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 كلمة متهيدية
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن  هاحلمد هلل رب العادلني حنمده ونستعينو ونستغفر 
. أشهد أن ال إلو إاّل هللا ت أعمالنا، من يهد هللا فال مضل لو ومن يضلل فال ىادي لوئاسي

آلو وصحبو أمجعني. أما  وأشهد أّن حممدا عبده ورسولو، اللهم صل على سيدنا حممد وعلى
 بعد.

 كلمة عسى ومعانيها يف القرآن الكرمي"بعنوان  ادلعنونة لقد كتبُت ىذه الرسالة
إلستيفاء بعض الشروط ادلطلوبة للحصول على درجة سرجانا  ("لغوية )دراسة حتليلية

عالء الدين ومانيورا يف قسم اللغة العربية وآداهبا يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة ى
 اإلسالمية احلكومية مكاسر.

ادلادية والروحية ساعدة ادلتصل إىل الصورة الكاملة إاّل بتمل   وأعتقد أن ىذه الرسالة 
 منهم وأخص امجيع إليهم، ولذا أرى من الواجب تقدمي شكري وتقديري من اآلخرين

 بالذكر:

بًتبييت تربية حسنة منذ صغري  ان قد قاماللذي –عبد احلامد و نور لينا  –الَدي و  .1
 خري اجلزاء. اأن جيزيهمين يف مواصلة وإدتام دراسيت وأسأل هللا اوساعد

جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية  رئيسالدكتور مسافر ببباري, م.س.إ., ك .2
الذى أفسح ىل جماال واسعا لاللتحاق هبذه  اجلامعة دبا فيها من الوسائل طلبا سر اكم

 .للعلم

اليا حيث خالعلوم اإلنسانية داب و عميد كلية اآلك، م. أغ.  احلاج برسها النورالدكتور  .3
قد بذل جهده يف سبيل تقدمي تعليم اللغة العربية بكلية األداب جبامعة عالء الدين 

  اإلسالمية احلكومية.



 
 

 أمحدو  -اهتوسكريتري  قسم اللغة العربية وآداهبا ةرئيسك. أغ، م. الدكتوراندة مروايت .4
على ىذا  احيث قد وافقن قد أحسنا اإلدارة واخلدمة يف القسم يذلّ ال .م.بد فقمو 

 عنوان الرسالة.

ادلشرف الثاين أنوار عبد الرمحن، و  احلاجة لطيفة سامل الدكتوراندة ،األوىل ةادلشرف .5
 .وإدتامها ن أرشداين يف كتابة ىذه الرسالةيذلّ ال س.أغ.، م. فد.

ىف تعليم العلوم بذلوا جهودىم  الذين بكلية اآلداب وعلوم اإلنسانية مجيع ادلدرسني .6
 .ىف قسم اللغة العربية وآداهبا نتهاء دراسيتا حىتاللغوية 

أصدقائي الذين ساعدوين يف كتابة ىذه الرسالة دبا لديهم من أفكار إخوتى و  مجيع .7
عة عالء الدين بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبام، وأراء يف حبث ىذه الرسالة

  .اإلسالمية احلكومية

هبذه  لتحقتدميت أحسن خدمة منذ أن اخبمجيع ادلوظفني وادلوظفات اّلذين قاموا  .8
 ها.منالكلية إىل أن خترجت 

أسأل هللا أن يتقبل مين ىذا العمل وجيعلو خالصا لوجهو ويهدينا إىل سبيل  ،وأخريا
 الرشاد.
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)دراسة حتليلية  كلمة "عسى" ومعانيها يف القرآن الكرمي:  الرسالة عنوان
 (    لغوية

                                                                  

القرآن الكرمي )دراسة كلمة "عسى" ومعانيها يف ىذه الرسالة ختتص باحلديث عن  
 وقد .بشكل علمي كمسألتها األساسية فيها كلمة عسى ومعانيهاوتناولت  . حتليلية لغوية(

، الكرمي كلمة "عسى" يف القرآن  ما ىى :ا، أوالمهنيمشكالتتفصيل ىذه ادلسألة إىل  مت
 .الكرمي كلمة "عسى" يف القرآنما أمهية   :امثانيتهو 

 ميكن إرجاعها إىل مرحلتني ومها؛  ىتمبناىج ش ني ادلذكورتنيتوبالتايل، مت حتليل ادلشكل
، استعان البياناتففى مرحلة مجع  ،هاتنظيمو  حتليل البيانات مرحلةو  البيانات مرحلة مجع

وادلقاالت طالع على ما كان من ادلصادر وادلراجع كتبية وىي االالباحث بالطريقة ادل
ها البيانات وتنظيم مرحلة حتليليف منها حرفيا ومعنويا. وأما  االقتباسيليو و  ادلكنبية والبيانات

الطريقة و  الطريقة القياسيةو  ستقرائيةالطريقة اال :فاستعان الباحث بثالث طرق، وىي
 . التحليلية

، كلمة "عسى" ومعانيها يف القرآن الكرميعن   بالفحص واالستيعاب القيام وبعد
الرجاء وىي ترفع اإلسم وتنصب اخلرب. ومن وظيفةىا عسى فعل ادلاضى من افعال  يّتضح أن

تنقسم إىل قسمني: أوالمها فعل ماض تام، مثل: عسى أن يقوم زيد. وثانيتهما فعل ماض 
 ناقص، مثل عسى زيد أن يقوم. مث حرفا، وتنظف كوظيفة "لعل" يف الكلمة.

 



 
 

1 

 الباب األول 

 مقدمة

 اخللفيةأ.

أن اللغة ىي كل لفظ يعرب هبا اإلنسان عن أغراضهم ورغباهتم. وعند يف ال شك  
أنيس فرحية قال: اللغة ىي ظاىرة بسيكوجلية إجتماعية، ثقافية، مكسبية، ال صفة بيولوجية 

االختبار، معاين مالزمة للفرد، تتألف من رلموعة رموز صوتية لغوية، اكتسبت عن طريق 
 ٔمقررة يف الذىن، وهبذ النظام الرمزي الصويت، تستطيع مجاعة ما أن تتفاىم وتتفاعل.

أفعال حبث تدخل يف  وىي اصذلا حبث خ "عسى"كما عرف الباحث ان كلمة 
 ادلقاربة.

أو الناسخة اليت تعمل عمل "كان" وىي ما يسمى بأفعال  من األفعال الناقصة
ادلقاربة، أي أهنا ترفع ادلبتدأ وتكون امسا ذلا وتنصب اخلرب وتكون خربا ذلا.والفرق بُت كان 
وأخواهتا وكاد وأخواهتا وىي كاد وأخوهتا جيب أن يكون خربىا فعال مضارعا وال ميكن أن 

 ٕيكون فعال ماضيا أو امسا.

األفعال تسمى أفعال ادلقاربة، وليست كلها للمقاربة، بل ىي على ثالثة وىذه 
 أقسام:

                                                           
 .ٖٔ)الطبعة الثالثة، بَتوت: دار الثقافة اإلسالمية، دون السنة(، ص.فقو اللغة العربية وخصائصهاإميل بديع يعقوب، ٔ

. 
 ٜٖٛم.( ص. ٕ٘ٔٓ-ه. ٖٙٗٔ:)الطبعة الثانية مساتى: العربية ادليسرةمصطفى زلمد نورى، ٕ
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 أحداىا: ما دل على ادلقاربة، وىي: كاد، وكرب، وأوشك.

 : ما دل على الرجاء، وىي: عسى، وحرى، واخلولق.هاثانيو 

 ٖ: ما دل على إنشاء، وىي: جعل، وطفق، وأخذ، وعلق، وأنشأ.هاثالثو 

فقط،  غة ادلاضىياء وقوع اخلرب وىي يف صوىي ما تدل على رجا أفعال الرجاء وأم
. وىذه الكلمات ذلا خصائص ايضا. وقد "عسى، حرى، وإخلولق"وحروف الرجاء وىي 

 .ٗأي يتم الكالم دبرفوعها فال ربتاج إىل خرب تستعمل ىذه الثالثة تامة

 من أفعال الرجاء كما يلي:يف ىذه الرسالة أحبث كلمة "عسى" وأما 

 ادلثال :

 ادلالحظة األمثلة

 .عسى أن تنجح يف االمتحانٔ

 

 .عسى أن تذىب إىل القاىرةٕ

أن تنجح: أن والفعل يف تأويل 
 ادلصدر فاعل "عسى"

أن تذىب: أن والفعل يف تأويل 
 ادلصدر فاعل "عسى" 

اع سلتلفة امسا كان ام عمال، وقد كان يف القرآن الكرًن كلمة "عسى" أوجها كثَتة وانو 
لك سيحاول الباحث حبثا لكلمة "عسى" كي نستطيع بو أن نفهم القرآن الكرًن، ولذ
د وجد يف القرآن حث عن كلمة "عسى" مهم للغاية للفهم عنها، فإن كلمة "عسى" قالب

                                                           
 .ٖٕٖ(، ص. ٜٓٛٔ، اجلزء األول)الطعة العشرون؛ القاىرة: دار الًتاث، شرح إبن عقيلأىب عبد هللا زلمد مجال الدين بن مالك، ٖ
 .ٜٜٖمصطفى زلمد نورى، العربية ادليسرة. ص.ٗ
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فهم اساليبها ومعانيها والذي اعجبٌت بو أن اتناول كلمة"عسى" وألك، قد الكرًن من اجل ذ
رسالة ادر وقليل.وان شاء هللا سأحبثها حبثا عميقا وجعلها يبحث من الكتب كلمة "عسى" ن

 علمية.

 املشكلةب.
ئدا إىل ربديد من خلفية البحث كاف أن يكون داعيا و قا ه سلفانالعل ما ذكر 

اسلوبكلمة حول  ضعةرسالة بسيطة متوا كتابةبتد الكارييو  ىف كتابة ىذا البحث. ادلشكالت
 .الكرًن "عسى" يف القرآن

 ىف ىذىالرسالة، ىي: ُتادلشكالت إىل مشكلت علو مناجىو  الكاتبماوحّدد 

 ؟كلمة "عسى" يف القرآن  ما ىى. ٔ

 ؟كلمة "عسى" يف القرآنمهية  ما أ. ٕ

 توضيح معاىن املوضوعج.

كلمة "عسى" ومعانيها يف القرآن الكرًن )دراسة ربليلية لغوية   موضوع ىذه الرسالة 
(" وقبل الدخول ىف صميم البحث ىف ىذه الرسالة كان من األحسن للباحث أن يشرح ما 

 يتعلق بالرسالة من معاىن الكلمات ادلوجودة  لتيسر كتابتها وفهمها كمايلى:

 .كلمة, و معناه نطق-يكلم-مصدر عن فعل كلمىو "كلمة"

الُة على :النحاة (عند) الكِلَمةُ  - أ ِامْسٌَيُدلُّ  :،وتكونمعًٌت مفرد بالوضعاللفظُة الدَّ
 ى َحاَلٍة أَْو َحَدٍث او َحْرفٍ او ِفْعٌل َيُدلُّ َعلَ :َعَلى َمْوُصوفٍ 
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 .٘، َأورسالة، َأو مقالةً ُخْطَبةً َأو ،الكالُمادلؤلَُّف ادلطوَّل، قصيدةً :الكِلَمةُ  - ب

 .ل ادلقاربةافعأفعل الذي يسمي الو ىي  ،"عسى" نوع من انواع فعل 

ي يف األمر عسى: فعٌل ماٍض جامد من أخوات ) كاد (  - أ يكون للًّتجِّ
وقد يتَّصل بو ضمَت رفع  ،لإلشفاق يف األمر ادلكروه، ويكون احملبوب
ُت وفتحها، و متحّرِك ، وقد تدّل على الفتح ىو األشهر،فيجوز حينذاك كسرالسِّ

، ى اجلملة االمسّية فيعمل عمل كان، يدخل عليف القرآن الكرًن ُكلِّوالوجوب كما 
أن َعَسى أسرِْع  مسبوق بـ ) أن (:بشرط أن يكون خربىا مجلة فعلّية فعلها مضارع

رَبُُّكْم َعَسى )،هللُا أنيأخذ بيدكَعَسى ،  ذاكر َعَسْيُت أن أفعل كذا -، كِّرًاتصل ُمبَ 
 ٙ(يـُْهِلَك َعُدوَُّكمْ  َأنْ 
. البقرةآية ْلُمَقاَربَةِ ، َجاِمٌد ُمْلَحٌق ِبأَفـَْعااِل ِفْعُل َرَجاءٍ :الَوَلُد َأْن يـَْنَجحَ َعَسى  - ب

ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن ربُِبُّواَشيْ ٕٙٔ َوَرَد :ئاً َوُىَو َشرٌّ َلُكمْ َوَعَسى َأْن َتْكَرُىوا َشْيئاً َوُىَو َخيـْ
أَنَويـَْقًَتُِن هِبَا َخبَـرَُىا:اآليَِة َمعَ اْسِتْعَماذُلَايف 

ٚ. 

 ف اجلرحر أكما علمنا انو حرف من   وأماكلمة"يف"

رًن يف كىو كتاب الو  ،قرآنا-يقرأ-هو اسم مشتق من فعل قرأفما كلمة "القرآن" أو 
 االسالم

، ) قرأ ( يقال قرأ، يقرأفعل لفظ القرآن مصدر مشتق من:القرآن يف اللغة - أ
  "إن علينا مجعو وقرآنو فإذا قرأناه فاتبع قرآنو ومنهقولو تعاىل "قراءة ، وقرآناً 

                                                           
 //.wwwٔصفحة  -معربيعريب معج -معنىكلمةكلمةفيمعجمادلعانياجلامعوادلعجمالوسيط ٘
 //.wwwٔصفحة  -معجمعربيعريب  -معنىكلمةعسىفيمعجمادلعانياجلامعوادلعجمالوسيط ٙ
 //.wwwٔصفحة–معجمعربيعريب -معنىكلمةعسىفيمعجمادلعانياجلامعوادلعجمالوسيط ٚ
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ادلعجز بلفظو ادلتعبد بتالوتو  صطالحاً: كالم هللا ادلنزل علي نبيو زلمد إ - ب
 ٛالناس. سورة ادلنقول بالتواتر ادلكتوب يف ادلصاحف من أول سورة الفاربة إيل آخر

دراسة" دبعٌت درسا، و  -يدرس -مصدر من فعل درسفهي وأما كلمة "دراسة"
 ٜ"قراءة".

