
 

 

 
  

ِْا ُقن َوََِمَ 

 
 

  :  إاد ار

ا ن ا  ز  

  ركذ ااوآدا ا ا   

ت اراوا ا ا    

ا   

  

 

  

 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٧٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٧٣ 

ِْا ُقن َوََِمَ  

ا  

ـي ـتقاق كَــ ف النحــاة يف اخــتالة يــدور هــذا البحــث حــول قضـ أَنَّ أبســيطة هــي اشـ

ــة ــا أم مركب ــوا فيه ــد اختلف ــىل  ؟ فق ــني:ع ــدمه رأي ــاأ  اأح ــة هن ــن ، مركب ــف م ــم اختل ث

ــولني ــىل ق ــذا ع ــال هب ــول األول: ق ـبيه وأَنَّ : الق ــاف التشـ ــن ك ــة م ــا مركب القــول و. إهن

  .وإِنَّ هنا مركبة من كاف التشبيه أ: لثاينا

امء ـلـ الع ءآرا أبــنيهــذا البحــث أعــرض  خــالل ومــنبســيطة هنــا اآلخــر أ يوالــرأ

ــة  ــالف يف هـــذه القضـــية اخلالفيـ ــارت أيضـــا خـ ــأن التـــي أثـ ــر معـــاين كـ ، ثـــم أذكـ

 ....وباهللا التوفيقى مل يتطرق هلا النحاة.رهلا معان أخالنحويني وأذكر 

ــ مرك –كــــأن معــــاين  –اشــــتقاق  –الكلــــامت املفتاحيــــة: كــــأن   –طة ســــيب –ة ـبـ

 التقريب. –التشبيه 
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Abstract 

This research revolves around the issue of grammatical 

differences in Origin) K’ANNA)of whether simple or complex? 

They disagreed on two views: one that it is a vehicle, then 

disagreed who said these two sayings: The first view: It is a vehicle 

of sufficient analogy and that. The second view is that it is a 

vehicle of sufficient analogy  

The other opinion that it is simple and through this research I 

present the views of scientists in this controversial issue, and then 

mention the meanings, which also provoked disagreement 

Grammar and mention other meanings did not touch them 

grammarians .... And God reconcile  

Keywords: if - derivation - meanings - complex - simple - 

analogy - approximation.  
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١٣٧٥ 

ِْا ُقن َوََِمَ  

والصـــــــالة والســـــــالم علـــــــى أشـــــــرف األنبيـــــــاء ، الحمـــــــد هللا رب العـــــــالمين

 .  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والمرسلين

، فقــــد كنــــت أرجــــو أن أوّفــــق إلــــى موضــــوع أخــــدم فيــــه كتــــاب اهللا عــــز وجــــل

ــدي ووقتــــي ــه جهــ ــزمالء ، أنفــــق فيــ ــرت بعــــض الــ ــار فاستشــ ــالء فأشــ ــرام الفضــ الكــ

فاســــتعنت بــــاهللا وبــــدأت يف ، ة نحــــوا وداللــــةعلــــّي بــــأن أكتــــب عــــن َكــــأّن يف العربـيـــ 

 .  هذا الموضوع

فــــإن الكــــالم ، وكــــذا معناهــــا، وقــــد وجــــدت أن اشــــتقاق َكــــأّن لــــم يكتــــب فيــــه

ــى ذلـــــك نـــــزر يســـــير ــى اهللا، علــ وعقـــــدت العـــــزم علـــــى الكتابـــــة يف ، فتوكلـــــت علــ

 . سائال اهللا التوفيق واإلعانة، ومعانيهااشتقاق َكأّن 

ى كــــأن مــــن تكلــــم عـلـــ  -فيمــــا أعلــــم  -جــــد وأمــــا الدراســــات الســــابقة فلــــم أ

 .  وحدها

ــد ، وقـــــد قســـــمت البحـــــث قســـــمين ــأّن عنـــ ــرت يف أحـــــدهما اشـــــتقاق َكـــ ذكـــ

 . ويف القسم اآلخر ذكرت معانيها، النحويين

ــده ــن اهللا وحــ ــن صــــواب فمــ ــث مــ ــذا البحــ ــان يف هــ ــه ، فمــــا كــ ــه فلــ ــد ولــ الحمــ

ــكر ــا أردتــــه، الشــ ــو مــ ــي والشــــيطان، وهــ ــأ فمــــن نفســ ــه مــــن خطــ ــا كــــان فيــ ، ومــ

ــ  Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å (و، ر اهللا منـــــــــــــــــهتغفوأـســــــــــــــ  Ä

Ô Ó Ò Ñ()١( .  

 

¿ (، وتمامها: ٨٨هود:  )١(  ¾  ½  ¼  »  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ¯ ® ¬ «

Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À(.. 
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  .� اق ن:�ا اول

 : اختلف النحاة يف َكأَنَّ أبسيطة هي أم مركبة على رأيين

  :�اأي اول

 : قال بهذا على قولينثم اختلف من ، أنها مركبة

  :�ال اول

 . إنها مركبة من كاف التشبيه وأَنَّ 

 . )٣(وابن الخشاب، )٢(وابن األثير، )١(ن السراجبه ابوقال 

ــال ابــن الســراج ـبيه: وكــأنَّ (: ق ـبيه ، معناهــا التشـ ــون للتشـ ــا هــي الكــاف التــي تك إنم

 . )٤()أنّ (دخلت على 

ـبيهأّن : واألصــل فيهــا(: ابــن األثيــروقــال  ــاف للتشـ ــى أّن المفتوحــة، الك ، دخلــت عل

 . )٥()فصارا جميعا للتّشبيه

ل اا:�  

 . إنها مركبة من كاف التشبيه وإِنَّ 

 

 .٢٣١/ ١النحو: ينظر: األصول يف   )١(

 .٥٣٣/ ١ينظر: البديع يف علم العربية:   )٢(

 .١٦٩ينظر: المرتجل:   )٣(

 .٢٣١/ ١األصول يف النحو:   )٤(

 .٥٣٣/ ١م العربية: ينظر: البديع يف عل  )٥(



 

  

   

 

ادرات 
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١٣٧٧ 

ِْا ُقن َوََِمَ  

ــال بــــه  ـيبويهوالخليــــل وقـ وابــــن ، )٤(وابـــن جنــــي، )٣(واألخفــــش، )٢(والفــــراء، )١(ســ

، )٩(والســــهيلي، )٨(واألنبــــاري، )٧(والزمخشــــري، )٦(وعبــــد القــــاهر الجرجــــاين، )٥(بابشـــاذ

 بـــنوا، )١٤(والزملكــاين، )١٣(واللــورقي، )١٢(وابـــن يعــيش، )١١(وابــن الخبــاز، )١٠(والعكبــري

 . )١٦(جمهور البصريينويعزى ل، )١٥(مالك

ــالف يف ــه ال خـ ــام الخضـــراوي أنـ ــر ابـــن هشـ ــن  وذكـ ــا مركبـــة مـ وكـــاف  )إنّ (أنهـ

 

 .١٥١/ ٣ينظر: الكتاب:   )١(

 .٥٦٨ينظر: الجنى الداين:   )٢(

 .٥٦٨ينظر: الجنى الداين:   )٣(

 .٣١٧/ ١الخصائص: ينظر:   )٤(

 .١٥١ينظر: شرح الجمل:   )٥(

 .٤٤٥/ ١ينظر: المقتصد يف شرح اإليضاح:   )٦(

 .٣٩٨ينظر: المفصل:   )٧(

 .١٩٧/ ١ينظر: اإلنصاف يف مسائل الخالف:   )٨(

 .٢٦٦ينظر: نتائج الفكر:   )٩(

 .٢٠٥/ ١، واللباب يف علل البناء واإلعراب: ٢٨١/ ١ينظر: المتبع:   )١٠(

 .١٤٩وجيه اللمع: ينظر: ت  )١١(

 .٥٦٤/ ٤ينظر: شرح المفصل:   )١٢(

 .٥٤١، و٥١٦/ ١ينظر: المباحث الكاملية:   )١٣(

 .٢٠٧ينظر: غاية المحصل يف شرح المفصل:   )١٤(

 .٦/ ٢ح التسهيل: ينظر: شر  )١٥(

 .٥٦٨ينظر: الجنى الداين:   )١٦(
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 .  )١(التشبيه

 . )٢(حرف مركبى أنها ادعى اإلجماع علأنه  ونقل ابن هشام عن ابن الخباز

 . )٣(ليس بصحيح لوجود الخالف فيها وُرّد بأنه

ــال ســ  ــن (: يبويهق ــألت الخليــل ع ــأنَّ وس ــا إنَّ ، ك ــزعم أنهَّ ـبيه، ف ــاف للتشـ ــا الك ، لحقته

ــا صــارت مــع إنَّ بمنزلــة كلمــة واحــدةولكنَّ ــي نحــو كــأيٍّ رجــال، ه ونحــو لــه كــذا ، وه

 . )٤()وكذا درهما

ــاين ــال الزملكـ ــتإذا (: وقـ ــأن أثبـ ــو يف كـ ــت فهـ ــذا وكيـ ــب يف كـ ــت التركيـ ــاء ؛ ثبـ لبقـ

 . )٥()معنى التشبيه فيها

ــولي ــع القـ ــي الربيـ ــن أبـ ــاز ابـ ــال، نوأجـ ــا(: فقـ ــا وأمـ ــون فيهـ ــاختلف النحويـ ــأن فـ ، كـ

