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  ن الرحيمبسم اهللا الرحم
 

قل لئن اجتمعت االنس والجن علـى أنْ        { :قال تعالى 
ياتوا بمثل هذا القرآن ال ياتون بمثلـه ولـو كـان            

  ]٨٨/اإلسراء [ }   بعضهم لبعض ظهيرا
 

إنّ العلم بحر زخار ال يـدرك لـه قـرار،           : قال السيوطي 
وطود شامخ ال يسلك إلى قننه وال يصار، من أراد السبيل           

لى استقصائه لم يبلغ إلى ذلك وصوال، ومن رام الوصول          إ
إلى احصائه لم يجد إلى ذلك سبيال، كيف وقد قال تعالى           

وإنّ كتابنا  . }وما أوتيتم من العلم إالّ قليل     { :مخاطبا خلقه 
القرآن لهو مفجر اليعلـوم ومنبعهـا، ودائـرة شمـسها           

فيه سبحانه وتعالى علم كل شئ، وأبـان         عومطلعها، أود 
فيه كل هدى وغي، فترى كلّ ذي فن منه يستمد وعليه           
يعتمد، فالفقيه يستنبط منه األحكام، ويستخرج حكم الحالل        

والنحوي يبني منه قواعد إعرابه، ويرجع إليـه        . والحرام
 في معرفة خظأ القول من صوابه، والبياني يهتـدي بـه          
  …إلى حسن النظام، ويعتبر مسالك البالغة في صوغ الكالم

 ٣ ص١اإلتقان في علوم القرآن، ج: السيوطي                        



 



 لمقدمـ ــة  ا
 لقد آان القرآن الكريم ميدانا لمختلف العلوم والبحوث، حيث حاول آثير من

ون           ر تك ا، وعناص وا تراآيبه ه، فدرس ة لغت ديثا دراس ديما وح اء ق  العلم
ه           شترك في جملها، وأساليبها، ليبرزوا خصائصها وأسرارها التعبيرية، وما ت

وا    ا، فدرس ه عنه رد ب ا تنف رب، وم ة الع ع لغ اليب  م أخير، وأس ديم والت التق
وا  م يول م ل ة، إال أنه ة والبالغي ة النحوي ا من الناحي د وغيره شرط والتوآي ال
الحرف    العناصر الّرابطة لوحدات الجملة، والجمل فيما بينها العناية الكافية ف
ه                   ة ل ا إذ ال دالل ر عنصرا تراآيبي هو أحد عناصر الكالم العربي، حيث يعتب

رز من خالل              عندما يكون منفردا ال    اني تب ؤدي مع فتقاره إلى ضمائم، فهو ي
ين            د ب ه، وق ه خارج ى ل ال معن سياق ف ي ال ل ف دات والجم ه بالوح عالقات

أن يتوسط  : أولها: الجرجاني أضرب تعلق الحرف باالسم والفعل وهي ثالثة       
ر     روف الج م، آح ل واالس ين الفع ا. ب ه    : وثانيه ايتعلق ب رف بم ق الح تعل

 (تعلقه  : لثاني في عمل العامل في األول وثالتهاالعطف، وهو أن يدخل ا
 مجموع)

دخل            بمجموع الجملة آتعلق حروف النفي واالستفهام والشرط والجزاء بما ت
اء    ن حروف الهج ا ع زا له مى،الكوفيون الحروف أدوات تميي د س ه وق علي

 .التي تبنى منها صيغة الكلمة 
ي، فمعظم معان             ي الكالم العرب ال ف ر        ولألدوات دور فع ا، وأآث ا أشد تمكُّن يه

ق               ي تحقي الكالم يبنى عليها وفائدته تعود إليها، فهي من العوامل الجوهرية ف
ي آتب التفاسير               داللة الترآيب النحوي، وقد آانت معاني األدوات منثورة ف
ياقه،   ي س ى الحرف ف م معن ى فه ه عل سائل الفق ن م د م م العدي إذ يتوقف فه

دواو ي شروح ال ضا ف ورة أي ة، وهي منث ة والبالغي ين، والمصنفات النحوي
كال   دة أش ة األدوات ع ويين لدراس اوالت النح ذت مح د اتخ شكل : ولق ا ال أم

ذه              األول فتمثل في إدراج هذه األدوات ضمن أبواب النحو دون أن تفصل ه
و      ب النح م آت ل معظ ي تمث ة، وه واب النحوي ن األب ا م ن غيره األدوات ع

دة أدوا ون ع انوا يجمع د آ ى، فق ى أساس األول ك عل د، وذل اب واح ي ب ت ف
شكل               عملها الواحد مع أن معانيها الترآيبية تختلف من أداة إلى أخرى، أما ال
ون    ذه األدوات دون أن يك اب له ن الكت زء م ي تخصيص ج ل ف اني فتمث الث

ه   ي آتاب ارس ف ن ف ل اب ا فع ا آم صورا عليه اب مق ه "الكت ي فق صاحبي ف ال
رآن   البرهان في ع  "، والزرآشي في    "اللغة وم الق ن        " ل ع، واب ه الراب ي جزئ ف

ي اللبيب عن آتب األعاريب         "هشام في    ه األول    " مغن ي جزئ شكل    . ف ا ال أم
الثالث فتمثل في المؤلفات التي صنفت في األدوات دون غيرها من المباحث            

اني،  " معاني الحروف "للزجاجي، و " حروف المعاني "النحوية، ومنها    للرم



ي شرح حروف         "وي و للهر" األزهية في علم الحروف   "و اني ف رصف المب
 .للمرادي" الجنى الّداني في حروف المعاني"للمالقي، و" المعاني

ذه األدوات           ن ه دة م ع أداة واح ي تتب ل ف ا يتمث لك نهج ي أن أس دا ل د ب وق
رت األداة   ديثا، واخت ديما وح تها ق ن"ودراس ي  " لك دوران ف رة ال ا آثي ألنه

ي الج   ه ف أس ب زا ال ب شغل حي ي ت الم فه م تحظ  الك ا ل ة، ولكونه ة العربي مل
 .بالدراسة من جانبها الداللي التداولي

ه                وقد توّزعت في آتب النحويين األوائل على عّدة أبواب على ما جرت علي
اب      " لكن "طريقتهم في تصنيف موضوعات النَّحو، فوجدت           ي ب شددة ف الم

اب      " َلِكْن"، و "الحروف المشبهة بالفعل  " ي ب ون ف د  ، و "العطف " ساآنة الن ق
في باب الخماسي،    " لكنَّ"ّصنفت بعض الكتب التي درست حروف المعاني        

ْن " و ي عرض  " َلِك صارها ف و اخت ا ه اعي، والمالحظ عليه اب الرب ي ب ف
تدراك،   ى االس ا لمعن ى إفادته صارها عل ذا اقت األداة، وآ ة ب سائل الخاّص الم

ياقاتها   والتوآيد أحيانا، دون استقراء أساليبها المتعددة في القرآن الك         ريم، وس
ة                 ة والحديث ين الدراسات القديم ى الجمع ب المختلفة، ومحاولتي هذه تسعى إل

ي  ن"ف ا،       " لك ة به ام الخاص ع األحك ك بجم ا وذل وتيا ونحوي تها ص بدراس
ذآر               وفيين ب والتفصيل في المسائل التي آانت مثار جدل بين البصريين والك

ر       رجيح ال ة ت ع محاول م م اء وحججه ف العلم ا،  آراء مختل ق منه أي األوف
ى         التّرآيز عل وبالغيا، ودالليا، باتخاذ القرآن الكريم مدونة للعمل التطبيقي ب
ى      وف عل ن الوق ا م ا يمكنن تكلم، مم ل م دف آ و ه ذي ه داللي ال ب ال الجان
ياقاتها،   ا، ومختلف س ي وردت فيه ب الت ي ضوء مختلف التراآي ا ف معانيه

سانية ال    ات الل ه الدراس ا قدمت تفادة مم ا،   باالس ة منه ة التداولي ة، خاص حديث
ي، مع            نّص القرآن ه ال سمح ب ا ي ريم بم رآن الك ة الق ومحاولة تطبيقها على لغ
سرين                ا األجالء من مف االعتماد على الدراسات القيمة التي ترآها لنا علماؤن
ي      ة ف الة والحداث ين األص ة ب ذلك المزاوج صل ب ين، فتح وين، وبالغي ونح

 .الدرس اللغوي
ا        وقد قسمت اآليا   ي وردت فيه ا        " لكن "ت القرآنية الت ى تراآيب بحسب م إل

ي استقالل                   ى النحوي ف ّداللي والمعن ى ال قبلها، وذلك وفق ما يسمح به المعن
ي بعض   وذج ترآيب لِّ نم ن آ ه، وأخذت م ك آل د أحصيت ذل ارات، وق العب

 . اآليات للدراسة
 
 ز

دة أس                دونات األخرى لع ا   واخترت القرآن الكريم دون سواه من الم باب منه
ذي       ِه      {آونه مدونة آاملة وتامة، فهو آالم اهللا ال ْيِن َيَدْي ْن َب ُل ِم ِه اْلَباِط َال َياِتي



دٍ    يٍم َحِمي ْن َحِك ٌل ِم ِه َتْنِزي ْن َخْلِف دودة،   . }َوَال ِم ه مع دودة، وآلمات ه مح فآيات
ن          ا م ا يمكنن ه، آم از نظم لوبه، وإعج ة أس ه وبالغ صاحة لفظ ز بف ويتمي

ة             الوقوف على ال   د أربع ي بع سان العرب تغييرات التي حصلت في تراآيب الل
ع     ى جمي تماله عل وم، والش سان الق رآن بل زول الق زمن لن ن ال ا م شر قرن ع
ضله                   ذي بف د ال اب الخال و الكت ي آالم العرب، فه أنواع الخطاب الموجود ف
د         ة، وق رون طويل دة ق ا لم ى آيانه افَظ عل ة أن تح ة العربي تطاعت اللغ اس

ي دراس دت ف افع   عم سبعة ن راءة ال ة الق د أئم راءة أح ار ق ى اختي ذه إل تي ه
ي   راءات األخرى ف ى الق ارة إل ع اإلش ورش، م عيد الملقب ب ي س ة أب برواي

 . مواضعها
{¨me]eL:e 

ة     ذه الدراس ة ه اني بأهمي ن إيم ا م ذا الموضوع نابع اري له ان اختي د آ ولق
ه             ة     خاصة الجانب الحديث منها، وألنه لم يسبق ألحد التطرق إلي ذه الكيفي  به

 .في حدود ما أعلم
ق           ة مالح ة وأربع صول وخاتم ة ف ة وثالث ى مقدم ث عل تمل البح د اش وق

 .وفهرس للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في البحث
ى                ي انبن ه والخطة الت أما المقدمة فتعرضت فيها إلشكالية الموضوع وأهميت

 .عليها البحث وأبرز الصعوبات التي واجهتني
 "لكن"الدراسات القديمة والحديثة في : ولالفصل األ

ا   " لكن: "وتناولت فيه خمسة مباحث أولها     من  " لكن : "دراسة صوتية، ثانيه
شددة، وأوجه    " لكن"األدوات المختصة باألسماء حيث تطرقت فيه لعمل         الم

ين   شبه ب ن"ال ول  " لك ل، ودخ ا"والفع ى " م ن"عل ول الم  "لك ذا دخ ، وآ
 ،"لكـن"االبتداء على خبر 

ديم         "لكن"وحكم المعطوف بعد خبر       ولين، وتق ، وحكمه إذا توسط بين المعم
ا  د معموليه ـ   . أح صته ل ا خص ن"وثالثه ه    " لك ون وتعرضت في اآنة الن س

سمية  ن"لت ف    " لك ى تخفي ة، وإل ة والخفيف ين المخفف ن"ب ا  " لك ين إعماله ب
ى اختالف النحويين                    م إل ا ث ى شروط العطف به وإهمالها، وانتقلت بعدها إل
اق        ه االتف ى أوج دها إل ت بع اب، وتطرق د اإليج ا بع واز العطف به ي ج ف

م       " بل"و  " لكْن"واالختالف بين    د  " لكن "وإلى اختالف النحويين في حك عن
مجيئها قبل المفرد مقرونة بالواو، وآخر مسألة تعرضت لها في هذا المبحث            

 .عند البالغيين" لكن"هي 
 ح

ة  ه لدالل ع فأفردت ا المبحث الراب نل"أم ه " ك ت في ث تناول ويين حي د النح عن
ى        ذلك إل ون، وآ ه النحوي ا قال ف م التعرض لمختل التعريف ب تدراك ب االس
ة              د الجمل التوآيد الذي ذآره بعضهم فعّرفته وذآرت أنواعه َثمَّ تطرقت لتوآي



 " .لكن"االسمية بـ 
ان        " لكن "أما المبحث الخامس فخصصته لداللة       سانيين المحدثين فك د الل عن

 .ج، واالستدراك، ودعم الحجة األولىالِحجا
 .الِحجاج واالستدراك: الفصل الثاني

راءات             " لكن"وبدأته بحوصلة ألحوال     ى ق ارة إل ريم مع اإلش رآن الك في الق
شديد  ن"ت اج   " لك ث األول للِحج صت المبح ين، خص ى مبحث سمته إل وق

صرين ضمن عن ا : وت ي وردت فيه ات الت ريم، واآلي رآن الك ي الق اج ف الِحج
 .آرابط ِحجاجي ومقدم للحجج" كنل"

اذج من                      ه بعض النم ذي درست في ه لالستدراك ال اني فجعلت أما المبحث الث
اآليات القرآنية التي حققت هذا المعنى في مختلف التراآيب فكانت العناصر            

بعد اإلثبات والتوآيد، مجيء     " لكن"بعد النفي، مجيء    " لكن"مجيء  : التالية
 .لكن بعد الشرط

 .االستدراك والتوآيد: الثالفصل الث
وال  ه ألح نَّ"تعرضت في راءات  " لك ى ق ارة إل ع اإلش ريم م رآن الك ي الق ف

ى        "لكن"تخفيف   ة لمعن ة المحقق ات القرآني ، ثم درست بعض النماذج من اآلي
ضمن المبحث األول ة مباحث، ت ى ثالث وى عل د، واحت تدراك والتوآي : االس

يء  نَّ"مج اني   " لك ث الث ي، والمبح د النف يء : بع ّن"مج ات  " لك د اإلثب بع
نَّ "مجيء  : والمبحث الثالث . والتوآيد ذا الفصل          " لك شرط، وأتبعت ه د ال بع

ه                      ك آل ا البحث وذيَّلت ذل ي توصل إليه ائج الت م النت بخاتمة عرضت فيها أه
ث      ريم، حي رآن الك ي الق ة ف ة المتمثل ة، ضمنت األول المدون ق أربع بمالح

رآن       " لكن"رصدت آّل اآليات التي وردت فيها        ي الق مشددة النون وساآنة ف
ا ثالث          " لكن "الكريم، وضمنت الملحق الثاني بتصنيف       ا، أم ا قبله بحسب م

ي تلت     " لكنَّ"ملحق فكان عرضا ألحوال خبر       وآذا أحوال الجمل الفعلية الت
.الساآنة" لِكْن"
 
 
 
 ط

ى                      ديم والحديث، أذآر عل ين الق د تنوعت ب ه فق أما مصادر البحث ومراجع
البن " شرح المفّصل "للمبرد،  " المقتضب"لسيبويه،  " الكتاب: " المثال سبيل

 البن هشام، و" مغني اللبيب عن آتب األعاريب "يعيش، و
Testes : « Types et Prototypes » , « Eléments de linguistique Textuelle » 

 .َو القرآن الكريم هو المصدر األوَّل ِلَهذا البحث. ميشال أدام: لـ
ي                وق ة الت د آان لي في آتب التفاسير خير معين على اقتحام التراآيب اللغوي



ا              " لكن"وردت فيها    ا، وأخص منه ى معانيه ريم والوقوف عل في القرآن الك
شاف" يط"للزمخشري، و" الك سي، و" البحر المح ان األندل ي حي روح "ألب

 .البن عاشور" تفسير التحرير والتنوير"لأللوسي، و" المعاني
ي تناولت    أما أبرز  " لكن " الصعوبات فتمثلت في نقص المراجع األجنبية الت
 .بالدراسة

ا يخدم البحث              ذا البحث المتواضع  بم ي ه د جئت ف وأخيرا آمل أن أآون ق
ه                ال، ولكن اللغوي العربي، أو يفتح آفاقا جديدة، وال أدعي أنه بلغ درجة الكم

أ       الى، وإن أخط ضل اهللا تع بت فبف إن أص عة، ف ة متواض سبي محاول ت فح
 المحاولة

 ي
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  الفصل األول
  الدراسات القديمة

  "لكن"والحديثة في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ":لكن"أصل 
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  : بني البصريني والكوفيني– ١

مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة    : هناك مدرستان معروفتان يف الدراسات النحوية مها      
كتابه وقد اختلفتا يف بعض املسائل النحوية، وأشهر من كتب يف هذا اخلالف األنباري يف               

وأبو البقاء العكـربي يف     " البصريني والكوفيني : اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني     "
األشـباه  "والسيوطي يف كتابه    " التبيني يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني      "كتابه  
أوىف الكتب اليت بني    "،  "اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني     "، ولعل كتاب    "والنظائر
 فهو يعرض حجج كـل مدرسـة        ١"نا تناوال للموضوع وعرضا ملسائله وتذليال عليه      أيدي

ويرجع أصل اخلـالف بـني      . ويوازن بينها ليناصر ما يراه أصوب أو أقرب إىل الصواب         
  .٢املدرستني إىل اختالف النهج املتبع من طرف كل مدرسة يف إرساء القواعد

 واليت تتـضارب    "لَِكـنَّ"الكوفيني أصل   ومن بني املسائل املختلف فيها بني البصريني و       >
  .٤ وبسيطة٣مفردة" لَِكـنَّ"فيها اآلراء بني البساطة والتركيب حيث يرى البصريون أن 

                                                           
  .١٠٨، ص ١مدرسة البصرة النحوية نشأا وتطورها، توزيع دار املعارف مبصر، ط:  عبد الرمحن السيد- ١
 ما هو معروف عن الكوفيني هو أم ال يتأكدون وال يستوثقون ما يصلهم من نصوص تروى عن العرب،                   - ٢

ا، يف حني يتصف البصريون بالدقـة       وال يتبينون صحتها بل جيعلوا أصال من األصول اليت يقيسون عليه          
  . الشديدة واحلذر يف كل ما يصلهم من روايات

شرح كافية ابن احلاجب، دراسة وحتقيق أسامة طه        " الفوائد الضيائية : " نور الدين عبد الرمحن مال احلامي      - ٣
مل املائـة   العوا: " اجلرجاين عبد القاهر   – ٣٤٩، ص   ٢الرفاعي دار الكتاب اإلسالمي استانبول تركيا، ج      

البدراي زهران،  : شرح خالد األزهري اجلرجاوي، حتقيق وتقدمي وتعليق      " النحوية يف أصول علم العربية    
  . ١٦٨، القاهرة، ص٢دار املعارف، ط

فخر الدين قباوة وحممد نادمي فاضـل،       : ، حتقيق "اجلين الداين يف حروف املعاين    : " املرادي احلسن بن قاسم    - ٤
الفريوزبادي، جمـد الـدين حممـد بـن         . ٦١٧م، ص   ١٩٧٣ هـ   ١٣٩٣،  ١ ط املكتبة العربية حبلب،  

، ٤حممد على النجار، املكتبة العلمية، بريوت ج      : بصائر التمييز يف لطائف الكتاب العزيز حتقيق      : يعقوب
عبد احلـسني  : حتقيق ودراسة" النكت احلسان يف شرح غاية اإلحسان: " أبو حيان الغرناطي – ٤٦٧ص  

مغين اللبيب عن كتـب     : ، ابن هشام األنصاري   ٧٩، ص ١٩٨٥،  ١لرسالة بريوت، ط  الفتلي، مؤسسة ا  
دار الكتاب العـريب بـريوت،      : حممد حمي الدين عبد احلميد، الناشر     : األعاريب، حتقيق وتفصيل وضبط   

  .٣٨٥لبنان، ص



  ٣

 وقال ابن يعيش أن     ١"وهو حرف نادر البناء، ال مثال له يف األمساء، وال يف األفعال           "
 أن األلفات يف احلـروف  ألفها أصل ألنه مل يذهب أحد من العلماء الذين يؤخذ بقوهلم إىل          

أصلها لَِكن ِإنْ فطرحت    "مركبة، قيل   " لكّن" أما الكوفيون فيذهبون إىل القول بأن        ٢زائدة
والكـاف  " كـأنَّ "و  " ال"مركبة مـن    "، وقيل   ٣"اهلمزة للتخفيف، ونون لكن للساكنني    

، وهـو   للتشبيه، وأَنَّ على أصلها ولذلك وقعت بني كالمني، من نفي لشيء، وإثبات لغريه            
  .٤"رأي السهيلي

ال كإنّ، فنقلت كسرة اهلمزة إىل الكاف بعد سـلب          "وذهب آخرون إىل أن أصلها      
تفيد أنَّ ما بعدها لـيس كمـا        " ال"حركة الكاف فحذفت اهلمزة فصارت لكن، فكلمة        

  ٥"ختفف مضمون ما بعدها" إنَّ"قبلها، بل هو خمالف له نفيا وإثباتا وكلمة 

منـها ال، وهـي     : كلمة استدراك تتضمن ثالثة معان    " "نَّلَِك"ويرى ابن فارس أن     
للنفي، والكاف بعدها خماطبة، والنون بعد الكاف مبرتلة إن اخلفيفة أو الثقيلة، إال أنَّ اهلمزة               

 يف حني يـرى بعـضهم أن        ٦حذفت منها استثقاال الجتماع ثالثة معان يف كلمة واحدة        
"املصدرة بالكاف الزائدة ال التـشبيهية واهلمـزة        املكسورة  " إنَّ"و  " ال"مركبة من   " لَِكن

  ٧"حذفت ختفيفا

                                                           
  .٦١٧اجلين الداين يف حروف املعاين، ص :  املرادي احلسن بن قاسم- ١
  . نفسها املرجع نفسه والصفحة- ٢
اجلـين الـداين يف     :  املـرادي  ٤٦٧، ص   ٤ الفريوزبادي، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ج         - ٣

املعجم الـوايف يف أدوات النحـو       :  علي توفيق احلمد ويوسف مجيل الزعيب      – ٦١٧حروف املعاين، ص  
  .٢٨٣م، ص ١٩٩٣ –هـ ١٤١٤، ٢العريب، دار األمل ط

  .٦١٨لداين يف حروب املعاين، ص كتاب اجلين ا:  املرادي- ٤
: ، نور الدين عبد الرمحن مالّ احلـامي       ١٦٨، ص   "العوامل املائة يف أصول العربية    : " اجلرجاين عبد القاهر   - ٥

  .٣٤٩، ص٢الفوائد الضيائية، ج
مـصطفى  : الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها، حتقيق وتقـدمي          :  ابن فارس أبو احلسني أمحد     - ٦

  .١٧١م، ص ١٩٦٣ – هـ ١٣٨٢ي، طبع ونشر مؤسسة أبدران للطباعة والنشر بريوت لبنان، الشومي
بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب :  الفريوز أبادي ١٦٨العوامل املائة يف أصول العربية، ص       :  اجلرجاين - ٧

  .٦١٧اجلين الداين، ص :  املرادي٤٦٧، ٤العزيز، ج



  ٤

إَنَّ، زيدت عليها ال    " لَِكن"وذكر األنباري أن معظم الكوفيني يقولون بأن األصل يف          
  ١"والكاف؛ فصارتا مجيعا حرفا واحدا

زيـادة الـالم    : ويستدل الكوفيون على صحة ما يذهبون إليه بعدة حجج من بينها          
  :يف كلمة هلنك يف قول الشاعر" إنَّ"ى واهلاء عل

  ٢على هنوات كاذب من يقوهلا*   هلنك من عبسية لوسيمة  

" إنَّ"أصلها " لكن"، وحجتهم يف أن  ٣"احلرف قد يوصل يف أوله وآخره     "فيقولون أن   
، باإلضافة إىل دخـول     "إنَّ"هي جواز العطف على موضعها كما جاز العطف على موضع           

  ".إنَّ"كدخوهلا  على خرب " لكنَّ "الالم يف خرب

  : عند احملدثني– ٢

وبني تركيبها، فخليل   " لكنَّ"أما آراء بعض احملدثني فقد تراوحت بني القول ببساطة          
، ويرى برجشتراسر   ٤"كتلة لغوية واحدة جاءت هكذا يف اللغة      "هي  " لكن"عمايرة يرى أن    

اآلراميـة الـيت معناهـا    " Ken "لعربية، وا" Kēn "املقابلة ل " كن"و" ال"مركبة من "أا 
هي " لكن" "، بينما يذهب يعقوب بكر إىل القول بأن         ٥" "ليس كذا " "لكن"هكذا، فمعىن   

  .٦"املشددة هي املثقلة من اخلفيفة" لكن"الصيغة البسيطة األوىل، وأن 

                                                           
أمحد يوسف جنايت، حممد علي النجار، طبعة دار        : ، حتقيق "معاين القرآن : "اد الفراء أبو زكرياء حيي بن زي      - ١

اإلنـصاف  : ، األنباري عبد الرمحن بن أيب سعيد      ٤٦٥، ص   ١م، ج ١٩٥٥ هـ   ١٣٧٦الكتب املصرية،   
  .٢٠٩، ص ١م، ج١٩٦١، ٢البصريني والكوفيني، ط: يف مسائل اخلالف بني النحويني

  . بيتني، ونسب ورايتهما إىل الكسائي، ومل يعزمها إىل قائل معني أنشد ابن منظور هذا البيت ثاين- ٢
  .٢١١، ص ١اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ج:  األنباري- ٣
يف التحليل اللغوي منهج وصفي حتليلي وتطبيقي على التوكيـد اللغـوي  والنفـي               :  خليل أمحد عمايرة   - ٤

م، ص  ١٩٨٧ – هـ   ١٤٠٧،  ١ن، الزرقاء، ط  سلمان حسن العاين، مكتبة املنار، األرد     : اللغوي، تقدمي 
  ).بتصرف (٢٣٦

رمضان عبد التواب مكتبة اخلاجني بالقـاهرة،      : التطور النحوي للغة العربية، تصحيح وتعليق     :  برجشتراسر - ٥
  .١٧٩، ص ١٩٨٢دار الرفاعي بالرياض 

  .٢٠٨م، ص ١٩٨٤ن أساليب التوكيد، دار الفكر اللبناين للطباعة والنشر، بريوت، لبنا:  إلياس ديب- ٦



  ٥

 اللغـات   يف" لكـنْ "العربية و   " لكْن"وقوله هذا يستند إىل املقارنة اليت أجراها بني         
 بنطق الكاف رخوة كاخلاء وإمالـة       –) الِكْن) (LaKen(ولكن هذه تقابل    "قال  . السامية

يف ) ل ك ن  (كمثيلتـها   " لـذلك " وهذه األداة العربية تعـين عـادة         –حركتها يف العربية    
وقياسا على هذا  . " P.Hauptحسب هاوبت " كذلك"يف العربية تعين " كن" و١"الفينيقية

فيكون معىن األداة   ) …" (كذلك: "ِكْن+ اإلشارية أو املؤكدة    " ال"لعربية إىل   ا" لكْن"حيلّل  
ولتفسري التطور من هذا املعىن إىل معىن االستدراك الذي تفيده     ) حقَّا كذلك : (بعنصريها معا 

" لكْن"التأكيد ينطوي على التفرقة والتمييز، فتأكيد ما بعد         "العربية جييب قائال إنَّ     " لكن"
التطور من معىن التأكيد إىل معىن االستدراك يؤيده        "، وهو يرى أن     ٢"ييزه عما قبله  يستتبع مت 

 وأن معـىن    ٣"لالستدراك تارة وللتأكيد تارة أخرى    " لكن"ما يقوله بعض النحويني من أن       
  .االستدراك مصاحب ملعىن التأكيد

مـن  مكونة، كما يقول الفـراء      " لكنَّ" اليت خرج هبا إلياس ديب هو أن         واخلالصة
: العربية، وأن كال هاتني األداتني مكونة من      " الكْن"العربية تقابل   " لكْن"وأنّ  ) أن+ لِكْن  (
" كـنْ "، ويـرى أن     ٤)يف العربية  Kenتصري  " (كذلك): "ِكْن+ (إشارية أو مؤكدة    " ال"

مثـل  "هذا أو ذاك، فمعناها األصلي هو       : اإلشارية مبعىن " نون"كاف التشبيه و  "مكونة من   
يف اللغة العربية وأميل    " ِكْن"، وأنا أستعبد هذا الرأي ألنه ال وجود لـ          ٥"مثل ذاك "و  أ" هذا

  .إىل الرأي القائل ببساطتها فهي عندي كتلة لغوية واحدة

  

  

  

                                                           
  .٢٠٩ – ٢٠٨أساليب التوكيد، ص :  إلياس ديب- ١
  .٢٠٩ املرجع نفسه، ص - ٢
  .٢٠٩أساليب التوكيد، ص :  إلياس ديب- ٣
  .٢١٠ املرجع نفسه، ص - ٤
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ٥



  ٦

  المبحث األول
  دراسة صوتية" لكن"األداة 

  :صوتيا" لكن" تقطيع - ١

أللف خطا ال لفظـا،     ، وحذفت منها ا   "الِكن" إن صورة التلفظ هبا هي       : لِكنَّ – ١
، وتكتب صـوتيا كمـا      )ـَ/ن/نْ/ ـِ  /كـ/ ـا/ ـَ/ل: (١وتتكون من مثانية أصوات   

  ].làkinna: [يلي

  ]. là / kin / na[نَ+ ِكن + الَ : وتتألف من ثالثة مقاطع صوتية هي

+ يتكون من صامت ومصوت طويل واملـشكَّل مـن الــالم            :  املقطع األول  -
  ـا/ ـَ / ل :مدها+ الفتحـة 

+ يتكون من صامت ومصوت قصري وصامت واملشكل من الكاف          :  املقطع الثاين  -
  نْ/ ـِ / كـ : النون+ الكسرة 

: الفتحـة + النـون   : يتكون من صامت ومصوت واملشكَّل من     :  املقطع الثالث  -
  : ـَ  ونوضحه يف اجلدول التايل/ن

  نَ  كن  الَ
 ـَ  ن نْ ـِ كـ ـا ـَ  ل

  : ، وتتكون من ستة أصوات)الَِكن(التلفظ هبا، هي وصورة :  لكْن– ٢
  )نْ/ ـِ / كـ / ـا / ـَ / ل (

  ].lãkin: [وتكتب صوتيا كما يلي

  ].la|Kin. [ِكن + ال : وتتألف من مقطعين صوتيين هما

  

  :يتكون من صامت ومصوت طويل واملشكّل من: املقطع األول
  ـا/ ـَ / ل : مدها+ الفتحة + الالم 

                                                           
  . احلركات هي أبعاض احلروف عند اخلليل بن أمحد- ١



  ٧

  : يتكون من صامت ومصوت قصري وصامت واملشكّل من:الثايناملقطع 
  :النون+ الكسرة + الكاف 

  :نْ، ونوضحه يف اجلدول التايل/ ـِ / كـ 

  ِكن  الَ

  نْ ـِ كـ ـا ـَ  ل

  :وصفاا" لكن" خمارج الصوامت املكونة لألداة – ٢

نسبة شـيوعها    شيوعا يف اللغة العربية ألن       *هي أكثر األصوات الصامتة   :  الالم – ١
  .١ مرة يف كل ألف من األصوات١٢٧حوايل 

هي من حافة اللسان من أدناها إىل منتهى طرف اللسان ما بينها وبني             : " خمرجها –أ  
 وهي من املخـرج   ٢"ما يليها من احلنك األعلى وما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية          

فهي إذن من األصوات الذّولقية،     . يلالثامن عند سيبوبه ومن تبعه واملخرج التاسع عند اخلل        
أوسـع خمـارج   "وهـي مـن   ٣"خلروجها من ذلق اللّسان أي من طرفيه " ذلقية"وتسمى  "

" لثـة "إذ ميكن إخراجها من كلتا حافيت اللسان، وما حياذيهمـا مـن          " الذّلقية"األصوات  
  .٤"الضاحكتني والنابني والرباعيتني

  : صفاا–ب 

                                                           
وقد استبدلتها مبصطلح الصامتة حىت ال يقع التباس بـني          " الساكنة"صوات   استعمل إبراهيم أنيس لفظة األ     - *

  معىن الساكن مبعىن الصامت والساكن الذي يوحي إىل السكون
األصوات اللغوية، مطبعة أبناء وهبة حممد حسان، الناشر مكتبة األجنلو مصرية، القـاهرة،             :  إبراهيم أنيس  - ١

  .٢٠٣م، ص ١٩٦١
، ١، املطبعة الكربى األمريية ببوالق، مصر احملمية، ط       "الكتاب: "رو بن عثمان بن قنرب     سيبويه أبو بشر عم    - ٢

  . ٤٠٥، ص ٢ هـ، ج١٣١٦
  .٢١٢ م، ص ١٩٩٢، ١، دار الفكر اللبناين، بريوت، ط"علم األصوات اللغوية: " عصام نور الدين- ٣
  .٢١٣ املرجع نفسه، ص - ٤



  ٨

ت اجملهورة، وقد عرف سيبوبه احلرف اجملهـور بأنـه          الالم من األصوا  :  اجلهر – ١
حرف أُشبع االعتماد يف موضعه ومنع النفس أي جيري معه حىت ينقضي االعتماد عليـه               "

، ويرى احملدثون أنَّ اجلهر ينتجـه    ١"وجيري الصوت فيه فبهذه حال اجملهورة يف احللق والفم        
بض أثناء حالة اجلهر فتحة املزمار      تنق"صوت إضايف ينشأ من اهتزاز األوتار الصوتية حيث         

ويقترب الوتران الصوتيان أحدمها من اآلخر، فيضيق الفارغ بينهما حبيث يـسمح مبـرور              
اهلواء، ولكن مع إحداث اهتزازات وذبذبات منتظمة للوترين الصوتيني، فتحدث األصوات           

  ٢"اجملهورة

  .والصفة املقابلة للجهر هي اهلمس

إن الالَّم حرف متوسط بني الشدة والرخـاوة        : لرخاوة التوسط بني الّشدة وا    – ٢
  .وهذا يعين أن هناك أصوات شديدة وأخرى رخوة وأصوات تتوسط بني الشدة والرخاوة

واعلم أن املقياس األساسي الذي يعتمد عليه يف متييز األصوات اللغوية هـو درجـة               
  .ألعضاء املصوتة لهاتساع أو انفتاح القناة الصوتية أو ممر اهلواء أو اعتراض ا

فإذا حصل اعترض أحد األعضاء الصوتية الصائتة على اهلواء املتصاعد من احلنجرة أو             
الصدر ووقع انسداد تام ملمر اهلواء واحتباس يف وقت وجيز جدا مث انطلق اهلـواء دفعـة                 

  .واحدة بإزالة ذلك االعتراض وانفتحت القناة فهو صوت شديد

اعترض طريقه أحد األعضاء املصوتة اعتراضا جزئيا غـري         أما إذا مر من التجاويف و     
تام حبيث يضيق ممر اهلواء فإن الصوت الناتج يكون صوتا رخوا أو تسريبيا كما يسميه ابن                

  .سينا نظرا لتسرب اهلواء

أما احلروف املتوسطة بني الشدة والرخاوة فهي حروف غري شديدة وغري رخوة فهي             
 بينية ألنه حيصل أثناء النطق هبا اعتراض مقترن بانفتاح ملمر           بني بني لذلك سموها حروف    

اعلـم أن   ": "علم األصـوات اللغويـة    "ويف شأا يقول عصام نور الدين يف كتابه         . اهلواء

                                                           
  .٤٠٥، ص ٢ سيبويه، الكتاب ج- ١
  .٢٢٩علم األصوات اللغوية، ص :  الدين عصام نور- ٢



  ٩

األصوات قد تتوسط بني الشدة والرخاوة حىت ال يتم انطالق الصوت انطالقا حرا، وال يتم               
  .١"حبسه حبسا تاما

لترقيق ظاهرة صوتية ناجتة عن عملية االستفال اليت تعين االخنفاض          إن ا :  الترقيق – ٣
  .وهو ضد االستعالء

وحتدث هذه العملية بأن ينخفض اللسان حنو مقدمة جتويف الفم فيخرج الصوت من             
والـالم مـن    . ٢أسفل الفم، وذلك ليستفل اللّسان عند النطق بالصوت إىل احلنك األسفل          

وقد كانت العرب تفرق    . فهو مرقق غري مفخم   .  االستفال احلروف اليت حتدث فيها ظاهرة    
وقد اّتفقوا كلّهم على أنّ الالّم املغلّظة يف اسـم اجلاللـة            "بني الالم املغلظة والالم املرققة،      

مغلظة وجوبا إذا كانت مسبوقة بضمة أو بفتحة ومرققة وجوبا إذا كانت مـسبوقة              " اهللا"
تغلّظ الالّم بشروط منها أن جياور الـالم صـوت          األصل يف الالم الترقيق و    "، و ٣"بكسرة

ويقول إبراهيم أنيس يف التفريق بني الالم  املرققـة          . ٤"استعالء أو أن تكون الالم مفتوحة     
والفرق بني الالم املرققة واملغلّظة فهو يف وضع اللسان مع كـلّ منـهما، ألن               : "واملغلّظة

  .٥"اللسان مع املغلّظة يتخذ شكال مقعرا

 …واالنفتاح أو االستفتاح هو عكس االطباق       . "الالم صوت منفتح  : نفتاح اال – ٤
ويكون بانفتاح ما بني اللسان واحلنك األعلى وجريان النفس عند النطق بأصـواته، دون              

أي أنه يكون نتيجة انفراج ظهر اللـسان عنـد النطـق            (...) عائق بني اللسان واحلنك     
  ٦"بالصوت وعدم إطباقه على احلنك األعلى

 ويعرف سـيبويه احلـرف   ٧"صفة سجلها علماء العربية لالم "وهي  :  االحنراف – ٥
هو حرف شديد جرى فيه الصوت الحنراف اللسان مـع الـصوت ومل             "املنحرف بقوله   

                                                           
  .٢٢٦علم األصوات اللغوية، ص :  عصام نور الدين- ١
  .٢٣٤ املرجع نفسه، ص - ٢
  .٢٢٨، ص ١٩٩٤، ١، دار املعارف، ط"يف علم األصوات اللغوية وعيوب النطق: " زهران البدرا وي- ٣
  .٢٢٨ املرجع نفسه، ص - ٤
  .٦٥ص األصوات اللغوية، :  إبراهيم أنيس- ٥
  .٢٣٦علم األصوات اللغوية، ص :  عصام نور الدين- ٦
  .٢٢٧علم األصوات اللغوية وعيوب النطق، ص :  زهران البدراوي- ٧



  ١٠

وهو الالّم وإن شئت مـددت فيهـا        . يعترض على الصوت كاعتراض احلروف الشديدة     
موضعه وليس خيرج الصوت من     الصوت وليس كالرخوة ألن طرف اللسان ال يتجاىف عن          
  .١"موضع الالّم ولكن من ناحييت مستدق اللّسان فويق ذلك

هو حرف منحرف ألن اللسان ينحرف فيه مـع الـصوت،           : "أما ابن جين فيقول   
وتتجاىف ناحيتا مستدق اللسان عن اعتراضهما على الصوت، فيخرج الصوت من تينيـك             

ن فصفة االحنراف هي نتيجة الحنراف اللسان أثناء         إذ ٢"الناحيتني، ومما فويقهما، وهو الالم    
ولذلك مساه علماء األصوات األوربيـون حرفـا        : فيجري اهلواء من جانبيه   "النطق بالالم،   

عند النطق بـالالم    : " ومن احملدثني من وصف عملية نطق الالم بصفة دقيقة بقوله          ٣"جانبيا
ي ضيق حيدث فيه اهلواء نوعا ضعيفا من        يتخذ اهلواء جمراه يف احللق وعلى جانيب الفم يف جمر         

ويف أثناء مرور من أحد جانيب الفم أو من كليهما يتصل طرف اللسان بأصـول               . احلفيف
  .٤"الثنايا العليا وبذلك حيال بني اهلواء ومروره من وسط الفم فيتسرب من جانبيه

  

  

  

  

  

ون وقد مسوها بأحرف    وهناك عالقة صوتية أحسها علماء العربية بني الالم والراء والن         
  .٥الذالقة

  : الكاف– ٢
                                                           

  .٤٠٦، ص ٢ج: الكتاب:  سيبويه- ١
مصطفى السقا وحممد الزفزاف وإبراهيم مـصطفى، وعبـد اهللا        : ، حتقيق "سر صناعة اإلعراب  : " ابن جين  - ٢

  .٧٢، ص ١ركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، جأمني، ملتزم الطبع ش
  .٢٢٧علم األصوات اللغوية وعيوب النطق، ص :  زهران البدراوي- ٣
  .٦٥األصوات اللغوية، ص : ، وإبراهيم أنيس٢٢٨ – ٢٢٧ املرجع نفسه، ص - ٤
  .٢٣٠يف علم األصوات وعيوب النطق، ص :  زهران البدراوي- ٥



  ١١

من أسفل من موضع القاف من اللسان قلـيال         : "خمرجه حسب سيبويه  :  خمرجه –أ  
ويتكون هذا الصوت برفع أقصى     "، وهو هلوي،    ١"ومما يليه من احلنك األعلى خمرج الكاف      

ى نفسه ليسد   اللسان اجتاه أقصى احلنك األعلى والتصاقه به مع ارتفاع أقصى احلنك األعل           
جمرى اهلواء مع األنف مث يضغط اهلواء ملدة من الزمن مث يطلق سراح اجملرى اهلوائي فيحدث                

  . ٢"انفجار وال يتذبذب الوتران الصوتيان عند النطق به

  : صفاته–ب 

حـرف أُضـعف   : "الكاف حرف مهموس وقد عرفه سيبويه بقولـه   :  اهلمس – ١
ه وأنت تعرف ذلك إذا اعتربت فرددت احلـرف         االعتماد يف موضعه حىت جرى النفس مع      

  . ٣"مع جري النفس

واهلمس عكس اجلهر، وأهم فارق بينهما هو عدم حدوث الصوت الناتج عن اهتزاز             
الوتران الصوتيان، وال يهتـزان، وال      "األوتار الصوتية يف الصوت املهموس الذي يرختي فيه         

عضهما عن بعض أثناء مرور اهلواء مـن        ألن انفراج الوترين الصوتيني ب    ... حيدثان ذبذبات   
 فال يتذبذب الوتران الـصوتيان      …الرئتني يسمح للهواء باخلروج دون أن يقابله أي عائق          

  .٤"وال يهتزان، فيحدث الصوت املهموس

هو الذي مينـع الـصوت أن       "الكاف حرف شديد، واحلرف الشديد      :  الشدة – ٢
 مث رمت مد صوتك يف القاف والطـاء،         احلق، والشط، :  أال ترى أنك لو قلت     ٥"جيري فيه 

  . ٦لكان ذلك ممتنعا

                                                           
  .٤٠٥، ص ٢الكتاب، ج:  سيبويه- ١
  .١٠٨م، ص ١٩٧٣األصوات، دار املعارف مبصر، : علم اللغة العام، القسم الثاين: كمال حممد بشر - ٢
  .٤٠٥، ص ٢الكتاب، ج:  سيبويه- ٣
  .٢٢٩علم األصوات اللغوية، ص :  عصام نور الدين- ٤
  .٤٠٦، ص ٢الكتاب ج: سيبويه- ٥

  .٧٠، ص ١سر صناعة اإلعراب، ج:      ابن جين
  .٧٠، ص ١سر صناعة اإلعراب، ج:  ابن جين- ٦



  ١٢

ويتكون من احنباس اهلواء يف جمراه عندما خيرج من الرئتني حبسا تاما يف موضع مـن            
املواضع، فيضغط اهلواء، مث يطلق سراح اجملرى اهلوائي فجأة، فيندفع اهلواء حمـدثا صـوتا               

  ١شديدا

وسبق أن عرفنا معىن الترقيق     . مفخمحرف مرقق غري    " كاف"احلرف  :  الترقيق – ٣
  .يف احلرف الم

  .منفتح وهي صفة عكس اإلطباق" كاف"احلرف :  االنفتاح أو االستفتاح– ٤

  

  

  

ومن الظواهر اللهجية اليت أشار إليها العرب قدميا ظاهريت الكشكشة والكسكـسة            
  .٢فاألوىل تعين إبدال الكاف شينا والثانية إبدال الكاف سينا

  : النون– ٣

هو من األصوات الذولقية وخمرجه من حافة اللسان، مـن أدناهـا إىل             :  خمرجه –أ  
وحيدث هـذا   . ٣منتهى اللسان، ما بينهما وبني ما يليها من احلنك األعلى، وما فويق الثنايا            

عندما يوقف اهلواء يف الفم وقفا تاما بأن يعتمد اللسان على أصول الثنايا العليـا               "الصوت  
ني، وهبذا يتمكن اهلواء اخلارج من الرئتني بسبب الضغط من أن ينفذ عن             خبفض احلنك اللّ  

تنضغط اللهاة إىل اخللف فيسد اجملـرى املـؤدي إىل          " وعند النطق بالنون     ٤"طريق األنف 
اخليشوم، بينما هي تتقدم إىل األمام لتخلى جمرى الصوت خيرج من اخليشوم عند إظهـار               

  .٥"لغته

                                                           
  .٢٢٤علم األصوات اللغوية، ص :  عصام نور الدين- ١
  ).بتصرف. (٢٠٨يف علم األصوات اللغوية وعيوب النطق، ص :  زهران البدراوي- ٢
  .٢١٢علم األصوات اللغوية، ص :  عصام نور الدين- ٣
  .١٥٦، ١٥٥م، ص ١٩٩٢، ٢خليل، دار الفكر العريب، طحلمي : علم اللغة، قدم له:  حممود السعران- ٤
  .٢٥١يف علم األصوات اللغوية وعيوب النطق، ص :  زهران البدراوي- ٥



  ١٣

  : صفاته–ب 

  . اجلهر– ١

  . التوسط بني الشدة والرخاوة– ٢

  . الترقيق– ٣

  .ولقد تطرقت هلذه الصفات فيما سبق، والصفة املميزة للنون هي الغنة

حتدث الغنة من الناحية الفيزيولوجية بفتح املمر الذي يصل بني جتويـف            :  الغّنة – ٤
 اخلياشـيم ممـا   الفم وجتويف األنف ويتم ذلك بتقدم اللهاة إىل األمام قليال فيمر اهلواء عرب     

الصوت الزائد على جسمي النون واملـيم       "حيدث صدى يعرف بالغنة وجاء يف تعريفها أا         
  .١"منبعثا يف اخليشوم املركّب فوق غار الفم األعلى

الغنة يف النون الـساكنة     "واجلدير بالذكر أن هناك نونا مظهرة ونونا ساكنة وخفية و         
، وقد تنبـه    ٢" الساكنة اخلفية أزيد من الساكنة واملظهرة      أظهر منها يف النون املتحركة، ويف     

العرب القدامى إىل وجود أكثر من خمرج للنون الساكنة وذلك راجع لتأثرها بغريها مـن               
فهي عندما تسكن يتحقّق اتصاهلا     "خمارج احلروف اليت جتاورها مما جعلها عرضة للتغيرات،         

  .٣"رها بغريهامبا بعدها اتصاال مباشرا ومن هنا يظهر تأث

عندما يوجد أحـد    "هناك نطقان للنون أوهلما النطق هبا نطقا خالصا ويتحقّق ذلك           
 فتكون حروف احللق    ٤"حروف احللق وهذا راجع لبعد خمرج هذه احلروف عن خمرج النون          

ويطلق على هـذا النطـق      . اهلمزة واهلاء واحلاء والعني واخلاء والغني     : قبل النون واليت هي   
وثانيهما النطّق هبا يف حالة إخفاء وتكون كذلك إذا كانـت متبوعـة             .  باإلظهار اخلالص

حبرف من احلروف اخلمسة عشر وهي القاف والكاف واجليم والشني والـضاد والـصاد              
  .والزاي والسني والظاء والذال والتاء والطاء والدال والثاء والفاء

                                                           
  ).اهلامش( املرجع نفسه والصفحة نفسها - ١
  .٢٥١، ص )اهلامش(يف علم األصوات اللغوية وعيوب النطق، :  زهران البدراوي- ٢
  .٢٥٢ املرجع نفسه، ص - ٣
  .٢٥٣يف علم األصوات اللغوية وعيوب النطق، ص :  البدراوي زهران- ٤



  ١٤

 فأما اإلدغام التام فيكون يف الـراء        .باإلضافة إىل إدغامها إدغاما تاما وإدغاما ناقصا      
فناؤها مع بقاء ما يشعر هبا وهو ما        "وأما اإلدغام الناقص فهو     ).  من رهبم  –مرهبم  : (والالم

 باإلضافة إىل ذلك هناك قلب النون ميمـا وذلـك إذا ويل النـون               ١يعرف باإلدغام بالغنة  
).  أمبـئهم –أنبـئهم  : (األنفية مثلفتفقد النون خمرجها وحتتفظ بصفتها    (...) الساكنة باء   

  .٢)" مم بعد-من بعد (

  

  

  

  :مالحظة

هـي كلمـة     " لكن"إن الكلمة اليت نستعملها يف عاميتنا اجلزائرية للداللة على معىن           
"حها إىل أصـلها            " َبصذلك عندما نرد وتستخدم ملعىن االستدراك، ونستطيع أن نستشف

" َبـصح "اليت حتولت إىل    " باألصح" من كلمة    اللغوي الفصيح، فهي حسب رأيي منحدرة     
رغبة يف التخفيف ألن اللّسان العريب يؤثر النطق باحلركات اخلفيفة، فبعد أن كانت تتكون              

  ".َبصح"حتولت إىل مقطعني يف " باألصح"من ثالثة مقاطع يف كلمة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ١
  .٢٥٥ املرجع نفسه، ص - ٢



  ١٥

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني
  من األدوات المختصة باألسماء" لِكنَّ"

إن بعض احلروف عامل، وبعضها اآلخر غري عامل، فاحلروف العاملة هي احلـروف             
واحلرف الذي ال . اليت ختتص باألمساء فال تباشر األفعال أو ختتص باألفعال فال تباشر األمساء     

، فبعضها يعمل عمال هو فيه أصيل، والبعض اآلخر         ١اختصاص له بأحد القبيلني ال عمل له      
دخلت على أمري املؤمنني علي     : قال أبو األسود  ". "كِإنَّ وأخواا "،  يعمل عمال هو فيه فرع    

: ما هذا يا أمري املؤمنني؟ فقال     : بن أيب طالب رضي اهللا عنه، فوجدت يف يده رقعة، فقلت          
إين تأملت كالم الناس فوجدته قد فسد مبخالطة األعاجم فأردت أن أضـع هلـم شـيئا                 

الكالم اسم، وفعـل،    : "إيلّ الرقعة، وفيها مكتوب   يرجعون إليه، ويعتمدون عليه؛ مث ألقى       
مث قـال   ٢" "وحرف؛ فاالسم ما أنبأ عن املسمى، والفعل ما أنبئ به، واحلرف ما جاء ملعىن             

فلما عرضتها على علي رضي اهللا      " لِكنَّ"إنَّ وأخواا ما خال     : فكان ما وقع إيلّ   : "األسود
مـا  : هي منها فأحلقها، مث قـال     :  منها؛ فقال  ما حسبتها : ؟ فقلت لِكنَّوأين  : عنه، قال يل  

  .٣"فلذلك مسي النحو حنوا! أحسن هذا النحو الذي حنوت

                                                           
  .١٥٣، ص )ط. د (م ١٩٧٩أصول النحو العريب، جامعة تشرين الالذقية، :  حممد خري احللواين- ١
حممـد  : ، حتقيق " األلباء يف طبقات األدباء    نزهة: " األنباري أبو الربكات كمال الدين عبد الرمحن بن حممد         - ٢

  .٤أبو الفضل إبراهيم، دار ضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة، ص 
  .٥ املرجع نفسه، ص - ٣
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، فكان من ذلـك     *مجعت أشياء وعرضتها عليه   : "ويف رواية أخرى قال أبو األسود     
ملا : فقال يل لكنَّ،  ِإنَّ وأَنَّ، وليت، ولعلَّ، وكأنَّ ومل أذكر        : حروف النصب، فذكرت منها   

مـن  " لكنَّ"، فاعتربت   ١"بل هي منها، فزدها فيها    : مل أحسبها منها، فقال   : ا؟ فقلت تركته
  .أخوات إنَّ الناصبة

هذا باب احلروف اخلمسة اليت تعمـل       : "وأخواا بقوله " إنّ"وقد عنون سيبويه لـ     
املفتـوحــة ألن   " أنّ" وعدها مخسة، فأسـقط      ٢"فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعـده     

، وملّا نظر فيه املربد رأى ضرورة اختصاره، فنجح يف ذلـك إذ             ٣املكسورة" إنّ"أصلــها  
، وكـأنَّ، ولعـلَّ،     لَِكنَّإن، وأنَّ، و  "وهي  " باب األحرف اخلمسة املشبهة باألفعال    "مساه  
 وقد مسيت كذلك ألا تعمل عمل الفعل، وسنعود هلذه النقطـة بـشيء مـن                ٤"وليت،

  .التفصيل فيما سيأيت
  :"ِكنَّل" عمل – ١
  . اليت تنصب املبتدأ وترفع اخلرب*من احلروف الناسخة" لِكنَّ"
، ٥"ورغم اخلليل أا عملت عملني الرفع والنصب كما عملت كان الرفع والنصب           "

ألنها ال تتصرف تصرف األفعال وال يضمر فيها املرفوع كما يضمر           "إال أنه ال ميكن ذلك      
 تدخل على املبتدأ واخلرب فتنصب املبتـدأ        ١روف كلّها فهذه احل : "قال ابن جين  . ٦"يف كان 

                                                           
  . أي على أمري املؤمنني علي ابن أيب طالب كرم اهللا وجهه- *
حممد أبو الفـضل    : ، حتقيق "باء النحاة إنباه الرواة على أن   : " القفطي مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف        - ١

  .٤، ص ١م، ج١٩٥٠، ١إبراهيم، مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة، ط
  .٢٨٠، ص١ سيبويه الكتاب، ج- ٢
: ، شرح وحتقيـق   "شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك      : " ابن عقيل هباء الدين عبد اهللا بن العقيلي اهلمذاين         - ٣

  .٣٤، ص١حممد حميي الدين عبد احلميد، ج
د ت  (حممد عبد اخلالق عظيمة، عامل الكتب، بـريوت         : املقتضب، حتقيق :  املربد أبو العباس حممد بن زيد      - ٤

  .١٠٧، ص ٤، ج)ط
ما يرفع حكـم املبتـدأ           :  النسخ لغة معناه اإلزالة، يقال نسخت الشمس الظِّلَّ إذا أزالته، واصطالحا هو            - *

  .أو اخلرب
  .٢٨٠، ص١الكتاب، ج:  سيبويه- ٥
  . املرجع نفسه، والصفحة نفسها- ٦
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 وامسها مشبه باملفعــول وخربهــا مـشبه         ٢ويصري امسها وترفع اخلرب ويصري خربهـا     
هذه احلروف على اختالف معانيها تنصب االسـم        : "ويوافقه الزجاجي إذ يقول   . ٣بالفاعل

 للفعل وذلك أـا تطلـب   ، وإمنا نصبت االسم ورفعت اخلرب ملضارعتها    (...)وترفع اخلرب   
  .٤"امسني كما يطلبها الفعل املتعدي

  :قال ابن مالك

  كأنَّ، عكس مال كان من عمل *   ، لعلَّ  لكنَّإلنَّ وأنَّ، ليت، "
  ٥ابَنه ذُو دعنولِكـنَّ كُفٌء، *   كـإنَّ زيـدا عـاملٌ بأني   

  . دخوهلافامسها هو املسند إليه من معموليها، وخربها هو املسند بعد

ولقد أثارت مسألة عمل احلروف املشبهة باألفعال يف اخلرب مـسألة خـالف بـني               
ال ترفع اخلرب، وإمنا    " إنّ وأخواا "الكوفيني والبصريني، فقد ذهب الكوفيون إىل القول بأن         

اخلرب يرتفع مبا كان يرتفع به قبل دخوهلا، ألا فرع على العمل فال تعمل عمله، ألن الفرع                 
وإمنا نصبت لشبه الفعل، فينبغي أن ال تعمل يف اخلرب؛ ألنه يؤدي            . "٦"أضعف من الفعل  أبدا  

                                                                                                                                                               
  ".إنَّ وأخواا"ويقصد هبا - ١
أوضع املسالك إىل   :  ابن هشام األنصاري   – ١٧اهلادي كشريدة، ص    : ، حتقيق "اللمع يف النحو  : " ابن جين  - ٢

، حممد حمي الدين عبد احلميد، مطبعة السعادة مـصر        : ألفية ابن مالك، حقّقه وضبطه وعلّق على حواشيه       
 – ٢٠٩، ص   ١مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ج     : ابن هشام . ٥٢، ص )د،ط(م  ١٩٤٩ – هـ   ١٣٦٧

: الزجاجي أبو القاسم عبد الـرمحن بـن إسـحاق         . ٣١٧م، ص   ١٩٦٣الكليات،  : العكربي أبو البقاء  
 الفارسـي   – ٦٤م، ص   ١٩٢٦ابن أيب شنب، مطبعة جول كلربونل باجلزائر،        : ، تصحيح وشرح  "اجلمل"

، ١:حسن شاذيل فرهور، مطبعة دار التـأليف، القـاهرة، ط         :  اإليضاح العضدي، حتقيق وتقدمي    :أبو علي 
  .١١٥ص

، ٢أمحد حممد اخلـراط، دار القلـم، دمـشق، ط         : حتقيق" رصف املباين يف شرح حروف املعاين     : "املالقي
  .٣٤٨م، ص١٩٨٥

  .١٧اللمع يف النحو، ص :  ابن جين- ٣
  .٦٥اجلمل، ص :  الزجاجي- ٤
  .٣٤٥، ص ١شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج: ن عقيل اب- ٥
 – هــ    ١٣٧٧حممد هبجة البيطار، مطبعة الترقـي بدمـشق،         : حتقيق" كتاب أسرار العربية  : " األنباري - ٦

  .١٥٠م، ص ١٩٥٧
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، وكان رأي البصريني خمالفا لرأي الكوفيني كالعادة حيث         ١"إىل التسوية بني األصل والفرع    
إمنا قلنا أن هذه األحرف تعمل يف اخلرب وذلك ألا قويت مـشاهبتها             : "احتجوا بأن قالوا  

٢"ها أشبهته لفظا ومعىنللفعل؛ ألن.  

