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 :كاد وأخواتھا: ثالثا
كان أي تدخل على الجملة االسمیة تعمل عمل  كاد وأخواتھا مجموعة أفعال ناسخة ناقصة -1

فترفع االسم وتنصب الخبر، وھي تسمى كاد وأخواتھا، كما تسمى أفعال المقاربة من باب التغلیب 
 .ألنھا لیست كلھا أفعال مقاربة

وإنما لم تكن ھذه األفعال ضمن كان وأخواتھا مع أنھا تعمل عملھا ألنھا تمتاز بصفات 
رھا جملة فعلیة فعلھا مضارع، كما أنھا تنقسم وشروط خاصة حیث یجب أن یكون خب
 .إلى مجموعات لكل مجموعة داللة محددة

 

 : تنقسم ھذه األفعال إلى ثالثة أقسام-2
 أفعال تدل على المقاربة أي تدل على قرب وقوع الخبر وتسمى أفعال المقاربة وھي -أ

أوشك (، )لماُء َیْجُمُدَكَرَب ا(، )كاد المطُر أن ینزل: (مثل. كاد، وكرب، وأوشك: ثالثة
كاد فعل ماض ناقص مبني على الفتح ال محل لھ من : ، وتعرب كما یلي)الفجُر یطُلُع

اإلعراب، المطر اسم كاد مرفوع بالضمة، أن حرف مصدري ونصب،ینزل فعل 
مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ الفتحة، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود 

 .لفعل والفاعل في محل نصب خبر كادعلى المطر، والجملة من ا
 أفعال تدل على الرجاء أي تدل على رجاء تحقق الخبر وتسمى أفعال الرجاء وھي -ب

، عسى فعل ماض )عسى الّضیُق أن ینَفِرج: (مثل. عسى، وحرى، واخلولق: ثالثة
ناقص مبني على فتح مقدر منع من ظھوره التعذر ال محل لھ من اإلعراب، الضیق 

مرفوع بالضمة، أن حرف مصدري ونصب، ینفرج فعل مضارع منصوب اسم عسى 
بأن وعالمة نصبھ الفتحة والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على الضیق، والجملة 

اخلولق (، )َحَرى الغائُب أن یعود(من الفعل والفاعل في محل نصب خبر عسى، ومثل 
 ).الجوُّ أن یصفو

ى الشروع في العمل الذي یدل علیھ الخبر  أفعال تدل على الشروع أي تدل عل-ج
شرع، وأنشأ، وأخذ، وطفق، وعلق، وجعل، : وتسمى أفعال الشروع وھي تسعة أفعال

أخذ (، )أنشأ العامُل ینسُِج الثوب(، )شرع ھشاٌم یقرأ: (وأمثلتھا. وأقبل، وھّب، وقام
 الموسرون جعل(، )َعِلَق المسافُر یحدو(، )َطِفَق السائُق یعدو(، )المطُر ینھمر

قام الصناُع (، )ھّب المصلحون یدعون للخیر(، )أقبل الجیُش یتحرك(، )یتصدقون
 ).یتنافسون في العمل

 
 خبر ھذه األفعال ال بد أن یكون جملة فعلیة فعلھا مضارع : خبر كاد وأخواتھا-3

 :مقترن بأن أو مجرد منھا وذلك بحسب التفصیل التالي
من بعد ما كاد یزیُغ ( من أن ویقل اقترانھ بھا، مثال التجرد من أن  فعل المقاربة كاد یكثر تجرده-1

ما كدت أن أصلَي العصَر حتى (، مثال االقتران بأن )یكاد المریُب یقول خذوني) (قلوُب فریٍق منھم
 ).كادت الشمُس أن تغُرَب

یوشك ( بأن  فعل المقاربة أوشك یكثر اقتران خبره بأن ویقل مجیئھ مجردا منھا مثال االقتران-2
 مثال التجرد من أن). المریُض أن یبرأ