ـبيه ركبــت مــع أن المفتوحــة ـنهم مــن ذهــب إلــى أن كــاف التشـ ـنهم مــن قــال... فمـ إن : ومـ

 .  )٦()وكالهما عندي مذهب... كاف التشبيه ركبت مع إن المكسورة

ــروا أن أصــل قــولهم ــأّن زيــدا أســدٌ : وذك ــد: ك ـبيه، إّن زيــدا كاألس ــاف للتشـ ثــم ، فالك

ــاف  ــدمت الكـ ــة بقـ ــدة العنايـ ــ يأزو، التشـــبيهلشـ ــة تـل ــط الجملـ ــن وسـ ــا أدخ، مـ ــتفلمـ  لـ

 

، وهمـــع ٢٥٢ومغنــي اللبيــب: ، ٥٢٣/ ١، وتوضـــيح المقاصــد: ١٢/ ٥ينظــر: التــذييل والتكميــل:   )١(

 .٤٨٧/ ١الهوامع: 

 .١٢/ ٤، وينظر: تعليق الفرائد: ٢٥٢ينظر: مغني اللبيب:   )٢(

 .٢٥٢، ومغني اللبيب: ٥٢٣/ ١مسالك: ، وتوضيح المقاصد وال١٢/ ٥ينظر: التذييل والتكميل:   )٣(

 .١٥١/ ٣الكتاب:   )٤(

 .٢٠٧غاية المحصل يف شرح المفصل:   )٥(

 .٧٦٢/ ٢البسيط:   )٦(
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١٣٧٩ 

ِْا ُقن َوََِمَ  

ــى  ــاف عل ــا )إنّ (الك ــدمها حــرف الجــر )إنّ ( ألنّ ؛ وجــب فتحه ، المكســورة الهمــزة ال يتق

 . )١(وبقي معنى التشبيه الذي كان فيها وهي متوسطة، وال تقع إال أوال أبدا

ــر الحــر ــاف الســخاوي أن الهمــزة فتحــت لتقــوي التركيــب بتغيي ــا كــان وأض ف عم

ــال اإلفــراد ــه يف ح ــى المفــرد، علي وإن ، فراعــوا ذلــك لفظــا، وألن الكــاف ال تــدخل إال عل

ــركــان  ــى علــى الكس ــالوا، المعن ــدا عمــرو: كمــا ق ــى ، الضــارب زي ــدخل عل ــا كانــت ال ت لم

ــة فعــل ــو يف الحقيق ــم وه ــى االس ــا عل ــم ، الفعــل دخوله ــى ل ــب معن ــالم يف التركي ــار الك فص

ــل ــن يف األص ــك يف ا؛ يك ـبيهلتركيــب ابألن ــاف التشـ ــالم بك ــدأت الك ــى ، ت ــالم عل ــت الك فبني

 . )٢(التشبيه من أول األمر

ــرف بالتركيــب تفتـحـ إنمــا  )إن(ة أن همــزاز وذكــر ابــن الخـبـ  ــول الح ال ألنهــا ، لط

 . )٣(وإال لكان الكالم غير تام واإلجماع على أنه تام، معمولة للكاف

ــا ال  ــم ذكــروا أنه ــّر إال أنه ــرف ج ــاف ح ــع أن الك ــق بشــيءوم ــن جنــي، تتعل ــال اب : ق

ــا ؛ فعـــلأن الكـــاف اآلن لمـــا تقـــدمت بطـــل أن تكـــون متعلقـــة بفعـــل وال معنـــى  إال( ألنهـ

ــة  ــى أول الجملـ ــدمت إلـ ــذوف وتقـ ــه بمحـ ــق فيـ ــن أن تتعلـ ــذي يمكـ ــع الـ ــت الموضـ فارقـ

ــذوف ــة بخبــر إن المح ــت فيــه متعلق ــذي كان ــن الموضــع ال ــت ع ــا ، وزال ــان له ــا ك ــزال م ف

ــا وإن ؛ وليســت ههنــا زائــدة، لمــن التعلــق بمعــاين األفعــا ـبيه موجــود فيه ــى التشـ ألن معن

 

، والمفضــل يف شــرح المفصــل: ١٢/ ٥، والتــذييل والتكميــل: ٣٠٤/ ١ينظــر: ســر صــناعة اإلعــراب:   )١(

١٩٥. 

 .١٩٥المفضل يف شرح المفصل:   )٢(

 .)شرح اإليضاح(، من كتاب ابن الخباز ٢٥٣مغني اللبيب: نقله عنه ابن هشام يف   )٣(
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١٣٨٠ 

 . )١()وأزيلت عن مكانها كانت قد تقدمت

ــال ابــن الــدهان ــق(: وق ــا تعل ــأن لــيس له ــاف التــي يف ك ــذه الك ــأن األصــل يف ، وه وك

ــد: قولــك ــدا األس ــأن زي ــد: ك ــدا كاألس ـبيه، إن زي ــة بالتشـ ــاف للعناي ــم قــدمت الك ــت ، ث فكان

ــدمت بطــ ، متعلقــة ــا تق ــافلم ــا، ل تعلقه ــل عمله ــم يبط ــل، ول ــد بط ــا ق ــان حكمه ألّن ؛ وإن ك

ــا عملــت فيــه بتقــدير مصــدر ـبك مــن أّن هنــا مصــدروال ، أّن وم ــه يــؤدي إلــى أن ؛ يسـ ألن

ــاف الكــاف التــي يف كــذا وكــأيّن، تقــع الفائــدة مــن مفــرد وقــد ســلبت ، ونظيــر هــذه الك

 .  )٢()التشبيه فيهما

ــر متعلــق  حــرف(: وقــال العكبــري ــب مــع أّن صــارا ؛ بشــيءالجــر هنــا غي ألنــه لمــا ُرّك

 . )٣()وقبل التركيب كانت الكاف متعلقة بمحذوف، كالحرف الواحد

ــأتي ؛ هــذا خطــأ(: قــالأنــه بعــض البصــريين نقــل أبــو حيــان عــن و ألنــه يلــزم قائلــه أن ي

 . )٤()بخبر الكاف

ــامو ــن هشـ ــال ابـ ــر(: قـ ــه نظـ ــب ؛ وفيـ ــك يف التركيـ ــعياألن ذلـ ال يف التركيـــب ، لوضـ

  . )٥()الطارئ

ألن واضــع اللغــة يف معتقــد ؛ تركيــب وضــعيوهــذا : قلــت(: ورده الــدماميني بقولــه

ــر ، هــؤالء هــو الــذي وضــعه كــذلك ــي طــرأت يف االســتعمال مــن غي ولــيس مــن األمــور الت

 

 .٣٠٥، ٣٠٤/ ١سر صناعة اإلعراب:   )١(

 .٩/ ١شرح اللمع: الغرة يف   )٢(

 .٢٠٦/ ١، وينظر اللباب يف علل البناء واإلعراب: ٢٨١/ ١المتبع:   )٣(

 .١٢/ ٥التذييل والتكميل:   )٤(

 .٢٥٣مغني اللبيب:   )٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٨١ 

ِْا ُقن َوََِمَ  

ــا مــدخل ــع فيه ــا. أن يكــون للواض ــا إذا قلن ـيطة: وأم ــهم - بأنهــا بسـ ــه بعض ــا ذهــب إلي  - كم

 . )١()فال إشكال

أي اا�:  

 . بسيطةأنها 

ــن الحاجـــب ــه ابـ ــال بـ ــن ، )٢(وقـ ــالحوابـ ــة، )٣(فـ ــالقي، )٤(وابـــن جمعـ ــو ، )٥(والمـ وأبـ

 . )٩(وعزاه المالقي لألكثرين، )٨(واختاره البيتوشي، )٧(وابن هشام، )٦(حيان

ـبيه وأنّ   ) كــأنّ (   ) ١٠( جَعــل ( :  قــال ابــن الحاجــب  وال دليــل يــدل علــى  ،  مركبــة مــن كــاف التشـ

ــه ؛  ذلـــك  ــون كلمـــة برأسـ ــال أن تكـ ــة  ،  ا للتشـــبيه الحتمـ ــت كلمـ ــي كمـــا أن ليـ ــو  ،  برأســـها للتمنـ وهـ

  .  ) ١١( ) األولى 

والــذي أوقــع مـــن قــال بالتركيــب مــا رأى مـــن صــورة الكــاف يف قولـــه إن (: وقــال

 

 .١٣/ ٤تعليق الفرائد:   )١(

 .١٩٧/ ٢ينظر: اإليضاح يف شرح المفصل:   )٢(

 .١٢٥/ ٣ينظر: المغني:   )٣(

 .٦٥٥/ ٢شرح كافية ابن الحاجب:   )٤(

 .٢٠٨ينظر: رصف المباين:   )٥(

 .١٢/ ٥ينظر: التذييل والتكميل:   )٦(

 .٢٥٣ينظر: مغني اللبيب:   )٧(

 .٢٠٠ينظر: كفاية المعاين يف حروف المعاين:   )٨(

 .٢٠٩لمباين: ينظر: رصف ا  )٩(

 .٣٩٨يعني الزمخشري يف المفصل، ينظر ص:   )١٠(

 .١٨٩/ ٢اإليضاح يف شرح المفصل:   )١١(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٨٢ 

 . )١()واستقامة تقديمها صورة لتدل على التشبيه من أول األمر، زيدا كاألسد

ــةو ــن جمعـ ــال ابـ ــأنّ (: قـ ــح: كـ ــى األصـ ــرد علـ ــرف مفـ ـبيه، حـ ــاه التشــ ــلوق، ومعنـ : يـ

