فلمَّا أيريد من اخلّب الداللةي  ،ال ييفيد االستقباؿ ... كأمَّا لزكـي )أٍف( اخلّب الزماف، جعلوا اخلّب مثاالن 

                                                           
 8-7، كالزلزلة: 5-4لالستزادة يف الشواىد ينظر: الغاشية:  - 1
 4/27يينظر: معاين النحو :  - 2
 1األحزاب:  - 3
 30 - 27الفجر:  4
  3النور: 5
 2/333اباذم، رضي الدين، سًت شرح الكافية البن احلاجب، اإل  - 6
 .7/115ابن يعيش، موفَّق الدين، طبع كنشر إدارة الطباعة ادلنَتيٌة، رم، شرح ادلفوَّل  للزسلش   - 7
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ٌلوو لالستقباؿ، كالذم ييؤيِد ذل  أفَّ الغرضى ب ،)أٍف( يولح للحاؿالفعل اجملرَّد من  ػ)أٍف( الداللة على االستقباؿ كاالستقباؿ، ك )أٍف( زبي
كقاؿ يف )حرل، كاخلولق(: " كذنا فعالف شبيهاف  2لرجاء حووؿ الفعل يف ادلستقبل " )عسى( فعالن استعملت كقاؿ السامرائي: " 1غَت "ال
 . 3 كالعمل ")عسى( يف ادلعٌت ػب

 كمل يرد يف اجلزء الثالثُت يف القرآف الكرمي التعبَت عن الزمن ادلستقبل بأفعاؿ الرجاء.

 التعبير عن المستقبل باألسماء الظرفيَّة:-لثاً ثا

 يستخدـ العرب األمساء الظرفيَّة للداللة على حدثو سيقع يف ادلستقبل، كىذه األمساء ىي:   

 : إذْ -أ

فسوَف ان للزماف ادلستقبل إذا كليها حدثه مستقبليٌّ، كىذا يعرؼ بالنظر يف داللة اجلملة اليت بعدىا، كمنو قولو تعاىل: " تكوف /إٍذ/ ظرف   
/إٍذ/ امسيَّة ظرفيَّة للزماف ادلستقبل، كالذم دؿَّ على ذل  احلدثي الذم بعدىا، كىو كضعي األغالؿ يف  ػف 4" يعلمون إِذ األغالُل في أعناقهم

 5"وأنذْرىم يوَم األزفِة إِذ القلوُب لدى الحناجر كاظمينيـو القيامة، كمنو قولو تعاىل: "لكافرين، كىذا سيقع يف ادلستقبل، كىو يف أعناؽ ا
ألفَّ احلدث الذم كليها، كىو بلوغي القلوب من اخلوًؼ، كارتفاعها إىل احلناجر من  ى ادلستقبل الذم دلَّا يأًت بعدي؛فدٌلت )إٍذ( عل 5"كاظمين
 .بعد، فهو حدثه مستقبليٌّ سيقعي  لقيامة كاحلساب دلَّا يقعموقف ا من ىوؿ

بذاهتا بل بقرينةو لغويَّةو، أك بداللة ادلقاـ على ذل  الزمن، كىذا ما رأيناه يف اآليتُت السابقتُت. كقد  تقبلكاحلقيقة أفَّ /إٍذ/ ال تدؿُّ على ادلس   
لكّل امرىٍء منهم جلزء الثالثُت من القرآف الكرمي، فادلوضع األكَّؿ قولو تعاىل: " يف موضعُت يف ا /إٍذ/ػكردت الداللة على الزمن ادلستقبل ب

 6" ة الفَجرةيومئٍذ شأٌن يُغنيو * وجوٌه يومئٍذ ُمسِفرة * ضاحكٌة مستبشرٌة * ووجوٌه يومئٍذ عليها َغَبرة * ترىُقها قَترة * أولئك ُىُم الَكَفر 
يـو القيامة، كمشهد عذاب الكافرين يف الزمن ذاتو، كقد تضمَّن ادلشهداف أكثر من حدث، فنجد فاآليات تيوِوري مشهد مكافأًة ادلؤمنُت  6"

كالظلمة عليها، كقد تكرَّرت  على الوجوه، كالسَّوادى  مشهد العذاًب الغّبةى يف فنجد يف مشهد ادلكافأًة اإلسفارى كالضح ، كاالستبشار، كجند 
 وجوٌه يومئٍذ خاشعٌة * عاملٌة ناصبةٌ ة. كادلوضع الثاين قولو تعاىل: "القًتاُنا بأحداث مستقبليَّ  ؛ات، فدلَّت على الزمن ادلستقبل/إٍذ/ ثالث مرَّ 

 كالقوؿ الٌنحومُّ يف /أٌم/ يف ىذا ادلوضع كالقوؿ يف سابقو.7"*

 )إذا( الشرطيَّة: -ب

                                                           
 7/118شرح ادلفوَّل :  - 1
 250 -249/ 1معاين النحو:  - 2
 253/ 1معاين الٌنحو:  - 3
 71-70غافر:  - 4
 .18غافر:  - 5
 42 -37عبس:  - 6
 3-2الغاشية:  - 7
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تصُّ بالدخوؿ على اجلملة الفعليَّة، كإذا دخلت على تستخدـ /إذا/ الشرطيَّة يف الغالب ظرفان للزمن ادلستقبل، فتتحمَّل معٌت الشرط، كزب   
 قبل، فال يستخدمها ادلتكٌلم إاٌل  يف كٌل ما يقطع ادلتكٌلم، كرنزـي كقوعو يف ادلستو للزمن ادلستقبل، فهي تستخدـ أصالن خلَّوت ،الفعل ادلاضي

ا للمستقبل التدقيقي يف احلدث الذم بعدىا، فإذا كاف دلَّا يقع . كالذم يدؿُّ على أُنَّ 1إذا كاف متيٌقنان بوقوع احلدث الذم بعدىا يف ادلستقبل
 بعدي، كانت /إذا/ للزمن ادلستقبل، كإف كاف بعدىا فعل ماض، كمنو قوؿ الشاعر:

 2رٍة       إذا الدَّاُر شطَّْت بيننا َسترودبْ  قد أرى، واهلِل، أْن ُربَّ عَ َل أ

ِسياؽ، كاحلدث الذم قبلها، كىو نزكؿ العّبًة من العًُت، كبداللة احلدث الذم بعدىا، كىو توقُّع فدلَّت /إذا/ على الزماف ادلستقبل بداللة ال
يف ادلستقبل، كىو على يقُت حبدكث ذل  يف ادلستقبل. كقد كردت /إذا/ شرطيَّة مستقبليَّة يف اجلزء الثالثُت  عى الفراؽ، كبيعد الدَّارً الشاعر كقو 

لذل  سأكتفي ىنا بشاىدو كاحد،  د تناكلتي بعضها يف الفعل ادلاضي؛متلوَّةن بالفعل ادلاضي، ككنتي قتعِددة يف القرآف الكرمي يف مواضع م
" فاستخدمت  إذا زُلزلت األرُض زلزالها * وأخرجِت األرض أثقالها * وقال اإلنساُن مالها * يومئٍذ ُتحدُِّث أخبارىاكىو قولو تعاىل: " 

قبل، كقد تيليت بأفعاؿ ماضية متعاطفة متعاقبة بالًتتيب، كىي ) زيلزلت، كأخرجت، كقاؿ ( كتضمَّنت ىذه /إذا/ الشرطيَّة للزماف ادلست
 األفعاؿ أحداثان مستقبليَّة دلَّا تقع بعدي، لكنَّها ستقع حتمان، كلذل  كانت /إذا/ للزماف ادلستقبل.

 أيَّان:  -ج

ا: ظرفان للزمن ادلبهم تستخدـ /أيَّاف/ يف كالـ العرب     دبعٌت /مىت/ لكنَّها زبالفي /مىت/ يف أُنَّ

 احلاضر، فال ييقاؿ: /أيَّافى تيستخدـ يف السؤاؿ عن الزماف ادلستقبل ادلبهم، فال ييسأؿ هبا عن ادلاضي، كال -1

ـي؟/.دنتى   ؟/ أك /أيَّافى تنا

تيستخدـ يف السؤاؿ عن األمور العظيمة اليت ييراد تفخيمها-2
افى ألمور العاديَّة، فال ييقاؿ: / أيَّاف كقتي الطَّعاـً ؟/ ك /أيَّ . فال ييسأؿي هبا عن ا3

/أيَّافى/ يف اآلية ػفالسؤاؿ ب 4" يوُم القيامةِ يسأُل أيَّاَن إذا كاف ذل  عظيمان غَتى عادمٍّ. كمنو قولو تعاىل: "  افى نذىبي إىل السوًؽ ؟ / إاٌل /أيَّ 
، كىو حدثه فخمه،  الكرشنة عن يـو القيامة، ىو حدثه مستقبليٌّ، ميبهم، غَتي  ىذا ادلقاـ استخداـ  عظيمه، غَت عادمٍّ، فال يووحُّ يفمعركؼو

 /مىت/ ألنَّو قد ييوحي خبالؼ الغرض ادلعنوِم الذم أينشئ السؤاؿ من أجلو.

