
  

   يف القرآن الكريم) أني(  
  دراسة داللية حنوية

  دادــإع

  هادي بن عبداهللا ناجي مشسان /الدكتور
  أستاذ اللغة والنحو والصرف املساعد، كلية التربية جامعة صنعاء

  
  

  ملخص البحث
مـن خـالل    ، وعملـه   ) أنـى (  هدفت هذه الدراسة إىل بيـان معـىن لفـظ             

  الدراسـة

  .وكتب النحو ،  وكتب التفسري ،املتتبعة يف املعجمات 

  :  وتوصلت الدراسة إىل ما يأيت

  .ـ هلذا اللفظ ثالثة معان يف املعجمات املختلفة ١

. ـ جاء هذا اللفظ يف مثانيـة وعـشرين موضـعا يف كتـاب اهللا عـز وجـل                    ٢
  ولــه

  .ومن أي وجـه ، وحيث ، ومىت ، ومن أين ، كيف :  مخسة معان وهي

  . خمالـف هلا ) أنى(إال أن لفظ   ،  وهذه املعاين متقاربة

  .أو ظرف مكان، ى أنه اسم استفهام ـ ينظر املفسرون إىل هذا اللفظ عل٣
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ـ يعرب هذا اللـفظ يف الـقرآن الكـرمي يف حمـل نـصب علـى احلـال أو                 ٤
  .أو يف موضع اخلرب ، يف موضع نصب على الظرفية 

 للظرفيـة املكانيـة الـيت       ـ يعد هذا اللفظ عند النحاة من الظـروف املالزمـة          ٥
  .وله عندهم أربعة معان ،ا  جيازى

، الـشرطية   ) إن(عنـد النحـاة اسـتعمال         ) أنـى (ـ يـستعمل لفــظ        ٦ 
  .أن الفعل بعدها مرفوع  واحملـفـوظ

  :وجهان من اإلعراب عند النحاة ) أنى(ـ لـ  ٧

  .الشرطية ) إن( أ ـ اسم شـرط جازم تضمن معىن  

  .ام تضـمن معىن مهزة االستفهام  ب ـ اسم استفـه

  دــــمتهي

االختالف الذي جنده يف دالالت بعض ألفاظ اللغـة العربيـة، أو يف عـدها مـن                 
باب األمساء أو األفعال أو احلروف، جاء نتيجة لظـروف معينـة أشـارت إليهـا املـصادر                  

  .املختلفة

، ومن تلك الظـروف، تنـوع القبائـل العربيـة يف منـاطق متباعـدة األرجـاء                
مترامية األطراف، ومتسك تلك القبائل بلغاا وعدم العـدول عنـها، النتفـاء احلاجـة إىل                

  .ذلك

ويضاف إىل الظروف السابقة تأثر القبائل مبـا حوهلـا، والسـيما تلـك القبائـل                
  .اليت كانت تعيش يف مشال اجلزيرة العربية أو يف جنوا

 معناهـا وهـو لفـظ        وهذا حبث يتناول لفظ من تلك األلفاظ الـيت اختلـف يف           
  :وينتظم احلديث عنه يف ثالث نقاط رئيسة وهي ). أنى(

  .التفسري اللغوي .١
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 .آراء علماء التفسري .٢

 .آراء النحاة .٣

أنى(التفســري اللغــوي للفظ  : ًأوال
َّ

: (  

من األلفاظ املنتهية بـألف لينـه، ولـذلك قـد يـشكل علـى               ) أنى(يعد لفظ     
ه يف املعجم الواحد، هـذا فـضالً عـن إتيـان احلـديث              القارئ البحث عنه، لتعدد مواضع    

  .عنه مقتضباً، وأحياناً مغفالً

: والقارئ املتتبع ملعاين هذا اللفظ يف املعجمات املختلفـة، جيـد أنـه يـأيت مبعـىن                
  .مىت، وكيف، وأين، ومن أين

وسأشري إىل معاين هذه األلفاظ املعجمية باختصار شـديد، مث أذكـر مـا قيـل يف                 
  ).أنى(ـ  عالقتها ب

١ J مىت :  

مـىت فعلـت؟    : مىت حرف من حروف املعاين، تقع علـى الوقـت املبـهم تقـول             
وهـو يف احلـالني مـن       . )٢(مىت سؤال عن املكـان    : ؟ وقيل )١(يف أي وقت  : ومىت تفعل؟ أي  

  . مىت تأتين آتك: ألفاظ اجلزاء، تقول

 مـىت، مستـشهداً علـى ذلـك       : مبعـىن ) أنى( على جميء      )٣(وقد نص األزهري  
  .)٥(، وسار على جه من تبعه من املعجميني)٤ (قُلْتم أَنى َهذَا: بقوله تعاىل

٢ J كيف :  

 عـن   )٧(ونقـل الفـريوز آبـادي     . )٦(اسم مبهم معناه االستفهام عـن األحـوال       
ونقـل الفـريوز آبـادي      . إنه ظـرف، ومل أقـف علـى ذلـك يف كتابـة            : سيبويه القول 
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ـذا  ١وأخـذ   . إا اسـم غـري ظـرف      : لرأي وقاال والزبيدي رد السريايف واألخفش هلذا ا     
إن كيف ظرف، إذ لـيس زمانـاً وال مكانـاً، نعـم ملـا               : مل يقل أحد  "الرأي ابن مالك إذ     

على أي حال؟ لكونه سؤال عن األحـوال العامـة مسـى ظرفـاً، ألـا                : كان يفسر بقولك  
  .)٨("يف تأويل اجلار وارور ورد اسم الظرف يطلق عليه جمازاً

: كيف، ذكر ذلـك األزهـري وجعـل تأويـل قولـه تعـاىل             : مبعىن) أنى  (يأيت
  .)٩(قلتم كيف هذا: ﴾قُلْتم أَنى َهذَا﴿

  .ونسب القول ذا املعىن إىل الليث، ومل أقف عليه يف معجم العني

، ومـثال   )١١( هذا املعىن بصيغة التقليل، وتابعـه ابـن منظـور          )١٠( وذكر اجلوهري 
 أن تفتح احلصن؟ أي كيف لـك ذلـك؟ واستـشهدا علـى هـذا                أنى لك :لذلك بقوهلم   

   :)١٢(املعىن، واملعىن الالحق بعد هذا بقول علقمة

  ومطعم الغنم يوم الغـنم مطعمه      أنـى توجه واحملروم حمروم

  .)١٣(أينما توجه، وكيفما توجه: أراد

 :  أين-٣

يـن  أ: اسم يسأل به عن األماكن، بدليل دخـول حـرف اجلـر عليـه، تقـول               
  .؟) ١٤(زيد

مـن أيـن، يف املعجمـات املختلفـة،         : أين، ومبعـىن  : مبعىن) أنى(وقد ورد لفظ      
  .وبني املعنيني ملحظ يسري أشار إليه بعضهم

فقد نسبه األزهـري إىل الليـث ومل أقـف عليـه يف معجـم               ) من أين (فما معىن   
لَهـم   َوأَنـى ﴿: مـن أيـن، قـال اهللا تعـاىل    : مبعىن) أنى(وتكون  : "قال األزهري) العني(

   يدَبع كَانن مم شَناومن أين هلم ذلـك؟ وقـد مجعهمـا الـشاعر تأكيـداً             :  يقول )١٥(﴾الت

                                                 
 



 ٤٥٣             هادي مشسان      . د /  دراسة داللية حنوية-يف القرآن الكرمي) أىن(              

 
  :)١٦(فقال

  أنـى ومـن أيـن آبـك الـطـرب

 أََو لَما أََصـاَبتكُم مـصيَبةٌ قَـد أََصـبتم مثْلَيَهـا قُلْـتم أَنـى                 ﴿:وقال اهللا تعاىل    
 :وقولـه تعـاىل     . قلتم من أين هذا؟ ويكون قلتم كيـف هـذا؟         : تمل الوجهني  حي )١٧(﴾َهذَا
  ". )١٩(من أين لك هذا؟: أي:  حيتمل الوجهني)١٨(﴾ قَالَ َيا َمرَيم أَنى لَك َهذَا﴿

واملالحظ هنا أن األزهري قد أسهب يف هذا املعىن وحـشد لـه األدلـة، وتابعـه                 
ملعين قد يكـون األكثـر اسـتعماالً واألشـيع          يف ذلك من أتى بعده، وهذا يوحي بأن هذا ا         

  ).أنى(للفظ  

جمرداً عن حرف اجلـر، فـإن فيـه معـىن زائـداً علـى املعـىن                 ) أين(وأما معىن   
أيـن، إال أن    ): أنـى (ومعـىن   : " السابق أشار إليه بعض املعجميني، فهذا األزهـري يقـول         

  ".)٢٠(من أي وجه؟: فيها كناية عن الوجوه، وتأويلها

 أَنـا َصـَببَنا املَـاَء    ﴿قـرأ بعـضهم   :"ن منظور عن ابن األنبـاري قولـه   ونقل اب 
٢٢(من أي وجه صببنا املاء، وأنشد: وتأويلها... )٢١ (﴾َصبا(:  

  أنـى ومـن أيـن آبـك الـطـرب

وهذه القراءة اليت ذكرها ابن األنبـاري قـراءة فرديـة، والقـراءة املعروفـة يف                
يتكـون مـن كلمـتني      ) أنـا ( فلفظ   ﴾ أَنا َصَببَنا املَاءَ   ﴿: يالسبع والعشر واألربع الشواذ ه    

