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 اخلالف النحوي يف لفظ )ويكأن( يف سياق اآليــة القرآنية :  هتوجي
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

))ويكؤن اهلل يبسط الرزق ملن يشآء من عباده ويقدر لوال أن من اهلل علينا خلسف بنا ويكؤنو ال 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمة
محمـد )صــم  ا   والحمـد ا  ر  الاـالمينو والصــالل والسـالم عمـ  ســيلد المرسـمين

الودــوف عنــد  لفــاظ القــرآن الكــريم  وعميــه وســمم( وعمــ  آلــه وصــحبه  جماــين  مــا باــد :فــون ف
يل إلــ  فهــم آيــال ا  البينــال فــي ألنــه الســب ووتــدبر ا  مــر يــروريذ لكــل  ي لــ  ووآياتــه
 وإ  بهــ ا الســبيل يتاــاا الجانــ  اإليمــاني لممــر  المســمم ووتبيــان لقدرتــه فــي ممكوتــه وخمقــه

والـــ ين إ ا  كـــروا ببيـــال ربهـــم لـــم )إ ا دـــال عـــا وجـــل : ) وفيصـــبن مـــن عبـــاد ا  المـــ منين
 .  36يخروا عميها صمًا وعميانًا(( الفردان/
فـا   ويـر   و يسـمم منهـا بيال ا  البينال من خالل ماالم من الحق من ياتبر ب

ــاد   ن يتودفــوا لمتأمــل  و)ســبحانه وتاــال ( عنــدما خســف بقــارون وبــدار  األرض  راد مــن عب
فهـو بقـدر مـا كـان  وفـالودوف عنـد   مـر مهـم وواالعتبارو فهالك دـارون لـم يكـن حـدعًا عـابراً 
إ  البــد مــن الودــوف عنــد  ــ ا الحــد    منين. ينــًا عمــ  ا و إال  نــه عظــيم لــد  عبــاد  المــ

وتويــين  والاظــيمو مــن خــالل باــض  لفــاظ اآليــال القرآنيــة التــي وردل فــي مناســبة الحــد 
مـــا  شـــكل عنـــد عممـــا  النحـــو والتفســـير. فهـــ   اآليـــال القرآنيـــة الكريمـــة تحتـــا  إلـــ  التأمـــل 
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  إظهــــار الشــــفقة إلــــ  جانــــ وألن الحــــد  يــــدعو إلــــ  التاجــــ  والنــــدم والتنبيــــه وواالعتبــــار
 والتحسر والحان وطم  الرحمة.

تودفل عند لفظة )ويكأن( في دوله  ووخالل تفكيري بكتابة بح  في المغة الاربية
و صبن ال ين تمنوا مكانه باألمس يقولون ويكأن ا   يبسط الراق لمن يشب  من )تاال : )

 .28الكفرون(( القصص/ عباد  ويقدر لوآل  ن من ا  عمينا لخسف بنا ويكأنه ال يفمن 
وباــد تتبــم ودــرا ل ودفــل عنــد   ــم ماديــل فيهــا مــن آرا  نحويــة ودالليــة عنــد عممــا  

عرابــه والنحــو والتفســير وفــي م لفــاتهم المختمفــة ومصــادر  والســيما : كتــ  ماــاني القــرآن وا 
وكتـــ  القـــرا ال فوجـــدل تاـــدد األوجـــه النحويـــة والدالليـــة لهـــ ا  والنحـــو والتفاســـير والماـــاجم

نــه دــد  شــكل عنــد باــض عممــا  الاربيــة والتفســير ولمفــظا لــ ا   وفــ  بوا بــه مــ ا   شــت  ووا 
  صبن من اليروري لدي  ن  فرد له بحعًا مستقاًل  وجه فيه اآلرا  النحوية والداللية.
 فــردل  وودـد ادتيـل طبياـة المويـوع  ن يقسـم عمـ  عالعـة  وجـه  ساسـية وخاتمـة

 و ي : ووتناولتها من خالل خمسة  دسام والوجه األول لمفظة )وي( مستقمة
 وكأن لمتشبيه. ووي لمتاج  -4
 وكأن لمتحقيق. ووي لمتاج  -8

 والكاف لمتاميل. ووي لمتاج  -6

 وكأن لمتاج . ووي لمتندم -1

 وكأن لمتشبيه. ووي لمتنبيه -5

 وجامتها عم  دسمين: ووبحعل في الوجه العاني : ويك مستقمة
 الكاف حرف خطا (.)ويك لمتاج   -4
 )ويمك( فخفف بح ف الالم. ويك بمان  -8

بمانــ  ) لــم  ة مــا الوجــه العالــ  : فقــد تناولــل فيــه )ويكــأن( عمــ   نهــا كممــة مســتقمة بســيط
 تر(.

  ما الخاتمة فقد يمنتها النتائج التي توصمل إليها في البح .
ونحن إ  تقصينا بالبح    ا المفظ المبارك ما  مكننا القيام به فون  نجانا  كان 

ال فاأل وبه  .وا  من ورا  القصدو والحمد   ر  الاالمين وجر والعوا  من ا وا 
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 جا  في مقدمة البح   ن طبياة المويوع ادتيل  ن يقسم عم  عالعة  وجه  ساسية :

 وتبح  عم  خمسة  دسام : ,ةالوجو األول : لفظة )وي( مستقم
 ــ(  نـه دـال : 420ا  سـيبويه )ل جـا  فـي كتـ وي لمتعجب وكأنن لمتشأبيو : -4

 وعــن دولــه تاــال : ويفمــن(( ويكأنــه ال)عــن دولــه تاــال  : ) -رحمــه ا   -))ســألل الخميــل 
والمانـــ  ودـــم عمـــ   ن القـــوم انتبهـــوا  وفـــاعم  نهـــا )وي( مفصـــولة مـــن كـــأن و))ويكـــأن ا ((

وا   وم  كــ ا و نبهــوا فقيــل لهــم : مــا يشــبه  ن يكــون  ــ ا عنــدك وفتكممــوا عمــ  دــدر عممهــم
ل    ا     ابن جني )ل (4)تاال   عمم((  ـ( بالقول : والوجـه عنـدنا دـول الخميـل 698. وا 

كأنـه )عـم ابتـد  فقـال : ) وفكأنـه اسـم ) عجـ ( ووي( اسم مسـم  بـه الفاـل)وسيبويه و و  ن 
يفمــــن الكــــافرون(( و))وي كــــأن ا  يبســــط الــــراق لمــــن يشــــا ...(( و)وي( منفصــــمة مــــن  ال

 :فقال الشاعر ووعميه جا  الشا د في كتا  سيبويه عم  انفصال)وي()كأن( 
 .(2)بب ومن يفتقر يعيش عيش ضر*    وي كنن من يكن لو نشب يحأ

 
إن القـوم نبهـوا  ويتبين لنا مـن خـالل مـا جـا  بـه سـيبويه ومـن تاباـه مـن البصـريين

بــدليل  ون( لمتشــبيهفتخــر  )وي( إلــ  مانــ  التاجــ  و)كــأ وودــالوا متاجبــين: )وي( وفــانتبهوا
 ي : كمــا حصــل  وعنــدكم  كــ ا وويانــي : الهــالك ودــول ســيبويه:  مــا يشــبه  ن يكــون  ــ ا

 .لقارون
 ــ( إلـ  803  ـ  الفـرا  )ل العمأم واليقأين( :)وكأنن لمتحقيأ   ,وي لمتعجب -8

كقولك لمرجـل )وي(  مـا تـر   و( منفصمة من )كأن((ويكأن ا ) ن )وي( في دوله تاال  : )
وكــأن فــي  وفـــ )وي( تاجــ  وعــم اســتأنف :كــأن ا  يبســط الــراق وفقــال : وي ويــديك مــابين