احد، كىو قولو تعاىل: " عن ادلستقبل باستخداـ /أيَّاف/ االستفهاميَّة يف موضع ك  التعبَتي  يف اجلزء الثالثُت يف القرآف الكرمي كقد كرد   
حدو أف يعرؼ يٌّ ، مبهمه عظيمه، فخمه، كليس ألفدلَّت /أيَّاف/ على أفَّ احلدث الذم بعدىا مستقبل 5" يسألونك عن الساعِة أيَّان ُمرساىا

 موعده الدقيق، فهو يعرؼ أنَّو يف ادلستقبل، لكنَّو ال يستطيع معرفة ذل  بدقٌة.

                                                           
 195 -194، كادلفوَّل يف علـو البالغة العربيَّة : 180/ 2، كمعاين النحو: 23ينظر: اللباب يف النحو:  - 1
 ستنزؿي  :عّبةو: دمعة، شطَّت: بيعدت، سًتكد 2
 182،4/222/ 2، كمعاين النَّحو 2/130، كشرح الرضي: 4/106ينظر : ابن يعيش:  3
 6: القيامة: - 4
 42النازعات: - 5
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 َعْوُض:  -د

وَّصه يف كالـ العرب بالزمن ادلستقبل.ييستخدـ /عىوضي     / امسان للزمن كالدَّىر، كىو سلي
فال يستخدـ يف تقييد احلدث بالزمن ادلاضي، كال  1

/ ك/ال أقٌور عوض/ بالزمن احلاضر، فال ييقاؿ: /ما قوَّرتي  / بل ييقاؿ: /لن أيقِور عوضي / أك /مل أيقِور عوضي  .عوضي

 بل، كتستخدـ بعد:زاء ادلستقكىي تستغرؽ صبيع أج   

/ للداللة النفي؛ للداللة على ن-1  في يف كل أجزاء ادلستقبل، فتقوؿ: /لٍن أكذبى عوضي

 على أف الكذب لن يقع من  يف كل أجزاء ادلستقبل.

؟( -2 فأنت تسأؿي  االستفهاـ، للداللة على االستفهاـ عن إمكانية كقوع احلدث يف صبيع أجزاء ادلستقبل، فنقوؿ: )ىل أيكرـي الٌضيف عوضي
 عن إمكانية إكراـ الضيف يف كل أجزاء ادلستقبل.

/ يف اجلزء الث  على الزمن ادلستقبل.الثُت من القرآف الكرمي للداللة كمل تستخدـ /عوضي

 التعبير عن المستقبل بأحرف النَّصب: -3

ِلص الفعل ادلضارع للزم  ن ادلستقبل بعد أف كاف زنتمل أحرؼ النَّوب أربعةه، ىي: )أٍف، لٍن، كي، إذٍف( ككلُّها زبي

 احلاضر كادلستقبل.

 أْن: –أ 

، كمودرو، كاستقباؿ، تدخل على الفعل ادلضارع، كذبعل زمنو مستقبالن خالوان، كيكوف ذل  يف موضعُت، ذنا:  حرؼ نوبو

وت /أٍف/ الفعل ادلضارع /تووموا/ فقد خلَّ  2يف االبتداء، كتكوف مع ادلضارع يف زلل رفع، كمنو قولو تعاىل: " كأٍف تووموا خَت لكم "-1
 للزمن ادلستقبل، كادلودر ادلؤكؿ )أٍف تووموا( يف زلل رفع مبتدأ.

يف زلل نوب مفعوؿ بو، كتكوف  3بعد فعل ال يدؿُّ على معٌت اليقُت، فتكوف يف زلل نوب كقولو تعاىل: " خنشى أٍف تويبنا دائرة " -2
 ات: يف زلل جر كقوؿ عبيد اهلل بن قيس الرُّقيَّ 

 قبَل أْن تطمَع القبائُل في ُمل        ك ُقريٍش وتشمَت األعداء.

ادلؤكؿ /أٍف تطمع القبائلي/ يف زلل جر باإلضافة كادلودري  ،فقد خلَّوت /أٍف/ الفعل ادلضارع /تطمع/ للمستقبل
1. 

                                                           
 54-53/ 3ـ، 1968 -ق1388بَتكت، لبناف،  ،الغالييٍت، موطفى، ادلكتبة العوريَّةة، جامع الدركس العربيَّ   ، ك2/187ينظر: معاين النحو:  - 1
 184البقرة : - 2
 52ادلائدة  - 3
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يقع، كلكنَّو شنكن أف  اطمع يكوناف يف شيء دلٌ كال يف مقاـ الرجاء كالطمع يف حدكث الفعل الذم بعدىا، كالرجاءي  كىي ال تيستعمل إاٌل    
 .2يقع يف ادلستقبل، كلذل  ال تستعمل بعد أفعاؿ الظن كشبهو، كبعدما ال يدؿُّ على يقُت كاعتقاد، كامتنع كقوعها بعد أفعاؿ اليقُت

 كمل تستخدـ /أٍف/ ادلستقبليَّة يف اجلزء الثالثُت من القرآف الكرمي

 إذن:  -ب

 لفعل ادلضارع، كتنوبوي بثالثة شركط، ىي: تدخل /إذف/ على ا

 أف تكوف يف صدارة اجلملة. -1
 يفول بينهما بغَت القسم، كالنداء، ك/ال/ النافية. أاٌل  -2
 أف يكوف ادلضارع بعدىا خالوان للمستقبل. -3

وي صار خالوان ، فإذا دخلت على الفعل ادلضارع، كنوبتو، دؿَّ نوبيها لو على أنَّ 3جزاء كجواب حرؼ كىي إىل جانب ذل  تكوف  
دلن بعد أف كاف زنتمل احلاضر كادلستقبل، فتغدك داللتوي الزمنيَّة قطعيَّة بعد أف كانت احتماليَّة، كمنو قولنا: /إذٍف أيكرمى / جوابان للمستقبل 

/ فدؿَّ نوب /إذٍف/ للفعل ادلضارع /أيكًرـى/ على أفَّ اإلكراـ كاقعه من الفاعل /أنا/ على ادل فعوؿ بو كاًؼ اخلطاب يف ادلستقبل قاؿ: /سأزكريؾى
/ جوابان دلن قاؿ: /سأطلبي مساعدتى ى يف نقل البيت/. االذم دلٌ   يأًت بعدي، ككذل  األمر يف قولنا: /إذٍف أيساًعدىؾى

 كمل ترد /إذف/ الناصبة ادلستقبليَّة يف اجلزء الثالثُت من القرآف الكرمي.

 كي:  -ج

دخوذلا على الفعل ادلضارع،  الذم قبلها، كىي حُتى  أك سيقع من أجلو احلدثي  ،سَّبب الذم كقعحرؼ نوب، معناه التعليل، كبياف ال   
، كمنو قولنا: /قوٍدتي اجلامعةى كي أتعلَّمى/ فقد نوبت /كي/ الفعل ادلضارع /أتعلَّم/ 4خلَّوتو للزمن ادلستقبل، فما عاد زنتمل الزمن احلاضر

الفعل /أتعلَّم/ للزمن ادلستقبل، كحورت كقوعو فيو بعد أف كاف زنتمل الزمن احلاضر معو، كدلَّت على سبب قودم اجلامعة، كخلَّوت 
م، كقولنا: /سأسافري إىل مكَّةى كي أحيجَّ/ فقد نوبت /كي/ الفعل ادلضارع /أحجَّ/ كحورت كقوعو يف الزمن ادلستقبل الذم يلي زمن التكلُّ 

 كبيَّنت سبب سفرم إىل مكَّة.

 كمل ترد /كي/ يف اجلزء الثالثُت من القرآف الكرمي.    