 ٓٔوىو البجث ادلقال النثري يعاًف موضوعا علميا معينا بالفحص واإلستقراء

 -حيلل-ع يعٍت "ربليال" مصدر من فعل حللوكلمة أخَتة من توضيح معاين ادلوضو 
 ٔٔربليال  وىو عملية تقسيم الكل إىل أجزائو.

 الدراسات السابقةد.

نواع الكتب وادلؤلفات العلمية يف صناعة ىذه أ بعد أن حاول الباحث بعض من 
وضوع دبثر من الكتب ادلرجعية ادلتعلقة ، الباحث يستخدم اكالرسالة عربية كانت ام غَتىا

البحث اساسيا كان أو ثناويا، أنو مل يكن ىناك موضوع يكتب يستوى على موضوع ىذا 
البحث بصورة خاصة البتعادعن االخطاء يف إعداد ىذه الرسالة ألن الباحث يدرك على 

من الكتب وادلراجع يف ىذه الرسالة،  ادعدأن ىذا الباحث زلمود جدا ويستخدم الباحث 
اء يف إعداد ىذه الرسالة. فهناك حبث علمي دبوضوع تشبو وزلاولة الجتناب األخط

موضوع ىذا البحث، وىي: الرسالة العلمية ألخ محزة لقمان، طالب بكلية األدب 
جامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر ربت واإلنسانية بقسم اللغة العربية وادهبا 

                                                           
 //.wwwٔجامعةأمالقرى« تعريفالقرآنالكرميلغةواصطالحا ٛ
 .ٜٙٔ)الطبعة الثالثة؛ بَتوت: دار الفكر, دون سنة(، ص. ترتيب القاموس احمليط الطاىر أمحد الزاوى،  ٜ

 ٙٙٔ، ص. معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة واألدبرلدى وىبو، وكامل ادلهندس، ٓٔ
 ٗٚ، ص.معجم اللغة العربية ادلعاصر أمحد سلتار عمر ،ٔٔ
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(، يف ىذه الرسالة راسة ربليلية لغويةيف سورة اإلسراء، )دالعنوان أفعال ادلقاربة ومعانيها 
 كرب" خاصة يف سورة اإلسراء.  /أوشك  /د يبحث عن أفعال ادلقاربة وىي "كا

 بحثمناهج اله.
الطرق البحثية،  انتهج البحث عددا من يف اجراء البحث عن ادلواّد ادلطلوبة للرسالة

لك يقّدم الباحث لتوضيح ذوىي تشمل طريقة مجع ادلواد وطريقة تنظيم ادلواد وربليلها. 
 الشرح ادلوجز لكل منها:

 مجع ادلوادطريقة  - أ
الصدد ينتهج الباحث طريقة ادلكتبة، وىي طريقة مجع ادلواد الىت تقوم على  يف ىذا

عناصر الكتب ادلتعلقة دبطلب الرسالة من ادلواد وعلى مهارة اإلقتباس من ىذه ادلصادر 
 مباشرة وغَت مباشرة.

 ادلواد وربليليهاطريقة تنظيم  - ب
 يف ىذا اجملال يستحدم الباحث الطريق اآلتية:

 ريقة القياسيةالط .ٔ
مور الكلية، أو ألباصدار اخلالصة من األمور اجلزئية، إىل ا وىي طريقة تنظيم ادلواد

 من األمور اخلاصة إىل األمور العامة بعبارة أحرى
 الطريقة اإلستقرائية .ٕ
باصدار اخلالصة من األمور الكلية، إىل األمور  وىي طريقة تنظيم ادلواد الىت ذبرى 

 اجلزئية، أو بعبارة أخرى من االمور العامة إىل األمور اخلاصة.
 الطريقة ادلقارنة .ٖ

ه ب ادلتعلقة هبذجبمع كل اآلراء ادلوجودة يف الكتوىي طريقة يقوم هبا الباحث 
 مث نصدر منها اخلالصة. الرسالة ويقوم بالقرانة بينها
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 الطريقة التحليلية  .ٗ
إذا وجد الباحث ادلسألة الىت مل يظهر معناىا ومل يتبُت مقصودىا حاول أن حيلل 

 .يةعلى طريقة ربليلتلك ادلسألة 

 هأغراض البحث و فوائدو.
. دراستوومطلق  ىو شرط أساسي لو البحثدلن كان يريد قياما بالعمل العلمي ف
والسديد ال ميكن احلصول عليو بدونو. وأما فاخلالصة واإلختصار واإلستنتاج الصحيح 

 ، فكما يلي :دة من ىذا الرسالةاألغراض والفوائد ادلرجو 

 أغراض البحث، فهي:أما و  . أ
 " يف القران الكرًنعسىكلمة"  اينمع ةعرفدل .ٔ
 "عسىكلمة "ةاستعمالعرفدل .ٕ
 فوائد البحث، فهي:وأما  . ب
 "عسىصة كلمة "اخبيف فهم اللغة العربية زيادة ادلعلوماتل .ٔ
 مات يف ترمجة و تفسَت القران الكرًنو لزيادة ادلعل .ٕ

 ألبوابا ترتيبز.
هتا باإلمجال ايو أراد الباحث أن يقدم زلت اهيل يف ترتيب ىذه الرسالة وتفهيمهلتس

 ليسهل على القرّاء أن ينظروا إىل سورة عامة من مضموهنا.

 أبواب:مخسة ويكون ىذا البحث من 
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 وأوصلو الباحث إىل سبعة فصول متتابعة، فأوضحاب األول يعٌت بباب مقدمة، فالب
دراسة عن البحوث ح معاين ادلوضوع، و يف كل فصل منها : اخللفية، وادلشكلة، وتوضي

 باإلمجال. ترتيب البحثو  ،وفوائده ، ومنهج البحث، أغراض البحثالسابقة

 األولالفصل ل: و فص ةثالث و الباحث إىل، وأوصلالقرآن الكرًنيعٌت  ،والباب الثاين 
األمساء للقران ، والفصل الثالث تاريخ القران الكرًن، والفصل الثاين التعريف عن القرآن الكرًن

 . الكرًن

الفصل األول تعريف كلمة "عسى"، :فصولينقسم إىل ثالثة وأما الباب الثالث، ف
 .أنواع عسى يف النحوالفصل الثاين معاىن عسى يف ادلعاجم، الفصل الثالث 

أسلوب كلمة "عسى" يف  الفصل األولفصلُت:  ، فينقسم إىلرابعالوأما الباب 
 .ين كلمة "عسى" يف القرآن الكرًنامعالفصل الثانيالقرآن، 

فينقسم أيضا إىل قسمُت ومها: الفصل  األخَتالباب  وىووأما يف الباب اخلامس 
 .األول اخلالصة والفصل الثاين اإلقًتحات
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 باب الثالثال
 كلمة "عسى"

 تعريف كلمة "عسى"أ.
، الطمع يف ابوب ٔاجلوىري يف صحاح أن معٌت عسى: الطمع واإلشفاق ذكر

واإلشفاق من ادلكروه، وال ينخصر معٌت عسى يف ىذا احلد، بل يتعداه إىل معان عدة، منها 
قولنا: عسا الشيء يعسو عسّوا عساء شلدود، أي يبس واشتّد وصلب، وعسا الشيخ يعسو 
عسيا: وىّل وكرب، مثل عتا، وعست يده غلظت من العمل، ويقال للنبات إذا غلظ: قد 

  عسا.

فنرى أن معٌت عسى الطمع واإشفاق، وىي عندما تكون هبذا ادلعٌت تندرج ربت قسم 
أفعال ادلقاربة، وقد تأيت عسى متصرفة، وبذلك زبرج من ىذا القسم إىل قسم آخر، وىذا 

 يقودنا إىل أن ىناك أنواعا لعسى، ال بد من احلديث عنها. 

وعسى دلقاربة الفعل. وديكن أن تكون وال تطابقا بُت معٌت عسى يف ادلعاجم اللغوية، 
 ٕعالقة يف معٌت )عسى الشيخ كرب(؛ أنو بلغ النهاية أو قارهبا، وكذلك النبات.

 معاين "عسى"يف املعاجم ب.
 وأما معاين كلمة عسى يف ادلعاجم فهى:

                                                           
8

الجزء األول)الطبعة الثانٌة؛ بٌروت: دار العلم  ،الصحاح تاج اللغة  والصحاح العربٌةإسماعٌل بن صمار الجهري، 

 .4242ص.  (، 8191للمللٌٌن، سنة 
4

 .92)دون الطبعة؛ دار المعرفة الجامعٌة، دون سنة(، ص. األفعال غٌر المتصرفة وشبه المتصرفةأحمد سلٌمان ٌاقوت، 
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عسى فعل دال على الًتجي )يف ابوب( واإلشفاق )يف ادلكروه( وىو فعل جامد،  .ٔ
 طرائق نذكرىا مرتبة حبسب كثَتة اإلستعمال.ويستعمل على سبع 

عسى زيد أن يقوم. عسى إخوتك  .ٔ
 أن ينجحوا.

عسى زيد قائما. عسى إخوتك  .٘
 ناجحُت.

عسى أن يقوم زيد. عسى أن ينجح  .ٕ
 إخوتك.

 عساه قائم. عساىم قائمون. .ٙ

عسى زيد يقوم. عسى إخوتك  .ٖ
 ينجحون.

عسى زيد قائم. عسى إخوتك  .ٚ
 ناجحون.

عسى زيد سيقوم. عسى إخوتك  .ٗ
 سينجحون.

  

( فعال ناقصا لو إسم مرفوع بو، ٚ، ٘، ٗ، ٖ، ٔوالنحويون يعتربوهنا يف الصور )
( فهو فعل تام رافع لفاعلو الذي ىو مصدر ادلؤول. ٕوخربه ما بعد ذلك. أما يف الصورة )

وحيث  لعل(.( فقيل ىي حرف عامل عمل )إن( محلت يف ذلك على )ٙوأما يف صورة )
قلنا إهنا ناقصة فهي دبنزلة: كان زيد قائما. وىذا قول اجلمهور وقيل إهنا فعل متعّد دبعٌت 
قارب، أو الزم دبعٌت قَ ُرب وادلعٌت يف الصورة األوىل: زيد قارب القيام أو زيد قرب أن يقوم مث 

 ٖ(.ٕٖٔ/ٔخذف اجلار. وىذا مذىب سيبويو ) ادلغٍت 

األفعال غَت ادلتسرفة، وقال األزىري: عسى حرف من شفاق، وىو من إوعسى طمع  .ٕ
حروف ادلقاربة، وفيو ترّخ وطمع، قال اجلوىري: ال يتصّرف ألنو وقع بلفظ ادلاضى دلا 
جاء يف احلال تقول: عسى زيد أن خيرج، وعست فالنة أن خيرج، فزيد فاعل عسى، وأن 

ال يقال عسى زيد  مسا،خيرج مفعول ذلا، وىو دبعٌت اخلروج إال أن خربىا ال يكون إ
                                                           

3
بناٌة صمدي وصالحة، -)الطبعة األول؛ بٌروت: شارع سورٌامعجم العلوم اللغة العربٌةدمحم سلٌمان عبد هللا األشقر، 

 .418(، ص. 8112
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منطلقا. قال إبن سيده: عسيت أن أفعل كذا وعسيت قاربت، واألوىل أعلى، قال 
سيبويو: ال يقال عسيت الفعل، وال عسيت للفعل، قال: أعلم أهنم ال يستعملون عسى 

عسيا فعلك، إستغنوا بأن تفعل عن ذلك، كما إستغٌت أكثر العرب بعسى عن أن يقولوا: 
ذىابو، ومع ىذا أهنم مل يستعملوا ادلصدر يف ىذا الباب  نو ذاىب عن لو وعسوا، وبلو أ

كما مل يستعملوا االسم الذي يف موضعو يفعل يف عسى وكاد، يعٌت أهنم ال يقولون 
عسى فاعال وال كاد فاعال، فًتك ىذا كالمهم لإلستغناء با الشيء عن الشيء، وقال 

قالوا: عسى الغوير أبُ ُؤسا أي كان الغوير سيبويو: عسى أن تفعل، كقولك دنا أن تفعل، و 
أبُ ُؤسا، )حكاه سيبويو(، قال اجلوىرىُّ: أما قوذلم عسى الغوير أبُ ُؤسا فشاذُّ نادٌر، وضع 
أبُ ُؤسا موضع اخلرب، وقد الطعام للجدب، وأما ما أنشده أبو العباس: أمل ترىن تركت أبا 

ن يدا بيد فها عيثى جعار قال ىذا يزيٍد وصاحبو كِمعساء اجلواري بال خبط وال نبك ولك
رجل طعن رجال، مث قال: تركتو كمعساء اجلواري يسيل الدم عليو، كادلرأة الىت مل تأخذ 
احلشوة يف حيضها، فدمها يسيل. وادلعساء من اجلواري، ادلراىقة الىت يظنُّ من راىا أهنا 

كلو إذا كان قد توضأت. وىكى األزىري عن ابن كيسان قال: أعلم أن مجع ادلقصور  
بالواو والنون والياء فإن آخره يسقط لسكونو وسكون واو اجلمع وياء اجلمع، ويبقى ما 
قبل األلف على الفتحو، من ذلك األدنون مجع أدىن وادلصطفون وادلوسون والعيسون، ويف 

 ٗالنصب واخلفض األدنُت وادلصطفُت.
ي يف األمر ( يكون : فعٌل ماٍض جامد من أخوات )كاد]كلمة وظفية[ عسى .ٖ للًّتجِّ

ابوب، ويكون لإلشفاق يف األمر ادلكروه، وقد يتَّصل بو ضمَت رفع متحّرِك،فيجوز 
ُت وفتحها، والفتح ىو األشهر، وقد تدّل على الوجوب كما يف القرآن  حينذاك كسرالسِّ
الكرًن ُكلِّو، يدخل على اجلملة االمسّية فيعمل عمل كان، بشرط أن يكون خربىا مجلة 

                                                           
2

 .     412(، ص. 8881لطبعة، القاهرة: دار المعارف، سنة )دون ا لسان العربابن منظور، 
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-َعَسْيُت أن أفعل كذا، أن تصل ُمَبكِّرًاَعَسى أسرِْع  مسبوق ب  ) أن (:لّية فعلها مضارعفع
 ٘.﴾َربُُّكْم َأْن يُ ْهِلَك َعُدوَُّكمْ َعَسى ﴿،هللاُ أنيأخذ بيدكَعَسى ذاكر 

عسى: فعل ماض من أفعال الرجاء مبٌت على فتح مقدر، ومعناىا الًتجي، وقوع اخلرب يف  .ٗ
واإلشفاق من وقوعو يف ادلكروه، وىي غَت متصرّفة تلزم صورة ادلاضى، األمر ابوب، 

وتعمل عمل األفعال الناقصة فتحتاج إىل إسم مرفوع، وخرب منصوب ال يتقدم عليها 
اجلمودىا. ويشًتط يف خربىا أن يكون مجلة فعلية، فعلها مضارع مّتصل بأن وىذا كثَت، 

عسى ربكم أن ﴿وحنو: [ٕ٘دة:]ادلئ﴾عسى هللا أن يأيت بالفتح﴿حنو قولو:
، فادلصدر ادلؤّول من أن وادلضارع يف زلل نصب خرب)عسى(، على [ٛ]اإلسراء:﴾يرمحكم

تقدير مضاف قبل اإلسم، أوقبل اخلرب، أي: عسى أمر هللا اإلتيان بالفتح، أو عسى 
ربكم صاحب اإلتيان بالرمحة، وذلك حىت ال خيرب عن الذات باحلدث، ألن ذلك شلتنع. 

