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 ))عسى(( بين الوظيفة النحوية والداللية 
 واالستعمال في القرآن الكريم 

 

 د. رقيب لطيف علي الدليمي
 كلية اآلداب / قسم اللغة العربية

 

 المقدمة
 

والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين.

اعجددا العددرب علددى أن يدد  وا .ممددا ك دده  يدده، أن القددرآن الكددريم الدد   .وبعددد
 ، عجداوا عدن مجداراة قولده ،بآية من مثلده، يدوم  حددهلل اهلل سدبحانه و عدالى ك دار م

وكل ما  ضمنه ليعجا ويبهدر السدام   ،أقول إن   ا القرآن المعجا بكلما ه وحرو ه
 هدد ا القددرآن  ،ح ددى  ددي م ددردة ة واحدددةة مددن م ردا دده لددو  ناولنا ددا بال ددر  والبحدد 

لجدودة سدبكه والصديااة الرا عدة  ؛له الباطل من بين يديه وك من خل دهمعجاة ك يدخ
ح ى صعق الك دار  ؛وقوة أسلوب ،وما قد  ضمن من إعجاا و صاحة وعلم ،لكلما ه

إّك أن  ،العددرب بمعانيدده الرنانددة القويددة  دداع ر وا ب  وقدده وأندده لددي  مددن كددالم الب ددر
 د ا القدرآن كدالم اهلل  ،نعدم ،قيددةكبرياء م حدال دون إيمدانهم بده وبامسدالم ديندا  وع

وك أن  سدعها أوراق  ،المعجا ال   ك يمكن أن  حيط ب سراره كلها العقول والبصدا ر
   .الباحثين وجهود م مهما كانت

لمدا  كر ده مدن إعجداا  ؛وقد وجدت أن البح   ي   ا المضمار  يق ومم    
 .ه ودكك هالقرآن الكريم و صاح ه نحوا  وصر ا  ولغة  ي جملة أل اظ

حيد   ،لم القرآن الكدريم و عليمدهبضرورة  ع وانسجاما  م   وجيه الرسول 
وانسدجاما  مد  طبيعدة لغدة  ،((خيركم من  علدم القدرآن وعلمده)) :يقول المصط ى 

ون ار  يدت أن يكد ،لغة ال صداحة واددب ،و ي اللغة العربية ال صحى ،القرآن الكريم
((  دي القدرآن الكدريم ياة دحكام لِ ظه ))عسدىعرضة وج موضوع بحثي م  مال  على
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ويعطيده مدا  ،وال ي وأن كاندت ل ظدة واحددة  لهدا مدن ادحكدام مدا يغندي الباحد   يهدا
   .لكونها ابرا أدوات ال رجي  ي العربية ؛ي مل علما  ومادة بح 

ني درجو من اهلل  عالى وادعوه إْن يو قني  ي   ا البح  وأن يكدون  دي  ؛وا 
ثددم  ،وأن يسدددد خطددا  لمددا يحبدده ويرضدداه ،البحدد  بالصددورة المثلددىعددوني مظهددار 

ومدددن اهلل العدددون  ،حقهدددا –اللغدددة العربيدددة ال صدددحى  –معطددداء لغدددة القدددران الكدددريم 
 .إنه نعم المولى ونعم النصير ،وال و يق والسداد
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 أوك :الدارسة النحوية 
 إعمال ))عسى(( وآراء العلماء  يه

 

 ددي  عددلض مدداضة  ((عسددى)) :و اللغددة العربيددة أنإن الم عددارف عليدده  ددي نحدد
، و ددو مددن اد عددال الناسددخة مثددل كددان وأخوا هددا أ  أن عملهددا  ددو نسدد   ،ندداق،ض
  ر د  المب ددأ اسدما  لهدا  ،المب دأ والخبر، أ   غير ما  هي  عمل عمل كان وأخوا هدا

 ،لدةإك أن اسدمها ك يكدون  دبه جم (1)خبر خبرا  لهدا  دي الجملدة اكسدميةو نصب ال
وي  رط  ي الجملة ال ي  دخل عليهدا ))عسدى(( أن  كدون صدالحة لددخول النواسد  

مضارع مسبوق ب ن و اعله ضمير لكن يجدوا  دي  – ي اد صح  –وخبر ا  ،عليها
كمدا  ،عسدى ادمدن يددوم :نحو ((أن))خبر عسى أن يكون مضارعه اير مسبوق ب

ا را  مضدا ا  لضدمير اسدمها اسدما  ظد :أ ))يجوا أن يكون  اعل   ا المضارع سببا  
 .(2)عسى الوطن يدوم عاه(( :نحو

ووظي  هدا   دي النحددو  ((عسددى)) : د ا  دو الم عدارف عليدده  دي ما يدة عمدل
ويكدون  ،لكونها  عال  ناسخا  ناقصا  يس خدم  ي المقاربة على سدبيل ال رجدي ؛العربي

  :ن  يهددا ال عددلناسددخا  للمب دددأ والخبددر إّك  ددي حالددة واحدددة يكددو ،مثددل كددان وأخوا هددا
   :و  ا ما سي ضح  يما ي  ي لعمل   ه الل ظة  ي آراء النحاة ؛((  اما  ))عسى

م مد  عمدل كدان ن  ملده مدن ظدا ر سدياق كدال ((عسدى)) د ا ال  دابه  دي عمدل  -1
 ،وعسدديا ،عسددى :ومددن العددرب مددن يقددول)) :(3)سدديبويه،  هددو يقددول  ددي عبددارة لدده

((  ديهن بمنال هدا  دي لده كاندت ))أن مدن قدال   ،وعسديت ،وعسد ا ،وعستْ  ،وعسوا
اسد غنوا بدد))أن  ؛عسدى  علده : ي إنها منصوبة واعلم انهم لم يسد عملوا ((عسيت  ))

واعلدم  .وعسدوا،عسيا :كما اسد غنى العدرب بعسدى عدن أن يقولدوا ،وال عل(( عن  له
 دد)ي عل( حين د ة  دي  ((كداد ي عدل))ي دبهها بدد ،عسدى ي عدل :أن من العرب مدن يقدول

 هد ا مثدل مدن أمثدال  ،(4)((عسى الغدوير ابسسدا  )) :سم المنصوب  ي قولهموض  اك
 .اجروا عسى  يه مجرهلل كان...(( ،العرب



 -     9002/ لسنة     1/ العدد   واآلداب للغات االنبار جامعة مجلة    عسى بين الوظيفة النحوية والداللية
505- 

 

 
 

مثددل  ،دليددل علددى أن عسددى عاملدده ،((اجددروا  يدده عسددى مجددرهلل كددان)) قولدده 
دن النحاة ال ين جاءوا بعدد سديبويه قددروا  ؛عمل كان  ي ر   المب دأ ونصب الخبر

   .((لغوير ابسسا  كان ا))  ا المثل بد
ددّد  كلعددل  ددي عملهددا أ  أنهددا  ،((عسددى))ولكددن سدديبويه  ددي موضدد  آخددر اع 

..  لدو .عسداه  الكداف منصدوبة :وأمدا قدولهم)): (5)قال ، نصب المب دأ و ر   الخبر
 ددي  دد ا  ؛)لعددل( :ولكددنهم  جعلو ددا بمنالددة ،(كانددت الكدداف مجددرورة لقددال )عسددا 

لعلدي  :وقدد يجدوا  دي ال دعر أيضدا  )) (6)وقال  ي موض  آخر من ك ابه ،((الموض 
و  ا يدل على أن سيبويه لم يحددد علدى وجده  ،((عسيت أن ا عل :بمنالة ،أن ا عل

 مرة ))عسدى((  دي نظدره  دي منالدة  ، ي جملة المب دأ والخبر ((عسى))الدقة عمل 
أ   ،مجددرهلل كددان ((عسددى الغددوير ابسسددا  )) :))كددان(( حيدد  أجددر  عسددى  ددي قددولهم

(( ومددرة عددد( )عسددى( بمنالددة لعددل الناصددبة للمب دددأ والرا عددة كددان الغددوي)) ر ابسسددا  
   .أو  ي محل نصب ،إ  اع بر الكاف منصوبة ،(كما قال  ي )عساه ،للخبر

ا   لمسدا  ظدا را  جليد ،ل لمسنا ما ية عمل عسى من كالمده ،ولو ج نا إلى المبرد -2
عسددى الغدددوير )مثددل وأمددا قددولهم  دددي ال)) :(7)ي هددم مددن سدددياق عبار دده  هددو يقدددول

دن عسددى إنمدا خبر ددا  ؛عسددى الغدوير أن يكددون ابسسدا   : إنمدا كددان ال قددير ،(ابسسدا  
ولكن لمدا وضد  القا دل اكسدم  دي موضد  ال عدل كدان  ،ال عل م  أن أو ال عل مجردا  

 :أك  رهلل أنده  قدول ،دن )عسى(  عل واسمها  اعلها وخبر ا م عولها ؛حقه النصب
 معندى  د ا  ،((لدم يكدن إك نصدبا   ،منطلقدا   :نصبض  إْن قلت كان ايد ينطلق  موضعه

 .يكون كعمل كان ((عسى))الكالم ظا ر يدل على أن عمل 
 يلوجدناه يسكد على ما يد   ((عسى))ولو  ناولنا ما يقول ابن يعيش عن عمل  -3

أن  كددون  :أحددد ما ،ولهددا مدد  بان (عسددى)ومددن أ عددال المقاربددة )) :(8) ددي قولدده 
ب  يكدون لهدا مر دوعض ومنصدوب، إك أن منصدوبها م دروطض  يده أن يكدون بمنالة قدار 

قدارب ايددض  : دي معندى ،عسدى ايددض أن يخدر  :م  وك  بالمصدر كقوله (أن م  ال عل)
 .(9)((فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ))قال اهلل  عالى  ،الخرو 
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إك أن  ،إك المر دددوع))ق دددر ب((  دددال يكدددون لهدددا  :أن  كدددون بمنالدددة :والثددداني
 : دي معندى ،عسدى أن يخدر  ايددض  :مر وعها أن م  ال عل  ي   ويل المصددر كقولده

 :ومعنددى قددولهم ،(11)((وَعَسَىىى أَنْ تَرْهَوُىىَا ئَىى ْ اًقددال اهلل  عددالى )) ،((ق ددر ب  خروجدده))
ولهد ا المعندى كاندت  ،أ    يد مقاربة وقوع ال عل الكا ن  ي أخبار ا ،أ عال المقاربة

والجدام  بينهدا دخولهدا علدى  ،محمولة على باب كدان  دي ر د  اكسدم ونصدب الخبدر
كعمدل كدان  ((عسدى)) عبارا ده  ِقدرب بعمدل  ((المب دأ والخبر وا  ادة المعندى  دي الخبدر

 كما يظهر  ي سياقها و وا د ا.
عمدددل كدددان  ((عسدددى))ولدددو ج ندددا إلدددى ابدددن مالددده لوجددددنا ال  كيدددد علدددى عمدددل  -4

جمداعهم منعقدد علدى دنها  ؛وأخوا ها عل ماضة ناق، و و م  ب جمهور النحداة وا 
وا عدددال المقاربدددة )) :(11)حيددد  قدددال  دددي معدددرض كالمددده عدددن أ عدددال المقاربدددة  ، ددد ا

وخبر منصوب إك أن الخبدر  ندا  ،مساوية لد)كان(  ي النقصان واق ضاء اسم مر وع
 مدن ورود الخبدر  ،عا  وأنما اطرد  مجيء  خبر ا  عال  مضار  ،  ّ  وروده اسما  منصوبا  

  :(12)قول الراجا  ،اسما  منصوبا  
 

 أكثددددددرت  ددددددي العدددددد ل ملحددددددا  دا مددددددا  
 

 ك   ْكثدددددددرْن أندددددددي ع سدددددددْيت  صدددددددا ما   
 

 سم ))عسى(( وخبر ا إ
عاملة عمل كان  ي ر   المب ددأ اسدما   ((عسى))كما أ وضحت سابقا  من أن 

