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ملخص البحث :
تالف تطـــرق البحـــث الـــى األحـــرف التـــي تنصـــب الفعـــل المضـــارع فـــي القـــرآن الكـــریم واخـــ

المعــربین فــي عامــل النصــب أكــان بــالحرف ام بــان المضــمرة بعــده؟ وقــد بینــت أن النصــب لــم یكــن 

ثـم بینـت داللـة كـل حـرف مـن هـذه االحـرف الناصـبة بعـد ، بل كان بعامـل معنـوي، بهذا وال ذاك

عرض أقوال النحاة والمعربین والمفسرین فیها.
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Abstract:
This paper deals with the devices which affect the present verbs in

Holly Quran and the different of the lingustics view point recording the

topic either acausative done by the practical or by the normal device

called (An) the research has found that the acausative case is done by

none of above devices .

Finally the research points out the meaning of each device after

cancelling specialist in the field.7

أما بعد :، وعلى اله وصحبه، والصالة والسالم على رسول اهللا، والحمد هللا، بسم اهللا

، )١(فــان المشــهور فــي كتــب النحــو ان نواصــب الفعــل المضــارع هــي:أن و كــي و لــن واذن

وعنـد جمهـور النحـاة والمعـربین ان (أن) كمـا انهـا تنصـب الفعـل ، ولم ترد (اذن) في القرآن الكریم

ارع وهـــي مظهـــرة فانهـــا تنصـــبه وهـــي مضـــمرة بعـــد الم التعلیـــل والم الجحـــود و(حتـــى) وهـــي المضـــ

امـا (لـن) فقـد اجمـع النحـاة علـى ، وبعـد الـواو و (أو) و (ألفـاء) وهـي احـرف عطـف، أحرف جـر
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وكــذلك (كــي) عنــد جمهــور النحــاة ولمــا كــان البحــث یتعلــق ، انهــا تنصــب الفعــل المضــارع بنفســها

فقد اشتمل البحث على تمهیـد تطرقـت ، هو احد العوامل في النحو العربيبنصب المضارع الذي

  وهي ، فیه الى قضیة العامل وعلى ثالثة مباحث

االول : (أن) الناصبة المظهرة

المضمرةالثاني : (أن) الناصبة

الثالث: كي و لن

:التمھید
العامل عند النحاة: 

فـي رفـع الفاعـل ونصـب المفعـول : انمـا یقول ابن جني ((قال ابـو اسـحاق (وهـو الزجـاج)

فان قیل :فهال عكس ، ذلك للفرق بینهمافعل

وذلـك ان الفعـل ال یكـون لـه أكثـر مـن ، الحال فكانت فرقـا ایضـا ؟ قیـل الـذي فعلـوه أحـزم

فاعل واحد وقد یكون له مفعوالت كثیرة فرفع الفاعل لقلته ونصب المفعول لكثرته لیقل في كالمهم 

)٢(ویكثر في كالمهم ما یستخفون))ما استثقلوه

ویـــذهب ابـــن جنـــي الـــى ان العامـــل هـــو المـــتكلم فیقـــول:(اال تـــراك اذا قلـــت: ضـــرب ســـعید 

وانمـــا قـــال النحویـــون : عامـــل لفظـــي ………جعفـــر فـــان (ضـــرب) لـــم تعمـــل فـــي الحقیقـــة شـــیئا 

را ولیـت عمـ، كمـررت بزیـد، وعامل معنوي لیـروك أن بعـض العمـل یـأتي سـببا عـن لفـظ یصـحبه

فامـــا فـــي ……قـــائم وبعضـــه یـــأتي عاریـــا عـــن مصـــاحبة لفـــظ یتعلـــق بـــه كرفـــع المبتـــدأ باالبتـــداء 

الحقیقة ومحصول الحدیث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم انما هو المـتكلم نفسـه الشـيء 

)٣(وانما قالوا لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم))، غیره

المتكلم هو العامل بید أن المتكلم ال یرفع او ینصـب مذهب ابن جني هذا صحیح في ان

او یجــزم او یجــر حســب هــواه واال لحكــم علیــه بــاللحن ولحــدثت الفوضــى فــي الكــالم ولوجــدنا ان 

، وهنـــاك مـــن ینصـــب المفعـــول وهنـــاك مـــن یرفعـــه، هنـــاك مـــن یرفـــع الفاعـــل وهنـــاك مـــن ینصـــبه

ألن المتكلم العربي محكوم بقواعد اللغـة وهذا لم یحدث ، ویحصل مثل هذا في حالة الجر والجزم

وینصــب المفعــول النــه مفعــول بــل ، فهــو یرفــع الفاعــل النــه فاعــل، العربیـة التــي یجــب ان یتبعهــا

لسان المتكلم العربي یطبق قواعد العمل سلیقة ال یجد فیها تكلفا بل یجد التكلف في مخالفتها.

لكن الشـائع فـي كتـب ، عندهم معنويوقد نسب ابن جني كما تقدم الى النحاة ان العامل

)٤(النحو ان العامل ال یكون اال لفظیا سوى عامل المبتدأ فان العامل فیه معنى االبتداء 
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العامل المعنوي:
فان كانت معربة كان االصل فیها ، الكلمة في اللغة العربیة اما ان تكون معربة أو مبنیة

وعالمـــة الرفـــع هـــذه ال تتغیـــر فـــي ،  االلـــف او الـــواو وتكـــون عالمـــة الرفـــع الضـــمة او)٥(ان ترفـــع 

االسم اال اذا سلط علیه عامل یدعو الى نصبه أو جره والدلیل على ان االسم المرفوع مرفوع على 

االصل قول النحاة بـان الفعـل یرفـع الفاعـل وینصـب مفعـوال او مفعـولین وان (كـان) واخواتهـا ترفـع 

وان(ان) واخواتهـــا ، هـــا ترفـــع االســـم وتنصـــب مفعـــولینوان(ظـــن) واخوات، االســـم وتنصـــب الخبـــر

ولیس من المعقول ان تؤدي االداة عملین مختلفین .، تنصب االسم وترفع الخبر

بیــد ان العــرب اســتعملوا ادوات لتســلیط المعنــى ، فالعامــل الیكــون اال معنــى مــن المعــاني

وعامــل ، ولیــة ولــیس الفعــلفعامــل النصــب فــي المفعــول بــه هــو معنــى المفع، العامــل علــى االســم

النصــب فــي اســم (ان) هــو معنــى التوكیــد ولــیس (ان) وعامــل نصــب االســم بعــد (لعــل) هــو معنــى 

الترجي ولیس (لعل) وعامل النصب في (لیت) هو معنى التمني ولیس (لیت) وعامل النصب في 

وقـــد ذكـــر  ،وكـــذلك حـــروف الجـــر فانهـــا تعمـــل بمعانیهـــا، ال) هـــو معنـــى االســـتثناء ولـــیس (اال)إ(

فكـل معنـى منهـا یعـد هـو العامـل وكـذلك فیمـا یتعلـق بعوامـل الجـر ، النحاة لكـل حـرف عـدة معـان

االخرى .

وقــد یتضــمن المعمــول العامــل فــال یحتــاج الــى اداة فالحــال مــثال منصــوب بمعنــى الحالیــة 

منصـوب فخبـر كـان واخواتهـا وال، والتمییز منصوب بمعنى التمییز وقـد یـدق هـذا العامـل المعنـوي

والجــــدیر بالــــذكر ان االســــم ، الثــــاني لظــــن وأخواتهــــا نصــــبا النهمــــا قامــــا مقــــام الحــــال المنصــــوب

.)٦(المنصوب هذا یعد حاال عند الكوفیین

هــو معنــى ،  )٢٤٩والــذي نصــب (قلــیال) فــي قولــه تعــالى (فشــربوا منــه اال قلیال)(البقــرة :

لك أنـه یلغـى عملهـا اذا انـتقض هـذا المعنـى االستثناء الذي افادته (اال) ولیس (اال) والدلیل على ذ

، كـذلك فیمـا یتعلـق بالفعـل المضـارع،  )٦٦بنفیه كقوله تعالى (ومافعلوه اال قلیل مـنهم) (النسـاء :

وال ینصب او یجـزم اال اذا سـلط ، فاالصل ان یكون مرفوعا وعالمة رفعه الضمة أو ثبوت النون

عنـدما قـالوا :ان الفعـل المضـارع یرفـع اذا تجـرد وقد ذكر النحـاة ذلـك، علیه عامل نصب او جزم

.)٧(من الناصب والجازم 

فان (ال) مثال تجزم في نحو قولنا والدلیل على ان العامل في الفعل المضارع هو المعنى

فلـو كـان هـذا العمـل بـال لعمـل ، وال تعمل في نحو قولنا : المسلم ال یخون، : ال تخن من خانك

فجزم في المثال ، وانما عمل للمعنى الذي یحمله، حرف بقي نفسه لم یتغیرالن ال، في المثالین

وكــذلك ، ولــم یعمــل فــي المثــال الثــاني النــه افــاد معنــى نفــي الحــال، االول النــه افــاد معنــى النهــي

و(ما) تجـزم اذا افـادت ، (ان) فانها تعمل اذا افادت معنى الشرط وال تعمل اذا افادت معنى النفي

وال تعمل اذا افادت معنى النفي .،  طمعنى الشر 
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فكـل مـن (ال) الناهیـة و(الم) االمـر جزمـت ، وأحرف الجزم والنصب عملـت لقـوة معانیهـا

فانـه فـي ، وكـذلك فعـل االمـر، الفعل المضارع لقوة معناها المتأتیة مـن كونهـا تفیـد معنـى الطلـب

ومـا كـان ذلـك اال لداللتـه علـى ، الحقیقة مجزوم لكن النحاة اجمعـوا علـى انـه مبنـي علـى السـكون

معنى الطلب دائما .

