
 

 

 أفعال املقاربة يف القرآن الكرمي
 (حنوية)دراسة حتليلية 

 

 
 رسالة

للحصول على شهادة  سرجاان الرتبية اإلسالمية بقسم اللغة الشروط  ضقدمت الستيفاء بع
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 الرسالة صالةأب تصريحال

وإذا   ،من عمله ابلنفس نتيجةح الباحث بتمام الوعى أن هذه الرسالة هي صر   
تقليد أو انتحال أو مساعدة  نتيجةكانت يف يوم آت مثبت بدليل على أهنا 

فهذه الرسالة والشهادة اليت حصل عليهما الباحث  ،ص اآلخر كلها أو بعضهاالشخ
 ابطلتان للحكم.
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 كلمة التمهيد

 بسم هللا الرمحن الر حيم

لذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على أشرف األانم احلمد هلل ا
سيدان حممد وعلى اله وأصحابه مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أن ال إله إال هللا 
وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. وبعد، فأان أشكر هللا جزيل 

واملعرفة والفهم حىت متكنت من إهناء   الشكر الذي أدامين الصحة والتوفيق واهلداية
كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة ابملوضوع "أفعال املقاربة يف القرآن الكرمي )دراسة 
حتليلية حنوية(" كشرط من شروط املطلوبة للحصول على درجة سرجاان الرتبية 

ء الدين اإلسالمية بقسم اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عال
 اإلسالمية احلكومية مكاسر.

لقد واجه الباحث مشكالت كثرية يف هذه الرسالة، لكن بفضل وخدمة 
خمتلف األقوام استطاع الباحث يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه الرسالة ابجلودة. 
ولذلك، ود الباحث أن يقدم الشكر اجلزيل على هؤالء املساعدين واملشرفني 

 واملشجعني منهم:

فضيلة والدي  الكرمني العزيزين احملبوبني، األب "عبد الرمحان، س.فد.إ. واألم  .2
ا هللا" اللذان قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل محفظه "ابمسا فوج.
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سن الرشد وساعدين بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت وسأل هللا أن ميد يف 
 ا صراط سواي.عمرمها وأن يرزق هلما الصحة والعافية ويهديهم

مدير جامعة عالء الدين  س، م. أ.، فح. د.يمحدا جوهان جفضيلة األستاذ احل .1
اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابه فضيلة األستاذ الدكتور مردان، م. أ. غ.  

كنائب املدير   وحي الدين، م. هم.كنائب املدير األول، وفضيلة الدكتور 
كنائب املدير الثالثة،   م، م. أغ. دارالسال الدكتور الثاين، وفضيلة األستاذ

ودهم وأفكارهم يف توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية  الذين قد بذلوا جه
 احلكومية مكاسر.

عميد كلية الرتبية وشؤون  مرجوين، س. أغ.، م. فد. احلاج فضيلة الدكتور .3
نائب العميد األول، ك، م. أغ.  م. صبري عمرفضيلة الدكتور : التدريس ونوابه 
، وفضيلة األستاذ نائب العميد الثاينك. أغ، م. م. رشدي وفضيلة الدكتور
نائب العميد الثالث، الذين ك ، م. س. إ، م. فد.إلياس إمساعيلالدكتور احلاج 

قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة 
 عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
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منور، ل. س، ، م. فد. رئيس قسم التدريس اللغة العربية، ايفر ر فضيلة الدكتو  .0
كسكرتري قسم التدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون التدريس   م. فد.إ

 ومها اللذان ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.

فضيلة فضيلة األستاذة الدكتورة احلاجة عمرة قاسم، م.أ. كاملشرفة األوىل و  .6
احلاج مشسورى، س.س.، م.أ. كاملشرف الثاين اللذان ساعداين وأرشداين حىت 

 انتهيت من كتابة هذه الرسالة، عسى هللا أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمني.

مجيع األستاذ واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي من  .5
 اجلامعية.أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة 

مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية الرتبية وشوؤن التدريس بوجه خاص  .1
والطالب األخرى بوجه عام الذين ساعدوين وأعاروين الكتب املتعلقة هبذه 

 الرسالة وأمدوين مبا لديهم من أفكار وآراء يف إعداد هذه الرسالة.

كون هلا منفعة وزايدة وأخريا إين ال أرجو بعد كتابة هذه الرسالة إال أن ت
وعوان بني لدي القراء وال سيما القواعد املتعلقة هبذه الرسالة، وأسأل هللا 

 التوفيق واهلداية يف تنظيم هذه الرسالة، آمني اي رب العاملني.
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 جتريد البحث

 امني ىحممد صرب  : سم الباحثا
 12122220256 : رقم التسجيل

 أفعال املقاربة يف القرآن الكرمي )دراسة حتليلية حنوية(  : موضوع البحث
 

هذه الرسالة تبحث عن أفعال املقاربة يف القرآن الكرمي )دراسة حتليلية حنوية(،  
ومشكالت البحث يف هذه الرسالة وهي : ما هي اآلايت اليت حتتوى على أفعال 

، ما معىن ؟يف القرآن الكرمي ةب أفعال املقاربا، ما إعر ؟ املقاربة يف القرآن الكرمي
اآلايت لتعريف : ؟، اهلدف البحثيف القرآن الكرمي ةايت اليت حتتوي أفعال املقارباآل

يف  ةب أفعال املقارباإعر ، ولتعريف اليت حتتوى على أفعال املقاربة يف القرآن الكرمي
، يف القرآن الكرمي ةمعىن األايت اليت حتتوي أفعال املقارب، ولتعريف القرآن الكرمي

املواد، طريقة تنظيم املواد طريقة استخدام البحث يف هذا البحث يعين، طريقة مجع و 
 وحتليليها.

"كاد"  ةأفعل املقاربة يعين الكلم 10ومن نتائج هذا البحث وجد الباحث  
 20، وكلمة كاد فعل مضارع  يعين 22، كلمة كاد فعل ماض يعين ومعناه مقاربة

 كرب.وغري كلمة كرب  وأوشق. وغري وجدت الكلم أوشك و 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث الفصل األول:

القرآن الكرمي هو كتاب هللا عز وجل املنزل على خامت أنبياءه حممد صلى هللا 
عليه وسلم بلفظه ومعناه، املنقول ابلتواتر املفيد للقطع واليقني املكتوب يف املصاحف 

وهو ذو قيمة  وهو آخر الكتب السماوية 2من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة الناس.
بل هناك من أشخاص  .الذي يقرأون القرآن عجبا عميقا حىت جيعل بريةلغوية ودينية ك

 الذي يبكون عندما هم يقرأون القرآن. 

وأما الغرض من تنزيل القرآن هو يهدي به هللا من اتبع رضوانه سبل السالم،  
نزول القرآن الكرمي هلداية الناس وتنوير أفكارهم  1وخيرجهم من الظلمات إىل النور.

واحهم وعقوهلم، وكان يف نفس الوقت حيدد احللول الصحيحة للمشاكل اليت وتربية أر 
تتعاقب على الدعوة يف خمتلف مراحلها، وجيب عن ما هو جدير ابجلواب من األسئلة 

اليت يتلقاها النيب من املؤمنني أو غريهم، ويعلق على مجلة من األحداث والوقائع اليت  

                                                           

 1(، ص. 2995طبعة؛ االوىل: القاهرة: املكتبة السنة، (املدخل لدراسة القرآن الكرمي حممد بن حممد أبو شهبة، 2 
 .21 (، ص.2995 ، بريوت: دار إحياء العلوم،1)طبعة؛فضائل القرآن اإلمام النسائي، 1 
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حداث فيه موقف الرسالة من تلك األ كانت تقع يف حياة الناس، تعليقا يوضح
 3والوقائع كما ذكران آنفا.

 : 3: 03الزحرف/ سورة يف  نزل القرآن الكرمي ابللغة العربية كما قال هللا تعاىل

       4 

 :1: 21/ قال هللا تعاىل يف سورة يوسفو 

       5   

الذي يريد القرآن أن حيققه يف البشرية اقتضت أن  وملا كانت ضرورات التغيري
يكون منطلقا هذا التغيري هو اجلزيرة العربية، لذا أصبح من الضروري أن يكون القرآن 

  بعضها يف تفسري هذه الظاهرة:ابللغة العربية لألسباب التالية اليت أشار القرآن إىل

 ثر يف استجابة العرب األوائل للقرآن.ؤ اللغة العربية عامل م .أ
 .حي أفضل مع لغة القومو التفاعل الر  .ب
 .التحدي امنا يكون بلغة القوم .ج
 5.اللغة طريق التصور الكامل للرسالة .د

                                                           

 31(، ص. 2021، جممع الفكر االسلمي، 3طبعة ( علوم القرآند حممد ابقر احلكيم، السي3 
 3: 03القرآن الكرمي، سورة الزحرف/ 0 
 1: 21القرآن الكرمي، سورة يوسف/ 6 
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آن وقد عرفنا أن اللغة العربية هي إحدى اللغات وتلعب دورا هاما يف تعليم القر 
واللغة العربية هي الكلمات . صلى هللا عليه وسلم وكذالك يف تعليم أحاديث رسول

اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا 
 1القرآن الكرمي واألحاديث الشريف، وما رواه الثيقات من منثور العرب ومنظومهم.

وصرف، عروض، مث قافية،  ،العلم وهو حنو اللغة العربية تتكون من عدة فروع
 وبعدها لغة قرض، إنشاء، خط، بيان، معان، مع حماضرة، واالشتقاق، هلا اآلدب

ولكن بني تلك العلوم علمان جوهراين البد للطالب لتعلم يعين الصرف  1أمساء.
النحو هو و  9الصرف هو علم يعرف به أحوال الكلم العربية إفرادا وتركيبا. والنحو.

قواعد يعرف هبا أحوال أواخر الكلمات العربية اليت حصلت برتكيب بعضها مع بعض 
  22من إعراب وبناء وما يتبعهما.

القواعد العربية ستعود صاحبها يف استخدام اللغة العربية شفهيا كان أو كتابيا 
بدقة صحيحة حىت يتجنب عن االخطاء خاصة يف معاين اجلملة اليت سيعربها. 

