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ٌّتها، وأحكامها النّ بحث موسوم بــــ ٌّة)عسى(: ماه  حو

 د: عبد الحكٌم محّمد محّمد كركام.

ٌّة الّتربٌة كّكلة. جامعة غرٌان   كلّ

 مقدمة

ٌّا قدٌما أو حدٌثا وتجده خالٌا  ٌّة، وال تكاد تقرأ كتابا نحو ٌعّد الخالف الّنحوّي متعة الّدراسة الّنحو

 من ذكر هذه الخالفات.

ب هذا الخالف الّتباٌن فً الفهم والّتعلٌل وثبوت الّشواهد، ونحو ذلك... وقد تعّددت أوجه ومن أسبا

ٌّة، ٌّة، وتصّدى لها فً  الخالف حتى شملت كّل أو معظم األبواب الّنحو ٌّة والجزئ مسائلها الكلّ

 ًّ  أٌضا.العلماء باالختٌار والّترجٌح، داعمٌن أقوالهم باألدلّة والحجج، والّتفسٌر الفلسف

ٌّة. ٌّتها، وأحكام صور جملها الّنحو  ومن مسائل الخالف أقوالهم فً )عسى( من حٌث ما ه

ٌّد أن نتحّدث عن  ٌّتها، وعن وٌتحّدث الّنحاة عن )عسى( فً باب )كاد( وأخواتها، لذا من الج ماه

، وأوجه إعراب  ًّ بعض خصائصها فً هذا الباب، ثّم نذكر صور استعمالها فً األسلوب العرب

 هذه الّصور.

فاألفعال باعتبارات متعّددة تنقسم إلى أقسام متنّوعة، فمن حٌث الّنقص والّتمام تكون تاّمة أو 

 (.1ناقصة)

ٌّة: والمراد بالفعل الّتاّم ما ٌكتفً بمرفوعه  ، قال ابن مالك فً األلف

 (.2....................           وذو تمام برفع ٌكتفً)

 (.3، بل ٌحتاج معه إلى منصوب) و ما ال ٌكتفً بمرفوعهأّما الفعل الّناقص فه

 (.4واألفعال الّناقصة نوعان: )كان( وأخواتها، و)كاد( وأخواتها)

ٌّة، ولهذا فصلت عن )كان( وأخواتها الّتً  وٌشترط فً خبر )كاد( وأخواتها أن ٌكون جملة فعل

 (.5ٌكون خبرها مفردا، وجملة بنوعٌها، وشبه جملة)

 حرف؟ )عسى( فعل أم

 (.6ال خالف فً أّن )كاد( وأخواتها أفعال، إاّل )عسى( فاختلف الّنحاة فٌها، أهً فعل أم حرف؟)

وغٌرهم، واستدلّوا  (9( وابن ٌعٌش)8( والمبّرد)7لى أّنها فعل، وهو قول سٌبوٌه)فذهب الجمهور إ

ٌّتها بأشٌاء، منها)  (:11على فعل
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سٌُت، وعسٌنا، وعسٌتم، وعسوا...( كما اّتصال ضمائر الّرفع البارزة بها، تقول: )ع -1

ٌّتها.  تقول: )كتبُت، وكتبنا، وكتبتم، وكتبوا...( فاّتصال الّضمائر بها دلٌل فعل

اّتصال )تاء( الّتأنٌث الّساكنة بها، وهً تختّص باألفعال، تقول: )عسْت هند أن تقوم( كما تقول:  -2

ٌّتها أٌضا. )ذهبْت المرأة(... فاّتصال )تاء( الّتأنٌث الّساكنة  بها دلٌل فعل

ٌٌّن إلى أّنها حرف، وُنسب هذا القول لثعلب، والزّ  ّجاج، وابن الّسّراج، وذهب بعض الّنحو

 (.12وحّجتهم فً ذلك أّنها ال تتصّرف، وهً بمنزلة )لعّل() (11وغٌرهم)

وذهب فرٌق ثالث إلى أّنها حرف إذا اّتصل بها ضمٌر نصب، نحو: )عساي، وعساك، وعساه( 

 (.13و اختٌار سٌبوٌه، قال: ))جعلوها بمنزلة )لعّل( فً هذا الموضع(()وه

والّراجح عندي قول الجمهور، فهً فعل الّتصال ضمائر الّرفع، و)تاء( الّتأنٌث الّساكنة بها كسائر 

 .(لعلّ )، وإذا اّتصل بها ضمٌر نصب فهً حرف بمنزلة األفعال

وقال المرادي: هً فعل ))ٌرد  (14قوع الخبر)هً فعل ٌفٌد رجاء وفـ)عسى( من أخوات )كاد( و

َوَعَسى أَْن َتْكَرُهوا َشْيئا َوهَو َخْيٌر لَُكْم َوَعَسى أَْن   للّرجاء واإلشفاق، وقد اجتمعا فً قوله تعالى:

 (.15[(()216]البقرة: ُتِحبُّوا َشْيئا َوهَو َشرٌّ لَُكْم 

 (.16وتلزم )عسى( صٌغة الماضً، فال ٌأتً منها مضارع وال أمر) 

كما  (17جٌئه مفردا بعد )كاد( و)عسى()وٌشترط فً خبر هذه األفعال أن ٌكون جملة، وشّذ م