وقد أجاب األنباري على كلمات الكوفيني بضرب مثال اسم الفاعل الذي يعمـل             
والذي يدلُّ على فساد ما ادعيتموه  من ضعف عملها أا تعمـل يف              : "لشبه بالفعل مث قال   

اال  [ : ، حنو قوله٣االسم إذا فصلت بينها وبينه بظرف أو حرف جر، دينا أنك مث ". ] إن ل
على أنا قد عملنا مبقتضى كوا فرعا؛ فإذا ألزمناهـا          : "طرق إىل مسألة الفرع حيث قال     ت

طريقة واحدة، وأوجبنا فيها تقدمي املنصوب على املرفوع، ومل جنوز فيها الـوجهني كمـا               
جوزنا مع الفعل؛ لئال جيري جمرى الفعل  فيسوى بني األصل والفـرع، وكـان تقـدمي                 

؛ ألن األصل أن يأيت الفاعل بعد الفعل قبل ذكـر           ٤"بينها وبني الفعل  املنصوب أوىل ليفرق    
املفعول، وتقدمي املنصوب يف هذه احلالة بين خمالفة هذه األحرف للفعل واحنطاطهـا عـن               

فالنحويون يرون أنّ األحرف املشبهة باألفعال تقع يف تركيب جامد غري قابل للتقدمي             . رتبته
  .٥دمي املنصوب، وتأخري املرفوعإذ البد فيه من تق. والتأخري

وذلـك  "أما قوهلم ببقاء اخلرب مرفوعا قبل دخوهلا فهو فاسد حسب األنباري دائما،             
ألنَّ اخلرب على قوهلم مرفوع باملبتدأ، كما أن املبتدأ مرفوع به؛ فهما يترافعان، وال خالف               

إنه مرفوع  مبـا  : قلناأن الترافع قد زال بدخول هذه األحرف على املبتدأ ونصبها إياه؛ فلو            
كان يرتفع به قبل دخوهلا قبل زواله لكان ذلك يؤدي إىل أن يرتفع اخلرب بغري عامل، وذلك                 

  .٦"حمال

أما قوهلم إن الدليل على ضعف عملها أنه يدخل على اخلرب ما يدخل على الفعل لو                
  :ابتدئ به كقول الشاعر

                                                           
  .١٧٨، ص١البصريني والكوفيني، ج: اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني:  األنباري- ١
  .١٤٨كتاب أسرار العربية، ص : الصفحة نفسها، األنباري املرجع نفسه و- ٢
  .١٤٨، ص١اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني، ج:  األنباري- ٣
  .١٧٩ – ١٧٨، ص١ املرجع نفسه، ج- ٤
  ).بتصرف (١٨٤أصول النحو العريب، ص :  حممد خري احللواين- ٥
  .١٧٩، ص ١لبصريني والكوفيني، جا: اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني:  األنباري- ٦
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  .إني إذن أهِلَك أو فتطريا

: ذوذ ذلك وبانعدام احلجة فيه، وأن اخلرب حمذوف كأنه قال         فقد أجاب البصريون بش   
  .١وحذف الفعل الذي هو اخلرب. إني أذلُّ إذن أهلك أو أطريا

  
  .إذا كان ضمري الشأن" لكنَّ"وهناك من أجاز حذف اسم 

  :قال أمية بن أيب الصلت 
  *بعدته يرتل به وهو أعَزلُ*  ولكن من ال يلق أمرا ينوره  

حبذف األلـف وجزمهـا     " يلق"يف هذا البيت شرطية بدليل جزمها للفعل        " من"إنّ  
واملعلوم أن أمساء الشرط تتصدر اجلملة وال يعمل فيها ما          . بالسكون" يرتل"جلواب الشرط   

  .قبلها

" لكنَّ"اسم  "وهلذا قال العلماء إنَّ     . من" لكنَّ"وقد رأينا يف هذا البيت كيف تقدمت        
ومجلة املبتدأ واخلـرب يف     . مبتدأ خربه ما بعده   " من"ن حمذوفا، وأنَّ    يف هذا البيت ضمري الشأ    

  ٢"لكنَّ"حمل رفع خرب 

  :وقال الفرزدق

  ٣ولكن زجني عظيم املشافر*  فلو كنت ضبيا عرفت قرابيت   
ولكـن  "يف قوله   "لكنَّ"واالستشهاد هبذا البيت على ما رواه النحاة يف حذف اسم           

  ".زجني

                                                           
  .١٧٩، ص١ املرجع نفسه، ج- ١
 يقول الشاعر أنه من مل يتخذ لنوازل الدهر العدة قبل أن ترتل به، فإا ستدمهه وترتل به يف الوقت الذي ال                   - *

يكون معه عدة الدفاع شيء فال ينجو منها لذلك جيب أن يتبصر اإلنسان العواقب ويهيئ نفسه ملالقـاة                  
  .صاعبامل

  ).اهلامش. (١٨٢، ص ١اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ج:  األنباري- ٢
   البيت يف هجاء رجل من ضبة امسه أيوب بن عيسى - ٣
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وأخواا ال جيوز إال أن     " لكنَّ"وحذف اسم   . ك زجني غليظ املشافر   ولكن: والتقدير
فيكون احملذوف هـو خـرب      " زجني"، وهناك من رواه بنصب      ١يكون االسم ضمري الشأن   

"ه قال"لكنفكأن ،:  

  .، وهو أقيس٢وهو مذهب سيبويه. ولكن زجنيا عظيَم املشاِفِر ال يعرف قرابيت

  :وأنشد سيبويه قول الشاعر

  .أناخ قليال فوق ظهر سبيل*   طالبا  لكنَّ و*فما كنت َضفَّاطا

 طالبا منيخا أنا فالنصب أجود ألنه لو أراد إضمارا خلفّف وجلعل املضمر             لكنَّأي و "
  . ٣" زجنيلكنَّو: ما أنت صاِلحا ولكن طاحل، ورفعه على قوله: مبتدأ كقولك

  :والفعل" لكنَّ" أوجه الشبه بني – ٢

فمن حيث البنية   . الفعل لفظا ومعىن  " إنّ"اليت هي من أخوات     " لكنَّ  " لقد شبهت   
اللفظية فهي تشبهها يف كوا تأيت على ثالثة أحرف كما هو شأن الفعل، كما أا مبنيـة                 

 وتلحقها نون الوقاية أحيانا تقول      ٤على الفتح كما هو حال الفعل املاضي املبين على الفتح         
  .لَِكنين 

ية املعنوية فتشبهها من حيث أنها تقتضي امسا كما يقتضي الفعل االسم            أَما من الناح  
  .استدركت" لكّن"وأَنَّ فيها معىن الفعل فمعىن 

                                                           
  .٢٨٢، ص ١اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني، ج:  األنباري- ١
عبـد  : حتقيـق األصول يف النحو،    : ، ابن السراج أبو بكر حممد بن سهل       ٢٨٢ ص ١الكتاب، ج :  سيبويه - ٢

  .٢٤٧،ص ١م، ج١٩٨٥هـ ١٤٠٥، ١احلسنني الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط
الذي يقضي حاجته من جوفه، والطالب هو الذي يطلب اإلبل الضالة، كأنه نزل على راحلتـه                :  الضفاط - *

  .ألمر فظن قوم أنه يقضي حاجته
، ١ف بـني النحـويني، ج     االنصاف يف مسائل اخلـال    :  األنباري - ٢٨٢، ص   ١الكتاب، ج :   سيبويه  - ٣

  )اهلامش. (١٨٣ص
 – ١٤٨كتاب أسرار العربيـة، ص      :  األنباري – ١٧٨، ص   ١االنصاف يف مسائل اخلالف، ج    :  األنباري - ٤

اإلغراب يف جدل االعراب وملع األدلة يف أصول النحو، قدم هلما وعين بتحقيقهما، سـعيد األفغـاين،                 
  .١٣٩، ص )ط.د (١٩٥٧دمشق، 



  ٢١

إنّ وأخواا أشبهت األفعال؛ ألا ال تقع إال على األمساء، وفيها املعاين            : "قال املربد 
لِّالً شبه هذه احلروف بالفعل      واالستدراك ويقول األنباري معَ    ١"من الترجي والتمني والتشبيه   

  .٢"أحدها أا تقتضي االسم كما أن الفعل يقتضي االسم والثاين أنَّ فيها معىن الفعل"

  

فلما أشبهت الفعل من هذه األوجه وجب أن تعمل عمل الفعل، والفعل يكون لـه      "
مرفـوع  " لكـنّ "فينبغي أن يكون هلذه احلروف واليت مـن بينـها           . ٣"مرفوع ومنصوب 

تطلـب  " لكـن "و  ٤"ليكون املرفوع مشبها بالفاعل واملنصوب مشبها باملفعول      "نصوب  وم
وبقية أخواا تقدمي املنصوب    " لكن"امسني كما يطلبها الفعل املتعدي إال أنَّ املالحظ على          

وتقدمي املنصوب على املرفوع فرع، فألزموا   الفرع الفرع؛          "فيها على املرفوع ألا فروع،      
 هذه احلروف ملّا أشبهت الفعل لفظا ومعىن ألزموا فيها تقدمي املنصوب على املرفوع              أو ألنَّ 

  .٥"ليعلم أا حروف أشبهت األفعال وليست أفعاال

إنما قدم املنصوب يف هذا الباب على املرفوع فرقا بينـهما وبـني             : "قال ابن يعيش  
اسه يف تقدمي املرفوع على الفعل، فالفعل من حيث كان األصل يف العمل جرى على سنن قي        

املنصوب إذ كان رتبة الفاعل مقدمة على املفعول وهذه احلروف ملّا كانت فروعـا علـى                
األفعال وحممولة عليها جعلت بينهما بأن قدم املنصوب فيها على املرفوع حطَّا هلـا عـن                

قدم املرفوع  فلو ت . ٦"درجة األفعال، إذ تقدمي املفعول على الفاعل فرع وتقدمي الفاعل أصل          
فلذلك قدمت فأشبهت من الفعل مـا       . ٧على املنصوب مل يعلم هل هي حروف أو أفعال        

  .ضرَب زيدا عمرو: قُدم مفعوله حنو

                                                           
  .١٥٩أصول النحو العريب، ص :  حممد خري الدين احللواين١٠٨، ص ٤تضب، جاملق:  املربد- ١
  .٢٢٦، ص١االنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني، ج:  األنباري- ٢
  .١٧٨، ص ١اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني، ج:  األنباري- ٣
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ٤
  .٢٢٦، ص ١ املرجع نفسه، ج- ٥
، األنباري أبـو    ٢٩٧، ص   ٢، ج )ط.د(األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،        : سيوطي ال - ٦

  .١٤٠، ص "اإلعراب يف جدل اإلعراب وملع األدلة يف أصول لنحو: "الربكات
  .١٤٩كتاب أسرار العربية، ص :  األنباري- ٧



  ٢٢

  

  

  

  

  :"لكنَّ" دخول ما على – ٣

ـ    " لكنَّ"يشترط يف عمل احلروف املشبهة بالفعل واليت من بينها           : عدم اتـصاهلا بـ
 ١"الكَافَّة فتعزهلا عن العمل ويبتدأ بعدها الكالم      " ما"حقها  وتل: "الكافة، قال الزخمشري  " ما"

 مبطل إعماهلا ألا تزيل اختصاصها باألمسـاء ويئهـا          *الزائدة بذي احلروف  " ما"فوصل  
، فتصري  ٢عمرو جبان ولكنَّما  إمنا زيد قائم،    : للدخول على الفعل فوجب إمهاهلا لذلك حنو      

اجلملة االبتدائية والفعليـة بعـدها ويـزول عنـها          عليها حروف ابتداء تقع     " ما"بدخول  
ونوع يسمى حـروف ابتـداء      : "  ووافقه املالقي فيما ذهب إليه حيث قال      . ٣االختصاص

  .٤""مـا"إنَّ وأنَّ ولِكن وليت ولعلَّ إذا دخلت على كل واحدة منها : وهي

" إنَّ" بــ    تكف عن العمل ووافقه املرادي وأحلقهـا      " ما"وذهب السيوطي إىل أن     
  .وأحكامها

  .٥"َما"غري مسموع عند اقتراا بـ " لكنَّ"فاإلعمال يف 

                                                           
صل يف علم العربية، مطبعة التقدم مبـصر،        كتاب املف :  الزخمشري فخر خوارزم  أيب القاسم حممود بن عمر         - ١

  .٢٩٢هـ، ص ١٣٢٣، ١ط
  . إن وأخواا- *
إبـراهيم  : منهج السالك إىل ألفية ابن مالـك، تـصحيح        :  األمشوين نور الدين أبو احلسن علي بن حممد        - ٢

  .١٦٤، ص١، ج)د،ط(الدجلموين، مطبعة حممد علي صبيح وأوالده مبيدان األزهر مبصر، 
  .٢٩٢ كتاب املفصل يف علم العربية، ص: الزخمشري- ٣
  .٧رصف املباين يف شرح حروف املعاين، ص :  املالقي- ٤
حممد كامل بركات، دار الكتاب العـريب للطباعـة         : تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، حتقيق    :  ابن مالك  - ٥

  .٦٥م، ص ١٩٦٨ – هـ ١٣٨٣والنشر، القاهرة، 



  ٢٣

مرة تكون ملغـاة    : "زائدة تدخل على إنَّ على ضربني     " ما"أما ابن السراج فريى أنَّ      
كافة للعمـل   " إنَّ"إمنا زيدا منطلق وتدخل على      : دخوهلا كخروجها، ال تغير إعرابا، تقول     

  ".لكنَّ"واألمر نفسه يف . ١"إمنا زيدمنطلق: بطل شبهها بالفعل فتقولفتبين معها بناء في

" لعلَّمـا "و  " كأمنَّا"مزيدة ويعملها إال أن اإلعمال يف       " ما"ومن النحويني من جيعل     
  ٢"لِكنما"و " إنما"أكثر منه يف " ليتما"و

 معـىن   اإللغاء مع كأنَّ وليت ولعل أكثر قوة لقرهبا مـن         "بينما يرى السكاكي أن     
وذهب الزجاجي إىل أنه جيوز اإلعمال يف اجلميع حكى إمنا زيدا قائم ويقاس يف               . ٣"الفعل

الباقي ووافقه ابن مالك ونقله عن ابن السراج وذهب الزجاج وابن الربيع إىل أنه جيـوز يف                 
  ٤ليت ولعل وكان خاصة ويتعني اإللغاء يف إنَّ وأنَّ ولكن وعزى ذلك إىل األخفش

، وسيبويه  "ما"لغاء أوىل باالتفاق لعدم السماع وفوات االختصاص بسبب         ولكن اإل "
وهبذا نستطيع أن نقول بـأنَّ      . ٥"منع اإلعمال يف غري ليتما للسماع املشهور فيه دون غريه         

  :حيقق أمرين" لكنَّ"على " ما"دخول 

: قولك ك٦ تغير عالمة إعراب املسند إليه بعد هذه األدوات من النصب إىل الرفع            – ١
ما اخلائن عدولكن.  

بالـدخول علـى اجلمـل      " لكنَّ" زوال اختصاص هذه األدوات اليت من بينما         – ٢
  : فتدخل على اجلملتني، فاالمسية كقول الشاعر ساعدة بن جؤية٧االمسية

                                                           
  .٢٣٢، ص ١األصول يف النحو، ج:  ابن السراج- ١
  ).اهلامش. (٢٩٣كتاب املفصل يف علم العربية، ص :  الزخمشري- ٢
مفتاح العلوم، ضبطه وكتب هوامـشه وعلّـق        :  السكاكي أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر حممد بن علي          - ٣

  .١١٠، ص )د،ط،ت(نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان : عليه
مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامـع يف علـم العربيـة،            : بن أيب بكر   السيوطي جالل الدين عبد الرمحن       - ٤

  .١٤٤، ص١السيد بدر الدين النعساين، بريوت، لبنان، ج: تصحيح
  .٣٨٦، ص ٢ج) ت.ط. د(شرح الكافية :  اإلسترابادي- ٥
عـة  متام حـسان، املطب   : أقسام الكالم العريب من حيث الشكل والوظيفة، قدم له        :  فاضل مصطفى الساقي   - ٦

  .٣١٣م، ص ١٩٧٧ هـ، ١٣٩٧مكتبة اخلاجني القاهرة، : العاملية مبصر، الناشر
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ٧



  ٢٤

  ١سباع تبغي الناس مثىن وموحد*   ولكنما أهلي بواد، أنيسه  

  

  :والفعلية كقول امرئ القيس

  ٢ أمثايل*وقد يدرك اجملد املؤثّل*   أسعى جملد مؤثل  ولكنما

فأزالت اختصاصها باجلمل االمسية فدخلت علـى مجلـة         " لكنَّ"على  " ما"دخلت  
  .فعلية

املوصولة بإنَّ وأخواا يكُفَّها عن العمل إال       " ما"ومن النحويني من يقول بأن اتصال       
قطر " وابن هشام يف كتابه      ٣الء ابن مالك  ليت فإنه جيوز فيها اإلعمال واإللغاء، ومن بني هؤ        

املوصولة ال تكف عـن العمـل إذ        " ما"بينما يرى عباس حسن أنّ      ". الندى وبل الصدى  
  :يقول

حرفا زائدا ليمنع هذه احلروف الناسخة من العمل، فـإن مل           " ما"يشترط أن تكون    "
أي إن الذي يف    (قفص بلبل   يف حنو إنّ ما يف ال     **املوصولة" ما"يكن حرفا زائدا مل مينعها مثل       

أي إن شيئا   (إنّ ما مطيعا نافع، أو ما يطيع نافع         : املوصوفة يف حنو  " ما: "ومثل) القفص بلبل 
  .يف املثالني ليست كافة أي ال متنع الناسخ عن العمل" ما"فريى أنّ . ٤)"مطيعا أو يطيع نافع

  : يف اختياره البيتمعلِّقا على املؤلف" قطر الندى وبل الصدى"ويقول حمقق الكتاب 

                                                           
  . يصف الشاعر يف هذا البيت أهله وشوقه إليهم وحنينه حنوهم ومعىن تبغي الناس تطلبهم- ١
أثل فالن ماله تـأثيال  : من قوهلمأن املؤثل بصيغة اسم املفعول يف الشطرين مأخوذ " شرح املفصل" جاء يف    - *

أثل ملكه إذا عظمه ومعىن البيت أنه لو كان يـسعى إىل َهينـات األمـور                : إذا زكّاه وأصله من قوهلم    
وصغارها ملا حتمل عناًء وال ارتكب مشقة ولكنه يسعى إىل اجملد العظيم يبنيه ويقيمه وليس بعسري علـى                  

  . يريد من اجملد مهما توعَرت طرقه واشتدت مسالكهمن كانت له مهة وشرف حمتدى أن يبلغ ما 
  .٦١٩كتاب اجلين الداين يف حروف املعاين، ص :  املرادي- ٢
  .٣٧٤، ص ١شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج:  ابن عقيل- ٣
  ".لكنما "الزائدة اليت جيب وصلها يف الكتابة هكذا" ما"املوصولة ال ترتبط معها يف الكتابة خبالف " ما "-**
، ٥النحو الوايف مع ربطة باألساليب الرفيعة واحلياة اللغوية املتجددة، دار املعارف مبصر، ط            :  عباس حسن  - ٤

  .٦٣٦، ص ١، ج١٩٧٥



  ٢٥

   ما يقضى فسوف يكونُلكنَّو*  فو اهللا ما فارقتكم قاليا لكم 

هذه " ما"إنّ املؤلف قد توهم أنّ      "عن العمل   " لكنَّ"كافة لـ   " ما"كشاهد على أن    
فمنعتها من العمل وأزالت اختصاصها باجلمل االمسية، وقد        " لكنَّ"كافة، وأا دخلت على     

هذه موصول امسي هـو     " ما"بل  . هذا، وهذا الذي توهمه املؤلَّف خطأ     تابعه األمشوين على    
. ١"ولكن هنا عاملة النصب والرفع، وهي داخلة على مجلة امسية ال فعلية           ) …" (لكنَّ"اسم  

  .٢ويرى أن البيت الصاحل لالستشهاد هو بيت امرئ القيس الذي سبق اإلشارة إليه

  ؟"لكنَّ"رب االبتداء يف خ" الم" هل جيوز دخول – ٤

، ٣إنّ زيدا لقـائم   : دون سائر أخواا حنو قولك    " إنَّ"قد تدخل الم االبتداء يف خرب       
فكان القياس أن تقدم    "وأصل هذه الالم أن تدخل على أول الكالم، ألن هلا صدر الكالم،             

عىن واحد  إلنَّ زيدا قائم يف إنّ زيدا لقائم، وإمنا كرهوا اجلمع بينهما ألما مب            : الالم فتقول 
وهلـذا الـسبب زحلقوهـا    . ٤"وهو التأكيد، وهم يكرهون اجلمع بني حرفني مبعىن واحد   

أما دخـول   . إنّ زيدا لقائم، وعلى هذا سميت الالم املزحلقة       : فأدخلوها على اخلرب فقالوا   
فقد ذهـب   . فقد كانت مسألة خالف بني الكوفيني والبصريني      " لكنَّ"هذه الالم يف خرب     

ما قام زيد   : حنو" إنَّ"كما جيوز يف خرب     " لكنَّ" أنه جيوز دخول الالم يف خرب        الكوفيون إىل 
 ٦"لكـنَّ ذهب البصريون إىل أنه ال جيوز دخول الالم يف خـرب  " يف حني  ٥ عمرا لقائم  لكنَّ

  .ولكلٍّ منهم حججه اليت يدعم هبا رأيه

                                                           
قطر الندى وبل الصدى، ومعه كتاب سبيل اهلدى بتحقيق شرح قطـر النـدى،              :  ابن هشام األنصاري   - ١

ـ         : حتقيق ، )د، ط، ت  (اب للطباعـة والنـشر والتوزيـع،        حممد حمي الدين عبـد احلميـد، دار رح
  ).اهلامش.(١٦٤ص

  .من كتابه أوضح املسالك" إنَّ وأخواا" وقد استدرك املؤلف ذلك يف باب - ٢
شرح ابن  : ابن عقيل . ٦٣ – ٦٢، ص   ٨شرح املفصل، عامل الكتب، بريوت، ج     :  ابن يعيش موفق الدين    - ٣

  ).اهلامش. (١٢٠، ص١اإليضاح العضدي، ج: سي، الفار٣٦٢، ص ١ج: عقيل على ألفية ابن مالك
  .٣٦٣، ص ١ج: ، شرح ابن عقيل٦٣، ص٨شرح املفصل، ج:  ابن يعيش- ٤
  .٢٠٩ – ٢٠٨، ص ١اإلنصاف يف مسائل اخلالف ج:  األنباري- ٥
  .٢٠٩، ص ١ املرجع نفسه، ج- ٦



  ٢٦

هادهم بشطر بيت   أما النقل فهو استش   . فتمثّلت يف النقل والقياس   أما حجج الكوفيني    
  :مقرونا بالالم وهو قول الشاعر" لكنَّ"جاء فيه خرب 

  ولكنين من حبها لكميد

زيـدت  " إنّ" "لكـنّ "وأما القياس فألن األصل يف      . ١وهناك من نقلها بلفظ لعميد    
  :عليها ال والكاف، فصارتا مجيعا حرفا واحدا، كما زيدت الالم واهلاء يف قول الشاعر

  ٢على هفوات كاذب من يقوهلا*    لوسيمة   هلنك من عبسية

 ومثال ذلـك    ٣، فإن احلرف قد يوصل يف أوله وآخره       "إنَّ"فاهلاء والالم زائدة على     
مث إنّ الكالم كثر هبا فحذف األلف مـن آخرهـا           "زيدت عليها الكاف    " ما"فهي  " كم"

ة لكثـرة   فحـذفوا األلـف واهلمـز     " ال أنْ "وأصلها  " لن"، كما قالوا    ٤"وسكِّنت ميمها 
جبواز العطف علـى    " إنَّ"كما استدلوا على أن أصلها      . ٥االستعمال، فصارتا حرفا واحدا   

فكما جيوز دخول الالم يف خـرب       "موضعها كما هو حاصل جبواز العطف على موضع إنَّ،          
  .٦"لكنَّ، فكذلك جيوز دخوهلا يف خرب "إنَّ"

وز ذلك ألنه ال خيلو إمـا أن        إمنا قلنا إنه ال جي    :  بأن قالوا  وأما البصريون فاحتجوا  "
تكون هذه الالم الم التأكيد أو الم القسم على اختالف املذهبني، وعلى كال املذهبني فال               

 فإن دخـول هــذه    *ففي حالة كوا الم التوكيد    . ٧"لكنَّيستقيم دخول الالم يف خرب      
ا مل تغري معىن االبتداء إمنا كان التفاقهما يف املعىن الذي هو التأكيد وكو    " إنّ"الالم يف خرب    

                                                           
يف أصول علم العربية، ص     العوامل املائة   : ، اجلرجاين ٢٠٩، ص ١اإلنصاف يف مسائل اخلالف ج    :  األنباري - ١

  .من عمده املرض أي أفدحه: احلزن والعميد: لكميد والكمد: ، رواية الفراء١٦٩
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ٢
  .٢١١، ص ١االنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني، ج:  األنباري- ٣
  .٢١١، ص١ املرجع نفسه، ج- ٤
  .٢١٣، ص ١ املرجع نفسه، ج- ٥
  .٢١٤، ص ١فسه، ج املرجع ن- ٦
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ٧
 صـدر   – غالبا   –الم مهملة ال تعمل فيما بعدها، فال ترفع وال تنصب، وال جتر وال جتزم هلا                :  الم التوكيد  - *

  .الكالم يف مجلتها ووظيفتها هي توكيد معىن اجلملة املثبتة



  ٢٧

فهي خمالفة هلا يف املعـىن،      " لكن" وهذا ماال ينطبق على      ١كما جاز ذلك مع االبتداء احملض     
فإمنا حسنت مع   "أما يف حالة كوا الم القسم       . وقد أحدثت معىن جديدا  وهو االستدراك      

" لكـنَّ " وأمـا    .تقع يف جواب القسم كما أنّ الالم تقع يف جواب القـسم           " إنَّ"إنَّ ألن   
  . وهلذا ال ينبغي دخول الالم يف خربها٢"فمخالفة هلا يف ذلك، ألا ال تقع يف جواب القسم

وإمنا مل تدخل الالم على أخبار سائر هذه احلروف النقطاعها ممـا            : "وقال الزجاجي 
 فإمنا هي صلة القـسم وابتـداء الكـالم        " إنَّ"، وأما   *قبلها وتضمنها املعاين اليت ذكرناها    

كذلك يف االستئناف إال أا متضمنة معىن االستدراك بعد النفّي فلذلك           " لكن"مستأنف و 
  .٣"مل تدخل يف خربها الالّم

أن االستدراك ال يغري معىن االبتداء، أال ترى أنك تقـول يف            "والصحيح عند املالقي    
إينَّ قائم ولكن إنـين     : ولالتخفيف لكن زيد قائم، فيليها املبتدأ واخلرب وتوليها أيضا إنّ فتق          

  .٤"غري قاعد

أنـه مل يـأت يف      "يف دخول الالم معها هـو       " إنَّ"لـ  " لكّن"والدليل على خمالفة    
عندك لزيدا،  لكنَّ  : كالمهم دخول الالم على امسها إذا كان خربها ظرفا أو حرف جر حنو            

يف شيء من كالمهـم وال  أو لكن يف الدار لعمرا كما جاء ذلك يف إنَّ، فلما مل يأت ذلك               
 فعدم دخول الـالم يف      ٥"نقل يف شيء من أشعارهم دلّ أنه ال جيوز دخول الالم يف خربها            
ألن األصل يف هـذه     "،  ٦امسها وهو املقدم يف الرتبة عن اخلرب حري بعدم دخوهلا على اخلرب           

مـل معـىن     إال أم أدخلوها على اخلرب ألا حت       ٧"الالم أن تكون متقدمة يف صدر الكالم      
                                                           

  .٦٤، ص ٨شرح املفصل ج:  ابن يعيش- ١
  .٢١٤، ص ١نصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني، جاال:  األنباري- ٢
.  ولعل ترج وتوقع   – ولكن للتوكيد أيضا     –إنّ وأنّ معنامها واحد يف التوكيد       :  كان قد ذكر الزجاجي أن     - *

  .وليت متن وكأنّ تشبيه
  .٦٨ – ٦٧اجلمل، ص :  الزجاجي- ٣
  .٣٤٩كتاب رصف املباين يف شرح حروف املعاين، ص:  املالقي- ٤
  .٢١٧، ص ١االنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني، ج:  األنباري- ٥
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ٦
  ٢١٧، ص ١االنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني، ج:  األنباري- ٧



  ٢٨

فكرهوا أن يدخلوها على االسم حىت ال جيتمع حرفـان بـنفس            " إنَّ"التوكيد الذي حتمله    
  :أما اجلواب عن حجج الكوفيني يف استشهادهم بشطر البيت. ١املعىن

  *ولكنين من حبها لكميد

  ٢فهو شاذ ال يؤخذ به لقلته وشذوذه

وهلذا ال يكاد يعرف    . ٣"لوهو بيت جمهول ال يعرف له متام وال شاعر وال راو عد           " 
ولو كان قياسا مطَّردا لكان ينبغي أن يكثر يف كالمهم          . له نظري يف كالم العرب وأشعارهم     

هذا البيت ال يعرف قائله وال      : " ويؤكد ابن النحاس قائال    ٤وأشعارهم، كما جاء يف خرب إنّ     
 عزي إىل مشهور بالضبط     أوله ومل يذكر منه إال هذا ومل ينشده أحد ممن يوثق يف اللغة وال             

" إنَّ"اخلفيفة فـأتى بــ      " لكْن"وصحة حممله على أنه أراد      : "، قال ابن يعيش   ٥"واالتقان
 ِإنين فحذفت اهلمزة ختفيفا وأدغمت النون يف النون فقيـل ولكـنين              ولكْنبعدها والتقدير   

 فحذف وأدغم وجيوز  أنا هو اهللالِكْن واألصل ]  هو اهللا ربيَلِكنَّا [: على حد قوله تعاىل
فحـذفت  " لكنَّ"ال يف خرب    " إنَّ"فتكون الالم داخلة يف خرب      "،  "٦أن تكون الالم هنا زائدة    

وهـو عنـد    . ٧"ستثقااللكن ا "فاجتمع أربع نونات فحذفوا نون      . ختفيفا" إنَّ"اهلمزة من   
ن جاء  على القياس، وإ  " لكّن"املالقي أمر متكلّف، والصحيح عنده أن الالم دخلت يف خرب           

                                                           
  .٢١٨ – ٢١٧، ص١ املرجع نفسه ج- ١
  :وهناك من ذكره بيتا كامال بقوله- •

   من حبها لعميدولكنين*  يلومونين يف حب ليلى عواذيل  
  .٢١٤، ص١االنصاف يف مسائل  اخلالف، ج:  األنباري- ٢
  .٦٢٠اجلين الداين، ص : املرادي- ٣
  .٢١٤، ص١االنصاف يف مسائل اخلالف، ج:  األنباري- ٤
  )اهلامش. (٦٤، ص٨شرح املفصل، ج: ابن يعيش- ٥
  .٣٩٦، ص ٢شرح الكافية، ج: ، االسترابادي٦٤، ص٨ املرجع نفسه، ج- ٦
  ).اهلامش  (٦٤، ص ٨شرح املفصل، ج:  ابن يعيش- ٧



  ٢٩

 أنا من حبها لعميد فتكون الالم داخلـة يف          لكْنأصل الكالم   " وهناك من يقول إنَّ      ١قليال
  . ٢" بنالكنفحذفت مهزة أنا مث اتصلت " لكنَّ"خرب املبتدأ ال يف خرب 

 إنَّ زيدت عليها ال والكاف فصارتا حرفا واحدا فهو          لكنَّإن األصل يف    : وأما قوهلم 
وال " ألم قاسوا ذلك على زيادة الالم واهلاء يف هلنك           ٣وال معىن جمرد دعوى من غري دليل      

  .٤"زائدة، وإمنا هي مبدلة من ألف إنّ" هلنك"نسلم أنَّ اهلاء يف قوله 

  .٥فهو غري مركب، وقد نص سيبويه على ذلك" لن"أما حرف 

كما هو الشأن بالنـسبة     " لكنَّ"وفيما خيص احتجاجهم جبواز العطف على موضع        
، فهو غري مَسلّم به ألنـه       "إنّ"كدليل على أنّ األصل فيها      " إنّ"از العطف على موضع     جلو

ألا ال تغير معىن االبتداء، ألن معناهـا االسـتدراك،          لكنَّ  إمنا جاز العطف على موضع      
إمنا جاز أن يعطف على موضعها      " إنَّ" ألن   ٦واالستدراك ال يزيل معىن االبتداء واالستئناف     

  .٧"خواا ألا مل تغير معىن االبتداء، خبالف كأنّ وليت ولعلَّدون سائر أ

نظرا " لكنَّ"وأنا أميل إىل رأي البصريني فيما ذهبوا إليه من عدم دخول الالم يف خرب               
  .لقوة حججهم، وال قتناعي برد األنباري على حجج الكوفيني

  

  

  :عمولنيوحكمه إذا توّسط بني امل" لكنَّ" حكم املعطوف بعد خرب – ٥

  :إذا أتى بعد اسم لكن وخربه بعاطف جاز يف هذا األخري وجهان
                                                           

  .٣٤٩كتاب رصف املباين يف شرح حروف املعاين، ص:  املالقي- ١
  ).اهلامش (٦٤، ص٨شرح املفصل، ج:   ابن يعيش- ٢
  .٢١٤، ص ١االنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني ج:  األنباري- ٣
  .٢١٥ – ٢١٤، ص ١ املرجع نفسه، ج- ٤
  .٢١٦، ص ١ه ج املرجع نفس- ٥
  .٢١٧، ص١ املرجع نفسه ج- ٦
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ٧



  ٣٠

  ".لكّن"النصب عطفا على اسم : أحدمها

 عمرا  لَِكنَّما زيد قائما    : الرفع على موضع االبتداء، ومثال الوجهني قولك      : ثانيهما
  .منطلق وخالدا، أو وخالد، بنصب خالد ورفِعِه

 بعد خربمها جاز لك النصب علـى        لكنَّسم إنَّ و  فإن عطفت على ا   : "قال ابن جين  
اللفظ والرفع على موضع االبتداء تقول إنَّ زيدا لقائم وعمرا وإن شئت قلـت وعمـرو،                

  .١" جعفرا منطلق وبشرا وإن شئت وبشرلكنَّوكذلك 

 يف جواز العطف على امسها حكم إنّ املكـسورة          لكنَّحكم  "وقال االسترابادي إنّ    
جيوز فيه النـصب    " إنَّ وأخواا "وإذا كان املعطوف على اسم من أمساء        . ٢"همخالفا لبعض 

اسـتكمال اخلـرب،    : مطلقا دون شروط فإنّ العطف بالرفع ال يكون إال بتوفر شرطني مها           
، فإنّ  ]أن اهللا برئ من املشركني ورسولُه      [:  حنو قوله تعاىل   لكنَّوكون العامل أنّ أو إنّ أو       

واختلفوا يف  . ٣ عمي الطيب األصِل واخلالُ    ولكنَّ: لكنَّاألب، وقوهلم يف    لنا األم النجيبة و   
إن زيدا منطلق وعمرو، مبتـدأ وخـربه        : يف قولك " عمرو"تعليل الرفع فمنهم من قال إنّ       

وعمرو كذلك، وذهب آخرون إىل محل املعطوف علـى املـضمر يف            : حمذوف، والتقدير 
إن زيدا منطلق هو    : ه فيكون وجها جيدا خمتارا حنو     منطلق وهذا أبعد الوجوه، إال أن تؤكّد      

  .٤وعمرو

ألنه يف األصل مبتدأ مرفـوع      " إنَّ"والتعليل املشهور هو أنه معطوف على حمل اسم         
  ".لكنَّ" واألمر نفسه بالنسبة لـ ٥قبل دخول الناسخ، وهو املذهب احلسن عند سيبويه

                                                           
  .١٩ – ١٨اللمع يف النحو، ص :  ابن جين- ١
  .٣٩٢، ص٢شرح الكافية، ج:  االسترابادي- ٢
  .٥٧أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، ص :  ابن هشام األنصاري- ٣
  .١١٢، ص٤املقتضب، ج: ، املربد٣٧٦، ص١ج: كشرح ابن عقيل على ألفية ابن مال:  ابن عقيل- ٤
  .٢٨٥، ص١الكتاب، ج:  سيبويه- ٥



  ٣١

ال جيوز  : "اا، يقول األنباري   دون سائر أخو   لكنَّوجيوز العطف على حمل اسم إنَّ و      
وهو ما ذهب   ١"العطف على حمل امسها   ) لكنَّما عدا إنَّ و   (يف سائر احلروف املشبهة بالفعل      

  .٢إليه االسترابادي

يف جواز العطف على حمل امسها يرجع إىل أما         " إنَّ"مع  " لكنَّ"والسبب يف اشتراك    
       را معىن االبتداء خبالف سائر احلروف ألجيـوز  " وبالتـايل    ٣ا غريت معىن االبتـداء    مل يغي

" لكنَّ"و.  زيدا قائم وعمرو   لكنَّ: تقول" إنَّ" بالرفع كما جاز يف      لكنَّ *العطف على موضع  
يف ذلك أكثر ما يف األمر أنّ فيها معىن االسـتدراك           " إنَّ"ال تغري معىن االبتداء فهي وسيلة       

 إال أن هناك من النحويني من ذهـب إىل          ،٤"واالستدراك ال يزيل معىن االبتداء واالستئناف     
وحجتهم يف ذلك زوال معىن االبتداء ألا أفـادت         " لكنَّ"عدم جواز العطف على موضع      

االستدراك يف احلقيقة معىن راجع إىل ما قبله ال إىل ما بعده إذ هو حفظ               "االستدراك، لكن   
مـا  : فقولك" لكنَّ"ب بـ   احلكم السابق نفيا كان أو إثباتا عن أن يدخل فيه االسم املنتص           

   ا توهم من دخول عمرو فيه وكـذا يف                لكنَّقام زيدعمرا قائم حفظت فيه عدم القيام عم 
 فال عالقة له باخلرب٥" عمرا مل يقملكنَّقام زيد .  

قبل متام اخلرب فقـد ذهـب       " إنَّ"واختلف النحويون يف جواز العطف على موضع        
إنك وزيـد قائمـان     : وذلك ألنك إذا قلت   "الق  البصريون إىل عدم جواز ذلك على اإلط      

وجب أن يكون مرفوعا باالبتداء، ووجب أن يكون عامال يف خرب زيد، وتكون إنَّ عاملة               

                                                           
  .١١٩كتاب أسرار العربية، ص:  األنباري- ١
  .٣٩٢، ص٢شرح الكافية،ج:  االسترابادي- ٢
:  ابـن جـين    – ١١٧، ص ١اإليضاح العضدي، ج  : الفارسي. ١٥١كتاب أسرار العربية، ص     :  األنباري - ٣

  .١٩اللمع يف النحو، ص
  . يقال موضع، أو حمل- *
  .٦٨ – ٦٧، ص٨شرح املفصل، ج:  ابن يعيش- ٤
  .٣٩٢، ص ٢شرح الكافية، ج:  االسترابادي- ٥



  ٣٢

 فالبصريون ال جييزون العطف على احملل       ١"يف خرب الكاف، وقد اجتمعا معا وذلك ال جيوز        
  .إال عند مضي اخلرب

قبل متام اخلرب واختلفوا بعد     " إنَّ"وضع  بينما ذهب الكوفيون إىل جواز العطف على م       
"  إنَّ"ذلك فذهب الكسائي إىل أنه جيوز ذلك على كل حال، سواء أكان يظهر فيه عمـل                 

، وذهـب   "إن زيدا وعمرو قائمان، وإنك وبكر منطلقان      : "أومل يظهر، وذلك حنو قولك    
 عند األنباري هو مـا       والصحيح ٢الفراء إىل أنه ال جيوز ذلك إال فيما مل يظهر فيه عمل إنّ            

، ويتعني النـصب عنـد      ٣ذهب إليه البصريون أما ما استدل به الكوفيون فال حجة هلم فيه           
  . زيدا وعمرا قائمانلكنَّ: وهو الرأي الذي أميل إليه، تقول. ٤مجهور النحويني

وتوسط ذلك املعطوف بينه وبني امسهـا       " إنَّ"ويستحسن عباس حسن إن تأخر خرب       
ليه اتباع الرأي القائل جبواز األمرين والنصب غري واجب مـع أنـه األوضـح               املعطوف ع 
  ."يف كل ما قيل" إنَّ" مبرتلة لكنَّ"و .٥واألنسب

  : تقدمي أحد معموليها– ٦

على اجلملة االمسية حيدث تغيريا  فيما بعـدها         " إنَّ وأخواا "سبق أن قلنا إن دخول      
ويسمى خربها فيلزم تقدمي امسها وتـأخري       حيث تنصب االسم ويسمى امسها وترفع اخلرب        

فال جيوز أن يقدم عليهن ما عملن فيه، وال جيوز أن تفرق بينهن وبني ما عملن فيه                 "خربها،  
، فال جيوز إنَّ قـائم      ٦"بفعل، وال تقدم أخبارهن على أمسائهن إال أن يكون األخبار ظروفا          

 خرب هذه احلروف حرف خفض أو ظرفا        وإذا كان (...) زيدا وال زيدا إنَّ قائم وما أشبهه        
  .٧جاز تقدميه على االسم التساع العرب يف الظروف

                                                           
 االنصاف يف مسائل اخلالف بـني النحـويني، البـصريني           – ١٥٢كتاب أسرار العربية، ص     :  األنباري - ١

  .١٨٧، ص١والكوفيني، ج
  .١٨٧، ص١البصريني والكوفيني، ج: النحوينياالنصاف يف مسائل اخلالف بني :  األنباري- ٢
  .١٥٣كتاب أسرار العربية، ص :  املرجع نفسه والصفحة نفسها، األنباري- ٣
  .٣٧٧، ص١شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج:  ابن عقيل- ٤
  .٦٦٥، ص١النحو الوايف، ج: عباس حسن- ٥
  .٢٣١، ص٢األصول يف النحو، ج:  ابن السراج- ٦
  .١٨اللمع يف النحو، ص: ، ابن جين٦٥اجلمل، ص:  الزجاجي- ٧



  ٣٣

أوهلما أن الظـرف    : ويرجع سبب استحسان تقدمي الظرف إذا كان خربا إىل أمرين         
  .١ليس مما تعمل فيه إنّ، وثانيهما لكثرته يف االستعمال

 عليها وال تقدمي اخلرب فيها      ال جيوز تقدمي خربها وال امسها     : "قال ابن يعيش يف الشرح    
على االسم، وجيوز ذلك يف املبتدأ، وذلك لعدم تصرف هذه احلروف وكوا فروعا علـى               

اللهم إال أن يكون اخلرب ظرفا أو جارا        (...) األفعال يف العمل فاحنطت عن درجة األفعال        
فيجوز . ٢"وجمرورا، وذلك أم توسعوا يف الظروف وخصوها بذلك لكثرا يف االستعمال          

إن يف الدار   : توسيط اخلرب الذي هو ظرف أو جار وجمرور بني هذه األحرف وأمسائها حنو            
يف عدم تقدم خربها على امسها إال إذا كـان ظرفـا أو جـارا               " إنَّ" مبرتلة   لكنَّ، و ٣زيدا

  .وجمرورا

يـدا   يف الدار ز   لكنَّ:  قائم، وجيوز قولك   لكنَّقائم وال عمرا    لكنَّ  : فال جيوز قولك  
 وعندك خربها   لكنَّ عندك زيدا فتنصب زيدا ألنه اسم        لكنَّألن اخلرب جاروجمرور، وتقول     

   أمامك بكرا                                            ولكنَّ: مقدم وتقول

فإن أتيت باخلرب مع الظرف بعد االسم فكان الظرف تاما كان لك            : "قال الزجاجي 
إنَّ يف : والنصب فالرفع على اخلرب والنصب لتمام الكالم وذلك قولك     يف اخلرب وجهان الرفع     

                ا على احلال وكذلك إنَّ أمامك عبد اهللا جالسعلى اخلرب وقائم ا قائموقائم ا قائمالدار بكر
 يف الدار بكرا قائم وقائما ؛قائم على        لكنَّ:  تقول لكنَّواألمر نفسه ينطبق على     . ٤"وجالسا
  .ئما على احلالاخلرب، وقا

أما إن كان الظرف غري تام مل جيز غري الرفع ألن احلال ال تكون إال بعد متام الكالم                  
 وتقول لكـن اليـوم بكـرا        ٥إن اليوم بكرا شاخص وإنَّ غدا أَخاَك راحلٌ       : وذلك قولك 

                                                           
  .١١٠، ص٤املقتضب ج: ، املربد٢٦٠، ص١األصول يف النحو، ج: ابن السراج- ١
  .٧٧، ص٢األشباه والنظائر، ج:  السيوطي- ٢
  .٤٠٠، ص ٢شرح الكافية، ج: االسترابادي- ٣
  .٦٦اجلمل، ص:  الزجاجي- ٤
  ٦٦اجلمل،ص :  الزجاجي-  ٥



  ٣٤

، وحكم معمول خربها كحكم خربه فال جيوز تقدميـه          ١ غدا أخاَك راحلٌ   لكنَّشاخص، و 
، واختلفوا يف جواز تقدميه إذا كـان        * االسم فال يقال إنَّ طعامك زيدا آكل باالمجاع        على

إن بَك زيدا واثق أو إنَّ عندك       : فال تقول : "ظرفا أو جارا وجمرورا، فهناك من مل جيز ذلك        
فال  جيوز تقدميـه إال إذا كـان ظرفـا أو جـارا              :" فقال ٢"زيدا جالس وأجازه بعضهم   

أخبارها مبا يدخل   " ابن السراج إىل جواز الفصل بني إنَّ وأخواا وبني           وذهب. ٣"وجمرورا
لتوكيد الشيء أو لرفعه، ألنه مبرتلة الصفة يف الفائدة يوضح عن الشيء ويؤكده، وذلـك               

، ألنَّ هـذا الرفـع      (...)إن زيدا فافهم ما أقول رجل صاحل، وإنَّ عمرا واهللا ظامل            : قولك
 زيدا  لكنَّ: ، تقول "لِكنَّ"واألمر نفسه بالنسبة لـ     . ٤"النصبجيري جمرى املدح والذم يف      
  .فافهم ما أقول رجل صاحل

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث
  الّســاآــنة الّنـــون" لكْن"

  :بني املخففة واخلفيفة" لكْن "- ١

                                                           
  .١٥٧، ص١ج: منهج السالك إىل ألفية ابن مالك:  األمشوين- ١
، ص  ١مهـع اهلوامـع، ج    :  السيوطي – ٣٤٩، ص   ١ج: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك      :  ابن عقيل  - *

١٣٥.  
  .٣٤٩، ص١ج: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:  ابن عقيل- ٢
  .١٣٥، ص١ع اهلوامع، جمه:  السيوطي١٥٧، ص١ج: منهج السالك إىل ألفية ابن مالك:  األمشوين- ٣
  .٢٦٠، ص١األصول يف النحو، ج:  ابن السراج- ٤



  ٣٥

الساكنة النون فـذهب بعـضهم إىل تـسميتها         " لكْن"اختلف النحويون يف تسمية     
" لكـن "وهناك من فرق بني التسميتني حيث قسم بعـضهم          " خفَّفةامل"وبعضهم  " اخلفيفة"

الساكنة النون إىل خمفَّفة من الثقيلة، وخفيفة بأصل الوضع، وبعضهم قسمها إىل خمففة من              
  .الثقيلة وحرف عطف

  :وسنتعرض هلذه اآلراء فيما يلي

  :املخففة واخلفيفة" لكْن "–أ 

ا ال باملخففة وال باخلفيفة كما هو حال        دون تسميته " لكْن"من النحويني من يذكر     
  .٣ وابن عصفور٢ والفراء١سيبويه

ومنهم من ال يرى فرقا بني التسميتني كاملربد وأبو البقاء العكربي حيث جعل املربد              
: ما جاءين زيد لكن عمرو مث قال      : املخففة يف باب العطف واليت يستدرك هبا بعد النفي حنو         

وكذا . ٤"ة امسا على اسم مل جيز أن يستدرك هبا إال بعد النفي           أما اخلفيفة إذا كانت عاطف    "
" لكـن "كما هو األمر بالنسبة لــ       " خفيفة"وتارة  " خمففة"أبو البقاء الذي يسميها تارة      

وهي مـشددة   : "تارة أخرى حيث يقول   " الشديدة"تارة وباسم   " املشددة"يذكرها باسم   
حلروف املشبهة بالفعل واخلفيفة مـن حـروف        وخمففة متقاربة املعىن إال أن الشديدة من ا       

العطف والشديدة تعمل عمل إنّ تنصب االسم وترفع اخلرب ويستدرك هبـا بعـد النفـي                
  .٥"واإلثبات  واخلفيفة ال تعمل

  .١و مساها الرماين باملخففة٦اخلفيفة ضمن حروف العطف" لكْن"ووضع ابن جين 

                                                           
  .٤٥٩، ص ١الكتاب، ج:  سيبويه- ١
  .٤٦٥ – ٤٦٤، ص ١معاين القرآن، ج:  الفراء- ٢
 –أمحد عبد الستار احلواري وعبد اهللا اجلبوري، مطبعة األشـبيلي العـاين             : املقرب، حتقيق :  ابن عصفور  - ٣

  .٢٣٣ ص ،١، ج١٩٧١، ١بغداد، ط
  .١٠٨، ص٤املقتضب، ج:  املربد- ٤
  .، فاملخففة يذكرها مقرونة باملشددة واخلفيفة يذكرها مقرونة بالشديدة٣١٧الكليات، ص :  العكربي- ٥
  .٣٧كتاب اللمع يف النحو، ص:  ابن جين- ٦



  ٣٦

  :خمففة من الثقيلة وخفيفة بأصل الوضع" لكْن "–ب 

وبني " لكنَّ"املخففة من الثقيلة باعتبارها مشتقة من       " لكْن"لقد فرق ابن هشام بني      
  :٢وقسمها إىل ضربني. اليت جاءت خفيفة بأصل الوضع أي أا مل تشتق من غريها" لكْن"

وهي حرف ابتداء، ال يعمل خالفا لألخفش ويونس، لدخوهلا بعد          : خمففة من الثقيلة  
  .التخفيف على اجلملتني

فإن وليها كالم فهي حرف ابتداء جملرد إفـادة االسـتدراك،           : خفيفة بأصل الوضع  
المين   [: وليست عاطفة، وجيوز أن تستعمل بالواو، حنو ، وبدوا ] ولكْن آانوا هم الّظ

  :حنو قول زهري

  لكن وقائعه يف احلرب تنتظر* إنّ ابن ورقاء ال ختشى بوادره 

أن يتقدمها نفي أو ـي، وأن ال تقتــرن          : طنيوإنْ وليها مفرد فهي عاطفة بشر     
  .بالواو

  

  

  :خمففة من الثقيلة وحرف عطف" لكْن  "-جـ 
املشددة " لكنَّ"قسم تكون فيه خمففة باعتبارها فرع       : إىل قسمني " لكْن"قسم املرادي   

. ويكون ما بعدها مبتدأ وخـربا     . وال عمل هلا إذا خففت، خالفا ليونس واألخفش دائما        
  .٣"ون فيه عاطفة على مذهب مجهور النحوينيوقسم تك

هذه اليت قسمها هـذا     " لكْن"ووافقه املالقي يف التقسيم الذي ذهب إليه إال أنه مسى           
، وذكر يف القسم الذي تكون فيه عاطفة أا تشرك بني االمسني والفعلني             "باخلفيفة"التقسيم  

                                                                                                                                                               
له وتـرجم   ، حققه وخرج وعلّق عليه وقدم       "كتاب معاين احلروف  : " الرماين أبو احلسني علي بن عيسى      - ١

، ١٩٨٤، ٣عبد الفتاح إمساعيل شليب، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعـة، ط      : للرماين وأرخ لعصره  
  .١٣٣ص

  .٢٩٢، ص ١مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ج:  ابن هشام- ٢
  )بتصرف (٥٨٧ – ٥٨٦كتاب اجلين الداين يف حروف املعاين، ص :  املرادي- ٣



  ٣٧

اء ومعناها االستدراك وأضاف إليها     يف اللفظ ال غري، وإذا جاء بعدها املبتدأ فهي حرف ابتد          
ك     [ :، واستشهد بقوله تعاىل١معىن آخر وهو االضراب زل إلي ا أن شهد بم ، ] لكن  هللا ي

قسم تكون فيه عاطفة وقسم تكون فيه       : إىل قسمني " لكْن"وأنا أرى أنه من األفضل تقسيم       
  .حرف ابتداء
  :بني االعمال واالمهال" لكن" ختفيف – ٢

ن أغلب النحاة يذهبون إىل أا ال تعمل عند التخفيف خالفا ليونس مما سبق نصل إىل أ
باب احلروف اليت جيوز أن : "واألخفش، اللذين أجازا عملها، وقد وضع سيبويه بابا مساه

يليها بعدها األمساء وجيوز أن يليها بعدها األفعال وهي لكن، وإمنا، وكأمنا، وإذ، وحنو ذلك 
ركت األمساء بعدها على حاهلا كأنه مل يذكر قبلها شيء فلم ألا حروف ال تعمل شيئا وت

، ووافقه ٢"جياوز ذاهبا  إذ كانت ال تغير ما دخلت عليه فيجعلوا االسم أوىل هبا من الفعل
" لكن"اعلم أم خيففون : " وابن يعيش الذي قال٦ واملالقي٥ واملرادي٤ وابن جين٣الفراء

وأن فسكن آخرها كما يسكن آخرمها ألن باحلذف ألجل التضعيف كما خيففون إن 
احلركة إمنا كانت اللتقاء الساكنني وقد أزال أحدمها فبقي احلرف األخري على سكونه، وال 

نعلمها أعملت خمففة وذلك أن شبهها باألفعال بزيادة لفظها على لفظ الفعل فلذلك ملا 
ية، فدخلت على ، فقد زال اختصاصها باجلملة االمس٧"خففت وأسكن آخرها بطل عملها

                                                           
  )بتصرف (٣٤٧ – ٣٤٦ – ٣٤٥اين يف شرح حروف املعاين، ص كتاب رصف املب:  املالقي- ١
  .٤٥٩، ص١الكتاب، ج:  سيبويه- ٢
  .٤٦٥ – ٤٦٤، ص١معاين القرآن، ج:  الفراء- ٣
  .٢٣٠، ص ٢م، ج١٩٥٤، ١إبراهيم مصطفى وعبد اهللا أمني، ط: املنصف، حتقيق:  ابن جين- ٤
  .٥٨٦كتاب اجلين الداين، ص :  املرادي- ٥
  .٣٤٧تاب رصف املباين يف شرح حروف املعاين، ص ك:  املالقي- ٦
  .٨٠، ص ٨شرح املفصل، ج:  ابن يعيش- ٧



  ٣٨

، وقوله ٢] ن  آانوا هم الظالمينوما ظلمناهم ولكِّ [: ، كقوله تعاىل١اجلملتني
  .٣] ...لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون  [:   تعـاىل

الـيت  " كأن"و" أن"و" إن"باإللغاء عند التخفيف دون     " لكن"مل خصت   : وإذا قيل 
" ال"جلواب يف ذلك أا ملا كانت مركبـة مـن           إمنا ا : "جيوز فيها الوجهان يقول السهيلي    

لبقاء العلة املوجبة للعمل،    " إن"، بقي عمل    "الكاف"مث حذفت اهلمزة اكتفاء بكسر      " إن"و
وهي فتح آخرها، وبذلك ضارعت الفعل، فلما حذفت النون املفتوحة وقد ذهبت اهلمـزة              

هاب طرفيها وارتفـاع    للتركيب، ومل يبق إال النون الساكنة، وجب إبطال حكم العمل بذ          
علة املضارعة للفعل، خبالف أخواا إذا خففن، فإن معظم لفظها باق، فجـاز أن يبقـى                

  .مركبة" لكنَّ"فقد وضع السهيلي تعليله هذا بناء على اعتبار ". ٤حكمها
أن "و" إن" قياسا على    ٥أما يونس واألخفش فيذهبان إىل جواز إعماهلا عند التخفيف        

إذا خفّفت ال يبطل    "إا  : ، فيونس يقول  ٧ونس أنه حكاه عن العرب     وحكي عن ي   ٦"كأن"و
فكما أـا بـالتخفيف مل   " أن"و" إن"عملها وال تكون حرف عطف بل تكون عنده مثل          

 عمرو،  لكْنما جاءين زيد    : فإذا قلت " لكْن"خيرجا عما كان عليه قبل التخفيف فكذلك        
  .٨" "لكْن"فعمرو مرتفع بـ 

                                                           
، األزهري، شرح التصريح علـى التوضـيح، القـاهرة،          ٢١٢قطر الندى وبل الصدى، ص    :  ابن هشام  - ١

  .٢٣٥، ص١، ج)د،ط،ت(
  .٨٦ الزخرف، اآلية ص- ٢
  .١٦٢ النساء، اآلية - ٣
حممد إبراهيم البنـا، دار الريـاض للنـشر         : نتائج الفكر يف النحو، حتقيق    : اهللا السهيلي عبد الرمحن عبد      - ٤

  .٢٥٧، ص ١٩٨٤، ٢والتوزيع، ط
حممـد  : شرح شذور الذهب ملعرفة كالم العرب، حتقيق: ، ابن هشام  ٨٠أوضح املسالك، ص    :  ابن هشام  - ٥

  .٢٨٦م، ص ١٩٦٥ – هـ ١٣٨٥،  ١٠حمي الدين عبد احلميد، دار الفكر مصر، ط
، ص  ١ج: ، األمشوين، منهج السالك إىل ألفية ابـن مالـك         ٦٢٠اجلين الداين يف حروف املعاين، ص       : املرادي

١٧١.  
  .١٤٣، ص ١مهع اهلوامع ج:  السيوطي- ٦
  .١٧١، ص١منهج السالك على ألفية ابن مالك، ج:  األمشوين- ٧
  .٨١، ص ٨شرح املفصل ج:  ابن يعيش- ٨



  ٣٩

إن : " أا ال تعمل خمففة حيـث قـال        ١خه أيب القاسم الرماك   ونقل السهيلي عن شي   
أنـه حكـى    " يـونس " قد أفادين رواية عن      – رمحه اهللا    –الرماك  ] بن[األستاذ أبا القاسم    

 يستغرب هـذه الروايـة،      – رمحه اهللا    –وكان أبو القاسم    . مع ختفيفها " لكن"اإلعمال يف   
  .٢"اما يف هذه الصناعة رمحه اهللا تعاىلورأيته حني ذاكرين هبا متعجبا منها، وكان إم

ما جـاء   : إعماهلا قياسا على أخواا املخففة فيجوز عنده أن يقال        "وجييز األخفش   
 وهذا  ٣يف حمل رفع خربه   :  وجاء –" لكن" بنصب عمرا على أنه اسم       –زيد لكن عمرا جاء     

ـ َو[: ال يقتضيه القياس؛ لزوال اختصاصها باجلمل االمسية، حنـو         ْن كـانوا أنفـسهم     لَِك
]يظلمون

عند ختفيفها لعـدم    " لكن"فأنا أميل إىل األخذ بالرأي الذي يذهب إىل امهال          ". ٤
  .اختصاصها بواحد من األمساء واألفعال وال يعمل إال ما خيتص

  :"لكْن" شروط العطف بـ – ٣
  :اشترط النحويون ما يلي" لكن"للعطف بـ 

  . زيد لكن عمرو، وال يقم زيد لكن عمروما قام:  أن يتقدمها نفي أو ي حنو– ١
 أال تقترن بالواو، قاله الفارسي وأكثر النحويني، وقال قوم ال تستعمل مع املفرد              – ٢
  .٥إال بالواو
  
  .١ أن يكون املعطوف هبا مفردا– ٣

                                                           
لرماك، كان أحد أعالم النحو واألدب يف عصر املرابطني، التقى به السهيلي             هو عبد الرمحن بن حممد بن ا       - ١

  . هـ٥٤١يف إشبيلية، توىف رمحة اهللا سنة 
  .٢٥٧نتائج الفكر، ص :  السهيلي- ٢
  .١٦٩العوامل املائة النحوية يف أصول علم العربية، ص :  اجلرجاين عبد القاهر- ٣
  .٥٧ البقرة، اآلية - ٤
  .١٢، ص١املقتضب، ج: ، املربد٢٩٢، ص١ اللبيب عن كتب األعاريب، جمغىن:  ابن هشام- ٥

معـاين احلـروف،   : ، الرماين أبو احلسن علي بن عيسى٥٥، ص٢األصول يف النحو، ج : ابن السراج أبو بكر   
، ١٩٨٤،  ٣عبد الفتاح إمساعيل شـليب، دار الـشروق للتوزيـع والطباعـة، ط            : حتقيق وتعليق وتقدمي  

  . ١٣٧، ص ٢ب مهع اهلوامع، جكتا: ، السيوطي١٣٣ص



  ٤٠

العاطفة منفيا دائما، أو منهيا عنه، وجـب أن يكـون    " لكْن"وملا كان الكالم قبل     "
حمكوم له بـالثبوت    " لكْن"ألن املعطوف بـ    . ٢"تا دائما، وغري منهي عنه    الكالم بعدها مثب  

  .٣سواء أكان ذلك بعد نفي أو بعد ي
  بعد االجياب؟" لكْن" هل جيوز العطف بـ – ٤

يف عطف املفرد مسألة أخرى هي جـواز        " لكْن"لقد أثارت مسألة تقدمي النفي على       
بعـد مجلـة   " لكْن"هل جيوز العطف بـ بعد اإلجياب، ف" لكْن"أو عدم جواز العطف بـ   

  موجبة؟
هذا ما سأحاول اجلواب عنه من خالل عرضي للحجج اليت قدمها كل من البصريني              

  .والكوفيني ألا كانت مسألة خالف بينهما ومثار جدل طويل
أتـاين  : بعد اإلجياب، كقولنا  " لكْن"أما البصريون فيقولون بعدم جواز العطف بـ        

  .٤"فال جيوز أن تعطف هبا املفرد على املفرد بعد املوجب. " عمرولكْنزيد 
وجب أن تكون اجلملة بعدها خمالفة للجملـة الـيت          "ويف حالة جميئها بعد اإلجياب      

أما بعد اإلجياب فإا تدخل     : "ويقول الفارسي . ٥" عمرو مل يأتين   لكْنأتاين زيد   : قبلها، حنو 
ال " لكـنْ "د ابن هشام واملرادي علـى أن        ويؤك. ٦"لترك قصة إىل قصة تامة خمالفة لألوىل      

فال جيوز االقتصار على اسم     "إذن  . ٧يعطف هبا إال بعد ي أو نفي، واملالقي بعد نفي فقط          

                                                                                                                                                               
، ابـن   ١٦٥شرح التصريح على التوضيح، ص      :  األزهري – ٤٩٦، ص   ٣النحو الوايف، ج  :  عباس حسن  - ١

ومن النحويني من   . ١٢٦اللباب يف النحو، ص     : ، الصابوين )بتصرف(،  ٢٣٣، ص ١املقرب، ج : عصفور
  .عاطفة للجمل" لكن"يعترب 

  .٤٩٧، ص ٣النحو الوايف، ج:  عباس حسن- ٢
: كتاب شرح الكافية الشافية، حتقيـق :  الطائي كمال الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن مالك اجلياين     - ٣

  .١٢٣١ – ١٢٣٠، ص٣ ج١٩٨٦، ١عبد املنعم أمحد هريدي، دار املأمون للتراث، ط
  .١٣٣معاين احلروف، ص :  الرماين- ٤
  .٤٨٤، ص ٢حويني، جاالنصاف يف مسائل اخلالف بني الن:  األنباري- ٥
  .٣٨ – ٣٧كتاب اللمع يف النحو، ص : ، وابن جين٢٩٠، ص ١اإليضاح العضدي، ج:  الفارسي- ٦
، ١٩٨٢،  ١معجم حروف املعاين، مؤسسة عز الدين للطباعة والنـشر، بـريوت، ط           :  أمحد مجيل شامي   - ٧

  .٢٦٠ص



  ٤١

وحجة البصريني  . أي خمتلفتني يف املعىن   . ١"واحد بعدها، ولكنك تذكر مجلة مضادة ملا قبلها       
العطف هبا يف اإلجياب إمنا     "ن  بعد اإلجياب هو أ   " لكْن"يف عدم جوازهم عطف املفرد  بـ        

جـاءين  : يكون يف الغلط والنسيان، أال ترى أنك لو عطفت هبا بعد اإلجياب لكنت تقول             
اجمليء الذي أثبته لألول، فـيعلم أن األول        " لكْن" عمرو، فكنت تثبت للثاين بـ       لكْنزيد  

  .٢"جاءين زيد بل عمرو: يف اإلجياب حنو" بل"مرجوع عنه كالعطف بـ 

يف اإلجياب يف املعىن فال     " بل"يف اإلجياب كالعطف بـ     " لكْن"ان العطف بـ    فإذا ك 
وال حاجة إىل تكثري احلروف املوجبة للغلط، وقد يستغىن باحلرف عن احلـرف يف              "داعي  

يف اإلجيـاب   " لِكْن"فيمكننا االستغناء عن العطف بـ      . ٣"بعض األحوال إذا كان يف معناه     
  . بَترك، ألما يؤديان املعىن نفسهكما استغنوا عن َوَدع" بل"بـ 

إمنا تستعمل يف اإلجياب ألجل الغلط والنسيان ملا قبلها، وهذا          " بل" "باإلضافة إىل أن    
  ".بل"وهو . ٤"إمنا يقع يف الكالم نادرا، فاقتصر على حرف واحد

بعـد اإلجيـاب فتتمثـل يف       " لكْن"أما حجج الكوفيني يف قوهلم جبواز العطف بـ         
يف كل األمور، فبما أما اشتركتا يف العطف هبما بعد مفرد يف            " بل"بـ  " كْنل"تشبيههم  

جيوز " بل" "ومبا أن   .  أن يكونا كذلك يف اإلجياب     – حسب رأيهم دائما     –النفي، فاألجدر   
ما : فقولنا. ٥"وذلك الشتراكهما يف املعىن   " لكْن"العطف هبا بعد النفي واإلجياب، فكذلك       

وما زارين زيد بل عمرو سيان  يف إثبات الزيارة للثـاين دون األول               عمرو   لكْنزارين زيد   
  .فكذلك األمر يف اإلجياب

: وجواب األنباري كان مساندا حلجج البصريني ومفندا حلجج الكوفيني فهو يقـول           
يف النفي دون اإلجياب؛ ألن مشاركتها هلا يف النفـي صـواب            " بل" "لكْن"إمنا شاركت   "

                                                           
فتحي أمحد مـصطفى علـي   : ة، حتقيقالتبصرة والتذكر:  الصمريي أبو حممد عبد اهللا بن علي بن إسحاق   - ١

  .١٣٦، ص ١، ج١٩٨٢، ١الدين، دار الفكر، دمشق، ط
  .٤٨٥، ص ٢اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني، ج:  األنباري- ٢
  .٤٨٥، ص٢املرجع نفسه، ج:  األنباري- ٣
  .٣٠٥كتاب أسرار العربية، ص:  األنباري- ٤
  .٤٨٤، ص ٢ النحويني، جاإلنصاف يف مسائل اخلالف بني:  األنباري- ٥



  ٤٢

ما دخل زيـد    " أو" عمرو   لكْنما دخل زيد    : "فقولنا. ١" والغلط وليس على سبيل النسيان   
وتكثري ما هو صـواب ال ينكـر،        "بل هو صواب    . ال يوجب نسيانا وال غلطا    " بل عمرو 

ومبا أنه نادر الوقوع فاالقتصار  . ٢"خبالف استعماله يف اإلجياب، فإنه يوجب النسيان والغلط       
يف بعـض   " بـل "و  " لكْن"ىل أن اشتراك    باالضافة إ . يفي بالغرض " بل"على حرف واحد    

األمور ال يعين بالضرورة اشتراكهما يف كل األمور، والدليل القاطع على صحة ذلك هو أنه               
يف عدم دخول الواو    " لكْن"ختالف  " بل"يف العطف يف النفي إال أن       "  وبل لكْن"رغم تشابه   

  .٣""بل"صلح يف والواو ال ت: "وهذا ما ذهب إليه ابن منظور حني قال". بل"على 

بعد " لكْن"وأنا أميل إىل األخذ بالرأي الذي يذهب إىل عدم جواز عطف املفرد بـ              
بعد إجياب وجب أن تقـع      " لكْن"اإلجياب، نظرا لقوة حجج البصريني، وعليه فإذا وقعت         

ابتدائية غري عاطفة، أي يستأنف هبا كالم جديد        " لكْن"بعدها مجلة خمالفة ملا قبلها وتكون       
  . عمرو مل يذهبلكْنذهب زيد : ، تقول٤له ارتباط باألولليس 

جيرنـا إىل التطـرق إىل   " بل"بـ " لِكْن"واحلديث عن حجج الكوفيني يف تشبيههم  
  ".وبل" "لكْن"أوجه االتفاق واالختالف بني 

  :"بل"و" لكْن" أوجه االتفاق واالختالف بني – ٥
  : أوجه االتفاق–أ 

- "بعد كالم فال يبتدأ هبماال يكونان إال " بل"و " لكن.  
- " كالمها عاطفتان" بل"و " لكن.  
- " ال تقعان بعد استفهام" بل"و" لكن.  
  ٥أخوات يف أن املعطوف هبا خمالف للمعطوف عليه" لكن"و " بل " -
بعـد  (يف تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده ملا بعدها          " لكن"كـ  " بل " " -