 . )٢(مركب من كاف التشبيه وأنّ 

 . )٣()واألجود أن تكون غير مركبة(: قال ابن فالحو

 : واحتجوا بأمور

 . ال ضرورة توجب التركيبو، )٤(أن التركيب على خالف األصل: أحدها

 . )٥(أن عدم تعّلق حرف الجّر على خالف األصل: الثاين

 . )٦(أنه ال دليل يدل على أنها مركبة: الثالث

ــت مركبـــة ألدى إلـــى أن تكـــون : رابـــعلا ــوض أنهـــا لـــو كانـ يف موضـــع مصـــدر مخفـ

ــاف ــالم، بالك ــرور ك ــار والمج ــن الج ــر وجــب ، وال يســتقيم م ــرف الج ــل ح ــا أدخ ــه لم ألن

فيكـــون ، وإذا وجــب أن تكــون أّن مفتوحــة صــار جــارا ومجــرورا، أن تكــون أّن مفتوحــة

 . )٧(كالم قائم بنفسها قائم كأن زيدعبارة و، كقيام زيد: كأن زيدا قائم: التقدير يف

 

 .١٨٩/ ٢اإليضاح يف شرح المفصل:   )١(

 .٩٢٤، ٩٢٣/ ٢، وينظر: شرح ألفية ابن معط: ٦٥٥/ ٢شرح كافية ابن الحاجب:   )٢(

 .١٢٥/ ٣المغني:   )٣(

ــن الحاجــب:   )٤( ــاح الب ــر: اإليض ــاين:  ،١٨٩/ ٢ينظ ــف المب ــذييل والتكميــل: ٢٠٩ورص ، ١٢/ ٥، والت

 .١٢٥/ ٣والمغني: 

 .١٢٥/ ٣مغني: ، وال٢٠٩ينظر: رصف المباين:   )٥(

 .١٨٩/ ٢ينظر: اإليضاح البن الحاجب:   )٦(

 .٢٠٩، ورصف المباين: ١٨٩/ ٢ينظر: اإليضاح البن الحاجب:   )٧(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٨٣ 

ِْا ُقن َوََِمَ  

ــامس ــاف أن: الخـ ــن ال الكـ ــد يمكـ ــأخير هاريتقـ ــديم والتـ ــع بالتقـ ــض المواضـ ، يف بعـ

ــت ف ــولأن ــام كــأنّ : تق ــدا ق ــأنّ ، زي ــدار وك ــأنّ ، زيــدا يف ال ــدك وك ــدا أبــوه  وكــأنّ ، زيــدا عن زي

ــائم ــديم ، ق ــى التق ــان عل ــو ك ــولول ــأخير لكنــت تق ــك إنّ : والت ــل ذل ــام أنّ : أص ــدا كق  وأنّ ، زي

ــ  ــداردا زـي ــي الـ ــدك وأنّ ، كفـ ــدا كعنـ ــأبوه وأنّ ، زيـ ــدا كـ ــائم )١(زيـ ــوز، قـ ــك ال يجـ ألن ؛ وذلـ

 . )٢(الكاف التي للتشبيه الجارة ال يصح دخولها إال على األسماء ال غير

 . )٣(وأخواتها غير مركبة )إنّ (أّن : السادس

ــيس معناهــا دائمــا التشــبيه: أمــر ســابعويمكــن أن يضــاف  فقــد تكــون ، وهــو أّن كــأّن ل

 . سيأتي يف المبحث التالي لغيره كما

 

 دخلت على مفرد لجر بالياء. دخلت الكاف على جملة، ولذلك رفع األب بالواو، ولو  )١(

 .٢٠٩ينظر: رصف المباين:   )٢(

 .١٨٩/ ٢ينظر: اإليضاح البن الحاجب:   )٣(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٨٤ 

ا ا�:ّن م �.  

 : ذكر النحاة عدة معان لـ(كأّن) وهي

 .  التشبيه: اول

ــذا ، )١(وهـــو معنـــى متفـــق عليـــه ــر مـــن النحـــويين أنهـــا ال تخـــرج عـــن هـ وزعـــم كثيـ

 .  )٢(المعنى

م٣(التحقيق: ا(  . 

، )٧(والسلســـــــيلي، )٦(والســـــــخاوي، )٥(والســـــــيرايف، )٤(وقـــــــال بـــــــه الزجـــــــاجي

 . )٨(والكوفيون

 

/ ٥، والتــذييل والتكميــل: ٤٤٧/ ١، وشرح الجمل البن عصــفور: ١١٤، ١٠٨/ ٤ينظر: المقتضب:   )١(

/ ٤فرائــد: ، وتعليــق ال١٣٠٠/ ٣، وتمهيــد القواعــد: ٢٥٣، ومغني اللبيــب: ٥٧٠، والجنى الداين: ١٦

 .٦٣/ ٤، و ١٦٣/ ٣، واألشباه والنظائر: ١٤

، والبــرود ١٢٩٣/ ٣، وتمهيــد القواعــد: ٥٧٢والجنى الــداين: ، ٧/ ٢ينظر: شرح التسهيل البن مالك:   )٢(

 .١٧٨١الضافية: 

، ٥٧١، والجنــى الــداين: ٦١، والتســهيل: ٢٨، وحــروف المعــاين: ٣١٢/ ٢ينظر: معاين القرآن للفراء:   )٣(

 .١٢٣٨/ ٣، وارتشاف الضرب: ٣٠٥/ ١، والمساعد: ٢٥٣للبيب: ومغني ا

 .٢٨ينظر: حروف المعاين:   )٤(

 .٤٨١/ ٢ر: شرح الكتاب: ينظ  )٥(

 .١٩٦ينظر: المفضل يف شرح المفصل:   )٦(

 .٣٥١/ ١ينظر: شفاء العليل:   )٧(

يل للمــرادي: ، وشــرح التســه٣٠٥/ ١، والمســاعد: ٥٧١، والجنى الــداين: ٢٨ينظر: حروف المعاين:   )٨(

 .١٢٣٨/ ٣، وارتشاف الضرب: ٣٣٧



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٨٥ 

ِْا ُقن َوََِمَ  

 : وجعلوا منه قول الشاعر

ـــ فَ  ـبََح بَطْــــُن َمكـَّ اأَْصـــ ر�
  ةَ ُمْقَشــــعِ

  

ـيَْس بَِهــا ِهَشـــ أَنَّ األَرْ كَــ    ـ   )١(امُ َض لَ

 : أمورب باأجمن لم يرتض هذا و 

ــى أنّ  - ــعرأن : المعن ــه أال يقش ــان حق ــة ك ــن مك ــه؛ بط ــاما يف أرض ــائم ، ألن هش ــو ق وه

أنــه ال يُقشـــعر مــع وجــود الغيـــث فكــذلك كـــان ينبغــي أال يقشـــعر  مـــافك، مقــام الغيــث

 . )٢(فهي للتشبيه، فلما اقشعر صارت أرضه كأنها ليس بها هشام، التضمنه هشام

 . )٣(بسيرته سائرا، هشاما وإن مات فهو باق ببقاء من خلفه أنّ  -

ــل أنْ  - ــن كـــأن للتعليـ ــاف مـ ــذا الموضـــع، تجعـــل الكـ ــة لـــالم، يف هـ ــي المرادفـ  ،وهـ

 . )٤(ألن األرض ليس بها هشام: كأنه قيل

ـبيهأنّــ  - ــى التشـ ـيس بهــا هشــام حقيقــة، ه محمــول عل ــو فيهــا ، فــإن األرض لـ بــل ه

 . )٥(مدفون

 

، وبــال نســبة يف الجنــى ١٠١، واالشــتقاق: ٩٣يوانــه: البيت من الوافر للحارث بن خالد بن العاص يف د  )١(

ـرادي: ٦١٣/ ٢، وهــو يف التــذييل: ١٦٣/ ٢، والــدرر: ٥٧١الــداين:  ، ٤١٨/ ١، وشــرح التســهيل للمـ

 .١٣٢/ ١، والهمع: ٢١٢/ ١: ، والتصريح٦/ ٢وشرح التسهيل البن مالك: 

ــن عصــفور:   )٢( ــى الــداين: ١٤/ ٥، والتــذييل والتكميــل: ٤٤٩/ ١ينظــر: شــرح الجمــل الب ، ٥٧١، والجن

 .٢٥٤، ومغني اللبيب: ٥٧٢

، وتمهيــد ٢٥٤، ومغنــي اللبيــب: ٥٧٢، ٥٧١، والجنــى الــداين: ٧/ ٢ينظر: شرح التسهيل البن مالك:   )٣(

 .١٢٩٣/ ٣القواعد: 

، وهمــع الهوامــع: ٢٥٤، ومغني اللبيــب: ٥٧٢، والجنى الداين: ٧/ ٢ح التسهيل البن مالك: ينظر: شر  )٤(

٤٨٦/ ١. 

 .٢٩٥/ ١ينظر: شرح التصريح على التوضيح:   )٥(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٨٦ 

 . )١(ه من باب تجاهل العارفأنّ  -

ــاعر كأنّــ  أنّ  - ــرف بفقــد الش ــامه ال يعت ــه ال يرضــى أن يحــدث نفســه بفقــده ؛ هش ألن

ــه عزيــزا عنــده ــو عنــده يف حكــم ال، لكون ــان يف حكــم الموجــود وجــب ، موجــودفه وإذا ك

 . )٢(كأن األرض ليس بها هشام: فلما اقشعرت قال، عنده أال تقشعر األرض

الشّك : ا  . 