و ظدل  عدال   –  عمدل كدان أ – عسدى  ل دام  د ا العمدل  ،لها ونصب الخبر خبرا  لها
 سددند  يهددا  ،إك  ددي حالددة واحدددة ،ناقصددا  يح ددا  إلددى ر دد  اسددم ونصددب خبددر لهددا

  صبح  يه ))عسى((  عال   اما  مس قال  بمر وعده الد    ،أن وال عل()إلى  ((عسى))
 ،عسدى(( وخبر دا))و يما ي  ي عدرضض دحدوال اسدم  ،ال امة ((عسى))يصبح  اعال  لد
 : ي بيانهواآل ،وكيف يكونان

 :اوجه إسم عسى -أ
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ك يدخلده  ((عسدى))ثبدت لدي أن اسدم  ،كا دة ((عسدى))بعد اس قرا ي دحوال 
 . غيير وأنه اسم معر ة مر وع بها

حيد  وقد  خدالف  ،((أن وال عدل)) :مسدندة إلدى ((عسدى))أما  ي حالة كون 
أن ))و ، قددد عددّد ا بعددض النحدداة   امددة ، ددي  دد ه الحالددة ((عسددى))حددول ما يددة 

اير أن إبدن يعديش أجداا أن يكدون ))أن  ((عسى)) ي موض  ر    اعل لد :((ل علا
يقدوم  أنعسدى )) : قدال  دي مثدل قولندا ،((عسى))وال عل((  ي موض  نصب خبر لد

 ،و ك  دي بدالمر وع وك    قدر إلدى المنصدوب ،بمنالة كان ال امدة :عسى))إّن  ،((ايد
، نحدو قولدده  عددالى ((ون إك ))أن وال عددلإك أن مر وعهدا ك يكدد ،(ق ددر ب  )وأنهدا بمعنددى 

ْيرض ل ك مْ ))  ،(( بموض  ر   ب نه  اعلأ ْن   ْكر   واو)) (13)(و ع س ى أ ْن   ْكر   وا   ْي ا  و   و  خ 
 :ويجدوا  دي قولده ،ووقعت الك اية بده ل ضدمنه معندى الحدد  الد   كدان  دي الخبدر

(( أن يكدون )ايدد( مر وعدا  لدد)ع))  دي موضد   (أن يقدوم)و (سىعسى أن يقوم ايدد ض
 .(14)((نصب ب نه خبر مقدم

وقددد أورد ابددن عقيددل  ددي  ددرحه لفل يددة الخددالف حددول ما يددة عمددل عسددى  
وسي ضدح  لده  دي  ،وو ق الصدورة ال دي بين هدا  ندا ،(15)ووظي  ها  ي   ه الحالة 

 الوجه الراب  من اوجه خبر ا.
 :أ وجه خبر عسى -ب

 :النحوية  ي كاآل يإن( أ وجه خبر عسى  ي وظي  ها 

أن يكدون خبر دا  عدال  مضدارعا  مق رندا  بدد)أن( نحدو قولده  عدالى  :الوجه ادول -1
وأعلم أنهم لم )) :(17)و ي   ا الوجه يقول سيبويه  ،(16)((فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ))

إعرابهدا  و كدر المدراد  أن ،((اسد غنوا بدد)أن   عدل( عدن  لده ،يس عملوا عسى ِ ْعل ده
وخبر دددا )أن  ،عسدددى عاملدددة  عمدددل كدددان واسدددمها مدددا بعدددد ا: دددي  ددد ه الحالدددة بددد ن

وقدد ورد علدى  د ا الوجده  دي  ،(18)و كر أنه  دو اد صدح  دي لغدة العدرب  ،(وال عل
 .(19)أربعة ع ر موضعا   ي القرآن الكريم 

عسددى  :أن يكددون خبر ددا  عددال  مضددارعا  مجددردا  مددن )أن( مددثال   :الوجدده الثدداني -2
 ((ايدد))وعاملده عمدل كدان و ،و دي علدى حالهدا ، نا  عل ناق،(عسى) د ،دض يقوماي
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واعلدم أن مدن )) :(21)كمدا أكدد  د ا  قدال سديبويه ، ي موضد  خبر دا (يقوم)اسمها و
ي عددل( حين دد ة  ددي موضدد  )ي ددبهها بددد)كاد( ي عددل  ددد()عسددى ي عددل :العددرب مددن يقددول

 ا مثل من أمثدال العدرب اجدروا  ه ،(عسى الغوير ابسسا  ) :اكسم المنصوب  ي قوله
  :(21)عسى مجرهلل كان قال  ّدبة  الع ر   يه

 

 عسدددددى الكدددددرب الددددد   أمسددددديت   يددددده   
 

 يكدددددددددددون وراءه   دددددددددددر ض قريدددددددددددب   
 

  :(22)وقال أيضا   
 

 عسدددى اهلل يغندددي عدددن بدددالد ابدددن قدددادرة 
 

 بمنهمددددرة جددددوِن الربدددداِب سددددكوِب  
 

ل ددعر وك يكددون  ددي حددال وأنهددا مخصوصددة با ،وقددد  كددر المبددرد  دد ه الحالددة  
نمدا اكخ يدار  دي عسدى أن يد كر معهدا )أن ،لغدة ال دعر))اكخ يار   ا، بدل  دي   (وا 
دنهدا ل قريددب  ؛واكخ يددار  دي )كدداد( أن ك يسد عمل معهددا )أن( ،ل راخيهدا عددن الحدال
 .(23)ال يء من الحال((

 ادصل  ي )عسى( أن يكدون  دي خبر دا )أن( لمدا))وأكد ابن يعيش على أن   
و)أن( مس نددددة  ،و مددددا معنيددددان يق ضدددديان اكسدددد قبال ، يدددده مددددن الطمدددد  وام دددد اق

 .(24)((باكس قبال
و ي قليلدةض وك إ دكال  دي أن ال عدل )) :(25) قال  ،و كر المراد    ه الحالة   

 ،كما أكد ابن عقيل أن  جريدد عسدى مدن )أن( قليدل ((و ي عاملة عمل كان ،خبر ا
دددد(ه  مددد  با   ،ثيدددر  دددو أن يق ددرن خبر دددا بددد)أن(وأن الك ،وأندده مخصدددو، بال ددعر وع 

 .(26)لجمهور البصريين 
 دا دض  (ولم يرد  ي القرآن الكريم على   ه ال اكلة لدد)عسى واسدمها وخبر دا  

 .(27)من آيا ه البينات
عسدددى ايددددض )) :أن يكدددون خبر دددا اسدددما  م دددردا  منصدددوبا  كقولددده :الوجددده الثالددد  -3

  ه الحالة باقيدة علدى عملهدا  عدال  ناقصدا  يعمدل عمدل  ويبدو أن عسى  ي ،((قا ما  
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 ((عسددى الغددوير ابسسددا  )) :. والنحدداة عدددوا المثددل العربددي الم ددهور و ددو قددولهم.كددان
)عسدى ي عدل(  :واعلدم أن مدن العدرب مدن يقدول)) :(28)من   ا الوجه يقول سيبويه 

عسدى ) :ولدهي عل( حين  ة  ي موض  اكسدم المنصدوب  دي ق)ي بهها بد)كاد ي عل(  د
 .((مثلض أجروا  يه عسى مجرهلل كان ،الغوير ابسسا (

أما المبرد   يقدِّر  لها مصدرا  مسوك  ويقول   
وأما قوله  ي المثدل )عسدى )): (29)

دن عسدى  ؛( إنما كان ال قددير  يده )عسدى الغدوير أن يكدون ابسسدا   ،(الغوير ابسسا  
ن لّما وض  القا ل اكسم  ي موضد  أو ال عل مجردا  ولك ،إنما خبر ا ال عل م  )أن(

 ،دن )عسى(  عل واسدمها  اعلهدا وخبر دا م عولهدا ؛ال عل كان حكمه وحقه النصب
 موضعه النصب  إن قلت )منطلقا ( لم يكن إك  (كان ايد ينطلق) :أك  رهلل أنه  قول

 .((نصبا  
ل مدن وأن م ثل   د ا المثد ،وقد عّد ابن ماله   ه الحالة من  وا  كالم العرب  

 .(31)وضعيف  ي اكس عمال ونادر ،ادصل الم روه  ي لغ هم
 .ولم يرد  ي القرآن الكريم من   ا الوجه  يء على   ه ال اكلة 

عسدى أن يقدوم )) :أن  سند ))عسدى(( إلدى ))أن وال عدل(( كقولده :الوجه الراب  -4
   قددر إلددى كددان ال امددة   ك  ددي بددالمر وع وك ))و كددر ابددن يعدديش أنهددا بمنالددة  ،ايدددض 

إك أن مر وعها ك يكون أك )أن وال عدل( نحدو قولده ((ق ر ب  ))وأنها بمعنى  ،المنصوب
بموضد  ر د ة  (أ ْن   ْكر   دوا دد) ،(31)((لرى ْ  وَعَسَى أَنْ تَرْهَوَُا ئَ ْ اً وَوُىََ ََ ْىه   )) : عالى

ا ويجدو  ،ووضعت الك اية به ل ضمنه معنى الحد  ال   كان  دي الخبدر ،ب نه  اعل
 دي  (أن يقدوم)و ،(عسى)مر وعا  بد(ايدض )أن يكون  ((عسى أن يقوم ايدض )) : ي قوله

 .(32)((موض  نصب ب نه خبر مقدم
إلى )أن وال عل(  إن أ ل الحجاا يلحقونهدا بالضدما ر  ((عسى))وا  ا أسندت   

 :وأمدددا بندددو  مددديم  يقولدددون ،(عسدددي م أن   علدددوا) ،عسددديت  أن   عدددل(()) : يقولدددون
 .(33)((عسى أن   علوا(( وك يلحقون الضما ر بها))و ((  علعسى أن ))
و ددي علددى  ،وقددد أ ْلِحق ددْت الضددما ر بهددا ،وقددد وردت  ددي القددرآن الكددريم  ددي موضددعين 

 .(34)صيغة اكس  هام 
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وأورد ابددن عقيددل  ددي  ددر  ادل يددة الخددالف حددول عمددل )عسددى(  ددي حالددة كونهددا  
د عسدى ال امدة ب نهدا المسدنودة إلدى أن بعد أن حددّ  – قال  ،مسندة إلى )أن وال عل(

 ،و  ا إ ا لم ي ِل ال عل ال   بعد )أن( اسم ظا ر يصح ر عه بده)) :(35)قال –وال عل 
لي ه  نحو  د  ب ادسد ا  أبدو علدي ال دلوبين إلدى أنده  ،)عسى أن يقدوم ايددض(( : إْن و 

ا  اعددل يجددب أن يكددون الظددا ر مر وعددا  بال عددل الدد   بعددد )أن(،  ددد)أن( ومددا بعددد 
و  ب المبدرد والسديرا ي وال ارسدي إلدى  جدويا مدا  ،لد)عسى( و ي  امة وك خبر لها

ال عدل الد   بعدد )أن(  د  ب إليه ال لوبين و جويا وجه آخر و دو أن يكدون مدا بعد
 ،و)أن وال عدل(  دي موضد  نصدب بعسدى خبدر لهدا ، و مر وعا  بدد)عسى( إسدما  لهدا

 ،ن(  اعدل مضددمر يعدود علددى  اعدل )عسددى(و قددم علددى اكسدم وال عددل الد   بعددد )أ
ْن   خر  –وجار ع ْود ة  عليه   .((دنه مقدمض  ي النية ؛-وا 

وقددد  ،أن   نالدده خددالفض  ددي كددون )عسددى(  امددة ب اعلهددا أم ك :ويبدددو  نددا  
   . كرت  نا كال القولين  ي إعرابها عند النحاة

أ   –ن لدي أنهدا وعند اس عراضي آليات الك اب العايا الخاصة بد)عسى(  بي  
سد ة ع در موضدعا   دي القدرآن  دي  (قد وردت و ي مسندة إلى )أن وال عل –عسى 
 .(36)الكريم