  :، وإىل ذلك أشار الناظم١"لنهيومها النفي وا" لكن"أي مصحويب ) مصحوبيهما
                                                           

  .٤٨٧، ص ٢االنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني، ج:  األنباري- ١
  .٤٨٧، ص ٢ املرجع نفسه، ج- ٢
  ".لكنَّ"، مادة ٣٩١لسان العرب، دار صادر، بريوت، ص :  ابن منظور- ٣
  ).بتصرف (٢٩٠، ص ١اإليضاح العضدي، ج:  الفارسي- ٤
  .٢٩٢عربية، ص املفصل يف علم ال:  الزخمشري- ٥



  ٤٣

  ٢كلم أكن يف مربع بل تيها*   بعد مصحوبيها   " لكن"كـ " بل"و

  ٣تثبت احلكم للثاين" لكن"و " بل "-

  .٤تفيد رد السامع عن اخلطأ يف احلكم إىل الصواب" لكن"و " بل "-

ءين زيد  جا: يف عطف اجلمل يف جميئها بعد النفي واإلجياب تقول        " بل" نظرية   "لكْن"
  ٥.لكن عمرو مل جييء وما جاءين زيد لكن عمرو قد جاء

 ال تعمالن شيئا وتشركان اآلخر مع األول يف اللفـظ أي يف االتبـاع               لِكْن بل و  -
  . اإلعرايب

 عمرو، أو بـل     لكْنإمنا يكونان لقصر القلب تقول ما جاءين زيد         " لكْن"و  " بل "-
  .عمرو، ردا على من اعتقد العكس

  : االختالف أوجه–ب 

 وهو من شروط عطفهـا  ٦"تعطف يف النفي دون اإلثبات فهي الزمة للنفي    " لكْن" "
  .تعطف يف النفي واإلثبات" بل"للمفرد بينما 

يف االستدراك، وذلك يف عطف املفرد على املفرد،        " بل"أخص من   " لكْن" -
 عمـرو   لكْنما زارين زيد    : يكون بعد النفي فقط كقولك    " لكْن"ألن االستدراك بـ    

                                                                                                                                                               
أوضح املسالك إىل ألفيـة ابـن       : ، ابن هشام  ١٠٦، ص ٢ج: منهج السالك إىل ألفية ابن مالك     : األمشوين - ١

  .١٧٤ص : مالك
  .٥٠٣، ص ٣النحو الوايف، ج: ، عباس حسن١٦٥، ص ٢التصريح مبضمون التوضيح، ج: األزهري

  .يف أرض ال يهتدي هبا تقرر نفي الكون يف مرتل الربيع عن نفسك وتثبت هلا الكون - ٢
أبو الفضل إبراهيم، دار اجليـل،      : الربهان يف علوم القرآن، حتقيق    :  الزركشي بدر الدين حممد بن عبد اهللا       - ٣

  .١٢٧، ص ٢األشباه والنظائر، ج:  السيوطي٣٨٩، ص ٤م، ج١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨بريوت، 
  .٣٣٣قطر الندى وبل الصدى، ص :  ابن هشام- ٤
  .١٠٧، ص ٨شرح املفصل، ج:  ابن يعيش– ٢٩٢يف علم العربية، ص املفصل :  الزخمشري- ٥
: األنباري. ٣٨ – ٣٧كتاب اللمع يف النحو، ص      : ابن جين . ٤٢٠، ص   ٢شرح الكافية، ج  :  االسترابادي - ٦

  .٣٤٠كتاب أسرار العربية، ص 



  ٤٤

. فيكون بعد النفي واإلجيـاب    " بل" عمرو، بينما مع     لكْنزارين زيد   : وال جيوز قولك  
  .١ما زارين زيد بل عمرو، وزارين زيد بل عمرو: تقول

  ".بل"واستحالة دخوهلا على " لكْن"دخول الواو على  -

إثبات ما بعده، فأما نفي األول فلـيس مـن          " لكْن" إن موجب االستدراك بـ      -
ما جـاءين   : "ويوضحه أن قولك  . "اليت  تثبت الثاين وتنفي األول     " بل" خبالف   .٢أحكامها

، مبعىن أنـه لـو      ٣" "لكن"انتفى جميء زيد بصريح هذا الكالم ال بكلمة         " زيد لكن عمرو  
لكان االنتفاء حاصال وثابتا أما     " لكن عمرو "ومل تذكر بقية الكالم     " ما جاءين زيد  : "قلت

جاءين زيد بل عمرو، فإن االنتفاء ال حيصل إال         : إلجياب يف قولك  بعد ا " بل"يف العطف بـ    
جاءين زيد وسكت فإن االنتفاء ال يثبت بل حتتاج إىل اجملـيء            : فلو قلت " بل"بذكر األداة   
  .جاءين زيد بل عمرو: فنقول. ببقية الكالم

  :إذا جاءت قبل املفرد مقرونة بالواو" لكْن" حكم – ٦

عند اقتراا بالواو وختفيفها يف حال غياهبا، قـال         " لكن"إن العرب تؤثر تشديد نون      
الواو  اليت يف  أوهلا آثرت العرب ختفيف نوا، وإذا أدخلوا            " لكن"فإذا ألقيت من    : "الفراء

  .٤"الواو آثروا تشديدها

  

  

 ال تكون عاطفة، إال إذا مل تدخل عليها الواو، وقيل هو            لكْنوذهب الفارسي إىل أن     
  .٥لنحوينيمذهب أكثر ا

                                                           
. ١١٢ حروف املعاين بني دقائق النحو ولطائف الفكر، منـشأة املعـارف، مـصر، ص             :  حممود سعيد  - ١

  ).بتصرف(
  .١١٣ املرجع نفسه ص - ٢
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ٣
  .٤٦٥، ص ١معاين القرآن، ج:  الفراء- ٤
التصريح مبـضمون التوضـيح،     : ، األزهري )بتصرف (٥٨٧اجلين الداين يف حروف املعاين، ص       :  املرادي - ٥

مغين اللبيـب  : ، ابن هشام٩٣، ص  ٢، ج :منهج السالك على ألفية ابن مالك     : ، األمشوين ١٥٠، ص ٢ج



  ٤٥

ما قام زيد   : "عند جميئها قبل املفرد واقتراا بالواو حنو      " لكْن"واختلف النحويون يف    
  :بني مبقيها على عطفها، وبني خمرجها عن العطف على أقوال" ولكن عمرو

فحروف العطف ال تدخل بعـضها      . "ليست عاطفة، والواو عاطفة   " لكْن: "أحدها
" لكْن"واخلارج عنه هو    . ١"ا عن معىن العطف   على بعض، ألن ذلك يوجب خروج أحدمه      

  .٢"مىت رأيت حرفا من حروف العطف مع الواو فهي العاطفة دونه"ألنه 

  :واختلفوا يف الواو على قولني

  .٣ قيل إن الواو عاطفة مفرد على مفرد وهو مذهب يونس-

الواو عاطفة جلملة حذف بعضها على مجلة صرح جبميعها، قال          "وقيل إن    -
، "رسـول اهللا  لكْن  "ولكن قام عمرو، ويف     "  عمرو لكْنما قام زيد و   : " يف حنو  فالتقدير

، وهو مذهب ابن مالك، فهي تضمر ملا بعدها عامال والعلّة يف            ٤ كان رسول اهللا   لكْنو
أن الواو ال تعطف مفردا على مفرد خمالف له يف اإلجياب والـسلب، خبـالف               "ذلك  

  .٥" "قام زيد ومل يقم عمرو: "يه، حنواجلملتني املتعاطفتني فيجوز ختالفهما ف

وهو مذهب ابن عصفور الذي ذكر أنه       . ٦" عاطفة والواو زائدة الزمة    لكْن: "والثاين
إا عاطفة وملَّا مثَّال العطف هبا      : "ينبغي أن حيمل عليها كالم سيبويه واألخفش، ألما قاال        "

  .٧" "مثال مع الواو

                                                                                                                                                               
اللباب يف النحو، دار مكتبـة الـشرق،        : الصابوين عبد الوهاب  . ٢٩٢، ص   ١عن كتب األعاريب، ج   

  .١١١حروف املعاين بني دقائق النحو ولطائف الفكر، مصر، ص :  حممود سعيد– ١٢٦بريوت، ص
  .٥٩نحو، ص األصول يف ال: ، ابن السراج١٣٧، ص ١التبصرة والتذكرة، ج:  الصمريي- ١
  .٢٥٧نتائج الفكر يف النحو، ص : ، السهيلي٣١٧الكليات، ص :  العكربي- ٢
  ).بتصرف (٥٨٨اجلين الداين، ص : ، املرادي٣٩٣، ١مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ج:  ابن هشام- ٣
، ص  اجلين الداين يف حروف املعـاين     : ، املرادي ٣٩٣،  ١مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ج     :  ابن هشام  - ٤

  ).بتصرف. (٥٨٨
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ٥
  .٣٩٣، ص ١مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ج:  ابن هشام- ٦
  .٥٨٧اجلين الداين يف حروف املعاين، ص :  املرادي- ٧



  ٤٦

أي سواء تقدمتها الـواو أم    . ١"ائدة غري الزمة  عاطفة والواو ز  " لكْن" "أن  : والثالث
  .٢"فأنت خمري يف االتيان بالواو وهو مذهب ابن كيسان"مل تتقدمها 

 ولكْنمسع ما مررت برجل صاحل      "أنه  " مغين اللبيب عن كتب األعاريب    "وجاء يف   
على العطف، وقيل جبار مقدر، أي لكن مررت بصاٍحل، وجاز إبقـاء            : طاٍحل باخلفض فقيل  

والرأي الذي أميل إىل األخذ به هو       . ٣"عمل اجلار بعد حذفه لقوة الداللة عليه بتقدم ذكره        
حرف اسـتدراك، والـواو     " ما قام زيد ولكن عمرو    : "يف قولك " لِكن"الرأي القائل بأن    

انتقل العطف إىل   " لِكْن"عاطفة، ألنه ال جيتمع حرفان مبعىن واحد، فمىت دخلت الواو على            
ح جبميعهاالواو، ألا أم الباب، فتعطف مجلة حذف بعضها على مجلةُ ِصر.  

  :عند البالغيني" لِكْن "– ٧

واعلم أن ليس   : "لقد اعتىن اجلرجاين مبعاين النحو، وبين مكانتها يف النظم حيث قال          
النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصـوله،               

اليت جت فال تزيغ عنها، وحتفظ الرسوم اليت رمست لك، فال ختل بشيء             وتعرف مناهجه   
ذلك أنا ال نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غري أن ينظر يف وجوه كل بـاب وفروقـه              . منها

وينظر يف اجلمل اليت تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل، مث يعرف               (...) 
" أو"وموضع  " ثَّم"ضع الفاء وموضع الفاء من موضع       فيما حقّه الوصل موضع الواو من مو      

، فيضع كالّ مـن ذلـك مكانـه،         " (...)بل"من موضع   " لكْن"وموضع  " أم"من موضع   
  .٤"ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له

عن غري موضعه ذكر السكاكي أن العطـف يف         " لكْن"ولتمييز موضع العطف بـ     
املوضع الصاحل له مـن حيـث الوضـع،         : أحدها: باب البالغة يعتمد معرفة أصول ثالثة     

                                                           
اجلين الداين يف حروف املعـاين،      :  املرادي – ٣٩٣، ص ١مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ج     :  ابن هشام  - ١

التصريح مبـضمون   :  األزهري – ٩٤، ص ٢منهج السالك على ألفية ابن مالك، ج      : مشوين، األ ٥٨٨ص  
  .١٥٠، ص ٢التوضيح، ج

  .٥٨٨اجلين الداين، ص :  املرادي- ٢
  .٣٩٣، ص ١مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ج:  ابن هشام- ٣
مكتبـة القـاهرة    :  الناشر حممد عبد املنعم خفاجي،   : دالئل اإلعجاز، تعليق وشرح   :  اجلرجاين عبد القاهر   - ٤

  .١١٨ – ١١٧م، ص ١٩٦٩ – هـ ١٣٨٩، ١ط



  ٤٧

وأنت : "مث بين كيفية حصوهلا قائال    . ١وجه كونه مقبوال ال مردودا    : فائدته، وثالثها : وثانيها
 وأو وأم وأما وأي على قويل حصلت لـك  لكنإذا أتقنت معاين الفاء ومث وحىت وال وبل و    

جلمل بينا خمصوصا مشتمال علـى      الثالثة، لداللة كل منها على معىن حمصل، مستدع من ا         
فائدته، وكونه مقبوال هناك وكذلك إذا أتقنت أن اإلعراب صنفان ال غري صنف ليس بتبع               

البدل والوصـف   : وصنف تبع، وأتقنت أن الصنف الثاين منحصر يف تلك األنواع اخلمسة          
  .٢"…والبيان والتأكيد وإتباع الثاين األول يف اإلعراب بتوسط حرف 

ميكّن من حتقيق األصول الثالثة اليت ذكرهـا الـسكاكي،          " لكْن" معىن   إذن فإتقان 
" لكْن"والعطف بـ   ". لكْن"باإلضافة إىل ضرورة معرفة الصنف اإلعرايب الذي تنتمي إليه          

  .هو طريقة من طرق القصر

هو ختصيص شيء بشيء وحصره فيـه ويـسمى األمـر األول             "القصر اصطالحا   
ختصيص "، ويقال له أيضا احلصر وهو كما عرفه السيوطي          ٣مقصورا والثاين مقصورا عليه   

  .٤"أمر بطريق خمصوص، ويقال أيضا إثبات احلكم للمذكور ونفيه عما عداه

ويقسمه البالغي ون إىل قصر املوصوف على الصفة، وقصر الصفة على املوصوف،            
  ٥.وكل منهما إما حقيقي وإما جمازي

  .١ وقصر إضايف٦ىل قصر حقيقيوينقسم القصر حبسب احلقيقة واإلضافة إ

                                                           
  .٢٤٩مفتاح العلوم، ص:  السكاكي- ١
  .٢٥٠ – ٢٤٩ املرجع نفسه، ص - ٢
، ص  ١٩٩٠ ديباجة رياض الـصلح،      –كتاب التعريفات، مكتبة لبنان     :  اجلرجاين علي بن حممد الشريف     - ٣

١٨٣.  
اإلتقان يف علوم القرآن، مطبعة مصطفى البـايب احللـيب          : بكر السيوطي جالل الدين عبد الرمحن بن أيب         - ٤

  .٦٤، ص ٢ج. م١٩٧٨ – ١٣٩٨، ٤وأوالده مبصر، ط
  .٦٤، ص٢اإلتقان يف علوم القرآن، ج:  السيوطي- ٥
  : القصر احلقيقي هو أن خيتص املقصور باملقصور عليه يف الواقع واحلقيقة بأال يتعداه إىل غريه أصال حنو- ٦

بياء إال حممد فختام األنبياء والرسل وهو املقصور خمتص مبحمد وهو املقصور عليه علـم املعـاين،                 ما خامت األن  
  .١٢٩ص



  ٤٨

:  وقصر قلب ٣ وقصر تعيني  ٢وينقسم هذا األخري باعتبار حال املخاطب إىل قصر إفراد        
ما سافر إال علي ردا     :  حنو ٤"إذا اعتقد املخاطب عكس احلكم الذي تثبته بالقصر       "ويكون  

فيـده   وهو ما ت   ٥على من اعتقد أن املسافر خليل ال علي فقد قلبت وعكست عليه اعتقاده            
 شجاع، فهو قصر موصـوف      لكْنما عمرو جبانا    : اليت أنا بصدد دراستها، تقول    " لكْن"

وهو قصر قلب وذلك ألن املخاطب كان يعتقـد أن          " لكْن"على صفة بطريق العطف بـ      
  .عمرا جبان ال شجاع فقلب املتكلم هذا احلكم

  

  المبحث الرابع
  عند النحويين" َلِكن"داللة 

  

لغتني تشديد النون وإسكاا، ومعناها يف كلتا       " لِكنَّ"ا أن يف    من خالل ما سبق عرفن    
  .االستدراك، وأضاف إليها بعض النحويني معىن التوكيد: احلالتني

  : االستدراك– ١

                                                                                                                                                               
 القصر اإلضايف وهو أن خيتص املقصور باملقصور عليه حبسب اإلضافة والنسبة إىل شيء آخـر معـني ال                   - ١

نسبة إىل شخص آخر كسعيد     بال" علي"ما عداه حنو ال جواد إال علي فإن اجلود هنا مقصور على             . جلميع
  .مثال

إمنا اهللا إلـه    : ويكون إذا اعتقد املخاطب الشركة يف احلكم بني املقصور عليه وغريه، كقولك           :  قصر إفراد  - ٢
جـواهر البالغـة،    : واحد، فقد خوطب به من يعتقد اشتراك اهللا واألصنام يف األلوهية، أمحد اهلـامشي             

  .١٣٢ص
خاطب مترددا يف احلكم بني املقصور عليه وغريه، كأن يكـون الـسامع             ويكون إذا كان امل   :  قصر تعيني  - ٣

األرض متحركة ال ثابتة، ردا على من شك وتردد يف          : مترددا يف كون األرض متحركة أو ثابتة فتقول له        
  .ذلك

  . ١٣٢، ص)د، ت، ط(علم املعاين، دار ضة مصر للطبع والنشر، مصر :   درويش اجلندي- ٤
، )ت.د (٦جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط           :  أمحد اهلامشي  - ٥

  .١٥١ص 



  ٤٩

استدرك الشيء بالشيء إذا حاول إدراكه به واستعمل        "جاء يف لسان العرب     : تعريفه
  .١"من اجلزء شيء فيستدركهألنه مل ينقص : هذا األخفش يف أجزاء العروض فقال

أما اصطالحا  . ٢"االستدراك يف اللغة طلب تدارك السامع     : "وقال الشريف اجلرجاين  
أن تنسب ملا بعدها حكما خمالفا ملا قبلها، ولذلك البـد أن            "فقد تضمن معنيني وأشهرمها     

مـا  : "حنو **أو ضد له  " متحركلكنَّه  ما هذا ساكنا    : " ملا بعدها حنو   *يتقدمها كالم مناقض  
، ٣"ما زيد قائما لكنه شارب وقيل ال جيوز ذلك  : قيل أو خالف حنو   " هذا أبيض لكنه أسود   

أحسن مواقعها أن تكون بني املتضادين ويليها أن تقع بـني النقيـضني          "وقال أبو حيان إن     
ويليها أن تقع بني اخلالفني ويف هذا األخري خالف بني النحويني أذلك تركيب عريب أم ال                

لكنهم اتفقوا على عدم وقوعها بـني       . ٤" هو ضاحك  لكْنما زيد قائم و   : حنو قولك وذلك  
  .املتماثلني

تتوسط بني كالمني متقاربني نفيا وإجيابـا،       " لكنَّ"وفَصل الزخمشري ذلك وبني أن      
 عمرا جاءين أو جاءين     لكنَّما جاءين زيد    : فيستدرك النفي باإلجياب، واإلجياب بالنفي حنو     

ما زيـد شـجاعا   : رفع ما يتوهم ثبوته حنو  " وقيل االستدراك هو     ٥مرا مل جييء   ع لكنَّزيد  
. ٦" كرمي، ألن الشجاعة والكرم ال يكادان يفترقان؛ فنفي أحدمها يوهم انتفاء اآلخـر             لكنَّه

االستدراك إمنا يقع فيما يتـوهم      : "قال ابن يعيش  . فاالستدراك يرفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه      

                                                           
  .٤٢١، اجمللد العاشر، ص "درك"لسان العرب، مادة :  ابن منظور- ١
  .٢١كتاب التعريفات، ص :  اجلرجاين علي بن حممد الشريف- ٢
  .ا اللذان ال يصح اجتماعهما معا، وال ارتفاعهما معامه:   قال السكاكي يف تعريفه للحكمني النقيضني- *

  . واملتضادان ال يصح اجتماعهما، ولكن يصح ارتفاعهما- **
  .٢٩٠، ص ١مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ج:  ابن هشام األنصاري- ٣
لسعادة، مصر،  البحر احمليط، مطبعة ا   :  أبو حيان األندلسي أثري الدين أبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن علي             - ٤

  .٢١٥، ص ١ هـ ج١٣٢٨، ١ط
: ، ابن يعيش  ٣٩٨، ص   ٢شرح الكافية، ج  : االسترابادي. ٣٠٠املفصل يف علم العربية، ص      :  الزخمشري - ٥

  .١٦٨العوامل املائة يف أصول علم العربية، ص : ، اجلرجاين عبد القاهر٧٩، ص ٨شرح املفصل، ج
  .٢٩١، ص ١مغين اللبيب، ج:  ابن هشام األنصاري- ٦



  ٥٠

وقـال اجلرجـاين يف كتابـه    . ١" فيستدرك املتكلّم إخراج املستدرك منهأنه داخل يف اخلرب   
  :معرفا االستدراك" العوامل املائة النحوية يف أصول العربية"

جاءين زيد يتوهم السامع أن عمرا      : رفع توهم يتولد من الكالم السابق فإذا قلت       "هو  
ه، فرفعت توهم السامع بقولك     أيضا جاءك ملا بني زيد وعمرو من املالزمة يف اجمليء وعدم          

  :ومنه عرف عباس حسن االستدراك بقوله أنه. ٢" عمرا مل جييءلكنَّ

إبعاد معىن فرعي خيطر على البال عند فهم املعىن األصـلي لكـالم مـسموع أو                "
فيخطر بالبال أنه حمسن بسبب غناه، فإن كان غري         " هذا غين : "مكتوب، ومثال ذلك قولنا   

وبعـدها  " لكـنَّ "لة اخلاطر مبجيء ما يدل على ذلك مثـل كلمـة            حمسن أسرعنا إىل إزا   
" لكـنَّ "وهذا يقتضي أن يكون املعىن بعد       . ٣" غري حمسن  لكنَّههذا غين   : املعموالن، فنقول 

مجع ابن األثري بني االستثناء واالستدراك وقـال بعـد أن           ((وقد  . مغايرا للمعىن الذي قبلها   
  . ٤"لكنفهو مثل ذلك إال أنه يفارق االستثناء بلفظة وأما االستدراك : "عرف االستثناء

رفع توهم يتولد من    ((ووافقه أبو البقاء العكربي واالسترابادي اللذان عرفا االستدراك بأنه          
 الذي يلـزم    ٦ ومن ثَم قدر االستثناء املنقطع بلكن      ٥))الكالم السابق رفعا شبيها باالستثناء    

 ٧"لكـنَّ "إذا كان االستثناء منقطعا كانت إال مبعىن        (( وعليه قيل    .خمالفته ملا قبله نفيا وإثباتا    
يكمن يف أن هذه األخـرية ال جيـوز أن          " لكن"و  " إال"ويرى ابن السراج أن الفرق بني       

تقـع بـني    " لكنَّ"ومما سبق يتبين لنا أن    . ٨تدخل بعد واجب إال لترك قصة إىل قصة تامة        

                                                           
  .١٠٦، ص ٨شرح املفصل، ج:  ابن يعيش- ١
  .١٦٨كتاب العوامل املائة النحوية يف اصول علم العربية، ص :  اجلرجاين عبد القاهر- ٢
  ).اهلامش (٦٣٢، ص ٣النحو الوايف، ج:  عباس حسن- ٣
، ١، ج ١٩٨٣معجم املصطلحات البالغية وتطورها، مطبعة اجملتمع العلمـي العراقـي،           :  أمحد مطلوب  - ٤

  .١٢٥ص
  .٣١٧الكليات، ص :  أبو البقاء العكربي- ٥
  .٣٨٣، ص ٢شرح الكافية، ج:  االسترابادي- ٦
  .٤١الصاحيب يف فقه اللغة، ص :  ابن فارس- ٧
  .٢٩٠، ص ١األصول يف النحو، ج:  ابن السراج- ٨



  ٥١

: فظ أو من حيث املعىن، ومثال هذا األخري قولك        متغايرين، والتغاير قد يكون من حيث الل      
  ١. عمرا حاضر فاملفارقة تقتضي الغياب وهو ضد احلضورلكنَّفارقين زيد 

وموقع االستدراك بني متنافيني بوجه ما، فال جيـوز         : ((وهبذا الصدد قال الزركشي   
األمر ولكـنَّ   ولو أراكم كثريا لفشلتم ولتنازعتم يف       : (وقوعها بني متوافقني، وقوله تعاىل    

تدلّ على امتناع الشيء المتناع غريه، فدلَّ على        " لو"و  " لو"، لكونه يف سياق     ٢)اهللا سلَّم 
علم إثبات ما فهم إثباته أوال وهـو        )  اهللا سلّم  لكنَّو: (أن الرؤية ممتنعة يف املعىن؛ فلما قيل      

هم كثريا ليـسلّمكم،     اهللا ما أراك   لكنَّو: ((سبب التسليم، وهو نفي الرؤية، فعلم أن املعىن       
 وأضاف ابن يعيش معىن آخر حمتمل ملعىن اآلية وهو          ٣))فحذف السبب وأقيم املُسبب مقامه    

  .٤يكون منفيا" لو" اهللا سلَّم، ألن ما بعد لكنَّما أراكهم كثريا وما فشلتم وال تنازعتم و

لـة الـيت    املثقلة يكون بعد النفي واإلجياب ويشترط يف اجلم       " لكنَّ"فاالستدراك بـ   
املثقلة واخلفيفة سيان يف االستدراك ويكون مـا بعـدها   لكن   ٥تكون بعدها أن تكون تامة    

  .خمالفا ملا قبلها

مثقلة وخفيفة بعد اإلجياب مـا كـان        " لكن"ويرى املربد أنه جيوز االستدراك بـ       
 عمـرو سـكت،   لكْن الكسول مل يأت، وتكلّم زيـد  لكنَّجاء اجملتهد  : تقول. ٦مستغنيا
اخلفيفة إذا كانت عاطفة امسا علـى اسـم مل جيـز أن             "و. قه الرماين فيما ذهب إليه    وواف

                                                           
ـ  (١٦٩ – ١٦٨العوامل املائة النحويـة يف أصـول النحـو، ص           :  اجلرجاين عبد القاهر     - ١  –). صرفبت

  .٨٠، ص ٨شرح املفصل، ج: ، ابن يعيش)بتصرف(، ٣٠٠املفصل، ص : الزخمشري
  .٤٤ سورة األنفال اآلية - ٢
  .٨٠، ص ٨شرح املفصل، ج:  ابن يعيش– ٣٨٩، ص ٤الربهان يف علوم القرآن، ج:  الزركشي- ٣
  ).بتصرف (٨٠ ص ٨شرح املفصل، ج:  ابن يعيش- ٤
  .٢٤٤، ص ١، جاألصول يف النحو:  ابن السراج- ٥
  ).بتصرف (١٠٨، ص ٤املقتضب، ج:  املربد- ٦



  ٥٢

مـا  :  تقول لكنو. عمرولكْن  حضر زيد   :  فال جيوز أن تقول    ١"يستدرك هبا إال بعد النفي    
  . عمرولكْنحضر زيد 

ولكن إذا عطف هبا مفرد على مثله كانت لالستدراك بعد النفـي            : "قال ابن يعيش  
وذهـب  .  فيما ذهب إليه   ٣، ووافقه السكاكي  ٢" رأيت زيدا لكن عمرا    ما: خاصة كقولك 

أا إذا جاء بعدها مجلة كانت حرف ابتداء ويكون معناهـا االسـتدراك            "أكثر النحاة إىل    
ونستنتج مما سـبق    . ٤"ويتقدمها اإلجياب والنفي، وتكون اجلملة اليت بعدها مضادة ملا قبلها         

: ء أكانت مشددة أو خمففة، وأن االستدراك قسمان       حرف استدراك دائما، سوا   " لكن"أن  
  :قسم يتقدمه تقرير، وقسم يتقدمه نفي، فمثال القسم األول قول ابن الرومي

  ٥فكانوها ولكن لألعادي*  وإخوان اختذم دروعا  

  :ومثال القسم الثاين قول زهري

  ٦ قد يهلك املال نائلهلكنَّهو*  أخو ثقة ال لك اخلمر ماله  

  :لتوكيد ا– ٢

فالتوكيد هو مصدر وكَّد والتأكيد هو مصدر       ((يقال التوكيد والتأكيد،    :  تعريفه –أ  
:  وقـال  ٨"أكَّدته ووكَّدته أي شددته   : "قال ابن منظور  . ، والتأكيد لغة يف التوكيد    ٧))أكَّد

                                                           
اإليـضاح  : ، الفارسـي  ٢٤٤، ص   ١األصول يف النحو، ج   :  املرجع نفسه والصفحة نفسها، ابن السراج      - ١

، ١املقرب ج :  ابن عصفور  – ١٣٦، ص   ١التبصرة والتذكرة، ج  : ، الصمريي ٢٩٠، ص   ١العضدي، ج 
سعد األفغاين، مؤسسة الرسـالة،     : حجة القراءات، حتقيق  :  أبو زرعة عبد الرمحن بن حممد      – ٢٣٣ص  

  .١٠٩بريوت، ص 
  .١٠٤، ص ٨شرح املفصل، ج:  ابن يعيش- ٢
  .١٢٣مفتاح العلوم، ص :  السكاكي- ٣
  )بتصرف (٢٤٤، ص ١األصول يف النحو، ج: ، ابن السراج٢٣٣، ص ١املقرب، ج:  ابن عصفور- ٤
حفين حممد  :  صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تقدمي وحتقيق        حترير التحبري يف  :  ابن األصبع املصري   - ٥

  . ٣٣١، ص ٢، ج)د،ط (١٣٨٣شرف، القاهرة، 
  .٣٣٢، ص ٢حترير  التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ج:  ابن األصبع املصري- ٦
  .١٢٢، ص ٢كتاب مهع اهلوامع، ج:  السيوطي- ٧
  .العرب، مادة وكََّدلسان :  ابن منظور- ٨



  ٥٣

ح، وكَّد العقد والعهد واهلمزة فيه لغة، ويقال أوكدته وأَكَّدته وآكدته إيكادا، وبالواو أفص            "
إذا : وكَّدت اليمني واهلمز يف العقد أجود، وتقول    : ويقال. أي شددته، وتوكد األمر وتأكد    
. ٢، والتوكيد هو تثبيت الشيء يف النفس، وتقوية أمـره         ١"عقدت فأكِّد وإذا حلفت فوكّد    

والتوكيد يف عرف البالغيني هو تثبيت نسبة املسند إىل املسند إليه يف نفـس املخاطـب                "
ذلك لغرض إزالة ما قد علق يف نفسه عليها، وإذا كان خايل الذهن من احلكم               وتقويتها، و 

والتردد فيه، فال حيتاج إىل مؤكِّدات احلكم، أما إذا كان مترددا فيه، فإنه ميكن تقوية احلكم                
فاسـتعمال  . ٣"مبؤكد، وأما إذا كان منكرا لذلك فينبغي توكيد احلكم له على قدر اإلنكار     

إزالة ما علق يف نفس     " حالة املخاطَب، فالغرض من التوكيد إذن هو         املؤكدات يكون وفق  
  .٤"املخاطب من شكوك، وإماطة ما خاجله من شبهات

التنبيـه، أو التـذكري، أو      : ويتفرع من هذا الغرض األساسي أغراض أخرى أمههـا        
  ٥...التهديد، أو استرعاء االنتباه إىل عاطفة معينة كاحلزن والفرح

  :يف كتب النحو أن التوكيد نوعان مهاجاء :  أنواعه–ب 

  . كتكرار اللفظ نفسه أو اجلملة نفسها٦وهو تأكيد الشيء بنفسه:  التوكيد اللفظي– ١
تأكيد للمفرد وهـو املقابـل      "وهو ما يؤكَّد بغريه ويكون إما       :  التوكيد املعنوي  – ٢

و تأكيـدا لتثنيـة     للجملة سواء أكان تأكيدا للواحد مذكرا أو مؤنثا كلفظ النفس والعني أ           
املذكر أو املؤنث كلفظة كال وكلتا أو تأكيدا للجمع كلفظة كل وأمجعني وأخواا وإما أن              

                                                           
  . املرجع نفسه، والصفحة نفسها- ١
، ١٩٦٤،  ١النحو العريب، نقد وتوجيه، منشورات املكتبة العصرية صيدا، بـريوت، ط          :  مهدي املخزومي  - ٢

  .٢٣٤ص
، ص  ١١توكيد اجلملة يف العربية، مفهومه وأدواته، جملة اللغة واألدب العـريب العـدد              :  الشريف ميهويب  - ٣

٢٤٧.  
  .١٢٢، ص ٢كتاب مهع اهلوامع، ج: السيوطي - ٤
  .٨أساليب التأكيد يف اللغة، ص :  إلياس ديب- ٥
  )بتصرف. (١٠٩الكليات، ص :  العكربي- ٦



  ٥٤

مـن  " لكـنَّ "فقد اعترب أبو البقاء العكربي      . ١"يكون تأكيدا للجملة كلفظة إنَّ وأخواا     
  .أدوات التوكيد املعنوي، فهي تؤكد معىن اجلملة االمسية اليت تليها

  :"لكنَّ"اجلملة االمسية بـ  توكيد –جـ 

  . تفيد التوكيد واختلفوا يف كيفيته" لكنَّ"ذهب بعض النحويني إىل أنَّ 

وروي املرادي عن بعضهم أن     . ٢التوكيد" لكنَّ"أن معىن   " اجلمل"ذكر الزجاجي يف    
خمففـة وثقيلـة لالسـتدراك      " لكن" كما ذكر الرماين أن      ٣لالستدراك والتوكيد " لكنَّ"

 لكـنَّ أتاين زيد   :  عمرو، وللمثقَّلة بقوله   لكْنما قام زيد    : مثَّل للمخففة بقوله  والتوكيد، و 
  .٤عمرا مل يأتين

ترد تـارة لالسـتدراك   " لكنَّ"ونسب ابن هشام جلماعة ومنهم صاحب البسيط أن  
، فهي لتأكيد مـا     ٥"لو جاءين أكرمته لكنه مل جييء     "وتارة للتوكيد، ومثَّلوا للتوكيد بنحو      

" لكـنَّ "إن  : بينما قال بعضهم  . من االمتناع، وعلى هذا تكون مؤكدة للمعىن      " لو"أفادته  
  .٦لالستدراك والتوكيد معا

املثقلة للتوكيد دائما مثل إنَّ، ويصحب التوكيد معىن االسـتدراك،          " لكنَّ"وقيل إن   
يـد،  ، ومعناها التوك  "لكنَّإنَّ وأنَّ و  : "إذ قال " املقرب"ونسب هذا القول البن عصفور يف       

  .٧التوكيد، وتعطي مع ذلك االستدراك" لكنَّ"معىن : وقوله يف الشرح

حرف تأكيد واستدراك والبد فيه من نفي وإثبـات، إن          " لكْن"وذكر القرطيب أن    
  .١كان قبله نفي كان بعده إجياب، وإن كان قبله إجياب كان بعده نفي

                                                           
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ١
  .٦٤اجلمل، ص :  الزجاجي- ٢
  .٦١٥اجلين الداين، ص :  املرادي- ٣
  .١٣٣معاين احلروف، ص :  الرماين- ٤
  )بتصرف. (٢٩١ – ٢٩٠، ص١مغىن اللبيب عن كتب األعاريب، ج: م ابن هشا- ٥
، ١منهج السالك إىل ألفية ابن مالك، ج:  األمشوين ٥٢ص  : أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك     :  ابن هشام  - ٦

  .١٥٦ص
  ).بتصريف (٢٩١، ص ١مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ج:  ابن هشام- ٧



  ٥٥

  .٢"التنوخي يف األقصى"وهي لتأكيد اجلمل كما نص عليه 

م      ٣املشددة ضمن مؤكّدات اجلمل االمسية    " لكنَّ"نف الزركشي   وصبعـد أن قـس 
، ويبقى االستدراك   ٥ ومؤكدات اجلمل الفعلية   ٤أدوات التوكيد إىل مؤكدات اجلمل االمسية     

  ".لكنَّ"مشددة وخمففة، والتوكيد معىن ثانوي لـ " لكن"هو املعىن األعم األغلب على 

   ٦:على الشكل التايل" لكنَّ"بية اليت تربز وظيفة وميكن أن نستخلص السمات التركي

  
  

  : ومعاين هذه السمات هي
  .من حيز األمساء واألفعال، وتدخلها يف حيز األدوات" لكنَّ"ألا خترج ): أداة(+ مسة 

  .يف االستخدام، وهي وظيفة التوكيد" لكنَّ"حتدد وظيفة ): توكيد(+ مسة 

ما بعدها حكما خمالفا ِلما قبلها، أو أن ترفع تومها نشأ           وهو أن تنسب لِ   ): استدراك(+ مسة  
  . من الكالم السابق

  .تنصب املبتدأ ويسمى امسها، وترفع اخلرب ويسمى خربها): عمل(+ مسة 
حتتل الصدارة عند دخوهلا على اجلملة، فال يتقدم عليهـا          " لكنَّ"تعين أن   ): صدارة(+ مسة  

  .معموالها
  .تدخل على األمساءتعين أا ): امسية(+ مسة 

                                                                                                                                                               
 ١٣٧٢اجلامع ألحكام القرآن، مطبعة دار الكتب املصرية        : أمحد األنصاري  القرطيب أبو عبد اهللا حممد بن        - ١

  .٢٠٤، ص ١م ج١٩٥٢ –هـ 
  )بتصرف. (٤٠٨، ص ٢الربهان يف علوم القرآن ج:  الزركشي- ٢
  . املرجع نفسه، والصفحة نفسها- ٣
  …التأكيد بـ إنَّ وأنَّ والم االبتداء، تأكيد الضمري :  من مؤكدات اجلمل االمسية- ٤
  .قد النون الشديدة ولن لتأكيد النفي:  من مؤكدات اجلمل الفعلية- ٥
، ص  ١١توكيد اجلملة يف العربية، مفهومه وأدواته، جملة اللغة واألدب العريب، العـدد             :  الشريف ميهويب  - ٦

  ).بتصرف (٢٥٨

  دمج+ تبعية + امسية + صدارة + عمل + استدراك + توكيد + أداة  + لكنَّ



  ٥٦

فاجلملة " التبعية"جتعلها تتسم بسمة    " لكنَّ"إن مسة االستدراك اليت تتميز هبا       ): تبعية(+ مسة  
  .مرتبطة مبا قبلها تابعة هلا، حيث تنسب ملا بعدها حكما خمالفا ملا قبلها" لكنَّ"اليت تلي 

ها، كاتصال الـضمائر    مدجمة يف غريها، أو غريها مدمج في      " لكنَّ"قد تأيت   ): دمج(+ مسة  
  .هبا

  :فهي كالتايل" لكْن"أما السمات التركيبية لـ 
  .تبعية+ امسية  + - عمل –استدراك + أداة  + لكْن

  .تعين أا ال تعمل):  عمل-(مسة 
تعين أا تدخل على اجلملة االمسية، وعلـى اجلملـة الفعليـة، لـزوال        ): امسية + -(مسة  

  .اختصاصها باجلمل االمسية

  

  

  

  

  

  المبحث الخامس
  عند الّلسانيين المحدثين" لكن"داللة 

علـى اجلانـب التـداويل      " لكـن "لقد ركََّز اللَُّغويـون يف دراسـتهم لـألداة          
)LaPragmatique(وقد عمل يف هذا احلقل العديد من الباحثني أمثال ،:  

Perelman, Moeschler, Oswald Ducrot, Jean Claude – Anscombre, Jean 
Michel Adam   

  .وكان للِحجاج القسط األكرب من الدراسة
  : اِحلجاج– ١



  ٥٧

لقد خطت اللسانيات النصية أشـواطا كـبرية يف دراسـة النـصوص وتـصنيفها       
"typologie"مستقال له مميزاته وخصائصه سـواء      ) أو منطا (ويعترب النص احلجاجي صنفا     . ١

  .٢من ناحية الشكل أم من ناحية املضمون

يف اخلطاب السياسي ومرافعـة احملـامي واللفتـة         :  مكان  موجود يف كل   *فاِحلجاج
 فنحن  ٣اإلشهارية واملفاوضات التجارية واحلوار اجلاري يف املقهى ومناقشة الرسالة اجلامعية         

  .ال نستطيع أن ال حناجج ألن اِحلجاج يفرض نفسه يف كل اخلطابات

 - émotiveاالنفعالية  (ويعترب اِحلجاج  الوظيفية الرابعة أو السابعة للغة بعد الوظائف"

expressive) ( اإلنشائيةconative - impressive (و)التعيينيةRéférentielle (  دهااليت حـد
) Phatiqueاالستعانية (و )  Métalinguistiqueاملاوراء لسانية (أو كذلك ) Bohler(بوهلر 

  .٤"ِلياكبسون) Poétiqueالشعرية (و

اج امتدادا للموروث البالغي اجلم وحتويال لوجهته       وتعد األحباث الراهنة حول اِحلج    
  .٥يف ذات الوقت، إنه حقل دراسي يف أوج التجدد

  .وقبل أن نفصل يف بعض هذه األحباث نتطرق إىل تعريف اِحلجاج

  : تعريف اِحلجاج–أ 

يقال حاججته أحاجه ِحَجاجا وحماجة حىت حججته أىغلبته   بـاحلجج                               :  لغة – ١
احلجة الوجه الذي   : ، وقيل احلجة ما دوفع به اخلصم، وقال األزهري        (...)ليت أدليت هبا    ا

وحاجـة حماجـة    . حجـج وِحجـاج   : ومجع حجة (...) يكون به الظفر عند اخلصومة      

                                                           
ة واألدب العريب، العدد    البنية احلجاجية يف القرآن الكرمي، سورة النمل منوذجا جملة اللغ         :  احلواس مسعودي  - ١

  .٣٢٨، ص ١٩٩٧، ديسمرب ١٢
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ٢
  ".اِحلجاج"، وأنا أفضل لفظة "احملاجة" استعمل املترجم لفظة - *
حممد حيياتن، جامعة تيزي وزو، جملـة اللغـة واألدب العـريب،            : نظريات احملاجة، ترمجة  :  ايف جانري  - ٣

  .٢٨٠، ص ١١العدد
٤ - ADAM (J . M) : les textes: types et prototypes, Nathan, P١٠٣.  
  .٢٨٠نظرية احملاجة، ص :  ايف جانري- ٥



  ٥٨

اتَخـذه  : نازعه احلجة، وحجه حيجه حجا، غلبه على حجته، واحتج بالـشيء          : وِحجاجا
  .١إمنا مسيت حجة ألا تحج أي تقصد، ألن القصد هلا وإليها: زهريحجة، وقال األ

تعود أمهية احلجاج يف الدراسات احلديثة إىل العودة القوية للبالغـة           : اصطالحا – ٢
خاصـة  " البيـان : "اليت ركَّزت على جانبني أساسيني مهـا      " البالغة احلديثة "حتت تسمية   

فاالقناع عند أهل اللغة هو الرضا واصله       . ٢القناعاالستعارة واِحلجاج كوسيلة من وسائل ا     
  .٣مادة قنع

أما االقناع عند أهل االصطالح قدميا فهو محل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده أو               
، فتوصيل املعىن إىل النفوس هو غاية من غايات اإلقنـاع إن مل             ٤التخلِّي عن فعله أو اعتقاده    

  .٥يكن هو االقناع نفسه

  

  .٦الصطالح احلديث هو محل اإلنسان على اعتقاد رأي للعمل بهواإلقناع يف ا

وجاء يف املوسوعة الربيطانية أن اإلقناع هو العملية اليت هبا يؤثر اخلطاب يف موقف              "
  .٧"اإلنسان وسلوكه بدون إكراه وقسر

أن اِخلطاب  ADAMغري أن التعريف املتداول بني الدارسني هو تعريف وظيفي، يرى          
 ه للتأثري على آراء وسلوكات املخاطَب أو املستمع وذلك جبعـل أي قـول              اِحلجاجي موج

 –احلجـة   (وذلك مبختلف الوسائل، بالنظر لقول آخـر        ) النتيجة(مَدعم صاحلا أو مقبوال     
  احلجة دف إىل إثبـات أو        –نقول على سبيل التعريف أن املعطاة       ).  األسباب -املعطاة  

                                                           
  .٢٢٧ – ٢٢٦لسان العرب، مادة حجج، ص :  ابن منظور- ١
البنية احلجاجية يف القرآن الكرمي، سورة النمل منوذجا، جملة اللغة واألدب العريب العدد             :  احلواس مسعودي  - ٢

  .٣٢٩، ص ١٢
  ".قنع"لسان العرب، مادة :  ابن منظور- ٣
  .٣، ص ١٩٩٠أساليب اإلقناع يف القرآن الكرمي، :  بن عيسى عبد القادر بطاهر- ٤
  .٤ املرجع نفسه، ص- ٥
  .٤، ص ١٩٩٠أساليب اإلقناع يف القرآن الكرمي، :  بن عيسى عبد القادر بطاهر- ٦
  .  املرجع نفسه والصفحة نفسها- ٧



  ٥٩

اليت ال تتـوفر يف     ) الدحض(جاج إمكانية النقض     ومن السمات األساسية للحِ    ١نقض قضية 
ينبين اِحلجاج على عالقة تربط بني      . "٢الربهان أو االستنتاج بل تعترب ميزة خاصة باِحلجاج       

، وال يشترط أن تكون احلجة واحدة وميكن اعتبار العالقـة           ٣"حجة أو عدة حجج ونتيجة    
  . وشكال منوذجيا للحجج٤مقطعا قاعديا)  نتيجة-معطاة (

                                            

  

كحجة لقبول قول   ) أو جمموعة أقوال  (فعندما يقوم متكلّم باحملاجة، فإنه يقدم قول،        "
تكون عالقة ِحجاجية بني    :  بقوله Moeschlerوهو ما ذهب إليه     . ٥"آخر أو جمموعة أقوال   

  .٦ اآلخر بقولني أ و ب، إذا قدم أحد القولني أ لقبول، وتربير

ميكن أن يكون مؤسـسا صـراحة أو ضـمنيا          ) معطيات ونتيجة (وهذا الربط بني    "
تكون املعطاة هي الظاهرة، والسند ). support(وسند أو دعامة )  garant(بواسطة ضامن 

هو املضمر أغلب األحيان، أما العناصر األخرى املكونة للمقطع احلجاجي فهي تتأرجح بني             
  .٧"الظهور واإلضمار

                                                     

                                         

                                               

                                         

  
                                                           

  .٣٢٩البنية احلجاجية يف القرآن الكرمي، ص : عودي احلواس مس- ١
  )بتصرف (٣٣٠ املرجع نفسه، ص - ٢
٣ - MOESCHLER (J): Argumentation et conversation, Hatier, Credif, France, Fevrier ١٩٨٨, p٤٦.  
  )بتصرف (١٠٤ املرجع نفسه، ص - ٤
٥ - ANSCOMBRE (J . C) et DUCORT (O): L’Argumentation dans la Langue, Mardaga, P١١.   
  .١٠٤ املرجع نفسه، ص - ٦
  .٣٠٧منوذج املقطع الربهاين جملة اللغة واألدب العريب، العدد، ص :  عبد القادر بوزيدة- ٧

  أسباب                        نتيجة/أدلة/معطيات

  معطاة           قاعدة االستدالل           نتيجة
  

  
  ضامن
  
  سند



  ٦٠

ومسة اإلضمار هي من السمات الغالبة على اِحلجاج، فعلى املتلقـي أن يـستخلص              
. ١تائج ويربط األمور بعضها ببعض على حسب استيعابه للحجج اليت استعملها املـتكلم            الن

وهذا ما ال جنده يف الربهان الذي يتسم بالظهور، واخلطاب اِحلجاجي هو خطاب موجـه               
إعطاء توجيه حجاجي ظاهر أو ضمين لقول ما َمـا هـَو إال إنـشاء فعـل التوجيـه                   "و

  .٢"احلجاجي

نسعى إىل إقناع املخاطب ومحله على أن يقامسنا رأيا أو تـصورا             وحنن عندما نتكلم    
  .٣حول موضوع معني، وبعبارة أخرى فإننا نتكلم يف أغلب األحيان من أجل احملاجة

  :٤هناك نوعان من ناحية الشكل من النصوص اِحلجاجية:  أنواع اِحلجاج–ب 

  :وميكن متثيله كالتايل: النوع األول

  ).اليتني أ و بمقدمة تطرح إشك(معطاة  -

  ".أ) "تدعم(حجج ختدم  -

  ".ب) "تدعم(حجج ختدم  -

  ).ظاهرة أو مضمرة(نتيجة  -

وميكن أن منثّل هلـذا     . باحلجج) معطاة(ويتمثل يف الدفاع عن أطروحة      : النوع الثاين 
  ).األطروحة اجلديدة( احلجج          النتيجة …مقدمة + األطروحة القدمية : بالرسم التايل

إن الدفاع عن أطروحة أو عن نتيجة يرجع دائما إىل الـدفاع            : "Moeschlerيقول  
  .٥"عنها ضد أطروحات أخرى أو نتائج أخرى

                                                           
  )بتصرف.(٣٣٠البنية احلجاجية للقرآن الكرمي، ص :  احلواس مسعودي- ١
٢ -MOESCHLER: Argumentation et Conversation. P ٦٥  
عبد القادر بوزيدة   . (٣٠٥، ص   ١٢منوذج املقطع الربهاين، جملة اللغة واألدب، العدد        :  عبد القادر بوزيدة   - ٣

  ").Argumentation"ترمجة لـ " الربهان"يستعمل مصطلح 
  .٣٣١ – ٣٣٠البنية احلجاجية يف القرآن الكرمي، ص :  احلواس مسعودي- ٤
٥ - ADAM (J . M): les Textes: types et prototypes, P١١٨.  



  ٦١

بعدما تعرفنا على مفهوم اِحلجاج وأنواعه ننتقل اآلن        : رابط ِحجاجي " لكن "–جـ  
  .أ لكن ب: ِحجاجيا واليت منثِّل ِلبنيتها على الشكل التايل" لكن"إىل دراسة 

  .إن الشكل القاعدي للِحجاج هو ربط عالقة بني معطاة ونتيجةسبق أن قلنا 

) ضامن أو دعامـة   (وهذه العالقة ميكن أن تكون مدعمة بشكل ظاهر أو ضمين بـ            
الذي يقيـد   " لكن"وهذا ما هو حاصل مع الرابط       . ١)دحض واستثناء (أو بشكل مناقض    

لعالقة بني املعطاة والنتيجـة     قاعدة االستدالل ويقلب النتيجة املنتظرة مما يؤدي إىل دحض ا         
  :وعليه يصبح الشكل كالتايل. ٢املتوقعة

  

  

  

  

  

  

  

 إىل الـشكل    TOULMIN" توملـان "وميكن تطوير هذا النموذج املصاغ من طرف        
  :٣التايل

  

  

  

  
                                                           

  .١٠٦ املرجع نفسه، ص- ١
  .املرجع نفسه والصفحة نفسها- ٢
٣ - ADAM (J .M): les Textes: types et prototypes, p١٠٦.  

  نتيجة                من احملتمل  …………     قاعدة االستدالل………معطاة         
  

  ]إال إذا[                                  ضامن                     
                                                              

  يد                                                                            تقي
  )دحض أو استثناء(                                  سند                    

   ن–نتيجة ال ]             تطبيق التقييد[لكن                           ]معطاة[قضية أ 
  
  

  تطبيق قاعدة
  االستدالل

  
  نتيجة ن



  ٦٢

  

لقد مت اإلعراض عن النتيجة املتوقعة، فكان االجتاه حنو حركة ِحجاجية أخرى، ومنه             
وعليه ميكن أن يتحول هذا الشكل إىل مربع ِحجاجي ميكن أن يكتـب             إىل نتيجة أخرى،    

  :كالتايل

  

  

  

كسبب لقبول  " أ"فهو يعطي   " ن"لتجعل املخاطب يستنتج النتيجة     " أ"فاملتكلم يقدم   
  . ن–ال ليجعل املخاطب يستنتج النتيجة " ب" كما يعطي ١"ن"النتيجة 

  :وباختصار نكتب

  

  

  

  :ة يف الشكلمعاين الرموز املوجود
  .تكون حجة بالنظر إىل                :  
  .تكون متناقضة مع                : 

 ٢ ن -ال  هي حجة بالنظر إىل النتيجة      " ب"، و "ن"هي حجة بالنظر إىل النتيجة      " أ"
  . ن–ال  تناقض النتيجة "ن"والنتيجة 

تيجـتني  حجتني ظـاهرتني ون   "من خالل هذا الشكل نالحظ وجود أربعة عناصر         
  ٣"تكونان عامة مضمرتني ودائما متناقضتني

                                                           
١ -ANSCOMBRE . (J - C) et DUCROT (O): L'Argumentation dans la Langue, P: ٩٢.   
٢ -  ANCCOMBRE et Ducrot: L'Argumentation dans la Langue, P: ٩٢.  

     ٣ - ADAM: Eléments de linguistiques textuelles, Margada, p٢١٠ 

  )ب(حجة  معطاة ……………………………… لكن……………………………)أ(معطاة 
   

   ن-نتيجة                                                                           نتيجة ال 

  أ            لكن           ب
  

   ن-نتيجة ن             نتيجة ال 
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" ن"لكن ب يفترض أن يف ذهن املخاطبني، هناك على األقـل قـضية              " أ"فالشكل  
سائرة حنو نتيجة معينة،    " أ"إذن فاحلجة   . ١هو حجة مناقضة  " ب"هو حجة، و    " أ"ألجلها  

ة تبني أن اخلطاب     اِحلجاجي "لكن"و. ٢أقوى لصاحل النتيجة املناقصة   " ب"مضمرة، واحلجة   
" أ"وينشئ املتكلم فعلني ِحجاجيني حيث يوجـه        . ٣ن–موجه ِحجاجيا حنـو النتيجـة ال    

وهلذا جيب التفريق بني التوجيه احلجـاجي       "  ن -ال  "إىل النتيجة   " ب"و  " ن"إىل النتيجة   
  .٤لقول ونتيجة فعل التوجيه

 تربط بني حجـتني     تشري إىل التوجيه املناقض للحجج، ألا     " لكن"كما نالحظ أن    
  .٥متناقضتني حجاجيا وتكونان كذلك عندما تتجهان خلدمة نتائج متناقضة

 ب،) أ لكن (يبني طبيعة الفعل املنجز من طرف املقطع        " لكن"والتوجيه املناقض لـ    "
ومن جهة أخرى طبيعـة النتيجـة       ) موجهة إجيابا أم سلبا   (أي من جهة يبني طبيعة احلجة       

"   روابط اللغة ال تتعلق باملقاطع املادية للـنص،        "، ونشري هنا إىل أن      ٦"اموجهة إجياباً أو سلب
 فـاملتكلم يـرى     ٧"ولكن بالكيانات الداللية واليت ليست هلا عالقة مباشرة هبذه املقـاطع          

 على حسب مقام    –، وعلى الشارح    "لكن"التناقض بني الكيانا ت الداللية اليت تسبق وتتبع         
  ال يتناقـضان إالّ بـالنظر إىل حركـة           ب و   أ و   ٨نات البحث عن هذه الكيا    –احلديث  

  . ٩ِحجاجية تظهر نفسها بالنتيجة

                                                                                                                                                               
MAINGUENEAU: Nouvelles tendances en analyse du discours, Hachette, Edition NO1, 1987, P: 

119. 
١ -  DUCROT: les échelles Argumentatives, les éditions de Minuit, Paris, ١٩٨٠, P:١٦.  
٢ -  MAINGUENEAU: Elements de linguistique pour le texte litteraire, Bordas,١٩٨٦, P١١٩  
٣  ADAM: Eléments de linguistiques textuelles, P: ٢٠٨.  
٤  MOESCHLER: Argumentation et Conversation, P ٦٦.  
  .٥٤ املرجع نفسه، ص - ٥
  .٦٦ املرجع نفسه، ص - ٦
٧ -Ducrot: les mots du discours, Minuit Paris, ٩, Janvier ١٩٨٠, P ١٦.  
  . املرجع نفسه، والصفحة نفسها- ٨
  .٩٨ – ٩٧:  املرجع نفسه، ص- ٩



  ٦٤

يف فضاء داليل ممكن، والذي خيتلـف عـن         " ن"حجة للنتيجة   " أ"وبالتايل نعترب أن    
   ١" ن–ال "حجة ِلـ" ب"الفضاء الداليل الذي تكون فيه 

  . ثالولكي تتضح األمور اليت تطرقنا إليها آنفا نضرب هذا امل
    تعب     لكنَّين       اجلو مجيل

   ب                         أ    

واليت ميكن  " ن"اجلو مجيل  ميكن أن يؤدي باملخاطَب إىل استخالص النتيجة           : فبقولنا
لكـنين  "إنين فرح أو سأخرج، لكننا عندما نضيف اجلملة الثانية وهي           : أن تكون كالتايل  

" ال ـ ن "ببا لدحض هذه النتيجة فهي حجة مناقضة تؤدي إىل النتيجة فإننا نعطي س" تعب
واحلجة الثانية أقوى من احلجة األوىل      . ، وبالتايل فالنتيجتان متناقضتان   "عدم اخلروج "وهي  

  ".  ن–ال "لصاحل النتيجة 

وقد سبق أن قلنا أن اجملال متروك للمخاطَب يف ربـط األمـور بعـضها بـبعض                 
  .اليت تكون يف غالب األحيان مضمرة كما هو احلال يف هذا املثالواستخالص النتائج 

  

  

  

  

" اخلـروج "إىل  " اجلو اجلميل "فاملتكلم ينشئ فعلني توجيهيني ِحجاجيني، فهو يوجه        
  ".عدم اخلروج"حنو " لكنين تعب"و

من غري املمكن الدفاع عن نتيجتني متناقضتني بنفس احلجـة، وال ميكـن             : مالحظة
 وهي من أساسيات مبدأ عـدم التنـاقض         ٢متناقضتني أن تؤديا إىل النتيجة نفسها     حلجتني  
  .اِحلجاجي

                                                           
١ - ADAM. (J.M) Eléments de linguistique textuelle P: ٢٠٨.  
٢ MOESCHLER: Argumentation et conversation, P: ١٢١  

  تعبلكنين                     اجلو مجيل                       
  
  

                      عدم اخلروج#         اخلروج                 
    " ن- ال  ""                                                    ن  "
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  : االستدراك– ٢

وميكن جتسيد ذلك علـى     . ١)ب( ال   *>) أ(هي قلب الفرضية ال     " لكن"إنّ وظيفة   
  :الشكل التايل

  

  

  

  :ولتوضيح ذلك نضرب مثالني

  . ليس حممد كبريا لكنه قوي جدا– ١

  . لسانيا لكن ما يكتبه مهم جدا ليس زيد– ٢

، فإننا نتوقع نتيجة مـن  "ليس حممد كبريا"واملتمثل يف ) أ(فعند قراءة القول األول ال    
لكن املثال  " ليس كبريا تستلزم ليس قويا    : "استنادا إىل الفرضية  ) ليس قويا (أي  ) ب(النوع  

  .٢)لكن ب) أ(ال (يقلب هذه الفرضية، حىت يؤكد ) ١(

  

  

  

  

  

  . قوي جدا#ليس قويا : متناقضتان أي) ب(و) ب(ال 

                                                           
  ".يستلزم"يعين " >" الرمز  - *
١ ADAM: Eléments de linguistique testuelle, P: ٢٠٤.  
٢ADAM: Eléments de linguistique Textuelle, P: ٢٠٣.  