، )٦(وابــن الطــراوة، )٥(والزجــاجي، )٤(وأبــو بكــر بــن األنبــاري، )٣(وقــال بــه الزجــاج

 . )١٠(لندىوأجازه ابن هشام يف قطر ا، )٩(والهرمي، )٨(والسخاوي، )٧(وابن السيد

ــدا (: قـــال الزجـــاجي ــك كـــأن زيـ ــماء كانـــت تشـــبيها كقولـ فـــإذا وقعـــت علـــى األسـ

ـتقا مــن الفعــل كانــت شــكّ ، أخــوك ــأن زيــدا منطلــق: كقولــك، اوإذا كــان خبرهــا مشـ ، ك

 

 .٤٨٦/ ١، وهمع الهوامع: ١٣٠٠/ ٣ينظر: تمهيد القواعد:   )١(

 .٤٨٦/ ١، وهمع الهوامع: ١٣٠٠/ ٣ينظر: تمهيد القواعد:   )٢(

، وتعليــق ٦٥٦/ ٢، وشــرح كافيــة ابــن الحاجــب البــن جمعــة: ٣٣١/ ٤الشافية للرضي:  ينظر: شرح  )٣(

 .١٠/ ٤الفرائد: 

 .٢٥٣، ومغني اللبيب: ١٥/ ٥ينظر: التذييل والتكميل:   )٤(

 .٥٧٢، والجنى الداين: ٢٩ينظر: حروف المعاين:   )٥(

/ ٢ي ومنهجــه يف النحــو: ، واألبــذ ٥٧٢، والجنــى الــداين: ٤٤٨/ ١ينظر: شرح الجمل البن عصــفور:   )٦(

 .١٣٤، ١٣٣، وابن الطراوة النحوي: ٣٣٨، وشرح التسهيل للمرادي: ١٠٤٩

ــرب:   )٧( ــاف الض ــل: ١٢٣٩/ ٣ينظــر: ارتش ــذييل والتكمي ــداين: ١٥/ ٥، والت ــى ال ، وشــرح ٥٧٢، والجن

 .٥٧٢، والجنى الداين: ٣٣٨التسهيل للمرادي: 

 .١٩٦ينظر: المفضل يف شرح المفصل:   )٨(

 .٦٠٢/ ٢حرر يف النحو: الم  )٩(

 .١٤٨ينظر: شرح قطر الندى:   )١٠(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٨٧ 

ِْا ُقن َوََِمَ  

ألن ؛ فهـــذه ال يتقـــدم خبرهـــا، ألنـــه ال يشـــبه بالفعـــلوذلـــك ، فهـــذا شـــك، وكـــأين أنطلـــق

 . )١()الفعل ال يلي كأن

ــال الهرمــي ـإذ(: وق ـبيه خرجــت كــأن إلــى معنــى ا ـكـ فـ ان الخبــر ال معنــى فيــه للتشـ

 . )٢()وكأن الجيش خارج، كأن زيدا قائم: كقولك، الظن

ــى ظننــت ألن ؛ كــأن زيــدا قــائم: وذلــك نحــو، وذكــر ابــن الطــراوة أنهــا تكــون بمعن

 . )٣(وإنما يشبه بغيره، فال يصح أن تشبه الشيء نفسه، زيدا هو القائم

ـبيه للشــيء يف حالــة مــا بنفســه يف ، صــحيحورّده األبــذي بأنــه غيــر  وذلــك ألنــه تشـ

ــرى ــة أخ ــت، حال ــك قل ــا: فكأن ــه قائم ــو نفس ــائم ه ــر ق ــدا غي ــأّن زي ــة ، ك ــذا لدالل ــذف ه وح

 . )٤(إذ ال يمكن أن يشبه الشيء بنفسه؛ المعنى عليه

ــذا ــد بــرّده ه ــا يري ــولهم؟، وال أدري م ــل يعنــي ق ـبّه : فه ــل يشـ ــائم أن القائ ــأن زيــدا ق ك

 ! ائم بزيد القائمزيدا غير الق

ــا ـبـ و ـبّ رّده ابــن عصــفور أيض ــال أخــرى أنَّ الشــيء قــد يشـ ــا بنفســه يف ح ه يف حــال م

ــت ــون إذا قل ــائم: فتك ــدا ق ــأنَّ زي ــا، ك ــه قائم ــائم ب ــَر ق ــد غي ـبِّها لزي ــون ، ُمشـ ــر أو يك ــا غي قائم

 . )٥(ة زيد قائمئكأنَّ هي: زيد ويكون يف الكالم حذف كأنك قلت

ك شـــخص قــائم حتــى يتغــاير االســم والخبـــر كأنّــ : عنــىالم بــأنّ  وأّولــه الــدماميني

 

 .٢٩حروف المعاين:   )١(

 .٦٠٢/ ٢حرر يف النحو: الم  )٢(

 ١٣٥، ١٣٤، وابن الطراوة النحوي: ١٠٤٩/ ٢ينظر: األبذي ومنهجه يف النحو:   )٣(

 .١٠٤٩/ ٢ينظر: األبذي ومنهجه يف النحو:   )٤(

 .٥٧٣لداين: ، وينظر: الجنى ا٤٤٨/ ١شرح الجمل:   )٥(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٨٨ 

ــه لمـــا قـــام الوصـــف مقـــام الموصـــوف، فيصـــح تشـــبيه أحـــدهما بـــاآلخر، حقيقـــة ، إال أنـ

ــه ــر بعين ــو الخب ــه ه ـبيه كأن ـبب التشـ ــم بسـ ــل االس ــى ، وجع ــود إل ــر يع ــمير يف الخب ــار الض ص

ــدر ــوف المق ــى الموص ــول؛ االســم ال إل ــذا تق ــي: فله ــأين أمش ــي، ك ــك تمش ل واألصــ ، وكأن

 . )١(وكأنك رجل تمشي،  رجل أمشيكأين

ــو علــي أن  ــا(وذكــر أب ــكٌّ : كأنَّمــا(: قــال، للشــّك  )كأنم ــد ، ش والعــرب قــد ُتجــاوب عن

 . )٢()كأّنك بي قد َولِيُت فتُصيَب : يقولون، الّشّك بالفاء

االتقريب:�ا  . 

 . )٣(وقال به الكوفيون

 . بالفرج آتنك وكأ، وكأّني بك راحل، كأّنك بالشتاء مقبل: وذلك نحو

ــه مــا رواه ابــن  ــي الّلــه عنهمــاـبـ عومن ــيِّ ، اس رض ــال عــن النَّبِ ي بِــِه أَْســَوَد (: ق َكــأَنِّ

 . )٤()يَْقَلُعَها َحَجًرا َحَجًرا، أَْفَحَج 

ــه قــول  ــاب ومن ــن الخط ــر ب ــة عم ــن قــريشٍ (: للحطيئ ــَد رجــٍل م ــَك عن ــأّني ب ــد ، ك ق

ــك ــط لـ ــرى بسـ ــر أخـ ــةً وكسـ ــال، نمرقـ ــة َغنِّ: وقـ ــا حطيئـ ــايـ ــأعراض ، نـ ــه بـ ــدفعت تغنيـ فانـ

 

 .١٠/ ٤ينظر: تعليق الفرائد:   )١(

 .٣٨٩، ٣٨٨/ ١اإلغفال:   )٢(

ــداين: ينظــر: ا  )٣( ــى ال ــو: ٥٧٣لجن ــل: ١٠٥٠/ ٢، واألبــذي ومنهجــه يف النح ، ١٦/ ٥، والتــذييل والتكمي

/ ١، وعقــود الزبرجــد: ١٣/ ٤، وتعليــق الفرائــد: ١٣٠٠/ ٣، وتمهيــد القواعــد: ٢٥٤ومغني اللبيب: 

 .٤٨٦/ ١هوامع: ، وهمع ال٤٧٦

 .)١٥٩٥(برقم:  ١٤٩/ ٢الحديث رواه البخاري يف صحيحه:   )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٨٩ 

ِْا ُقن َوََِمَ  

 . )١()الناس

 . )٢()وباآلخرة لم تزل، كأنك بالدنيا لم تكن(: رحمه اهللا الحسن البصريوقول 

 : )٣(وقول الحريري

ــ  ــ نِّ أَ كَـ   طّ َح نْـَك تَـــ ي بِـ

  

ــى اللَّ إِ      طّ نْغَ تَــ ْحــِد وَ ل

ــ وَ    ــ أَ  دْ قَـــــ  َمَك لَ ْســـــ

  ـطْ هْــــــــــــــــــــــــــــــــ الـرَّ 

ـْن يََق مِــــ ْضــــ لــــى أَ إِ   

ــذا  مّ َســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــن لـــم يـــرتض هـ ــت أقـــوالهم كثيـــرا، أّولـــه ومـ ــام، وقـــد اختلفـ ــال ابـــن هشـ : قـ

 . )٤()أقوال النحويين اضطرابا كثيرا اضطربت(

ــال  ــيشوقـ ــاظر الجـ ــون(: نـ ــى أن  والمحققـ ــأنّ (علـ ــا ذُ  )كـ ـبيه فيمـ ــرللتشــ ــن ، كـ ولكـ