ٌّة، و ٌّة بعد )جعل()ٌشترط فً الجملة أن تكون فعل ٌّة أن  (18شّذ مجًء االسم وٌشترط فً الفعل

ٌّة ٌّة بعد )لعّل()؛ لتدّل على ال تكون مضارع  (.19حال أو االستقبال، وشّذ مجٌئها ماضو

 سين )عسى( بين الفتح والكسر:

))إذا اّتصل بـ)عسى( )تاء( الّضمٌر، أو نوناه، نحو: )عسٌَت أن تفعل( و)عسٌنا أن نفعل( 

 َفَهلْ  و)الهندات عسٌن أن ٌقمن( جاز فً الّسٌن الكسر إتباعا للٌاء، وبه قرأ نافع قوله تعالى: 

 (.21[ والفتح هو األصل، وعلٌه أكثر القّراء(()22]محّمد: َعِسيُتْم إِْن َتَولَّْيُتْم 

 اقتران خبرها بـ)أْن(:

أن ٌعود( و)عسى ه منها، واالقتران أولى، تقول: )عسى الغائب دٌجوز اقتران خبرها بـ)أن( وتجرّ 

قال المبّرد: ))و)عسى( األجود فٌها أن تستعمل بـ)أن(... وٌجوز طرح )أن(  (21الغائب ٌعود()

ٌّد(()  (.22ولٌس بالوجه الج
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 حكم خبرها:

المضارع المقترن بـ)أن( لٌس هو نفسه الخبر، وإّنما الخبر هو المصدر المؤّول، ففً )عسى 

ر مؤّوال؛ ال ٌجوز ذكر الخبحضور( إاّل أّنه الّطالب أن ٌحضر( ٌكون الّتقدٌر: )عسى الّطالب ذا 

 ألّنه ال ٌكون فً اللّفظ اسما.

أّما إذا كان الخبر غٌر مقترن بـ)أن( نحو: )عسى الّطالب ٌحضر( فإّن الفعل )ٌحضر( نفسه هو 

 (.23الخبر، وهو فً محّل نصب)

 تقّدم خبرها وتوّسطه:

الفت أصلها بلزوم كونها ( ألّن أخبارها ))خ24ال ٌتقّدم علٌها باتفاق)) كاد(  باب خبر أفعال 

أفعاال، فلو قّدمت الزدادت مخالفتها لألصل، وأٌضا فإّنها أفعال ضعٌفة ال تصّرف لها، إذ ال ترد 

إاّل بلفظ الماضً، إاّل )كاد( و)أوشك(... فلهّن حال ضعف بالنسبة إلى األفعال الكاملة الّتصّرف، 

 لتفضلها )كان( وأخواتها المتصّرفة.وحال قّوة بالّنسبة إلى الحروف، فلم تتقّدم أخبارها 

 (.25)تفضٌال لها على )إّن( وأخواتها  وأجٌز توّسطها

 :(26فإن اقترن الخبر بـ)إْن( ففً الّتوّسط قوالن)

 الجواز، تقول: )عسى أن ٌعود الغائب( ونسب للمبّرد والّسٌرافً وابن عصفور. -1

 للّشلوبٌن.المنع، فتقول: )عسى الغائب أن ٌعود( ونسب  -2

وما نسب للمبّرد مخالف لما فً المقتضب، حٌث قال: ))فأّما قولهم: )عسى أن ٌقوم زٌد(... ففً 

 فهو ٌعّدها فً هذه الحالة تاّمة. ( 27)فاعل )عسى( قولك: )أن ٌقوم( رفع؛ ألّنه 

عسى( ومذهب الّشلوبٌن ))أّنه ٌجب أن ٌكون االسم الّظاهر مرفوعا بـ)ٌقوم( و)أن ٌقوم( فاعل )

 (.28وهً تاّمة ال خبر لها(()

 استعمالها تاّمة وناقصة:

( وذكر الّنحاة لهذه األفعال 29تختّص )عسى( و)أوشك( و)اخلولق( بأّنها تستعمل تاّمة وناقصة)

 (:31ثالثة أحوال)

 وجوب الّنقصان: -1

ٌّن الّنقصان فً هذه األفعال إذا أسندت إلى اسم ظاهر بعده )أْن( والفعل، نحو: )عسى هللا أن  ٌتع

 ٌرحمنا( فاالسم المرفوع اسمها، و)أْن( والفعل فً محّل نصٍب خبرها.
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 وجوب الّتمام: -2

ٌّن الّتمام فً هذه األفعال إذا أسندت إلى )أْن( والفعل، ولم ٌتقّدم علٌها أو ٌتأّخر عنها اسم ظاهر  ٌتع

تاّمة، و)أْن( والفعل فً محّل مرفوع ٌصّح أن ٌكون اسما لها، نحو: )عسى أن ٌذهب( فهً هنا 

 رفٍع فاعل لها.