 خربىا من أن ادلصدرية قليل. حنو قول الشاعر ىدبة بن خشرم العذرّي: وخلوّ 
 يكون وراءه فرج قريب. عسى الكرب الذي أسيت فيو   -

 وأقّل منو أن يكون إمسا، حنو قول الشاعر:

 ال تكثرن إىّن عسيت صائما. أكثرت يف العذل ملّحا دائما   -

 ومن النادر دخول السُت عليها، حنو قول الشاعر:

 سُتطِفُئ غاّلت الكلى واجلوانح. طّيئ من طيئ بعد ىذه   عسى -

وقد انفردت )عسى( عن باقيأخواهتا، جبواز أن يرفع خربىا السبيب )إمسا ظاىرا 
 مضافا إىل ضمَت يعود إىل أمسها( حنو قول الفرزدق:

                                                           
2

(، ص. 4221شارع جواد حسنى،  81، المجلد األول)الطبعة األول؛ القاهرة: معجم اللغة المعاصرة أحمد مختار عمر،

8222. 
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 إذا حنن جاوزنا حفَت زياد.  وماذا عسى احلجاج يبلغ جهده   -
كما إنفردت ىي )وإخلولق وأوشك( من أخواهتا باستعماذلا ناقصة كام مّر، وتاّمة   

 دبعٌت )قارب( مكفية دبرفوعها بشرط: 
 أن تسند إىل أن ادلصدرية والفعل، وأالّ يلي ىذا الفعل إسم ظاىر يصّح رفع بو.  -
خلّوىا من الضمَت، حنو:عسى أن يرجع خالد، جاز إعراهبا تامة، واإلسم الظاىر  -

فاعل )يرجع( وادلصدر ادلؤّول فاعل )عسى( وجاز إعراهبا ناقصة، ويكون الظاىر 
إمسها، وادلصدر خربىا مقدم، وأن يكون فاعل )يرجع( ضمَتا يعود على )خالد( 

 وذلك جائز لتقدمو رتبة. 

بُت أخواهتا أنو إذا تقدم عليها اسم ظاىر، زيد عسى أن وقد اختّصت عسى من 
يرجع، جاز إعراهبا ناقصة إن مجلت ضمَت )زيد(، وإال فهي تامة. أما يف حنو قولو 

، فهي تامة وفاعلها ادلصدر [ٜٚ]اإلسراء:﴾عسى أن يبعثك رّبك مقاما زلمودا﴿تعاىل:
ة أن، )يبعثك( وبُت معموذلا ادلؤّول بعدىا، وال تكون ناقصة لئالّ يلزم الفصل بُت صل

)مقاما( بأجنيّب، وىو لفظ ربك الذي يعرب إمسا لعسى لو عّدت ناقص، وليس 
معموأل ل)يبعثك(. إذا اتصل بعسى ضمَت رفع جاز يف سينها الفتع وىو الغالب، 
والكسر وىو النادر، حنو: عسيت، عسيتما، عسينّت، أو عِسيت، عِسيتما، عِسينّت. 

)عسى( فعل سواء اتصل هبا ضمَت أو مل يتصل ىو القول  وما ذكرناه من أن
ادلشهور، ويرى سيبويو أهنا ربمل على )لعل( بالعمل إذا اتصل هبا ضمَت نصب، 

 حنو قول ضخر بن العود: 

 تشّكى فآيت حنوىا فأعويدىا. فقلت: عساىا نار كأس، وّعها   -
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 أن يغفر للتائبُت،  مث أعلم أن )عسى( إذا كان أمسها لفظا اجلاللة، حنو: عسى هللا
 ٙكان معناىا التحقيق وليس الرجاع.

 ٚ.﴾عدوّكمعسى ربكم أن يهلك ﴿)عسى( فعل يفيد الرجاء. ويف القرآن الكرًن: .٘
 ٛ.﴾عسى ربكم أن يهلك عدوّكم﴿)عسى( فعل يفيد الرجاء. ويف التنزيل العزيز: .ٙ
يكون )فوك( عسى، وياعسى: ياليت. )فوك(، ما عسى أن وما عسى ما: ماذا يكون أن  .ٚ

 ٜبالنسبة إىل.-ما عسى ادلهدية
 تأيت:-عسى .ٛ

فعال ماضيا ناقصا جامدا من أفعال الرجاء، يرفع ادلبتدأ وينصب اخلرب، ويشًتط يف  -
خربه أن يكون مجاة فعلية فعلها فعل مضارع مقًتن ب)أن( وجيوز عدم اقًتانو. حنو: 
عسى ادلهاجر أن يعود إىل وطنو، عسى فعل ماض ناقص مبٍت على الفتحة ادلقدر 

عسى مرفوع بالضمو الظاىرة على آخره.)أن(: على األلف للتعّذر. )ادلهاجر(: اسم 
حرف مصدري ونصب واستقبال مبٍت على السكون ال زلل لو من اإلعراب.)يعود( 

بالفتحة الظاىرة. وفاعلو ضمَت مستًت فيو جوازا تقديره:ىو. فعل مضارع منصوب 
وادلصدر ادلؤول من)أن( يعود يف زلل نصب خرب عسى. ومن عدم اقًتان خربىا 

يكون وراءه فرج قريب(،  ≠ل الشاعر:)عسى الكرب الذي أمسيت فيو ب)أن( قو 
 فجملة )يكون وراءه فرج( يف زلل نصب خرب عسى.

حرفا مشّبها بالفعل، ينصب ادلبتدأ ويرفع اخلرب، إذا اتصل هبا ضمَت نصب، حنو:  -
عساه يعود إىل ُرشِده )عسى( حرف مشبو بالفعل مبٍت على السكون ال زلل لو من 

واذلاء ضمَت متصل مبٍت على الضمِّ يف زلل نصب اسم )عسى(. يعود فعل  اإلعراب،
                                                           

1
 . 424-422(، ص. 8113)الطبعة الثانٌة؛ دار األمل،المعجم الوافً فً ادوات النحو العربًٌوسف جمٌل الزعبً، 

9
 281/149(،ص. 8112)جمهورٌة مصر العربٌة،المعجم الوجٌزإبراهٌم مدكور، 

1
 .134(، ص. 4222)الطبعة الرابعة؛ مكتبة الشروق الدولٌة، سنة معجم الوسٌطشوقً ضٌف، ال

1
  421(، ص. 8111الشؤون النقافٌة العامة،، الجزء السابع)دار تكملة المعاجم العربٌةدمحم سلٌم النمٌمً، 
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مضارع بالضمة الظاىرة. وفاعلو ضمَت مستًت فيو جوازا تقديره: ىو.ومجلة يعود الفعلية 
 يف زلل رفع خرب عسى.

فعال ماضيا تاما، إذا أسندت إىل ادلصدر ادلؤول من )أن( والفعل، حنو: عسى أن يفوز  -
راة، عسى فعل ماض مبٍت على الفتحة ادلقدرة على األلف للتعذر.)أن( خالد يف ادلبا

حرف مصدري ونصب استقبال مبٍت على السكون ال زلل لو من اإلعراب. يفوز فعل 
مضارع منصوب بالفتحة الظاىرة.خالد: فاعل يفوز مرفوع بالضمة الظاىرة. وادلصدر 

 ٓٔل عسى.ادلؤول من )أن يفوز( والتقدير: فوزه يف زلل رفع فاع
عسى يف القرآن من هللا واجب، كما قال يف الفتح ويف مجع يوسف وأبيو: عَسيت  .ٜ

وعِسيت بالفتح والكسر، وأىل النحو قولون: ىو فعل ناقص، ونقصانو أنك ال تقول منو 
فعل يفعل، وليس مثلو، أال ترى أنك تقول: لست وال تقول: الس يليس. وعسى يف 

عة، ويستعمل منو الفعل ادلاضى، فيقال: عسيت وعسينا الناس دبنزلة لعل وىي كلمة مطم
وعسوا وعسيا وعسُت، لغة، وأِميَت ما سواه من وجوه الفعل، ال يقال: يفعل وال فاعل 

 ٔٔوال مفعول.

 النحوكتب   أنواع "عسى" يفج.
 أما أنواع عسى يف كتب النحو كما يأيت:

 مذاىب:إختلف النحويون يف عسى أ ىي فعل أم حرف على ثالثة  .ٔ
األوال: ذىب سيبويو إىل أهنا إذا اتصلت بالضمَت ادلنصوب، فهي حرف مثل )لعل(  
كقول الشاعر: تقول بنتٍت قد أنا أناكا   ياأبتا عّلك أو عساكا. قال سيبويو عند الشاىد 
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-418(، ص.8198)دون الطبعة؛ بٌروت: دار الكتوب العلمٌة،المعجم المفصل فً اإلعرابطاهر ٌوسف الخاطٌب، 
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السابق: ولكنهم جعلوىا دبنزلة )لعل(. وقال السَتايف: الشاىد فيو أنو جعل عسى مثل لعل، 
 إلسم ىو الكاف.ونصب هبا ا

ثانيا: ذىب ثعلب والزجاج وابن السراج إىل أهنا حرف دائما، سواء اتصل بالضمَت 
 أم ال وعللوا ذلك بعدم تصرفها وكوهنا دبنزلة لعل.

ثالثا: ذىب أبو علي الفارسي وابن اخلشاب وأبو الربكات األنربي والعكربي وابن 
يعيش والرضي وابن مجعة ادلوصلي وادلرادي وابن ىشام إىل أهنا ال زبرخ عن الفعلية، 

 واستدلوا دبا يلي: 
أنو يتصل بو ياء الضمَت وألفو وواوه، حنو: عسيت وعسا وعسو، قال هللا تعاىل:  -

، فلما دخلتو ىذه الضمائر كما تدخل [ٕٕ]زلمود:﴾إن تولَّيُتمم هفهل عسيت﴿
 على الفعل حنو: قمت وقاما وقاموا وقمتم، دل على أنو فعل. 

أنو تلحقو تاء التأنيث الساكنة الىت زبتص بالفعل، حنو: عست ادلرأة، كما  -
تقول: قامت وقعدت، فدل على أنو فعل. أما أبو حيان: فقد اختار مذىب 

ي يرى فعليتها، حيث قال: عسى من أفعال ادلقاربة، وىي فعل، الثالث الذ
 خالفا دلا قال ىي حرف.

حذف )أن( من خرب عسى يف غَت الشعر: أكثر يف عسى  أن يأيت بعدىا ادلضارع 
، وقال [ٕ٘]ادلائدة:﴾فعسى هللا أن يأيت بالفتح﴿مقرونا ب)أن( قال تعاىل:

. وقد اختلف النحويون يف حذف [ٕٓٔ]التوبة:﴾عسى هللا أن يتوب عليهم﴿تعاىل:
)أن( من ادلضارع يف النثر، فذىب البصريون إىل اختصاص ذلك بالشعر وأنو ضرورة 
فيو، وتبعهم يف ذلك أبو الربكات األنباري وابن عصفور. وخالفهم طائفة من 
النحويُت، فظاىر كالم سيبويو أنو جيوز ذلك يف النثر حيث قال: ومثل ذلك: عسى 

 فعل ذلك، كما جاز يف الشعر كقول الشاعر: ي
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 يكون وراءه فرج قريب. عسى الكرب الذي أمسيت فيو  

وتبعو يف ىذا طائفة من النحويُت مثل ادلربد، حيث قال: وجيوز طرح )أن(، وليس  
بالوجو اجليد. كما تبعو أيضا أبو علي الفارسي وابن جٍت وابن مالك واجلامي أما أبو 

ا رآه سيبويو ومن تبعو حيث قال: وال خيص حذف )أن( من حيان، فقد احًتم
 ٕٔادلضارع بالشعر خالفا لزائم ذلك.

إقًتان خرب عسى ب)أن( كثَت، وذبريده من)أن( قليل، وىذا مذىب سيبويو،  .ٕ
ومذىب مجهور البصريُت أنو ال يتجّرد خربىا من )أن( إاّل يف الشعر، ومل يرد يف 

، وقال عز ﴾عسى هللا أن يأيت بالفتح﴿ تعاىل:القرآن إال مقارنا ب)أن( قال هللا
. ومن وروده بدون)أن( قولو: عسى الكرب الذي ﴾عسى ربكم أن يرمحكم﴿وجل:

أمسيَت فيو يكون وراءه فرج قريب. وقولو: عسى فرج يأيت بو هللا إنو لو كلَّ يوم يف 
ا أن خليقة أمر وأما )كاد( فذكر ادلصنف أهنا عكس )عسى( فيكون الكثَت يف خربى

يتجّرد من )أن( وبقلُّ إقًتانو هبا، وىذا خبالف ما نصَّ عليو األنو لسيُّون من أن 
 ٖٔاقًتان خربىا ب)أن( سلصص بالشعر.