 لْن: -د
                                                                                                                                                                                                   

، 3، دار الفرقاف للغات، حلب، سوريا، ط(1، كاألدكات النحويَّة يف مغٍت ابن ىشاـ )296، 133/ 3، كمعاين النحو: 173/ 2ينظر : جامع الدركس العربيَّة:  - 1
 77:  ـ،2011

 2/174ينظر جامع الدركس العربيَّة: - 2
، 6-5/ 4ـ، 1998ق، 1400، 20ة، مور، ط ، تح: زلمد زلي الدين عبد احلميد، دار الًتاث، القاىر  6ابن عقيل عبد اهلل،   -4/5شرح ابن عقيل   ينظر: 3 -  

 .40(: 1، كاألدكات النحويَّة يف مغٍت ابن ىشاـ )39كاللباب يف النحو: 
 1/178نظر: جامع الدركس العربيَّة: ي 4
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، كاستقباؿ، كتوكيد تستعمل /لن/ يف كالـ العرب حرؼ ن     ، كنفيو يف ادلستقبل،  عليو فتنفي كقوع الفعل ادلضارع الذم دخلت 1وبو
يف ادلستقبل البعيد، كتؤٌكد ذل  ، كمنو قولنا: / لن فيغدك خالوان للمستقبل البعيد، فهي تقابل /سوؼ أفعل/ اليت تفيد كقوع الفعل ادلضارع 

يف خدمة كطٍت/ فقد نفت /لن/ كقوع ادلضارع /أهتاكف/ مع الفاعل /أنا/ يف ادلستقبل، كأٌكدت ىذا النفي، كلكنَّ النفي قد ييقيَّد، فال  أهتاكفى 
يكوف مطلقان يشملي ادلستقبل كٌلو، فقد ييقود بالنفي بعض أجزاء ادلستقبل

ن ذل  قولو تعاىل على لساف السٌيدة مرمي عليها الٌسالـ: " ، كم2
فقد نفت /لن/ كقوع فعل التكليم من الفاعل /أنا/ للناس يف مستقبل زلدكد، كىو أجزاء اليـو الذم ىي فيو، فإذا  3"فلن أكلِّم اليوَم إنسّياً 

 انتهى اليـو الذم ىي فيو، زاؿ الٌنفي.

 وكلَّ شيٍء ُت من القرآف الكرمي يف موضعُت، فادلوضع األكَّؿ قولو تعاىل: " كقد كردت /لن/ يف اجلزء الثالث   

فقد نفت /لن/ كقوع ادلضارع /نزيدى/ يف ادلستقبل البعيد، كىو يـو القيامة، كأكَّدت نفيى  4" عذاباً نزيدكم إّل  أحصيناه كتاباً * فذوقوا فلن
لقد خلقنا كٌل أجزاء ادلستقبل ادلقوود، كادلوضع الثاين قولو تعاىل: "  ا النفي شامالن كقوعو، فغدا الفعل خالوان للمستقبل البعيد، كجاء ىذ
فقد نفت /لٍن/ الفعل ادلضارع /يقدر/ يف كِل أجزاء ادلستقبل البعيد، كأٌكدت ذل ،  5"اإلنسان في كبد * أيحسْب أْن لْن يقد عليو أحد 

 فغدا الفعل خالوان للزمن ادلستقبل.

 عن المستقبل بأدوات التوكيد )السين، سوف، نونا التوكيد (: التعبير-رابعاً 

 كسوؼ حرفاف خاصَّاف بالدخوؿ على الفعل ادلضارع . ،السُت

 السِّين:-أ

حرؼ استقباؿ، كتنفيس، كتوسيع، كتوكيد ينقل الفعل ادلضارع الذم يليو من الزمن احلاضر الضِيق إىل الزماف الواسع، كىو ادلستقبل    
 رنوز الفولي بينهما، فإذا دخل على الفعل ادلضارع، جعلو خالوان للمستقبل القريب، كأكَّد كقوعو من فاعلو يف ادلستقبل القريب، كال

 .6قطعيَّة بعد أف كانت احتماليَّة القريب، كصارت داللتو الزمنيَّة

عمَّ زلة ادلستقبل القيب يف مواضع متعِددة منها قولو تعاىل: " بالسُت عن ادلستقبل القريب، أك ادلستقبل البعيد الذم نػيِزؿ دبن كقد كرد التعبَت  
فاآليات تيوِور سؤاؿ قيريشو بعضها بعضان  7يتساءلون * عن النَّبأ العظيم * الذي ىم فيو مختلفون * كالَّ سيعلمون * ثُمَّ كالَّ سيعلمون "

كاقع من فاعلو كاك اجلماعة يف ادلستقبل البعيد يـو القيامة، الذم فقد دلَّت السُت على أفَّ الفعل ادلضارع /يعلم/  8بعضان عن يـو القيامة،

                                                           
 398وَّل يف علـو البالغة العربيَّة: ف، كادل164/ 4، 316/ 3، كمعاين النحو: 65/ 3، 174/ 2جامع الدركس العربيَّة:  -ينظر - 1
 3/164ينظر : معاين النحو:  - 2
 26مرمي:  3
 30-29الٌنبأ: - 4
 .5البلد: - 5
 /22-21/ 4، كمعاين النحو: 65/ 3، كجامع الدركس العربيَّة: 39/ 1ينظر : األصوؿ يف النحو:  - 6
 5-1النَّبأ  - 7
 584 ،ـ2005 -ىػ1426،  12السيوطي، جالؿ الدين، دار ابن كثَت، دمشق، كبَتكت، طتفسَت اجلاللُت،  - 8
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ضاؼ نػيِزؿ دبنزلة ادلستقبل القريب إمعانان يف زبويفهم، كهتديدىم، عن شركهم، ككفرىم، كقد كيرَّر حرؼ االستقباؿ لتوكيد كقوع احلدث، كيي 
ا أكَّدت كقوعو يفىل إىل زبليوها الفعل /يعلم/ للزمن ادلستقبل، كنقل داللتو الزمنيَّة إ سُنقرئَك ذل  الزمن. كمنها قولو تعاىل: " القطعيَّة، أُنَّ

فاهلل سبحانو كتعاىل ييبِشر رسولو )ص( بإقرائو القرآف يف ادلستقبل القريب، كقد استخدـ سُت ادلستقبل القريب للتعبَت عن  1"فال تنسى
ل )حنن( كىو اهلل تعاىل للنَّيٌب )ص(، كىذا يزيديهي طمأنينة، كثباتان. كمنها قولو ذل ، فوسَّعت السُت زمن اإلقراء، كأكَّدت كقوعو من الفاع

قبل الواسع، ن الزمن احلاضر الضِيق إىل ادلستفالسُت الداخلة على الفعل ادلضارع )ندعو( نقلتو م 2" فليدُع ناديو * سندعو الزبانيةتعاىل: " 
ـي هتديد الواسع، كىو مستقبل بعيد نػيِزؿ منزلة ادلستقبل القريب  ، ألنَّو قريبه إىل ادلتكِلم اهلل تعاىل، كليكوف التهديد أقول، ألفَّ ادلقاـ مقا

  3للكافر الذم يتقٌول بعشَتتو، كأكَّدت السُت كقوع دعوًة ادلالئكة الزبانية لتعذيب الكافر يف يـو القيامة.

قلو من الزمن احلاضر الضِيق إىل ادلستقبل البعيد الواسع، حرؼ استقباؿ، كتسويف سنتصُّ بالدخوؿ على الفعل ادلضارع، فين سوف: -ب
لزيادة  كييؤِكد كقوعو من فاعلو يف ذل  ادلستقبل، كىي أكثر تنفيسان من السُت، كتفيد البعدى كالًتاخي يف الزمن، كىي أكثر توكيدان من السُت

 4أحرفها.