قال ابن مالك: ))والوجه عندي أن تجعل )عسى( ناقصة أبدا، فإذا أسندت إلى )أْن( والفعل ُوّجه 

اُس أَْن ُيْتَرُكوا بما ٌوّجه وقوع )حسب( علٌها فً نحو:  [ فلّما لم تخرج 1]العنكبوت:  أََحِسَب النَّ

]البقرة: َوَعَسى أَْن َتْكَرُهوا َشْيئا )عسى( عن أصلها، بمثل: )حسب( عن أصلها، لم تخرج 

 (.31[ بل ٌقال فً الموضعٌن: سّدت )أْن( والفعل مسّد الجزأٌن(()216

 جواز الّنقص والّتمام: -3

ٌجوز أن تعّد هذه األفعال ناقصة أو تاّمة إذا جاء بعدها )أْن( والفعل، وبعدها ظاهر ٌصّح أن ٌكون 

فعل الّذي بعد )أْن( أو بهذه األفعال، نحو: )عسى أن ٌأتً الفرُج( فمن جعل )الفرُج( مرفوعا بال

مرفوعا بـ)عسى( فهً عنده ناقصة، ومن جعله مرفوعا بـ)ٌأتً( فهً عنده تاّمة، واألمران 

 (.32جائزان)

مسندا وفً نحو: )) )زٌد عسى أْن ٌخرج( جاز جعل الفعل مسندا إلى )أْن ٌفعل( كما تقّدم، وجعله 

( فعلى األّول ٌكون الفعل تاّما، وعلى الّثانً 33إلى ضمٌر االسم الّسابق، و)أْن ٌفعل( الخبر(()

 ٌكون ناقصا، وفً الحالتٌن )عسى( وما بعدها فً محّل رفٍع خبٌر للمبتدإ )زٌد(.

 صور جملة )عسى( وإعرابها:

 تأتً جملة )عسى( على الّصور اآلتٌة:

 الّصورة األولى:

 مرفوع + أْن والفعل، نحو: )عسى زٌٌد أْن ٌقوم(. عسى + اسم

 للّنحاة فً إعراب هذه الّصورة أقوال، نذكرها على الّنحو اآلتً:

)عسى( فعل ناقص، و)زٌٌد( اسمها، و)أْن ٌقوم( فً موضع نصٍب خبٌر لـ)عسى( وهذا مذهب  -1

ٌٌّن)  (.34البصر

( وإلٌه ذهب 35اشتمال من الفاعل))عسى( فعل الزم، و)زٌد( فاعل، و)أْن ٌقوم( بدل  -2

الّرضً، حٌث قال: ))أرى أّن هذا وجه قرٌب، فٌكون فً نحو: )ٌا زٌدون عسى أْن تقوموا( قد 

جاء بما كان بدال من الفاعل مكان الفاعل، والمعنى أٌضا ٌساعد ما ذهبوا إلٌه؛ ألّن )عسى( بمعنى 

ٌُر ٌُتوّقع و جى قٌامه، وإّنما غلب فٌه بدل االشتمال؛ ألّن ٌُتوّقع، فمعنى )عسى زٌد أْن ٌقوم( أي: 

 (.36فٌه إجماال ثّم تفصٌال... وفً إبهام الّشًء ثّم تفسٌره وقع عظٌم لذلك الّشًء فً الّنفس(()
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قال ابن هشام: ))وٌرّده أّنه حٌنئذ ٌكون بدال الزما تتوّقف علٌه فائدة الكالم، ولٌس هذا شأن 

علمه( كالم تاّم، وقولك: )أعجبنً زٌٌد( كالم تاّم، وقولك: ( فقولك: )أعجبنً زٌٌد 37البدل(()

 )عسى زٌٌد أْن ٌقوم( كالم تاّم، أّما قولك: )عسى زٌد( فلٌس كالما تاّما.

ٌٌّن أجدر أن ٌعتّد به؛ ألّن ما ذكره الّرضً إن ساغ  : ))ومذهب البصر ًّ قال الّدكتور عبد المنعم عل

خبر هذه األفعال قد جاء منصوبا مفردا على األصل  فً )عسى( ال ٌسوغ فً غٌرها، وٌرّده أنّ 

المتروك، األمر الّذي ٌدّل على أّن )أْن( والفعل فً قولك: )عسى زٌٌد أْن ٌنجح( فً موضع نصب 

ٌّون، انظر إلى قولهم:  على أّنه خبر، ولٌس فً موضع رفع على أّنه بدل اشتمال كما زعم الكوف

إاّل أّنه ٌدّل على أّن  -وإن كان نادرا -فإّن هذا ونحوه )عسٌت صائما( و)عسى الغوٌر أبؤسا(...

 ( وهو الّصواب.38)أْن( والفعل فً موضع نصب؛ ألّنه لّما جاء اسما لم ٌجئ إاّل منصوبا(()

)عسى( فعل متعّد بمعنى )قارب( معنى وعمال، أو الزم بمعنى )قرب من أْن ٌفعل( وحذف  -3

 (.39بّرد)الجاّر توّسعا، وهذا مذهب سٌبوٌه والم

جاء فً الكتاب: ))وتقول: )عسٌَت أْن تفعل( فـ)أْن( هاهنا بمنزلتها فً قولك: )قاربت أْن تفعل( 

أي: قاربت ذاك، وبمنزلة: )دنوَت أْن تفعل( و)اخلولقت الّسماء أْن تمطر( أي: ألْن تمطر، 