زبتص عسى وإخلولق وأوشك، من بُت أفعال ىذا الباب بأهنن قد تكن تامات فال  .ٖ
ؤول بأن، حيتجن إىل اخلرب، وذلك إذا وليهن )أن والفعل( فُيْسَنْدَن إىل مصدره ادل

على أنو فاعل ذلن، حنو:عسى أن تقوم، واخلولق أن تسافروا، وأوشك أن ترحل. 
عسى أن تكرىوا شيئا وىو خَت لكم. وعسى أن رببوا شيئا وىو ﴿ومنو قولو تعاىل:

عسى أن يبعثك مقاما ﴿وقولو: ﴾عسى أن يهديٍت ريب﴿وقولو: ﴾شر لكم
إليو يف ادلعٍت )كما رأيت(، فإن  . ىذا إذا مل يتقدم عليهن اسم ىو ادلصتد﴾زلمودا
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تقدم عليهن اسم يصّح اسنادىنإىل ضمَته، فأنت باخليار، إن شئت جعلتهن تامات 
)وىو األفصو( فيكون ادلصدر ادلؤول فاعال ذلن، حنو: علي عسى أن يذىب، وىند 
عسى أن تذىب. والرجالن عسى أن يذىبا، وادلرأتان عسى أن تذىبا، وادلسافرون 

روا، وادلسافرات عسى أن حيضرن. بتجريد عسى من الضمَت، وإن عسى أن حيض
شئت جعلهن ناقصات، فيكون امسهن ضمَتا. وحينئذ يتحاملن ضمَتا مستًتا، أو 
ضمَتا بارزا مطابقا دلا قبلهن، إفرادا أو تثنية أو مجعا، وتذكَتا أو تثنيا، فتقول فيما 

ذىب، والرجالن عسيا تقدم من األمثلة: علي عسى أن تذىب، وىند عست أن ت
أن يذىبا، وادلرأتان عستا أن تذىبا، وادلسافرون عسوا أن حيضروا، وادلسافرات عسُت 
أن حيضرن. واألوىل أن جيعلن يف مثل ذلك تامات، وأن جيّردن من الضمَت، فيبقُت 
بصيغة ادلفرد ادلذكر، وأن يسندن إىل ادلصدر ادلؤول من الفعل بأن على أنو فاعل 

لغة احلجاز، اليت نزل هبا القرآن الكرًن، وىي األفصح واألشهر، وقال ذلن، وىذه 
ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خَتا منهم وال نساء من نساء عسى ﴿تعاىل:

ولو كانت ناقصة لقال:)عسوا وعسُت(، بضمَت مجاعة الذكور  ﴾أن تكن خَتا منهن
، واللغة األخرى لغة سبيم. العائد إىل قوم وضمَت مجاعة اإلناث العائد إىل نساء

 وزبتص عسى وحدىا بأمرين: 
جواز كسر سينها وفتحها، إذا أسندت إىل تاء الضمَت، أو نون النسوة، أو)نا(،  -

والفتح أوىل ألنو األصل. وقد قراء عاصم:)فهل عسيتم إن توليتم(، بكسر 
 السُت، وقرأ الباقون:)عسيتم( بفتحها.

عمل عملها فتنصب اإلسم وترفع اخلرب. وذلك أهنا قد تكون حرفا، دبعٌت لعل فت -
 ٗٔإذا اتصلت بضمَت النصب، وىو قليل.
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يتضح معناىا من مثل: اشتد الغالء، فعسى هللا أن خيفف حّدتو زاد شوق الغريب  .ٗ
إىل أىلو، فعسى األيام أن تقرب بينهم تطلع الرحالة إىل كشف اجملاىل: فعسى 

األول: رجع وأمل يف هللا أن خيفف شدة احلكومة أن هتي لو الوسائل...ففي ادلثال 
الغالء، ويف الثاين: رجع وأمل يف ربقيق شيء مطلوب يفهم من الفعل ادلضارع مع 
مرفوعو، والكلمة اليت تدل على الرجاء واألمل ىي: عسى، وذلذا تعد من أفعال 
 الرجاء اليت يدل كل فعل منها على:ترقُّب اخلرب، واألمل يف ربقيقو ووقوعو. واخلرب

ادلرتقب ىنا ىو: ما يتضمنو ادلضارع مع مرفوعو، كما سبق. ومن أشهر ىذه 
 األفعال: عسى، حرى، إخلولق...

علمها: ىي أفعال ماضية يف لفظها، جامدة، الصيغة. واألغلب أهنا ناسخة ترفع 
اإلسم وتبصب اخلرب، بشرط أن يكونا صاحلُت لدخول النواسخ، فهي من األفعال 

ة أخوات كان وخربىا يف األفصح مضارع مسبوق بأن وفاعلو الناقصة أي الناسخ
ضمَت لكن جيوز يف خرب عسى أن يكون مضارعو غَت مسبوق بأن، حنو: عسى 
األمن يدوم... كما جيوز أن يكون فاعل ىذا مضارع سببيا أي إمسا ظاىرا مضافا 

 لضمَت إمسها، حنو: عسى الوطن يدوم عزُّه.
ال على معلومها، فال يصيح تقدديهما مع وال جيب تقدًن ىذه األفع -حكمها: 

 تقدًن أحدمها، عليها.
 جيب يف رأى دون آخر تأخر اخلرب ادلقرون )بأن( عن اإلسم.- 
 جيوز حذف اخلرب لدليل.- 
األغلب يف إستعمال ىذه األفعال أن تكون ناقصة كما سبق لكن جيوز يف -

عسى وإخلولق أن يكونا تاّمُت، بشرط إسنادمها إىل )أن( وادلضارع الذي مرفوعو 
يعود على إسم سابق على الفعليُت، دون إسنادمها إىل ضمَت مستًت أو بارز، فال بد 

ن( وما دخلت عليو من مجلة دلا مهما أن يكون فاعلهما مصدرا مؤوال من )أ



41 
 

 

مضارعية، وال يصح يف حالة سبامهما أن يكون فاعلهما ضمَتا مطلقا، تقول: الرجال 
الزرع إخلولق أن يتفتح، فادلصدر ادلؤول يف ادلثالُت فاعل ويف ىذه -عسى أن يقوم

احلالة ال يكون يف عسى وإخلولق ضمَت مستًت. ويف حالة التمام تلزم عسى وأختها 
حدة ال تتغَت مهما تغَت اإلسم السابق، فال تلحقهما عالمة تثنية وال عالمة صورة وا

الرجالن عسى أن -مجع ألن فاعلهما مذكور بعد مها، حنو: الرجل عسى أن يقوم
الرجال عسى أن يقوموا..وىكذا. أما عند الناقص يف عسى وإخلولق فال بد -يقوما

السابق عليهما، فإن مل يتصل  أن يتصل بآخرمها إمسهما، وىو ضمَت مطابق لإلسم
هبما ضمَت، وأسنادتا إىل )أن( وادلضارع الذي مرفوعو ضمَت، فهما تامتان، كما 
سلف وادلصدر ادلؤول فاعلهما، ففي احلالة النقص نقول: الرجال عسى أن يقوم، 
الرجالن عسا أن يقوما، الرجال عسوا أن يقوموا، البنت عست أن تقوم، البنتان 

ا، النساء عسُت أن يقمن. فإن كان فاعل ادلضارع أو نائبو إمسا ظاىرا عستا أن تقوم
جاز يف كل فعل منهما أن يكون تاما، وأن يكون ناقصا، فعند التمام يكون ادلصدر 
ادلؤول من )أن( وادلضارع مع مرفوعو الظاىر فاعال للفعل التام. وعند النقص ال 

ل يصَت إمسا للناسخ ويكون اخلرب يكون اإلسم الظاىر ادلتأخر مرفوعا للمضارع، ب
 ٘ٔىو: ادلصدر ادلؤول من )أن( وادلضارع مع مرفوعو الفاعل، أو ما يغٌت عن الفاعل.

 عسى لغة. ومع ضمَت رفع قليل. .٘
)ش(: كاد من ذوات الواو. حكى سيبويو: كدت بضم الكاف وال يكون ىذا إال 

تزاد، واستدّل بقولو من الواو. وقيل: من ذوات الياء. وزعم األخفش: أن كاد قد 
واجلمهور: تأولوا اآلية على معٌت: . [٘ٔ]طو:﴾إن الساعة أئياة أكاد أخفيها﴿تعاىل:

أكاد أخفيها، فال أقول: ىي آتية. وكسر السُت من عسى لغة. حكى إبن األعرايب: 
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َعِسَي فهو عٍس. وإذا اتصل هبا ضمَت الرفع حنو: عسيت، وعسُت، وعسينا، 
فتح والكسر، والفتح أكثر وأشهر. وقرئ بالوجهُت يف السبع. وعسيتم، جاز فيها ال

 أما مع ضمَت النصب فليس إال الفتح. 
)ص(: مسألة: تعمل ككان، لكن خربىا مضارع رلّرد من)أن( مع ىلهل، ومع 
للشروع. ومعها مع أوىل والرجاء، ويف الباقي الوخهان. واحلذف مع كاد، وكرب 

العكس. وندر دخول أن جعل، والباء مع أن أعرف. وعسى وأوشك. قليل وقارب ب
يف أوشك، والسُت عن)أن( يف عسى، ورليء خربىا. وكاد مفردا. وجعل مجلة إمسية. 
وإسناد عسى إىل الشأن. ونفيها، ونفي خرب كاد. وزعم الكوفية: ذا أن بدال شلا 

عن  قبلو. وقوم مفعوال بو. وقوم: بإسقاط اجلر وقيل: بتضمُت الفعل وقيل: رفع ساد  
 اجلزأين. 

)ش(: أفعال ىذا الباب تعمل عمل كان، فًتفع ادلبتدأ إمسا ذلا، وتنصب اخلرب خربا 
ذلا، ويدل على ذلك رليء اخلرب يف بعضها منصوبا كما سيأيت. وال خالف يف ذلك 
حيث كان الفعل بعدىا غَت مقرون بأن. أما ادلقرون هبا فزعم الكوفيون: أنو بدل من 

ر. فادلعٌت يف كاد أو عسى زيد أن يقوم: قرب قيام زيد، فقدم األول بدل ادلصد
اإلسم وأّخر ادلصدر. وزعم ادلربد: أنو مفعول بو ألهنا يف معٌت قارب زيد ىذا الفعل، 
وحذرا مناإلخبار بادلصدر عن اجلثّة. ورّد بأن)أن( ىنا ال تؤول بادلصدر، وإمنا جيء 

رون: أن موضوعو نصب بإسقاط حرف هبا لتدل على أن يف الفعل تراخيا، وزعم آخ
 اجلر، ألنو يسقط كثَتا مع أن.

)ص(: وال يتقدم خربىا، ويتوسط بال أن، ومعها خبلف وخيذف إن علم وال يرفع 
 أجنبيا مطلقا، وال سببيا غالبا، إالّ خرب عسى. وقد جييء امسها نكرة زلضة. 

 )ش(: فيو مسائل: 
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ى الفعل، فال يقال: أن يقوم عسى زيد : ال يتقدم اخلرب يف ىذا الباب علاألوىل
 إتفاقا، كما حكاه يف )البسيط(.

فطفق ﴿: جيوز حذف اخلرب يف ىذا الباب إذا علم. ومنو قولو تعاىل:الثانية
، أي ديسح لداللة ادلصدر. واألحسن كما قالو مصعب اخلشٍت: أنو [ٖٖ]ّص:﴾مسحا

 يف: صائما وآيبا.ومن شلا ورد فيو خرب إمسا مفردا تنبيها على األصل كما تقدًن
وقد ذاق -احلذف احلديث: من تأىن أصاب أو كاد ومن أجل أخطأ أو كاد. وقولو:

 طعم ادلوت أو كربا.
: يتعُت يف خرب ىذا الباب أن يعود منو ضمَت إىل اإلسم فال جيوز رفعو الظاىر الثالثة

يسند ابنو،  ال أجنبيا، وال سببيا، فال يقال: طفق زيد يتحدث أخوه، وال أنشأ عمرو
ألنو إمنا جاءت لتدل على أن فاعلها قد يلبس هبذا الفعل، وشرع فيو، ال غَته. 