منها، فادلوضع  ثالثُت يف القرآف الكرمي يف أربعة مواضع أكتفي بذكر موضعُتكقد كرد التعبَت بػ /سوؼ/ عن ادلستقبل البعيد يف اجلزء ال   
فقد نقلت /سوؼ/ الفعل ادلضارع /ييعطي/ من الزمن احلاضر اىل ادلستقبل البعيد،  5"ولسوَف يُعِطيَك ربُّك فترضى األكَّؿ قولو تعاىل: " 

( يف ادلستقبل البعيد، يـو لى اهلل عليو، كسٌلمبو كاًؼ اخلطاب )زلمد ص/ على ادلفعوؿ مة، كأكَّدت كقوعو من فاعلو /ربٌ كىو يـو القيا
الثاين  القيامة، كأكَّدت ذل ، كقد جاء ىذا التَّسويف يف موضع التبشَت، كالتَّوبَت، كالتثبيت، كالتطمُت من اهلل تعاىل لنبٌيو )ص(، كادلوضع

فنقلت /سوؼ/ االستقباليَّة الفعل ادلضارع )تعلم( إىل ادلستقبل البعيد عن  6" سوف تعلمون سوف تعلمون * ثُمَّ  كاّل  كاّل قولو تعاىل: " 
زمن اخلطاب، كأكَّدت كقوعو من فاعلو كاك اجلماعة يف ذل  ادلستقبل البعيد. كقد جاء ىذا التَّسويف ادلستقبليَّ بػ /سوؼ/  يف سياؽ 

 .7ىم، كأبنائهماإلرشاد كالتوجيو من اخلاًلق تعاىل لعباده الغافلُت عنو بتكاثير 

  نونا التوكيد: -ج

م فعػل يقػع بعػدي أ االػذم دلٌػ . كىو يقود بالفعل الذم مل رنػٍب الفعػلى 8ذىب سيبويو إىل أفَّ نوين التوكيد موضعهما الفعل الذم مل رنب    
ستقبلى الداؿَّ على طلػب حنػو /لًيضػربىنَّ زيػدان، رع ادلاًاضربىنَّ زيدان/ كالفعل ادلضتلحق نونا التوكيد فعلى األمر حنو / ادلستقبل، كقاؿ ابن عقيل: "
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، مكال تضػػػػػػػػػػػػػرًبىنَّ زيػػػػػػػػػػػػػدان، كىػػػػػػػػػػػػػل تضػػػػػػػػػػػػػربىنَّ زيػػػػػػػػػػػػػدان .... أك الواقػػػػػػػػػػػػػع                                     1"حنػػػػػػػػػػػػػو: /كاهلل لىتضػػػػػػػػػػػػػربىنَّ زيػػػػػػػػػػػػػدان/ ثبتػػػػػػػػػػػػػان، مسػػػػػػػػػػػػػتقبالن جػػػػػػػػػػػػػوابى قسػػػػػػػػػػػػػمو
                             

فيو معٌت الطلب، ما كاف قسمان، أك أمران، أك ُنيان، أك   الفعلي ادلستقبل الذمكال ييؤِكد هبا إاٌل لعربيَّة: "بي ادلفوَّل يف علم اكقاؿ صاح   
كنونا التوكيد زبِلواف الفعل الذم اتَّولتا بو   2"فيو معٌت الطلب ِكد هبا ادلاضي، كال احلاؿ، كالما ليسؤ استفهامان، أك عرضان أكسبٌنيان.... كال يي 

كقد كردت نوف التوكيد الثقيلة يف اجلزء   ل، كتنفياف عنو زمن احلاضر، كتيقٌوياف كقوع احلدث يف ادلستقبل، كتؤِكداف كقوعو فيو.للمستقب
 الثالثُت من القرآف الكرمي يف ثالثة مواضع، كنوف التوكيد اخلفيفة يف موضع كاحد، ككيلُّ ذل  مٌتولة بالفعل ادلضارع، كسأكتفي بتناكؿ

. فخلَّوت 3بالشَّفق * والَّليِل وما َوَسَق * والقمِر إذا اتَّسق * لتركُبنَّ طبقاً عن طبق " " فال ُأقِسمُ ادلوضع األكَّؿ قولو تعاىل: موضعُت، ف
/ للزمن ادلستقبل، كأكَّدت كقوعو من الفاعل)أنتم( يف ذل  الزمن، كادلوضع الثاين قول " ىل: و تعانوف التوكيد الثقيلة الفعل ادلضارع /تركبي

ادلضارع /يينبذ/ من الزمن احلاضر إىل الزمن  التوكيد الثقيلة الفعلى  فقد نقلت نوفي  4"لُينبذنَّ في الُحطمة  كاّل   َلَدهيحسُب أنَّ مالُو أخ
                                                  5ادلستقبل، كأكَّدت كقوعو فيو، كجعلت داللتو الزمنيَّة قطعيَّة بعد أف كانت احتماليَّة.

                                     التعبير عن المستقبل بأحرف التحضيض:-خامساً 

، كأالَّ/ كىي إذا دخلت على الفعل ادلضارع أدَّت معٌت التحضيض، كخلَّوتو للزمن     أحرؼ التحضيض أربعة ىي: /لوال، كلوما، كىالَّ
" . كمنو قولو تعاىل: 6بقسوو كغلظةو من الفاعل إيقاعى الفعل الذم كليها طلبالىو  . كالتحضيضادلستقبل، كنفت عنو الزمن احلاضر الضِيق

       ة على الفعل ادلضارع /تأيت/ كىي هبذا الدُّخوؿ أدَّت الوظائف النحويَّة اآلتية:فقد دخلت /لوما/ التحضيضيَّ  7لو ما تأتينا بالمالئكة "

  
          دلَّت على طلب القياـ بفعل اإلتياف طلبان فيو قسوةه، كًغلظة، كخشونةه، كفظاظةه. -1

                                        خلَّوت الفعل ادلضارع /تأيت/ للزمن ادلستقبل. -2

                            زنتملو.نفت عن الفعل ادلضارع الزمن احلاضر بعد أف كاف  -3

             صارت الداللةي الزمنيَّة للفعل ادلضارع /تأيت/ قطعيَّة بعد أف كانت احتماليَّة. -4

 كػالـ يف ىذا داللةن علػى قلَّػًة اسػتخدامها يفكمل ترد أحرؼ التحضيض يف اجلزء الثالثُت من القرآف الكرمي دالَّة على الزمن ادلستقبل، كلعلَّ    
      العرب السيَّنا أفَّ اجلزء الثالثُت يعمري دبواطن القسوًة، كالتهديد، كالغضب، كالتعنيف.

                                                           
 .3/309شرح ابن عقيل:  -1
  428:ادلفوَّل يف علم العربيَّة- 2
، كاحلياةي، كما بعدذنا من أحواؿ القيامة19-17االنشقاؽ:  3  ، كسق: صبع، اتَّسق: اكتمل، طبقان عن طبق: حاالي بعد حاؿ، كىو ادلوتي
 4-3اذليمزة:  - 4
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                                   وإذا/ الشرطيتين: التعبير عن المستقبل ب /إْن، -6

ت فعلػػُت ثانيهمػػا جػػوابه لػػلكَّؿ، كخلَّوػػتهما للػػػزمن تُت اسػػتوجبتسػػتخدـ /إٍف/ يف كػػالـ العػػرب شػػرطيَّة كغػػَت شػػرطيَّة، فػػإذا كانػػػت شػػرطيٌ    
ل، ادلستقبل سواءي أكانا مضارعُت، أـ ماضيُت، أـ كاف أحدذنا مضارعان، كاآلخػر ماضػيان، كىػي تسػتخدـ يف كػِل مػا ييشػ ُّ بوقوعػو يف ادلسػتقب

 ،يف كقوعػو. كمنػو قولنػا: /إٍف تػزٍر زلمػدان  الشػ  الحتمػاؿ أف يتلوىػا الفعػل ادلضػارع غالبػان؛ فهي ال تستخدـ يف مواضع اليقُت، كلذل  كجػب
، أحالػت معنػاه  بل، كقد نش ُّ يف إكراـو زلمد لو،يكرٍم / فهذا الكالـ ييقاؿ لشخصو نىشي ُّ يف زيارتو حملمدو يف ادلستق كإٍف كليها فعػله مػاضو

،  1يَّة ماضػػيان، كيف داللتػػو الزمنيَّػػة مسػػتقبالن.إىل ادلسػػتقبل اخلػػالص، كنفػػت عنػػو الػػزمن ادلاضػػي، فيكػػوف الفعػػل يف شػػكلو، كبنيتػػو الوػػرف كشبَّػػة دكاعو
                                   ا:   الشرطيَّة نذكر منهبالغيَّة إليقاع الفعل ماضيان بعد /إٍف/  كأغراضه 

يف ادلستقبل. 2ولوتوفٌر األسباب القويَّة الداعية ادلقتضية حو -1  

الوقوع، ال ش َّ فيو، السيَّما إف ادلتكٌلم ال يشي ُّ يف خّبه. كوف ادلعٌت ادلستقبلي حتميٌ   -2  