 (.41و)عسٌت( بمنزلة )اخلولقت الّسماء( (()

بّد لها من فاعل؛ ألّنه ال ٌكون فعل إاّل وله فاعل، وخبرها  وجاء فً المقتضب: ))اعلم أّنه ال

مصدر؛ ألّنها لمقاربته... وذلك قولك: )عسى زٌٌد أْن ٌنطلق( و)عسٌت أْن أقوم( أي: دنوت من 

ٌّة، و)أْن أقوم( فً معنى القٌام(()  (.41ذلك، وقاربته بالّن

تاّم، ومفعولها منصوب على إسقاط الجاّر وقد ذكر ابن هشام أّن سٌبوٌه والمبّرد ٌقوالن بأّنها فعل 

 (.42توّسعا)

وإلى هذا ذهب ابن الّناظم، فقال: ))واألولى جعل )أْن( بصلتها مفعوال به على إسقاط الجاّر، 

 (.43والفعل قبلها تاّم(()

 لكّن سٌبوٌه والمبّرد نّصا على أّنها ترفع االسم وتنصب الخبر مثل )كان(.

)) )أخذ ٌقول( فالفعل ههنا بمنزلة الفعل فً )كان( إذا قلت:  -: )عسى(أي -قال فً الكتاب: ومثله

)كان ٌقول( وهو فً موضع اسم منصوب بمنزلته َثّم، وهو َثّم خبٌر كما أّنه ههنا خبر، إاّل أّنك 

 (.44تستعمل االسم(()

)عسى الغوٌر وجاء فً المقتضب: ))أّما قولهم فً المثل: )عسى الغوٌر أبؤسا( فإّنما كان الّتقدٌر: 

أن ٌكون أبؤسا( ألّن )عسى( إّنما خبرها الفعل مع )أْن( أو الفعل مجّردا، ولكن لّما وضع القائل 

االسم فً موضع الفعل كان حقه الّنصب؛ ألّن )عسى( فعل، واسمها فاعلها، وخبرها مفعولها، أال 

 (.45ن إاّل نصبا(()ترى أّنك تقول: )كان زٌد ٌنطلق( فموضعه نصب، فإن قلت: )منطلقا( لم ٌك

قال عضٌمة: والّذي أراه أّن تفسٌر سٌبوٌه والمبّرد هذه األفعال بـ)قارب( أو )دنا( إّنما هو تفسٌر 

 ( وهو الّصواب.46معنى ال تفسٌر إعراب)

ٌّون -و)أْن( والفعل بدل اشتمال -كما ٌقول الجمهور -))أّنها فعل ناقص -4 وأّن  -كما ٌقول الكوف

َوََل َتْحسَبنَّ   -رحمه هللا -ّد الجزأٌن، كما سّد مسّد المفعولٌن فً قراءة حمزةهذا البدل سّد مس

ّما ُنْملِي لَُهْم َخْيرٌ   (.47[ بالخطاب، واختاره ابن مالك(()178]آل عمران:   الَِّذيَن َكَفُروا أَنَّ
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جمهور، فـ)عسى( ( والّراجح القول األّول، وهو قول ال48وهذا الّتأوٌل فٌه تكلّف، وال ضرورة له)

 فعل ناقص ٌرفع االسم، وٌنصب الخبر.

 الّصورة الّثانية:

 عسى + أْن والفعل + اسم مرفوع، نحو: )عسى أْن ٌقوم زٌد(.

 وللّنحاة فً إعراب هذه الّصورة أقوال أٌضا، نذكرها على الّنحو اآلتً:

زٌد( فاعل )عسى( فعل تاّم، والمصدر من )أْن( والفعل )أْن ٌقوم( فاعل )عسى( و) -1

 (.49)ٌقوم()

؛ ألّنهم ٌجٌزون أن تكون فً هذه الّصورة  ًّ ًّ والفارس وهذا الوجه جائز عند المبّرد والّسٌراف

( ومذهب الّشلوبٌن أّن هذا الوجه واجب ال جائز، و)عسى( تاّمة ال خبر 51ناقصة أٌضا )

 (.51لها)

ٌّن هذا الوجه فً نحو: )عسى أْن ٌضرب زٌٌد عمرا( فال ٌج وز أن تكون )عسى( ناقصة، وٌتع

و)زٌٌد( اسمها، و)أْن( والفعل فً موضع نصب خبرا لـ)عسى( لئاّل ٌلزم الفصل بٌن صلة )أْن( 

ًّ وهو )زٌٌد()  (.52ومعمولها، وهو )عمرا( بأجنب

))أن ٌكون ما بعد الّذي بعد )أْن( مرفوعا بـ)عسى( اسما لها، و)أْن( والفعل فً موضع نصب  -2

على االسم، والفعل الّذي بعد )أْن( فاعله ضمٌر ٌعود على فاعل )عسى( وجاز بـ)عسى( وتقّدم 

ٌّة(() -وإن تأّخر -عوده علٌه  (.53ألّنه مقّدم فً الّن

 (.54ومنع الّشلوبٌن هذا الوجه؛ لضعف هذه األفعال عن توّسط الخبر)

، فتقول على مذهب غٌر وتظهر فائدة الخالف بٌن القولٌن الّسابقٌن ))فً الّتثنٌة والجمع والّتأنٌث

الّشلوبٌن: )عسى أْن ٌقوما الّزٌدان( و)عسى أْن ٌقوموا الّزٌدون( و)عسى أْن ٌقمن الهندات( فتأتً 

 بضمٌر الفعل؛ ألّن الّظاهر لٌس مرفوعا به، بل هو مرفوع بـ)عسى( .