فوصـمل بمـا  وولم تكتبها الار  منفصـمة لكعرتهـا فـي الكـالم وم    الظن والامم )التحقيق(
 .91طه/  (6)((يابن م)) وليسل منهو كما اجتمال الار  عم  كتابةو يا ابن  م

ل    ا   ـ  السـيرافي )ل  بمانـ   وإن )وي( مفصـولة وفـي  حـد  دوالـه ــ( 632وا 
ـــــر  و:  عجـــــ  ـــــدم لغي ـــــدم ويقولهـــــا المتن ـــــه ويقولهـــــا المتن ـــــ   وباـــــد إظهـــــار ندامت وكـــــأن بمان
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ودال ابـن جنـي: إن ممـا جـا ل بـه )كـأن( عاريـة عـن مانـ  التشـبيه مـا  نشـدنا  .(1)التحقيق
  بو عمي :

 متيم يشتهي ما ليس موجوداكنني حين أمسي ال تكممني     
 
إشـــارل إلـــ  التحقيـــق  (فقولـــه : ) نـــا .(5)مـــن حـــالي كـــ ا وكـــ ا  وي :  نـــا حـــين  مســـي متـــيم 

 الحاصل في كأن و نها خالية من مان  التشبيه.
 وتبين لنا مما تقدم  ن من عممـا  النحـو القـدام  والكاف لمتعميل: ,وي لمتعجب-6

م فاـــل عمـــ   نهـــا اســـ (مـــن ســـار عمـــ  مـــ    ســـيبويه فـــي جاـــل )وي( منفصـــمة مـــن )كـــأن
فقد  شـار بايـهم إلـ   ن الكـاف دـد  وودد تكون الكاف في )كأن( لمتاميل .بمان  :  عج 

 .(3) ـ(845  ا القول ال  األخفش )ل  ودد نس  ويحد  فيها مان  التاميل
وديــد بايــهم جــواا  بــأن  و عبتــه دــوم ونفــا  األكعــرون ووخــرو  الكــاف إلــ  التاميــل
نحـو  ووالحـق جـواا  فـي المجـردل مـن )مـا( والمصـدرية( تكون الكاف مكفوفة بمـا )الاائـدل  و

ــــه  تاــــال : ) ــــن(()دول ــــه اليفم و عجــــ  ألن ا  يبســــط  و ي :  عجــــ  لاــــدم فالحهــــم وويكأن
فالكاف لمتاميل و) ن( وما في خبر ا مجرور بهاو ودياس   ا القول  ن يودف عمـ   .الراق

 .(3) ـ(429)وي( وحد ا و ي درا ل الكسائي )ل
و شـــار نحـــال آخـــرون إلـــ   ن )وي( منفصـــمة مـــن  وكأأأنن لمتعجأأأب: وي لمتنأأأدم-1

كــأن )فقــال : وي متنــدماو عــم اســتأنف : ) و)كــأن( لمتنــدم كقولــك لمرجــل:  مــا تــر  بــين يــديك
 و)كأن( فيها مان  التاج  ودد استشهدوا  يياو بقول الشاعر: وا ((

 .........   ....   .ب     وي كـأن من يكن له نش  يحـ 
وتاجـ  مـن  ن مـن يكـن لـه نشـ   وتندم عم  ما سمف منه من تفريط مالـه إ  إنه

وتاجبـوا مـن بسـط  وفك ا القوم تندموا عم  مـا سـمف مـنهم مـن التمنـي لمكـان دـارون ويحب 
 . (2)ا  تاال  الراق لمن يشا  من عباد  ويقدر 

ودـــــد )بقولـــــه : ) و ــــــ( مانـــــ  التاجـــــ  فـــــي )كـــــأن(944ودـــــد  كـــــد الســـــيوطي )ل
وفامـتم  وكـأني ال  عمـم -تقول : فامل كـ ا وكـ ا  و( في التنبيه واإلنكار والتاج تدخل)كأن
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ــم مــا تفامــون. دــال تاــال : )  وفهــي لمتاجــ  وويكأنــه ال يفمــن الكفــرون(()كــ ا كــأن ا  اليام
 .(9)عم  جال )وي( مفصولة((

عمـــ  مااعمـــه الهمـــداني مـــن  ن  -رحمـــه ا   - ــــ( 4830ودـــد رد اآللوســـي )ل
 ووالمانــ  : تنــدموا متاجبــين فــي  ن ا  تاــال  يبســط الــراق ونــدم و)كــأن( لمتاجــ )وي( لمت

و يــًا مــا كــان فــالودوف عمــ  )وي( والقيــاس  وفقــال : إن كــون )كــأن( لمتاجــ  ممــا لــم ياهــد
 .(40)كتابتها مفصولة

 ــ( إلـ   ن )وي( مفصـولة 644 شار الاجا  )ل وي لمتنبيو وكنن لمتشبيو : -5
و لك إن كـل مـن تنـدم  و نـدم فوظهـار تندمـه  و  و  مان  التنبيه والتندممن )كأن( تخر  إل

فحقيقـة الودـف عميهـا : )وي( مفصـولة عـن )كـأن( و ـي كممـة تنبـه  وندامته  ن يقـول: )وي(
ومانا : إن القـوم تنبهـوا عمـ  خطـئهم فـي تمنـيهم ودـولهم : ))ياليـل لنـا  .عم  الخطأ والتندم

كأنــه اليفمــن )و وتنــدموا عــم دــالوا : )39عظــيم(( القصــص/معممــا  وتــي دــارون إنــه لــ و حــظ 
ــالوا الفــال  والكفــرون(( و و ــ ا يــأتي مــن خــالل (44) ي : مــا  شــبه الحــال بــأن الكــافرين الين

 .)كأن( التي لمتشبيه
ومانـ   و ـ( إلـ   ن )وي( حـرف تنبيـه وكـأن حـرف تشـبيه308و    المالقي )ل 

انا ا التنبيه عمـ  الحـضو و ـي تقـال لمرجـوع عـن م ()وي( التنبيه عم  الاجرو كما  ن ) ا
 و يتمفـه  و يأخـ   و و يوداـه فـي مكـرو  وو لك إ ا وجد رجـل يسـ   حـدا والمكرو  والمح ور

 .(48)مانا ا تنبه واادجر عن فامك ومالهو فيقال ل لك الرجل : وي
وربمـا تكـون  وو)كـأن( لمتشـبيه ونفهم مما سبق  ن )وي( مفصـولة بمانـ  :  عجـ 

و ــي  ووي: الــواو ا اليــا ()إ  كيــف يــتم التنبيــه بـــ  وي( بايــد  عــن مانــ  التنبــه  و التنبيــه)و 
إ ا  .والتــي يحصــل بهــا المــد   و صــوال المــد )او وو ي( والصــائتة()خاليــة مــن األصــوال 

و صـــــوال  وماعممنـــــا  ن األصـــــوال فـــــي الاربيـــــة تقســـــم عمـــــ   صـــــوال )صـــــوامل( ســـــاكنة
الســـاكنان  وو مـــا صـــوتا : اليـــا  والـــواو و(  ي : لـــينو) شـــبا  صـــوائل وصـــوائل( متحركـــة)

 .(46)والمفتو  ما دبمهما
إن الـواو فـي  ويتين لنا من خالل تمك التقسيمال الم كورل آنفـا لؤلصـوال الاربيـة