أن يكون خبر ا  عال  مضارعا  مق رنا  بالسين بدك  من أن  :الوجه الخام  -5
أك انه لي   ،  ا قد جاء على اير وجه اكس عمال وقليال  ))وم  أن  ،(يق رن بد)أن

الدكلة على اكس قبال و)السين(مثل )أْن(  ي  (عسى)لغرض  ي دن ا ؛بقبيح
ِضعْت موضعها ومن ورود خبر ا مق رنا   ،(37)((الدكلة على اكس قبال ل له و 

 :(38)بالسين بدل )أن( قول ال اعر 
 

 عسدددى طددديءض مدددن طددديءة بعدددد  ددد ه 
 

دددددالت  الك ل دددددى والجدددددوانح    ددددد  ط ال  ا   س 
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مق رنددا  بالسددين مدد   ((آيددة  يهددا خبددر ))عسددى ولددم يددرد  ددي القددرآن الكددريم    
 :مالحظددة أن ))عسددى((  ددي  دد ه الحالددة باقيددةض علددى حالهددا  عددال  ناقصددا  يعمددل عمددل

ن السين ك  بقى أو ك  ظهر عند   ويل خبر عسى بمصدر مسول    .(39))كان( وا 
 .و  ه  ي وجوه خبر عسى كما عرض ها آن ا   

  ي القرآن الكريم وملحقا ها حسب ورود ا((إعراب ))عسى
لوجدنا أن  د ه الل ظدة قدد  ،لو قمنا باس عراض حاكت ورود عسى  ي القران الكريم 

ورد إس عمال وظي  هدا النحويدة  دي  آيدات الك داب العايدا علدى وجهدين أو قسدمين، 
 : ما

نحدو قولده  ،)أن(دبعدده  عدل مضدارع مقدرون بد ،أن  ر   اسدما  صدريحا   :الوجه ادول
وقدد اسد عملت علدى  د ا الوجده  دي أربعددة  ،(41)((ى اللَّىهُ أَنْ يَىأْتِيَ بِىالْفَتْحِ   فَعَسَى )) : عدالى

 ،ولدو ج ندا إلدى إعدراب مثدال يمثدل  د ه الحالدة .(41)ع ر موضعا   ي القرآن الكريم 
و قدا  لمدا  –   إّندا نعدرب  د ا النمدو  ((فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِىالْفَتْحِ وليكن قوله  عالى ))

  :(42)وكاآل ي  –من قواعد سبق 
 :اهلل ، عل ماضة جامددض نداق،ض مبنديض علدى ال د ح المقددر علدى ادلدف لل عد ر :عسى 

حددرف مصدددر   :أن ،اسددم عسددى مر ددوع وعالمددة ر عددة الضددمة الظددا رة علددى آخددره
وعالمدة نصدبة ال  حدة الظدا رة  ، عل مضارع منصوب ب ن المصددرية :ي  ي ،ناصب

أن يد  ي(   دي )والمصدر المسول مدن  ،س  ر  قديره  وو اعله ضمير م ،على آخره
 جار ومجرور. :بال  ح ،محل نصب خبر لد)عسى(

 –وقد كان اس ناد  إلى   ا امعراب إلى القواعد ال ي قرر ا جمهور النحداة   
 مثال   د ا المبدرد  –كما سبق وأن أوضحت من أنها  عمل  ي   ه الحالة عمل كان 

 إنمددا  ،وأمددا قددولهم  ددي المثددل )عسددى الغددوير ابسسددا ()) :(43)يقددول عددن  دد ه الحالددة 
 ،دن عسدى إنمدا خبر دا ال عدل مد  )أن( ؛عسى الغوير أن يكون ابسسا   :كان ال قدير

 ي موض  ال عل كدان  ،ولكن لّما وض  القا ل اكسم )ابسسا ( ،أو ال عل المجرد منها
 حقه النصب((.
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 ،راب أنمددو  ة يمثددل  دد ه الحالددةو كددر النحددا   ددي إعرابدده للقددرآن الكددريم إعدد  
و)أن  (44)((عَسَىىى بَبُىىهُ  ِنْ قَلَّنَرأىىْ  أَنْ يُهْ ِلَىىهُ أَ ْوَا ىىاً  )) :حيدد  قددال  ددي قولدده  عددالى

 .(( ي موض  نصب خبر عسى (يبدله
عَسَىى أَنْ يَهْعَََى َ   )) :نحو قوله  عدالى ،أن وال عل(()) : و أن  سند إلى :الوجه الثاني

وقدد  (46)((وَعَسَى أَنْ تَرْهَوَُا ئَ ْ اً وَوُىََ ََ ْىه  لَرأى ْ   )) :وقوله (45)((مَحْمَُداًبَبُ َ مَنَاماً 
 .(47)س ة ع ر موضعا   ي القرآن الكريمعلى   ا الوجه  ي  ((ع ))اس عملت 

عَسَىى أَنْ يَهْعَََى َ   )) :وليكن قوله  عالى ،ولو ج نا إلى إعراب أنمو  ة يمثل   ه الحالة 

 :(48)(، وعلى ال كل اآل ي (اماً مَحْمَُداًبَبُ َ مَنَ
 :أن يبعثده ، عل ماضة جامدض  امض مبنيض على ال  ح المقدر على ادلف لل ع ر :عسى 

 عدددل مضدددارع منصدددوب وعالمدددة نصدددبه  ((يبعثددده)) ،))أن(( حدددرف مصددددر  ناصدددب
 ،ضدمير م صدل  دي محدل نصدب م عدول بده ((الكداف))و ،ال  حة الظا رة على آخدره

و دو مضداف والكداف  ، اعل يبع  مر دوع بالضدمة الظدا رة علدى آخدره ((بر )) :ربه
 ، مييا منصوب وعالمة نصدبه ال  حدة  دي آخدره :مقاما   ،ضمير م صل مضاف إليه

 ص ة منصوبة بال  حة الظا رة  ي آخره ومن  الوقف القرآني الل ظ بها.  :محمودا  
 دي  ((أن يبعثده))و ، و اسم عسى المر وع مسخرا   ((ربه))ويجوا أن يكون   

   . قدم على اسمها ((عسى))موض  نصب خبر لد
واك  ي منهم بما  –كما سبق وأسل ت  –وقد  كر   ه الحالة جمهور النحاة   

)عسدى أن  :إن عسى  ي نحو)) :(49)حين يقول  ،أورده ابن يعيش عن   ه الحالة
وأنهددا  ،المنصددوبوك    قددر إلددى  ،بمنالددة كددان ال امددة   ك  ددي بددالمر وع (يقددوم ايدددض 
وَعَسَىى  )) :نحو قوله  عالى (إك أن مر وعها ك يكون إك )أن وال عل ((ق ر ب  ))بمعنى 

وقد وقعت  ،( بموض  ر   ب نه  اعلأ ْن   ْكر   وا،  د)((أَنْ تَرْهَوَُا ئَ ْ اً وَوََُ ََ ْه  لَرأ ْ
عسدى )) :ويجدوا  دي قولده ،الك اية به ل ضمنه معنى الحدد  الد   كدان  دي الخبدر
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أن يقدوم(  دي موضد  نصدبة ب نده )مر وعا  بدد)عسى( و(أن يقوم ايدض(( أن يكون )ايدض 
 .((خبر مقدم

أسدندت إلددى )أن ))أن )عسدى( إ ا  ، ددإن مدن الجددير  كددره ،امطدارو دي  د ا   
عسدي م )و (عسديت أن   عدل) :وال عل(  إن أ ل الحجاا يلحقونها الضما ر  يقولدون

عسدددى أن   علدددوا( وك ))عسدددى أن   عدددل( و :م  يقولدددونوأمدددا بندددو  مدددي (أن   علدددوا
 .(51)يلحقونها الضما ر((

 ، دإن )عسدى( عنددما  لحقهدا الضدما ر  كدون  عدال   امدا   ،و ي  د ا المضدمار  
فَهَىْْ عَسَى ْتأ ْ  ِنْ تَىََلَّ ْتأ ْ أَنْ تأفْسِى ُوا فِىي      )) :كما يرهلل النحدا  حيد  قدال عدن قولده  عدالى

  .(((  اعل لعسى ال امةنْ تأفْسِ ُواأَ د) (51)((الْأَبْضِ
ح ى  كون )عسدى(  امدة  ،ال رطية ((إنْ )) قد ا  رط وجود  ،وأما ادخ ش ادوسط 

،  ددد)أن( ادولدددى ((فَهَىىىْْ عَسَىى ْتأ ْ  ِنْ تَىىىََلَّ ْتأ ْ أَنْ تأفْسِىى ُوا فِىىي الْىىىأَبْضِ   )): (52) قددال ،عاملددة
دنددده اسدددم وك يكدددون أن  عمدددل  يددده  ؛( ُواأَنْ تأفْسِىى علدددى )(عَسَىىى ْتأ ْللمجدداااة وأوقعدددت )

دنه لي  كل ادسدماء  ؛عسي م ال عل :وك )عسيت( إك و يه )أن( ك  قول (ع س ْي  مْ )
 .(( ق   ي كل موض  ولي  كل اد عال  ق  على كل ادسماء

مددن قولدده  ،((أَنْ تَرْهَوُىىَا))وكدد له  ددإن مددن المعددربين المحدددثين مددن أعددرب    
 دي  ((أَنْ تَرْهَوُىَا بد ن )) (53) (( ى أَنْ تَرْهَوُىَا ئَى ْ اً وَوُىََ ََ ْىه  لَرأى ْ     وَعَسَ)) : عالى

هددا  مددت ب اعلهددا ولددم  حدد   إلددى دن ؛وعسددى  دد ه  امددة ،موضدد  ر دد   اعددل لعسددى
 .(54)خبر

 ددي القددرآن الكددريم قددد وردت  ددي ثمانيددة وع ددرين موضددعا  ولددم  ((ويبدددو أن ))عسددى 
  .(55)د لِحق ها الضما ر ي موضعين وقووردت  ،  ْلحْق  يها الضما ر

 
  :الدراسة الصر ية :ثانيا  

دجل اس كمال إيضا  الوظي ة النحوية لل ظة )عسى( أعرض  لِبْنية )عسدى(   
 -:الصر ية وأحكامها
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 :بناء  )عسى( الصر ي و صر ها

 إننددا نجددد الكثيددر مددن  ،لددو  ناولنددا مددا يخددّ، بندداء عسددى الصددر ي و صددر ها  
 :صر يين قد أكدوا على بعض الحقا ق اآل يةالنحاة وال

 من  له ما نجده من إ ارة المبرد إلى  د ه المسد لة  دي ك ابده المق ضدب  دي بداب  
دنها  عدل ؛  ما عسدى  إمال هدا جيددة)) :(56) يقول  ،ما ي م ال من ادسماء والحروف

( كما  قول : قول ،وأل ها منقلبة من ياء  .(((ر م ْيت   –)ر م ى  :)ع س ْيت 
 : دي بداب سدماه –و و القاسم بدن سدعيد المدسدب  –و كر صاحب دقا ق ال صريف  

رحمده اهلل  –قال ال دراء )):(57)قوك    ا نصه ((حكمض  ي اد عال ال ي ك مصادر لها))
لددي  لعسددى مصدددر وك  (58)((...وَعَسَىىى أَنْ تَرْهَوُىىَا ئَىى ْ اً  : )) ددي قددول اهلل  –

 .(( عل
وأمدا )) (59)يقول  ي  د ا  ،ني إلى أن لعسى مصدرا  م روكا   يما   ب الجرجا  

 –ع س ددى ) :. وجدداء  ددي ال دد و . ددإن لهددا مصددادر م روكددة ،()عسددى، ونعددم وبدد  
( وان لدم  يسد عمل  (ع س ى –ي ْعس ى  رب   د)ع س ى( وما أ بهه م  ق من مصددر كدد)ض 

 .((مصدره كما اس  عمل  مصدر ضرب  
قد  ناوله الكثير مدن النحداة مدن أن ))عسدى((  اير إن   ا الكالم يخالف ما  