واســتنادا الــى ذلــك فــان نواصــب الفعــل المضــارع نصــبت لقــوة العمــل فیهــا المتأتیــة مــن ان 

كال منها تخلص الفعل المضـارع لالسـتقبال مـع افادتهـا لغـرض معـین او معنـى مـن المعـاني وهـذا 

نسـبنا فـي هـذا البحـث العمـل الـى الحـرف واذا ، ما سنبینه عند الحـدیث عـن كـل حـرف علـى حـده

فانما نقول ذلك ایجازا .

المبحث االول
(أن) الناصبة المظھرة 

النها والفعل المضارع بتقدیر ، سمیت (أن) الناصبة للفعل المضارع عند النحاة مصدریة

وذكر النحاة أن (أن) الناصبة اختصـت مـن بـین نواصـب الفعـل)٨(أي:المصدر الصریح ، االسم

ى الفعــــــل المضــــــارع خلصــــــته واذا دخلــــــت (أن) الناصــــــبة علــــــ)٩(بانهــــــا تعمــــــل ظــــــاهرة ومضــــــمرة 

.)١٠(لالستقبال

أمــا عــن غــرض اســتعمالها فیقــول ابــن هشــام بــان (أن) تســتعمل ((حرفــا مصــدریا ناصــبا 

للمضارع وتقع في موضعین احدهما في االبتداء فتكون فـي موضـع رفـع نحـو (وأن تصـوموا خیـر 

) ٢٣٧) (وأن تعفــوا اقــرب للتقــوى) (ألبقــرة:٦٠) (وأن یســتعففن خیــر لهــن) (النــور:١٨٤لكم)(البقــرة:

فتكون في موضع رفع نحو (ألم یأن للذین امنوا ان ، والثاني بعد لفظ دال على معنى غیر الیقین

) وخفـض ٥٢) ونصـب نحـو (یقولـون نخشـى ان تصـیبنا دائـرة) (ألمائـدة:١٦تخشع قلوبهم)(ألحدید:

.)١١() ١٢٩من قبل ان تاتینا)(االعراف :نحو (أوذینا 

والحقیقة أن(أن) استعملت وصلة یتوصل بها لجعل الفعل المضارع الذي یعد جملة فعلیة 

یقع موقع المبتدأ عندما یكون خبـره معنـى مـن المعـاني :كاالیـات التـي استشـهد بهـا ابـن هشـام فـي 

دما یكون المبتدأ معنى من المعاني او لجعل الفعل المضارع یقع موقع الخبر عن، الموضع االول

ــم النــاس ثالثــة ایــام اال رمــزا) (ال عمــران : ) وقولــه تعــالى (وأوالت ٤١كقولــه تعــالى (ایتــك اال تكل

) وقولــــه تعــــالى (انمــــا جــــزاء الــــذین یحــــاربون اهللا ٤االحمــــال أجلهــــن ان یضــــعن حملهن)(الطــــالق:

  ).٣٣ورسوله ویسعون في االرض فسادا ان یقتلوا)(ألمائدة:

أحـدها وهـو قـول ، علـى اربعـة اقـوال، لذلك اختلف فـي اعـراب نحـو :عسـى زیـد أن یقـوم

وال ، الجمهور انه مثل :كان زید یقوم ((واستشكل بان الخبر في تاویل المصدر والمخبر عنه ذات

)١٢(یكون الحدث عین الذات))
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تعـالى (عسـى واستنادا الى ذلك فان لفظ الجاللة (اهللا) فاعل (یكف) في االصل فـي قولـه

والتقدیر:عسـى ان یكـف اهللا ، لكنه تقدم على فعله،  )٨٤اهللا ان یكف باس الذین كفروا) (النساء:

) وقولـه ١٢٩وكـذلك قولـه تعـالى (قـال عسـى ربكـم ان یهلـك عـدوكم)(االعراف:، باس الذین كفروا

ولـه تعـالى (عسـى والدلیل على ذلك ق،  )١٨تعالى (فعسى اولئك ان یكونوا من المهتدین) (التوبة:

وقولـه تعـالى (فعسـى ان تكرهـوا شـیئا ویجعـل اهللا فیـه  )٧٩ان یبعثك ربـك مقامـا محمودا)(االسـراء:

) وقولــــــــه تعــــــــالى (وقــــــــل عســــــــى ان یهــــــــدیني ربــــــــي القــــــــرب مــــــــن هــــــــذا ١٩خیــــــــرا كثیرا)(النســــــــاء:

ولــذلك اختلــف فــي اعــراب قولــه )١٣() فیكــون أن والفعــل المضــارع فاعــل عســى ٢٤رشــدا)(الكهف:

) لوقوع (ان یفترى) خبرا عن الـذات٣٧لى (وما كان هذا القران ان یفترى من دون اهللا)(یونس:تعا

ـــدیر :ومـــا كـــان امـــر هـــذا القـــران ان ، وهـــو القـــران الكـــریم،  وحـــل هـــذا االشـــكال بجعـــل االیـــة بتق

)١٤(یفترى

نخلص مما سـبق ذكـره ان (ان) اسـتعملت وصـلة یتوصـل بهـا لجعـل الفعـل المضـارع یقـع 

واقع التي ال یصح ان یقع فیها اال باستعمال (أن) ویمكن اجمالها فیما یأتي في الم

موقع المبتدا الذي خبره معنى من المعاني .١

موقع الخبر الذي مبتدؤه معنى من المعاني.٢

خبر كان الذي قدر اسمها بمعنى االمر.٣

موقع الفاعل.٤

موقع المفعول به.٥

موقع المضاف الیه بعد (بعد) و(قبل).٦

ى وقد تقدم ذكر هذه المواقع وامثلتها فاعل عس.٧

ــیكم عــذابا مــن .٨ موقــع المجــرور بحــرف الجــر كقولــه تعــالى (قــل هــو القــادر علــى ان یبعــث عل

) ٦٥فوقكم او من تحت ارجلكم)(االنعام :

) أي:مـن ٩٠موقع المنصوب بنـزع الخـافض كقولـه تعالى(بغیـا ان ینـزل اهللا مـن فضـله)(البقرة:.٩

أي ینزل .

)٩٠وله تعالى (بئسما اشتروا به انفسهم ان یكفروا بما انزل اهللا) (البقرة:مخصوص (بئس) كق.١٠

)٩٦:(وما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر)(البقرة الفاعل السم الفاعل كقوله تعالىموقع.١١

) ١١٤اسم كان مؤخر كقوله تعالى (ما كان لهم ان یدخلوها اال خائفین) (البقرة:.١٢

لـــه تعـــالى (ولـــیس البـــر بـــأن تـــأتوا البیـــوت مـــن ظهورهـــا) موقـــع المجـــرور بحـــرف جـــر زائـــد كقو .١٣

  )١٨٩(البقرة:

موقــع المســتثنى المنصــوب كقولــه تعــالى (وال یحــل لكــم ان تأخــذوا ممــا أتیتمــوهن شــیئا اال ان .١٤

  )٢٢٩یخافا اال یقیما حدود اهللا) (ألبقرة:
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اهللا ربنـا مـا كنـا موقع المستثنى المفرغ المنصوب كقوله تعالى (ثم لم تكن فتنتهم اال ان قـالوا و .١٥

  ) ٢٣مشركین)(أالنعام:

موقــع المســتثنى المفــرغ الرفــوع كقولــه تعــالى (مــا كــان جــواب قومــه اال ان قــالوا اخرجــوهم مــن .١٦

  ) ٨٢قریتكم انهم اناس یتطهرون)(أالعراف:

موقع االسم بعد (اما) التـي تفیـد معنـى التخییـر كقولـه تعالى(قـالوا یـا موسـى امـا ان تلقـي وامـا .١٧

) والتقـدیر فیمـا یبـدو :امــا القـاؤك حاصـل وامـا القاؤنــا ١١٥ن الملقـین) (أالعــراف:ان نكـون نحـ

فتكون (أن والفعل) وقعت هنا موقع المصدر الصریح .، حاصل

 )١١٤موقع المنصوب االول لظن واخواتها كقوله تعالى (أم حسـبتم أن تـدخلوا الجنـة) (ألبقـرة:.١٨

ذا هو الموقع الثاني لوقوع (أن والفعـل) موقـع وه، والتقدیر ام حسبتم دخولكم الجنة حاصال، 

المصدر الصریح

) ٢٤٨موقـع خبــر (ان) كقولــه تعــالى (وقــال لهـم نبــیهم ان ایــة ملكــه أن یــأتیكم التــابوت)(ألبقرة:.١٩

وخبر ال النافیة للجنس كقفوله تعالى : (فـال جنـاح علیهمـا ان یصـلحا بینهمـا صـلحا) (النسـاء 

.النافیة للجنس معنى من المعاني ن اسم (ان) و(ال) أل -كما تقدم-) وقد صح ذلك ١٢٨:

موقع البدل أو الجملة التفسیریة كقولـه تعـالى (قـل یـا أهـل الكتـاب تعـالوا الـى كلمـة سـواء بیننـا .٢٠

  ) ٦٤وبینكم أال نعبد اال اهللا)(أل عمران :

غیـر موقع االسم المعطوف كقوله تعـالى (حرمـت علـیكم المیتـة والـدم ولحـم الخنزیـر ومـا اهـل ل.٢١

اهللا بــه والمنخنقــة والموقــودة والمتردیــة والنطیحــة ومــا اكــل الســبع اال مــا ذكیــتم ومــا ذبــح علــى 

)فمــا ســمي المصــدر المــؤول هــو فــي الحقیقــة غیــر ٣النصــب وان تستقســموا باألزالم)(ألمائــدة:

المصدر الصریح ألن (أن) والفعل المضارع یدل على الحدث وعلـى الـذات وعلـى زمـن معـین 

)١٥(المصدر الصریح یدل على الحدث فحسبفي حین ان 

وقـــد ذكـــر الســـیوطي اكثـــر مـــن عشـــرة فـــروق بـــین المصـــدر الصـــریح ومـــا ســـمي المصـــدر 

)١٦(المؤول 

ولهــذا فــان كثیــرا مــا ال یصــح تحویــل المصــدر المــؤول الــى مصــدر صــریح مــع المحافظــة 

على المعنى نفسه اال بعد تأویالت ال تخلو من التكلف.