 .  )٥()اختلف القول يف تخريجه

ـنهم مـــن قـــال ـتاء: فمـ  )(بالشـــتاءوالبـــاء يف ، حـــرف خطـــاب: الكـــاف يف كأنـــك بالشـ

 . )٦(كأّن الشتاء مقبل: والتقدير، والخبر مقبل، الشتاء: )كأنّ (واسم ، ةزائد

 

، والنهايــة يف غريــب ١٢٢، وفوائد أبــي ذر الهــروي: ٦٣، ٦٢/ ٢ينظر: الزاهر يف معاين كلمات الناس:   )١(

 .١٧١/ ٧، ولسان العرب: ٢٠٩/ ٣الحديث واألثر: 

، ٢٤٩/ ٣، والنكــت والعيــون: ١٢٧أبــي الــدنيا: ، والزهــد البــن ١٩٧ينظر: الزهــد ألحمــد بــن حنبــل:   )٢(

، وإرشــاد ٢٨٦/ ١، وعمــدة القــاري: ٣٠/ ٥رآن للجصــاص: ، وأحكــام الـقـ ٨٢٩/ ٢وباهر البرهان: 

 .٤٧٦/ ١، وعقود الزبرجد: ١٦٠/ ٣الساري: 

ــات الحريــري: المقامــة الســاوية:   )٣( ــذييل والتكميــل: ١٠٨مقام ، ٢٥٤، ومغنــي اللبيــب: ١٩/ ٥، والت

 .١٣٠١/ ٣لقواعد: وتمهيد ا

 .٤٧٧/ ١عقود الزبرجد على مسند اإلمام أحمد:   )٤(

 .٦٣/ ٤، و ١٦٣/ ٣، وينظر األشباه والنظائر: ١٣٠٠/ ٣القواعد: تمهيد   )٥(

 .٤٧٧/ ١، وعقود الزبرجد: ١٣٠٠/ ٣تمهيد القواعد:   )٦(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٩٠ 

  . )١( الفارسيأبي علي وهذا تخريج 

كــأين : وهــذا يَبطُــل عليــه بالبــاء ودخــول الــواو يف قولــك(: ورده ابــن الــدهان بقولــه

  . )٢()بزيد وقد جاء

ــام ــاهر(: وقــال ابــن هش ـتمل أمــرين مخــالفين للظ إخــراج : وهمــا، وهــذا القــول اشـ

 . )٣()وإخراج الباء عن التعدية إلى الزيادة، الكاف عن االسمية إلى الحرفية

 . )٤(غير أنه جعل الكاف ُملغية إلعمال كأن، وقريب منه قول ابن عصفور

ــفور ــو(: قـــال ابـــن عصـ ــا وذلـــك يف نحـ ــا تكـــون تقريبـ : وزعـــم بعـــض النحـــويين أّنهـ

ـتاِء مقبــٌل  ــك بــالَفَرِج آٍت ، كأّنــك بالشـ ــك والصــحيح عنــدي أنَّ كــأنَّ  . .. وكأنَّ ـبيه فكأنَّ للتشـ

ـتاء مقبــٌل ، كــأنَّ الفــرَج آٍت : أردت أن تقــول ــك أردت أن تــدخل الكــاف ، وكــأنَّ الشـ إالَّ أّن

ــاب  ــا اســم الخط ــا لحقه ــمية لّم ــة االس ــها بالجمل ــزوال اختصاص ــأن ل للخطــاب وألغيــت ك

بالشـــتاء والبــاء يف  ... لــزوال االختصـــاص، يف نحــو كأنَّمـــا )مـــا(كمــا أُلغِيــْت لّمـــا لحقهــا 

ــدة ــل زائ ــال، مقب ــه ق ــٌل : وكأن ـتاُء مقب ــك الشـ ــول، كأّن ـتاءَ : أراد أن يق ــأنَّ الشـ ــٌل  ك ــألحق ، مقب ف

 . )٥()الكاف للخطاب وألغى كأنَّ وزاد الباء يف المبتدأ كما زيدت يف بِحسبَِك زيدٌ 

ــام ــن هشـ ــال ابـ ــ (: قـ ــد اـش ــورتوقـ ــة أمـ ــى أربعـ ــه علـ ــذان : مل قولـ ــران اللـ ــا األمـ منهـ

 

رح الرضــي علــى ، وـشـ ١٩٧وما بعدها، والمفضــل يف شــرح المفصــل:  ١٥٧ينظر: المسائل المشكلة:   )١(

ــة:  ــداين: ٣٣٢/ ٤الكافي ــى ال ــد: ٥٧٣، والجن ــد القواع ــد:  ،١٣٠٠/ ٣، وتمهي ــق الفرائ ، ١٢/ ٤وتعلي

 .٤٧٧/ ١وعقود الزبرجد: 

 .٩/ ١الغرة يف شرح اللمع:   )٢(

 .٤٧٧/ ١ينظر: عقود الزبرجد:   )٣(

 .٢٧/ ٤، واألشباه والنظائر: ٤٤٩/ ١ينظر: شرح الجمل:   )٤(

 .٢٧/ ٤، وينظر: األشباه والنظائر: ٤٤٩/ ١شرح الجمل:   )٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٩١ 

ِْا ُقن َوََِمَ  

ــد شــرحناهمااســتلزمه ــاء (كــأنّ إدعــواه : ومنهــا، ما قــول الفارســي وق ــك لغ ــم يثبــت ذل ) ول

ودعــواه أن اليــاء حــرف تكلــم كمــا أن الكــاف حـــرف ،... ما) الزائــدةـت بــ(ـ ـنـ إال إذا اقتر

ــه ــه يلزم ــذا ولكن ــرح به ــم يص ــو ل ــاب وه ــى  ،... خط ــت عل ــد دخل ــا ق ــرح بأنه ــه ص ــا أن ومنه

  . )١())بك تفعل كأين(: قولهم يف الجملة الفعلية

والبـــاء ، وهـــو أن الكـــاف اســـم كـــأنّ ، وألبــي علـــي تخـــريج آخـــر ذكـــره الســـخاوي

 . )٢(والواو مقدرة، يف تقدير الحال )لم تكن(و، وهي الخبر، بمعنى يف

ــمّ  ــل إن ث ــافا محــذوفا وقي ــدير، مض ــك : والتق ــأن زمان ــل وك ـتاء مقب ــك بالشـ ــأن زمان ك

ــم تكــنأمــا و. )٣(بــالفرج آت ــأت تقــ لمــا لــم فإنــه ، كأنــك بالــدنيا ل دير مضــاف خــرج علــى يت

ــاف اســم  ــأنّ (أّن الك ــن(و، )ك ــدنيا(خبــر و )لــم تك ــالخبر )يف ال ــك : التقــديرو، متعلــق ب كأن

 . )٤(لم تكن بالدنيا أي يف الدنيا

ــه  ــن عصــفور بأن ــك أنــه، رد يف كــل موضــعال يطـّـ  هألنـَّـ ؛ باطــلورّده اب ر  وذل ال يتصــوَّ

ر أن  فإنه، كأّني بك تفعل كذا: يف مثل  . )٥(كأنَّ زماين بك تفعل كذا: تقولال يتصوَّ

ــاظر الجــيش حورّجــ  ــى تأويــل الفارســي ن ألن فيــه دعــوى حرفيــة ؛ هــذا التأويــل عل

 . )٦()بالدنيا(ويف  )بالفرج(ويف  )الشتاء( الكاف للخطاب ودعوى زيادة الباء يف

 

 .٤٧٧/ ١، وعقود الزبرجد: ٢٦ - ٢٤/ ٤ينظر: األشباه والنظائر:   )١(

 .١٩٧ينظر: المفضل يف شرح المفصل:   )٢(

 .٥٧٣ينظر: الجنى الداين:   )٣(

، وذكر الســخاوي ٤٧٧/ ١، وعقود الزبرجد: ١٣٠٠/ ٣، وتمهيد القواعد: ٥٧٤ينظر: الجنى الداين:   )٤(

 .١٩٧أنه تقدير أبي علي، ينظر: المفضل يف شرح المفصل: 

 .٤٤٩/ ١الجمل: ينظر: شرح   )٥(

 .١٣٠٠/ ٣ينظر: تمهيد القواعد:   )٦(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٩٢ 

ــر : لـيـ قو ــي بالــدنيا وبــاآلخرة )كــأنّ (خب و  )لــم تكــن(والجملــة ، هــو المجــرور يعن

 . )١(يف موضع الحال )ولم تزل(

ــ وق ــرك تـــنحط: لـي ــأين أبصـ ــل كـ ــم تكـــن، األصـ ــدنيا لـ ــأين أبصـــر الـ ــذف ، وكـ ــم حـ ثـ

 .  )٢(وزيدت الباء، الفعل

ـبيهواألولــى أن نقــول ببقــاء (كــأن) علــى (: وقــال الرضــي وأال نحكــم ، معنــى التشـ

: مـــن قولـــه تعـــالى، أي تشـــاهدها، كأنـــك تبصـــر بالـــدنيا: التقـــدير: ونقـــول، شـــيءبزيـــادة 

كأنــــك تبصــــر : أي، حــــال: والجملــــة بعــــد المجــــرور بالبــــاء، )٣()¥¢ £ ¤ (

ــة ــر كائن ــاهدها غي ــدنيا وتش ــى قــولهم، بال ــرى إل ــل: أال ت ــل وقــد أقب ــأين باللي ــد ، ك ــأين بزي وك