تفاؤؿ السامع بو، أك إظهار رغبة ادلتكٌلم يف كقوعو. -3  

3ةينر التعريض، كىو نسبةي الفعل إىل فاعل ييرادي بو غَتيهي مع توفُّر الق - 4 

ػػػػػػػػػِدداف الغػػػػػػػػػرض البالغػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػن إيقػػػػػػػػػاع الف    عػػػػػػػػػل ماضػػػػػػػػػيان بعػػػػػػػػػد /إٍف/ الشػػػػػػػػػرطيَّة، كمنػػػػػػػػػو قولنػػػػػػػػػا: /إٍف كادلقػػػػػػػػػاـ كالِسػػػػػػػػػياؽ ذنػػػػػػػػػا اللػػػػػػػػػذاف زني
لعبػػػػػػػػػػػػده  د /إٍف/ الشػػػػػػػػػػػػرط، ألفَّ توفيػػػػػػػػػػػػقى اهللعبػػػػػػػػػػػػٍدتى اهللى، كفَّقػػػػػػػػػػػػ / فجئنػػػػػػػػػػػػا بفعػػػػػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػػػػرط /عبػػػػػػػػػػػػد/ كجوابػػػػػػػػػػػػو /كفَّػػػػػػػػػػػػق/ ماضػػػػػػػػػػػػيُت بعػػػػػػػػػػػػ

 حتميٌّ الوقوع يف ادلستقبل، كقد يكوف لغرض بالغيٍّ آخر.

مػػػػػػػػػػن القػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػرمي يف موضػػػػػػػػػػع كاحػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػدؿُّ علػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػزمن ادلسػػػػػػػػػػتقبل، كىػػػػػػػػػػو كقػػػػػػػػػػد كردت /إٍف/ الشػػػػػػػػػػرطيَّة يف اجلػػػػػػػػػػزء الثالثػػػػػػػػػػُت    
فػػػػػػػػػدخلت /إٍف/ الشػػػػػػػػػرطيَّة  4" لنس         فعاً بالنَّاص         يةِ  ل         ئن ل         م ينت         وِ  ك         الَّ قولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاىل يف هتديػػػػػػػػػد أيب جهػػػػػػػػػلو الكػػػػػػػػػافر، كتعنيفػػػػػػػػػو: " 

بػػػػػػػػػػ/مل/ النافيػػػػػػػػػة اجلازمػػػػػػػػػة، كالفعػػػػػػػػػل  ادلسػػػػػػػػػتقبليَّة علػػػػػػػػػى الفعػػػػػػػػػل ادلضػػػػػػػػػارع يف شػػػػػػػػػكلو الوػػػػػػػػػريٌف /ينتػػػػػػػػػًو/ ادلاضػػػػػػػػػي يف معنػػػػػػػػػاه آلنَّػػػػػػػػػوي مسػػػػػػػػػبوؽ
/ينتػػػػػػػػػػػػو/ ىػػػػػػػػػػػػػو فعػػػػػػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػػػػػرط، زمنػػػػػػػػػػػػػوي مسػػػػػػػػػػػػػتقبليٌّ بداللػػػػػػػػػػػػػة دخػػػػػػػػػػػػػوؿ /إٍف/ الشػػػػػػػػػػػػػرطيَّة عليػػػػػػػػػػػػػو، ككػػػػػػػػػػػػػذل  جػػػػػػػػػػػػػواب الشػػػػػػػػػػػػػرط احملػػػػػػػػػػػػػذكؼ 
/نسػػػػػػػػػػػػػفعي/ احملػػػػػػػػػػػػػذكؼ لداللػػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػػواب القسػػػػػػػػػػػػػم عليػػػػػػػػػػػػػو، فهػػػػػػػػػػػػػو ذك داللػػػػػػػػػػػػػة زمنيَّػػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػػتقبليَّة لوقوعػػػػػػػػػػػػػو جوابػػػػػػػػػػػػػان لػػػػػػػػػػػػػػ/إٍف/ الشػػػػػػػػػػػػػرطيَّة 

. كجنػػػػػػػػػػػػػد أفَّ /إٍف/ /كيف ادلسػػػػػػػػػػػػتقبل، نسػػػػػػػػػػػػفع ناصػػػػػػػػػػػػػيتو يف ادلسػػػػػػػػػػػػتقبل، كىػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػـو القيامػػػػػػػػػػػػة ،إٍف مل ينتػػػػػػػػػػػػػو اآلفادلسػػػػػػػػػػػػتقبليَّة، كالتأكيػػػػػػػػػػػػل /
ييشػػػػػػػػػػػػ  بوقوعػػػػػػػػػػػػو يف ادلسػػػػػػػػػػػػتقبل، بػػػػػػػػػػػػل أسػػػػػػػػػػػػتخدمت يف شػػػػػػػػػػػػيءو، كمعػػػػػػػػػػػػٌت حتمػػػػػػػػػػػػيَّ الوقػػػػػػػػػػػػوع يف يف ىػػػػػػػػػػػػذا ادلوضػػػػػػػػػػػػع مل تسػػػػػػػػػػػػتخدـ فيمػػػػػػػػػػػػا 

 .5ادلستقبل، فاستخدمت بدؿ /إذا/ الشرطيَّة ادلستقبليَّة

                                                           
 .194، كادلفوَّل يف علـو البالغة العربيَّة:415ادلفوَّل يف علم العربيَّة:  :ينظر - 1
 .2/158األصوؿ يف النحو:  - 2
 .199 -198: ادلفوَّل يف علـو البالغة العربيَّة - 3
 .15العلق:  - 4
 .196-195ينظر ادلفوَّل يف علـو البالغة العربيَّة:  - 5
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 ر عن المستقبل ب /ل/ النافية:التعبي -سابعاً 

لقائػػػػػػػػػػػػل: رمُّ: " ال: لنفػػػػػػػػػػػػي ادلسػػػػػػػػػػػػتقبل يف قولػػػػػػػػػػػػ : /اليفعػػػػػػػػػػػػل/. قػػػػػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػػػػػيبويو: كأمَّػػػػػػػػػػػػا /ال/ فتكػػػػػػػػػػػػوف نفيػػػػػػػػػػػػان لقػػػػػػػػػػػػوؿ اقػػػػػػػػػػػػاؿ الزسلشػػػػػػػػػػػػ   
ػػػػػػػػػا لنفػػػػػػػػػي كقػػػػػػػػػوع الفعػػػػػػػػػل ادلضػػػػػػػػػارع الػػػػػػػػػذم يليهػػػػػػػػػا يف ادلسػػػػػػػػػتقبل القريػػػػػػػػػب،  1"/ىػػػػػػػػػو يفعػػػػػػػػػل/ كمل يقػػػػػػػػػعي الفعػػػػػػػػػل كذىػػػػػػػػػب الغالييػػػػػػػػػٍت إىل أُنَّ

  2الِسُت اليت تيثبت كقوع الفعل ادلضارع الذم يليها يف ادلستقبل القريب.فهي تيقابل 

كقػػػػػػػػػػد كرد التعبػػػػػػػػػػَت عػػػػػػػػػػن ادلسػػػػػػػػػػتقبل القريػػػػػػػػػػب ادلنفػػػػػػػػػػِي بػػػػػػػػػػػ/ال/ يف أربعػػػػػػػػػػة مواضػػػػػػػػػػع يف اجلػػػػػػػػػػزء الثالثػػػػػػػػػػُت يف القػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػرمي سػػػػػػػػػػأكتفي    
 اللطَّ           اغين مآب           اً * لبث           ين فيه            " إنَّ جه           نَّم كان           ت مرص           اداً *بػػػػػػػػػػػذكر موضػػػػػػػػػػػعُت منهػػػػػػػػػػػا، فادلوضػػػػػػػػػػػع األكَّؿ قػػػػػػػػػػػواه تعػػػػػػػػػػػاىل: 

فاآليػػػػػػػػػػػػات ترسػػػػػػػػػػػػم مشػػػػػػػػػػػػهد  3"أحقاب            اً * ل ي            ذوقون فيه            ا ب            رداً ول ش            راباً * إلَّ حميم            اً وغسَّ            اقاً * ج            زاًء ِوفاق            اً *
العػػػػػػػػػػػذاب يف جهػػػػػػػػػػػنَّم يػػػػػػػػػػػـو القيامػػػػػػػػػػػة، كىػػػػػػػػػػػذا مشػػػػػػػػػػػهده مسػػػػػػػػػػػتقبليٌّ، كاقػػػػػػػػػػػعه، البيػػػػػػػػػػػدَّ منػػػػػػػػػػػو، كال شػػػػػػػػػػػ َّ فيػػػػػػػػػػػو. فاسػػػػػػػػػػػتخدمت /ال/ النافيػػػػػػػػػػػة 