ع أن يركب التعبريات واجلمل العربية لالتصال الفعال أي استطاع أن فحينئذ استطا 
                                                                                                                                                                          

 31. ص، علوم القرآنالسيد حممد ابقر احلكيم، 5 
 1(، ص. 1222بة العصرية، ، بريوت: املتكت31)طبعة؛  جامع الدروس العربيةشيخ مصطفى الغالييين، 1 
 3لبنان: دار الفكر، دس(، ص.  -)بريوتالقواعد األساسية للغة العربية أمحد اهلامشي، 1 
 2(، ص. Alauddin Press University   ،1223)طبعة األوىل؛ علم الصرف الدين،  مكم ل9
 5القواعد األساسية للغة العربية. ص. أمحد اهلامشي، 22 
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يعرب ما يف قلبه ابللغة البسيطة والصحيحة واملفيدة على أن يعين مجلة دون إفادة أو 
نقص ما فيها. ولذلك اتضح لنا أن من أراد أن يدرس اللغة العربية فليدرس النحو 

 22ليسهل عليه نيل الغرض.

 ية ثالثة أقسم: وحرف، اسم، فعل،.وتنقسم كلمة العرب

احلرف : هو كل كلمة ليس هلا معىن إال مع غريها، مثل: يف، أن، هل،  .2
 مل.

االسم: هو كل كلمة تدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو مجاد أو  .1
مكان أو زمان أو صفة أو معىن جمرد من الزمان. مثل : رجل، أسد، 

 ل.زهرة، حائط، القاهرة، شهر، نظيف، استقال
الفعل : هو كل كلمة تدل على حدوث شئ يف زمن خاص، مثل:   .3

 كتب، جيرى، امسع.
 ويتميز الفعل عن غريه من الكلمات يف أنه ميكن:

 اتصاله بتاء الفاعل، مثل: كتبت، شكرت. .أ
 اتصاله بتاء التانيث، مثل: كتبت، تكتب. .ب
 اتصاله بياء املخاطب، مثل: تكتبني، اشكرى. .ج

                                                           
)مكاسر: جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية  غة العربية ودورها يف فهم االايت الرتبوية يف سورة ال عمرانالقواعد اللمرسلم، 22

 3-1(، ص. 1220مكاسر



5 
 

 

 ثل: ليكتنب، اشكرن.اتصاله بنون التوكيد، م .د
 والفعل تنقسم على ثالثة أقسم: الفعل املاضى، الفعل املضارع والفعل االمر.

الفعل املاضى: هو ما دل على حدوث شئ قبل زمن التكلم، مثل: درس،  .أ
 تقدم.

الفعل املضارع: هو ما دل على حدوث شئ يف زمن التكلم أو بعده،  .ب
 مثل: يدرس، يتقدم.

ب به حدوث شئ بعد زمن التكلم، مثل: ادرس، الفعل االمر: هو ما يطل .ج
 21تقدم.

 ويف هذه الرسالة خيتار الباحث  املوضوع "أفعال املقاربة" وهي من علم النحو.
أساسيا، أفعال املقاربة هو يسمى  23أفعال املقاربة هي ما تدل على قرب وقوع اخلرب.

خل على مجلة بكاد وأخواهتا. تعمل كاد وأخواهتا عمل كان وهي أفعال انسخة تد
ولكن الذي يفرق   20االمسية فرتفع املبتدأ ويسمى امسها وتنصب اخلرب يسمى خربها

 بني كاد )أفعال املقاربة( وكان يقع على خربه يعين:

                                                           
 21-21، دمشق: دار احلكمة، دس(، ص. 9)طبعة؛  ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعة، 21
 .391(، ص. n Press UniversityAlauddi ،1223، مكاسر:1)طبعة؛ العربية امليسرةمصطفى حممد نوري، 23 
 . 231لبنان: دار النهضة العربية، دس(، ص.  -)بريوت التطبيق النحويعبده الراجحي، 20 
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مجلة خرب كان تكون مجلة امسية أو فعلية ومجلة خرب كاد التكون إال فعلية  .2
 فعلها مضارع

  .وز يف خرب كادخرب كان ال جيوز اقرتانه أبن املصدرية، وجي .1
ولكن مساوهتما وفرقهما ال جيعل حبث كاد يبحث يف فصول الدراسة مرارا. 

وهذ احدى من أسباب الذي جيعل الباحث اختار هذا املوضوع. أما أسباب اخرى 
ملاذ اختار الباحث املوضوع "أفعال املقاربة" ألن يريد الباحث هذه نتائج البحث 

 لتصري مراجع.

 البحث كالتمشالفصل الثاين: 

  بحثال ايف هذ اثنتني نيقدم الباحث مشكالتي السابقة، اتخلفي وانطالقا من
 كما أييت:

 يف القرآن الكرمي. أفعال املقاربة هي اآلايت اليت حتتوى علىما  .2
 ما إعرب أفعال املقارب يف القرآن الكرمي. .1
 ما معىن األايت اليت حتتوي أفعال املقارب يف القرآن الكرمي. .3

 توضيح معاين املوضوعلثالث: الفصل ا

ألن ال بني معىن الكلمات يلباحث أن لدخول يف جواهر البحث، البد القبل 
 خيطئ القارئ فهم املوضوع.
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 األفعال : مجع من الفعل : كانت عن كل عمل متعد أو غري متعد .2
 مقاربة" –يقارب  –املقاربة : هو مصدر من فعل "قارب  .1

يكاد، –قرب وقوع اخلرب وهي ثالثة: كاد أفعال املقاربة وهي ما تدل على 
 هاال أن خرب إعمل عمل كان تيكرب. و -يوشك، كرب –أوشك 

 يف : حرف جر مبىن على السكون ال حمل له من اإلعرب .3
: 1ة/سورة البقر القرآن الكرمي: هو كتاب هللا هلداية الناس كما قال هللا تعاىل يف  .0

1:  
          15 

وفيه أربع عشرة مائة سورة. وأيضا فيه يشرح حاالت كثرية عن كل يف هذه األرض. 
 يتكون من السور املكية والسور املدنية.

 دراسة عن املراجعالفصل الرابع: 

خدم الباحث ليبحث أفعال املقاربة يف هذا البحث ستأما الكتب الذي سي
ية امليسرة للحاج مصطفى حممد نورى يف الدرس التاسع و فهي كثرية. منها: العرب

، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك ليوسف الشيخ 013-029ثالثني 

                                                           

 1: 1/القرآن الكرمي، سورة البقرة26 
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النحو أل.د. منصور علي حممد عبد السميع يف ابب  حممد البقاعي اجمللد الثاين،
 .111-129صفحة  التاسع

القرآنية. منها: تفسري  ستخدم الباحث أيضا كتب التفسري لتفسري اآلايتي
املراغي ألمحد مصطفى املراغي، وتفسري القرطيب إلبن عبد هللا حممد بن أمحد 

األبصاري القرطيب. والقواميس أو املعاجم املستعملة للرتمجة. منها: معجم الوسيط 
 إلبراهيم مصطفى، املنور أل.و. منور وحممد فريز، واملعجم األلكرتوين.

 البحث مناهجالفصل اخلامس : 

 يف كتابة الرسالة سلك الباحث مرحلتني :

 : مرحلة مجع املواد أوال

يف هذه املرحلة استعمل الباحث طريقة املكتبة وهي القيام مبراجع املواد املتعلقة 
ابلكتب اليت هلا عالقة ابلبحث والكتابة أيضا يزور مكتبة اجلامعة لرؤية مافيها من 

 الطالب والطالبات.الرسائل اليت انتجها السابقون من 

 : مرحالة تنظيم املواد وحتليلها اثنيا

 يف هذه املرحلة استحدم الباحث الطريقة اآلتية: 
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الطريقة اإلستقرائية : هي طريقة تنظيم املواد بواسطة صدر اخلالصة من األمور  .2
 اخلاصة إىل األمور العامة

اآلراء العامة إىل الطريقة القياسية : وهي القيام إبجياد اخلالصة من األشياء و  .1
 األشياء اخلاصة

يتبني مقصودها  ومل الطريقة التحليلية : إذا وجدت مسالة مل يتضح معناها .3
 فيحاول الكاتب أن حيلل املسالة على الطريقة التحليلية.

 
 فوائدهأهداف البحث و الفصل السادس : 

 أهداف البحث : .2
 القرآن الكرمي. يف أفعال املقاربة اآلايت اليت حتتوى على ملعرفة تعريف .أ

 يف القرآن الكرمي. ةإعرب أفعال املقارب ملعرفة تعريف .ب
 يف القرآن الكرمي. ةمعىن األايت اليت حتتوي أفعال املقارب ملعرفة تعريف .ج

 أما فواعد هذا البحث فهي : .1
 ب والقارئني يف فهم أفعال املقاربة يف علم النحو.اتإعطاء املنفعة على الك .أ

يب يف السماع الطالب، تستطيع أن تفهم فهما لكي العلوم العريب األجن .ب
 جيدا.
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لتكون املراد مراجعا على القارئني اآلخرين الذين يريدون أن يكتبوا كتابة  .ج
 علمية متعلقة هبذا البحث.
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 الباب الثاين

  كاد وأخواهتا أو األفعال املقاربة 

 تعريف األفعال املقاربالفصل األول : 

" يف اللغة هي مجع من "فعل" والفعل مصدر فاملفهوم من كلمة  "افعال
من فعل، "يفعل، فعال" مبعىن عمل أو قام به. واما كلمة "املقاربة" فمصدر من  
كلمة "قارب، يقارب، مقاربة" أى داانه، حادثه بكالم حسن. ويف االمر ترك 
وقصد الساداد والصدق. كاد وأخواهتا تعمل عمل كان فرتفع املبتدأ، ويسمى 

 25نصب اخلرب، ويسمى خربها. تسمى أفعال املقاربة.إمسها، وت

فاملقصودرأبفعال املقاربة يف هذا الرسالة هي الكلمات اليت تدخل يف  
 ابب "كاد واخواهتا" أما تعرف افعال املقاربة أخري كما أييت:

 امحد بن البارى األهدل يقول: .2
. "افعال املقاربة" هي األفعال الدالة على قرب حصول اخلرب ودنوه

فاملقاربة مفاعلة ولكن املراد ههنا اصل الفعل وهو القرب وهي مصدر " 

                                                           

 116(، ص. 1222، بريوت: املتكتبة العصرية، 39)طبعة؛  جامع الدروس العربيةشيخ مصطفى الغالييين، 25 



 

 

قارب" الشئ يقارب مقاربة. واما تسمية افعال املقاربة هبذه افعال املقاربة من 
 21ابب التغلى.

