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  ٢٠١١جامعة مؤتة 
  

هــذه األفعــال مــن األفعــال الناســخة  د َعــتبحــث هــذه الدراســة فــي أفعــال المقاربــة، وتُ 
  .فوعًا وخبرًا في محل نصبالتي تأخذ اسمًا مر 

 ،كـــاد: القســـم األول أفعـــال المقاربـــة وهـــي: وتقســـم هـــذه األفعـــال إلـــى ثالثـــة أقســـام
 ،عســـى: أفعـــال الرجـــاء وهـــي: والقســـم الثـــاني. وقـــارب ،وألـــم  ،وهلهـــل ،وأوشـــك ،وكـــرب
 ،وهـــبّ  ،وأخـــذ ،وعلـــق ،طفـــق: أفعـــال الشـــروع وهـــي: والقســـم الثالـــث. واخلولـــق ،وحـــرى
  . ، وقام، وغيرهاوأقبل ،وشرع ،علوج ،وبدأ ،وأنشأ

أمــا التمهيــد فيتحــدث عــن  ،وخاتمــة وفصــلينوقــد جــاءت هــذه الدراســة فــي تمهيــد 
  .وتقسيمها وتأثيرها في الجملة وأقسامها وتسميتها عند النحاة ،أفعال المقاربة

معنـــى ودخـــول النفـــي علـــى كـــاد، و  ،وتنـــاول الفصـــل األول معنـــى أفعـــال المقاربـــة
باإلضــافة إلــى أبنيــة هــذه األفعــال  ،فعــال الشــروع فــي المعــاجم اللغويــةوأ ،أفعــال الرجــاء

  .ها الصرفيةاتواشتقاق
، وانقســــم هــــذا الفصــــل إلــــى خبــــر أفعــــال المقاربــــةفقــــد تنــــاول أمــــا الفصــــل الثــــاني 

كونـه فعـًال ، وخبـر هـذه الجمـل تنـاول ترتيـب جملـة أفعـال المقاربـة القسـم األول: قسمين
واقتــران خبـر جملــة  ،واختالفـه مــع خبـر كـان ،بـر النواســخمضـارعًا والفـرق بينــه وبـين خ

ال يقتـرن خبرهـا  وأفعـال ،فهناك أفعال يجب أن يقترن خبرها بـأن). أن(أفعال المقاربة بـ
وأفعــال يغلــب علــى خبرهــا عــدم االقتــران  ،وأفعــال يغلــب علــى خبرهــا االقتــران بــأن بــأن،
وقــد تناولــت  يث النبــوي الشــريفوالقســم الثــاني فــي شــواذ أفعــال المقاربــة فــي الحــد. بــأن

هــذه الدراســة األفعـــال التــي أوردهـــا ابــن مالــك فـــي كتــاب شـــواهد التصــريح والتوضـــيح، 
   .والصورة التركيبية التي جاءت عليها
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Abstract 

Relative verbs linguistic study 

Thamer suliman abdalah alawawdeh 

Mutah university, 2011 

This study investigated relative verbs- in which they are considered 
as copied verbs which takes a nomanative noun and informed in 
execustive case.  

These verbs divided into three sections : the first is relative verbs 
which are: kada, karaba, awsaka, halhala, karaba and   alamma , the 
second are the verbs of wish which are:  asa, hara , and   ihlawlaka .   the 
third ones are those :tafika ,  alika,  ahada,  habba, akbala, ansa a, bada a, 
ga  ala, sara  a, and kama.  

This study began with preface then with three sections and ending 
the preface deals with relative verbs its sections and its effects on the 
statement and its section as well its name regarding to syntuaitian.  

The first section dealt with the meaning of relative verbs as well as 
the entering of negation on "kada" as well as the verbs of al raga  and al 
surw  verbs prepared verbs in linguistics derivation.  

The second section divided into two  the first one deals with the 
habar of relative verbs as well as with the orders of the statement and 
habar of these statement due to its being in a present verb and the 
difference between it and habar al nawaseh and its difference with habar  
kada  and the relation of relative statement verbs with ann so there are 
some verb that must be related with habar ann and other without also there 
are other verbs in which its habar must not relate with ann the second 
section deals with the odds of relative verbs that are in al-hadeeth al sareef 
in which we deal with some of relative verbs that are in odd situation. 



١ 
 

  تمهيد
وهم  ،لقد دأب النحاة على معالجة طائفة من األفعال تحت باب كاد وأخواتها

  .أفعال المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال الشروع: يقصدون بذلك
وقـــد ســـميت هـــذه األفعـــال بأفعـــال المقاربـــة مـــن بـــاب التغليـــب، وشـــمل هـــذا االســـم 

هـو  ،لـى الرجـاء والشـروعوأفعال الشروع، وسبب تغليب أفعـال المقاربـة ع ،أفعال الرجاء
  .وأفعال الشروع ،أن معنى المقاربة يدخل في أفعال الرجاء

وأفعال  ،أفعال المقاربة :وهي ،م النحاة أفعال المقاربة إلى ثالثة أقساموقد قسّ 
ولهذا  ،زات تميزه عن غيرهيْ ولكل قسم من هذه األقسام مِ . وأفعال الرجاء ،الشروع

  .ى حدهفصلت كل مجموعة من األفعال عل
كاد، : وهي ،ألنها تدل على قرب وقوع الفعل ،فأفعال المقاربة سميت بهذا االسم

  .قاربو ألم، و أولى، و هلهل، و أوشك، و كرب، و 
ألنها تتضمن في معناها رجاء ف ،وأما سبب تسمية أفعال الرجاء بهذا االسم

  .عسىو اخلولق، و حرى، : وقوع الفعل وهي
تدل على الشروع في الفعل والبدء فيه، وهذه  وأفعال الشروع هي األفعال التي 

ألن كل فعل يدل على البدء في  ،األفعال أكثر عددًا من أفعال المقاربة وأفعال الرجاء
أخذ، : ومن هنا جاءت كثرتها، ومن هذه األفعال ،الفعل عّده النحاة من أفعال الشروع

، و قام، و أنشأ، و علق، و  أقبلو شرع، و بدأ، و عل، وجطفق، و هب.  
كائد،  ، يكاد،كاد: فبعض هذه األفعال يتصرف مثل ،أما تصرف هذه األفعال

  .عسى: موشك، وأفعال جامدة ال تتصرف مثل ،يوشك ،أوشك
وأفعال أخرى  ،مثل كاد وعسىيكثر استعمالها وهناك أفعال من أفعال المقاربة 

  .وقارب ،مثل ألم  قليلة االستعمال
على  الرجاء وأفعال الشروعلمقاربة وأفعال فتدخل أفعال ا ،أما من ناحية العمل

وخبرًا في محل نصب ويسمى  ،ويسمى اسمها فتبقي المبتدأ مرفوعاً  االسميةالجمل 
  .خبرها، فتعمل هذه األفعال عمل كان وأخواتها

وال يأتي نكرة محضة إّال  ،أما اسم هذه األفعال فيأتي معرفة أو نكرة مخصصة
أما خبر أفعال . رك فيه أفعال المقاربة وكان وأخواتهاوهذا األمر تشت شاذة،في حاالت 



٢ 
 

أو جملة أو شبه جملة،  حيث يأتي خبر كان مفرداً  ،المقاربة فيختلف عن خبر كان
 ،أو مصدرًا مؤوالً  أما خبر أفعال المقاربة فيجب أن يأتي جملة فعلية فعلها مضارع

لمقاربة عن باب وهذا هو االختالف بينه وبين خبر كان، وهو سبب فصل أفعال ا
وتختلفان في  ،ألن أفعال المقاربة وكان وأخواتها تشتركان في العمل ؛كان وأخواتها

  .المعنى ونوع الخبر
للشرط الذي يجب أن يتوفر في  مخالفاً  ،وقد يأتي خبر أفعال المقاربة مفرداً 

 وبعض النحاة عدّ ، حاالت شاذة فعّدت الحاالت التي جاء فيها الخبر مفرداً  ،خبرها
ألن أصل الخبر في اللغة العربية أن  ؛الخبر في هذه الحاالت أنه جاء على األصل

  .اً يأتي مفرد
كاد وأخواتها، : فمنهم من أطلق عليها ،أما تسمية هذه األفعال عند النحاة

أفعال : وآخرون أطلقوا عليها األفعال التي جرت مجرى كان، وقسم آخر أطلق عليها
  .األشهر عند النحاةالمقاربة، وهذا االسم هو 

ولكن كان أّم  ،حمال لها على كان وأخواتها ،والسبب في تسميتها بكاد وأخواتها 
 -أما كاد ،األحكام التي تنطبق على كان تنطبق على باقي أخواتهاأغلب  :أي ،بابها

 ،جميعها فاألحكام التي تنطبق عليها ال تنطبق على أفعال المقاربة -وٕان كان األشهر
أفعال (ومن األحكام التي تختلف بين كاد وأخواتها   ،لتفاوت في المعنىا عنفضال 
وأفعال يتجرد  ،فهناك أفعال يقترن خبرها بأن وجوباً  ،)أن(اقتران خبرها بـ) المقاربة

على أخبارها وأفعال يغلب  ،وأفعال يغلب أن يقترن خبرها بأن ،وجوباً ) أن(خبرها من
  ).أن(عدم االقتران بـ

إّال في عسى فمن النحاة  ،نحاة في أن أفعال المقاربة تالزم الفعليةولم يختلف ال
، أما باقي أفعال المقاربة فال شك في أنها ًا مشبهًا بالفعل تفيد الترجيمن عّدها حرف

  .أفعال
فال يجوز أن يتقدم اسم هذه األفعال وخبرها  ،أما من ناحية التقديم والتأخير
  .ه األفعال على اسمهاعليها، ولكن يجوز أن يتقدم خبر هذ
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  الفصل األول
  داللة أفعال المقاربة وأبنيتها

  

  أفعال المقاربة ١.١
  كاد: أوالً 
  :معناها .١

وهذا هو المعنى  )١(،تذكر المعاجم اللغوية أن كاد تدل على قرب وقوع الفعل
أنها تدل على ":األشهر بين أصحاب المعاجم، وزاد بعضهم على ذلك عدة معاٍن منها

طلب الشيء منك وعدم إعطائه  ومن معانيها أيضاً  )٢("س شيء ببعض العناءالتما
ولم يحدد أصحاب المعاجم ما إذا كانت كاد من الكود بالواو أم من الكيد  )٣(.إياه

الجوهري األزهري في تهذيب اللغة، وابن فارس في المجمل، و فقد وردت عند  ،بالياء
وال ضير فيما . مادة كود ومادة كيد في ،وابن منظور في لسان العرب ،في الصحاح

نجده في المعاجم، وتحت أي مادة كانت، لكن البحث العلمي الدقيق يغلب أن بنية 
  ).د(و) ك(هذه األداة ثنائية فهي من الصامتين

                                                 

أبــي الحســين أحمــد بــن فــارس، مجمــل اللغــة، دراســة وتحقيــق زهيــر عبــد  ابــن فــارس،: انظــر  )١(
، والجـوهري، إسـماعيل ٧٧٣، ص ٣، ج)كـود(، مـادة ١٩٨٤، ١المحسن، مؤسسة الرسالة، ط

، دار ١٩٨٤بن حّماد، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عّطار 
، وابــن منظــور، أبــي الفضــل جمــال ٥٣٢، ص٢، ج)كــود(، مــادة ١العلــم للماليــين، بيــروت، ط

. ت.، د١الــدين محمــد بــن مكــرم اإلفريقــي المصــري، لســان العــرب،  دار صــادر، بيـــروت، ط
، والزبيــدي، محمــد مرتضــى الحســيني، تــاج العــروس مــن ٣٨٢، مــج الثالــث، ص )كــود(مــادة 

عـالم، مطبعـة جواهر القاموس، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، مراجعة لجنة فنية مـن وزارة اإل
  . ١١٧، ص٩، ج)كود(م، مادة ١٩٧١ /هـ ١٣٩١، ١حكومة الكويت، ط

ــــد الســــالم محمــــد هــــارون، ط) ٢( ــــق وضــــبط عب ــــاييس اللغــــة، تحقي ــــارس، مق / هـــــ١٣٩٢، ٢ابــــن ف
، ص ٥، ج)كــــود(مصــــر، مــــادة  ،م، شــــركة مكتبــــة ومطبعــــة مصــــطفى البــــابي الحلبــــي١٩٧٢

١٤٥.  
، ص ٣، ج)كــود(هيــر عبــد المحســن ســلطان، مــادة ابــن فــارس، مجمــل اللغــة، تحقيــق ز : انظــر )٣(

٧٧٣. 
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وهذا  )١(،ويرى ابن منظور أن كاد ُوضعت لمقاربة الشيء ُفعل أم لم ُيفعل  
وٕانما هي مقاربة  ،دم مباشرته والبدء بهعني عألن وقوع الفعل ي ؛الرأي فيه نظر

نه قارب على الحج ولكنه لم يقم إ :أي ،كاد الرجل يحج: لفعل فعندما نقوللحصول ا
  .به

اَعَة ءاَتَِيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها  ﴿:إلى مثل هذا القول قوله تعالى نحاةوربما دفع بعض ال الس ِإن
هناك بعض  نّ إوالحقيقة  ،وقد أخفاها اهللا سبحانه وتعالى )٢( ﴾لُِتْجَزى ُكل نـَْفٍس ِبَما َتْسَعى

وقيل  .وتأتي بمعنى قرب أيضاً  ،)٣()أريد(المفسرين يرى أن معنى أكاد في هذه اآلية 
ومن ذلك ) ٤(."بفتح الهمزة من خفيت الشيء أخفيه إذا أظهرته )أكاد أخفيها"(:أيضاً 

  : ُفّسر قول امرئ القيس

  )٥(وٕاْن َتْبَعثوا الَحْرَب ال َنْقُعدِ   ال ُنْخِفـهِ  فإن تَـْدِفنـوا الـَداءَ 
فإذا قيل كاد يفعل فقد قارب  ،فمعنى كاد هو مقاربة الفعل ،وبناء على ما سبق

وفيه اختالفات مما  .فهذا يعني أنه لم يقارب الفعل ،وٕاذا قيل لم يكد يفعل ،أن يفعل
تلف عن معناها في وهل يخ ،يقودنا إلى الحديث عن معنى كاد في تركيب منفي

  . تركيب مثبت مجرد
  
  

                                                 

  .٣٨٢ابن منظور، لسان العرب، مادة كود، مج الثالث، ص: انظر) ١(
  .١٥سورة طه، آية ) ٢(
البروسوي، إسماعيل حقي بـن مصـطفى الحنفـي الخلـوتي روح البيـان فـي تفسـير القـرآن : انظر) ٣(

، ١لبنــان، ط ،العلميــة، بيــروت ضــبط وتصــحيح عبــد اللطيــف حســن عبــد الــرحمن، دار الكتــب
 .٣٧٦مج الخامس، ص 

) هـ٦٧٢ت (ابن مالك، جمال الدين بن محمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي الجياني األندلسي،) ٤(
،  تحقيق محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي )تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد(شرح التسهيل 

، ص ١، ج١لبنــان، ط ،العلميــة،  بيــروت الســّيد، منشــورات محمــد علــي بيضــون، دار الكتــب
٣٨٦. 

لبنـان، ، امرؤ القيس، ديوانه، اعتنى به وشرحه عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت) ٥(
  .٨٧م، ص ٢٠٠٤ /هـ ١٤٢٥، ٢ط



٥ 
 

  كاد بين النفي واإلثبات
فإذا قيل كاد يذهب  )١("إثباتها نفي ونفيها إثبات"ذهب بعض النحاة إلى أن كاد

هؤالء النحاة الذين  فالمعنى أنه لم يذهب وٕاذا قلنا لم يكد يذهب فمعناه أنه ذهب، ومن
  .)٢( يالقاسم بن الحسين الخوارزم قالوا بهذا الرأي

السيوطي  ومن هؤالء. )٣(نفيها نفيإثباتها إثبات و ها كسائر األفعال نّ إ وقيل
  .والدماميني وابن مالك الطائي الجياني األندلسي

والصحيح أن إثباتها إثبات :" حيث قال ،ً بهذا الرأي أيضا حمد ياقوتأ ووافقهم
  .)٤("ونفيها نفي

المقاربة ولم تثبت  أثبت "ناألنك ه ؛وهذا الرأي هو الذي يميل إليه الباحث
ذلك فإنه لم يقترب من بو  ،إذا قلت ما كاد يذهب فأنت نفيت مقاربة الفعل أما )٥("الفعل

  .الذهاب
قَاَل ِإنُه يـَُقوُل ِإنـَها بـََقَرٌة ال َذُلوٌل تُِثيُر اَألْرَض َوَال َتْسِقي اْلَحْرَث ُمَسلَمٌة ال ِشَيَة  ﴿وفي قوله تعالى

: ل ابن كثير في تفسير هذه اآليةقا )٦( ﴾ا قَاُلوْا اآلَن ِجْئَت بِاْلَحق َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوْا يـَْفَعُلونَ ِفيهَ 
يذبحوها يعني أنهم مع  أالّ ألنهم أرادوا  ؛كادوا أن ال يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا"

) ٧("عد جهدواإليضاح ما ذبحوها إال ب ،وهذه األسئلة واألجوبة ،هذا البيان
.  

                                                 

  .٢٩٧، ص ١السامرائي، فاضل صالح، معاني النحو، بيت الحكمة، جامعة بغداد، ج  )١(
بن الحسين شرح المفصل فـي صـنعة اإلعـراب، الموسـوم بـالتخمير،  الخوارزمي، القاسم: انظر) ٢(

 ،م، بيـــروت١٩٩٠، ١تحقيـــق عبـــد الـــرحمن بـــن ســـليمان العثيمـــين، دار الغـــرب اإلســـالمي، ط
  ٣٠٨، ص ٣لبنان، ج

 .٢٩٧، ص ١السامرائي، معاني النحو ج: انظر) ٣(

 ،المعرفــــة الجامعيــــة يــــاقوت، احمــــد ســــليمان، األفعــــال غيــــر المتصــــرفة وشــــبه المتصــــرفة، دار) ٤(
 .٥٢م، ص ١٩٨٩، ١اإلسكندرية، ط

 .٢٩٧، ص ١السامرائي، معاني النحو، ج  )٥(

  .٧١سورة البقرة، آية   )٦(
/ ٧٠٠(الدمشــــقي،  بــــن ضــــوء بــــن درع القرشــــي ابــــن كثيــــر، أبــــو الفــــداء اســــماعيل بــــن عمــــر  )٧(

ء كمـال علـي الجمـل، ، تفسير القرآن العظيم، حققه وخّرج أحاديثـه وعلّـق عليـه أبـو آال)هـ٧٧٤
 .١٦٦-١٦٥ت، مج األول، ص .د ،١ط



٦ 
 

مبادرتهم  ّلةوهذا إخبار عن تثبيطهم في ذبحها وقِ : "هاوقال القرطبي في تفسير 
  .)١("إلى أمر اهللا تعالى

فذبحوها يعني ذبحوا البقرة على ما أمروا به وما كادوا :" وقال الطبرسي أيضا
  .)٢("يفعلون أي قرب أن ال يفعلوا ذلك

حوها بعد تكرار األمر عليهم بذبحها وما ها محمولة على وقتين، أي فذبنّ إوالجواب 
 )٣(:كادوا يذبحونها قبل ذلك، وال قاربوا الذبح، بل أنكروا ذلك أشّد اإلنكار بدليل قولهم

)٤( ﴾أَتـَتِخُذنَا ُهُزوًا  ﴿
         

وٕانما النفي هو  ،أن الفعل قد تم وهو ذبح البقرةهذا الحديث ضح لنا من يتّ ف
من الفعل كاد ولكنهم  بعيدينفكانوا  ،من ذبحها إال بعد جهد نفي للمقاربة فلم يقتربوا

  .قاموا بفعل الذبح
ي يـَْغَشاُه َمْوٌج من فـَْوِقِه َمْوٌج من فـَْوِقِه َسَحاٌب  ﴿:ي قوله تعالىـوف جَأْو َكظُُلَماٍت ِفي َبْحٍر ل

      )٥( ﴾ ْد يـََراَها َوَمن لْم َيْجَعِل اللُه َلُه نُورًا َفَما لَُه ِمن نورٍ ظُُلَماٌت بـَْعُضَها فـَْوَق بـَْعٍض ِإَذا َأْخَرَج  َيَدُه َلْم َيكَ 

  

                                                 

الجــامع ) هـــ٦٧١ت( حمــد بــن أبــي بكــر األنصــاريأعبــد اهللا محمــد بــن  وأبــ القرطبــي،  )١(
ألحكــام القــرآن والمبــين لمــا تضــمنه مــن الســنة وآي الفرقــان، اعتنــى بــه وصــححه الشــيخ 

 ،دار عـــالم الكتـــب ،تحقيـــق عبـــد اهللا بـــن عبـــد المحســـن التركـــي ،هشـــام ســـمير البخـــاري
  .٤٥٥، ص ١، ج)م٢٠٠٦ /هـ١٤٢٧( ،١، طلبنان ،بيروت ،مؤسسة الرسالة

الطبرســـي، أبـــو علـــي الفضـــل بـــن الحســـن، مجمـــع البيـــان فـــي تفســـير القـــرآن، تصـــحيح   )٢(
وتحقيــق وتعليــق الســّيد هاشــم الرســولي المحالتــي والســّيد فضــل اهللا اليــزدي الطباطبــائي، 

 .٢٧٥، ص ١ت، ج.، د١ط دار المعرفة للطباعة والنشر،

همــع الهوامــع فـــي شــرح جمــع الجوامـــع، ) هـــ٩١١ت(الســيوطي، جــالل الـــدين، : انظــر  )٣(
م، ١٩٧٥، ١الكويـــت، ط ،تحقيـــق وشـــرح عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم، دار البحـــوث العلميـــة

  .١٤٧، ص٢ج
  .٦٧سورة البقرة، آية   ٤)(
 .٤٠سورة النور، آية   )٥(
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ن يراها فضال ة في لم يرها أي لم يقترب أـمبالغ:"قال الزمخشري في تفسيرها
  .)١("يراها عن أن

فهذا مثل قلب الكافر  ،أي لم يقارب رؤيتها من شّدة الظالم:" وقال ابن كثير
  .)٢("يط المقلدالجاهل البس

ولم يقارب رؤية يده فضال  ،عن رؤيتها نه لم يَر يده فهو كان بعيداً فنالحظ أ
  .من رؤيتها اً على أنه لم يكن قريب

 ةومن الشواهد الشعرية على ذلك قول ذي الرم:  
  )٣(َرِسْيُس الَهوى ِمْن ُحب َميَة َيبرحُ      إذا غيَر الَنأُي الُمِحبيَن لْم َيَكْد  

  .فهو في هذا البيت لم يقترب من البراح
  :بنيتها ومشتقاتها .٢

 ،)كيد(وفي مادة  ،)كود(كاد في مادة الفعل قد ذكروا  النحاةسبق أن ذكرنا أن 
 ،وذلك ألن هذه المادة لم تحمل سوى هذا المعنى ،)كود(والراجح لدّي أنها من مادة 

فإنها تحمل  )دَ يَ كَ ( :أما المادة الثانية )٤(.فكل معانيها تدور في المقاربة واإلرادة والهمّ 
 ،وصياح الغراب ،والحيض ،والّسوق ،واالجتهاد ،االحتيال: مثل ،دالالت أخرى

                                                 

اهللا محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، الكشاف عـن حقـائق الزمخشري، أبو القاسم جار   )١(
لبنــان، الجــزء  ، بيــروت،١٩٨٠، ١ل، دار المعرفـة، طالتنزيـل وعيــون األقاويــل فـي وجــوه التأويــ

 .٧٨الثالث، ص

  .٣٦٢ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مج الثالث، ص   )٢(
ـــة، قـــّدم لـــه وشـــرحه   )٣( ـــة، ديـــوان ذي الرّم أحمـــد حســـن بســـج، دار الكتبـــر العلميـــة، قالـــه ذو الرّم

  . ٤٢م، ص ١٩٩٥ /هـ ١٤١٥، ١لبنان، ط ،بيروت
معجـم  ،رضـا، أحمـد ، و٣٨٢، مج الثالـث، ص)كود(ابن منظور، لسان العرب، مادة : انظر  )٤(

، )كــود(م، مــادة ١٩٦٠، ١بيــروت، ط، ، دار مكتبــة الحيــاة)موســوعة لغويــة حديثــة(مــتن اللغــة 
 .١٢١مج الخامس، ص 
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وهذه المعاني ال تشترك في معنى  )١(،والحرب ،والمشقة ،وٕاخراج الزند من النار
  .المقاربة

. سربالك) ِكيد(وقد وردت فيه لغة أخرى هي  ،والفعل كاد على وزن َفَعل
وحّدثني أبو : قال ،ُكدت أفعل كذا بضم الكاف: وحكى سيبويه عن بعض العرب

وما ِزيل يفعل كذا يريدون كاد  ،ِكيد زيد يفعل كذا: من العرب يقولون الخطاب أّن ناساً 
وربما كانت هذه من  )٢("،وزال فنقلوا الكسر إلى الكاف في َفِعل كما نقلوا في َفَعلتُ 

  .اإلمالة المبالغ فيها
ُكْدُت بضم  :فمنهم يقول ،ففيها أكثر من لغة ،أما إذا أسندت إلى تاء الفاعل

ولغة بني عدّي ُكْدُت أفعل كذا بضم :"قال ابن منظور ،وهي لغة بني َعديّ  ،الكاف
  .)٤("وقد قالوا ُكْدُت َتكادُ : "وقال سيبويه )٣(."الكاف

  :راش بالكسرخِ وقد ُروي بيت أبي  ،والقسم اآلخر يقول ِكْدُت بكسر الكاف
  )٥(وِكْيَد ِخراُش َيوَم ذلك َييَتمُ   وِكْيَد ِضياُع القف َيأُكلَن ُجثّتي 

  

  : وقال آخر
  )٦(َوَكم ِمثلَها َفارقُتَها َوِهي َتْصِفرُ فأبُت إلى َفْهِم وَما ِكْدُت آئبا     

                                                 

، وابـن منظـور، لسـان العـرب، مـادة ٥٣٣، ص ٢، ج)كيـد(الجوهري، الصـحاح، مـادة : انظر  )١(
، ٧٧٤، ص ٣، ج)كيـد(، وابن فارس، مجمل اللغـة، مـادة ٣٨٤-٣٨٣، مج الثالث، ص)كيد(

  .١٢٢-١٢١، مج الخامس، ص )كيد(و أحمد رضا، متن اللغة، مادة 
ر، الكتـــاب، تحقيـــق عبـــد الســـالم محمـــد ســـيبويه، أبـــو بشـــر عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــ: انظـــر  )٢(

 .٣٤٣-٣٤٢، ص٤م، ج١٩٩١ ،١طهارون، دار الجيل، بيروت، 

 .٣٨٢مج الثالث، ص ، )كيد(ابن منظور، لسان العرب، مادة   )٣(

  .٣٤٣، ص ٤سيبويه، الكتاب، ج  )٤(
مــج الثالــث ص ) كيــد(قائلــه أبــو خــراش، وهــو موجــود فــي لســان العــرب، ابــن منظــور، مــادة   )٥(

خويلـــد بـــن مـــرة، مـــن بنـــي قـــرد بـــن عمـــرو، المشـــهور بـــأبي خـــراش الهـــذلي : أبـــو خـــراش. ٣٨٣
  .وديوانه مطبوع، وقد صدر عن دار القلم العربي، مراجعة وتدقيق أحمد عبد اهللا فرهود

قائلــه تــأبط شــرًا، ديــوان تــأبط شــرًا وأخبــاره، جمــع وتحقيــق وشــرح علــي ذو الفقــار شــاكر، دار   )٦(
 . ٩١م، ص ١٩٨٤ /هـ١٤٠٤ ،١الغرب اإلسالمي، ط
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عندهم فهي ِكْدُت  وقد وردت اللغتان عن العرب، أما األكثر استخداماً 
  .)١(بالكسر

 :المصادر ومن هذه ،في المعاجم اللغوية فهي كثيرة ،أما مصادر هذا الفعل
  .)٣(" مقاال( مكادا كـو  ،)قال قوال(كاد َكْودا كـ:" فقالوا  )٢(،كادةومَ  ،كاداومَ  ،الَكْودُ 