  )ب( ـــــــــ لكنــــــــ )   أ(ال 
  
 )ب(ال

  )ب)                                                  (أ(      ال
  ــ قوي جدا ــــــلكنليس حممد كبريا ــــــ 

  
  

   ليس قويا

 )ب( ال
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فهذا جيعلنا نرتقب   " ليس زيد لسانيا  "واألمر نفسه بالنسبة للمثال الثاين، فعندما نقول        
حجـة  ) عدم كونه لـسانيا   ) أ(ال  (وبالتايل تعترب   . النتيجة املتمثلة يف أن ما يكتبه غري مهم       

 ١تقلـب الفرضـية   ) ب(لكن  (د  ، لكن بوجو  "كتابة كالم غري مهم   "أي  ) ال ب (للنتيجة  
  :وميكن جتسيد ما قلناه على الشكل التايل

  

  

  

  
   ما يكتبه مهم جدا#ما يكتبه غري مهم : متناقضتان، أي) ب(و) ب(ال 
  ٢" تكشف عن نظام من املعايري املستترة))ب(ال ( حجة للنتيجة )أ( الفالبنية "

ن يف تعريف االستدراك بقوهلم     ومما سبق نالحظ أن قوهلم هذا يشبه ما قاله النحويو         
أنه يرفع تومها نشأ يف الكالم السابق، ففي املثال األول عندما نفى الكرب عن حممد تـوهم                 

لتزيـل هـذا    " لكـن "املخاطَب أن القوة كذلك انتفت نظرا ملالزمة القوة للكرب فجاءت           
 )ب(وال  ) أ(ال  قد ربط بـني     " ADAM"التوهم، إال أن صياغتهم خمتلفة باإلضافة إىل أن         

  ).ب(ال  هي حجة للقضية )أ(ال ِحجاجيا حيث قال أن اجلملة 

" لكن"يتكلمون عن   " MOESCHLER"أن بعض اللسانيني كـ     " ADAM"وذكر  
" لكـن "اليت تفيد اِحلجاج هي     "لكن"للعالقة املباشرة وأن    " لكن"اليت تفيد االستدراك أا     

  .٣للعالقة الغري مباشرة

اِحلجاجية يف أن األوىل ال تشتمل إال علـى         " لكن"ية عن   االستدراك" لكن"وختتلف  
بينما الثانية فتقتضي وجود حجـتني ظـاهرتني ونتيجـتني    ) حجتني ونتيجة (ثالثة عناصر   

  .١ ودائما متناقضتني– عموما –مضمرتني 

                                                           
  .٢٠٤ املرجع نفسه، ص- ١
٢ - ADAM : Eléments de linguistique Textuelle, P: ٢٠٤  
  .٢٠٦ ص  املرجع نفسه،- ٣

  ليس حممد لسانيا ــــــ لكن ــــــ ما يكتبه مهم جدا
  
  

  ما يكتبه غري مهم



  ٦٧

  : دعم احلجة األوىل– ٣

   ٢فقلَّت دراستهم له" لكن"لقد أمهل اللّسانيون هذا املعىن الذي تؤديه 

هذه تأيت حبجة تسري يف نفس اجتاه احلجة األوىل خلدمة نتيجة واحدة، إال أن              " لكن"و
  .ترتيب هذه احلجج له دور يف الكشف عن القيم اليت استند إليها املتكلّم

  :ولتوضيح ذلك لدينا هذان النصان اإلشهاريان

ة علـى   وعالو. ْ ينفع أيضا  لكن إن اللنب بالفواكه ال يشكّل لذة حقيقية فقط و         – ١
الذوق بـأي   . وأكثر من ذلك سهل للهضم من السكر املبلور       . ذلك فهو حملّى بالفركتوز   

  !.مثن

٢ –" NIVEA "      ا ال متوهحتافظ أيضا   لكن البشرة فقط و   *هي اآلن بأكثر فعالية، أل ْ
  .٣على رطوبتها

" ن"جتلب حجة إضافية لصاحل النتيجـة       " لكن"فإننا نالحظ أن    ) ١(إذا متنعا املثال    
أو استنتاجها مـن    !). للذوق بأي مثن  (اليت ميكن التعبري عنها يف هذا املثال باجلملة التعجبية          

حيث النتيجة مضمرة واليت ميكن أن تكـون        ) ٢(مثلما هو احلال يف املثال      . مقام احلديث 
" ن"هـي حجـة للنتيجـة       ) أ(، ويف هذه احلالة فاجلملة      "NIVEAاستعملوا  "على شكل   
، ٤وهلا الوزن األقوى  " ن"لتسري يف نفس اجتاه النتيجة      ) ب(قدم احلجة   ت" لكن"املضمرة، و 

يفضل الصحة، ويف املثـال     ) ١(فاملتكلم يف املثال    . ألن ترتيب احلجج له دور يف فهم املعىن       
) ٢(فلو غيرنـا يف املثـال       . يفضل احلفاظ على الرطوبة على التموه البسيط واملؤقت       ) ٢(

  :وقلنا

                                                                                                                                                               
  .٢١٠ املرجع نفسه، ص - ١
  .١٩٢ املرجع نفسه، ص- ٢
  Hydrateترمجة لـ " متوه" لفظة - •
٣ -ADAM: Eléments de linguistique textuelle, P:١٩٣– ١٩٢.  
  .١٩٣ املرجع نفسه ، ص- ٤



  ٦٨

)2َ" (NIVEA "ا ال حتافظ على رطوبة البـشرة فقـط             هياآلن بأكثر فعالية، أل 
  .لكان التموه هو املفضل لدى املتكلم.  متوه البشرة أيضالكنو

واستعماهلا، " NIVEA"لشراء  ) حجتني(يعطيان سببني   ) 2َ(و  ) ٢(إذا كان املثاالن    
 اسـتند إليهـا     فإما يرتبان وينظمان احلجج وفق طريقة تكشف عن نظام من القيم اليت           

  .١املتكلم

جديدة " ب"و  )  إعادة -اتساق  (معروفة  " أ"إىل أن   " لكن"ويف كل احلاالت تشري     
  .٢)Progressionتطور (

هذه ببقية الوظائف، نالحظ أا ختتلف عنهم يف أا الوحيدة الـيت            " لكن"ومبقارنة وظيفة   
يف )  فضاء داليل واحـد     يؤديان إىل نفس النتيجة يف     أ و ب  (تسجل يف فضاء داليل واحد      

حني جند اِحلجاج واالستدراك يسَجالن يف فضائني خمتلفني وموسـومان بظـاهرة تعـدد              
تقوي وتدعم  " لكن"اليت تأيت بعد    " ب"باإلضافة إىل أن احلجة     . ٣)Polyphonie(األصوات  

 اِحلجاجية هي حجة مناقـضة للحجـة      " لكن"وتعزز احلجة األوىل بينما احلجة الثانية يف        
 .األوىل

                                                           
١ -ADAM Eléments de linguistique textuelle, P١٩٣ – ١٩٢.  
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ٢
  )بتصرف (٢١٠ املرجع نفسه، ص - ٣



  ٧١

  
  

  الفصل الثاني
  الحجاج واالستدراك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :يف القرآن الكرمي" لكن"



  ٧٢

مي، مثان مشددة النون وساكنة النون مائة وثالثون مرة يف القرآن الكر" لكن"وردت 
  . وستون مرة  ساكنة النون ،واثنتان وستون مرة مشددة  النون

وما ظلمونا ولكن {: مرة وهي مهملة كقوله تعاىل٦١وقد جاءت مقرونة بالواو 

 آية منها ما جاءت فيه ٢٤وقد نلتها مجلة فعلية فعلها يف )١(}كانوا أنفسهم يظلمون
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان يف ظالل {:كقوله تعاىل" نَِبكَا"اجلملة مبدوءة 

ولو شئنا آلتينا {: آية كقوله تعاىل١٤ومنها ما جاءت فيه بغري كان وذلك يف )٢(}بعيد

كما )٣(}كل نفس هداها ولكن حق القول مين ألمالن جهنم من اجلنة والناس أمجعني
ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة {: آية كقوله تعاىل٢٠لة فعلية فعلها مضارع يف تلتها مج

النايف " ال"واملالحظ عليها هو ائتالفها مع )٤(}ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء
أال إم هم املفسيدون ولكن ال {: آيات ومثال ذلك قوله تعاىل٧حيت وردت معها يف 

 مرات خمففة مهملة جمردة من االتصال بالضمائر وغري مقرونة ٦وقد وردت )٥(}يشعرون
لكن الذين اتقوا رم هلم جنات جتري من حتتها {:بالواو وتلتها مجلة أمسية كقوله تعاىل

وجاءت متصلة بضمري )٦(}األار خالدين فيها نزال من عند اهللا وما عند اهللا خريا لألبرار

  .   )٧(}الكنا هو اهللا ريب وال أشرك بريب أحد{:املتكلم يف كقوله تعاىل
  
  
  

  "لكن"قراءات تشديد _ ب 

                                                           
 .١٦٠األعراف اآلية،) ١(

 .٢٧ق اآلية،) ٢(

 .١٣السجدة اآلية،) ٣(

 .٩٣النحل اآلية،) ٤(

 .١١البقرة اآلية،) ٥(

 .١٩٨آل عمران اآلية،) ٦(

 .٣٧الكهف اآلية،) ٧(



  ٧٣

بني التشديد و التخفيف يف بعض اآليات فأعملوها " لكن " وقد اختلفوا يف قراءة 
، وفيما يلي اآليات اليت قرئت بتشديد عند قراءا مشددة، وأمهلوها عند قراءا خمفّفة

  ":لكن " 
ليس الرب أن تولوا ا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب {:تعاىلقال  _ ١

  . )٨(}من آمن باهللا واليوم اآلخر

الرب :" ورفع الرب على االبتداء وقرأ الباقون)٩(بالتخفيف) ولكن(قرأ نافع وابن عامر 

  )١٠("بالتشديد والنصب

ليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الرب من {:قال تعاىل _ ٢ 

" ولكن" ونصب الباقون )١٢(ورفع الرب)ولكن(قرأ نافع وابن عامر بتخفيف )١١(}اتقى
  بتشديد النون وفتحها ونصب الرب 

مثل ما ينفقون يف هذه احلياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت {:قال تعاىل _ ٣

  .)١٣(}حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم اهللا ولكن أنفسهم يظلمون
خربها والعائد )يظلمون(بالتشديد على أن أنفسهم امسها،ومجلة ) لكن(قرئ ((

حمذوف،والتقدير يظلموا وليس مفعوال مقدما كما يف قراءة التخفيف،وامسها ضمري الشأن 

  .)١٤ ())ألنه ال حيذف إال يف الشعر

                                                           
 . ١٧٦البقرة اآلية،) ٨(

ح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، إدارة رو: األلوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود) ٩(
 .٤٥:، ص٢الطباعة املنريية ودار إحياء الثرات العريب، بريوت، لبنان، ج

اين، مؤسسة الرسالة بريوت ، السعيد األفغ: حجة القراءات، حتقيق: ابن زجنلة أبو زرعة بن عبد الرمحان) ١٠(
 .                        ١٢٣:، ص١٩٧١، ١:ط

 .١٨٨البقرة اآلية ) ١١(

، ٢جج) د، ت، ط ( ، دار احلديث، مطبعة السعادة عبد اخلالق عظيمة،دراسات ألسلوب القرآن الكرمي) ١٢(
ً:٥٩٢  

  ١١٧ اآلية،آل عمران) ١٣(

 .٣٧ _ ٤األلوسي،روح املعاين،) ١٤(



  ٧٤

شهد مبا أنزل إليك أنزله بعلمه واملالئكة يشهدون لكِن اهللا ي{:قال تعاىل _ ٤

  .)١٥(}وكفى باهللا شهيدا

  .)١٦("وقرأ السليمي بتشديد النون ونصب لفظ اجلاللة"

ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت {:وقال تعاىل _ ٥

  .)١٧(}النبيني وكان بكل شيء عليما

وقيل عطفا على أبا " كان"وذهب أكثرهم على ختفيفها ونصب رسول بإضمار ((
،وهناك من قرأها بتشديد على حذف اخلرب تقديره أحد وبالرفع على ولكن هو رسول اهللا

  .)١٨ ())ولكن رسول اهللا هو

  :آن الكرمييف القر" لكن"وسنتعرض فيما يلي إىل داللة 

  
  
  
  
  

  المبحث األول
                                                           

 .   ١٦٥النساء اآلية،)١٥(

،أبو السعود حممد العمادي،إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكناب ١٩:ص _ ٦األلوسي،روح املعاين،ج)١٦(
 . ٦١٠:ص _ ١التوزيع،  القاهرة،جالعزيز،دار الفكر للنشر و

 . ٤٠األحزاب اآلية،) ١٧(

الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل وعيون التأويل : الزخمشري، فخر خوارزم أبو القاسم حممود ابن عمر) ١٨(
 .٢١٥:،ص٢يف وجوه األقاويل، املطبعة البهية املصرية، ج



  ٧٥

  الِحجــــــــــــــــــــــــاج
  :اِحلجاج يف القرآن الكرمي

لقد أنزل اهللا تعاىل القرآن الكرمي على خامت األنبياء حممد صلى اهللا عليه وسلم لينري به 
ي طريق البشر وخيرجهم من الظلمات إىل النور بإقناعهم باإلميان باهللا الواحد األحد وبالتخل

وحجة اهللا الكربى خياطب ((عن معتقدام الباطلة والقرآن الكرمي معجز يف كل شيء فهو 
العقل والعاطفة يف مسار متكافئ ويعطي كل جانب حقه من اإلقناع مبا يتناسب مع 

 فهو مل يهمل أحدا منهما ألن اإلنسان عقل وعاطفة وكالمها حيتاج إىل )١٩ ())وظيفته
إقناع ،واإلقناع القرآين هو العملية اليت يؤثر ا اخلطاب اإلهلي يف النفس اإلنسانية على 
اختالف مشارا،وتفاوت طبائعها،وتعاقب أجياهلا،وحيملها على الرضا والعمل بأصول 

وقد تعددت مظاهر ((وال ميكن هلذه النفس أن تقتنع إال باألدلة الصحيحة القوية،)٢٠(الدين

فاإلعجاز األول هو يف بالغة )٢١())هذا اإلقناع يف القرآن املبين أساسا على اللغة
وأسباب الرتول،ميكن اعتبار القرآن خطابا حجاجيا " الكتاب "القرآن،وبالعودة إىل مضمون

فهو يطرح أمرا أساسيا يتمثل ) علنية كانت أم ضمنية(نظرا لكونه جاء ردا على خطابات 
املدعمة هلذا األمر ضد ما ) مبستويات خمتلفة(ويقدم احلجج " اإلميان باهللا الواحد األحد"يف 

 رغم ضعفها،ومظاهر احلجة متعددة يف القرآن الكرمي وسأقف ٢٢يعتقد املتلقون من حجج
  .اليت أنا بصدد دراستها واليت هلا دور حجاجي أساسي" لكن"عند التمثيل ألداة واحدة هي 

  
  :كرابط ِحجاجي ومقدم للحجج" لكن"اآليات اليت وردة فيها  _ ٢

                                                           
 . ١٣ _  ،ص١٩٩٠ابن عيس عبد القادر بطاهر،أساليب اإلقناع يف القرآن الكرمي،رسالة ماجستري عمان ) ١٩(

 .٤_ سه،ص املرجع نف) ٢٠(

 )  بتصرف (٣٣٢_ احلواس مسعوي، البنية احلجاجية يف القرآن الكرمي،ص ) ٢١(
  .فسه، والصفحة نفسهااملرجع ن) ٢٢(
  
  
  
  



  ٧٦

 باعتبارها تسمح للمحاج بتقدمي املعلومات على )٢٣(هي رابط حجاجي" لكن"

،وقد وردت يف اآليات التالية وهي ساكنة النون غري عاملة وغري )٢٤(أساس أا حجج
  :تها مجلة امسيةمقرون بالواو تل

متاع قليل متاع قليل )٢٥(ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد{:قال تعاىل _ ١

لكن الذين اتقوا رم هلم جنات جتري من حتتها األار )٢٦(مث مأواهم جهنم وبئس املهاد

  .)٢٧(}ا عند اهللا خري لألبرارخالدين فيها نزال من عند اهللا وم
يف خطاب مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملراد به هو األمة وقيل " لكْن"وردت  

وقيل يف قوله )٢٨(أنه موجه لكل من مسع هذا اخلطاب كأنه قيل ال يغرنك أيها السامع
  :وجهان}تقلب الذين كفروا يف البالد{:تعاىل

األول أا نزلت يف مشركي مكة الذين كانوا يتجرون ويتنعمون بلني العيش فكان 
  . ترى من اخلري وقد هلكنا من اجلوع واجلهدرد فعل املؤمنني قوهلم أن أعداء اهللا فيما

كانت اليهود تضرب يف األرض فتصيب األموال فرتلت هذه :قال الفراء:والثاين

قد و.)٢٩(اآلية،واملراد بتقلب الذين كفروا يف البالد،تصرفهم يف التجارات واملكاسب
ورد اعتقاد الكفرة أم متمتعون من احلياة واملؤمنون يف ((لقصر القلب " لكْن"وردت 

 توسطت قضيتني متناقضتني مها الكفر واإلميان و هي رابط حجاجي)٣٠())خسران عظيم

                                                           
 . إىل معىن االستدراك الذي تفيده،وكذا التوكيد يف بعض األحيانوهذا إضافة) ٢٣(

 .٣٣٢: البنية احلجاجية يف القرآن الكرمي، ص: احلواس مسعودي) ٢٤(

 .١٩٦_ اآلية _ آل عمران )٢٥(

 .١٩٧_ اآلية _ آل عمران )٢٦(

 .١٩٨_ اآلية _ آل عمران )٢٧(

 أبو حيان ١٥٢:، ص٩،ج١٩٣٨، ١/املطبعة البهية املصرية، ط_ ضخر  الدين التفسري الكبري .الرازي) ٢٨(
 . ١٤٦: ، ص٣ج. التفسري الكبري املسمى بالبحر احمليط.األندلسي 

 ).بتصرف (١٤٦:  ،ص٣ج.البحر احمليط.أبو حيان _ ١٥٣:  ،ص٩املرجع نفسه ،ج) ٢٩(

إرشاد .أبو السعود _ ١٧٢:  ،ص٣ج. روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسمع املثاين.األلوسي) ٣٠(
 .٤٧٣: ، ص١ج.العقل السليم إىل مزايا الكتاب العزيز



  ٧٧

وما ينجر عنهما،فتمتع الكفار هو متاع قليل ال جيب على املؤمنني االغترار به،ألنّ مصريهم 
متاع قليل مث مأواهم جهنم وبئس {: سيكون جهنم كما توعدهم اهللا تعاىل يف قوله

والنعمة ((خللود يف النار والعياذ باهللا ،فباإلضافة إىل قلّة متاعهم فهو يؤدي إىل ا}املهاد

لتقدم " لكْن"مث جاءت )٣١(القليلة إذا كانت سببا للمضرة العظيمة لن يعد ذلك نعمة
مناقضة للحجج السابقة إلقناع السامع بضرورة السري يف اجتاه اإلميان ملا له من )) حججا

الدنيا واآلخرة،فقد أخرب اهللا تعاىل عن الذين اتقوا رم وما سينالونه من نتائج إجيابية يف 
متاع الكفار فكان " قلة"مقابل " اخللود"و" جهنم"اجلنات واخللود فيها،فاجلنات مقابل 

جزاء املتقني جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها نزال من عند اهللا قال ابن 
ثوابا من عند اهللا وقال ابن فارس الرتل ما يهيأ للرتيل الرتل الثواب وهي كقوله :عباس

وقيل )٣٢(والرتيل الضيف،وقيل الرتل الرزق وما يتغذى به ومنه فرتل من محيم أي فغذاؤه 
ر أنه حيتمل أن يكون اخلرب الذي أعده اهللا لألبرا}وما عند اهللا خري لألبرار{:يف معين قوله

يف اآلخرة هو األفضل مقارنة مبا هم عليه يف الدنيا أي خري هلم مما هم عليه يف الدنيا وهو 
مذهب ابن مسعود كما حيتمل أن يكون ذلك اخلرب بالنسبة إىل الكفار أي خري هلم مما 

  .)٣٣(يتقلب فيه الكفار من املتاع القليل وهو الرأي الذي أميل إليه
  :              على الشكل التايل" لكن"ومما سبق ميكن رسم البنية احلجاجية 

  
  
  
  

                                                           
 .١٥٣:  ،ص٩ج.التفسري الكبري.الرازي) ٣١(

 . ١٤٨:  ،ص٣أبو حيان،البحر احمليط،ج) ٣٢(

 ).بتصرف(املرجع نفسه والصفحة نفسها ) ٣٣(



  ٧٨

 أ                     لكــن                  ب

  الذين كفروا

 "مأواهم جهنم وبئس املهاد"

  "الذين اتقوا ربهم" 

ن هلم جنات جتري من حننها األار خالدي"
 "فيها، نزال من عند اهللا خري لألبرار

 "نَ"النتيجة  "ن"النتيجة 

تشري إىل التوجيه املناقض للحجج فهي تربط بني حجتني متناقضتني حجاجيا " لكْن"

يف " ن"ة للنتيجة هي حج" أ"و )٣٤(واللتان تؤديان إىل نتيجتني متناقضتني مها جهنم واجلنة

 كما )٣٥("نَ"حجة للنتيجة " ب"فضاء داليل خمتلف عن الفضاء الداليل الذي جاءت فيه 

ألن املؤمنني املتقني هلم )٣٦("أ"أقوى من احلجة " ب"هو موضح يف اجلدول أعاله واحلجة 
املنافع الدائمة وهي خري مما يتمتع به الكفار من متاع الدنيا القليل ألن نعيم الدنيا مشوب 
باآلفات واحلسرات،مث إنه بالعاقبة ينقطع وينقضي،وكيف ال يكون قليال وقد كان معدوما 

ابلت زمان الوجود مبا مضى وما يأيت من األزل إىل اآلن،وسيصري من األزل إىل األبد،فإذا ق

  .)٣٧ ())وهو األزل واألبد،كان أقل من أن جيوز وصفه بأنه قليل
فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم وبصدهم عن سبيل اهللا  _ {٢

أكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين وأخذهم الربا وقد وا عنه و)٣٨(كثريا

لكن الراسخون يف العلم منهم واملؤمنون يؤمنون مبا أنزل إليك وما )٣٩(منهم عذابا أليما

                                                           
)٣٤ (Moeschler.Argumentation et Conversation.P.٥٤.  

)٣٥(ADAM.Element de linguistique textuelles.P.٢٠٨. 

)٣٦(MAINGUENEAU.Element de linguistique pour le texte litteraire.P.١١٩. 

 . ١٥٣، ص٩ج.التفسري الكبري.الرازي)٣٧(

 .١٦٠النساء اآلية،) ٣٨(

 .١٦١النساء اآلية،) ٣٩(

  احلجة

  النتيجة



  ٧٩

أنزل من قبلك واملقيمني الصالة واملؤتون الزكاة واملؤمنون باهللا واليوم اآلخر أولئك 

  .)٤٠(}سنؤتيهم أجرا عظيما
يف بنية سردية حكاية عن األعمال القبيحة اليت اقترفها اليهود وعن " لكْن"وردت 

وقد جاءت يف أحسن موقع هلا حيث وقعت بني .األعمال احلسنة اليت قام ا أهل اإلميان
ه نقيضني واملتمثلني يف الكافرين وما سينالونه من العذاب األليم واملؤمنني وما سيجازون علي

يف هذه اآلية " لكْن"فباإلضافة إىل االستدراك والتوكيد اللذين تفيدمها .من األجر العظيم
فهي رابط حجاجي حيث كانت أعمال اليهود حججا عليهم ملا سينالونه من عقاب،وإميان 
املؤمنني وأفعاهلم احلسنة حججا هلم لنيل الفوز العظيم،فمن أفعال الكفار الشنيعة الظلم 

فبظلم عظيم أو فبظلٍم أي ظلم وحذْف "} فبظلم{س عن ذكر اهللا،ومعىن قوله وصد النا

على املسبب } فبظلم {:وقد قدم السبب املتمثل يف قوله تعاىل)٤١("الصفة لفهم املعىن اجلائز

  .  )٤٢(منهليبني قبح ظلمهم وفحش فعلهم وللتحذير } حرمنا {املتمثل يف قوله 
أي صدوا ناسا كثريا قاله الطربي }وبصدهم عن سبيل اهللا كثريا{:أما معىن قوله

بوها هي  ومن املعاصي األخرى اليت ارتك)٤٣(وقيل أوصدا كثريا وقدره بعضهم زمانا كثريا
،وما نالحظه هو إعادة الباء يف ))أخذهم الربا وقد وا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل((
وعدم إعادا يف " فبظلم"عطفا على }وبصدهم{:قوله
كانت نتيجة }بصدهم{والسبب يرجع إىل أن إعادة الباء يف }وأكلهم{و}وأخذهم{:قوله

للمعطوف عليه بل يف العامل فيه وعدم بعده عن املعطوف عليه بالفصل مبا ليس معموال 

 فكل )٤٤(يرجع إىل الفصل وقع مبعمول املعطوف عليه}أكلهم{،و}وأخذهم{إعادا يف 
هذه املعاصي اليت اقترفوها تؤدي م إىل عذاب النار املؤمل الذي اعتده اهللا للكافرين 

 املنتصبون املستبصرون كعبد اهللا بن سالم وأضرابه واملؤمنون منهم،لكن الراسخون الثابتون

                                                           
 .١٦٢اء اآلية،النس) ٤٠(

 .٣٩٤:، ص٣أبو حيان،البحر احمليط، ج) ٤١(

 ).بتصرف(املرجع نفسه والصفحة نفسها ) ٤٢(

 .١٤:، ص٦روح املعاين، ج: املرجع نفسه والصفحة نفسها، األلوسي) ٤٣(

 .٣٩٥:،ص٣البحر احمليط ، ج: أبو حيان) ٤٤(



  ٨٠

 فهؤالء )٤٥("آمن"يعين منحهم أو املؤمنون من املهاجرين واألنصار والظاهر أنه عام يف من 
ل من قبله،باإلضافة إىل إقامتهم ومبا أنزل على الرس) ص(يؤمنون مبا أنزل على الرسول 

على املدح وهو مذهب سيبويه " املقيمني"وانتصاب }واملقيمني الصالة{:الصالة،قال تعاىل

نتها،وقد جوزوا يف  ،فقد أتى ذا القطع لبيان فضل الصالة وعلو مكا)٤٦(وسائر البصريني
أي يؤمنون }مبا أنزل إليك{وجوها أخرى منها أن يكون معطوفا على " واملقيمني"عطف 

أي لكن الراسخون " منهم"بالكتب وباملقيمني الصالة،وأن يكون معطوفا على الضمري،يف 
يف العلم منهم ومن املقيمني،وأن يكون معطوفا على الكاف يف أولئك أي مبا أنزل إليك 

املقيمني الصالة،وأن يكون معطوفا على كاف قبلك على حذف مضاف والتقدير وما وإىل 
أنزل من قبلك وقبل املقيمني الصالة والوجه األخري الذي جوزوه هو أن يكون معطوفا 

 والبصريني أبلغ  وما ذهب إليه سيبويه)٤٧(على كاف قبلك ويعين األنبياء ذكره ابن عطية
على " هم"عدة وجوه منها أنه مرتفع على إضمار مبتدأ } املؤتون{:وقيل يف ارتفاع قوله

سبيل قطع الصفات يف املدح،وهو املختار عندي،وجوزوا أن يكون معطوفا على 
وقيل " يؤمنون"وقيل على الضمريي " املؤمنون"وقيل على الضمري املسكن يف " الراسخون"

معطوف على }واملؤمنون باهللا{: وقوله تعاىل)٤٨(ارة وما يليه اخلربمبتدأ اسم اإلش
  .       }واملؤتون{على ما اخترته يف رفع }واملؤتون الزكاة{:قوله

وملا كان اتصاف املؤمنني بكل هذه الصفات اإلميانية من إقامة الصالة وإيتاء الزكاة 
أولئك سنؤتيهم أجرا {:ليوم اآلخر كان جزاؤهم األجر العظيم قال تعاىلوإميام باهللا وا

  }عظيما
  
  
  

                                                           
 . ٢٣٧ ، ١الزخمشري،الكشاف،ج_ .٣٩٥:، ص٣أبو حيان،البحر احمليط، ج) ٤٥(

 )  بتصرف (٣٩٥ ،ص ٣،أبو حيان،البحر احمليط،ج)بتصرف (١٤،ص ٦األلوسي،روح املعاين،ج) ٤٦(

 )بتصرف (٣٩٦ ،ص ٣أبو حيان،البحر احمليط،ج) ٤٧(

 )بتصرف(املرجع نفسه واملرجع نفسه ) ٤٨(



  ٨١

  :على الشكل التايل" لكن"وميكن رسم البنية احلجاجية 
  

 أ                     لكــن                  ب

  ظلمهم وصدهم الناس عن سبيل اهللا

 وأكلهم أخذهم الربا وقد وا عنه…"
  " أموال الناس

حترمي الطيبات عليهم يف الدنيا، واخلزي 
 .والنكال والعذاب يف اآلخرة

الراسخون يف العلم منهم واملؤمنون يؤمنون "
مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك واملقيمني 

الصالة واملؤتون الزكاة واملؤمنون باهللا واليوم 
  "اآلخر

 األجر العظيم

 األجر العظيم          =               العذاب األليم

 "نَ"النتيجة "                                 ن"النتيجة 

 )٤٩(" نَ"هي حجج بالنظر إىل النتيجة" ب"و" ن"هي حجج بالنظر إىل النتيجة _ أ 
املوضحة يف " ب" متناقضتان ومها ظاهرتان يف هذه اآليات،واحلجج "ن" و" ن"والنتيجتان 

 فاإلميان باهللا والرسل وما يتبعه من )٥٠("ن"لصاحل النتيجة " أ"اجلدول أقوى من احلجج 
طاب موجه للتأثري على آراء السامعني األعمال الصاحلة أقوى من الكفر واملعاصي واخل

وإقناعهم باتباع الطريق املستقيم املتمثل يف اإلميان باهللا والرسل وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة 
  .لينالوا األجر العظيم

وإذا أنزلت سورة آمنوا باهللا وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا :((قال تعاىل _ ٣

رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف وطبع على )٥١(قاعدينالطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع ال

                                                           
)٤٩ (ANSCOMBRE/J.C.et Ducrot.L'Argumentation dans la langue.P.٩٢. 

)٥٠ (MAINGUENEAU.Element de linguistique pour le texte litteraire.P.١١٩. 

     ٨٧التوبة اآلية،) ٥١(

  احلجج

  النتائج



  ٨٢

 لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم )٥٢(قلوم فهم ال يفقهون

ها األار  أعد اهللا جنات جتري من حتت)٥٣(وأولئك هلم اخلريات وأولئك هم املفلحون

  .)٥٤ ())خالدين فيها ذلك الفوز العظيم
يف بينة سردية،وقد وقعت بني نقيضني،فحال الرسول صلى اهللا عليه " لكْن"  وردت 

وهي .وسلم واملؤمنني اجملاهدين يف سبيل اهللا مناقض حلال املنافقني القاعدين عن اجلهاد
وقد بدأ بوصف حال ".لكْن"لحجج املقدمة قبل رابط حجاجي يقدم حججا مناقضة ل

الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألن كمال املسلمني وخريهم متعلق باتباع الرسول صلى اهللا 

لكن الرسول والذين آمنوا جاهدوا بأمواهلم {:قال تعاىل.)٥٥(عليه وسلم
تعريض بأن الذين ختلفوا عن اجلهاد دون عذر } الذين آمنوا معه{:وقوله.}وأنفسهم

فعلى عكس املنافقني فقد بذل الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنون )٥٦(ليسوا مبؤمنني
بأمواهلم {:يس من مال ونفٍس لغرض إرضاء اهللا تعاىل،وعليه فقوله تعاىلكل ما هو نف

أولئك هلم {:وقوله تعاىل} استأذنك أولوا الطول منهم{:مقابل قوله تعاىل} وأنفسهم
وطبع على قلوم فهم ال {:مقابل قوله تعاىل}اخلريات وأولئك هم املفلحون

سول صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنون اجملاهدون يف سبيل اهللا تعاىل فالر.)٥٧(}يفقهون
أولئك هلم اخلريات وأولئك هم {:باألنفس واألموال جزاؤهم اخلريات واجلنات قال تعاىل

أا تشمل منافع الدنيا واآلخرة وقيل } هلم اخلريات{وقيل يف معىن قوله تعاىل .}املفلحون

                                                           
 .٨٨التوبة اآلية،) ٥٢(

  ٤ _ ٨٩التوبة اآلية،)٥٣(

 .٩٠التوبة اآلية،) ٥٤(

الدار التونسية .مطبعة الرستمية للجمهورية التونسية.التحرير والتنوير.ابن عاشور حممد الطاهر)٥٥(
  .١٩٧٣.للنشر
 ).بتصرف (٢٩٠ ،ص ١٠ج

 ).بتصرف(املرجع نفسه والصفحة نفسها )٥٦(

 .املرجع نفسه والصفحة نفسها) ٥٧(



  ٨٣

وقيل يف املراد من قوله .)٥٨(}فيهن خريات حسان{:أن املراد ا احلور لقوله تعاىل

أعد هلم جنات جتري {: مث قال)٥٩("التخلص من العقاب والعذاب"} هم املفلحون{:تعاىل
  .}من حتتها األار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم

  :على الشكل التايل" لكن"ليه تكون البنية احلجاجية لـ وع
 أ                     لكــن                  ب

  القاعديـن 

سيصيب الذين كفروا منهم "
  "  عذاب أليم

 "أ " استثناء يف 

  "الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم"

وأولئك هم املفلحون، أعد اهللا هلم أولئك هلم اخلريات "
جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها ذلك الفوز 

 "العظيم

 األجر العظيم=               العذاب األليم          
 "نَ"النتيجة "                                 ن"النتيجة 

واحلجة " ن"تيجة إىل الن" أ"نالحظ وجود فعلني حجاجيني حيث وجهت احلجة 

لصاحل " أ"أقوى من احلجة " ب"واحلجة .،والنتيجتان متناقضتان)٦٠("نَ"إىل النتيجة " ب"

فس يف سبيل اهللا خري من القاعدين عن فالذين جاهدوا باألموال واألن)٦١("نَ"النتيجة 
  .اجلهاد

     القـاعـديـن )              ال يساوي          (جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم 

             ب                                                              أ

  )ن، الركودالسكو)                                               (احلركة ( 

                                                           
 ).بتصرف (١٥٧ ،ص ١٠ج.األلوسي،روح املعاين) ٥٨(

 .١٥٨ ،ص ١٦ج.التفسري الكبري.الرازي)٥٩(

)٦٠(Moeschler/Argumentation et Conversation.P.٦٦. 

)٦١(MAINGUENEAU.Element de Linguistique pour texte litteraire.P.١١٩. 

  احلجج

  النتيجة



  ٨٤

إن اخلطاب احلجاجي موجه للتأثري على سلوك السامع إلقناعه باتباع الرسول صلى 
اهللا عليه وسلم والذين آمنوا يف اجلهاد باألموال واألنفس لنيل اخلريات يف الدنيا 

  .واآلخرة،والفوز باجلنات اليت جتري من حتتها األار
ال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما ودخل جنته وهو ظامل لنفسه ق{:قال تعاىل _ ٤ 

قال له صاحبه وهو )٦٢(أظن الساعة قائمة ولئن رددت إىل ريب ألجدنَّ خريا منها منقلبا

،لكنا هو اهللا ربي )٦٣(حياوره أكفرت بالذي خلقك من تراب مث من نطفة مث سواك رجل

٦٤(}اوال أشرك بريب أحد(.  
يف احلوار الذي جرى بني املؤمن املعتز بإميانه والكافر صاحب اجلنتني " لكْن"وردت 

ومها ميثالن حال الكافرين واملؤمنني وهي رابط حجاجي وقعت بني )٦٥(املفتخر مباله
فلقد كان ذلك الكافر مشركا باهللا تعاىل ناكرا ليوم .قضيتني متناقضتني مها الكفر واإلميان

فقد كان يف حالة كفر بنعمة اهللا تعاىل } دخل جنته وهو ظامل لنفسه{:قال تعاىل.البعث

وقال )٦٦(واغتراٍر مبا ملك وشٍك يف نفاذ ما هو عليه من نعم باإلضافة إىل شكّه يف البعث
راد التنبيه على أنه ملّا اعتز بتلك اعتراض وقع يف أثناء الكالم،وامل: ((الرازي إنّ قوله تعاىل

النعم وتوسل ا إىل الكفران واجلحود لقدرته على البعث كان واضعا تلك النعم يف غري 

                                                           
 .٣٥اآلية .الكهف)٦٢(

 .٣٦اآلية .الكهف)٦٣(

 .٣٧اآلية .كهفال)٦٤(

وقيل أخوين من بين اسرائيل فرطوس وهو .قيل نزلت يف أخوين من بين خمزوم أحدمها كافر واآلخر مؤمن) ٦٥(
وقال مقاتل امسه متليحا وهو املذكور يف الصفات .سكافر وقيل امسه قطفري ويهوذا وهو مؤمن يف قول ابن عبا

وعن ابن عباس أما ابنا ملك من بين اسرائيل أنفق أحدمها ماله يف سبيل اهللا و كفر اآلخر واشتغل بزينة 
وروى أما ورثا من أبيهما مثانية آالف دينار فاشترى الكافر أرضا بألٍف فقال املؤمن اللهم إين أشتري .الدنيا

ا يف اجلنة بألف فتصدق به مث بىن أخوه دارا بألف فقال املؤمن اللهم إين أشتري منك دارا يف اجلنة منك أرض
بألٍف فتصدق به مث تزوج أخوه امرأة بألف فقال أخوه اللهم إين جعلت ألفا صداقا للحور العني مث اشترى 

ألف فتصدق به مث أصابه حاجة فجلس أخوه خدما ومتاعا بألف فقال املؤمن اللهم إين اشتريت منك الولدان ب
 . ألخيه على طريقه فمر به يف حشمة فتعرض له فطرده ووبخه على التصدق مباله

 ).بتصرف (١٢٥ ،ص ٦ج.البحر احمليط.أبو حيان) ٦٦(



  ٨٥

فقد كان ظاملا لنفسه،وباإلضافة إىل ذلك فقد كان يعتقد أنه يف حال رده إىل )٦٧(موضعها
رة خريا من جنته يف هذه الدنيا وكأنه إمنا أعطي تلك النعمة لكونه ربه ليجدنّ يف اآلخ

بعث الذي يشك فيه وكان املؤمن حياوره ويعظه ويدعوه إىل اإلميان باهللا وال)٦٨(مستحقا هلا
أكفرت بالذي خلقك {: وحياول إقناعه وتوجيهه إىل احلق الذي مل يعرف له طريقا فقال

فقد بدأ اآلية باستفهام إنكار وتوبيخ ألنه اقترف }من تراب مث من نطفة مث سواك رجال
دور والعتماد االستفهام يف العملية احلجاجية . ((كبرية من الكبائر وهي اإلشراك باهللا تعاىل

كبري نظرا ملا يعمله يف جلب القارئ أو املستمع يف عملية االستدالل،حبيث يشركه حبكم 

فالقادر على االبتداء هو على اإلعادة أقدر،وقيل أن املعىن )٦٩ ())قوة االستفهام وخصائصه 
ا خلقه على هذه الكيفية مل يكن ذلك عبثا وإمنا  من أجل عبادته تعاىل أنّ اهللا تعاىل ملّ((

لتبني حالة املؤمن باهللا املغاير حلالة " لكْن"مث جاءت .)٧٠ ())فيثاب املطيع ويعاقب املذنب
  .}دالكنا هو اهللا ربِّي وال أشرك بربِّي أح{:قال تعاىل.الكافر

بتشديد " لكْن"قرأ الكوفيون وأبو عمرو وابن كثري ونافع يف رواية ورش وقالوا ((
النون بغري ألٍف يف الوصل وبألف يف الوقف وأصله لكن أنا نقل حركة اهلمزة إىل نون 

وقيل حذف اهلمزة من أنا .وحذف اهلمزة فالتقى مثالن فأدغم أحدمها يف اآلخر" لكن"

وهو يف )٧١ ())وهي ساكنة مع نون أنا فأدغمت فيها" لكن"ون على غري قياس فالتفت ن
وقرأ ابن عامر بإثبات ألف أنا يف الوصل والوقف .ضمري الشأن}هو اهللا ربِّي{:قوله تعاىل

 وحسن ذلك وقوع األلف عوضا من اهلمزة وغريه ال يثبتها إال: ((مجيعا وقال الزخمشري
يف الوقف وعن أيب عمرو أنه وقف باهلاء لكنه وتقرئ لكن هو اهللا ربي بسكون النون 

                                                           
 .١٢٥ ،ص ٢١ج.التفسري الكبري.الرازي) ٦٧(

)  بتصرف (١٢٦ ،ص ٢١ج.التفسري الكبري.الرازي_ )  بتصرف (٥٦٩ ،ص ١ج.الكشاف.الزخمشري) ٦٨(
 _  

 ).بتصرف (١٢٦ ،ص ٦ج.البحر احمليط.أبو حيان

 . ٣٤٢ _ ٣٤١ص .جملة املعهد.البنية احلجاجية يف القرآن الكرمي.مسعودي) ٦٩(

 ).بتصرف (١٢٦ ،ص ٢١ج.التفسري الكبري.الرازي) ٧٠(

 .١٢٨ _ ١٢٧ج ،ص ٦.البحر احمليط.أبو حيان)٧١(



  ٨٦

وقرأ عيسى الثقفي لكن هو اهللا )٧٢())وطرح أنا وقرأ أيب ابن كعب لكن أنا على األصل

وقيل فيه )٧٣(مسعود وحكاه األهوازي عن احلسنبغري أنا وحكاها ابن خالويه عن ابن 

واملعىن واحد فقد أقر )٧٤("وال أشرك بربي أحدا"حذف أي أقول هو اهللا بدليل عطف 
فاإلميان .أنت كفرت باهللا اكني مؤمن موحد:املؤمن بتوحيد اهللا وبعدم الشرك به فكأنه قال

تعريض بإشراك الكافر وقيل أنَّ املراد بذلك } وال أشرك بربِّي أحدا{:وقوله.نقيض الكفر
 والفقر إال منه تعاىل يفقر من يشاء ويغين من يشاء وقيل ال أعجز أنه ال يرى الغىن((هو 

ألنّ الكافر كان يشك يف قدرة اهللا تعاىل على البعث من )٧٥ ())قدرته على اإلعادة
 إذ دخلت جنتك قلت ما شاء اهللا ال قوة إال لوال{:وبعد نصح املؤمن للكافر بقوله.القبور
إن ترين أنا أقل منك ماال وولدا فعسى ربِّي أن يؤتيين خريا من جنتك {قال } باهللا

زلقا أو يصبح ماؤها )٧٧(من السماء فتصبح صعيدا)٧٦(ويرسل عليها حسبانا

ملؤمن من صنع اهللا تعاىل أن يرزقه جن خريا من فقد توقع }فلن تستطيع له طلبا)٧٨(غورا
فقد } وأحيط بثمرِه{:حنة الكافر وأن يهلك ما بيد الكافر فحقق اهللا له ذلك قال تعاىل

وندم الكافر .قلب اهللا حال الكافر من الغىن إىل الفقر لكفرانه بالنعمة وبشركه باهللا تعاىل
 تعاىل حىت ال تزول عنه النعمة اليت كانت على ما أنفق يف اجلنة ومتىن لو أنه مل يشرك باهللا

                                                           
 . ١٢٨ ،ص ٦ج.البحر احمليط.أبو حيان_ . ٥٦٩ ،ص ١ج.الكشاف.الزخمشري)٧٢(

 .١٢٦ ،ص ٢١ج.التفسري الكبري.الرازي. ١٢٨ ،ص ٦ج.البحر احمليط.أبو حيان)٧٣(

عيسى .دار إحياء الكتب العربية.تفسري القرآن الكرمي.أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود.النفسي)٧٤(
 . ١٣ ،ص ٣ج).ت.ط.د.(البايب واحلليب وشركاه

 .١٢٦ ،ص ٢١ج.التفسري الكبري.الرازي_ . ١٢٩ ، ١٢٨ ،ص ٦ج.البحر احمليط.أبو حيان) ٧٥(

وقال الزجاج .وقيل الصواعق.وقال الكليب النار.قال ابن عباس وقتادة العذاب،وقال الضحاك الربد.مصدر) ٧٦(
احلسبان حساب ما كسبت يداك وقيل أي مقدار قدره تعاىل وحسبه وهو احلكم عذاب حسبان وذلك 

 .بتخريبها

أرض بيضاء ال نبات فيها ال من كرم و ال من خنل،يزلق عليها ملالمستها والزلق الذي ال تثبت فيه قدم ) ٧٧(
 .ل وال ينبت وال يثبت فيه قدمذهب غراسه وبناؤه وسلب املنافع حىت منفعة املشي فيه فهو وح

وقرأت فرقة بضم الغني ومهز الواو يعنون ,وقرأ الربمجي غورا بضم الغني.قرأ اجلمهور غَْورا بفتح الغني) ٧٨(
 .١٢٩ ،ص٦البحر احمليط، ج: أبو حيان : أنظر. بواو بعد اهلمزة فيكون غؤورا



  ٨٧

فهذه هي النتيجة اليت آل إليها حال الكافر الذي أشرك باهللا والبعث واعتقد عدم .حبوزته
وعليه ميكن رسم .فناء جنته والعاقبة احملمودة كانت للمؤمن الذي آمن ومل يشرك باهللا أحدا

  :على الشكل التايل" لكن"البنية احلجاجية لـ 

                   لكــن                  بأ   

  الكافر باهللا

 هالك وخراب جنة الكافر

  املؤمن باهللا

 الثواب يف الدنيا واآلخرة

 "نَ"النتيجة "          =                  ن"النتيجة 

  
فضاء الداليل الذي يف فضاء داليل خيتلف عن ال" ن"سارت خلدمة النتيجة " أ"احلجة 

والنتيجتان .كما هو موضح يف اجلدول" نَ"خلدمة النتيجة " ب"سارت فيه احلجة 
  .متناقضتان

لكن )٧٩(أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من يف النار{:قال تعاىل _ ٥
 وعد اهللا ال الذين اتقوا ربهم هلم غرف من فوقها غرف مبنية جتري من حتتها األار

يف خطاب مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم ووقعت " لكن"وردت .)٨٠(}خيلف اهللا امليعاد
حيث توعد اهللا تعاىل الكافرين عبدة األصنام .بني نقيضني مها الكافرون واملؤمنون وأحواهلما

م إنكاري يف قوله واألوثان بالعذاب األليم الستحقاقهم ذلك،وقد بدأت اآلية باستفها
فاهلمزة لإلنكار والفاء ((} أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقد من يف النار{:تعاىل

أفأنت {للعطف على مقدر ومْن شرطية على ما ذهب إليه احلويف وغريه وجواب الشرط 
 ألن دخول اهلمزة يف اجلواب أو الشرط] …[واهلمزة الستطالة الكالم }تنقد من يف النار

واإلنكار الذي أفادته اهلمزة متعلق مبضمون املعطوف واملعطوف عليه إال أن )٨١ ())كاف 

                                                           
 ١٨اآلية .الزمر) ٧٩(

 .١٩اآلية .الزمر) ٨٠(

 .٤٢١ ،ص ٨ج.البحر احمليط.أبو حيان_ . ٢٥٣ ،ص ٢٣ج.روح املعاين.األلوسي) ٨١(

احلجة

النتيجة



  ٨٨

املقصود باملعطوف إنكار اجلزاء والتقدير أنت مالك أمر الناس قادر على التصرف فيه فمن 
أنت تنقذه على معىن لست أنت مالك أمر الناس وال أنت تقدر حق عليه كلمة العذاب ف

فاهللا تعاىل هو القادر وحده على اإلنقاذ،كما جوزوا أن يكون اجلزاء حمذوفا )٨٢(على اإلنقاذ

موصولة " مْن"ظهر أبو حيان أنّ واست)٨٣(مستأنفة مقررة للجملة األوىل" فأنت تنقذ"ومجلة 

فقد عبد الكفار الطاغوت وعليه .وأنا أميل إىل الرأي األول)٨٤(مبتدأ واخلرب حمذوف
ألمألنّ جهنم منك وممن تبعك منهم {:وا كلمة العذاب املراد ا قوله تعاىلاستحق
لتقدم حججا متناقضة ملا سبق متبوعة بنتائجها،فحال املؤمنني " لكن"مث جاءت .}أمجعني

خمتلف عن حال الكافرين فالذين اتقوا اهللا تعاىل واجتنبوا عبادة األصنام واألوثان مآهلم إىل 
لكن الذين اتقوا رم هلم غرف من فوقها غرف {:اهللا  تعاىل يف قولهالنعيم مبا وعدهم 

فهي دعوة إىل اإلميان باهللا .}مبنية جتري من حتتها األار وعد اهللا ال خيلف اهللا امليعاد
على الشكل " لكن"وعليه ميكن رسم البنية احلجاجية لـ .وتقواه ونبذ عبادة الطاغوت

  :التايل

 كــن                  بأ                     ل

  الذين مل يتقوا 

"  حقّت عليهم كلمة العذاب"

  "الذين اتقوا رم"

 "هلم غرف من فوقها غرف مبنية جتري من حتتها األار"

 األار/ النار                              غرف مبنية/ العذاب

 "نَ"النتيجة "              =                 ن"النتيجة 

  

                                                           
 .املرجع نفسه والصفحة نفسها)٨٢(

 .املرجع نفسه والصفحة نفسها)٨٣(

وحكى أبو حيان أن منهم من يقدر اخلرب احملذوف يتأسف عليه ومنهم من يقدره يتخلص منه ومنهم من )٨٤(
 .  يقدره فأنت ختلصه وقال أن التقدير األخري أوىل

  احلجة

  جيةالنت



  ٨٩

فمن خالل اجلدول السابق نالحظ وجود أربعة عناصر حجتني ظاهرتني ونتيجتني 
يف فضاء " نَ"هي حجة للنتيجة " ب"يف فضاء داليل و" ن"هي حجة للنتيجة " أ"متناقضتني،

أقوى من " ب"و احلجة )٨٥(" أ"تقدم حجة متناقضة للحجة " لكن"داليل خمالف لآلخر و

  .الذين اتقوا ربهم أقوى من الذين مل يتقوا.)٨٦("أ"احلجة 
داة دور رابط يف اآليات القرآنية السابقة الحظنا أنّ هلذه األ" لكن"ومن استعماالت 

" أ " حيث نتائج احلجج " ب" لكن"أ " حجاجي ومقدم للحجج بنيتها على شكل 
  .متناقضة" ب " واحلجج 
  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

                                                           
)٨٥ (Ducrot.Les échelles argumentatives.P.١٦. 

)٨٦(MAING 
UENEAU.Elements de linguistique pour le texte litteraire.P.١١٩. 



  ٩٠

  

  

  

  المبحث الثاني
  االستدراك

وقد *بعد النفي وبعد اإلثبات والتوكيد وبعد الشرط وبعد النهي" لكْن"وردت   
حمققة هلذا املعىن " لكْن" اليت جاءت فيها وسندرس بعض اآليات القرآنية.أفادت االستدراك
  .يف خمتلف التراكيب

  :بعد النفي" لكن"جميء  _ ١

والنفي هو اكثر ما تقع بعده )٨٧(بعد مجلة منفية يف القرآن الكرمي" لكْن"كثر وقوع 
 حيتاج املتكلِّم بعده إىل زيادة بيان،فيأيت ألنه معىن واسع،فيكثُر أن" لكْن"

، "ليس"،و "لْن"،و "مل"،و "ما"بعد النفي بـ " لكْن"لإليضاح،وقد جاءت )٨٨(باالستدراك
  .بعد النفي" لكْن"وفيما يلي بعض اآليات القرآنية اليت جاءت فيها ".ال"و 

وظلّلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم املن والسلوى كلوا من {:قال تعاىل _ ١

  .)٨٩(}طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
وقد وقعت يف أحسن موقع هلا تقدمها نفي وتالها " ما"بعد النفي بـ " لكْن"وردت 

قال أبو .م أنفسهم بعدما نفى وصول الظلم إليه تعاىلإثبات فقد أثبت اهللا تعاىل ظلمه
ملا تقرر أنه قد وقع منهم ظلم فلما نفى ذلك الظلم أن يصل إىل اهللا تعاىل بقيت : ((حيان

النفس متشوقة ومتطلعة إىل ذكر ما وقع به الظلم فاستدرك بأن ذلك الظلم احلاصل منهم 

                                                           
 . مرة ساكنة النون٣٣ مرة بعد النفي منها ٥٠" لكن"وردت ) ٨٧(

 . ١٩٣ص.القسم الثاين.٨:ج.تفسري التحرير والتنوير.ابن عاشور)٨٨(

 . ٥٦البقرة اآلية )٨٩(



  ٩١

فظلم اإلنسان هللا تعاىل يستحيل وقوعه وقد جاء يف معىن )٩٠ ())إمنا كان واقعا م
وما ظلمونا بقوهلم أرنا اهللا جهرة بل ((عده أقوال منها أنّ معناها }وما ظلمونا{:قوله

ظلموا أنفسهم مبا قابلناهم من الصاعقة وقيل وما ظلمونا بادخارهم املن والسلوى بل 
وقيل وما ظلمونا بكفر النعم بل ]…[ طعامهم وتقليص أرزاقهم ظلموا أنفسهم بفساد

ظلموا أنفسهم حبلول النقم،وقيل وما ظلمونا بعبادة العجل بل ظلموا أنفسهم بقتل بعضهم 

  .)٩١ ())البعض
عطف على حمذوف أي فعصوا ومل يقابلوا } وما ظلمونا{وذهب الزخمشري إىل أنّ 

فاختصر الكالم حبذفه )٩٢(بذلك) وما ظلمونا( بالشكر أو فظلموا بأن كفروا النعم النعم
وال يرى أبو حيان ضرورة تقدير حمذوف ألنه قد صدر منهم .لداللة وما ظلمونا عليه

لتعنت إىل ارتكاب قبائح متعددة من بينها اختاذ العجل إهلا وسؤاهلم رؤية اهللا على سبيل ا

والذي يظهر يل أن ال : ((ووافقه ابن عاشور يف عدم احلاجة إىل التقدير قائال)٩٣(غري ذلك
عطف على ما قبلها ألا مثلها يف أا يف أحوال ) وما ظلمونا(حاجة إىل التقدير وأن مجلة 

هو ما تضمنته بعض اجلمل اليت سبقت من أن ظلما قد بين إسرائيل ومثال ذكر هذه اجلملة 
وما {:فكان قوله]…[}مث اختذمت العجل من بعده وأنتم ظاملون{:حصل منهم من قوله

 وأنا أميل.)٩٤ ())متهيدا له وتعجيال بتسجيل قلة شكرهم على نعم اهللا وعنايته م}ظلمونا
إىل الرأي القائل بعدم احلاجة إىل التقدير ألنه سبق وأن ذكر أفعاهلم القبيحة وألن عدم 

القصر " لكْن"وقد أفادت .التقدير أوىل من التقدير للتخفيف وظهور املعىن الذي ال لبس فيه
" يظلمون"على الفعل " أنفسهم"الذي حتقق باجلمع بني النفي واإلثبات،كما قُِدم املفعول 

وذكر أبو )٩٥(لة على القصر الذي يقتضيه النفي السابق،وفيه ضرب من التهكم مللدال

                                                           
 .٢١٤ ،ص ١ج.لبحر احمليطتفسري ا.أبو حيان) ٩٠(

 .املرجع نفسه والصفحة نفسها) ٩١(

 .٢٦٧ ،ص ١ج.الكشاف.الزخمشري) ٩٢(

 ).بتصرف (٢١٤ ،ص ١ج.البحر احمليط.أبو حيان) ٩٣(

 .٥١٢ ، ٥١١ ،ص ١ج.تفسري التحرير والتنوير.ابن عاشور) ٩٤(

 .٢٦٤ ،ص ٢ج.روح املعاين.األلوسي_ ) بتصرف (٢٦٤ ،ص ١ج.الكشاف.الزخمشري)٩٥(



  ٩٢

على اخلرب املتمثل يف قوله " أنفسهم:"حيان أنّ سبب تقدمي معمول اخلرب املتمثل يف قوله
وس اآلي والفواصل ولتبيني من حلّ يه الفعل هو حتقيق وصول توافق رؤ" يظلمون"

يف املفعول توكيدا ألنه " يظلمون"باإلضافة إىل أنه من حيث املعىن صار العامل الذي هو 
دلَّ عليه ما قبله،ولذلك مل يعد من الضروري ذكره،ومن املعروف أنّ التوكيد يتأخر عن 

ما ضربت زيدا لكْن عمرا :تقول.نيتقع بني متنافي" لكْن"ومن املعلوم بالضرورة أنّ .املؤكد
ما ضربت زيدا لكْن ضربت عمرا كذلك األمر :دون احلاجة إىل إعادة العامل بقولك

يف معىن ولكن ظلموا } ولكن كانوا أنفسهم يظلمون{:بالنسبة هلذه اآلية فقوله تعاىل
نفسهم أنفسهم فذكر العامل غري ضروري فمن املمكن اإلكتفاء بالقول وما ظلمونا ولكْن أ

وملا اجتمعت كل هذه احملسنات لتقدمي املفعول كان .مناف ملا قبلها" لكْن"ألن ما بعد 

وبغية تبيني متاديهم يف الظلم واستمرارهم عليه مجع بني صيغة .)٩٦(تقدميه هو األفصح
كما أورد لفظة .}فسهم يظلمونولكن كانوا أن{:املاضي واملضارع يف قوله تعاىل

جبمع القلة قصد حتقريهم وتقليلهم كيف ال والنفس العاصية أقل من كل " أنفسهم"

  .ملا ترتكبه من األفعال القبيحة)٩٧(قليل
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اهللا ولكن تصديق الذي {:قال تعاىل _ ٢

  .)٩٨(}يديه وتفصيل الكتاب ال ريب فيم من ربِّ العاملنيبني 
يف بنية سردية حيث بين اهللا تعاىل أن القرآن الكرمي هو املعجزة " لكْن"وردت 

يف أحسن " لكْن"وقد جاءت .اخلالدة الدالة على صدق نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم
كذب والتصديق املتضمن للصدق،إذ أثبت اهللا موقع هلا حيث وقعت بني نقيضني مها ال

تعاىل أنّ هذا القرآن جاء مصدقا ملا قبله من الكتب السماوية كالتوراة واإلجنيل ومفصال 
وما صح وما استقام أن يكون هذا القرآن املشحون بفنون "ومبينا للشرائع والعقائد 

لبينة الناطقة حبقيقة التوحيد اهلدايات املستوجبة لالتباع اليت من مجلتها هاتيك احلجج ا

                                                           
 ). بتصرف (٢١٦ ،ص ١ج.البحر احمليط.أبو حيان) ٩٦(

 ).بتصرف (٢٦٤ ، ٢ج.روح املعاين.األلوسي)٩٧(

 .٣٧اآلية .يونس) ٩٨(



  ٩٣

وقال ابن تيمية يف .فهو حجة لغريه)٩٩("وبطالن الشرك صادرا من غري اهللا تعاىل كيف كان
أنه نفي الحتمال فعله،وإخبار } وما كان هذا القرآن ليفترى من دون اهللا{:قوله تعاىل

كن وال حيتمل،وال جيوز أن يفترى هذا القرآن من دون بامتناع وقوعه فيكون املعىن ما مي

  .)١٠٠(اهللا
على معىن و لَكْن كانَ تصديق وهي قراءة الكسائي }ولكن تصديَق{:وقوله تعاىل

على أنه " تصديق"وقرأ عيسى بن عمرو برفع )١٠١( وحممد بن السعدان والزجاجوالفراء

وقال .)١٠٣(وهو ما ذهب إليه الزخمشري)١٠٢(خرب ملبتدأ حمذوف أي لكْن هو تصديق
لكن أنزل :على أنه مفعول ألجله لفعل حمذوف والتقدير" تصديق"آخرون بنصب 

  .)١٠٤(للتصديق،وقيل نصب على املصدرية لفعل مقدر أي يصدق تصديق
داخل يف حيز "}  من ربِّ العاملنيال ريب فيه{:وجاء يف الكشاف أن قوله تعاىل

االستدراك كأنه قال  ولكن كان تصديقا وتفصيال منتفيا عنه الريب كائنا من رب العاملني 
وجيوز أن يراد ولكْن كان تصديقا من رب العاملني وتفصيال منه ال ريب يف ذلك فيكون 

راضا كما تقول زيد ال ومتعلقا بتصديِق وتفصيِل ويكون ال ريب فيه اعت}من رب العاملني{

وأجازوا كذلك أن يكون من رب العاملني خرب آخر ِلكَانَ أو للمبتدأ )١٠٥("شك فيه كرمي

يف }ال ريب فيه من رب العاملني{وأنا أميل إىل الرأي األول الذي أدخل مجلة )١٠٦(املقدر
  .حيز االستدراك

                                                           
 .١١٦ ، ١١ج.روح املعاين.األلوسي) ٩٩(

د .(لبنان.بريوت.دار الكتب العلمية.حتقيق وتعليق عبد الرمحن عمرية.التفسري الكبري.ابن تيمية تقي الدين) ١٠٠(
 .١٥٢ ،ص ٢ج).ط ت

 ).بتصرف (١٥٧ ،ص٥ج.البحر احمليط.أبو حيان) ١٠١(

 .١١٨ ،ص ١١ج.روح املعاين.األلوسي.املرجع نفسه والصفحة نفسها) ١٠٢(

 .٤٢٢ ،ص ١ج.الكشاف.الزخمشري) ١٠٣(

 .١١٨ ،ص ١١ج.روح املعاين. األلوسي-.١٥٧ ،ص ٥ج.البحر احمليط.أبو حيان) ١٠٤(

 .٤٢٢ ،ص ١ج.الكشاف.الزخمشري) ١٠٥(

 ).بتصرف (١١٨ج ،ص ١١.روح املعاين.األلوسي) ١٠٦(



  ٩٤

  
ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا َولكن كان حنيفًا مسلما وما {:قال تعاىل _ ٣

  .)١٠٧(}كان من املشركني
ويف رد اهللا تعاىل على ما زعمته " ما"مقرونة بالواو بعد النفي بـ " لكْن" وردت 

وقد وقعت يف أحسن موقع هلا حيث توسطت بني اهليود والنصارى يف إبراهيم عليه السالم،
  .النفي واإلثبات

وحتقق االستدراك هنا كان بأن نسب ملا بعدها حكما خمالفا حلكم ما قبلها،وهو 
املعىن املشهور لالستدراك،والذي يقتضي أن يكون ما قبلها إما مناقضا أو مضادا أو خمالفا 

 فقد أثبت اهللا تعاىل أن إبراهيم عليه السالم كان موحدا هللا تعاىل مائال عن )١٠٨(ملا قبلها

 وهذا احلكم خيالف ما ادعته اليهود والنصارى حيث )١٠٩(األديان كلها إىل الدين القيم
سبوه إىل اليهودية والنصرانية افتراء وكذبا فهم حياجون فيما ليس هلم به علم وهو بريء ن

تؤكد " فال"وال نصرانيا :منهم،وقد نفى عنه ذلك بفعل الكون املاضي،وعطفه عليه بقوله
ما كان {ال حمل هلا معطوفة على اجلملة االستئنافية " ولكن كان حنيفا مسلما"ومجلة .النفي

تعريض بكون ((}وما كان من املشركني{:ويف قوله تعاىل}ديا وال نصرانياإبراهيم يهو
 ))النصارى مشركني يف قوهلم بإهلية املسيح وبكون اليهود من املشركني يف قوهلم بالتشبه

ئنافية وقد نفى عن إبراهيم الشرك باهللا تعاىل،وهي مجلة معطوفة على اجلملة االست)١١٠(
  .السابقة

  
  
  
  

                                                           
 .٢٢اآلية .آل عمران)١٠٧(

 .٢٩٠ ،ص ١ألعاريب،جابن هشام،مغين اللبيب عن كتب ا) ١٠٨(

  .٢٠٩ ،ص ١ج.م١٩٨١هـ ١٤٠٢ -  ٤.حممد علي،صفوة التفاسري،دار القرآن الكرمي،بريوت،ط ) ١٠٩(

 . ٩٥ ،ص ٨الرازى،التفسري الكبري،ج) ١١٠(



  ٩٥

قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل {:قال تعاىل _ ٤

وهي حرف استدراك غري " مل"بعد النفي بـ " لكن"وردت )١١١(}اإلميان يف قلوبكم
ه فإن قوله تقتضي أن يكون ما بعدها خمالفا ملا قبلها وعلي" لكن"عامل،ومن املعلوم أن 

يقتضي أن هناك قوال سبقه خيالفه كأن يقول،ال تقولوا آمنا }ولكن قولوا أسلمنا{:تعاىل
ولكن قولوا أسلمنا ومل يقل ال تقولوا آمنا وذلك ألن النهي عن القول باإلميان 

ومل يقل هلم كذبتم بصرح  فقال بدله مل تؤمنوا حىت ميتنعوا عن الكذب،)١١٢(مستهجن
وضع مل تؤمنوا الذي هو نفي ما ادعوا ((اللفظ وفيه أدب حسن كما قال الزخمشري فقد

إثباته موضعه مث نبه على ما فعل من وضعه كذبتم يف قوله يف صفة املخلصني أولئك هم 

اء يف اآلية اليت تلتها قوله فقد ج)١١٣ ())الصادقون تعريضا بأن هؤالء هم الكاذبون
إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف {:تعاىل

  .}سبيل اهللا أولئك هم الصادقون
ويدخل هذا االستدراك يف أنواع البديع ألن فيه نكتة زائدة عن معىن االستدراك على 

لنفرهم }ومل تؤمنوا{: اقتصر سبحاه وتعاىل على قولهما ذهب إليه ابن األصبع املصري،فلو
ألم كانوا يظنون أن اإلقرار بالشهادتني من غري اعتقادمها إميانا،فاستدرك وبني هلم حقيقة 

وملا يدخل اإلميان يف {:بدليل قوله تعاىل١١٤اإلميان هي أن يوافقه اجلنان اللسان بالتصديق،
فالبد من نكتة طريفة تزاد على معىن االستدراك حىت حتسنه وتدخله،يف البديع ويف }قلوبكم

يف حال غياا ال يعد منه،ويف هذه اآلية تضمن االستدراك إيضاح ما أشكل على األعراب 
فهمهم لإلميان ولذلك عد هذا االستدراك من البديع فقد صار الكالم به موضوعا حبسن 

  ).١١٥(البيان وذلك ملا أقام عليهم من احلجة

                                                           
 .١٤احلجرات اآلية،) ١١١(

 ).بتصرف (٤٠٠ ،ص ٢ج.الزخمشري،الكشاف) ١١٢(

 .املرجع نفسه والصفحة نفسها) ١١٣(
. حفين حممد شرف: تقدمي وحتقيق. نحترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآ:  ابن األصبع املصري- ١١٤

 .٣٣٤، د،ط، ص١٣٨٣القاهرة، 

 ).بتصرف(املرجع نفسه والصفحة نفسها ) ١١٥(



  ٩٦

ـّا يدخل اإلميان يف قلوبكم{: وقال الزخمشري إنَّ يف قوله تعاىل توقيت ملا }ومل
ألنه مل تواطأ قلوم ألسنتهم ويف }أسلمنا{ه فقد أمرهم أن يقولوا أمرهم اهللا به أن يقولو

ـّا" هو * فاإلميان)  ١١٧(قد آمنوا فيما بعـد، معىن التوقع ولذلك قال أن هؤالء )١١٦("مل
اللسان،وقال ابن كثري يف األعراب الذين ذُكروا يف هذه من عمل القلب واإلسالم من عمل 

اآلية أم ليسوا مبنافقني وإمنا هم مسلمون إال أن اإلميان مل يستحكم يف قلوم وادعوا 

  .                     )١١٨(مكانة أعلى مما وصلوا إليه،ودليله يف ذلك عدم تعنيف الكالم معهم
ـّا جاء موسى مليقاتنا وكلّمه{:قال تعاىل _ ٥ ربه قال رب أرين أنظر إليك * ومل

  ).١١٩(}قال لن تراين ولكن اُنظر إىل اجلبل فإن استقر مكانه فسوف تراين

،وقد جاءت يف احلوار الذي جري بني اهللا )١٢٠("لن"بعد النفي بـ" لكْن"وردت 
(( تعاىل وموسى عليه السالم حيث سأل هذا األخري اهللا رؤيته ليزيد معرفة باجلالل اإلهلي 

  وال
  
  