 الشيخ مصطفى الغالييىن يقول: .1
"افعال املقاربة" هي االفعال اليت تعمل عمل "كان" فرتفع املبتدا ويسمى 

وتنصب اخلرب ويسمى حربها. وان كانت هذا األفعال ليست كلها امسها 
تفيد املقاربة وقد مسى بذالك جمموعها تغليب انواع هذا الباب على غريه 

 21لشهرته وكثرة استعماله.

 االمام جالل الدين حممد بن عبد هللا بن مالك يقول: .3
هذا "افعال املقاربة" كان كاد وعسى ولكن ندر غري مضارع هلذين خرب. 

 29القسم الثاىن من األفعال الناسخة إلبتداء وهو كاد واخواته.

 ل. أ. س. يقول: مصطفى حممد نورىاحلج  .0
"من األفعال الناقصة او الناسخة اليت تعمل عمل "كان" وهي تسمى 

هلا، وتنصب اخلرب ويكو  أبفعال املقاربة اى اهنا ترفع املبتدا او يكون امسا
 12.اهل خربا

                                                           

 91شركة املعارف، بندونج( ص.  2)جزء  الكواكب الدربةرى األهدل، امحد بن البا21 
 119( ص. 20الطبعة  1)جزء جامع الدروس العربية مصطفى الغالييين، 21 
 )بندونج، اندونسيا(شرخ العالمة بن عقيلجالل الدين حممد بن عبد هلل بن مالك، 29 
 161م( ص. 1221ه/  2019تيغ بن-تنجرانج 2)الطبعة  العربية امليسرةمصطفى حممد نورى، 12 



 

 

لتعريفات األربعة وجدان فيها اختالفا من انحية اللفظ دون إذا راينا هذه ا
املعىن ألن كال منها تصور معىن "كاد واخواهتا" فإننا نستطيع ان نستخرج 

 منها العناصر اليت تدل على اتفاقها يف املعىن كما أييت:

 ا. كاد واخواهتا تعمل عمل كان واخواهتا

ى املبتدا ويسمى امسها ب. كاد واخواهتا كانت رافعة وانصية تدخل عل
 وتدخل اخلرب ويسمى خربها

ج. كون افعال املقاربة ليست كلها تفيد املقاربة بل تدخل يف ابب 
 التغليب

 

 أنواع األفعال املقاربةالثاين:   الفصل

 اما انواع افعال املقاربة كما ايتى:

، و هي ما تدل على قرب وقوع اخلرب. وهي ثالثة : أفعال املقاربة .أ
وشك وكرب(، تقول: كاد املطر يهطل، وأوشك الوقت أن )كاد وأ

 ينتهى، وكرب الصبح أن ينبلج.
 عملها .2



 

 

أفعال املقاربة أفعال انقصة ترفع املبتدا وتنصب اخلرب، فال ترفع 
فاعال وال تنصب مفعوال ما دامة انسخة، فهي من أخوات "كان". 

 غري أن اخلرب يف أفعال املقاربة ال بد أن يشتمل على :
مضارع يكون مرفوعه من فاعل، أو انئبه ضمري يف  فعل .أ

 الغالب.
وأن يكون هذا املضارع مسبوقا أبن املصدرية مع الفاعل:  .ب

"أوشك" وغري مسبوق هبا مع الفعلني: "كاد" و "كرب" 
: أوشك املطر أن ينقطع، وكاد اجلو يعتدل وكرب اهلواء حنو

العكس، فيتجرد خرب: "أوشك" من  -قليال -يطيب. وجيوز
"أن" يقرتن هبا خرب "كاد" و"كرب" ولكن األول هو الشائع 
يف األسباليب العالية اليت حيسن االقصار على حماكاهتا. ومن 
النادر أن يكون اخلرب غري مجلة مضارعية. وال يصح حماكاة 

 لوقوف فيه عند املسموع. هذا النادر، بل جيبا
ل ينطبق عليه وعلى وعمل أفعال املقاربة ليس مقصورا على املاضي منها: ب

ما يوجد من املشتقات األخرى، وهي حمدودة هنا؛ أشهرها ثالثة؛ مضارع 
للفعل: "كاد" ومضارع للفعل: "أوشك" واسم فاعل له، حنو: يكاد العلم 



 

 

أنت موشك أن  -يوشك القمر أن يتكشف للعلماء -يكشف أسرار الكواكب
 تنتهي إىل خري.

 زايدة وتفصيل كاد .1
يف أن معىن خربها منفي، و مثبت إذا مل  كغريها من األفعال .أ

يسبقها نفي، خالفا لبعض النحاة؛ فمثل : كاد الصيب يقع 
معناه : قارب الصيب الوقوع. فمقاربة الوقوع اثبتة ولكن 
الوقوع نفسه مل يتحقق. وإذا قلنا: ما كاد الصيب يقع، فمعناه: 

نفسه مل يقارب الصيب الوقوع فمقاربة والوقوع منتفية. والوقوع 
من يف من ابب أول، ومثل هذا يقال يف بيت الشاعر: إذا 
انسرفت نفسي عن الشيء مل تكد إليه بوجه آخرة الدهر 

 تقبل.
تعد أفعال املقاربة من أخوات كان الناسخة كما عرفنا. ولكن  .ب

 أفعال املقاربة ختالفها فيما أييت:
األصح  (. أفعال املقاربة ال بد أن يكون خربها مجلة مضارعية يف2)

مسبوقة أبن الناصبة للفعل أو غري مسبوقة طبقا للتفاصل السابق، 
وفاعل املضارع ال بد أن يكون يف األرجح ضمريا يعود على امسها: 



 

 

وقد ورد رفعه السبيب يف حاالت قليلة ال حيسن القياس عليها، مثل 
 قوهلم: كاد الطلل تكلمين أحجره.

 (. خربها ال جيوز أن يتقدم عليها1)

املصدرية مل جيز قي األشهر أن ينوسط بينها و بني امسها،  أبن. إذا كان خربها مقرتن (3)

 أما غري املقرتن فيجز كما قي خرب كان.

من من أتىن أصاب أو كاد؛ و حذف خربها إن علم، حنو : (. جيز 0)
قليل يف خرب كان ومع  كادوهو كثري يف خرب  عجل أخطأ أو كاد

 بق فىي موضعه.قلته جائز ابلتفصيل الذي س

 12(. ال يقع فعل من أفغال املقاربة زائدا6)

  قاربةملفعال اخرب األ: الفصل الثالث

 خرب افعال املقاربة يكون مجلة فعلها مضارع .2
 جمرد من )أن( غالبا بعد كاد .أ

 مقرتن ب )أن( غالبا بعد أوشك .ب
 جمرد من )أن( غالبا بعد كرب .ج

 مالحظة:
                                                           

 615-616)القاهرة: عضو جممو اللغة العربية، دس( ص.  النحو الويفعباس حسن،  12 



 

 

املقاربة جيوز اقرتانه أبن وجيوز كلمة )غالبا( تدل على أن حرب أفعال  .2
 كاد الليل أن ينقضي  -جترده منها. مثل: كاد الليل أن ينقضي 

كاد تدل على القرب أكثر من أوشك لذلك يكثر جترد خربها من  .1
)أن( ألهنا تدل على تراج يف وقوع اخلرب. كاد وأوشك يستعمالن يف 

 املاضي وامضارع  أما كرب فيستعمل يف املاض فقط.
يف خرب أفعال املقاربة أن يكون متأخرا عن امسها وقد جيوز  األصل .3

توسطه بني كاد وامسها اذا مل يقرتن ب )أن(، مثل: يكاد ينقضي 
 الوقت.

 ال جيوز أن يتبع خرب أفعال املقاربة ابسم ظاهر. .0
جيوز حذف اخلرب إذا علم، مثل: من أتىن أصاب أو كاد ومن عجل  .6

 أخطأ أو كاد، كاد يصيب وكاد خيطئ
 حكم اقرتان خرب كاد واخواهتا أبن:  .1
 حرى( يكثر اقرتان خربها  "أبن" -عسى -االفعال ) أوشك .2

 مثل: أوشك الظلم أن ينتهى
 كرب( يقل اقرتان خربها  "أبن"  -االفعال )كاد .1

 مثل: كاد النهار ينتصف أو أن ينتصف
 االفعال الشروع كلها ميتنع اقرتان خربها أبن .3



 

 

 مثل: أخذ إيلد يذاكر جبد
 : كرتذ 

ان خرب كاد وأخواهتا ال أييت إال مجلة فعلية فعلها مضارع، )أن( أو  .2
 بدوهنا

جيوز دخول على أخبار أفعال املقاربة كلها، أخبار عسى وحرجى من  .1
 الرجاء

جيب دخول أن على مجلة خرب أخلولق. مثل: أخلولقت السماء أن  .3
 ميطر

 ال جيوز دخول أن على أفعال الشروع .0
أوشك( فيأيت منهما املضارع -مدة عدا )كادهذه األفعال كلها جا .6

 ويعمل عملهما.
 . يكاد زيتها يضيء1  . يوشك الليل أن ينقضي.2مثل: 

عسى وبعض أفعال الشروع قد أتيت اتمة مبعىن أهنا ترفع فاعال 
 وتنصب مفعوال

 أحكام أفعال املقاربة:  الفصل الرابع

لنفى على كاد فهو  كاد، تقول : كاد زيد جييئ وقد تدخل أن. وأذا دخل ا
كا ألفعال على األصح، وقيل يكون لإلثبات، وقيل يكون يف املاضي 



 

 

لإلثبات، ويف املستقبال كا األفعال متسكا بقوله تعاىل )وما كادوا يفعلون(، 
وبقوله الرمة : )إذا غري النأى احلبني مل يكد رسيس اهلوي من حب مية 

 11يربح(
كاسم كان وأحواهتا يف اجلملة   وحكم اسم هذه األفعال يغين حكم امسها

من وجوب رفعه، و أتخريه عن عامله، واحاق عالمة التأنيث لعامله وجوااب 
أو جوازا إذا كان مؤنثا، حلاق عالمىت التشنية واجلمع لعامله إذا كان مثىن أو 
مجعا، وكون األصل اتصالة بعامله، وقد جيب هذا األصل وإغناؤه عن احلرب 

يذهب؟ ويف عدم جواز تعدده، عدم جواز حذفه ال تبعا : أكائد زيد حنو يف 
لعامله وال استقالال، إال أن عس واخلولق وأوشك قد تكون انقصة. ويسد 
أن يفعل عند ابن مالك مسد معموليها، وال يضر كونه يف حمل رفع ونصب، 

واشك أن يذهب، ذا قيل : زيد عشى أن يقوم، وعمر و ألنه بعتبارين قإ
أن ميطر جاز أن يضمر يف كل من األفعال الثالثة ضمري والسحاب احللولق 

لالسم وهذه لغة متيم. وجازجتريد كل من هذه األفعال عن ضمري االسم 
السابق واالستغناء )أبن يفعل( عن املعمولني وهذه لغة احلجاز، وعليها قوله 

ومل يسمع هنا  23(          تعاىل )

                                                           

 111ص.  (،1222؛ القاهر2)طبعة  شرح الرضىكافية إبن احلاجب. 11 
 22احلجرات : 13 



 

 

حذف عامل االسم و هللا أعلم. وسيأيت حكم خربها يف املناصوابت إن شاء 
 10هللا تعاىل.