وحكـى قطـرب مصـدر :" حيـث قـال السـيوطي ،)َكْيـدا(ومن المصادر الغريبة لكاد 
وحكـــى :"قـــال الســـيوطي أيضـــاً و  )٤(."وَمكـــاداً  َكـــْوداً : عضـــهموقـــال ب. ، وكيـــدودةً كـــاد كيـــدا
ولـم نـَر أحـدًا قـال  )٥(."وقطرب مصدر كـاد. واألخفش مصدره. مضارع طفق: الجوهري

ومـن  ،إّال ما قاله السيوطي عن قطـرب ،إذا ُعني بها مقاربة الفعل أن مصدر كاد كيداً 
  .من النحاة عن هذا المصدرفلم يتحدث أحد  ،)كيدودة(المصادر الغريبة لهذا الفعل 

وقالت العرب في اشتقاق  ،كاد ويكاد :فنقول ،المتصرفةشبه وكاد من األفعال 
حمد سليمان ياقوت أن كاد فعل شبه وقد عّد الدكتور أ )٦(."كائدهو فكاد :"اسم الفاعل

  .)٧( متصرف
  
  
  
  

                                                 

  .١٢١أحمد رضا، متن اللغة، مج الخامس، مادة كيد، ص: انظر  )١(
، وابــن فــارس، مقــاييس ٣٨٢كــود، مــج الثالــث، ص  ةابــن منظــور، لســان العــرب، مــاد: انظــر  )٢(

 .١٤٥، ص٥، ج)كود(اللغة، تحقيق عبد السالم محمد هارون، مادة 

يح علـى ألفيـة ابـن مالـك فـي النحـو، دار إحيـاء الكتـب ابن هشام، شرح التصريح علـى التوضـ  )٣(
  .٢٠٨، ص١، ج١دمشق، ط، العربية

  .١٣٤، ص ٢السيوطي، همع الهوامع في شرح الجوامع، ج   )٤(
  ١٣٤، ص ٢المرجع نفسه، ج   )٥(
، شـرح ابـن طولـون علـى )هــ٩٥٣ت(ابن طولون، أبو عبد اهللا شـمس الـدين محمـد بـن علـي،   )٦(

تحقيق وتعليق عبد الحميد جاسم محمد الفياض الكبيسي، دار الكتب العلمية، ألفية ابن مالك، 
  .٢٣٨ص، ١م، ج٢٠٠٢، ١لبنان، منشورات محمد علي بيضون، ط، بيروت

  .٥١ياقوت، األفعال غير المتصرفة وشبه المتصرفة، ص : انظر  )٧(
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  :قال الشاعر
  أُموُت أَسًى َيوَم الّرَجاِم َوأّنِني

  

  )١(ِباّلِذي أَنا َكاِئدَيِقيَنًا َلرهٌن 
  

وألن البيت  ؛هنا إنما جاء في الشعر إلقامة القافية )كائد(ولكن أغلب الظن أن 
وذلك ينفي الشاهد على استعمالهم اسم  ،بالباء) كابد(ـب الذي وردت فيه ُيروى منتهياً 

   .)٢(الفاعل من كاد
ألفعال هذه ا ولكن لكل فعل من ،وجميع أفعال المقاربة تأتي بمعنى المقاربة

 ،، وهذه الخصوصية هي أن كاد تأتي للقرب الشديدخصوصية ينماز بها عن غيره
كاد  :فال يجوز لنا أن نقول ،ال األخرىفداللتها أن وقوع الحدث مقترب أكثر من األفع

  .)٣(ألن كاد توجب أن تكون شديدة القرب من الحال ؛يذهب بعد عام
د في ومن حديثهم عن كاد قول المبرّ  ،بةوتطرق معظم النحاة لذكر أفعال المقار 

كاد العروس : قولت. وهي فعل ،وهي للمقاربة ،كاد ومن هذه الحروف:" تضبالمق
  ).٥(وتأتي كاد لمقاربة ذات الفعل من غير تراخ )٤("،وكاد النعام يطير ،يكون أميراً 

في المعنى أو في ناحية من  وتتشابه أفعال المقاربة مع بعضها بعضاً 
  :في معناها، قال رؤبة بن العجاج) عسى(فُتشّبه كاد بـ ،النواحي

  
  

  )١(َقد َكاَد ِمن ُطوِل الِبال أن َيْمَصَحا  مَحااف ُه الدهُر َطْوَراً ربٌع َعَفا
                                                 

زيــع دار الثقافــة، ، نشــر وتو قالــه ُكثيــر عــزة، ديــوان ُكثيــر عــزة، جمعــه وشــرحه إحســان عبــاس  )١(
 .  ٣٢٠م، ص١٩٧١ /هـ١٣٩١، ١لبنان، طبيروت، 

 .٥١ياقوت، األفعال غير المتصرفة وشبه المتصرفة ص : انظر  )٢(

  .٣٠٣ص، ٣الخوارزمي، شرح المفصل في صنعة اإلعراب، ج: انظر  )٣(
لق ، المقتضـب، تحقيـق محمـد عبـد الخـا)هــ٢٨٥-٢١٠(المبرد، أبـو العبـاس محمـد بـن يزيـد،   )٤(

هــــ، القـــاهرة، وزارة األوقـــاف المجلـــس األعلـــى للشـــؤون اإلســـالمية لجنـــة ١٣٨٦، ٢ط. عضـــيمة
 .٧٤، ص٣إحياء التراث اإلسالمي، ج

ابــن عصــفور، أبــو الحســن علــي بــن مــؤمن بــن محمــد بــن علــي الحضــرمي االشــبيلي، : انظــر  )٥(
راث العربــي، ، تحقيــق وضــبط أنــس بريــوي، دار إحيــاء التــ)الشــرح الكبيــر(شــرح جمــل الزجــاجي

 .١٠٦، ص ٢م، ج٢٠٠٣، ١لبنان، ط، بيروت
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لنا أن نذكر أن هناك بعض الحروف تدخل على األفعال مثل السين  وال بدّ 
أن  :أي ،االستقبالفتدل هذه الحروف على  ،وسوف يذهب ،سيلعب: فنقول ،وسوف

ولكن كاد تختلف  ستقبل القريب أو المستقبل البعيد،هذا الحدث سوف يحدث في الم
ألن السين وسوف  ؛دخل عليها مثل هذه الحروفتوذلك ألن كاد ال  ،عن هذه األفعال
وداللة السين وسوف  ،داللة كاد هي القرب الشديد نّ إفكما قلنا  ،تنافي معنى كاد

فال :" قال في ذلك صاحب حماة. فى اجتماع السين وسوف في كادفيتنا ،االستقبال
لمنافاة السين لمعنى كاد، ألن كاد تفيد التقريب من  ،سيكاد وال سوف يكاد: يقال

  .٢)("الحال
  كرب: ثانياَ 

  :معناها .١
 .أن كرب تدل على الدنو والقرب من الفعل يديبِ ذكر الجوهري وابن فارس والزَ 

ولم تقتصر . كاد يفعل: أي ،فعندما نقول كرب يفعل )٣(د،ومنهم من جعلها بمعنى كا
العقد الغليظ في رشاء : بل جاءت بعدة معاِن منها ،المعاجم على هذا المعنى فقط

وما يقع من  ،المشقةو  ،والغمّ  ،ومجاري الماء ،وقلب األرض للحرث ،واإلسراع ،الدلو
  .)٤(والُمكراب شديد األسر ،الدلو ماء وملء ،تمر النخل

                                                                                                                                             

قالــه رؤبــة بــن العجــاج، مجمــوع أشــعار العــرب وهــو مشــتمل علــى ديــوان رؤبــة بــن العجــاج،   )١(
اعتنــى بتصــحيحه وترتيبــه ولــيم بــن الــورد البروســي، دار ابــن قتيبــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

 . ١٧٢الكويت، ص 

، )صـــاحب حمـــاة(ســـماعيل بـــن األفضـــل علـــي األيـــوبي المشـــهور بــــعمـــاد الـــدين أبـــي الفـــداء إ  )٢(
ـــي النحـــو والصـــرف، دراســـة وتحقيـــق ريـــاض بـــن حســـن الخـــّوام، )هــــ٧٣٢ت( ـــاش فـــي فّن ، الكّن

  .٤٧، ص ٢م، ج ٢٠٠٠، ١بيروت، ط، المكتبة العصرية صيدا
مــل اللغــة، مــادة ، وابــن فــارس، مج٢١١، ص ١، ج)كــرب(انظــر الجــوهري، الصــحاح، مــادة   )٣(

، والزبيــدي، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، تحقيــق عبــد العلـــيم ٧٨٣، ص ٣، ج)كــرب(
  .١٣٧، الجزء الرابع، ص )كرب(م، مادة ١٩٦٨ /هـ ١٣٨٧الطحاوي، 

، واألزهـــري أبـــي منصـــور ٢١٢-٢١١، ص ١، ج)كـــرب(الجـــوهري، الصـــحاح، مـــادة : انظـــر) ٤(
ن هاللــي، مراجعــة محمــد ، تهــذيب اللغــة، تحقيــق علــي حســ)هـــ٣٧٠-٢٨٢(محمــد بــن أحمــد، 
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  .)١("داٍن من االمتالء: إناء كربان، أي":ومن ذلك القول ،داللة كرب االقترابف
الدنو من الفعل والقرب : في المعاجم اللغوية أن معنى كرب فيتضح من النظر

وٕان كانت عبارة  ،فهي مثل كاد تدل على المقاربة ،فهو قريب أن يفعله ،منه
  . ب تصريح بمعنى الدنووفي كر  ،المعجميين في كاد تصريح بمعنى المقاربة

ألن معنى  كبيراً  ال نجد بينهما فرقاً  -المقاربة والدنو-فإن هذين المعنيين
قاربت : يقال دانيت بين األمرين. المقاربة هو القرب ومعنى الدنو القرب أيضاً 

  .)٢(بينهما
  :رؤبة بن العجاجقال 

  )٣(ًا َمْثُبوَراَلما َرأْيَت َبْيَهس  َقْد ُبْرَت أو َكَرْبَت أْن َتُبوَرا
أسرع، واإلسراع هو سرعة في حصول الفعل : فأتى معنى كرب في هذا البيت

  .وقرب في فعله
وفي لسان ، )٤("ومعنى المكاربة المقاربة فكرب وقرب متشابهان لفظاً "معنىو 

                                                                                                                                             

، مـــج الرابـــع، ص )كـــرب(ت، مـــادة .، د١علـــي النجـــار الـــدار المصـــرية للتـــأليف والترجمـــة، ط
  .٧٨٣، ص٣، ج)كرب(، وابن فارس، مجمل اللغة، مادة ٣١٢٠-٣١١٩

  .٣١٢، ص ٣الخوارزمي، شرح المفصل في صنعة اإلعراب الموسوم بالتخمير، ج  )١(
 .٣٣٦، ص ٢، ج)ناد(مجمل اللغة، مادة : انظر  )٢(

قائله رؤبة بـن العجـاج التميمـي السـعدي، وهـو موجـود فـي المقاصـد النحويـة فـي شـرح شـواهد   )٣(
شروح األلفية، تأليف بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني، تحقيق محمد باسل عيون 

، ١ط. لبنــــــــان ،الســــــــود، منشــــــــورات محمــــــــد علــــــــي بيضــــــــون، دار الكتــــــــب العلميــــــــة، بيــــــــروت
 .ولم أجده في ديوانه. ٣٢، ص ٢ج. م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

 .٣٠٣، ص١السامرائي، معاني النحو، ج  )٤(



١٣ 
 

واستعملت كرب ، )١("وكارب الشيء قاربه:"ابن منظور قال ،العرب معنى كارب قارب
وهذا الفعل ال توجد معه مهلة زمنية . الخبر أو لمقاربة ذات الفعلللداللة على قرب 

   .)٢("لمقاربة ذات الفعل من غير تراخٍ "فهو يأتي
، فما العالقة إذًا بين كرب التي تدل على الضيق والشدة:" حمد ياقوتقال أ

إبدال  عدب) كرب(هي نفسها ) قرب(فكلمة :" وقال أيضاً  )٣("،الدالة على القرب وكرب
 المتصرف تصرفاً ) َقُرب(أن يكون األصل هو الفعل  وال يمنع أيضاً  ،قاف كافاً ال

  .)٥(الدكتور إبراهيم السامرائي الرأي أيضاً بوقال  ،)٤("كامالً 
  :بنيتها ومشتقاتها. ٢

ويأتي هذا  ،وكرب كما ذكرنا هي من األفعال التي تدل على المقاربة مثل كاد
والفتح أفصح كما قال الدماميني  ،وكسرها الراءبفتح "الفعل على وزن َفَعل وَفِعل 

ويلزم هذا الفعل صيغة الماضي فلم ، )٦("فهو كارب ،َكَرب ُكروباً  :فيقال ،وغيره
  .)٧(يستعمل منه المضارع

وهذا ما  ،هو الفتح واألكثر استعماالً  ،في كرب لغتين َكَرب وَكِرب فنرى أنّ 
بمعنى الدنو ُذكرت بفتح الراء ولم تذكر فعندما أتت كرب  ،وجدناه في المعاجم اللغوية

  .شهر واألكثر استعماال عند العربوهذا يدلنا على أنها األ ،بكسرها

                                                 

 .٧١٣، مج األول، ص )كرب(ابن منظور، لسان العرب، مادة  ) ١(

 .١٠٦، ص٢، ج)الشرح الكبير(ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي   )٢(

 .٥٦ياقوت، األفعال غير المتصرفة وشبه المتصرفة، ص   )٣(

  .٥٦نفسه، ص  المرجع  )٤(
، عمـان، ومؤسسـة الرسـالة، السامرائي، إبراهيم، من أساليب القرآن الكريم، دار الفرقـان: انظر  )٥(

  .١١٢، ص ١بيروت، ط
الحطـــــاب محمـــــد بـــــن محمـــــد الرعينـــــي، الكواكـــــب الدريـــــة شـــــرح األهـــــدل علـــــى متممـــــة : انظـــــر) (٦

أعيـــان القـــرن الثالـــث األجروميــة، شـــرح الشـــيخ محمــد بـــن أحمـــد بـــن عبــد البـــاري األهـــدل، مــن 
مــــــن .(٢٣٦-٢٣٥، ص ١ج. م١٩٩٠، ١لبنــــــان، ط، عشــــــر، دار الكتــــــب العلميــــــة، بيــــــروت

  ).الهامش
 .٥٥ياقوت، األفعال غير المتصرفة وشبه المتصرفة، ص : انظر  )٧(
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ويشتق  ،)١(◌ً كرب كروبا: فنقول ،أما مصدر هذا الفعل فقد جاء على وزن فعول
قال عبد قيس بن  ،)٢(كرب كارب: فنقول ،اسم الفاعل من كرب على وزن فاعل

  :خفاف
 إن أَباَك َكاِرُب َيْوِمهِ  أُبَني  

  

  )٣(ْعَجلِ فاَفإَذا ُدِعْيَت إلى الَمكاِرِم 
  

  أوشك: ثالثا
  :معناها .١ 

وهو يدل على مقاربة ذات  )٤(،أسرع: أن معنى وشك ذكر الجوهري واألزهري
كأنك قلت قاربت أن  ،في موضع نصب والفعل فأنتوشك أن تجيء " :فنقول ،الفعل
  :الصلت قال أمية بن أبي )٥(."تفعل

  ُيوِشُك َمْن َفر ِمن َمِنَيَتهُ 
  

  )٦(افي َبْعضِ َغّراِتِه ُيواِفُقهَ 
  

قال ابن عصفور  ف كاد،ذات الفعل بتراٍخ مثل عسى وخال ةوتأتي أوشك لمقارب
ومهما يكن من أمر فلو كان ، )٧("واخلولق فيها تراخٍ  ،ويوشك ،ن عسىإ:"شبيلياإل

                                                 

م، مــــادة ١٩٦٨ /هـــــ ١٣٨٧الزبيــــدي، تــــاج العــــروس، تحقيــــق عبــــد العلــــيم الطحــــاوي، : انظــــر) ١(
 .١٣٧، ص٤، ج)كرب(

 ).من الهامش.(٢٣٦، ص ١الحطاب، الكواكب الدرية األهدل، ج: نظرا  )٢(

قائله عبد قيس بن خفاف مـن بنـي عمـرو بـن حنظلـة، وهـو مـن شـواهد ابـن هشـام األنصـاري )  ٣(
أبي محمـد عبـد اهللا جمـال الـدين بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـد اهللا، أوضـح المسـالك إلـى ألفيـة 

تحقيـق أوضـح المسـالك، تـأليف محمـد محيـي الـدين  ابن مالك، ومعه كتـاب هدايـة السـالك إلـى
، ١وعجـــزه فـــي الهـــامش، ج. م١٩٨٠، ٦لبنـــان، ط، عبـــد الحميـــد، دار النـــدوة الجديـــدة، بيـــروت

  .٢٣١ص 
، واألزهــري، تهــذيب اللغــة، مــادة ١٦١٥، ص ٤، ج)وشــك(انظــر الجــوهري، الصــحاح، مــادة   )٤(

 .٣٨٩٨، مج الرابع، ص )وشك(

 .١٦٠، ص ٣قيق عبد السالم هارون، جسيبويه، الكتاب، تح  )٥(

قائله أمية بن أبي الصلت، ديـوان أمّيـة بـن أبـي الصـلت، جمعـه وحققـه وشـرحه سـجيع جميـل   )٦(
 . ١٧٢م، ص١٩٩٨، ١يروت، ط ،الجبيلي، دار صادر

ابـــن عصـــفور، المقـــرب، تحقيـــق عـــادل احمـــد عبـــد الموجـــود وعلـــي محمـــد معـــّوض، منشـــورات ) (٧
 .١٥٣ص. ت.، د١لبنان، ط، لكتب العلمية، بيروتمحمد علي بيضون، دار ا
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وكاد تدل على  ،د مدة زمنية لحدوث الفعليسمح بوجو  :أي ،الفعل يوشك للتراخي
وهذا  ،فيوشك وكاد تحت باب األفعال التي تدل على المقاربة ،القرب الشديد من الفعل

  . دليل على من قال بأن يوشك ليست من أفعال المقاربة
وقال بأنها تندرج تحت باب  ،أما من قال بأن يوشك ليست من أفعال المقاربة

والصحيح ما ذكره الشلوبين وتالمذته : قال الشاطبي" ،ذلكفلهم أدلتهم على  ،عسى
 ،أن أوشك من قسم عسى الذي هو للرجاء ،وابن أبي الربيع ،واآلبدي ،ابن الضائع

ويوشك زيد أن  ،عسى زيد أن يحج: والدليل على ذلك أنك تقول: ن الضائعبقال ا
وال يقال ذلك  ،ليهشرف عإال وقد أ ،زيد يحجوال تقول كاد  ،ولم يخرج من بلده ،يحج

 ،أما أوشك ففيها تراخٍ  ،ألن كاد تدل على القرب الشديد من الفعل )١("وهو في بلده
ويمكن أن يكون هذا السبب في أنهم قالوا بأن يوشك من قسم عسى، ونرى أن عسى 

وأوشك ال يوجد  ،عسى أن يرزقك اهللا، أي دعاء وترٍج له :فنقول ،فيها رجاء ودعاء
 ،ولكن االختالف بين كاد وأوشك من ناحية القرب الشديد والتراخي. ءفيها معنى الدعا

  .خرجوا هذا الفعل من أفعال المقاربةلكي يُ  كافياً  ليس دليالً 
على ما ذكره الشاطبي عن الشلوبين وغيره من أنها للرجاء "نحاةوقد رد بعض ال

شتهر في واخلولق إذ لم ت ،كحرى ،)أن(فاألمر ظاهر لكن كان حقها لزوم  ،كعسى
، ولكنها لم تستعمل بكثرة ،ت للرجاءوهذا يدلنا أنها استعمل، )٢("الرجاء اشتهار عسى

تقول  ،ها واستعمال كادييستعمل استعمال عسى في مذهب" إن أوشك: قال الزمخشري
  .)٣("يجيء ، ويوشك أنويوشك أن يجيء زيد ،يوشك زيد أن يجيء

حوله الشك بأنه من أفعال  فإذا استخدم الفعل يوشك للرجاء غير مرة دار
  .فكيف عندما يستخدم في أغلب األحيان في المقاربة ،الرجاء

                                                 

ابــن هشــام، شــرح التصــريح علــى التوضــيح علــى ألفيــة ابــن مالــك، دار إحيــاء الكتــب العربيــة،   )١(
 .٢٠٦، ص١ت، ج.، د١ط

الخضـــري، حاشـــية الخضـــري علـــى شـــرح ابـــن عقيـــل علـــى ألفيـــة ابـــن مالـــك، ضـــبط وتشـــكيل   )٢(
م، ١٩٩٥، ١ة البحوث والدراسات، دار الفكر، طوتصحيح يوسف الشيخ محمد البقاعي، مكتب

  ).من الهامش.(١٨١، ص١بيروت، ج
 .٣٧٤الزمخشري، المفصل في صنعة اإلعراب، ص   )٣(
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إّنما :" عل يوشك تستخدم استخدام عسى وكاد، حيث قالفقد ج ،أما الزمخشري
ألن أصل  ؛للقرب المرجح للتجرد*مع أن الثالثة عند المصنف ،كاد وكرب تخالف

ووشك البين سرعة  ،السير أسرع :أي ،كأوشك فالن إيشاكاً  ،لسرعةوضعها ل
 ،وقلنا بأن أوشك من أفعال المقاربة على األرجح ،وهذا ما تحدثنا عنه، )١("الفراق

  . وليست من أفعال الرجاء
  :البنية واالشتقاق .٢

  .)٣(ووشاكة )٢(وشكًا وٕايشاكًا،: ذكر المعجميون أن مصدر وشك
د جمهور المعجميين، أّما وهذا ما وجدناه عن )٤(،ك بفتح الواو وضم الشينشُ ووَ 

  .)٥(فتح الشين فهي لغة رديئة
ألن الفعل فوق الثالثة أحرف،  ؛ويأتي اسم الفاعل من يوشك على وزن ُمفِعل

  :قال أبو سهم الهذلي
  فُموِشَكة أرُضَنا أْن َتُعوَدا

  

  )٦(ِخالف األِنيسِ ُوُحوَشًا َيَباَبا
  

  
  :وقال ُكثير عّزة

  َهاَفإنَك ُموِشٌك أّال َترا
  

  )٧(وَتَ◌ْعُد َوُدوَن َغاِضرَة الَعَواِدي
  

                                                 

مـن .(١٨١، ص ١الخضري، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابـن مالـك، ج  )١(
 :.المصنفأبو حيان، ).* الهامش

 .١٦١٥، ص٤، ج)وشك(الجوهري، الصحاح، مادة : انظر  )٢(

 .٥١٣، مج العاشر، ص)وشك(ابن منظور، لسان العرب، مادة : انظر  )٣(

 .١٦١٥، ص٤، ج)وشك(الجوهري، الصحاح، مادة : انظر  )٤(

 .١٦١٥، ص٤، ج)وشك(المرجع نفسه، مادة   )٥(

مـع الشـنقيطي أحمـد بـن األمـين الـدرر اللوامـع علـى ه قائله أبو سهم الهذلي، وهـو موجـود فـي  )٦(
العوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية،  طبع بمطبعة كردسـتان العلميـة بـدرب المسـمط 

  .١٠٤هـ، ص ١٣٢٨، ١بالجمالية، لصاحبها فرج اهللا زكي الكردي، ط
رقــــــم  ٢٣٣، ص١ُكثيـــــر عـــــّزة، وهـــــو مـــــن شـــــواهد أوضـــــح المســـــالك، ابـــــن هشـــــام، ج: قالـــــه  ٧)(

 .١٠٤والشنقيطي، الدرر اللوامع ص). ال تراهاأن (وُروي . ، وعجزه في الهامش١٣١الشاهد
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ولم ، )١("التفضيل من أوشك" فقد سمع بعض النحاة ،وزيادة على اسم الفاعل
أجد أحدًا تحدث عن التفضيل من أوشك سوى بعض اإلشارات إلى ذلك في بعض 

  .وٕان وجد التفضيل من أوشك فهو قليل )٢(الكتب مثل كتاب الهمع،
  :أفعل التفضيل من أوشك بقول الشاعر واستشهد ببيت على

  حّتى إَذا َقَبْضت أْوَلى أَظاِفَرهُ 
  

  )٣(ِمْنَها َوأْوَشَك َما َلْم َيْلَقُه َيَقعِ 
  

ولم يظهر  ،ستشهد به على استعمال أفعل التفضيل من أوشكا:"قال الشنقيطي
لنا أن فمن أين  ،ألّنا إذا قلنا أن المزيد منه يجوز صوغ اسم التفضيل منه ،وجهه
كان ذلك ُيعلم من أبيات قبل الشاهد أو  إّال إنْ  اللهمّ  ،هنا ليست فعًال ماضياً  أوشك

  .)٤("بعده
  هلهل: رابعا

  :معناها .١
 ،أدركه لتُ لهَ هَ : فعندما نقول. )٥(كاد: ذكرت المعاجم اللغوية أن معنى هلهل

لة من لهَ هَ والمُ  ،لنسجلة سخافة الهَ والهَ  ،الّسم القاتل: للهَ ويقال الهَ . كدت أدركه :أي
 ،والتأني لة االنتظارلهَ والهَ  ،إذا نخلته بشيء سخيف: الطحين لتُ لهَ وهَ  ،الدروع أردؤها

                                                 

 .١٣٤، ص ٢السيوطي، همع الهوامع، ج  )١(

  .١٣٤، ص٢السيوطي، همع الهوامع، ج: انظر  )٢(
  .١٠٤قائله زهير، وهو موجود في الدرر اللوامع، الشنقيطي، ص   )٣(
 .١٠٤الشنقيطي، الدرر اللوامع، ص   )٤(

، وابـــن منظـــور، لســـان العـــرب، ١٨٥٢، ص ٥، ج)هلـــل(الجـــوهري، الصـــحاح، مـــادة : انظـــر  )٥(
والــدماميني، بـدر الــدين أبــي عبــد اهللا محمــد بــن . ٧٠٦، مــج الحــادي عشــر، ص )هلهــل(مـادة 

، المنهل الصافي في شـرح الـوافي، وهـو شـرح للـوافي وهـومتن وجيـز فـي )هـ٨٢٨ت(أبي بكر، 
، ٢ج. م، بيــروت٢٠٠٨، ١النحــو، دراســة وتحقيــق فــاخر جبــر مطــر، دار الكتــب العلميــة، ط

  .٣٨٠ص 
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فالن ِشعره إذا لم  لَ لهَ وهَ  ،أمهله بعدما وقعت به شّجة على جبينه :أي ،ل بكعبلهِ وهَ 
  .)١(وتنّظرتُ  لُت تلّبثتُ لهَ وهَ  ،رهينقحه وأرسله كما حضّ 

فداللتها قرب  ،هذا الفعل في المعاجم اللغوية هو بمعنى كادفنالحظ أن معنى 
لذلك اكتفى المعجميون بذكر  ؛وربما هلهل أقرب معنى إلى كاد ،وقوع الفعل مثل كاد

  .أن معناها كاد
: األولالقسم  .فانقسموا إلى قسمين ،واختلف النحاة في تصنيف هذا الفعل
ألنها ذكرت في معظم المعاجم  ؛لديّ  جعلها من أفعال المقاربة، وهذا الرأي الراجح

ومن النحاة الذين ذكروا أنها من أفعال المقاربة  ،بمعنى كاد التي تدل على المقاربة
  .)٢("وأولى ،وأوشك ،وكرب ،وكاد ،هلهل: ولمقاربته:"حيث قال ،ابن مالك الطائي

لمقاربة  ،وألمّ  ،وأولى ،وهلهل ،وأوشك ،وكرب ،كاد:" أيضاً  وقال السيوطي
فإنما ألزم تجريد  ،وأما هلهل" :في شرح الرضي على الكافية وجاء أيضاً  ،)٣("فعلال

 ،ألن المبالغة في القرب فيه أكثر ؛ال بمعنى طفق مع أنه بمعنى كاد ،خبره من أن
فكأنه للمبالغة في القرب  ،وصرصر ،كزلزل ،ومثل هذا التركيب يدل على المبالغة

  .)٤("هلهلت أقوم: نحو ،فاستعمل خبره بغير أن ،الحق باألفعال الدالة على الشروع
بعهم في ذلك نحاة العصر قاربة، وتوقد ألحق النحاة القدماء هلهل بأفعال الم

وهلهل :" ومن أقوالهم قول الدكتور فاضل السامرائي في كتابه معاني النحو ،الحديث
  .)٥("وهي للداللة على قرب وقوع الفعل

                                                 

، والصحاح مادة ٣٧٨٨-٣٧٨٦، مج الرابع، ص)هلهل(األزهري، تهذيب اللغة، مادة : انظر  )١(
، مج الحـادي عشـر، ص )هلهل(ولسان العرب، ابن منظور، مادة . ١٨٥٢، ص ٥، ج)هلل(

٧٠٦. 