                                                           
ـّا لقب املضارع إىل املاضي ونفيه،وملا يفعل هو نفي قد فعل وهي مل ضمت إليها ما فازدادت يف ) ١١٦( مل

 معناها أن تضمنت معىن التوقع واالنتظار واستطال زمان فعلها

  ).بتصرف (٤٠٠،ص ٢الزخمشري،الكشاف،ج) ١١٧(
قال الزخمشري،اإلميان هو التصديق مع الثقة وطمأنينة النفس،واإلسالم الدخول يف السلم واخلروج من أن * 

 . ٣٩٩،ص٢الكشاف، ج. يكون حربا للمؤمنني بإظهار الشهادتني

 )  بتصرف (٢٣٧ ،ص ٣الصابوين حممد علي،صفوة التفاسري،ج) ١١٨(

  .١٤٣األعراف اآلية) ١١٩(
ظ املفيدة معاين حبس وضع جاء يف تفسري التحرير والتنوير لنب عاشور أن حقيقة التكلم هو النطق باأللفا*

مصطلح وهذه احلقيقة مستحيلة على اهللا ألا من أعراض احلوادث،فتعني أن يكون إسناد التكلم جمازا مستعمال 
يف الداللة على مراد اهللا تعاىل بألفاظ من لغة املخاطب به بكيفية يوقن املخاطب ا أن ذلك الكالم من أثر 

 ووفق العلم،اليت كان موسى حذرها،وجيوز أن خيلق اهللا الكالم من خالل قدرة اهللا تعاىل على وفق اإلرادة
 .   السحاب

لنفي املستقبل " ال"وذلك أن " ال"لن حرف نصب ونفي واستقبال،وهي لتأكيد النفي الذي تعطيه ) ١٢٠(
 .  عين أن فعله ينايف حايلوامل" لن أفعل غدا:"فإذا أكدت نفيها قلت" ال أفعل غدا:"كقول



  ٩٧

  
 )) شك أنه سأل  رؤية تليق بذات اهللا تعاىل وهي مثل الرؤية املوعود ا يف اآلخرة

،وقد أفادت االستدراك املبين على ما قبلها فبعد أن نفى اهللا تعاىل رؤيته نفيا قاطعا )١٢١(
 استدرك ومؤكدا استدرك بتبيني ما يعلل النفي وهو عدم طاقته للرؤية،قال صاحب املنار

يل النفي وخيفف عن موسى شدة وطأة الرد تبارك وتعاىل على ذلك مبا يدل على تعل

) ١٢٢())بإعالمه ما مل يكن يعلم من سنته،وهو أنه ال يقوى شيء يف هذا الكون على رؤيته

 دون أن يقنعه لترفع توهم املخاطب أنه سيقتصر على نفي الرؤية" لكن"فقد جاءت 
بالسبب الذي جعله ينفيها،أو أن ترفع توهم املخاطَب بأن منعه تعاىل من رؤيته إمنا كان 

 و أنا أميل إىل الرأي األول فقد أراد )١٢٣(بسبب غضبه عز وجل على السائل ومنقصة منه
لذي ال ينكره عاقل ذو فطرة سليمة وعقل نري يبتغي به الوصول اهللا تعاىل إقناعه بالدليل ا

إىل احلقيقة،فاملقصود بنظره إىل اجلبل هو رؤيته رأي العني الذي الشك بعده عجز اإلنسان 
عن رؤية اهللا تعاىل،بينما ذهب الزخمشري إىل أن اتصال االستدراك مبا قبله يتمثل يف أن 

ولكن عليك بنظر آخر وهو أن تنظر إىل اجلبل الذي النظر إىل حمال فال تطلبه (( معناه 
يرجف بك ومبن طلب الرؤية ألجلهم كيف أفعل به وكيف أدكّه دكا بسبب طلبك 

فهو يرى أن منعه الرؤية ودكه اجلبل كان بسبب غضبه على السائل ولتبيني .)١٢٤ ())الرؤية
اهللا تعاىل علّق وجود الرؤية باستقرار اجلبل الذي ال ميكن استحالة قدرة اإلنسان على رؤية 

الذي غالبا ما يستعمل يف مقام ندرة وقوع الشرط أو " إنْ"أن يكون واستعمل حرف 
التعريض بتعذره،وملا كان استقرار اجلبل يف مكانه معلوما هللا انتفاؤه،صح تعليق األمر املراد 

 لذلك قال ابن عاشور أن مرتلة الشرط )١٢٥(نتفاءتعذر وقوعه عليه بقطع النظر عن دليل اال
وذلك بداللة قرينة " لو"هنا هي مبرتلـة الشرط االمتناعي الذي حيصل حبرف 

                                                           
 . ٩٠ _ ٩التحرير والتنوير،ابن عاشور،تفسري ) ١٢١(

 .  ١٢١ _ ٩ _ ١٩٥٤ _ ٤ط ،.حممد رشيد رضا،تفسري القرآن املشهور باملنار ،القاهرة) ١٢٢(

 ) بتصرف (٩٢ ،ص ٩ابن عاشور،تفسري التحرير والتنوير،ج) ١٢٣(

 . ٣٤٧ ،ص ١الزخمشري،الكشاف،ج) ١٢٤(

 .٩٢ ،ص ٩ج.ابن عاشور،تفسري التحرير والتنوير) ١٢٥(



  ٩٨

هي حرف امتناع اجلواب ال متناع الشرط فقد امتنعت " لو"،واملعروف أن )١٢٦(السياق
ربه للجبل جعله دكّا وخر موسى * فلما جتلّى{:الرؤية المتناع استقرار اجلبل،مث قال تعاىل

ك اجلبل واقتنع أنه ليس باستطاعته فقد صعق موسى من هول ما رأى من اندكا}صعقا

كيف ال واجلبل )١٢٧ (" ))فضاضا"وعلم أنه لو توجه ذلك التجلي إليه النتشر (( الرؤية،
ـّا أفاق قال سبحانك تبت إليك {الذي هو أشد منه قوة آلت حالته إىل االندكاك، ومل

  . جيوز يف حقّه من رؤيته يف الدنيافقد نزه اهللا عنا عما ال}وأنا أول املؤمنني
ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكِن الربُّ من {:قال تعاىل _ ٦

آمن باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني وآت املال على حبه ذوي القرىب 

  ).١٢٨(}…واليتامى واملساكني وابن السبيل

 يف رد اهللا تعاىل على أهل الكتابني الذين أكثروا اخلوض يف أمر )١٢٩("كْن ل"وردت 
القبلة حني حول الرسول صلى اهللا عليه وسلم القبلة إىل الكعبة،وادعى كل من اليهود 

 مقصور على قبلته ألن اليهود تصلي قبل املغرب إىل بيت املقدس )١٣٠(والنصارى أن الرب

 العتقادهم أم  وقيل إنَّ اخلطاب موجه  للمؤمنني)١٣١(والنصارى تصلي قبل املشرق

وقعت (( وقد )١٣٣( وقيل إنه خطاب للكل)١٣٢(بتوجههم إىل الكعبة قد حصلوا على الرب
                                                           

  .املرجع نفسه والصفحة نفسها) ١٢٦(
أريد به إزالة احلوائل املعتادة اليت جعلها اهللا التجلى حقيقة هو الظهور وإزالة احلجاب،وهو هنا جماز،ولعلة * 

حجابا بني املوجودات األرضية وبني قوى اجلربوت اليت استأثر اهللا تعاىل بتصريفها على مقادير مضبوطة 
ومتدرجة يف عوامل مترتبة ترتيبا يعلمه اهللا،وتلك اإلزالة هي اليت استعري هلا التجلي املسند إىل اهللا تعاىل تقريبا 

 .  هام فلما اتصلت قوة ربانية باجلبل متاثل اتصال الرؤية اندك اجلبللألف

 .٩٣ ،ص ٩املرجع نفسه،ج) ١٢٧(

 . ١٧٦البقرة اآلية،) ١٢٨(

 مشددة " لكن"وقرأ الباقون " الرب"خمففة ورفع " لكن"قرأ نافع وابن عامر ) ١٢٩(

 .للطاعات وأعمال اخلريالرباسم جامع ) ١٣٠(

) بتصرف (٤٤ ،ص ٢ج.،األلوسي،روح املعاين)بتصرف (٨٥ ،ص ١الزخمشري،الكشاف،ج) ١٣١(
 )  بتصرف (٣٨ ،ص ٥ج.الرازي،التفسري الكبري

 )بتصرف (٣٨ ،ص ٥ج.الرازي،التفسري الكبري) ١٣٢(



  ٩٩

خمالفا ملا " لكْن"ما بعد بني نفي وإثبات وأفادت االستدراك حيت نسب حكما ِل" لكْن"
قبلها،حيث حكم اهللا تعاىل أن الرب هو اإلميان باهللا تعاىل وباليوم اآلخر وباملالئكة وبالكتاب 

  .)١٣٤ ("حتقيق للحق بعد بيان بطالن الباطل"اخل،فهو …وبالنبيني
فمنهم من قال إنه نفي :والعلى أق} ليس الرب{:وقد اختلف املفسرون يف قوله تعاىل

لكمال الرب وليس نفيا ألصله،ومنهم من ذهب إىل أنه نفي ألصل كونه برا،وقال آخرون إنّ 

و قال بعض )١٣٥(استقبال القبلة ال يكون برا إال إذا أتى به مع اإلميان وبقية الشروط
 اخلطاب موجها ألهل الكتابيني اخلائضني يف أمر القبلة يكون املفسرين أنه يف حال كون

ليس الرب فيما "عن قبلتهم لكوا منسوخة أي ) الرب(هو نفس جنس }ليس الرب{:معىن قوله

ويف حالة كون اخلطاب عاما .)١٣٦("أنتم عليه فإنه منسوخ خارج من الرب ولكن الرب ما نبينه
لمسلمني يكون املعىن ليس الرب العظيم الذي جيب الذهول بشأنه عن سائر صنوف هلم ول

الرب أمر القبلة ولكن الرب الذي جيب االهتمام به وصرف اهلمة إليه بر من آمن وقام ذه 

} ن آمنولكِن الرب م{:ويف قوله تعاىل. من صالة وزكاة وصرب على الشدائد)١٣٧(األعمال
حذف مضاف أي ولكن الرب بر من آمن،وقيل إنّ معىن الرب هنا هو البار بصيغة اسم الفاعل 
قاله أبو عبيدة وقيل إنّ معناه ولكن ذا الرب،وهناك من قدره بـ ولكن الرب حيصل باإلميان 

ل هو األقرب إىل مقصود الكالم وكذا ويرى الرازي أن الوجه األو)١٣٨(اخل …و

  .)١٣٩(األلوسي
،وألن حذف املضاف أمر معهود يف كالم }ليس الرب{: وأوافقهما الرأي ألنه قال

  .العرب كقوهلم اجلود حامت

                                                                                                                                                               
 ) بتصرف (٤٤ ،ص ٢ج.املرجع نفسه والصفحة نفسها،األلوسي،روح املعاين) ١٣٣(

 ٤٥ ،ص ٢ج.األلوسي،روح املعاين) ١٣٤(

 ).بتصرف (٤١ ،ص ٥ج.التفسري الكبري.الرازي) ١٣٥(

 .٨٥،ص ١ج.الكشاف.الزخمشري) ١٣٦(

 .املرجع نفسه والصفحة نفسها) ١٣٧(

 ). بتصرف (٤٢،ص ٥ج.التفسري الكبري.الرازي) ١٣٨(

 .٤٥ ،ص ٢ج.روح املعاين.األلوسي)١٣٩(



  ١٠٠

أفلم يسريوا يف األرض فتكونَ هلم قلوب يعقلون ا أو آذان {: قال تعاىل _ ٧

 تعمى القلوب اليت يف الصدوريسمعون ا ال تعمى األبصار ولكن١٤٠(}ا فإ(.  
واالستدراك وارد .وهي حرف استدراك عامل" ال"بعد النفي بـ " لكْن"وردت 

لبيان مكمن العمى،فقد بين اهللا تعاىل أن أبصارهم سليمة ال عمى ا،وأن العمى يف قلوم 
دبروا مبا أبصروا،وعليه قيل إنّ اآلية تدل على أن العقل هو العلم ألم مل ينتفعوا ومل يت

العلم } قلوب يعقلون ا{:وعلى أن حمل العلم هو القلب ألن املقصود من قوله
كالداللة على أن القلب آلة هلذا التعقل،فوجب جعل القلب حمال } يعقلون ا{:وقوله

فقد ربط بني القلب الذي هو منبع العواطف واملشاعر )١٤١(للتعقل ومسى اجلهل بالعمى

إشارة إىل سوء "وقال األلوسي إنَّ يف اآلية )١٤٢(وبني العقل الذي يعترب آلة التفكري والتمييز
ؤية أنوار أهل اهللا تعاىل فإن هلم أنوارا ال حال احملجوبني املنكرين فإن قلوم عمى عن ر

  ).١٤٣("ترى إال بعني القلب وذه العني تدرك حقائق امللك ودقائق امللكوت

،وفيه تأكيد }القلوب اليت يف الصدور{ونالحظ أنه ركّز على حمل القلب إذ قال 
 معتقد وهو نسبة العمى إىل القلب ألنه من املعروف تعيني واحتاج إليه ألنه أثبت شيئا غري

أن تصاب احلدقة مبا يطمس نورها : "أن مكان العمى هو العني وهو كما قال الزخمشري
واستعماله يف القلب استعارة ومثل فلما أريد إثبات ما هو خالف املعتقد من نسبة العمى 

ير إىل زيادة تعيني وفضل إىل القلوب حقيقة ونفيه عن األبصار احتيج هذا التصو

ليس :وذلك كقول قائل.فهو يؤكد أنه يقصد ذلك القلب املوجود يف الصدر)١٤٤("تصوير
املضاء للسيف ولكنه للسانك الذي بني فكيك،فإنه من املتعارف أن املضاء للسيف فلما 

يه احتاج إىل زيادة بيان وتعيني أراد نفيه عنه وإثباته للسان وهو خالف ما تعورف عل
،حىت يبني أنه تعمد إثبات املضاء للسان املوجود بني الفكني ومل "الذي بني فكيك: "فقال

                                                           
 .٤٤اآلية .احلج) ١٤٠(

 .٤٥ ،ص ٢٣ج. الكبريالتفسري.الرازي) ١٤١(

 ).بتصرف (٦أساليب اإلقناع يف القرآن الكرمي ص .ابن عيسى) ١٤٢(

 . ٢١٢ ،ص ١٧ج.روح املعاين.األلوسي) ١٤٣(

 .٦٤ ،ص ٢ج.الكشاف.الزخمشري) ١٤٤(



  ١٠١

وأضاف الرازي وجها آخر لذلك وهو أن يكون القلب .)١٤٥(يكن ذلك على سبيل السهو
فقد بين } إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب{: ىلكناية عن اخلاطر والتدبر كقوله تعا

  .)١٤٦(أن حمل التفكر هو القلب
  :بعد اإلثبات والتوكيد" لكن"جميء  _ ٢
حرف استدراك غري عامل،وقد ورد بعد اإلثبات والتوكيد؛أما األول " لكْن"

فقد ورد بصور ) التوكيد(بلْ،و بلَى،وأما الثاين فقد جاء جبمل امسية وفعلية،وبعد ) اإلثبات(
االبتداء الداخلة على املبتدأ     " الم"خمتلفة،وبأدوات متعددة،فجاء التوكيد بأداة واحدة ك

،و أال إنّ، والقصر بـ "إنّ"إنّ و الالم املزحلقة الداخلة على خرب :و إنّ، وبأداتني مها
مقرونة بـ " لكْن"عض اآليات القرآنية اليت وردت فيها وفيما يلي ب.إنما،وبالنفي باالستثناء

  :الواو بعد اإلثبات والتوكيد
قال ادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم من اجلن واإلنس يف {: قال تعاىل _ ١

النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حىت إذا اداركوا فيها مجيعا قالت أخراهم ألوالهم 

  .)١٤٧(}ذابا ضعفًا من النار قال لكٍل ضعف ولكن ال تعلمونربنا هؤالء أضلونا فآم ع
يف رد اهللا تعاىل على الكافرين األتباع يف مشهد من مشاهد يوم " لكْن"وردت 

: القيامة إذ طلبوا من اهللا تعاىل مضاعفة العذاب للقادة ألم تسببوا يف كفرهم فقال تعاىل
 املضاعف سيكون ِلكليهما؛أما القادة فلضالهلم وأما األتباع فالعذاب} قال لكٍل ضعف{

فألم قلّدوهم فضلوا بإضالل قادم وأضاف ابن عاشور قائال يف سبب مضاعفة العذاب 
وألم بطاعتهم العمياء لقادم،وشكرهم إياهم على ما يرمسون هلم،وإعطائهم :"لألتباع

مث )١٤٨("ءة على اإلضالل ويغروم باالزدياد منهإياهم األموال والرشى،يزيدهم طغيانا وجرا
،فهو رفع لتوهم األتباع الذين اعتقدوا أنَّ مضاعفة }ولكن ال تعلمون{استدرك بقوله 

واملعىن أنكم  "العذاب هو للقيادة دوم ألم هم الذين أضلّوهم ولوالهم ملا ضلوا السبيل

                                                           
 ).بتصرف(املرجع نفسه والصفحة نفسها ) ١٤٥(

 .٤٥ ،ص ٢٣ج.التفسري الكبري.الرازي) ١٤٦(

 .٣٧اآلية .األعراف) ١٤٧(

 .١٢٣_ ص .القسم الثاين.٨:ج.تفسري التحرير والتنوير.ابن عاشور) ١٤٨(



  ١٠٢

ال تعلمون احلقائق،وال تشعرون خبفايا املعاين،فلذلك ضننتم أن موجب مضاعفة العذاب هلم 
دونكم هو أم علّموكم الضالل،ولو علمتم هذا العلم الطّلعتم على ما كان لطاعتكم 

،فقد كانت طاعتهم للقادة سببا يف )١٤٩("إياهم من األثر يف إغرائهم باالزدياد من اإلضالل
بالتاء على أن اخلطاب " ال تْعلَمونَ"وقرأ اجلمهور .دفعهم إىل املزيد من اإلضالل والطغيان

موجه للذين سألوا مضاعفة العذاب فقيل أن املعىن ال تعلمون ما بكل فريق من العذاب أو 
 خطاب موجه إىل أهل الدنيا وهو مذهب أبو ال تعلمون املقادير وصور العذاب،وقيل هو

و قيل يعين ال تعلمون سبب تضعيف العذاب لكلٍّ من الطائفتني ، أي ال تعلمون )١٥٠(حيان
ألم كانوا على علم بسبب تضعيفه للقيادة وهو مذهب ابن ) األتباع(سبب تضعيفه لكم 

وقد قرأ أبو بكر واملفضل عن عاصم بياء الغيبة،ويف هذه .وأنا أميل للرأي األول)١٥١(عاشور
على األمة األخرية اليت طلبت مضاعفة " ال تعلمون"احلالة حيتمل أن يعود الضمري يف 

ائفتني أي ال يعلم كلّ منهما ما أعد له من العذاب لألوىل أو يكون خربا عن كال الط

  .)١٥٢(العذاب
ال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات بل أحياًء  ولكن ال {: قال تعاىل _ ٢

  .)١٥٣(}تشعرون
نزلت هذه : اهللا عنهماقال ابن عباس رضي."يف خطاب مع املؤمنني" لكْن"وردت 

وكانوا يقولون مات ] …[اآلية يف قتلى بدر وقتل من املسلمني يومئٍذ أربعة عشرة رجال 
وعن آخرين أن الكفار واملنافقني .إم ماتوا: فالن ومات فالن فنهى اهللا تعاىل أن يقال فيهم

  .)١٥٤("ه اآليةقالوا إنّ الناس يقتلون أنفسهم طلبا ملرضاة حممد من غري فائدة فرتلت هذ

                                                           
 .١٢٣ ،ص٨ج.تنويرتفسري التحرير وال.ابن عاشور) ١٤٩(

 ).بتصرف (٢٩٦ ،ص٤ج.البحر احمليط.أبو حيان ) ١٥٠(

 ). بتصرف (١٢٤_ ص .القسم الثاين.٨:ج.تفسري التحرير والتنوير.ن عاشوراب) ١٥١(

 ).بتصرف (٢٩٦ ،ص ٤ج.البحر احمليط.أبو حيان)١٥٢(

 .١٥٣اآلية .البقرة) ١٥٣(

  .١٦٣ ،ص ٤ج.التفسري الكبري.الرازي) ١٥٤(
 .بل قولوا هم أحياء:جوز بعض النحاة أن يكون مندرجا حتت قول مضمر أي(*) 



  ١٠٣

بعدما ى اهللا تعاىل املؤمنني عن اعتبار من يقتل يف سبيل اهللا أموات أخربهم باحلقيقة 
على أنه خرب ملبتدأ " أحياء"ارتفع فقد } بل أحياء{اليت ال يعلموا وهي أم أحياء فقال 

: مث استدرك بنفي شعورهم حبيام وقد جاء يف قوله تعاىل* حمذوف أي بل هم أحياء
عدة أقوال إال أن املشهور هو ترجيح القول الذي نسب إىل ابن } ولكن ال تشعرون{

ين ، عباس وقتادة وجماهد،واحلسن،وعمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، واجلبائي ،والرما
ال حتسون وال تدركون ما حاهلم باملشاعر ألا من : "ومجاعة من املفسرين فيكون معناها

فال ميكن الشعور )١٥٥("أحوال الربزخ اليت ال يطّلع عليها وال طريق للعلم ا إال بالوحي
هللا تعاىل لذلك نفي عنهم حبالتهم لتعلقها بعامل الربزخ الذي ال يعلم خفاياه إال ا

وذهب كثري من السلف إىل أا حقيقة بالروح واجلسد إال أننا ال ندركها يف هذه .الشعور
بينما ذهب بعضهم إىل أنّ احلياة بالروح ال .النشأة مث اختلفوا يف املراد باجلسد

الشهداء ويف إخبار اهللا تعاىل املؤمنني حبياة الشهداء تسلية ألقرباء ).١٥٦(باجلسد

ال حمل هلا من " بل أحياء"معطوفة على مجلة " لكن ال تشعرون"ومجلة )١٥٧(واملؤمنني
  .اإلعراب
وإذ قال إبراهيم ربِّ أرين كيف حتيي املوتى قال أومل تؤمن قال {: قال تعاىل _ ٣

 فصرهن إليك مث اجعل على كل جبل بلى ولكن ليطمئن قليب قال فخذ أربعة من الطري

  .                      )١٥٨(}منهن جزءا مث ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن اهللا عزيز حكيم
يف احلوار الذي جرى بني اهللا تعاىل وإبراهيم عليه السالم،وهو من " لكْن"وردت 

فقد .ية منه هو االسترشاد،وزيادة االطمئناناجلدل احملمود الذي ال يكون بني اخلصوم،والغا

  .)١٥٩("مبالغة يف استدعاء اإلجابة"لالستعطاف " رب"بدأ السؤال بكلمة 

                                                           
 .٢٠،ص ٢ج.روح املعاين.األلوسي) ١٥٥(

ياء عند اهللا تعاىل تعرض روي عن احلسن أن الشهداء أح_ ). بتصرف(املرجع نفسه والصفحة نفسها ) ١٥٦(
أرزاقهم على أرواحهم فيصلُ إليهم الروح والفرح كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوا وعشيا فيصل 

 .٨١،ص١الكشاف، ج: الزخمشري.فوصول الروح إىل الروِح هو الرزق.إليهم الوجع

 .بتصرف _٤٤٩،ص ١ج.البحر احمليط.أبو حيان) ١٥٧(

 .٢٥٩اآلية .البقرة)  ١٥٨(



  ١٠٤

لرفع توهم السامع أن الرسول إبراهيم عليه السالم كان على غري " لكْن"وجاءت 
ولكن سألت مشاهدة كيفية إحياء : ة مبحذوف تقديرهمتعلق" ليطمئن"إميان،فالالّم يف قوله 

بلى : وهو" لكْن"املوتى ليطمئن قليب،وليصح االستدراك قدر أبو حيان حمذوفا آخر قبل 

ولذلك قيل إنّ املقصود من )١٦٠(آمنت وما سألت عن غري إميان ولكن سألت ليطمئن قليب
أن جييب إبراهيم بذلك اجلواب حىت يعلم السامع أنه عليه السالم } أومل تؤمن{: قوله تعاىل

وهو طمأنينة القلب باملشاهدة والعيان فهو مل )١٦١(كان مؤمنا وأن سؤاله كان لشيء آخر
ليزيد سكونا وطمأنينة : "ي يف سبب سؤالهوقال الزخمشر.يداخله ريب يف أصل عقد اإلميان

مبضامة علم الضرورة علم االستدالل وتظاهر األدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصرية واليقني 
وألن علم االستدالل جيوز معه التشكيك خبالف العلم الضروري فأراد بطمأنينة القلب 

فهو يرى أن جواز التشكيك مع علم االستدالل .)١٦٢("العلم الذي ال جمال فيه للتشكيك
وهو ما رفضه أبو حيان الذي ال يجيز التشكيك يف حالة كونه ناتج عن مقدمات صحيحة 

مث .)١٦٣(كعلمنا حبدوث العامل بوحدانية املوجد فهي من األمور اليت ال حتتمل التشكيك
فخذ أربعة من {:اىل يف إعطائه الدليل احلسي على إعادة املوتى بعد الفناء فقالشرع تع
أخذ طاووسا ونسرا وغرابا وديكا،ويف قول : "قال ابن عباس رضي اهللا عنهما} الطري

فصرهن  إليك مث {:  قالمث.)١٦٤("محامة بدل النسر:جماهد وابن زيد رضي اهللا عنهما

                                                                                                                                                               
 .٢٩٧ ،ص ١ج.تفسري القرآن.أبو السعود) ١٥٩(

 .٢٩٩ ،ص ٢ج.البحر احمليط.أبو حيان) ١٦٠(

 .١٢٢،ص١ج.الكشاف.الزخمشري_ .  ٤٢ ،ص ٧ج.التفسري الكبري.الرازي) ١٦١(

 .١٢٣ ،ص ١ج.الكشاف.الزخمشري)  ١٦٢(

 ).بتصرف (٢٩٨ ،ص ٢ج.البحر احمليط.أبو حيان) ١٦٣(

وقيل .٢٩٩ ،ص ٢ج.فسري البحر احمليطأنظر ت:وملزيد من املعلومات.٤٣،ص٧ج.التفسري الكبري.الرازي) ١٦٤(
وخص هذا العدد بعينة إشارة إىل األركان األربعة اليت يف تركيب أبدان احليوانات والنباتات وكانت من الطري 
ألن مهته  الطريان يف السماء واالرتفاع واخلليل عليه السالم كانت مهته العلّو والوصول إىل امللكوت فجعلت 

وقيل خص الطاووس إشارة إىل ما يف اإلنسان من حب الزينة واجلاه والترفع والنسر .معجزته مشاكلة هلمته
إشارة إىل شدة الشغف باألكل وطول األمل والديك إىل شدة الشغف بقضاء شهوة النكاح والغراب إىل شدة 

  .احلرص والطلب



  ١٠٥

فقد طلب منه أن يقطّعهن .}اجعل على كل جبل منهن جزءا مث أدعوهن يأتينك سعيا
** وقيل سبعة* ويفرق أجزاءهن على اجلبال اليت اختلف يف عددها فقيل كانت أربعة

والظاهر عند أيب حيان أنه أمر أن جيعل على كل جبل ثالثة مما يشاهده بصره حبيث يرى 

  .ليعلم أن اهللا عزيز وذو حكمة بالغة)١٦٥(جزاء وكيف تلتئم إذا دعا الطيوراأل
وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إنما حنن مصلحون أال {: قال تعاىل _ ٤

  .)١٦٦(}إم هم املفسدون ولكن ال يشعرون

يف رد اهللا تعاىل على أقوال املنافقني الذين )١٦٧("أال" التوكيد بـ بعد: لكْن:وردت 
حيث قصروا أنفسهم على اإلصالح اخلالص } صلحونإمنا حنن م{: ادعوا اإلصالح بقوهلم

وقال األلوسي إنّ هذا القصر إما ناشئ عن جهل )١٦٨(الذي ال يشبه شيء من وجوه الفساد
فأصروا عليه واستكربوا استكبارا وإما جاٍر على صالحا * مركّب وعليه اعتقدوا الفساد

                                                                                                                                                               
  .قاله ابن عباس و احلسن وقتادة والربيع(*) 

 .قاله السدى وابن جريح(**) 

 .٣٠٠ ،ص ٢ج.البحر احمليط.أبو حيان) ١٦٥(

 .١١اآلية .البقرة) ١٦٦(

مركبة من مهزة االستفهام وحرف النفي إلعطاء معىن التنبيه على حتقق ما " أال"ذهب الزخمشري إىل أن ) ١٦٧(
ولكوا يف هذا املنصب من } أليس ذلك بقادٍر{: بعدها واالستفهام إذا دخل على النفي أفاد حتقيقا كقوله

ورفض أبو حيان ما ذهب إليه . بنحو ما يتلقى به القسمالتحقيق ال تكاد تقع احلملة بعدها إال مصدرة
" أال"الزخمشري من كوا مركبة وقال أا حرف بسيط ألن دعوى التركيب على خالف األصل ألن مواقع 

ليست للنفي فيتم ما ادعوه بقول أال إنّ زيدا منطلق ليس أصله ال إن زيدا منطلق ألنه ليس " ال"تدل على أن 
كما يرى عدم صحة ما ذهب إليه الزخمشري يف قوله أا ال تكاد تقع اجلملة بعدها إال .بمن تراكيب العر

 .  أال ترى أن اجلملة تستفتح برب وبليت،وبفعل األمر والنداء:مصدرة بنحو ما يلتقي به القسم،حيث يقول

_ ). بتصرف (١٥٣ ،ص ١ج.روح املعاين.األلوسي_ .  بتصرف٢٧ ،ص ١ج.الكشاف.الزخمشري) ١٦٨(
  ).بتصرف (٥٢ ،ص ١ج.إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي.أبو السعود

اد هو التغيري عن االعتدال واالستقامة قال سهيل يف الفصيح فسد ونقيضه جاء يف البحر احمليط الفس(*) 
الفساد يف األرض هيج احلروب : وقال أبو السعود. الصالح وهو اعتدال احلال واستواؤه على احلالة احلسنة

الكفار وإغرائهم والقتل واختالل أمر املعاش ،واملراد مبا وا عنه ما يؤدي إىل ذلك من إفساد أسرار املؤمنني إىل 
أن الفساد هو هنا الكفر كما قاله ابن عباس أو املعاصي كما قاله أبو العالية أو " روح املعاين"وجاء يف  .عليهم

 .النفاق الذي صافوا به الكفر  فأطلعوهم على أسرار املؤمنني



  ١٠٦

قصروا : "وقال البيضاوي)١٦٩(عادم يف الكذب وقوهلم بأفواههم ما ليس يف قلوم

أال إم هم املفسدون {: قال تعاىل.)١٧٠("اإلفساد بصورة اإلصالح ملا يف قلوم من مرض
أال "فكان رد اهللا تعاىل أبلغ من ردهم بتصدير اجلملة حبريف التوكيد }ولكن ال يشعرون

وتعريف اخلرب،وتوسيط الفصل،مث استدرك عليهم ما فام من عدم الشعور بالفساد " وإنّ

فقد ) ١٧١ ())فكوم من املفسدين من األمور احملسوسة لكن ال حس هلم حىت يدركوه((
  .نفى عنهم ما يدرك باملشاعر مبالغة يف جتهيلهم

" هو}ولكن ال يشعرون{:وذهب أبو حيان إىل أن حتقيق االستدراك يف قوله تعاىل
 قد علم أم هم يتضمن علم اهللا ذاك فكان املعىن إن اهللا}هم املفسدون{أن اإلخبار عنهم 

 فتكون بذلك واقعة بني متنافيني مث فصل يف معىن )١٧٢("املفسدون ولكن ال يعلمون ذلك
االستدراك بقوله إم ملا وا عن اإلفساد الذي كانوا يتعاطونه كان جوام أم مصلحون 

ن كانوا حقيقني أن يعلموا بذلك كما أخربهم وأخربهم اهللا تعاىل عنهم أم هم املفسدو
اهللا تعاىل فاستدرك عليهم هذا املعىن الذي فام من عدم الشعور كقولك زيد جاهل ولكن 

ال "اعتبار مفعول  وهذا كله يف حالة )١٧٤( ووافقه األلوسي فيما ذهب إليه)١٧٣(ال يعلم
أم (( حمذوف تقديره أم مفسدون،وهناك من ذهب إىل تقدير آخر وهو "يشعرون

أن وبال ذلك الفساد يرجع "أو) ١٧٥())معذبون أو أم يرتل م املوت فتنقطع التوبة

وقد أضاف . التقدير األول أي ال يشعرون أم مفسدون واألرجح عندي)١٧٦(إليهم

                                                           
 .١٥٣ ،ص ١ج.روح املعاين.األلوسي)  ١٦٩(

 .٣٦ ،ص ١ج.صفوة التفاسري.الصابوين حممد علي) ١٧٠(

 .  ٥٢ ،ص ١ج.أبو السعود،إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب العزيز) ١٧١(

 . ٦٦ ،ص ١ج.أبو حيان،البحر احمليط) ١٧٢(

 ).بتصرف(املرجع نفسه والصفحة نفسها ) ١٧٣(

 .١٥٤ ،ص ١ج.األلوسي،روح املعاين) ١٧٤(

 . ٦٦،ص ١ج.أبو حيان،البحر احمليط) ١٧٥(

 .١٥٤ ،ص ١ج.األلوسي،روح املعاين) ١٧٦(



  ١٠٧

 وقال أبو حيان يف )١٧٧(بعضهم احتماال آخر وهو أن ال ينوي حمذوفا وهو أبلغ يف الذم
ق،إذ من كان من أهل تسلية عن كوم ال يدركون احل}ولكْن ال يشعرون{:قوله تعاىل

ووافقه األلوسي وأضاف أا تسلية )١٧٨())ال يكترث مبخالفته(( اجلهل فينبغي للعامل أن 

وإذا قيل هلم آمنوا كما {: وقد تال هذه اآلية قوله تعاىل)١٧٩(للرسول صلى اهللا عليه وسلم
آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أال إم هم السفهاء ولكن ال 

يف هذه اآلية هو نفسه يف اآلية السابقة إال أنه قال " لكْن"راك الذي أفادته واالستد}يعلمون
والسبب يرجع إىل اختالف املثبت يف }ولكْن ال يشعرون{وهناك }لكْن ال يعلمون{:هنا

اآليتني فاملثبت هلم يف اآلية السابقة هو اإلفساد وهو من األمور احملسوسة اليت ميكن أن 
مل دون احلاجة إىل تفكري كبري ولذلك نفى عنهم ما يدرك يدركها اإلنسان بأذين تأ

الذي سبق باألمر باالميان وهو من األمور اليت * باملشاعر بينما املثبت يف هذه اآلية هو السفَه
حتتاج إىل فكر واالستدالل ونظر حىت يؤدي إىل اإلميان وملا مل يقوموا مبا أمروا به نفى عنهم 

ألن }ال يعلمون{عقل واجلهل باملأمور والعلم نقيض اجلهل فقال العلم ألن السفه هو خفة ال

 قال الزخمشري يف هذا الشأن موضحا السبب الذي ألجله )١٨٠(عدم العلم بالشيئ جهل به
ألن أمر الديانة }ال يشعرون{واآلية السابقة بـ}ال يعلمون{فصلت هذه اآلية بـ

وف عل أن املؤمنني على احلق وهم على الباطل حيتاج إىل نظر واستدالل حىت يكسب والوق
الناظر املعرفة وأما النفاق وما فيه من البغي املؤدي إىل الفتنة والفساد يف األرض فأمر دنيوي 
مبين على العادات ذات معلوم عند الناس خصوصا عند العرب يف جاهليتهم وما كان قائما 

                                                           
 .١٥٤ ،ص ١ج.،األلوسي،روح املعاين)بتصرف (٦٦ ،ص ١ج.أبو حيان،البحر احمليط) ١٧٧(

 . املرجع نفسه والصفحة نفسها) ١٧٨(

  .١٥٤ج ،ص١.األلوسي،روح املعاين) ١٧٩(
احللم قاله ابن كيسان،أو الظلم أو السفه هو اخلفة ومنه قيل للثوب اخلفيف النسج سفيه ويف الناس خفة * 

 .   اجلهل قاله قطرب ونقيض السفه الرشد وقيل احلكمة،وقال الزخمشري،سخافة العقل وخفة احللم

 ).بتصرف (٦٦ ،ص ١أبو حيان،البحر احمليط ،ج) ١٨٠(



  ١٠٨

اور والتناحر والتحارب والتحازب فهو كاحملسوس املشاهد وألنه قد ذكر بينهم من التع

  .)١٨١())السفه وهو جهل فكان ذكر العلم معه أحسن طباقا له
  : بعد الشرط" لكن"جميء  _ ٣

،أما )١٨٢("وإذ" "من"بعد :الساكنة النون بغري واو بعد الشرط مرتني" لكن"وردت 
،وفيما يلي بعض النماذج من  بإنْ،ولو،ولوالاملقرونة بالواو فقد جاءت بعد الشرط" لكن"

  :بعد الشرط" لكْن"اآليات القرآنية اليت وقعت فيها 
قل يا أيها الناس إنْ كنتم يف شك من ديين فال أعبد الذين {:قال تعاىل _ ١

وقاكم وأمرت أن أكون من تعبدون من دون اهللا ولكن أعبد اهللا الذي يت

  ).١٨٣(}املؤمنني

بعد مجلة شرطية يف خطاب مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد جاءت " لكْن"وردت 
بني نفي وإثبات،فهي الستدراك النفي باإلثبات،حيث أثبت الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

ده املشركون من األصنام واألوثان وغريها عبوديته هللا تعاىل وحده بعد ما نفي عبادته ملا يعب
واقعة " لكْن"مما ال ينفع وال يضر،فاهللا تعاىل هو الذي يتوىف األنفس فهو احلقيق بالعبادة فـ

باعتبار مضموا } لكْن أعبد اهللا الذي يتوفاكم {بني متنافيني ويرى األلوسي أن مجلة 
حبسب الظاهر،فاملعىن إن كنتم يف شك جوابا بتأويل األخبار وإال فال ترتب هلا عل الشرط،

من ذلك فأخربكم أنه ختصيص العبادة به تعاىل ورفض عبادة ما سواه من األصنام وغريها 

 ديين إنْ شككتم يف صحة ديين وسداده فهذا(( ،وقيل إنّ املعىن )١٨٤(مما تعبدونه جهال
فامسعوا أوصفه واعرضوه على عقولكم وانظروا فيه بعني االنتصاف لتعلموا أنه دين ال دخل 
 ))فيه للشك وهو أين ال أعبد احلجارة اليت تعبدوا من دون من هو إهلكم وخالقكم

                                                           
 . ٢٧ ،ص ١ج.الزخمشري،الكشاف) ١٨١(

  احلجاجأنظر مبحث) ١٨٢(

 . ١٠٤.يونس اآلية) ١٨٣(

وقال األلوسي،وقد كثر جعل اإلخبار مبفهوم اجلملة جزاء حنو .١٩٦ ،ص ١١ج.األلوسي،روح املعاين) ١٨٤(
فإن استقرار }وما بكم من نعمة فمن اهللا{:لى هذا الطراز قوله تعاىلإن أكرمتين اليوم فقد أكرمتك أمس،وع

النعمة ليس سببا حلصوهلا من اهللا تعاىل بل األمر بالعكس،وإمنا سبب لإلخبار حبصوهلا منه تعاىل كما قرره ابن 
   ١٩٦،ص١١روح املعاين،ج: انظر.احلاجب



  ١٠٩

 عليه أم أتركه وأوافقكم إن كنتم يف شك من ديين ومما أنا عليه أأثبت: ((وقيل معناه.)١٨٥(
فال حتدثوا أنفسكم باحملال وال تشكوا يف أمري واقطعوا عين أطماعكم واعلموا أني ال أعبد 

واألظهر اعتبار كون .)١٨٦ ())الذين تعبدون من دون اهللا وال أختار الضاللة على اهلدى
بدونه من األصنام واألوثان على عبادته تعاىل يف وقد قدم تركه عبادة ما يع.اإلخبار جزاء

لتقدم التخلية } فال أعبد الذين تعبدون من دون اهللا ولكن أعبد اهللا الذي يتوفاكم{:قوله

قيل إنّ أصله أن تكون }وأمرت أن أكون من املؤمنني{:ويف قوله تعاىل.)١٨٧(على التحلية
متصلة حبرف اجلر احملذوف والتقدير أمرت بأنْ أكون من املؤمنني وقيل يف احلذف " أنْ"

" أنْ"و " إنْ"احتماالن إما أن يكون من احلذف املطرد املتمثل يف حذف احلروف اجلارة مع 

  .)١٨٨(و إما أن يكون من احلذف غري املطرد وهو قوله أمرتك اخلري فاصدع مبا تؤمر
ولو أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة ولكن كره اهللا انبعاثهم {:قال تعاىل _ ٢

  .)١٨٩(}فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين
الرسول صلى اهللا عليه وسلم يطلعه فيه اهللا تعاىل على يف خطاب مع " لكْن"وردت 

اليت وردت يف } فهم يف ريبهم يترددون{:أحوال املنافقني،وقد عطفت على قوله تعاىل
إمنا يستأذنك الذين ال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر {:اآلية اليت سبقتها يف قوله تعاىل

أن معىن املعطوف عليها هو (( شوروذكر ابن عا.}وارتابت قلوم فهم يف ريبهم يترددون
أم مل يريدوا اخلروج إىل الغزو،وهذا استدالل على عدم إرادم اخلروج إذ لو أرادوه 

ال تقع إال " لكْن"االستدراك ومن املعلوم أن " لكْن"وقد أفادت ).١٩٠*))(ألعدوا له عدة
دين أو خالفني على خالف فيه وال تقع بني متفقني،والتغاير هنا حاصل بني نقيضني أو ض

                                                           
 . ٣٣٢ ،ص ١ج.الزخمشري،الكشاف) ١٨٥(

 املرجع نفسه،والصفحة نفسها) ١٨٦(

 ). بتصرف (١٩٧ ،ص ١١ج.روح املعاين.األلوسي) ١٨٧(

 ).بتصرف (٣٣٢ص  ،١ج.الكشاف.الزخمشري) ١٨٨(

  .٤٦_ اآلية .التوبة) ١٨٩(
 .  ما حيتاج إليه من األشياء كالسالح للمحارب،والزاد للمسافر،وهي مشتقة من اإلعداد(*) 

 .٢١٤ ،ص ١٠ج.تفسري التحرير والتنوير.ابن عاشور) ١٩٠(



  ١١٠

لو {:يف املعىن فاالستدراك راجع إىل ما يفهم من مقدم الشرطية وذلك أنه ملا قال تعاىل
دلّ على انتفاء إرادة اخلروج واليت تستلزم بدورها انتفاء اخلروج وكذا } أرادوا اخلروج

ما :يستلزم تثبطهم عن اخلروج فكأنه قيل} ره اهللا انبعاثهمولكن ك{:األمر بالنسبة لقوله

فهو استدراك نفي الشيء )١٩١(خرجوا ولكن تثبطوا عن اخلروج وذلك لكراهة انبعاثهم
من فرض إرادم " لو"رط استدراك على ما دلّ عليه بش: ((بإثبات ضده،وقال بن عاشور

اخلروج تأكيد االنتفاء وقعوده بإثبات ضده،وعرب عن ضد اخلروج بتثبيط اهللا إياهم ألنه يف 

وقد أورد األلوسي مذهب بعض )١٩٢()) السبب اإلهلي ضد اخلروج فعبر به عن مسببه
ن االستدراك من نفس املقدم على ج ما يف األقيسة احملققني الذين يرون أ

لكن ما أرادوه لو أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة و:،وعليه يكون معىن اآلية)١٩٣(االستثنائية
ملا أنه تعاىل كره انبعاثهم من املفاسد فحِسبهْم باجلنب والكسل فتثبطوا عنه ومل يستعدوا 

ولو {:فخروجهم للجهاد كان مفسدة للمسلمني وهو مفسر يف قوله تعاىل)١٩٤(له
،فقد أراد اهللا تعاىل أن حيفظ املسلمني من شر }*خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال

هم " القاعدين"وفيه مذمة هلم ألن } اعدينوقيل اقعدوا مع الق{املنافقني لذلك ثبطهم 

  .)١٩٥(الضعفاء من الصبيان والنساء الذين ال خيرجون للغزو

                                                           
 ).بتصرف (٣٩٥ ،ص ١ج.الكشاف.الزخمشري_ . ١١١ ،ص ١٠ج.روح املعاين.األلوسي) ١٩١(

 . ٢١٥ ، ٢١٤ ، ١٠ج.تفسري التحرير والتنوير.ابن عاشور) ١٩٢(

لقد أخذ الفرايب القياس االستثنائي عن الرواقني،وهو على دراية مبصدره،وقد أحصى املناطقة العرب كل ) ١٩٣(
تصلة إن كانت الشرطية م:الصيغ املنتجة بالنسبة للروابط القوية املوجبة،ففي القضية املتصلة حصلوا على اآليت

أنتج استثناء عني مقدمها عني تاليها،واستثناء نقيض تاليها نقيض مقدمها،مع العلم أن املقدم هو مجلة 
منطق العرب من وجهة نظر املنطق : عادل فاخوري: انظر. الشرط،والتايل هو مجلة جواب الشرط

 .   ١٤٢احلديث،ص

  .١١١ ،ص١٠ج.روح املعاين.األلوسي) ١٩٤(
الشر والفساد،وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قاال عجزا وجبنا،وعن الضحاك غدرا ومكرا،وأصل :اخلبال(*) 

 . اضطراب ومرض يؤثر يف العقل كاجلنون،ويف حممع البيان أنه االضطراب يف الرأي:زناخلبال كما قال اخلا

 ١١١ ،ص ١٠ج.روح املعاين.األلوسي_ ). بتصرف (٣٩٥ ،ص ١ج.الكشاف.الزخمشري) ١٩٥(
 ).بتصرف (٢١٥ ،ص ١٠ج.تفسري التحرير والتنوير.ابن عاشور).بتصرف(



  ١١١

  
  
  

  :شكل التايلوميكن جتسيد االستدراك على ال

  كره اهللا انبعاثهم  ألعدوا له عدة ولكن               لو أرادوا اخلروج

  

      انتفاء إرادة اخلروج                                

  

        انتفاء اخلروج                                     تثبطهم عن اخلروج     

                       تثبطوالكنو       ما خرجوا                   

إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل {:قال تعاىل _ ٣
منكم ولو تواعدمت ال ختلفتم يف امليعاد ولكن ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال ليهلك من 

  .)١٩٦(}هلك عن بينة وحيي من حي عن بينة إن اهللا لسميع عليم
يف خطاب مع املؤمنني بين فيه اهللا تعاىل عنايته م،وقد بدأت اآلية " لكْن" وردت 

بتبيني موقع املسلمني بني مجاعتني من املشركني،حيث كان العدو يف أحسن موقع له مما 
ذلك أن العدوة القصوى اليت أناخ ا املشركون كان فيها املاء "ميهد له أسباب الغلبة له و

نت أرضا ال بأس ا وال ماء بالعدوة الدنيا وهي خبار تسوخ فيها األرجل وال ميشي وكا

ولكن اهللا )١٩٧("فيها إال بتعب ومشقة وكانت الغري وراء ظهور العدو مع كثرة عددهم

                                                           
 .٤٢اآلية .سورة األنفال) ١٩٦(

  .روح املعاين.األلوسي_ . ٥٠٠ ،ص ٤ج.البحر احمليط.،أبو حيان٣٧٥ ،ص ١ج.الكشاف.الزخمشري) ١٩٧(
  .٦ ،ص ١٠ج



  ١١٢

،فكانت من أعظم املعجزات الدالة على صدق حممد فيما أخرب عن *جعل الغلبة للمسلمني

وتقدير االستدراك ا هو "  لو"بعد " لكْن"،وقد وقعت )١٩٨(اهللا تعاىل من وعد النصر
 نصر دينه وإعزاز كلمته وكسر الكفار ولكْن تالقيتم على غري ميعاد ليقضي اهللا أمرا من"

،فهي واقعة بني متغايرين فهم مل )١٩٩("وإذالهلم كان مفعوال أي موجودا متحققا واقعا

  .)٢٠٠(يتواعدوا ولكن التقوا على غري ميعاد ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال
وهو نصر } ليقضي اهللا أمرا{تالقيتم على غري موعد " ولكْن: "وقال األلوسي

ولو تواعدمت {: وكان مذهب األلوسي يف قوله تعاىل)٢٠١ ("املؤمنني وقهر أعدائهم
شامال للمسلمني واملشركني } تواعدمت{:جعل الضمري يف قوله} الختلفتم يف امليعاد

والضمري يف اختلفتم للمسلمني خاصة وعلّته يف ذلك أن املقصود من اآلية هو بيان ضعف 

لو تواعدمت أنتم وهم على القتال ((وقال إنّ معناها )٢٠٢(املسلمني ونصرة اهللا تعاىل هلم
 ))وعلمتم حاهلم وحالكم الختلفتم أنتم يف امليعاد هبة منهم ويأسا من الظفر عليهم

: أن معناها،بينما جعل الزخمشري الضمري فيها شامال للفريقني من غري تفكيك فقال )٢٠٣(
لو تواعدمت أنتم وأهل مكّة وتواضعتم بينكم على موعد تلتقون فيه للقتال خلالف بعضكم ((

بعضا فثبطكم قلّتكم وكثّرهم على الوفاء باملوعد وثبطهم ما يف قلوم من يب رسول اهللا 
 ))صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني فلم يتفق لكم من التالقي ما وفقه اهللا وسبب له 

                                                                                                                                                               
 مطرا تعبدت به األرض جليش املسلمني فساروا فيها،وتطّهروا وسقوا،وصارت به األرض أنزل اهللا تعاىل(*) 

جليش املشركني وحال يثقل فيه السري وفاضت املياه عليهم،وألقى اهللا يف قلوم وين أمر املسلمني،فلم يأخذوا 
   .حذرهم،وجعلوا مقامهم مقام هلو وطرب،وجعل اهللا ذلك سببا لنصر املسلمني عليهم

 . ١٦٨ ،ص ١٥ج.الرازي،التفسري الكبري) ١٩٨(

 . ٥٠١ ،ص ٤ج.البحر احمليط. أبو حيان) ١٩٩(

لداللة على أنه حني قدرت مفعوليته فقد صار كأنه فعل فوصف صيغة من فَعلَ ل":مفعوال: "قوله تعاىل) ٢٠٠(
 .لذلك باسم املفعول الذي شأنه أن يطلق على من اتصف بتسلط الفعل يف احلال ال يف االستقبال

 .٦ ،ص ١٠ج.املعاينروح .األلوسي) ٢٠١(

 ).بتصرف (٧ ،ص ١٠ج.ملرجع نفسها)  ٢٠٢(

 . املرجع نفسه والصفحة نفسها) ٢٠٣(



  ١١٣

وهو ما يراه األلوسي مناسبا وقد رأينا مذهبه يف تأويل الضمري يف مجلة الشرط،أما )٢٠٤(
يشمل الفريقني املخاطبني والغائبني،على } اختلفتم{: ابن عاشور فريى أن الضمري يف قوله

ولكْن مل : ((وقدر ابن عاشور االستدراك بقوله.وهو ما أرجحه)٢٠٥(تغليب املخاطبني
تتواعدوا وجئتم على غري اتعاد ليقضي اهللا أي ليحقق وينجز ما أراده من نصركم على 

فة إىل هنا توكيد املعىن إضا" لكْن"وعلى هذا التقدير يكون معىن )٢٠٦ ())املشركني
لو :التوكيد يف مثل قوهلم" لكْن"االستدراك وذلك قياسا على قول من ذهب إىل إفادة 

  .)٢٠٧(جاءين أكرمته لكنه مل جيئ
وقد كان جميئهم إىل العدوتني على غري تواعد بتقدير من اهللا تعاىل عناية باملسلمني 

 يف )٢٠٨(بفعل مسند إىل اهللا تعاىل" لكْن" ذلك وقوع االستدراك املفاد بـ والدليل على
،وقد اقترن الفعل املضارع بـ الالم لتعليل عدم تواعدهم،وقال ابن }ليقضي اهللا{:قوله
 وجودكم يف وقت وجودكم لبقضي أمرا قد قدره يف األزل مفعوال لكم بشرط: ((عطية

،مبحذوف إي }ليقضي اهللا{: وعلّق الزخمشري قوله)٢٠٩ ())وذلك كله معلوم عنده

  .)٢١٠(ليقضي اهللا أمرا كان واجبا أن يفعل وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه
ليقضي اهللا {يف موضع بدل االشتمال من مجلة } ليهلك من هلك عن بينة{ومجلة 

خمشري أن اهلالك وقال الز.}عن بينة* حيي من حي{:مث قال تعاىل} أمرا كان مفعوال
استعري للكفر واحلياة لإلسالم فيكون املعىن ليصدر كفر من كفر عن بينة حىت ال يبقى له 

                                                           
 . ٣٧٦ ،ص ١ج.الكشاف.الزخمشري) ٢٠٤(

 . ١٩ ،ص ١٠ج.تفسري التحرير والتنوير.ابن عاشور) ٢٠٥(

 .٢٠ ،ص ١٠ج.تفسري التحرير والتنوير.ابن عاشور) ٢٠٦(

 .٢٩٢ ،ص ١ج.مغين اللبيب عن كتب األعاريب.ابن هشام)  ٢٠٧(

 ).بتصرف (٢٠ ،ص ١٠ج.تفسري التحرير والتنوير.ابن عاشور)  ٢٠٨(

 .٥٠١ ،ص ٤ج.أبو حيان البحر احمليط)  ٢٠٩(

  .٣٧٦ ،ج ١الكشاف ،ج.الزخمشري)  ٢١٠(
  حي بإظهار الياءين :(( ري،وأبو بكر عن عاصم،ويعقوب،وخلققرأ نافع والبازي عن ابن كث(*) 

 .  بإدغام إحدى الياءين يف األخرى على قياس اإلدغام" حي"وقرأه البقية 



  ١١٤

على اهللا حجة وكذا يصدر إسالم من أسلم عن يقني بأنه الدين احلق الذي جيب 

ة مستعاران هنا ملعىن ذهاب بينما ذهب ابن عاشور إىل أنّ اهلالك واحليا)٢١١(اتباعه

  . )٢١٢(الشوكة وملعىن وض األمة وقوا
أي بكفر من كفر وعقابه وإميان من (( قيل}وإنَّ اهللا لسميع عليم{:ويف قوله تعاىل

ا تذييل يشري إىل أن اهللا مسيع لدعاء املسلمني،وللحوار الذي وقيل إنه)٢١٣ ())آمن وثوابه

،فهو )٢١٤(جرى بينهم يف أمر اخلروج إىل بدر،وغري ذلك،وعليم مبا جيول يف صدورهم
  .السميع العليم بكل شيئ

ولكن قست قلوم وزين هلم الشيطان فلوال إذْ جاءهم بأسنا تضرعوا {: قال تعاىل- ٤

  .)٢١٥( }ماكانوا يعملون
ىل أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء ولقد أرسلنا إ{:جاءت هذه اآلية بعد قوله تعاىل 

اليت جاءت لتسلية الرسول صلى اهللا عليه وسلم فلقد أرسل اهللا رسال }والضراء لعلهم يتضرعون
يتذللون ويتخشعون لرم (( لعلهم * فكذّبوهم فأخذهم اهللا بالبأساء والضراء) ص(إىل أمم من قبله 

فلوال إذ جاءهم بأسنا {:لكنهم مل يفعلوا ذلك بدليل قوله تعاىل)٢١٦ ())ويتوبون عن ذنوم
  . }تضرعوا ولكن قست قلوم

فلوال إذ جاءهم بأسنا {:اللني والقسوة،ألن معىن قوله:بني ضدين مها" لكْن"وقد وردت 
نت فما ال:نفي التضرع ،وملّـا كان التضرع ناشئا من لني القلب كان نفيه،فكأنه قيل }تضرعوا

                                                           
 ).بتصرف (٣٧٦ _ ١.الكشاف.الزخمشري) ٢١١(

 ).بتصرف (٢٠ ،ص ١٠ج.تفسري التحرير والتنوير.ابن عاشور)  ٢١٢(

 .٨ ،ص ١٠ج. األلوسي،روح املعاين )٢١٣(

 ). بتصرف (٢١ ،ص ١٠ج.ابن عاشور،تفسري التحرير والتنوير)  ٢١٤(

  .٤٤األنعام اآلية،) ٢١٥(
جاء يف الكشاف أن البأساء والضراء البؤس والضر وقيل البأساء القحط واجلوع والضر املرض ونقصان * 

 .٢٩١،ص١الكشاف ، ج: انظر. األموال واألنفس

 .٢٩١ص ج ،١.الزخمشري،الكشاف)  ٢١٦(



  ١١٥

انتفاء (( يف هذه اآلية ألن املعىن " لكْن" واستحسن أبو حيان موقع )٢١٧(قلوم ولكْن قست

فكان وقوعها بني ضدين )٢١٨ ())التذلل عند جميء البأس ووجود القسوة الذلة على العتو والتعزز
القسوة،وأورد معىن آخرا آلية يتحقق فيه هذا التضاد وهو يف حالة كون القسوة عبارة عن اللني و:مها

  .الكفر والضراعة عبارة عن اإلميان فيكون قد عرب بالسبب عن املسبب يف كلتا اجلملتني

ن يقال لكن جيب عليهم كان الظاهر أ:وقيل.)٢١٩(تقول قسا قلبه فكفر وآمن فتضرع
التضرع إال أنه عدل عن ذلك إىل ماذكر من قساوة القلب ألن هذه األخرية اليت هي املانع من 

وزين هلم الشيطان ما كانوا {:وذكروا يف قوله تعاىل.)٢٢٠(التضرع تشعر بأن عليهم ما ذكر
حتت االستدراك وإما أن تكون استئناف إخبار،وأنا أميل إىل إما أن تكون اجلملة :احتمالني}يعملون

الرأي األول ألن إعجام بأعماهلم اليت زينها هلم الشيطان هي من األسباب اليت جعلتهم يتركون 
جاء بلوال ليفيد أنه مل يكن هلم عذر يف ترك : (( التضرع إضافة إىل قسوة قلوم،قال الزخمشري

  .)٢٢١()) قلوم وإعجام بأعماهلم اليت زينها الشيطان هلمالتضرع إال عنادهم وقسوة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .١٥١ ،ص ٧ج.األلوسي،روح املعاين)  ٢١٧(

 . ١٣٠ ،ص ٤ج.أبو حيان،البحر احمليط) ٢١٨(

 ).بتصرف (١٣٠ ،ص ٤ج.أبو حيان،البحر احمليط) ٢١٩(

 .١٥١ ،ص ٧ج.األلوسي،روح املعاين) ٢٢٠(

 .٢٩١ ،ص ١ج.الزخمشري،الكشاف) ٢٢١(



  ١١٦

عند اهلروي نافية حقيقة ومحله اجلمهور على التوبيخ والتندمي الذي يفيد الترك وعدم " لوال"و

 وهو عندي مذهب حسن بينما ذهب أبو حيان إىل أا حرف حتضيض فُِصلَ بينه )٢٢٢(الوقوع
ومعناه إظهار معاقبة مذنب (( وبني الفعل بإذْ الذي يدل على عدم وقوع التضرع عند جميء البأس 

 )٢٢٤(و وافقه الصابوين فيما ذهب إليه)٢٢٣())غائب وإظهار سوء فعله ليتعسر عليه املخاطب
           .حتضيضية ألن هذه األخرية ختتص باملضارع" لوال"وأنا لست مع الرأي القائل بأنّ 

                         

                                                           
 ). بتصرف (٢٧٥ ،ص ١ج.مغين اللبيب:ابن هشام_ ) بتصرف (١٥١ ،ص ٧ج.روح املعاين:األلوسي) ٢٢٢(

 . ١٣٠  ،ص٤ج.البحر احمليط:أبو حيان) ٢٢٣(

 .٣٩٠ ،ص ١ج.صفوة التفاسري:الصابوين) ٢٢٤(



  
  
  

  الفصل الثالث
  االستدراك والتَّوآيد

  

  

  

  

  

  

  

  

"يف القرآن الكرمي" لكن:  
َت ِإْذ     [:املشددة مقرونة بالواو يف القرآن الكرمي كقوله تعاىل       " لكن"وردت   ا َرَمْي َوَم

ى       نَّ اهللا َرَم َت َوَلِك ]َرَمْي
، وهي عاملة عمل إنّ وأخواا، وقد وردت متـصلة بـضمري            ١

ْيَس         [: ثالث مرات، وهي مسبوقة بالواو دائما يف قوله تعاىل         املتكلم  املفرد   ْوِم َل ا َق اَل َي َق

                                                           
  .١٧ األنفال، اآلية - ١



  ١١٨

]ِبي َضَالَلٌة َوَلِكّني َرُسوٌل ِمْن َربِّ الَعاَلِمينَ  
ي  [، ١ َقاَل َيا َقْوِم َلْيَس ِبي َسَفاَهٌة َوَلِكنِّ

]َرُسوٌل ِمن َربِّ الَعاَلِمين   
]ًما َتْجَهُلونَ َوَلِكنِّي َأَراُآْم َقوْ  [: ، وقوله تعاىل  ٢

" نـا "، وبـ   ٣
ن               [: للمتكلمني يف قوله تعاىل    ا َأْوَزاًرا ِم ا ُحمِّْلَن ا، َوَلِكنَّ َدَك ِبُمْلِكَن ا َمْوِع َقاُلوا َما َأْخَلْفَن

]ِزيَنِة الَقْوِم َفَقَذْفَناَها َفَكَذِلَك َأْلَقى السَّاِمِريُّ
ْيِهُم َوَلِكنَّا َأْنَشْأنَا ُقُروًنا َفَتَطاَوَل َعَل[، و٤

]الُعُمُر
ِلينَ          [،  ٥ ا ُمْرَس ا ُآنَّ ا َوَلِكنَّ ْيِهُم آَياِتَن و َعَل ْدَيَن َتْتُل ]َوَما ُآْنَت َثاِوًيا ِفي َأْهِل َم

٦ ،
َد       [: كما اتصلت بضمري املتكلم الغائب يف قوله تعاىل      ُه َأْخَل ا َوَلِكنَّ اُه ِبَه ْئَنا َلَرَفْعَن ْو ِش َوَل

]َواُهِإَلى اَألْرِض َواتََّبَع هَ   
اُلوا        [: ، وبضمري املخاطب يف قوله    ٧ م  َق ُيَناُدوَنُهْم َأَلْم َنُكْن َمَعُك

  .٨]َوَلِكنَُّكْم َفَتْنُتْم َأْنُفَسُكم َوَتَربَّْصُتْم َواَرتَبْتمُْ
اَس    [:  آيات كقوله تعـاىل    ٧وقد تنوع خربها بني جميئه مفردا وذلك يف          َرى النَّ َوت

ُسَكاَرى    ْم ِب َذاَب اِهللا شديدٌ   ُسَكاَرى َوَما ُه نَّ َع ] َوَلِك
، وبني جميئه مجلـة فعليـة فعلها ٩

ُروا               [: آية كقوله تعاىل   ١٢ماض يف    شََّياِطيَن   َآَف نَّ ال َلْيَماُن َوَلِك َر ُس ا َآَف ، ١٠] …َوَم
لَيس علَيك هداهم ولَِكـن اَهللا      [:  موضعا كقوله تعاىل   ٤٢ومجلة فعلية فعلها مضارع يف      

]من يشاُءيهِدي 
١١.  