 )في بعض ِغرَّاِتِھ ُیواِفُقھا   یوشك من َفرَّ من َمِنیَِّتِھ  (
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 فعل المقاربة كرب یرى بعض النحاة وجوب تجرد خبره من أن وبعضھم یرى أنھ -3
واُه َكَرَب القلُب من َج(مثل كاد یكثر تجرده من أن ویقل اقترانھ بھا مثال التجرد 

 ).وقد َكَرَبْت أعناُقھا أن َتَقطَّعا(، ومثال االقتران بأن )یذوُب
 فعل الرجاء عسى یجب اقترانھ وال یأتي مجردا منھا إال في الشعر وذلك على رأي -4

عسى ربي أن یھدَیني ) (عسى رُبكم أن یرحَمكم(جمھور النحویین، مثال االقتران بأن 
 ، مثال التجرد من أن )سواء السبیل

 )یكون وراَءه فرٌج قریُب  عسى الكرُب الذي أمسیُت فیھ (
 .وبعض النحویین یرى أنھ یكثر اقتران خبر عسى بأن وأنھ یقل تجرده منھا

) حرى الغماُم أن ینقشع( فعال الرجاء حرى واخلولق یجب اقتران خبرھما بأن مثل -5
 ).اخلولق المذنُب أن یتوب(ومثل 

 .جرد خبرھا من أن أفعال الشروع جمیعھا یجب ت-6
 
  ھذه األفعال كما سبق أفعال ناقصة وھناك : جواز مجيء بعض ھذه األفعال تامة-4

ثالثة أفعال منھا یجوز أن ترد تامة فال یكون لھا اسم وال بد أن یكون بعدھا فعل 
مضارع ویكون المصدر المؤول من أن والفعل المضارع بعدھا فاعال لھا وھذه األفعال 

وعسى أن تكرھوا شیئا وھو خیر (مثال عسى التامة . لولق، وأوشكعسى، واخ: ھي
عسى فعل ماض، أن حرف مصدري ونصب، ) لكم وعسى أن تحبوا شیئا وھو شر لكم

تكرھوا فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ حذف النون ألنھ من األفعال 
ل من أن الخمسة، واو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع، والمصدر المؤو

 .والفعل المضارع في تأویل مصدر فاعل لعسى
 ).أوشك أن یأتَي الربیُع(ومثال أوشك ) اخلولق أن ُیثِمَر البستاُن(ومثال اخلولق 

 :ملحوظتان
فبعض النحویین یعتبر ) عسى أن یقوم محمٌد(إذا جاء بعد عسى اسم ظاھر مثل : األولى

فعل ماض ناقص، اسمھا مؤخر عسى : عسى ناقصة ویكون اإلعراب عندھم كما یلي
وھو محمد مرفوع بالضمة، أن حرف مصدري ونصب، یقوم فعل مضارع منصوب 
بأن وعالمة نصبھ الفتحة، وفاعلھ ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على محمد وھو وإن 
تأخر لفظا فرتبتھ التقدیم ألنھ اسم عسى، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل 

عسى فعل ماض، : یعتبرھا تامة ویكون اإلعراب عندھمنصب خبر عسى، وبعضھم 
أن یقوم حرف مصدري وفعل مضارع منصوب وھما في تأویل مصدر فاعل لعسى، 

 .ومحمد فاعل للفعل یقوم والتقدیر عسى قیام محمد وتكون على ھذا اإلعراب تامة
فالحجازیون ) الحق عسى أن ینتصر(إذا جاء قبل عسى اسم ظاھر مثل : الثانیة

الحق مبتدأ، عسى فعل ماض، أن : تبرون عسى ھنا تامة ویكون اإلعراب على رأیھمیع
حرف مصدري ونصب، ینتصر فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ الفتحة، 
وفاعل ینتصر ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على الحق، وأن والفعل في تأویل مصدر 

رفع خبر المبتدأ الحق، فاعل لعسى، والجملة الفعلیة من عسى وفاعلھا في محل 
وبنو تمیم یعتبرون عسى ناقصة ویكون اإلعراب على . والتقدیر الحق عسى انتصاره