فهمـا فـي  وواليا  في المقطم نفسه حرف )شـبه صـائل( والمقطم )وي(  و حرف )صامل(
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مـديين(. و ـ ا )فمـم ينطقـا صـائتين  وائل(  ا المقطم: )وي( عبـارل عـن )صـامل اشـبه صـ
ومن خالل سمانا لنطق المجـودين لمقـرا ال  وواين من خالل رسم المصحف لمفظة )وي(

 لم يرد عم   سماعنا  نهم دد نطقوا المقطم )وي( بـ )واو ايا ( صائتين. والقرآنية
 ونحــو : يــا وو  ــ  عممــا  النحــو إلــ   ن التنبيــه يحصــل مــن خــالل  دوال ماينــه

ــا وو يــا . و ــ   األدوال تتيــمن (41). الــت تنبيــه المــدعو إلــ   مــر مــا .و ــا وو ال وو مــا وو ي
. وتفتقـر لفظـة )وي( (45)تتسم بايادل في القـدرل عمـ  اإلسـماع  و صوال مد عالية التصويل
   .إل      األصوال المدية

 دـــد ووعممنـــا  ن باـــض اآلرا  تـــ    إلـــ   ن األحـــرف المقطاـــة  و فـــواتن الســـور 
 والمـر وو لـك ألنهـا تتيـمن  صـوال مـد مـن خـالل درا تهـا بالمـدو نحـو: الـم وتـ    لمتنبيـه

 وإلـ   صـوال المـد )الصـوائل( –كمـا  كرنـا  – ما )وي( فيبدو  نها تفتقـر  .يس.. الت وطه
فيــال  وألن  ــ ا ريــر مناســ  صــوتيا ولــ ا فهــي دــد تكــون بايــد  عــن مانــ  التنبــه )الاجــر(

فــاألمر وادـم و ــو الهـالكو ولكــن القـوم نبهــوا  و  وتنبيــه المخاطـ  عـن  ن الســياق اليقتيـي
ظهار ندامتهم : وي و كروا .  مـا (43)وفـي مودـف التاجـ   وفقالوا باد  تنبيههم وت كير مو وا 

 ن تكون )وي( لمتنبيه والتندمو  فـال ناـرف كيـف يـتم الجمـم بـين  ـاتين الـدالتين إلـ  جانـ  
و ــ ا مــا نــص عميــه  ون )وي( اســم فاــل بمانــ  ) عجــ (إ ا مــا عممنــا   ومانــ  التاجــ    
   .ددام  النحويين

ويكـأن )بـأن )وي( فـي دولـه تاـال  :) و ــ(315فقد صر   بـو حيـان األندلسـي )ل 
و)كــأن(  ــي كــاف التشــبيه  وصــه(( و))مــه(()معــل :  ) و( اســم فاــل بمانــ  :  عجــ (ا 

 .(43)ستامالوكتبل متصمة بكاف التشبيه لكعر  اال والداخمة عم  ) ن(
( (ويكــأن ا )ودــد  شــار عممــا  النحــو البصــريون إلــ   ن )وي( فــي دولــه تاــال  :)

إلـــ   ومفصـــولة عـــن )كـــأن( و ن الودـــف يـــتم عميهـــاو عمـــ   نهـــا اســـم فاـــل بمانـــ  :  عجـــ 
وربمــا إن  ــ    و(42)و ــي : التحســر والحــان والنــدم وجانــ  ماــان  خــر تحممهــا  ــ   المفظــة

إ  خســـف ا  بـــه وبـــدار   وتنســـجم نوعـــا مـــا وطبياـــة  ـــالك دـــارونالماـــاني عمـــ  اختالفهـــا 
   .األرض
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مانــ  آخــرو و ــو: طمــ   ووتجمــم لفظــة )وي( إلــ  جانــ  الماــاني المــ كورل  آنفــا
و لـك إن القـوم لمـا صـدر مـنهم تمنـي  وبمغـة حميـر ورحمة لك وفقال بايهم : وي والرحمة

  الدنيا وداعيـا إلـ  الريـ  بقـدر كان  لك ااجرًا لهم عن ح وحال دارون وشا دوا الخسف
عم دالوا: كأن ا  يبسط الراق بحسـ  مشـيئته وحكمـه ال  وفقالوا : وي وفتنبهوا لخطئهم وا 

 .(49)يشا  ال لهوان بل لحكمته وديائه ويييق عم  من ولكرامته عميه
اســم فاــل  ( ــو :  ن )وي( مفصــولة عــن )كــأن ووخالصــة  القــول فــي  ــ ا الوجــه

يرجـم إلـ   وو ن اختالف النحويين والمفسرين في داللتها و( و )كأن( لمتشبيهبمان  ) عج 
 و ألن المفظة دد تحتمـل  ـ ا التاـدد  وعدم الفهم الدديق لما حممته عبارل سيبويه عن الخميل

فشـــدل  وإ  المودـــف يتطمـــ   لـــك والـــداللي إلـــ  جانـــ  المانـــ  األصـــمي لهـــا و ـــو التاجـــ 
 .والتحسر والشفقة وطم  الرحمة المودف تدعو إل  الندم والحان

 
 وتبح  عم  دسمين: والوجو الثاني: ويك كممة مستقمة

ويــك( دــد )فقــد   ــ  الاجــا  إلــ   ن  الكأأاف حأأرف ( أأاب( :)ويأأك لمتعجأأب  -4
ودـــال المفســـرون إن مانا ــــا:  لـــم تـــر  نـــه اليفمــــن  و شـــكمل عمـــ  جماعـــة مـــن   ــــل المغـــة

مفتوحــة بتقــدير :  ( ن)و وه اليفمــن الكــافرونودــال بايــهم : مانا ــا  مــا تــر   نــ والكــافرون
حسانه واعمم  .(80)و و كقولك لمرجل :  ما تر  إل  صنم ا  وا 

 وحـرف خطـا  ال اسـماً  (ويـك)و    ابن جني في   ا الوجه إلـ   ن الكـاف فـي 
ومــن ودــف  وليســل ممـا ييــاف (و  ن )وي و ولئــك()بـل  ــي بمنالــة الكــاف فـي ) لــك(و و 

وليســل بــالتي فــي صــدر  ونف  راد  ن يامــم  ن الكــاف مــن جممــة )وي(عمــ  )ويــك( عــم اســتأ
 لبيان   ا المان  والشا د دول عنتر  : وفودف شيئا ()كأن

 (22)قيل الفوارس ويك عنتره اقدم  ولقد شفى نفسي وابرأ سقمها 
 

 و ــي كــاف الخطــا  و ـــ( إلــ   ن الكــاف فــي )ويــك(316وميــ  ابــن ياــيش )ل
و ن )وي( متصـــمة بالكـــاف مـــن ريـــر ) ن( فالكـــاف حـــرف  وكو ولئـــ وعمـــ  حـــد ا فـــي:  لـــك

ألن )وي( إ ا كانـــل  ووصـــاحبك وكـــالتي فـــي : رالمـــك ووليســـل اســـما مخفويـــا وخطـــا 
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و) ن( وما باد ا في مويم نص  باسـم الفاـل الـ ي  واسما لمفال فهي كالفال فال تياف
فممــا ســقط الجــار  يفمــن الكــافرونو والتقــدير :  عجــ  ألنــه ال و ــو )وي( ولــ لك فتحــل ) ن(

 .(88)وصل الفال فنص 
فالريـــــي  وو  ـــــ  عممـــــا  النحـــــو إلـــــ  اتصـــــال الكـــــاف التـــــي لمخطـــــا  بــــــ )وي(

بـل سـماعًا  ومي  إل   ن ليس لحاق الكـاف فـي جميـم  سـما  األفاـال دياسـا و ـ(323)ل
 .(86)فيقتصر عم  المسموع