فعػػػػػػػػػل ادلضػػػػػػػػػارع /يػػػػػػػػػذكؽ/ مػػػػػػػػػن فاعلػػػػػػػػػو كاك اجلماعػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػى ادلفعػػػػػػػػػوؿ بػػػػػػػػػو /بػػػػػػػػػردان/ يف ادلسػػػػػػػػػتقبل. كلعػػػػػػػػػلَّ يف ىػػػػػػػػػذا داللػػػػػػػػػةن لنفػػػػػػػػػي كقػػػػػػػػػوع ال
علػػػػػػػػػػى أفَّ /ال/ تنفػػػػػػػػػػي الفعػػػػػػػػػػل ادلضػػػػػػػػػػارع يف ادلسػػػػػػػػػػتقبل البعيػػػػػػػػػػد كمػػػػػػػػػػا تنفيػػػػػػػػػػو /لػػػػػػػػػػن/ كذلػػػػػػػػػػ  بداللػػػػػػػػػػة الٌسػػػػػػػػػػياؽ أك ادلقػػػػػػػػػػاـ، كقػػػػػػػػػػد تكػػػػػػػػػػوف 

دلهػػػػػػػػػػػػػدَّد بػػػػػػػػػػػػذل ، فيكػػػػػػػػػػػػػوف أدعػػػػػػػػػػػػى لردعػػػػػػػػػػػػػو، كزبويفػػػػػػػػػػػػػو، /ال/ اسػػػػػػػػػػػػتخدمت بػػػػػػػػػػػػػدؿ /لػػػػػػػػػػػػن/ الستحضػػػػػػػػػػػػػار ادلشػػػػػػػػػػػػهد أمػػػػػػػػػػػػػاـ ادلخاطػػػػػػػػػػػػب ا
 فَّ:؛ ألكزجره عن ًغِيو، كضاللو، ك تكذيبو، كىذا تبادؿه لغومٌّ بينهما

 كلتيهما تنفياف الفعل ادلضارع.  -1

 كلتيهما تنفيانو يف ادلستقبل.  -2

بعيػػػػػػػػػػده كمػػػػػػػػػػا يظػػػػػػػػػػنُّ الكػػػػػػػػػػافري هلل تعػػػػػػػػػػاىل، ك قريػػػػػػػػػػبه بالنسػػػػػػػػػػبة إىل ا كلعػػػػػػػػػػلَّ اسػػػػػػػػػػتخداـ /ال/ يف ىػػػػػػػػػػذا ادلوضػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػردُّه إىل أفَّ يػػػػػػػػػػـو القيامػػػػػػػػػػة
، فاستخدمت /ال/ بالنظر إىل مقياس ادلتكِلم ال ادلخاطب.  ادلخاطبي

أتراب            ًا* وكأس            اً ِدىاق            اً * ل ف            ازا * ح            دائق وأعناب            اً * وكواع            ب إنَّ للمتَّق            ين مكادلوضػػػػػػػػػػػػع الثػػػػػػػػػػػػاين قولػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػاىل: "   
اباً * ج         زاًء م         ن ربِّ        ك   عط         اًء ِحس         اباً * ربِّ الس        ماواِت واألرِض وم         ا بينهم         ا ال         رَّحمِن يس        معون فيه         ا لغ         واً ول كِ        ذَّ

 4" ي        وم يق        وُم ال        روُح والمالئك        ُة ص        فَّاً ل يتكلَّم        ون إلَّ َم        ْن ّأذَن ل        و ال        رَّحمُن وق        ال ص        واباً  لك        ون من        و خطاب        اً *ل يم
نَّػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػـو القيامػػػػػػػػػػػػة، كىػػػػػػػػػػػػو مشػػػػػػػػػػػػهد فاآليػػػػػػػػػػػػاتي تيوػػػػػػػػػػػػِوري مشػػػػػػػػػػػػهدى ادلكافػػػػػػػػػػػػأة، كالثػػػػػػػػػػػػواب، كاإلكػػػػػػػػػػػػراـ مػػػػػػػػػػػػن اهلل تعػػػػػػػػػػػػاىل للمػػػػػػػػػػػػؤمنُت يف اجل

، كالتَّكػػػػػػػػػػػذيبى يف اجلنَّػػػػػػػػػػػة، كلنفػػػػػػػػػػػي تكلُّػػػػػػػػػػػم ادلالئكػػػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػػػاـ اهلًل تعػػػػػػػػػػػاىل  مسػػػػػػػػػػػتقبليٌّ، فاسػػػػػػػػػػػتخدمت /ال/ النافيػػػػػػػػػػػة لنفػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػاعهم الَّلغػػػػػػػػػػػوى
 دكف إذنػػػػػػػػػػًو، كيف ىػػػػػػػػػػذا داللػػػػػػػػػػةه علػػػػػػػػػػى أفَّ /ال/ تنفػػػػػػػػػػي كقػػػػػػػػػػوع الفعػػػػػػػػػػل ادلضػػػػػػػػػػارع يف ادلسػػػػػػػػػػتقبل، كىػػػػػػػػػػذا يؤيِػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا ذىػػػػػػػػػػب إليػػػػػػػػػػو النُّحػػػػػػػػػػاة.
فنفػػػػػػػػػت ادلسػػػػػػػػػتقبل البعيػػػػػػػػػد، كجػػػػػػػػػاءت يف موضػػػػػػػػػع لغػػػػػػػػػومٍّ ىػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػ/لن/، كلعػػػػػػػػػلَّ الػػػػػػػػػذم أجػػػػػػػػػاز ىػػػػػػػػػذا التَّبػػػػػػػػػادؿ اللغػػػػػػػػػومَّ بينهمػػػػػػػػػا نفيهمػػػػػػػػػا 
الفعػػػػػػػػػػػػل ادلضػػػػػػػػػػػػارع يف ادلسػػػػػػػػػػػػتقبل، كتنزيػػػػػػػػػػػػلي ادلسػػػػػػػػػػػػتقبًل البعيػػػػػػػػػػػػد بالنسػػػػػػػػػػػػبة إىل ادلخاطػػػػػػػػػػػػب دبنزلػػػػػػػػػػػػة ادلسػػػػػػػػػػػػتقبل القريػػػػػػػػػػػػب إليػػػػػػػػػػػػو، ادللتًوػػػػػػػػػػػػًق 
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 .1ليكوف أقول يف التشويق، كالًتغيب، كتعجيل التبشَت غدان أك بعد غدو؛و، ككأنَّو سيقع باحلاضر الذم يعيش في

 التعبير عن المستقبل ب /ىل/: -ثامناً 

تسػػػػػػػػػػتخدـ /ىػػػػػػػػػػػل/ يف كػػػػػػػػػػالـ العػػػػػػػػػػػرب حػػػػػػػػػػرؼ االسػػػػػػػػػػػتفهاـ يػػػػػػػػػػدخل علػػػػػػػػػػػى اجلملػػػػػػػػػػة ادلثبتػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػواءه أكانػػػػػػػػػػػت امسيَّػػػػػػػػػػة أـ فعليَّػػػػػػػػػػػة، كإذا    
كلػػػػػػػػػػػػذل  ال رنػػػػػػػػػػػػػوز وي عليػػػػػػػػػػػػو، رتٍ للػػػػػػػػػػػػزمن ادلسػػػػػػػػػػػػتقبل، كقوىػػػػػػػػػػػػػر، كخوَّوػػػػػػػػػػػػتو دخلػػػػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػػػػى الفعػػػػػػػػػػػػل ادلضػػػػػػػػػػػػػارع، نفػػػػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػػػػو احلاضػػػػػػػػػػػػػ

أك غػػػػػػػػػػػدان؟/ علػػػػػػػػػػػى احلػػػػػػػػػػػاؿ أك االسػػػػػػػػػػػتقباؿ، فػػػػػػػػػػػال رنػػػػػػػػػػػوز: /ىػػػػػػػػػػػل ستيسػػػػػػػػػػػاًفر غػػػػػػػػػػػدان؟/ أك /ىػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػوؼى تيسػػػػػػػػػػػاًفري  اجتماعهػػػػػػػػػػػا دبػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػدؿٌ 
                       .2ف على ادلستقبل، ك/اآلف/ تدؿُّ على احلاضركسوؼ تداٌل  /ىل تيساًفري اآلفى؟/ ألفَّ السُت،