) أنـى ( ولـيس      – وهـو اهللا عـز وجـل         -الناسخة، وضمري املعظم نفـسه      ) أن: (ومها
  .املنتهية حبرف لني

) أنـى (فهـي     ... احلسني بن علي بـالفتح واإلمالـة      " وقراءة  : قال السمني احلليب  
ب، فهي علـى هـذا كلمـة واحـدة وعلـى غريهـا              كيف، وفيها معىن التعج   : اليت مبعىن 
  ).٢٣("كلمتان
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). أنـى (هذه هي املعاين اللغوية اليت ذكرها علمـاء اللغـة يف معجمـام للفـظ                  
أنـى تـأتين آتـك،      : ويقررون أن هذا اللفظ ظرف من الظروف اليت جيازي ـا كقـوهلم            

  ).٢٤(من أي جهة تأتين آتك: ومعناه

  

  :يف داللة هذا اللفظآراء علماء التفسري : ثانيا

ذكر هذا اللفظ يف القرآن الكرمي يف مثانيـة وعـشرين موضـعاً، ابتـداء بـسورة                 
وقد بسط املفسرون القول يف معـىن هـذا اللفـظ عنـد             . )٢٥(البقرة وانتهاء بسورة الفجر   

وردوه أول مرة يف سورة البقرة اآلية الثالثة والعشرين بعـد املئـة جريـاً علـى عـادم يف         
ومل يكرروا احلديث عنه يف املواضع األخرى إال بقـدر احلاجـة الـيت يـستدعيها                التفسري،  
  .السياق

  :حتديد نوع اللفظ 

عنـد وروده يف اآليـات املختلفـة، ويالحـظ          ) أنـى (حتدث املفسرون عن لفظ       
على ما أورده أغلبهم يف هذا الشأن أم مل يتعرضوا لتحديـد نـوع اللفـظ، وهـم وإن مل                    

  :)٢٦( أنه يستشف من كالمهم أن هلذا اللفظ عندهم وجهانيصرحوا بذلك، إال

وأمـا مـا    . أنه اسم استفهام، وهذا الرأي يكاد جيمـع عليـه املفـسرون           : األول
  .ذكره الطربي والبغوي من أنه حرف استفهام، فإن رأيهما حيمل على ااز

أنه ظرف مكان، وهذا الـرأي وأن مل جيمـع عليـه، إال أنـه أقـوى مـن                   : الثاين
ابقة فقد جزم به الطربي والطربسي والقرطيب، وذهب إليـه النحـاس وإن مل حيـدد نـوع                  س

وأما إشارة الطربسي إىل أنه من ظـروف الزمـان، فقـد جـاءت إشـارته عنـد                  . الظرف
) أنـى (إن    : استعراضه ألقوال من سبقه، إذ جنده يرى أن أهل اللغة خيطئـون مـن يقـول               

  .الزمانية) أنى(رد القول بظرفية  ، وهذا يعين أنه ي)مىت(تأيت مبعىن 
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  :معىن اللفظ عند املفسرين 

 اختلف املفسرون يف معىن هـذا اللفـظ ومل يـسريوا علـى ـج واحـد، بـل                   
تعددت معانيهم اليت أوردوها يف كتبهم إال أا مل تكـن متباعـدة بالقـدر الـذي جيعلـها                   

  : )٢٧(وميكن حصر تلك اآلراء يف املعاين اآلتية. متنافرة

 : كيف -١

هذا املعىن يكاد يكون املعىن امع عليـه عنـد علمـاء التفـسري، وهـو املقـدم                  
وغالبـا مـا    . حيثما ورد يف القـرآن الكـرمي      ) أنى(على املعاين األخرى، والغالب على معىن       

  .)٢٨(﴾ فَأْتوا َحرثَكُم أَنى شئْتم﴿: يذكر عند تفسري قوله تعاىل

قد كثر استعماهلا جمـازاً يف معـىن كيـف، بتـشبية            " ): أنى( وهناك من يرى أن       
ومل أجـد يف كتـب التفـسري الـيت          . )٢٩("حال الشيء مبكانه، ألن كيف اسم للحال املبهمة       

اطلعت عليها من يشري إىل هذا املعـىن مـن املتقـدمني، وهـو معـىن قريـب ممـا قالـه                      
  .املعجميون

 : من أين -٢

ويـرى  ) كيـف (بعـد   ) أنـى (عاين    وهو املعىن الثاين الذي ذكره املفسرون من م       
  متقاربان جيوز أن يتأول "معنيان ) من أين(و) كيف(أن : ابن قتيبة

 :يف كل واحد منهما اآلخر قال الكميت 

  أنـى ومـن آبـك الـطـرب       مـن حيـث الصـبوة وال ريـب           

  )٣٠("فجاء باملعنيني مجيعاً

وليس يف هـذا البيـت شـاهد هلـم          " : ورد هذا االستشهاد الطربسي حيث قال     
مـىت كـان هـذا؟ وأي وقـت     : ألنه جيوز أن يكون أتى به الختالف اللفظني كما يقولـون    

  ".؟)٣١(كان



 هـ١٤٢٨، ذو احلجة )٤٣(،ع )١٩(ج اا، جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآد  ٤٥٦

 

:  عنـد تفـسري قولـه تعـاىل        )٣٢()جماز القرآن (وقد أورد هذا املعىن أبو عبيدة يف        
  .السابق مستشهداً على ذلك بقول الكميت )٣٣(﴾قَالَ َيا َمرَيم أَنى لَك َهذَا﴿

قَـالَ َيـا َمـرَيم أَنـى لَـك          ﴿: وذكر القرطيب هذا املعىن عند تفسري قوله تعـاىل        
وهـذا فيـه تـساهل      : قاله أبو عبيدة، قال النحـاس     : " مث قال معلقا على هذا املعىن     . ﴾َهذَا

مـن أي   : سؤال عن املـذاهب واجلهـات، واملعـىن       ) أنى(سؤال عن املواضع و     ) أين(ألن  
  :  أي اجلهات لك هذا؟ وقد فرق الكميت بينهما فقالاملذاهب؟ ومن

  ")٣٤ (...أىن ومن أين آبك الطرب

واملالحظ هنا اختالف املفسرين يف تأويل بيت الكميت، فـابن قتيبـة يفـرق بـني                
أن املعـىن يف البيـت      : يف البيـت، ويـرى الطربسـي      ) كيـف (مبعىن  ) أنى(املعنيني وجيعل     

 نرى الكالم املنـسوب إىل النحـاس يـأيت مبعـىن ثالـث،           واحد وإن اختلف اللفظان، بينما    
  . أي أن كل واحد منهم فسر البيت كما يراه

وإمنـا هـو رأي ابـن كيـسان،         ،  والرأي الذي نسبه القرطيب للنحاس ليس لـه         
هذا فضالً عن أن النحاس مل يورد هذا الرأي ذه الـصيغة، ومل يـشر إىل التـساهل الـذي                    

  .ذكره القرطيب

 أَنـى لَهـم الـذِّكَْرى       ﴿: املعىن عند النحاس عند إعراب قولـه تعـاىل        وجاء هذا   
   بِنيولٌ مَرس مَجاَءه ـى جتتـذب    : قال أبو احلـسن بـن كيـسان       : "  حيث قال  )٣٥(﴾َوقَدأن

 قَـالَ َيـا َمـرَيم أَنـى         ﴿: من أي املذاهب وعلى أي حال؟ ومنـه       : أين، وكيف، أي  : معىن
  ". )٣٦(املذاهب وعلى أي حال؟من أي :  أي﴾لَك َهذَا

 أورده تـارة مـسبوقا      )٣٧(أن بعـض املفـسرين    ) أيـن (ويالحظ على هذا املعـىن    
  .مع أن املعنيني خمتلفان) أين(وتارة جمرداً من حرف اجلر ) من أين(حبرف اجلر

أيـن سـعد؟    : جمردة عن حرف اجلر يسأل ا عن األماكن، فـإذا قلـت           ) أين(فـ
  ).٣٨(فإمنا تسأل عن مكانه
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فإن معناها يزيد عن املعىن األول وهو الـسؤال عـن املكـان مـع               ) من أين (ما  وأ

  .داللته على ابتداء الغاية

 :مىت  -٣

 فَـأْتوا َحـرثَكُم أَنـى       ﴿:  عند تفـسري قولـه تعـاىل       )٣٩( ذكرهذا املعىن الطربي  
مئْتعنـد تفـسري قولـه       )٤٢(، وذكـره الـشوكاين    )٤١(، والعكربي )٤٠( وتابعه الطربسي  ﴾ش 
  .)٤٣(﴾أَنى يحيِي َهذه اللَّه َبعَد َموتَها﴿: تعاىل

  

 : حيث، ومن حيث -٤

 يف  )٤٥( ونـسبها إىل جمهـول، وتابعـه البغـوي         )٤٤(  ذكر هذين املعنيني الطـربي    
من غـري حـرف اجلـر، واملعنيـان بينـهما اخـتالف يـسري،               ) حيث(املعىن األول وهو    