(( لمواحـــد صـــه)فتقـــول مــعال: ) ووعممنــا  ن اســـم الفاــل يمـــام صـــيغة واحــدل لمجميـــم
فيرعـــ  فيـــه المخاطـــ   وإال مـــا لحقتـــه كـــاف الخطـــا  ووالمعنـــ  والجمـــم والمـــ كر والم نـــ 

. و ــ ا (81).. الــت .وعمــيكم  نفســكم ووعميكمــا  نفســكما ووعميــك نفســك وفتقــول : عميــك نفســك
)وي(و الدتصــار ا عمــ  الســماعو فــال يراعــ  المخاطــ و ألنهــا تمــام صــيغه ريــر جــار عمــ  

 ن   ا الوجه.إن ص -)ويك( فقط 
إن )ويـــك( تتكـــون مـــن )وي( : لمتاجـــ  وحـــرف  ونفهـــم ممـــا تقـــدم فـــي  ـــ ا الوجـــه

ودـد يـاف  بـو البقـا  الاكبـري)ل  وبمانـ  : عجـ  لـك (فيصبن )ويـك والخطا  )الكاف(
و ـــو يـــايف لـــوجهين :  حـــد ما  ن مانـــ  الخطـــا   نـــا )بقولـــه : ) و ــــ(  ـــ ا الوجـــه343
 .(85)و و رير سائغ في كل مويم(( وم ال نظير لهوالعاني :  ن تقدير )وي( اعم وبايد

نقــل الفـرا  عـن باـض النحــويين  ويأك بمعنأى : )ويمأك( م(فأأف بحأمف الأ م :-8
 وفحــ ف الــالم وو )ويــك(  صــمها )ويمــك( وو) ن( ويكــأن( كممتــان : )ويــك()   ــابهم إلــ   ن

و مـا حـ ف  وفأيـمر )اعمـم( وكأنه دال : ويمك اعمـم  نـه ومفتوحة بفال ميمر (وجال ) ن
 -واستشــهدوا  والــالم مــن )ويمــك( حتــ  تصــير )ويــك( فقــد تقولــه الاــر  لكعرتــه فــي الكــالم

 بقول عنتر : – ييا 
 ويك عنتره اقدم ..... ..... ....                   ....      .....     

 
 .(83)بما  )ويمك( مخفف بح ف الالم  (عم   ن )ويك
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 وفهم يختارون الوصل و يقفون عم   )وي(ويبدو  ن عمما  النحو الكوفيين ال
  نه ال)ووصمل بقوله تاال : ) وألنها عند م كممة واحدل  صمها )ويمك( فح فل الالم

 .(83)((يفمن
وخطـأ  –رمـط عظـيم  –وعـد   وودد  نكر الاجـا  ومـن تاباـه مـا جـا  بـه الكوفيـون

دـد كــان  ()ويمـك إنــه كمـا تقــول وإ  لـو كــان كمـا دــالواو لكانـل ) ن( مكســورل ومـن ريـر جهــة
يفمــن  فقــالوا : ويمــك  نــه ال وومــن جهــة  خــر   ن يقــال لمــن خاطــ  القــوم بهــ ا وكــ ا وكــ ا
 صـبحوا يشـكرون ا  عمـ   ووياني :  ن دوم دارون باد  ن خسف ا  بـه وبـدار  والكافرون

ن ويقولــون : لــوال  ن مــن ا  عمينــا لخســف بنــا  و ــم يخــاطبون بهــ ا مــ والنجــال ممــا  صــابه
والابــارل  وويمــك(  نــه ال يفمــن الكــافرون)فــال يناســ   ن يقولــوا  –لــيس عمــ  مــ    دــارون 

مخففــة  (مــا جــا  بــه الكوفيــون فــي  ن )ويــك و.ودــد وافــق الصــبان فــي حاشــيته(82)ريــر جيــدل
كـأن دـال : ويـك اعمـم  وبفال ميـمر (فح فل الالم لكعرل االستامال وفتن ) ن (ومن )ويمك

الم  ( و :  نــــه دبــــل ) ن - ـــــ( 451   بــــي عمــــرو بــــن الاــــال )لونســــ  الــــر ي إلــــ - نــــه 
ودـال  و ــ(803ودد نس  الصبان   ا الر ي إلـ  دطـر  )ل  ووالتقدير : ويك ألن وميمر

 .(89)الصحين الر ي األول
 ولـم تكـن دبـل ) ن( وويبدو لنا  ن الالم الميمرل التي يانيها فيما نسبه إل  دطـر 

 عج  لك. و يووالتقدير : وي لك وبل دبل كاف الخطا  في )ويك(
.. ن ))ويــل(( عنــد الفــرا   صــمه .بقولــه : ))ودــد  كرنــا وجــا  بــه الريــي و ــ ا مــا

عم كعـر اسـتاماله  ووكان األصل : وي لك  ي :عج  لك وو ن الالم كان حرف جر و)وي(
 .(60)((ماه حت  رك  ماه وصار : ))ويمك((كـ))دولك(( 

ا  بـه الريـي مـن جاـل )ويـك( محـ وف الـالم جـ والراجن عندي في   ا الوجه مـا
ويقـال :  ييـا : ويـك و  وتهديـد ومعـل : وي بـك يـافالن وبمان  : عج  لـك ومن )وي لك(

ومانــا  ويــل  مـــه  ووديـــل : ويممــه مــا  شــد    بيـــم الــالم . ي : تهديــد ووي لابــد ا  كــ لك
 .(64)فح فل  مال  م واتصمل الالم بالميم لما كعرل في الكالم

 
 و الثالث: )ويكنن( كممة مستقمة بسي ة بمعنى : )ألم تر(.الوج
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ــــــ  مانــــــ  :                   ــــــ   ــــــ ا الوجــــــه المفســــــرونوبقولهم : إن )ويكــــــأن( تخــــــر  إل   ــــــ  إل
كقـول الرجـل:  وتقرير و.ومي  الفرا  إل   ن )ويكأن ا ( في كالم الار (68) لم تر  ن ا 

دــال : ســمال  عرابيــة   وشــيت مــن   ــل البصــرلودــال :  خبرنــي  . مــا تــر   إلــ  صــنم ا 
مانــــا  :  مــــا ترينــــه ورا   وتقــــول لاوجهــــا :  يــــن ابنــــك ويمــــك   فقــــال : ويكأنــــه ورا  البيــــل

 .(66)البيل
 ـــ( : 840ودــال  بــو عبيــد  )ل . ن )ويكــأن(  ــي : ) لــم تامــم( ووروي عــن دتــاد 
 .(61)سبيمها سبيل )الم تر ( 

نــــي إلــــ   ن مــــن دــــال:إن )ويكــــأن( كممــــة   ــــ  ابــــن ج ووفــــي الودــــف واالبتــــدا 
ومـن  لـك دـرا ل األعـر  شـيبة ومجا ـد  وإنما يريـد بـه  نـه اليفصـل بايـه مـن باـضوواحدل

ولكـن ماعالدـة )ويكـأن(  (.بمانـ  : ) لـم تـر  ن ا  (. من   ا نفهم  ن )ويكأن(65)وعاصم 
 بـ ) لم تر  ن ا  (.