ألن (أن) تخلــص الفعــل المضــارع لالســتقبال ، رع نصــب بعــد (أن)فیكــون الفعــل المضــا

وألنهـــا اســـتعملت اداة وصـــل یتوصـــل بهـــا لجعـــل المضـــارع یقـــع موقـــع المرفـــوع او المنصــــوب او 

)١٧(ولهذا عدت عند النحاة من الموصوالت الحرفیة، المجرور على النحو الذي فصلناه

افادة (أن) معنى التعلیل
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تعلیل أي قبلهـا ال العلـة مقـدرةقلیلة من القران الكریم تفید معنى الوردت (أن) في مواضع 

)١٨()٢٨٢لبقـــرة:ا( (أن تضــل احـــداهما فتــذكر احـــداهما االخــرى)كقولــه تعــالى عـــن شــهادة النســـاء

وال یجـــوز ان یكـــون ، )١٩(وهـــذا مـــا علیـــه جمهـــور النحـــاة ، وهـــي عنـــد ســـیبویه بتقـــدیر:ألن تضـــل

وهــو ، یر المعنــى :مخافــة أن تــذكر احــداهما االخــرى اذا ضــلتالتقــدیر :مخافــة أن تضــل :فیصــ

)٢٠(عكس المعنى المراد

: عــالىمــن الكــوفیین وقولــه ت)٢١(وهــو مــا ذهــب الیــه الفــراء ، وقیـل انهــا تفیــد معنــى الشــرط

) أي تتخـذون ایمـانكم ٩٢(تتخذون ایمانكم دخال بینكم ان تكون امـة هـي اربـى مـن امـة) (النحـل :

ال مجاهد : كانوا یحالفون الحلفاء فیجدون اكثر منهم واعز فینقضون حلف هؤالء خدیعة ومكرا وق

وقولــه  )٢٢(ویحـالفون اولئــك فنهـوا عــن ذلـك فــان فـي االیــة افـادت معنــى التعلیـل والتقــدیر الن تكـون

). والمعنـى یخرجـون الرسـول ١تعالى : (یخرجون الرسول وایاكم ان تؤمنوا باهللا ربكم) (الممتحنـة :

وقوله تعالى : (لعلك باخع نفسك اال یكونوا مـؤمنین) (الشـعراء )٢٣(من مكة الیمانكم بربكم وایاكم

: (والسـماء رفعهـا ووضـع المیـزان . اال نفسك لتركهم االیمـان وقولـه تعـالى) والمعنى لعلك قاتل ٣:

.)٢٤() والمعنى الن ال تطغوا ٨-٧تطغوا في المیزان) (الرحمن :

عوال لھ : وقوع (ان والفعل) مف
ویســـمى المفعـــول لـــه مفعـــوال الجلـــه ویعـــرب هـــذا االعـــراب ان ابـــان تعلـــیال وقـــد وردت (ان 

من ذلك قوله تعالى : (وال تؤمنوا اال لمـن والفعل) بهذا المعنى في مواضع كثیرة من القرآن الكریم

(ال عمـران تبع دینكم قل ان الهدى هدى اهللا ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم او یحاجوكم عنـد ربكـم)

) وهـــذا مـــن كـــالم الیهـــود فیمـــا بیـــنهم ویكـــون قولـــه تعـــالى : (قـــل ان الهـــدى هـــدى اهللا) كالمـــا ٧٣:

اصـحها : وقالـت طائفـة مـن اهـل ، معترضا بین كالمین واختلف في تأویل هذه االیـة علـى اقـوال

نبـي محمـد الكتاب ال تظهروا ما عندكم مـن العلـم اال لمـن كـان علـى دیـنكم العلـم المتعلـق بصـفة ال

(صلى اهللا علیه وسلم) المكتوب في التوارة كراهة ان یطلع علیـه المشـركون فیكـون ذلـك عونـا لهـم 

على تصـدیقه وكراهـة ان یطلـع علیـه المسـالمون ایضـا فیتعلمونـه مـنكم فیحـاجوكم بـه أي یتخذونـه 

الكـوفیین فقبـل عنـد الكسـائي والفـراء مـن ، حجة علیكم فقوله تعالى : (ان یؤتى) بتقدیر لئال یؤتى

(ان) الم العلـة مقـدرة واضـمرت ال او حـذفت الن فـي الكـالم دلـیال علیهـا وقـال البصـریون ان (ال) 

ال تضمر ولیست مما یحذف بل التقدیر كراهة ان یؤتى فحذف كراهة الن في الكالم دلـیال علیهـا

آن الكـریم كقولـه وحذف المضاف ونیابة المضاف الیه منابه في المعنى واالعراب جائز فـي القـر ، 

وقیـل بانهـا تفیـد النفـي كـان )٢٥() والتقدیر واسأل اهـل القریـة ٨٢تعالى : (واسأل القریة) (یوسف :

المكسورة وقیل بان المعنى وال تؤمنوا بان یؤتى وقال ابن هشام : ((والصواب انها مصدریة وقبلها 

والراجح ما تقدم ذكره . )٢٦(ال العلة مقدرة))
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أي:لـــئال تضـــلوا او ،  )١٧٦عـــالى : (یبـــین اهللا لكـــم ان تضـــلوا) (ألنســـاء:ومـــن ذلـــك قولـــه ت

فـاذا ، ان المعنـى :یبـین اهللا لكـم الضـاللة، والقول الثالـث، وهو مفعول ألجله، كراهة أن تضلوا

، النه ان كـان قـد یصـح فـي هـذه االیـة، والقول االخیر اضعف االقوال)٢٧(بینها لكم اجتنبتموها 

ي االیات االخرى وقوله تعالى (یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا یبین لكم على فتـرة فانه الیصح ف

أو كراهــة ان  )٢٨(والمعنى:كـي ال تقولــوا ،  )١٩مـن الرســل أن تقولـوا مــا جاءنــا مـن بشــیر)(المائدة:

یـد فقوله تعالى مثال (وألقى في االرض رواسي ان تم، :وهذه التقدیرات معانیها متقاربة)٢٩(تقولوا 

او كـي ال تمیـد ، او لئال تمیـد بكـم، ) یصح ان یكون بتقدیر: كراهة ان تمید بكم١٥بكم) (النحل:

.بكموالمعنى من اجل ان ال تضطرب، بكم وتمید بمعنى تضطرب

ومن ذلك قوله تعالى (فما امن لموسى اال ذریة من قومه على خوف من فرعون ومالئهم 

) وقولـــه ٤٦وجعلنـــا علـــى قلـــوبهم اكنـــة ان یفقهوه)(أالســـراء:) وقولـــه تعـــالى (٨٣أن یفتنهم)(یـــونس:

تعالى(یایها الذین امنوا ال ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي وال تجهروا لـه بـالقول كجهـر بعضـكم 

) وقولــه تعــالى (یــا أیهــا الــذین أمنــوا ان ٢لــبعض ان تحــبط اعمــالكم وانــتم ال تشــعرون) (الحجــرات:

) ٦نــادمین)(الحجرات:بوا قومــا بجهالــة فتصــبحوا علــى مــا فعلــتمجــاءكم فاســق بنبــأ فتبینــوا أن تصــی

وقولـــه تعـــالى : (ال تجعلـــوا اهللا عرضـــة الیمـــانكم ان تبـــروا وتتقـــوا وتصـــلحوا بـــین النـــاس) (البقـــرة : 

) . واالیـــة نزلـــت فـــي انـــاس حلفـــوا اال یصـــلوا بعـــض ارحـــامهم . وقولـــه تعـــالى : (وال تأكلوهـــا ٢٢٤

وبـدارا : تبـادرون اكـل مـال الیتـیم قبـل بلـوغهم فیكـون التقـدیر  )٦لنساء :اسرافا وبدارا ان یكبروا) (ا

) ٧٠كراهة ان یكبروا او لئال یكبروا وقوله تعالى : (وذكر به ان تبسل نفس بما كسـبت) (االنعـام:

ومعنى تبسل : تحبس او تؤخـذ او تـرتهن او تسـلم الـى الهـالك والمعنـى وذكـرهم بـالقرآن كراهـة ان 

) ٦٥لهـالك بـذنوبها وقولـه تعـالى (ویمسـك السـماء ان تقـع علـى االرض) (الحـج :تسلم نفـس الـى ا

أي كراهة ان تقع او لـئال تقـع وقولـه تعـالى : (ان اهللا یمسـك السـماوات واالرض ان تـزوال) (فـاطر 

) أي كراهــة ان تــزوال او لــئال تــزوال وقولــه تعــالى فــي حــدیث االفــك : (یعظكــم اهللا ان تعــودوا ٤١:

) اي یعظكــم اهللا كراهــة ان تعــودوا للخــوض فــي مثــل هــذا البهتــان وقولــه تعــالى ١٧ر :لمثلــه) (النــو 

) نزلـت هـذه االیـة الكریمـة ٢٢(وال یأتل أولوا الفضل مـنكم والسـعة ان یؤتـوا أولـي القربـى) (النـور :

في ابي بكر (رضي اهللا عنه) فانه كان ینفق على مسطح لفقـره والنـه احـد اقربائـه فلمـا خـاض مـع 

ین فــي حــدیث االفــك اقســم ان ال ینفــق علیــه قــط فنزلــت والمعنــى وال یحلــف أولــوا الفضــل الخائضــ