                                                           
درالفضيلة للنشر و التوزي، ؛ القاهرة: 2)طبعة تدريب الطالب يف قواعد االعراب حممد علي بن إبرهم املالكي املكي، 10

   226(، ص. 1221
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 الباب الثالث

 الكرمي القرآن

 الكرمي القرآن عن التعريفل: األو  الفصل

قرأ: أتيت مبعىن اجلمع والضمه، والقراءة: ضم احلروف والكلمات بعضها  
قران يف األصل كالقراءة، مصدر قرارقراءة وقرآان. قال إىل بعض يف الرتتيل، وال

أي  16(           تعال )
قراءته، فهو مصدر على وزن "فعالن" ابضم كالغفران والشكران، تقول: قراته 

 . مسى به املقروء تسمية للمفعول ابمصدر.قراء وقراءة وقرآان، مبعن واحد

وقد خض القرآن ابلكتاب املنرل على حممد صلى هللا عليه وسلم فصار  
له كالعلم الشخصي. ويطلق ابالشرتاك اللفظي على جمموع القرآن، وعلى كل 

آايته من آايته، فاذا مسعت من يتلو آايته من القرآن صح أن تقول إنه يقرأ 
 15(         القرآن )

وذكر بعض العلماء أن تسميت هذا الكتاب قرآان من بني كتب هللا 
لكونه جامعا لثمرة كتبه، بل اجلمعه مثراة مجيع العلوم. كما أشار تعال إىل ذلك 

                                                           

  21-21: 16القرآن الكرمي، سورة القيامة/16 
 120: 1القرآن الكرمي، سورة األعرف/15 
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    وقوله ) 11(      بقوله )

  )11 

وذهب بعض العلماء إىل أن لفظ القرآن غري مهموز األصل يف 
اإلستقاق، إما ألنه وضع علما مرجتال على الكالم املنزل على النيب صلى هللا 

ن الشيء ابشيء إذا ضمه عليه وسلم وليس مشتاق من قرأ، وإما ألنه من قر 
وهذا رأي -إليه، أو من القرائن ألن آايته يشبه بعضها بعضا فالنون أصليه

 مرجوح، الصوب األول.

والقرآن الكرمي يتعذر حتديده ابتعاريف املطقية ذات األجناس والفصل 
واحلواص. حبيث يكون تعريفه حدا حقيقا، واحلدا احلقيقي له هو استحضاره 

أو مشاهدا ابحلس كأن تشري إليه مكتواب يف الصحف أو  معهودا يف الذهب
مقروءا ابللسان فتقول هو ما بني هاتني الدفتني، أو تقول: هو )بسم هللا الرمحن 

 19الرحيم. احلمد هلل رب العاملني...إىل قوله : من اجلنة والناس(

 أما لفظ القرآنالثاين:  الفصل

                                                           

 19: 25القرآن الكرمي، سورة النحل/11 
 31: 25األنعام/ القرآن الكرمي، سورة11 
 12: دار الرييد( دس.  ص. 3، )طبعة علوم القرآنمناع القطان، 19 
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 وله تعال: )فهو يف اللغة مصدر مرادف للقاراءة، ومنه ق     

         .)31  من هذا املعىن املصدري  مث نقل
وجعل امسا للكالم املعجز املنزل على النيب حممد صلى هللا عليه وسلم، من ابب 

تنادا إىل موارد اللغة، وقوانني إطالق املصدر على مفعوله. ذالك ما خنتاره اس
 االستقاق، وإليه ذهب اللحياين ومجاعة.

 أما القول أبنه وصف من )القرء( مبعىن اجلمع. .أ
 أو أنه مشتق من )القرائن(. .ب
 أو أنه مشتق من )قرنت الشيء ابلشيء(. .ج
أو أنه )مرجتل( أي: موضوع من أول األمر علما على الكالم املعجز  .د

 32جمرد من أل.املنزل، غري مهموز وال 
فكل أولئك ال يظهر له وجه وجيه، وال خيلو توجيه بعضه من كلفة، وال من 
بعد عن قواعد االستقاق وموارداللغة. وعلى الرأي املختار فلفظ )قرآن( مهموز 
وإذا حذف مهزه، فإمنا ذالك لتخفيف، وإذا دخلته )أل( بعد تسمبة فإمنا هي 

 للمح األصل ال للتعريف.

                                                           
   21 -21: 16آن الكرمي، سورة القيامة/القر 32
  15م(، ص. 2991ه 2021)طبعة؛ االول: كارقتيبيبة، مناهل العرفان يف علوم القرآن حممد عبد العظيم الزرقاين، 32
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ن: )فرقان( أيضا، وأصله مصدر كذلك، مث مسي به النظم ويقول للقرآ 
الكرمي. تسمية للمفعول أو الفاعل ابملصدر، ابعتبار أنه كالم فارق بني احلق 

والباطل، أو مرفوق بعضه عن بعض يف النزول، أو يف السور واآلايت. قال 
             32تعال: 

مث إن هذين االمسني مها أشهر أمسا النظم الكرمي. بل جعلهما بعض املفسرين 
مرجع مجيع أمسائه، كما ترجع صفات هللا على كثرهتا إىل معىن اجلالل واجلمال. 
ويلي هذين االمسني يف الشهر: هذه األمساء الثالثة: )الكتب، والذكر، وتنزيل(. 

 جتاوز صاحب الربهان، حدود التسمية، فبلغ بعدهتا مخسة ومخسني. وقد

وأسرف غريه يف ذلك حىت بلغ هبا نيفا وتسعني، كما ذكره صاحب  
)التبيان( واعتمد هذا وذاك على إطالقات واردة يف كثري من اآلايت والسور، 

نه وفاهتما أن يفرقا بني ما جاء من تلك األلفظ على أنه اسم، وما ورد على أ
وصف، ويتضح ذلك لك على سبيل التمثيل، يف عدمها من األمساء، لفظ 

 33(    )قرآن( ولفظ )كرمي( أخذا من قوله تعاىل ) 

                                                           

 .2:  16القرآن الكرمي، سورة الفرقان/31 
 11: 65القرآن الكرمي، سورة الواقعة/33 
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كما عدا من األمساء لفظ )ذكر( ولفظ )مبارك( اعتمادا على قوله  
 34 (     )تعاىل: 

على حني أن لفظ )قرآن وذكر( يف اآليتني، مقبول كوهنما امسني. أما لفظ: 
)كرمي ومبارك( فالشك أهنما وصفان كما ترى. واخلطب يف ذلك سهل يسري، 

بيد أنه مسهب طويل، حىت لقد أفرده بعضهم ابلتعليف. فيما ذكرانه كفاية 
(   )35    

 ؤه وأوصافةأمسا الثالث: الفصل

 قد مساه هللا أبمساه كثرية:  .2
  35(       منها "القرآن" ) .أ

 37(      و"الكتاب" ) .ب
 31(   )و"الفرقان"  .ج
 39(       و"الذكر" ) .د
 02(    و"تنزيل" ) .ه

                                                           

 62: 12القرآن الكرمي، سورة األنبياء/30 
 9:  25لقرآن الكرمي، سورة النحال/ا36 
 9: 21القرآن الكرمي، سورة اإلسراء/35 
 22: 12القرآن الكرمي، سورة األنبياء/31 

  2: 16القرآن الكرمي، سورة الفرقان/31
 9: 26القرآن الكرمي، سورة احلجر/39 
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وقد غلب من أمسائه: القرآن والكتاب، قال الدكتور حممد عبد هللا دارز: 
روعي يف تسميته قرآان كونه متلوا ابأللسن، كما روعي يف تسميته كتااب كوان 

 مدوان ابألقالم، فكلتا التسميتني من تسميته شيء ابملعىن الواقع عليه.

ويف تسميته هبذين االمسني إشارة إىل من حقه العناية حبفظه يف موضعني ال 
يف موضع واحد، أغي أنه حيب حفظه يف الصدور والسطور مجيعا، أن تضل 

فق الرسم اجملمع إحدامها فتذكر إحدامها األخر، فال ثقة لنا حبفظ حافظ حىت يو 
عليه من األصحاب، املنقول الينا جيال بعد جيل على هيئته اليت وضع عليها 

أول مرة، وال ثقة لنا بكتابة كتاب حىت يواقع ما هو عنداحلفاظ ابإلسناد 
 الصحيح التواتر.

وهبذه العناية املزدوجة اليت بعثها هللا يف نفوس األمة احملمدية اقتداء بنبيها 
حمفوظا يف حرز حريز، إخجازا لوعد هللا الذي تكفل حبفظه حيث بقي القرآن 

يقول: )إان حنن نزلنا الذكر وإان له احلافظون( ومل يصبه ما أصاب الكتب املاضية 
 من التحريف والتبديل وانقطاع السند.