فوصـموا )وي( بقولـه )كـأن ا (  وكأن( كمها و  ن الكعير من القرا  يقف عم  )وي ووالجوا 
ـــراق لمـــن يشـــا   وإتباعـــا لرســـم المصـــحف القرآنـــي ـــم تـــر  ن ا  يبســـط ال ـــه :  ل ـــدير في والتق

كقولـه تاـال  : )) لـم تـر  ن ا  سـخر  وومان    ا:  ن القوم نبه بايـهم عمـ   ـ ا وويقدر
:  -عـا مـن دائــل –وودولـه 35لكـم مـا فـي األرض والفمـك تجــري فـي البحـر بـأمر (( الحــج /

و ومـا  شـبه 39( النحـل /()) لم يروا إل  الطير مسخرال في جـو السـمب  مايمسـكهن إال ا 
)وي( وابتــد  )كــأن  فقــد بــان بهــ ا  ن مــن ودــف عمــ  و ــ ا مــن اآليــه التــي نبــه ا  بهــا خمقــه
ومــن ودــف عمــ  )ويكــأن( فقــد تيــمن الكــالم تنبيهــا  وا ( فقــد تيــمن الكــالم تنــدما وتاجبــاً 

فقــطو وكــ ا الودــف عمــ  دولــه تاــال  : ))ويكأنــه اليفمــن الكــافرون((و عمــ  الــوجهين المــ ين 
 .(63)تقدما سوا 

امـة القـرا  ولم يرسـم فـي القـرآن إال )ويكـأن( و)ويكأنـه( متصـمة فـي المويـاينو فا
و بــو عمــرو ودــف  عمــ  )ويــك( واليشــكل عمــ     (فالكســائي ودــف عمــ  )وي واتباــوا الرســم

 وكمــا ديــل :  مــر ويــاي اصــطالحي و لــك كتابتهــا فــي المصــاحف متصــمةو ألن الكتابــة
. واختار المحقق في النشر الودف عمـ  الكممـة بأسـر ا لسـائر (63)والمرجم إل  المفظ الاربي

 .(62)رسمًا باإلجماع التصالها والقرا 
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فيـال عـن اعتمـاد   وويبدو لي  ن  ـ ا الوجـه يـايف ويحتـا  إلـ  الـدليل النحـوي
 لـم تـر )فقد تـم التوصـل إلـ   ن )ويكـأن ا ( بمانـ  : وكعيرا عم  الروايال و دوال المفسرين

ــــ  صــــنم ا ( ن ا  ــــر  إل ــــه تاــــال  : ) و(و  و ) مــــا ت ــــر  ن ا  ســــخر )لشــــبهها بقول ــــم ت  ل
ياـد دلـيال نحويـًا لهـ ا  ..(( و ـ ا ال. لم يروا إل  الطير مسخرال)ودوله تاال  : ) و..((.ملك

 وا  اعمم. الوجهو
*  *  * 

ودــد تناولهــا النحويــون  وعريــل فيمــا تقــدم   ــم األوجــه النحويــة فــي لفــظ )ويكــأن(
ي( اسـم وعمما  المغة والمفسـرونو وعممنـا مـن مصـادر النحـو عنـد القـدما  والمحـدعين  ن )و 

و ن  ســما   و ســما  األفاــال واألصــوال()وانهــم تناولو ــا تحــل بــا    وفاــل بمان : عجــ 
ودــد تكــون  و ــي:  لفــاظ تقــوم مقــام األفاــال فــي الداللــة عمــ  مانا ــا وفــي عممهــا واألفاــال

وبمانـ   ونحـو:  يهـال وبمان  األمرو نحو : )صه( و)مـه( و ـي كعيـرو وبمانـ  المايـي
 .(69)و و رير مقيس ووي الميارعو نحو:  و و و

بقولـه: إن فائـدل  سـما   وودد تناول د.فايل صالن السامرائي فائدل  سـما  األفاـال
فـــ)صه( مــعال آكــد و بمــغ فــي الاجــر مــن  واألفاــال الدالــة عمــ  الطمــ   ــي المبالغــة والتوكيــد

 نحــو: وي وإيــافة إلــ  المبالغــة والتوكيــد وومــا كــان بمانــ  الخبــر يفيــد التاجــ  و)اســكل(
فـــنحن نســـتامل  وواســـتامالنا فـــي الدارجـــة ي كـــد  ـــ ا المانـــ  و ي : مـــا اعجـــ   مـــر  ولخالـــد
   ومكرر  ومفرد  لمتاج  ()وي

 
فأسـما  األفاـال  مـرا كانـل  وإ  كان عمة  مر يدعو إل  الاجـ  وفنقول : وي  وي

ي كـد  . و ـ ا(10) بمـغ وآكـد مـن ماـاني األفاـال التـي يقـال  ن  ـ   األفاـال بمانا ـا و و رير 
( ودولـــه : ))ويكـــأن (يفمـــن فـــي دولـــه تاـــال  : ))ويكأنـــه ال (مانـــ  التاجـــ   فـــي لفظـــة )وي

 ا ((.
 



 مجمة جاماة تكريل لماموم اإلنسانية
 (8003) آيار(                     1(                  الادد )41المجمد )

 643 

 ال(اتمة
جـــا  بـــه القـــدام  والمحـــدعون مـــن عممـــا  المغـــة والنحـــوو نـــر   ن  اســـتنادا إلـــ  مـــا

 .(( و))ويكأنــه ال.ويكــأن ا )مفصــولة مــن )كــأن( فــي دولــه تاــال  : ) (الــراجن  ــو  ن )وي
و ـو ماجـا  بـه سـيبويه   وكأن( لمتشـبيه)و  (بمان  : ) عج  و((و عم   نها اسم فال..يفمن

 وو  بنـا بالبحــ  إلــ   نهـا دــد تكــون بايـد  عــن مانــ و التنبيــه –رحمهمــا ا   –عـن الخميــل 
الفتقار ا إل  األصوال )الصائته(و وما جا  به بايهم من  نها تخـر  إلـ  مانـ  : التنبيـه 

اليبتاـد عـن المانـ  األصـمي لهـا و ـو التاجـ و  -ربمـا –تحسـر والرحمـة والتندم والحان وال
تنـدموا فقـالوا متنـدمين ومتاجبـين : )وي(و  ي : عجبـًا مـا  شـبه  وو لك  ن القوم عندما نبهوا

افتقــروا إلـ  الفهــم  -ربمـا –حـال الكــافرين مـن  ــ ا والـ ين وجهو ــا إلـ  مانــ  التنبيـه والنــدم 
. و    بايـهم بايـدًا إلـ  جامهـا -وا  اعمم –بويه عن الخميل الدديق لما حممته عبارل سي

والــراجن عنــدنا فــي  ــ ا الوجــه  ــو جاــل )ويــك(  و)ويــك( مخففــة مــن )ويمــك( بحــ ف الــالم
امتاجـل )وي( مـم )كـاف الخطـا ( باـد  ومح وفة الالم من )وي لك(و بمانـ  : عجـ  لـك

. -وا  اعمــم –آليــه القرآنيــة )ويمــك( ال تنســجم وســياق ا فـــ وفأصــبحل )ويــك( وحــ ف الــالم
ولــم نــرجن  .و ــي : تقريــرو بمانــ  :  لــم تــر   ووميــ  بايــهم إلــ   ن )ويكــأن(  مســتقمة

  ا الوجه ليافه وحاجته إل  الدليل النحويو العتماد  كعيرًا عمـ  الروايـال والمشـابهة مـم 
 آيال درآنية  خر .

 والحمد   ر  الاالمين.
 