 (61)حدددين قدددال ، مدددن  لددده مدددا  كدددره ابدددن القطددداع السدددعد  ، عدددل جامدددد ك ي صدددرف
 .(ْي  مْ ع سِ و) (  ه ْل ع س ْي  مْ وقرئ  ) ، عل اير م صرف :وعسى))
حددين  ندداول الحدددي  عددن  دد ا ال عددل  ،وكدد له مددا  كددره ابددن الخ دداب النحددو   

 دد  ب  ،  مددا علددة جمود ددا وام ناعهددا مددن ال صددريف)) (61)  قددال عندده (())عسددى
والحدددروف ك  ،)لعددل( ولعدددل حددرفض  :بعضددهم  ددي  اه إلدددى أنهددا محمولددة  يددده علددى

م د تْ  :من  له أن يقال أجود... و .  صرف   جريت مجرا ا  دنهدا  ددل علدى  ؛إنما ج 
ه ه العلدة ل دِام  ول ، ال ي كلف لها ب اِء المضارع منها ،اكس قبال ول ظها ل ظ الم ِضي

 .((خبر ا )أْن(  لم يجا  عريِه منها
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 مددن  لدده )) (62)يعدديش  ددي حديثدده عددن أ عددال المقاربددةابددن  هوكدد له مددا  كددر   
 ،قددد خال ددت اير ددا مددن اد عددال (.. و دد ه )عسددى.)عسددى( و ددو  عددلض ايددر م صددرف

ا إ  ،((لدي ))أنهدم اجرو دا مجدرهلل  :ادول :وم ِنع ْت مدن ال صدرف و لده دمدور منهدا
دن الراجي إنما يرجدو  دي المسد قبل ك  ؛كان ل ظها ل ظ الماضي ومعنا ا اكس قبال

ين دي بهدا الحدال  م نعدت لد له  ، ي الماضي  صارت كلي   ي أنها بل دِظ الماضدي و 
 .من ال صريف كما منعت لي  

 .أنها  ر ة   ابهت لعل :الثاني 
جددرت مجددرهلل الحددروف  ،خبر دداأنهددا لمددا دلددْت علددى ق ددرِب ال عددل الواقدد   ددي  :الثالدد  

 ،إ  اد عال  دل على معندى  دي ن سدها ك  دي اير دا ،لدكل ها على معنى  ي اير ا
م دْت ل له جمود الحروف  إن قيل ما الدليل على أنها أ عال م  جمود دا جمدود  ، ج 

أنه ي صدل بهدا ضدمير ال اعدل علدى حدد ا صداله  :الحروف وعدم  صر ها ؟  الجواب
 .عسيت أن ا عل(( :لهباد عال نحو قو 

 (63) يقدول  ،ويعود ابن يعيش إلى   كيد جمود ا  ي موضد  آخدر مدن ك ابده  
 قد اخ يدر لده أخدف ادبنيدة  ،والطم  يخ ، بالمس قبل ،ولما كانت )عسى( طمعا  ))

 .((ولم  كن حاجة إلى  كلف ايادة المضارع ،و و مثال الماضي
وابدن   دام  دي ك ابده أوضدح  ،و  ب ابدن مالده  دي  درحه للكا يدة ال دا ية  

 .(64) كره حول جمود عسى الصر ي  فإلى ما سل،المساله إلى أل ية ابن ماله
طمدد  :إن )عسددى()): (65) يمددا أكددد ابددن منظددور  ددي لسددان العددرب  دد ا ادمددر بقولدده  

دنده  ؛. و يده  در ة وطمد  و دو ك ي صدرف.وا   اق و و من اد عال ايدر الم صدر ة
 جاء  ي الحال((. وق  بل ظ الماضي لِما

إلدددى ال  كيدددد علدددى أن ))عسدددى((  عدددل مددداضة جامدددد ك  ،نخلددد، مدددن  ددد ا  
مالام هددا لصدديغة الماضددي جعل هددا  عددال  مبينددا  ي بنددى علددى ال دد ح ))ولعددل  ،ي صددرف

 .(66)((المقدر على ادلف من  ال ع ر ظهوره
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 ((عسى))اصل ادلف  ي 
 يقول  ،نقلبة عن ياءيسكد ابن يعيش  ي مجال بناء )عسى( أن أل ها م  

و و ال اعل والياء  ، ال اء ضمير المخاطب)): (67) ((عن قوله ))عسيت أن   عل
ولما ا صل  ،دنها  ي موض  م حره؛قبلها بدلض من ادلف ال ي كانت  ي عسى

 .((إلى اصلها كما كانت ءالضمير بها س ّكن   عادت اليا
 عند ا صالها بالضما ر  ((عسى))حركة السين  ي 

 إن أول ما يطالعنا ما  كره ابن  ،لو  ناولنا   ا ادمر ب يء من ال وضيح  
 إن العرب ا  قْت على   ح سين)): (68)ماله  ي  رحه لكا ي ه ال ا ية حي  يقول 

 إ ا إ صل ب يء من  له أجااوا  ،)عسى( إ ا لم ي صل بها  اء الضمير ونونيهِ 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو بن العالء وبه  ،وال  ح  و اد هر ،  ح السين وكسر ا

 .((ولم يقرأ بالكسر  يها إك نا   ،وابن عامر والكو يون
 ،عسى(())وك له  قد أكد   ه المس لة ابن   ام أثناء  ناوله لبناء   

ولي   له مطلقا  خال ا   ،يجوا كسر سين)عسى( خال ا  دبي عبيدة)) :(69)قا ال  
وَْْ ))نحو  قوله  عالى  (نا)أو  ،أو النون ،ال اءلل ارسي بل ي قيد ب ن  سند إلى 

قرأ ما نا   بالكسر  ،(71)((فَهَْْ عَسَ ْتأ ْ  ِنْ تَََلَّ ْتأ ْ))و ،(71)((عَسَ ْتأ ْ  ِنْ كأتِبَ عَلَ ْرأ ُ الْنِتَالأ
 .و و المخ ار(( ،وايره بال  ح

ر  سين عسى وقد   ك س)) :(72)و كر أبو الحسن اكس ربا     ه الحالة  قال   
أو ضمير المخاطب  (عسينا –عسيت ) :إ ا ا صلت بها  ضما ر الم كلم نحو

وعسيِت، وعسي ْن، أو نون  ،وعسيت   ،وعسي م ،وعسي ما ،عسيت   :نحو ،مطلقا  
 .((ع ِسين   :جم  المسن  نحو

 :(73)سي  يما يخّ، كسر سين عسى ما نصهو كر أبو حيان ادندل  
ويجب ال  ح على  ،أو نون إنا  ،ضمير حاضر ويجوا كسر سين عسى را عة))

 .((اير  له. وقد ي صل بها ضمير نصب عوض ضمير ر   ة 
عن  (74) ه ا ابن منظور يقول ،و ناول أصحاب المعاجم اللغوية   ه الحالة  

ه ال ارسي قراءة نا   ))) :القراءة بالكسر دنهم  ؛بكسر السين (75)(   ه ْل ع س ْي  مْ وج(
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 قيا  عسي م أن يقول  يه  ،وأع  به ،وما أعساه ،نه ع ة ب لهإ :قد قالوا
 : يقال عند  ة  ،وأن لم يقله  سا غ له أن ي خ  باللغ ين ،رضي ايد :مثل ،عسى ايد

() :وك يقال (عسى) ل(ْي  ْم أ ْن   ْ ِسد وا )) :لوقال اهلل عا وج ؛ع ِسى    ه ْل ع س ْي  ْم ِإْن   و 
ْي  مْ )) :قراء أجمعون على ال  ح للسين من قولها  ق  ال ((ِ ي اْد ْرضِ  إك ما  ؛((ع س 

 .((بكسر السين ((  ْل ع س ْي  مْ )) :إ  كان يقرأ ؛جاء عن نا  
مجواا   (76)يقول  ((و  ا الراا   ي معجمه المسمى ))مخ ار الصحا   

ا  ي وق ِرئ  بهم –ب  ح السين وكسر ا  –ع س ْيت  أن ا عل  اه  :ويقال)) :الوجهين
وك  ،ع سي م   :وللرجال نقول ،ع سي ن(  :ونقول للنساء ((  ه ْل ع س ْي  مْ )) :قوله  عالى

 .((يقال منه ي عل وك  اعل لما قلناه
وأ ار ابن عقيل له ه المس لة  ي  رحه لقول ابن ماله عنها  ي ادل ية   

 )) :(77) قال 
 وال  ح والكسر اجا  ي السين من

 

  قا ال  ح ر كنْ وان (ع س يت)نحو  
 

أو  ()عسيت   :و و لم كلم نحو ،)عسى( ضمير موضوع للر  دإ ا ا صل ب  
وعسي  ّن( أو لغا بات نحو  ،وعسي م ،وعسي ما ،وعسيِت  ،عسيت  ) :نحو ،لمخاطب
) ْي  ْم ِإْن   ه ْل ع سِ وقرأ نا   )) ،وال  ح ا هر ،جاا كسر سينها و  حها ،)ع س ين 
ل(ْي  مْ   .((وقرأ الباقون ب  حها ،السينبكسر  ،((  و 

 
 بين ال علية والحر ية  ((عسى))
لكي نس جلي الوظي ة النحوية والدكلية لل ظة )عسى( ب كلة أ ضل نعر    

 لو عدنا إلى المراج  ادساسية  ،على اكخ الف  ي  حديد نوعية   ه الل ظة
 ل عسى  ، را   حديدلوجدنا خال ا  ظا ،والى أكابر العلماء  ي نحو العربية ؛للنحو

...  ه ا سيبويه قد   ب إلى أن عسى  كون بمنالة ))لعل(( . عل أم حرف ؟
وأما  )):(78)حي  يقول  ،و له  ي حالة ا صالها بضما ر النصب ،وعاملة عملها

  :(79)و و رسبة  ؛)عساه(  الكاف منصوبة قال الراجا :قولهم
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 يا أب ا عله  أو عساكا
قال  ،أنه إ ا عنيت ن سه كانت عالم ه )ِني( ،صوبةوالدليل على أنها من  

 : (81)عمران بن حطان 
 

 ولددددددي ن ددددددد  أقدددددددول لهدددددددا إ ا مدددددددا 
 

   نددددددددددددااعني لعلددددددددددددي أو عسدددددددددددداني  
 

)لعل(  ي   ا  :ولكنهم جعلو ا بمنالة ، لو كانت الكاف مجرورة لقال عسا   
حالض م   (نل د  ) ه ان الحر ان لهما  ي امضمار   ا الحال كما كانت لد .الموض 

 .(()ادوةة( ليست م  اير ا
قد خرجت عن  ؛ سيبويه يرهلل أن ))عسى((   ه الحالة م غيرة عن أصلها  

 .وعملت عمل )لعل(  نا ل بهها بها  ي معنى الطم  والرجاء ،(كان) :عمل
 الضمير منصوب على انه اسمها واس  ِدل  على كون الضمير منصوبا  بلحوق نون 

ك إ ا كانت دن   ه النون لم  لحق الياء بعد ال عل إ ؛(الوقاية  ي ))عساني(
 .(81)منصوبة

   ب إلى أن ))عسى((  ي ادمثلة  ،وأنكر ادخ ش على سيبويه  له  
أ  ك  اال يليها اسمها المر وع  ،((الم كورة ك  اال عاملة عمل ))كان وأخوا ها

م كورة بإبقاء )عسى( وب له نجد ادخ ش يخال ه  ي عمل عسى،وي وجه ادمثلة ال
على اصلها أو بابها من عملها عمل كان والضما ر المنصوبة بعد ا قا مة مقام 

 .(82)المر وع اسما لد))عسى((  يكون الضمير الم صل بعد ا مس عارا  للر   
كاآل ي  ي  ، كان رأيه  ي كالم سيبويه ،خالف كال الرأيين ،ولكن المبرد  

إنها  ق   ي بعض المواض  بمنالة  :قول سيبويه   ما ، عسى  عل)) :(83)قوله
دن اد عال ك  عمل  ي المضمر  ؛ هو الط منه ،عساه وعساني :  قول ،لعل()