وبني سر هذه التفرقة أبن سائر الكتب السماوية جيء هبا على التوقيت ال 
آن جيء به مصدقا ملا بني يديه من الكتب ومهيمنا عليها، التأييد، وأن هذا القر 

فكان مجعا ملا فيها من احلقائق الثابتة زائدا عليه مبا شاء هللا زايدته، وكان سارئرا 
                                                                                                                                                               

 291: 15القرآن الكرمي، سورة السعراء/02 
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مسريها، ومل يكن شيء منها ليسد مسده، فقضى هللا أن يبقى حجة إىل قيام 
وهذا  -عليموهو احلكم ال -الساعة، وإذا قضى هللا أمرا يسر له أسبابه

 02تعليلجيد.

 ووصف هللا القرآن أبوصاف كثرية كذلك: .1
منها "نور" و"شفاء" و"رمحة" و"موعظة" ) .أ           

       )01 
و"هدى" ) .ب                      

     )03 
 00(       و"مبارك" ) .ج
 06(       و"مبني" ) .د
       " )و"بشرى .ه

)05 
 01(          وعزيز" ) .و

                                                           

 11دس. ص. ، )دار الرييد( علوم القرآنمناع القطان، 02 
 210: 0القرآن الكرمي، سورة النساء/01 
 61: 22القرآن الكرمي، سورة يونس/03 
 91: 5القرآن الكرمي، سورة األنعام/00 

  26: 6القرآن الكرمي، سورة املائدة/06
 91: 1القرآن الكرمي، سورة البقرة/05 
 02: 02القرآن الكرمي، سورة فصلت/01 
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 01(    و"جميد" ) .ز
       و"بشري" و"نذير" ) .ح

)09 
 وكل تسمية أو وصف فهو ابعتبار معىن من معاين القرآن.

 

 

 نزول القرآن الرابع:  الفصل

أنزل هللا القرآن على رسولنا حممد صلى هللا عليه وسلم هلدية   
وأهل األرض، البشرية، فكان نزوله حديثا جلال يؤذن مبكانته لدى أهل السماء 

فإنزاله األول يف ليلة القدر أشعر العامل العلوي من مالئكة هللا بشرف األمة 
احملمدية اليت أكرمها هللا هبذه الرسالة اجلديدة لتكون خري أمة أخرجت للناس، 

وتنزله الثاين مفرقا على خالف املعهود يف إنزال الكتب السماوية قبله أاثر 
املماراة فيه، حىت أسرف هلم صبح احلقيقة فيما  الدهشة اليت محلت القوم على

وراء ذلك من أسرار احلكم اإلهلية، فلم يكن الرسول صلى هللا عليه وسلم ليتلقى 
الرسالة العظمى مجلة واحدة ويقنع هبا القوم مع ما هم عليه من صلف وعناد، 

                                                           

 12: 16القرآن الكرمي، سورة الربوج/01 
 0: 02القرآن الكرمي، سورة فصلت/09 
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داث فكان الوحي يتنزل عليه تباعا تشبيتا لقلبه، وتسلية له، وتدرجا مع األح
  62ولوقائع حىت أكمل هللا الدين، وأنتم النعمة.

 

 

 

 

                                                           

 222، )دار الرييد( دس. ص.  علوم القرآنمناع القطان، 62 
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 إعراب كلمت أفعال املقاربة يف القران الكرمي الفصل األول:

 إعراهبا الكلمات الرقم
2      

           

            

         

           

    

 

 (12  البقرة(

 أفعال من مرفوعانقص  مضارع فعليكاد 
 وفيها، كان عمل تعمل اليت املقاربة
 كدت يقال ولذلك، وفُعل علف   :لغتان

 اسم الربق .بضمها وكدت كافال بكسر
 فعل خيطف الظاهرة، ابلضمة مرفوع يكاد

 جوازا فيه مسترت وفاعله، مرفوع مضارع
 خيطف ومجلة الربق على يعود هو تقديره

 يكون ال األفعال هذه وخرب .يكاد خرب
 به مفعول ابصارهما. مضارع الفع  الإ



 

 

 الظاهرة الفتحة نصبه مةالوع منصوب
 62.يهإل مضاف هم مضاف وهو

1    

      

         

 (92)مرمي 
 

 سمالا ترفع انقص مضارع فعل تكاد
 املقاربة، األفعال من ألنه اخلرب وتنصب

 يتفطرن، ابلضمة مرفوع امسها السموات
 تصالهال السكون على مبين مضارع فعل
 مجع ونون الغائبة انثالا مجع نبنو 

 على مبين متصل ابرز ضمري انثالا
 يتفطرن واجلملة .فاعله رفع حمل يف الفتح
 61.تكاد خرب

ِفيَها  3
ۡ
خ
ُ
 أ
ُ
اد
َ
ك
َ
 أ
ٌ
 َءاِتَية

َ
اَعة  ٱلسَّ

َّ
ِإن

ۡسََعٰ  
َ
ِۢ ِبَما ت س 

ۡ
ف
َ
لُّ ن

ُ
ۡجَزٰى ك

ُ
 ِلت

 (26)طه 

 أفعال من انقص، مضارع فعل َأَكادُ 
 يعود فيها مسترت ضمري :مسهاوا  املقاربة،

 وفاعل مضارع فعل ُأْخف يَها هللا على
 به، ومفعول هللا، على يعود مسترت

 خرب النصب حمل يف: الفعلية واجلملة
                                                           

م(، 2999دمشق: دار اليمامة ودار ابن كثري، -، بريوت1)الطبعة؛  2جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  حميي الدين الدرويس،62
 52ص. 

 509، ص. 52جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  حميي الدين الدرويس،61 



 

 

 اثن خرب رفع حمل يف َأَكادُ  ومجلة َأَكادُ 
 63.إلن

0          

       

    

       

          

             

      

       

 (11احلج (

 أفعال من انقص مضارع فعل يَكاُدون
. وفاعل فعل َيْسطُون. وامسها املقاربة
لَّذ ينَ   حمل يف َيْسُطونَ  ومجلة به، متعلق اب 

 يف َيَكاُدونَ  ومجلة .َيَكاُدونَ  خرب النصب
 60.قبله املوصول من حال النصب حمل

6          

         

            

          

 أفعال من انقص مضارع فعل َيَكادُ 
يءُ  ومجلة. زَيْ تُ َها امسها، املقاربة  ُيض 
 صفة حمل اجلر يف َيَكادُ  ومجلة. خربها

    66.لَشَجرَة اثلثة
                                                           

 553، ص. 25جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  حميي الدين الدرويس،63 
 210، ص. 21جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  حميي الدين الدرويس،60 
 111، ص. 21جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  حميي الدين الدرويس،66 



 

 

        

     

     

            

       

          

         

  
 (36)النور 

 
5           

          

        

            

          

            

      

 أفعال من مرفوع انقض مضارع فعل يكاد
: لغتان وفيها، كان عمل لتيتعملا املقاربة

 بكسر كدت يقال ولذلك ،وفُعل ف عل
 اسم سنابرقه بضمها، وكدت الكاف

 اليه، مضاف ها مضاف وهو يكاد
 وفاعله، مرفوع مضارع فعل يذهب
 على يعود هو تقديره جوازا فيه مسترت



 

 

       

 (03)النور 
 65.يكاد خرب يذهب ومجلة سنابرقه

1    

         

      

         

          

    
 (6)الشورى 

 أفعال منانقص  مضارع فعل َتَكادُ 
 فعل َفطَّْرنَ ت َ ي اامسه السََّماَواتُ ، املقاربة

 واجلملة به، متعلق ْوق ه نَّ ف َ  م نْ  وفاعل،
 ومجلة ،َتَكادُ  خرب النصب حمل يف الفعلية
 61.مستأنفة َتَكادُ 

1       

            

          

 
 (1 امللك(

 أفعال من وهي ،انقص مضارع فعل َتَكادُ 
 ضمري وامسها َكاَن، عمل تعمل املقاربة
 فعل ي َّزُ متَ  جهنم، على يعود مسترت

 تتميز، :وأصله مسترت، وفاعل مضارع،
 م نَ  للتخفيف، التاءين إحدى حذفت

 حمل يف ي زمتَ  ومجلة بَتَميَّز، متعلق اْلَغْيظ  

                                                           

 019، ص. 21جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  حميي الدين الدرويس،65 
 25، ص. 16جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  حميي الدين الدرويس،61 



 

 

 تكاد ومجلة تكاد، خرب النصب
 61.مستأنفة

9         

         

           

        

          

         

      

    

    

 (11)النساء 

. وامسه انقص فعل َيَكاُدونَ . فيةال ان
قَ ُهونَ ي ْْ  مفعول َحد يثًا وفاعل، فعل َف

 النصب حمل يف َقُهونَ ف َ  ي ومجلة به،
 69.خرب

22     

           

            

 وامسه انقص، مضارع فعل َيَكادُ . فيةال ان
يُغهُ . اجلبار على يعود ضمري  فعل ُيس 

 يعود ضمري وفاعله به، ومفعول مضارع

                                                           

 9، ص. 19جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  حميي الدين الدرويس،61 
 51، ص. 6جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  حميي الدين الدرويس،69 



 

 

      

 
 (21)إبراهيم 

 حمل يف الفعلية واجلملة اجلبار، على
 حمل يف كاد ومجلة كاد، خرب النصب
 من أو َتَجرَُّعُه،ي َ   فاعل من حال النصب
 هنا كاد :وقيل مجيًعا، منهما أو مفعوله،

 52.هلا عمل ال صلة
22            

     

       

 (93 الكهف)

 .وامسه انقص فعل َيَكاُدونَ . انفية ال
 به، مفعول  القو  وفاعل، فعل َقُهونَ ف َ 

قَ ُهونَ  لةومج ْْ  النصب حمل يف يَف
 52.خرب

21 
 
 
 

 

          

        

 (61 الزخروف(

 مرفوع انقص مضارع فعل يكاد .انفية ال
، كان عمل تعمل اليت املقاربة أفعال من

 يقال ولذلك، وفُعل ف عل :لغتان وفيها
 بضمها، وكدت لكافا بكسر كدت
 يبني هو، تقديره مسترت ضمري وامسها

                                                           

 235، ص. 23جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  حميي الدين الدرويس،52 
 606، ص. 25جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  ن الدرويس،حميي الدي52 