 اهلوامش
 583-583أويل مشكل القرآن : ت و8/451الكتا  :  (4)
 8/455(     ينظـــر : المحتســـ  فـــي تبيـــين وجـــو  شـــوا  القـــرا ال واإلييـــا  عنهـــا : 8)

مــــال  مـــا مـــن بــــه الـــرحمن مـــن وجــــو   و(وســـنرما إليـــه اختصــــارًا بــــ )المحتســـ  وا 
 بــــــ ووســـــيرما إليـــــه اختصـــــاراً  8/420اإلعـــــرا  والقـــــرا ال فـــــي جميـــــم القـــــرآن :

 3/460و وتفسير البحر المحيط : 80/810)اإلمال (و وشر  المفصل : 
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وخاانـة األد  :  8/451كما جا  فـي الكتـا  : والتخريج :البيل لايد بن عمرو بن نفيل *
3/103 

 801-8/806(      ينظر : مااني القران )لمفرا (: 6)
والصـــــاجي فـــــي فقـــــه المغـــــة الاربيـــــة  و(3 ـــــامش ) و8/451(      ينظـــــر : الكتـــــا  : 1)

 ووسـترما إليـه اختصـارًا بــ )الصـاجي( 460لاـر  فـي كالمهـا : ومسائمها وسنن ا
و واإلتقــان فــي 45/149 وولســان الاــر  )ويــا(  814-8/810وشــر  المفصــل : 
. ورو  الماــاني فــي (وســنرما إليــه اختصــارًا بـــ )اإلتقــان 4/534الامــوم القــران : 

بــ )تفسـير  و وسنرما إليه اختصـاراً 80/118تفسير القران الاظيم والسبم المعاني :
 رو  المااني(.

 و8/863والبيــــــان فـــــي رريــــــ  إعــــــرا  القــــــران:  و8/455(      ينظـــــر : المحتســــــ  :5)
 .80/181وسنرما إليه اختصارًا بـ)البيان(و وتفسير رو  المااني :

و مــ ياًل : (و وماــاني الحــروف )لمرمــاني441(      ينظــر : ماــاني القــران )لؤلخفــش(: 3)
ر المصـون فـي عمــوم و والـد81لقـران المجيـد :  ـامش باإلعجـاا المغـوي لحـروف ا

 .الدر المكنون()وسنرما إليه اختصارًا بـ  2/393المكنون:  الكتا 
ـــ  4/655(      ينظــر : مغنــي المبيــ  عــن كتــ  األعاريــ  : 3) وســنرما إليــه اختصــارًا ب

وســنرما  3/530المســم  )محاســن التأويــل(:  و)مغنــي المبيــ (و وتفســير القاســمي
اختصارًا بـ )تفسير القاسـمي(و والبـدور الاا ـرل فـي القـرا ال الاشـر المتـواترل : إليه 
 وسنرما إليه اختصارًا بـ )البدور الاا رل(. 608

 105والت كرل في القرا ال :  و460(      ينظر : الصاجي : 2)
) مم  وسنرما إليه اختصارًا بـ و4/183 مم الهوامم في شر  جمم الجوامم :  ( 9)

 امم(الهو 
 608والبدور الاا رل : 80/118ينظر : تفسير رو  المااني :   (40)
عرابـــه :   (44)  8/905: (وماـــاني القـــران )لمنحـــاس و1/453ينظـــر : ماـــاني القـــران وا 

عــرا  القــران )لمنحــاس( :  والكشــاف عــن حقــائق رــوامض التنايــل وعيــون  381وا 
 ()الكشاف ًا بـوسنرما إليه اختصار  6/149األداويل في وجو  التأويل : 
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وسـنرما إليـه اختصـارًا  501ينظر : رصف المباني في شر  حروف الماـاني :   (48)
ـــداني فـــي حـــروف الماـــاني :(بــــ )رصـــف المبـــاني وســـنرما إليـــه  651و والجنـــي ال

 140-3/109اختصــارًا بـــ)الجني الــداني(و  وخاانــة األد  ولبــا  لســان الاــر  : 
  (.وسنرما إليه اختصارًا بـ)خاانة األد

و والتصـــــريف الاربـــــي مـــــن خـــــالل عمـــــم 18-63ينظـــــر: األصـــــوال المغويـــــة :   (46)
 50األصوال الحدي :

 104وشر  الوافية نظم الكافية : و1/866ينظر : المقتي  :   (41)
 36و 15دراسة في  صوال المد الاربية :  وينظر : في األصوال المغوية  (45)
 424-8/420ينظر : اإلمال  :   (43)
و ومغنــي 656-658والجـن الــداني :  و3/460ينظـر : تفســير البحـر المحــيط :   (43)

وتفسـير  بـي  8/69و وين المسالك : 855وشر  دطر الند  : 4/398المبي  : 
 .5/463الساود :

و 453-8/455و والمحتســــــ  :435ينظــــــر : الحجــــــة فــــــي القــــــرا ال الســــــبم :   (42)
واإلمــــــــال   و8/863والبيــــــــان : و5/8003والصــــــــحا  :  و6/83والخصــــــــائص : 

 وســـنرما إليـــه اختصـــارًا بــــ و85/80والتفســـير الكبيـــر ومفـــاتين الغيـــ  : و8/420:
 التفسير الكبير لمرااي(.)

 وتفسـير القرطبـي )الجـامم ألحكـام القـران( : و583ينظر : تأويل مشـكل القـران :  (49)
 تفســـير القرطبـــي( وشــر  كافيـــة ابـــن الحاجـــ )و وســنرما إليـــه اختصـــاراً بـــ3/828
 .4/534واإلتقان :  و3/464وتفسير البحر المحيط : و6/809:  (لمريي)

عرابــــــــه :  (80) واإلمـــــــــال   و8/863والبيــــــــان :  و1/453ينظــــــــر : ماــــــــاني القــــــــران وا 
 2/392و والدر المصون : 3/828و وتفسير القرطبي : 4/420-424:

ولســـــان الاـــــر  :  و6/83والخصـــــائص : 453-8/455ينظـــــر : المحتســـــ  :   (84)
ـــداني :  3/460وتفســـير البحـــر المحـــيط :  و45/190 ـــي ال واإلتقـــان  و656والجن
 .8/488و شاار الشارا  الستة الجا ميين :  و4/534:
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تحـــــاف فيــــــال  البشــــــر : 818-8/814ينظـــــر : شــــــر  المفصــــــل :  (88)  و8/613وا 
 608والبدور الاا رل :

 6/434ينظر: شر  كافية ابن الحاج  )لمريي(:  (86)
 480الدروس الاربية :ينظر : جامم   (81)
 424-8/420اإلمال  :   (85)
ــــ  : 801-8/806ينظــــر : ماــــاني القــــرآن )لمفــــرا (:   (83)  و4/629و ومجــــالس عام

والجنـــي  و3/828وتفســـير القرطبـــي :  و96وشـــر  المامقـــال الســـبم )لماوانـــي( : 
 و80/116وتفســــير رو  الماــــاني :  2/392والــــدر المصــــون :  و656الــــداني : 
 .3/530سمي : وتفسير القا

 435ينظر : الحجة في القرا ال السبم :   (83)
عرابــــه :  (82)  : وماــــاني القــــرآن )لمنحــــاس( و453-1/453ينظــــر : ماــــاني القــــرآن وا 

عرا  القران )لمنحـاس( : 8/905 وشـر  القصـائد المشـهورال )لمنحـاس(:  و381وا 
 .8/869 وشر  المفصل : 489و والصاجي:8/455و والمحتس  :8/15

 6/891ينظر : حاشية الصبان :  (89)
 6/809شر  كافية ابن الحاج  )لمريي(: (  60)
   45/142ينظر : لسان الار  )ويا( :  (64)
وماــــاني القــــرآن  و835وماــــاني القــــرآن )لؤلخفــــش( : و8/451ينظــــر : الكتــــا  : (  68)

 8/905)لمنحاس(:
و 583: وتأويــــــل مشــــــكل القــــــرآن  و8/806ينظــــــر : ماــــــاني القــــــرآن )لمفــــــرا ( :  (66)