.)٣٠(منكم والسعة كراهة ان یعطوا او لئال یعطوا أولي قرابتهم 
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حذف (أن)
یجوز حذف (أن) ویبقـى عملهـا فـي حالـة العطـف كقولـه تعـالى (ومـا كـان لنبـي أن یكلمـه 

وقــــد ، ) أي:أو أن یرســــل رســــوال٥١یرســــل رسوال)(الشــــورى:اهللا اال وحیــــا أو مــــن وراء حجــــاب أو 

،  )٦٤تحــذف (أن) ویلغــى عملهــا كقولــه تعــالى (أفغیــر اهللا تــأمروني أعبــد أیهــا الجــاهلون)(الزمر:

وقیــل انهــا بتقــدیر:أفغیر اهللا أعبــد فیمــا ، فلمــا حــذفت (أن) رفــع الفاعــل بعــدها، واالصــل أن اعبــد

) ألن التقدیر ٢٤(ومن ایاته یریكم البرق خوفا وطمعا) (الروم:ومن ذلك قوله تعالى )٣١(تأمروني 

وحــذف (أن) ورفــع الفعــل یعنــي الغــاء )٣٢(فلمــا حــذفت (أن) رفــع الفعــل، :أن یــریكم بنصــب الفعــل

على الحال بعـد أن كـان داال علـى االسـتقبال عملها وغرضها والغایة من ذلك جعل المضارع داال

ها االن وهي ایة تتكرر كلما جادت السماء بغیثها .فیكون المعنى ان هذه االیة نرا

ذهـب سـیبویه الـى ،  )٣١وفي قوله تعالى (قل لعبادي الذین امنوا یقیموا الصالة)(ابراهیم:

وهـي الم ، وقیل بأن (یقیموا) مجزوم بالم طلـب محذوفـة)٣٣(فأن محذوفة، ان التقدیر :ان یقیموا

أي:اقیموا الصالة یقیموهـا وقیـل بانهـا ، جواب طلب مقدرأي: لیقیموا الصالة.وقیل بأنها، االمر

والتقدیر :ان تقل لهم ذلك یقیموا الصالة وارجح االقوال انها جواب (قـل) أي: ، جواب شرط مقدر

ــــــب ــــــام )٣٤(جــــــواب طل ــــــوا یغفــــــروا للــــــذین ال یرجــــــون ای ــــــه تعــــــالى (قــــــل للــــــذین امن ــــــك قول ومــــــن ذل

  ).١٤اهللا)(الجاثیة:

جزوم النه جواب االمر وقد زعـم قـوم ان هـذا انمـا هـو علـى تقـدیر الم یقول أألخفش :یغفروا م

وقیـل ان )٣٥(ولو جاز هذا جاز قـول الرجـل :یقـم زیـد وهـو یریـد لـیقم زیـد، أي: فلیغفروا، محذوفة

والصـحیح ،  )٢٤٦(أن) تاتي زائدة في مثل قوله تعـالى (ومالنـا ان ال نقاتـل فـي سـبیل اهللا)(ألبقـرة:

فلو كانت زائدة لما نصـبت الفعـل والتقـدیر :ومالنـا فـي ان ال نقاتـل فـي سـبیل ، بةانها (ان) الناص

)٣٦(اهللا

المبحث الثاني
(أن) الناصبة المضمرة

الم التعلیل
تعــد الم التعلیــل حــرف جــر عنــد البصــریین وینصــب الفعــل المضــارع بعــدها بــان مضــمرة 

)٣٨(بــالالم نفســها لقیامهــا مقــام (أن) ویــذهب اكثــر الكــوفیین الــى ان المضــارع منصــوب)٣٧(جــوازا 

، وذكـر البصــریون ان المضــارع بعــد الم التعلیــل منصــوب بــان مضــمرة جــوازا لظهــور (أن) بعــدها

،  )١٢كقوله تعالى (وامرت الن اكون اول المسلمین) (الزمر:)٣٩(وذلك اذا لم تصحبها ال النافیة 

والـذي یبـدو ان الفعـل (أكـون) منصـوب بـأن )٤٠(وذهب الكوفیون الى ان (ان) توكید لالم الناصـبة

لما مر تفصیله وقد ارید ادخال الم التعلیل على عبارة (أن اكون) لیكون المعنى :وامرت من اجل 



عبد الجبار فتحي 

١٦٠

ولـــم اجـــد فـــي القـــران الكـــریم اظهـــار (أن) بعـــد الـــالم اال فـــي هـــذه االیـــة ، ان اكـــون اول المســـلمین

الكریمة .

) وقولــه ٤٤وانزلنـا الیـك الــذكر لتبـین للنـاس) (النحـل:واالكثـر عـدم اظهارهـا كقولــه تعـالى (

) وقولــــه تعــــالى (انــــا امنــــا بربنــــا لیغفــــر لنــــا) ١٩تعــــالى (وكــــذلك بعثنــــاهم لیتســــائلوا بینهم)(الكهــــف:

  ) .٣١) وقوله تعالى (والیضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن) (ألنور:٧٣(طه:

وقد جـاء منصـوبا بهـذا المعنـى فـي ، لیلفالمضارع منصوب بعد الالم الفادتها معنى التع

    ) ٣٥قوله تعالى (ویعلم الذین یجادلون في ایاتنا مالهم من محیص)(الشورى:

وفي نصب (یعلـم) ثالثـة اقـوال احـدها انـه نصـب علـى الصـرف أي صـرف العطـف علـى 

والثــاني انــه نصــب علــى العطــف علــى تعلیــل محــذوف والتقــدیر ، اللفــظ الــى العطــف علــى المعنــى

)٤١(والثالث انه نصب باضمار ان أي وان یعلم ، نتقم منهم ویعلم اللذینلی

وتظهــر (أن) وجوبــا اذا اقتــرن الفعــل بــال النافیــة كقولــه تعــالى(لئال یكــون للنــاس علــى اهللا 

)٤٢() لــئال یحصــل الثقــل بالتقــاء المثلــین وهــذا هــو التعلیــل اللفظــي ١٦٥حجــة بعــد الرسل)(النســاء:

الفعل (ال یكون) منصوب بـ (أن) وقد اریـد ادخـال معنـى التعلیـل علـى عبـارة والذي یبدو ایضا ان

لیكون المعنى : من اجل ان ال یكون .، (ال یكون)

الم الجحود
وهذه الالم هي الواقعة بعد )٤٣(ینصب الفعل المضارع بعد الم الجحود بان مضمرة وجوبا

ومـذهب البصـریین ان الم )٤٤(ها بـالنفي وسمیت الم الجحود الختصاصـ، (كان) الناقصة المنفیة

والجار والمصدر المؤول المجرور متعلق بخبر كان المحذوف فتقدیر ، الجحود حرف جر اصلي

) مـا كـان اهللا قاصـدا او مریـدا لتعـذیبهم ٣٣قوله تعالى (وما كان اهللا لیعذبهم وانت فیهم) (االنفـال:

الن الم الجحود عند )٤٥(ارع هو الخبر نفسهفعل المضوهي عند الكوفیین حرف جر زائد فیكون ال

.)٤٦(الكوفیین هي الناصبة بنفسها

ومـن امثلـة ذلـك فـي القـران ، فالم الجحود نصبت الفعل المضارع النها افادت توكید نفیه

الكریم (ما كان اهللا لیذر المؤمنین على ما انـتم علیـه حتـى یمیـز الخبیـث مـن الطیـب ومـا كـان اهللا 

) وقولــه ٧٠) وقولــه تعــالى (فمــا كــان اهللا لــیظلمهم) (التوبــة:١٧٩غیــب)(ال عمــران:لــیطلعكم علــى ال

) وقولــه تعــالى : (قــال لــم ١١٧تعــالى (ومــا كــان ربــك لیهلــك القــرى بظلــم واهلهــا مصــلحون) (هــود:

) . امــا قولــه تعــالى (وان ٣٣الحجــر :حمــأ مســنون) (اكــن الســجد لبشــر خلقتــه مــن صلصــال مــن

) فقد اختلف في اعرابهـا وتفسـیرها الن فاعـل المضـارع ٤٦كان مكرهم لتزول منه الجبال)(ابراهیم:

غیر اسم كان بخالف االیات السابقة لذلك اشتتر هناك ووجـب اظهـاره هنـا وذهـب جمهـور النحـاة 

علـى ان ، همـا عظـم تـزول منـه الجبـالوالمفسرین الى ان (ان) نافیة والمعنى : وما كان مكرهم م
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المراد من الجبال ان تكون مثال الیات اهللا وشرائعه الثابتـة الراسـخة ومعنـى االیـة عنـد الزجـاج (ت 

هـ) ((لو ازال مكرهم الجبال ما زال امر االسالم وما اتى به النبي (صلى اهللا علیه و سلم))) ٣١١

حداهما محل االخرى كقوله تعالى : (واهللا متم نوره واهاتان االداتان : ان و لو قد یصح ان تحل ا

) فیصح ان یقال في الكـالم واهللا مـتم نـوره وان كـره الكـافرون وفـي ٨(الصف :  ولو كره الكافرون)

قـــال ابـــن الجـــوزي  )٤١تفســـیر قولـــه تعـــالى : (ولـــئن زالتـــا ان امســـكهما احـــد مـــن بعـــده) (فـــاطر : 

)٤٧(احــد))مــا فالتقــدیر ولــو زالتــا مــا امســكهما مــنهـــ) : ((ولــئن بمعنــى ولــو وان بمعنــى ٥٧٩(ت

)٤٨((ان) شرطیة والالم الم كيوذهب ابن هشام الى ان

  حتى
(حتى) حرف جر عند البصریین وینصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا فقوله 

بتقـدیر  ) هـو٣١) وقوله تعالى (حتى یأتي وعـد اهللا) (الرعـد:١٢٠تعالى (حتى تتبع ملتهم) (البقرة:

)٤٩(وكذلك جمیع ما في القـران مـن (حتـى)، وبتقدیر : الى ان یأتي وعد اهللا، الى ان تتبع ملتهم

وال ینصب الفعل بعدها اال اذا )٥٠(ویذهب الكوفیون الى ان (حتى) تنصب الفعل المضارع بنفسها

، لكــریم بمعنــى الــىوذكــر النحــاة ان (حتــى) وردت فــي اللغــة والقــران ا، )٥١(افـاد معنــى االســتقبال 

وبمعنــى (اال) فــي االســتثناء وذكــر ان مــن امثلــة (حتــى) التــي وردت فــي القــران ، وكــي التعلیلیــة

) ٩١الكــریم بمعنــى (الــى) قولــه تعــالى (قــالوا لــن نبــرح علیــه عــاكفین حتــى یرجــع الینــا موســى)(طه:

نــد رســول اهللا حتــى وبمعنــى (كــي) التعلیلیــة قولــه تعــالى (هــم الــذین یقولــون ال تنفقــوا علــى مــن ع

) ٩اهللا) (الحجــرات:) وقولــه تعــالى (فقــاتلوا التــى تبغــي حتــى تفــيء الــى امــر٧ینفضــوا) (المنــافقون:

) وذكــروا ١٠٢وبمعنــى (اال) قولــه تعــالى (ومــا یعلمــان مــن احــد حتــى یقــوال انمــا نحــن فتنــة)(البقرة:

ن وكــذلك فــي قولــه ایضــا ان (حتــى) فــي قولــه تعــالى (حتــى تفــيء) یحتمــل ان تكــون بمعنــى الــى ا

)٥٢(تعالى (حتى یقوال)

وهـــذا یعنـــي ان (حتـــى) ال تنصـــب الفعـــل المضـــارع بنفســـها وال بـــان مضـــمرة بعـــدها وانمـــا 

تنصب الفعل باحد هذه المعاني الثالثة.

ومن امثلة ما تقدم في القـران الكـریم قولـه تعـالى (وان احـد مـن المشـركین اسـتجارك فـأجره 

) ٨٨) وقولــه تعـــالى(فال یؤمنــوا حتـــى یــروا العـــذاب االلیم)(یـــونس:٦ة:حتــى یســـمع كــالم اهللا)(ألتوبـــ

) وقوله تعالى(وكلوا واشـربوا حتـى یتبـین لكـم ٢٤وقوله تعالى(فتربصوا حتى یأتي اهللا بأمره)(ألتوبة:

  )١٨٧الخیط االبیض من الخیط االسود)(البقرة:

الواو
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)٥٣(أن مضـمرة وجوبـاالواو حرف عطف عند البصریین وینصـب الفعـل المضـارع بعـدها بـ

ویستشــهد النحــاة علــى ذلــك بقولــه تعالى(ولمــا یعلــم اهللا الــذین جاهــدوا مــنكم ویعلــم الصــابرین) (ال 

وذكــــر الفــــراء ان (یعلــــم) منصــــوب علــــى الصــــرف الن الجــــزم اذا صــــرف عنــــه )٥٤()١٤٢عمــــران:

ب لوجــه والحقیقــة ان االصــل فــي (یعلــم) ان یكـون مجزومــا لكنــه قطــع الىالنصــ)٥٥(معطوفـه نصــب

بالغي وقد فصلنا هذا الموضوع في بحثنا الموسوم ب(التابع المقطوع في القران الكریم بین النحو 

) ٢٧والبالغة) وقد ورد قوله تعالى (یالیتنا نرد والنكذب بایات ربنا ونكون من المـؤمنین) (االنعـام:

راء ان الفعـل المضـارع عند بعـض النحـاة وعنـد الفـوهي الناصبة بنفسها)٥٦(والواو واو المصاحبة 

أي: المعطــوف فیهــا صــار مخالفــا للمعطــوف علیــه فــي المعنــى ، نصــب بعــد الــواو علــى الخــالف

)٥٧(وانما حصل التخالف ها هنا بینهما النه طرأ على الواو معنى الجمعیـة ، فخالفه في االعراب

المضارع بعدها .فهذه الواو اذن لو لم تفد معنى الجمعیة او معنى المصاحبة لما نصب الفعل

أو
تعد (أو) حرف عطف عند البصریین وینصب الفعل المضـارع بعـدها بـأن مضـمرة وجوبـا

وعند الفراء ان المضارع ینصب بعدها )٥٨(وهي بمعنى (الى ان) او (اال ان) او بمعنى (حتى) ، 

القـران الكـریم من امثلة ذلـك فـي)٥٩(على الخالف الن (او) طرأ علیها معنى النهایة او االستثناء 

(أو یتوب) في قوله تعالى (لیقطع طرفا من الذین كفروا او یكبتهم فینقلبـوا خـائبین . لـیس لـك مـن 

) وفـــي نصـــبه ١٢٨-١٢٧(ال عمـــران:االمـــر شـــيء أو یتـــوب علـــیهم أو یعـــذبهم فـــانهم ظـــالمون)

: او  أي، وجهــان ان شــئت جعلتــه معطوفــا علــى قولــه (لیقطــع طرفــا مــن الــذین كفــروا أو یكتــبهم

بمعنـى حتــى یتـوب علـیهم او بمعنــى ، وان شـئت جعلــت نصـبه علـى مــذهب حتـى، یتـوب علـیهم

وقولــه تعــالى (وقــال الــذین كفــروا لرســلهم لنخــرجنكم مــن ارضــنا او لتعــودن )٦٠(اال ان یتــوب علــیهم

)٦٢(فالفعل المضارع ال ینصب بعد او اال اذا ارید جعلها بمعنى حتى )٦١() ١٣في ملتنا)(ابراهیم:

الفاء
الفــاء حــرف عطــف عنــد البصــریین وینصــب عنــدهم الفعــل المضــارع بعــدها بــان مضــمرة 

وهــي عنــد الفــراء شــأنها شــأن الــواو ینصــب ، والفــاء ناصــبة بنفســها عنــد بعــض النحــاة)٦٣(وجوبــا 

ومــن االمثلــة التــي ذكــرت ان المضــارع نصــب بعــد الفــاء )٦٤(الفعــل المضــارع بعــدها علــى الخــالف

الیجــــــوز اظهارهــــــا قولــــــه تعــــــالى (وال تقربــــــا هــــــذه الشــــــجرة فتكونــــــا مــــــن الظــــــالمین) بــــــان مضــــــمرة

) وقولـه تعـالى (یـالیتني ٣٦ومن ذلك قوله تعالى (ال یقضى علیهم فیموتوا)(فاطر:)٦٥()٣٥(ألبقرة:

ــــــیكم ٧٣كنــــــت معهــــــم فــــــأفوز فــــــوزا عظیما)(ألنســــــاء: ــــــه فیحــــــل عل ــــــه تعــــــالى (وال تطغــــــوا فی ) وقول

النحــاة علــى ان الفعــل المضــارع ینصــب بعــد الفــاء اذا افــادت معنــى ) وقــد اتفــق ٨١غضــبي)(طه:
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السببیة اذن نصب الفعل بعدها بهذا المعنى والدلیل العام علـى ان النصـب كـان بـالمعنى بعـد كـي 

بعــد والم الجحــود وحتــى والــواو و أو والفــاء ان النحــاة قــد اجمعــوا علــى ان الفعــل المضــارع نصــب

  ؟اة ما ان تعمل وهي واجبة االضماراذ كیف یجوز الد، هذه االحرف بان مضمرة وجوبا

المبحث الثالث
كي و لن

  كي 
كان الخلیل یقول:ال ینتصب فعل البتة اال بأن مظهرة او مضمرة مـن ذلـك لـن وكـي واذن

وتكـون بمنزلـة (أن) معنــى وعمـال اذا اتصــلت ، وقـد صـرح ســیبویه بوجـوب اضـمار (ان) بعــدها، 

ـــم ت، بهـــا الـــالم وقـــد نســـب هـــذا المـــذهب الـــى )٦٦(تصـــل بهـــا الـــالم فهـــي بمنزلـــة الم التعلیـــلواذا ل

وذكـــــــر االخفـــــــش ان (كـــــــي) تـــــــاتي بمنزلـــــــة (أن) الناصـــــــبة كقولـــــــه تعـــــــالى (كـــــــي )٦٧(البصـــــــریین

وذكــر ابــن هشــام ان (كــي) فــي (لكــي) مصــدریة بمنزلــة (أن) الناصــبة ال )٦٨()٢٣التأســوا)(الحدید:

ــم یــدخل )٦٩(لجــارالن الجــار ال یــدخل علــى ا، تعلیلیــة وذكــر ایضــا انــه لــو كانــت حــرف تعلیــل ل

والمشـهور عنـد النحـاة )٧١(ومـذهب الكـوفیین ان (كـي) توكیـد لـالم الناصـبة )٧٠(علیها حرف تعلیل

ویبـــدو انـــه یصـــح دخـــول الم التعلیـــل علـــى (كـــي) )٧٢(ان (كـــي) تنصـــب الفعـــل المضـــارع بنفســـها 

التعلیلیة من باب التوكید.

علـى الفعـل المضـارع فـي القـرآن الكـریم اال وهـو منفـي بـال النافیـة كقولـه ولم تدخل (لكي) 

تعــالى (فأثــابكم غمــا بغــم لكــیال تحزنــوا علــى مــا فــاتكم وال مــا اصــابكم واهللا خبیــر بمــا تعملــون) (آل 

ـــم شـــیئا) ١٥٣عمـــران: ـــم مـــن بعـــد عل ـــى ارذل العمـــر لكـــیال یعل ـــرد ال ـــه تعـــالى (ومـــنكم مـــن ی ) وقول

) ٣٣-٣٢فـــي قولـــه تعـــالى (واشـــركه فـــي امـــري كـــي نســـبحك كثیرا)(طـــه:) ووردت (كـــي) ٥(الحـــج:

) وقوله تعالى (كي ال یكون دولة ٤٠وقوله تعالى (فرجعناك الىامك كي تقر عینها وال تحزن)(طه:

  ) ٧بین االغنیاء منكم) (الحشر :

لیــل ممــا تقــدم ذكــره یتبــین ان معنــى التعلیــل ورد فــي القــران الكــریم علــى ثالثــة مراتــب :الم التع

واشد منها (كي) التعلیلیة واكد منهما(لكي) النها تجمع بین االداتین . 