 . )٤()أخبارا لهذه الحروفوالباء ال تدخل الجمل إال إذا كانت ، وهو ملك

 . )٥(الخضري هاختار ماوهذا 

ــام ــال ابــن هش ــر ـلـ (: وق وهــو أن . ت أنــه أجــود مــن هــذه األقــوالظنـنـ  وجــه يوخط

ــم ــاف اسـ ــأن و الكـ ــن(كـ ــم تكـ ــر و )لـ ــدنيا(الخبـ ــأن )الـ ــم كـ ــن اسـ ــال مـ ــع الحـ ، يف موضـ

ــاحبها  ــال العامــل يف ص ــل يف الح ــى... وهــو (كــأن)والعام ــك يف : المعن ــك يف حالــة كون كأن

 . )٦()بها: يأ، وكأنك يف حالة كونك يف اآلخرة لم تزل، بها: يأ، الدنيا لم تكن

 

ــد:   )١( ــرون، ينظــر: تمهيــد القواع ــو قــول ابــن عم ـائر: ١٣٠١/ ٣وه ـباه والنظـ ، وعقــود ٢٧/ ٤، واألشـ

 .٤٨٠/ ١الزبرجد: 

 ، وهو معزو عندهما إلى المطرزي.١٥/ ٤ائد: ، وتعليق الفر٢٥٥ينظر: مغني اللبيب:   )٢(

 .){ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©( ، وتمامها:١١القصص:   )٣(

 .٣٣٢/ ٤شرح الرضي على الكافية:   )٤(

 .٢٩١/ ١ينظر: حاشية الخضري على ابن عقيل:   )٥(

 .٢٧/ ٤ينظر قوله يف األشباه والنظائر:   )٦(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٩٣ 

ِْا ُقن َوََِمَ  

 .  )١(دْح لَج ا: ا

َك أِميُرنا فتأُْمَرَنا: نحو قولهم  . معناُه لست أميرَنا، كأَنَّ

 . )٤(والرضي، )٣(وأبو علي الفارسي، )٢(الكسائي به وقال

 .  )٥(التمني: ادس

ــو  ــْعَر فأُِجيــَدهنح ــي َقــْد قلــُت الشِّ ــك بِ ــْعَر : معنــاهو، قولــك كأّن لَيْتَنِــي قــد قلــت الشِّ

 . )فأُِجيَده(صَب ك نُ ولذل، فأُِجيَده

 . )٦(الكسائي به وقال

٧(العِلم: ا(  . 

 . كأَنَّ اهللاَ يَْفَعل َما يَشاءُ : قولكنحو 

٨(التَّنْبِيه: ا(  . 

 

ــة:   )١( ــذيب اللغ ــر: ته ــر٢٠٦/ ١٠ينظ ـان الع ــروس: ٣٢/ ١٣ب: ، ولسـ ــاج الع ، وينظــر: ٢١٤/ ٣٤، وت

 .٦٠٢/ ١البديع يف علم العربية: ، و١٨٥/ ٢األصول يف النحو: 

 .٢١٤/ ٣٤، وتاج العروس: ٣٢/ ١٣، ولسان العرب: ٢٠٦/ ١٠ينظر: تهذيب اللغة:   )٢(

 .٢٩٥/ ١ينظر: شرح التصريح على التوضيح:   )٣(

 .٦٥/ ٤ينظر: شرح الرضي على الكافية:   )٤(

 .٢١٤/ ٣٤العروس: ، وتاج ٣٢/ ١٣، ولسان العرب: ٢٠٦/ ١٠ينظر: تهذيب اللغة:   )٥(

 .٢١٤/ ٣٤، وتاج العروس: ٣٢/ ١٣، ولسان العرب: ٢٠٦/ ١٠ينظر: تهذيب اللغة:   )٦(

 .٢١٤/ ٣٤، وتاج العروس: ٣٢/ ١٣، ولسان العرب: ٢٠٦/ ١٠ينظر: تهذيب اللغة:   )٧(

ـرح المفصـــل:   )٨( / ٣، وارتشـــاف الضـــرب: ٢٠/ ٥، والتـــذييل والتكميــل: ١٩٧ينظــر: المفضـــل يف شـ

 .٤٨٦/ ١مع الهوامع: ، وه ١٢٤٠



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٩٤ 

 . فعلت َكَذا َوَكَذا َكأَنِّي َال أعلم: نحو

١(اِإلْنَكار: ا( . 

 . فعلتم َكَذا َكأَن اهللا َال يعلم َما َتْفَعُلونَ : نحو

٢(التعجب: ا(  . 

ــو  ــ نحـ ــالى هقوـل ــل ، )٣()µ ´ ³ ¶ ¸(: تعـ ــى جعـ ــب علـ ــي للتعجـ فهـ

 .  )٤(مفصولة )يْ وَ (

 دي٥(وتغيره وانقالبه، الشيءسرعة ذهاب : ا( . 

  ،)٦(  ) )Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç(:  نحو قوله تعالى

 . 

 

 .٤٨٦/ ١، وهمع الهوامع: ١٢٤٠/ ٣، وارتشاف الضرب: ٢٠/ ٥ينظر: التذييل والتكميل:   )١(

، وهمــع ١٢/ ٤، وتعليــق الفرائــد: ١٢٤٠/ ٣، وارتشــاف الضــرب: ٢٠/ ٥ينظر: التــذييل والتكميــل:   )٢(

 .٤٨٦ /١الهوامع: 

ــا:٨٢القصــــص:   )٣( ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ( ، وتمامهــ  } | {  z  y

¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §(. 

 .٤٨٦/ ١، وهمع الهوامع: ١٢٤٠/ ٣، وارتشاف الضرب: ٢٠/ ٥ينظر: التذييل والتكميل:   )٤(

 .١٩٦ينظر: المفضل يف شرح المفصل:   )٥(

ــاف:   )٦( ــا: ٣٥األحقـ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ Ì Ë Ê (، وتمامهـ  É È  Ç Æ

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í( ــع ــد وقـ ــاب ، وقـ ــة يف كتـ ــذه اآليـ ــأ يف هـ خطـ

المفضل، حيث أدخل أول آية النازعات يف آخر آية األحقاف، وكذلك يف بيــت امــرئ القــيس الالحــق، 

 فقد وضع لصدر هذا البيت عجز البيت الذي يليه، وقد أصلحت اآلية، وأثبت رواية الديوان.



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٩٥ 

ِْا ُقن َوََِمَ  

 : وقول امرئ القيس

َي لَـــم أَرَكـــْب  ةٍ ادً َجـــوَ  َكــأَنِّ   ا لَِلـــذَّ

  

ــ كَ  َتـــــــــبَطَّنْ م أَ َولَـــــــــ  اَت ا ذَ اِعبًـــــــ

  )١(الِ َخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِخلْ 
 : وقول الخنساء رضي اهللا عنها

ــى يُتَّيَكُ  ْن لـــمْ أَ كَـــ    َقــــىوُنــــوا ِحًمـ

  

ــاُس إِ    ـ ــ ْذ ذَ إِ ذِ النَّ ــزَّ اَك مَـ ا ْن عـ ــزَّ   )٢(بـ

 

 

، والمفضــل يف ٢٠٨٠/ ٥حاح: ، والـصـ ٣٧٦/ ١٣، وتهذيب اللغــة: ١٢٢ن الطويل يف ديوانه: البيت م  )١(

 .١٢٠/ ١، والتصريح بمضمون التوضيح: ٢٣٦/ ١، والمقاصد النحوية: ١٩٦شرح المفصل: 

، والمســاعد: ١١٨، ومغنــي اللبيــب: ٤٦/ ٤، والتذييل والتكميــل: ٦٩البيت من المتقارب يف ديوانها:   )٢(

 .١٩٣٢/ ٤مهيد القواعد: ، وت٢٣٣/ ١



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٩٦ 

ا 

ــام البحـــث ــر لـــي إتمـ ــه ، الحمـــد هللا الـــذي يّسـ ــا توصـــل إليـ ــا أبـــرز مـ وسأســـجل هنـ

 : البحث مستعينا باهللا

 يف اشتقاق كأّن ثالثة أقوال . 

 من ذكر أّن كأّن مرّكبة لم يدلّل على ما قال . 

 الصواب أّن كأّن بسيطة . 

  كأّني بك مقبل: النحويين مضطربة يف تخريج نحوأقوال . 

 وجدت لـ(ـكأّن) أحد عشر معنى . 

 ـبعض النحــاة تخــريج عجيــب ــكأّن) يف نحــو، لـ ــاف كافــة لــ( كأّنــك بــي : كجعــل الك

 .  مقبل

 كر من النحويين معاين كأّن ذكر أربعة فقطذ من . 

 ــاش النحــويين يف مســألتين ــر نق ــى كــأن يعــود : كث ـبيه فقــطإحــداهما أن معن ــى التشـ ، إل

 . كأين بك تقول كذا: يف تخريج نحو: واألخرى

 كثير من معاين كأّن لم يتعرض له النحويون كالمعنى الخامس وما بعده . 

 وال النحاة يف تخريج ما ُسمعاب أقالضطر؛ األصوب إثبات معنى التقريب . 

 وافتراض لما هو غير موجود، بعض تعليالت النحويين فيها تكلف . 