  .٣٧٥، ص ١ابن مالك، شرح التسهيل، ج  )٢(
 .١٣١، ص ٢السيوطي، همع الهوامع، ج) ٣(

) الكافيـــة فــي النحـــو. (االســتراباذي، رضــي الـــدين محمــد بــن الحســـن، شــرح الكافيـــة فــي النحــو) ٤(
دار . تأليف جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمـر المعـروف بـابن الحاجـب النحـوي المـالكي

  .٣٠٥، ص ٢م، ج١،١٩٨٥الكتب العلمية، بيروت، ط
  .٢٩٥، ص ١السامرائي، معاني النحو، ج) ٥(
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هلهل إذن ف:"فقال ،قرب إلى أفعال الشروعأبأنها  :وقال ،وتحدث عنها أيضاً 
حصوله الفعل  هولشدة مقاربت ،قرب إلى الشروع من كادوهو أ ،من أفعال المقاربة

  .)١("وفيه انتظار وتأٍن مع هذا القرب ،كأفعال الشروع ،)أن(في خبره امتنعت 
  :بمعنى كاد، قول الشاعر) هلهل(ومن الشواهد التي جاءت فيها 

  الُمْعَتِديَن فَهْلَهلتْ َوِطئَنا بالَد 
  

  )٢(ُنفوُسهم قبَل األمانِة َتزَهق
  

الذين قالوا بأن هلهل من أفعال الشروع  -وهم قلة -القسم الثاني من النحاةو 
 ،والمقاربة ،م أفعال المقاربة إلى أفعال الترجيحيث قسّ  ،منهم أبو حيان األندلسي

حيث  ،عدها من أفعال المقاربةولم ي ،من قسم أفعال الشروع) هلهل(وجعل  ،والشروع
ن السبعة حيث إ،)٣("وهي السبعة التي ذكرها المصّنف ،وله الباقي: وللشروع فيه:" قال

  ).هلهل(التي ذكرها المصّنف من ضمنها
 ،طفق: أفعال الشروع:" حيث قال ،كما أن ابن هشام جعلها من أفعال الشروع

  .)٤("وهلهل ،وهبّ  ،وأنشأ ،وعلق ،خذأو  ،وجعل
وذلك  ،وليست من أفعال الشروع ،الباحث أن هلهل من أفعال المقاربة ويرى

 ،تدل على الشروع في الفعل الفكل معانيه  ،ألن ال داللة للشروع في معنى هذا الفعل
  .على المقاربة تدلوٕاّنما 

فال ضير إن  ،ويمكن القول بأن هلهل إن كانت تدل على الشروع في الفعل
 ،تدل على قرب وقوع الفعل المقاربة أفعالن معظم أل ؛دلت على قرب وقوع الفعل

  .زيادة على المعنى الرئيس التي جاءت من أجله
  

                                                 

 . ٣٠٥ص ، ١مرائي، معاني النحو، جالسا )١(

، وشرح شذور الـذهب فـي معرفـة كـالم ١٠٢البيت بال نسبة في الدرر اللوامع، الشنقيطي، ص) ٢(
ومعه كتاب منتهى األرب، بتحقيق شرح شذور الذهب، محمد محيي الدين . العرب، ابن هشام

 .٢٦١ص . م١٩٨٨، ١بيروت، ط ،عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا

ابن هشام، شـرح اللمحـة البدريـة فـي علـم العربيـة، ألبـي حيـان األندلسـي، تحقيـق وشـرح : انظر) ٣(
  .، المصّنفأبو حيان. ٣٢، ص ١م، ج١٩٨٥، ٢ي، طوتعليق وتبويب صالح روا

 .٢٥٩ابن هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، ص   )٤(



٢٠ 
 

  البنية واالشتقاق .٢
والمصدر منه  ،يهلهل :للهَ هَ : فنقول ،يعد هذا الفعل من األفعال المتصرفة

  .ألنه فعل رباعي ؛أما وزن هلهل فهو فعلل. لةلهَ هَ 
  أولى: خامسا

  :معناها .١
وزاد بعضهم  ،)١(وهو بمعنى القرب والدنو ،المعاجم اللغوية هذا الفعلذكرت 

 ،والناصر ،وابن العم ،والمحب، والتابع ،المطر بعد المطر: على ذلك عدة معاٍن منها
والِوالية بالكسر السلطان  ،والمواالة ضد المعاداة ،والحليف ،والمعتق ،والصهر ،والجار

  .)٢(والَوِلّية الِبرذعة ،والُنصرة
قاربه  :أي ،تهديد ووعيد: أولى لك: فنقول ،ويأتي هذا الفعل لمقاربة ذات الفعل

  .)٤(وأجدر ،أحرى به :وفالن أولى بكذا ٣.ما يهلكه
  :قال الشاعر

  َفأْولَـَى ثُم أْولـَى ثُم أْولـَى
  

 َيْحِلُب ِمن َمَرد ٥(َوَهل للّدر(  
  

  .)٦("قاربه ما يهلكه: "أولى معنى نّ إ :البيتي معنى هذا وقال األصمعي ف

                                                 

الفيروزآبـادي الشـيرازي، القـاموس المحـيط، الفيروزآبادي، مجد الـدين محمـد بـن يعقـوب : انظر  )١(
المطبعـــة األميريــــة، الهيئــــة . هـــــ١٣٠٣، ٣وبهامشـــه تعليقــــات وشـــروح، نســــخة مصــــورة عـــن ط

والجـوهري، . ٣٩٣، ص ٤، ج)ولـي(م، مـادة ١٩٨٠/هــ١٤٠٠، ٣المصرية العامـة للكتـاب، ط
مـــج ، )ولـــي(ابـــن فـــارس، مقـــاييس اللغـــة، مـــادة . ٢٥٢٨، ص ٦، ج)ولـــي( الصـــحاح، مـــادة 

  .١٤١السادس، ص 
واألزهري، تهذيب اللغـة، . ٢٥٣٠-٢٥٢٩، ص ٦، ج)ولي(الجوهري، الصحاح، مادة : انظر) ٢(

  . ٣٩٥٥، مج الرابع، ص )ولي(مادة 
 .٣٩٤، ص ٤، ج)ولي(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة : انظر  )٣(

  . ٢٥٣١، ص ٦، ج)ولي(الجوهري، الصحاح، مادة : انظر  )٤(
  .١٤١، مج السادس، ص )ولي(بال نسبة في مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة  البيت  )٥(
  .٢٥٣٠، ص ٦الجوهري، الصحاح، ج   )٦(



٢١ 
 

فالقسم األول قال بأن  ،وقد انقسم النحاة إلى قسمين في حديثهم عن هذا الفعل
واستشهد . بمعنى قارب متعدياً  ه فعالً دّ ع: والقسم الثاني ،هذا الفعل من أفعال المقاربة

  :أصحاب القسم األول بأن أولى فعل ناقص بقول الشاعر
  ن ِمنَهاَفَعادى َبيَن َهاِدَيَتي

  

  )١(َوأولـَى أْن َيِزيَد َعلى الَثالثِ 
  

 :أي: وقال ،وأنشد األصمعي هذا البيت"، قارب :فمعنى أولى في هذا البيت   
أحسن مما قال  )أولى(ولم يقل أحٌد في :" وقال في ذلك ثعلب )٢("،قارب أن يزيد

  .)٣("األصمعي
قاربك : أي ،هذه اآلية هو تهديد ووعيد فمعنى أولى في٤﴾ َأْوَلى َلَك فََأْوَلى ﴿:قال تعالى

     .)٥( ما تكره

وهذه بمعنى :"حيث قال الدماميني ،وبعض النحاة جعل معنى أولى بمعنى كاد
  .)٦("وهي من أغرب أفعال هذا الباب ،في الداللة على دنو الخبر حصوالً  كاد أيضاً 

  :لبنية واالشتقاقا .٢
وقال  ،والجمع أْوِليةٌ  ،على َفْعل وَفِعيلوهو الُقْرب بالتسكين  ،ْليوأولى من الوَ 

   ).٧(بينهما َوالء بالفتح :وهو شاذ ويقال ،َوِلَيه َيِلَيه بالكسر: منه
ألنه اسم  ؛والِنقابة ،مثل اإلمارة ،واالسم الِوالية بالكسر ،والمصدر الَوالية بالفتح

  .)٨(وقمَت به فإذا أرادوا المصدر فتحوا ،لما تَوّليته

                                                 

البغــدادي، عبــد القــادر بــن عمــر، خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب، تحقيــق وشــرح عبــد )  ١(
طي، والشـنقي. ٣٤٥، ص ٩م، ج١٩٨٨، ٢السالم محمد هـارون، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ط

  .١٣١الدرر اللوامع، ص 
 .٣٤٥، ص ٩البغدادي، خزانة األدب، ج  )٢(

  .٣٤٥، ص ٩المرجع نفسه، ج) ٣(
  .٣٤سورة القيامة، آية  (٤)

  .٣٩٥٥، مج الرابع، ص )ولي(األزهري، تهذيب اللغة، مادة : انظر) ٥(
  .٣٨٠، ص ٢الدماميني، المنهل الصافي في شرح الوافي، ج) ٦(
 . ٢٥٢٩، ص٦، ج)ولي(الصحاح، مادة الجوهري، : انظر) ٧(

 . ٢٥٣٠، ص٦، ج)ولي(المرجع نفسه، مادة : انظر  )٨(
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ِإن الِذيَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا بَِأْمَواِلِهْم َوأَنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل الّلِه َوالِذيَن آَووْا  ﴿:وقال تعالى
 ن َوالَيَِتِهم مِذيَن آَمُنوْا َوَلْم يـَُهاِجُروْا َما َلُكم مَنَصُروْا ُأْولَـِئَك بـَْعُضُهْم  َأْولَِياء بـَْعٍض َوالى يـَُهاِجُروْا ن َشْيٍء وَحت

نَـُهم ميثَاٌق َوالّلُه ِبمَ  َنُكْم َوبـَيـْ يِن فـََعَلْيُكُم النْصُر ِإال َعَلى قـَْوٍم بـَيـْ ا تـَْعَمُلوَن َبِصيرٌ َوِإِن اْسَتنَصُروُكْم ِفي  الد﴾ 
)١(  ويختارون في َوِليته ِوالية الكسر. صرةكان الكسائي يفتحها ويذهب بها إلى الن، 

  .)٢(عناها بالفتح وبالكسر في معنييهما جميعاوقد سم
صرة الن : فمن فتح جعلها من ،َواليتهم وِواليتهم بفتح الواو وكسرها: ُيقرأو 

والِوالية على اإليمان  :قال ،والِوالية التي بمنزلة اإلمارة مكسورة: قال. والّنسب
  .)٣(واجبة

أما السبب  ،)٤(شاذ وهو ،ما أواله للمعروف: ويقال في التعجب من هذا الفعل
والتعجب إنما يكون من  ،هو كون هذا الفعل رباعياً ف ،في شذوذ اشتقاق التعجب منه

  .)٥(األفعال الثالثية
  ألمّ  :سادساً  
  :معناها .١

: ممَ والل  ،الجمع الكثير الشديد :ممَ الل :" عن معنى هذا الفعل :قال ابن منظور  
جمع ما تفرق من : ّمه لّماً لُ ولّم اهللا شعثه يَ  .وأصلحه لّمًا جمعه هُ م لُ الشيء يَ  م مصدر لَ 

قال ابن . جمع اهللا لك ما يذهب شعثك :أي ،في الدعاء لّم اهللا شعثكو  ،أموره وأصلحه
  .)٦("وقارب بين شتيت أمرك ،أي جمع متفرقك: سيده

م مَ لل وا ،قارب البلوغ :أي ،م وغالم ُملِ  ،به نزل به م وقد ألَ  ،النزول :امُ لمَ اإلِ وَ 
  .)٧(النازلة من نوازل الدنيا ةُ م لِ والمُ  ،م طرف من الجنونمَ اللَ وَ  ،بصغار الذنو 

                                                 

  .٧٢سورة األنفال، آية   )١(
  .٣٩٥٥، مج الرابع، ص )ولي(األزهري، تهذيب اللغة، مادة : انظر) ٢(
 .٣٩٥٦ -٣٩٥٥، مج الرابع، ص )ولي(األزهري، تهذيب اللغة، مادة : انظر) ٣(

 . ٢٥٢٩، ص ٦، ج)ولي(الصحاح، مادة  انظر الجوهري،) ٤(

 )من الهامش.(٢٥٢٩، ص ٦، ج)ولي(المرجع نفسه، مادة ) ٥(

 .٥٤٨-٥٤٧، مج الثاني عشر، ص )َلم (ابن منظور، لسان العرب، مادة   )٦(

  .٢٠٣٢، ص  ٥، ج)َلَممَ ( الجوهري، الصحاح، مادة   )٧(



٢٣ 
 

–قول رسول اهللا ومن شواهد هذا الفعل  ،اقترب أو قرب :ومعنى هذا الفعل
أن  يلمّ أي  )١("،ّ لأو يُ َحبطًا  يقتلُ ا مَ  يعُ بِ الرَ  تُ بِ نْ ا يُ مَ ل كَ  هُ ٕانّ وَ " :-مـه وسلـصلى اهللا علي

  .)٢(قتلي
  :البنية واالشتقاق .٢

ألّم : فنقول ،اماإللمَ  :مصدر هذا الفعلو  ،ويعد هذا الفعل من األفعال المتصرفة
م لَ : مصدر نّ وقال ابن منظور في لسان العرب إ. اً احَ إلحَ  ح لِ يُ  ح ألَ : مثلًا امَ م إلمَ لِ يُ 
  .أما وزن هذا الفعل فهو أفعل ،)٣(ّماً لَ 

  قارب: سابعاً 
  :امعناه .١

: واإلقراب ،)٤(تذكر المعاجم اللغوية أن معنى قارب الشيء داناه وقرب منه
  .)٥(وتقارب الزرع إذا دنا إدراكه ،الدنو

ن يقرب وذو قرابتك مَ  ،ضد البعد" وهو ،دنا :ومعنى قرب ،وهذا الفعل من قرب
ل لمقاربة ذات ـذا الفعـشبيلي هّد ابن عصفور اإلـوع، )٦("منك رحماً 

                                                 

الســند مــن الحــديث إلــى رســول ( لصــحيحالبخــاري، أبــو عبــد اهللا محمــد بــن إســماعيل، الجــامع ا )١(
وسننه وأيامه، قام بشرحه وتصـحيح تجاربـه وتحقيقـه محـب الـدين  -صلى اهللا عليه وسلم -اهللا

الخطيــب، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه واستقصــى أطرافــه محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، نشــره وراجعــه 
 -الســلفية ومكتبتهــا وقــام بإخراجــه وأشــرف علــى طبعــه قصــي محــب الــدين الخطيــب، المطبعــة

، ص ٢هـ، كتاب الجهاد والسير، باب فضل النفقة في سـبيل اهللا، ج١٤٠٠، سنة ١القاهرة، ط
  .٢٨٤٢، رقم الحديث ٣١٧

  .١٣٢، ص٢السيوطي، همع الهوامع، ج: انظر  )٢(
  .٥٤٨-٥٤٧ابن منظور، لسان العرب، مج الثاني عشر، ص : انظر  )٣(
والفيروزآبــادي، القــاموس المحــيط، . ١٩٨، ص١، ج)قــرب(الجــوهري، الصــحاح مــادة : انظــر  )٤(

 .٦٦٦، مج األول، ص)قرب(وابن منظور، لسان العرب، مادة . ١١٣، ص١، ج)قرب(مادة 

  .٦٦٦، مج األول، ص )قرب(ابن منظور، لسان العرب، مادة : انظر  )٥(
  .٧٥٠، ص ٣، ج)قرب(ابن فارس، مجمل اللغة، مادة   )٦(



٢٤ 
 

  .)١(ير تراخٍ الفعل من غ
وال توجد مع هذا الفعل  ،هذا الفعل بمعنى الدنو واالقتراب من القيام بالفعلف

  .فهو من غير تراخٍ  في القيام بالفعل ،مهلة زمنية
  :البنية واالشتقاق .٢

والمصـدر مـن هـذا  ،بقـارِ يُ  اربَ قَـ: فنقـول ،يعد هذا الفعل من األفعال المتصـرفة
ه َبــرِ قَ وَ  ،)مَ رُ َكــ(ـمنــه كــ بَ رُ َقــو  ،)دانــاه :الخطــو بَ ارَ وَقــ(:"وزآبــاديالفير وقــال  .ةَبــارَ قَ الفعــل مُ 

 الشــــمُس  تِ َبـــرُ قَ وَ ، )٢("ا فهـــو قريــــب للواحـــد والجمــــعَنـــدَ : اً اَنــــبَ وِقرْ  اً اَنـــبَ رْ قُ ا وَ َبــــرْ قُ  .)عَ مِ َســـ(ـكـــ
  .)٣(أن القاف بدل من الكاف مَ وُزعِ  ،)َكَرَبتْ (ـغيب كللمَ 

 

  :أفعال الرجاء: ٢.١
عسى، : وهي ،هي األفعال التي تدل على رجاء وقوع الفعل أفعال الرجاء

  .)٤(وأغربها حرى ،اخلولق، وأشهر هذه األفعال عسىو حرى، و 
  عسى : أوالً 
  :معناها .١

الطمع في  ،)٥(الطمع واإلشفاق :أن معنى عسى الجوهري في الصحاح ذكر
يتعداه إلى بل  ،هذا الحد فيوال ينحصر معنى عسى  ،المحبوب واإلشفاق من المكروه

 يبس واشتدّ  ممدود، أي اءَ سَ عَ َيْعُسو ُعُسوًا ا الشيء سَ عَ  :قولنا: منها ،عدة معانٍ 
من  تْ ظَ لُ وعست يده غَ  ،مثل َعَتا ،ربِ وّلى وكَ  :َيْعُسو ُعِسّيا وعسا الشيخ ،وصلب

  .)٦(قد َعَسا: ظَ لُ يقال للنبات إذا غَ و  ،العمل

                                                 

 .١٠٦، ص٢شرح جمل الزجاجي، ج ابن عصفور،: انظر  )١(

 . ١١٣، ص١، ج)قرب(، مادة طالفيروزآبادي، القاموس المحي  )٢(

 .٦٦٩ابن منظور، لسان العرب، مج األول، ص : انظر  )٣(

 .٣٧٥، ص ١ابن مالك، شرح التسهيل، ج: انظر  )٤(

 .٢٤٢٥، ص ٦، ج)عسا(الجوهري، الصحاح، مادة : انظر  )٥(

 .٢٤٢٥، ص ٦، ج)عسا(، مادةالمرجع نفسه: انظر)  ٦(
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ندما تكون بهذا المعنى تندرج عهي و  .أن معنى عسى الطمع واإلشفاق فنرى
وبذلك تخرج من هذا القسم إلى  ،وقد تأتي عسى متصرفة ،تحت قسم أفعال المقاربة

  . الحديث عنها من ال بدّ  ،لعسى اً وهذا يقودنا إلى أن هناك أنواع ،قسم آخر
 ،وعسى لمقاربة الفعل ،بين معنى عسى في المعاجم اللغوية وال نجد تطابقاً 

 ،أنه بلغ النهاية أو قاربها ؛)عسا الشيخ كبر(لعالقة في معنى ويمكن أن تكون ا
  .)١(وكذلك النبات
  :أنواع عسى

 ،فعل ماٍض جامد مسند إلى اسم ظاهر أو ضمير بارز" :النوع األول
 ﴾ اِفرِيَن َحِصيًراَعَسى رَبُكْم َأن يـَْرَحَمُكْم َوِإْن ُعدتْم ُعْدنَا َوَجَعْلَنا َجَهنَم ِلْلكَ  ﴿:ىـه تعالـقول )٢(":وـنح

فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا :"تعالىونحو قوله  ،وهذا الفعل من أفعال الرجاء )٣(
   .)٤("في األرض

ُكِتَب  ﴿:تعالى ، نحو قوله)أن والفعل(فعل ماٍض جامد مسند إلى  :النوع الثاني
ٌر لُكْم َوَعَسى َأن ُتِحبوْا َشْيًئا َوُهَو َشر لُكْم  َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لُكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهواْ  َشْيًئا َوُهَو َخيـْ

فعال تاما كما يقول ") عسى(وفي هذه اآلية جاء الفعل، )٥( ﴾ َوالّلُه يـَْعَلُم َوأَنُتْم َال تـَْعَلُمونَ 
وال يصح أن يقال عسى قيام  ،بمعنى قرب قيام زيد ،عسى قيام زيد :أي ،النحاة

  .)عسى أن يقوم زيد(ونحو .وال يعد هذا الفعل من أفعال المقاربة، )٦("دزي

 :نحو قولهم ،يدخل على الضمير فينصبه ،)لعلّ (حرف شبيه بـ" :النوع الثالث
  :رؤبةقال . منصوبة عساك فالكاف: وأما قولهم:" قال سيبويه، )٧("عساك أن تفعل

  يا أبتا َعلك أو عساكا 

                                                 

  .٧٥ياقوت، األفعال غير المتصرفة وشبه المتصرفة، ص : انظر  )١(
  .٢٩٣، ص ١السامرائي، معاني النحو، ج  )٢(
  .٨سورة اإلسراء، آية   )٣(
  .٢٢سورة محمد، آية   ٤)(
 .٢١٦سورة البقرة، آية   )٥(

  .٢٩٣، ص ١السامرائي، معاني النحو، ج  )٦(
 .٢٩٣، ص ١، معاني النحو،جالسامرائي  )٧(
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قال ). ني(عالُمتك كانت  ك إذا عنيَت نفسكوبة أنّ نصم أنها  الدليل علىو  
  : ِعمران بن ِحّطان

  َوِلي نْفٌس أُقوُل َلَها إذا ما
  

  تَُناِزُعني َلَعّلي أو َعَساِني
  

في هذا  هم جعلوها بمنزلة لعلّ ولكن  ،سايَ الكاف مجرورة لقال عَ فلو كانت 
  .)١("الموضع

 ،أن تكون بمنزلة قارب :حدهماأ"؛ ومن النحاة من جعل عسى على ضربين
) أن مع الفعل(فيه أن يكون  إال أن منصوبها مشروط ،فوع ومنصوبفيكون لها مر 

وهذا ، )٢("في معنى قارب زيٌد الخروج ،عسى زيد أن يخرج: كقولك ،متأوال بالمصدر
فال يكون لها إّال  ،برُ زلة قَ أن يكون بمن" النوع اآلخرو  ،النوع هو من أفعال الرجاء

عسى أن يخرج : كقولك ،في تأويل المصدر) أن مع الفعل(ن مرفوعها ّال أ، إمرفوع
  .)٣("هفي معنى قرب خروج ،زيدٌ 

 ،فعل ناقص له مرفوع ومنصوب: األول: الزمخشري جعل عسى على ضربينف
  .والثاني فعل تام ،أي من أفعال المقاربة

تلف في ال يخعلى هذا النحو ) عسى(إن استعمال :" قال إبراهيم السامرائيو 
وليس  ،)عسى زيد أن يقوم( :وهو ،المعنى عن االستعمال المشهور في كتب النحو

  .)٤("تأخيرو من تقديم  بين النقصان والتمام بسبب) عسى(من المعقول أن يتردد 
وهذا النوع -وأخرى حرفاً  ،ومن النحاة من قال بأن عسى قد تأتي مرة فعالً 

حيث قال ابن هشام في  ،)إن وأخواتها(فمن قال بأنها حرف جعلها بمنزلة -األول
  .)١("وهذه حرف ترجٍ  ،)إن وأخواتها(تنصب االسم وترفع الخبر كـ"أنها :عسى

                                                 

  .٣٧٥ص -٣٧٤، ص ٢سيبويه، الكتاب، ج)  ١(
 .٣٧٠الزمخشري، المفصل في صنعة اإلعراب، ص   )٢(

 .٣٧٠المرجع نفسه، ص   )٣(

  /هــــ١٤٠٣، ٣بيـــروت، شـــارع ســـوريا، ط، الســـامرائي، الفعـــل زمانـــه وأبنيتـــه، مؤسســـة الرســـالة  )٤(
  .٦٣م، ص ١٩٨٣
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  :الشاعرقال 
  َفقلُت َعَساها َناُر كأسٍ َوعّلَها

  ج

  )٢("ي َنْحوَها َفأُعوُدَهاتشكـَى َفآتِ 
  

قال . ء الفاعلألنه يقبل تا ؛رـوينصب الخب دأ مرفوعاً ـيبقي المبت: والنوع الثاني
رف ـوالح )٣("لتضمنها معنى لعل" اـاة في عسى إن السبب في عدم تصرفهـصاحب حم
  .)٤("ضربين ناقصة وتامة"ى ـها علنّ إ :فقال ،اـأما أنواعه ال يتصرف،

سواء اتصل بها  ،أنها فعل في كل حال: ثالثة أقوال للنحاة، األول"هناك و 
 ،وهو قول نحاة البصرة ،ها واحد منهماضمير الرفع أم ضمير النصب أم لم يتصل ب

سواء اتصل بها ضمير  ،أنها حرف في جميع األحوال: والثاني .ورجحه المتأخرون
  .وثعلب وابن السّراج ،وهو قول جمهرة الكوفيين ،الرفع أم لم يتصل بها

وهو قول سيبويه شيخ  ،أنها حرف إذا اتصل بها ضمير نصبٍ : والثالث
  .)٥("النحاة

 ،نفسه لنحاة من أجاز أن تأتي عسى ناقصة وتامة في الموضعوهناك من ا
زيد عسى أن ( يجوز في نحو:" قال ابن هشام األنصاري ،فلك أن تجريها كيفما شئت

 .)٦("مرفوع المحل بها) أن والفعل(وتمامها فـ  ،نقصان عسى فاسمها مستتر) يقوم
لنقصان زيد اسمها وفي فعلى ا ،)عسى أن يقوم زيدٌ (ويجوز الوجهان في :"وقال أيضاً 

 وعلى التمام ال إضمار وكل شيء في محله، ويتعين التمام في نحو ،يقوم ضميره

                                                                                                                                             

لك، ومعـه كتــاب هدايـة الســالك إلـى تحقيـق أوضــح المسـالك، تــأليف ابـن هشـام، أوضــح المسـا  )١(
الــنص مــن هدايــة الســالك مــن ( ،٦، طبعــة ٢١٥، ص ١محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، ج

 ).الهامش

البيت من شواهد أوضح المسالك ومعه كتاب هداية السالك، محمد محيي الدين عبد الحميد،   )٢(
 .٢١٥، ص١ج

 .٤٥، ص ٢ش في فني النحو والصرف، جعماد الدين، الكّنا  )٣(

 .٤٥، ص ٢المرجع نفسه، ج  )٤(

  .٢١٦، ص ١ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ومعه كتاب هداية السالك، ج  )٥(
ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، حققه وفصله وضبط غرائبه محمـد محيـي الـدين ) ٦(

  ٥٦٠، ص٢ت، ج.، د١عبد الحميد، ط
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ن معمولها باألجنبي لئال يلزم فصل صلة أن م )١(" ،)عسى أن يقوم زيد في الدار(
   .)٢(وهو اسم عسى

فذهب الشلوبين  ،)عسى أن يقوم زيد( :نحو"أما إذا جاء االسم الظاهر مرفوعاً 
فاعل عسى وهي ) أن يقوم(و ،)يقوم(بـ ى أنه يجب أن يكون االسم الظاهر مرفوعاً إل

  .)٣("وذهب المبرد والسيرافي والفارسي إلى تجويز ذلك ،تامة ال خبر لها
ولكنهم اختلفوا في  ،واتفق النحاة على أن أفعال المقاربة جميعها أفعال

والصحيح أنها  ،ابن السراجإلى  ونسب أيضاً  ،فنقل الزاهد عن ثعلب أنها حرف"عسى
  .)٤("بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها نحو عسيتُ  ،فعل

ولكن بشرط أن يأتي االسم  ،)لعلّ (وقسم آخر من النحاة جعلها تعمل عمل 
ففي هذه الحالة تخرج عسى من الفعلية إلى الحرفية قال بهاء  ًا،الذي يليها ضمير 