لن
زعــم الخلیــل ان (لــن) اصــلها :(ال أن) ثــم حــذفت الــف (ال) وهمــزة (أن) فصــارت لــن وقــد 

وقد نقل االخفش هذا الراي وذكر بانـه قـول والصـحیح بـان )٧٣(نسب هذا القول ایضا الى الكسائي

وبعـد ان نسـب المبــرد هـذا الـراي الـى الخلیـل قـال: ((ولـیس القــول )٧٤(سـهاالمضـارع ینصـب بلـن نف

.)٧٥(عندي ما قال)) 
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وذهب الفراء الى ان (لن) اصلها (ال) ثم قلبت االلف نونا فصارت (لن) وقد انكـر النحـاة 

.)٧٦(صحة هذین القولین

واستنادا )٧٨(للزمخشري خالفا )٧٧(و(لن) تفید نفي المستقبل والتفید توكید النفي وال تأبیده 

) :لـن تطیـق معرفتـي١٤٣الى ماذهب الیه الزمخشري فقد فسر قوله تعالى (لن ترانـي) (االعـراف:

فــانكر رؤیــة اهللا فــي الــدنیا واالخــرة وفســر االحادیــث الصــحیحة التــي اكــدت رؤیــة اهللا فــي الجنــة ، 

فـي الجـالء كابصـار القمـر اذا بالمعرفة التامة فالمؤمنون في الجنة سیعرفون اهللا معرفـة جلیـة هـي 

وهـــذا یعنـــي ان (لـــن) عنـــد الزمخشـــري تفیـــد التأبیـــد المطلـــق الـــذي یشـــمل الـــدنیا )٧٩(امـــتأل واســـتوى 

واالخرة.

والزمخشــري مــن المعتزلــة وقــد خــالف مــن قبلــه فقــد فســر الطبــري قولــه تعــالى (لــن ترانــي) 

وقـد رد المفســرون )٨٠(ات)) بقولـه((لیس لبشـر ان یطیـق ان ینظـر الـي فـي الـدنیا مـن نظـر الـي مـ

على الزمخشري رایه واستدلوا على جواز رؤیة اهللا في الجنة بما یاتي :

اخبر سبحانه عن الیهود بانهم لن یتمنوا الموت ابدا بما قدمت ایدیهم فقال تعالى (ولـن یتمنـوه . ١

ى (قــالوا یــا ) واخبــر عــن تمنــیهم لــه فــي النــار فــي قولــه تعــال٩٥ابــدا بمــا قــدمت ایــدیهم)(ألبقرة:

  ) .٧٧مالك لیقض علینا ربك قال انكم ماكثون) (الزخرف:

لــذلك ، قولــه تعــالى (ارنــي انظــر الیــك) والمــراد ارنــي انظــر الیــك فــي الــدنیا ولــیس فــي االخــرة. ٢

اجابه سبحانه (لن تراني) .

طلب موسـى مـن اهللا سـبحانه ان یریـه وجهـه یعنـي ان موسـى كـان یعلـم ان اهللا سـبحانه تجـوز. ٣

الن االنبیاء لهم معرفـة بصـفات اهللا تعـالى ومـا یجـوز فـي حقـه ومـا الیجـوز فلـو كـان ، رؤیته

اهللا سبحانه التجوز رؤیته لما سأل اهللا سبحانه ان ینظر الیه.

ــدنیا واالخــرة لقــال ســبحانه (انــي الارى). ٤ فــالمراد مــن قولــه )٨١(لــو اریــد عــدم جــواز رؤیتــه فــي ال

والدلیل على مـا تقـدم ذكـره قولـه )٨٢(رؤیتي او ال تقدر على رؤیتيتعالى (لن تراني) ال تطیق 

) وقد جاءت االحادیث الصـحیحة ٢٣-٢٢تعالى (وجوه یومئذ ناضرة الى ربها ناظرة)(القیامة:

)٨٣(صریحة في رؤیة اهللا في الجنة 

فلــن اختصــت بنفــي المســتقبل ولهــذا نصــب المضــارع بعــدها ویتحــدد هــذا المســتقبل حســب 

والقرائن فقد یشمل الدنیا دون االخرة كقوله تعالى (واوحي الى نوح انه لن یؤمن من قومـك السیاق

وقــد یمتــد نفیهــا لیشــمل الــدنیا واالخــرة ، ) والمــراد عــدم ایمــانهم فــي الــدنیا٣٦اال مــن قــد آمن)(هــود:

فلــن ) وقولــه تعــالى (ومــن یبتــغ غیــر االســالم دینــا ٤٧كقولــه تعــالى (ولــن یخلــف اهللا وعــده)(الحج:

) وقد یكون مقیدا بشرط معین كقوله تعالى ٨٥یقبل منه وهو في االخرة من الخاسرین)(آل عمران:

) وقوله تعالى ٨٠(فلن ابرح االرض حتى یاذن لي ابي او یحكم اهللا وهو خیر الحاكمین) (یوسف:
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) وقــد ینحصــر نفیهــا بــزمن معــین ٨١(قــالوا لــن نبــرح علیــه عــاكفین حتــى یرجــع الینــا موســى)(طه:

  ) .٢٦كقوله تعالى (اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم الیوم انسیا)(مریم:

وقــد تــدخل علیهــا همــزة االســتفهام كقولــه تعــالى (اذ تقــول للمــؤمنین الــن یكفــیكم ان یمــدكم 

) او ان المخففة من الثقیلـة كقولـه تعـالى ١٢٤ربكم بثالثة االف من المالئكة منزلین) (آل عمران:

) وقولــه ١٥صــره اهللا فــي الـدنیا واالخــرة فلیمــدد بســبب الــى الســماء)(الحج:(مـن كــان یظــن ان لــن ین

) وقـد تقـع فـي جـواب الشـرط كقولـه تعـالى ٤٨تعالى (بـل زعمـتم ان لـن نجعـل لكـم موعـدا)(الكهف:

) وقولــــه تعــــالى ومــــا یفعلــــوا مــــن خیــــر فلــــن ٤٢(وان تعــــرض عــــنهم فلــــن یضــــروك شــــیئا)(المائدة:

  ) .١١٥یكفروه)(آل عمران:

من هذا البحث ان الفعل المضارع في القرآن الكریم یأتي منصوبا :نستنتج 

االول انهــا تخلــص ، بعــد (أن) التــي ســمیت (أن) المصــدریة ونصــبت الفعــل المضــارع المــرین. ١

الفعــل المضــارع لالســتقبال والثــاني انهــا تهــيء الفعــل المضــارع الن یقــع فــي المواقــع التــي ال 

  ن).یصح ان یقع فیها اال باستعمال (أ

  وهي: بعد احد االحرف الثمانیة االتیة التي نصبت الفعل المضارع لمعنى من المعاني. ٢

(حتى) التي تفید معنى الغائیة

(أو) التي تفید معنى (حتى) او (الى ان) او (اال ان) 

(الالم) التي تفید معنى التعلیل

(كي) التعلیلیة

بعد (ما كان) و (لم یكن)(الم الجحود) التي تفید توكید نفي المضارع 

(الواو) التي تفید معنى المصاحبة 

(ألفاء) التي تفید معنى السببیة

(لن) ونصبت الفعل المضارع الختصاصها بنفي المستقبل.
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الھوامش والمصادر والمراجع
الطبعة ، ابو الفتح عثمان تحقیق فائز فارس، هجریة)٣٩٢البن جني(ت:، اللمع في العربیة)١(

  .١٢٧میالدیة.ص١٩٨٨هجریة=١٤٠٩،  ىاالول

،  القــاهرة، مطبعــة دار الكتــب المصــریة، الخصــائص البــن جني:تحقیــق محمــد علــي النجــار)٢(

  .١/٤٩، میالدیة١٩٥٦-١٩٥٥

  .١١٠-١/١٠٩، المصدر نفسه)٣(

، بهــاء الــدین عبـــد اهللا، هجریـــة)٧٦٩ابــن عقیــل(ت، شــرح ابــن عقیــل علـــى الفیــة ابــن مالـــك)٤(

ــدی ، مصــر، مطبعــة الســعادة، الطبعــة الرابعــة عشــرة، ن عبــد الحمیــدتحقیــق محمــد محــي ال

  . ١/٢٠٠میالدیة. ١٩٦٤ = هجریة ١٣٨٤

مطبعـــة ، الطبعــة االولــى، للـــدكتور مهــدي المخزومــي، قواعــد وتطبیــق، فــي النحــو العربــي)٥(

  . ٦٧میالدیة. ص١٩٦٦هجریة=١٣٨٦، مصر، مصطفى البابي الحلبي

، تحقیـق احمـد یوسـف نجـاتي، ریة) ابو زكریا یحیـى بـن زیـادهج٢٠٧معاني القرآن للفراء(ت )٦(

بیــروت ، عــالم الكتــب، الطبعــة الثانیــة، وعبــد الفتــاح اســماعیل شــلبي، ومحمــد علــى النجــار

مطبعة الترقي، صدر الدین الكنغراوي، والموفي في النحو الكوفي،  ١/٢٤، میالدیة١٩٨٠

، والدراســات اللغویــة فــي العــراق،  ١٣٥-١٣٢ص، میالدیــة١٩٥٠هجریــة=١٣٧٠دمشــق ، 