ن( و)عسى وعلى رأي الّشلوبٌن ٌجب أْن تقول: )عسى أْن ٌقوم الّزٌدان( و)عسى أْن ٌقوم الّزٌدو

 (.55أْن ٌقمن الهندات( فال تأتً فً الفعل بضمٌر؛ ألّنه رفع الّظاهر الّذي بعده(()

ٌعرب )أْن( والفعل فً هذه الّصورة مفعوال به توّسط بٌن الفعل وفاعله، كما فً: )ٌرٌد أْن  -3

ٌّان هذا الّرأي ألبً الخطّ  اب، فذكر ٌضربك زٌٌد( على معنى: )ٌرٌد زٌٌد أْن ٌضربك( ونسب أبو ح

أّنه قال: ))وجاز أن ٌتوّسط مفعول )عسى( كما توّسط خبر )لٌس( فً قولنا: )لٌس قائما زٌٌد( وهذا 

القول حسن فً القٌاس، غٌر أّنه رأي رأٌناه، ولم ٌقل به أحد غٌرنا، واّتباعنا ألئّمة الّنحو أحّق 

 (.56وأجمل(()

والّتقدٌر: )قارب قٌام زٌد الوقوع( وهذا ))زعم بعضهم فً هذا الّتركٌب أّن الخبر محذوف،  -4

 (.57تفسٌر معنى(()

والّراجح فً هذه الّصورة القول األّول، وجواز توّسط الخبر ٌحتاج إلى سماع من العرب، قال أبو 

ٌّان: ))وال ٌظهر ذلك إاّل بأن ٌسمع مثل: )عسى أْن ٌقوما الّزٌدان( وال ٌكون مختّصا بلغة  ح

 (.58)أكلونً البراغٌث( (()

 الّصورة الّثالثة:
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 اسم مرفوع + )عسى( + )أْن( والفعل، نحو: )زٌٌد عسى أْن ٌقوم(.

 (:59ولهذه الّصورة إعرابان عند الّنحاة)

)زٌٌد( مبتدأ، و)عسى( فعل ناقص، واسمها ضمٌر عائد على االسم المتقّدم علٌها، فتقّدر  -1

الخبر، و)عسى( ومعموالها فً اإلضمار فً )عسى( و)أْن( والفعل فً موضع نصب على 

 موضع رفع على أّنه خبر المبتدإ.

)زٌد( مبتدأ، و)عسى( فعل تاّم، والمصدر المؤّول من )أْن ٌقوم( فاعل )عسى( وجملة )عسى  -2

 أْن ٌقوم( فً موضع رفع خبر المبتدإ.

 (.61وٌظهر أثر هذٌن اإلعرابٌن فً الّتأنٌث والّتثنٌة والجمع)

ضمار فً )عسى(: )هند عسْت أن تقوم( و)الّزٌدان عسٌا أْن ٌقوما( فتقول على تقدٌر اإل

 و)الّزٌدون عسوا أْن ٌقوموا( و)الهندات عسٌن أن ٌقمن(.

وتقول على تقدٌر الخلّو من اإلضمار فً )عسى(: )هند عسى أْن تقوم( و)الّزٌدان عسى أْن ٌقوما( 

 و)الّزٌدون عسى أْن ٌقوموا( و)الهندات عسى أْن ٌقمن(.

جمهور الّنحاة ٌقولون بالوجهٌن، فالّناقصة المقّدر فٌها اإلضمار لغة تمٌم، والّتاّمة الخالٌة من و

 (.61اإلضمار لغة الحجاز)

ََل َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى  ))والخلّو من الّضمٌر هو األفصح، وبه جاء الّتنزٌل، قال تعالى: 

 (.62[(() 11]الحجرات:  نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسى أَْن َيُكنَّ َخْيًرا ِمْنُهنَّ أَْن َيُكوُنوا َخْيًرا ِمْنُهْم َوََل 

 الّصورة الّرابعة:

 أن ٌّتصل بـ)عسى( ضمٌر نصب، نحو: )عساي( و)عساك( و)عساه(.

 وللّنحاة فً )عسى( عند االّتصال بضمٌر نصب ثالثة مذاهب:

ورفع الخبر، كما أجرٌت )لعّل( مجراها فً )) أحدها: أّنها أجرٌت مجرى )لعّل( فً نصب االسم 

 اقتران خبرها بـ)أْن( قاله سٌبوٌه.

والّثانً: أّنها باقٌة على عملها عمل )كان( ولكن اسُتعٌر ضمٌر الّنصب مكان ضمٌر الّرفع، قاله 

 األخفش... .