إذا كان االسم الواقع بعدها  ،عسى عمل لعلّ وقد تعمل :" الدين بن النحاس الحلبي
وفي هذه الحالة يأتي الضمير  ،)٥("وعساني أن أخرج ،عساك أن تقوم :فيقال ،ضميرا

  .في محل نصب اسم عسى
وجاء معناها بمعنى  ،وغيرهم جعل عسى حرفًا، ألنهم رأوا أنها ال تتصرف

 ؛االبتداءن نواسخ ا الشاطبي فأخرج عسى مالزجاج، أم نحاةومن هؤالء ال ،لعلّ 
ن فإ ،وتقدير المصدر ال يصح ،أن مصدريةلها و  عل خبراً لغلبة أن على ما جُ "وذلك

                                                 

 .٥٦٠، ص ٢ج ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب،  )١(

  .٥٦٠، ص ٢المرجع نفسه، ج: انظر  )٢(
الصـّبان، محمــد بــن علــي الصــّبان الشــافعي، حاشــية الصــبان علــى شــرح األشــموني علــى ألفيــة ) ٣(

ابــــن مالــــك، ضــــبطه وصــــححه وخــــّرج شــــواهده إبــــراهيم شــــمس الــــدين، منشــــورات محمــــد علــــي 
 . ٣٩١، ص ١ت، ج.، د١لبنان، ط، تب العلمية، بيروتبيضون، دار الك

 .١٧٧، ص ١الخضري، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج  )٤(

، شــرح المقــرب المســمى التعليقــة، )هـــ٦٩٨ت(ابــن النحــاس، بهــاء الــدين بــن النحــاس الحلبــي،   )٥(
، ١الزمـــان للنشـــر والتوزيـــع، طدراســـة وتحقيـــق خيـــري عبـــد الراضـــي عبـــد اللطيـــف، مكتبـــة دار 

 .٤١٦ت، مج األول، ص .د
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وهذا ، )١("فهو أوضح في خروجها عن النواسخ إذ ال خبر لها ،عسى أن يقوم زيد: قلت
  .)٢(رأي الفارسي

فإّن معناها قاربت  ،فإذا قلت عسيَت أن تفعل ،فهو المقاربة ،أما معنى عسى
قال  ،فإنك تقترب من الفعل وتدنو منه، ومن العرب من يشبهها بكاد ،تفعل أن

في ، فيفعل حينئٍذ فعليعسى يفعل يشبهها بكاد : العرب يقولمن واعلم أن :"سيبويه
أمثال العرب  فهذا مثل من ،)عسى الغوير أبؤساً :(موضع االسم المنصوب في قوله

  .)٣("أجروا فيه عسى مجرى كان
والقسم . الطمع: حيث الرجاء إلى قسمين، القسم األول وتنقسم عسى من

  .اإلشفاق: الثاني
 )٤(اإلشفاق فيكون في الشيء المكروه،أما  ،فالطمع يكون في الشيء المحبوب

  .)٥(ومعناه المقاربة على سبيل الترجي ،وهو فعل غير متصرف
وقد اجتمع معنى الرجاء  ،وتأتي عسى في الرجاء أكثر منه في اإلشفاق

ٌر  ﴿ :إلشفاق في قوله تعالىوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لُكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوُهَو َخيـْ
فنالحظ أن عسى  )٦( ﴾ لُكْم َوَعَسى َأن ُتِحبوْا َشْيًئا َوُهَو َشر لُكْم َوالّلُه يـَْعَلُم َوأَنُتْم َال تـَْعَلُمونَ 

 :فيكون معناها ،ففي المرة األولى رافقت الكره ،في اآلية الكريمةوردت مرتين 
  .الطمع :فيكون معناها ،وفي المرة الثانية رافقت الشيء المحبوب ،اإلشفاق

الستحالة " فإن األمر يختلف ،أما إذا وردت في الحديث عن اهللا عز وجل
عسى ربه (له تعالىوقو  ،إذ ال يكونان إّال في المجهول ،الطمع واإلشفاق عليه تعالى

                                                 

، المقاصد الشـافية فـي شـرح الخالصـة )هـ٧٩٠ت (الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى،   )١(
محمـــد إبـــراهيم البّنـــا، معهـــد البحـــوث العلميـــة وٕاحيـــاء التـــراث اإلســـالمي، مكـــة  قالكافيـــة، تحقيـــ

 .٢٦٥، ص ٢م، ج٢٠٠٧، ١المكرمة، ط

 .٢٦٥، ص٢الشاطبي، المقاصد الشافية، ج: انظر  )٢(

 .١٥٨، ص ٣سيبويه، الكتاب، ج  )٣(

  .٣٨٠، ص ١الصّبان، حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك، ج: انظر  )٤(
 ..٣٧٤-٣٧٣، ص ٢الدماميني، المنهل الصافي في شرح الوافي، ج  )٥(

 .٢١٦سورة البقرة، آية   )٦(
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كالمه تعالى لإلبهام  في كما أن أو ،للتخويف ال للخوف واإلشفاق) إن طلقكن
  .)١("والتشكيك ال للشك

يحتمل أن يقال " عسى نّ أو  ،ومن النحاة من جمع بين معنى الترجي واإلشفاق
  .)٢("ع فيه مشفق أن ال ينالهمن المترجي للشيء طاأل ؛أنها تالزم المعنيين
ابن  نحاةومن هؤالء ال ،عسى من أفعال المقاربة نحاةبعض الوقد أخرج 

أرى أن عسى ليس من :" حيث قال ،حيث عّد عسى طمع في حق غيره ،الحاجب
ن الطمع فيما ليس الطامع و تعالى، وٕانما يك إذ هو طمع في حق غيره ،أفعال المقاربة

ز أن يقال إن وال يجو  ،على وثوق من حصوله، فكيف يحكم بدنو ما ال يوثق بحصوله
ن الطامع أ: أي ،كما هو مفهوم من كالم الجزولي والمصنف ،معناه رجاء دنو الخبر

أني أرجو : أي ،يطمع في دنو مضمون خبره، فقولك عسى اهللا أن يشفي مريضي
بل  ،وذلك ألن عسى ليس متعينًا بالوضع للطمع في دنو مضمون خبره ،قرب شفائه

 ،جى حصوله عن قريب أو بعيد مدة مديدةلطمع حصول مضمونه مطلقًا سواء تر 
أن يشفع لي، فإذا  -عليه السالم- عسى اهللا أن يدخلني الجّنة، وعسى النبي: تقول
  .)٣("، وال دنو في لعلّ عسى زيد أن يخرج فهو بمعنى لعّله يخرج: قلت

ها نّ إ :أي ،فأغلبهم قالوا برأيين أو ثالثة ،هذا الرأيبقال  نحاةمن ال ولم أَر كثيراً 
  .ولكن قلة من جعلها حرفًا فقط ،فعل ناقص أو فعل تام أو حرف بمعنى لعلّ 

  :البنية واالشتقاق .٢
 ،فمنهم من يفتح السين ،فهناك اختالف في طريقة لفظها ،بنية هذا الفعل أما

وقد يكسر " والكسر لغة ،ولكن األشهر واألكثر استعماال الفتح ،ومنهم من يكسرها

                                                 

، الكافيــة فــي )هـــ٦٤٦-٥٧٠ت (جمــال الــدين أبــي عمــرو عثمــان بــن عمــر، ابــن الحاجــب،   )١(
، دار الكتــب )هـــ٦٨٦ت (النحــو، شــرحه رضــي الــدين محمــد بــن الحســن االســتراباذي النحــوي، 

 .٣٠٢، ص ٢م، ج١٩٩٠، ١العلمية، بيروت، ط

 .٣١، ص ١ابن هشام، شرح اللمحة البدرية في علم العربية، ج   )٢(

 .٣٠١، ص٢افية في النحو، جابن الحاجب، الك  )٣(
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أو ضمير المخاطب  ،يناسِ ، عَ يتُ سِ عَ  :نحو ،ر المتكلمسين عسى إذا اتصل به ضمي
  .)١("ينسِ عَ  :نحو ،أو نون جمع المؤنث ،يتماسِ ، عَ يتَ سِ عَ  :نحو ،مطلقاً 

أما مع ضمير النصب فليس إّال  ،بالوجهين في السبع وقرئ:"وقال السيوطي
جامدة وعسى من األفعال ال .ألنه من الصعب االنتقال من الكسر إلى الفتح ،)٢("الفتح

  .التي ال تتصرف
  حرى: ثانياً 

  :معناها .١
وهذا المعنى األشهر  ،)٣(خليق وجدير :أن معنى حرى الجوهري واألزهريذكر  

وكل  ،النقصان: منهاعلى ذلك عدة معاٍن وزاد بعضهم  ،بين أصحاب المعاجم اللغوية
  .)٤(وَجَناب الرجل وما حوله ،وبيض النعام ،موضع لظبي يأوي إليه

أما  ،)ورَ حَ ( وبعضهم ذكره بالواو  ،)يرِ حَ (معجميون هذا الفعل بالياء وذكر ال
  .من الناحية الداللية فال يوجد اختالف بينهما في المعنى

وتأتي حرى  ،فنستنتج من ذلك أن معنى حرى هو خليق أو جدير للقيام بالفعل
  . لقرب وقوع الفعل على سبيل الرجاء

ولم يتطرقوا لذكره في حديثهم عن  ،ه آخرونوهذا الفعل ذكره معظم النحاة وأهمل
بهاء الدين : ومن هؤالء النحاة ،وأفعال الرجاء بشكل خاص ،أفعال المقاربة بشكل عام

وعماد الدين أبي الفداء  ،شبيليوابن عصفور اإل ،والشلوبين ،الحلبي بن النحاس
  .الشهير بصاحب حماة

ل ابن مالك الطائي حيث قا ،استعماالً وتعد حرى من أقل أفعال الرجاء 
: ، يقالوأغربها حرى ،ربة على سبيل الرجاءوالثالثة البواقي لإلعالم بالمقا:" الجياني

                                                 

 .٣٠٢، ص ٢ابن الحاجب، الكافية في النحو، ج  )١(

  .١٣٧، ص ٢السيوطي، همع الهوامع، ج  )٢(
، واألزهـري، تهـذيب اللغـة، مــادة ٢٣١١، ص ٦، ج)حـرى(الجـوهري، الصـحاح، مـادة : انظـر  )٣(

 .٧٩٩، مج األول، ص )حري(

  . ٧٩٩مج األول، ص  ،)حري(انظر األزهري، تهذيب اللغة، مادة   )٤(
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غرب أفعال أفعّدها هنا أنها ، )١("عسى زيد أن يجيء: حرى زيد أن يجيء، بمعنى
  .فلم ترد عليها شواهد كثيرة من الشعر وكالم العرب ،الرجاء

وكأنهم لم يعّدوها من أفعال  ،الرجاء زيادة وزاد بعض النحاة حرى على أفعال
حيث قال  ،والّسرقسطي ،وابن طريف ،ابن مالك نحاةومن هؤالء ال ،الرجاء أصالً 

 ،وزاد ابن مالك وابن طريف ،وعسى واخلولق لترجيه:" في هذا األمر يالسيوط
  .)٢("حرى :والّسرقسطي

فأما حرى :"شاطبيفقال ال ،بأن معنى حرى هو بمعنى عسى :قال نحاةوأغلب ال
فعل غير  عسى: حرى أن يكون ذلك بمعنى: قال ابن القوطية ،فمعناه عسى

. حقيق به وجدير: هو حرى بكذا وحٍر به وَحِري أي: وكأنه من قولهم متصرف،
  .)٣("وأحرى به

  :ومن الشواهد الشعرية على حرى قول الشاعر
  َوُمْسَتبِدٌل ِمْن َبعِد َغضَيا ُصَريَمةً 

  

  )٤(ِبِه من ُطوِلِ َفْقٍر َوأْحِرياَفأْحِر 
  

ألن أفعال  ،فنرى أن معنى حرى مثل معنى عسى في الداللة على رجاء الفعل
  .الرجاء تتقارب في معانيها مثل أفعال المقاربة في تقارب معناها

  :البنية واالشتقاق .٢
 ،)ورَ حَ (والثانية بالواو  ،)يرِ حَ (كر هذا الفعل على صيغتين األولى بالياء ذُ 

فمن ذكرها بالياء  ،)ورَ حَ (و )يرِ حَ (وكما قلنا بأنه ال يوجد اختالف في المعنى بين 
نحو الخردل، ومن معانيها  حرارة تكون في طعم :وهي ،الَحَراوةقال بأن من معانيها 

  .)٥(أيضًا الَحْرَوة وهي الحرقة
على فعيل  وٕاذا قلت هو حٍر بكسر الراء وحري  ...وال يثنى وال يجمع الفتح"وحرى

 ،حرّية وهّن حرياتوهي  ،ءوأحريا ،وهم حريون ،هما حريان: فقلت ،ثنيت وجمعت
                                                 

 .٣٧٥، ص ١ابن مالك، شرح التسهيل، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ج  )١(

 .١٣١، ص٢السيوطي، همع الهوامع، ج  )٢(

 .٢٧٣، ص ٢الشاطبي، المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية، ج  )٣(

 . ١٥٣، ص ٧البيت في الدرر اللوامع، الشنقيطي، ج. قائله مجهول النسبة  )٤(

 .٧٩٨، مج األول، ص )حري(األزهري، تهذيب اللغة، مادة : انظر  )٥(
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وهو قلب ما  ،ء ونحوهاومنه اشتق التحري في األشيا ،حراء جمع حرٍ أنتم وأ ،وحرايا
  .)١("في غالب الظن باالستعمالهو أحرى 

 ،عالولكّنها ُذكرت في كتب األف ،وهناك من ظن أن حرى اسم مثل أبي حيان
عرف من ذكر حرى من النحويين غير أوال :" فقال ابن هشام في شرح شذور الذهب

وأبو  ،ال فعالً  بالتنوين اسماً  وتوّهم أبو حيان أنه َوِهم فيها وٕانّما هي َحَرىً  ،ابن مالك
وابن  ،حيان هو الواهم بل ذكرها أصحاب كتب األفعال من اللغويين كالسرقسطي

  :مثل قول الشاعر )٢("اً وأنشدوا عليها شعر  ،طريف
  )٣(َفَحَرى أْن َيُكوَن َذاَك َوَكاَنا  إْن َيُقْل ُهن ِمْن َبِني َعْبِد َشْمسِ 

 ،بفتح الحاء وكسر الراء )يرِ حَ (بالياء  اوكما استعملت حرى باأللف قد نستخدمه
ومعناه  ،ي زيد أن يفعل كذا بكسر الراء استعمال عسى بلفظ الماضي فقطرِ حَ : "فنقول

كالم القاموس يفيد أنها تستعمل كرضي ورمى أي : قلت .وجديراً  أي خليقاً  ار حرياً ص
كما نبه  ،وقد ذكرها بفتح الراء أصحاب كتب األفعال من اللغويين ،بفتح الراء وكسرها

  .)٤("على ذلك األزهري والعصامي
فهناك من أنكرها وطالب باإلثبات  ،نحاةوعلى الرغم من أن حرى أثبتها بعض ال

وزاد ابن مالك حرى ويحتاج إلى :" رتشافحيث قال في اال ،ا، ومنهم أبو حيانعليه
ولكنه عندما في حرى لعدم وجود الدليل على إنكارها،  أبو حيانفتردد  )٥("،استثبات

  .ناقض نفسه ألنه ذكرها في لمحته وعّدها فعالً  طلب اإلثبات عليها

                                                 

 .٢٣١١، ص ٦، ج)حري(الجوهري، الصحاح، مادة   )١(

 .٢٥٣ابن هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، ص   )٢(

، ٢٥٣ص شـــذور الـــذهب فـــي معرفـــة كـــالم العـــرب،  ابـــن هشـــام،  شـــرح البيـــت موجـــود فـــي  )٣(
 .١٠٣الدرر اللوامع، ص والشنقيطي، 

 )من الهامش. (٢٣٨ -٢٣٧، ص ١الحطاب، الكواكب الدرية، ج  )٤(

أبــو حيــان األندلســي، أثيــر الــدين محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن حيــان، ارتشــاف   )٥(
الضرب مـن لسـان العـرب، تحقيـق وشـرح ودراسـة رجـب عثمـان محمـد، ومراجعـة رمضـان عبـد 

، ٣ج. م١٩٩٨ -هــــ ١٤١٨، ١مصــر، ط-قــاهرة، مطبعــة المـــدنيالتــواب، مكتبــة الخـــانجي بال
 .١٢٢٢ص 
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وربما جهله  ،عربية المعاصرةوهذا مما زال في ال:" وقال إبراهيم السامرائي
  .)١("المعربون إّال قليًال منهم

  اخلولق: ثالثا
  :معناها .١

 ،استوى وصار خليقًا للمطر :إن معنى هذا الفعل في قولنا اخلولق السحاب
  .)٢(جدير به :وفالن خليق بكذا أي

اخلولق  :فعندما نقول ،ويدل هذا الفعل على مقاربة الفعل مع رجاء حصوله
  .مع أن القائل يرجو نزوله ،اقترب أن ينزل المطر :أي ،السحاب

وهو يدل  ،جدير: أن معنى اخلولق في المعاجم هو بمعنى خليقإلى فنخلص 
  .على مقاربة الفعل مع رجاء حصوله

فبعضهم اكتفى بذكره بأنه من أفعال الرجاء  ،لم يتطرق النحاة لهذا الفعل كثيراً 
وبعضهم أغفله ولم يذكره في أفعال  ،أو اثنينوبعضهم ذكره وذكر معه شاهدًا  ،فقط

  .المقاربة والرجاء والشروع
واخلولقت :"قال سيبويه ،هرجاء وقوع الفعل مع مقاربت يدل على هذا الفعلو 

معظم  جاء بهوهذا المثال الذي قدمه سيبويه  )٣("،ألن تمطر: السماء أن تمطر، أي
  .في كتبهم النحاة من بعده

 :أي ،وٕاذا قلنا هو خليق بهذا األمر ،َقُرَب أو قارب :أما معنى اخلولق فهو
أي قاربت السماء أن (أما معنى الشاهد الذي قدمه سيبويه فمعناه  ،جدير بهذا األمر

ولكن ثمة  ،ن اخلولقت بمعنى أوشكتأب :، وبهذا المعنى نستطيع القول)تمطر

                                                 

 -هــــــ١٤١٥، ١الســـــامرائي، النحـــــو العربـــــي فـــــي مواجهـــــة العصـــــر، دار الجيـــــل، بيـــــروت، ط  )١(
 .١٤٥م، ص ١٩٩٥

، وابـــن منظـــور، لســـان العـــرب، ١٤٧٢، ص ٤، ج)خلــق(الجـــوهري، الصـــحاح، مـــادة : انظــر  )٢(
، ٣، ج)خلـق(، القـاموس المحـيط، مـادة لفيروزآبـادياو . ٩١-٩٠، مج العاشر ص )خلق(مادة 
 األزهــــري،و . ٢١٤، مــــج الثــــاني، ص)خلــــق( ، مقــــاييس اللغــــة، مــــادة ابــــن فــــارس، و ٢٢١ص 

  .١٠٩٤-١٠٩٣، مج األول، ص )خلق(تهذيب اللغة، مادة 
  .١٥٧، ص ٣الكتاب، ج سيبويه،)  ٣(
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أوشك فهي للداللة  فاخلولقت فيها رجاء في وقوع الفعل، أما ،اختالف في داللة الفعل
  .وال يوجد فيها رجاء مثل اخلولق ،على قرب وقوع الفعل

بينهما في  اً ثمة شبه نّ إفهناك من النحاة من قال  ،أما الشبه بين اخلولق وعسى
ويكمن  ،اء أن تمطرعسى السم :أي ،اخلولقت السماء أن تمطر: فإنك تقول ،المعنى

، ومما يدل على الترجي في ي اخلولقعسى فيها ترٍج كما ف في أن الشبه بينهما 
   .، ولعّل حرف ترجٍ )لعلّ (عسى أّنها تأتي بمعنى 

 ،فتدل على قرب وقوع الفعل بتراخٍ  ،أما من ناحية الزمن أو قرب وقوع الفعل
إن عسى ويوشك :" حيث قال ،شبيليمن أصحاب هذا الرأي ابن عصفور اإلو 

:" بهاء الدين بن النحاس الحلبي وقال بهذا الرأي أيضاً  )١("،واخلولق فيها تراخٍ 
ولكننا نرى أن ابن عصفور االشبيلي خالف رأيه في شرح  )٢("،واخلولق فيها تراخٍ 

:" حيث قال ،من غير تراخٍ  ةقائمة أفعال المقارب فيجمل الزجاجي حيث وضعها 
  .)٣("كاد وكرب وقارب واخلولق: فالذي هو لمقاربة ذات الفعل من غير تراخ

  :الشتقاقالبنية وا .٢
. اخلولق يخلولق: فنقول ،تصرفًا ناقصاً  يعد هذا الفعل من األفعال المتصرفة

  .وهو على وزن افعوعل
  :أفعال الشروع ٣.١

وهذه األفعال  ،ويضم أفعال الشروع ،وهذا القسم الثالث من أفعال المقاربة
  .تعني البدء في الفعل والشروع فيه

فمنهم من حصرها  ،على عدد معين لها فلم يتفق النحاة ،أما عدد هذه األفعال
أنهاه بعضهم إلى "حيث ،ومنهم من جعلها أكثر من ذلك ،بين خمسة أفعال أو ستة

قام، و طفق، و علق، و أخذ، و شرع، : ومن أشهر أفعال الشروع )٤("،نيف وعشرين فعال
، و أنشأ، و  غير هذه األفعالوجميع :"حمد ياقوتأقال الدكتور  .أقبلو بدأ، و جعل، و هب 

                                                 

 .١٥٣ابن عصفور، المقرب ومعه ُمُثل المقرب، ص   )١(

 .٤١٣لنحاس، شرح المقرب التعليقة، مج األول، ص ابن ا  )٢(

 .١٠٦، ص ٢، ج)الشرح الكبير(ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي   )٣(

 .٢٠٣، ص ١ابن هشام، شرح التصريح على التوضيح، ج  )٤(
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وهي لغير الشروع لها معاٍن :" وقال أيضاً  )١("،فهي مالزمة لصورة الماضي ،متصرفة
    .)٢("ارتجاالً وليس  مما يجعلنا نقول إنها استعملت للشروع  نقالً  ،متعددة

ولم يضع  نفسه، المعنىبوتتقارب معاني هذه األفعال فبعض النحاة عّدها 
  .فروقًا بينها ومنهم مازها بميزات طفيفة

  شرع: الً أو 
  :معناها .١

بأن  :ومنهم من قال )٣(،خاض :أن معنى شرع ذكر الجوهري وابن منظور
الشريعة ما شرع اهللا لعباده من : فمنها ،وتتعدد معاني هذا الفعل ،)٤(أخذ: معناها

وشرع  ،والشارع الطريق العظيم ،سنّ : وشرع ،وهو مورد الشاربة :ومشرعة الماء ،الدين
 :وشرُعك هذا ،وشَرعُت اإلهاب إذا سلخته ،ه على طريق نافذإذا كان باب :المنزل
  .)٥(وِشرعة ابتداء الطريق ،حسبك

فخوضه في  .وأخذ في الفعل ،خاض :شرع انيمعمن فنالحظ مما سبق بأن 
  .واستطاعته على فعله، وهذا من الناحية المجازية ،مقدرته عليه الفعل

َهاًجا َوَلْو َوَال تـَتِبْع َأْهوَ  ﴿ :أما في قوله تعالى ا َجاءَك ِمَن اْلَحق ِلُكل َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ اءُهْم َعم
ُلوَُكْم ِفي َما آتَاُكم الشرعة في الدين : قال األزهريف، )٦( ﴾ َشاء الّلُه َلَجَعَلُكْم ُأمًة َواِحَدًة َولَـِكن لَيبـْ

ها بداية نّ إومنهم من قال  )٧("،الطريق وقيل الشرعة والمنهاج جميعاً  ،والمنهاج الطريق

                                                 

 .٦١ياقوت، األفعال غير المتصرفة وشبه المتصرفة، ص   )١(

 .٦١ص  ياقوت، األفعال غير المتصرفة وشبه المتصرفة،  )٢(

، وابـــن منظـــور، لســـان العـــرب، ١٢٣٦، ص ٣، ج)شـــرع(الجـــوهري، الصـــحاح، مـــادة : انظـــر  )٣(
  .١٧٥، مج الثامن، ص )شرع(مادة 

  .١٨٥٧، مج الثاني، ص )شرع(األزهري، تهذيب اللغة، مادة : انظر  )٤(
 ، و األزهـري، تهـذيب اللغـة، مــادة١٢٣٦، ص ٣ج) شــرع(الجـوهري، الصـحاح، مـادة : انظـر  )٥(

  .١٨٥٨-١٨٥٧، مج الثاني، ص )شرع(
  .٤٨سورة المائدة، آية    )٦(
 .١٨٥٧، مج الثاني، ص )شرع(األزهري، تهذيب اللغة، مادة   )٧(
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ة عَ رْ شِ : قال محمد بن يزيد:" ومن ذلك قول ابن منظور في لسان العرب ،الطريق
  .)١("معناها ابتداء الطريق

فتبقى كل  ،رعة بداية الطريقومعنى شِ  ،بدأ :فنالحظ مما سبق أن معنى شرع       
يِن َما  ﴿:قوله تعالىوفي . هذه المعاني في إطار واحد وهو بداية الشيء َن الدَشَرَع َلُكم م

َراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى  َنا ِبِه ِإبـْ َنا ِإلَْيَك َوَما َوصيـْ يأتي معنى شرع  )٢( ﴾َوصى ِبِه نُوًحا َوالِذي َأْوَحيـْ
  .وٕاظهار الشيء هو بداية جديدة له فكلها تدور في مجال البدء ،أظهر

  :البنية واالشتقاق .٢
). ٣(وعاً رُ شُ و  اً عرْ شَ  ،رعشْ تَ  َشرع،:فنقول ،هذا الفعل من األفعال المتصرفةيعد 

وٕاذا  ،ولكن إذا أردنا هذا الفعل في الشروع فإنه ال يتصرف. وهو على وزن َفَعل
  .تصرف خرج من قسم أفعال الشروع إلى غير الشروع

  علق :ثانياً 
  :معناها .١

هري وقال الجو  )٤(،نشب :قلِ ذكر ابن منظور في لسان العرب أن معنى عَ 
أما ابن فارس فقد ذكر معنى علق  )٥(،طفق مثل :قلِ إن معنى عَ  الفيروزآباديو 

هو أن يناط الشيء بالشيء العالي ثم يتسع الكالم : قلِ عَ :" فقد قال لغويةبصورته ال
كأنه يتعلق باألمر الذي  ،ق يفعل كذالِ عَ : ويقولون ،)٦("فيه والمرجع كله إلى األصل

  .)٧("يريده

                                                 

 .١٧٦، مج الثامن، ص )شرع(ابن منظور، لسان العرب، مادة   )١(

  .١٣سورة الشورى، آية    )٢(
 .١٢٣٦، ص ٣، ج)شرع(الجوهري، الصحاح، مادة : انظر  )٣(

 .٢٦١، مج العاشر، ص )علق(ابن منظور، لسان العرب، مادة : انظر  )٤(

والفيروزآبــــــادي، القــــــاموس . ١٥٢٩، ص ٤، ج)علــــــق(الجــــــوهري، الصــــــحاح، مــــــادة : انظــــــر  )٥(
  .٢٥٩، ص ٣، ج)علق(المحيط، مادة 

  . ١٢٥، مج الرابع، ص )علق(مقاييس اللغة، مادة  ابن فارس،  )٦(
  ١٣١، مج الرابع، ص )علق(المرجع نفسه، مادة   )٧(



٣٨ 
 

أخرى  بل ذكرت عدة معانٍ  ،ولم تقتصر المعاجم اللغوية على هذا المعنى فقط
دودة في : ةقَ لَ والعَ  ،لقةوالقطعة منه عَ  ،لق الدم الغليظالعَ : منها ،ذه المادة اللغويةله

اسم : لقٍ وذو عَ  ،لغة في عرق القربة: لق القربةوعَ  ،الماء تمص الدم والجمع َعَلق
ت قَ لِ وعَ  ،الهوى: قلَ والعَ  ،الذي تعلق به البكرة من القامة: والعلق ،جبل من أبي عبيدة

  .)١(المرأة حبلت
من ناحية االستخدام في أفعال  ،طفق :فنستنتج مما سبق أن معنى علق

والتعلق  ،بالفعل وتشبث به" أما بالرجوع إلى أصل هذا الفعل فإن معناه تعلق ،المقاربة
نه يقوم بفعله ويشرع ألذي يالزم الفعل من المؤكد والشيء ا ،بالفعل هو مالزمة الفعل