الحق مبتدأ، عسى فعل ماض ناقص، اسمھ ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على : رأیھم
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الحق، أن ینتصر حرف مصدري ونصب وینتصر منصوب بأن، وفاعلھ ضمیر مستتر 
 .عل في تأویل مصدر في محل نصب خبر عسىیعود على الحق، وأن والف

 
تنقسم كاد وأخواتھا من حیث :  تقسیم كاد وأخواتھا من حیث التصرف والجمود-5

 :التصرف والجمود إلى ثالثة أقسام
 قسم یتصرف وقد اشتھر فیھ مجيء الماضي والمضارع وھو كاد وأوشك مثال كاد -أ

، )دوا لیفتنونك عن الذي أوحینا إلیكوإن كا) (فذبحوھا وما كادوا یفعلون(في الماضي 
یكادون َیْسُطون بالذین یتلون ) (یكاد البرُق یخَطُف أبصاَرھم(مثال كاد في المضارع 

 ، مثال أوشك في الماضي )علیھم آیاِتنا
 )إذا قیل ھاتوا أن َیَملُّوا ویمنعوا  ولو ُسِئَل الناُس التراَب ألوشكوا(

واستعمال المضارع في أوشك ) عى علیكم األممیوشك أن تتدا(ومثالھا في المضارع 
 وقد سمع مجيء اسم الفاعل من أوشك مثل . أكثر من استعمال الماضي

 )خالَف األنیِس ُوحوشا َیَبابا   فموشكٌة أرُضنا أن تعود(
 قسم سمع نادرا مجيء المضارع منھ باإلضافة إلى الماضي وھو طفق وجعل مثل -ب
حیَن یجعُل الخطیُب یتكلُم على ) ( حتى تسرَع إلیھ أمُّھما إن َیْطَفُق الطفُل یبكي(

 ).الجالسین أن ینصتوا
 

 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي كاد أو إحدى أخواتھا وبین اسم كل منھا وخبرھا
 )عسى اهللا أن یأتي بالفتح (-2  ).قال تاهللا إن كدت لتردین (-1
 .لغیظ تكاد جھنم تمیز من ا-4   . أوشك النھار أن ینتھي-3
 . حرى المثابر أن ینال مكافأتھ-6  . ھب الزراع یجنون المحصول-5
 . طفق األطباء یحثون على الوقایة-8 . كرب المخطئ یثوب إلى رشده-7
 . اخلولق الرخاء أن یستمر-10 . ذابت الثلوج فجعل الماء یجري-9
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)2( 
ذكر في حالة التمام فیما یلي أفعال تامة وأفعال ناقصة من أخوات كاد بین كال منھا وا

 :فاعل الفعل التام، وفي حالة النقصان اسم الفعل الناقص وخبره
 )عسى أن یبعثك ربك مقاما محمودا (-2     یكاد البناء یتم-1
 . العمر أوشك ینقضي-4   . اخلولق المجد أن ینجح-3
 . عسى الظلم أن یزول-6   . كاد المجرم یفلت-5
 .الغمام اخلولق أن ینقشع -8   . یوشك الكتاب أن یطبع-7
 . اخلولقت الحمى أن تفارق المریض-10   . الدرس عسى أن یسھل-9

)3( 
 :أدخل الفعل المناسب من أفعال المقاربة أو الرجاء أو الشروع على الجمل التالیة

 . الفالح یحصد القمح-2    . الزھر یذبل-1
 . الظالم أن یندم-4   . الجاھل یسيء إلى نفسھ-3
 . علي یدعو إلى الخیر-6  .ء یقضي على المریض الدا-5
 . الزرع ییبس من العطش-8    . الرجالن یقتتالن-7
 . الزاد ینفد-10   . الشیخ أن یدعوني-9

)4( 
ھات في جمل من عندك فعال من أفعال المقاربة وفعال من أفعال الرجاء وفعال من 

 .أفعال الشروع
)5( 

ون من أخوات كاد وقد تأتي تامة مع اختالف معناھا األفعال التالیة قد تأتي ناقصة وتك
 .ھات كال منھا في جملتین تكون في إحداھما تامة وفي الثانیة ناقصة. وسیاقھا

 .أخذ، قام، أنشأ، ھّب
 