كقػػػػػػػػػػػػد كرد التعبػػػػػػػػػػػػَت عػػػػػػػػػػػػن ادلسػػػػػػػػػػػػتقبل بػػػػػػػػػػػػػ/ىل/ االسػػػػػػػػػػػػتفهاميَّة يف اجلػػػػػػػػػػػػزء الثالثػػػػػػػػػػػػُت مػػػػػػػػػػػػن القػػػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػػػرمي يف موضػػػػػػػػػػػػعُت، فادلوضػػػػػػػػػػػػع    
ػػػػػػػػػّب أفَّ الكيفَّػػػػػػػػػارى سػػػػػػػػػييعاقى  3" ى         ل ثُ          وَِّب الُكفَّ         اُر م         ا ك         انوا يعمل         وناألكَّؿ قولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاىل: "  بوف يػػػػػػػػػـو القيامػػػػػػػػػة، كىػػػػػػػػػذا فاآليػػػػػػػػػة زبي

/ للداللػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى حتميَّػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػذا العقػػػػػػػػػػاب ادلسػػػػػػػػػػتقبلِي بسػػػػػػػػػػبب كاقػػػػػػػػػػع ال زلالػػػػػػػػػػة، فاسػػػػػػػػػػتخدمت /ىػػػػػػػػػػل / مػػػػػػػػػػع الفعػػػػػػػػػػل ادلاضػػػػػػػػػػي /ثػيػػػػػػػػػػِوبى
فالغاشػػػػػػػػػػػية /القيامػػػػػػػػػػػة/ الػػػػػػػػػػػيت  4"الغاش           ية ى           ل أت           اَك ح           دي أفعػػػػػػػػػػػاذلم السػػػػػػػػػػػِيئة يف الػػػػػػػػػػػٌدنيا. كادلوضػػػػػػػػػػػع الثػػػػػػػػػػػاين قولػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػاىل: " 

، كىػػػػػػػػػػػػو اإلنسػػػػػػػػػػػػاف، كقريػػػػػػػػػػػػبه بػػػػػػػػػػػػالنظر إىل بستغشػػػػػػػػػػػػى النَّػػػػػػػػػػػػاسى كاقعػػػػػػػػػػػػةه يف ادلسػػػػػػػػػػػػتقبل، كىػػػػػػػػػػػػذا ادلسػػػػػػػػػػػػتقبل بعيػػػػػػػػػػػػده بػػػػػػػػػػػػالنظر إىل ادلخاطىػػػػػػػػػػػػ
عنػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػ/ىل/ داخلػػػػػػػػػػةن علػػػػػػػػػػى العفػػػػػػػػػػل  ادلػػػػػػػػػػتكِلم، كىػػػػػػػػػػو اهلل تعػػػػػػػػػػاىل، كدلَّػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػػذا احلػػػػػػػػػػدثي كاقعػػػػػػػػػػان يف ادلسػػػػػػػػػػتقبل ادلقوػػػػػػػػػػود، عػػػػػػػػػػّبَّ 

 ادلاضي / أتى/.

 التعبير عن المستقبل بالجملة السميَّة: -تاسعاً 

 لعيت مٍن أفىت بارتباط اجلملة مل أجد يف كتب النُّحاة يف حدكد علمي كحبثي، كمطا   

القػػػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػػػرمي ارتبػػػػػػػػػػػػاط اجلملػػػػػػػػػػػػة  مسيَّػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػزمن، أك داللتهػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػزمن ادلسػػػػػػػػػػػػتقبل. كقػػػػػػػػػػػػد كجػػػػػػػػػػػػدتي يف اجلػػػػػػػػػػػػزء الثالثػػػػػػػػػػػػُت يفاال
مسيَّػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػالزمن ادلسػػػػػػػػػتقبل، كداللتهػػػػػػػػػا عليػػػػػػػػػو اعتمػػػػػػػػػادان علػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػرائنى لفظيَّػػػػػػػػػة، كمقاميَّػػػػػػػػػة يف مواضػػػػػػػػػع متعػػػػػػػػػِددة، منهػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاىل: " اال
فقػػػػػػػد ذىػػػػػػػب النُّحػػػػػػػاة إىل أفَّ اجلملػػػػػػػة  5ربّ       و ونه       ى ال       نَّفس ع       ن اله       وى ف       إنَّ الجنَّ       ة ى       ي الم       أوى " مَّ       ا م       ْن خ       اَف مق       اموأ

يان، كمسػػػػػػػػػتقبالن، كقػػػػػػػػػد ةه مػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػزمن، كال سػػػػػػػػػيَّما إذا كػػػػػػػػػاف اخلػػػػػػػػػّب امسػػػػػػػػػان، فاآليتػػػػػػػػػاف السػػػػػػػػػابقتاف تيوػػػػػػػػػِوراف حػػػػػػػػػدثُت ماضػػػػػػػػػيػػػػػػػػػاالمسيَّػػػػػػػػػة خال
الشػػػػػػػػػػرط اجلػػػػػػػػػػاـز بػػػػػػػػػػػ/مٍن/ فاحلػػػػػػػػػػدث ادلاضػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػو اخلػػػػػػػػػػوؼي مػػػػػػػػػػن اهلًل، كُنػػػػػػػػػػيي الػػػػػػػػػػنَّفس عػػػػػػػػػػن جػػػػػػػػػػاء التعبػػػػػػػػػػَتي عػػػػػػػػػػن احلػػػػػػػػػػدثُت يف تركيػػػػػػػػػػب 

نيا، فعيػػػػػػػػػػػِّب عنػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػالفعلُت ادلاضػػػػػػػػػػػيُت /خػػػػػػػػػػػاؼ، كُنػػػػػػػػػػػى/ كاحلػػػػػػػػػػػدث ادلسػػػػػػػػػػػتقبليُّ ىػػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػػزاء ىػػػػػػػػػػػذا اخلػػػػػػػػػػػوؼ كالنَّهػػػػػػػػػػػي،  اذلػػػػػػػػػػػول يف الػػػػػػػػػػػدُّ
ػػػػػػػػػػدة "  " كيف  ىػػػػػػػػػػذا داللػػػػػػػػػػةه علػػػػػػػػػػى أفَّ َة ى          ي الم          أوىف          إنَّ الجنَّ          كىػػػػػػػػػػو دخػػػػػػػػػػوؿي اجلنَّػػػػػػػػػػًة، كقػػػػػػػػػػد عيػػػػػػػػػػِّب عنػػػػػػػػػػو باجلملػػػػػػػػػػة االمسيَّػػػػػػػػػػة ادلؤكَّ
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اجلملػػػػػػػػػة االمسيَّػػػػػػػػػة شنكػػػػػػػػػن تقييػػػػػػػػػدىا بػػػػػػػػػزمنو بداللػػػػػػػػػة ادلقػػػػػػػػػاـ، كقػػػػػػػػػد قػييِػػػػػػػػػدت ىنػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػالزمن ادلسػػػػػػػػػتقبل الػػػػػػػػػذم مل يقػػػػػػػػػع، كلعلَّػػػػػػػػػوي عيػػػػػػػػػِّب عػػػػػػػػػن 
 ادلستقبل الذم مل يقع بادلستقبل ادلطلق باجلملة االمسيَّة زيادة يف الًتغيب كالتبشَت.