 وماذا عسى احلجاج يبلغ جهده. -ويستثٌت عسى، فإن خربىا يرفع السبيب كقولو:
: حق اإلسم يف ىذا الباب أن يكون معرفة، أو مقارنا ذلا كما يف باب كان. بعةاالر 

 عسى فرج يأيت بو هللا إنو. وقد يرد نكرة زلضة كقولو:
: يسند أوشك، وعسى، وإخلولق إىل: أن الفعل فيغٍت عن اخلرب، ويكون اخلامسة

 )أن( والفعل سّد مسد اجلزأين، كما سدت مسد مفعويل)حسب(.
: حق عسى إذا اتصل هبا ضمَتان ال يكون إال بصورة ادلرفوع، ىذا ىو السادسة

 ٙٔآن.ادلشهور يف كالم العرب، وبو نزل القر 
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 الباب الثاين
 القرآن الكرمي

  التعريف عن القرآن الكرمي  أ.
للمسلمني ستور احلياة البشرية العامة واخلاصة، للناس قاطبة، و القرآن الكرمي ىو د
 ااألحكام فقهية للمسائل مبعٌت الضيق ادلعروف عند الفقهاء، وإمن نخاصة، لذا مل أقتصر بيا

القرآن الكرمي بادلعٌت األعم الذي ىو أعمق إدراكا يضاح األحكام ادلستنبطة من آي إأردت 
دستور العام، لمن رلرد الفهم العام، والذي يشمل العقيدة واألخالق، وادلنتهج والسلوك، وا

والفوائد اجملنية من اآلية القرآنية تصرحيا أو تلميحا أو اشارة سواء يف البنية االجتماعية لكل 
لشخصية لكل إنسان، يف صحتو وعملو وعملو تطّلعاتو رلتمع متقدم متطور، أم يف احلياة ا

وآمالو وآالمو ودنياه وآخرتو، جتاوبا يف ادلصدقية واألعتقاد مع قول هللا تبارك وتعاىل:﴿يآأيها 
كم دلا حيييكم واعلموا أن  حيول بني ادلرء وقلبو ا استجيبوا  وللّرسول إذا دعا الذين ءامنو 

إنّو القرآن الذي يدعو إىل شريعة العدل واحلق والرمحة [.8/42:]األنفالوأنو إليو حتشرون﴾ 
العامة باإلنسانية، ويدعو إىل منهج سليم للحياة والفكر والتصور والسلوك، وإىل نظرة شاملة 

 1كون واحلياة.لللوجود توضيح عالقة اإلنسانية با تعاىل با

أثر ثابت للوحي اإلذلي  القرآن اجمليد الذي اقتضت حكمة هللا أال يبقى يف الوجود
سواه، بعد أن اندثرت أو زالت أو اختلطت الكتب السماوية السابقة بغريىا من العلوم اليت 
وضعها البشر: ىو منار اذلداية، ودستور التشريع، ومصدر األنظامة الربانية للحياة، وطريق 
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ليت ال بّد منها احلالل واحلرام، وينبوع احلكمة واحلق العدل، ومعني اآلداب واألخالق ا
 لتصحيح مسرية الناس، وتقومي السلوك اإلنساين، قال هللا تعاىل:

، وقال عّز وجّل أيضا: ﴿ونزّلنا عليك [6/88]األنعام:﴿ّما فّرطنا يف الكتاب من شيء﴾  
 [.16/89]النحل: الكتاب تبيانا لكل شيء وىًدى ورمحًة وبشرى للمسلمني﴾

اجلهل بو أو عدم معريفة الناس بو، وإمنا  علماء أصول الفقو ال بسببوقد عّرف 
لضبط يتعبد بو وما جيوز الصالة بو، وما ال جتوز، ولتبيان أحكام الشرع اإلذلي من حالل 
 وحرام، وما يصلح حجة يف استنباط األحكام، وما يكفر جاحد وما ال يكفر، فقلوا عنو:

 عليو وسلم، باللف  القرآن: ىو كالم هللا ادلعجز، ادلنزل على النيب زلمد صلى هللا
العريب، ادلكتوب يف ادلصاحف، ادلتعبد بتالوتو، ادلنقول بالتواتر، ادلبدوء بسورة الفاحتة، 

 ادلختوم بسورة الناس.

وبناّء عليو: ال تسمى ترمجة القرآن قرآنا، وإمنا ىي تفسري، كما ال تسمى القراءة 
قرآنا، ادلثل قراءة ابن مسعود يف فيئة الشاذة، )وىي اليت مل تنقل بالتواتر وإمنا باآلحاد( 

، وقراءتو يف كفارة ديني ادلعسر: [4/446]البقرة:فإن هللا غفور رحيم(-فيهنّ -اإليالء: )فإن فاءوا
 4[.5/89]ادلائدة (متتابعات-مل جيد فصيام ثالث ايام)فمن 

 تاريخ القرآن الكرمي ب.
موسى واإلصليل على عيسى مل ينزل القرآن مجلة واحدة: كما نزلت التوراة على 

عليهما السالم، لئال يثكل كاىل ادلكلفني بأحكامو، وإمنا نزل على قبل النىب الكرمي صلى 
جربيل عليو السالم، منجما أي مفرقا على وفق مقتضيات  ةهللا عليو وسلم بالوحي بواستط
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تفسارات. فمن لة واالسئوابا للوقائع وادلناسبات أو األسالظروف واحلوادث واألحوال، أو ج
نزلت يف شأن مرثد [. 4/441]البقرة:األول قولو تعاىل: ﴿وال تنكحوا ادلشركات حىت يؤمّن﴾ 

منها ادلستضعفني ادلسلمني، الغنوي الذي أرسلو الىب صلى هللا عليو وسلم إىل مكة حلمل 
قة مال ومجال، أن تتزّوجو، فقبل بشرط موافذات امرأة مشركة امسها )عناق( وكانت  تفأراد

النىب صلى هللا عليو وسلم، فلما سألو نزلت األية، ونزل معها آية ﴿وال تنكحوا ادلشركني 
[، 4/442]البقرة:ومن الثاين:﴿ويسئلونك عن اليتامى﴾ [. 4/441]البقرة:حىت يؤمنوا﴾

، [2/147]النساء:، و﴿ويستفتونك يف النساء﴾[4/444]البقرة:و﴿ويسئلونك عن ايض﴾
. وقد بدأ نزولو يف رمضان يف ليلة القدر قال هللا [8/1]األنفال:األنفال﴾و﴿ويسئلونك عن 

تعاىل: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيو القرآن ىًدى للناس وبينات من اذلدى 
، وقال سبحانو:﴿إنآ أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كن [4/185]البقرة:والفرقان﴾
. واستمر نزول [97/1]القدر:ليلة القدر﴾، وقال تعاىل:﴿إنآ أنزلناه يف [22/8]الدحان:منذرين﴾

القرآن يف مدى ثالث وعشرين سنة إما يف مكة وإما ادلدينة وأما يف طريق بينهما أو يف غريه 
فاحتة وادلدثر واألنعام، أو عشر آيات مثل لأو من الؤلماكن.وكان نزولو أما سورة كاملة كا

س آيات، وىو كثري، أو بعض آياة فصة اإلفك يف سورة النور، وأول سورة ادلؤمنني، أو مخ
بعد قولو تعاىل:﴿اّل يستوى القاعدون من  [2/95]النساء:مثل:﴿غري أوىل الضرر﴾

ومثل قولو تعاىل:﴿وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم هللا من فضلو  [2/95]النساء:الؤمنني﴾
ادلشركون ، فإن نزل بعد:﴿يآأيها الذين أمنوا إمنا [9/48]التوبة:إنشآء إن هللا عليم حكيم﴾

. وتعددت حكمة إنزال القرآن [9/48]التوبة:صلس فال يقربوا ادلسجد احلرام بعد عامهم ىذا﴾
منجما، بسبب ادلنهج اإلذلي الذي رسم بو طريقة اإلنزال، كما قال تعاىل:﴿وقرآنا فرقناه 

. ومن ىاتك احلكم تثبيت [17/126]اإلسراء:لتقرأه على الناس على مكث ونزّلناه تنزيال﴾
ب النىب صلى هللا عليو وسلم وتقوية فؤاده للحفظو ويعيو، ألنو كان أميا اليقرأ واليكتب، قل

قال هللا تعاىل:﴿وقال الذين كفروا لول نزال عليو القرآن مجلة واحدة كذلك لنثبت بو فؤادك 
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ماعة، . ومنها: مراعاة مقتضيات التدرُّج يف التشريع والًتبية اجل[45/84]الفرقان:ورتّلناه ترتيال﴾
ونقلها على مراحل من حال إىل حالة أحسن من سبقتها، وإسبال الرمحة اإلذلية على العباد، 
فإهنم كانو يف اجلاىلية يف إباحية مطلقة، فلو نّزل عليهم القرآن دقعة واحدة، لعسر عليهم 
التكليف، فنفرو من التطبيق لؤلوامر والنواىي. أخرج البخاري عن عائيشة رضي هللا عنها 

الت:)إمنا نزل أول نزل منو سورة من الفصل، فيها ذكر اجلنة والنار، حىت إىل ثاب الناس ق
إىل اإلسالم، نزل احلالل واحلرام، ولو نزل أول شيء: التشربوا اخلمر، لقالو: الندع اخلمر 
أبدا، ولو نزل: ال تزنوا، لقالوا: ال ندع الزنا(. ومنها: ربط نشاط اجلماعة بالوحي اإلذلي إذ 
أن اتصل الوحي باالنيب صلى هللا عليو وسلم يساعده على الصرب وادلصابرة، وحتمل ادلشاق 
وادلصاعب وأنواع األذى الىت كابدىا من ادلشركني، كما أهنوستلة لتوقعة العقيدة يف نفس 
الذي أسلموا، فإذا نزل الوحي عالجا دلشكلة، تأكد صدق النيب صلى هللا عليو وسلم يف 

حجم النيب عن جواب مسألة، مث جاءه الوحي أيقن ادلؤمنون بصدق اإلديان دعوتو، وإذا أ
واطمأنوا إىل سالمة العقيدة، وأمان الدرب الذي سلكوه، وزادت ثقتهم بالغايات والوعود 
ادلنتظرة الىت وعدىم هللا هبا: إما بالنصر على األعداء أو ادلشركني يف الدنيا، وإما بالفوز 

 8ذيب الكفار يف نار جهنم.باجلنة ورضا اإلىي وتع

قال ابن حبيب: نزل أكثر القرآن هنارا؛ وأما لليل فتتبعت لو أمثلة: منها آية حتويل 
القبلة، ففي الصحيحني من حديث ابن عمر: بينها الناس بقباء يف صالة الصبح، إذا أتاىم 

أن يستقبل  آت فقال: إن النىب صل هللا عليو وسلم قد أُنزَل عليو الليلة قرآن، وقد أمر
 القبلة.

ان بصلى ببيت ادلقدس وروى مسلم عن أىس أن النىب صلى هللا عليو وسلم ك 
، فمّر رجل من بٌت سلمة وىم ركوع ترى تقلب وجهك يف السماء...﴾اآليافنزلت:﴿قد ن
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دى، أال إن القبلة قد حّولت، فمالوا كلهم ضلو القبلة، ايف صالة الفجر وقد صّلوا رقعة، فن
حيحني عن الرباء، أن الىب صلى هللا عليو وسلم صلى فيو قبل بيت ادلقدس ستة لكن يف الص

يقتضى أهنا نزلت  أو سبعة عشر شهرا، وكان يعجبو أن تكون قبلتو قبل البيت، فهذا-عشر
 ر والعصر. هنارا بني الظه

يل، ألن قضية لقال القاضى جالل الدين: واألرجح مبقتضى االستدالل نزوذلا بال
كانت يف الصبح، وقباء قريبة من ادلدينة، فيبعد أن يكون رسول هللا صلى هللا عليو أىل قباء  

 وسلم أّخّر البيان ذلم من العصر اىل الصبح.

وقال ابن حجر: األقوى أن نزخلا كان هنارا واجلواب عن حديث ابن عمر، أن اخلرب 
صبح إىل من ىو وصل وقت العصر إىل من ىو داخل ادلدينة وىم بنو حارثة، ووصل وقت ال

ة( رلاز، من قباء وقولو: )قد أنزل عليو اليل حاجر ادلدينة، وىو بنو عمرو بن عوف أىل
أطالق الليلة على بعض اليوم ادلاضى والذي يليو. قالت: ويؤيد ىذا ما أخرجو النسأىى عن 
، أىب سعيد بن ادلعّلى قال: مررنا يوما ورسول هللا صلى هللا عليو وسلم قاعد على ادلترب

 عليو وسلم ىذه األية: ﴿ قد فقلت: لقد حديث أمر، فجلست، فقرأ رسول هللا صلى هللا
 رى تقلب وجهك يف السماء...﴾ حىت فرغ منها، مث نزل فصلى الظهر.ن

ومنها، آل عمران: أخرج ابن حّبان يف صحيحو، وابن ادلئذر وابن مردوية وابن أىب 
أتى النىب صلى هللا عليو وسلم يؤذنو لصالة  الدنيا يف كتاب التفّكر عن عائشة أن بآلال

الصبح ، فوجديبكى، فقال: يا رسول هللا، ما يبكيك؟قال: وما مبعٌت أن أبكى وقد أنزل 
يف الليل والنهار آليات ألوىل  فعلّى ىذه الليلة:﴿إن يف خلق السموات واألرض وإختال

 2األلباب﴾ مث قال: ويل دلن قرأىا ومل يفّكر!

                                                           
4

: وزارة الشعون اإلسالمية السعوديةالمملكة العربية دون الطبعة؛ )الفرآناإلتقان قي علوم جالل الدين السيوطي، 

 .59-55واألوقاف والدعوة واإلرشاد، دون سنة( ص.
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أنزل هللا يف الكاللة آيتني: إحدامها يف الشتاء، وىي اليت يف أول قال الواحدى: 
النساء، واألخرى يف الصيف وىي الىت يف آخرىا. ويف صحيح مسلم عن عمر: ما رجعت 
رسول هللا صلى هللا عليو وسلم يف شىء ماراجعتو يف الكاللة وما أغاظ يف شىء ما أغاظ ىل 

عمر أال تكفيك آية الصيف الىت يف آخر سوزة  فيو، حىت طعن بإصبعو يف صدرى وقال: يا
 5النساء.

تقدم قول ابن العرىب إن من القرآن مسائيا وأرضيا وما نزل بني السماء واألرض وما 
نزل حتت األرض يف الغار قال: وأخربنا أبو بكر الفهرّى قال: أنبانا التميمى، أنبأنا ىبة هللا 

والدينة إال ست آيات نزلت ال يف األرض وال يف السماء، ادلفسر قال: نزل القرآن بني ادلكة 
ثالث يف سورة الصافات:﴿وما من إال لو مقام معلوم...﴾ اآليات الثالث، ووحدة يف 
الزخروف:﴿واسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا...﴾ اآلية، واآليتان من آخر سورة البقرة 

 6نزلت ليلة ادلعراج.

الكرمي يف آياتو وسورتو بالنحو والتوكيفي يف واقعو  :مل يكن ترتيب القرآنمجع القرأن
وادلوجود يف ادلصاحف احلالية والغابرة متفقا مع أحوال نزول الوحي بو، فقد نزل حبسب 
الوقائع وادلناسبات، إما سورى كاملة أو بعض آيات، أو بعض آية كما عرفنا، مث مجع ثالث 

 مرات. 