  .ى االبتداء من املكانفتدل عل) من حيث(تدل على املكان فقط، أما) حيث(فـ

 
 :من أي وجه -٥

ــاىل     ــه تع ــسري قول ــد تف ــسرين عن ــض املف ــىن بع ــذا املع ــر ه   : ذك
 ﴿مئْتى شأَن ثَكُموا َحروبينما جنـد البغـوي والطربسـي والـشوكاين يـشريون إىل      ﴾  فَأْت 

 .هذا املعىن إشارة عابرة، جند الطربي والقرطيب وأبا حيان يفصلون القول فيه

مث يـذكر   ) أنـى (ي فإنه ينص على اختالف أهـل التأويـل يف معـىن              فأما الطرب 
والـصواب مـن القـول يف ذلـك         : " طائفة من األراء لكنه مل ينسبها إىل أحـد مث يقـول           

) أنـى ( من أي وجـه شـئتم، وذلـك أن             ﴾ أنى شئتم    ﴿: معىن قوله : عندنا قول من قال   
املسألة عـن الوجـوه واملـذاهب، فكـأن         يف كالم العرب تدل إذا ابتدأ ا يف الكالم على           

أنى لك هذا املال؟ يريـد مـن أي الوجـوه لـك، لـذلك جييـب                 : القائل إذا قال لرجل   
من كذا وكذا، كما قال تعاىل ذكره خمـرباً عـن زكريـا يف مـسألته                : ايب فيه بأن يقول   
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  .)٤٧(" )٤٦(﴾  أَنى لَك َهذَا قَالَت هَو من عند اللَّه﴿: مرمي

: ما القرطيب فقد كان أكثـر حتديـدا يف نـسبة هـذا املعـىن إذ جنـده يقـول                   وأ
مـن أي وجـه   : معناه عند اجلمهور من الصحابة والتابعني وأئمـة الفتـوى   ﴾وأني شئتم﴿"

  .)٤٨("شئتم

 هذه هي املعاين اليت أوردها املفسرون، وتتبادر إىل األذهـان أسـئلة منـها، ملـاذا                
قـد  ) أنـى (للفظ؟ ومل تعددت آرائهم؟ وإذا كـان لفـظ            اختلف املفسرون يف معىن هذا ا     

جاء مبعانيه السابقة، وهي معان واردة بألفاظها يف القـرآن الكـرمي، فمالفائـدة مـن هـذا                  
كيـف،  (اللفظ؟ وماجلديد الذي محله؟ وكان باإلمكان االقتصار علـى تلـك املعـاين،أعين                

  .؟)وأين، ومىت، وحيث

أـا  ): أنـى (فقد ذهب الطـربي إىل القـول عـن        هذا األمر مل يغفله املفسرون،      
علـى  ) أنـى (يف املعىن، ولـذلك تـداخلت معانيهـا فأشـكلت             ) كيف(و) أين(مقاربة  "

، وأخـرون   )كيـف (وبعـضهم مبعـىن     ) أيـن (سامعيها ومتأوليها حىت تأوهلا بعضهم مبعىن       
  )٤٩(".، وهي خمالفة مجيع ذلك يف معناها، وهن هلا خمالفات)مىت(مبعىن 

مـن ناحيـة االسـتعمال      ) كيـف، وأيـن، ومـىت     (و) أنـى ( وتأيت املخالفة بني      
اللغوي لكل لفظ منها، وقد أشار إىل ذلـك بعـض املفـسرين وفـصل القـول يف هـذا                    

ـ ) أنى(الطربي بعد أن نص على أن        وهـن هلـا خمالفـات      ) كيف، وأيـن، ومـىت    (خمالفة ل
عـن األمـاكن واحملـال، وإمنـا        إمنا هـي حـرف اسـتفهام        ) أين(وذلك أن : "حيث يقول 

  . يستدل على افتراق معاين هذه احلروف بأفتراق األجوبة عنها 

ولـو قـال    . أين مالك؟ لقال مبكـان كـذا      : أال ترى أن سائال لو سأل آخر فقال       
فيجيبـه بـاخلرب عـن      .ببلدة كذا، أو مبوضع كـذا     : أين أخوك؟ لكان اجلواب أن يقول     : له

  . مسألة عن احملل) أين(ن حمل ما سأله عن حمله، فيعلم أ

صـاحل، أو خبـري، أو يف عافيـة، وأخـربه           : كيف أنت؟ لقال  : ولو قال قائل آلخر   
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  .مسألة عن حال املسؤول عن حاله) كيف(عن حاله اليت هو فيها فيعلم حينذ أن 

مـن وجـه كـذا،      : أىن حيىي اهللا هذا امليت؟ لكان اجلواب أن يقـال         : ولو قال له  
أَنـى يحيِـي َهـذه      : نظري ما وصف اهللا تعاىل ذكره للذي قـال        فيصف قوالً   . ووجه كذا 

  . فعالً حني بعثه بعد مماته)٥٠(اللَّه َبعَد َموتهاَ

  : )٥١(وقد فرقت الشعراء بني ذلك يف أشعارها فقال الكميت بن زيد

  تذكر من أىن ومن أين شربه       يؤامر نفسيه كذي اهلجمة اإلبل

   :وقال أيضاً

   أين آبك الطرب       من حيث الصبوة والريبأىن ومن

: للمسألة عن الوجه، وبأين للمسألة عـن املكـان، فكأنـه قـال            ) أنى(فجاء بـ   
  ). ٥٢ ("من أي وجه، ومن أي موضع راجعك الطرب؟

إىل شـيء مـن هـذا،       ) ٥٥(، والـشوكاين  )٥٤(، والقـرطيب  )٥٣(وقد ذهب البغوي  
  ).كيف، وأين، ومىت(عم يف اللغة من أ): أنى(ونص القرطيب والشوكاين على أن  

إمنا جييء سؤاالً وإخبـاراً علـى أمـر لـه           ) أنى(و  : " وذهب أبو حيان إىل القول    
هـذا هـو االسـتعمال     )كيـف، ومـن أيـن، ومـن مـىت        (جهات فهي أعم يف اللغة من       

  ".)٥٦(العريب

ـ           ) أنى( والقارئ املتتبع ملعىن     د أن  يف املواضع املختلفـة مـن القـرآن الكـرمي جي
الذي أسهب الطـربي يف تناولـه واالنتـصار لـه، قـد ال             ) من أي وجه  (املعىن األخري وهو    

يصح تعميمه على كل املواضع اليت ورد فيها إذا ما أريد الدقـة يف بيـان معنـاه، فهـو ال                     
  :يكــــاد ينطبــــق متــــام االنطبــــاق إال علــــى قولــــه تعــــاىل

      مـئْتى شأَن ثَكُموا َحرفَأْت    باطـه حبكـم شـرعي أمجـع عليـه الـسلف             وذلـك الرت
  .)٥٨( وهو التأويل الوحيد هلذه اآلية وما عداه فليس بتأويل)٥٧(واخللف
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  ):أنى(إعراب  

عند معريب القرآن الكـرمي، ووجـدت أن إعـرام هلـذا            ) أنى( تتبعت إعراب     
  :اللفظ يف املواضع اليت ذكر فيها ال خيرج عن اآليت

لـى احلـال، وهـذا اإلعـراب هـو          أن هذا اللفظ يف موضـع نـصب ع         -١
  .)٥٩(كيف): أنى(الغالب، والسيما إذا كان معىن 

 .)٦٠(يكون يف موضع نصب على الظرفية -٢

قد يكون يف موضع اخلرب، أجاز هذا الـرأي أبـو البقـاء العكـربي عنـد                  -٣
وأشار إليه أبو حيـان عنـد تفـسري قولـه           . )٦١(  أَنى لَهم الذِّكَْرى   : إعراب قوله تعاىل  

يف ) أنـى (أنه مل يـر مـن أجـاز إعـراب             : وذكر السفاقسي ). ٦٢( قُلْتم أَنى َهذَا   : تعاىل
). يكـون ( علـى أنـه يف حمـل نـصب خـرب           )٦٣( أَنى َيكُونُ لَه املُلْك َعلَيَنا     : قوله تعاىل 

 .)٦٤(وعقب على ذلك بأنه لو قيل هذا اإلعراب مل ميتنع معىن وال صناعة

  

  ):أنى(يف لفظ أراء النحاة : ثالثاً

يف باب اجلزاء غالبـاً إال أن حـديثهم غلـب عليـه             ) أنى(حتدث النحاة عن لفظ       
  .االقتضاب، وقد انتظم حديثهم عنه يف النقاط الرئيسة اآلتية

  :حتديد نوع اللفظ

ظرفـاً مـن الظـروف الـيت جيـازي ـا، ونـص              ) أنى(اتفق النحاة على عد       
فهـذا ابـن    . ملكانية وتابعة يف ذلك كـثري مـن النحـاة          على أا من الظروف ا     )٦٥(سيبويه

ـ     ) أنى(وأما    : "ولــيعيش جنده يق   : قـال اهللا تعـاىل    ) أيـن (فظرف مكان يستفهم ا كـ
َهذَا ى لَكأَن ٦٦("من أين لك هذا: أي( .  