 ن يدعي اإلجماع ال دليل عنده على ذلكبعض م . 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٩٧ 

ِْا ُقن َوََِمَ  

ادر 
ا ا�:  

،  رسالة دكتوراه، األبذي ومنهجه يف النحو مع تحقيق السفر األول من شرحه على الجزولية -

، كلية اللغة العربية، محمد إبراهيم البناء: د. أ: إشراف، سعد بن حمدان الغامدي: ادمن إعد

  . هـ١٤٠٦، ١٤٠٥، مكة المكرمة، جامعة أم القرى

بن  ا يالثمانية وافية لجمال الدين عل البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعاين -

. أ: إشراف، أبو زيد ي الستار عل محمد عبد: يقدراسة وتحق، القاسم الصنعاين يمحمد بن أب

كلية اللغة   -جامعة األزهر ، جبريل يالطنطاو يالطنطاو: د. وأ، يالعزاز يأحمد الزين عل: د

  .  م ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨. قسم اللغويات -الدراسات العليا  -العربية بالزقازيق 

،  ين علي لفتة السعديسح: تحقيق، طاهر بن محّمد، بن بابشاذال: شرح جمل الزّجاجيّ  -

 - ـه ١٤٢٤، محسن العاينطه . د. إشراف أ، جامعة بغداد، دكتوراه يف كلية اآلداب رسالة

  . م ٢٠٠٣

من القسم ،  لعبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الزملكاين، غاية المحّصل يف شرح المفّصل -

،  الماجستيرلنيل درجة  رسالة مقدمة ، دراسة وتحقيق، الثاين قسم األفعال إلى قسم المشترك

كلية اللغة ، رياض الخوام: د. أ: إشراف، محمد بن صالح الحبيب تبن ماءسأ: من إعداد

  . ـه  ٢٤١٤، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، العربية

شعبان عبد الوهاب : دراسة وتحقيق، للورقي، المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية -

  -  ـ ه ١٣٩٨، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم ، المختون محمد بدوي: د. أ: إشراف، محمد

 . م ١٩٧٨

  

  

  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٣٩٨ 

ا�:  

، ١: ط، مطبوعات نادي الطائف األدبي، عياد بن عيد الثبيتي. د، ابن الطراوة النحوي .١

 .  م ١٩٨٣ -ـه ١٤٠٣

عبد السالم محمد علي : تحقيق، ألحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، أحكام القرآن .٢

 . م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥، ١: ط، لبنان -ب العلمية بيروت الكتدار ، شاهين

: ط، مصر، مكتبة الخانجي، رجب عثمان محمد. د: تحقيق، ألبي حيانارتشاف الضرب  .٣

 . هـ ١٤١٨، ١

ألحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك  ، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .٤

: ط، مصر، المطبعة الكبرى األميرية، ينشهاب الد، أبو العباس، القسطالين القتيبي المصري

 . هـ ١٣٢٣، ٧

، ١: ط، بيروت، دار الكتب العلمية، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، والنظائراألشباه  .٥

 . هـ ١٤٠٣

عبد السالم محمد  : تحقيق وشرح، ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي، االشتقاق .٦

 . م١٩٩١ -هـ  ١٤١١، ١: ط، لبنان -بيروت ، دار الجيل، هارون

، ٣: مؤسسة الرسالة ط، عبد الحسين الفتلي. د: تحقيق، األصول يف النحو البن السراج .٧

 . هـ ١٤٠٨

مركز جمعة الماجد  ، عبد اهللا عمر الحاج إبراهيم: تحقيق، األغفال ألبي علي الفارسي .٨

 . م ٢٠٠٣. للثقافة والتراث

ألبي البركات عبد  ، اإلنصاف يف مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين .٩



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٣٩٩ 

ِْا ُقن َوََِمَ  

محمد محيي الدين عبد : تحقيق، دمشق - دار الفكر ، باري النحويالرحمن بن محمد األن

 . الحميد

. د: تحقيق، البن الحاجب أبي عمرو عثمان بن أبي بكر اإليضاح يف شرح المفصل .١٠

 . م ٢٠٠٥ - ـه ١٤٢٥، ١: ط، ر سعد الديندا، إبراهيم محمد عبد اهللا

لمحمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابورّى  ،  مشكالت القرآن  معاينباهر البرهان يف   .١١

مكة   -جامعة أم القرى ، سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي: تحقيق، أبو القاسم، الغزنوي

 . م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩، المكرمة

فتحي أحمد . د: تحقيق: الجزء األول، يباين ابن األثيرالبديع يف علم العربية للمبارك الش .١٢

،  مكة المكرمة، جامعة أم القرى، صالح حسين العايد. د: حقيقت: الثاينالجزء ، علي الدين

 . هـ ١٤٢١، ١: ط

األولى :  عياد الثبيتي دار الغرب اإلسالمي ط.  د:  تحقيق،  البسيط يف شرح الجمل البن أبي الربيع  .١٣

 . ـه   ١٤٠٧

، دار الهداية، لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي، وس من جواهر القاموستاج العر .١٤

 . مجموعة من المحققين: تحقيق

: تحقيق، ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تاج اللغة وصحاح العربية .١٥

 . م ١٩٨٧ - ـه ١٤٠٧، ٤: ط، بيروت، دار العلم للماليين، رأحمد عبد الغفور عطا

 ١٤٢١،  ١:  ط،  دمشق،  د حسن هنداوي دار القلم. أ: تحقيق،  ل ألبي حيانالتذييل والتكمي .١٦

 . ـه

دار الكاتب ، محمد كامل بركات: البن مالك تحقيق، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد .١٧



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٠٠ 

 .  م ١٩٦٧ -  ـه ١٣٨٧، العربي

: ط، عبد الفتاح بحيري إبراهيم: تحقيق، لخالد األزهري، التصريح بمضمون التوضيح .١٨

 . ـه ١٤١٣، ١

،  لمحمد بدر الدين بن أبي بكر بن عمر الدماميني، تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد .١٩

 . م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣، ١: ط، محمد ابن عبد الرحمن بن محمد المفدى. د: تحقيق

، لمحب الدين محمد بن يوسف (ناظر الجيش)، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد .٢٠

 . م ٢٠٠٧ -ـه ١٤٢٨، ١: ط، دار السالم، عةعلي محمد فاخر ومجمو: د. أ: تحقيق

، محمد عوض مرعب: تحقيق، ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري ، تهذيب اللغة .٢١

 . م ٢٠٠١، ١: ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي

 . هـ١٤٢٣، ١: ط، دار السالم، د فايز دياب. تحقيق أ، توجيه اللمع البن الخباز .٢٢

عبد الرحمن . د. أ: تحقيق، ألفية ابن مالك للمرادي توضيح المقاصد والمسالك بشرح .٢٣

 . م ٢٠٠١ - ـه ١٤٢٢، ١: ط، مصر، دار الفكر العربي، علي سليمان

: تحقيق،  لمحمد بن إسماعيل أبي عبد اهللا البخاري الجعفي،  الجامع الصحيح المختصر .٢٤

 . م١٩٨٧ - ـه ١٤٠٧، ٣: ط، بيروت، اليمامة، دار ابن كثير، مصطفى ديب البغا. د

ألبي ذر عبيد بن أحمد بن محمد  ، حديث أبي ذر عبد بن أحمد الهروي الجزء من فوائد  .٢٥

أبي الحسن سمير بن حسين ولد سعدي : تحقيق، بن عبد اهللا األنصاري الخراساين الهروي

 .  م ١٩٩٨ - ـه ١٤١٨، ١: ط، الرياض، مكتبة الرشد، القرشي الهاشمي الحسني

فخر الدين قباوة . تحقيق د، المراديلحسن بن قاسم الجنى الداين يف حروف المعاين ل .٢٦

 . هـ ١٤٠٣، ٢: ط، مكة المكرمة، مكتبة الفيصلية، وزميله



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٠١ 

ِْا ُقن َوََِمَ  

تركي فرحان  : تعليق، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .٢٧

 . م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ٢: ط، بيروت، دار الكتب العلمية، المصطفى

أبو  ، رحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجيلعبد ال، حروف المعاين والصفات .٢٨

 . م ١٩٨٤، ١: ط، بيروت -مؤسسة الرسالة ، علي توفيق الحمد: تحقيق، القاسم

، ١: لبنان ط، دار الكتب العلمية، عبد الحميد هنداوي. د: تحقيق، الخصائص ابن جني .٢٩

 . ه ١٤٢١

محمد باسل عيون :  حيقت،  ياألمين الشنقيطألحمد بن  ،  الدرر اللوامع على همع الهوامع .٣٠

 . م ١٩٩٩ - ه ١٤١٩، ١: ط، بيروت، دار الكتب العلمية، السود

، مصر، ٥: ط، دار المعارف، محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق، ديوان امرئ القيس .٣١

 . م ١٩٥٨

، ٢: ط، لبنان، بيروت، ةدار المعرف، حمدو طماس: اعتنى به وشرحه، لخنساءديوان ا .٣٢

 . م ٢٠٠٤ -ه  ١٤٢٥

: تحقيق، لإلمام أحمد بن عبد النور المالقي، ينرصف المباين يف شرح حروف المعا .٣٣

 . مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، أحمد محمد الخراط

حاتم . د: تحقيق، ألبي بكر محمد بن القاسم األنباري، الزاهر يف معاين كلمات الناس .٣٤

 . م١٩٩٢-هـ  ١٤١٢، ١: ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، صالح الضامن

ألبي بكر عبد اهللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األموي القرشي  ، الزهد .٣٥

 . م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠، ١: ط، دمشق، دار ابن كثير، المعروف بابن أبي الدنيا

: حواشيهوضع ، ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، الزهد .٣٦



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٠٢ 

 . م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠، ١: ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، نمحمد عبد السالم شاهي