   .)٢("به
  :قال الشاعر

  )٣(َوُظلُم الَجاِر إْذالُل الُمِجيرِ   أَراَك َعِلْقَت َتْظِلُم َمْن أَجرَنا
 ،لقد عّد ابن مالك هذا الفعل من أغرب أفعال الشروع باإلضافة إلى هبّ 

   .)٥(بأنها غريبة يضاً أ وقال الدماميني٤."علق، وهبّ : وأغربهن:"حيث قال
شرنا له في أوهذا ما  ،ذَ ل وأخَ عَ ق بمعنى جَ لِ ومن النحاة من جعل معنى عَ 

علق زيٌد : وأما علق فنحو:" قال الشاطبي ،البداية وهو تقارب معاني أفعال الشروع
  )٦(:"نشد صاحب الصحاحأيقرأ بمعنى أخذ وجعل و 

 إذا َغِفلَت َغْفلَ   َعِلَق َحْوِضي َنْغٌر ُمكب ٧(َة َلِعب(  

                                                 

 .١٥٢٩، ص ٤، ج)علق(الجوهري، الصحاح، مادة : انظر  )١(

 .٢٣٨، ص ١الحطاب، الكواكب الدرية، ج  )٢(

والشـنقيطي، الـدرر اللوامـع، . ٢٣٨، ص ١الحطاب،  الكواكب الدريـة، ج البيت بال نسبة في  )٣(
 .١٠٣ص 

 .١٣٣، ص ٢السيوطي، همع الهوامع، ج  )٤(

 .٢٣٨، ص ١طاب،  الكواكب الدرية، جالح :انظر  )٥(

 .٢٨٧، ص ٢الشاطبي، المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية، ج  )٦(

  .١٥٢٩، ص ٤، ج)نغر(الجوهري، الصحاح، مادة   )٧(



٣٩ 
 

فعلقوا : (وفي الحديث:" وقال الزبيدي في تاج العروس ،ومعنى علق هنا طفق
  .)١("وجعلوا يضربونه ،طفقوا: أي) وَجهه ضرباً 

  :البنية واالشتقاق .٢
 ،ويعني التعلق بالفعل والقيام به ،تحدثنا بأن معنى هذا الفعل هو مثل طفق

أردنا  لفعل من األفعال غير المتصرفة إذذا اويعد ه ،ويأتي هذا الفعل على وزن َفِعل
  .أن نستخدمه في مجال الشروع

  طفق : ثالثاً 
  :معناها .١

ومن  )٢(،أتي بمعنى علق ويجمع معنى ظّل وباتيو  ،ومعنى هذا الفعل ظفر
  .)٣(وتأتي أيضًا بمعنى لزم ،المعجميين من جعلها بمعنى جعل وطفق

جعل يفعل أي  ،طفق يفعل كذا: لفنقو  ،ويأتي هذا الفعل للشروع في الفعل
  .)٤(أو ظل يفعل كذاكذا، 

) طفق يفعل(فإذا قلت  ،لزمه :أي ،من طفق الموضع"وأصل معنى هذا الفعل 
وكما أشرنا في أفعال الشروع  )٥("،نه لزم الفعل وواصله واستمر عليهإكان المعنى 

نه إزمة الفعل أي ومال ،السابقة فإن معانيها متقاربة وهذا الفعل يعني مالزمة الفعل
  .يقوم عليه ويفعله ويباشر فيه

                                                 

  .١٨٤، ص ٢٦، ج)علق(الزبيدي، تاج العروس، مادة   )١(
، والفيروزآبــــادي، ٢٢٠٠، مــــج الثالــــث، ص )طفــــق(األزهــــري، تهــــذيب اللغــــة، مــــادة : انظــــر  )٢(

، مج )طفق(ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة و . ٢٥٠، ص٣، ج)طفق(القاموس المحيط، مادة 
  .٢٥٥، مج العاشر، ص)طفق(وابن منظور، لسان العرب، مادة . ٤١٣ص، الثالث

، وابــــــن منظــــــور، لســــــان              ٢٥٠، ص ٣، ج)طفــــــق(الفيروزآبــــــادي، القــــــاموس المحــــــيط، مــــــادة   )٣(
  .٢٥٥، مج العاشر، ص )طفق(مادة  ،العرب

وابـــن فـــارس، مقـــاييس اللغـــة،  . ١٥١٧، ص ٤، ج)طفـــق(الجـــوهري، الصـــحاح، مـــادة : انظـــر  )٤(
  .٤١٣، مج الثالث، ص )طفق(مادة 

  .٣٠٦، ص ١السامرائي، معاني النحو، ج)  ٥(



٤٠ 
 

وِق َواْألَْعَناقِ  ﴿:قال تعالى َفَطِفَق َمْسًحا بِالس وَها َعَليفمعنى طفق في هذه  )١( ﴾ رُد
  .اآلية بدأ

فهو  ،فنالحظ أن معنى طفق هو مالزمة الفعل والظفر به واالستمرار عليه
  . قادر على أن يفعله

 ورد في القرآن الكريم فعالً "غيره من أفعال الشروع أنه منفعل ميز هذا الوما يَ 
  .)٢("من أفعال الشروع

  :البنية واالشتقاق .٢
د ذكر أصحاب المعاجم هذا الفعل ـوق ،ظفر ولزم :قـذكرنا بأن معنى طف

 )٣(،والفتح لغة رديئة ،ر واألكثر استعماال الكسرـواألشه ،)َطَفق - َطِفق(حـبالكسر والفت
  .حَ رِ مثل فَ  قَ فِ طَ : ذا الفعل مثل سائر أفعال اللغة فنقولفعدوا ه

فمنهم من قال إن هذا الفعل يأتي على  ،اختلف النحاة في هذا الفعلوقد 
ومنهم  ،طبق: والثانية ،-قد تأتي بفتح الفاء أو كسرها –هي طفق : األولى: صورتين

 .الالته المختلفةاآلخر وله دبذاته عن  من جعل كل فعل من هذين الفعلين مستقالً 
 )٤("طفق ولغاته ثالث:" حيث قال ،ومن الذين قالوا أن طفق تأتي بالباء السلسيلي

  .)٥("َطِفق وَطَفق وَطَبق": وهي
أي اختالف  ،لقد عّد السلسيلي هذا التعدد في طفق من لغات هذا الفعلو 

  .وال اختالف بين هذه األفعال في الداللة ،للهجات ليس إالّ 

                                                 

  .٣٣سورة ص، آية   )١(
 .٦٩ياقوت، األفعال غير المتصرفة وشبه المتصرفة، ص   )٢(

  .٢٥٥، مج العاشر، ص )طفق(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )٣(
، شفاء العليـل فـي إيضـاح التسـهيل، دراسـة )هـ٧٧٠-٧١٥(السلسيلي، أبو عبد اهللا محمد بن عيسى،   )٤(

م، ١٩٨٦، ١مكــة المكرمــة، ط -وتحقيــق الشــريف عبــد اهللا علــي الحســيني البركــاتي، مكتبــة الفيصــلية
 .٣٤١، ص ١ج

 .٣٤١، ص ١سه، جالمرجع نف  )٥(



٤١ 
 

 :في طفق وقال أيضاً  )١("،وبالباء وفتحاً  وطفق كسراً :" في ذلك وقال السيوطي
حيث  ،وجعل السيوطي طبق هي لغة من طفق .أن الكسر أشهر من الفتح

  .)٢("طبق بكسر الباء: ويقال ،والكسر أشهر":قال
ووردت طفق في القرآن  ،فنرى أن طفق بالفتح والكسر هو بإجماع النحاة

َها فـََبَدْت َلُهَما َسْوآتـُُهَما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق  ﴿:قال تعالى ،الكريم بالكسر فََأَكَال ِمنـْ
  .)٣( ﴾ اْلَجنِة َوَعَصى آَدُم رَبُه فـََغَوى

أن  ، وكأنهم أرادواأما القسم اآلخر من النحاة فقد ذكر طفق وذكر طبق
، ومنهم ابن مالك الطائي الجياني واحداً  ولم يعدوا هذين الفعلين فعالً  ،يفصلوا بينهما

من  نحاةوهناك من ال )٤("،طفق وطبق: منها للشروع في الفعل:" حيث قال ،األندلسي
  .واألرجح أنها لغة ليس إالّ  ،ولم يتطرقوا لذكر طبق ،اكتفوا بذكر طفق

ولكن ابن  )٥("،المشهور أنها ال تتصرف كعسى" أما من الناحية الصرفية فمن
مصدرًا  لَ عمِ واستُ : "حيث قال ،)طفق(مصدر لـ) أوضح المسالك(تابه هشام أورد في ك

عمن  وطفقاً  ،عمن قال طفق بالفتح حكى األخفش طفوقاً  .)طفق، وكاد( الثنين وهما
فيختلف مصدر طفق إذا وردت بالفتح عن طفق إذا وردت  )٦("،قال طِفق بالكسر

  .بالكسر
. ولم أره لغيره: ابن مالك قال. مضارع طفق: وحكى الجوهري:" وقال السيوطي

وهو غير مشهور  ،فهنا أتى بالفعل المضارع من طفق )٧("،والظاهر أنه قال ذلك رأياً 

                                                 

 .١٣١، ص ٢السيوطي، همع الهوامع، ج  )١(

 .١٣٢، ص ٢المرجع نفسه، ج  )٢(

  . ١٢١سورة طه، آية   )٣(
 .٣٧٥، ص ١ابن مالك، شرح التسهيل، ج  )٤(

 .٢٣٨، ص ١، الكواكب الدرية، جالحطاب  )٥(

 .٢٣٤، ص ١ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج  )٦(

 .١٣٦، ص ٢، همع الهوامع، جالسيوطي  )٧(



٤٢ 
 

وقال إبراهيم  .بكسر الفاء) طفق( هو الماضي  فاألكثر استعماالً  ،في االستعمال
  ) ١("ثم أني لم أقف على مضارع له وٕان ذكره النحاة:" السامرائي

  هّب : رابعاً 
  :معناها .١

نشط : ا الفعل وقالوا بأن معنى هبّ ذـم عن هـتحدث أصحاب المعاج
ولم  ،)٣("ق يفعل كذاـطف: ولـكما تق ،ذاـل كـّب فالن يفعـاز هـومن المج" )٢(،ركـوتح

هّب من : منها ،بل جاءت بعدة معاٍن أخرى ،تقتصر المعاجم على هذا المعنى فقط
وهّب السيف  ،نشط: السير وهب البعير في ،وهبت الريح هاجت ،نومه استيقظ

  .)٤(اهتز
وباقي معانيه لها نفس الداللة . تحرك ونشط :فنالحظ مما سبق أن معنى هبّ 

فهبوب الشيء تحركه  ،وٕانما يستخدم هذا الفعل ضمن أفعال الشروع من باب المجاز
فالريح تكون ساكنة ثم  ،وكأنه تغير من حالة السكون إلى حالة الحركة ،وبدايته

فيرى الباحث أن هذا هو السبب في وضع  ،نائم حين يستيقظ يبدأ بالحركةتتحرك وال
  .هّب ضمن أفعال الشروع

: وأغربهن:" وهذا الفعل من األفعال الغريبة بين أفعال الشروع، قال ابن مالك
وتحدث عن هذا الفعل الشاطبي وقال بأن الفعل هّب زيادة على  )٥("،علق، وهبّ 

وقد حكاه  .وزاد هبّ :" حيث قال ،عن الناظم هحديث وذلك في معرض ،أفعال الشروع

                                                 

  .١٥٩السامرائي، النحو العربي في مواجهة العصر، ص   )١(
، وابن فـارس، مقـاييس اللغـة، مـادة ٢٣٦، ص ١، ج)هبب(الجوهري، الصحاح، مادة : انظر  )٢(

، مــــــج الرابــــــع، )هــــــب(، واألزهــــــري، تهــــــذيب اللغــــــة، مــــــادة ٥-٤، مــــــج الســــــادس، ص )هــــــب(
 . ٣٧٠١ص

 .٢٣٦، ص١، ج)هب(لعروس، مادة الزبيدي، تاج ا  )٣(

، واألزهــري، تهــذيب اللغــة، مــادة ٢٣٦، ص ١، ج)هبــب(الجــوهري، الصــحاح، مــادة : انظــر  )٤(
، ص ١، ج)هــب(، و الفيروزآبــادي، القــاموس المحــيط، مــادة ٣٧٠١، مــج الرابــع، ص )هــب(

١٣٨-١٣٧. 

 ).العجز فقط.(١٣٣، ص ٢السيوطي، همع الهوامع، ج  )٥(



٤٣ 
 

فجعل معنى هّب  )١("طفق يفعل: وهّب فالن يفعل كذا، كما تقول: فقال ،الجوهري
  .لمعنى طفق في االستعمال اً مقارب

  :قال الشاعر 
  )٢(َفلّج َكأِني ُكْنُت ِبالّلوِم ُمْغِرَيا  َهَبْبُت أُلوم الَقْلَب ِفي َطاعِة الَهوى

يقارب في معناه باقي أفعال الشروع  ،لفعل كسائر أفعال الشروع األخرىوهذا ا
 ،ثارت وهاجت :أي ،وهبيباً  فهو من هبت الريح هبوباً " ينهامع وجود فوارق طفيفة ب

فإذا قلت هّب  ،والهباب نشاط كل شيء وسرعته ،وهبت الناقة في سيرها أسرعت
فهّب إذن تغير في حركة  )٣("طاً نشي نه ثار ثوران الريح مسرعاً إيفعل كان المعنى 

غلب أفعال الشروع أالفعل من حالة السكون إلى حالة الحركة، ومثل هذا الفعل 
  .فمعناه البدء في الفعل وٕاحداث تغيير عن الحالة التي كان فيها

  :البنية واالشتقاق .٢
هّب يهّب والمصدر من هذا الفعل : فنقول ،يعد هذا الفعل من األفعال المتصرفة

ولكن إذا أردنا أن نستخدم هذا . ويأتي هذا الفعل على وزن َفَعل )٤(،وهبيباً  وباً هب
بصورة الماضي فنعده في هذه الحالة من  اً الفعل في مجال الشروع فإنه يبقى ملتزم

 .األفعال غير المتصرفة

  أخذ : خامساً 
  :معناها .١

وهو  خالف العطاء :معاجم اللغوية، نجد أن معنى أخذوبالرجوع إلى ال
   .)١("األصل هو حوز الشيء وجبيه وجمعه" :قال ابن فارس )٥(،التناول

                                                 

  . ٢٨٧، ص ٢مقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية، جالشاطبي، ال  )١(
وابـن هشـام، شـرح شـذور الـذهب، ص . ١٣٣، ص ٢من شواهد السـيوطي، همـع الهوامـع، ج  )٢(

 .١٠٣والشنقيطي، الدرر اللوامع، ص . ٢٦١

 .٣٠٦، ص ١السامرائي، معاني النحو، ج  )٣(

 .٣٧٠١بع، ص، مج الرا)هبّ (األزهري، تهذيب اللغة، مادة : انظر  )٤(

، و الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ٥٥٩، ص ٢، ج)أخذ(الجوهري، الصحاح، مادة : انظر  )٥(
  . ١٢٩، مج األول، ص )أخذ(، واألزهري، تهذيب اللغة، مادة ٣٤٧، ص ١، ج)أخذ(مادة 



٤٤ 
 

   .)٢("ويقال ذهب بنو فالن ومن أخذ أخذهم بالفتح أي من سار بسيرتهم"
وهذا  ،فنالحظ أن أصل معنى أخذ في المعجمات هو حاز الشيء وامتلكه

ي الفعل فمعناه أما األخذ ف ،المعنى عندما يكون األخذ في الشيء المادي المحسوس
 فحيازة الفعل لنفسه هو بدٌء فيه، ،نه يبدأ يفعلهإه الفعل فامتالكوعند  ،نه امتلك الفعلإ

. نه حاز الفعل وامتلكه لنفسه وأخذه فهو يفعلهإفإن المعنى  ،أخذ يكتب: فعندما نقول
  . اللغوي لهذا الفعل واالستعمالفنجد أن هناك توافقًا كبيرًا بين أصل المعنى 

االستعمال الحديث قد هجر كل أفعال  نّ إ:" حمد سليمان ياقوتر أالدكتو  قال
  :ومعنى أخذ في االستعمال بدأ قال الشاعر )٣("،الشروع عدا هذا الفعل

  )٤(َوباالعِتَباِر إَجاَبٌة َوُسؤالُ   َفأخْذُت أْسأُل والُرُسوُم ُتِجيُبِني
  .أسال والرسوم تجيبني فيكون معنى البيت بدأت ،بدأ :فمعنى أخذ في هذا البيت

ُلوْا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجدتُموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم  ﴿ :وقال تعالى فَِإَذا انَسَلَخ اَألْشُهُر اْلُحُرُم فَاقْـتـُ
أي امتلكوهم  )٦(،فمعنى خذوهم في هذه اآلية ائسروهم )٥(﴾َواقْـُعُدوْا َلُهْم ُكل َمْرَصدٍ 

  .وحيزوهم لكم

  

  :البنية واالشتقاق .٢
 الفعل بدالً  المتالكولكنه يخرج  ،ن هذا الفعل يأتي بمعناه اللغويبأقلنا فيما سبق 

  .الشيء المادي امتالكمن 
فمصدر أخذ هو  ،)٧(أخذ يأخذ أخذاً : فنقول ،وهذا الفعل من األفعال المتصرفة 

لفعل في الشروع فإننا أما إذا أردنا استخدام هذا ا. أما وزن هذا الفعل فهو َفَعل .أْخذ
                                                                                                                                             

  .٦٨، مج األول، ص )أخذ(ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة   )١(
 .٥٦٠، ص ٢، ج)خذأ(الجوهري، الصحاح، مادة   )٢(

 .٦٧ياقوت، األفعال غير المتصرفة وشبه المتصرفة، ص   )٣(

والشـنقيطي، الـدرر . ٢٣٩،  ١الكواكـب الدريـة، ج الحطـاب، لم يعرف قائله، وهو موجـود فـي  )٤(
  ).إّال اعتبار إجابة وسؤال( وُروي في الدرر. ١٠٣اللوامع، ص 

  .٥سورة التوبة، آية )  ٥(
 .١١٠، ص ١٠الجامع ألحكام القرآن ج  القرطبي،: انظر  )٦(

 .١٢٩، مج األول، ص )أخذ(األزهري، تهذيب اللغة، مادة   )٧(



٤٥ 
 

فهو يلتزم  ،بل ينضم إلى األفعال غير المتصرفة ،ال نعده من األفعال المتصرفة
  .وهي صيغة الماضي صورة واحدة حتى يبقى في الشروعب

  أنشأ: سادساً 
  :معناها .١

: أنشأ: الجوهري في معجمه ومن أقوالهم قول ،ذكر أصحاب المعاجم هذا الفعل
أنشأ :" وقال األزهري في تهذيب اللغة، )١(ابتدأ :شأ يفعل كذا أيوأن ،خلقه: أنشأه اهللا

وفالن ينشئ  ،خلق: ومن معاني هذا الفعل أيضاً  )٢("،أقبل :يقول كذا وكذا أي
أول ما ينشأ  ءشوالنَ  ،والناشئ الحدث الذي قد جاوز حد الصغر ،األحاديث يضعها

  .)٣(أول ساعاته: وناشئة الليل ،شببت: ونشأتُ  ،من السحاب
وباقي معاني هذا الفعل متقاربة  ،مما سبق بأن معنى أنشأ ابتدأ وأقبل جفنستنت

 ،فخلق اإلنسان هي بداية له .فهي تدل على بداية الشيء ،مع أصل معنى هذا الفعل
  .له وبدايتهوناشئة الليل أوّ  ،والناشئ هو الحدث أي في بداية عمره

فهو من األفعال التي  ،لعمل فيهفهذا الفعل يدل على الشروع في الفعل وبداية ا
  .تدل على الشروع في الفعل

 ،قلَ فمعنى أنشأ في هذه اآلية خَ  )٤( ﴾ أَأَنُتْم أَنَشْأُتْم َشَجَرتـََها َأْم َنْحُن اْلُمنِشُؤونَ  ﴿: قال تعالى
: نشأ خصوصية أن فيها معنى التربية والتنشئة يقاللكن في أ"الشيء بدايته و قُ لْ وخَ 

تكمن في أن معناه هو ولهذا فإن خصوصية هذا الفعل  )٥("،ربا وشبّ  :نشأ ينشأ أي
أنشأ يفعل كان المعنى كأنه أوجده وهو يربيه وينشئه أي :"، وعندما نقولإيجاد الشيء

)٦("هو مستمر عليه وعلى نمائه
  

  :قال الشاعر

                                                 

 .٧٧، ص ١، ج)نشأ(الجوهري الصحاح، مادة : انظر  )١(

  .٣٥٦٧، مج الرابع، ص )نشأ(تهذيب اللغة، مادة  األزهري،  )٢(
  . ٧٨-٧٧، ص ١، ج)نشأ(الجوهري الصحاح، مادة : انظر  )٣(
  .٧٢سورة الواقعة، آية    )٤(
 .٣٠٥، ص١السامرائي، معاني النحو، ج  )٥(

 .٣٠٥، ص ١المرجع نفسه، ج)  ٦(



٤٦ 
 

  )١(أْنَشأُت ُأْعِرُب َعّما كاَن َمكُنوَنا  لّما َتبّيَن َمْيل الَكاِشِحيَن لُكم
  :البنية واالشتقاق .٢

واالسم النشأة  ،نشأ ينشأ: فنقول ،يعد هذا الفعل من األفعال المتصرفة
ولكن هذا . وهو فعل مزيد ومجرده نشأ ،ووزن هذا الفعل هو أفعل. )٢(والّنشاءة

  .فأفعال الشروع جامدة ال تتصرف ،التصرف ال يمثل فعل الشروع
وكأّن هذا من المنسي في :" وقال إبراهيم السامرائي عن الفعل أنشأ

أنشأ : بمعنى البناء ومن هذا قولهم) اإلنشاء(عصرنا، وانصرف الفعل إلى معنى 
  .)٣("مقالةً 

  بدأ: سابعاً 
  :معناها .١

أي أول  )٤(،ه ابتداءً ـفعلت :يءـدأ من بدأت الشـى بـة أن معنـم اللغويـتذكر المعاج
: بل جاءت بعّدة معاٍن منها ،فقطولم تقتصر المعاجم على هذا المعنى  )٥(،كل شيء

األمر  :ءوالَبدِ  ،النصيب من الجزور :أةدَ دء والبَ والبَ  ،السيد األول في السيادة :ءدْ البَ 
  .)٦(األول ءددء والبِ والبَ  ،البئر التي ُحفرت في اإلسالم: ءوالَبْدء والِبدْ  ،البديع

ي للبداية للفعل وهذا الفعل يأت ،لقد أتت أغلب معاني أفعال الشروع بمعنى بدأ
  .على وجه الشروع فيه

                                                 

. ٢٦٠ابـــن هشـــام،  شـــرح شـــذور الـــذهب فـــي معرفـــة كـــالم العـــرب، ص البيـــت بـــال نســـبة فـــي  )١(
  .١٠٣والشنقيطي، الدرر اللوامع ص 

تهــــذيب اللغــــة، مــــادة ي، األزهــــر و . ٧٧، ص ١، ج)نشــــأ(الجــــوهري، الصــــحاح، مــــادة : انظــــر  )٢(
 .٣٥٦٦، مج الرابع، ص )نشأ(

  .١٢٦السامرائي، النحو العربي في مواجهة العصر، ص )  ٣(
وابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة . ٣٥، ص ١، ج)بــدأ(الجــوهري، الصــحاح، مــادة : انظــر  )٤(

. ١٣٨، ص ١، ج)بـــــــــدأ(والزبيـــــــــدي، تـــــــــاج العـــــــــروس، مـــــــــادة . ٢٧، مـــــــــج األول، ص)بـــــــــدأ(
 .٧، ص١، ج)بدأ(ادي، القاموس المحيط، مادة والفيروزآب

 .٨، ص ١، ج)بدأ(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة : انظر  )٥(

، )بـدأ(واألزهـري، تهـذيب اللغـة، مـادة . ٣٥، ص١ج، )بـدأ(الجوهري، الصـحاح، مـادة : انظر  )٦(
  .٢٨٨مج األول، ص 



٤٧ 
 

ِإنُه ُهَو يـُْبِدُئ  ﴿: قال تعالى. فنالحظ أن هذا الفعل يأتي للبدء في الفعل والشروع فيه
َوُهَو الِذي يـَْبَدُأ اْلَخْلَق ثُم يُِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه  ﴿ :وقال تعالى في محكم التنزيل، )١( ﴾ َويُِعيدُ 
َماَواِت َواْألَْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز  اْلَحِكيمُ َوَلُه الْ  فمعنى يبدأ في هذه اآلية هو  )٢( ﴾ َمَثُل اْألَْعَلى ِفي الس

)٣("خلقهم وأوجدهم: وبدأ اهللا الخلق :" خلق أو يوِجد، وقال الزبيديي
.  

ألنه هو الذي اخترع األشياء وأوجدها وأنشأها  ؛ومن أسماء اهللا الحسنى الُمبدئ
فكانت أول شيء  ،افلم تكن موجودة من قبل فكل مخلوقاته تعالى أبدأه ،لعدممن ا

  .أّول أّول
  
  

  :البنية واالشتقاق .٢
والمصدر منه َبْدء ويأتي  ،فنقول بدأ يبدأ ،يعد هذا الفعل من األفعال المتصرفة

ه ناألفعال إذا استخدم في الشروع فإ وهذا الفعل كغيره من.  هذا الفعل على وزن َفَعل
  .ال يتصرف

  أقبل: ثامناً 
  :معناها .١

هو نقيض أدبر ويدل على مواجهة الشيء  أقبل تذكر المعاجم اللغوية معنى
  .)٥(لزم الفعل وأخذ فيهكما أن معناه  )٤(،للشيء

وهذا الفعل كسائر أفعال الشروع فهو يعني أن اإلقبال على الفعل هو المقدرة 
  .الفعل ويبدأ في فعلهعليه واالستطاعة على فعله فهو يشرع في 

                                                 

 .١٣سورة البروج، آية   )١(

 .٢٧سورة الروم، آية   )٢(

  .١٣٨، ص ١، ج)بدأ(الزبيدي، تاج العروس، مادة   )٣(
 .١٧٩٧، ص ٥، ج)قبل(الجوهري، الصحاح، مادة : انظر  )٤(

 .٣٤، ص ٤، ج)قبل(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة : انظر  )٥(



٤٨ 
 

 ،بدأ :ومعنى أقبل. في كتب النحاة وهذا الفعل من أقل أفعال الشروع ذكراً 
فعندما نقول أقبل يفعل كذا فمعناها أنه بدأ يفعل، واإلقبال على الفعل هو البدء واألخذ 

  . فيه
  البنية واالشتقاق .٢

ووزن هذا الفعل . فنقول أقبل يقبل إقباالً  ،يعد هذا الفعل من األفعال المتصرفة
أما إذا استخدمناه في الشروع فإنه كغيره من أفعال الشروع ال يتصرف . هو أفعل

  .ويلتزم بصيغة الماضي
  جعل: تاسعاً 

  :معناها .١
وقال ابن  )١(،أقبل وأخذ: عاجم اللغوية وجدنا بأن معنى جعلوبالرجوع إلى الم
وجعلت الشيء  ،األمر يفعلهما يجعل لإلنسان على : جعل:" ةـفارس في مقاييس اللغ

  .)٢("صنع يقول :وال تقول ،جعل يقول :تقول ،إال أن جعل أعم: قال الخليل ،صنعته
: ىـمثل قوله تعال ،وسّمى ،وصنع ،صّيرو  ،خلق: منها ،ذا الفعل بعدة معانٍ ـويأتي ه

أي  )٣( ﴾ وا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدتـُُهْم َوُيْسأَُلونَ َوَجَعُلوا اْلَمَالِئَكَة الِذيَن ُهْم ِعَباُد الرْحَمِن ِإنَاثًا َأَشِهدُ  ﴿
  :َل◌َ عَ وقال الشاعر في جَ  .سّموا المالئكة إناثا

  

  )٤(ِمن األكَواِر َمرَتُعَها َقريبُ   َوَقْد َجَعَلْت َقلوُص بَنْي ِزَيادٍ 
ْرآنًا َعَربِيا لَعلُكْم ِإنا َجَعْلَناُه قُـ  ﴿: وذلك في قوله تعالى ،جعل بمعنى التبيين وتأتي أيضاً 

وجعلت زيدًا أخاك :" تقول ،ما اً فعندما تنسب شخص ،وتأتي بمعنى النسبة )٥(﴾ تـَْعِقُلونَ 
)٦("نسبة إليك

.  