فليس هلم دليـل    " لكن"وأما ما ذهب إليه الكوفيون من جواز دخول الالم يف خرب            
  .يف مجيع اآليات القرآنية" لكن"عليه يف القرآن الكرمي حيث مل تدخل الالم يف خرب 

  :"لكن"قراءات ختفيف 

                                                           
  .٦٠ األعراف، اآلية - ١
  .٦٦  األعراف، اآلية- ٢
  .٢٩ هود، اآلية - ٣
  .٨٦طه، اآلية - ٤
  .٤٥ القصص، اآلية - ٥
  .٤٥ القصص، اآلية - ٦
  .١٧٦ األعراف، اآلية - ٧
  .١٣ احلديد، اآلية - ٨
  .٢ احلج، اآلية- ٩
  .١٠١ البقرة، اآلية - ١٠
  .٢٧١ البقرة، اآلية - ١١



  ١١٩

لَ       [: قال تعاىل  َلْيَماُن       واتََّبُعوا َما َتْتلُو الَشَياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُس َر ُس ا َآَف ْيَمان، َوَم
  ١] ...َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َآَفُروا ُيَعلُِّموَن النَّاَس السِّْحَر

  .٢قرأ ابن عامر ومحزة والكسائي بالتخفيف، وارتفاع ما بعدها باالبتداء واخلرب

َت ِإذْ        [:  قال تعاىل  – ٢ نَّ اَهللا      َفَلْم تقتُلوُهم َوَلِكنَّ اَهللا َقَتَلُهْم َوَما َرَمْي َت َوَلِك  َرَمْي
]َرَمى

٣.  

ى   [،  ]َوَلِكِن اُهللا َقَتَلُهم  [: قرئ ورفـع مـا    " لكـن " بتخفيـف    ]َوَلِكِن اللَُّه َرَم
  .٤بعدهـا

  

]َوَلِكنَّ اَهللا َسلََّم … [:  وقال عز وجل– ٣
٥  

  .٦ورفع لفظ اجلاللة" لكن"قرأ مسلم بن جندب بتخفيف 

يظِْلم الناس شـيئًا ولَِكـن النـاس أَنفُـسهم          إنَّ اَهللا الَ    [:  وقال جل جالله   – ٤
]يظِْلمونَ

٧.  

  .، وقرأ الباقون بتشديد النون٨"الناس"ورفع " لكن"قرأ محزة والكسائي بتخفيف 

  .يف القرآن الكرمي" لكن"وفيما يلي سنتعرض لداللة 

                                                           
  . ١٠١البقرة، اآلية - ١
  .٣٤٠، ص ١روح املعاين، ج:  األلوسي- ٢
  .١٧ األنفال، اآلية - ٣
، ١، الرازي فخر الدين، التفسري الكبري، املطبعة البهية املـصرية، ط          ٣٦٩، ص   ١الكشاف، ج :  الزخمشري - ٤

  .١٤٠، ص١م، ج١٩٣٨
  .٤٤ األنفال، اآلية - ٥
  .٢٩٢، ص ٢دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، ج:  عبد اخلالق عضيمة- ٦
  . ٤٤ يونس، اآلية - ٧
  .١٢٧، ص ١١ملعاين، جروح ا:  األلوسي- ٨



  ١٢٠

ة أما التوكيد فهـو     املشدد) لكن(إن معىن االستدراك هو املعىن الغالب الذي تفيده         
  .*معىن ثانوي

هلذا املعـىن   " لكن"وقد سبق أن ذكرت آراء بعض النحويني الذين يذهبون إىل إفادة            
. ١فمنهم من قال إا ترد للتوكيد جمردا عن االستدراك، ومنهم من قال إا هلما معا          . األخري

ماذج مـن اآليـات     وهو الرأي الذي اعتمدته يف هذا البحث وسأتناول بالدراسة بعض الن          
وقد جـاءت يف تراكيـب      . املشددة حمققة هلذين املعنيني   " لكن"القرآنية اليت وردت فيها     

  .بعد النفي، وبعد اإلثبات والتوكيد، وبعد الشرط: خمتلفة

  

  المبحث األول
  بعد الّنفي" لكنَّ"مجيء 

، "مل"، و "مـا "بعد  : املشددة مقرونة بالواو بعد النفي بأدوات خمتلفة      " لكن"وردت  
  ".ال"، و"ليس"و

  :بعد النفي" لكن"وفيما يلي بعض اآليات اليت وردت فيها 

لُّ ذاِت         [:  قال تعاىل  – ١ َضُع آ َيْوَم َتَرْوَنَها َتْذَهُل ُآلُّ ُمرِضَعٍة عمَّا َأْرَضَعت َوَت
]حمٍل حمَلَها وَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى وما ُهم ِبُسكارى ولكنَّ عذاَب اِهللا شديٌد

٢.  

يف أوصاف أهوال يوم القيامة، واالستدراك ا راجع إىل النفـي يف            " لكن"وردت  
ُسَكاَرى     [: قوله ْم ِب ا ُه  حيث بين سبب حالتهم اليت آلوا إليها واليت جعلت كل مـن             ]وَم

: ويرجع السبب إىل شدة عذاب اهللا تعاىل، فقال تعـاىل         . يراهم حيسبهم سكارى من اخلمر    
  .] اِهللا شديٌدَوَلِكنَّ عذاَب[

                                                           
 عند تصفحي ملختلف التفاسري اليت اعتمدت يف البحث الحظت أن أغلب املفسرين يقتصرون على ذكـر                 - *

بينما يصرح بعضهم   : كالزخمشري، الطربي، والرازي والصابوين   " لكن"معىن اآلية فقط دون ذكر معىن       
  . حيان، واأللوسي وابن عاشورويف بعض اآليات بأا لالستدراك ويذكر كيفية حتققه كأيب

  .للتوكيد واالستدراك والبد فيه من نفي وإثبات" لكن"أما التوكيد فلم يذكره أغلبهم وذكر القرطيب أن 
  ).عند النحويني" لكن"داللة ( أنظر مبحث - ١
  .٢ احلج، اآلية - ٢



  ١٢١

َذاَب اِهللا شديدٌ      [االستدراك بقوله   : "جاء يف حاشية الكشاف    نَّ َع  راجـع إىل   ]ولِك
ُسكارى   [قوله   ، وكأنه تعليل إلثبات السكر اازي كأنه قيـل إذا مل يكونـوا             ]َوَما ُهْم ب

سببه شدة  : سكارى من اخلمر وهو السكر املعهود فما هذا السكر الغريب وما سببه فقال            
  .١"ب اهللا تعاىلعذا

َكاَرى    [فقد شبه اهللا تعاىل الناس بالسكارى يف قوله          اَس ُس  وهو تـشبيه  ]وتَرى النَّ
م    [: بليغ بين فيه هول املوقف وعظيم اخلوف والفزع، مث نفـى سـكرهم بقولـه               ا ُه َوَم

ُسكاَرى  ت  من اخلمر وقد أكَّد ذلك بزيادة الباء حىت يبني أن احلالة اليت هم عليها ليـس                ]ِب
 عذاب اهللا الشديد هو الذي أذهب عقوهلم فجعل كـل مـن             لكنمن األمور املعهودة، و   

  .٢يراهم يظن أم فقدوا التمييز نتيجة شرم اخلمر

بينما ذهب أبو حيان إىل أن االستدراك جاء لإلخبار عن عذاب اهللا أنه شـديد ملـا                 
 والوضع ورؤية النـاس أشـباه       تقدم ما هو بالنسبة إىل العذاب كاحلالة اهلينة وهو الذهول         

ورفض . ٣ عذاب اهللا شديد ليس ِبهين وال لين       لكنالسكارى فكأنه قيل هي أحوال هينة و      
َذاَب اِهللا شِديدٌ     [: األلوسي ما ذهب إليه أبو حيان وقال أنه أشار بقوله تعاىل            إىل  ]َوَلِكنَّ َع

اسـتدراك علـى مـا يف       أن شدة عذابه تعاىل جتعلهم كما ترى، وهو         "سبب حالتهم أي    
  .، وهو األرجح كما ذكرت سابقا]وما هم بسكارى[:  إىل قوله تعاىل٤االنتصاف راجع

وباالضافة إىل االستدراك، فإا تفيد التوكيد حيث أكّدت على شـدة عـذاب اهللا              
  .٥تعاىل

ليـة  تدخل على اجلملة التوليدية فتحوهلا إىل مجلة حتوي       ) لَِكن(ويرى أمحد عمايرة أن     
أخرى، وتفيد توكيد اجلملة ألن لكل حتويل غرضا يف املعىن، ومثَّل له ذه اآلية فقـال إن                 

  .عذاب اهللا شديـد: أصل التوليد لآلية هو

                                                           
  .٥٦، ص ٢الكشاف، ج:  الزخمشري- ١
  ).بتصرف (١١٣، ص١٧روح املعاين، ج:  األلوسي- ٢
  .٣٤٨، ص ٦البحر احمليط، ج:  أبو حيان- ٣
  .١١٣، ص ١٧روح املعاين، ج:  األلوسي- ٤
  .لالستدراك والتوكيد معا منهم ابن عصفور والقرطيب) لكن(إن :  وذلك على مذهب من قال- ٥



  ١٢٢

                            اإلضافة

وقال إن التوكيد يبدو فيما بعدها إذا قابلناه مبا قبلها حيث صـور اهللا تعـاىل يـوم       
 الناس وما يصيبهم من الذهول والفزع الشديد حىت لتذهل املرضـع عـن              الزلزلة، وحال 

  .١ولدها

ْوَم                     [: قال تعاىل  يم َي يٌء َعِظ سَّاَعة َش َة ال ُم ِإنَّ َزْلَزَل وا َرَبُك اس اتَُّق ا النَّ ا أيَّه ي
ٍل َحْمَلهَ     لُّ َذاِت َحْم َضُع ُآ َعْت َوَت ا َأْرَض َعٍة َعمَّ لُّ ُمْرِض ْذَهُل ُآ ا َت َرى َتَرْوَنَه ا، َوَت

  .]النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اِهللا َشِديٌد

]َفلْم َتْقُتُلوُهْم َوَلِكنَّ اهللا َقَتَلُهْم[:  قال تعاىل– ٢
٢.  

يف خطاب موجه للمـؤمنني ألن      " مل"مشددة عاملة بعد النفي بـ      " لكن  "وردت  
وعهم من بدر بقتلهم املشركني بقول كل واحد        سبب نزوهلا هو افتخار الصحابة عند رج      

  .٣منهم أنا قتلت وأسرت

يف أحسن موقع هلا حيث توسطت النفي واإلثبات، فقد أثبت اهللا           " لكن"وقد وقعت   
، وقال ابن عاشور إن جهة االستدراك الـذي         ٤تعاىل ما نفى عن املؤمنني وهو حقيقة القتل       

 بنفي صدور القتل الواقع عن املخاطبني أثار ذلك سؤاال          أنه ملا أخرب اهللا تعاىل    " لكن"أفادته  
لدى السامع مفاده معرفة أكان القتل حقيقة أم هو دون القتل، ومن كان فاعله فاسـتدرك                

َتَلُهمْ    [: بقوله نَّ اهللا َق عن املسند الفعلـي    ) اهللا( فهو الذي نصرهم، وقدم املسند إليه        ]وَلِك
ْم  [:  يف قولـه ٥ اعتقاد املـؤمنني بكـوم القـاتلني   لالهتمام ألنه سبق أن نفى   ) قتلهم( َفَل

  .]َتْقُتُلوُهْم
 عـدة  ]َفَلْم َتْقُتُلوُهْم[:وقد ذهب النحويون يف الفاء الداخلة على النفي يف قوله تعاىل     

قال الزخمشري إن الفاء واقعة يف جواب شرط حمذوف تقديره إن افتخرمت بقتلهم،             : مذاهب

                                                           
  .٢٣٧ – ٢٣٦يف التحليل اللغوي ص :  خليل أمحد عمايرة- ١
  .١٧ األنفال، اآلية - ٢
  . بتصرف٤٧٦، ص ٤البحر احمليط، ج: ان أبو حي- ٣
  .٤٧٧، ص٤ املرجع نفسه، ج- ٤
  . بتصرف٢٩٤، الكتاب الثاين ص ٩: تفسري التحرير والتنوير، ج:  ابن عاشور- ٥



  ١٢٣

قبل اجلواب املنفي ألن ابن هشام يقول إن اجلواب    " أنتم"ر املبتدأ   ، فقد قد  ١فأنتم مل تقتلوهم  
املنفي ال تدخل عليه الفاء، بينما رفض أبو حيان ما ذهب إليه الزخمشري واعتربها رابطـة                

ان           [: للجمل، ألنه ملاَّ قال    ّل بن نهم آ اق واضَرُبوا م  كان امتثال  ]فاْضربوا فوَق األَعن
وهم   [: يلما أُمروا به سببا للقتل فق      ْم تَقُتُل  أي لستم مستبدين بالقتل ألن األقدار عليـه         ]َفَل

واخلالق له إمنا هو اهللا وليس للقاتل فيها شيء لكنه أجرى على يده فنفى عنهم إجياد القتل                 
  .٢"وأثبت هللا

ى    ِإ[واألظهر عند ابن عاشور أن تكون الفاء ناشـئة عـن مجلـة     وِحي َربك إل ْذ ُي
مْ      ة أني َمَعُك  فيكون جميئها بعد مقدر واألكثر عنده أن يكون شـرطا فيكـون             ،]المالئك

إذا علمتم أن اهللا أوحى إىل املالئكة بضرب أعناق املشركني وقطع أيـديهم فلـم               : التقدير
، كما جوز أن تكـون عاطفـة   ٣تقتلوهم أنتم ولكن اهللا قتلهم فالفاء رابطة جلواب الشرط 

ار       يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم       [على مجلة  وهم األدب  ألن  ]الِذين َآَفُروا زحًفا فال تولُّ
النهي عن تولية املشركني األدبار يتفرع عنه تنبيههم إىل أن اهللا هو الذي دفـع املـشركني                 

وأنا أميل إىل   . ٤عنهم وهم أقل منهم عددا وعدة والتفريع بالفاء هو تفريع العلة على املعلول            
قدير حمذوف، ألن عدم التقدير أوىل مـن التقـدير      رأي أيب حيان ألنين ال أرى داعيا إىل ت        
  .للتخفيف وظهور املعىن الذي ال لبس فيه

ــاىل– ٣ ــال تع ْن َربِّ   [:  ق وٌل ِم ي رس َالَلٌة ولكنَّ ي ض ْيَس ِب ْوِم َل ا َق اَل َي َق
المين  ]الع

 مشددة عاملة يف رد نوح عليه السالم على قومـه           *ليس"بعد  " لكن"وردت  . ٥
ْلَنا    [:ته إىل توحيد اهللا تعاىل باجلحود ورموه بالضالل، قال تعاىل         الذين قابلوا دعو   ْد َأْرَس َلَق

                                                           
  .٣٦٩، ص ١الكشاف، ج:  الزخمشري- ١
  .٤٧٧ – ٤٧٦، ص ٤البحر احمليط، ج:  أبو حيان- ٢
  . بتصرف٢٩٣الكتاب الثاين، ص، ٩تفسري التحرير والتنوير، ج:  ابن عاشور- ٣
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ٤
  .٦٠ األعراف، اآلية - ٥
مذاهب عدة، فمنهم من عدها يف األفعال الناقصة، وهم مجهور البصرة، ومنهم من         " ليس" ذهب النحاة يف     - *

خـر عـدها    عدها حرف عطف، وهم مجهور الكوفة، ومنهم من عدها من أدوات االستثناء، وفريق آ             
مهملة تفيد النفي غري عاملة، وبغض النظر عما قيل فيها فهي كلمة دالة على نفي احلال، وتنفي غـريه                   

  .بالقرينة



  ١٢٤

ْيُكْم                         اُف َعَل ي َأَخ ُرُه ِإنِّ ٍه َغْي ْن ِإَل ْم ِم ا َلُك ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه َفَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اَهللا َم
رَ          ينٍ      َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم َقاَل الَمُأل ِمْن َقْوِمِه ِإنَّا َلَن َالٍل ُمِب ي َض وقـد أفـادت    . ]اَك ِف

االستدراك حيث وقعت بني نفي وإثبات فبعد أن نفى عن نفسه الضالل أثبت هلا اهلدايـة                
، "لست بضالٍّ ولكني مهتـدٍ    : "ألنَّ من كان رسوال من رب العاملني فهو مهتد كأنه قال          

ملاَّ نفـى عنـهم     : "نقال أبو حيا  . على كونه رسوال من رب العاملني     " لكن"كما أكّدت   
التباس ضاللة ما به دلَّ على أنه على الصراط املستقيم فصح أن يستدرك كما تقول ما زيد                 

واقعة بني نقيضني ألن اإلنسان ال خيلو من أحـد الـشيئني         " لكن"بضال ولكنه مهتد، ف     
نقيـضني مث   ، مع العلم أن أحسن مواقعها أن تقع بني املتضادين مث بني ال            ١"الضالل واهلدى 
  ٢.بني اخلالفني

وقد أورد األلوسي خمتلف الوجوه اليت قيلت يف هذا االستدراك واليت منها قوهلم أا              
استدراك مما قبله باعتبار ما يستلزمه من كونه يف أقصى مراتب اهلداية فإن رسالته من رب                "

 الغاية القاصية من    ليس يب شيء من الضاللة ولكني يف      : العاملني مستلزمة ال حمالة كأنه قيل     
، فالتغاير حاصل من حيث املعين، وقد عدل عن الظاهر مبالغة يف إثبات اهلدايـة               ٣"اهلداية

بـل  " ألنه مل يقل لست يف ضالل مبني         ٤على أقصى ما ميكن مثلما نفى الضاللة بأبلغ وجه        
 ضالل  جاء يف غاية احلسن من نفي أن يلتبس به وخيتلط به ضاللة ما واحدة فأنى يكون يف                

  .٥"فهذا أبلغ من االنتفاء من الضالل إذ مل يعتلق به وال ضاللة واحدة

والوحدة املستفادة منه باعتبار أقل ما ينطلق فريجع       "هي للمرة   " ضاللة"فالتاء يف قوله    
، فمن مل يلتبس بـه      ٦"ليس يب أقل قليل من الضالل فضال عن الضالل املبني         : حاصل املعىن 

األمسـاء  "و عن الضالل املبني أبعد وقد ورد يف املثل الـسائر أن             أقل قليل من الضالل فه    

                                                           
  .٣٢١، ص٤تفسري البحر احمليط، ج:  أبو حيان- ١
  .٢١٥، ص١ املرجع نفسه، ج- ٢
  .١٥١، ص٨روح املعاين، ج:   األلوسي- ٣
  ).بتصرف( املرجع نفسه والصفحة نفسها - ٤
  .٣٢١، ص٤تفسري البحر احمليط، ج:  أبو حيان- ٥
  .١٥٠، ص٨روح املعاين، ج:  األلوسي- ٦



  ١٢٥

املفردة الواقعة على اجلنس اليت تكون بينها وبني واحدها تاء التأنيث مىت أريد النفي كـان                
  .١"استعمال واحدها أبلغ ومىت أريد االثبات كان استعماهلا أبلغ

وه من أنه يف ضالل حـني       ما توهم "ويرى ابن عاشور أن هذا االستدراك جاء لرفع         
خالف دينهم، أي هو يف حالة رسالة عن اهللا، مع ما تقتضي الرسالة من التبليغ والنـصح                 

 فقد أثبت أنه رسول من رب العـاملني         ٢"واإلرشاد مبا ال يعلمونه، وذلك ما حسبوه ضالال       
ل بينما ذهب بعضهم إىل القول بأن النظر الصائب يف هذا االستدراك أن يكون على سـبي               

  : مثل قوله٣تأكيد املدح مبا يشبه الذم

  .٤ن فلول من قراع الكتائب*  وال عيب فيهم غري أن سيوفهم  

: ، ويف قوله تعاىل   ٥ليس يب ضاللة وعيب سوى أين رسول من رب العاملني         : كأنه قيل 
المين     [  تنبيه على أنه رم ألم من مجلة العامل أي مـن ربكـم املالـك                ]من رّب  الع

، فهو  ٦ الناظر لكم باملصلحة حيث وجه إليكم رسوال يدعوكم إىل إفراده بالعبادة           ألموركم
  .الذي يعرفهم تكاليف اهللا وينصحهم ملا فيه جنام

ونَ            [:  قال تعاىل  – ٤ اَس َال َيْعَلُم ]َوْعَد اَهللا َال ُيْخِلُف اَهللا وعده وَلِكنَّ َأْآَثَر النَّ
٧ 

 خيلـف   *اقعة بني متغايرين، فبعد أن بـين أن اهللا ال         يف بنية سردية، وهي و    " لِكن"وردت  
وعده نفى علم أكثرهم بذلك، فمفعول يعلمون حمذوف دلّت عليه قرينة السياق، ويتمثـل        

                                                           
  .١٥٠، ص٨روح املعاين، ج:  األلوسي- ١
  . ١٩٣ – ١٩٢، ص ٨تفسري التحرير والتنوير، ج:  ابن عاشور- ٢
  : وهو قسمان- ٣
  . دخوهلا يف صفة الذم املنفية ما يستثين فيه صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح لذلك الشيء بتقدير– ١
  . ما يثبت فيه صفة مدح ويتعقب ذلك بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى لذلك– ٢
إن كان تكسر حد سيوفهم من مقارعة اجليوش عيبا فال عيب فيهم غريه، ومن املعلوم أنه                :  معىن البيت هو   - ٤

  .ليس بعيب
  .١٥١، ص٨روح املعاين، ج:  األلوسي- ٥
  .٣٢٤، ص ٤تفسري البحر احمليط، ج:  حيان أبو- ٦
  .٥ الروم، اآلية - ٧
  .لنفي املستقبل يف قولك ال تفعل" ال "- *



  ١٢٦

ذلك الوعد يف انتصار الروم على الفرس فقد أخرب اهللا تعاىل به يف القرآن الكرمي قبل حدوثه                 
 عليه وسلم وبأنَّ القرآن من عند اهللا تعاىل         فكان ذلك مبثابة الدليل على نبوة حممد صلى اهللا        

 مـصدر يؤكـد     ]وعد اهللا  [: ألنه أخرب عن الغيب الذي ال يعلمه إال اهللا عز وجل وقوله           
: ويقـال لـه   . ]يفرح المؤمنون [:  وقوله ]سيغلبون[: مضمون اجلملة املتقدمة من قوله    

وعد اهللا تعـاىل    : نه قيل املؤكّد لنفسه، ألن ذلك يف معىن الوعد وعامله حمذوف وجوبا كأ          
 استئناف يقرر معىن املصدر، وهناك من جـوز         ]ال يخلف اُهللا َوْعَدهُ   [ومجلة  . ١ذلك وعدا 

  .٢وعد اهللا تعاىل وعدا غري خملف: أن يكون حاال منه فيكون كاملصدر املوصوف كأنه قال

وأنا أرجح الرأي األول، مث حكم على أكثر الكفار بعدم العلـم وهـو اسـتدراك                
توكيد يف الوقت نفسه، ويرجع عدم علمهم إىل أم جاهلون بشؤونه عـز وجـل وال                و

يتفكَّرون فيما جيب له جلَّ جالله وما يستحيل عليه، ومنهم من نفى العلـم كليـا أي ال                  
ليسوا من أهـل العلـم حـىت        : يعلمون شيئا، ومنهم من نفى كوم من أهل العلم، فقيل         

 :ية املوالية هلا أنَّ علمهم منحصر يف الـدنيا حيـث قـال    ، مث بين يف اآل٣يدركوا ذلك

دُّْنَيا        [ اِة ال َن الَحَي اِهًرا ِم ، فقد بين أنـه ال      "الَ يعلَمونَ "بدل من   ) يعلَمونَ(،  ]َيْعَلُموَن َظ
فرق بني عدم علمهم أي جهلهم وبني علمهم أمور الدنيا فهم يعلمون ظاهرا من احلياة من                

، وقال أبو حيان إنّ معىن      ٤وال يعرفون باطنها وهي كوا جمازا إىل اآلخرة       التمتع بزخارفها   
، ٥"يعلمون ظاهرا أي بينا أي ما أدته إليهم حواسهم، فكأن علومهم إمنا هي علوم البهائم              "

ويف اآلية نفسها قال ابن عباس واحلسن واجلمهور معناه ما فيه الظهور والعلو يف الدنيا من                
، وقال الرماين كل مـا      ٦املباين ومظان كسب املال والفالحات وحنو هذا      إتقان الصناعات و  

                                                           
  .٢١، ص ٢١روح املعاين، ج:  األلوسي- ١
  ).بتصرف( املرجع نفسه والصفحة نفسها ، - ٢
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ٣
  ).بتصرف (٢٦٦، ص ٣ تفسري القرآن، ج: النسفي–) بتصرف (١٨٥، ص ٢الكشاف، ج:  الزخمشري- ٤
  .١٦٣، ص ٧البحر احمليط، ج:  أبو حيان- ٥
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ٦



  ١٢٧

، وكل هذه اآلراء حمتملة     ١يعلم بأوائل الرؤية فهو الظاهر وما يعلم بدليل العقل فهو الباطن          
  .للصواب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني
  بعد اإلثبات والتوآيد" لكنَّ"مجيء 

الم : مثبتة وبعد مجل مؤكدة مبختلف األدوات     مقرونة بالواو بعد مجل     " لَِكن"وردت  
الالم املزحلقة الداخلة على خرب إنّ، وأال إنّ، والقصر مبختلف طرقـه            + االبتداء، إنَّ، إنَّ    

  .*وهي يف كلّ هذه املواضع مفيدة لالستدراك والتوكيد

                                                           
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ١



  ١٢٨

  :يف خمتلف التراكيب" لكن"وهذه بعض اآليات اليت وردت فيها 

لِ [:  قال تعاىل  – ١ ِة َال                      ُق ْوِم الِقَياَم ى َي ْم ِإَل مَّ َيْجَمُعُك ُتُكْم ُث مَّ ُيِمي ِيُكْم ُث  اُهللا ُيْحِي
]َرْيَب ِفيِه َوَلِكنَّ َأْآَثَر النَّاِس َال َيْعَلُموَن

١.  

يف الرد على جدال الكفار املنكرين للبعث واجلزاء الذين ال يعتمدون           " لكن"وردت  
  .ل متبصرعلى حجج صحيحة وال يستندون إىل عق

ُوا            [: قال تعاىل  اُلوا ائت ُتهم ِإالَّ َأْن َق اَن ُحجَّ ا َآ اٍت َم َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْيُهْم آَياتنا َبيَِّن
اَدِقين      ُتْم َص ، فقد كانوا إذا تليت عليهم آيات اهللا الدالـة علـى البعـث              ]ِبآَباِئَنا ِإْن ُآْن

يوا لنا آباءنا األولـني، وقـد       اح: والنشور كانت حجتهم الوحيدة يف دفع احلق هي قوهلم        
بني إثبات ونفي، فقـد     " لكن"، وقد وردت    ٢"مسي قوهلم الباطل حجة على سبيل التهكّم      "

مَّ    [[: جاءت بعد رد اهللا تعاىل وهو خياطب حممدا صلى اهللا عليه وسـلم     ِيُكْم ُث ِل اُهللا ُيْحِي ُق
، فاهللا هو الذي خلقهم ابتداء وهـو        ]َال َرْيَب ِفيِه    ُيِميُتُكْم ُثمَّ َيْجَمُعُكْم ِإَلى َيْوِم الِقَياَمِة       

الذي مييتهم عندما تنقضي آجاهلم وهو الذي جيمعهم يوم القيامة، فمن قدر على البدء فهو               
ونَ        [على اإلعادة أقدر وهو أمر ال شك فيه          اِس َال َيْعَلُم َر النَّ نَّ َأْآَث  فقد نفى علـم     ]ولك

" لكـن "لبعث وفيه تأكيد على ذلك، واالستدراك بــ         أكثر الناس بقدرة اهللا تعاىل على ا      
هِ   [: راجع إىل ما قبلها يف قوله تعاىل        وهو من متام الكالم املأمور به أو هو كالم    ]َال َرْيَب ِفي

ساقه اهللا تعاىل ليحق احلق وِليبني أن سبب شكّهم يف قدرة اهللا تعاىل مـرده إىل جهلـهم                  
  .٣سبب وجود شائبة ما يف احلقيقةوقصورهم يف النظر والتفكر وليس ب

اَل                   [:  قال تعاىل  – ٢ ا َق ًة ِمنَّ اُه ِنْعَم مَّ ِإَذا َخوَّْلَن ا ُث ٌر َدَعاَن َساَن ُض َفِإَذا َمسَّ اِإلْن
]ِإنََّما ُأوِتيُتُه َعَلى ِعْلٍم َبْل ِهَي ِفْتَنٌة َوَلِكنَّ َأْآَثَرُهْم َال َيْعَلُموَن

٤.  

                                                                                                                                                               
املشددة لالستدراك والتوكيد معا كابن  عـصفور   " لكن" وذلك على مذهب بعض النحاة الذين قالوا بأن          - *

  .والقرطيب
  .٢٥ة اآلي:  اجلاثية- ١
  .١٨٧، ص ٣صفوة التفاسري، ج:  الصابوين حممد علي- ٢
  .١٥٥، ص ٢٥ األلوسي روح املعاين، ج- ٣
  .٤٦ الزمر، اآلية - ٤



  ١٢٩

لواو يف رد اهللا تعاىل على الكفار الـذين يـسيئون           مشددة مقرونة با  " لكن"وردت  
التعامل مع النعم اليت يرزقهم اهللا إياها حيث بين حالة الكافر عند الـشدة وحالتـه عنـد                  
الرخاء، فهو إذا أصابه ضر من فقر أو مرض يلجأ إىل اهللا تعاىل بالدعاء ويرى أنه هو وحده                  

 نسبها  ١ه بنعمة كالسعة يف املال أو الصحة يف اجلسم        الذي يرفع عنه الضر، وإذا تفضل علي      
مٍ     [: إىل نفسه، وقال   ى ِعْل  فقد استعمل القصر للتأكيد على أنّ النعمة اليت         ]ِإنََّما ُأوِتْيَتُه َعَل

 بوجود الكسب أو على علمه باستحقاقه لـذلك، أو   ٢أوتيها ما حصلت إال ألجل علٍم منه      
" لكـن "ي ادعاءات ال أساس هلا من الصحة، وقد وردت ، وه ٣لعلم اهللا بكونه مستحقّا هلا    

بني إثبات ونفي، فقد أثبت اهللا تعاىل أن هذه النعمة املخولة للكافر هي فتنة وليس كمـا                  
لْ [: قال تعاىل . يزعم ةٌ    ٤َب َي ِفْتَن ، فهو إضراب عما ادعاه ذلك الكافر بكونه أوتيها عن          ] ِه

يقـال  " ميتحن فيها العبد الذي أويت النعمة أيشكر أم يكفر،           علم، ألا اختبار من اهللا تعاىل     
وقد ذكر الطربسي يف تفسريه    . ٥"فتنت الذهب بالنار، إذا عرضته على النار لتعرف خالصته        

قيل معناه هذه النعمة فتنـة أي عـذاب هلـم إذا            : "وجهني آخرين ملعناها ال أميل إليهما     
. ٦"ة اليت قالوها فتنة هلم ألم يعـاقبون عليهـا         أضافوها إىل أنفسهم وقيل معناه هذه املقال      

وبعد رده تعاىل عليهم استدرك بنفي علم أكثرهم بكون هذه النعمة اختبار هلم، وفيه تأكيد               
على أن اكثرهم ال يعلمون بذلك ولو علموا بذلك ملا قالوا مقولتـهم الـشنيعة املخالفـة                 

  .للحقيقة

                                                           
  ).بتصرف (٢٨٧، ص ٢٦التفسري الكبري، ج:  الرازي- ١
  ).بتصرف. (١٢، ص ٢٤روح املعاين، ج:  األلوسي- ٢
  ).بتصرف (٢٨٨، ص ٢٦التفسري الكبري، ج:  الرازي- ٣
تعود على النعمة، إال أن الضمري جاء مذكرا ولتعليل ذلك قيل لتأويلها بشيء من النعم،      ) أوتيته: (اهلاء يف قوله  و

ألن املراد ا املال، وقيل ألا تشتمل علـى         : ألا مبعىن اإلنعام، وقيل   : والقرينة على ذلك التنكري، وقيل    
  .١٢، ص٢٤، جروح املعاين: األلوسي: مذكر ومؤنث فغلب املذكر، انظر

حرف إضراب فإن تالها مجلة كان معىن اإلضراب إما اإلبطال وإما االنتقال من غرض إىل آخـر،                 " بل "- ٤
  .وإن تالها مفرد فهي عاطفة

  .٢٢٨، ص٢٦التفسري الكبري، ج:  الرازي- ٥
دار الكتـاب   جممع البيان يف تفسري القرآن، طبع ونشر دار الفكر و         :  الطربسي أبو علي الفضل بن احلسن      - ٦

  .١٦٣، ص ٢٣م، ج١٩٥٧ – هـ ١٣٧٧اللبناين، بريوت، 



  ١٣٠

 السياق، وقال أبو حيان ال يعلمـون أن         حمذوف دلَّت عليه قرينة   " يعلمون"ومفعول  
  .١"ذلك استدراج وامتحان"

رهم ال يعلمون     [: وذكر الطربسي وجهني آخرين ملعىن قوله       فقال أي ال  ]وَلِكنَّ أآث
البلوى من النعمى وقيل ال يعلمون أن النعم كلها من اهللا وإن حصلت بأسـباب               "يعلمون  

   ٢".من جهة العبد

ادون [:  قال تعـاىل   – ٣ سكم                ين تم أنف نَّكم فتن ى وَلِك الوا بل م ق م نكن معك هم أل
  ٣.]وتربصتم وإرتبتم وغرتكم األماني حتى جاء أمر اهللا وغرآم باهللا الغرور

تصور هذه اآلية احلوار الذي جيرى بني املؤمنني الفائزين باجلنة واملنافقني الـداخلني             
أمل : املنافقني الذين سألوهم قائلني   يف رد املؤمنني على     " لكن"النار يوم القيامة، وقد وردت      

يف العبادات واملساجد والصلوات    : "وقيل. ٤أمل نكن معكم يف الظاهر    : واملعىن. نكن معكم 
، أي أم كانوا يصلَّون مثلهم يف الظاهر، فأجيبوا باإلجياب أي بلى كنتم معنا              ٥"والغزوات

 تكونوا يف اجلنة وهي متعـددة       ولكنكم اقترفتم املعاصي اليت جعلتكم تلقون يف العذاب وال        
: وقال الزخمشري إنّ معناها   " لكن" وقد وقعت هذه اجلملة خرب       ]فتنتم أنفسكم [: أوهلا قوله 

  .٧، وقيل بالكفر واملعاصي٦حمنتموها بالنفاق وأهلكتموها
صتم [: قوله: ثانيا : ، وقيـل معناهـا    "لكـن " وهي مجلة معطوفة على خرب       ]وترب

وقال . ٩تربصتم بإميانكم حىت وافيتم الكفر    : وقيل. ٨"وائر، قاله قتادة  تربصتم باملؤمنني الد  "
  .١تربصتم بالتوبة: ابن عباس

                                                           
  .٤٣٣، ص ٧البحر احمليط، ج:  أبو حيان- ١
  .١٦٣، ص٢٣جممع البيان يف تفسري القرآن، ج:  الطربسي- ٢
  .١٣ احلديد، اآلية - ٣
  .٢٢١، ص ٨البحر احمليط، ج :  أبو حيان- ٤
  .٢٢٦، ص٢٩التفسري الكبري، ج:  الرازي- ٥
  .٤٣٥، ص ٢الكشاف، ج: خمشري لز- ٦
  .٢٢٦، ص٢٩التفسري الكبري، ج:  الرازي- ٧
  .٢٢١، ص ٨البحر احمليط، ج:  أبو حيان– ٤٣٥، ص ٢الكشاف، ج:  الزخمشري- ٨
  .٢٢١، ص٨البحر احمليط، ج:  أبو حيان- ٩



  ١٣١

  : وقيل فيه وجوه منها]وارَتَبُتْم[: قوله تعاىل: وأما الثالث
شكّهم يف نبوة حممد صلى اهللا عليـه وسـلم،          : الثاينشكَّهم يف وعيد اهللا،     : األول
ما اقترفـوه   رابع  أما  . فقد كان شكهم يف أمر الدين     . ٢يامةشكّهم يف البعث والق   : والثالث

اِنيّ [: من املعاصي فهو مبين يف قوله تعاىل  ، وهي مجلة معطوفة على ما قبلها ]َوَغَرْتُكْم اَألَم
 واخلامــس . ٣بالواو فقد غرم طول آماهلم وطمعهم يف امتداد أعمارهم حىت أمام اهللا           

 بفـتح   - *، وقد عطفت على ما قبلها بالواو، والغرور       ] الغُرور وَغرَُّآْم ِباهللا [: قوله تعاىل 
  .٤ هو الشيطان ألنه خيدعهم ويلقي إليهم كذبا أم ال حياسبون وال يعذّبون–الغني 

وغركم باهللا االغترار وتقديره علـى      : وهناك من قرأ بضم الغني، وعليه يكون املعىن       
فكل هذه األعمال أدت ـم      . ٥االغترارحذف املضاف، أي غركم باهللا سالمتكم منه مع         

  .إىل املصري املشؤوم الذي آلوا إليه

ر            [:  قال تعاىل  – ٤ نَّ أآث لخلق السماوات واألرض أآبر من خلق الناس ولك
]الناس ال يعلمون

٦.  

لقد وصف اهللا تعاىل جدال الكافرين يف آيات اهللا بأنه بغري سلطان وال حجـة وأن                
ادلون في       [: رب املوجود يف صدورهم قال تعاىل     الدافع هلم على ذلك هو الك      ذين يج إن ال

اهللا                   ه فاستعذ ب آيات اهللا بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إال آبر ما هم ببالغي
: ، وملا كان إنكار البعث أصل جمادلتهم ذكر مثاال لذلك فقـال ]إنه هو السميع البصير  

نَّ أآ           [ ر الناس ال يعلمون   لخلق السموات واألرض أآبر من خلق الناس وَلِك ، ]ث
بني توكيد ونفي حيث أكّد هلم البعث حبجة تتعلّق خبلـق الـسماوات             " لكن"فقد وردت   

                                                                                                                                                               
  .٢٢٦، ص ٢٩التفسري الكبري، ج:  الرازي- ١
  )بتصرف(املرجع نفسه، والصفحة نفسها - ٢
  )بتصرف. (٤٣٥، ص ٢الكشاف، ج: زخمشري ال- ٣
  . الغرور على وزن فعول وهي من صيغ املبالغة أي كثري الغرور بابن آدم- *
  ).بتصرف. (٢٢٧، ص ٢٩تفسري الكبري ج:  الرازي- ٤
  ). بتصرف٢٧٧، ص ٢٩تفسري الكبري ج:  الرازي- ٥
  .٥٦اآلية :  غافر- ٦



  ١٣٢

 فمن كانت لـه     ١"يقرون أن اهللا هو الذي خلقها وأا خلق عظيم        "واألرض، ألم كانوا    
القدرة على خلق السماوات واألرض العظيمة كان على خلق اإلنسان الـضعيف وعلـى              

وال شك أن االبتداء أعظم وأر من اإلعادة فإذا كان          "كل األجسام بعد فنائها أقدر      إعادة  
ابتداء خلق العظيم يعين السماوات واألرض داخال حتت القدرة فابتداء خلق احلقري يعـين              

، فهـو   ٢"الناس أدخل حتتها وإعادته دخل من ابتدائه فهو أوىل بأن يكون مقـدورا عليـه              
 إال جاحد أعمى الكرب بصريته، مث استدرك اإلثبات بنفي العلـم            استدالل صحيح ال ينكره   

  . ٣عن الذين كفروا بذلك لو كانوا من العقالء الذين يتدبرون ويتفكرون ملا أنكروا ذلك

حمذوف أي ال يعلمون أنّ خلق السماوات واألرض أكـرب مـن            " يعلمون"ومفعول  
إلقرار بالبعث ومن ال جيري علـى       خلق الناس فهم ال جيرون على موجب العلم بذلك من ا          

معىن التوكيـد   " لكن"، فقد أعماهم اجلهل والغفلة، ويف       ٤موجب علمه هو واجلاهل سواء    
على عدم علم أكثر الناس بقدرة اهللا تعاىل، فقد استثىن القليلني الذين يعلمون ذلك ألـم                

  .يعملون عقوهلم ويتفكرون يف آيات اهللا تعاىل

ة                قالو[:  قال تعاىل  – ٥ زل آي ا لو ال نزل عليه آية قل إن اهللا قادر على أن ين
]ولكنَّ أآثرهم ال يعلمون

٥ .  

يف الـرد علـى جـدال       " إنَّ"مشددة عاملة بعد مجلة مؤكدة بـ        " لكن"وردت  
الكافرين الذين طلبوا إنزال آية على النيب صلى اهللا عليه وسلم تعنتا منهم ألنهم مل يعتدوا مبا                 

  .٦من اآليات الكثرية عنادا منهم) ص(ول أنزل على الرس

                                                           
  .٣٢٠، ص ٢الكشاف، ج:  الزخمشري- ١
  ).احلاشية(ع نفسه والصفحة نفسها  املرج- ٢
  ).بتصرف (٧٩، ص٢٤روح املعاين، ج:  األلوسي- ٣
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ٤
  .٣٨ األنعام، اآلية - ٥
  ).بتصرف (١١٨، ص ٤البحر احمليط، ج: أبو حيان. ٢٩٠، ص ١الكشاف، ج:  الزخمشري- ٦



  ١٣٣

وحيتمل أنهم طلبوا معجزات قاهرة من جنس املعجزات اليت جاء ا سائر األنبيـاء              
كفلق البحر وإحياء املوتى أو أنهم طلبوا املزيد من اآليات واملعجزات على سبيل التعنـت               

  . ١واللّجاج كإنزال املالئكة وإسقاط السماء كسفا

بني توكيد ونفي، فبعد أن أكد قدرة اهللا تعاىل على إنـزال مـا              " لكّن"وقد وردت   
رهم ال يعلمون      [: طلبوه من اآليات عقّبه باالستدراك بقوله      نَّ أآث ، فقد نفى العلـم     ]وَلِك

عن أكثر هؤالء الكفار الطالبني إنزال اآليات على الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم وفيه               
  :ا عدة وجوهتأكيد على ذلك وقد قيل يف معناه

أن اهللا قادر على أن يرتل تلك اآلية وأن صارفا مـن            "قال الزخمشري أي ال يعلمون      
، فهم غافلون عن حكمته تعاىل، وقال ابن عطية إم ال يعلمون            ٢"احلكمة يصرفه عن إنزاهلا   

 ٣أنه لو أنزلت عليهم اآليات ومل يؤمنوا ا لعاجلهم بالعذاب مثلما فعل بـاألمم الـسابقة               
وقـد  . ين كان دأم الكفر والعناد يف آيات اهللا ولكان استحقاقا هلم لعذاب االستئصال            الذ
أن اهللا تعاىل إمنا جعل املصلحة يف آيات معرضة للنظر والتأمل ليهتدي            "أي ال يعلمون    : قيل

  .٤"قوم ويضل آخرون

ق القدرة  فرقوا بني تعلّ  "واألظهر عند أيب حيان أن يكون نفيه تعاىل العلم عنهم ألم            
باآليات اليت نزلت وبني تعلقها باآليات املقترحة وتعلق القدرة ما سواء الجتماع املقترح             

، ٥"وغري املقترح يف اإلمكان فمن بين املتماثالت ومل يقنع مبا ورد منها فهو ال شك جاهل               
ك، ويرى  فاهللا قادر على إنزال اآليات املقترحة والغري مقترحة غري أن أكثرهم جاهلون بذل            

إما مطروح بالكلية وعليه يكون املعىن أم ليسوا من أهـل           " يعلمون"األلوسي أن مفعول    
، وترجيح أحد   ٦العلم وإما حمذوف تدل عليه قرينة املقام فيكون املعىن أم ال يعلمون شيئا            

اآلراء من الصعوبة مبكان ألن كل واحد من هذه األعالم اجتهد وأدىل برأيه مقابـل آراء                
                                                           

  .٢١٠، ص ١٢التفسري الكبري، ج:  الرازي- ١
  .٢٩٠، ص ١الكشاف، ج: ري الزخمش- ٢
  .٣٩٨، ص ١صفوة التفاسري، ج: الصابوين. ١١٨، ص ٤البحر احمليط، ج:  أبو حيان- ٣
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ٤
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ٥
  .١٤٢، ص ٧روح املعاين، ج:  األلوسي- ٦



  ١٣٤

ويف نفيه العلم عن أكثر الناس      . خرين، وعليه فرأيي أن هذه اآلراء حمتملة كلها للصواب        اآل
  ١".يفعلون ما يفعلون مكابرة وعنادا"دليل على وجود أقلية تعلم باحلقيقة إال أم 

ارهم وهم ألوف حذر                    [:  قال تعـاىل   – ٦ ذين أخرجوا من دي ى ال ر إل م ت أل
ر               الموت فقال لهم اهللا موتوا ثم أحيا       نَّ أآث ى الناس ولك ذو فضل عل هم إن اهللا ل

]الناس ال يشكرون
٢ .  

يف خطاب مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم وال يبعد أن يراد به هـو               " لكن"وردت  
، وهو حرف مشبه بالفعل عامل وجاء بعد مجلة مؤكـدة           ٣وأمته أو لكل من بلغه اخلطاب     

الذي يدل على   " ذو"املفرد املضاف   " إنّ "إن والالم املزحلقة الداخلة على خرب     : بأداتني مها 
إّن [: ، قال تعـاىل   ٤وهو مما يناسب فضل اهللا العظيم     " صاحب"الشرف على خالف كلمة     

 وقد تلت هذه اجلملة حكاية اهللا تعاىل لقصة القـوم الـذين        ]اهللا لذو فضل على الّناس    
  .٥اتخرجوا من ديارهم والذين أمام اهللا مث أحياهم وقيل فيهم عدة رواي

ويف القصة تشجيع للمسلمني على املضي قدما حنو اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل، وذهب              
 واقعة موقع التعليل جلملة ]إن اهللا لذو فضل على الناس[ابن عاشور إىل القول بأن مجلة     

اهم   [ م أحي  والغاية منها بعث روح االعتماد على اهللا تعاىل يف نفوس املسلمني، ويف حالة              ]ث
  .٦ تعاىل على العلم زادهم من فضله ويسر هلم ذلكشكرهم اهللا

                                                           
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ١
  .٢٤١ البقرة، اآلية - ٢
  ).بتصرف (١٧٣، ص ٦التفسري الكبري، ج: لرازي ا- ٣
 ١٤١٤،  ٢مكتبة األدب، القاهرة، ط   : اإلعراب الكامل آليات القرآن الكرمي، الناشر     :  عبد اجلواد الطيب   - ٤

  )بتصرف (٢٣٦، ص ٢م، ج١٩٩٤هـ 
ى نيب هلم    قيل إم خرجوا خائفني من أعداءهم فتركوا ديارهم جبنا، وقيل هم من بين إسرائيل خالفوا عل                - ٥

تقع شرقي واسط من    (يف دعوته إياهم للجهاد، ففارقوا وطنهم فرارا من اجلهاد، وقيل هم أهل داور دان               
، وقع فيها الطاعون فخرجوا هاربني فأمام اهللا مث أحياهم ليعتربوا وليعلموا أنه          )جزيرة العراق قرب دجلة   

  .٤٧٨ – ٤٧٧، ص ٢لتنوير، جالتحرير وا: ابن عاشور: ال مفر من حكم اهللا وقضائه انظر
  ).بتصرف (٤٨٠، ص ٢تفسري التحرير والتنوير، ج:  ابن عاشور- ٦



  ١٣٥

جيب أن يشكروا فضله    : هو مما تضمنه ما قبله، فكان التقدير      " لكن"واالستدراك بـ   
، فعدم الشكر   ١أكثر الناس ال يشكرون، وجوز أن يراد بالشكر االستبصار واالعتبار         لكن  و

، فهي واقعة بني متنافيني وال يـشترط        ٢ال يناسب اإلفضال بل الالئق به أنْ يشكر املفضل        
التضاد بينهما تضادا حقيقيا كما قال االسترابادي، بل يكفي تنافيها بوجه ما مثلمـا هـو                

، وفضلُ اهللا على الناس عظيم ويتمثل ذلك الفـضل علـى أولئـك              ٣حاصل يف هذه اآلية   
أما فضله على الـذين     املذكورين يف القصة يف إحيائهم لالعتبار وبالتايل الفوز بالسعادة، و         

ويف .  أكثر الناس جيحدون فضله تعاىل وينكرونـه       لكن، و ٤مسعوا فهو هدايتهم إىل االعتبار    
"ر    [معىن التوكيد على عدم شكر أكثر الناس على فضل اهللا تعاىل، ومجلـة            " لكن نَّ أآث َلِك

شكرون    : وله تعـاىل  ال حمل هلا معطوفة على اجلملة االستئنافية السابقة وهي ق     ]الناس ال ي
  .]إن اهللا لذو فضل على الناس[

سماوات واألرض أال إن وعد اهللا حق                   [:  قال تعاىل  – ٧ ا في ال أال إن هللا م
]وَلِكنَّ أآثرهم ال يعلمون

٥.  

 اليت يراد ا التنبيه وتوجيه ذهن السامع ملـا          *"أال"بعد التوكيد بـ    " لكن" وردت  
 فبعد أنْ أَكَّد أن هللا ملك السماوات واألرض         بني توكيد ونفي،  " لكن"سيقال، وقد وقعت    

" أال"أَكَّد أنّ ما وعد اهللا به من البعث واجلزاء حق واقع ال حمالة، وقد أعاد حرف التنبيـه                   
أال إن وعد اهللا     [:لغرض التوكيد والتذكري، ولتمييزه ذا التنبيه عما سـبقه، وألن قولـه           

سماوات     [: قولـه   هو املقصود هنا بذاته، وما ذكـر قبلـه يف          ]حق  ا في ال أال إنَّ هللا م
 إمنا هو لالستدالل عليه، ألن من له ملك السماوات واألرض فهو قادر علـى               ]واألرض

كل شيء، قادر على إنزال العذاب على الكفار يف الدنيا واآلخرة وعلى كل شيء، فكـان       

                                                           
  .٢٥١، ص ٢البحر احمليط، ج: ، أبو حيان١٦١، ص ٢روح املعاين، ج:  األلوسي- ١
  .٣٩٩، ص ٢شرح الكافية، ج:  االسترابادي- ٢
  ).بتصرف( املرجع نفسه والصفحة نفسها - ٣
  .١١٤، ص ١الكشاف، ج: الزخمشري. ١٦١، ص ٢اين، جروح املع:  األلوسي- ٤
  .٥٥ يونس، اآلية - ٥
تكون للتنبيه فتدل على حتقق ما بعدها كما هو حاصل يف هذه اآلية، كما جتـيء       : على مخسة أوجه  " أال "- *

  .للتوبيخ واإلنكار، والنفي، ولالستفهام، وللعرض والتحضيض



  ١٣٦

سماوات واألرض         [:قوله تعاىل  ا في ال : له تعـاىل  قو. ١ مقدمة جتزم بصحة   ]أال إنَّ هللا م
، ألن عدم اإلميان بالبعث ينشأ من عدم اإلميان بكمال قـدرة اهللا             ]أال إنَّ وعد اهللا حق      [

مث استدرك بنفي علـم     . تعاىل، ووعد اهللا تعاىل القادر على البعث واجلزاء سيكون ال حمالة          
  .أكثر الكفار بذلك

ن طريق اإلميان   ال يعلمون أمر اآلخرة ال من طريق النظر واالستدالل، وال م          : "وقيل
، وذلك لغفلتهم وقصور عقـوهلم عـن إدراك احلـق،           ٢"مبا جاء به الرسل عليهم السالم     

توكيد اجلملة االمسية اليت جاءت بعـدها أي        " لكن"وباإلضافة إىل االستدراك فقد أفادت      
  .عدم علم أكثر الكفار أن وعد اهللا حق

إمنا علمهـا عنـد ريب ال       يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل       [:  قال تعاىل  – ٨
جيليها إال هو ثقلت يف السماوات واألرض ال تأتيكم إال بغتة يسألونك كأنـك حفـي                

]عنها قل إمنا علمها عند اهللا ولكن أكثر الناس ال يعلمون
٣.  

مشددة مقرونة بالواو يف خطاب مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يأمره            " لكن"وردت  
، أي كأنه بليـغ يف      " عنها *كأنه حفي "نه عن وقت يوم القيامة      فيه بالرد على الذين يسألو    

  .٤"السؤال عنها ألنَّ من بالغ يف املسألة عن الشيء والتنقري عنه استحكم عمله فيه ورصن

بني توكيد ونفي، حيث أكّد اهللا تعاىل  أنه هو وحـده العـامل              " لكن"وقد جاءت   
ىت يبطل كل من يظن أن من شأن الرسل         بوقتها واستعمل للتأكيد على ذلك القصر بإمنا ح       

  .٥العلم بكلّ جمهول، ومن ذلك وقت الساعة

                                                           
. ٣٩٨، ص   ١١تفسري املنار، ج  :  حممد رشيد رضا   –) تصرفب (١٧٠، ص   ٥البحر احمليط، ج  :  أبو حيان  - ١

  ).بتصرف(
  .٣٩٨، ص ١١تفسري املنار، ج:  حممد رشيد رضا- ٢
  .١٨٧ األعراف، اآلية - ٣
فعيل من اإلخفاء، وهو اإلحلاح يف السؤال، ومن أكثر السؤال وحبث عن الشيء علمه، قال أبـو                 :  حفي - *

  .٨٢، ص ١٥التفسري الكبري، ج: الرازي: ي استقصى، انظرعبيدة هو من قوهلم حتفي يف املسألة، أ
  .٣٦٠، ص ١الكشاف، ج:  الزخمشري- ٤
  )بتصرف (٢٠٦، ص ٩تفسري التحرير والتنوير، ج:  ابن عاشور- ٥
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 أنه لغرض التأكيد وملا جاء به       ]إمنا علمها [ و ]يسألونك[: وقيل يف سبب تكرار قوله    
]كأنك حفي عنها  [من زيادة قوله    

للمبالغة يف التأكيد واإليناس من العلم بوقـت        "وقيل  . ١
وهو الرأي الذي أميل إليه، بينما ال يرى الرازي تكرارا،          . ٢"نهاجميئها وختطئة من يسألون ع    

يسألونك عن الـساعة أيـان      [:ويرى أن الفرق بني الصورتني أن السؤال األول يف قوله         
يسألونك كأنك حفي   [:والسؤال الثاين يف قوله   .  كان واقعا عن وقت قيام الساعة      ]مرساها
واالسم  الدال على غاية املهابة هـو قولنـا          . ا كان واقعا عن مقدار شدا ومهابته      ]عنها

  .٣"اهللا"

لإلشعار بأنه مما استأثر بعلمه لذاتـه،       "وجاء يف تفسري املنار أن ذكر اسم اجلاللة هنا          
، مث  ٤"كما أشعر ما قبله بأنه من شؤون ربو بيته وكل منهما مما يـستحيل علـى خلقـه                 

 فقد نفى علم أكثر الناس بأنَّ       ]يعلمون وَلِكنَّ أآثر الناس ال      [: استدرك عن القصر بقوله   
، وذكر الرازي أن يف قوله تعـاىل        ٥اهللا هو العامل ا وأنه املختص بالعلم ا قاله الزخمشري         
السبب الذي  " أكثر الناس ال يعلمون   "وجوها ومل يذكر إال وجها واحدا والذي مفاده أن          

صـفوة  "ين يف تفـسريه     ، وذكـره الـصابو    ٦ألجله أخفيت معرفة وقته املعني عن اخللق      
  .٧"التفاسري

حمذوف دلّت عليـه    " يعلمون"وأنا أميل إىل رأي الزخمشري على أساس أن مفعول          
فإنه استثىن القليلني منـهم     " لكن"قرينة السياق، وبالتأكيد على نفي العلم عن أكثرهم بـ          

اهللا تعاىل ومبـا    العاملني بذلك وهم املؤمنون الذين يؤمنون مبا جاءهم من أخبارها يف كتاب             
  .٨مسعوه من الرسول صلى اهللا عليه وسلم

                                                           
  .٣٦٠، ص ١الكشاف، ج:  الزخمشري- ١
  .٤٣١، ص ٩تفسري املنار، ج:  حممد رشيد رضا- ٢
  ).صرفبت (٨٢، ص ١٥تفسري الكبري ج:  الرازي- ٣
  .٤٣١، ص ٩تفسري املنار، ج:  حممد رشيد رضا- ٤
  ).بتصرف (٣٦١، ص ١الكشاف، ج:  الزخمشري- ٥
  .٨٢، ص ١٥التفسري الكبري، ج:  الرازي- ٦
  .٤٨٦، ص ١صفوة التفاسري، ج:  الصابوين- ٧
  .٤٣٢، ص ٩تفسري املنار، ج:  حممد رشيد رضا- ٨



  ١٣٨

ذبهم اهللا وهم يصدون عن المسجد الحرام                 [:  قال تعاىل  – ٩ م أّال يع وما له
]وما آانوا أولياءه إن أولياؤه  إال المتقون وَلِكنَّ أآثرهم ال يعلمون

١.  

شـئ عـن    بعد القصر بطريق النفي واالستثناء، واالستدراك ـا نا        " لكن"وردت  
اءه     [املقدمتني اللتني تضمنتهما مجلتا    انوا أولي ا آ ون      [،  ]وم اؤه إال المتق  ألن  ]إن أولي

ذلك جيعل السائل يسأل عن املوجب الذي أقحمهم يف صد الناس عن املـسجد احلـرام،                
 ٢حمذوف وذلك لداللة االستدراك عليه    " يعلمون"وحيسبون أم حقيقون بواليته، ومفعول      

اءه    [: املتعلق بقوله  انوا أولي ، فأكثرهم ال يعلمون أم ليسوا أولياء املسجد احلرام،         ]وما آ
اءه  [: فهم كانوا يعتقدون أم مستحقون لواليته فأبطل اهللا دعواهم وقال    انوا أولي . ]ما آ

ون     [: واستثىن منها والية املتقني بقوله     اؤه إال المتق لذلك أجاب بصيغة احلصر    . ]إن أولي
اءه    [حىت يبني أولياءه احلق، ويقرر مضمون     باإلثبات بعد النفي     انوا أولي  وهو مبثابة   ]وما آ

  .٣الدليل على نفي والية املشركني وهلذا الغرض فصلت

نَّ  [: ويف قولـه تعـاىل    " يصدون" حال من ضمري     ]وما آانوا أولياءه  [ومجلة   وَلِك
رهم ال يعلمون     يعلم "منا   تأكيد على إسناد اجلهل إىل أكثرهم ألن هناك من كان مؤ           ]أآث

 أكثـرهم أي أكثـر      لكنو: أن أولئك الصادين ليسوا أولياء البيت أو أولياء اهللا فكأنه قال          
، فهو استثناء للقليلني الذين كانوا يعلمون ويعاندون ويطلبـون          ٤"املقيمني مبكّة ال يعلمون   

يعلمـون،  ولكنهم ال   : ، فكأنه قيل  ٥الرياسة وقد يراد باألكثر اجلميع كما يراد بالقلة العدم        
وأنا أرى أن إبقاء األكثر على ظاهره أوىل، فقد استثىن القليلني الذين يعلمون باحلقيقة وهي               

أيقنوا بصدق الرسول صلى    : "وقال ابن عاشور إم الذين    . أم ليسوا أولياء املسجد احلرام    
عـن  محلهم على املشايعة للـصادين      لكن  اهللا عليه وسلم واستفاقوا من غفلتهم القدمية، و       

املسجد احلرام، العناد وطلب الرئاسة، وموافقة الدمهاء على ضالهلم، وهؤالء هم عقالء أهل       

                                                           
  .٣٤ األنفال، اآلية - ١
  ).بتصرف. (٣٣٨، الكتاب الثاين، ص ٩ التحرير والتنوير، جتفسري:  ابن عاشور- ٢
  )بتصرف (٣٣٧، ص ٩ املرجع نفسه ج- ٣
  .٤٩١، ص ٤البحر احمليط، ج:  أبو حيان- ٤
  .٣٧٣، ص ١الكشاف، ج:  الزخمشري- ٥



  ١٣٩

مكة ومن يأ لإلميان منهم مثل العباس وعقيل بن أيب طالب وأيب سفيان بن حرب وحكيم                
  ١".بن حزام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث
  بعد الّشرط" لكنَّ"مجيء 

، وفيمـا   "ما"، و "لوال"و  " لو"ة بالواو بعد الشرط بـ      املشددة مقرون " لكن"وردت  
  .بعد الشرط حمققة ملعىن االستدراك والتوكيد" لكن"يلي بعض اآليات اليت وردت فيها 

                                                           
  .٣٣٨ الكتاب الثاين، ص ٩: تفسري التحرير والتنوير، ج:  ابن عاشور- ١



  ١٤٠

م الموتى وحشرنا                 [:  قال تعـاىل   – ١ ة وآّلمه يهم المالئك ا إل ا نزلن و أنن ول
]نَّ أآثرهم يجهلونعليهم آل شيء قبال ما آانوا ليؤمنوا إال أن يشاء اهللا وَلِك

١.  