، دار القلم، حسن هنداوي. د: حقيقت، ألبي الفتح عثمان ابن جني، سر صناعة اإلعراب .٣٧

 .  م ١٩٨٥ -ه  ١٤٠٥، ١: ط، دمشق

محمد ابن عبد اهللا بن  شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لجمال الدين  .٣٨

، ١: ط، دار الكتب العلمية، حمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيدم: تحقيق، مالك

 . ـه ١٤٢٢

محمد عبد النبي محمد أحمد  : تحقيق ودراسة )القسم النحوي(شرح التسهيل للمرادي  .٣٩

 . م ٢٠٠٦ -ه  ١٤٢٧، ١، ط، المنصورة -مكتبة اإليمان ، عبيد

، ١: عالم الكتب طصاحب أبو جناح . تحقيق د، عصفور اإلشبيليشرح الجمل البن  .٤٠

 . هـ ١٤١٩

جامعة اإلمام  ، يحيى بشير مصري. حسن الحفظي ود. د: تحقيق، شرح الرضي للكافية .٤١

 . ه  ١٤١٧ -ه  ١٤١١، ١: محمد بن سعود اإلسالمية ط

علي . د: تحقيق، شرح ألفية ابن معط لعبد العزيز بن جمعة بن زيد الموصلي ابن القواس .٤٢

 .  م ١٩٨٥ -ه  ١٤٠٥، ١: ط، ريجيمكتبة الخ: النشر، موسى الشوملي

، أبو البقاء، ليعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، شرح المفصل .٤٣

الدكتور إميل : قدم له، المعروف بابن يعيش وبابن الصانع، موفق الدين األسدي الموصلي

 .  م ٢٠٠١ -ه  ١٤٢٢، ١: ط، لبنان، بيروت، ةدار الكتب العلمي، بديع يعقوب

محمد نور  : تحقيق، لمحمد بن الحسن الرضي األستراباذي ، شافية ابن الحاجب شرح  .٤٤

 .  هـ  ١٤٠٢دار الكتب العلمية لبنان ، محمد محيي الدين عبد الحميد،  محمد الزفزاف ،  الحسن



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٠٣ 

ِْا ُقن َوََِمَ  

أبي  ، اهللا ابن يوسفلعبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن عبد ، شرح قطر الندى وبل الصدى .٤٥

، ١١: ط، القاهرة، محمد محيى الدين عبد الحميد: تحقيق ،ابن هشام، جمال الدين، محمد

 . ه ١٣٨٣

: دراسة وتحقيق وتعليق،  شرح كافية ابن الحاجب للشيخ عبد العزيز بن جمعة الموصلي .٤٦

 . م ٢٠٠٠ -ه  ١٤٢١، ١: ط، دار الكندي، دار األمل، علي الشوملي. د

، وعلي سيد علي أحمد حسن مهدلي: حقيقكتاب سيبويه ألبي سعيد السيرايف تشرح  .٤٧

 . م ٢٠٠٨ - ه ١٤٢٩، ١: ط، بيروت، دار الكتب العلمية

، ١: ط، النجف، مطبعة النعمان، يحيى الجبوري . د، شعر الحارث بن خالد المخزومي .٤٨

 . م ١٩٧٢ - ه ١٣٩٢

دراسة  ، ألبي عبد اهللا محمد بن عيسى السلسيلي ، شفاء العليل يف إيضاح التسهيل .٤٩

، مكة المكرمة، المكتبة الفيصلية، بن علي الحسيني البركاتي الشريف عبد اهللا. د، وتحقيق

 . ه ١٤٠٦، ١: ط

جالل الدين  ، لعبد الرحمن بن أبي بكر، عقود الّزبرجد على مسند اإلمام أحمد .٥٠

 ١٩٩٤ -ه  ١٤١٤، لبنان -بيروت ، دار الجيل، القضاةسلمان . د: حّققه وقدم له، السيوطي

 . م

ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد  ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري  .٥١

 . بيروت - دار إحياء التراث العربي ، بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى

ألبي محمد سعيد  ، العطفالغرة يف شرح اللمع من أول باب إن وأخواتها إلى آخر باب  .٥٢

فريد بن عبد العزيز . د: دراسة وتحقيق، مع دراسة لفكره النحوي، بن المبارك بن الدهان



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٠٤ 

 . م ٢٠١١ -ه  ١٤٣٢، ١: ط، دار التدمرية، الزامل

محمد  عبد السالم : حقيقت، ألبي البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويهلسيبويه ، الكتاب .٥٣

 . ه ١٤٠٨، ٣: ط، بيروت، العلميةدار الكتب ، هارون

شفيع : وحققهشرحه ، لعبد اهللا الكردي البيتوشي، كفاية المعاين يف حروف المعاين .٥٤

 .  م ٢٠٠٥ -ه  ١٤٢٦، ١: ط، سوريا، دار اقرأ، برهاين

عبد .  د: تحقيق،  ألبي البقاء عبد اهللا بن الحسين العكبري،  اللباب يف علل البناء واإلعراب .٥٥

 .  م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، ١: ط، دمشق، دار الفكر، اإلله نبهان

، ١: ط، لتاريخ اإلسالميمؤسسة ا، دار إحياء التراث العربي، بن منظورال: لسان العرب .٥٦

 . ه ١٤١٦

منشورات  ، عبد الحميد الزوي. د: حقيقت. المتبع يف شرح اللمع ألبي البقاء العكبري .٥٧

 . م ١٩٩٤، ١: ط، بنغازي، جامعة قار يونس

د منصور علي  . أ: تحقيق ودراسة، المحرر يف النحو لعمر بن عيسى بن إسماعيل الهرمي .٥٨

 . م ٢٠٠٥ -ه  ١٤٢٦، ١: ط، رمص، دار السالم، محمد عبد السميع

ألبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن أحمد بن أحمد ابن  ، المرتجل يف شرح الجمل .٥٩

 . م  ١٩٧٢ -ه  ١٣٩٢، دمشق، علي حيدر: تحقيق ودراسة، الخشاب

، محمد كامل بركات. د: تحقيق، لبهاء الدين بن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد .٦٠

 . م ٢٠٠١ ،ه ١٤٢٢، ٢: ط، جامعة أم القرى

، يحيى مراد. د: قرأه وعلق عليه، المسائل المشكلة ألبي علي الحسن بن أحمد الفارسي  .٦١

 . م ٢٠٠٣ - ـه ١٤٢٤، ١: ط، بيروت، دار الكتب العلمية



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٠٥ 

ِْا ُقن َوََِمَ  

 . م١٩٨٣ - ـه ١٤٠٣، ٣: ط، بيروت، عالم الكتب، معاين القرآن ليحيى بن زياد الفراء .٦٢

،  ابن هشام، بن يوسف بن أحمد جمال الدينلعبد اهللا ، مغني اللبيب عن كتب األعاريب .٦٣

 . ١٩٨٥، ٦: ط، دمشق، دار الفكر، مازن المبارك / محمد علي حمد اهللا. د: تحقيق

عبد الرزاق . د: تحقيق، الدين أبي الخير منصور بن فالح اليمنيالمغني يف النحو لتقي  .٦٤

 . م ١٩٩٩، ١: ط، عبد الرحمن أسعد السعدي

الزمخشري جار  ، بي القاسم محمود بن عمرو بن أحمدأل، المفصل يف صنعة اإلعراب .٦٥

 . م ١٩٩٣، ١: ط، بيروت، مكتبة الهالل، علي بو ملحم. د: تحقيق، اهللا

حققه  ، لعلم الدين علي بن محمد السخاوي، المفصل باب الحروفالمفضل يف شرح  .٦٦

 . م ٢٠٠٢، وزارة الثقافة، عمان، يوسف الحشكي. وعلق حواشيه د

،  ألبي إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي، يف شرح الخالصة الكافيةالمقاصد الشافية  .٦٧

اإلسالمي بجامعة أم  معهد البحوث العلمية وإحياء التراث ، مجموعة محققين: تحقيق

 . م  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨، ١: ط، مكة المكرمة، القرى

دار الكتب ، محمد باسل عيون السود: حقيقت، لبدر الدين العيني، المقاصد النحوية .٦٨

 . م ٢٠٠٥ - ـه ١٤٢٦، ١: ط، علميةال

،  بيروت، مطبعة المعارف، ألبي محمد القاسم بن علي الحريري، مقامات الحريري .٦٩

 . م ١٨٧٣

،  كاظم بحر المرجان. د: تحقيق، المقتصد يف شرح اإليضاح لعبد القاهر الجرجاين .٧٠

 .  م ١٩٨٢، الجمهورية العراقية، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم

محمد : تحقيق، بيروت، عالم الكتب، بي العباس محمد بن يزيد المبردأل، المقتضب .٧١



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٠٦ 

 . هـ ١٣٩٩، القاهرة، عبد الخالق عضيمة

عادل أحمد : تحقيق، الفكر يف النحو ألبي القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا السهيلي نتائج  .٧٢

 ١٩٩٢ -ه  ١٤١٢. ١: ط، بيروت، دار الكتب العلمية، عبد الموجود وعلي محمد معوض

 . م

ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  ، النكت والعيون (تفسير الماوردي) .٧٣

دار  ، السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم: تحقيق، بالماورديالشهير ، البصري البغدادي

 . لبنان، بيروت، الكتب العلمية

مد الشيباين  لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن مح، النهاية يف غريب الحديث واألثر .٧٤
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