، وبالعكس، والّثالث: أّنها باقٌة على إعمالها عمل )كان( ولكن قلب الكالم، فجعل المخبر عنه خبرا

()) ًّ  (.63قاله المبّرد والفارس

( ألّن االستعارة معلّلة، قال المرادّي: ))وأّما 64ورّجح كثٌر من علماء الّتراث مذهب سٌبوٌه)

الّنٌابة فً نحو: )ما أنا كأنت( فذلك لعلّة أّن الكاف ال تدخل على الّضمٌر المجرور، فاحتٌج 

 (.65للّنٌابة(()

المبّرد، فالّذي فً المقتضب ))أّن المفعول مقّدم، والفاعل مضمر، كأّنه قال:  أّما القلب فلم ٌثبت عن

)عساك الخٌر أو الّشّر( وكذلك: )عسانً الحدٌث( ولكّنه حذف لعلم المخاطب به، وجعل الخبر 

 (.66إسما، على قولهم: )عسى الغوٌر أبؤسا( (()

اإلضمار، قال ابن ٌعٌش: ))والقول  فعّبر عن االسم والخبر بالفاعل والمفعول، وٌعنً بالحذف :

الّثالث قول أبً العّباس المبّرد أّن الكاف والٌاء فً )عساك( و)عسانً( فً موضع نصب بأّنه خبر 
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)عسى( وإسمها مضمر فٌها مرفوع، وجعله من الّشاّذ الّذي جاء الخبر منه إسما غٌر فعل، 

 (. 67كقولهم: )عسى الغوٌر أبؤسا( (()

ًّ لم ٌسلم من الّرّد بنحو: ))أّن اإلعراب قلب والمعنى ولو ثبت ما نسب ل لمبّرد والفارس

 (.68بحاله(()

واختار عّباس حسن مذهب سٌبوٌه، قال: ))فً مثل: )عسانً أزورك( و)عساك تزورنً( و)عساه 

ٌزورنا(... من كّل تركٌب وقع فٌه بعد )عسى( الّضمٌر )الٌاء( أو )الكاف( أو )الهاء( وهً 

للّرفع، تكون )عسى( حرفا للّرجاء بمعنى )لعّل( وتعمل عملها، وهذا أٌسر اآلراء... ضمائر لٌست 

وٌجوز اعتبار )عسى( من أخوات )كاد( وهذا الّضمٌر فً محّل رفع إسمها، وال ٌكون كذلك فً 

 (.69غٌر هذا الموضع، واألفضل اإلعراب األّول، واالقتصار علٌه أحسن(()

نشير إلى بعضها على نتائج، جملة من الوفي نهاية هذا البحث يمكن أن ننتهي إلى 

 :الّنحو اآلتي

)عسى( فعل بدلٌل اّتصال ضمائر الّرفع البارزة وتاء الّتأنٌث الّساكنة بها، وٌجوز عّدها حرفا  -

 بمنزلة )لعّل( إذا اّتصل بها ضمٌر نصب.

ناقصة فً: )عسى هللاُ أْن ٌرحمنا( ونحوه، وتكون  تستعمل )عسى( فعال ناقصا وتاّما، فتكون -

تاّمة فً: )عسى أْن ٌذهب( ونحوه، وٌجوز عّدها ناقصة أو تاّمة فً: )عسى أْن ٌأتً الفرُج( 

 ونحوه، وفً: )زٌٌد عسى أْن ٌخرج( ونحوه.

فً )عسى زٌٌد أْن ٌقوم( ونحوه، الّراجح عّد )عسى( فعال ناقصا، و)زٌٌد( اسمها، والمصدر  -

 المؤّول فً موضع نصب خبر لـ)عسى(.

فً )عسى أْن ٌقوم زٌٌد( ونحوه، الّراجح عّد )عسى( فعال تاّما، والمصدر المؤّول فاعل )عسى(  -

 و)زٌٌد( فاعل )ٌقوم(.

ٌّن عّد )عسى( فعال تاّما، و)زٌٌد( فاعل )ٌضرب(  - فً )عسى أْن ٌضرب زٌٌد عمرا( ونحوه، ٌتع

 ل.وفاعل )عسى( هو المصدر المؤوّ 

فً )زٌٌد عسى أْن ٌقوم( ونحوه، الّراجح عّد )عسى( فعال ناقصا، وإسمها ضمٌر عائد على  -

االسم المتقّدم )زٌٌد( والمصدر المؤّول فً موضع نصب خبر )عسى( وهً ومعموالها فً موضع 

 رفع على أّنه خبر للمبتدإ )زٌٌد(.

للّرجاء بمعنى )لعّل( تنصب االسم فً )عسانً أزورك( ونحوه، المختار أْن تكون )عسى( حرفا  -

 وترفع الخبر.   
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 الهوامش:

، ص -1 ًّ  .306اَظش انخهٍم: يعجى يصطهذاخ انُّذٕ انعشت

 .26انّذنٍم إنى أنفٍّح اتٍ يانك، ص -2

 .1/279اَظش ششح اتٍ عقٍم  -3

، ص -4 ًّ  .100اَظش انخهٍم: يعجى يصطهذاخ انُّذٕ انعشت

 .151صاَظش ششح شزٔس انّزْة،  -5

 .1/322اَظش ششح اتٍ عقٍم  -6

 .2/375اَظش كتاب سٍثٌّٕ  -7

 .3/68اَظش انًقتضة  -8

 .7/116اَظش ششح انًفّصم  -9

 .461، ٔانجُى انّذاًَ، ص7/116اَظش ششح انًفّصم  -10

 .4/214، ٔششح انّشضً عهى انكافٍح 1/151، ٔيغًُ انهّثٍة 461اَظش انجُى انّذاًَ، ص -11