جاءت هذه اآلية لتكذيب املشركني الذين يقسمون قسما كاذبا أم إن جاءم آية             
الصهيبية، وقد وقعت بني    " لو"مشددة  عاملة بعد     " لكن"لسوف يؤمنن  ا، وقد وردت       

متغايرين، واالستدراك ا راجع إىل ما قبلها، وذهبوا يف ذلك عدة مذاهب فمنـهم مـن                
شاء اهللا    [:  االستدراك إىل قوله   أرجع  فيكون املعىن أن أكثرهم جيهلـون أن اهللا         ]إال أن ي

ما سألوا اآليات إال لتوجيه بقائهم علـى        "قادر على جعلهم مؤمنني إذا شاء إميام، ألم         
دينهم، فإم مصممني على نبذ دعوة اإلميان، وإمنا يتعلَّلون بالعلل بطلب اآليات اسـتهزاًء              

 فبين اهللا هلم عكس ما اعتقدوا فاألمر متوقف على      ٢"ميام يف نظرهم من قبيل احملال     فكان إ "
مشيئته تعاىل، وعلى هذا املعىن يكون اجلهل ضد العلم، وقيل إنه بعد نزول هذه اآلية حصل                

  .٣"إميان كثري منهم

ـ            : قال الطربي " ر أي جيهلون أن األمر مبشيئة اهللا، حيسبون أن اإلميان إلـيهم والكف
بأيديهم مىت شاءوا آمنوا، ومىت شاءوا كفروا وليس األمر كذلك، ذلك بيـدي ال يـؤمن                

، وهنـاك مـن أرجـع       ٤"منهم إال من هديته له فوفقته، وال يكفر إال من خذلته فأضللته           
االستدراك إىل ما تضمنه الشرط وجوابه من انتفاء إميان هؤالء املشركني مع ظهور اآليات              

  . وهو ما أميل إليه٥.وما يزيدهم ذلك إال جهال على جهلهمهلم، أي ال يؤمنون، 

                                                           
  .١١٢ األنعام، اآلية - ١
  .٧، القسم األول، ص ٨: تفسري التحرير والتنوير، ج: بن عاشور ا- ٢
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ٣
  .٤١٣، ص ١صفوة التفاسري، ج:  الصابوين- ٤
  .٧، الكتاب األول، ص ٨تفسري التحرير والتنوير، ج:  ابن عاشور- ٥



  ١٤١

، واملقصود ا هو حصول انتفاء مـضمون اجلـواب          *الصهيبية" لو"هذه هي   " لو"و
سواء فرض حصول مضمون شرطها أو فرض انتفاؤه وليس املراد ا انتفاء مضمون جواا              

ء يف مجيـع األحـوال      بانتفاء مضمون شرطها، بل هي دالة على استمرار مضمون اجلـزا          
واألزمنة وعلى هذا املعىن يكون معىن اآلية أن انتفاء اإلميان يف مجيع األحوال حىت يف حالة                

وهناك مـن أعـاد ضـمري اجلمـع يف     . ، وهم جيهلون ذلك١إنزال املالئكة وإحياء املوتى 
نون إال أن   إىل املسلمني وقال إن املعىن أن اكثر املسلمني جيهلون أن هؤالء ال يؤم            " جيهلون"

وأنا أستبعد هذا الـرأي وأرى أن       . ٢يضطرهم فيطمعون يف إميام إذا جاءت اآلية املقترحة       
  .الضمري عائد على الكافرين

ون     [:  على جهل أكثرهم يف قوله تعاىل      *وقد أكّد  رهم يجهل نَّ أآث ، وإسـناد   ]وَلِك
ظهور اآليات وهـم    اجلهل إىل أكثرهم دليل على وجود أقلية يرجى منها اإلميان يف حالة             

  .٣أهل الرأي واحللم

شلتم                    [:  قال تعاىل  – ٢ را لف م آثي و أراآه يال ول ريكهم اهللا في منامك قل إذ ي
]ولتنازعتم في األمر ولكّن اهللا سّلم إنه عليم بذات الصدور

٤.  
يف خطاب مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث أراه اهللا تعاىل يف منامه              " لكن"وردت  

 فأخرب بذلك أصحابه فكان ذلك تشجيعا هلم على املضي قـدما حملاربـة              قلة عدد الكفار  

                                                           
صه، وقد قال ابن عاشـور إن هـذا         نعم العبد صهيب لو مل خيف اهللا مل يع        :  مسيت كذلك نسبة إىل قوهلم     - *

الكالم شاعت نسبته إىل عمر بن اخلطاب ومل نظفر مبن نسبه إليه سوى أن الشمين ذكر يف شرحه على                   
مغين اللبيب أنه وجد خبط والده أنه رأى أبا بكر ابن العريب نسب هذا إىل عمر، وذكر علي قـاري يف                     

 حجر العسقالين ظفر ـذا يف كتـاب مـشكل        من السخاري أن ابن   " يف األحاديث املشهورة    "كتابه  
احلديث البن قتيبة منسوبا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقريب منه يف حق سامل، ويل أيب حذيفة مـن                    

أن ساملا شديد احلب هللا عز وجل، لو كان ال خياف اهللا مـا عـصاه،                : كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم     
  .٣١٠، القسم الثاين، ص ٩تحرير والتنوير، جأخرجه أبو نعيم يف احللية، تفسري ال

  ).بتصرف (٣١٠، الكتاب الثاين، ص ٩وج) بتصرف (١٩ – ١٨، ص ١٠ املرجع نفسه ج- ١
  .٣٠٧، ص١الكشاف، ج:  الزخمشري- ٢
  .لالستدراك والتوكيد" لكن" وذلك على مذهب بعض النحاة الذين يرون أن - *
  ).بتصرف (٧، ص ٨ جتفسري التحرير والتنوير،:  ابن عاشور- ٣
  .٤٤ األنفال، اآلية - ٤



  ١٤٢

، وقـد   ١"قلة العدد يف الرؤيا كانت رمزا وكناية عن وهن أمر املشركني          "العدو، وقيل إن    
روي عن احلسن أن معىن يف منامك يف عينك ألا مكان النوم ورفض الزخمـشري هـذا                 

بعد " لكن"وقد وردت   . ٢لرواية عن احلسن  التفسري وقال إن فيه تعسفا وشكّك يف صحة ا        
وذكر ابن يعيش أن قوله تعاىل حيتمل أمرين أحدمها ما ذكره الزخمشري وهو أن قوله               " لو"

نَّ اهللا سّلم    [: تعاىل والثاين أنه أتى   .  يف معىن ما أراكهم كثريا لوجود السالمة مما ذكر         ]ولك
نفيا فصار املعىن ما أراكهم كثريا ومـا        يكون م " لو"به موجبا ألن األول منفي ألن ما بعد         

  .٣فشلتم وال تنازعتم ولكن اهللا سلم

مـن  " لو"التوكيد حيث أكدت ما أفادته      " لكن"فعلى االحتمال األول يكون معىن      
ولو أراكهم كثريا لفشلتم ولتنازعتم يف األمر ولكنه ما أراكهم كـثريا            : االمتناع كأنه قيل  

نا برأي مجاعة من النحويني منهم صاحب البـسيط الـذين           لوجود السالمة وذلك إذا أخذ    
: لالستدراك تارة وللتوكيد تارة أخرى، والذين مثّلوا للتوكيد بقوهلم        " لكن"ذهبوا إىل إفادة    

كالبديهي لذلك صح أن تعقبـها      " لو"، ففهم االمتناع من     ٤لو جاءين أكرمته لكنه مل جييء     
  ٥.نفيا لفظا أو معىنحبرف االستدراك داخال على فعل الشرط م

. وعلى االحتمال الثاين تكون لالستدراك والتوكيد أيضا وهي واقعة بني نفي وإثبات           
إىل اهللا تعاىل ليبني اهتمام وعناية اهللا باملسلمني؛ فقد أنعم علـيهم            " سلَّم"وقد أسند الفعل    

ه اجلـنب   بالسالمة من الفشل والتنازع ألنه لو أراه اهللا كثرة عدد العدو ألصاب أصـحاب             
والتفرق يف اآلراء وألدى إىل ازامهم وقد أسند الفشل إىل أصحاب الرسول صلى اهللا عليه               

يم    [:وسلم ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم معصوم من النقائص، مث قال تعـاىل              ه عل إن

                                                           
  .٢٢، ص ١٠تفسري التحرير والتنوير، ج:  ابن عاشور- ١
: ، األلوسـي  ٥٠١، ص   ٤البحر احمليط، ج  : ، أبو حيان  )بتصرف (٣٧٦، ص   ١الكشاف، ج :  الزخمشري - ٢

  .٨، ص١٠روح املعاين، ج
  .٨٠، ص ٨شرح املفصل، ج:  ابن يعيش- ٣
  .٢٩١، ص ١بيب عن كتب األعاريب، جمغين الل:  ابن هشام- ٤
  . ٢٥٧ – ٢٥٦، ص ١ املرجع نفسه ج- ٥



  ١٤٣

صدور    ذات ال ، فهو العليم بالقلوب والنفوس واحلاالت اليت عليهـا ومـا يـدفعها إىل              ]ب
  .١يدفعها إىل اخلوفالشجاعة وما 

تذييل للمنة، أي أوحى إىل رسوله بتلـك الرؤيـا          "وقال ابن عاشور إن هذه اجلملة       
الرمزية لعلمه ملا يف الصدور البشرية من تأثر النفوس باملشاهدات واحملسوسات أكثـر ممـا               

  .٢"تتأثر باالعتقادات

اه اهللا     [:  قال تعـاىل   – ٣ ل داوود جالوت وآت إذن اهللا وقت ك  فهزموهم ب  المل
والحكمة وعلَّمه مما يشاء ولوال دفاع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض            

]وَلِكنَّ اهللا ذو فضل على العالمين
٣  

ا             [: جاءت هذه اآلية بعد قوله تعـاىل       الوا ربن وده ق رزوا لجالوت وجن ا ب ولم
افرين وم الك ى الق صرنا عل دامنا وان ا صبرا وثبت أق رغ علين  فاســتجاب اهللا ]أف

جالوت : أفرغ الصرب عليهم وثبت أقدامهم، ونصرهم على القوم الكافرين        "هم حيث   لدعائ
  .٤"وجنوده

اه اهللا     [فكانت اهلزمية للكافرين بإذن اهللا تعاىل وبتوفيقه، و        وقتل داوود جالوت وآت
اع اهللا الناس بعضهم        [: ، مث قال تعاىل   ] وعلمه مما يشاء   *الملك والحكمة  ولوال دف

المين         ببعض لفسدت األرض ولَ     ى الع نَّ اهللا ذو فضل عل بعد " لكن"، فقد وقعت ]ِك
المين        [: لو ال واالستدراك يف قوله تعاىل      ى الع ]وَلِكنَّ اهللا ذو فضل عل

 هو استدراك مما    ٥
                                                           

) بتـصرف  (٥٠١، ص ٤البحر احمليط، ج  :  أبو حيان  –) بتصرف (٣٧٦، ص   ١الكشاف، ج :  الزخمشري - ١
  ).بتصرف (١٦٩، ص ١٥التفسري الكبري، ج: الرازي

  .٢٥، ص ١٠تفسري التحرير والتنوير، ج:  ابن عاشور- ٢
  .٢٤٩اآلية  البقرة، - ٣
  .٢٠٠، ص ٦التفسري الكبري، ج:  الرازي- ٤
  . يقصد باحلكمة النبوة- *
وال  (بغري ألف وهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو، وكذلك يف سورة احلج             ) لوال دفع اهللا  ( وهناك من قرأ     - ٥ ول

الكـسائي  بغري ألف ووافقهما عاصم ومحزة و     ) إن اهللا يدفع عن الذين آمنوا     ( وقرأ مجيعا    )دفع اهللا   
وا         (وابن عامر اليحصيب على دفع اهللا بغري ألف، إال أم قرأوا             ن آمن باأللف ) إن اهللا يدافع عن ا لذ ي

دافع   (و  ) ولو ال دَفاُع  اهللا    (وقرأ نافع    ، ص  ٦التفـسري الكـبري، ج    : باأللف، انظر الرازي  ) إن اهللا ي
٢٠٣.  



  ١٤٤

أي لو كان   : النافية" ال"مع  " لو" "لوال"من تقدير انتفاء الدفاع، ألن أصل       " لو ال "تضمنته  
هو حرف امتناع لوجود، دخل علـى       " لوال"، و ١"رضلفسدت األ "انتفاء الدفاع موجودا    

مجلتني األوىل امسية والثانية فعلية فربط امتناع الثانية بوجود األوىل، فقد امتنع فساد األرض              
  .لوجود دفع اهللا الذي ال حيب الفساد

على فضل اهللا تعاىل الذي عـم       " لكن"وهي نعمة جليلة من اهللا تعاىل، وقد أكدت         
  .الناس مجيعا

أنه مصدر لدفَع، تقول دفعته     : أحدمها: "قولني" دفاع"ولقد قال أهل اللغة يف لفظة       
قول من جعل دفاع من دافَع،      : الثاينو. فيكون معىن هذه اآلية ولوال دفع اهللا      " دفْعا وِدفَاعا 

 ورسـله   فاملعىن أنه سبحانه إنما يكف الظَّلَمة والعصاة عن ظلم املؤمنني على أيدي أنبيائه            
  .٢وأئمة دينه، وكان يقع بني أولئك احملقني وأولئك املبطلني مدافعات ومكافحات

مصدر دافع الذي هو مبالغة يف دفع ال للمفاعلة         " الدفاع"وذهب ابن عاشور إىل أن      
وإضافته إىل اهللا جماز عقلي، وقد أسند إىل اهللا تعاىل ألنه هو الذي قدره وقدر أسبابه                (...) 
وقال الزخمشري إن معىن    . وهو الرأي الذي أميل إليه    . ٣ي يبعث قوة الدفع يف الدافع     فهو الذ 
ولوال أن اهللا يدفع بعض الناس ببعض ويكفّر م فسادهم لغلـب املفـسدون              : "اآلية هو 

وفسدت األرض وبطلت منافعها وتعطّلت مصاحلها من احلرث والنسل وسائر مـا يعمـر              
  .٤"األرض

املدفوع م هم املؤمنون ولوال ذلـك لفـسدت         " أن يكون    والظاهر عند أيب حيان   
  .٥"األرض ألن الكفر كان يطبقها ويتمادى يف مجيع أقطارها

ففي كل احلاالت هناك طرفان املدفوع م وهم أهل اخلري واملدفوعون وهم أهل الـشر،               
 مدفوع بـه    وعليه يرى أبو حيان أن وجه االستدراك يف هذه اآلية أنه لَما قسم الناس إىل              

                                                           
  .٥٠٣لكتاب الثاين، ص تفسري التحرير والتنوير، اجلزء الثاين، ا:  ابن عاشور- ١
  .٢٠٣، ص ٦التفسري الكبري، ج:  الرازي- ٢
  ).بتصرف (٥٠٠، ص٢تفسري التحرير والتنوير، ج:  ابن عاشور- ٣
  .٢٦٩، ص٢البحر احمليط، ج:  أبو حيان- ٤
  . املرجع نفسه والصفحة نفسها- ٥



  ١٤٥

ومدفوع وأنه بدفعه بعضهم ببعض امتنع فساد األرض فيهجس يف نفس من منع من حتقيق               
ما يبتغيه من الفساد يف األرض أن اهللا غري متفضل عليه فاستدرك أن اهللا ذو فـضل عليـه                   

، فتكون  ١وحيسن إليه وإن مل يبلغ ما كان يرجوه من الفساد، فهو مندرج يف عموم العاملني              
"اَلِمين         [:  واقعة بني متنافيني ومجلة    "لكن ى الَع ْضٍل َعَل َن اهللا ُذو َف ، ال حمـل هلـا      ]وَلِك

َسَدِت               [معطوفة بالواو على اجلملة االستئنافية     َبْعٍض َلَف َضُهْم َب اَس َبْع اُع اهللا النَّ ْوال ِدَف َل
 .]اَألْرُض

 

                                                           
  ).بتصرف (٢٧٠، ص٢ املرجع نفسه، ج- ١



 ـ١٤٨ـ  

  الـخـاتــمــــة

  .هذه خالصة جمملة ألهم النتائج اليت توصل إليها هذا البحث

بني القائل ببساطتها والقائـل  " لكن" ـ اختالف البصريني والكوفيني يف أصل  ١
بتركيبها، وانقسام احملدثني بني مؤيد لرأي البصريني، ومؤيد لرأي الكوفيني، وقد رجحت            

  .الرأي القائل ببساطتها

املشددة من ثالثة مقاطع صوتية ممثلة يف مثانية أصوات، أمـا  " لكن " ـ تتألف ٢
  .ساكنة النون فتتألف من مقطعني صوتيني ممثلة يف ستة أصوات" لكن"

، )لَِكـن + و (، )لِكـن + و : (على ثالثة وجوه يف القرآن الكرمي" لكن" ـ جاءت  ٣
)لَِكن.(  

ِء، وقد وردت مقرونة بـالواو يف  هي من األدوات املختصة باألمسا" لكن" ـ  ٤
القرآن الكرمي، وهي عاملة، وقد جاء خربها متنوعا بني وقوعه مفردا، ومجلة فعلية، وأكثر              

دون غريها مـن األدوات، ومل يـأت        " ال"وقوعه مجلة فعلية فعلها مضارع منفي باألداة        
  .خربها مجلة امسية، وال ظرفا وال جارا وجمرورا

  .يف القرآن الكرمي" لكن"فة على الكا" ما" ـ مل تدخل ٥

أو عـدم  " لكن" ـ اختالف النحويني يف جواز دخول الالّم املزحلقة يف خرب  ٦
ذه " لكن"جوازه، وقد رجحت الرأي القائل ِبعدِ جوازه لقوة حججهم، ومل يقترن خرب             

  .الالم يف القرآن الكرمي

 الواو مرة واحدة ومل تأت دون" لكنا"يف ثالثة مواضع، و " ولكنا" ـ جاءت  ٧
يف ثالثة مواضع، ومل تـأت      " ولكني"باإلمتام يف القرآن الكرمي، كما جاءت،       »  ولكننا"
  ".ولِكنِني"

ساكنة النـون إىل  " لكن" ـ لقد بدا يل يف هذا البحث أنه من األفضل تقسيم  ٨
  .قسم تكون فيه عاطفة، وقسم تكون فيه حرف ابتداء: قسمني



 ـ١٤٩ـ  

عند ختفيفها وهو الرأي األوفق لعدم " لكن"لب النحويني إىل إمهال  ـ ذهب أغ ٩
اختصاصها بواحٍد من األمساء واألفعال وال يعمل إال ما خيتص خالفا ليونس واألخفـش              

  .اللذين يعمالا عند التخفيف

مهملة يف القرآن الكرمي ال تعمل يف اسم وال فعل، وجـاءت            " لكن"وقد وردت   
 آيات وردت فيها دون الواو متبوعة جبملة امسية، وقد غلب جميء             ٦ مقرونة بالواو ماعدا  
وكان للفعل املاضـي احلـظُّ األوفـر يف         . يف القرآن الكرمي  ) لكن+و(اجلملة الفعلية بعد    

االستعمال، ويليه مرتبة الفعل املضارع الذي كان فيه للمضارع املثبت القسم األكـرب يف              
، والذي غلب عليه حذف مفعوله، يف حني مل تأت          "ال"مقابل الفعل املضارع املنفي بـ      

  . إال يف آية واحدة فقط))لكن+و((الناهية بعد " ال"

ـ  ١٠ بعـد  "  لكـن " ـ اختالف الكوفيني والبصريني يف جواز عطف املفرد بـ
اإلجياب أو عدم جوازه، وقد انتهى البحث إىل ترجيح رأي البصريني القائل بعدم جوازه              

متبوعة باملفرد ومسبوقة باإلجيـاب يف القـرآن        " لكن"، ومل ترد    لقوة آرائهم وحججهم  
بعد إجياب وجب أن تقع بعدها مجلة خمالفة ملا قبلها وتكـون            " لكن"وإذا وقعت   . الكرمي

  .حرف ابتداء، وقد وردت يف القرآن الكرمي" لكن"

عند جميئها بعد النفي وقبـل املفـرد   " لكن" ـ اختالف النحويني يف حكم  ١١
نة بالواو بني مبقيها على عطفها وبني خمرجها عنه، والرأي األوفق عندي هو اعتبار              مقرو

يف هذه احلالة حرف استدراك والواو عاطفة لعدم اجتماع حرفني مبعىن واحـد،             " لكن"
اخلفيفة " لكن"وهي عاطفة مجلة حذف بعضها على مجلة صرح جبميعها، يف حني مل ترد              

  .ميالعاطفة للمفرد يف القرآن الكر

  .يف بعض اآليات القرآنية لقصر القلب" لكن" ـ وردت ١٢

االستدراك، إذ تتوسط بني كالمني متغـايرين نفيـا   " لكن" ـ يغلب على  ١٣
وإجيابا، فتستدرك النفي باإلجياب، واإلجياب بالنفي، والتغاير قد يكون من حيث اللفظ أو             

  .ك حسنته وأدخلته يف البديعمن حيث املعىن، إذا زيدت نكتة طريفة على معىن االستدرا



 ـ١٥٠ـ  

مشددة وساكنة النون يف تراكيب خمتلفة يف القرآن الكرمي، " لكن" ـ وردت  ١٤
النصيب األوفر، وجـاءت    " ما"حيث جاءت بعد النفي مبختلف األدوات، وكان لألداة         

النـصيب  " لو"بعد اإلثبات والتوكيد مبختلف األساليب، وبعد الشرط، وقد كان لألداة           
 االستعمال، واليت يقول يف شأا بعض احملققني أن االستدراك من نفس املقـدم              األكرب يف 

هو على ج ما يف األقيسة االستثنائية، كما جاءت بعد النهي، وقد أفادت االسـتدراك،               
، وأكثر وقوعها بعد مجلة منفية، وذلك لشساعة معـىن          "لكن"والتوكيد معىن ثانوي لـ     

يف حاجة إىل زيادة بيان، فيأيت باالستدراك، والقرآن الكرمي منفرد          النفي، مما جيعل املتكلم     
  .بأسلوبه البليغ الذي يباين أساليب كالم العرب، والذي ال يرقى إليه أسلوب بشري

يف خطاب مع الرسل واألنبياء واملؤمنني، ويف حوار مع إبراهيم          " لكن"وقد وردت   
على قومه، ويف رد اهللا تعـاىل علـى         وموسى عليهما السالم، ويف رد نوح عليه السالم         

  .الكافرين واملنافقني، ويف خطاب توبيخ وتقريع للكفار

هي اِحلجاج، ودعـم  " لكن" ـ بينت الدراسات احلديثة وظائف جديدة لـ  ١٥
  .احلجة األوىل، كما أضفت الطابع احلجاجي على االستدراك والتوكيد

اجيا ومقدما للحجج وبنيتها على     أما الوظيفة األوىل فتمثلت يف كوا رابطا حج       
شكل أ لكن ب، فهي تربط بني حجتني متناقضتني تؤديان إىل نتيجة متناقـضتني، وقـد                

غري املقرونة بالواو كرابط حجاجي ومقدم للحجج يف القرآن الكرمي، وهي           " لكن"وردت  
 واإلميـان،   ختدم البنية السردية للنص القرآين، وقد توسطت قضيتني متناقضتني مها الكفر          

فقد كانت أعمال الكافرين حججا عليهم ملا سينالونه من العذاب األليم يف جهنم وإميان              
املؤمنني وأفعاهلم احلسنة حججا هلم لنيل اجلنات، فاجلنات وجهنم متناقضتان أما الوظيفة            

، واحلجـة   "أ"لتقوي وتعزز احلجـة     " ب"فتمثلت يف أا جتلب احلجة      " لكن"الثانية لـ   
 هلا الوزن األقوى، فترتيب احلجج له دور يف الكشف عن القيم اليت اسـتند إليهـا                 "ب"

  .املتكلم ويف فهم املعىن

تستلزم ال " أ"، فتقلب الفرضية ال     ")ب"لكن  " أ"ال  (االستدراكية يف البنية    " لكن"أما  
  .، وهي تشبه تعريف النحاة لالستدراك"ب"هي حجة لـ ال " أ"ال (، حيث "ب"



 ـ١٥١ـ  

يف كل الوظائف السابقة األمهية احلجاجية حملتوى اجلملة الـيت          " لكن "وقد أبرزت 
، |+ | لكن مجلة | ـ | مجلة : تلتها على حساب ما قبلها، وميكن جتسيده على شكل    

  .وهي تطابق قاعدة التطور النصي يف دينامية االتصال والتوجيه احلجاجي

فـالرابط  " كـن كما كشف هذا البحث عن الفرق بني الوظائف الثالثة لــ ل           
حجـتني ظـاهرتني،    : يتم يف فضاءين دالِليين متناقضني بأربعة عناصر      " لكن"احلجاجي  

، "أ"هي حجة مناقضة للحجة األوىل      " ب"ونتيجتني يف غالب األحيان مضمرتني واحلجة     
يف فضاء داليل واحد، أما     " أ"لتعزز احلجة األوىل    " ب"املدعمة احلجة   " لكن"بينما تقدم   

  . االستدراكية فتقوم على ثالثة عناصر حجتني ونتيجة واحدة يف فضاءين خمتلفني"لكن"
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  المدونة: الملحق األول

   مشددة مقرونة بالواو))لكن((أوال ـ اآليات التي وردت فيها 

ْل} ـ  ٠١ ْتُلو الشََّياِطيُن َعَلى ُم ْيَماُن َواتََّبُعوا َما َت ْيَماَن َوَما َآَفَر ُسَل نَّ ـاَلـَوِك ُسَل  ِآ
َل        اِب َب ْيِن ِب َك َمَل ى اْل ِزَل َعَل آ ُأن سِّْحَر َوَم اَس ال وَن النَّ َعلُِّم ُروا ُي شََّياِطيَن َآَف ال

  {…َهاُروَت َوَماُروَت
  ]١٠١/البقرة[

َياِرِهْم َوُهُم ُأ} ـ  ٠٢ ْم َتَر ِإَلى الــِذيَن َخَرُجوْا ِمْن ِد َل اَل  َأ َق لـــُوٌف َحَذَر اْلَمْوِت َف

اسِ                 ى النَّ ْضٍل َعَل ُذو َف اُهُم ِإنَّ اَهللا َل ْحَي مَّ َأ وا ُث ُهُم اُهللا ُموُت ـ  َوَل كِ اَل َر  نَّـ ْآَث  َأ
ْشُكُروَن  اِس َال َي {                  النَّ

  ]٢٤١/البقرة[

ِحْكَمَة } ـ  ٠٣ ُمْلَك َواْل ـَــاُه اُهللا اْل َتَل َداُووُد َجاُلوَت َوآ تــــ ْذِن اِهللا َوَق ِإ َفَهَزُموُهْم ِب
َسَدِت اَالْرُض               َف َبْعٍض َل َضُهْم ِب َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشآُء َوَلْوَال ِدَفاُع اِهللا النَّاَس َبْع

َعاَلنَّـِكاَلـَو           { ِميَن  اَهللا ُذو َفْضٍل َعَلى اْل
  ]٢٤٩/البقرة[           

وا   ...} ـ    ٠٤ ُل َت َت ا اْق آَء اُهللا َم ْو َش ـَوَوَل ِكاَل ُد  نَّـ ِري ا ُي ُل َم ْفَع {                  ¨ اَهللا َي
  ]٢٥١/البقرة[

َداُهْم   } ـ    ٠٥ َك ُه ْي ْيَس َعَل ـَوَل ِكاَل َشآُء   نَّـ ْن َي ِدي َم {                  .… اَهللا َيْه
  ]٢٧١/البقرة[

ْن         } ـ  ٠٦ َث ِم َز اْلَخِبي ِمي ى َي ِه َحتَّ ْي ْم َعَل ُت ْن آ َأ ى َم َذَر اْلُموِمِنيَن َعَل َي َما َآاَن اُهللا ِل

َغْيِب         َعُكْم َعَلى اْل ُيْطِل ِه        نَّـِكاَلـَوالطَّيِِّب َوَما َآاَن اُهللا ِل ِل ْن ُرُس ي ِم  اَهللا َيْجَتِب
ِه وَ    ِل اِهللا َوُرُس آِمُنوا ِب َشآُء َف ْن َي يٌم    َم ٌر َعِظ ُم َأْج ُك َل وا َف وا َوَتتَُّق {       ِإْن ُتوِمُن

  ]١٧٩/آل عمران[

آَء  } ـ  ٠٧ َي ْوِل ُذوُهُم َأ ا اتََّخ ِه َم ْي َل ِزَل ِإ آ ُأن ِئ َوَم اِهللا َوالنَِّب وَن ِب اُنوا ُيوِمُن ْو َآ َوَل

ـَو ِكاَل ُقوَن نَّـ ُهْم َفاِس ْن ًرا ِم {                   َآِثي
  ]٨٣/المائدة[     



 ـ١٥٤ـ  

اٍم   } ـ  ٠٨ ٍة َوَال َح يَل ٍة َوَال َوِص ـِئَب َرٍة َوَال سآئ ْن َبِحي َل اُهللا ِم ا َجَع ـَوَم ِكاَل  نَّـ
ْعِقُلوَن  ُرُهْم َال َي ْآَث َكِذَب َوَأ َتُروَن َعَلى اِهللا اْل ْف           { الـِذيَن َآَفُروا َي

  ]١٠٥/المائدة[

ـوَنَك  } ـ  ٠٩ نَُّهْم َال ُيكِذبـُـ ِإ وَن َف ِذي َيُقوُل ـَك ال ــُ ُيْحزِن ُه َل نَّ ُم ِإ َل ْع ْد َن ـَوَق ِكاَل  نَّـ
ـَــاِت اِهللا َيْجَحُدوَن  ِميَن بآيــــ                     { الظَّاِل

  ]٣٤/األنعام[

ـَـٌة ِمْن َربِِّه ُقِل} ـ  ١٠ ِه آيـــ ْي زَِّل    َوَقاُلوا َلْوَال ُنزَِّل َعَل ى َأْن يَُّن اِدٌر َعَل   ِانَّ اَهللا َق

ًة  ْعَلُموَن نَّـِكاَلـَوآَي َرُهْم َال َي ْآَث                  {  َأ
  ]٣٨/األنعام[

لَّ      } ـ  ١١ ِهْم ُآ ْي َشْرَنا َعَل ْوَتى َوَح ُم اْلَم َكَة َوَآلََّمُه َمَالِئ ِهُم اْل ْي َل َنآ ِإ نـــَّــَنا َنزَّْل َو َا َوَل

َشآَء اُهللا         َشْيٍء قـَبًال مَ   ُيوِمُنوا ِإالَّ َأْن َي ـ َوا َآاُنوا ِل كِ اَل وَن     نَّـ َرُهْم َيْجَهُل ْآَث  َأ
  ]١١٢/األنعام[

ـَــٌة } ـ  ١٢ ْوِم َلْيَس ِبي َضَاللـــ اَق ـ َوَقاَل َي كِ اَل ي ـ ِميَن    نِّ اَل َع ن رَّبِّ اْل وٌل مِّ {      َرُس
  ]٦٠/األعراف[

ْوِم َلْيَس ِبي َسَفاَه} ـ١٣ اَق ِميَن نِّيـِكاَلـ َوٌةَقاَل َي َعاَل            {  َرُسوٌل مِّن رَّبِّ اْل
  ]٦٦/األعراف[

ى      } ـ  ١٤ ُروا ِبُموَس ٌة َيطَّيَّ يَِّئ ُهْم َس ِصْب ِه َوِإْن ُت ِذ َنا َه ُة َقاُلوا َل ُهُم اْلَحَسَن َذا َجآَءْت ِإ َف

َد اِهللا  ُرُهْم ِعْن نََّما َطآِئ ْآنَّـِكاَلـَوَوَمن مََّعُه َأَال ِإ ْعَلُموَن  َأ َرُهْم َال َي        {َث
  ]١٣٠/األعراف[

ا     } ـ  ١٥ َه اُه ِب ْعَن َرَف َنا َل ْئ ْو ِش ـ َوَوَل كِ اَل ُه  ـ َواُه     نَّ ـَع َه ى اَالْرِض َواتــَّــَب َد ِإَل ْخَل  َأ
ْلَهْث َذِلَك َمَثُل اْلقَ         ُرْآُه َي ْت ْو َت ْلَهْث َأ ِه َي ْي َكْلِب ِإْن َتْحِمْل َعَل ُه َآَمَثِل اْل ُل َث َم ْوِم َف

َتَفكَُّروَن  َعلَُّهْم َي َنا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َل اِت آَي     {الـِذيَن َآذَُّبوا ِب
  ]١٧٦/األعراف[       

ي َال           } ـ  ١٦ َد َربِّ ا ِعْن ُمَه ا ِعْل نََّم ْل  ِا اَها ُق ـاَن ُمْرَس يـــَّ سَّاَعِة َأ ِن ال ُلوَنَك َع سَئ َي
ْت ِف ُقَل َو َث آ ِإالَّ ُه َه ِت َوْق ا ِل ًة ُيَجلِّيَه ْغَت يُكُم إالَّ َب اِت سََّماَواِت َواَالْرِض َال َت ي ال

َد اِهللا           ُمَها ِعْن نـَّـَما ِعْل َها ُقِل ِا ُلوَنَك َآَأنََّك َحِفيٌّ َعْن ْسَأ اِس    نَّـِكاَلـَوَي ْآَثَر النَّ  َأ
ْعَلُموَن    ]١٨٧/األعراف[{      َال َي

ُلوُهْم } ـ ١٧ ُت ْق ْم َت َل َلنَّـِكاَلـَوَف َت   ]١٧/األنفال[                 {ُهْم  اَهللا َق
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َت    } ـ  ١٨ ْذ َرَمْي َت ِإ ا َرَمْي ـ َوَوَم كِ اَل َالًء      نَّـ ُه َب ْوِمِنيَن ِمْن ُم َي اْل ِل ْب ُي ِل ى َو  اَهللا َرَم
يٌم                             { َحَسًنا ِانَّ اَهللا َسِميٌع َعِل

  ]١٧/األنفال[

ُهُم اُهللا  } ـ  ١٩ ذَِّب ُهُم َأالَّ ُيَع اُنوا        َوَما َل ا َآ َراِم َوَم ْسِجِد اْلَح َم ِن اْل ُصدُّوَن َع ْم َي َوُه
وَن   ُمتَُّق آُؤُه إالَّ اْل َي ْوِل آَءُه ِإْن َأ َي ْوِل ـَوَأ ِكاَل ونَ نَّـ ْعَلُم َرُهْم َال َي ْآَث {                َأ

  ]٣٤/األنفال[

ْم آَ     } ـ  ٢٠ َراَآُه ْو َأ يًال َوَل ِل َك َق ي َمَناِم ِريَكُهُم اُهللا ِف ْذ ُي ْم    ِإ اَزْعُت َن َت ْم َوَل ُت ِشْل َف ًرا َل ِثي
يٌم ِبَذاِت الصُُّدوِرنَّـِكاَلـَوِفي اَالْمِر  نَُّه َعِل   ]٤٤/األنفال[{          اَهللا َسلََّم ِإ

ـْيَن       } ـ  ٢١ ـَ ـْفَت بـ لـــَّـ آ َأ ا َم ي اَالْرِض َجِميًع ا ِف نَفْقَت َم ْو َأ ِهْم َل ُلوِب ْيَن ُق َوَألََّف َب
ِهْم  وِب ُل ِكاـَلَوُق يمٌ    نَّـ ٌز َحِك ُه َعِزي نَّ ُهُم ِإ َن ْي َف َب {                   اَهللا َألَّ

  ]٦٤/األنفال[

ُكْم} ـ ٢٢ ُكْم َوَما ُهْم ِمْن ِمْن نَُّهْم َل ُفوَن ِباِهللا ِإ ْفَرُقوَنْنُهمـِكاَلـَو َوَيْحِل ْوٌم َي   {  َق
  ]٥٦/التوبة                          [                                                     

ًئا   } ـ   ٢٣ ْي اَس َش ُم النَّ ْظِل ـَوِإنَّ اَهللا َال َي ِكاَل وَن   نَّـ َسُهْم َيْظِلُم ُف ْن اَس َأ  النَّ
  ]٤٤/يونس[{

قٌّ       } ـ  ٢٤ َد اِهللا َح سََّماَواِت َواَالْرِض َأَال ِإنَّ َوْع ي ال ا ِف ِه َم لَّ ـ َوَأآل ِإنَّ ِل ِكاَل  نَّـ
َرُه ْآَث ْعَلُموَنَأ               {ْم َال َي

  ]٥٥/يونس[ 

ْضٍل     } ـ  ٢٥ ُذو َف ِة ِإنَّ اَهللا َل اَم َي ِق ْوَم اْل َكِذَب َي َتُروَن َعَلى اِهللا اْل ْف َوَما َظنُّ الـِذيَن َي
َرُهْم َال َيْشُكُروَننَّـِكاَلـَوَعَلى النَّاِس  ْآَث                           {     َأ

  ]٦٠/يونس[

َفَمْن َآ} ـ  ٢٦ ى  َأ ِه ِآَتاُب ُموَس ِل ْب ُه َوِمْن َق ُلوُه َشاِهٌد ِمْن ْت ٍة ِمْن َربِِّه َوَي يَِّن اَن َعَلى َب
اُر       َزاِب َفالنَّ ْن اَالْح ِه ِم ْر ِب ْكُف ْن َي ِه َوَم وَن ِب َك ُيوِمُن ِئ ْوَل ًة ُأ ا َوَرْحَم َماًم ِإ

نَُّه اْلَحقُّ ِمْن َربِّ          ُه ِإ ٍة ِمْن ُكـ ِفي ِمْرَي ُه َفَال َت اِس َال     نَّـِكاَلـَوَك  َمْوِعُد ْآَثَر النَّ  َأ
  ]١٧/هود[{    ُيوِمُنوَن

اِرِد    } ـ  ٢٧ ـا ِبَط ـَ نــ آ َأ ِه َماًال ِإْن َاْجِرَي ِإالَّ َعَلى اِهللا َوَم ْي ُكْم َعَل ُل ْسَأ ْوِم َال َأ َوَيا َق
نَُّهْم ُمَالقــُــوْا َربِِّهْم  َراُآْم َقْوًمنَِّيـِكاَلـَوالـِذيَن آَمُنوا ِإ        { ا َتْجَهُلوَن َأ

  ]٢٩/هود[
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آ     } ـ  ٢٨ َعَن نَف َسى َأْن َي َواُه َع ي َمْث ِه َأْآِرِم ِت َراُه ِمن مِّصـَْر ِالْمَرَأ َوَقاَل الـِذي اْشَت
ِل        ْن َتاِوي ُه ِم َعلَِّم ُن ي اَالْرِض َوِل َف ِف ا ِلُيوُس َذِلَك َمكَّنَّ ًدا َوَآ ُه َوَل َذ ْو َنتَِّخ َأ

ْمِرِه اَالَحاِديِث َواُهللا َغاِل ْعَلُموَننَّـِكاَلـَوٌب َعَلى َأ ْآَثَر النَّاِس َال َي   {  َأ
  ]٢١/يوسف[              

آ َأن       } ـ   ٢٩ َن اَن َل ا َآ وَب َم َحاَق َوَيْعُق َراِهيَم َوِإْس ْب ـأِءَي  ِإ َة آبـَـ ُت ِملَّ َواتََّبْع
ا             َن ْي ْضِل اِهللا َعَل اِس   نــُّـْشِرَك ِباِهللا ِمْن َشْيٍء َذِلَك ِمن َف ى النَّ ـ َوَوَعَل كِ اَل  نَّـ

   {ْآَثَر النَّاِس َال َيْشُكُروَنَأ
  ]٣٨/يوسف[

َزَل اُهللا          } ـ  ٣٠ آ َأن آُؤُآْم َم ْم َوآَب ُت ْن ُتُموَهآ َأ مَّْي َمآًء َس ْس ِه إالَّ َأ ْن ُدوِن ُدوَن ِم ْعُب َما َت
ُد ْعُب َر َأ الَّ َت َم ِه َأ لَّ ـْكُم إالَّ ِل ْلَطاٍن ِان الـُح ْن ُس ا ِم َه دِّيُن ِب َك ال اُه َذِل يَّ وا إالَّ ِإ

َقيُِّم  ْعَلُموَن َأنَّـِكاَلـَواْل                                 {ْآَثَر النَّاِس َال َي
  ]٤٠/يوسف[

ْن            } ـ  ٣١ َن اِهللا ِم ْنُهم مِّ ي َع اَن ُيْغِن ا َآ وُهْم َم ُب َرُهُم َأ َم ُث َأ ْن َحْي وا ِم َوَلمَّا َدَخُل
سِ   ي َنْف ًة ِف ْيِء  ِاالَّ َحاَج اُه     َش ا َعلَّْمَن َم ٍم ِل ُذو ِعْل ُه َل نَّ َضاَها َوِإ وَب َق  َيْعُق

ـَو ِكاَل اِس  َأنَّـ َر النَّ وَنال ْآَث ْعَلُم                   {َي
  ]٦٨/يوسف[

قُّ     } ـ  ٣٢ َك اْلَح ْن َربِّ َك ِم ْي َل ِزَل ِإ ـِذي ُأن اِب َوال ِكَت ـاُت اْل ـَـ ـْلَك آيـــ ـر تـِ الــّم
ْآَثَر النَّاِس َال ُيوِمنَّـِكاَلـَو              {ُنوَن َأ
  ]١/الرعد[    

ـ ٣٣ ُكْم      }  ُل ْث َشٌر مِّ ُن إالَّ َب ُهْم ِإن نَّْح ُل ْم ُرُس ُه ـ َوَقاَلْت َل كِ اَل ى مَ    اَهللا نَّـ نُّ َعَل ْن َيُم
ى اِهللا        َيَشآُء ِمنْ  ْذِن اِهللا َوَعَل ِإ ُسْلَطاٍن إالَّ ِب ُكْم ِب َي اِت ـَنا َأْن َن ِه َوَما َآاَن َل اِد ِعَب

ِل َتَوآَّ َي ْل وَنَف                   { اْلُموِمُن
  ]١٤/إبراهيم[

ِه      } ـ  ٣٤ ْي ًدا َعَل ى َوْع ـُموُت َبَل ن يــَّـ ْبَعُث اُهللا َم ِهْم َال َي َماِن ْي ْقَسُموا ِباِهللا َجْهَد َأ َوَأ
ْعَلُموَن َأنَّـِكاَلـَوَحقا             {ْآَثَر النَّاِس َال َي

  ]٣٨/النحل[ 

َم{ ـ  ٣٥ َنا َمْوِعَدَك ِب ْف ْخَل ْوِم   ـنَّاـِكاَلـِكَنا َوْلَقاُلوا َمآ َأ َق ِة اْل ْوَزاًرا ِمْن ِزيَن َنآ َأ  ُحمِّْل
َك َناَها َف ْف َذ َق ْلَقى السَّاِمِريَُّف   ]٨٦/طه[                {...َذِلَك َأ
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ٍل       } ـ  ٣٦ لُّ َذاِت َحْم َضُع ُآ َعْت َوَت آ  َأْرَض َعٍة َعمَّ ْذَهُل ُآلُّ ُمْرِض َها َت َرْوَن ْوَم َت َي

َها َوَتَرى النَّ   ِديدٌ    نَّـِكاَلـَواَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى      َحْمَل  { َعَذاَب اِهللا َش
  ]٢/الحج[    

تَِّبْع ُخْطَواِت } ـ  ٣٧ َيا َأ يــُّــَها الـِذيَن آَمُنوا َال َتتَِّبُعوا ُخْطَواِت الشَّْيَطاِن َوَمْن َي
ِر َولَ        ُمْنَك َفْحَشآِء َواْل اْل ُمُر ِب ْأ نَُّه َي ِإ ُه        الشَّْيَطاِن َف ُكْم َوَرْحَمُت ْي ْضُل اِهللا َعَل ْوَال َف

ًدا   َب ٍد َأ َح ْن َأ ْنُكم مِّ ـى ِم ا َزَآ ـَوَم ِكاَل ْن نَّـ ي َم ِميٌع  اَهللا ُيَزآِّ َشآُء َواُهللا َس َي
يٌم   ]٢١/النور[     {َعِل

اِس     } ـ   ٣٨ ى النَّ ْضٍل َعَل ُذو َف َك َل ـَوَوِإنَّ َربَّ ِكاَل ْشُكُرونَ نَّـ َرُهْم َال َي ْآَث  { َأ
  ]٧٥/النمل[

قٌّ           } ـ  ٣٩ َد اِهللا َح َم َأنَّ َوْع َل ْع َت ِل َزَن َو ا َوَال َتْح َه ُن رَّ َعْي ْي َتَق ِه َآ ى ُأمِّ اُه ِإَل َن ْد َرَد َف

ْعَلُموَننَّـِكاَلـَو َرُهْم َال َي ْآَث                       { َأ
  ]١٢/القصص[

ِهُم نَّـآ ـِكاَلـَو} ـ  ٤٠ ْي َتَطاَوَل َعَل َنا ُقُروًنا َف نَشْأ ِل    َأ ْه ي َأ اِوًيا ِف ُعُمُر َوَما ُآنَت َث اْل
اَمْدَيَن َت َن ـَـاِت ِهُم آ يـ ْي ُلوا َعَل                     {ْت

  ]٤٥/القصص[

                   { ُآنَّا ُمْرِسِليَننَّاـِكاَلـَو} ـ ٤١
  ]٤٥/القصص[

َت  } ـ  ٤٢ ْحَبْب ْن َأ ِدي َم َك َال َتْه ـَوِإنَّ ِكاَل َشاُء  نَّـ ْن َي ِدي َم ُم َو اَهللا َيْه ْعَل َو َأ ُه
ِديَن ُمْهَت اْل    {ِب

  ]٥٦/القصص[

ـُهْم } ـ  ٤٣ ْم ُنَمكِّن  َل َوَل ــِع اْلُهَدى َمَعَك ُنَتَخطَّْف ِمَن َاْرِضَنآ َأ َوَقاُلوآ ِإن نـــَّـتـَّـِب

ـا                 ن لـَّــُدنــَّ ا مِّ ْيٍء ِرْزًق لِّ َش َراُت ُآ ِه َثَم ْي َل ـى ِإ ـ َوَحَرًما آِمًنا ُتـْجـَب كِ اَل  نَّـ
ْعَلُموَنَأ َرُهْم َال َي    {ْآَث

  ]٥٧/القصص[

ُه } ـ ٤٤ ْعَلُموَن َأنَّـِكاَلـَوَوْعَد اِهللا َال ُيْخِلُف اُهللا َوْعَد        {ْآَثَر النَّاِس َال َي
  ]٥/الروم[



 ـ١٥٨ـ  

ِديلَ          } ـ  ٤٥ ْب ا َال َت َه ْي اَس َعَل َر النَّ ي َفَط َرَة اِهللا الَِّت ا ِفْط يًف دِّيِن َحِن َك ِلل ْم َوْجَه ِق َأ  َف

َقيُِّم  َخْلِق اِهللا َذِلَك الدِّيُن اْل ْآنَّـِكاَلـَوِل ْعَلُموَن َأ     {َثَر النَّاِس َال َي
  ]٢٩/الروم[ 

ْوِم   } ـ  ٤٦ ى َي اِب اِهللا ِإَل ي ِآَت ْم ِف ُت ْث ِب ْد َل َق اَن َل َم َواِاليَم ْل ِع وا اْل ـِذيَن ُأوُت اَل ال َوَق

َبْعِث  ْوُم اْل َهَذا َي َبْعِث َف ْم َالُكْمنَّـِكاَلـَو اْل ْعَلُموَن ُآنُت        { َت
  ]٥٥/الروم[ 

ِذيًرا } ـ  ٤٧ لنَّاِس َبِشيًرا َوَن َناَك إالَّ َآآفـــَّـًة ِل ْرَسْل اِس َال    َأنَّـِكاَلـَوَوَمآ َأ َر النَّ ْآَث
وَن ْعَلُم                   {َي

  ]٢٨/سبأ[

ِدُر      } ـ  ٤٨ ْق َشآُء َوَي ْن َي َم رِّْزَق ِل ُسُط ال ْب ـ َوُقِل ِانَّ َربِّي َي كِ اَل اِس َال    َأنَّـ َر النَّ ْآَث
ْعَلُموَن    {َي

  ]٣٦/سبأ[

ُه     } ـ  ٤٩ يُت ـا ُأوِت اَل ِإنَّم ا َق ْعَمًة ِمنَّ اُه ِن َن َذا َخوَّْل َذا َمسَّ اِالْنَساَن ُضرٌّ َدَعاَنا ُثمَّ ِإ ِإ َف

ٌة  َن ْت ٍم َبْل ِهَي ِف ْعَلُموَننَّـِكاَلـَوَعَلى ِعْل َرُهْم َال َي ْآَث       { َأ
  ]٤٦/الزمر[ 

ْآَبُر ِمْن َخْلِق النَّاِس } ـ  ٥٠ َخْلُق السََّماَواِت َواَالْرِض َأ ـ َوَل كِ اَل اِس    َأنَّـ َر النَّ ْآَث
ْعَلُموَن                            {َال َي

  ]٥٦/غافر[

ٌة َال َرْيَب ِفيَها } ـ ٥١ َي َث َأنَّـِكاَلـَوِإنَّ السَّاَعَة آلِت     {َر النَّاِس َال ُيوِمُنوَنْآ
  ]٥٩/غافر[

َتْسُكُنوا ِفيِه َوالنََّهاَر ُمْبِصًرا ِإنَّ اَهللا َلُذو َفْضٍل اُهللا} ـ ٥٢ ُكُم اللَّْيَل ِل  الِذي َجَعَل َل

ْآنَّـِكاَلـَوَعَلى النَّاِس    ]٦١/غافر[      {َثَر النَّاِس َال َيْشُكُروَن َأ

اُآْم ِباْلَحقِّ } ـ ٥٣ َن ْد ِجْئ َق ْلَحقِّ َآاِرُهوَننَّـِكاَلـَوَل َرُآْم ِل ْآَث   ]٧٨/الزخرف[ َأ

اْلَحقِّ } ـ    ٥٤ ا إالَّ ِب َناُهَم ْق ا َخَل ـَوَم ِكاَل وَن َأنَّـ ْعَلُم َرُهْم َال َي                {ْآَث
  ]٣٧/الدخان[



 ـ١٥٩ـ  

ِه            } ـ  ٥٥ َب ِفي ِة َال َرْي اَم َي ِق ْوِم اْل ى َي ُم  ِإَل مَّ َيْجَمُعُك ُكْم ُث ُت ِمي مَّ ُي يُكْم ُث ِل اُهللا ُيْحِي ُق

َثنَّـِكاَلـَو ْآ ْعَلُموَن َأ                     {َر النَّاِس َال َي
  ]٢٥/الجاثية[

ِه } ـ  ٥٦ ْرِسْلُت ِب لُِّغُكْم َمآ ُأ َب َد اِهللا َوُأ ُم ِعْن ْل ِع نََّما اْل ـ َوَقاَل ِإ كِ اَل نِّيَ ـ ا   ـ ْم َقْوًم َراُآ  َأ
                       {َتْجَهُلوَن

  ]٢٢/األحقاف[

وَل اِهللا} ـ  ٥٧ يُكْم َرُس وا َأنَّ ِف تُّْم  َواْعَلُم َعِن ِر َل َن اَالْم ٍر ِم ي َآِثي يُعُكْم ِف ْو ُيِط  َل

َر                  نَّـِكاَلـَو ُكْف ُكْم اْل ْي َل رََّه ِإ ُكْم َوَآ وِب ُل ي ُق ُه ِف ُكُم اِال يـَماَن َوَزيََّن ْي َل  اَهللا َحبََّب ِإ
ُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ِئَك ُهُم الرَّاِشُدوَنَواْل ْوَل   ]٧/الحجرات[            { ُأ

َك    } ـ   ٥٨ َذاًبا ُدوَن َذِل وا َع ِذيَن َظَلُم لَّ ـَوَوِإنَّ ِل ِكاَل ونَ نَّـ ْعَلُم َرُهْم َال َي ْآَث     { َأ
  ]٤٥/الطور[

ى      ...} ـ   ٥٩ اُلوا َبَل ْم َق ْن َمَعُك ْم َنُك َل ُهُم َأ اُدوَن َن ـ َوُي ِكاَل م ـ َسُكْم   نَُّك ُف ْن ُم َأ ُت ْن َت ْ َف
ُكُم االَ  رَّْت ْم َوَغ ُت ْب ْم َواْرَت ْصُت ُر اهللاِ  َوَتَربَّ ْم آَء َأ ى َج اِنيُّ َحتَّ اِهللا  َم رَُّآْم ِب  َوَغ

  ]١٣/الحديد[                         {ْلَغُروُرا

ٍل َو َال   } ـ  ٦٠ ْن َخْي ِه ِم ْي ْم َعَل ُت ْوَجْف آ َأ ُهْم َفَم ْن ِه ِم وِل ى َرُس ـآَء اُهللا َعَل َفــ آ َأ َوَم

اٍب  ـَوِرَآ ِكاَل نْ نَّـ ى َم ُه َعَل َل َسلُِّط ُرُس َشآُء َوا اَهللا ُي ْيٍء   َي لِّ َش ى ُآ ُهللا َعَل
  ]٦/الحشر[   {َقِديٌر

ضُّوا } ـ  ٦١ ى َيْنَف وِل اِهللا َحتَّ َد َرُس ْن ِعْن ى َم وا َعَل ِفُق ْن وَن َال ُت ـِذيَن َيُقوُل ُم ال ُه

لَِّه َخَز آ ِئُن السََّماَواِت َواَالْرِض  َقُهوَن انَّـِكاَلـَوَوِل ْف ِقيَن َال َي اِف ُمَن             {ْل
  ]٧/المنافقون[

لَِّه اْلِعزَُّة } ـ  ٦٢ َها اَالَذلَّ َوِل ُيْخِرَجنَّ اَالَعزُّ ِمْن ِة َل َمِديَن ِئْن َرَجْعَنا ِإَلى اْل َيُقوُلوَن َل

ـُمـومـِنـِيـَن  ْل ِه َوِل اِفنَّـِكاَلـَوَوِلَرُسوِل ُمَن ـُمـوَن اْل ـْعـَل             {ـِقـيـَن  َال  َي
  ]٨/المنافقون[

  



 ـ١٦٠ـ  

   ساكنة النون غير مقرونة بالواو))لكن((نيا ـ اآليات التي وردت فيها ثا

ـ}ـ  ـ  ٠١ ِكاَل اُر    نـ َه ا اَالْن َه ْحِت ْن َت ِري ِم اٌت َتْج ْم َجنَّ ُه ْم َل ْوا َربَُّه ـِذيَن اتََّق  ال
َد ِد اِهللا َوَما ِعْن ِديَن ِفيَها ُنزًُُال ِمْن ِعْن ـْـَراِرَخاِل آل [      { اِهللا َخْيٌر ِلَال بـ

  ]١٩٨/عمران

َك          لَِّكـِن} ـ  ٠٢ ْي َل ِزَل ِإ آ ُأن َم وَن ِب وَن ُيوِمُن ُهْم َواْلُموِمُن ْن ِم ِم ْل ِع ي اْل ُخوَن ِف  الرَّاِس
ُمِقيِميَن الصََّالَة        ِلَك َواْل ْب اِهللا      وتونوالمَوَمآ ُأنِزَل ِمْن َق وَن ِب  الزََّآاَة َواْلُموِمُن

ِئَك ْوَل ْوِم اْلآِخِر ُأ َي يِهْم َأْجًرا َعِظيًماَواْل                    { َسُنوِت
  ]١٦١/النساء[

ْشَهِنـِكاَلـ} ـ  ٠٣ َكُة َي َمَالِئ ِمِه َواْل ِعْل ُه ِب نَزَل ْيَك َأ َل َمآ َأنَزَل ِإ ْشَهُد ِب ُدوَن َوَآَفى  اُهللا َي
                              {ِباِهللا َشِهيًدا

  ]١٦٥/النساء[

َك   الرَُّسوُل َوالـِنـِكاَلـ} ـ  ٠٤ ِئ ْوَل نُفِسِهْم َوُأ ِهْم َوَأ ْمَواِل َأ ـِذيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا ِب
َخْيَراُت َو ُهُم اْل ْفَل ُم ِئَك ُهْم اْل ْوَل   ]٨٩/التوبة[        {ِلُحوَنُأ

ـِكنَّا} ـ      ٠٥ ي وَ لَّ َو اُهللا َربِّ ًدا  ُه َح َي َأ ِرُك ِبَربِّ                   { آل  ُأْش
  ]٣٧/الكهف[

ْسِمْع} ـ  ٠٦ ـَنا   َا ـاُتـوَن ْوَم َي ِصْر َي ْب ِهْم َوَأ ـ   ِب كِ اَل اِلُمونَ ِنـ َالٍل     الظَّ ي َض ْوَم ِف َي  اْل
  ]٣٧/مريم[{ُمِبيٍن

ِنيٌَّة َتْجِري ِمْن ِنـِكاَلـ} ـ  ٠٧ ْوِقَها ُغَرٌف َمْب ُهْم ُغَرٌف ِمْن َف  الـِذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم َل
َهاُر َوْعَد اِهللا َال ُي َها اَالْن ْحِت ِميَعاَدَت         {ْخِلُف اُهللا اْل

  ]١٩/الزمر[ 

  



 ـ١٦١ـ  

   ساكنة النون مقرونة بالواو))لكن((ثالثا ـ اآليات التي وردت فيها 

ُمْفِسُدوَن } ـ ٠١ نَُّهْم ُهُم اْل      { الَّ  َيـْشُعُروَننـِكاَلـَوَأآل  ِإ
  ]١١/البقرة[ 

ُهُم آِمُنوا َآَما آَمَن النَّاُس } ـ  ٠٢ َذا ِقيَل َل َهآُء َوِإ ُنــوِمــُن َآَما آ مـَــَن السَُّف َقاُلوا َأ

َهآُء  نَُّهْم ُهُم السَُّف ْعَلُموَنْنـِكاَلـَوَأَال ِإ          { َال َي
  ]١٢/البقرة[ 

ُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ُآُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما } ـ  ٠٣ ْي َنا َعَل نَزْل َغَماَم َوَأ ُكُم اْل ْي َنا َعَل َوَظلَّْل

َناُآ نُفَسُهْم َيْظِلُموَن ْنـِكاَلـَوْم َوَما َظَلُموَنا َرَزْق   ]٥٦/البقرة[    { َآاُنوا َأ

ْل { ـ  ٠٤ َواٌت َب ْم ِبيِل اِهللا َأ ي َس ـُل ِف ـَت ْن يـُّـْق َم وا ِل اءَاَوَال َتُقوُل ـَو حي ِكاَل  َال ْنـ
   {َتْشُعُرون

  ]١٥٣/البقرة[

ِبرُّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُك} ـ  ٠٥ َمْغِرِب َلْيَس اْل َمْشِرِق َواْل َبَل اْل ِبرُّ َمْن ِن ـِكاَلـَوْم ِق اْل
ى  اَل َعَل َم ى اْل يَن َوآَت اِب َوالنَِّبيِّ ِكَت ِة َواْل َك َمَالِئ ِر َواْل ْوِم اآلِخ َي اِهللا َواْل َن ِب آَم

ـِـلـِـ   سَّآئـ سَِّبيِل َوال َن ال َساِآيَن َواْب َم اَمى َواْل َت َي ى َواْل ُقْرَب ِه َذِوي اْل يـَن ُحبِّ
ُدوا              َذا َعاَه ِدِهُم ِإ َعْه وَن ِب اَم الصََّالَة َوآَتى الزََّآاَة َواْلُموُف َق َوفــِي الرَِّقاِب َوَأ
َدُقوا     ـِذيَن َص َك ال ِئ ْوَل ْأِس ُأ َب يَن اْل ضَّرَّ آِء َوِح آِء َوال ْأَس َب ي اْل صَّاِبِريَن ِف َوال

ُمتَُّقوَنَو ِئَك ُهُم اْل ْوَل   ]١٧٦/ةالبقر[             {ُأ

َأْن            } ـ  ٠٦ رُّ ِب ِب ْيَس اْل جِّ َوَل اِس َواْلَح لنَّ ُت ِل َي َمَواِقي ْل ِه ِة ُق ِن اَالِهلَّ ُلوَنَك َع ْسَأ َي

ُبُيوَت ِمْن ُظُهوِرَها      ْن           ِنـِكاَلـَوَتاُتوا اْل وَت ِم ُبُي وا اْل ـَقى َو اُت ِبرُّ َمِن اتــَّـ  اْل
ْف َعلَُّكْم ُت َها َواتَُّقوا اَهللا َل ـْـَواِب ب            {َنِلُحوَا

  ]١٨٨/البقرة[            

ُكْم } ـ  ٠٧ َماِن ْي اللَّْغِو ِفي َأ ُلْنـِكاَلـَوَال ُيواِخُذُآُم اُهللا ِب َما َآَسَبْت ُق ُكْم  ُيَواِخُذُآْم ِب وُب
يٌم   ]٢٢٣/البقرة[                    {َواُهللا َغُفوٌر َحِل

ْم ِب} ـ  ٠٨ ُكْم ِفيَما َعرَّْضُت ْي ي      َوَال ُجَناَح َعَل ـْم ِف ـُت ـْن ـْـَن ْو َأآ َسآِء َأ ِة النِّ ْن ِخْطَب ِه ِم
ْذُآُروَنُهنَّ   َت ْم َس نَُّك َم اُهللا َأ ِسُكْم َعِل نُف ـَوَأ ِكاَل را إالَّ َأْن ْنـ ُدوُهنَّ ِس  الَّ ُتَواِع

اُب َأ ِكَت َغ اْل ُل ْب ى َي اِح َحتَّ َة النَِّك َد وا ُعْق ا َوَال َتْعِزُم ْوًال َمْعُروًف وا َق ُه َتُقوُل َجَل
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َذُروُه َواْعَلمُ      ِسُكْم َفاْح نُف ي َأ ا ِف ُم َم َل ْع وا َأنَّ اَهللا َي وٌر َواْعَلُم وا َأنَّ اَهللا َغُف
  ]٢٣٣/البقرة[            {َحِليٌم

َع    } ـ  ٠٩ َم اُهللا َوَرَف ْن َآلَّ ـُهم مَّ ـْ ٍض مِّـن ى َبْع َضُهْم َعَل َنا َبْع ضَّْل ُل َف َك الرُُّس ْل ِت
اتٍ  َضُهْم َدَرَج ُروِح        َبْع اُه ِب َن ْد يَّ اِت َوَأ َبيَِّن ـَم اْل ـَ ْر يـ َن َم َسى اْب ا ِعي َن ْي  َوآَت

ُم   ُه آ َءْت ا َج ِد َم ْع ـْن َب ِدِهم مِّ ْع ْن َب ـِذيَن ِم َل ال َت َت ا اْق آَء اُهللا َم ْو َش ُدِس َوَل ُق اْل
َبيَِّناُت  ُهْم مَّْن َآَفَرِنـِكاَلـَواْل ِمْنُهم مَّْن آَمَن َوِمْن ُفوا َف َل      { اْخَت

  ]٢٥١/البقرة[               

اَل           } ـ  ١٠ وِمْن َق ْم ُت َوَل اَل َأ ْوَتى َق ِي اْلَم َف ُتْح ي َآْي َراِهيُم َربِّ َأِرِن ْب اَل ِإ ْذ َق َوِإ
َعًة مِّــَن الطَّْيِر         نـِكاَلـَوَبَلى   ْرَب ـَِيْطَمِئنَّ َقْلِبي َقاَل َفُخَذ َا ل مَّ    قسرهنّ  ْيَك ُث َل  ِإ

ْعًيا َواْعلَ              اْجَعْل َعلَ  ـيَنَك َس اِت نَّ َي مَّ اْدُعُه ْم َأنَّ اَهللا   ى ُآلِّ َجَبٍل ِمْنُهنَّ ُجْزًءا ُث
  ]٢٥٩/البقرة[{        َعِزيٌز َحِكيٌم

ْصَراِنيا  } ـ  ١١ َراِهيُم َيُهوِديا َوَال َن ْب ـ َوَما َآاَن ِإ كِ اَل ا     ْنـ ًما َوَم ْسِل ا ُم يًف اَن َحِن  َآ
ُمْش   ]٦٦/آل عمران[                {ِرِآيَنَآاَن ِمَن اْل

ول            } ـ  ١٢ مَّ َيُق ـَوءَة ُث ـُـُب َم َوالـنـّ ُحْك اَب َواْل ِكَت ـُه اُهللا اْل ـ ــَي َشٍر َأْن ُيوِت َب اَن ِل ا َآ َم
ْن ُدوِن اِهللا             ي ِم اًدا لِّ وا ِعَب لنَّاِس ُآوُن ـ َوِل كِ اَل ْم         ْنـ ُت ْن ا ُآ َم اِنيِّيَن ِب وا َربَّ  ُآوُن

ـْعـَلـُموَن َتَت ِك ْدُرُسوَن اْل ْم َت َما ُآنُت آل [           {اَب َوِب
  ]٧٨/عمران

اَبْت             } ـ  ١٣ رٌّ َأَص ا ِص ٍح ِفيَه ِل ِري َيا َآَمَث دُّْن اِة ال َحَي ِه اْل ِذ ي َه وَن ِف ِفُق ْن ا ُي ُل َم َمَث
ُم اُهللا      َمُه ا َظَل ُه َوَم َكْت ْهَل َأ َسُهْم َف ُف ْن وا َأ ْوٍم َظَلُم ْرَث َق ـَوَح ِكاَل ْنفْنـ َسُهْم  َأ

  ]١١٧/آل عمران[نَيْظِلُمو
ِمْعَنا } ـ   ١٤ وَن َس ِعِه َوَيُقوُل ن مََّواِض َم َع ِل َك وَن اْل اُدوا ُيَحرُِّف ـِذيَن َه َن ال ِم

َر  َمْع َغْي َنا َواْس َصْي و  َوَع دِّيِن َوَل ي ال ا ِف ِسَنِتِهْم َوَطْعًن ا ِبَأْل ا َلي ْسَمٍع َوَراِعَن ُم
َوَم     َانــَّـُهْم َقاُلوا َسِمعْ  ْم َوَأْق ًرا َلُه اَن َخْي ـ َنا َوَأَطْعَنا َواْسَمْع َوانُظْرَنا َلَك ِكن اَوَل  ـ

يًالَلـَعـَنُهُم اُهللا ِبُكْفِرِهْم َفَال ُيوِمُنوَن إالَّ ِل   ]٤٥/النساء[ { َق

ِه} ـ  ١٥ ْوِل وُه َوَما َصَلُبوُه ُم ِإنَّا َقَتْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل اِهللا َوَما َقَتُلَوَق

ٍم إالَّ                 ـِكْناَوَلـ  ُشبَِّه َلُهْم َوِإنَّ الـِذيَن اْخَتَلُفوا ِفيِه َلِفي َشكٍّ ِمْنُه َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْل
يًنااتَِّباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُلوُه ِق   ]١٥٦/النساء[                     { َي