ألول يف عهد النيب صلى هللا عليو وسلم : حدث مجع ااجلمع األول يف عهد النبّوة
حبفظو الثابت الراسخ كالنقش يف احلجر يف صدره عليو وسلم، حيقيقا لوعد هللا تعاىل: 

(مث 18(فإذا قرأناه فالتبع قرأنو)17(إن علينا مجعو وقرآنو)16﴿الحتّرِك بو لسانك لتعجل بو)
صلى هللا عليو وسلم مرات على ، وقد عرضو النيب [19-75/16]القيامة:(﴾19إن علينا بيانو)

                                                           
5

 .63، ص. الفرآناإلتقان قي علوم جالل الدين السيوطي، 
6

 .61، ص. الفرآناإلتقان قي علوم جالل الدين السيوطي، 
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جربيل عليو السالم، مرة يف كل رمضان، وعرضو مرتني يف آخر رمضان قبل الوفاة، مث قرأه 
رسول هللا صلى هللا عليو وسلم على الناس  يف ضلو ىذه العرضات، مث كتبو الصحابة عنو، 

، وأشهوىم اخللفاء وكان كّتاب الوحي مخسا وعشرين كاتبا، والتحقيق عنهم كانوا زىاء سّتني
األربعة، وأىب بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أيب سفيان، وأخوه يزيد، وادلغرية بن شعبة 
والزبري العوام واخلالد بن الوليد، وحفظو أيضا عدد من الصحابة يف صدورىم حّبا بو، 

فيها  وإعتمادا على قوة وحفظتهم وذاكرهتم الىت أستهروا هبا حىت إن حرب ادلردتني قتل
سبعون القراء، وقد عّد أبو عبيد يف كتاب )القراءات( بعض احلفاظ، فذكر من ادلهاجرين: 
اخلالفاء الراشدين األربعة وطلحة بن عبد هللا وسعد بن أيب وقّاص وعبد هللا بن مسعود 
وخذيفة بن اليمان وسامل بن معقل موىل أيب حذيفة وأبا ىريرة وعبد هللا بن السائب، 

األريب )ابن عمر، وابن عباس، وابن عمرو، وابن الزبري(، وعائشة، وحفصة، وأم والعبادلة 
سلمة. وكان من أشهر احلفاظ: عثمان، وعلي، وأيب بن كعب، وأبو الدرداء، ومعاذ بن 

 جبيل، وزيد بن ثابت،وابن مسعود، وأبو موسى األشعري.

لى عهد رسول : مل جيمع القرآن يف مصحف واحد عاجلمع الثين: يف عهد أيب بكر
هللا صلى هللا عليو وسلم، الحتمامل نزول وحي جديد مادام النيب صلى هللا عليو وسلم حيا، 
ولكن كانت كل آيات القرآن مكتوبة يف الرقاع والعظام واحلجارة وججريد النخل. مث 
استخّرل القتل يف القراء يف وقعة اليمامة يف عهد أيب بكر، كما روى البخاري يف فضائل 

رآن يف اجلزء السادس، فارتأى عمر بن اخلطاب يف مجع القرآن، ووافقو أبو بكر، وكّلف الق
زيد بن ثابت يف ىذه ادلهمة، وقال أبو بكر لزيد: )إنك شاب عاقل النتهمك، وقد كنت 
تكتب الوحي لرسول هللا صلى هللا عليو وسلم، فتتبع القرآن فامجعو( ففعل زيد ما أمر بو 

آن أمجعو من العسوب واللخاف، وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة وقال: )فتتبعت القر 
مع خزدية األنصاري، مل أجدىا مع غريه: ﴿لقد جائكم رسول من -أي مكتوبة-التوبة
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، خامتة براءة، فكانت الصحف عند أيب بكر حىت توفاه هللا تعاىل مث [9/148]التوبة:أنفسكم﴾
 عند عمر حياتو، مث عند حفصة بنت عمر. 

: اقتصر دور الثالث يف عهد عثمان بنسخ املصاحف على خط واحد اجلمع
عثمان بن عفان رضى هللا عنو على كتابة ست نسخ من ادلصاخف على حرف واحد 
وطريقة واحدة، ووزعها يف األمصار اإلسالمية، فأرسل ثالثة منها إىل الكوفة ودمشق 

يرة، وأبقى لديو مصحفا بادلدينة. البصرة، وأرسل اثنني إىل مكة والبحرين، أو إىل مصر واجلز 
وأمر بإحراق ادلصاحف األخرى ادلخلفة يف اإلراق والشام فقط. وظل ادلصحف الشامي 
زلفوظا جبامع دمشق )اجلامع األموي( عند الركن، شرق ادلقصورة ادلعمورة بذكر هللا، وقد رآه 

أصابو احلريق الكبري  ابن كثري كما ذكر يف كتابو )فضائل القرآن( يف آخر تفسريه، إىل أنو
ه، ورآه قبل احلريق كبار علماء دمشق ادلعاصرين. 181الذي أصاب ادلسجد األموي سنة. 

وسبب ىذا اجلمع يظهر فيما رواه لنا البخاري يف الفضائل القرآن يف اجلزء السادس أنس بن 
يف فتح مالك رضي هللا عنو:)أن خذف بن اليمان َقِدم على عثمان، وكان يغازي أىل الشام 

أرمينية وأذربيجان مع أىل العراق، فأفزع خذفة إختالفهم يف القراءة، فقال خذفة بالعثمان:يا 
أمري ادلؤمنني، أدرك ىذه اآلمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب إختالف اليهود والنصارى. أرسل 
عثمان إغلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها مث نردىا إليك، فأرسلة هبا حفصة 

ىل عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد هللا بن الزبري، وسعيد بن العاص، وعبد احلمن بن إ
احلارث بن ىشام، فنصخوىا يف ادلصاحف وقال عثمان للرىط القرشيني الثالث: إذا 
اختلفتم أنتم وزيد يف شيء من القرآن، فاقتبوه بلسان قريش، فإنو إمنا بلساهنم.ففعلوا، حىت 

ادلصاحف، رّد عثمان الصحف إىل حفصة، وأرسل إاىل كل أفق  إذا نسخوا الصحف يف
مبصحف شلا نسخوا، وأمر مبا سواه من القرآن يف كل صحيفة أو مصحف أن حيّرق. وأصبح 
ادلصحف العثمان أساسا يف نشر وطبع ادلصاحف ادلتداولة اآلن يف العامل، فبعد أنكان الناس 
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عثمان الناس على مصحف واحد، وجعلو  يقرؤون بقراءات سلتلفة، إىل وقت عثمان، مجع
 7إماما، وذلذا نسب إليو، ولّقب بأنو جامع القرآن.

 أمساء القرآن الكرميج.
 للقرآن أمساء: ىى القرآن، والكتاب، وادلصحف، والنور، والفرقان. 

ومسي قرآنا ىي ألنو تنزيل ادلتلو ادلقروء، وقال أبو عبيدة: مسي القرآن ألنو جيمع 
أي مجعو وقرءتو، ومن  [75/17]القيامة:قال تعاىل:﴿إن علينا مجعو وقرآنو﴾ السور فيضمها

 العلوم أن القرآن نزل تدرجييا شيئا بعد شيء، فلما مجع بعضو إىل بعض مسي قرآنا.

ومسي مصحفا من أصحف أي مجع فيو الصحف، والصحف مجع الصحيفة : وىي 
يق استشار الناس بعد مجع القرآن قطعة من جلد أو ورق يكتب فيو. وروي أن أبا بكر الصد

 يف إمسو. فسّماه مصحفا.

ومسي نورا: ألنو يكشف احلقائق، ويبني الغوامض من حالل وحرام وغيبات ال 
يستطع العقل إدراكها، ببيان قاطع وبرىان ساطع، قال هللا تعاىل:﴿يأيها الناس قد جآءكم 

 . [2/172]النساء:برىان من ربكم وأنزل إليكم نورا ّمبينا﴾

ومسي فرقانا ألنو فّرق بني احلّق والباطل، واإلديان والفكر، واخلري والّشر قال تعاىل:﴿تبارك 
 8.[45/1]الفرقا:الذي نّزل الفرقان على عبده ليكون للعلمني نذيرا﴾

                                                           
1

 .25-22، ص.التفسير المنيروهبة الزهيلي.
5

 .11-16ص.، التفسير المنيروهبة الزهيلي.
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 الباب الرابع
 ومعانيها يف القرآن الكرمي "عسى"أمهية كلمة 

 أسلوب كلمة "عسى" يف القرآن الكرمي أ.
ختصيص اللغة العربية بأساليب متعددة لكل منها طريقتو وأغراضو منها أسلوب 
الشرط، وأسلوب التعجب، وأسلوب ادلدح والذم، وأسلوب اإلغراء والتحذير، وأسلوب 

عسى، وغريىا من األساليب، وقد رغب الباحث أن وقف يف ىذا  اإلختصاص، وأسلوب
 البحث مع أسلوب عسى يف القرآن الكرمي.

 وأما أسلوب كلمة عسى يف القرآن الكرمي فكما يلي:

 :يف سورة البقرة 
 [216] البقرة:﴾وعسى أن تكرىوا شيأ وىو خري ّلكم﴿ قولو تعاىل: .1

 [216] البقرة:﴾موعسى أن حتّبوا شيا وىو شّر ّلك﴿ قولو تعاىل: .2
 [246] البقرة:﴾قال ىل عسيتم إن ُكِتب عليكُم القتال أّّل تقاتلوا﴿ قولو تعاىل: .3
 :يف سورة النساء 
 [19]النساء:﴾فعسى أن تكرىوا شيأ وجيعل هللا فيو خريا كثريا﴿ قولو تعاىل: .1
 [84]النساء:﴾عسى هللا أن يُكفَّ بأس الذين كفروا﴿ قولو تعاىل: .2

 [99]النساء:﴾هللا أن يعفو عنهمعسى ﴿ قولو تعاىل: .3
 :يف سورة ادلائدة 
 [52]ادلائدة:﴾فعسى هللا أن يأٌب بالفتح أو أمر ّمن عنده﴿ قولو تعاىل: .1
 :يف سورة األعراف 
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 [129]األعراف:﴾قال عسى ربكم أن يهلك عدوَّكم﴿ قولو تعاىل: .1
 [185]األعراف:﴾وأن عسى أن يكون قد اقًتب أجلهم﴿ قولو تعاىل: .2
  التوبة:يف سورة 
 [18]التوبة:﴾فعسى أولئك أن يكونوا من ادلهتدين﴿ قولو تعاىل: .1
 [102]التوبة:﴾عسى هللا أن يتوب عليهم﴿ قولو تعاىل: .2
 :يف سورة يوسف 
 [21]يوسف:﴾عسى أن ينفعنآ أو نّتِخَذه ولدا﴿ قولو تعاىل: .1
 [83]يوسف:﴾عسى هللا أن يأتيٌت هبم مجيعا﴿ قولو تعاىل: .2
 :يف سورة اإلسراء 
 [8]اإلسراء:﴾عسى ربكم أن يرمحكم﴿ تعاىل: قولو .1
 [51]اإلسراء:﴾قل عسى أن يكون قريبا﴿ قولو تعاىل: .2
 [79]اإلسراء:﴾عسى أن يبعثك ربك مقاما زلمودا﴿ قولو تعاىل: .3
 :يف سورة الكهف 
 [24]الكهف:﴾وقل عسى أن يهدين رىب أِلقَرَب من ىذا رشدا﴿ قولو تعاىل: .1
     [40]الكهف:﴾خريا من جنّتكفعسى رىب أن يؤتني ﴿ قولو تعاىل: .2
 :يف سورة مرمي 
 [48]مرمي:﴾عسى أّّل أكون بدعآء رىب شقيا﴿ قولو تعاىل: .1
  :يف سورة النمل 
 [72]النمل:﴾قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون﴿ قولو تعاىل: .1
 :يف سورة القصص 
 [9]القصص:﴾ال تقتلوه عسى أن ينفعنآ﴿ قولو تعاىل: .1
 [22]القصص:﴾عسى رىب أن يهديٌت سواء السبيلقال ﴿ قولو تعاىل: .2
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 [67]القصص:﴾فعسى أن يكون من ادلفلحني﴿ قولو تعاىل: .3
 :يف سورة زلمد 

 [22]زلمد:﴾فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفّسدوا يف األرض﴿ قولو تعاىل: .1

 يف سورة احلجرات:

عسى أن يكّن خريا  عسى أن يكون خريا منهم وال نسآء ّمن ّنسآء﴿ قولو تعاىل: .1
 [11]احلجرات:﴾ منهنّ 

 :يف سورة ادلمتحنة 
 [7]ادلمتحنة:﴾عسى هللا أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم ّمنهم ّموّدة﴿ قولو تعاىل: .1
 :يف سورة التحرمي 
 [5]التحرمي:﴾عسى ربو إن طّلقكّن أن يبدلو﴿ قولو تعاىل: .1
ر عنكم سيِّئاتكم﴿ قولو تعاىل: .2  [8]التحرمي:﴾عسى ربكم أن يكفِّ
  القلم:يف سورة 
  [32]القلم:﴾عسى ربُّنآ أن يبدلنا خريا منهآ إنّآ إىل ربِّنا راغبون﴿ قولو تعاىل: .1

 معاين كلمة "عسى" يف القرآن الكرمي ب.
قبل أن أتناول داللة )عسى( عند أىل اللغة ويف القرآن الكرمي، أجد من الضروري أن 

 أبنّي معناىا وإستعماالهتا يف اللغة والقرآن الكرمي. 

 ف)عسى(: فعل جامد غري متصرّفة، من أفعل الرجا؛ وذلا:  . أ

األول: ناقصة تعمل عمل )كان(، سواء اتصلت بضمري، )عساه عساكم(، أو مل تتصل 
مسبوقا ب )أن(  –قوال واحدا  -بو، ضلو: )عسى خالد...(. ويكون خربىا فعال مضارعا 
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الد أن يسافر؛ عساه أن يف الغالب، أو غري مسبوق هبا، ضلو )عسى خالد يسافر؛ عسى خ
 1يسافر(.

والثاين: تامة تعرف فاعال، وذلك إذا جتردت من اسم ذلا، ظاىر أو مضمر، ضلو: )عسى 
  2أن نسافر(، فيكون ادلصدر ادلؤول من )أن والفعل ادلضارع بعدىا(، ىو الفاعل.