 .4/214نّشضً عهى انكافٍح اَظش ششح ا -12

 .2/375كتاب سٍثٌّٕ  -13

 .323، 1/322اَظش ششح اتٍ عقٍم  -14

 .462اَظشانجُى انّذاًَ، ص -15

 .1/230اَظش أٔضخ انًسانك  -16

 .1/334، ٔششح اتٍ عقٍم 1/393اَظش ششح انتّسٍٓم  -17

18-  ًّ  .1/377اَظش ششح األشًَٕ

 .1/216اَظش أٔضخ انًسانك  -19

 .115اتٍ انُّاظى، ص ششح -20

 .1/390اَظش ششح انتّسٍٓم  -21

 .1/163انكايم فً انهّغح ٔاألدب  -22

 . 2/289اَظش جايع انّذسٔس انعشتٍّح  -23
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 .2/122اَظش استشاف انضشب  -24

 .1/395ششح انتّسٍٓم  -25

 .2/143اَظش ًْع انٕٓايع  -26

 .3/70انًقتضة  -27

28-  ًّ  .1/395ششح األشًَٕ

 .209، 1/208ششح انتّصشٌخ اَظش  -29

 .80، 79، ٔدساساخ فً انُّذٕ، ص160 -3/157اَظش كتاب سٍثٌّٕ  -30

 .1/394ششح انتّسٍٓم  -31

32-  ًّ  .1/395اَظش ششح األشًَٕ

 .2/145ًْع انٕٓايع  -33

 .1/151اَظش يغًُ انهّثٍة  -34

 .1/152اَظش يغًُ انهّثٍة  -35

 .4/216ششح انّشضً عهى انكافٍح  -36

 .1/152يغًُ انهّثٍة  -37

 .82دساساخ فً انُّذٕ، ص -38

 .152 -1/151اَظش يغًُ انهّثٍة  -39

 .3/157كتاب سٍثٌّٕ  -40

 .3/68انًقتضة  -41

 .152، 1/151اَظش يغًُ انهّثٍة  -42

 .112ششح اتٍ انُّاظى، ص -43

 .3/160كتاب سٍثٌّٕ  -44

 .3/70انًقتضة  -45

 .3/69اَظش ْايش انًقتضة  -46
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 .1/394، ٔاَظش ششح انتّسٍٓم 1/152يغًُ انهّثٍة  -47

 .2/138اَظش ًْع انٕٓايع  -48

 .78، 77، ٔاإلٌضاح انعضذّي، ص3/70اَظش انًقتضة  -49

 .342، 1/341اَظش ششح اتٍ عقٍم  -50

51-  ًّ  .1/395اَظش ششح األشًَٕ

52-  ًّ  .1/396اَظش ششح األشًَٕ

 .1/342ششح اتٍ عقٍم  -53

 .1/209ششح انتّصشٌخ اَظش  -54

 .1/342ششح اتٍ عقٍم  -55

 .2/123استشاف انّضشب  -56

 .2/123استشاف انّضشب  -57

 .4/352انتّزٌٍم ٔانتّكًٍم  -58

 .114اَظش ششح اتٍ انُّاظى، ص -59

 .1/209اَظش ششح انتّصشٌخ  -60

 . 1/343اَظش ششح اتٍ عقٍم  -61

 .1/209ششح انتّصشٌخ  -62

 .1/153يغًُ انهّثٍة  -63

 .469اَظش انجُى انّذاًَ، ص -64

 . 469انجُى انّذاًَ، ص -65

 .3/72انًقتضة  -66

 .7/123ششح انًفّصم  -67

 .1/153يغًُ انهّثٍة  -68

 .1/628انُّذٕ انٕافً  -69
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 الوصادر والوراجع:

 القرآى الكرين. -

، تذقٍق يصطفى  -1 ًّ أدًذ انُّّذاس، يطثعح استشاف انّضشب يٍ نساٌ انعشب، ألتً دٍّاٌ األَذنس

، ط  ًّ  و.1984، 1انُّسش انّزْث

ذ يذًٍ انّذٌٍ عثذ انذًٍذ، داس إدٍاء  -2 ًّ أٔضخ انًسانك إنى أنفٍّح اتٍ يانك، التٍ ْشاو، عُاٌح يذ

، تٍشٔخ، ط  ًّ  و.1980، 6انتّشاث انعشت

، تذقٍق انّذكتٕس دسٍ شارنً فشْٕد، انقا -3 ًّ ًّ انفاسس ْشج، ال ط، اإلٌضاح انعضذّي، ألتً عه

 و. 1969

، تذقٍق انّذكتٕس دسٍ ُْذأي،  -4 ًّ انتّزٌٍم ٔانتّكًٍم فً كتاب ششح انتّسٍٓم، ألتً دٍّاٌ األَذنس