 

 

 فيه مسترت وفاعله مرفوع، مضارع فعل
 51.يكاد خرب يبني ومجلة هو تقديره جوازا

23     

           

          

       

 
 (62 القلم(

 أفعال من انقص مضارع فعل َيَكادُ 
 صلة َكَفُروا ومجلة امسها، الَّذ ينَ  املقاربة،

 ابتداء، حرفم: الال لَيْزلُقوَنكَ  املوصول،
 النون، بثبات مرفوع مضارع فعل يزلقونك

 به، مفعول: الكاف فاعل، والواو
 يف يزلقونك ومجلة به، متعلق ْبَصار ه مْ أب  

 يف كاد ومجلة كاد، خرب النصب حمل
 إن ومجلة املخففة، إن خرب الرفع حمل

 53.مستأنفة املخففة
20          

            

          

      

 جمزوم انقص مضارع وفعل جازم َيَكدْ  مل
 صاحب على يعود ضمري وامسها بَلْم،
 بصرية، ألهنا به ومفعول فعل اَهايرَ . اليد

. اليد صاحب على يعود ضمري وفاعله

                                                           

 93، ص. 16جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  حميي الدين الدرويس،51 
 01، ص. 19جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  حميي الدين الدرويس،53 



 

 

       

            

 

 (02)النور 

 خرب النصب حمل يف الفعلية واجلملة
 50.يكد

26     

          

          

      

 
 (13)اإلسراء 

 الثقيلة، من خمففة إ نْ  استئنافية، الواو
 كاُدوا وإنه: تقديره الشأن ضمري وامسها

 أفعال من وهو وامسه، صانق ماض فعل
 ابتداء حرف مالال ْفت ُنوَنكَ  َلَ  املقاربة

 الَّذ ي َعن   ومفعول، وفاعل فعل يفتنونك
 يف الفعلية واجلملة به، متعلق وجمرور جار
 يف كاد ومجلة كاد، خرب النصب حمل
 إن ومجلة املخففة، إن خرب الرفع حمل

 56.مستأنفة املخففة
25     

            

إن خمففة من الثقيلة، إمسه حمذوف؛ أي 
 سمالا ترفع انقص ماض فعل كادواإنه  

                                                           

 111، ص. 21جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  حميي الدين الدرويس،50 
 392، ص. 26جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  حميي الدين الدرويس،56 



 

 

         

    

 (15)اإلسراء 

. املقاربة األفعال من ألنه اخلرب وتنصب
 ىعل مبين متصل ابرز ضمري اجلمع واوو 

 واأللف كاد إسم رفع حمل يف السكون
 مالال العطف، واوو  اجلمع واو بني فارقة
. املخففة والثقيلة النافية إن بني فارقة

 لتجرده مرفوع مضارع فعل يستفزونك
 واجلملة فاعله، الواو واجلازم الناصب عن

 متصل ضمري ك. كادوا خرب يستفزونك
 مفعول نصب حمل يف الفتح على مبين

 55.به
21      

           

      

           

    

 

 أي حمذوف؛ امسها الثقيلة، من خمففة إ نْ 
 أفعال من انقص ماض فعل َكادَ  إنه

 على يعود مسترت ضمري وامسها املقاربة،
لَُّنا .الرسول  ابتداء، حرف مالال لَُيض 
 يعود مسترت وفاعل ومفعول، فعل يضلنا
ت َ  َعنْ  الرسول، على  وجمرور جار َناآهل 

                                                           

 391، ص. 26جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  حميي الدين الدرويس،55 



 

 

 يضلنا ومجلة بيضلنا، متعلق إليه ومضاف (01)الفرقان 
 يف َكادَ  ومجلة َكاَد،  خرب النصب حمل يف

 إ نْ  ومجلة املخففة، إ نْ  خرب الرفع حمل
 املقول تتمة ومن النصب حمل يف املخففة

  51.احملذوف للقول
18         

     

              

      

    

 
 (22  القصص(

 ضمري وامسها الثقيلة، من خمففة إ نْ 
 أفعال من انقص فعل َكاَدتْ  الشأن،
 أُم    على يعود ضمري وامسها املقاربة،
 ابتداء، حرف مالال لَتُ ْبد ي، ُموَسى،

 ضمري وفاعله مرفوع، مضارع فعل د يتبُ 
 بتُ ْبد ي متعلق به   ُموَسى، أُم    على يعود
 أي زائدة الباء أو به، القول لتبدي: أي

 خرب النصب حمل يف تبدي ومجلة لتبديه،
 إ نْ  خرب الرفع لحم يف دكا ومجلة كاد

 51.مستأنفة املخففة إن ومجلة املخففة،

                                                           

 361، ص. 29جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  حميي الدين الدرويس،51 
 616، ص. 22جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  حميي الدين الدرويس،51 



 

 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         

 (65 الصافات (
 ضمري وامسها، الثقيلة من خمففة إن

 ترفع انقص ماض فعل كدتالشأن،
 األفعال من ألنه اخلرب وتنصب سمالا

 متصل زابر  ضمري املخاطب واتء املقاربة،
 مالال امسه، رفع حمل يف الفتح على مبين
 املخففة، والثقيلة النافية إن بني فارقة
 عن لتجرده مرفوع مضارع فعل تردين

 فيه مسترت ضمري وفاعله واجلازم الناصب
 خرب تردين واجلملة انت، تقديره وجواب
 59.به مفعول واليا للوقاية، والنون .كدت

20      

               

 (10)اإلسراء 

 حتقيق حرف قد اللو  جلواب رابطة مالال
َكنُ  وامسه، انقصماض  فعل ك ْدتَ  ْْ  تَر

 على يعود ضمري وفاعله مضارع فعل
ًئا به، متعل ق إ لَْيه مْ  حممد،  مفعول   َشي ْ
ًئا،لشَ  صفة قَل ياً  الركون، مبعىن ألنه مطلق    ي ْ
 كاد، خرب النصب حمل يف تَ رَْكنُ  ومجلة

                                                           

 319، ص. 13جلقرآن الكرمي وبيانه، إعرات ا حميي الدين الدرويس،59 



 

 

 من هلا حمل ال الَلوْ  جواب كاد ومجلة
 12.مستأنفة  الَلوْ  ومجلة اإلعراب،

21 
 

           

        

           

          

    

  

   

 (12  البقرة(
 

 سماال  ترفع انقص ماض فعل كادوا
 . املقاربة األفعال من ألنه اخلرب وتنصب

 على مبين متصل ابرز ضمري اجلمع وواو
 واأللف كاد إسم رفع حمل يف السكون

 ،العطف واوو   اجلمع واو بني فارقة
 عن لتجرده مرفوع مضارع فعل يفعلون،
 النون ثبوت رفعه مةالوع واجلازم الناصب

 األفعال من نهال الضمة عن نيابة
 متصل ابرز ضمري اجلمع وواو، اخلمسة

 فعله رفع حمل يف السكون على مبين
 نصب حمل يف والفاعل الفعل من واجللة

 12.كاداو خرب
22         سمالا ترفع انقص ماض فعل كاد 

                                                           

 391، ص. 26جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  حميي الدين الدرويس،12 
 211، ض. 2جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  حميي الدين الدرويس،12 



 

 

        

       

      

         

           

    

 (221)التوبة 

. املقاربة األفعال من هألن اخلرب وتنصب
 فعل يزيغ الشأن، ضمري كاد سماالو 

 الناصب عن لتجرده مرفوع مضارع
 .ابلضمة مرفوع فاعله قلوب واجلازم،
 خرب نصب حمل يف وفاعله يزيغ واجلملة

 11.كاد

23           

         

         

           

             

           

   

        

            

 سمالا ترفع انقص ماض فعل كادوا
. املقاربة األفعال من ألنه اخلرب وتنصب

 على مبين متصل ابرز ضمري اجلمع واوو 
 واأللف كاد إسم رفع حمل يف السكون

 .العطف واوو  اجلمع واو بني فارقة
 عن لتجرده مرفوع مضارع فعل يقتلونين
 النون ثبوت رفعه مة عاو  واجلازم الناصب

 األفعال من نهال الضمة عن نيابة
 متصل ابرز ضمري اجلمع وواو، اخلمسة

                                                           

 115، 22جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  حميي الدين الدرويس،11 



 

 

    

 (262)األعراف 
 فاعله رفع حمل يف السكون على مبين

 نصب حمل يف والفاعل الفعل من واجللة
 13.كاداو خرب

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

        

 (29 اجلن(

 سمالا ترفع انقص ماض فعل كادوا
 .املقاربة األفعال من ألنه اخلرب وتنصب

 على مبين متصل ابرز ضمري اجلمع وواو
 واأللف كاد إسم رفع حمل يف السكون

 العطف، اوو و   اجلمع واو بني فارقة
 سمالا ترفع انقص مضارع فعل يكونون
 هفي مسترت ضمري الواو اخلرب وتنصب

 واجلملة يكون، اسم وهو هو تقديره جوازا
 10.كادوا خرب يستفزونك

ومن النتيجة على البياانت الألعلى، الباحث حيرج كلمة كاد أربع وعشرون 
فعل مضارع  يعين ثالثة  كادفعل ماض يعين أحد عشرة، وكلمة   كادومنها: كلمة  

 .عشرة

                                                           

 01، 9جوبيانه،  إعرات القرآن الكرمي حميي الدين الدرويس،13 
 95، ص.  19جإعرات القرآن الكرمي وبيانه،  حميي الدين الدرويس،10 



 

 

 ن الكرمييف القرآ ةالكلمات أفعل املقارب معاىن الفصل الثاين:

             ) 12البقرة) 

"خيطف أبصارهم" واخلطف،  16يكاد كلمة القرب، أي، قرب، مبعىن: يقارب
اه على القول األول: تكاد دالئل اإلسالم  استالب بسرعة. وهذا من متام املثل، ومعن

ومعناه على القول األخر، يكاد  تزعجهم إىل النظر لوال ما سبق هلم من الشقاوة،
 15القرآن يبهر قلوهبم.