                                                 

والفيروزآبـادي، القـاموس . ٦١٦، مـج األول، ص )جعـل(األزهري، تهذيب اللغة، مـادة : انظر  )١(
 .٣٣٧، ص ٣، ج)جعل(مادة المحيط، 

  .٤٦١-٤٦٠، مج األول، ص )جعل(ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة   )٢(
  .١٩سورة الزخرف، آية   )٣(
  . ٣٥٢، ص ٩البيت بال نسبة في خزانة األدب، البغدادي، ج  )٤(
  .٣سورة الزخرف، آية   )٥(
 .٢٤٠، ص ١، ج)جعل(األزهري، تهذيب اللغة، مادة   )٦(



٤٩ 
 

ي ـَوُهَو الِذي َجَعَل َلُكُم النُجوَم لِتَـْهَتُدوْا ِبَها فِ  ﴿ :ىـه تعالـقول ، نحودـوجأي بمعنى ـتأتو 
  .م النجومـد لكـأي أوج )١( ﴾ اِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونـْد َفصْلَنا اآليَ ـاْلَبْحِر قَ اِت اْلبَـر وَ ـظُُلمَ 

: قال تعالى )٢(،إن معنى جعل أوجد: وقال ابن الحاجب في الكافية في النحو
﴿ ال وَر ثُمُلَماِت َوالنَماَواِت َواَألْرَض َوَجَعَل الظ ِذي َخَلَق السِهم يـَْعِدُلونَ اْلَحْمُد ِلّلِه ال٣( ﴾ ِذيَن َكَفُروْا ِبَرب(.   

جعل : وعندما نقول ،فنرى أن معنى هذا الفعل هو البدء في الفعل والشروع فيه
  .طفق وعلق يفعل كذا: فالن يصنع كذا كقولك

وأطلق الشلوبين على أفعال الشروع اسم جعل وأخواتها على غرار كان 
  .)٤(وأخواتها

  :البنية واالشتقاق .٢
أما جعل  ،د هذا الفعل من األفعال الالزمة حّتى يدخل في أفعال المقاربةيع

فهذا الفعل ليس من  ،جعلت الطين فخاراً : فنقول )٥(،تبديلالمتعدية فهي من أفعال ال
  .أفعال المقاربة

ويأتي . جعل يجعل والمصدر منه َجْعل: فنقول ،وجعل من األفعال المتصرفة
فإنه ال يبقى ضمن أفعال  كن إذا تصرف هذا الفعلول. هذا الفعل على وزن َفَعل

أما إذا أردناه في الشروع فإنه يلزم صورة واحدة وهي  ،يخرج إلى معاٍن أخرىالشروع ف
  .فلذلك يكون من األفعال غير المتصرفة ،مع الداللة على البدء في الفعل ،الماضي
  قام : عاشراً 

  
  

                                                 

  .٩٧ألنعام، آية سورة ا   )١(
  .٣٠٥، ص ٢االستراباذي، الكافية في النحو، ج: انظر  )٢(
 .١سورة األنعام، آية  )٣(

، شـرح )هــ٦٥٤-٥٦٢(األزدي، أبو علي عمر بـن محمـد بـن عمـر األزدي الشـلوبين، : انظر  )٤(
، المقدمة الجزولية الكبير، درسه وحققه تركي بن سهو نـزال العتيبـي، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت

  .٩٦٩، ص ٣م، ج١٩٩٤/هـ ١٤١٤، ٢ط
  .٣٣٧، ص ٣، ج)جعل(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة : انظر  )٥(
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  :معناها .١
ويأتي  )١(،القيام العزم والوقوف والثباتو  .ومعنى هذا الفعل هو نقيض الجلوس

ويمكن أن نقول أن معنى  ٢."طفقت: قامت المرأة تنوح:" فنقول ،معنى قام بمعنى طفق
  .)٣(قام أيضًا اعتنق

قام يفعله فمعناه نهض بالفعل فهو : فعندما نقول .نهض :فنالحظ أن معنى قام
ام ـوأما ق:" ي كتابه معاني النحوقال الدكتور فاضل السامرائي ف. قادر عليه يستطيع فعله

ى المحافظة ـوقد يأتي بمعن ،ي بمعنى العزمـد يأتـوق ،د الجلوسـام ضـفهو من القي
الرَجاُل قـَواُموَن َعَلى النَساء ِبَما َفضَل الّلُه بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َوِبَما ﴿:" كقوله تعال )٤("الح،ـواإلص

  .نا بمعنى الواليةوالقوامة ه )٥( ﴾أَنَفُقوْا 
وتحدث السيوطي عن هذا الفعل وذكر بأن ثعلبًا زاد هذا الفعل على أفعال 

وزاد ثعلب في :" حيث قال ،بين أفعال الشروع أي أن هذا الفعل لم يكن موجوداً  ،الشروع
  :وأنشد البيت )٦("قام: أفعال الشروع 

  )٧(َيْبَقى َلُه نغل ِمما َيضر َوال  َقاَمْت َتلوُم َوَبْعُض الّلوِم آِونةً 
    

  :البنية واالشتقاق .٢
ويأتي هذا  .قام يقوم والمصدر منه قيام: فنقول ،هذا الفعل من األفعال المتصرفة

  .أما إذا كان في الشروع فإنه غير متصرف. الفعل على وزن َفَعل وأصله َقَومَ 

                                                 

 . ٤٩٧ -٤٩٦، مج الثاني عشر، ص )قوم(ابن منظور، لسان العرب، مادة : انظر  )١(

  .١٦٥، ص ٤، ج)قوم(الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة   )٢(
  .٤٣، مج الخامس، ص)قوم(اللغة، مادة ابن فارس، مقاييس : انظر  )٣(
 .٣٠٥، ص ١السامرائي، معاني النحو، ج  )٤(

  .٣٤سورة النساء، آية    )٥(
  .١٣٤، ص٢السيوطي، همع الهوامع، ج  )٦(
  .١٠٣قائله مجهول النسبة، البيت في الدرر اللوامع، الشنقيطي، ص  )٧(
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  الفصل الثاني
  تركيب جمل أفعال المقاربة

  
  مقاربةترتيب جملة أفعال ال ١.٢

ويؤلفها  االسميةجملة ال :األولالقسم : إلى قسمين الجملة في العربية تنقسم
ويؤلفها فعلية الجملة ال: الثانيالقسم و  .المسند والمسند إليه: عنصران أساسيان، هما

المسند والمسند إليه، في الفعل الالزم، وتكملة في الفعل : كذلك عنصران، هما
فال تحدث أي تغيير في  ،االسميةدخل على الجمل فعال المقاربة توأ .المتعدي

   .ترتيبها
فال يتقدم  ،يب جملة كان وأخواتهاتويأتي ترتيب جملة أفعال المقاربة مثل تر 

وخبرها اسمها  كذلك ال يتقدمو  ،على أفعال المقاربة اسمها وال خبرها، وهذا هو األصل
  .عليها

 كذلك أتيت ،ن الولد نشيطاً كا: مثل ،فاألسماء بعد كان وأخواتها تأتي معرفة
  :ويندر أن يأتي اسم أفعال المقاربة نكرة محضة مثل قول الشاعر .نكرة مخصصة

  )١( َلُه ُكّل َيوٍم ِفي َخِليَقِتِه أْمرُ   َعَسى َفَرٌج َيأِتي ِبِه اُهللا إنهُ 
وهي في هذا  .أتت في هذا البيت نكرة محضة وهي اسم عسى) فرج(فكلمة

  ).النواة االسميةالجملة (األصل محمولة على الجمل
ن هــذه وذلــك أل ؛ويليــه الخبــر ،ثــم يليــه اســم هــذا الفعــل ،يــأتي فعــل المقاربــة أوالو  

مـن جهـة اإلعـراب،  والتغيير الـذي يطـرأ عليهـا هـو .االسميةاألفعال تدخل على الجمل 
ذلـك وجهة المعنى، فهذه العناصر اللغوية تضيف معنـًى جديـدًا إلـى الجملـة النـواة، مـن 

أمــا مــن جهــة الترتيــب، فهــي ال تخــرج عمــا وصــفناه فــي الجملــة . مقاربــة الفاعــل للحــدث
ال يتقـدم الخبـر :" قال السـيوطي .النواة، وهي بذلك تعامل معاملة كان وأخواتها االسمية

أن (فالجملـة المكونـة مـن ، )٢("أن يقـوم عسـى زيـد: فـال يقـال ،في هذا الباب على الفعل
                                                 

، ١شفاء العليل في إيضـاح التسـهيل، جالسلسيلي،   قائله أبو محجن الثقفي، وهو موجود في  )١(
 .٣٤٧ص

 )الشارح.(١٤٢، ص ٢السيوطي، همع الهوامع، ج) ٢(
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ـوز العربيـة تقـدم  فال يجـوز أن يتقـدم علـى الفعـل عسـى، ،سىخبر للفعل ع) والفعل وتج
كــذلك فــي أن يتقــدم الخبــر علــى المبتــدأ فــي جملــة هــذه  ، وال إشــكالالخبــر علــى المبتــدأ

   .األفعال
وال يتقدم :" ، قال السيوطيأفعال المقاربة بين الفعل واالسموقد يتوسط خبر 

  .تغرب الشمس كادت :مثل قولنا )١("،ويتوسط بال أن ،خبرها
ووضح السيوطي  ،)أن(فالشرط في توسط خبر هذه األفعال هو عدم اقترانها بـ

ويتوسط بين الفعل واالسم إذا لم يقترن بأن :" حيث قال توسطها،السبب في  ذلك
والسبب في ذلك أن أخبار هذه : قال ابن مالك. طفق يصليان الزيدان: نحو ،اتفاقاً 

. نها أفعاال، فلو قدمت الزدادت مخالفتها األصلاألفعال خالفت أصلها بلزوم كو 
فلها حال ضعٍف بالنسبة إلى األفعال الكاملة  ،تصرف، فإنها أفعال ضعيفة ال توأيضاً 

 ،وحال قّوة بالنسبة إلى الحروف .فلم تتقدم أخبارها لتفضلها كان وأخواتها ،التصرف
ابن مالك أن أصل  ومعنى قول، )٢("لها على أن وأخواتها الً يفأجيز توسطها تفض

ولكن يشترط في أفعال المقاربة أن يكون  ،الجملة أن يكون المبتدأ والخبر اسمين
وبهذا تكون خالفت األصل ولو تقدم خبرها عليها لخالفت في  ،خبرها جملة فعلية

وهو أن بعض هذه األفعال  ،والسبب اآلخر الذي تحدث عنه ابن مالك .موضعين
وهذا ضعف لهذه األفعال وهو ما تحدث  ،ل األخرىجامدة ال تتصرف مثل األفعا

ومرتبة أعلى من مرتبة  ،عنه، ووضع هذه األفعال في مرتبة أقل من كان وأخواتها
 ،والحروف التي ال تتصرف ،الحروف فمرتبتها وسطى بين األفعال الكاملة التصرف

  .سمح لها أن يتوسط خبرها بين الفعل واسمها
 أن سبب في عدم تقدم أخبار هذه األفعال عليها هوومن النحاة من قال بأن ال  

وأخبارها :" حيث قال الدماميني في ذلك ،يتضمن معنى الحرف ،بعض هذه األفعال
ألن منها ما هو متضمن للحرف وهو  ،أخبار أفعال المقاربة ال تتقدم عليها: أي

 ،يمتنعوالتقديم للخبر نوع من التصرف ف ،والحرف ال يتصرف فيه فكذا شبيهه ،عسى

                                                 

 .١٤٢، ص ٢المرجع نفسه، ج  )١(

 .١٤٣-١٤٢، ص٢المرجع نفسه، ج  )٢(
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على ) عسى(ما المانع الذي منع أن تحمل  ولكن يمكن القول )١("،وحملوا البواقي عليه
فنرى أن الرأي الذي قدمه ابن مالك  .كاد وكرب وأوشك :نحو األفعال التي تتصرف

  .أقرب إلى الصواب من الرأي الذي قدمه الدماميني
هم المبرد ف ،سمها مطلقاً أما النحاة الذين قالوا بجواز توسط الخبر بينها وبين ا

  .والسيرافي والفارسي
  

  خبر هذه الجمل؛ ٢.٢
. مفردًا، وجملًة، وشبه جملة :يأتي الخبر في اللغة العربية على عدة أضرب

يخرج عن الصور التي يقع عليها فال  ،أفعال المقاربة يأخذ إحدى هذه الصورخبر و 
  . في الجملة البسيطة

فخبرها  ؛يختلف عن أخبار كان وأخواتها ،خبر جمل أفعال المقاربةغير أن 
وشرط :" جاء في التصريح .وُيشترط أن تكون هذه الجملة فعلية ،يجب أن يأتي جملة

ندر مجيء وي )٢("،الجملة الواقعة خبرا لهذه األفعال أن تكون فعلية لتدل على الحدث
 ،)٣("ر أبؤساً عسى الغوي:" مثل قولهم ،ويعد من الحاالت الشاذة ،خبر هذه الجمل اسماً 

أتي خبر هذه أن ي وشذ أيضاً  ،وهذا من الشذوذ) أبؤساً (فجاء خبر عسى هنا مفردًا 
  :قول الشاعر الجمل جملة اسمية نحو

  )٤( ِمَن األْكَواِر َمرَتُعَها َقِريبُ   َوَقْد َجَعَلْت َقُلوُص ْبَني ِزَيادٍ 

                                                 

  .٣٨٠، ص ٢الدماميني، المنهل الصافي في شرح الوافي، ج)  ١(
لى التوضيح على ألفيـة ابـن مالـك، ، التصريح ع)هـ٩٠٥-٨٣٨(األزهري، خالد بن عبد اهللا،   )٢(

تنقيح وتأليف فيصل علي عبد الخالق، إشراف ومراجعة عمر محمد ديارنة، دار اليـراع للنشـر 
 .١٣٨، ص ١، ج١والتوزيع، عمان، ط

، مجمـع )هــ٥١٨ت (الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بـن أحمـد بـن إبـراهيم النيسـابوري،   )٣(
ائبـه وعلـق حواشـيه محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، مطبعـة األمثال، حققه وفصـله وضـبط غر 

  .١٧، ص٢ج. م١٩٥٤/هـ ١٣٧٤، ١الُسّنة المحمدّية، ط
  . ٣٥٢، ص ٩البيت بال نسبة في البغدادي، خزانة األدب، ج  )٤(
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 رافعاً  اً لها مضارعكون فعًا لهذه األفعال يجب أن يوالجمل الفعلية الواقعة خبر 
  :قول الشاعر نحو ،لضمير اسمها

  )١( َقْد َكاَد ِمن ُطوِل الِبَلى أْن َيْمَصَحا  اّمَحى ْعِد َما َقدِ َرْسٌم َعَفا ِمن بَ 
وفي اللمحة ، )٢("فال تكون إال أفعاال : وأما أخبارها:" شبيلي في المقربوقال اإل

وجعل االختالف بين  ،ة من باب كانالبدرية جعل أبو حيان األندلسي أفعال المقارب
حيث يأتي في جمل أفعال المقاربة جملة  ،أفعال المقاربة وكان وأخواتها هو الخبر

ولكن خبرها يكون  ،ومن باب كان أفعال المقاربة:" حيث قال ،فعلها مضارع
  .)٣("مضارعا

ي والفرق بين الخبر في جملة أفعال المقاربة، وجملة كان وأخواتها عند السيوط
  .)٤(هو أْن يأتي خبرها جملة فعلها مضارع دون الجمل األخرى مثل جملة كان

 ،يعود على اسمها ويأتي فاعل الفعل المضارع في جملة أفعال المقاربة ضميراً 
 ،على االسم عائداً  إن ذلك الفعل ال يكون فاعله إّال ضميراً :" قال أبو حيان في اللمحة

كاد زيد (ففي الجملة األولى  )٥("،د زيد يقوم أبوهكا: وال يجوز ،كاد زيد يقوم: تقول
وفاعل هذا الفعل هو ضمير مستتر ) يقوم( فإن خبر كاد هو الجملة الفعلية) يقوم

اسم  ،فإن فاعل الفعل يقوم) كاد زيد يقوم أبوه(يعود على زيد، أما الجملة الثانية 
  .وهذا ال يجوز بالنسبة ألفعال المقاربة ،ظاهر

ذا هو السبب في عدم ـوه ي أحواالً ـال الشروع فتأتـألفع اً ة أخبار ـالواقعال ـأما األفع
ة ـفاألفعال الواقع: قـذ وجعل وطفـوأما أخ:"ي المقربـشبيلي فقال اإل ،اـول أن عليهـدخ
  .)٦("فلم يسغ لذلك دخول أن عليها. ع أخبارها أحوالـموق

                                                 

قاله رؤبة بن العجاج، مجموع أشعار العرب وهو مشتمل علـى ديـوان رؤبـة بـن العجـاج، ص   )١(
١٧٢ . 

 .١٥٢ور، المقرب، صابن عصف  )٢(

 .٢٩-٢٨، ص ١ابن هشام، شرح اللمحة البدرية في علم العربية، ج  )٣(

 .١٣٨، ص ٢السيوطي، همع الهوامع، ج: انظر  )٤(

 .٣٣، ص ١ابن هشام، شرح اللمحة البدرية في علم العربية، ج  )٥(

 .١٥٤ابن عصفور، المقرب، ص  )٦(
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دل على الشروع في ألن أفعال الشروع ت ؛وتأتي أخبار أفعال الشروع أحواالً 
 :مثل قوله تعالى ،يدل على الهيئة اً مضارع وخبر هذه األفعال يأتي فعالً  ،الفعل

َجَرَة َبَدْت َلُهَما َسْوَءاتـُُهَما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرقِ  ﴿ ا َذاقَا الش َلم  اْلَجنِة َونَاَداُهَما  َفَدالُهَما ِبُغُروٍر فـَ
ْيطَآَن َلُكَما َعُدو مِبينٌ رَبـُهمَ  الش ُكَما ِإنَجَرِة َوَأُقل ل َهُكَما َعن تِْلُكَما الش فالجملة الفعلية  )١( ﴾ ا أََلْم أَنـْ

تدل على الهيئة، وهيئة الفعل هي الحال وال  ،للفعل طفق اً الواقعة خبر  ،)نيخصفا(
  .على الفعل) أن(يتوافق الحال مع دخول 

  
  :وعدمه) أن( خبر جملة أفعال المقاربة بـاقتران   ٣.٢

وهذا االقتران أو  ،أو عدمه ال المقاربة من حيث اقترانها بأنتختلف أخبار أفع
، ومنها ما يتجرد منها وجوبًا، عدمه يرتبط بداللة الفعل، فمنها ما يقترن بها وجوباً 

  .ومنها ما يغلب عليه أن يقترن بأن، ومنها ما يغلب أن يتجرد منها
  :تيمكن تقسيم أفعال المقاربة إلى أربعة أقسام على النحو اآلوي

  ).أن(أفعال يجب أن يقترن خبرها بـ )١
 ).أن(أفعال يجب أن يتجرد خبرها من   )٢

 ).أن(أفعال يغلب أن يقترن خبرها بـ  )٣

 ).أن(أفعال يغلب أن يتجرد خبرها من   )٤

  ):أن(األفعال التي يجب أن يقترن خبرها بـ :أوال
حرى (  فمنها ،أخبارها وال تفارقها) أن(م األفعال التي تالزم وهذا القسم يض

أما قارب :" قال ابن عصفور .من أخبارها) أن(فال يجوز لنا أن نحذف  ،)واخلولق
وجعل أبو القاسم قارب  .وال يجوز حذفها ،واخلولق فال يستعمل الفعل بعدها إال بأن

على  ةألنها ليست بداخلو  ؛الباب ألنها ليست من هذا ؛مما األجود فيه أن يستعمل بأن
قارب زيد : فتقول ،في صريح الكالم بداللة مجيء مفعولها اسماً  ،المبتدأ والخبر

  .)٢("وٕانما دخال في هذا الباب لما فيه من معنى المقاربة ،وكذلك اخلولق ،القيام
                                                 

 .٢٢سورة األعراف، آية   )١(

أبـــو القاســـم : الزجـــاجي.١٠٧، ص٢، ج)الشـــرح الكبيــر(، شـــرح جمــل الزجـــاجي ابــن عصـــفور  )٢(
 .عبد الرحمن بن اسحق النهاوندي
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قول  :ومن أقوالهم ،)أن(بـ) حرى واخلولق( ولم يختلف النحاة في اقتران خبر 
إن كان الفعل ) أن(أن يكون مقرونا بـ:" هشام في حديثه عن خبر أفعال المقاربةابن 

  .)١("واخلولقت السماء أن تمطر ،حرى زيد أن يأتي: حرى واخلولق نحو
ال يجوز : قال الخضراوي .السماء اخلولق أن تمطر: وتقول:" وقال السيوطي

قتران هذه األفعال بأن أما السبب في ا )٢("،ذلك في اخلولق، بل يختص بأوشك وعسى
فلذلك وجب أن تأتي أن مع خبر هذه  ،هو أن هذه األفعال يمكن أن يتأخر حصولهاف

بأن  أن يكون المضارع مقروناً :" قال األزهري. األفعال ألنها مشعرة باالستقبال
ن الفعل أل ،)حرى واخلولق: (ن كان الفعل الدال على الترجيإ ،المصدرية وجوباً 
حرى : فاحتيج إلى أن المشعرة باالستقبال نحو ،قد يتراخى حصولهالمترجى وقوعه 

إن ذلك يؤدي إلى جعل الحدث : فإن قيل ،السماء أن تمطر تواخلولق ،زيد أن يأتي
أو على تقدير  -زيد عدل -وهو غير جائز فُيرّد بأنه من باب ،عن الذات خبراً 

، واخلولق أمر السماء تيانحرى أمر زيٍد اإل: الخبر نحومضاٍف ما قبل االسم أو قبل 
  .)٣("اإلمطار

  ):أن(األفعال التي يجب أن يتجرد خبرها من : ثانيا
وتنفرد في هذا الباب  ،مطلقاً ) أن(وهذا القسم يضم األفعال التي ال يقترن خبرها بـ

هو أن هذه األفعال تدل  ،بأخبارها )أن(والسبب في عدم اقتران  ،أفعال الشروع كافة
ومن المحال أن  ،تفيد االستقبال )أن(و ،وع في الفعل واألخذ فيهعلى الحال والشر 

: وهو خبر ،ما يجب تجرده من أن:" قال السيوطي في الهمع. يجتمع هذان األمران
ن تخّلص في الفعل، فخبرها في المعنى حال وإ ألنها لألخذ  ؛هلهل وأفعال الشروع

َجَرَة َبَدْت َلُهَما َفَدال  ﴿:"قال تعالى في محكم التنزيل، )٤(لالستقبال ا َذاقَا الش ُهَما ِبُغُروٍر فـََلم

                                                 

 .٢٢٣، ص ١ابن هشام، أوضح المسالك، ج  )١(

  .١٤٥، ص٢السيوطي، ھمع الھوامع، ج  )٢(

 .١٣٩، ص١األزهري، التصريح على التوضيح، ج  )٣(

 .١٣٩، ص ٢السيوطي، همع الهوامع، ج  )٤(
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َهُكَما َعن تِْلكُ  َجَرِة َوَأُقل َسْوَءاتـُُهَما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنِة َونَاَداُهَما  رَبـُهَما أََلْم أَنـْ َما الش
 م ْيطَآَن َلُكَما َعُدو الش ُكَما ِإن١( ﴾ ِبينٌ ل(.  

على  كان الفعل داالً  إنْ  ،أن يكون الفعل المجرد من أن وجوباً :" وقال األزهري
  .)٢("الشروع

 ،أن معظم العلماء متفقون على أن أفعال الشروع يجب أن يتجرد خبرها من أن فنرى
ومن الشواهد على عدم  .أن لالستقبالوالسبب في ذلك هو أن أفعال الشروع للحال و 

وِق  ﴿ :"قوله تعالى) أن(بار أفعال الشروع بـاقتران أخ َفَطِفَق َمْسًحا بِالس وَها َعَليرُد
  :ومن شواهد الشعر قول الشاعر ،)٣( ﴾ َواْألَْعَناقِ 

  )٤(َفَلج َكأِني ُكْنُت باللوِم ُمْغِرَيا  َهَبْبُت أُلوُم الَقلَب ِفي َطاَعِة الَهَوى
، )ألوم القلب(وخبره الجملة الفعلية  ،الشروعفالفعل هّب في هذا البيت من أفعال 

  :وقال الشاعر في أنشأ). أن(ولم يقترن هذا الخبر بـ
  )٥( امَ و تُ أْنَشأُت ُأْعِرُب َعّما كاَن َمك  َمْين الَكاِشِحيَن لُكم َتبينَ لّما 

). أعرب( وهي )أن(ففي هذا البيت الفعل أنشأ خبره جملة فعلية غير مقترنة بـ
  ن ثابتوقال حسان ب

    

  )٦( َكِخْنزيٍر َتمرَغ ِفي َرَمادِ   َم َقاَم َيْشُتُمِني َلِئيمٌ عال
  :وقال آخر

  أَراَك َعلْقَت َتظِلُم َمْن أَجْرَنا
  

  )١(َوُظلُم الَجاِر إْذَالُل الُمِجيرِ 
  

                                                 

  .٢٢سورة األعراف، آية   )١(
  .١٣٩األزهري، التصريح على التوضيح، ص  )٢(
 .٣٣سورة ص، آية    )٣(

والشــــنقيطي، الــــدرر اللوامــــع، ). صــــدر البيــــت(،١٩١ابــــن هشــــام، شــــرح شــــذور الــــذهب، ص   )٤(
  .١٠٣ص

. ٢٦٠، وابــــــن هشــــــام، شــــــرح شــــــذور الــــــذهب، ص٣٤٢، ص١السلســــــيلي، شــــــفاء العليــــــل،ج  )٥(
 ).لما تبّين ميل( ُروي. ١٠٣اللوامع، ص والشنقيطي، الدرر 

 . ٢٤٢، ص١السلسيلي، شفاء العليل، ج   )٦(
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وقال شاعر في ). أن(وجاءت غير مقترنة بـ ،)تظلم( فالفعل علق خبره الجملة
  :أخذ

  َوالُرُسوُم ُتِجيُبِني َفأَخْذُت أْسَألُ 
  

  )٢( َوِفي االْعِتَباِر إَجاَبٌة َوُسؤالُ 
  

وجاءت غير مقترنة  ،)أسأل(فخبر الفعل أخذ في هذا البيت هو الجملة الفعلية 
  :وقال آخر في جعل).أن(بـ

  َوَقْد َجَعْلُت إَذا َما ُقْمُت ُيثِقُلِني
  

  )٣(َثْوِبي َفأْنَهُض َنْهَض الّشاِرِب السِكرِ 
  

  :األفعال التي يغلب على خبرها االقتران بأن: ثالثاً 
ن هذين الفعلين يغلب على إحيث  ،)عسى وأوشك(وأفعال هذا الباب هي 

ويجوز الوجهان في االقتران وعدمه  ،وقليل عدم االقتران ،)أن(خبريهما االقتران بـ
هما ، إّال وخبرايمولم يرد هذان الفعالن في القرآن الكر  .ولكن األشهر هو اقترانهما بأن

ٌر ﴿:" قال تعالى ،)أن(مقترنان بـ ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لُكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوُهَو َخيـْ
ا يدلنا على أن وهذ )٤(﴾ لُكْم َوَعَسى َأن ُتِحبوْا َشْيًئا َوُهَو َشر لُكْم َوالّلُه يـَْعَلُم َوأَنُتْم َال تـَْعَلُمونَ 

ومن هذا . ألن أسلوب القرآن الكريم ينماز بقوته وجزالته ؛االقتران بأن أقوى في اللغة
َعَسى رَبُكْم َأن يـَْرَحَمُكْم َوِإْن ُعدتْم ُعْدنَا  ﴿ :قال تعالى، يمكن لنا أن نستنتج أن االقتران أجود

وقال . اقترن بأن) يرحمكم(نالحظ أن خبر عسى ف. )٥(﴾ َوَجَعْلَنا َجَهنَم لِْلَكاِفرِيَن َحِصيًرا
ًرا منُكن ُمْسِلَماٍت مْؤِمَناٍت قَانَِتاٍت تَائَِباٍت َعا ﴿:" تعالى ِبَداٍت َعَسى رَبُه ِإن َطلَقُكن َأن يـُْبِدَلُه َأْزَواًجا َخيـْ