  :(84)  ما قوله  ،إك كما  عمل  ي المظهر
 

 قدددددددد أندددددددى أ اكدددددددا  : قدددددددول بني دددددددي
 

 يددددددددددا أب ددددددددددي علدددددددددده  أو عسدددددددددداكا  
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 :(85)وقول اآلخر   
 

 ولددددددي ن دددددد ض أقددددددول لهددددددا إ ا مددددددا 
 

 لعلدددددددددددي أو عسددددددددددداني  : خدددددددددددال ني 
 

عساه  :ك نه قال ،إن( الم عول مقدم وال اعل مضمر :  ما  قديره عندنا  
ِ ف  لعلم المخاطب به ،عساني الحدي  :وك له ،الخير أو ال ر ِعل   ،ولكنه ح  وج 

 عسى الغوير ابسسا ((.)) :الخبر إسما  على قولهم
الوجه على ما  كره )) :(86)قال  ،ولكن ابن النحا  قد ان صر لرأ  سيبويه  

دن  ؛دن ال جوا  ي ال عل أو الحرف أحسن  من ال جوا  ي الضمير ؛سيبويه
 .((المضمرات  رد اد ياء إلى أصولها  ال أقل  من أن  خر  عن اصلها وموضعها

ومن الجدير بال كر أن سيبويه  ي معرض حديثه عن عسى وأخوا ها لم   
 :(87) من  له قوله ،يدل عليه سياق كالمه ومعاني عبارا هيع بر ا أ عاك  و  ا ما 

ْت حروف اكس  هام لف عال ؛واخلصوا   ه الحروف لف عال)) ل ص   .((كما خ 
كانت بديال  عن إيجاد  -أ  عسى وأخوا ها - هو يقصد أن   ه اددوات  

 .أ عال للرجاء كما كانت حروف اكس  هام بديال  عن إيجاد أ عال لالس  هام
وقد يجوا  ي ال عر )) :(88)بقوله  ؛ومما  كره أيضا  مدلال  على حر ي ها  

 ، جعل لعل و ي حرف بمنالة عسى ،((أيضا  لعلي أن ا عل بمنالة عسيت أن ا عل
و  ه الحروف  ي ل قريب ادمور )) :(89)يسكد على خاصية   ه الحروف  يقولو 

 .(( عالولها نحوض لي  لغير ا من اد ، بيهة بعضها ببعض
أ عال ))اير أن المبرد أكد  علي ها من خالل جمعه لها  ي باب سماه   

وقد  ،عسى( و ي لمقاربة ال عل) من  له اد عال )) :(91)وقال عنها ،((المقاربة
وخبر ا  ،دنه ك  عل إك وله  اعل ؛واعلم انه ك بد لها من  اعل ، كون إيجابا  

وعسيت  ،عسى ايدض أن ينطلق :نحو قوله و له ،المصدر المسول من أن وال عل
 .(( ي معنى القيام (أن أقوم)دنوت من  له وقارب ه بالنية و :أ  ،أن أقوم
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عسى  عل واسمها  اعلها وخبر ا )) :(91)و كر  ي موض  آخر ما نصه  
 ؛ إن قلت )منطلقا ( ؛ موضعه نصب ؛كان ايدض ينطلق :أك  رهلل أنه  قول ،م عولها

وعسى  ،وعسى أن يقوم أبواه ،عسى أن يقوم ايدض  :  ما قولهم .ا  لم يكن إّك نصب
 عسى  عل ومجاا ا ما  ،دنه  اعل عسى ؛ر      ()أن يقوم : قوله ،أن  قوم جواريه

 .(( كرت له
و و قولض )) :(92) د( رادا  القول بحر ي ها577ر )توقال أبو البركات اكنبا  

 اء الضمير  :والدليل على  له انه ي قبل به ،لوالصحيح أنه  ع ، ا ض ك ي ع ر(   عليه
وخبر ا ك يكون إك م  ال عل  ؛وعسوا ،وعسيا ،عسيت :نحو ؛وأل ه وواوه

 .((عسى ايدض أن يقوم :نحو ،المس قبل
 عل  :ويبدو أن جمهور نحاة البصريين يجمعون على ما ية عسى من أنها  

و له لما رأوا من  ،قول كو ي وان القول بحر ي ها  و ،جامدض من أ عال المقاربة
وقد أنكر جمهور البصريين كما يسكد  له أبو  ،عدم  صر ه وكونه بمعنى لعل

 ي  عل ماضة  :من الكالم ؟ قيل (إن قال قا ل ما )عسى))البركات اكنبار  بقوله: 
قال اهلل  ،ك ي صرف والدليل على  علي ه أن الضما ر   صل به ،من أ عال المقاربة

 لما دخل ه الضما ر كما  دخل على ال عل نحو  ،((فَهَْْ عَسَ ْتأ ْ  ِنْ تَََلَّ ْتأ ْ)) : عالى
، وقاما) وقم م( دل  على انه  عل  ك له أيضا   لحقه  اء  ،وقاموا ،وقام ا ،قمت 

 (قامت وقعدت) :ع س تِ المرأة( كما  قول) :ال  ني  الساكنة ال ي  خ ، ال عل نحو
 .(93)(( دل على أنه  عل

وأما علة جمود ا وام ناعها )) :(94) قد قال  ،ويرهلل ابن الخ اب أنها حرف  
 :ولعل ،(لعل)   ب بعضهم  ي  له إلى أنها محمولة  يه على  ،من ال صريف

 .((  جريت مجرا ا ،حرف والحروف ك   صرف
 :(95) قد قال ،و  ا ما ي هم من كالمه ،أن عسى  علض  ،أما ابن يعيش  يرهلل  

 يكون  ،أن  كون بمنالة قارب :أحد ما :ولها م  بان ،ال المقاربة عسىومن أ ع))
م  وك   (أن وال عل)إك أن منصوبها م روط  يه أن يكون  ؛لها مر وع ومنصوب

 .(96)(..((فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِمثل قوله  عالى ) ،بالمصدر
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 .((إك المر وع أن  كون بمالة ق ر ب   ال يكون لها :والثاني 
 ؛ولو ج نا إلى ابن ماله لوجدنا أن مضمون كالمه يسكد  علي ها الناقصة  

وأ عال المقاربة مساوية لكان  ي النقصان واق ضاء اسمة مر وع )) :(97) قد قال
 .((وخبر منصوب

 قد أكد على  علي ها من خالل باب سماه ب  عال  ،أما ابن   ام ادنصار   
 عل  :عسى)) :(98)سى( وقال  ي إعرابه دحد ادمثلةأمثلة لد)عوأعطى  ،المقاربة

 .ماضة معناه المقاربة وال رجي((
 ،(( قد أورد  ي ك ابه ))الجنى الداني  ي حروف المعاني ،أما المراد   

؟ ورجح كونه  عال   ،خالف النحويين حول ما ية )عسى( و و  ،أ ي  علض أم حرفض
و  ب الجمهور   ،عض النحويين إلى أنه حرف))  ب ب :(99) قال ،رأ  الجمهور
 ،ا صال ضما ر الر   الباراة  يه :والدليل على  علي ه ،و و الصحيح ،إلى أنه  عل

و و  عل  ،عسْت  ندض أن  قوم :ولحاق  اء ال  ني  له نحو ،عسيت  وعسي م   :نحو
نْ وَعَسَى أَ)) :وقد اج معا  ي قوله  عالى ،يرد لإل  اق والرجاء ،ك ي صرف

وعملها  ي  (111)((تَرْهَوَُا ئَ ْ اً وَوََُ ََ ْه  لَرأ ْ وَعَسَى أَنْ تأحِهَُا ئَ ْ اً وَوََُ ئَهٌّ لَرأ ْ
 .((ادصل عمل كان إك أن خبر ا ال ام كونه  عال  مضارعا  

  كد  ي إطار حديثه عن أ عال المقاربة:  ،ونقل   ا الخالف ابن عقيل  
 ،إك عسى  ن قل  عن بعض النحويين أنها حرف ، عالأنه ك خالف  ي أنها أ))

 ،وع س ْيتِ  ،ع س ْيت  ) :بدليل ا صال  اء ال اعل وأخوا ها بها نحو ،والصحيح أنها  علض 
 .(111)وعسي  ن((  ،وعسي م

لوجدنا مثال  أن ابن منظور يقول عنها  ي  ،ولو ج نا إلى المعاجم اللغوية  
.. ك .وا   اق و ي من اد عال الغير م صر ة طم ض )) :(112)لسان العرب  :ك ابه

 ،عسى ايدض أن يخر  : نقول،دنه وق  بل ظ الماضي لما جاء  ي الحال ؛ي صرف
وعسى عند  ،و)أن يخر (  عولها ، ايد  اعل عسى ،وعست  النة أن  خر 

 .((جمهور النحويين من أخوات كاد  ر   اكسم و نصب الخبر
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 ،اا   ي مخ اره من معجم صحا  العربية   ا ادمر يما أكد ادمر اممام الر   
دنه  ؛وك ي صرف ،و يه طم  وا   اق ،إن عسى من أ عال المقاربة)) :(113) قال

وعست  ندض أن  ،عسى ايدض أن يخر  :  قول ،وق  بل ظ الماضي لما جاء  ي الحال
ره ك و و بمعنى الخرو  إك أن خب ،أن يخر ( م عولها) ايد  اعل عسى و ، قوم

 .((يكون اسما  
لم يرجح  علي ها على  ،اير أن ال يروا آباد   ي القامو  المحيط  

 علض مطلقا  أو حرفض مطلقا   :عسى)) :(114) قال ،بل  كر ادمرين معا   ،حر ي ها
و ع س ى أ ْن   :لل رجي  ي المحبوب وام  اق  ي المكروه واج معا  ي قوله  عالى

 . ((ولل ه واليقين  .اآلية ال …    ْكر   وا   ْي ا  
السيد مر ضى على قول ال يروا آباد   ،وقد علق  ار  القامو  المحيط  

كال القولين اير  ،ال … )عسى  علض مطلقا   :قوله)) :(115) قال ، ي  امش عليه
و و  ،بل عسى  يها   صيل حر ية إ ا دخلت على ضمير م صل كعساه   ،م حرا به

كما  و  ،علض من أ عال المقاربة إ ا دخلت على ظا رو  ،م  ب سيبويه وجماعة
  .((رأ  ادخ ش والمبرد واير ما

نس ن   أن آراء أالبية العلماء من  ؛وبعد   ا اكس عراض لما ية عسى  
النحاة واللغويين وجمهور م قد أجمعت على  علية عسى مما يسكد وظي  ها النحوية 

لما  ،ال المقاربة وأن حر ي ها أمر ضعيفوأنها  عل ماضة من أ ع -السابقة ال كر 
 قدم آن ا  من اآلراء وال ي يعار ا ما أكده أحد النحاة المحدثين و و الدك ور مهد  

ويكاد )عسى( أن يكون ال عل الوحيد ال   يدل على )) :(116) قد قال ،المخاومي
ر هلل  وأخلولق  ) :أما ،الرجاء  ي   ا الباب واخلولق عمرض  ،نحو حرهلل ايدض أن يقوم ،(ح 

 ،أ  جديرا   ،وعمرا  خليقا  أن يقوم ،صار ايدض حريا  أن ي عل ك ا : معنا ا ،أن يقوم
كما  و القيا   ، ح ف حرف الجر ،واخلولق ب ن يقوم ،حر ض ب ن ي عل :واصلهما

وا  ا أريد لهما أن يدك على ما يدل عليه )عسى(  البد من اس عمالهما  .م  إّن وأنّ 
 ،ط ودكل هما على الرجاء مس  ادة من دكل هما على الجدارةبل ظ الماضي  ق
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 كون ايدة جديرا  بالو اء مثال  يدل ال ااما  على أن الو اء مما يطم    يه أو ي وق  
 .((منه

ولعل   ا الكالم يسكد على أ مية الوظي ة النحوية والدكلية له ه الل ظة من   
مما  –حرهلل واخولق –اكثر من أخ يها  خالل   رد عسى وميا ها القوية  ي الرجاء

و له  ي ثالثين  ،حدا أو أوجب ضرورة اس عمالها دون اير ا  ي القرآن الكريم
 .مما يضيف إلى أعجاا القرآن الكريم  ي ا   يقا  وواضحا  ورا عا   ،موضعا  منه