          ) 12البقرة) 

وما كادوا يفعلون أي قاربوا أن يدعوا ذحبها، ويرتكوا فرض هللا عليهم يف ذلك. 
مث اختلف أهل التأويل يف السبب الذي من أجله كادوا أن يضيعوا فرض هللا عليهم يف 

مرهم بذحبه من ذلك. فقال بعضهم: ذلك السبب كان غالء مثن البقرة اليت ذبح ما أ
 11بذحبها وبينت هلم صفتها.

            (11) النساء 
                                                           

ه(  2011)الطبعة األوىل  2ج. ، بريوت: دارالكتاب العريب، زاد امليسرمجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد اجلوازي، 16 
 02ص. 

)دار الوطن: الرايض  2ج ،تفسري القرآنميمي احلنفي مث الشافعي، أبو املطفر، منصور بن حممد بن أمحد املروزى السمعايت الت15 
 66ص. م(، 2991السعودية، 

)الطبعة  تفسري الطربي، جامع البيان عن أتويل آي القرآنحممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب االملي، أبو جعفر الطربي، 11
  223م(، ص.1222-ه2011األوىل: دار هجر لطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،



 

 

ال يكادون يفهمون حديثا أى ال يقربو من فهم حديث عن هللا تعال كالبهائم  
قه وهو الفهم مث اختص من جهة العرف ولو فهموا لعلموا ان الكل من عند هللا والف

 11.بعلم الفتوى

      .(26)األعراف 

يعين: مهوا يقتلي فال تشمت يب األعداء يعين : ال تفرح علي  وكادوا يقتلونين 
أعدائي يعين الشياطني ويقال: أصحاب العجل وال جتعلين مع القوم الظاملني يعين : 

 19يت مبا فعلوا.ال تظنن أين رض

             (221)التوبة 

ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم يعين : تزيغ عن الثبات على اإلميان، أو عن اخلروج يف 
تلك الغزوة ملا رأوا من الضيق واملشقة، ويف كاد ضمري األمر والشأن، أو ترتفع هبا 

فرق أي رجع هبم عما كادوا يقعون فيه. َما  القلوب مث اتب عليهم يعين : على هذا ال
، َوَيُشكُّ يف دين الرسول صلى هلل عليه وسلم  ُهْم َأْي َعن  احلَْق   ن ْ َكاُد يَز ْيُغ قُ ُلْوُب َفر ْيٍق م 

 12ويراتب للذين هلم من املشقة والشدة يف سفرهم وغزوهم.
                                                           

دار -)بريوت 1ج ، روح البيانه(،  2211إمساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبول احلنفي اخللويت، املوىل أبو الفداء )املنتوىف: 11
  101الفكر(، ص. 
 663، ص. 2، جحبر العلومه( 313أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهي السمرقندي )املتوىف: 19 
)الطبعة  0، جتفسري القرآن العظيم )ابن كثري(ه(، 110بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف: أبو الفداء إمساعيل 12 

 122ه، بريت: دار الكتب العلمية، منشورات حممد على بيضون(، ص. 2029-األول



 

 

         (21)إبراهم 

ُغُه أي : يتحساه، وال يكاد يزدرده من شدة كراهيته أي : ال َواَل َيَكاُد ُيس   ي ْ
يقدر يبلعه. وروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم : أنه قال يف قوله : )يَ َتَجرَُّعُه َوالَ 

ُغُه(. قال يقرب إليه فيكرهه، فإذا دان منه شوى وجهه، ووقعت فروة رأسه.  ي ْ َيَكاُد ُيس 
  12فإذا شربه، قطع.

          (73)اإلسراء 

َنا إ لَْيَك، أي: كادوا أن يفتنونك ابملكر   َوإ ْن َكاُدْوا لَيَ ْفت نُ ْوَنَك َعن  الَّذ ي أَْوَحي ْ
والكيد واخلديعة لك؛ ليستفرزونك من األرض، ال أهنم كانوا يطمعون أن يفتنوه 

ولكن على حهة املكربه  ويضلوه عن الذي أوحي إليه على التصريح واإلفصاح
 11واخلديعه وهللا أعلم.

               (10)اإلسراء 

                                                           

اهلداية إىل بلوغ ه، 031: أبو حممد مكى بن أيب طالب محوش بن خمتار القيسي القريواين مث األندلسي القرطيب املالكي املتويف12 
كلية الشيعة -)الطبعة: األوىل :جمموعة حبوث الكتاب والسنة 6جالنهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه، وأحكامه، ومجل من فنون علومه، 

 319م(، ص.1221ة-ه2019جامعة الشارقة،  -والدراسات اإلسالمية
)الطبعة: األول،  1جتفسري املاتريدي أتويالت أهل السنة، ه(، 333ويف: حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدي )املت11 

 90م(، ص.1226-ه2015بريت، لبنان دار الكتب العلمية، 



 

 

لقاربت أن تسكن إىل قوهلم، َلَقْد ك ْدَت تَ رَْكُن إ لَْيه ْم، أي : كدت متتعهم  
 13ابلطاغية سنة أو كدت تتمين أن ال ينزل عليك ما ينفرهم عنك.

            (15)اإلسراء 

وإن كادوا أي أهل مكة لََيْسَتف زُّْوَنَك ليزعجونك بعداوهتم ومكرهم من األرض  
ْنه ا َوإ ًذا الَّ يَ ْلبَ ثُ ْوَن اليبفون خلفك بعدك أي بعد إخراجك  من أرض مكة لَُيْخر ُجْوَك م 

مبعناه إ الَّ قَل ْياًل َزَمناً قَل ْيالً فإن هللا مهلكهم وكان   خالفك كويف غري أيب بكر وشامي
كما فال فقد أهلكوا ببدر بعد إخراجه بقليل أو معناه ولو أخرجوك الستؤصلوا عن 

بكرة أبيهم ومل خيرجوه بل هاجر أبمر ربه وقيل من أرض العرب أو من أرض 
 10املدينة.

           ( 93الكهف) 

ال يكادون يفقهون قوالً، قال الذين من دوهنم اي ذا القرنني. )وقيل: معناه ال  
اَل َيَكاُدوَن يَ ْفَقُهوَن قَ ْواًل(،  16يكادون يفهمون خريا من شر، وال ضالال من هدى،

                                                           

درج الدرر يف تفسري اآلي ه(، 012أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد الفارسي األصل، اجلرجاين الدار، )املتويف: 13 
 221م(، ص. 1221-ه2019، بريطانيا جملة احلكمة، الطبعة: األول) 3جوالسور، 

تفسري النسفي )مدارك التنزيل وحقائق ه(، 122أبو الربكات عبد هللا بن أمحد بن حممود حافظ الدين النسفي، )املتويف: 10 
 111م(، ص. 2991-ه2029)الطبعة: األول، بريت: دار الكلم الطيب،  1جالتأويل(، 

)الطبعة: األول، بريت:  ، 5جالكشف والبيان عن تفسري القرآن، ه(، 011بو إسحاق، )املتويف: أمحد بنإبراهيم الثعليب، أ16 
 293م(، ص.1221-22011لبنان، دار إحياء الرتاث العريب، 



 

 

أي يقاربون أال يفقهوا قوال، وهذا يدل على أهنم يفقهون بعض القول وال يفقهونه  
 15كله.

              

َتَكاُد السََّماَواُت يَ تَ َفظَّْرَن أي: تقرب السموات يتشققن من عظمة وخشية  
وهيبة اإلله الذي )م ْن فَ ْوق ه نَّ( أي: فوق السموات ابأللوهية والقهر والعظمة والقدرة، 

 وجالله من فوقهن. والتفطر التشقق، قال الصحاك والسدى: يتشققن من عظمة هللا
 11وقيل: املعىن تكاد كل واحدة تتفطر فوق اليت تليلها من قول املشركني.

                (26)طه 

أكاد أخطفيها أي: أكاد ال أجعل هلا دليال، فتأيت بغتة. فلم خيفها تعاىل ذكره ألنه 
ن الناس وحيذروهنم من قيامها، وإمنا احتاج العلماء إىل هذه قد أرسل الرسل ينذرو 

التاويالت، ألن القائل إذا قال: كدت أخفيه كان معىن قوله: أنه أظهره، فيجب أن 
يكون معىن أكاد أخفيها أظهرها. وذالك صحيح، ألن هللا عز وجل قد أظهر 

آتية أكد مت الكالم عالماهتا وأشاطها. واختار النحاس أن يكون املعىن: ان الساعة 

                                                           

)دار افكر العريب(، ص.  6، جزهرة التفاسريه(، 2390حممد بن حممد بن مصطفى بن أمحد املعروف أبيب زهرة، )املتويف: 15 
0616 

تفسري حدائق الروح الرحيان يف روايب علوم القرآن،  يخ العالمة حممد األمني بن عبد هللا األرمي العلوي اهلرري الشافعي، الش11 
 03م(، ص. 1222 -ه2012لبنان، دار طوق النجاة، -)الطبعة: األول، بريت 15ج



 

 

أي: أكاد آيت هبا. ودل آتية على آيت هبا. مث قال أخفيها على االبتداء فصح املعىن، 
 11ألنه هللا تعاىل قد أخفى وقتها.

                  (11)احلج 

بون ذلك طول زماهنم، وإن  يكاد يسطون أي هم دهرهم هبذه الصفة فهم يقار  
كان قد وقع منهم سطو ببعد الصحابة يف شاذ من األوقات. قال بن عباس: يسطون 

يبسطون إليهم. وقال حممد بن كعب: يقعون هبم. وقال الضحاك: ايخذوهنم أخذا 
 19ابليد واملعىن واحد.

                  (36)النور 

يكاد زيتها يضيء يعين أن حجج هللا على خلقه تكد من بياهنا ووضوحها  
تضيء ملن فكر فيها ونظر. يكاد زيتها يضيء أي: يكاد قلب املؤمن يعرف احلق قبل 

أن يبني له ملوافقته إايه. يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه انر يكاد زيت الزجاجة 
من يكاد أن يعرف احلق من قبل أن يبني له يضيء ولومل متسسه انر وهو مثل قلب املؤ 

                                                           
اهلداية إىل بلوغ ه، 031طيب املالكي املتويف: أبو حممد مكي بن أيب طالب محوش بن خمتار القيسي القريواين مث األندلسي القر 11

جامعة الشارقة،  -)الطبعة: األوىل :جمموعة حبوث الكتاب والسنة 1جالنهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه، وأحكامه، ومجل من فنون علومه، 
 0510م(، ص.1221ة-ه2019

البحر امليط يف التفسري،  ه(، 106لسي، )املتويف: أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األند19
 635ه(، ص. 2012دار الفكر  -)طبعة: بريوت 1ج



 

 

فيما يذهب إليه قلبه من موافقة احلق فيما أمر به وفيما يذهب إليه من كراهية ما هني 
 92ما عنه.