  . ١٧٣-١٦٤میالدیة ص١٩٨١دار الرشید للنشر بغداد ، للدكتور عبد الجبار جعفر القزاز

  . ٢/٣٤١شرح ابن عقیل على الفیة ابن مالك )٧(

، هجریة)ابو بشر عمرو بن عثمان تحقیق عبد السالم محمـد هـرون ١٨٠الكتاب لسیبویه (ت)٨(

ومعـــــاني القـــــرآن ،  ٤/٢٢٨،  ٣/١٥٣میالدیـــــة ١٩٦٦،  القــــاهرة دار القلـــــم، الطبعــــة االولـــــى

، تحقیــــق الــــدكتور فــــائز فــــارس، ســــعد بــــن مســــعدة المجاشــــعي، هجریــــة)٢١٥لألخفــــش (ت:

  . ١/١٥٩ میالدیة١٩٨١هجریة= ١٤٠١، دار االمل، الطبعة الثانیة

، لكتـبدار ا، تحقیـق عبـد الخـالق عضـیمة، هجریـة) محمـد بـن یزیـد٢٨٥المقتضب للمبرد (ت)٩(

هجریة)  ٥٥٩الحیدرة الیمني (ت ، وكشف المشكل في النحو،  ٢/٦میالدیة ١٩٦٥،  القاهرة

، مطبعــة االرشــاد، الطبعــة االولــى، تحقیــق الــدكتور هــادي عطیــة مطــر، علــي بــن ســلیمان

فــي حــروف المعــاني للمــرادي والجنــى الــداني،  ١/٥٣٦ میالدیــة ١٩٨٤هجریــة=١٤٠٤بغــداد 

، مؤسسـة دار الكتـب للطباعـة والنشـر، تحقیق طه محسـن، ن قاسمهجریة) حسن ب٧٤٩(ت

  . ٢/٣٤٦وشرح ابن عقیل ،  ٢٣٦ص میالدیة١٩٧٦هجریة=١٣٩٦، جامعة الموصل

هجریـــة) تحقیـــق محـــي الـــدین عبـــد ٧٦١البـــن هشـــام (ت، مغنـــي اللبیـــب عـــن كتـــب االعاریـــب)١٠(

  . ١/٢٨،  القاهرة، الحمید

  . ٢٨-١/٢٧المصدر نفسه )١١(
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  . ١/١٥١المصدر نفسه )١٢(

، هجریـة) موفـق الـدین یعـیش بـن علـى بـن یعـیش النحـوي٦٤٣شرح المفصل البن یعیش (ت )١٣(

  . ١/١٥٢ومغني اللبیب  ٧/١١٥، هجریة١٣٨٦،  القاهرة

  . ١/١٥١مغني اللبیب )١٤(

، هجریــة) ابــو عبــد اهللا محمــد بــن ابــي بكــر الدمشــقي٧٥١بــدائع الفوائــد البــن قــیم الجوزیــة (ت )١٥(

  . ١/١٤٢،  ت)-مصر (د، ادارة الطباعة المنیریة

شـركة ، هجریة) تحقیـق طـه عبـد الـرؤوف سـعید٩١١االشباه والنظائر في النحو للسیوطي (ت)١٦(

  . ١٩٧-٢/١٩٤، میالدیة١٩٧٥هجریة=١٣٩٥القاهرة ، الطباعة الفنیة

  . ١/١٤١وشرح ابن عقیل ،  ١/٢٨مغني اللبیب )١٧(

تحقیـق زهـر ، د بن اسماعیلهجریة) ابو جعفر أحمد بن محم٣٣٨اعراب القرآن للنحاس (ت:)١٨(

ومغنـي اللبیـب ،  ١/٢٩٩، میالدیـة ١٩٧٧هجریـة=١٣٩٧مطبعة العاني بغداد ،  غازي زاهد

٣٦-١/٣٥ .  

 ٥٧٧والبیان فـي غریـب اعـراب القـرآن ألبـي البركـات بـن االنبـاري (ت: ١/٥٤الكتاب لسیبویه )١٩(

 ١٣٨٩، مراجعــــــة مصــــــطفى الســــــقا القــــــاهرة، هجریــــــة) تحقیــــــق الــــــدكتور طــــــه عبــــــد الحمیــــــد

  . ١/١٨٣، میالدیة١٩٦٩هجریة=

تحقیـق محمـد علـي ، هجریـة) ابـو البقـاء عبـد اهللا ٦١٦التبیان في اعراب القـرآن للعكبـري (ت:)٢٠(

  . ١/٢٢٩، میالدیة ١٩٧٦مصر ، البجاري

  . ١/١٨٤ معاني القران)٢١(

ن هــ) عمـاد الـدی٧٧٤وتفسـیر القـرآن العظـیم البـن كثیـر (ت،  ٢/٢٢٢، اعراب القران للنحاس)٢٢(

  . ٢/٥٨٤،  م١٩٨٠–هـ ١٤٠٠بیروت ، اسماعیل الدمشقي، ابو الفداء

  .١/٣٦ومغني اللبیب ،  ٣/٤١٢، واعراب القران للنحاس،  ٣/١٤٦، معاني القرآن للفراء)٢٣(

تحقیق الـدكتور عبـد ، هـ) ابو اسحق ابراهیم بن السري٣١١معاني القرآن واعرابه بالزجاج (ت)٢٤(

  .  ٥/٧٦،  ٤/٦٣،  م٢٠٠٤ –هـ  ١٤٢٤، مصردار الحدیث، الجلیل عبده شلبي

. وزاد المسـیر  ١/٣٤٣. واعرب القـرآن للنحـاس  ٣٦٣-١/٣٦٢معاني القرآن واعرابه للزجاج )٢٥(

هـــ) ابــو الفــرج جمــال الــدین عبــد الــرحمن بــن علــي بــن ٥٩٧فــي علــم التفســیر البــن الجــوزي (ت

ـــــق احمـــــد شـــــمس الـــــدین، محمـــــد ـــــة، تحقی ـــــب العلمی ، الطبعـــــة الثانیـــــة، بیـــــروت، دار الكت

هــــــ) ابـــــو ٦٧١الجـــــامع الحكـــــام القـــــرآن للقرطبـــــي (ت،  ٣٣١– ١/٣٣٠،  م٢٠٠٢-هــــــ١٤٢٢

،  ١ط، بیــروت، دار احیــاء التــراث االســالمي العربــي، عبــداهللا محمــد بــن احمــد االنصــاري

وفــتح القــدیر ،  ١/٢٧٣، وتفســیر القــرآن العظــیم البــن كثیــر،  ٤/١١٢،  م١٩٩٦-هـــ١٤١٦
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هــ) تحقیـق الـدكتور عبـد ١٢٥٠ي الروایة والدرایة من علم التفسیر للشـوكاني (تالجامع بین فن

  .  ١/٤٣١م. ١٩٩٤-هـ١٤١٥،  ١ط، مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر، الرحمن عمیرة

  .  ١/٣٦، مغني اللبیب)٢٦(

واعـراب القـرآن للنحـاس  ٢/١٣١ومعاني القرآن واعرابـه للزجـاج ،  ١/٢٩٧معاني القران للفراء )٢٧(

ومغنـــــي ،  ٢٤٢ص والجنـــــى الـــــداني ١/٢٨١والبیـــــان فـــــي غریـــــب اعـــــراب القـــــران ،  ١/٤٧٧

  . ١/٣٦اللبیب

وزاد المســــیر فــــي علــــم ،  ١/٤٨٩، واعــــراب القــــران للنحــــاس ١/٣٠٢، معــــاني القــــرآن للفــــراء)٢٨(

.،  ٢/١٩٠ التفسیر

  . ١/٤٨٩اعراب القرآن للنحاس )٢٩(

،  ١/٢١٣یر فـــي علـــم التفســـیر وزاد المســـ،  ٥/٢٧،  ١٩٩،  ٣/١٥٧معـــاني القـــران واعرابـــه )٣٠(

٦/٢٨٦،  ٣٧٣،  ٣٧٢،  ٥/٣٢٦،  ٥١-٣/٥٠،  ٢/١٠  .  

ومغني اللبیب ،  ٢/٨٢٨واعراب القران للنحاس  ٢/٨٥والمقتضب ،  ٣/١٠٠الكتاب لسیبویه )٣١(

٢/٦٤١ .  

  . ٢/٦٤١ومغني اللبیب ،  ٢/٣٢٣معاني القران للفراء )٣٢(

  . ٣/٩٩الكتاب )٣٣(

والبیـــان فـــي غریـــب اعـــراب ،  ٢/١٨٤القـــران للنحـــاس واعـــراب ،  ٢/٧٧معـــاني القـــران للفـــراء )٣٤(

. ٢/٦٤١،  ٢٢٦– ١/٢٢٥ومغني اللبیب ،  ١٥٥والجنى الداني ص،  ٢/٥٩القران 

تحقیـق الـدكتور فـائز ، هجریـة) سـعید بـن مسـعدة المجاشـعي ٢١٥معاني القـران لالخفـش (ت:)٣٥(

  . ١/٧٥میالدیة  ١٩٨١هجریة= ١٤٠١الطبعة الثانیة دار االمل ،  فارس

  . ١/٣٤ومغني اللبیب ،  ١/١٦٩اني القران للفراء مع)٣٦(

ـــــــــش  ٧،  ٣/٥كتـــــــــاب ســـــــــیبویه )٣٧( ـــــــــران لالخف  ٢/٤٦٨،  ٢٣٣،  ١٢٠،  ١/١١٩ومعـــــــــاني الق

  . ٢/٧والمقتضب 

تحقیـق ، هجریـة) محمـد بـن الحسـن ٦٨٦شرح الرضـي علـى الكافیـة للرضـي االسـتربادي (ت:)٣٨(