  
 :((عسى))الدراسة الدكلية  وامحصا ية لل ظة  :ثالثا  

لدكلية لل ظة )عسى(  إنه يلو  لنا أن معنى عندما ن  ب  الوظي ة ا  
ي مل عدة معانة لها  ي اكس عمال اللغو   ،))عسى(( ودكل ها  ي اللغة العربية
 .((لعل وعسى طم ض وا   اق)) :(117)العربي  قد قال سيبويه  ي معنا ا 

وطمعا  … ومعناه ال رجي )) :(118) قال ،وأكد ابن يعيش أن المقاربة من معنا ا 
معناه )) :(119) ي ))عسى(( وقال ابن   ام ،((يما يس قبل وا   اق أن ك يكون 

وَعَسَى )) :وقد اج معا  ي قوله  عالى ،ال رجي  ي المحبوب وام  اق  ي المكروه

 .(111)((أَنْ تَرْهَوَُا ئَ ْ اً وَوََُ ََ ْه  لَرأ ْ وَعَسَى أَنْ تأحِهَُا ئَ ْ اً وَوََُ ئَهٌّ لَرأ ْ
ثالثا   و )ال وق ( و و الامخ ر  و له  ي قوله  ىه مْن اثبت لها معنو نا  

 إن )) (111)((فَهَْْ عَسَ ْتأ ْ  ِنْ تَََلَّ ْتأ ْ أَنْ تأفْسِ ُوا فِي الْأَبْضِ وَتأنَطِّعَُا أَبْحَامَرأ ْ)) : عالى
 ل ي وق  منكم أن  ولي م أمور النا   :ما معنى   ه اآلية ؟ قلت معنا ا :قلت
و قطعوا أرحامكم ، مر م عليهم لما  بين منكم من ال وا د أن   سدوا  ي ادرضو 

 .(( ناحرا  على المله و هالكا  على الدنيا
وال يروا آباد   ي  ،وقد   ب كل من ابن منظور  ي لسان العرب  

القامو  المحيط إلى ما   ب إليه سيبويه  ي أن )عسى(  ر  ة  ي المحبوب أ  
إك  ،وأكدوا ك له أنها من اهلل إيجاب  ي القرآن كله ،ق  ي المكروهوا   ا ،طم   يه



 -     9002/ لسنة     1/ العدد   واآلداب للغات االنبار جامعة مجلة    عسى بين الوظيفة النحوية والداللية
595- 

 

 
 

وأكدوا  ،(112)ال ((….. عَسَى بَبُهُ  ِنْ قَلَّنَرأْ )) : ي موض  واحد و و قوله  عالى
 .(113)أنها  ي كالم العرب  رد بمعنيين  ما ال ه واليقين 

ال   أرهلل )) :(114) وقال أبو الحسن اكس رابا    ي  ر  كا ية ابن الحاجب  
وأنما يكون  ،أن عسى لي  من أ عال المقاربة إ   و طم ض  ي حق ايره  عالى

 كيف نحكم بدنو ماك يوثق  ،الطم   يما لي  الطام   يه على وثوق من حصوله
أ  أن معناه أن الطام   ،رجاء  دنو الخبر :بحصوله وك يجوا أن يقال أن معناه

أني  :عسى اهلل أن ي  ي مريضي( أ ) :قوله  ،يطم   ي دنو مضمون خبره
دن عسى لي  م عينا  بالوض  للطم   ي دنو مضمون  ؛أرجو ق ْرب   ا ه و له

بل للطم   ي حصول مضمونه مطلقا  سواء  رجى حصوله من قريبة أو بعيد  ،خبره
)عسى ايدض أن يخر (  : إ ا قلت ،(عسى اهلل أن يدخلني الجنة) :نقول ،لمدةة مديدة

إ ن لم يثبت  ي … لعل( مطلقا  وا  اقا  )وك دنو  ي  ()لعله يخر  :و معنى ه
 .(()عسى( معنى المقاربة ك وضعا  وك اس عماك  

وك  ه أن  ناه )) :(115)  ه القضية  قال ،يوقد أثار الدك ور قي  ادوس  
ا وبين عّد  ،وال    سديه )عسى( ( ناقضا  بين معنى عسى  ي )ال رجي وام  اق

و له دن ال رجي إنما  و طم   ي حصول  يء لست على  ،من أ عال المقاربة
وقد وق   ،بحصوله ومقارب ه ق كيف  حكم بدنو ما ك يوث ،ثقة من حصوله

وَْْ عَسَ ْتأ ْ  ِنْ كأتِبَ عَلَ ْرأ ُ )) :الامخ ر   ي   ا ال ناقض عند   سيره لقوله  عالى

ا وال رط  اصل  (خبر عسي م )أن ك يقا لوا)) :، حي  يقول(116)((الْنِتَالأ أَلَّا تأنَاتِلَأ
 ل قارب م أن ك  قا لوا ؟ يعني  ل ادمر كما أ وقعه منكم أن ك  :والمعنى ،بينهما
  دخل  ،أ وق  جبنكم عن الق ال :عسي م أن ك  قا لوا( بمعنى)أراد أن يقول  ، قا لوا

د باكس  هام ال قرير و ثبيت أن ) ل( مس  هما  عما  و م وق  مظنون عنده وأرا
 الامخ ر  قد جعل )عسي م( م  ركا  بين  ،الم وق  كا ن وانه صا ب  ي  وقعه

 ل أ  ق م ب ن ك ب  :والمعنى الواضح  يهما  و ،معنى )قارب م( ومعنى )أ وق (
 .((عليكم الق ال أن ك  قا لوا



 -     9002/ لسنة     1/ العدد   واآلداب للغات االنبار جامعة مجلة    عسى بين الوظيفة النحوية والداللية
595- 

 

 
 

ى( وبين حي   صل بين )عس ،و  ب الدك ور مهد  المخاومي إلى   ا  
 رع ))و ،و ي الدالة على المقاربة ،(())كاد وأخوا ها :أ عال المقاربة ادخرهلل و ي

مثل   ه  ،وأكد ب نه كان يجب أن   صل ،و ي الدالة على ال روع ((وأخوا ها
دن )عسى(  دل على أن ال عل  يها لم يحد  بعد على  ؛عسى()اد عال عن 

 .(117)ل عل  يهاإمكانية حدو  ا حي   دل على ،عك  المجموع ين ادخريين
ولعل اخ الف الم سرين  ي معنى عسى الواردة  ي القرآن الكريم من حي   

دكل هما على ال ه أو الوجوب قد قاد إلى   ا اكخ الف  ي  حديد معنا ا ووظي ة 
 ي )) :(118) د(  ي ك ابه مجاا القرآن211 )ت: يقول أبو عبيدة ،دكل ها عموما  
 جاءت على إحدهلل لغ ي  ،و ي  ي القرآن كلها واجبة ،هلل  عالىإيجاب من ا

  :(119)قال ابن مقبل ،دن )عسى(  ي كالمهم رجاء ويقين ؛العرب
 

 ظندددددي بهدددددم كعسدددددى و دددددم ب نو دددددةة 
 

 ي ندددددددددددددااعون جدددددددددددددوا ا ادمثدددددددددددددال  
 

 .أ  أن ظني بهم يقين(( ،ظني بهم كعسى() :أ  أن قوله  
عسى طم ض )) :(121) د(513)ت: ادص هاني  ي م ردا ه وقال الرااب  

وقالوا إّن  ،وكثير من الم سرين  سروا لعل وعسى  ي القرآن بالالام ،و رجي
و اه أن اهلل  ،و ي   ا منهم قصور نظرة  ،الطم  والرجاء ك يصلح من اهلل  عالى

  عالى إ ا  كر  له ي كره ليكون امنسان منه راجيا  ك دن يكون  و  عالى يرجو((.
إك  ي  لو ي واجبةض  ي كِل ك اب اهلل عا وج)) :(121)ابن يعيش وقال  

بل  ،يعني بني النضير  ما رحمهم ،(122)((عَسَى بَبُرأ ْ أَنْ يَهْحَمَرأ ْموضعين ))
عَسَى بَبُهُ  ِنْ قَلَّنَرأْ  أَنْ يُهْ ِلَهُ أَ ْوَا اً ََ ْهاً وقوله )) ،أوق  بهم العقوبة

 .((ح ى ق بض  عليه السالم ،أبدله اهلل بهن أاواجا وكِبن( منه ما  ،(123)((مِنْرأْ 
إ ن  وظي ة )عسى( الدكلية  ي لغة العرب   يد الرجاء وادمل  ي ال يء   

 دكل ها ما  كره  ،أما  ي القرآن الكريم –كما  كر آن ا   –أو اليقين بحصوله 
حين  ،يه د. قي  ادوسالرااب ادص هاني أو ربما يكون المعنى ادرجح ما رجّحح
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 ي القرآن الكريم أنها على بابها من  ةوالصحيح  ي )عسى( المس عمل)) :(124)قال
و و أمر م علق  ، ي المكروه (ام  اق)و ،إ ادة معنى )الطم (  ي المحبوب

بالمخاطبين  د)عسى( منه  عالى حملض لنا على أن نرجو أو ن  ق كما  و الحال 
 .((اعلم بالصوابواهلل  عالى  ، ي )لعل(

  :إحصا ية ورود ل ظة عسى  ي القرآن الكريم -ب
دجل إيضا  امحصا ية المس نبطة من اآليات القرآنية ال ي وردت  يها ل ظة  

 ،أرجو   ب  الجدول اآل ي ال   يوضح   ه اآليات وسور ا وأرقامها ((عسى))
 :(125)جم الم هر  دل اظ القرآن الكريمحسب  سلل ورود ا  ي المع

 

 ت
اسم 
 السورة

رقم 
 اآلية

 ةددد، اآليددن

 . ((وَعَسَى أَنْ تَرْهَوَُا ئَ ْ اً وَوََُ ََ ْه  لَرأ ْ)) 216 البقرة  .1

 .((وَعَسَى أَنْ تأحِهَُا ئَ ْ اً وَوََُ ئَهٌّ لَرأ ْ)) 216 البقرة  .2

 .(( ْهاً كََِرياًفَعَسَى أَنْ تَرْهَوَُا ئَ ْ اً وَيَجْعََْ اللَّهُ فِ هِ ََ)) 19 النساء  .3

 84 النساء  .4
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَرأف  بَأْسَ الَّذِيَْ كَفَهُوا وَاللَّهُ أَئَ ُ بَأْساً ))

 .((وَأَئَ ُ تَنْرِ الً

باً)) 99 النساء  .5   . ((فَأأولَ ِ َ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفأََ عَنْهُ ْ وَكَانَ اللَّهُ عَفأَّاً غَفَأ

 52 الما دة  .6
سَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْهٍ مِْْ عِنْ ِهِ فَ ُصْهِحَُا عَلَى مَا فَعَ))

 .((أَسَهُوا فِي أَنْفأسِهِ ْ نَادِمِنيَ

 129 ادعراف  .7
سَى بَبُرأ ْ أَنْ يُهْلِ َ عَ ُو كأ ْ وَيَسْتَخْلِفَرأ ْ فِي ))قال ع

 .((الْأَبْضِ فَ َنْظأهَ كَ ْفَ تَعْمَلأَنَ
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 185 ادعراف  .8
عَسَى أَنْ يَرأَنَ قَ ِ اقْتَهَبَ أَ َلأهُ ْ فَهِأَيِّ حَ ِيثٍ بَعْ َهُ ))

 .((يُؤْمِنَُنَ

 .((فَعَسَى أأولَ ِ َ أَنْ يَرأَنأَا مَِْ الْمُهْتَ ِيَْ)) 18 ال وبة  .9

ب  بَحِ   )) 112 ال وبة  .11 بَ عَلَ ْهِ ْ  ِن  اللَّهَ غَفَأ  .((عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتَأ

 .((عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَ اً)) 21 يوسف  .11

 (.عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِ َنِي بِهِ ْ  َمِ عاً  ِنَّهُ وََُ الْعَلِ  ُ الْحَرِ  ُ()) 83 يوسف  .12