            (02)النور 

مل يكد يراها أي مل يقرب من أن يراها من شدة الظلمات. مل يكد يراها فيه  
ناه أنه رآها بعد أن كاد ال يراها، حكاه ابن عيس. الثاين: مل وجهان: أحدمها: مع

يراها ومل يكد، قاله الزجاج، وهو معىن قول احلسن ويف قوله مل يكد وجهان: احدمها مل 
 92يطمع أن يراها. الثاين: مل يرها ويكاد صلة زائدة يف الكالم.

                 (03ر )النو 

يكاد سنا برقه يذهب ابألبصر ضوء برقه من شدته خيطف األبصار إذا اتبعته  
 91وتراءته

                 (01)الفرقان 

                                                           

تفسري حيي بن سالم، ه(،  122حييي بن سالم أيب ثعلبة، التيمي ابلوألء، من تيم ربيعة، البصري مث اإلفريقي القريواين، )املتويف 92 
 06م(، ص.1220-ه2016لمية، لبنان دار الكتب الع -)الطبعة: األول، بريوت 2ج

 -تفسري املاوراديه(،  062أبو احلسن على بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري ابملاوردي، )املتويف: 92 
 222لبنان دار الكتب العلمية(، ص.  -)تريوت 0جالنكت والعيون، 

)الطبعة:  5جتفسري قرآن العظيم، ه(،  110)املتويف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، 91 
 13م(، ص. 2999 -2012الثانية، دار طبيبة للنشر والتوزيع، 



 

 

إن كاد ليضلن عن آهلتنا أي: قد قارب أن يضلنا عن آهلتنا. إن كاد ليضلن  
والعدول إىل اىل اإلضالل لغاية عن آهلتنا أي: ليضلنا عن عبادهتا صرفا كليا، 

ضاللتهم ابدعاء أن عبادهتا طريق سوي. لوال أن صربان عليها لصرفنا عنها، وهو دليل 
على جماهدة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف دعوهتم، وإظهار املعجزات هلم، حىت 

 شارفوا أن يرتكوا دينهم إىل دين اإلسالم، لوال اجلاجهم وتقليدهم

        (22)القصص  

إن كادت لتبدي سرورا مبا أاته هللا عز وجل من الفضل وقوهلا ألخته قصيه إمنا  
هو لرتى أخته كيف قدرة هللا تعال يف ختليصه من يدي فرعون عدوه بعد وقوعه فيهما 

 وليتم هبا ما وعدها هللا تعال من رده إليها فبعثت أخته لرتده ابلوحي ذكروا قول هللا
تعال عن  موس عليه سالم فأخذ برأس أخيه جيره إليه قال اي ابن أم ال أتخذ بلحييت 

 93وال برأسي قالوا وهذه معصية أن أيخذ بلحية أخيه وشعره.

              (65)الصافات 

                                                           

الفصل يف امللل واألهواء والنحل، ه(، 065أبو حممد على بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري، )املتويف: 93 
 22مكتبة اخلاجني(، ص. -)القاهرة 0ج



 

 

ماكن، إن كادت لرتدين أي إنك قاربت أن هتلكين وجتعلين يف أردأ ما يكون من األ
ويف هذا التأكيد غاية الرتغيب يف الثبات ملن كان قريبا من التزلزل ويف املباعدة لقرانء 

 90السوء.

                (6)السورى 

تكاد السموات يتفطرن منه االنفطار: االنشقاق، وتكاد أي: تقرب، ويف التفسري: أن 
وا: اختذ هللا ولدا غضبت السموات واألرض، وتسعرت جهنم، فطلب الكافرين ملا قال

 96اجلميع أن ينتقموا من القائلني هبذا القول، فهذا معىن األية.

        (61)الزحروف 

وال يكاد يبنني أي: ال يقرب من أن يعرف عن معىن من املعاىن ملا يف لسانه  
نفسه وال له قوة بلسانه على تصريف املعاىن وتنويع  من احلبسة، فال هو قادر يف

البيان ليستجلب القلوب وينعش األابب فتكثر أتباعه ويضخم أمره، وقد كذب يف 
مجيع قوله فقد كان موسى عليه السالم أبلغ أهل زمانه قوال وفعال بتقدير هللا تعال الذ 

انه من احلبسة ختييال ال أرسله وأمره إايه ولكن اللعني أسند هذا إىل ما بقى يف لس

                                                           

 25جنظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور،  ه(، 116اهم بن عمر حسن الرايط بن على بن أيب بكر البقاعي، )املتويف: إبر 90 
 326دار الكتاب اإلسالمي(، ص.  -)القاهرة

القرآن، تفسري ه(، 019أبو املظفر، منصور بن حممد بن اجلبار بن أمحد املروزي السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي، )املتويف: 96
 326م(، ص. 2991 -ه2021السعودية، دار الوطن  -)الطبعة: األول، الرايض 3ج



 

 

تباعه ألن موسى عليه السالم ما دعا إبزاله مجيع حبسته بل بعقدة منها فإنه قال 
 95)واحلل عقدة من لسان يفقهوا قول(.

           (1)امللك 

تكاد متيز من الغيظ يعين: تكاد تتفرق من غيظها على أعداء هللا تعال. تكاد  
تكاد متيز من الغيظ  91يز أي: تبني بعضها من بعض وتتفرق تغيظا على أعداء هللا.مت

متيز يعين: تبني تكادأبعاضها تنفصل بعها عن بعض. لكن، ملاذا متيز النار من الغيظ؟ 
قالوا: ألن الكون كله مسبح هللا حامد شاكر لربه؛ لذلك يسر ابلطائع وحيبه، ويكره 

كله قد فرحال ملولد النيب صلى هللا عليه وسلم، فرح   العاصي، أال ترى أن الوجود
ملولده اجلماد والنبات واحيوان واستبشر،ألن صلى هللا عليه وسلم جاء ليعيد إلنسان 

 91انسجامه مع الكون املخلوق له، ويعدل امليزان.

                    (62)القلم 

                                                           
السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ه(، 911مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي، )املتويف: 95

 651ه(، ص. 2116)القاهرة: مطبعة بوالق  3جربنا احلكيم اخلري، 
 6ج تفسري القرآن العزيز،ه(، 399و عبدهللا حممد بن عيس بن حممد املري، اإللبريي املعروف اببن أيب زمنني املالكى )املتويف: أب91

  21م(، ص.1221 -ه2013الفاروق احلديثة  -)الطبعة: األول، مصر/ القاهرة
م(، ص. 2991طبعة: مطابع أخبار اليوم )ال 21، جاخلواطر -تفسري الشعراويه(، 2021حممد متول الشعراوي )املتويف: 91

22315 



 

 

وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك أببصارهم. أي: ينظرون إليك نظرا شديدا 
يكاد يصرعك ويسقطك من مكانك لبغضهم لك. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك 

أببصارهم أي: قارب الكفار من شدة نظرهم إليك شزرا بعيون العداوة أن يزيلوك 
 99أببصارهم عن مكانك،أو يهلكوك لشدة.

           (29)اجلن 

كادوا يكونون عليه ليدا، أي: كاد يلتصل بعضهم إىل بعض مثل اللبد ليتصلو  
برسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو)كادوا يكون عليه(، أي: على رسول هللا صلى هللا 

هللا عليه عليه وسلم، كادوا يلتصقون برسول هللا؛ حبا ملا مسعوا من رسول هللا صلى 
وسلم أو حرصا على حفظ ما مسعوا أو تعجبا مما مسعوا؛ فكانوا حيرصون على حفظ 

 222ما مسعوا؛ ألهنم كانوا من منذري اجلن؛ فحرصوا على حفظه ووعيه

                                                           
ه(، ص. 2010دار السالم  -)الطبعة: السادسة، القاهرة 22ج األساس يف التفسري،ه(، 2029سعيد حوى )املتويف: 99

5255 
)الطبعة:  22ج تفسري املاتريدي أتويالت أهل السنة،ه(، 333حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدي )املتويف: 222

 169م(، ص. 1226 -ه2015دار الكتب العلمية  -ألول، بريوت، لبنابا
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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 خالصة البحثالفصل األول: 

ا بناء على ما حلل الباحث يف البحث عن الكلمات كاد يف القرآن الكرمي كم 
 يلي: 

د كلمة كا  10نوع إعراب كلمات أفعال املقاربة يف القرآن فيها وجدت  .2
 20، وكلمة كاد فعل مضارع  يعين 22وإعراهبا، كلمة كاد فعل ماض يعين 

 وغري كلمة كرب  وأوشق.
كلمة كاد وما   10لقرآن فيها وجدت نوع معاين كلمات أفعال املقاربة يف ا .1

 ن الكرمي.وجدت الكلمة كرب و أوشك يف القرآ
 اإلقرتاحاتالفصل الثاين: 

جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر هي احد اجلامعة اليت هتتم ابلعلوم  .2
الدينية خصوصا يف العلوم اإلسالمية. واملصدر العلوم اإلسالمية هي القرآن 



 

 

 واحلديث النبوي، ومها مكتوابن ابللغة العربية، فلذالك ينبغي هلا أن هتتم ابللغة
 العربية امتاما كبريا. 

ترجو الباحثة لقسم تدريس اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية  .1
 مكاسر أن يرفع شغف الطالب يف رغبة اللغة العربة.

يرجو البحث من هذه الرسالة أن يكون نظرين لتعليم علم النحو والعلم اليت تتعلق  .3
 هبا.

يكون مساعدة لكل مجيع الطالب واملعلمني  ويرجو الباحث من هذه الرسالة أن .0
 الذين يدرسون يف قسم اللغة العربية.

ويرجو الباحث من محيع طالب اللغة العربية أن يواصلوا يف هذا البحث يعين كلمة  .6
 أفعال املقاربة يف القرآن الكرمي
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 القرآن الكرمي
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