 .399 – 2/392و والدر المصون : 8/863و والبيان :6/180والكشاف :
 وماـاني القـرآن و583وتأويل مشكل القـرآن :  663ينظر : تفسير رري  القرآن : (  61)

والصـــــاجي  32-33و وكتـــــا  حـــــروف الماـــــاني )لماجـــــاجي(:8/901)لمنحـــــاس(:
 .3/534و وتفسير القاسمي :3/464والبحر المحيط:  489:

تحاف فيال  البشر :  453-8/455ينظر : المحتس  :   (65)  8/613وا 
 103ينظر : الت كرل في القرا ال : (  63)
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 3/534ينظر : تفسير القاسمي : (  63)
 608ينظر البدور الاا رل : (  62)
وماـــــــاني  و23و وشـــــــر  الحـــــــدود لمنحويـــــــة :8/608ينظـــــــر شـــــــر  ابـــــــن عقيـــــــل : (  69)

 1/61النحو:
 62-1/63و :ينظر : مااني النح (  10)
 

 املصادر واملراجع
 .القرآن الكريم -

ـــــالقرا ال األرباـــــة عشـــــر -4 المســـــم  ))منتهـــــ  األمـــــاني  وإتحـــــاف  فيـــــال  البشـــــر ب
تحـــــ :  و ـــــ(4443)ل  و( ألحمــــد بــــن محمــــد البنــــا(والمســــرال فــــي عمــــوم القــــرا ال

   .بيرول وعالم الكت  ود.شابان محمد إسماعيل

حافظ جـالل الـدين عبـد الـرحمن بـن  بـي بكـر لمسيوطي )ال واإلتقان في عموم القرآن  -8
 م. 8001- ـ 4185 والقا رل ودار الحدي  وتحـ :  حمد بن عمي و ـ(944ل 

يوســــف بــــن )اختيــــار الاالمــــة األعمــــم الشــــنتمري  و شــــاار الشــــارا  الســــتة الجــــا مين -6
 .دار اآلفاق الجديدو بيرول ومنشورال و( ـ133سميمان بن عيس  

 .  4934( 1ط ) –مكتبة األنجمو المصرية  و يم  نيسد. إبرا واألصوال المغوية -1

ط  - ( ــ662لمنحاس ) بي جافـر  حمـد بـن محمـد بـن إسـماعيل ل  وإعرا  القرآن -5
 .م8003بيرول  و(و دار المارفة4)

لماكبــري  وإمـال  مـا مـن بـه الـرحمن مـن وجـو  اإلعـرا  والقـرا ال فـي جميـم القـرآن  -3
بيـرول  ودار الكتـ  الامميـة و(4ط ) - (ـ ـ343 بي البقا  عبد ا  بن الحسين ل )

 .م4939 ـ4699

البـن  شــام )جمـال الـدين عبــد ا  بـن يوســف  و ويـن المسـالك إلــ   لفيـة ابـن مالــك -3
دار الكتــــ   و(8ط ) –دــــدم لـــه : د. جميـــل بــــديم ياقـــو   ( ــــ 334األنصـــاري ل 

   .م8006 - ـ   4181بيرول  والاممية



 .....توجيه الخالف النحوي في لفظ )ويكأن( في سياق اآليــة القرآنية :
 مظهور محمود عباس الحشماوي

 688 

لمقايـي :  ولمتـواترل مـن طريقـي الشـاطبية والـدرلالبدور الاا ـرل فـي القـرا ال الاشـر ا -2
 – ـــ 4186مكــة المكرمــة  ومكتبــة : نــس بــن مالــك و(4ط ) –عبــد الفتــا  القايــي 

 م 8008

ألبــي البركــال األنبــاري )كمــال الــدين عبــد الــرحمن  والبيــان فــي رريــ  إعــرا  القــرآن -9
بي لمطباعـة الناشر : دار الكات  الار  وتحـ : طه عبد الحميد طه ( ـ533بن محمد 

 م.4939 والقا رل ووالنشر

ـــد ا  بـــن مســـمم ل  وتأويـــل مشـــكل القـــرآن -40 شـــرحه ونشـــر   (و ــــ833البـــن دتيبـــة )عب
 .م4936القا رل  ودار الترا  و(8ط ) –:السيد  حمد صقر 

تـأليف : الشـيت  بـي الحسـن طـا ر بـن عبـد المـنام بـن رمبـون  والتـ كرل فـي القـرا ال -44
بيــــرول  ودار الكتــــ  الامميــــة و(4ط ) –عيمــــه تحـــــ : ســــايد صــــالن ا  و ـــــ(699)ل

 م.8004 - ـ 4188

 وتـــأليف : الطيـــ  البكـــوش والتصـــريف الاربـــي مـــن خـــالل عمـــم األصـــوال الحـــدي  -48
 م.4936تونس 

           ( ــــ928القايـــي محمـــد بـــن مصـــطف  الامـــادي الحنبمـــي ل )تفســـير  بـــي الســـاود  -46
بيــرول  وتــ  الامميــةدار الك و(4ط ) –ويــم حواشــيه :عبــد المطيــف عبــد الــرحمن 

 م.4999 - ـ 4149

تحــ :  ( ــ 315ل  ومحمـد بـن يوسـف)آلبي حيـان األندلسـي  وتفسير البحر المحيط -41
 - ــــ    4188 وبيـــرول ودار الكتـــ  الامميـــة و(4ط ) -عـــادل  حمـــد عبـــد الموجـــود

 .م8004

 بي الفيـل شـها  الـدين محمـود اآللوسـي البغـدادي )لآللوسي  وتفسير رو  المااني -45
( 4ط ) –تحـــــ : محمــــد احمــــد األمــــل وعمــــر عبــــد الســــالم الســــالمي  ( ـــــ4830ل 

 .م4999-4180بيرول 

دار إحيـــا  الكتـــ   وتحــــ : الســـيد  حمـــد الصـــقر والبـــن دتيبـــه وتفســـير رريـــ  القـــرآن -43
 .م4932 والاممية
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اإلمــام الاالمــة محمــد جمــال )لمقاســمي  و(محاســن التأويــل)تفســير القاســمي المســم   -43
دار الحــــدي و القــــا رل  وحمــــدي صــــبن و:  حمــــد بــــن عمــــيتحـــــ  ( ـــــ668الــــدين  ل 

 .م8006

لمقرطبــي ) بــي عبــد ا  محمــد بــن  حمــد  (وتفســير القرطبــي )الجــامم ألحكــام القــرآن -42
القــــــا رل  ودار الحــــــدي  وتحـــــــ : محمــــــد إبــــــرا يم الحفنــــــاوي ( ـــــــ334األنصــــــاري ل 

 .م8008 - ـ4186

 و(4ط ) – ـــ( 301لـدين ل لمـرااي )محمـد فخـري ا والتفسـير الكبيـر ومفـاتين الغيـ  -49
 .م4924وبيرول ودار الفكر

ط  –بانايـة : د. كوكـ  ديـ   ولمشيت : مصـطف  الغاليينـي وجامم الدروس الاربية -80
 .م8001بيرول  والم سسة الحديعة لمكتا  و(4)

 ـــ( تحـــ : 319لممــرادي )الحســن بــن داســم ل  والجنــي الــداني فــي حــروف الماــاني -84
 .م4998 - ـ 4146بيرول  والكت  الاالمية دار و(4ط ) -فخر الدين دباو  

( مكتبـــة 4ط ) –تحــــ:محمود بـــن الجميـــل  وحاشـــية الصـــبان عمـــ  شـــر  األشـــموني -88
 .م8008 - ـ 4186  والصفا