 .((عَسَى بَبُرأ ْ أَنْ يَهْحَمَرأ ْ)) 8 امسراء  .13

نَ قَهِيهاً)) 51 امسراء  .14  .((عَسَى أَنْ يَرَأ

 .((عَسَى أَنْ يَهْعَََ َ بَبُ َ مَنَاماً مَحْمَُداً)) 79 امسراء  .15

 .((عَسَى أَنْ يَهْ ِيَِْ بَبِّي لِأَقْهَبَ مِْْ وَذَا بَئَ اً)) 24 الكهف  .16

 .((فَعَسَى بَبِّي أَنْ يُؤْتِ َِْ ََ ْهاً مِْْ  َن تِ َ)) 41 الكهف  .17

 .((اءِ بَبِّي ئَنِ ّاًعَسَى أَلَّا أَكأَنَ بِ ُعَ)) 48 مريم  .18

نَ بَدِفَ لَرأ ْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلأَنَ)) 72 النمل  .19  .((عَسَى أَنْ يَرَأ

 9 القص،  .21
ال تَنْتألأَهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَ اً وَوُ ْ ال ))

 .((يَشْعُهُونَ

 .((اءَ الس هِ ِْقَالَ عَسَى بَبِّي أَنْ يَهْ ِيَنِي سَََ)) 22 القص،  .21

 .((فَعَسَى أَنْ يَرأَنَ مَِْ الْمُفْلِحِنيَ)) 67 القص،  .22

 11 الحجرات  .23
يَا أَيُهَا الَّذِيَْ آمَنَُا ال يَسْخَهْ قََْم  مِْْ قََْمٍ عَسَى أَنْ يَرأَنأَا ))

 .((ََ ْهاً مِنْهُ ْ
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 .((هاً مِنْهُْ وَال نِسَاء  مِْْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَرْأ  ََ ْ)) 11 الحجرات  .24

 7 المم حنة  .25
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعََْ بَ ْنَرأ ْ وَبَ َْْ الَّذِيَْ عَادَيْتأ ْ مِنْهُ ْ مَََد ةً ))

ب  بَحِ      .( (وَاللَّهُ قَ ِيه  وَاللَّهُ غَفَأ

 5 ال حريم  .26
رْأ  عَسَى بَبُهُ  ِنْ قَلَّنَرأْ  أَنْ يُهْ ِلَهُ أَ ْوَا اً ََ ْهاً مِنْ))

 .((مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ

 8 ال حريم  .27
بَُا  ِلَى اللَّهِ تََْبَةً نَصَُحاً عَسَى بَبُرأ ْ )) يَا أَيُهَا الَّذِيَْ آمَنَُا تَأ

 .((أَنْ يُرَفِّهَ عَنْرأ ْ سَ ِّ َاتِرأ ْ

  .( (لَى بَبِّنَا بَاغِهَُنَعَسَى بَبُنَا أَنْ يُهْ ِلَنَا ََ ْهاً مِنْهَا  ِنَّا  ِ)) 32 القلم  .28

 .((وَْْ عَسَ ْتأ ْ  ِنْ كأتِبَ عَلَ ْرأ ُ الْنِتَالأ أَلَّا تأنَاتِلأَا)) 246 البقرة  .29

 22 محمد  .31
فَهَْْ عَسَ ْتأ ْ  ِنْ تَََلَّ ْتأ ْ أَنْ تأفْسِ ُوا فِي الْأَبْضِ وَتأنَطِّعَُا ))

 .(أَبْحَامَرأ ْ(

  
لوجدنا أّن  ،ت القرآنية ال ي وردت  يها ل ظة )عسى(إننا لو قمنا ب  ب  اآليا  

  :وظي  ها النحوية والدكلية  ي القرآن الكريم   حدد من خالل امحصا ية اآل ية
 ،وردت ))عسى(( و ي  ر   اسما  صريحا  بعده  عل مضارعض مقرون بد)أن( .1

ردت مس عملة على و  ،((  ع س ى الل(ه  أ ْن ي ْ ِ ي  ِباْل  ْ حِ كما  ي قوله  عالى ))
 .(126)  ا النحو  ي أربعة  ع ر موضعا   ي الك اب العايا 

ع س ى أ ْن  عالى )) هو ي مسندة إلى )أن وال عل( نحو قول ((وردت ))عسى .2
ببه  م ق اما  م ْحم ودا   وردت على   ا الوجه  ي س ة ع ر موضعا   ،((ي ْبع ث ه  ر 

 .(127) ي القرآن الكريم 
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ى وجه امخبار  ي ثماني وع رين موضعا   ي القرآن وردت ))عسى(( عل .3
ووردت على وجه اكس  هام  ي موضعين وقد  ،الكريم ولم  لحقها الضما ر

 .(128)لحق ها  الضما ر 

و و  عل مضارع  ،ورد خبر عسى  ي القرآن الكريم  ي أربعة ع ر موضعا   .4
 .(129)مسبوق بد)أن( المصدرية الناصبة 

 ام يك  ي ب اعله  ي س ة ع ر موضعا   ي  وردت ))عسى(( و ي  عل .5
 .(131)قرآن الكريمال

و و  علض مبني للمجهول  ي ثالثة مواض  من القرآن  ،ورد خبر عسى .6
وورد و و  عل مبني للمعلوم  ي أحد ع ر موضعا   ي الك اب  ،الكريم
 .(131)العايا 

رف و و  علض ثالثي مايد ب ح ،ورد ال عل ال   بعد عسى  ي خمسة مواض  .7
و  ا ال عل يكون مسوك   ،((الايادة و ي المجموعة  ي قولنا ))س ل مونيها

كمصدر ليكون  اعال  لعسى ال امة أو خبرا  لعسى الناقصة بحسب آراء 
وقد ورد   ا ال عل  ي خمسة وع رين موضعا  و و  عل ثالثي  ،النحاة

 .(132)مجرد من أحرف الايادة 

ضعا   ي القرآن الكريم و و اسم  ي ثالثة ع ر مو  ((ورد اسم ))عسى .8
 .(133)وورد  ي موض  واحد و و اسم إ ارة  ،ظا ر

و و  عل ض  ،ورد ال عل )كان أو يكون( أو إحدهلل صيااا ه الصر ية ال علية .9
بينما خلت بقية اآليات  ،ناق،  ي ثماني من اآليات ال ي وردت  يها عسى

 .(134)منه 

قبل إن المصدرية  ي ثال  مواض  و قدمت )إْن( ال رطية وبعد ا  علض . 11
 .(135)من   ه اآليات القرآنية 

 إنه  ،على الرام من اكخ الف  ي  حديد الوظي ة الدكلية لل ظة )عسى(. 11
على العموم  إن معنا ا ودكل ها  ي القرآن الكريم يهد ان إلى الوجوب واليقين 
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رآنية ال ي وردت لنا على أن نرجو ون مل ون  ق  ي  حقق مضمون اآليات الق
 .واهلل وحده اعلم بالصواب ، يها   ه الل ظة

 ةددالخا م
  

لقد اس عرضت  ي الص حات السابقة أحكام الوظي ة النحوية والدكلية 
وقد قمت  ،لل ظة )عسى( وورود ا  ي آيات القرآن الكريم  ي ثالثين موضعا  

وخالل   ه  ،  ه الل ظةب ناول النواحي النحوية والصر ية والدكلية ال ي  خ،ب 
الدراسة الم نوعة الموجاة  وصلت إلى إقرار بعض الحقا ق ال ي  خ،   ه 

و ي  ،وعلى ال كل ال   ورد  ي طيات البح  ،النواحي المدروسة اعرضها  نا
و ي  ،رام أنها ليست إك مالحظات بسيطة ، صب  ي خدمة لغة القرآن الكريم

  :كاآل ي بيانه
 ،بناء عسى الصر ي و صر ها وآراء العلماء  يه ،بح اس عرضت  ي   ا ال .1

وأكدت آراء جمهور  ،و ناولت أيضا   ي ة ل ظة عسى  ل  ي حرفض أم  علض 
 .النحاة بكون عسى  عال  ماضيا  ناقصا  

 .أوضحت  ي   ا البح  عمل عسى وطبيعة اسمها وخبر ا .2

لقرآن وأوضحت  ي   ا البح  معاني عسى ووظي  ها الدكلية وخاصة  ي ا .3
  .الكريم

 .وعرضت معراب عسى وملحقا ها  ي اآليات القرآنية ال ي وردت  يها .4

 قول أن لعسى مصدرا  م روكا ، وأنها  ،لقد اس وق  ني عبارة قال بها الجرجاني .5
وأن   ا المصدر ي  ق منه  (ع س ى –يعسى  –)عسى  :   ق منه على  ي ة

قد دع ني   ه العبارة إلى و  ،كما ي  ق من بقية المصادر ،الصيغ الصر ية
 البح  واكس قصاء  ي آراء جمهور النحاة ح ى ثبت لي  رجيحهم لكون

 .)عسى(  عال  جامدض اير م  ق

 :  ه الل ظة )أ  لى الرجاء ودكلة لعل على ال رجيلقد أوقعت دكلة عسى ع .6
عسى( م  لعل  ي اع قاد بعض النحاة من أن عسى  ق   ي بعض المواض  
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وقد أوق    ا ادمر خال ا  بين  –مما قد يعني عد ا حر ا  ك  عال   – بمنالة لعل
وقد دعاني إلى أن أوس  البح   يه ل قرير اكبر عدد  ،النحاة  ي ما ية عسى

من الحقا ق واآلراء ال ي أثب ت أرجحية كون عسى  عال  و  وقها على مثيال ها 
والدكلية وحدا إلى  من أدوات الرجاء مما عار من أ مية وظي  ها النحوية

 .اس خدامها بكثرة لوحد ا دون أخوا ها وخاصة  ي آيات الك اب العايا

 ،أن )عسى( عاملة عمل كان الناقصة :لقد قرر البح  جملة من الحقا ق و ي .7
 ي حالة  –وأن اسمها  ،وأنها قد    ي  عال   اما  إ ا أسندت إلى )أن وال عل(

كما اثبت البح   صل )عسى( عن بقية  ،ركونها  عمل كعمل كان يدخله ال غيي
 .أ عال المقاربة ادخرهلل كخ الف الدكلة بينهن

أثبت البح   :و ي إطار الدراسة امحصا ية لورود )عسى(  ي اآليات القرآنية .8
بينما لم  ،كون عسى قد اس عملت لإلخبار  ي االبي ها  ي القرآن الكريم

يسكد أ مي ها امخبارية  و  ا ما ، س عمل لالس  هام إك  ي موضعين
و  ا ما يسكده أيضا  ورود ا  ي س ة ع ر موضعا   ي  ،ال صريحية المبا رة

وورد خبر )عسى(  ي أحد ع ر موضعا   ،القرآن الكريم  عال   اما  يك  ي ب اعله
و و  عل ثالثي  ،وورود عسى  ي خمسة وع رين موضعا   ، عال  مبنيا  للمعلوم

يعاا أ مية اس عمال   ه الل ظة بال ات دون اير ا  ،مجرد من أخبار الايادة
من أخوا ها من أدوات الرجاء أو أ عال المقاربة  ي القرآن الكريم وايره من 

دجل  ا ين الوظي  ين المهم ين النحوية والدكلية له ه ،النصو، العربية
  .الل ظة

ادعوه أن من إنجااه  و  -ب و يق اهلل  عالى  – ه ا ما قد  مكنت  ،وخ اما  
وأن يو قني لك ابه اد ضل  ،وأن يغ ر لي لما  يه من   وات وأخطاء ،يباره  يه

انه نعم المعين وله الحمد  ،خدمة للغة القرآن الكريم ووعا ه اللغة العربية السمحة
 .وال كر  ي كل حال وحين
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 .111؛ وينظر: ابن الخ اب حيا ه ونحوه: 131أسرار العربية: .92

؛ وأساليب 1/151؛ وينظر: مغني اللبيب:131 – 131أسرار العربية: .93
 .568-565الطلب: 