ومن النحـاة مـن اكتفـى بعـدها مـن الظـروف مـن غـري حتديـد لنـوع                     
ملثال للداللة على الظرفيـة املكانيـة ومل يـنص علـى            وهنالك من اكتفى بايراد ا    .)٦٧(الظرف
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 بعده من أدوات الـشرط مـن غـري إشـارة إىل             )٦٩(واكتفى ابن عصفور  . )٦٨(ذلك صراحة 

  . إىل عده من الظروف اليت تدل على املكان عموماً)٧٠(وذهب السيوطي. نوعه

ظـرف زمـان إال صـدر       ) أنـى (ومل أجد يف مصادري النحوية من يذكر جمـيء            
، وتابعهمـا   )مـىت ( اللذان ذكرا أا تـأيت ظـرف زمـان مبعـىن           )٧٢(وأبا حيان ) ٧١(ضلاألفا

  . يف ذلك)٧٣(السمني احلليب

 وبناء على ما سبق ذكره، وعلـى مـا يفهـم مـن كـالم النحـويني يف بـاب                    
ظرف مالزم للظرفية املكانية، وهـو أيـضاً مـن الظـروف            ) أنى(إن    : الظرف ميكن القول  
  .)٧٤( هلا وال حدوداملبهمة اليت ال اية

  :معناه عند النحاة

وهم ال خيتلفـون عـن املفـسرين فيمـا أوردوه مـن             ) أنى(تعرض النحاة ملعاين      
  :يف األيت) أنى(معان، وميكن حصر أراء النحاة يف معاين 

  : كيف-١

هذا املعىن يكاد جيمع عليه النحاة، وهم تبـع يف ذلـك ملـا أورده شـيخ النحـاة                   
  . على هذا املعىن، وتابعه يف ذلك من جاء بعده الذي نص)٧٥(سيبويه

وكيف جار جمرى الظـروف ومعنـاه الـسؤال عـن احلـال،             : " يقول الزخمشري 
  : قـال اهللا تعـالـى) أنى(على أي حـال هو، ويف معناه  : كيف زيد؟ أي: تقول

 مئْتى شأَن ثَكُموا َحرفَأْت" )وإىل مثل هـذا ذهـب ابـن يعـيش، مـع أن     . )٧٦ 
فأمـا  : "عبارته رمبا أوحت بعدم رضاه عن هذا املعىن، إال أنه استـشهد لـه حيـث يقـول                 

  : قول الكميت

  أنـى ومـن آبـك الـطـرب       مـن حيـث الصـبوة والريـب

، أال تـرى أنـه ال حيـسن أن تكـون            )كيـف (مبعىن  ) أنى(استعماله  : الشاهد فيه 
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مـن أيـن؟   : اراً، وجيـوز أن تكـون مبعـىن   فتكون تكـر ) من أين(ألن ما بعدها) أين(مبعىن  
  )٧٧. (وكررت على سبيل التوكيد، وحسن التكرار ألختالف اللفظني

 ويالحظ على بيت الكميت اآلنف الذكر أنـه ذكـر معـىن ثالثـاً مـن معـاين                   
، )مـن حيـث   (وهو غري مقصود يف البيت إضافة إىل ما ذكره ابـن بعـيش، وهـو                  ) أنى(

ن وأغفله النحاة، إذ مل أجـد مـن أشـار إىل هـذا املعـىن مـن                  وهذا املعىن ذكره املفسرو   
  .وعلى هذا يكون بيت الكميت قد ذكر ثالثة ألفاظ متقاربة املعاين. النحاة

  :  أين-٢

وتبعـه يف ذلـك عبـد القـاهر         .)٧٨(هذا هو املعىن الثاين حسب ترتيـب سـيبويه        
كبيـت  ) أيـن (لـة أىن تكـن أكـن، فبمرت     : يف قولـك  ) أنى(وأما  :" (اجلرجاين حيث يقول  

  )٧٩ (:الكتاب

  .)٨٠(فأصبحت أىن تأا تلتبس ا       كال مركبيها حتت رجلك شاجر

، وال  )مـن (وأما النحاة اآلخرون فقد ذكروا هذا املعـىن مـسبوقاً حبـرف اجلـر               
مـن  : وتكـون مبعـىن   ) :" أنـى (خيفى ما بني املعنيني من اختالف، فهذا الزجاجي يقول عن           

 )٨٣(وقال ـذا املعـىن ابـن يعـيش    ". )٨٢( )٨١(َولَد  أَنى َيكُونُ لَه: أين؟ حنو قوله تعاىل
إىل أن   : وذهـب رضـي الـدين االسـتراباذي       .  أَنى لَك َهـذَا    : مستشهداً بقوله تعاىل  

  :)٨٤(إما ظاهرة كقوله: يف االستعمال) من(مع ) أنى(إال أن )" أين(تأيت مبعىن) أنى(

  ـن أنـىمـن أيـن عـشـرون لنـا م

  .من أين؟: أي

  .من أين؟: من أىن:  أي أَنى لَك َهذَا:  وإما مقدرة كقوله تعاىل

ألـا تـدخل يف     ) مـن (وإمنا جـاز إضـمار      . أين زيد؟ : أين زيد؟ مبعىن  : وال يقال 
فـصارت مثـل   .... مـن عنـد وبعـد   : أكثر الظروف اليت ال تتصرف، أو يقل تصرفها حنو  

  . )٨٥() "يف(وف إضمار فجاز أن تضمر يف الظر) يف(
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  : من أي وجه-٣

 إشـارة عـابرة، ومل أجـد أحـداً مـن النحـاة              )٨٦(أشار إىل هذا املعىن أبو حيان     
 غري حيـىي بـن محـزة العلـوي الـذي            –الذين وقفت على كتبهم، قبل أيب حيان وال بعده          

 أي مـن    ا أَنـى لَـك َهـذَ      مبعىن اجلهة، قال اهللا تعـاىل     " إا): أنى(ذهب إىل القول عن     
وتكـون شـرطاً    . أىن تكون؟ أي يف أي جهـة تكـون        : أي جهة، وتكون استفهاماً كقولك    

  .)٨٧("أىن تكون أكن: كقولك

 :مىت-٤

، )٩٠( والـسمني احللـيب    )٨٩( وأبـو حيـان    )٨٨(  ذكر هذا املعىن صدر األفاضـل     
م أَنـى    فَـأْتوا َحـرثَكُ    : حنـو ) مىت(وتقع أىن استفهاماً مبعىن     :" وذهب السيوطي إىل القول   

مئْتش )٩١( ."  

أن يـأيت   ) مـىت، وكيـف   (مبعـىن ) أنـى (واشترط رضي الدين االستراباذي ئ        
، ومل أجد يف املصادر من يشري إىل هذا الشرط الـذي ذكـره رضـي الـدين،                  )٩٢(بعده فعل 

فقـد ورد هـذا اللفـظ يف كتـاب          . ولعله شرط مبين على الكثرة وليس على وجه القطع        
تلواً بالفعل يف اثنني وعشرين موضـعاً، ومتلـواً باجلـار واـرور يف مخـسة                اهللا عز وجل م   

إن الغالـب علـى     : وعلـى هـذا ميكـن القـول       . مواضع، ومتلواً باالسم يف موضع واحد     
يف كالم العرب أن تأيت متلوة بالفعل، وجيـوز أن يتلوهـا اجلـار واـرور                ) أنى(استعمال  
  .واالسم

 النحاة، وهـم يف ذلـك سـائرون فيمـا سـار فيـه               هذه هي املعاين اليت ذكرها    
املفسرون يف دراسة هذا اللفظ، وإن كان تنـاول املفـسرين ملعـىن هـذا اللفـظ أوسـع                   
وأدق من تناول النحاة، ولعل مرد ذلك إىل أن كالمهم يتنـاول الكتـاب الـذي ال يأتيـه                   

  .الباطل من بني يديه وال من خلفه

 يكمـل بعـضها بعـضا؟أم هـي معـاين           والسؤال هنا هل هذه املعـاين متقاربـة       
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  . متنافرة متباعدة ال قرابة بينها؟

املتتبع هلذا املعىن عند النحـاة جيـد أول إشـارة إىل هـذا الـشأن وردت عنـد                   
مث قـال معلقـاً علـى       ) كيـف، ومـن أيـن     (تأيت مبعىن   ) أنى(الزجاجي الذي ذهب إىل أن      

  :منهما األخر، قال الكميتواملعنيان متقاربان جيوز أن يتأول كل واحداً :" ذلك

أنـــى ومـــن آبـــك الـطـــرب       مـــن حيـــث الصـــبوة وال 
  ريـب

   )٩٣(" .فجاء باملعنني 

، وقــرر ابتــداء )كيــف(و) أنــى(وحتــدث الزخمــشري عــن الفــرق بــني 
واستـشهد  )أنـى (جار جمري الظروف، ومعناها السؤال عن احلـال، ويف معنـاه            )كيف(أن

مث قـال   ...) أىن ومـن أيـن    (سورة البقرة، وبيـت الكميـت     من  ) ٢٢٣(لذلك باآلية رقم  
  ".)٩٤(إال أم جيازون بأىن دون كيف.." مفرقا بني اللفظني

) أنـى (وقـال النحويـون     : " والالفت لالنتباه ماأشار إليه أبو حيان حيث يقـول        
) كيف، ومـىت، وأيـن، ومـن أي وجـه         (وهذا يعين أن املعاين السابقة    " )٩٥(لتعميم األحوال 

ملت يف معاين خاصة، فكيف لألستفهام عن احلال، ومـىت للزمـان، وأيـن للمكـان،                أستع
فال ختتص حبال من هذه األحـوال، بـل هـي أعـم مـن               ) أنى(ومن أي وجه للجهة، أما        