ػػػػػػػػػػّباف عػػػػػػػػػػن حػػػػػػػػػػدثُت  1"إنَّ األب          رار لف          ي نع          يم * وإنَّ الُفجَّ          ار لف          ي جح          يم" كمنهػػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػاىل:  فاآليتػػػػػػػػػػاف السػػػػػػػػػػابقتاف زبي
 مستقبليَُّت سيقعاف حتمان يـو القيامة كذنا:

 دخوؿ األبرار يف النَّعيم. -1

 دخوؿ الفيجَّار يف اجلَّحيم.   -2

ػػػػػػػػػػػدة بػػػػػػػػػػػػ/إفَّ     ، فػػػػػػػػػػػدؿَّ علػػػػػػػػػػػى أفَّ اجلملػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػتقبليٌ  حػػػػػػػػػػػدث ة للتعبػػػػػػػػػػػَت عػػػػػػػػػػػن / كالػػػػػػػػػػػالـ ادلزحلقػػػػػػػػػػػفاسػػػػػػػػػػػتخداـ اجلملػػػػػػػػػػػة االمسيَّػػػػػػػػػػػة ادلؤكَّ
مسيَّػػػػػػػػػػػة االمسيَّػػػػػػػػػػة شنكػػػػػػػػػػػن تقييػػػػػػػػػػػدىا بػػػػػػػػػػػزمن، كقػػػػػػػػػػػد قػييِػػػػػػػػػػػدٍت يف اجلملتػػػػػػػػػػػُت السػػػػػػػػػػابقتُت بػػػػػػػػػػػالزمن ادلسػػػػػػػػػػػتقبل، فقػػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػػتيخًدمت اجلملػػػػػػػػػػػة اال

ت عػػػػػػػػػن معػػػػػػػػػٌتللداللػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػدث مسػػػػػػػػػتقبليٌ  يف التعبػػػػػػػػػَت   عنػػػػػػػػػو بالفعػػػػػػػػػل ادلسػػػػػػػػػتقبل، فحػػػػػػػػػدث تبػػػػػػػػػادؿ لغػػػػػػػػػومٌّ لغػػػػػػػػػومٍّ ييعػػػػػػػػػّبَّ  ، فعػػػػػػػػػّبَّ
إلظهػػػػػػػػػػػػػػػار احلػػػػػػػػػػػػػػػدثُت  قػػػػػػػػػػػػػػػامُت أدعػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػن الفعػػػػػػػػػػػػػػػل ادلسػػػػػػػػػػػػػػػتقبلٌي؛اسػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ اجلملػػػػػػػػػػػػػػػة االمسيَّػػػػػػػػػػػػػػػة يف ىػػػػػػػػػػػػػػػذين ادلالٌنحػػػػػػػػػػػػػػػوٌم، كلعػػػػػػػػػػػػػػػلَّ 

ادلسػػػػػػػػػػػػتقبليُت دبنزلػػػػػػػػػػػػة احلػػػػػػػػػػػػدث ادلطلػػػػػػػػػػػػق اجملػػػػػػػػػػػػرَّد مػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػزمن، فتػػػػػػػػػػػػزداد رغبػػػػػػػػػػػػةي ادلػػػػػػػػػػػػؤمن، كشػػػػػػػػػػػػوقوي إىل اجلنَّػػػػػػػػػػػػة، فييقبػػػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػػػى الطٌاعػػػػػػػػػػػػة 
وي         ٌل للمطفِّف         ين * ال         ذين إذا اكت         الوا كمنهػػػػػػػػػا قولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػاىل: "  فَتتػػػػػػػػػدُّ عػػػػػػػػن ضػػػػػػػػػاللو ككيفػػػػػػػػره.كالًعبػػػػػػػػادة، كيػػػػػػػػػزدادي خػػػػػػػػوؼي الكػػػػػػػػػافر، 

بػػػػػػػػػادليزاف، فعقابيػػػػػػػػػػوي كيػػػػػػػػػػله، فاآليػػػػػػػػػػة األكىل تيبػػػػػػػػػُِت عقػػػػػػػػػػاب ادلطِفػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػذم ييػػػػػػػػػػنقص الكيػػػػػػػػػلى، كيتالعػػػػػػػػػػبي  2" عل         ى النَّ          اس يس          توفون
وي            ٌل ادلسػػػػػػػػػػػػتقبل، فاسػػػػػػػػػػػػتخدـ اجلملػػػػػػػػػػػػة االمسيَّػػػػػػػػػػػػة " كىػػػػػػػػػػػػذا العقػػػػػػػػػػػػابي سػػػػػػػػػػػػيحلُّ بػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػـو القيامػػػػػػػػػػػػة، كىػػػػػػػػػػػػو دلَّػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػأًت بعػػػػػػػػػػػػدي، أم يف 

، فػػػػػػػػػػدؿَّ علػػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػػواز تقييػػػػػػػػػػد معػػػػػػػػػػٌت اجلملػػػػػػػػػػة االمسيٌػػػػػػػػػػة  للمطّفف          ين سػػػػػػػػػػب الِسػػػػػػػػػػياؽ أك بػػػػػػػػػػزمن حب" للداللػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػدث مسػػػػػػػػػػتقبليٍّ
نزلػػػػػػػػػػة للتعبػػػػػػػػػػَت عػػػػػػػػػػن زمػػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػػتقبليٍّ مقيَّػػػػػػػػػػد إمعانػػػػػػػػػػان يف التَّهديػػػػػػػػػػد، كجعلػػػػػػػػػػو دب ؛ادلقػػػػػػػػػػاـ، كدؿَّ علػػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػػواز اسػػػػػػػػػػتخداـ اجلملػػػػػػػػػػة االمسيَّػػػػػػػػػػة

 .3التَّهديد ادلطلق اجملرَّد من الزمن، فيكوف أدعى يف ردٍع ادلطِفف، كزجره
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 ة الٌنظريَّة.الدراساتي النَّحويَّة التطبيقيَّة أجدل، كأنفع من الدراسات الٌنحويَّ  -5

، فػػػػػػػػػػػإفٍ  ، فمػػػػػػػػػػػػنى اهلل، كإٍف أخطػػػػػػػػػػػػأتي ، فهػػػػػػػػػػػػو تقوػػػػػػػػػػػػَتم، كآمػػػػػػػػػػػػلي أف ييضػػػػػػػػػػػيفى ىػػػػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػػػػثي  أصػػػػػػػػػػػػٍبتي إىل ادلكتبػػػػػػػػػػػػة اللغويَّػػػػػػػػػػػػة  كتعثَّػػػػػػػػػػػرتي
 ، كينفع بو النَّاس.ما ييثريها العربيَّة
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  :المصادر والمراجع-حادي عشر

 القرآف الكرمي.-1

، 3ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، دار الفرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف للغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات، حلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب، سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوريا، ط(حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكور، نا1األدكات النحويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف مغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ)-2
 ـ.2011

 ـ1988 -ىػ   1408، 3األصوؿ يف النحو، ابن السرَّاج، أبو بكر، نح: د. عبد احلسُت الفتلي، مؤسسة الرسالة، بَتكت، لبناف، ط-3
 ـ. 2005 -ىػ 1426، 12تفسَت اجلاللُت، السيوطي، جالؿ الدين، دار ابن كثَت، دمشق كبَتكت، ط-4

 ـ.1968 -ق1388امع الدركس العربيَّة، الغالييٍت، موطفى، ادلكتبة العوريَّة، بَتكت، لبناف، ج-5

شػػػػػػػػػػػرح ابػػػػػػػػػػػن عقيػػػػػػػػػػػل ، ابػػػػػػػػػػػن عقيػػػػػػػػػػػل عبػػػػػػػػػػػد اهلل، تػػػػػػػػػػػح: زلمػػػػػػػػػػػد زلػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػدين عبػػػػػػػػػػػد احلميػػػػػػػػػػػد، دار الػػػػػػػػػػػًتاث، القػػػػػػػػػػػاىرة، موػػػػػػػػػػػر، ط -6
 ىػ.1400، 20

 شرح الكافية البن احلاجب، اإلسًتاباذم، رضي الدين.-7
 ل للزسلشرم، ابن يعيش، موفَّق الدين، طبع كنشر إدارة الطباعة ادلنَتيٌة.شرح ادلفوَّ -8
 ـ.1966 -ىػ 1385، 1سيبويو، أبو بشر عمرك بن عثماف،تح: عبد السالـ ىاركف، دار اجليل، بَتكت، لبناف، طالكتاب، -9
 ـ.2000 –ىػ  1429، 3معاين النحو، السامرائي، فاضل صاحل ، دار الفكر، عماف، األردف، ط 10
 مغٍت اللبيب، ابن ىشاـ، صباؿ الدين، تح: مازف ادلبارؾ، كآخراف، مطبوعات جامعة حلب، حلب، بال تاريخ. -11
العػػػػػػػػػػػاكوب، عيسػػػػػػػػػػػى علػػػػػػػػػػػي، مديريٌػػػػػػػػػػػة الكتػػػػػػػػػػػب كادلطبوعػػػػػػػػػػػات اجلامعيَّػػػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػػػة حلػػػػػػػػػػػب، ادلفوَّػػػػػػػػػػػل يف علػػػػػػػػػػػـو البالغػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػة، 12

 ـ.2000 - ػى1421حلب، 

 
  