 .111ب حيا ه ونحوه: ابن الخ ا .94

 .7/115 ر  الم صل:  .95

 .52سورة الما دة، من اآلية  .96

 .1/451 ر  الكا ية ال ا ية:  .97

 .281 ر  جمل الاجاجي:  .98

 .434الجنى الداني:  .99

 .216سورة البقرة، من اآلية  .111

 .323-1/322 ر  ابن عقيل:  .111

 .15/54لسان العرب )عسى(:  .112

 .432مخ ار الصحا :  .113

 .4/362المحيط:   القامو  .114

 .4/362المحيط:   قامو ال .115

 .187-186 ي النحو العربي، نقد و وجيه:  .116

 .4/273الك اب:  .117

 .7/115 ر  الم صل:  .118

 .1/112مغني اللبيب:  .119

 .216سورة البقرة، اآلية  .111

 .1/536، وينظر الك اف: 22سورة محمد، من اآلية  .111

 .5سورة ال حريم، من اآلية  .112

 .4/362، والقامو  المحيط: 56-15/54ينظر: لسان العرب:  .113
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 .313-2/311 ر  الكا ية:  .114

 .1/378، وينظر الك اف: 566أساليب الطلب:  .115

 .246سورة البقرة، من اآلية  .116

 .186 ي النحو العربي، نقد و وجيه:  .117

 .3/48؛ وينظر:   سير القرطبي: 1/134مجاا القرآن:  .118

 .5/294البيت  ي   سير القرطبي: .119

 .347م ردات أل اظ القرآن:  .121

 .7/121 ر  الم صل:  .121

 .8امسراء، من اآلية  سورة .122

 .5سورة ال حريم، من اآلية  .123

 .573أساليب الطلب:  .124

 .462-461المعجم الم هر  دل اظ القرآن الكريم: .125

 ، والمعجم الم هر  دل اظ القرآن الكريم:585ينظر: أساليب الطلب:  .126
461-462. 

 ، والمعجم الم هر  دل اظ القرآن الكريم:585ينظر: أساليب الطلب:  .127
461-462. 

 ، والمعجم الم هر  دل اظ القرآن الكريم:585ينظر: أساليب الطلب:  .128
461-462. 

 ، والمعجم الم هر  دل اظ القرآن الكريم:585ينظر: أساليب الطلب:  .129
461-462. 

 ، والمعجم الم هر  دل اظ القرآن الكريم:585ينظر: أساليب الطلب:  .131
461-462. 

 .462-461المعجم الم هر  دل اظ القرآن الكريم: .131

 . 462-461المصدر ن سه:  .132

 .462-461المصدر ن سه:  .133

 .462-461المصدر ن سه:  .134
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 .462-461المصدر ن سه:  .135

  دادر والمراجدالمص
 .القرآن الكريم مصدر العربية ادول

 دد 1411، 1ط ،طب  بجامعة بغداد ،د. علي السا ي ،ابن الخ اب حيا ه ونحوه .1
 م.1991/

 دح: د.  ، دد(745بدي حيدان ادندلسدي )ت:د ،إر  اف الضدرب مدن لسدان العدرب .2
- دددد1419، 1ط ،طبددد  مطبعدددة المددددني  دددي القدددا رة ،مصدددط ى أحمدددد النمدددا 

 م.1989

صدر عدن  ،يد. قي  إسماعيل ادوس ،أساليب الطلب عند النحويين والبالايين .3
 م.1988 د/1418، 1ط ،بيت الحكمة  ي جامعة بغداد

 ددح: محمدد بهجدة البيطددار  ، دد(577دبدي البركددات اكنبدار  )ت: ،أسدرار البالادة .4
 م.2114 د/1425، 2ط ،دار الب ا ر  ي دم ق ،وعاصم بهجت البيطار

 ،صدر عن دار الك اب اللبنداني ،سميح عاطف الاين ،امعراب  ي القرآن الكريم .5
 م.1985 د /1415، 1ط ،بيروت

طبد   ،د. ا يدر اداا  اا دد : دح ، دد(338دبي جع ر النحا  )ت ،إعراب القرآن .6
 م.1979 د/1399، 1ط ،طبعة العاني  ي بغداد ي م

محدي الددين  : دح ،كبدن   دام ادنصدار  ،أوضح المسداله إلدى أل يدة ابدن مالده .7
 .1981 ،لبنان ،بيروت ،طب  دار الندوة الجديدة ،عبد الحميد

محمددد بددن  دبددي عبددد اهلل ،المسددمى بددد)الجام  دحكددام القددرآن( ،  سددير القرطبددي .8
دار  ،أحمد عبد العلديم البردوندي : صحيح ، د(671ت:أحمد ادنصار  القرطبي )

 م.1967  د/1387، 3ط ،القا رة ،الك اب العربي

محمدد جاسدم  : دح ، دد(745دبدي حيدان ادندلسدي)ت: ، قريب المقرب  ي النحو .9
 م.1987 د/1417، 1ط ،لبنان ،بيروت ،صدر عن دار الندوة الجديدةالدليمي 

 ، ددد(749سددن بددن قاسددم المددراد  )تللح ،الجنددى الددداني  ددي حددروف المعدداني .11
 م.1975 د /1395، 1ط ،ساعدت جامعة بغداد على ن ره ،د. طه محسن : ح
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 ، دد(338:) دو ي بعدد للقاسم بدن محمدد بدن سدعيد المدسدب ،دقا ق ال صريف .11
طبدد   ددي  ،ود. حسددين  ددورال ، ددح: د. حددا م الضددامن ود. احمددد ندداجي القيسددي

 م.1987 د/1417، 1ط ،مطبعة المجم  العلمي العراقي

من ددورات المك ددب  ،اع نددى بطبعدده ولدديم بددن الددورد ،ديددوان رسبددة بددن العجددا  .12
 د.ت. ،بيروت ،ال جار  للطباعة والن ر

بهدددداء الدددددين ابددددن  : دددد ليف ، ددددر  ابددددن عقيددددل علددددى أل يددددة ابددددن مالدددده .13
طبد  دار ال ربيدة  ،دال ي  محمد محي الددين عبدد الحميد : ح ، د(769عقيل)ت:
 م.1986 د/1416، 14ط ، ي بغداد

طبعددة مصددححة  ، ددد(686 ددر  ال يددة ابددن مالدده دبددن الندداظم النحددو  )ت: .14
 م.2113 د/1324، 1ط ،صدرت عن دار احياء ال را  العربي  ي بيروت

د. علدددي  : دددح ، ددد ليف اممدددام ابددن   دددام ادنصدددار  ، ددر  جمدددل الاجددداجي .15
 م.1985 د/1415، 3ط ،طبعة عالم الك ب  ي بيروت ،محسن مال اهلل

 ، دح: د. عبدد المدنعم  ريدد  ،جمدال الددين ابدن مالده ،ال ا ية  ر  الكا ية .16
 م.1982 د/1412 ،، طب  دار الم مون لل را 1ط

طبعددة دار  ،رضددي الدددين أبددو الحسددن اكسدد رابا   ، ددر  الكا يددة  ددي النحددو .17
 د. ت. ،لبنان ،، بيروت1ط ،الك ب العلمية

صدددر  ددد(، 643:ال ددي  مو ددق الدددين بدن يعدديش النحددو  )ت ، در  الم صددل .18
 د.ت. ،عبد حسين المباره :،  ح1ط ،لبنان ،بيروت ،عن عالم الك ب

لل دي  علدي الندور  بدن محمدد الس اقسدي  ،اي  الن د   دي القدراءات السدب  .19
، 2ط ، دح: أحمدد محمدود الح يدان، دار الك دب العلميدة  دي بيدروت ، د(118)ت:

 م.2118

الرا دددد طبددد  دار  ،د. مهدددد  المخاومدددي ،نقدددد و وجيددده ، دددي النحدددو العربدددي .21
 م.1986، 2ط ،بيروت ،العربي

 ، دد(817مجد الدين محمد بن يعقدوب ال يدروا آبداد )ت: ،القامو  المحيط .21
 م.1983  د/1413، 2ط ،صدر عن دار ال كر  ي بيروت
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 دد(، 181دبي ب ر عمرو بدن عثمدان بدن قنبدر )ت: ،الك اب )ك اب سيبويه( .22
 ،الك دب  دي بيدروت طبد  عدالم ،د. عبد السالم محمد بن  دارون : حقيق و ر 

 م.1988 د/1418، 1ط

طب   ي مطاب  عالم الك دب  دي بيدروت،  ،كبن قطاع السعد  ،ك اب اد عال .23
 م.1983 د/1413، 1ط

ن دددر دار المعر دددة  دددي  ،( دددد 538:دبدددي القاسدددم الامخ دددر  )ت ،الك ددداف .24
 د.ت. ،بيروت

 ، ددد(741بددن عبددد المددسمن )ت: لإلمددام عبددد اهلل ،الكنددا  ددي القددراءات الع ددر .25
، 1ط ،مصدر –طنطدا  ،طبعة دار الصحابة لل درا  ، ح: جمال الدين محمد  رف

 م.2112

صدددر  ،( ددد 711ت:) دد ليف ال ددي  جمددال الدددين ابددن منظددور  ،لسددان العددرب .26
 م.1984 د/1414، 3ط ،عن دار صادر ودار ال كر  ي بيروت

محمدد  : دح ،( دد 211ت:)دبي عبيدة معمر بن مثندى ال يمدي  ،مجاا القرآن .27
 م.1981 د/1411 ،، طب   ي مسسسة الرسالة  ي بيروت2ط ،سركين ساد 

 ، دح: محمدد محدي الددين عبدد الحميدد ،دبي ال ضل الميداني ،مجم  ادمثال .28
 م.1959 ،، القا رة2ط

ه(، صدددر عمددن مك بددة 616لإلمددام أبددي بكددر الددراا  )ت: ،مخ ددار الصددحا  .29
 م.1983 د /1413، 1ط ،العراق ،بغداد ،النهضة

أبدددو الحسدددن سدددعيد بدددن مسدددعده  ،ادوسدددط لفخ دددش ،الكدددريم معددداني القدددرآن .31
 م.1981 /  د1411، 2ط ، ا ا  ار  : ح ، د(215ت)المجا عي 

وضددعه ادسدد ا  محمددد  ددساد عبددد  ،المعجددم الم هددر  دل دداظ القددرآن الكددريم .31
 م.1986 د/1416، 1ط ،طب  دار ال كر  ي بيروت ،الباقي

وعليده  ،ابدن   دام ادنصدار لجمدال الددين  ،مغي اللبيب عن ك ب اكعاريدب .32
طبدد  دار إحيدداء ال ددرا  العربددي والك ددب  ، ددامش حا ددية ال ددي  محمددد ادميددر

 د.ت. ،مصر ،القا رة ، ي مطاب  عيسى البابي الحلبي و ركاه ،العربية



 -     9002/ لسنة     1/ العدد   واآلداب للغات االنبار جامعة مجلة    عسى بين الوظيفة النحوية والداللية
555- 

 

 
 

 ، دح: ندديم مرع دلي ، دد(513للرااب ادصد هاني )ت: ،م ردات أل اظ القرآن .33
 .م1972 د/1392، 1ط ،دار ال كر  ي بيروت

 دح:  ، دد(471لإلمام عبد القا ر الجرجاني )ت: ،المق صد  ي  ر  اميضا  .34
 م.1982، 1ط ،دار الر يد للن ر  ي بغداد ،د. كاظم بحر المرجان

محمدددد عبدددد الخدددالق  : دددح ، دددد(285 :المق ضدددب دبدددي العبدددا  المبدددرد )ت .35
 ، د.ت. 1ط ،صدر عن عالم الك ب  ي بيروت ،عضيمه

مصدددر،  ،ةالقدددا ر  ،طبددد  بمطبعدددة المعدددارف ،لعبدددا  حسدددن ،النحدددو الدددوا ي .36
 م.1975 د/1395

، طبدد  بال صددوير  ددي 11ط ،كمددال أبددو مصددلح ،الوحيددد  ددي النحددو والبالاددة .37
 .1989 ،مك بة المثنى  ي بغداد