ذلك كله، ولعل هذا هو السبب يف تعـدد معانيهـا عنـد اللغـويني واملفـسرين والنحـاة                   
 جتيء سـؤاالً وإخبـاراً عـن أمـر لـه جهـات،             إمنا:" قال السمني احلليب  . على حدا سواء  

  .)٩٦ ("كيف، ومن أين، ومن مىت:فهي على هذا أعم من

الـسابقة مـا ذكـره أحـد النحـاة          ) أنـى (ومن الطريف يف التفريق بني معاين         
أىن تـذهب أذهـب،     :وهي ظرف للمكـان يفيـد العمـوم حنـو         : "املعاصرين حيث يقول  

ان املدة فيها، فإن إطـالق األلـف قـد يـدل علـى              ملك) أين(ويبدوا أا أكثر عموماً من      
فمـدت األلـف يف     ... سعة املكان فيها، واملالحظ أن الكلمـة يتقـارب معناهـا ومبناهـا            
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  " .)٩٧(اليت ميتد الصوت ا أمتداداً بعيداً) أين(تطلق املكان إطالقاً بعيداً خبالف ) أنى(

  : عند النحاة) أىن(عمل  

من األمساء الظـروف الـيت جيـازي ـا، ومل خيـالف يف ذلـك                ) أنى(يعد لفظ      
ونقـل حمقـق كتـاب سـيبويه عبـد          . )٩٨(أحد، إال أن الزجاجي ذكر ذلك بصيغة التقليل       

  .ومل يشر إىل مصدره". )٩٩(مل أمسع أحداً جيازي بأين: "السالم هارون قول األصمعي

 يعلـق علـى ذلـك العلـوي، بـل           من حروف اجلزاء، ومل   ) أنى(وعد الزجاجي     
واستدرك البطليوسي ذلـك حيـث قـال معلقـا          ). ١٠٠(حتدث عن هذا اللفظ على أنه اسم      

هذا كالم خمرجه خمـرج اـاز والتـسامح ألن هـذه األشـياء              : "على ما أورده الزجاجي   
ضـمن احلـروف، بـل النحـاة مجيعـاً          ) أنـى ( ومل أجد من يعد      )١٠١("كلها ليست حروفاً  
  .يتهمتفقون على امس

مستـشهداً علـى ذلـك بقـول        ) أنـى ( على اازاة بــ      )١٠٢(وقد نص سيبويه  
  : لبيد

  فأصبحت أىن تأا تلتبس ا       كال مركبيها حتت رجلك شاجر

الشرطية اليت تعـد أم بـاب الـشرط، فجـزم ـا             ) إنْ(استعمال) أنى(فاستعمل  
  ).تلتبس(وجوابه) تأا(فعل الشرط 

 فهـذا ابـن يعـيش يـنص         )١٠٣( بعد سيبوية من النحـاة     وإىل هذا ذهب من أتى    
، ذكـر ذلـك     )إنْ(من الظروف اليت جتزم األفعال املستقبلة لتـضمنها معـىن         ) أنى(على أن     

فجميعهـا جتـزم مـا      : "عند تعداده جلوازم الفعل املضارع حيث قال معلقـاً علـى ذلـك            
، )إنْ( تـضمنها معـىن    وإمنا عملـت مـن أجـل      ) إنْ(بعدها من األفعال املستقبلة كما جتزم       

  .)١٠٤("إىل االستفهام، أو معىن الذي مل جتزم) إن(أال ترى أا إذا خرجت عن معىن

الشرطية عنـدما حتـدث عـن قولـه         ) أنى(وقد أفاض أبو حيان يف احلديث عن          
فقرر ابتداء اا تكون استفهاماً وشـرطاً، وأمـا يف حـال كوـا              .   أَنى شئْتم  : تعاىل
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 وذهـب إىل أن      فَـأْتوا     قولـه ) أنـى (كون ظرف مكان فقط، والعامل يف         شرطية ت 
فال جيـوز أن تكـون شـرطية يف هـذا           . هذا من املواضع املشكلة اليت حتتاج إىل فكر ونظر        

الظرف الشرطي ال يعمل فيه مـا قبلـه، ألنـه معمـول             "املوضع ألا تكون ظرف مكان و     
وال جـائز أن يكـون اسـتفهاماً، ألـا إن           . هلفعل الشرط، كما أن فعل الشرط معمول ل       

، أو ) ١٠٥(َولَـد   أَنـى َيكُـونُ لـي   : كانت استفهاماً اكتفت مبا بعدها من فعل كقولـه 
 وال يفتقر إىل غـري ذلـك، وهنـا يظهـر افتقارهـا              )١٠٦(أَنى لَك َهذَا   :من اسم كقوله  

فيهـا مـا قبلـها وإمنـا تكـون          وتعلقها مبا قبلها، وعلى تقدير أن تكون استفهاما ال يعمل           
  .معمولة للفعل بعدها

أا ال تكون معمولة ملـا قبلـها، وهـذا مـن املواضـع              ) أنى(فتبني على وجهي      
  .املشكلة اليت حتتاج إىل فكر ونظر

 أا تكون شرطية ال فتقارهـا إىل مجلـة غـري اجلملـة              - واهللا أعلم  -والذي يظهر 
ال كجعـل الظـروف املكانيـة، وأجريـت     اليت بعدها، وتكون قد جعلـت فيهـا األحـو       

وجواب اجلملـة حمـذوف، ويـدل عليـه مـا           ..... جمراها، تشبيهاً للحال بالظرف املكاين    
اضـرب زيـداً    : كما حذف جـواب الـشرط يف قولـك        ..... أىن شئتم فأتوه  : قبله تقديره 

  .أىن لقيته اضربه: أىن لقيته، التقدير

قيقيـة، وأبقيتـها لتعمـيم األحـوال        عن الظرفية احل  ) أنى(فأن قلت قد أخرجت       
، وجعلتها مقتضية جلملة أخرى كجملة الشرط، فهـل الفعـل املاضـي الـذي               )كيف(مثل  
يف موضع جزم كحاهلا إذا كانت ظرفـاً؟ أم هـو يف موضـع رفـع كهـو بعـد                    ) شئتم(هو
  .كيف تصنع أصنع؟: يف قوهلم) كيف(

ـ         : فاجلواب ع جـزم، ألـا قـد       أنه حيتمل األمرين، لكن يرجح أن تكون يف موض
استقر اجلزم ا إذا كانت ظرفاً صرحياً، غاية مـا يف ذلـك تـشبيه األحـوال بـالظروف،                   

فإنـه مل يـستقر فيهـا       ) كيـف (خبالف  ) يف(وبينهما عالقة واضحة، إذ كل منهما على معىن       
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اجلزم، ومن أجاز اجلزم ا فإمنا قاله بالقيـاس، واحملفـوظ عـن العـرب الرفـع يف الفعـل                    

  ).١٠٧("يث يقتضي مجلة أخرىبعدها ح

وممـا ورد   . ظرف جازم جيـزم فعلـني، فعـل الـشرط وجوابـه           ) أنى(إذن لفظ     
  :) ١٠٨(اجلزم به قول الشاعر

  خليـلي أنـي تأتـيانـي تأتيـا       أخا غيـر ما يرضيـكما الحياول

  ). تأتيا(وجوابه ) تأتياين(فعل الشرط ) أنى(فجزم بـ 

اً يف القرآن الكـرمي، ومل أقـف علـى اسـتعماله هـذا              جازم) أنى(ومل يرد لفظ      
  .االستعمال يف احلديث النبوي الشريف، وال يف كالم العرب املنثور

  ):أنى(إعراب 

ظرفاً من ظروف األمكنة، وظروف األمكنـة حكمهـا النـصب لفظـاً             ) أنى(تعد    
تعلَّـق هـو الفعـل أو       أو حمالً، وعامل النصب فيها هو املتعلَّق الذي يتعلق به الظـرف، وامل            

  .ما هو يف حكمه من املشتقات العاملة عمل الفعل

والناظر يف كتب النحو املختلفة الـيت ذكـرت هـذا اللفـظ، جيـد أن غالبيـة                  
ومـن تلـك    . النحاة مل يعربوا هذا اللفظ صراحة، بل أشاروا إىل إعرابـه إشـارات عـابرة              

 هـذا اللفـظ قـد انتـصب         ، الذي ذهـب إىل أن     )١٠٩(اإلشارات إشارة أيب علي الفارسي    
، ويفهـم مـن سـياق كالمهمـا أن           )١١٠(وإىل هذا أشار ابن اخلباز    . بالفعل الذي هو شرط   

ظرف منصوب بفعل الشرط، إال أما مل يوضـحا نـوع الظـرف، وإىل مثـل هـذا                  ) أنى(
  .)١١١(ذهب ابن خروف

ويعد ابن يعيش ممن أعربوا هـذا اللفـظ إعرابـاً واضـحاً، إذ جنـده يقـرر أن                    
)فهـو  ". )١١٢(مبنية لتضمنها مهزة االستفهام، وسكن آخرهـا علـى قيـاس البنـاء            ): "ىأن

يرى أن هذا اللفظ جاء مبنياً على السكون، أي أنه ليس منصوباً علـى الظرفيـة، بـل هـو                    
وهذا االستنتاج مبين على أن الضمري يعـود علـى املتحـدث عنـه وهـو                 . يف حمل نصب  
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  .فال يعنينا يف شيء) أين(مذكور وهو لفظ ، فإن عاد الضمري على أقرب )أنى(