  )٦( .﴾ َساِئَحاٍت ثـَيَباٍت َوأَْبَكارًا

                                                                                                                                             

والسلسـيلي، شـفاء ). وعجزه في الهامش.(٢٦٠من شواهد ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص  )١(
  .١٠٣قائله مجهول النسبة في الدرر اللوامع، الشنقيطي، ص . ٣٤١، ص١العليل ج

إال ( وُروي . ١٠٣والشــنقيطي، الــدرر اللوامــع، ص . ٣٤١، ص١جالسلســيلي، شــفاء العليــل   )٢(
  ). اعتبار إجابة وسؤال

  .٣٥٩، ص٩البغدادي، خزانة األدب، ج  )٣(
  .٢١٦سورة البقرة، آية   )٤(
 .٨سورة اإلسراء، آية   )٥(

 .٥سورة التحريم، آية   )٦(
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أسلوب  وهو جائز غير أن -وهو قليل -عرأما عدم اقترانهما بأن ففي الش
 ،وعلى الرغم من هذا ،ألنه من قول البشر ،سلوب القرآن الكريميرقى إلى أ الشعر ال

ال ُيعّد  وهو يدل على عدم جودته، لكن عدم وجوده، في اللغة فإن عدم االقتران قليل
  :قال الشاعر ،عيباً 

  َعَسى الَكْرُب اّلِذي أْمَسيُت ِفيهِ 
  

  )١(َوَراَءُه َفَرٌج َقِريبُ َيُكوُن 
  

  :وقال آخر في أوشك
  ُيْوِشُك َمْن َفر ِمن َمِنّيَتهُ 

  

  )٢(اِتِه ُيَواِفُقَهارَ غِ  ِفي َبْعضِ 
  

فال تقع األفعال موقع : فأما عسى ويوشك واخلولق:" شبيلي في المقربقال اإل
  .)٣("عربابه الشو  ،وقد تحذف مع عسى ويوشك وهو قليل ،)أن(أخبارها إّال مع 

  .)٤(ن خبر عسى بأن كثير وتجرده قليلأن اقترا فيرىسيبويه  اأم
  .)٥(الشبه بين عسى وكاد ، إلىومن النحاة من رّد عدم اقتران خبر عسى بأن

وأوشك من قسم  ،بأن عسى للترجي ،وهناك من علل اقتران خبر عسى وأوشك
شك االقتران بها والغالب في خبر عسى وخبر أو :" عسى، قال األزهري في التوضيح

 ،وكان القياس وجوب اقتران خبرهما بأن ،ألن عسى من أفعال الترجي ،)بأن(أي
ويوشك زيد أن يحج  ،عسى زيد يحج: تقول ،وأوشك من قسم عسى الذي هو للرجاء

وال يقال ذلك وهو  .شرف عليهأوقد  إالّ  ،وال تقول كاد زيد أن يحج ،ولم يخرج من بلده
فال يكون الغالب معها االقتران بأن كاالقتران في  ،ك للمقاربةفإن كانت أوش ،في بلده

   .)٦("عسى
  :قال الشاعر

                                                 

ولــم أجــده . ٣٢٨، ص ٩أميــة بــن أبــي الصــلت، وهــو موجــود فــي البغــدادي، خزانــة األدب، ج  )١(
  .في ديوانه

 .٣٧٤الزمخشري،  المفصل في صنعة اإلعراب، ص أمية بن أبي الصلت، وهو موجود في  )٢(

 .١٥٢ابن عصفور، المقرب، ص   )٣(

 .١٥٨، ص٣سيبويه، الكتاب، ج: انظر  )٤(

 .٩٧٣، ص ٣األزدي، شرح المقدمة الجزولية الكبير، ج: انظر  )٥(

 .١٤٠على التوضيح، ص األزهري، التصريح   )٦(
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  )١( إَذا ِقيَل َهاُتوا أْن َيمّلوا َو َيْمَنُعوا  َولو ُسئَل الّناُس الّتَراَب ألْوَشُكوا
  :وقال آخر. ودخلت علية أن ،)يمّلوا(فخبر الفعل أوشك هو الجملة الفعلية

  ى َوُهم ِبَتُنوَفةٍ َظّني ِبهم َكَعسَ 
  

  )٢(َيَتَناَزُعوَن َجواِئَز األْمثَالِ 
  

وهو الجملة الفعلية     ،ففي هذا البيت لم تدخل أن المصدرية على خبر عسى
  ).يتنازعون( 

  :قال الشاعر )٣(،قل دخول حرف الباء في خبر أوشكيو 
  أَعاذُل ُتوِشكيَن بأْن َتَرْيِني

  

  )٤( َصِرْيَعا ال أُزوُر َوال ُأَزارُ 
  

يندر دخول السين في خبر عسى بدًال  ،وكما يندر دخول الباء في خبر أوشك
   .)٥(من دخول أن على خبرها

  :الشاعرقال 
  َعَسى َطيٌئ ِمن َطيئ َبْعَد َهذهِ 

  

  )٦( َسُتْطِفئ ُغّالِت الُكَلى َوالَجواِنحِ 
  

من ذلك قوله و  ،فمن الممكن حذفه إذا دّل عليه السياق ،أما خبر هذه األفعال
   :تعالى

وِق َواْألَْعَناقِ ﴿ َفَطِفَق َمْسًحا بِالس وَها َعَليقال، )فطفق يمسح مسحاً (فالمعنى  )٧(﴾ رُد 
نه أ :واألحسن كما قاله مصعب الُخشِنيّ . أي يمسح مسحًا لداللة المصدر :"السيوطي

 )٨(" )وآيباً  ائماً ص(تنبيها على األصل كما تقدم في  مفرداً  ر اسماً بمما ورد فيه الخ
                                                 

والشـــــنقيطي، الـــــدرر اللوامـــــع، . ٢٢٣، ص ١ابـــــن هشـــــام، مـــــن شـــــواهد أوضـــــح المســـــالك، ج  )١(
 .١٠٥ص

  .٣١٣، ص ٩األدب، ج ةالبغدادي، خزان  )٢(
 .١٤١، ص ٢السيوطي، همع الهوامع، ج: انظر  )٣(

). عجــــــزه فــــــي الهــــــامش. (١٤١، ص ٢البيــــــت موجــــــود فــــــي الســــــيوطي، همــــــع الهوامــــــع، ج  )٤(
  .١٠٧الشنقيطي، الدرر اللوامع، ص و 

  .١٤١، ص ٢السيوطي، همع الهوامع، ج: انظر  )٥(
الـدرر والشـنقيطي، . ٣٤١، ص٩قائله قسام بن رواحة، وهو موجود في البغدادي،  خزانـة األدب، ج  )٦(

 .١٠٧اللوامع، ص 

  .٣٣سورة ص، آية    )٧(
  .١٤٣، ص٢السيوطي، همع الهوامع، ج  )٨(
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من تأنى :" -صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا  قول هاخبر اسمها و  ومن شواهد حذف
 هو أن يصيب وكاد هو أن والتقدير كاد )١("،أصاب أو كاد ومن عّجل أخطأ أو كاد

  .يخطأ

فال ) أن(وهو إذا اقترن الخبر بـ ،نحاةوهناك رأي لسيبويه يختلف به عن باقي ال
عسى زيد : فإذا قلت:" لحيث قال السلسيلي في شفاء العلي ،عند سيبويه يصبح خبراً 

أو  ،بل هو منصوب بإسقاط حرف الجر ،أن يقوم فليس أن يقوم عند سيبويه خبراً 
المختار عند  معنى قارب أي قاربت ذلك أو دنوت أن تفعل ولكن بتضمين الفعل

  .)٢(" )أن(ن بـكما هو في غير المقرو  ،جمهور النحويين غير مذهب سيبويه
  :األفعال التي يغلب في خبرها عدم االقتران بأن: رابعاً 

كاد (ويضم  ،وقليل االقتران ،االقتران بأنعدم خبره  علىوهذا القسم يغلب 
َماَواِت َواْألَْرِض َمَثُل  ﴿ :قال تعالى ،فاألشهر عدم اقتران خبرهما بأن ،)وكرب ُه نُوُر السالل

ونٍِة يَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي زَُجاَجٍة الزَجاَجُة َكأَنـَها َكوَْكٌب  ُدري يُوَقُد ِمن َشَجَرٍة مَبارََكٍة زَيـْتُ نُورِِه َكِمْشَكاٍة فِ 
تُـَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه نَاٌر نوٌر َعَلى نُوٍر  يـَْهِدي اللهُ  لُِنورِِه َمن َيَشاء َوَيْضِرُب  ال َشْرِقيٍة َوَال َغْربِيٍة َيَكاُد زَيـْ

قَاَل ِإنُه يـَُقوُل ِإنـَها بـََقَرٌة ال َذُلوٌل تُِثيُر  ﴿ :"وقال تعالى )٣( ﴾ اللُه اْألَْمثَاَل لِلناِس َواللُه ِبُكل َشْيٍء َعِليمٌ 
 )٤(﴾ َن ِجْئَت بِاْلَحق َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوْا يـَْفَعُلونَ اَألْرَض َوَال َتْسِقي اْلَحْرَث ُمَسلَمٌة ال ِشَيَة ِفيَها قَاُلوْا اآل

والفعل الثاني الذي يشتهر بعدم  .ن الكريم أن كاد ال يقترن خبرها بأنآفنالحظ في القر 
  :ل الشاعر، ومن ذلك  قو )كرب(اقتران خبره بأن 

  َكَرَب القلُب ِمن َجَواه َيُذوبُ 
  

  )٥( وبُ ِحيَن َقاَل الُوَشاُة ِهنُد َغضُ 
  

                                                 

أبـــو القاســـم ســـليمان بـــن أحمـــد المعجـــم الكبيـــر، حققـــه وخـــّرج أحاديثـــه حمـــدي عبـــد الطبرانـــي،   )١(
، ١٧ت، ج.، د١القــــاهرة، ط ،الحميــــد الّســــلفي، دار إحيــــاء التــــراث العربــــي، مكتبــــة ابــــن تيميــــة

  ٣١٠ص
  .٣٤٦، ص١السلسيلي، شفاء العليل ، ج  )٢(
  .٣٥سورة النور، آية   )٣(

  .٧١سورة البقرة، آية   )٤(
كلحب اليربـوعي وقيـل لرجـل مـن طيـئ وهـو موجـود فـي الشـنقيطي، الـدرر اللوامـع، ص قائله   )٥(

١٠٥.   
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وهناك من النحاة من جعل اقتران  .لم يقترن بأن) يذوب(أن خبر كرب  فنرى
شبيلي في شرح قال في ذلك اإل ،واألصل عدم االقتران ،خبر كاد وكرب بأن ضرورة

ومن  ١."ا بأن إّال ضرورةميستعمل الفعل بعدهوأما كاد وكرب فال :" جمل الزجاجي
  :ذلك قول رؤبة بن العجاج 

  اّمَحى َبْعِد َما َقدِ  َعَفا ِمنَرْسٌم 
  

  )٢ (َقْد َكاَد ِمن ُطوِل الِبَلى أْن َيْمَصَحا
  

وأما كاد فإنهم ال :"حيث قال ،فلم يذكر اقتران خبر كرب وكاد بأن ،أما سيبويه
ولم يذكر سيبويه في خبر : "قال ابن هشامو ، )٣("يذكرون فيها أن وكذلك كرب يفعل

فقد وصف سيبويه هذه الظاهرة اللغوية فأخبر أنهم ال  ،)٤("كرب إال التجرد من أن
يستعملون مع خبره أْن، وال ندري كيف تجاهل سيبويه بعض االستعماالت التي ورد 

قال  .، ولعّله يريد بذلك التأسيس للغة الفصحى، لغة القرآن)أن(فيها الخبر مقرونًا بـ
كون أخبارها  ،ادفاتهأعني كاد ومر  ،وٕانما غلب في أفعال المقاربة:" رضي الدين

كأنها لالشتغال والشروع  ،وجوز اقترانها بأن لكونها من شدة القرب الذي فيها ،كذلك
بل محمولة عليه من حيث  ،فهي ليست متضمنة لمعنى كان مثل أفعال الشروع أيضاً 

  .)٥("االستعمال فقط فجاز في بعضها اقتران الخبر بأن
الذي جعل خبر  ،وهذا ينافي قول سيبويه ،جاز اقترانها بأنأفنرى من قوله أنه 

  .كاد وكرب ال يقترن بأن مطلقاً 
فتقع األفعال موقع خبريهما بغير  ،وأما كاد وكرب:" شبيلي في المقربقال اإل

  .)٦("وذلك قليل وبابه الشعر ،وقد تدخل عليهما أن ،أن

                                                 

 .١٠٧، ص ٢، ج)الشرح الكبير(ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي   )١(

العينــي،  المقاصــد النحويــة فــي شــرح شــواهد شــروح  قائلــة رؤبــة بــن العجــاج، وهــو موجــود فــي  )٢(
 .٣٥-٣٤، ص٢األلفية، ج

  .١٥٩ص ،٣تاب، جسيبويه، الك  )٣(
 .٢٣٠، ص١ابن هشام، أوضح المسالك ج  )٤(

 .٣٠٥، ص٢االسترابادي، شرح الكافية في النحو، ج  )٥(

 .١٥٣ابن عصفور، المقرب، ص  )٦(
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وقال السلسيلي في ١."واألعرف في خبر كاد وكرب الحذف:" وقال السيوطي
  .)٢("والتجريد مع كاد وكرب أعرف:" العليل شفاء

فهو تشبيه لهما  ،من قال بأن كاد وكرب إذا دخل على خبرهما أن لنحاةومن ا
تشبيه لهما  ،ألن عسى يغلب اقتران خبرها بأن، وعدم اقتران خبرهما بأن ،)عسى(بـ

ها وأفعال الشروع يتضمن معنا ،وذلك ألن كاد وكرب هما للمقاربة ،بأفعال الشروع
حيث  ،شبيليابن عصفور اإل نحاةومن هؤالء ال ،المقاربة زيادة على الشروع في الفعل

فمن أدخل أن على أخبارهما  ،فلمقاربة ذات الفعل: وأما كاد وكرب:" قال في المقرب
لكثرة  )جعل(ـومن لم يدخلها فتشبيها لهما ب. ألنهما مستقبلة ؛فتشبيها لهما بعسى

  .)٣("المقاربة
ما : -رضي اهللا عنه-قول عمر  ،بأن مقروناً  التي جاء الخبر فيهاد ومن الشواه

  .)٤("غيبالعصر حتى كادت الشمس أن تصليت 
  
  
  
  

  :شواذ أفعال المقاربة في الحديث النبوي الشريف ٤.٢
  أفعال المقاربة في الحديث النبوي الشريف

  كاد: أوالً 
ولم يرد من هذه  .فةاألحاديث النبوية الشريفي  أفعال المقاربة بعض لقد ورد

وعسى من أفعال  ،األفعال في الصحيحين سوى كاد وأوشك من أفعال المقاربة
  .)٥(وجعل من أفعال الشروع ،الرجاء

                                                 

  .١٣٩، ص ٢السيوطي، همع الهوامع، ج  )١(
  .٣٤٥، ص ١السلسيلي، شفاء العليل، ج  )٢(
  .١٥٤ابن عصفور، المقرب، ص  )٣(
جامع الصحيح، كتاب صالة الخوف، باب الصالة عند مناهضة الحصون البخاري، ال  )٤(

 .٩٤٥، رقم الحديث ٣٠٠، ص ١ولقاء العدو، ج

بناء الجملة في الحـديث النبـوي الشـريف فـي الصـحيحين، دار  ،أبو عودة، عودة خليل: انظر  )٥(
 .٢٩٧م، ص ١٩٩١ /هـ ١٤١١، ١األردن، ط ،البشير، عمان
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  الحديث عن أفعال المقاربة : أوال
  :دخول ناٍف على كاد .١

 أما هنا فنورد حديثاً  ،تحدثنا عن الفعل كاد في الفصل األول وعن بنيته ونفيه
ناٍف على كاد لنفي خبرها "وهذا كما جاء في القاعدة أن دخول  ،ال النافيةدخلت عليه 
ففي هذا  )٢("وكان أبو بكر ال يكاد يلتفت في الصالة فالتفت" ومنه، )١("ونفي مقاربته

فالنفي هنا  ،)ال يكاد(في قوله ) كاد(الحديث دخلت ال النافية على فعل المقاربة 
ذهبنا إليه في الفصل األول وهو أن إثباتها إثبات وهذا ما يؤكد ما  .لمقاربة الفعل

  . ونفيها نفي
  دخول أن على خبر كاد  .١

، فلم ترد في القرآن ةحيفي العربية الفص) أن(ال يقترن بـالحظنا أن خبر كاد 
الكريم آية تشير إلى هذا االستعمال، وقد أفاض النحاة في الحديث عن هذا األمر 

العناصر، ويؤكد أن خبرها ال  ت العرب لهذهفيما سبق، فسيبويه يصف استعماال
يقترن بأن مطلقًا، وال ندري ما الذي حمله على تجاهل بعض اللغات التي ترد فيها 
هذه األفعال وقد اقترن خبرها بأن، غير أن النحاة اآلخرين أشاروا إلى االستعمال 

  .اآلخر الذي يقترن فيه خبرها بأن
وقد جاء يث النبوي الشريف، دو الحونحن هنا أمام مستوى لغوي خصب، وه

نى ذلك أن لهذا العنصر اللغوي معو . قتران الخبر بأنعلى الصورة الثانية وهي ا
  :صورتين، هما

 .كاد زيد يقوم: نحو). أن(عدم اقتران خبره بـ .١

 .كاد زيد أن يقوم: نحو). أن(اقتران خبره بـ  .٢

                                                 

تحقيـــق طـــه محســـن، ، لمشـــكالت الجـــامع الصـــحيح توضـــيح والتصـــحيحشـــواهد ال ،ابـــن مالـــك  )١(
 /هــ ١٤٠٥، ١الجمهورية العراقية، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، إحياء التراث اإلسـالمي، ط

  .١٣٧ص م، ١٩٨٥
البخــــاري، الجــــامع الصــــحيح، كتــــاب الصــــلح، بــــاب مــــا جــــاء فــــي اإلصــــالح بــــين النــــاس إذا   )٢(

  .٢٦٩٠لحديث ، رقم ا٢٦٥، ص ٢ج. تفاسدوا



٦٥ 
 

مالك في كتابه ودليل ذلك األحاديث النبوية الشريفة، التي أوردها ابن 
  :، ومنهاشواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح

: قالها شاعٌر كلمُة َلِبيد أصدق كلمةٍ :" -صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا  قول
  .)١("أمّية بن أبي الّصلت أن يسلم وكاد. أال كُل شيء ما خال اهللا باطل

قليل ) أن(ودخول  )لميس(فنرى في هذا الحديث دخول أن على خبر كاد  
 وهوًا، وجاء اسمها علم ،)أن(ن األشهر في خبر كاد عدم االقتران بـونادر، حيث إ

، اً وهذا من الصور القليلة التي جاءت عليها كاد، وهي أن يأتي اسمها علم ).أمّية(
  .)٢()أن(بـ اً مقترن اً وخبرها مضارع

أن مس العصر حتى كادت الش صليتما " :-رضي اهللا عنه-قول عمر و  
  ).تغيب(على خبرها ) أن(دخلت قد و  فيه، ففي هذا الحديث وردت كاد )٣("تغيب

يخطب يوم الجمعة إذا  - صلى اهللا عليه وسلم–بينما رسول اهللا "نس وقول أ
فما يا رسول اهللا َقَحط المطُر فادُع اهللا أن يسقينا فدعاه، فُمِطرنا، : جاءه رجل فقال

) أن نصل(أن خبر كاد اقترن بأن وهو في قوله رىنف )٤("كدنا أن نصل إلى منازلنا
  .بهاال يقترن  على الرغم من أن خبر كاد غالباً 

وفي قول جبر بن مطعم نرى  )٥("كاد قلبي أن يطير"وقول جبر بن مطعم 
  ).يطير( كذلك دخول أن على خبر كاد وهو الجملة الفعلية 

                                                 

البخـــــاري، الجـــــامع الصـــــحيح، كتـــــاب مناقـــــب األنصـــــار، بـــــاب أيـــــام الجاهليـــــة، مـــــج الثالـــــث،            )١(
  .٥٢ص 

 .٢٩٧أبو عودة، بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف، ص : انظر  )٢(

البخاري، الجامع الصحيح، كتاب صالة الخوف، باب الصالة عند مناهضة الحصون ولقاء   )٣(
  .٩٤٥، رقم الحديث ٣٠٠، ص ١و، جالعد

، رقـم الحـديث ٣٢٠، ص ١المرجع نفسه، كتاب االستسقاء، باب االستسقاء علـى المنبـر، ج  )٤(
١٠١٥. 

، رقــم الحــديث ٢٩٨ص-٢٩٧، ص ٣، جكتــاب تفســير القــرآن البخــاري، الجــامع الصــحيح،  )٥(
٤٨٥٤.  
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من كالم الراوي ال من  )أن(ح فزيادة ـفإن ص:" ثـذا الحديـاري في هـقال األنب
  .)١("ألنه صلوات اهللا عليه أفصح من نطق بالضاد -عليه السالم–كالمه 

، فال ضير إن )أن(اقترن بـ) كاد(فنرى في هذه األحاديث أن خبر الفعل 
األحاديث النبوية ف .وٕان كان األغلب عدم االقتران ،دخلت على خبر هذا الفعل

ولكن االقتران ) أن(عدم اقتران خبر كاد بـ يغلب وأشعار العرب وكالمهمالشريفة 
  .جائز

وهو ما خفي على أكثر ) أن(بـ وتضمنت هذه األحاديث وقوع خبر كاد مقروناً "
  .عني وقوعه في كالم ال ضرورة فيه والصحيح جواز وقوعهأ ،النحويين

إال أن وقوعه غير مقرون بأن أكثر وأشهر من وقوعه مقرونًا بأن، ولذلك لم يقع  
َيَكاُد اْلبَـْرُق َيْخَطُف أَْبَصارَُهْم ُكلَما َأَضاء  ﴿ :"نحو قوله تعالى٢".لقرآن إال غير مقرون بأنفي ا

 الل َشْوْا ِفيِه َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُموْا َوَلْو َشاء الّلُه َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصارِِهْم ِإنَشْيٍء َلُهم م ه َعَلى ُكل

ا ﴿: وقوله تعالى )٣(﴾ َقِديرٌ  اْلِجَباُل َهد اْألَْرُض َوَتِخر ْرَن ِمْنُه َوتَنَشقَماَواُت يـَتَـَفط ٤( ﴾ َتَكاُد الس(
  

ويمكن أن يكون هو السبب  ،)أن(ولكن األشهر في خبر كاد عدم االقتران بـ
في ) أن(ـألن السبب المانع من اقتران الخبر ب"، )٥(ن الكريمآفي عدم وقوعه في القر 

تقتضي ) أن(فإن ) جعل(و) طفق(باب المقاربة هو داللة الفعل على الشروع كـ
  .)٦("االستقبال وفعل الشروع يقتضي الحال فتنافيا

ويمكن أن نفسر هذا المستوى الثاني الذي أجاز اقتران خبر هذه العناصر 
  .قد يستعمل في النثر التطور اللغوي، أو هو مستوى آخر وهو). أن(بـ

                                                 

ستفيضـــة لظـــاهرة االستشـــهاد دراســـة م( فجـــال، محمـــود الحـــديث النبـــوي فـــي النحـــو العربـــي،   )١(
، )بالحديث في النحو العربي ودراسة نحويـة لألحاديـث الـواردة فـي أكثـر شـروح ألفيـة ابـن مالـك

  .١٩٢م، ص١٩٩٧ /هـ ١٤١٧، ٢الرياض، ط -أضواء السلف
  .١٥٩، صابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح  ٢)(
  .٢٠سورة البقرة، آية   )٣(
  .٩٠مريم، آية  ةسور   )٤(
  .١٥٩ص  ،ابن مالك،  شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح :انظر  )٥(
  .١٦٠ص  ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح،  )٦(
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 حذف خبر كاد .٣

إذا دّل عليه  المسوغاتومن هذه  لعدة مسوغات، في العربية حذفاليجوز 
ألنه معروف من سياق  ؛فيصبح الخبر متوقعًا ومعروفًا وال حاجة لذكره ،)١(دليل

هذا  ففي، )٢("من تأنى أصاب أو كاد ومن عّجل أخطأ أو كاد:" ومنه الحديثالكالم، 
من تأنى : والتقدير"وفي المرتين ُحذف خبرهما، ،نمرتي) كاد(الحديث ورد الفعل 

  .)٣("أصاب أو كاد يصيب ومن عّجل أخطأ أو كاد يخطئ
  تقدم خبر كاد على اسمها .٤

قول الرسول  )٤("وهو تركيب نادر"ومن الشواهد على تقدم خبر كاد على اسمها
ه كاد يقتل: غفر المرأة مومسة مرت بكلب يلهث قال:" - صلى اهللا عليه وسلم  –

ففي هذا  ،)٥("العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فُغفر لها بذلك
  ).العطش(وتأخر اسمها وهو  ،)يقتله(وهو الجملة الفعلية  ،الحديث تقدم خبر كاد

ويمكن أن نفسر تقدم خبر كاد على اسمها، حمًال لها على مواضع تقدم الخبر 
  . نواةال االسميةعلى المبتدأ في الجملة 

  أوشك : ثانيا
أن  التي يغلب ،وهو من األفعال المتصرفة، وهذا الفعل من أفعال المقاربة

صلى اهللا عليه - عدم االقتران قليل ولكن ورد في حديث النبي و  ،بأن يقترن خبرها
يوشك الرجل متكئا ":-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا  ،بأن غير مقترنٍ  -وسلم

فما وجدنا فيه  ،بيننا وبينكم كتاب اهللا:فيقول ،يث من حديثيعلى أريكته يحدث بحد

                                                 

  ١٩٣ص  ،المرجع نفسه :انظر) ١(
  . ٨٥٨، رقم الحديث٣١٠، ص١٧الطبراني، المعجم الكبير، ج: انظر )٢(
  .١٩٤جال، الحديث النبوي في النحو العربي، ص ف  )٣(
  ٢٩٧أبو عودة، بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف، ص   )٤(
البخاري، الجامع الصحيح، كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحـدكم فليغمسـه   )٥(

  .٣٣٢١، رقم الحديث ٤٤٨، ص ٢فإن في إحدى جناحيه داء وفي األخرى شفاء، ج
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 - ، أال وٕاّن ما حّرم رسول اهللامن حالل استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه
   .)١(".مثل ما حّرم اهللاُ  -صلى اهللا عليه وسلم

  عسى :ثالثا
 وقد تأتي عسى ،ويعد هذا الفعل من أفعال الرجاء ويقترن خبره بأن وجوباً 

وما : "-رضي اهللا عنهما-وشاهد ذلك قول أبي بكر لعمر  ،متضمنة معنى فعل آخر
  .)٢("عسيتهم أن يفعلوا بي
شاهد على صحة تضمين فعل معنى فعل آخر وٕاجرائه مجراه " :قال ابن مالك

 ،وأجريت مجراها) حسب(ن عسى في هذا الكالم قد تضمنت معنى إف ،في التعدية
على أنه  تقديراً ) أن يفعلوا(ونصبت  ،نه مفعول أولأفنصبت ضمير الغائبين على 

ولكن جيء  ،)حسب(كما لو كان بعد ) أن(من  وحق أن يكون عارياً  ،مفعول ثان
قد تسد بصلتها مسد ) أن(وألن  ،بالكلية عن مقتضاها) عسى(لئال تخرج ) أن(بـ

 فال يستبعد مجيئها بعد المفعول األول بدال منه وسادة مسد ،)حسب(مفعولي 
  .)٣("مفعوليها

الهاء والميم حرف خطاب و ) عسيتهم (ويجوز جعل تاء " :وقال ابن مالك أيضاً 
وهذا وجه حسن وفيه نصر للفراء في  ،)عساهم أن يفعلوا بي:(والتقدير) عسى(اسم 

   .)٤("الكاف والميم) رأى(حرف خطاب وفاعل ) أرأيتكم (كون تاء
  علق: رابعا

                                                 

، سنن )هـ٢٧٣-٢٠٩(، )ابن ماجة(ابن ماجة، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني الشهير بـ  )١(
ابن ماجة، حكم على أحاديثه وآثاره وعّلق عليه العالمة المحدث محمد ناصر الدين األلبـاني، 
ـــادات أبـــي الحســـن القطـــان،  ووضـــع الحكـــم علـــى  طبعـــة مميـــزة بضـــبط نصـــها مـــع تمييـــز زي

ثار وفهرست األطراف والكتب واألبواب، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن الحسن األحاديث واآل
آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، لصاحبها سعد ابـن عبـد الـرحمن الراشـد، الريـاض، 

 .١٥-١٤ت، ص.، د١ط

، رقـم الحـديث ١٤٢، ص ٢، جكتـاب المغـازي، بـاب غـزوة خيبـر البخاري، الجامع الصحيح،  )٢(
٤٢٤١-٤٢٤٠.  