ْيُكم مِّْن َحَرٍج ...} ـ  ١٦ َيْجَعَل َعَل ِريُد اُهللا ِل ِتمَّ   ْنـِكاَلـَوَما ُي ُي َرُآْم َوِل ُيَطهِّ ـِريُد ِل  ُي
ُه َعَل ْعَمَت َعلَُّكْم َتِن ُكْم َل   ]٧/المائدة[         {ْشُكُروَنْي
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ًة      } ـ  ١٧ َد ًة َواِح ْم ُأمَّ ُك َل َجَع آَء اُهللا َل ْو َش ـ َوَوَل كِ اَل اُآْم     ْنـ آ آَت ي َم َوُآْم ِف ـُل ـْ ـب ـّــَي  ِل
ى اهللاِ   َراِت ِإَل َخْي ِبُقوا اْل َت ُكْم بِ  َفاْس ُئ بِّ َن ُي ا َف ْرِجُعُكْم َجِميًع ِه    َم ْم ِفي ُت ا ُآن َم

وَن ُف ِل ْخَت                   {َت
  ]٥٠/المائدة[

اِنُكْم   } ـ  ١٨ ي َأْيَم ـ َال ُيَؤاِخُذُآْم اُهللا ِباللَّْغِو ِف ِكنْ اَوَل ـْدتُّْم    ـ ا َعـقَّ ـَواِخُذُآْم ِبَم ـَْماَن   يـُ اَال ي
َساِآينَ  َشَرِة َم اُم َع ُه ِإْطَع ْو   َفَكفَّاَرُت يُكُم َأ ْهِل وَن َأ ا ُتْطِعُم ِط َم ْن َأْوَس  ِم

اَرُة     َك َآفَّ اٍم َذِل يَّ ِة َأ اُم َثَالَث ِصَي ْد َف ـَّْم َيِج ْن ل ٍة َفَم َب ُر َرَق ْو َتْحِري ُهُم َأ ْسَوُت ِآ
ُم  آ  يـَـاتِ       ُك يُِّن اُهللا َل َب َذِلَك ُي ُكْم َآ ـَماَن ـْ وا َأ ي ْم َواْحَفُظ ُت ْف َذا َحَل ُكُم ِإ اِن َم ْي ـِه َأ

ْشُكُرونَ  ْم َت َعلَُّك                   {َل
  ]٩١/المائدة

َضرَُّعوا } ـ  ١٩ َنا َت ُس ْأ آَءُهْم َب ْذ َج ْوآل  ِإ ـَوَفَل ِكاَل ْم ْنـ ُه َن َل ُهْم َوَزيَّ وُب ُل َسْت ُق  َق
ْعَمُلوَنْيَطاُنالشَّ                           { َما َآاُنوا َي

  ]٤٤/األنعام[

ـقُ    } ـ  ٢٠ ـَـتــَّـ ـِذيَن يـ ى ال ا َعَل ْيٍء     َوَم ْن َش َساِبِهم مِّ ْن ِح ـ َووَن ِم كِ اَل َرى  ْنـ  ِذْآ
َعلَُّهْم َيتَُّقوَن    {َل

  ]٦٩/األنعام[

ْعَلُموَنْنـِكاَلـَوَقاَل ِلُكلٍّ ِضْعٌف } ـ ٢١                 { َال َت
  ]٣٧/األعراف[

َة رَ   } ٢٢ اَل ُكْم ِرَس ُت ْغ َل ْب ْد َأ َق ْوِم َل اَق اَل َي ـُهْم َوَق ـى َعـْن ــَتـَولَّ ـْم  َف ُك َصْحُت َل ي َوَن بِّ

                     { َال ُتِحبُّوَن النَّاِصِحيَنْنـِكــاَلـَو
  ]٧٨/األعراف[

سََّمآِء  } ـ  ٢٣ ْن ال اٍت ِم ِهْم َبَرَآ ْي ا َعَل َتْحَن َف ْوا َل وا َواتََّق َرى آَمُن َل اْلُق ْه ْو َأنَّ َأ َوَل

َما َآْنـِكاَلـَوَواَالْرِض  اُهْم ِب َن َخْذ َأ          {اُنوا َيْكِسُبوَن َآذَُّبوا َف
  ]٩٥/األعراف[

ر           } ـ  ٢٤ ي َأنُظ اَل َربِّ َأِرِن ُه َق ُه َربُّ ا َوَآلََّم ى ِلِميَقاِتَن آَء ُموَس آ َج ي َوَلمَّ ْن   آل اَل َل  َق

ى  انُظِر  ِاَلى اْلَجَبِل َفِإن ِاْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَراِني َفَلمَّا َتَجلَّ            نـِكاَلـَوَتَراِني  
كَ                   ُت ِإَلْي ْبَحاَنَك ُتْب اَل ُس اَق َق  َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدآا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا َفَلمَّآ  َأَف

  ]١٤٣/األعراف[               {                 َوَأَنا َأوَُّل اْلُموِمِنيَن
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ِهُم اْلَمنَّ َوالسَّ...} ـ  ٢٥ ْي َنا َعَل نَزْل َغَماَم َوَأ ِهُم اْل ْي َنا َعَل اِت  َوَظلَّْل ْلَوى ُآُلوا ِمْن َطيَِّب

ا    ا َظَلُموَن اُآْم َوَم َن ا َرَزْق ـَوَم ِكاَل ونَ  ْنـ َسُهْم َيْظِلُم نُف اُنوا َأ          {َآ
  ]١٦٠/األعراف[

ْو  } ـ  ٢٦ ُكْم َوَل ْسَفَل ِمْن ُعْدَوِة اْلُقْصَوى َوالرَّْآُب َأ اْل َيا َوُهْم ِب ُعْدَوِة الدُّْن اْل ْم ِب ـُت ْن َذ َا ِإ

ِميَعاِد َتَواَعدتُّ ْم ِفي اْل ُت ْف َل َيْقِضَيْنـِكاَلـَوْم َالْخَت ْمًرا َآاَن َمْفُعوال ِل    { اُهللا َأ
  ]٤٢/األنفال[

وَك     } ـ  ٢٧ ًدا َالتََّبُع ًرا َقاِص َف ا َوَس ْو َآاَن َعَرًضا َقِريًب ـ َوَل كِ اَل ِهُم   ْنـ ْي َدْت َعَل  َبُع
َتَطْعَنا        ْس ِو ِا اِهللا َل ُفوَن ِب َسُهْم َواُهللا          الشُّقَُّة َوَسَيْحِل نُف وَن َأ ْهِلُك ْم ُي ا َمَعُك  َلَخَرْجَن

َكاِذُبوَن نَُّهْم َل ُم ِإ َل ْع                {َي
  ]٤٢/التوبة[ 

ُه ُعدًَّة } ـ  ٢٨ َراُدوا اْلُخُروَج َألَعدُّوا َل َو َا بََّطُهْم  ْنـِكاَلـَوَوَل َث ُهْم َف َعاَث ِب  َآِرَه اُهللا اْن
َقاِعِديَنَوِقي             {َل اْقُعُدوا َمَع اْل

  ]٤٦/التوبة[ 

َراِهيَم          } ـ  ٢٩ ْب ْوِم ِإ وَد َوَق اٍد َوَثُم وٍح َوَع ْوِم ُن ِهْم َق ِل ْب ْن َق ـِذيَن ِم ُأ ال َب ِهْم َن ـاِت ْم َي َل َأ
اَن اُهللا    ا َآ اِت َفَم الَبيَِّن ُهْم ِب ُل ُهْم ُرُس ْت َت ـَكاِت َأ ـِف ُمـوَت ْدَيَن َواْل َحاِب َم َوَأْص

َمُهْم  ْظِل َي نُفَسُهْم َيْظِلُموَن َآاْنـِكاَلـَوِل             {ُنوا َأ
  ]٧١ ـ ٧٠/التوبة[

ُقْرآُن َأْن يُّـْفـَتـَرى ِمْن ُدوِن اِهللا } ـ  ٣٠ ـ َوَوَما َآاَن َهَذا اْل كِ اَل ِذي   ْنـ ْصِديَق ال  َت
ِكَتاِب َال َرْيَب ِه َوَتْفِصيَل اْل ْي َد ْيَن َي ِميَنَب َعاَل   { ِفيِه ِمن َربِّ اْل

  ]٣٧/يونس[ 

ـِذيَن     ُق} ـ  ٣١ ُد ال ْعُب َال َأ ي َف ْن ِديِن كٍّ ِم ي َش ْم ِف ُت ْن اُس ِإْن ُآ ـَها النَّ ا َأ يــُّـ ْل َي
ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اِهللا    ْرُت  نـِكاَلـَوَت َتَوفَّاُآْم َوُأِم ُد اَهللا الــِذي َي ْعُب وَن   َا َأْن َأُآ

  ]١٠٤/يونس[      {ِمْن اْلُموِمِنيَن

اُهْم } ـ  ٣٢ ْمَن ُهُم الـِتي ْنـِكاـَلَوَوَما َظَل ـِـَهـُت ُهُم  آ ل نُفَسُهْم َفَمآ َأْغَنْت َعْن  َظَلُموا َأ
َك وَ  ُر َربِّ آَء  اْم ا َج ْيٍء َلمَّ ْن َش ْن ُدوِن اِهللا ِم ْدُعوَن ِم َر َي ْم َغْي ا َزاُدوُه َم

ِبيٍب ْت   ]١٠١/هود[   {َت

ابِ   } ـ  ٣٣ ي اَالْلَب َرٌة  ُألْو ِل ِصِهْم ِعْب ي َقَص اَن ِف ْد َآ َق َرى  َل ْفَت ِديًثا ُي اَن َح ا َآ  َم
ِه َوَتْفِصيَل ُآلِّ َشْيٍء َوُهًدى        ْنـِكاَلـَو ْي َد ْيَن َي ْوٍم     َتْصِديَق الِذي َب َق  َوَرْحَمًة ِل

  ]١١١/يوسف[                {ُيوِمُنوَن
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َل } ـ  ٣٤ َذِلَك َفَع َك َآ ُر َربِّ ْم اِتَي َأ ْو َي ُة َأ َك َمَالِئ ُهُم اْل َي اِت ُروَن إآل  َأْن َت ْل َينُظ َه
َمُهُم اُهللا ا ِهْم َوَما َظَل ِل ْب ُفَسُهْم َيْظِلُموَناُن َآْنـِكاَلـَولـِذيَن ِمْن َق ْن              {وا َأ
  ]٣٣/النحل[

ـٍَة } ـ  ٣٥ َها ِمْن َد آ بــّ ْي ِمِهْم َما َتَرَك َعَل ُظْل َواِخُذ اُهللا النَّاَس ِب ْو ُي ـَو  ْنـِكاَلـَوَوَل  ُي
ِإذَ   َسمى َف ٍل مُّ ى َأَج ـُرُهُم ِإَل ْسَتاِخُرونَ خـِّ ْم َال َي ُه َجُل آ َء  َأ اَعًة َوَال ا َج  َس

ْقِدُموَن ْسَت   ]٦١/النحل[    {َي

ًة } ـ  ٣٦ ُكُم ُأمًَّة َواِحَد َل َجَع ْو َشآَء اُهللا َل ِدي   ْنـِكاَلـَوَوَل َشآ ُء َوَيْه  يــُّـِضلُّ َمْن  يـَّـ
ُل ْسَأ ُت ْعَمُلوَنَمنْْ  يـَّـَشآ ُء َوَل ْم َت          {نَّ َعمَّا ُآنُت

  ]٩٣/النحل[  

اِن          } ـ  ٣٧ ِئنٌّ ِباِاليَم ُه ُمْطَم ُب ْل ِرَه َوَق ْآ ْن ُأ ـِه إالَّ َم يــَمـاِن ِد ِإ ْع ْن َب اِهللا ِم َمْن َآَفَر ِب
ـَو ِكاَل َننـ َضٌب مِّ ِهْم َغ ْي َل َع ْدًرا َف ُكْفِر َص اْل َرَح ِب ْن َش َذاٌب  مَّ ْم َع ُه  اِهللا َوَل

  ]١٠٦/النحل[    {َعِظيٌم

اُهْم           َوَع} ـ  ٣٨ ْمَن ا َظَل ُل َوَم ْب ْن َق َك ِم ْي ْصَنا َعَل ا َقَص ا َم اُدوا َحرَّْمَن ـِذيَن َه َلى ال
نُفَسُهْم َيْظِلُموَن ْنـِكاَلـَو                    }َآاُنوا َأ
  ]١١٨/النحل[

ْيٍء إ       } ـ  ٣٩ ْن َش يِهنَّ َوِإْن ِم ْن ِف سَّْبُع َواَالْرُض َوَم سََّماَواُت ال ُه ال ــُِح َل ـَسـّب الَّ ُي
ِه  ِد َسبُِّح ِبَحْم ـَوُي ِكاَل ْسِبيَحُهُم ْنـ ـوَن َت ـَقـُه ـْف وًرا الَّ َت ا َغُف يًم اَن َحِل ُه َآ نَّ          {ِإ

  ]٤٤/اإلسراء[

ا       } ـ  ٤٠ آ ُؤَه ـَا َوَال ِدَم ـَه ُلُحوُمــه ـاَل اللَّـ ـَن ْن َي ـ َوَل كِ اَل ُكْم    ْنـ ْن َوى ِم ُه التَّْق اُل َن  َي
خََّرَها َل َذِلَك َس َداُآْم  َآ ا َه ى َم ُروا اَهللا َعَل ُتَكبِّ ْم ِل سـِـنـِـيــَنُك ُمـْح شِِّر اْل    {َوَب

  ]٣٥/الحج[

ْو آَذاٌن        } ـ   ٤١ آ  َأ َه وَن ِب ْعِقُل وٌب َي ْم ُقُل ُه وَن َل َتُك ي اَالْرِض َف ِسيُروا ِف ْم َي َل َف َأ

ِإنََّها َال َتْعَمى اَالْبَصاُر        َها َف كِ اـلَ َوَيْسَمُعوَن ِب ى الْ   ْنـ ي       َتْعَم ـِتي ِف وُب الـ ُقُل
  ]٤٤/الحج[     {الصُُّدوِر

آَء   } ـ  ٤٢ َي ْوِل َن َا َك ِم ْن ُدوِن ـَذ ِم آ َأن نـَّـتَّـِخ َن ي َل ْنَبِغ اَن َي ا َآ ْبَحاَنَك َم اُلوا ُس َق

ـَو ِكاَل ا بُ  ْنـ اُنوا َقْوًم ذِّْآَر َوَآ ُسوا ال ى َن ـآَءُهْم َحتَّ ـَــ ُهْم َوآبــ ـْعَت  {وًرا مَّـتَّ
  ]١٨/الفرقان[            
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ـا      } ـ  ٤٣ ـْــَن ـَـاَديـ ْذ نــ ـوِر ِإ ـِب الطُّــ ــَجـاِنـ ـَت ِب ـا ُآـْن ـ َوَوَم كِ اَل ن    نـ ًة ِم رََّحَم
ـَك    ـ ـْـِل ـَب ْن قـ ـِذيٍر ِم ن نَّـ اُهْم ِم َت آ َأ ا م ِذَر َقْوًم ْن ـُت ـَك ِل ـَُّهْم رَّبـِّ َعـلـ َل

ــَتَذآَُّروَن   ]٤٦/القصص[             {َي

ُه        } ـ  ٤٤ ْت َخَذ َن َا ْنُهم مَّ ًبا َوِم ِه َحاِص ْي َنا َعَل ْل ْرَس َن َا ِمْنُهم مَّ ِه َف ِب ْن َذ َخْذَنا ِب َفُكال   َأ
اَن اُهللا                 ا َآ ا َوَم َن ْغَرْق َن َا ُهْم َم ْن ِه اَالْرَض َوِم َنا ِب َسْف ْن َخ َم الصَّْيَحُة َوِمْنُهمّ 

َمُهْم  ْظِل َي ُفَسُهْم َيْظِلُموَن َآاُنوا َأْنـِكاَلـَوِل                         {ْن
  ]٤٠/العنكبوت[

ْن   } ـ  ٤٥ ـِذيَن ِم َة الـ ـَب اَن َعاِق َف َآ ْنُظُروا َآْي ـَي ِي اَالْرِض َف ِسيُروا ف ْم َيـ َو َل َأ
ـمَّا  َر ِم ْآَث آ َأ اُروا اَالْرَض َوَعَمُروه َث وًَّة َوَأ ُهْم َق ْن دَّ ِم اُنوا َأَش ـِهْم َآ ـِل ْب َق

ا َوجآَء َمُهمْ  َعَمُروَه َيْظِل اَن اُهللا ِل ا َآ ـيَِّناِت َفَم َب اْل ـُهْم ِب ـُهُم ُرُسُل ـ َوْت ِكاَل ْن ـ
ُفَسُهْم َيَآ ْن   ]٨/الروم[   {ظلموناُنوا َأ

َنا ُآلَّ َنْفٍس ُهَداَها } ـ  ٤٦ ْي َنا آلَت ْو ِشْئ نََّم  ْنـِكاَلـَوَوَل َقْوُل ِمنِّي َألْمَألنَّ َجَه  َحقَّ اْل
ْجَمِعيَنِمَن اْلِجنَِّة                          { َوالنَّاِس َأ

  ]١٣/السجدة[

ي   } ـ  ٤٧ ُكْم ِف ِإْخَواُن آَءُهْم َف ْعَلُموا آَب ْم َت ِإْن َل َد اِهللا َف ْقَسُط ِعْن ِهْم ُهَو َأ آِئ آَب اْدُعوُهْم ِل

ِه   ْم ِب ُت ْأ آ َأْخَط اٌح ِفيَم ُكْم ُجَن ْي ْيَس َعَل يُكْم َوَل َواِل دِّيِن َوَم ـَوال ِكاَل ا  َمْنـ
ُكْم  ُلوُب ـَعـمَّـَدْت ُق                     {َوَآاَن اُهللا َغُفوًرا َرِحيًماَت

  ]٥/األحزاب[

ـُكْم     } ـ  ٤٨ ن رَِّجاِل ٍد  ِم َح آ َأ َب ٌد َأ اَن ُمَحمَّ ا َآ ـَوَم ِكاَل َم  نـ اِت وَل اِهللا َوَخ  َرُس
ـيـِئـِـيـَن َوَآاَن يًماالنـَّـِب   ]٤٠/األحزاب[             { اُهللا ِبُكلِّ َشْيٍء َعِل

ى        } ـ  ٤٩ ُم ِإَل ُك وَذَن َل ِئ إالَّ َأْن ُي وَت النَِّبي ْدُخُلوا ُبُي وا َال َت َيا َأ يــُّــَها الـِذيَن آَمُن

اُه   َن اِظِريَن ِإ َر َن اٍم َغْي ـَوَطَع ِكاَل ْم  ِنـ ُت َذا َطِعْم ِإ اْدُخُلوا َف ْم َف ُت َذا ُدِعي  ِا
ـحَ    ِسيَن ِل اِن ِشُروا َوَال ُمْسَت َت اْن ْسَتْحِي     َف َي يَء َف ـوِذي النَِّب اَن ُي ْم َآ ُك ِل ِديٍث ِإنَّ َذ

ْن      َأُلوُهنَّ ِم ا َفاْس ُتُموُهنَّ َمَتاًع ْل َأ َذا َس قِّ َوِإ َن اْلَح ْسَتْحِي ِم ُكْم َواُهللا َال َي ْن ِم
اٍب َذ ُم َأنْ ا َوَرآِء ِحَج ُك اَن َل ا َآ ـنَّ َوَم ـُلـوِبـِه ُكْم َوُق ـوِب ـُل ـُق ُر ِل ـُكُم َأْطَه  ِل

ًدا ِإنَّ َذِلكُ                 َب ِه َأ ِد ْع ْن َب ُه ِم ْزَواَج ْنِكُحوا َأ اَن   ُتـــوُذوا َرُسوَل اِهللا َوَال َأْن َت ْم َآ
َد اِهللا َعِظيًما   ]٥٣/األحزاب[           {ِعْن
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ٍة      } ـ  ٥٠ ْن َدابَّ ا ِم ى َظْهِرَه َرَك َعَل ا َت َسُبوا َم ا َآ َم اَس ِب ـَواِخُذ اُهللا النَّ ْو ُي َوَل

ِإنَّ ا        ْنِكـاَلـَو ْم َف ُه َجُل آَء َأ َذا َج ِإ ِه    ُيَؤخُِّرُهُم ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى َف اِد ِعَب اَن ِب َهللا َآ
  ]٤٦/فاطر[ {َبِصيًرا

ا   } ـ  ٥١ َه َواُب ْب ـَحْت َأ َذا َجآُءوَها ُفـتِّ َوِسيَق الـِذيَن َآَفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُزَمًرا َحتَّى ِإ
لَ    َهآ َأ ُت ُهْم َخَزَن ـْم               َوَقاَل َل ـِـُك ـاِت َربـّ ُكُم آ يــَ ْي وَن َعَل ْتُل ُكْم َي ْن ٌل ِم ـُكْم ُرُس اِت ْم َي

ْوِمُكْم َهَذا َقاُلوا َبَلى        َقآَء َي ُكْم ِل ِذُروَن ْن ةُ    ْنـِكاَلـَوَوُي ْت َآِلَم ى     َحقَّ َذاِب َعَل َع  اْل
َكاِفِريَن   ]٦٨/الزمر[                 {اْل

ِتُروَن َأن يـَّ   } ـ  ٥٢ ْسَت ْم َت ُت ْن ا ُآ َصاُرُآْم َوَال     َوَم ـْـ ب ْمُعُكْم َو آل  َأ ُكْم َس ْي ْشـَهـَد َعَل ـ

وُدُآْم  ـَوُجُل ِكاَل َل ْنـ ْع ـُم َأنَّ اَهللا َال َي ـُت ـْن ونَ  َظـَن ْعَمُل ا َت ًرا ِممَّ  {ُم َآِثي
  ]٢١/فصلت[

ًة } ـ  ٥٣ َد ـًة َواِح ُم ُأمـَّ ُه َل َجَع ـَء اُهللا َل ْو َشآ ـَوَوَل ِكاَل ن يـَّْنـ ـْدِخُل َم ي  ُي َشآُء ِف ـ
ِه َوالظَّاِلُموَن َما َل                     {ُهْم ِمْن َوِليٍّ َوَال َنِصيٍرَرْحَمِت

  ]٦/الشورى[

ـ ٥٤ َغْوا ِفي اَالْرِض }   َب ِه َل اِد ِعَب ْو َبَسَط اُهللا الرِّْزَق ِل كِ اَلـَوَوَل َدٍر   ْنـ َق ـزِّ ُل ِب  يـُـَن
ِه َخِبيٌر  اِد ِعَب نَُّه ِب                       {َبِصيٌرمـَّـا َيَشآُء ِإ

  ]٢٥/الشورى[

ِكَتاُب َوَال اَوَآَذ} ـ  ٥٥ ْمِرَنا َما ُآْنَت َتْدِري َما اْل ْيَك ُروًحا ِمَن َا َل ـْـَنآ ِإ ـَي  ِلَك َأْوحـ

َك                 ْنـِكاَلـَواِاليـَماُن   ا َوِإنَّ اِدَن ْن ِعَب َشـآُء ِم ن نَّـ ِه َم ـْهِدي ِب اُه ُنوًرا نــَّ َن ْل  َجَع
َتْهِدي ِإ يٍمَل ِق                     {َلى ِصَراٍط مُّْسَت

  ]٤٩/الشورى[

اُهْم } ـ ٥٦ ْمَن ِميَن َآْنـِكاَلـَوَوَما َظَل   ]٧٦/الزخرف[            {اُنوا ُهُم الظَّاِل

ُهْم  } ـ  ٥٧ ْن َصَر ِم َشآُء اُهللا َالنَت ْو َي َك َوَل ـَوَذِل ِكاَل َضـُكْم ْنـ َو  بـَــْع ـُل ـْ ـَبـ ـِيـ  لـّـ
ـْع ـَب ــُلوا ِفي َسِبيِل اِهللاِب ُهْمـٍض َوالـِذيَن قاَت ْعَماَل َلْن ُيِضلَّ َأ          {¨ َف

  ]٥/محمد[    

كِ اَلـَوـ نواومتَقاَلِت اَالْعَراُب آ مـَــنَّـا ُقل لَّْم } ـ  ٥٨ نْ ـ ـا    ـ ْمَنا َوَلـمَّ َل ْس ـوا َأ  ُقـوُل
وا ا     ُكْم َوِإْن ُتِطيُع وِب ُل ي ُق ـَماُن ِف ْدُخِل اِالي ْن   َي ْتُكم مِّ ِل ُه َال َي وَل َهللا َوَرُس

ُكْم َشْي ْعَماِل                    {ًئا ِإنَّ اَهللا َغُفوٌر َرِحيٌمَا
  ]١٤/الحجرات[



 ـ١٦٨ـ  

ُه } ـ ٥٩ ُت ْي ْطَغ ُه َربََّنا مآ َأ ِريُن ِعيٍدْنـِكاَلـَوَقاَل َق          { َآاَن ِفي َضَالٍل َب
  ]٢٧/ق[

ُك} ـ ٦٠ ِه ِمْن ْي َل ْقَرُب ِإ             { َال ُتْبِصُروَنْنـِكاَلـَوْم َوَنْحُن َأ
  ]٨٨/الواقعة[

   ]٣١/القيامة[                   { َآذََّب َوَتَولَّىْنـِكاَلـَو} ـ ٦١
  

   بحسب ما قبلها"لكن"تصنيف : الملحق الثاني

  مشددة وساكنة النون مقرونة بالواو بعد النفي" لكن" اآليات اليت وردت فيها 

   مرة٣٢ ":ما" بعد النفي بـ ))لكن/لكن+و(( ـ ١

  ":ما" بعد النفي بِـ ))لكن+و((أ ـ  •

، ٨٦/، طـه  ٥٦/، التوبـة  ١٧/، األنفـال  ١٠٥/، املائدة ١٧٩/، آل عمران  ١٠١/البقرة
  .٤٥/، القصص٢/احلج

  ":ما" بعد النفي بـ ))لكن+و((ب ـ  •

، ١٥٦/، النــساء١١٧/، آل عمــران٧٨/، آل عمــران٢٢/، آل عمــران٥٦/البقــرة
، ١٠١/، هـود  ٣٧/، يـونس  ٧١/، التوبـة  ١٦٠/، األعـراف  ٦٩/، األنعام ٠٧/املائدة
، ٤٠/، العنكبـوت  ٤٦/، القصص ١٨/، الفرقان ١١٨/، النحل ٣٣/ ، النحل ١١١/يوسف
  .٢٧/، ق٧٩/، الزخرف٤٩/، الشورى٢١/، فصلت٤٠/، األحزاب٠٨/الروم

  )مرتني(" لَم" بعد النفي بـ ))لكن/لكن+و(( ـ ٢

  .١٧/األنفال": لَم" بعد النفي بـ ))نلك+و((أ ـ  •

  .١٤/احلجرات": لَم" بعد النفي بـ ))لكن+و((ب ـ  •

  )مرتني(" لَن" بعد النفي بـ ))لكن+و(( ـ ٣

  .٣٥/، احلج١٤٣/األعراف
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  ) مرات٦(" لَيس" بعد النفي بـ ))لكن/لكن+و(( ـ ٤

  ": لَيس" بعد النفي بـ ))لكن+و((أ ـ  •

  .٦٦/، األعراف٦٠/، األعراف٢٧١/البقرة

  ": لَيس" بعد النفي بـ ))لكن+و((أ ـ  •

  .٠٥/، األحزاب١٨٨/، البقرة١٧٦/البقرة

  

  ) مرات٨(" الَ" بعد النفي بـ ))لكن/لكن+و(( ـ ٥

  ": الَ" بعد النفي بـ ))لكن+و((أ ـ  •

  .٥/، الروم٥٦/، القصص٤٤/، يونس٣٤/األنعام

  ": الَ"ي بـ  بعد النف))لكن+و((ب ـ  •

  .٣١/، القيامة٤٤/، احلج٩١/ائدةملا، ٢٢٣/البقرة

  مشددة وساكنة النون بعد اإلثبات" لكن" اآليات اليت وردت فيها 

  ) مرة١٩() امسية وفعلية( بعد مجل مثبتة ))لكن/لكن(( ـ ١

  : ))لكن+و((أ ـ  •

، ١/، الرعـد  ٥٧/، القـصص  ١٢/، القـصص  ٤٠/، يوسـف  ٣٨/، يوسف ٢١/يوسف
  .٨/، املنافقون٧/، املنافقون٢٥/، اجلاثية٥٥/، الروم٢٩/مالرو

  : ))لكن((ب ـ  •

  .٣٨/، مرمي٣٧/، الكهف١٦٥/، النساء٦١/النساء

  : ))لكن+و((جـ ـ  •

  .٨٨/، الواقعة٧٨/، األعراف٣٧/، األعراف٢٣٣/البقرة

  ) مرات٤("  بلى" بعد ))لكن/لكن+و(( ـ ٢
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  .١٣/، احلديد٣٨/النحل": بلى" بعد ))لكن+و((أ ـ  •

  .٦٨/، الزمر٢٥٩/البقرة": بلى" بعد ))لكن+و((ب ـ  •

  )مرتني("  بلْ" بعد ))لكن/لكن+و(( ـ ٣

  .٤٦الزمر": بلْ" بعد ))لكن+و((أ ـ  •

  .١٥٣/البقرة": بلْ" بعد ))لكن+و((ب ـ  •

  مشددة وساكنة النون مقرونة بالواو بعد التوكيد" لكن" اآليات اليت وردت فيها 

  .٥٦/غافر): مرة واحدة( بعد الم االبتداء ))لكن+و(( ـ ١

  .٧٨/الزخرف): مرة واحدة(" لقد" بعد ))لكن+و(( ـ ٢

  ):  مرات٥(" إنَّ" بعد التوكيد بـ ))لكن+و(( ـ ٣

  .٤٥/، الطور٣٦/، سبأ٢٩/، هود١٧/، هود٣٨/األنعام

" إن"الداخلـة علـى خـرب    الالم الزحلقة "+ إنَّ" بعد التوكيد بـ ))لكن+و(( ـ  ٤
  )مرات٦(

  .٦١/، غافر٥٩/، غافر٧٥/، النمل٦٨/، يوسف٦٠/، يونس٢٤١/البقرة

  ):  مرات٤(" أال إنَّ" بعد التوكيد بـ ))لكن/لكن+و(( ـ ٥

  .٥٥/، يونس١٣٠/األعراف: ))لكن+و((أ ـ  •

  .١٢/، البقرة١١/البقرة: ))لكن+و((ب ـ  •

  ):  مرات٧(صر  بعد الق))لَِكن/لكن+و(( ـ ٦

  .٢٢/، األحقاف١٨٧/األعراف": إمنا" بعد القصر بـ ))لكن+و((أ ـ 

  ":إالّ... إنْ " بعد القصر ))لكن/لكن+و((ب ـ  •

  .١٤/، إبراهيم٣٤/األنفال: ))لكن+و(( ـ ١

  .٤٤/اإلسراء: ))لكن+و(( ـ ٢

  .٣٧/، الدخان٢٨/سبأ": إالّ... ما " بعد ))لكن+و((جـ ـ  •
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  :مشددة وساكنة النون بعد الشرط" لكن"يات اليت وردت فيها  اآل

  .١٩/الزمر): مرة واحدة: ("من" بعد الشرط بـ ))لَِكن(( ـ ١

• ))و+لَِكن(( بعد الشرط بـ "نم) "١٠٦/النحل): مرة واحدة.  

  .٦/احلشر): مرة واحدة: ("ما" بعد الشرط بـ ))لَِكن+و(( ـ ٢

  ٨٩/التوبة): مرة واحدة: ("ذاإ" بعد ))لَِكن(( ـ ٣

  ١٠٤/يونس): مرة واحدة: : ("ِإنْ" بعد ))لَِكن+و(( ـ ٤

  ): مرة٢١: ("لَو" بعد ))لَِكن/لَِكن+و(( ـ ٥

  ":لَو" بعد ))لَِكن+و((أ ـ  •

، ٦٤/، األنفـال  ٤٤/، األنفـال  ١٧٦/، األعراف ١١٢/، األنعام ٨٣/، املائدة ٢٥١/البقرة
  .٧/احلجرات

  ":لَو" بعد ))ِكنلَ+و((ب ـ  •

، ٤٢/، التوبـة  ٤٢/، األنفـال  ٩٥/، األعـراف  ٥٠/، املائـدة  ٤٥/، النساء ٢٥١/البقرة
، ٢٥/، الشورى٦/، الشورى ٤٦/، فاطر ١٣/، السجدة ٩٣/، النحل ٦١/، النحل ٤٦/التوبة
  ٥/حممد

  ): مرات٣: ("لَوال" بعد ))لَِكن/لَِكن+و(( ـ ٦

  . ٢١/، النور٢٤٩/رةالبق": لَوال" بعد ))لَِكن+و((أ ـ  •

  .٤٤/األنعام": لَوال" بعد ))لَِكن+و((ب ـ  •

  :)مرتني(بعد النهي " لكن" اآليات اليت وردت فيها 

  .١٩٨/آل عمران:  بعد النهي))لَِكن((أ ـ  •

  .٥٣/األحزاب: بعد النهي))لَِكن+و((ب ـ  •
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  الملحق الثالث
   الساآنة الّنون"ْلكن" الفعلية التي تلت  المشدَّدة وأحوال الجملة"لكنَّ" أحوال خبر 

" دة" لكناملشد:  

  : آيات٧املشددة يف القرآن الكرمي مفردا يف " لكن"أ ـ جاء خرب 

، ٢/، احلـج  ٥٦/، التوبـة  ٦٦/، األعـراف  ٦٠/، األعـراف  ٨٣/، املائـدة  ٢٤٩/البقرة
  .٧٨/الزخرف

  : مرة١٣املشددة مجلة فعليةفعلها ماٍض " لكن"ب ـ وجاء خرب 

، ٨٦/، طـه  ٦٤/، األنفـال  ٤٤/، األنفـال  ١٧/، األنفال ١٧٦/، األعراف ١٠١/البقرة
  .١٣/، احلديد٧/، احلجرات٢٢/، األحقاف٥٥/، الروم٤٥/القصص

  ): آية٤٢(املشددة مجلة فعليةفعلها مضارع يف " لكن"جـ ـ وجاء خرب 

ـ  ١٠٥/، املائـدة  ١٧٩/، آل عمران  ٢٧١/، البقرة ٢٥١/، البقرة ٢٤١/البقرة ، ٣٤/ام، األنع
، ٤٤/، يـونس  ٣٤/، األنفـال  ١٨٧/، األعراف ١٣٠/، األعراف ١١٢/، األنعام ٣٨/األنعام
، ٤٠/، يوسـف  ٣٨/، يوسـف  ٢١/، يوسف ٢٩/، هود ١٧/، هود ٦٠/، يونس ٥٥/يونس
، ١٢/، القـصص  ٧٥/، النمل ٢١/، النور ٣٨/، النحل ١٤/، إبراهيم ٠١/، الرعد ٦٨/يوسف
، ٤٦/، الزمـر  ٣٦/، سـبأ  ٢٨/، سـبأ  ٢٩/، الروم ٠٥/، الروم ٥٧/، القصص ٥٦/القصص
، ٠٦/، احلـشر  ٤٥/، الطـور  ٢٥/، اجلاثيـة  ٣٧/، الدخان ٦١/، غافر ٥٩/، غافر ٥٦/غافر

  .٠٨/، املنافقون٠٧/املنافقون

" اكنة النون" لكنالس:  

  : آية، وهي على قسمني٢٤ يف  مجلة فعلية فعلها ماٍض))لكن+و(( ـ جاءت بعد ١

  : آيات هي١٠يف " كان" مجلة مبدوءة  ِبـ ))لكن+و(( جاءت بعد  •

، ١١٨/، النحـل  ٣٣/، النحـل  ٧١/، التوبة ١٦٠/، األعراف ٦٦/، آل عمران  ٥٦/البقرة
  .٢٧/، ق٧٦/، الزخرف٠٨/، الروم٤٠/العنكبوت

  : آية هي١٤ يف "كان" مجلة فعلية فعلها ماٍض بغري ))لكن+و((وجاءت بعد  •
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، ٤٢/، التوبـة ٩٥/، األعـراف  ٤٤/، األنعـام  ١٥٦/، النـساء  ٤٥/، النساء ٢٥١/البقرة
، ٢١/، فـصلت  ٦٨/، الزمـر  ١٣/، الـسجدة  ١٨/، الفرقـان  ١٠١/، هـود  ٤٦/التوبة

  .٣١/، القيامة٤٩/الشورى

  : آية٢٠يف  ))لكن+و(( ـ جاءت اجلملة فعلية اليت فعلها مضارع بعد ٢

، ١١٧/، آل عمـران   ٢٣٣/، البقـرة  ٢٢٣/، البقرة ١٥٣/، البقرة ١٢/، البقرة ١١/البقرة
، ٦١/، النحـل  ١٠٤/، يـونس  ٧٨/، األعـراف  ٣٧/، األعراف ٩١/، املائدة ٠٧/املائدة
، ٢٥/، الشورى ٠٦/، الشورى ٤٦/، فاطر ٤٤/، احلج ٣٥/، احلج ٤٤/، اإلسراء ٩٣/النحل
  .٨٨/الواقعة

  : آيات٣يف  ))لكن+و(( ـ وجاء فعل أمر بعد ٣

  .١٤/، احلجرات١٤٣/، األعراف٧٨/آل عمران

  : آيات هي٥يف  ))لكن+و(( ـ وقد حِذف الفعل املاضي بعد ٤

  .٤٠/، األحزاب٤٦/، القصص١١١/، يوسف٣٧/، يونس٦٩/األنعام

  :يف اآليات التالية ـ كما حِذف الفعل املاضي الذي تتعلّق به الم التعليل ٥

  .٠٥/، حممد٤٢/، األنفال٥٠/، املائدة٢٥٩/البقرة

  :يف آيتني مجلة شرطية ))لكن+و(( ـ جاء بعد ٦

  .١٠٦/، النحل٥٣/األحزاب

  : آيات٣يف  مجلة امسية ))لكن+و((ـ وجاء بعد  ٧

  .٠٥/، األحزاب١٨٨/، البقرة١٧٦/البقرة
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  الملحق الرابع
  معجم المصطلحات الواردة في البحث

 Assertion •  إثبات •

 Inférence •  استدالل  •

 Implication •  استلزام •

 Persuasion •  إقناع •

 Pragmatique •  تداولية •

 Progression textuelle •  تطور نصي •

 Polyphonie •  تعدد األصوات •

 Restriction •  تقييد •

 contradiction •  تناقض •

 Orientation argumentative •  توجيه ِحجاجي •

 Antiorientation argumentative •  توجيه مناِقض للحجج •

 Argumentation •  ِحجاج •

 Argument •  ُحجة •

 Argument explicité •  ُحجة ظاهرة •

 Contre argument •  حجة مناِقضة •

 Discour •  خطاب •

 Réfutation •  دحض •

 Connecteur argumentatif •  رابط ِحجاجي •

 Support •  سند أو ِدعامة •

 Consonne •  صامت •
  



 ـ١٧٦ـ  

 Garant •  ضامن •

 Présupposition •  فرضية •

 Espace sémantique •  فضاء داليل •

 Locuteur •  متكلِّم •

 Voyelle •  مصوت •

 Donnée •  معطاة •

 Introducteur d’arguments •  مقدم للحجج •

 Conclusion implicite •  نتيجة مضمرة •

 Négation •  نفي •

 Fonction •  وظيفة •

  
  
  
  
  
  

  



 ـ١٧٧ـ  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الـفهارس



 ـ١٧٨ـ  

  فهرس المصادر والمراجع العربية

  .م١٩٩١ القرآن الكرمي برواية ورش، طبع بإشراف املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ∗

مكتبة األجنلـو   : لغوية، مطبعة أبناء وهبة حممد حسان، نشر      األصوات ال : إبراهيم أنيس ∗ 
  .١٩٦١مصرية، القاهرة، 

حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تقـدمي            :  ابن األصبع املصري   ∗
  .حفين حممد شرف، القاهرة: وحتقيق

مـرية، دار الكتـب     التفسري الكبري، حتقيق وتعليق عبد الرمحن ع      :  ابن تيميه تقي الدين    ∗
  .العلمية، بريوت لبنان

  :  ابن جين أبو الفتح عثمان∗

مـصطفى الـسقا،    : سـر صـناعـة اإلعراب، حتقيق   ـ    
شركة : حممد الرفراف، إبراهيم مصطفى، عبد اهللا أمني، طبع

، ١مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبـصر، ط        
  .م١٩٥٤هـ ـ ١٣٧٤

حتقيق اهلادي كـشريدة بـدون       كتاب اللّمع يف النحو،      ـ  
  .م١٩٧٦ناشر، 

إبراهيم مصطفى، وعبد اهللا أمـني، ط       :  املنصف، حتقيق  ـ  
  .م١٩٥٤، ١

سـعيد األفغـاين،    : حجة القراءات، حتقيق  :  ابن زجنلة أبو زرعة عبد الرمحن بن حممد        ∗
  .مؤسسة الرسالة، بريوت

 عبد احلـسني الفتلـي،      :األصول يف النحو، حتقيق   :  ابن السراج أبو بكر حممد بن سهل       ∗
  .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، ١مؤسسة الرسالة، ط

تفسري التحرير والتنوير، املطبعة الرمسية للجمهورية التونسية،       :  ابن عاشور حممد الطاهر    ∗
  .م١٩٧٣الدار التونسية للنشر، 



 ـ١٧٩ـ  

أمحد عبد الستار اجلواري وعبد اهللا اجلبـوري، مطبعـة          : املقرب، حتقيق :  ابن عصفور  ∗
  .١٩٧١، ١لعاين، بغداد، طاإلشبيلي ا

حممد حميـي   : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، حتقيق       :  ابن عقيل اء الدين عبد اهللا      ∗
الدين عبد احلميد، دار العلوم احلديثة، بريوت، لبنـان،         

  ).د، ط، ت(
أساليب اإلقناع يف القرآن الكرمي مع دراسـة تطبيقيـة          :  ابن عيسى عبد القاهر بطاهر     ∗

  .م١٩٩٠رقان، رسالة ماجستري، عمان، لسورة الف
الصاحيب يف فقه اللّغة وسنن العرب يف كالمهـا، حتقيـق           :  ابن فارس أبو احلسني أمحد     ∗

مؤسـسة بـدران    : مصطفى الشوميي، طبع ونشر   : وتقدمي
  .م١٩٦٣هـ ـ  ١٣٨٢للطباعة والنشر، بريوت لبنان، 

حممد :  وتكميل املقاصد، حتقيق   تسهيل الفوائد :  ابن مالك مجال الدين حممد بن عبد اهللا        ∗
دار الكتاب العـريب    : كامل بركات، الناشر  

هــ ـ   ١٣٨٣للطباعة والنشر، القـاهرة،  
  .م١٩٦٨

  .لسان العرب، دار صادر، بريوت:  ابن منظور أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم∗
  : ابن هشام األنصاري أبو حممد عبد اهللا مجال الدين∗

فية ابن مالك،   أوضح املسالك إىل أل   ـ    
حممد حميي الدين   : حتقيق وضبط وتعليق  

عبد احلميد، مطبعة الـسعادة، مـصر،    
  .م١٩٤٩هـ ـ  ١٣٦٧

شرح شذور الذهب يف معرفة كالم      ـ    
حممد حميي الدين عبـد     : العرب، حتقيق 

احلميد، املكتبة التجارية الكربى مبصر،     
  .م١٩٦٥هـ ـ  ١٣٨٥، ١٠ط 

عه شرح قطر الندى وبلّ الصدى وم     ـ    
كتاب اهلدى بتحقيق شرح قطر الندي،      

حممد حميي الدين عبد احلميـد،      : حتقيق



 ـ١٨٠ـ  

دار رحاب للطباعة والنشر والتوزيـع      
  ).د،ط،ت(
مغين اللبيب عن كتب األعاريـب،     ـ    

حممد حميي الدين عبـد     : حتقيق وتفصيل 
دار الكتاب العـريب،    : احلميد، الناشر 
  .لبنان بريوت

شــرح الـمـفــصـل، عالــم      : ـن ابـن يـعـيـش مـوفّـق الـدي    ∗
  ).د، ط، ت(الكـتـب، بريوت

  : أبو حيان األندلسي أثري الدين أبو عبد اهللا حممد بن يوسف∗
التفسيـر الكـبـيـر املسمى   ـ    

بالبحر احمليط، مطبعـة الـسعادة،      
ــصر، ط ـــ ـ   ١٣٢٨، ١م ه

  .م١٩١٠
النكت الـحـسان يف شـرح      ـ    

عبد : غاية اإلحسان، حتقيق ودراسة 
سني الفتلي، مؤسسة الرسـالة،     احل

  .م١٩٨٥، ١بريوت، ط
إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، دار        :  أبو السعود حممد بن حممد العمادي      ∗

  .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
معجم حروف املعاين، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بـريوت،          :  أمحد مجيل شامي   ∗

  .م١٩٨٢، ١ط
سلمان حسن العاين، مكتبـة املنـار،       : يف التحليل اللغوي، قدم له    :  عمايرة  أمحد خليل  ∗

  .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، ١األردن، ط
معجم املصطلحات البالغية وتطورها، مطبعة امع العلمـي العراقـي،          : أمحد مطلوب  ∗

  .م١٩٨٣
 بـريوت،   جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، دار الكتب العلمية،        : أمحد اهلامشي  ∗

  )د، ت(، ٦لبنان، ط 



 ـ١٨١ـ  

  )د، ط، ت(شرح التصريح على التوضيح، القاهرة، : األزهري خالد عبد اهللا ∗
  ).د، ط، ت(شرح الكافية : االسترابادي رضي الدين ∗
:  منهج السالك إىل ألفية ابن مالك، تـصحيح        :األمشوين نور الدين أبو احلسن علي بن حممد        ∗

 علـي صـبيح     إبراهيم الدجلموين، مطبعة حممد   
  ).د، ط، ت(وأوالده مبيدان األزهر مبصر 

 روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع        :األلوسي أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود       ∗
املثاين، إدارة الطباعة املنريية، دار إحياء التراث       

  .العريب، بريوت، لبنان
 للطباعة والنشر، بريوت لــبنان،      أساليب التوكيد، دار الفكر اللبـنـاين    : إلياس ديـب  ∗

  . م١٩٨٤
  :األنباري كمال الدين أبو الربكات ∗

حممد جة البيطار، مطبعـة  : أسرار العربية، حتقيقـ    
  .م١٩٥٧هـ ـ  ١٣٧٧الترقي بدمشق، 

اإلغـراب يف جدل اإلعراب وملع األدلّة يف أصول        ـ    
النحو، حتقيق وتقـدمي سـعيد األفغـاين، دمـشق،          

  .م١٩٥٧
 :نصاف يف مسائل اخلـالف بـني النحـويني        اإلـ    

حممد حميي الدين عبـد     : البصريني والكوفيني، حتقيق  
  .١٩٦١، أبريل ٤احلميد، ط

حممد أبـو   : نزهة األِلباء يف طبقات األدباء، حتقيق     ـ    
الفضل إبراهيم، دار ضة مـصر للطباعـة والنـشر،          

  .الفجالة، القاهرة
رمضان عبد التواب، مكتبة    : العربية، تصحيح وتعليق  التطور النحوي للغة    : براجشتراسر ∗

  .م١٩٨٢اخلاجني بالقاهرة، دار الرفاعى بالرياض، 
  :اجلرجاين عبد القاهر ∗



 ـ١٨٢ـ  

حممد عبد املنعم خفـاجي،     : دالئل اإلعجاز، تعليق وشرح   ـ    
هــ ـ    ١٣٩٨، ١مكتبة القـاهرة، ط  : مطبعة الفجالة، الناشر

  .م١٩٦٩
خالـد  :  أصول علم العربية، شرح    العوامل املائة النحوية يف   ـ    

زهران البـدراوي،   : األزهري اجلرجاوي، حتقيق وتقدمي وتعليق    
  .٢دار املعارف، القاهرة، ط 

التعريفات، مكتبة لبنان، ديباجـة ريـاض الـصلح،         : اجلر جاين علي بن حممد الشريف      ∗
  .م١٩٩٠

منوذجا، جملة اللغـة    البنية احلجاجية يف القرآن الكرمي، سورة النمل        : احلواس مسعودى  ∗
  .م١٩٩٧، ديسمرب ١٢واألدب العريب، العدد 

عـلـم الـمـعـانـي، دار نـهــضـة مــصـر       : درويش الـجـنـدي  ∗
  .للطـبـع والـنـشـــر

  .١٩٣٨، ١التفسري الكبري، املطبعة البهية املصرية، ط : الرازي فخر الدين ∗

قه وخرج شواهده وعلّق عليـه      معاين احلروف، حقّ  : الرماين أبو احلسن علي بن عيسى      ∗
عبد الفتـاح   : وقدم له وترجم للرماين وأرخ لعصره     

إمساعيل شليب، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة،       
  .م١٩٨٤، ٣ط 

  :الزجاجي أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق ∗

اجلمل، تصحيح وشرح ابـن أيب شـنب،        ـ    
د، (م،  ١٩٢٦مطبعة جول كربو نل باجلزائر،      

  ).ط

علي توفيق  :  حروف املعاين، حتقيق وتقدمي    ـ  
، ٢احلمد، مؤسـسة الرسـالة بـريوت، ط         

  .م١٩٢٦



 ـ١٨٣ـ  

أبـو الفـضل    : الربهان يف علوم القرآن، حتقيق    : الزركشي بدر الدين حممد بن عبد اهللا       ∗
هــ،  ١٤٠٨إبراهيم، دار اجليل، بـريوت،      

  .م١٩٨٨

  :الزخمشري فخر خوار زم أبو القاسم حممود بن عمر ∗

اف عن حقائق غوا مض الترتيـل       الكشـ    
وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، املطبعة      

هــ ـ    ١٣٤٤البهية املصرية، مـصر،  
  م١٩٢٥

 املفصل يف علم العربية، مطبعة التقدم       ـ  
  .هـ١٣٢٣، ١مبصر، ط 

يف علم األصوات اللغويـة وعــيوب الـنطــق، دار          : زهـران البدراوي  ∗
  .م١٩٩٤، ١املعارف، ط

: مفتاح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه وعلّق عليـه       : بو يعقوب يوسف بن أيب بكر     السكاكي أ  ∗
  .نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان

حممد إبـراهيم البنـا، دار   : نتائج الفكر يف النحو، حتقيق   : السهيلي عبد الرمحن عبد اهللا     ∗
  .م١٩٨٤، ٢الرياض للنشر والتوزيع، ط 

 الكتاب، املطبعة الكربى األمريية ببوالق مـصر        : عثمان بن قنرب   سيبوبه أبو بشر عمرو بن     ∗
  .هـ١٣١٦، ١احملمية، ط 

  :السيوطي جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ∗

اإلتـقـان فـي علوم القرآن، شـركة      ـ    
مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، ط       

  م١٩٧٨هـ ـ  ١٣٩٨، ٤



 ـ١٨٤ـ  

ميـة،  األشباه والنظائر، دار الكتـب العل     ـ    
  .بريوت لبنان

مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع يف علـم         ـ    
السيد حممـد بـدر الـدين       : العربية، تصحيح 

النعساين، دار املعرفة للطباعة والنشر، بـريوت       
  ).د، ط، ت(لبنان، 

توكيد اجلملة يف العربية، مفهومة وأدواته، جملة اللغة واألدب العريب،          : الشريف ميهويب  ∗
  .م١٩٩٧، ماي ١١العدد 

اللّـبــاب يف الـنحــو، دار مكـتـبــة        : الصابوين عـبــد الوهـاب     ∗
  .الـشـرق، بـيـروت

، ٤صفوة التفاسـري، دار القـرآن الكـرمي، بـريوت، ط         : الصابوين حممد علي   ∗
  م١٩٨١هـ ـ  ١٤٠٢

فتحـي أمحـد    :  التبصرة والتذكرة، حتقيق   :الصيمري أبو حممد عبد اهللا بن علي بن إسحاق         ∗
علي الدين، دار الفكر، دمـشق،      مصطفي  

  م١٩٨٢، ١ط 

شرح الكافية الشافية، حتقيق عبد     : الطائي كمال الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا          ∗
املنعم أمحد هريدي، دار املأمون للتراث،      

  .١٩٨٦، ١ط 

جممع البيان يف تفسري القـرآن، دار الفكـر ودار          : الطربسي أبو علي الفضل بن احلسن      ∗
هــ ـ    ١٣٧٧، ١اللبناين، بـريوت، ط  الكتاب 
  .م١٩٥٧

منطق العرب من وجهة نظر املنطق احلديث، دار الطليعـة للطباعـة            : عادل فاخوري  ∗
  .١٩٨١، ٢والنشر، بريوت، ط



 ـ١٨٥ـ  

النحو الوايف مع ربطه باألساليب الرفيعة واحلياة اللغويـة املتجـددة، دار            : عباس حسن  ∗
  .٢، ط ٣، وج١٩٧٥، ٥، ط ١املعارف مبصر، ج 

، ٢مكتبة اآلدب، ط  : اإلعراب الكامل آليات القرآن الكرمي، الناشر     : عبد اجلواد الطيب   ∗
  م١٩٩٤هـ ـ  ١٤١٤

  .م١٩٨٤، ١الكالم إنتاجه وحتليله، ط: عبد الرمحن أيوب ∗

  .١مدرسة البصرة النحوية نشأا وتطورها، توزيع دار املعارف مصر، ط: عبد الرمحن السيد ∗

، ١٢منوذج املقطع الربهاين، جملة اللغة واألدب العريب، العـدد          : دةعـبـد القادر بوزي   ∗
  .م١٩٩٧هـ ـ  ديسمرب ١٤١٨شعبان 

  م١٩٩٢، ١علم األصوات اللغوية، دار الفكر اللبناين، بريوت، ط : عصام نور الدين ∗

  م١٨٦٣الكليات، بوالق، القاهرة، : العكربي أبو البقاء ∗

املعجم الوايف يف أدوات النحـو العـريب، دار         : يبعلي توفيق احلمد ويوسف مجيل الزغ      ∗
  م١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٤، ٢األمل، ط 

حسن شاذيل فرهور، مطبعـة دار  : اإليضاح العضدي، حتقيق وتقدمي   : الفارسي أبو علي   ∗
  .م١٩٦٩، ١التأليف، القاهرة، ط 

 متـام : أقسام الكالم العريب من حيث الشكل والوظيفة، قدم له        : فاضل مصطفى الساقي   ∗
مكتبة اخلاجني، القاهرة،   : حسان، املطبعة العاملية مبصر، الناشر    

  .م١٩٧٧هـ ـ  ١٣٩٧
أمحد يوسف جنايت، حممـد علـي       : معاين القرآن، حتقيق  : الفراء أبو زكريا حيىي بن زياد      ∗

هــ ـ    ١٣٧٤النجار، طبعة دار الكتـب املـصرية،   
  .م١٩٥٥

وي التمييز يف لطائف الكتـاب العزيـز،         بصائر ذ  :الفريوز ابادي جمد الدين حممد بن يعقوب       ∗
  .حممد علي النجار، املكتبة العلمية، بريوت: حتقيق

اجلامع ألحكـام القـرآن، مطبعـة دار       : القرطيب أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري        ∗
هــ ـ   ١٣٧٢الكتـب املـصرية،   

  م١٩٥٢



 ـ١٨٦ـ  

:  النحاة، حتقيـق   إنباه الرواة على أنباء   : القفطي مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف        ∗
حممد أبو الفصل إبراهيم، مطبعـة دار       

ــاهرة، ط  ــصرية، الق ــب امل ، ١الكت
  .م١٩٥٠

  .م١٩٧٣علم اللغة العام، القسم الثاين األصوات، دار املعارف مبصر، : كمال حممد بشر ∗
أمحـد حممـد    : رصف املباين يف شرح حروف املعاين، حتقيـق       : املالقي أمحد عبد النور    ∗

  م١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥، ٢لقلم، دمشق، ط اخلراط، دار ا
حممد عبد اخلـالق عـضيمة، عـامل        : املقتضب، حتقيق : املربد أبو العباس حممد بن يزيد      ∗

  .الكتب، بريوت
  .م١٩٧٩أصول النحو العريب، مطبعة جامعة تشرين الالذقية : حممد خري احللواين ∗
، ٢، ط ٩مكتبة القاهرة ج  : شرتفسري القرآن الكرمي الشهري باملنار، النا     : حممد رشيد رضا   ∗

  .٤، ط١١هـ، وج١٣٦٧
دراسات ألسلوب القرآن الكـرمي، دار احلـديث، مطبعـة          : حممد عبد اخلالق عضيمة    ∗

  ).د، ط، ت(السعادة، 
شاف جديد خصب اليف جـانري، جملـة اللغـة          تنظريات احملاجة، اك  : حممد حيياتن  ∗

  .م١٩٩٧، ماي ١١واألدب العريب، العدد 
  .م١٩٩٢، ٢حلمي خليل، دار الفكر العريب، ط : علم اللغة، قدم له: حممود السعران ∗
حروف املعاين بني دقائق النحو ولطـائف الفقـه، منـشأة املعـارف             : حممود سعيد  ∗

  .باإلسكندرية مصر
فخر الدين قباوة وحممـد     : اجلين الداين يف حروف املعاين، حتقيق     : املرادي احلسن بن قاسم    ∗

هــ ـ    ١٣٩٣، ١ربيـة حبلـب، ط   ندمي فاضل، املكتبة الع
  م١٩٧٣

أسامة طه الرفاعي،   : الفوائد الضيائية، دراسة وحتقيق   : مالَّ احلامي نور الدين عبد الرمحن      ∗
  .دار الكتاب اإلسالمي، استانبول تركيا

  .م١٩٩٣، ٣٧اللسان العريب، العدد : املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم جامعة الدول العربية ∗



 ـ١٨٧ـ  

النحو العريب نقد وتوجيه، منشورات املكتبة العصرية، صيدا، بريوت،         : دي املخُزومي مه ∗
  .م١٩٦٤، ١ط 

تفسري القـرآن الكـرمي، دار إحيـاء    : النسفي أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود       ∗
الكتب العربية، عيسى البايب احللـيب      

  ).د، ط، ت.(وشركاه

  فهرس المراجع األجنبية 

∗ ADAM (Jean-Michel):- Eléments de linguistique textuelle, Margada. 
            -Les Textes: types et prototypes, Natan. 

∗ ANSCOMBRE (Jean-Claude) et Ducort (Oswald):-  L’argumentation dans la  
        langue, Margada. 

∗ DUCROT (Oswald): - Les échelles argmentatives, Minuit, Paris, 1980. 
    - les mots du discours, Minuit, Paris, Janvier 1980. 

∗ MAINGUENEAU (Dominique):- Eléments de linguistique pour le texte  
          littéraire, Bordas, Paris, 1986. 
      - Nouvelles tendances en analyse du  
         discours, Hachette, Edition n°1, 1987. 

∗ MOESCHLER (Jacques):- Argumentation et conversation, Hatier, 
Credif,  

      France, Février, 1988. 
 

 
 
 



 ـ١٨٨ـ  

  فهرس الموضوعات

 صفحة  الــمــوضــــوع

  ج  اإلهداء •

  د  كلمة شكر •

  و  املقدمة •

  ١  "لكن"الدراسات القديمة والحديثة في : الفصل األول

  ٢  أصل لكن

  ٦  دراسة صوتية" لكن: "لمبحث األولا •

  ٦  .صوتيا" لكن" ـ تقطيع ١

١٦   ـ لكن  

٢٦   ـ لكن  

  ٧  لكن وصفاا" ـ خمارج الصوامت املكونة لألداة ٢

  ٧   ـ الالم١

  ٧  أ ـ خمرجها

  ٨  ب ـ صفاا

  ٨   ـ اجلهر١

  ٨   ـ التوسط بني الشدة والرخاوة٢

  ٩   ـ الترقيق٣

  ٩   ـ االنفتاح٤

  ١٠   االحنراف ـ٥

  ١١   ـ الكاف٢

  ١١  أ ـ خمرجه

  ١١  ب ـ صفاته

  ١١   ـ اهلمس١

  ١٢   ـ الشدة٢
  



 ـ١٨٩ـ  

 صفحة  الــمــوضــــوع

  ١٢   ـ الترقيق٣

  ١٢   ـ االنفتاح٤

  ١٣   ـ النون٣

  ١٣  أ ـ خمرجه

  ١٣  ب ـ صفاته

  ١٣   ـ اجلهر١

  ١٣   ـ التوسط بني الشدة والرخاوة٢

  ١٣   ـ الترقيق٣

  ١٣   ـ الغنة٤

  ١٦  من األدوات المختصة باألسماء" لكن: "المبحث الثاني •

  ١٧  "لكن" ـ عمل ١

  ٢١  والفعل" لكن" ـ أوجه الشبه بني ٢

  ٢٣  "لكن" ـ دخول ما على ٣

  ٢٦  "لكن" ـ هل جيوز دخول الم االبتداء على خرب ٤

  ٣١  وحكمه إذا توسط بني املعمولني" لكن" ـ حكم املعطوف بني خرب ٥

  ٣٣   ـ تقدمي أحد معموليها٦

  ٣٦  ساكنة النون" لكن: "المبحث الثالث •

  ٣٦  بني املخففة واخلفيفة" لكن" ـ ١

  ٣٨  بني اإلعمال واإلمهال" لكن" ـ ختفيف ٢

  ٤٠  ".لكن" ـ شروط العطف بـ ٣

  ٤١  بعد اإلجياب؟" لكن" ـ هل جيوز العطف بـ ٤

  ٤٣  "بلْ"و " نلك" ـ أوجه االتفاق واالختالف بني ٥

  ٤٥  إذا جاءت قبل املفرد مقرونة بالواو" لكن" ـ حكم ٦

  ٤٧  البالغينيعند " لكن" ـ ٧
  



 ـ١٩٠ـ  

 صفحة  الــمــوضــــوع

  ٥٠  عند النحويين" لكن"داللة : المبحث الرابع •

  ٥٠   ـ االستدراك١

  ٥٠  تعريفه

  ٥٤   ـ التوكيد٢

  ٥٤  أ ـ تعريفه

  ٥٥  ب ـ أنواعه

  ٥٥  "لكن"لة االمسية بـ جـ ـ توكيد اجلم

  ٥٨  عند اللسانيين المحدثين" لكن"داللة : المبحث الخامس •

  ٥٨   ـ احلجاج١

  ٥٩  أ ـ تعريفه

  ٦١  ب ـ أنواعه

  ٦٢  رابط حجاجي" لكن"جـ ـ 

  ٦٦   ـ االستدراك٢

  ٦٨   ـ دعم اجلملة األوىل٣

  ٧١  الحجاج واالستدراك: الفصل الثاني

  ٧٢  لكن يف القرآن الكرمي

  ٧٥  الِحجاج: المبحث األول •

  ٧٥  ـ احلجاج يف القرآن الكرمي

  ٧٦  كرابط ِحجاجي" لكن"ـ اآليات اليت وردت فيها 

  ٩٠  االستدراك: المبحث الثاني •

  ٩٠  بعد النفي" لكن"ـ جميء 

  ١٠١  بعد اإلثبات والتوكيد" لكن"ـ جميء 

  ١٠٨  بعد الشرط" لكن"ـ جميء 

  
  

 صفحة  الــمــوضــــوع



 ـ١٩١ـ  

  ١١٧  االستدراك والتوآيد: لفصل الثالثا

"١١٨  يف القرآن الكرمي" لكن  

  ١٢١  بعد النفي" لكن"مجيء : المبحث األول •

  ١٢٩  بعد اإلثبات والتوكيد" لكن"مجيء : المبحث الثاني •

  ١٤٢  بعد الشرط" لكن"مجيء : المبحث الثالث •

  ١٤٨  الخاتمة •

  ١٥٢  الـمالحــــق

  ١٥٣  نةالمدو: الملحق األول •

  ١٦٩  بحسب ما قبلها" لكن"تصنيف : الملحق الثاني •

  ١٧٣  "لكن"وأحوال الجمل الفعلية بعد " لكن"أحوال خبر : الملحق الثالث •

  ١٧٥  معجم المصطلحات الواردة في البحث: الملحق الرابع •

  ١٧٧  الفــهـــارس

  ١٧٨  فهرس المصادر والمراجع العربية •

  ١٨٦  فهرس المراجع األجنبية •

  ١٨٧ فهرس الموضوعات •
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