، إذ جنـده    )أنـى (ولعل أبا حيان أكثر دقة ووضـوحاً ممـن سـبقه يف إعـراب                 
وهي مبنية لتضمن معىن حـرف الـشرط وحـرف االسـتفهام، وهـو يف موضـع                 :" يقول

  )". ١١٣(نصب ال يتصرف فيه بغري ذلك البته

ـ : وبناء على ما أورده ابن يعيش وأبو حيـان نقـول           وجهـان مـن    ) أنـى  (لـ
  :اإلعراب ومها

اسم شرط جازم مبين على الـسكون، يف حمـل نـصب علـى الظرفيـة                : األول
  .الشرطية) إن(املكانية، وقد تضمن معىن

اسم استفهام مبين على السكون، يف حمل نـصب علـى الظرفيـة املكانيـة،               : الثاين
  .متضمن معىن مهزة االستفهام

غري املتـصرفة، ألنـه مـالزم للنـصب علـى           من الظروف   ) أنى(وعلى هذا فـ    
  .الظرفية املكانية، سواء أكان اسم شرط، أم اسم استفهام

  
  :خامتة  

من ناحيـة املعـىن والعمـل، مـن         ) أنى(أحسب أن هذا البحث قد أبان لنا لفظ           
  .خالل الدراسة املتتبعة يف املعجمات والتفاسري وكتب النحو

ومـن  (مـىت، وكيـف، وأيـن     : معان وهـي  فقد ذكر له أصحاب املعجمات ثالثة       
  .ويرون أنه من الظروف اليت جيازي ا). أين

وورد هذا اللفظ يف مثانية وعـشرين موضـعاً يف كتـاب اهللا تعـاىل، وذكـر لـه                 
ومـن أي   ) ومـن حيـث   (كيف، ومن أيـن، ومـىت، وحيـث       : املفسرون مخسة معان وهي   

  .وجه
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ـ         ى املتـأولني هلـذا اللفـظ،       وهذه املعاين متقاربة، وهذا التقارب سبب إشكال عل

  .خمالف هلا من ناحية املعىن واالستعمال )أنى(ومع هذا التقارب بني هذه املعاين إال أن 

ويستخلص من كالم املفسرين أن هذا اللفـظ، إمـا أن يكـون اسـم اسـتفهام،                 
  .وإما أن يكون ظرف مكان وهو األقوى

 وهـو   -ب علـى احلـال    ويرى املعربون أن هذا اللفظ، إما أن يكون يف حمل نـص           
  . وهو األضعف- أو يف موضع نصب على الظرفية، أو يف موضع اخلرب-الغالب

مـن الظـروف املالزمـة للظرفيـة املكانيـة الـيت            ) أنى(وإتفق النحاة على أن       
. كيـف، وأيـن، ومـن أي وجـه، ومـىت          : وينصون على أربعة معان له وهـي      . جيازي ا 

 أعم منها فهـي جتـيء سـؤالً وإخبـاراً عـن أمـر لـه                 )أنى(وهي معان متقاربة، إال أن        
  . جهات

الـشرطية، واحملفـوظ أن الفعـل       ) إن(عند النحـاة اسـتعمال      ) أنى(وتستعمل    
  .بعدها مرفوع ومل يرد جمزوماً إال يف الشعر

  :وجهان من اإلعراب) أنى(وذكر النحاة لـ 

 حمـل   الشرطية، مـبين علـى الـسكون يف       ) إن(اسم شرط جازم تضمن معىن     -١
  .نصب على الظرفية املكانية

اسم استفهام تضمن معىن مهزة االستفهام، مـبين علـى الـسكون يف حمـل                -٢
  .نصب على الظرفية املكانية

                   وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
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  احلواشي والتعليقات
 .٤/٣٤٥) مىت(ذيب اللغة : ينظر ) ١(
 .٦/٢٥٥٦) مىت(الصحاح : ينظر ) ٢(
 .١٥/١٥١) أنى  (ذيب اللغة: ينظر ) ٣(
 .١٦٥آل عمران اآلية ) ٤(
) أنـى (، وتـاج العـروس        ٤/٤١٠) أنى(، والقاموس احمليط      ١٥/٤٣٨) أنى(لسان العرب     : ينظر  ) ٥(

١٠/٤٢٧. 
 .٩/٣١٢) كيف(، ولسان العرب ٤/١٤٢٥) كيف(، والصحاح ٣/٧٧٥) كيف(جممل اللغة : ينظر ) ٦(
 .١/٢٠٠) كيف(القاموس احمليط : ينظر ) ٧(
 .٦/٣٤٣) كيف(تاج العروس ) ٨(
 .٥٥٢ – ١٥/٥٥١) أنى(ذيب اللغة  : ينظر ) ٩(
 .٣٦/٢٥٤٥) أنا(الصحاح : ينظر ) ١٠(
 .٤٣٨-١٥/٤٣٧) أنى(لسان العرب  : ينظر ) ١١(
 .٥٦ديوانه) ١٢(
 .١٥/٤٣٨)أنى(، ولسان العرب  ٥٥٢/ ١٥) أنى(ذيب اللغة  : ينظر ) ١٣(
 .٩/٣١٢) كيف(، ولسان العرب ٥/٢٠٨٦) أين(، والصحاح ١/١٠٨) أين(اللغة جممل : ينظر ) ١٤(

 .٥٢سبأ ) ١٥(
 .٥٦شرح اهلامشيات : وهو الكميت بن زيد ) ١٦(
 .١٦٥آل عمران) ١٧(
 . ٣٧آل عمران ) ١٨(

 .٣٤٨- ١٥/٤٣٧) أنى(وينظر لسان العرب   . ٥٥٢- ٥٥١/ ٥) أنى(ذيب اللغة  ) ١٩(
 .٥٥٢/ ١٥) أنى(ذيب اللغة  ) ٢٠(
 .٢٥عبس ) ٢١(
 .٤٢٨/ ١٠) أنى(تاج العروس  : وينظر . ٤٣٨/ ١٥) أنى(لسان العرب  ) ٢٢(
 .٤٨١/ ٦الدر املصون ) ٢٣(
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، ٤/٤١٠) أنى(، والقاموس احمليط  ١٥/٤٣٨) أنى(، ولسان العرب      ٦/٢٥٤٥) أنا(الصحاح  : ينظر  ) ٢٤(

 .١٠/٤٢٧) أنى(وتاج العروس  
  :اردة يف القرآن الكرمي مواضع أىن الو) ٢٥(

  :أ ـ املواضع اليت وردت فيها متلوة بالفعل 
  ٢٢٣ البقرة ﴾ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم ﴿ـ ١ 
   .٢٤٧ البقرة ﴾ قلوا أىن يكون له امللك علينا وحنن أحق بامللك منه ﴿ـ ٢ 
   .٢٥٩ البقرة ﴾ قال أىن حييي هذه اهللا بعد موا ﴿ـ ٣ 
   .٤٠ آل عمران ﴾أىن يكون يل غالما وقد بلغين الكرب  قال رب ﴿ـ ٤
   .٤٧ آل عمران ﴾ قالت رب أىن يكون يل ولد ومل ميسسين بشر ﴿ـ ٥
   .٧٥ املائدة ﴾ انظر كيف نبني هلم اآليات مث انظر أىن يؤفكون ﴿ـ ٦
   .٩٥ األنعام ﴾ ذلكم اهللا أىن تؤفكون ﴿ـ ٧
  . ١٠١ األنعام ﴾ق كل شيء  أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة وخل﴿ـ ٨
   .٣٠ التوبة ﴾ قاتلهم اهللا أىن يؤفكون ﴿ـ ٩
   .٣٢ يونس ﴾ فماذا بعد احلق اإلالضالل فأىن تؤفكون ﴿ـ ١٠
   .٣٤ يونس ﴾ قل اهللا يبدؤ اخللق مث يعيده فأىن تؤفكون ﴿ـ ١١
   .٨ مرمي ﴾ قال رب أىن يكون يل غالم وكانت امرأيت عاقرا ﴿ـ ١٢
   . ٢٠ مرمي ﴾كون يل غالم ومل ميسسين بشر  قالت أىن ي﴿ـ ١٣
   .٨٩ املؤمنون ﴾ سيقولون هللا قل فأىن تسحرون ﴿ـ ١٤
   .٦١ العنكبوت ﴾ وسخر الشمس والقمر ليقولن اهللا فأىن يؤفكون ﴿ـ ١٥
   .٣ فاطر ﴾ الإله إال هو فأىن تؤفكون ﴿ـ ١٦
   .٦٦ يسن ﴾ فاستبقوا الصراط فأىن يبصرون ﴿ـ ١٧
   .٦ الزمر ﴾ربكم له امللك الإله هو فأىن تصرفون  ذلكم اهللا ﴿ـ ١٨
   . ٦٢ غافر ﴾ الإله إالهو فأىن تؤفكون ﴿ـ ١٩
   .٦٩ غافر ﴾ أمل تر إىل الذين جيادلون يف آيات اهللا أىن يصرفون ﴿ـ ٢٠
   .٨٧ الزخرف ﴾ وائن سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا فأىن يؤفكون ﴿ـ ٢١
   .٤ املنافقون ﴾ أىن يؤفكون  هم العدو فاحذرهم قاتلهم اهللا﴿ـ ٢٢
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  : ب ـ املواضع اليت وردت فيها متلوة باجلار وارور 
   .٣٧ آل عمران ﴾ قال يامرمي أىن لك هذا قالت هو من عند اهللا ﴿ـ ١ 
   . ٥٢ سبأ ﴾ وقالوا آمنابه وأىن هلم التناوش من مكان بعيد ﴿ـ ٢ 
   .١٣ الدخان ﴾ أىن هلم الذكرى وقد جاءهم رسول مبني ﴿ـ ٣ 
   .١٨ حممد ﴾ فقد جاء أشراطها فأىن هلم إذاجام ذكراهم ﴿ـ ٤ 
   .٢٣ الفجر ﴾ يومئذ يتذكر اإلنسان وأىن له الذكرى ﴿ـ ٥ 