 و.1997، 1يؤّسسح انّشسانح، تٍشٔخ، ط 

 و.1999، 36جايع انّذسٔس انعشتٍّح، نًصطفى انغالًٌٍُ، انًكتثح انعصشٌّح، صٍذا، ط  -5

ذ َذٌى فاضم، داس انجُى انّذاًَ فً دشٔف ان -6 ًّ ًعاًَ، نهًشادّي، تذقٍق فخش انّذٌٍ قثأج، ٔيذ

 و. 1992، 1انكتة انعهًٍّح، تٍشٔخ، ط 

، نجٕسج يتشي عثذ انًسٍخ، ْٔاًَ جٕسج تاتشي،  -7 ًّ انخهٍم: يعجى يصطهذاخ انُّذٕ انعشت

 و. 1990، 1يكتثح نثُاٌ، تٍشٔخ، ط 

ذ، يطثعح ْهٍٕتٕنٍس تشس، ط  دساساخ فً انُّذٕ، نهذكتٕس عثذ انًُعى عهى -8 ًّ  ، ال خ.1يذ

انّذنٍم إنى أنفٍح اتٍ يانك فً انُّذٕ ٔانّصشف ٔاإلعشاب، إعذاد تاسًح دسيش، األٔائم نهُّشش  -9

 و. 2002، 1ٔانتّٕصٌع ٔانخذياخ انطّثاعٍّح، ديشق، ط 

ذ يذًٍ ا -10 ًّ نّذٌٍ عثذ انذًٍذ، ششح اتٍ عقٍم عهى أنفٍّح اتٍ يانك، نعثذ هللا تٍ عقٍم، عُاٌح يذ

 انًكتثح انعصشٌّح، صٍذا، ال ط، ال خ.

ذ  -11 ًّ ًّ تٍ يذ ًّى )يُٓج انّسانك فً أنفٍّح اتٍ يانك( نعه ًّ ألنفٍّح اتٍ يانك، انًس ششح األشًَٕ

، تذقٍق عثذ انذًٍذ انّسٍّذ، انًكتثح األصْشٌّح نهتّشاث، انقاْشج، ال ط، ال خ. ًّ  األشًَٕ

ذ عثذ  ششح أنفٍّح اتٍ يانك، -12 ًّ ذ عثذ هللا، تذقٍق عثذ انذًٍذ انّسٍّذ يذ ًّ ذ تٍ يذ ًّ التٍ انُّاظى يذ

 و.1988انذًٍذ، داس انجٍم، تٍشٔخ، ال ط، 

ذ تذٔي انًختٌٕ،  -13 ًّ ذ تٍ عثذ هللا تٍ يانك، تذقٍق عثذ انّشدًٍ انّسٍّذ، ٔيذ ًّ ششح انتّسٍٓم، نًذ

 و. 1990، 1يطثعح ْجش، إيثاتح، ط 
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ًّ ششح انتّصشٌخ  -14 ًّ انذهث عهى انتّٕضٍخ، نخانذ األصْشّي، داس إدٍاء انكتة انعشتٍّح، عٍس انثات

 ٔششكاِ، يصش، ال ط، ال خ.

ًّ انّذٌٍ االستشاتارّي، عُاٌح ٌٕسف عًش، يُشٕساخ جايعح  -15 ششح انّشضً عهى انكافٍح، نشض

 و. 1996، 2قاس ٌَٕس، تُغاصي، نٍثٍا، ط 

انًتعال انّصعٍذّي، يكتثح  و انعشب، التٍ ْشاو، عُاٌح عثذششح شزٔس انّزْة فً يعشفح كال -16

ًّ صثٍخ ٔأٔالدِ، انقاْشج، ال ط،  ذ عه ًّ  و.1966ٔيطثعح يذ

 ششح انًفّصم، التٍ ٌعٍش، يكتثح انًتُثًّ، انقاْشج، ال ط، ال خ. -17

ذ ْاسٌٔ، يطثعح انًذَ -18 ًّ ، انكتاب )كتاب سٍثٌّٕ(، نسٍثٌّٕ، تذقٍق ٔششح عثذ انّسالو يذ ًّ

 و. 1988، 2يصش، ال خ، ط 

انكايم فً انهّغح ٔاألدب، ألتً انعثّاس انًثّشد، تذقٍق تغاسٌذ تٍضٌٕ، َٔعٍى صسصٔس، داس  -19

 و. 1989، 3انكتة انعهًٍّح، تٍشٔخ، ط 

ذ يذًٍ انّذٌٍ عثذ انذًٍذ، داس انّشاو  -20 ًّ يغًُ انهّثٍة عٍ كتة األعاسٌة، التٍ ْشاو، تذقٍق يذ

 ٔخ، ال ط، ال خ. نهتّشاث، تٍش

ذ عثذ انخانق عضًٍح، عانى انكتة، تٍشٔخ، ال ط، ال خ.  -21 ًّ  انًقتضة، نهًثّشد، تذقٍق يذ

 انُّذٕ انٕافً، نعثّاس دسٍ، داس انًعاسف، انقاْشج، ال ط، ال خ. -22

، تذقٍق عثذ انعال سانى يكشو، يؤّسسح  -23 ًّ ًْع انٕٓايع فً ششح جًع انجٕايع، نهّسٍٕط

 و.1987، 2تٍشٔخ، ط  انّشسانح،

 

 

 

 

 

 

 