الجنــــــي الــــــداني و ،  ٤/٥٣میالدیــــــة  ١٩٧٨هجریــــــة= ١٣٩٨بیــــــروت ، یوســــــف حســــــن عمــــــر

  . ١/٢١٠ومغني اللبیب ،  ١٥٧-١٥٦ص

  . ٢/٣٤٦شرح ابن عقیل )٣٩(

  . ١٥٧الجني الداني ص )٤٠(

وفــــتح ،  ٧/١٢٠وزاد المســــیر ،  ١٦/٣٤وجــــامع االحكــــام ،  ٥/٣٠٣معــــاني القــــرآن واعرابــــه )٤١(

  .  ٤/٥١٨القدیر 

  . ٢/٣٤٦وشرح ابن عقیل ،  ١/٢١٠مغني اللبیب )٤٢(
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، هجریـــة) ٦٧٢لكافیــة الشـــافیة البـــن مالـــك (ت:وشـــرح ا ٢/٧والمقتضـــب  ٣/٧كتــاب ســـیبویه )٤٣(

 ١٩٨٢هجریـــة= ١٤٠٢مكـــة المكرمـــة ، الطبعـــة االولـــى، تحقیـــق عبـــد المـــنعم احمـــد هریـــدي

  . ٣/١٥٣٨میالدیة 

  . ١٥٧الجنى الداني ص)٤٤(

  . ١/٢١١ومغني اللبیب ،  ١٥٨– ١٥٧الجنى الداني ص)٤٥(

تحقیــــق ، منهجریــــة)علي بــــن مــــؤ  ٦٦٩شــــرح جمــــل الزجــــاجي البــــن عصــــفور االشــــبیلي (ت:)٤٦(

-١٩٨٠هجریـة = ١٤٠٢-١٤٠٠احیـاء التـراث االسـالمي بغـداد ، الدكتور صباح ابو جنـاح

  . ٤/٥٣وشرح الرضى على الكافیة ،  ٢/١٤١میالدیة  ١٩٨٢

وزاد المسـیر فـي علـم ،  ٢/١٨٧اعراب القران للنحاس ،  ١٣٧-٣/١٣٦معاني القرآن واعرابه )٤٧(

هجریـــة)  ٦٤٦لقـــران الكـــریم البـــن الحاجـــب (ت:واالمـــالي النحویـــة أمـــالي ا،  ٦/٢٩٦التفســـیر 

،  ١/١٣٧، میالدیــــة ١٩٨٥هجریــــة= ١٤٠٥تحقیــــق هــــادي حســــن حمــــودي الطبعــــة االولــــى 

الطبعـة الثانیـة، هجریة) محمد بن احمد االنصاري ٦٧١والجامع الحكام القران للقرطبي (ت:

وتفسـیر  ١٥٧والجنـى الـداني ص ٣٨٢– ٩/٣٨٠میالدیـة  ١٩٦٧هجریـة= ١٣٨٣،  القاهرة، 

  . ٣/١١٧وفتح القدیر  ٥٤٣-٢/٥٤٢القران العظیم البن كثیر 

  . ١/٢١٢مغني اللبیب )٤٨(

وشـــــرح جمـــــل  ٢/٧والمقتضـــــب  ١/١٢٠ومعـــــاني القـــــران لالخفـــــش  ٧،  ٣/٥كتـــــاب ســـــیبویه )٤٩(

  . ٣/١٥٤٢وشرح الكافیة الشافیة البن مالك  ١/٥١٧الزجاجي البن عصفور 

  ٤/٥٣رضى على الكافیة وشرح ال ٢/١٤١شرح جمل الزجاجي البن عصفور )٥٠(

  . ١/١٢٦مغني اللبیب )٥١(

  . ١/١٢٥المصدر نفسه )٥٢(

وشــرح الكافیــة ،  ٢/٧والمقتضــب  ٦٥-١/٦٤ومعــاني القــران لالخفــش ،  ٣/٤١كتــاب ســیبویه )٥٣(

  . ٣/١٥٤٩الشافیة 

  . ٢/٣٤٩وشرح ابن عقیل ٢/٣٦١ومغني اللبیب ،  ٣/١٥٤٩ شرح الكافیة)٥٤(

  . ٢/٣٤٩القران  والبیان في غریب اعراب،  ٣/٢٤معاني القران )٥٥(

والكشـــاف عـــن حقـــائق غـــوامض  ١/٢٧٣ومعـــاني القـــران لالخفـــش  ٤٥-٣/٤٤كتـــاب ســـیبویه )٥٦(

دار الكتـاب ، هجریة) جار اهللا محمود بن عمـر ٥٢٨التنزیل وعیون االقاویل للزمخشري (ت:

هجریـة) اثیـر  ٧٥٤والبحر المحیط البن حیـان االندلسـي (ت: ٢/١٥ت) -بیروت (د، العربي

  . ٤/١٠٢هجریة  ١٣٢٨مصر ، مطبعة السعادة، بن یوسفالدین محمد 

  . ٤/٥٤شرح الرضى )٥٧(

  . ١٧٣ -٣/١٧٢واوضح المسالك  ١٥٤٠-٣/١٥٣٩وشرح الكافیة الشافیة  ٢/٧المقتضب )٥٨(



عبد الجبار فتحي 
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  . ٤/٥٤شرح الرضى )٥٩(

والبیــان فــي غریــب اعــراب ،  ١/٣٩٣ومعــاني القــرآن واعرابــه ،  ١/٢٣٤معــاني القــران للفــراء )٦٠(

  . ١/٢٢١القران 

  . ٢/٧٠القران للفراء معاني )٦١(

  . ٢/٧١المصدر نفسه )٦٢(

  . ٣/١٥٤٣وشرح الكافیة الشافیة  ٢/٧والمقتضب ،  ٤١،  ٣/٢٨كتاب سیبویه )٦٣(

  . ٤/٥٤شرح الرضى )٦٤(

  . ٦٦،  ٦٠،  ١/٥٨معاني القران لالخفش )٦٥(

 ٢/١٤٠وشرح جمـل الزجـاجي البـن عصـفور االشـبیلي  ٢/٩والمقتضب  ٣/٧الكتاب لسیبویه )٦٦(

، المسالك الى الفیة ابن مالك البـن هشـامواوضح ٣/١٣٥١البن مالك وشرح الكافیة الشافیة

  . ٣/١٦٢میالدیة  ١٩٨٠بیروت، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید

  . ٤/٥٠شرح الرضى على الكافیة )٦٧(

  . ١/١٢٠معاني القران )٦٨(

، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب البن هشام تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمبد)٦٩(

  . ٢٩٠-٢٨٠میالدیة ص ١٩٦٣هجریة= ١٣٨٢مطبعة السعادة مصر، طبعة التاسعةال

  . ١/١٨٢مغني اللبیب )٧٠(

  . ١٥٧الجنى الداني ص )٧١(

 ٢/١٤٠وشرح جمل الزجاجي البن عصفور  ١/٥٣٥كشف المشكل في النحو للحیدرة الیمني )٧٢(

  . ٤/٥٠وشرح الرضى  ١٤١، 

 ٣/١٦٢واوضح المسالك  ١/٢٨٤ومغنى اللبیب  ٢٨٤والجنى الداني ص  ٣/٥كتاب سیبویه )٧٣(

.

  . ١/١٢١معاني القران )٧٤(

  . ٨،  ٢/٦المقتضب )٧٥(

ـــة  ٥٤٤-١/٥٤٣كشـــف المشـــكل فـــي النحـــو)٧٦( ـــى الكافی وشـــرح شـــذور  ٤/٣٨وشـــرح الرضـــى عل

  . ١/٢٨٤ومغنى اللبیب  ٢٨٧الذهب ص 

 ١/٢٨٤ومغنـى اللبیـب  ٢٨٤ص والجنـى الـداني ٤/٣٨وشـرح الرضـى  ٤/٢٢٠كتاب سیبویه )٧٧(

.

  . ١/٢٨٤ومغنى اللبیب  ٢٨٤ص لجنى الدانيوا ٢/١٥٤الكشاف )٧٨(

  . ١٥٧-٣/١٥٦الكشاف )٧٩(
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، هجریــة) ابــو جعفــر محمــد بــن حریــر ٣١٠جــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرآن للطبــري (ت:)٨٠(

مطبعــــة مصــــطفى البــــابي ، ) والطبعــــة الثانیــــة١٤-١تحقیــــق محمــــود محمــــد شــــاكر االجــــزاء (

  . ٩/٦٢میالدیة  ١٩٥٤هجریة= ١٣٧٣الحلبي بقیة االجزاء مصر 

الطبعــة ، هجریــة) ابــو الفــرج البغــدادي ٥٩٧زاد المســیر فــي علــم التفســیر البــن الجــوزي (ت:)٨١(

ومفاتیح الغیـب فـي تفسـیر القـرآن او ،  ٣/٢٥٦میالدیة  ١٩٦٥هجریة= ١٣٨٤االولى دمشق 

-هجریــة ١٣٥٣هجریــة) االمــام فخــر الــدین المطبعــة البهیــة ٦٠٦التفســیر الكبیــر للــرازي (ت:

  . ١٨٧-١٤/١٨٦، میالدیة ١٩٣٨-میالدیة ١٩٣٤هجریة= ١٣٥٧

الطبعـة الثالثـة ، هجریة) محمـد بـن احمـد االنصـاري ٦٧١الجامع الحكام القرآن للقرطبي (ت:)٨٢(

وتفسیر الجاللین جالل ،  ٧/٢٨٧میالدیة  ١٩٦٧هجریة=  ١٣٨٣دار الكتاب العربي القاهرة 

 ١٩٦٩هجریــة= ١٣٨٩نشــر الــدین المحلــي وجــالل الــدین الســیوطي مكتبــة المــالح للطباعــة وال

  . ١٤٤میالدیة ص 

  .٢/٢٤٤تفسیر ابن كثیر )٨٣(