  : ج ـ املوضع الذي وردت فيه متلوة باالسم 
  .١٦٥ آل عمران ﴾ أوملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا ﴿ـ ١ 

، وإعراب القـرآن    ٧-٢/٥، وجامع البيان    ٥٢٥، وتأويل مشكل القرآن     ١/٩١جماز القرآن   : ينظر  ) ٢٦(
 واجلـامع  ٢/٢١٤، وجممـع البيـان   ١/١٤٨، والكشاف ١/١٩٩١، ومعامل الترتيل   ١/٣١١للنحاس  

 .١/٢٥٢ وفتح القدير ٢٧٩، ١/١٩٧، وخمتصر تفسري ابن كثري ٢/٩٠١ألحكام القرآن 
، ومعـامل   ٧ -٢/٥، وجامع البيـان     ٥٢٥شكل القرآن   ، وتأويل م  ١٧٤،  ١/٩١جماز القرآن   : ينظر  ) ٢٧(

، والتبيـان يف    ٢١٦ -٢/٢١٤، وجممع البيـان     ١٨٧،  ١٨١/ ١، والكشاف   ٢٨٨،  ١/١٩٩الترتيل  
، وخمتصر تفسري ابن كـثري      ١٣١٣ -٢/٩٠١، واجلامع ألحكام القرآن     ١٩٧،  ١/١٧٨إعراب القرآن   

 .١/٢٥٢، وفتح القدير٢٧٩، ١/١٩٧
 .٢٢٣البقرة ) ٢٨(
 .٢/٣٧١تحرير والتنوير ال) ٢٩(
 .٢٥٢تأويل مشكل القرآن ) ٣٠(
 . ٢/٢١٦جممع البيان ) ٣١(
 .١٣١٤ -٢/١٣١٣، واجلامع ألحكام القرآن ١/٩٧، ومعامل الترتيل ١/٩١جماز القرآن : ينظر ) ٣٢(
 .٣٧آل عمران ) ٣٣(
 .١٣١٤ -٢/١٣١٣اجلامع ألحكام القرآن ) ٣٤(
 . ١٣الدخان ) ٣٥(
 . ٤/١٢٧إعراب القرآن للنحاس ) ٣٦(
 .١٩٧ /١، والتبيان يف إعراب القرآن ١/٢٩٩، ومعامل الترتيل ٢/٢٣٣جامع البيان : ينظر) ٣٧(
 .٥/٢٠٨٦) أين(، والصحاح ١/١٠٨) أين(جممل اللغة: ينظر) ٣٨(
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 .٢/٢٣٣جامع البيان : ينظر) ٣٩(
 .٢/٢١٤جممع البيان: ينظر) ٤٠(
 .٢٠٨، ١/١٨٧التبيان يف إعراب القرآن: ينظر) ٤١(
 .١/٣٠٨فتح القدير : ينظر) ٤٢(
 .٢٥٩البقرة ) ٤٣(
 .٢٣٣ -٢/٢٣٢جامع البيان : ينظر) ٤٤(
 .١/٩٩معامل الترتيل : ينظر) ٤٥(
 .٣٧آل عمران ) ٤٦(
 .٢/٢٣٦جامع البيان ) ٤٧(
 .١/١٧١البحر احمليط :  وينظر٢/٩٠١اجلامع ألحكام القرآن ) ٤٨(
 . ٢/٢٣٦جامع البيان ) ٤٩(
 .٢٥٩البقرة ) ٥٠(
  .٢/٧٩شعره ) ٥١(
 . ٢/٢٣٦جامع البيان ) ٥٢(
 .١/٢٩٧معامل الترتيل : ينظر) ٥٣(
 .٢/٩٠١اجلامع ألحكام القرآن : ينظر) ٥٤(
 . ١/٢٥٢فتح القدير : ينظر) ٥٥(
 . ١/١٧١البحر احمليط ) ٥٦(
 . ١/٢٥٢فتح القدير : ينظر) ٥٧(
 .٢/١٣٦جامع البيان : ينظر) ٥٨(
، والـدر   ١/٢٥٨، والبحـر احملـيط      ٥٢٧،  ٢٥٤،  ٢٥٥،  ١/١٩٧التبيان يف إعراب القرآن     : ينظر) ٥٩(

 .١/٥٦٨، ودراسات ألسلوب القرآن الكرمي ١/٥٤٥املصون
، ودراسات  ١/٤٥٤ والدر املصون    ٢/١٥٦، والبحر احمليط    ١/١٠٩التبيان يف إعراب القرآن     : ينظر) ٦٠(

 .١/٥٦٨ألسلوب القرآن الكرمي 
 .٢/١١٤٥التبيان يف إعراب القرآن : ، وينظر١٣الدخان ) ٦١(
 .١/٥٦٨، ودراسات ألسلوب القرآن الكرمي ٣/١٠٧البحر احمليط : ، وينظر١٦٥ عمران آل) ٦٢(
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 .٢٤٧البقرة ) ٦٣(
 .١/٦٠١الدر املصون : ينظر) ٦٤(
 .٤/٢٣٥الكتاب : ينظر) ٦٥(
، ١/١٥٥، والغرة املخفية    ٢/١١٦،وشرح الكافية   ٢/١١١٢املقتصد  : وينظر. ٤/١١٠شرح الفصل   ) ٦٦(

 .٤/٣١٧ومهع اهلوامع 
 . ٢/١٥٩، واألصول ٢/٤٦املقتضب : رينظ) ٦٧(
 .٢/١١١٢، واملقتصد ٢٢٧، واللمع ٦١حروف املعاين : ينظر) ٦٨(
 .٢/١٩٥شرح مجل الزجاجي البن عصفور : ينظر) ٦٩(
 .٤/٣١٧مهع اهلوامع : ينظر) ٧٠(
 .٢٥٤ترشيح العلل : ينظر) ٧١(
 .٢/١٥٦البحر احمليط : ينظر) ٧٢(
 .١/٥٤٥الدر املصور : ينظر) ٧٣(
 .٤٤-٤٣/ ٢شرح املفصل : ينظر) ٧٤(
 .٤/٢٣٥الكتاب : ينظر) ٧٥(
 .٤/٧، ومهع اهلوامع٦١حروف املعاين : ينظر ، ٤/١٠٩شرح املفصل ) ٧٦(
 .١١١، ٤/١١٠شرح املفصل ) ٧٧(
 .٤/٢٣٥الكتاب : ينظر) ٧٨(
 .٢٢٠: القائل لبيد بن ربيعة، ديوانه) ٧٩(
 .٤/١١١، ٧/٤٢شرح املفصل : ، وينظر٢/١١١٢املقتصد ) ٨٠(
 .١٠١ألنعام ا) ٨١(
 .٦١حروف املعاين ) ٨٢(
 .٤/٣١٧، ومهع اهلوامع ٧/٤٢شرح املفصل : ينظر) ٨٣(
 .٨٥/ ٧، وخزانة األدب ٢٤٤النوادر : ينظر . من الشواهد اليت مل تنسب إىل أحد) ٨٤(
 . ٢/١١٦شرح الكافية ) ٨٥(
 .١/١٧١البحر احمليط : ينظر) ٨٦(
 .٤٤٣املنهاج ) ٨٧(
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 .٢٥٤ترشيح العلل : ينظر) ٨٨(

 .١/١٧١البحر احمليط : ينظر) ٨٩(

 .١/٥٤٥الدار املصون : ينظر) ٩٠(

 .٤/٣١٧مهع اهلوامع ) ٩١(

 .٢/١١٦شرح الكافية : ينظر) ٩٢(

 .٦١حروف املعاين ) ٩٣(

 .٤/١٠٩شرح املفصل ) ٩٤(

 .١/١٧١البحر احمليط ) ٩٥(

 .١/١٤٥الدر املصون ) ٩٦(

 .٤٦٠ -٤/٤٥٩معاين النحو ) ٩٧(

 .٦١حروف املعاين : ينظر) ٩٨(

 .٣/٥٨حاشية الكتاب : ينظر) ٩٩(

 .٤٤٣املنهاج : ينظر) ١٠٠(

 .٢٧٤احللل يف إصالح اخللل) ١٠١(

 .٣/٥٨كتاب : ينظر) ١٠٢(

، وأوضـع املـسالك     ٢/١١١ واملقتصد   ٢٢٧، واللمع   ٢/١٥٩، واألصول   ٢/٤٦املقتضب  : ينظر) ١٠٣(
٤/٢٠٥. 