قول  وقد تأٌب: )عسى( مبعٌت )لعل( عاملًة عاملها، ناصبًة لالسم رافعة للخرب. ومنو  . ب
 صخر بن جعد:

 تشكى فآٌب ضلوىا فأعودىا.  فقلت عساىا نار كأٍس، وعّلها   

ومع أن )عسى( تشًتك مع )لعل( يف أهنا ال ختلو من الرجاء والطمع غري أهنا ختتلف عنها يف 
باب حتقيق ما يأٌب بعدىا، ومن ٍب كانت لعسى مواظنها اليت تناسب سياقها، واليت هبا 

يف كالم بدوهنا، وال يصلح غريىا مكاهنا لتأديتو كذلك؛ ولذلك فهي يتحقق غرض ال يكون 
وقلما تأٌب ...وىكذا،  ﴾لعلكم تعقلون﴿ ﴾لعلكم تتكون﴿تأٌب غالبا يف خواتيم اّلية ضلو:

تعاىل فهي التعدو أن تكون رلرد هللا فيما عدا ذلك كما ىو واضح من شواىدىا يف كتاب ا
 .ىي اليت حتدد أغراضووسياقات الكالم  ،إطماع ال حتقيق فيو

 )عسى(إال أن ادلقاربة مع  ،يف الداللة على ادلقاربة )كاد(مع  )عسى( كما التقت
ليس ذلا إال معٌت  )كاد) ف .شلا يدل على أن لكل أداة نظما معينا( كاد)ختتلف عنها مع 

وما  ومل يفعل،أي قرب  كاد يفعل، :يقال وقع أو مل يقع، مقاربة وقوع الفعل،: واحد وىو
وقوع الفعل على سبيل أي أهنا وضعت دلقاربة  ويكون قد فعل بعد إبطاء، كاد يفعل،

وىي أبلغ  أن قرهبا من الغروب حصل، تريد تقول كادت الشمس تغرب، الوجوب واحلصر،

                                                           
1
 (1891، الجزء األول)الطعة العشرون؛ القاهرة: دار التراث، شرح إبن عقٌلأبى عبد هللا دمحم جمال الدٌن بن مالك،  

 .232، ص. 
3
(، ص. 1882، الجزء األول)الطبعة الثمنة والعشرون؛ بٌروت: صٌدا، جامع الدروس العربٌةمصطفى الغالٌٌنً،  

381. 
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مها وإن اشًتكا يف الداللة على ادلقاربة : )قال أبو الربكات األنباري ،)عسى)يف ادلقاربة من 
( عسى)أما  3.وعسى أذىب يف االستقبال بلغ يف تقريب الشيء من احلال،أ (كاد)إال أن 

 4.فلمقاربة األمر على سبيل الرجاء والطمع
 ج. أما معاين كلمة عسى يف القرآن الكرمي فكما يلي:

 :يف سورة البقرة 
قيل:"عسى"  ، [216] البقرة:﴾وىو خري ّلكم وعسى أن تكرىوا شيئا﴿قولو تعاىل:  .1

، وقيل: ىي واجبة. وقال قدمبعٌت  : عسى من هللا إجياب، أبو عبيدة، قالو األصمُّ
وادلعٌت عسى أن تكرىوا ما يف اجلهاد من ادلشّقة وىو خري لكم يف أنكم تغلبون 

             5وتظهرون، وتغنمون وتؤجرون، من مات مات شهيدا.

قيل:"عسى" مبعٌت ، [216] البقرة:﴾وىو شّر ّلكم شيئا وعسى أن حتّبوا﴿ قولو تعاىل: .2
َعة وترك القتال ﴾وعسى أن حتّبوا ﴿، قد يف أنكم تغلبون  ﴾وىو شرٌّ لكم﴿الدَّ

وُتذّلون ويذىب أمركم. وىذا صحيح ال غباَر عليو، كما اتّفق يف بالد األندلس، 
تركوا اجلهاد، وَجبُ ُنوا عن القتال، وأكثر من الِفرار، فاستوىل العدل على البالد، أيٌّ 

أسر وقتل، وسىب واسًتّق، فإنا هللا وإنا إليو راجعون، ذلك مبا قّدمتو أيدينا بالد؟! و 
 6وكسبتو.

 ،[246] البقرة:﴾قال ىل عسيتم إن ُكِتب عليكُم القتال أّّل تقاتلوا﴿قولو تعاىل:  .3
، والباقون باألوىل، وىي األشهر. نافعو"عسيتم" بالفتح والكسر، لغتان، وبالثانية قرأ 

يف اسم  مكيّ : وليس للكسر وجو، وبو قرأ احلسن وطلحة. قال أبو حاًبقال 
                                                           

2
(، ص. 1888)الطبعة األول؛ بٌروت، أسرار العربً دمحم بن أبً ٌعٌد األنباري،كمال الدٌن أبً بركات عبد الرحمن 

111.  
3
 .133-118ص.   (،532، الجزء السابع)دون الطبعة؛ سنة شرح المفصل ٌعٌش إبن على ٌعٌش، 

4
بٌروت، ، الجزء الثالث)الطبعة األول؛ الجامع األحكام القرآنأبً عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبً بكر القرطبً،  

 .314(، ص. 3113
5
 .314أبً عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبً بكر القرطبً، ص.  
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الفاعل: عٍس، فهذا يدل على كسر السني يف ادلاضي. والفتح يف السني ىي اللغة 
الكسر قول العرب: ىو عٍس بذلك، مثل حٍر وشٍج،  ووجو: أبو عليّ الفاشية. قال 

وعِسيت، فإن ُأسند الفعل  وقد جاء فَ َعَل وِفَعَل يف النحو نَ َقم ونَِقم، وكذلك عَسيت
إىل ظاىٍر، فقياس عسيتم أن يقال: عِسَي زيد، مثل رضي زيد، فإن قيل، فهو 
القياس، فإن مل يقال، فسائغ أن يؤخذ باللغتني، فتستعمل إحدامها موضع األخرى. 

إن كتب عليكم القتال أاّل ﴿ومعٌت ىذه ادلقالة: ىل أنتم قريب من الّتوىّل والفرار. 
                  7: "أاّل تقاتلوا" يف موضع نصب، أي: ىل عسيتم مقالًة.الزجاج قال ﴾تقاتلوا

 :يف سورة النساء 
 لعل،   و [19]النساء:﴾وجيعل هللا فيو خريا كثريا فعسى أن تكرىوا شيئا﴿ قولو تعاىل: .1

             8جيعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهن ولدا صاحلا.
، واإلطماع إطماع ،[84]النساء:﴾يُكفَّ بأس الذين كفرواعسى هللا أن ﴿ قولو تعاىل: .2

من هللا عّز وجّل واجب. على أن الطمع قد جاء يف كالم العرب على الوجوب، 
. وقال [82]الشعراء:﴾والذى أطمع أن يغفر ىل خطيئىت يوم الدين﴿ومنو قولو تعاىل: 

 : إبن مقبل
     9يتنازعون جوائز األمثال.  ظٌّت هبم كعسى وىم بتنوفة 

، ىذا الذي ال حيلة لو يف اذلجرة [99]النساء:﴾عسى هللا أن يعفو عنهم﴿ قولو تعاىل: .3
ُل غاية ادلشقة  قدال ذنب لو حيت يعفى عنو، ولكّن ادلعٌت: أنو  يُتوىم أنو جيُب حتمُّ

يف اذلجرة، حيت إن َمن مل يتحمل تلك ادلشقة يعاقب، فأزال هللا ذلك الوىم، إذ ال 
ُل غاية ادلشقة، بل كان جيوز ترك اذلجرة عند فقد الزاد  والراحلة.  10جيب حتمُّ

                                                           
4

 .338، الجزء الرابع، ص. الجامع األحكام القرآنأبً عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبً بكر القرطبً، 
9

الكرٌم بالرسم  القرآنجالل الدٌن دمحم بن أحمد المحلً والعالمة جالل الدٌن عبد الحمن أبً بكر السٌوطً، 
 .113( ص. 1884)دون الطبعة؛ بٌروت: دار المعرفة، العثمان

8
 .393، الجزء السادس، ص. الجامع األحكام القرآنأبً عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبً بكر القرطبً،  
11

 .54، الجزء السابع، ص. الجامع األحكام القرآنأبً عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبً بكر القرطبً،  
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 :يف سورة ادلائدة 
: ﴾فعسى﴿، [52]ادلائدة:﴾دهّمن عنفعسى هللا أن يأٌب بالفتح أو أمر ﴿ قولو تعاىل: .1

يف خري فعلو، فهو مبنزلة الوعد لتعلق النفس بو  أطمعمن هللا واجب، ألن الكرمي إذا 
  11ورجائها لو.

 :يف سورة األعراف 
ويستخلفكم يف  قال عسى ربكم أن يهلك عدوَّكم﴿ قولو تعاىل: .1

 قد، "عسى" من هللا واجب، جّدد ذلم الوعد وحّققو. و [129]األعراف:﴾األرض
استخلفوا يف مصر يف زمان داود وسليمان عليهما السالم، وفتحوا بيت ادلقدس مع 
يوشع بِن نون، كما تقّدم. وروي أهنم قالوا ذلك حني خرج هبم موسى وتبعهم 
فرعون، فكان ورائهم، والبحر أمامهم، فحّقق هللا الوعيد بأن غّرق فرعون وقومو 

        12وأصلاىم.
، معناه: أو مل [185]األعراف:﴾أجلهم أن يكون قد اقًتبَ  وأن عسى﴿ قولو تعاىل: .2

ينظروا يف أن يشأن واحلديث عسى أن ديوتوا عما قريب لينظروا يف آجاذلم اليت رمبا 
اقًتبت، وىذا ترغيب شديد يف اإلتيان هبذا النظر والتفكر، وحتذير ذلم أن يكون 
آجاذلم قد اقًتبت، فيهلكوا على كفرىم، ويصريوا إىل عذاب هللا وأليم عقابو. 

م قد اقًتب فما ذلم ال يبادرون إىل اإلديان بالقرآن قبل فوات أجله لعلواخلالصة: 
 13األوان.

 :يف سورة التوبة 

                                                           
11

 .448(، ص.3118، المجلد الثالث)الطبعة العاشرة؛ دمشق: دار الفكر، التفسٌر المنٌر وهبة الزهٌلً، 
13

 .212، الجزء التاسع، ص. الجامع األحكام القرآنأبً عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبً بكر القرطبً،  
12

 .184(، ص.3118الفكر، ، المجلد الخامس)الطبعة العاشرة؛ دمشق: دار التفسٌر المنٌر وهبة الزهٌلً، 
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، و"عسى" من هللا [18]التوبة:﴾لئك أن يكونوا من ادلهتدينو فعسى أ﴿ قولو تعاىل: .1
أن يكونوا من ﴿، أي: فخليقخليق. وقيل: عسى مبعٌت: إبن عباس وغريهواجبة، عن 

  14.﴾ادلهتدين
، وادلفسرون قالوا: إن )عسى( [102]التوبة:﴾عسى هللا أن يتوب عليهم﴿ قولو تعاىل: .2

    15.الوجوبمن هللا يدل على 
 :يف سورة يوسف 
أن ينفعنا  رجاء، أي يل [21]يوسف:﴾عسى أن ينفعنآ أو نّتِخَذه ولدا﴿ قولو تعاىل: .1

يف أعمالنا اخلاصة واستثمار أموالنا، أو مصاحلنا العمة، أو نتبناه ولدا تقربو أعيننا، 
 16ألن كان عقيما ال يولد لو ولد، وكان خصورا.

هللا الذي أطلب  لعلأي  ،[83]يوسف:﴾عسى هللا أن يأتيٌت هبم مجيعا﴿قولو تعاىل:  .2
منو إرجاء أوالدي الثالثة أن يعيدىم إىل مجيعا، وقد كان ملهما أن يوسف مل ديت، 
إنو ىو العليم حباليمن الكرب واحلزن، احلكيم يف أفعالو وقضائو وقدره، فما بعد الشدة 

  17إال اليسر، وما بعد الكرب أال الفجر.
 :يف سورة اإلسراء 
، وىذا شلا أخربوا بو يف كتاهبم. [8]اإلسراء:﴾كمعسى ربكم أن يرمح﴿ قولو تعاىل: .1

 ﴾أن يرمحكم﴿. واجبةو"عسى" وعٌد من هللا أن يكشف عنهم، و"عسى" من هللا 
   18بعد انتقامو منكم، وكذلك كان فكثّر عدَدىم وجعل منهم ادللوك.

                                                           
13

(، 3113، الجزء العاشر)الطبعة األول؛ بٌروت، الجامع األحكام القرآنأبً عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبً بكر القرطبً،  

 .124ص. 
14

 .34(، ص.3118، المجلد السادس)الطبعة العاشرة؛ دمشق: دار الفكر، التفسٌر المنٌر وهبة الزهٌلً، 
15

 .454(، ص.3118، المجلد السادس)الطبعة العاشرة؛ دمشق: دار الفكر، المنٌر التفسٌر وهبة الزهٌلً، 
14

 .41(، ص.3118، المجلد السابع)الطبعة العاشرة؛ دمشق: دار الفكر، التفسٌر المنٌر وهبة الزهٌلً، 
19

 .23، الجزء الثالث العشر، ص. الجامع األحكام القرآنأبً عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبً بكر القرطبً،  
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، أي ىو قريب، ألن عسى [51]اإلسراء:﴾قل عسى أن يكون قريبا﴿ قولو تعاىل: .2
لعل الساعة ﴿، و[63]األحزاب:﴾وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا﴿نظريه:، واجب

 19، وكل ما ىو آٍت فهو قريب.[17]الشورى:﴾قريب
 ﴾عسى﴿، وكلمة [79]اإلسراء:﴾عسى أن يبعثك ربك مقاما زلمودا﴿ قولو تعاىل: .3

، ومن أطمع اإلطماعيف كالم العرب تفيد التوقع، وىي ىناك للوجوب، ألهنا تفيد 
إنسانا يف شيئثم حرمو، كان غازا، وىذا ادلعٌت مستحيل على هللا تعاىل، فهذه الكلمة 

    20من الكرمي إطماع زلقق الوقوع، وىي من االو بالتفاق ادلفسرين واجب.
 :يف سورة الكهف 
، قال [24]الكهف:﴾وقل عسى أن يهدين رىب أِلقَرَب من ىذا رشدا﴿ قولو تعاىل: .1

ر : إهنا بألفاظها شلا أمر أن يقوذلا كل من مل يستثِن، وإهنا كفارة زلمد الكويف ادلفسِّ
بأمور بو دون ىذا التخصيص. وقيل:  دعاء: ىو اجلمهورلنسيان اإلستثناء. وقال 