البــــن خالويــــه ) بــــي عبــــد ا  الحســــين بــــن  حمــــد ل  والحجــــة فــــي القــــرا ال الســــبم -86
 ــ 4180يـرول ب ودار الكتـ  الامميـة و(4ط ) – ـ( تحـ :  حمد فريـد المايـدي 630

 .م4999

 ــ( تحــ 4096تـأليف : عبـد القـادر البغـدادي )ل  وخاانة األد  ولبا  لسان الاـر  -81
 - ــــــ 4143( مكتبـــــة الخـــــانجي بالقـــــا رل 6ط ) –: عبـــــد الســـــالم محمـــــد  ـــــارون 

 م.4993

تحـــ : عبــد الكــريم  ( ـــ698البــن جنــي ) بــي الفــتن ععمــان بــن جنــي ل  والخصــائص -85
 .ةالمكتبة التوفيقي وبن محمد

احمـــد بـــن يوســـف ل )لمســـمين الحمبـــي  والـــدر المصـــون فـــي عمـــون الكتـــا  المكنـــون -83
 - ـــــ  4102 ودمشــــق و( دار القمــــم4ط ) –تحـــــ : د.احمــــد محمــــد الخــــراط  (353

 .م 4923
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لممالقي )اإلمـام :  حمـد بـن عبـد النـور ل  ورصف المباني في شر  حروف المااني -83
 ـــ 4186 ودمشــق ودار القمــم و(6ط ) –تحـــ :  .د.  حمــد محمــد الخــراط  و ـــ( 308

 .م8008 -

تحـــ : محمــد محيــي الــدين عبــد  و ـــ(339شــر  ابــن عقيــل )بهــا  الــدين بــن عقيــل ل  -82
 .م4931مط : الساادل بمصر  –الحميد 

 ــ( تحــ : د.اكـي فهمـي  938لمفاكهي )عبـد ا  بـن  حمـد ل  وشر  الحدود النحوية -89
 د.ل( وجاماة بغداد ود.ط واآللوسي

( دار 4ط ) –البـــــن النحـــــاس  والموســـــومة بالمامقـــــال والمشـــــهورالشـــــر  القصـــــائد  -60
 .م4925 - ـ 4103بيرول  والكت  الاممية

 .القا رل ودار الطالئم والبن  شام وشر  دطر الند  وبل الصد  -64

 ـــ( 323لالســترابادي )ريـي الــدي محمــد بــن الحســن ل  وشـر  كافيــة ابــن الحاجــ  -68
 .م4992 - ـ 4149بيرول  والامميةدار الكت   وددم له : د. إميل بديم ياقو 

لماوانــــي )القايــــي :  بــــي عبــــد ا   حمــــد بــــن الحســــين ل  وشــــر  المامقــــال الســــبم -66
 .م8001 - ـ 4185بيرول  و( مكتبة الماارف4ط ) – ـ( 123

تحــ : السـيد  – ــ( 316البن يايش )موفق الدين عمي بن ياـيش ل  وشر  المفصل -61
 .مصر والقا رل والمكتبة التوفيقية و حمد صقر

 ــ( 313البن الحاج  ) بي عمرو ععمـان بـن الحاجـ  ل وشر  الوافية نظم الكافية -65
 .م4920 - ـ 4100مط : النجف األشرف  وتحـ : د.موس  بناي عموان الاميمي

تـــأليف :  حمـــد بـــن فـــارس )ل  والصـــاجي فـــي فقـــه المغـــة وســـنن الاـــر  فـــي كالمهـــا -63
 .م4993 - ـ 4142بيرول  ودار الكت  الاممية و(4ط ) – ـ( 695

 بيرول. و ـ(و دار إحيا  الترا  الاربي692الصحا  لمجو ري )ل -63

دار ود. رالـــ  المطمبـــي ودارســـة فـــي  صـــوال المـــد الاربيـــة وفـــي األصـــوال المغويـــة -62
 م.4921بغداد والحرية لمطباعة

تحــ : عبدالسـالم - ــ  420لسيوبيه ) بي بشر عمرو بن ععمان بن دنبر ل الكتا و -69
 م.4922 أ 4102مكتبة الخانجي بالقا رل  و(6ط ) –محمد  ارون 
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 ــ تحــ 610لماجاجي ) بـي القاسـم عبـدالرحمن بـن إسـحاق ل وكتا  حروف المااني -10
 م.4921 - ـ  4101اربد  ودار األمل و(4ط ) –: د. عمي توفيق الحمد 

 ـــ 562 بــي القاســم جــار ا  محمــود بــن عمــرو بــن محمــد ل )الكشــاف لمامخشــري  -14
( دار الكتــــ  الامميــــة بيــــرول 4ط ) –عبدالســــالم شــــا ين  محمــــد -رتبــــه ويــــبطه:

 م.4995

  ـ( دار صادر 344لسان الار  ألبن منظور )جمال الدين بن مكرم األنصاري ل  -18

تحـــ : عبدالســالم  - ــ(894مجـالس عامــ  ألبـي الابــاس احمــد بـن يحيــ  عامــ  )ل  -16
 دار الماارف بمصر  –محمد  ارون 

تحـــ: عمــي   وال واالييــا  عنهــا البــن جنــيالمحتســ  فــي تبــين وجــو  شــوا  القــرا  -11
 م.4999 ـ ل 4180القا رل  وودو عبدالحميم النجار والنجدي ناصف

  ــ(621 ولمرماني )اإلمام  بي الحسن عمي ابن عيسـ  النحـوي ل ومااني الحروف -15
ا باإلعجـــاا المغـــوي لحـــروف القـــرآن المجيـــد تحــــ: الشـــيت عرفـــان بـــن ســـميم  مـــ ياًل:

 م.8005-4183بيرول  و( المكتبة الاصرية4) –ط الاشاحسونه الدمشقي 

ابـرا يم  د. و ـ( ددم لـه845مااني القرآن لؤلخفش ) بي الحسن سايد بن مسادل ل  -13
 م.8008- ـ 4186بيرول  ودار الكت  الاممية و(4ط )–شمس الدين 

 دـــدم لـــه :  ــــ(803ماـــاني القـــرآن لمفـــرا  ) بـــي اكريـــا يحيـــ  بـــن ايـــاد بـــن عبـــدا  ل -13
 م.8008- ـ 4186( دار الكت  الاممية بيرول 4ط ) –س الدين ابرا يم شم

عرابـــه -12 شـــر    ــــ(644لماجـــا  ) بـــي اســـحق إبـــرا يم بـــن الســـري ل  وماـــاني القـــرآن وا 
- ــــ4102 بيـــرولو وعـــالم الكتـــ  (4) ط وعبـــد الجميـــل عبـــد  شـــمبي د. -وتحقيـــق:
 م.4922

 م.8006( 8ط ) –د.فايل صالن السامرائي  ومااني النحو -19

دــدم لــه وويــم حواشــيه  ويــ  عــن كتــ  األعاريــ  البــن  شــام االنصــاريمغنــي المب -50
 بيرول ودار الكت   الاممية و:حسن حمد

 ــــ تحــــ: محمـــد عبـــد الخـــالق 825ل  (لممبـــرد ) بـــي الابـــاس محمـــد يايـــد والمقتيـــ  -54
 بيرول. وعالم الكت  عييمهو



 .....توجيه الخالف النحوي في لفظ )ويكأن( في سياق اآليــة القرآنية :
 مظهور محمود عباس الحشماوي
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و  (4ط ) –لمسيوطي تحـ :  حمد شـمس الـدين  و مم الهوامم في شر  جمم الجوامم -58
 م.4992 - ـ 4142بيرول  ودار الكت  الاممية