  .٢٠٣ص والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح، شواهد التوضيحابن مالك،  )٣(
  .٢٠٤ص المرجع نفسه،   )٤(
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ويأتي معناها بمعنى  ،لشروع تتقارب معانيهاوأفعال ا ،وعلق من أفعال الشروع
فعلقت األعراب :"، ومن الشواهد على ذلكويمكن أن تتوافق هذه األفعال ،)بدأ(

فعلقت األعراب يسألونه : "حيث قال ابن مالك، )١("يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة
: روىويُ :"وقال ابن مالك أيضاً ، )٢("معنى وحكما) طفق(لـ) علق(شاهد على موافقة 

ن هناك تشابهًا إلى حد بعيد بين طفق إ ،ويمكن لنا القول من هذه الرواية ،)٣("فطفقت
ضها عوعلق، وهذان الفعالن من أفعال الشروع وأفعال الشروع تتقارب معانيها مع ب

  .بعضاً 
  :ومن ذلك التشابه قول الشاعر

  )٤(لُمِجيرِ َوُظلُم الَجاِر إْذالُل ا  أَراَك َعِلْقَت َتْظِلُم َمْن أَجرَنا
  :جعل: خامسا

أما إذا جاء بمعنى  ،وهذا الفعل من أفعال الشروع إذا جاء بمعنى البدء
 كغيره من أفعال المقاربة يأخذ اسماً  وهو. التحويل فيعد من أفعال التصيير والتحويل

 تخلوبشرط أن يكون خبره جملة فعلية فعلها مضارع  ،في محل نصب وخبراً  مرفوعاً 
  .تفيد االستقبال وأفعال الشروع تدل على الحال) أن(ألن  ؛)أن(من 

جملة  )جعل(أما في بعض األحاديث النبوية الشريفة فقد جاء خبر الفعل 
فجعل :" -صلى اهللا عليه وسلم-ومن ذلك قول رسول اهللا ، )٥()كلما(فعلية مصدرة بـ

من  يرهكغ مضارعاً  وحقه أن يكون فعالً "، )٦("،كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر

                                                 

يعطــي المؤلفــة ) ص(البخــاري، الجــامع الصــحيح، كتــاب فــرض الخمــس، بــاب مــا كــان النبــي  )١(
 .٣١٤٨، رقم الحديث ٤٠٤ص-٤٠٣، ص ٢قلوبهم وغيرهم، ج

 .١٣٨حيح لمشكالت الجامع الصحيح، ص ابن مالك، شواهد التوضيح والتص  )٢(

  .١٣٥المرجع نفسه، ص   )٣(
 .٢٣٨، ص ١الكواكب الدرية، جالحطاب، البيت بال نسبة في   )٤(

  .١٣٥ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح، ص : انظر  )٥(
، رقـم ٨٤، ص ٢ج.البخاري، الجامع الصحيح، كتاب البيـوع، بـاب آكـل الربـا وشـاهده وكاتبـه  )٦(

  .٢٠٨٥ديث الح
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جعلت كلما شئت فعلت : فعل كذا وال يقالجعلت أ: ة فيقالأفعال باب أفعال المقارب
  .)١("وال نحو ذلك

فجعل الرجل إذا لم يستطع :" -رضي اهللا عنه-أما في قول عبد اهللا بن عباس
  ).إذا(فقد جاء خبره جملة فعلية مصدره بـ، )٢("أن يخرج أرسل رسوال
فما جعل يشير بيده إلى ناحية من :" -هرضي اهللا عن-نسأأما في قول 

   .)٣("السماء إال تفرجت
ن صحبها ألن أفعال الشروع إ ؛غرابة) فما جعل يشير( وفي : "قال ابن مالك

على ) ما(وقد ندر في هذا الحديث دخول  ،جعلت ال ألهو: نحو ،نفي كان مع خبرها
  .)٤("واحد) جعل ال يفعل(و) ما جعل يفعل(ل ذلك أن معنى وسهّ  ،جعل

  
  الخاتمة ٥.٢

وتأخذ  تبقي المبتدأ مرفوعاً  ،إن أفعال المقاربة والرجاء والشروع أفعال ناسخة
األولى هي  :عن غيرها من النواسخ من جهتين اختلفت خبرًا في محل نصب، ولكنها

وأفعال الرجاء تدل على رجاء  ،فأفعال المقاربة تدل على قرب وقوع الفعل ،المعنى
ُيشترط في : شروع تدل على الشروع في الفعل والبدء فيه، والثانيةوأفعال ال، حصوله

   .أو مصدرًا مؤوالً  خبرها أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع
وأفعال . أوشك، وهلهل، وقارب، وألم و كاد، وكرب، : أما أفعال المقاربة فهي

، قفِ ق، وطَ لِ شرع، وعَ : وأفعال الشروع هي ،عسى، وحرى، واخلولق: الرجاء هي
، وأنشأ، وبدأ، وأخذ، وجعل، وأقبل وهب.  

                                                 

  .١٣٦ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح، ص   )١(
البخـــاري، الجـــامع الصـــحيح، كتـــاب تفســـير القـــرآن، بـــاب وأنـــذر عشـــيرتك األقـــربين واخفـــض   )٢(

 .٤٧٧٢-٤٧٧١رقم الحديث ، ٢٧٣ص ، ٢ج. جناحك وألن جانبك

، ص ١يتـه، جالمرجع نفسه، كتاب الجمعة، باب من تمطر في المطر حتى يتحادر علـى لح  )٣(
  .١٠٣٣، رقم الحديث ٣٢٥

  .١٣٧ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح، ص   )٤(
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، وأفعال يمكن أن تعد وهناك أفعال من أفعال المقاربة جامدة وأخرى متصرفة
ومن أفعال الشروع، جميع و عسى، وحرى : ومن األفعال الجامدة شبه متصرفة،

  .كاد: أوشك، ومن األفعال شبه المتصرفة: األفعال المتصرفة
وبذلك فإن النفي يكون لمقاربة الفعل وليس للفعل  ،وقد يدخل النفي على كاد

  .وٕانما النفي هو لمقاربة الفعل ،اً ونفيها نفي اً فيكون إثباتها إثبات ،نفسه
ومنهم من أهملها في قسم أفعال المقاربة  ،وهناك أفعال ذكرها قلة من النحاة

  .ألم، وقارب، وهلهل: ومن هذه األفعال
والرجاء والشروع فمعظم األفعال ال اختالف  في  أما تقسيم األفعال في المقاربة

فمنهم من وضعه في قسم  ،تقسيمها، إال الفعل هلهل فقد اختلف بعض النحاة فيه
  .في قسم أفعال المقاربة ، وكان من األفضل وضعهأفعال الشروع

فإنها تدخل على  ،أما دخول أن على خبر أفعال المقاربة والرجاء والشروع
خبر هذه األفعال  تقترنيمكن أن و وال تدخل على أخرى  ،فعالبعض أخبار هذه األ

ألن أفعال ف ؛أما السبب في عدم اقترانها بأفعال الشروع ،ال تقترن كثيراً  أو غالباً ) أن(بـ
تدخل  ، فإن خبر كاد الوعلى الرغم من هذا ،الشروع تفيد الحال وأن تفيد االستقبال

الفعل كاد في القرآن الكريم كان في أن  لكذسبب لعّل و  ،عليه أن في القرآن الكريم
  .الدالة على االستقبال بأن وهذا منع من اقترانها ،عن الحال صيغة الحديث

فمنهم من قيدها بعدد  ،لهاأما أفعال الشروع فلم يقتصر النحاة على عدد معين 
وقد وصف النحاة هذه األفعال، بأنها تدل . جعلها أكثر من ذلكمن ومنهم ، معين
من األفعال غير المتصرفة، أما إذا الشروع في الفعل أو البدء فيه، وهي  على

   .تصرفت فهي من طائفة أخرى ذات وصف نحوي يخرجها من طائفة أفعال الشروع
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  المراجع
 

) هـ٦٥٤ -٥٦٢( زدي، أبو علي عمر بن محمد بن عمر األزدي الشلوبيناأل
حققه تركي بن سهو بن درسه و  ،شرح المقدمة الجزولية الكبير) م ١٩٩٤(

  .هـ١٤١٤، ٢ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،نزال العتيبي

، تحقيق تهذيب اللغة )ت.د ()هـ٣٧٠ -٢٨٢( حمدأمنصور محمد بن  وزهري، أباأل
الدار المصرية للتأليف  ،مراجعة محمد علي النجار ،علي حسن هاللي

 .١ط .والترجمة

التصريح على التوضيح على  )٢٠٠٤ ()هـ٩٠٥-٨٣٨( زهري، خالد بن عبد اهللاأل
إشراف  ،تنقيح وٕاعداد وتأليف فيصل علي عبد الخالق ألفية ابن مالك،

 .١ط ،عمان ،دار اليراع للنشر والتوزيع ،ومراجعة عمر محمد ديارنة

. شـــرح الكافيـــة فـــي النحـــو )م١٩٨٥(االســـتراباذي، رضـــي الـــدين محمـــد بـــن الحســـن،
بــي عمــرو عثمــان بــن عمــر المعــروف تــأليف جمــال الــدين أ) الكافيــة فــي النحــو(

  .٢، ج١دار الكتب العلمية، بيروت، ط. كيبابن الحاجب النحوي المال
، ، اعتنى به وشرحه عبد الرحمن المصطاويديوانه) م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥( امرؤ القيس،

  .٢دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط
وشرحه  ، جمعه وحققهديوان أمية بن أبي الصلت) م١٩٩٨(أمّية بن أبي الصلت، 

 .١يل الجبيلي، دار صادر، بيروت، طسجيع جم

الجامع   )هـ١٤٠٠( )هـ٢٥٦ -هـ ١٩٤(عبد اهللا محمد بن إسماعيل  وبخاري، أبال
من الحديث إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه  دالمسن(الصحيح 

م كتبه رق  ،قام بشرحه وتصحيح تجاربه وتحقيقه محب الدين الخطيب ،وأيامه
نشره وراجعه وقام  ،به وأحاديثه واستقصى أطرافه محمد فؤاد عبد الباقيوأبوا

المطبعة السلفية  ،شرف على طبعه قصي محب الدين الخطيبأبإخراجه و 
  .١ط ،القاهرة ،ومكتبتها
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روح البيان في  )ت.د(البروسوي، اسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي الخلوتي،
الكتب  عبد الرحمن، دارضبط وتصحيح عبد اللطيف حسن  تقسير القرآن،

  .١لبنان، ط-العلمية، بيروت
تحقيق  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، )١٩٨٨( عبد القادر بن عمر ،بغداديال

  .٢ط، مكتبة الخانجي بالقاهرة ،وشرح عبد السالم محمد هارون
، جمع وتحقيق وشرح علي ديوان تأبط شرًا وأخباره)  م١٩٨٤ /هـ ١٤٠٤(تأبط شرًا، 

 .١ار شاكر، دار الغرب اإلسالمي، طلفقذو ا

، تحقيق الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) ١٩٨٤(جوهري إسماعيل بن حّماد ال
  . ١ط ،بيروت ،دار العلم للماليين ،حمد عبد الغفور عّطارأ

 )هـ٦٤٦-٥٧٠ت (الحاجب، جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر، ابن 
محمد بن الحسن  الدين شرحه رضي، الكافية في النحو ،)م١٩٩٠(

  .١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)هـ٦٨٦ت (االستراباذي النحوي، 
الكواكب الدرية شرح األهدل على  )م١٩٩٠(الحطاب محمد بن محمد الرعيني،

، شرح الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري األهدل، من متممة األجرومية
  .١لبنان، ط-بيروتالكتب العلمية،  أعيان القرن الثالث عشر، دار

حيان األندلسي، أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، أبو 
، تحقيق وشرح ارتشاف الضرب من لسان العرب)  م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨(

ودراسة الدكتور رجب عثمان محمد، ومراجعة الدكتور رمضان عبد التواب، 
  .١بالقاهرة، مطبعة المدني، مصر، طمكتبة الخانجي 

ور بــأبي خـــراش الهـــذلي خويلــد بـــن مـــرة، مــن بنـــي قـــرد بــن عمـــرو، المشـــه: خـــراش ابــن
  .، دار القلم العربي، مراجعة وتدقيق أحمد عبد اهللا فرهودديوانه) ت.د(

، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك)  م١٩٩٥(، خضريال
لبحوث ضبط وتشكيل وتصحيح يوسف الشيخ محمد البقاعي، مكتبة ا

  .، بيروت١والدراسات، دار الفكر، ط
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شرح المفصل في صنعة  )م١٩٩٠( )هـ٦١٧ - ٥٥٥(خوارزمي القاسم بن الحسين ال
دار  ،تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين اإلعراب الموسوم بالتخمير،

  .١ط ،لبنان ،بيروت ،الغرب اإلسالمي
المنهل ، )م٢٠٠٨()هـ٨٢٨ت(الدماميني، بدر الدين أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر، 

وهو شرح للوافي وهومتن وجيز في النحو، دراسة  الصافي في شرح الوافي،
 .، بيروت١جبر مطر، دار الكتب العلمية، طوتحقيق فاخر 

قّدم له وشرحه أحمد حسن بسج،  ديوان ذي الرّمة ) م١٩٩٥ /هـ ١٤١٥(ذو الرّمة،
 .١لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروتدار 

مجمــوع أشــعار العــرب وهــو مشــتمل علــى ، )ت.د(التميمــي الســعدي عجــاجرؤبــة بــن ال
، اعتنــى بتصــحيحه وترتيبــه ولــيم بــن الــورد البروســي، ديــوان رؤبــة بــن العجــاج

  .١٧٢دار ابن قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، ص 
دار مكتبة  ،)موسوعة لغوية حديثة( معجم متن اللغة ) م١٩٦٠( حمدأرضا، 

 .١ط، وتبير  ،الحياة

تاج العروس من  )ت.د ()م ١٩٧١ - هـ ١٣٩١(زبيدي محمد مرتضى الحسيني،ال
مراجعة لجنة فنية من وزارة  ،حمد فراجأتحقيق عبد الستار  جواهر القاموس،

 .١ط.مطبعة حكومة الكويت ،اإلعالم

 تاج العروس من جواهر ) م١٩٦٨ /هـ ١٣٨٧( محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،
  .بد العليم الطحاويتحقيق ع القاموس،

 -٤٦٧( زمخشري أبي القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري الخوارزميال
ق عليه محمد قه وعلّ حقّ  المفصل في صنعة اإلعراب،) ٢٠٠١( )هـ٥٣٨

تقديم محمود فهمي  ،محمد عبد المقصود وحسن محمد عبد المقصود
 .١ط .القاهرة ،دار الكتاب المصري ،حجازي

ـــو   )١٩٨٠(القاســـم جـــار اهللا محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري الخـــوارزمي،الزمخشـــري، أب
، دار المعرفـة، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه التأويـل

  .، لبنان، الجزء الثالث، بيروت١ط
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 ،مؤسسة الرسالة ،الفعل زمانه وأبنيته )م١٩٨٣ /هـ ١٤٠٣( إبراهيم ،سامرائيال
  .٣ط ،شارع سوريا، بيروت

، دار النحو العربي في مواجهة العصر )م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥( إبراهيم ،رائيسامال
  .١ط ،بيروت ،الجيل

كلية اآلداب الجامعة  ،من أساليب القرآن )م١٩٨٣ /هـ ١٤٠٣( إبراهيم ،سامرائيال
 .١ط ،بيروت، مؤسسة الرسالة ،عمان  ،دار الفرقان ،األردنية

 .)١٩٨٧-١٩٨٦(، ١ط.مة بغدادبيت الحك .معاني النحو، فاضل صالح ،سامرائيال

شفاء العليل  )م١٩٨٦( )هـ٧٧٠-هـ٧١٥(سلسيلي، أبو عبد اهللا محمد بن عيسى ال
دراسة وتحقيق الشريف عبد اهللا علي الحسيني  ،في إيضاح التسهيل

 .١، طمكة المكرمة مكتبة الفيصلية ،البركاتي

تحقيق عبد  ،كتاب سيبويه) م١٩٩١( ،أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،سيبويه
 .١ط، بيروت ،دار الجيل ،السالم محمد هارون

 ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع )١٩٧٥( )هـ٩١١ت (جالل الدين  ،سيوطيال
 .١ط ،الكويت ،دار البحوث العلمية ،تحقيق وشرح عبد العال سالم مكرم

شرح اللمحة البدرية  )م١٩٨٥( )هـ٧٩٠( إسحاق إبراهيم بن موسى وأب ،شاطبيال
تأليف أبي محمد عبد اهللا جمال  ألبي حيان األندلسي،،ي علم العربيةف

حمد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري تحقيق وشرح أالدين بن يوسف بن 
  .٢ط ،وتعليق وتبويب صالح رواي

المقاصد الشافية في  )م٢٠٠٧ ()هـ٧٩٠( إسحاق إبراهيم بن موسى وأب ،شاطبيال
معهد البحوث العلمية  ،إبراهيم البّناتحقيق محمد  ،شرح الخالصة الكافية
 .١ط ،مكة المكرمة ،وٕاحياء التراث اإلسالمي

تسهيل (شرح التسهيل ) ٢٠٠١( )هـ٧٩٠( إسحاق إبراهيم بن موسى وأب ،شاطبيال
تحقيق محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي  ،)الفوائد وتكميل المقاصد

 .لبنان -بيروت  ،ةدار الكتب العلمي ،منشورات محمد علي بيضون ،السّيد
  .١ط
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شرح التصريح على  )ت.د ()هـ٧٩٠( إسحاق إبراهيم بن موسى وأب ،شاطبيال
 .١، ج١، دار إحياء الكتب العربية، طالتوضيح على ألفية ابن مالك

الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع  )هـ١٣٢٨( حمد بن األمينأ ،شنقيطيال
ة كردستان العلمية بدرب المسمط ، طبع بمطبعالجوامع في العلوم العربية

  .١، طلصاحبها فرج اهللا زكي الكردي ،بالجمالية
على  حاشية الصبان )ت.د ()هـ ٩١٨ت( محمد بن علي الصّبان الشافعي الصّبان،

ضبطه وصححه وخّرج شواهده إبراهيم شمس  ،شرح على ألفية ابن مالك
 ،لبنان ،روتبي ،دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون ،الدين

  .١ط
حققه وخّرج أحاديثه  ،المعجم الكبير )ت.د(حمدأالقاسم سليمان بن  وطبراني، أبال

مكتبة ابن  ،حمدي عبد الحميد الّسلفي، الناشر دار إحياء التراث العربي
  .١، طالقاهرة ،تيمية

 ،مجمع البيان في تفسير القرآن )ت.د(أبي علي الفضل بن الحسن ،طبرسيال
ق وتعليق السيد هاشم الرسولي المحّالتي والسيد فضل اهللا تصحيح وتحقي

 .١ط .دار المعرفة للطباعة والنشر ،اليزدي الطباطبائي

شرح   )م٢٠٠٢( )هـ٩٥٣ت (طولون، أبي عبد اهللا شمس الدين محمد بن علي ابن 
، تحقيق وتعليق عبد الحميد جاسم محمد ابن طولون على ألفية ابن مالك

منشورات محمد علي  ،لبنان ،بيروت ،ر الكتب العلميةدا ،الفياض الكبيسي
 .١ط .بيضون

، بتحقيـق شــرح شــذور كتــاب منتهــى األرب )م١٩٨٨(، محمـد محيــي الــدين،عبـد الحميــد
  .٢٦١ص . ١، بيروت، ط، المكتبة العصرية، صيداالذهب

كتــاب هدايــة الســالك إلــى تحقيــق أوضــح  )م١٩٨٠(،عبــد الحميــد، محمــد محيــي الــدين
  .١وعجزه في الهامش، ج. ٦لبنان، ط-الندوة الجديدة، بيروتار ، دالمسالك
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      الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي الحضرمي واإلشبيلي أب ،عصفورابن 
تحقيق  ،)الشرح الكبير( شرح جمل الزجاجي )م٢٠٠٣( )هـ٦٦٩ -٥٩٧(

  .١ط ،لبنان ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،وضبط أنس بريوي
      الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي الحضرمي واإلشبيلي أب ،ابن عصفور

حمد عبد الموجود وعلي أ، تحقيق عادل المقرب )ت.د( )هـ٦٦٩ -٥٩٧(
 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون ،محمد معوض

 .١ط ،لبنان

صاحب (عماد الدين، أبي الفداء إسماعيل بن األفضل علي األيوبي المشهور بـ
، دراسة الكّناش في فّني النحو والصرف )م٢٠٠٠(،)هـ٧٣٢ت(، )حماة

  .١بيروت، ط-المكتبة العصرية صيدا وتحقيق رياض بن حسن الخّوام،
بناء الجملة في الحديث النبوي  )م١٩٩١ /هـ ١٤١١(،عودة خليل ،عودةأبو 

 .١ط ،األردن -عمان ،دار البشير ،الشريف في الصحيحين

المقاصد النحوية  )م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦(دين محمود بن أحمد بن موسى،بدر ال العيني،
تحقيق  ،)شرح الشواهد الكبرى(المشهور بـ في شرح شواهد شروح األلفية

الكتب محمد باسل عيون السود، منشورات محمد علي بيضون، دار 
 .١ط. لبنان -العلمية، بيروت

معجم ) م١٩٧٢( )هـ١٣٩٢هـ ٣٩٥ت (حمد بن فارس أ، أبي الحسين فارسابن 
  .٢ط ،دار الجيل ،، تحقيق وضبط عبد السالم محمد هارونمقاييس اللغة

دراسة  ،مجمل اللغة )م١٩٨٤( )هـ٣٩٥ت (حمد بن فارس أ، أبي الحسين رسافابن 
 .١ط ،مؤسسة الرسالة ،وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان

ة الحديث النبوي في النحو العربي دراس) م١٩٩٧/هـ١٤١٧((فجال، محمود
مستفيضة لظاهرة االستشهاد بالحديث في النحو العربي ودراسة نحوية 

 ،أضواء السلف مطبعة، لألحاديث الواردة في أكثر شروح ألفية ابن مالك
  .٢ط ،الرياض



٧٨ 
 

، )م١٩٨٠ /هـ١٤٠٠( )هـ٨١٧/هـ ٧٢٩(ن محمد بن يعقوب مجد الدي الفيروزآبادي،
عن للمطبعة  صورةنسخة موبهامشه تعليقات وشروح  القاموس المحيط،

  .٣، طالهيئة المصرية العامة للكتاب ،هـ١٣٠٣األميرية سنة 
 )هـ٦٧١ت(حمد بن أبي بكر األنصاريأعبد اهللا محمد بن  وقرطبي، أبال

الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة ) م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧(
عبد تحقيق  ،اعتنى به وصححه الشيخ هشام سمير البخاري وآي الفرقان،

 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،دار عالم الكتب ،اهللا بن عبد المحسن التركي
  .١، طلبنان

، جمعه وشرحه الدكتور إحسان ُكثير عزة ) م١٩٧١/هـ١٣٩١(ُكثّير عّزة، ديوان
  .١ع دار الثقافة، بيروت، لبنان، طعباس، نشر وتوزي

-٧٠٠(لدمشقي كثير، أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن ضوء بن درع القرشي اابن 
، حققه وخّرج أحاديثه وعّلق عليه أبو تفسير القرآن العظيم) ت.د() هـ٧٧٤

 .١ط .آالء الدكتور كمال علي الجمل

-هـ ٢٠٩() ابن ماجة(ماجة، أبي عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني الشهير بـابن 
، حكم على أحاديثه وآثاره وعّلق عليه سنن ابن ماجة )ت.د )(هـ٢٧٣

لمحدث محمد ناصر الدين األلباني، طبعة مميزة بضبط نصها مع العالمة ا
تمييز زيادات أبي الحسن القطان، ووضع الحكم على األحاديث واآلثار 

اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن . وفهرست األطراف والكتب واألبواب
بن عبد الرحمن مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها سعد . آل سليمان

  .١الرياض ط -الراشد
ت (مالك، جمال الدين بن محمـد بـن عبـد اهللا بـن مالـك الطـائي الجيـاني األندلسـي،ابن 

، تحقيــــق )تســــهيل الفوائــــد وتكميــــل المقاصــــد( شــــرح التســــهيل )ت.د ()هـــــ٦٧٢
محمــد عبــد القــادر عطــا وطــارق فتحــي الســّيد، منشــورات محمــد علــي بيضــون،  

 .١، ج١، لبنان، طدار الكتب العلمية،  بيروت

ت ( جمال الدين بن محمد بن عبد اهللا بن مالك الطـائي الجيـاني األندلسـي، ،مالكابن 
لمشـكالت الجـامع  شـواهد التوضـيح والتصـحيح)  م١٩٨٥/هـ١٤٠٥( )هـ٦٧٢
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تحقيـــق طـــه محســـن، الجمهوريـــة العراقيـــة، وزارة األوقـــاف والشـــؤون ، الصـــحيح
  .١نية، إحياء التراث اإلسالمي، طالدي

، تحقيق المقتضب )هـ١٣٨٦( )هـ٢٨٥ - ٢١٠( اس محمد بن يزيدالعب وأب ،مبردال
وزارة األوقاف المجلس األعلى للشؤون  ،محمد عبد الخالق عضيمة القاهرة

 .٢، طاإلسالمية لجنة إحياء التراث اإلسالمي

لسان  )ت.د(الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقي المصري ومنظور، أبابن 
 .١ط .دار صادر بيروت ،العرب

 ()هـ٥١٨ت (الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري، 
، حققه وفصله وضبط غرائبه وعلق مجمع األمثال، )م١٩٥٤/هـ١٣٧٤

 .١يد، مطبعة الُسّنة المحمدّية، طحواشيه محمد محيي الدين عبد الحم

شرح المقّرب  )ت.د ()هـ٦٩٨ت ( نحاس، بهاء الدين بن النحاس الحلبيالابن 
مكتبة  ،، دراسة وتحقيق خيري عبد الراضي عبد اللطيفالمسمى التعليقة

  .١، طدار الزمان للنشر والتوزيع
هشام األنصاري أبي محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف بن أحمـد بـن عبـد اهللا، ابن 

، ١دار إحيـاء الكتـب العربيـة، ط أوضح المسالك إلـى ألفيـة ابـن مالـك،) ت.د(
  .١ج

هشام األنصاري أبي محمد عبد اهللا جمال الـدين بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـد اهللا بن ا
يـاء الكتـب ، دار إحشرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالـك) ت.د(

  .١، ج١العربية، ط
 -  ٧٠٨(حمد بن عبد اهللا أمحمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف بن  وهشام، أبابن 

لذهب في معرفة كالم العرب ومعه كتاب شرح شذور ا )م١٩٨٨( )هـ٧٦١
 ،، بتحقيق شرح شذور الذهب محمد محيي الدين عبد الحميدمنتهى األرب

 .١ط، بيروت ،صيدا ،المكتبة العصرية

 /٧٠٨(حمد بن عبد اهللا أمحمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف بن  وأب ابن هشام،
ه وضبط ، حققه وفصلمغني اللبيب عن كتب األعاريب) ت.د( )هـ٧٦١

 .١، طغرائبه محمد محيي الدين عبد الحميد



٨٠ 
 

المجلــــــــــس األعلــــــــــى للشــــــــــؤون اإلســــــــــالمية لجنــــــــــة إحيــــــــــاء التــــــــــراث  وزارة األوقــــــــــاف
 .٧٤، ص٣ج )ت.د(اإلسالمي،

، دار األفعال غير المتصرفة وشبه المتصرفة )م١٩٨٩((،حمد سليمانأ ،ياقوت
  .١ط ،اإلسكندرية ،المعرفة الجامعية

  