: أنو إن ابن عباسىو قولو: "إن شاء هللا" الذي كان نسيو عند ديينو. حكي عن 
          21حالفا. وىو قول رلاحد.نسَي اإلستثناء ٍب ذكر ولو بعد سنة مل حينث إن كان 

، لعل، فعسى مبعٌت [40]الكهف:﴾فعسى رىب أن يؤتني خريا من جّنتك﴿ قولو تعاىل: .2
 22أي: يف اّلخرة. ﴾أن يؤتني خريا من جّنتك﴿أي: فلعل ريب 

 :يف سورة مرمي 
أن  الدعاء، قيل: أراد هبذا [48]مرمي:﴾عسى أّّل أكون بدعآء رىب شقيا﴿ قولو تعاىل: .1

   23يهب هللا تعاىل لو أىال وولدا يتقوَّى هبم حىت ال يستوحش باالعتزال عن قومو.
                                                           

18
 .111، الجزء الثالث العشر، ص. الجامع األحكام القرآنأبً عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبً بكر القرطبً،  

31
 .149، المجلد الثامن، ص. التفسٌر المنٌر وهبة الزهٌلً، 

31
 .341، الجزء الثالث العشر، ص. الجامع األحكام القرآنأبً عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبً بكر القرطبً،  

33
، الجزء الثالث العشر)الطبعة األول؛ بٌروت، الجامع األحكام القرآنأبً عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبً بكر القرطبً،  

 .393(، ص. 3113
32

، الجزء الثالث العشر)الطبعة األول؛ بٌروت، الجامع األحكام القرآنأبً عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبً بكر القرطبً،  

 .351(، ص. 3113
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  :يف سورة النمل 
، [72]النمل:﴾قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون﴿ قولو تعاىل: .1

يف وعد ادللوك ووعيدىم يدل على صدق األمر  عسى ولعل وسوفقال الزسلشري: 
ه، وما ال رلال للشك بعده، وإمنا يعنون بذلك إظهار وقارىم، وأهنم ال يعّجلون  وجدِّ
باالنتقام، إلدالذلم بقهرىم وغلبتهم ووثوقهم أن عدوىم ال يفوهتم وأن الرمزة إىل 

 24أغراض كافية من جهتهم، فعلى ذلك جرى وعد هللا ووعيده.
  ة القصص:يف سور 
يكون سببا للنفع  لعلو، أي [9]القصص:﴾ال تقتلوه عسى أن ينفعنآ﴿ قولو تعاىل: .1

واخلري، دلا رأيت فيو من سلايل اليمن وأمرات النجابة، أو نتخذه ولدا ونتبناه، دلا 
يتمتع بو من الوسامة واجلمال، ومل يكن ذلا ولد من فرعون، فحقق هللا أملها بأن 

ة بسببو، ولكن ال يشعر فرعون وقومو أن ىالكهم بسببو ىداىا بو وأسكنها اجلن
وعلى يده، وأنو سيظهر على يديو من احلكمة واحلجة ومعزة النبوة ما سيكون سببا 
يف تكذيبهم لو، شلا يؤدي إىل ىالكهم، فاهلل تعاىل وىده عامل الغيب والشهادة، 

لمؤمنني ينصر رسلو، ويؤيد دينو، وخيذل أعداءه، ليكون ذلك عربة وعظة ل
      25والكافر.

، ودلا اجتاه ضلو [22]القصص:﴾قال عسى رىب أن يهديٌت سواء السبيل﴿ قولو تعاىل: .2
ريب، أي أرجو أن يرشدين إىل  لعلديار مدين بلدة شعيب عليو السالم، قال: 

الطريق القومي، فال أخطئ الطريق األقرب للوصول إىل مدين. وسواء السبيل يف 
  26األصل: وسط الطريق.
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على  حتقيق، وعسى: [67]القصص:﴾فعسى أن يكون من ادلفلحني﴿ قولو تعاىل: .3
  27عادة الكرام، أو ترج من التائب مبعٌت فليتوقع أن يفلح.

 :يف سورة زلمد 
، بكسر [22]زلمد:﴾فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفّسدوا يف األرض﴿ قولو تعاىل: .1

 ، أو فهل يتوقع منكم إال اإلفساد إن أعرضتهم عن لعلكمالسني وفتحها، أي 
 28اإلديان والقتال. وكلمة )عسى( تدل على توقع حصول ما بعده.

 :يف سورة احلجرات 
ن يكّن خريا عسى أ عسى أن يكون خريا منهم وال نسآء ّمن ّنسآء﴿ قولو تعاىل: .1

سورة البقرة  : كما وجد يفقد، فكلمة عسى يف ىذه اّلية مبعٌت [11]احلجرات:﴾ منهنّ 
 ، وادلعٌت عسى أن تكونوا خريا منك أي معتقدا وأسلم باطنا.216اّلية: 

 :يف سورة ادلمتحنة 
، [7]ادلمتحنة:﴾عسى هللا أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم ّمنهم ّموّدة﴿ قولو تعاىل: .1

حصول ما بعدىا، لكن إذا صدرت من هللا، كان ما بعدىا واجب  لرجاء ﴾عسى﴿
  29الوقوع.

 سورة التحرمي:يف  
ربو إن طّلق أزواجو،  لعل  ،[5]التحرمي:﴾عسى ربو إن طّلقكّن أن يبدلو﴿ قولو تعاىل: .1

أو بعضهن وذلك على سبيل التغليب، أن يبدلو زوجات خريا منهن منقدات 
لإلسالم وهللا دتاما، مصدقات باهلل ورسولو سللصات، مطيعات هللا ورسولو، تائبات 
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هللا عابدات، صائمات متأمالت يف ملكوت هللا، متزوجات من ذنوهبن، متذلالت 
        30أرامل، وعذارى غري متزوجات سابقا.

ر عنكم سيِّئاتكم﴿ قولو تعاىل: .2 ، "عسى" من هللا [8]التحرمي:﴾عسى ربكم أن يكفِّ
، وىو معٌت قولو عليو الصالة وسالم: التائب من الذنب كمن ال ذنب واجبة

  31لو.و"أن"يف موضوع)نصب(.
 :يف سورة القلم 
،      [32]القلم:﴾عسى ربُّنآ أن يبدلنا خريا منهآ إنّآ إىل ربِّنا راغبون﴿ قولو تعاىل: .1

ربنا أن يعطينا بدال خريا من جنتنا، فإن راجون العفو واخلري منو. قال  لعلأي 
 32رلاىد: إهنم تابوا فأبدلوا خريا منها.

 اخلالصات:

 ن ذلا معان:آبأن عسى يف القر وفقا للشروح السابقة نأخذ خالصة 
 للطمع واإلشفاق  .1
 للًتجي مع مصاحبة طمع .2
 عسى تفيد )الشك أوالظن( واليقني .3
 عسى تردد للرجاء واإلشفاق .4
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 الباب اخلامس
 اخلامتة

 اخلالصات أ.
 بعد حتليل ىذا البحث وجد الباحث عددا من اخلالصات, كما يلي:

ها رفع اإلسم وتنصب اخلرب. ومن وظيفتعسى فعل ادلاضى من افعال الرجاء وىي ت   .1
تنقسم إىل قسمني: أوالمها فعل ماض تام، مثل: عسى أن يقوم زيد. وثانيتهما فعل 

 حرفا، وتنظف كوظيفة "لعل" يف الكلمة. زيد أن يقوم. مث ماض ناقص، مثل عسى
 عسى يف القرآن الكرمي: .2

 وعدد كلمة "عسى" يف القرآن الكرمي ثالثون كلمات.
 وردت عسى يف القرآن الكرمي على معان متعددة منها:

كسيبويو، وابن   :عسى(: للطمع واإلشفاق، وىو قول كثري من العلماء( -
 .سيده، وابن منظور، والبقاعي

 .للرتجي مع مصاحبة طمع :(عسى) -
 .واليقني )الشك أوالظن( تفيد(: عسى) -
 .وىذا ما استدل بو ادلرادي :ترد للرجاء واإلشفاق :(عسى) -

  



44 

 
 
 

 اإلفرتاحات ب.
كما ىو معلوم لدينا أن معظم السكان اإلندونسيني مسلمون ولذلك يلزم على  .1

يشتغلوا يف مكتب الشئون الدينية يف مجيع الطبقات وتطوير تعليمها يف  ادلؤمنني أن
أحدث الطرق لكى حتصل األمة على فوائد مجة ومنافع متنوعة من حيث أهنا لغة 

 دينهم ولغة القرآن الكرمي ولغة أحاديث نبينا.
فالواجب على ادلدرسني وادلهذبني ذلذه اللغة العربية أن يبذلوا جهودىم وينتهزوا  .2

أوقاهتم يف هتذيب تالمذىم وتعليمهم ىذه اللغة الشرفية اخلالدة من فوائدىا خاصة 
 عن كلمة عسى ومعانيها. 

على الطالب والطلبة احلارصني على تعميق معلومتهم أن جيتهدوا على تعليم اللغة  .3
 العربية وان يقوموا بالبحث والتحليل لكى يصلوا إىل األمل ادلنشود. 

أن يطبقوا اللغة العربية تطبيقا مباشرا وعلى الطلبة أن يشجعوا ونرجو من األساتذة  .4
 أنفسهم أمام أساتذهتم يف نطق اللغة العربية حسب مداركهم ومعلوماهتم. 

وأرجو من األساتذة ادلتخصصني يف اللغة العربية أن يتكلموا باللغة العربية مع  .5
 تحديث هبا.الطالهبم يف كل وقت ويف كل مكان ممكن لتعويد الطالب يف ال

تلك ىي الطرق اليت البد أن يسلكها طلبة كلية األداب، وبدوهنا لن يصلوا إىل 
 مقصود.    

 



 ز. املراجع
 .القران الكرمي

 دون السنة .فقه اللغة العربية وخصائصها .إميل بديع يعقوب،
 م 5162-ه. 6341 .العربية ادليسرة .مصطفى زلمد نورى، 

 6891 .شرح إبن عقيل .أىب عبد هللا زلمد مجال الدين بن مالك،

صفحة  -عريب  معجم عريب -معىن كلمة كلمة يف معجم ادلعاين اجلامع وادلعجم الوسيط 
6www.// 

 -معجم عريب عريب  -معىن كلمة عسى يف معجم ادلعاين اجلامع وادلعجم الوسيط 
 //.6wwwصفحة 

 –معجم عريب عريب  -معىن كلمة عسى يف معجم ادلعاين اجلامع وادلعجم الوسيط   
 //.www صفحة

 //.www جامعة أم القرى« تعريف القرآن الكرمي لغة واصطالحا 
 .دون سنة .ترتيب القاموس احمليط .الطاهر أمحد الزاوى،
  .معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة واألدب .وكامل ادلهندس، .رلدى وهبه،
 .معجم اللغة العربية ادلعاصر .مد سلتار ،عمر

 .5118 .التفسًن ادلنًن .وهبة الزهيلي،

 .دون سنة .اإلتقان قي علوم الفرآن .جالل الدين السيوطي،

 .6898سنة  .الصحاح تاج اللغة  والصحاح العربية .إمساعيل بن صمار اجلهري،
 .دون سنة .األفعال غًن ادلتصرفة وشبه ادلتصرفة .أمحد سليمان ياقوت،



 6882 .معجم العلوم اللغة العربية .زلمد سليمان عبد هللا األشقر،

    6668سنة  .لسان العرب .ابن منظور،

  5119 .ادلعاصرةمعجم اللغة  .أمحد سلتار عمر،
 .6884 .ادلعجم الوايف يف ادوات النحو العريب .يوسف مجيل الزعيب،

 6883 .ادلعجم الوجيزإبراهيم  مدكور،
 5113سنة  .معجم الوسيط .ا.د شوق ضيف،

  6888 .تكملة ادلعاجم العربية .زلمد سليم النميمي،
 6896 .ادلعجم ادلفصل يف اإلعراب .طاهر يوسف اخلاطيب،

 5115 .كتاب العٌن .اخلليل بن أمحد الفراهيدي،
 5111 .إختيارات أيب حيان النحوية يف البحر احمليط .برر بن ناصر برر،

 6891 .شرح إبن عقيلعبد هللا بن  عقيل،
 6884 .جامع الدروس العربية .مصطفى الغالييين،

 .ادلتجددة النحو الواىف مع ربطه باألساليب الرفيعة واحلياة اللغوية .عباس حسن،
 .دون سنة

 6889 .مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع .جالل الدين عبد احلمن بن أيب بكر السيوطي،

 .454شرح ابن عقيل على ألفية إبن مالك ص. 

 .134سنة  .شرح ادلفصليعيش إبن على  يعيش،
 .أسرار العريب .كمال الدين أيب بركات عبد الرمحن زلمد بن أيب يعيد األنباري،

6888 . 



 5115 .اجلامع األحكام القرآن .أيب عبد هللا زلمد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب،
 .أيب عبد هللا زلمد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب،
وهبة تفسًن الوجيز على هامش القرآن العظيم ومع أسباب النزول وقواعد  الزحيل،

 .6883 . سنةالرتتيل
 .احمللي والعالمة جالل الدين عبد احلمن أيب بكرجالل الدين زلمد بن أمحد  السيوطي،

 6882 .القرآن الكرمي بالرسم العثمان
 دون سنة .وهبة تفسًن الوجًن على هامش القرآن العظيم الزهيلي،



 ترمجة املصنف

                                 
فوليويل مندر  مندينغ. ولد يف قرية حممد أرشد بن عبد احلامد بن أرشد هو

يقيم يف هو . مندروأصل والديه  3991يوين سنة  31يف تاريخ سوالويس الغربية، 
 830م يف ادلدرسة اإلبتدائية فوليويل مندر سوالويس الغربية، كان يتعل مندينغقرية 

. بعد ثالث سنواتإىل ادلدرسة الثانوية حسن اخلامتة راسته يف ، مث يتصل دمندينغ
 مث م، 2832سنة  فوليويل مندر  2ادلدرسة العالية احلكومية ينتهي دراسته من 

بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بقسم اللغة العربية وآداهبا حيت ينتهى من اجلامعة 
 م. 2832سنة  يف
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