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 المقاربة(  )أفعالكاد وأخواتها م/ 

 عال المقاربة:  فأ

، ويسمى  أفعال تعمل عمل )كان(، أي تدخل على الجملة االسمية، فترفع المبتدأ  وهي 

وليست كلها تفيد المقاربة، وقد سمي مجموعها  ،  اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها 

على    يه و   لشهرته وكثرة استعمالهبذلك تغليباً لنوع من انواع هذا الباب على غيره.  

 :باعتبار معانيها ثالثة أقسام

، أي أن  وسميت كذلك ألنها تدل على قرب وقوع الخبر  )أفعال المقاربة(   القسم األول: 

الحدوث، وإن لم تحدث فعالً، وأن وصول االسم إلى معنى   نسبة الخبر لالسم قريبة 

 . )َكَرب(-ك()أوش - : )كاد(وهذه ألفاظها الخبر يدنو من التحقق، 

فالرجاء من المتكلم وإن    وتدل على رجاء وقوع الخبر،   :)أفعال الرجاء(القسم الثاني

كان المرجو هو تحقق الخبر لالسم والرجاء يقصد به كما يقال طلب األمر المحبوب  

َّللاه أَْن   فَعََسى، نحو قوله تعالى: )) )اخلولق(-)حرى( -وهي: )عسى(   الممكن الحدوث، 

 ((. أَْو أَْمر ِمْن ِعْنده َيأْتِي ِباْلفَْتحِ 

، أي بدء االسم في إنجاز أمر  على البدء بالعمل  وتدل)أفعال الشروع(  القسم الثالث:

-)هلهل( -رى()انَب -( )هبه - (د  )رَ -)بدأ(- ق(فِ )طَ -( )جعل-خذ( )أَ -: )شرع( وهيمن األمور  

 ((. َوَرِق اْلَجنهةِ  ِمن  َوَطِفقَا َيْخِصفَاِن َعلَْيِهَما))   تعالى:، نحو قوله )اتهخذ( - )علق(

 ما يتصرف من أفعال المقاربة والرجاء والشروع:
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المقاربة، فقد  هذه األفعاُل كلُّها ُمالزمة صيغة الماضي، إال )أَوشَك وكاد(، من افعال  

، أي يتصرفان تصرفاً ناقصاً، فيأتي من األول الفعل المضارع،  وردَ منهما المضارع

تعالى    ، ومن ذلك قولهُ موشك( -)يكاد(، ويأتي من الثاني المضارع واسم الفاعل )يوشك

 . (( يََكاُد َزْيتَُها يُِضيُء َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَار  ))

 كثير عزة: ومن الشواهد قول الشاعر 

ــ فَِإنََّك ُمْوشِ   َوتَْعُدو ُدوَن َغاِضَرةَ اْلعََواِدي         َراَها ـــــك  أال تَ ـ

 الشاهد في البيت الشعري في )موشك( حيث جاء اسم الفاعل من )أوشك ( 

 مثال/ يكاد القطاُر أن يصلَ 

وينصب الثاني  يكاد: فعل مضارع ناقص من أفعال المقاربة يرفع األول ويسمى اسمها  

 القطار: اسم يكاد مرفوع وعالمة رفعه الضمة أن: حرف ناصب.، ويسمى خبرها

يصل: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة وجملة يصل في محل نصب خبر  

 )يكاد(. 

ا ما تبقى من أفعال المقاربة والرجاء والشروع فأنها تالزم صيغة الماضي.   أم 

 ال:المعاني التي ترد لها هذه األفع

 كاد الليل ينقـــضي         

 وأوشك الفجر يطلع                                          )تفيد مقاربة االسم للخبر(  

 )رجاء المتكلم تحقق الخبر(  عسى السحاُب أن يتكاثف
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القيام  أخذت الرياُح تشتد  في  االسم  شروع  )تفيد 

 بالخبر( 

 خبر هذه األفعال وأحكامه: 

 الجملة التي ترد فيها هذه األفعال مما يأتي: تتكون 

 الفعل الناسخ: سواء أكان من أفعال المقاربة أو الرجاء أو الشروع -1

2- ً  االسم: ويكون بعدها مرفوعا

له صفات خاصة وهي-3 تجتمع  أن  بد  وال  أفعال  )  الخبر:  لخبر  بد  ال  العلماء  يقول 

 :وله ثالثة أحكام(  فعلية فعلها مضارع المقاربة والرجاء والشروع من أن يكون جملة 

اخلَولَق( وهما  الحكم األول: أن يكون الخبر واجب االقتران بـ)أن( وذلك مع )َحَرى( و)

 من أفعال الرجاء. 

 المطُر أن ينزلَ مثال/ َحَرى 

 حرى: فعل ماض ناقص من أفعال الرجاء 

 أن: حرف ناصب. ، المطر: اسم حرى مرفوع وعالمة رفعه الضمة. 

ينزل: فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر جوازاً  

 حرى  خبر  تقديره )هو( يعود على )المطر( والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب  

،  فقط.الحكم الثاني: أن يمتنع اقتران خبر هذه األفعال بـ )أن( وذلك مع أفعال الشروع  

 ومن ذلك قول الشاعر:
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 المجيرِ  لُ الإذ الجارِ  ظلمُ وُ                 ا ــرنمن أجَ   تظلمُ  لقتَ عَ  أراكَ 

الشاهد في )علقت تظلم( فإن الفعل علق من أفعال الشروع وخبره جملة فعلية )تظلم  

 من أجرنا( وتجردت من )أن(. 

 يشرُح الدرسَ مثال/ َشرَع المعلُم 

األفعال تدل على وقوع الخبر  اقتران أفعال الشروع بـ )أن( هو أن هذه  والسبب في عدم  

 ، وباقترانها يحصل التناقض. في الحال بينما )أن( تدل على االستقبال

الثالث: وهو الذي يجوز فيه اقتران   اقترانها،  الحكم  خبر هذه األفعال بـ)أن( وعدم 

عالى:  ، نحو قوله تأوشك()  وذلك مع )عسى( من أفعال الرجاء، ومع أفعال المقاربة 

 ((. َعَسٰى َربُُّكْم أَن يَْرَحَمُكمْ ))

 أوشك المطُر أن يهطل َ مثال/ 

أن: ،  المطر: أسم أوشك مرفوع بالضمة،  أوشك: فعل ماض ناقص من أفعال المقاربة 

يهطل: فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة والفاعل ضمير  ،  حرف ناصب

والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب  ،  تقديره )هو( يعود على المطر مستتر وجوباً  

مرفوعاً،  المقاربة(    )أفعال  االسم الذي يأتي بعد    في الشواهد السابقة نجد، فخبر أوشك

والخبر منصوباً، فهي تماثل )كان وأخواتها( في أنها ناسخة ترفع االسم وتنصب الخبر،  

ليست    )كاد وأخواتها(  اختصاص خبر ولوال   وأخواتها)بـأحكام  بباب    ( لكان  تفرد  لم 

   مستقل عن كان وأخواتها.