 .٧/٤٢شرح املفصل ) ١٠٤(

 .٤٧آل عمران ) ١٠٥(

 .٣٧آل عمران ) ١٠٦(

 .٥٤٦ -١/٥٤٥الدر املصون : ، وينظر١٧٢ -١/١٧١يط البحر احمل) ١٠٧(

 .١١/٤، وحاشية الصبان٤/٣١شرح ابن عقيل: من الشواهد اليت مل تنسب إىل أحد ينظر) ١٠٨(
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 .٢/١١١١املقتصد : ينظر) ١٠٩(

 .١/١٥٧الغرة املخفية : ينظر) ١١٠(

 .٢/٨٨٦شرح مجل الزجاجي البن خروف : ينظر) ١١١(

 .٤/١١١شرح املفصل ) ١١٢(

  . ١/١٤٥الدر املصون : وينظر. ٢/١٥٦حر احمليط الب) ١١٣(
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  املصادر واملراجع
  
 . القرآن الكرمي  •
 ، ٢ط ، بريوت ، التراث العريب دار إحياء ، البحر احمليط : هـ ٦٥٤ت ،حممد بن يوسف ،  ـ أبو حيان  ١

  .م ١٩٩٠هـ ـ١٤١١
، حممد عبد القادر أمحـد  . حتـ د ،النوادر يف اللغة : هـ ٢١٥ت ، سعيد بن أوس،  ـ أبوزيد األنصاري  ٢

  ) .ت.ال (١ط ، جامعة الفاتح 
مكتبة ، حممد فؤاد سزكني    .  د حتـ ، جمـاز الـقـرآن : هـ ٢١٠ت ، معمر بن املثىن ،  ـ أبو عبيدة ٣ 

  ).ت.ال(، مصر ، اخلاجني 
مطبعة ،  حتـ حامد املؤمن ، ـة لـمـع يف الـعـربيال: هـ ٣٩٢ت ، أبوالفتح عثمان ،  ـ ابن جين  ٤ 

  .م ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢  ، ١ط ، بـغـداد ، العاين 
حتــ  ، يف شرح الدرة األلفية الغرة املخفية : هـ ٦٣٩ت ، سني أبو العباس أمحد بن احل،  ـ ابن اخلباز  ٥ 

  .م ١٩٩٠، بغداد ،  العاين مطبعة، حامد حممد العبديل 
. حتــ د ،  مجل الزجـاجي  شـرح: هـ ٦٠٩ت ، بن حممد علي أبو احلسن ،  ـ ابن خروف األشبيلي  ٦ 

  .هـ ١٤١٩ ، ١ط ،  أم القرى جـامـعـة، سلوى حممد عرب 
، لفتليعبد احملسن ا.  حتـ داألصـول يف النـحو:  هـ ٣١٦ت  ، ابوبكر حممد سهيل،  ـ ابن السراج  ٧ 

  .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧ ، ٣ ط بــريوت، مؤسسة الرسالة 
  ).الـت(،  التونسية للنشر  الــدار، ريالتحرير والـتـنـوير تفس:  حممد بن الطاهر ، ـ ابن عاشور ٨ 
. حتــ د ، مجل الزجـاجي   شـرح: هـ ٦٦٩ت ، ن مؤمن بن جممد علي ب،  ـ ابن عصفور األشبيلي  ٩ 

  . م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠، املوصل  جـامـعـة، صاحب أبو جناح 
حتــ  ، على ألفية ابن مالك  شرح ابن عقيل: هـ ٧٦٩ت ، ل ن عقياء الدين عبداهللا ب،  ـ ابن عقيل  ١٠

  . م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠ ، ٢٠ط ، القاهرة ، دار التراث جممد حميي الدين عبد احلميد 
 ،زهري عبد احملسن سـلطان   حتـ، جمـمل اللـغـة : هـ ٣٩٥ت ، احلسني بن أمحد ،  ـ ابن فارس  ١١

  .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ ، ١ط بـيـروت ،  الرسالة مؤسسة



 هـ١٤٢٨، ذو احلجة )٤٣(،ع )١٩(ج اا، جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآد  ٤٧٨

 
  
أمحد حتـ السيد ، القرآن تـأويـل مشكل : هـ ٢٧٦ت ،  مسلم أبو حممد عبد اهللا بن،  ـ ابن قتيبه  ١٢

  . م ١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣ ، ٢ط  القاهرة، دار التراث ، صقر 
دار ، وين حتـ حممد علي الصاب خمتصر تفسري ابن كثري: هـ ٧٧٤ت ، أبوالفداء امساعيل ،  ـ ابن كثري  ١٣

  .  م ١٩٨١ هـ ـ ١٤٠٢ ، ٧ط  بريوت ، القرآن الكرمي
، دار صـادر  ، لسان العـرب   :هـ ٧١١ت ، لدين حممد بن املكرم أبو الفضل مجال ا،  ـ ابن منظور  ١٤

  ) . ال ـ ت(،  بريوت 
ألفية ابن  أوضح املسالك إىل :هـ ٧٦١ت ،  مجال الدين بن يوسفأبو حممد عبد اهللا،  ـ ابن هـشـام  ١٥

  ) .ال ـ ت(،  بريوت ، دار الفكر ، الدين عبد احلميد  يـيحتـ حممد حم، مالك 
عـامل  ،  الـمـفــصل  شـرح : هـ ٦٤٣ت ،  يعـيش بن علي موفـق الدين،  ـ ابن يعـيـش  ١٦

  ) . ال ـ ت(،  بريوت ، الكتب 
، قــني  حتـ مجاعة من احملقـ ذيب اللغة: هـ ٣٧٠ت ، أبو منصور حممد بن أمحد ،  ـ األزهـري  ١٧

  . م ١٩٦٧،  القاهرة ،  املصرية للتأليف الدار
كــتب  دار ال، الــكافية  شـرح : هـ ٦٨٦ت ، مد بن احلسني رضي الدين حم،  ـ االستراباذي  ١٨

  .م١٩٩٥ ـهـ ١٤١٥، بريوت ، العلمـية 
تاب  يف إصالح اخللل من كاحللل : هـ ٥٢١ت ، ن حممد أبو حممد عبد اهللا ب،  ـ ابن السيد البطليوسي  ١٩

  . م ١٩٨٠، بغداد ، دار الرشيد ،  سعودي حتـ سعيد عبد الكرمي، ل اجلم
حتـ عبد السالم حممـد  ،خـزانـة األ د ب : هـ ١٠٩٣ت  ، عبد القادر بن عمر،  ـ البـغـدادي  ٢٠

  . م ١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩،  القاهرة ،اهليئة املصرية للكتاب ، هارون 
وان  حتـ خالد العك ومـر معامل الترتيل: هـ ٥١٦ت ، مسعود أبو حممد احلسني بن ،  ـ الـبـغـوي  ٢١

  . م ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ ، ٢ ط بـريوت، دار املعرفة ، سوار 
، كاظ حبر املرجان .  حتـ د، املقتصد يف شرح اإليضاح : هـ ٤٧١ت ، عبد القاهر ،  ـ اجلـرجـاين  ٢٢

  .م١٩٨٢،بغداد ، دار الرشيد 
،  أمحد عيد الغفور عطـار  حتـ،  الـصـحـاح :هـ ٣٩٣ت ، اد إمساعيل بن مح،  ـ اجلـوهـري  ٢٣

  . م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤ ، ٣ ط ،بـريوت ، دار العلم للماليني 
 ، ٢ط ، مصر ،  الصناعيية مطبعة شركة الـتمدن ، اهلامشيات شرح : حممد حممود ،  ـ الـرافـعـي  ٢٤

  . م ١٩١٢



 ٤٧٩             هادي مشسان      . د /  دراسة داللية حنوية-يف القرآن الكرمي) أىن(              

 
  
، مـصر   ، املطبعة اخلريية    ، تـاج الـعـروس : هـ  ١٢٠٥ت  ، ضى  حممد بن املرت  ، ـ الـزبـيـدي   ٢٥

  .م ١٣٠٦
، حـروف املعــاين  : هـ ٣٤٠ت ،  الرمحن بن إسـحـاق أبو القاسـم عبد،  ـ الـزجـاجـي  ٢٦

  . م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤ ، ١ط ، بريوت ،  الرسالة مؤسسة. علي توفيق احلمد . حتـ د 
 ـكشـاف عن حقائق ال:  هـ٥٣٨ت ، هللا حمـمود بن عمرو أبو القاسم جـار ا،  ـ الزخمـشـري  ٢٧

  ) .ال ـ ت(،  دار املعرفة و بريوت ،  التأويل الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه
  .هـ ١٩٩١ ، جامعة بغداد ، ـا نـي النـحـو مع: فاضل صاحل . د،  ـ الـسمـرائي ٢٨
لـوم   الـدر املـصون يف ع  هـ ٧٥٦ت ، أمحد بن يوسف بن حممد أبو العباس ،  ـ الـسمـني احلليب  ٢٩

  . م ١٩٩٤هـ ـ١٤١٤ ١ط ، بريوت ،  من احملققني حتـ مجاعـة، تاب املكنون الك
  حتت عبد السالم حممـد ،الـكـتـاب : هـ ١٨٠ت ، ن عثمان أبو بشر عمرو ب،  ـ سـيبـويـه  ٣٠

  . م ١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥،  للكتاب اهليئة املصرية العامة ، هارون 
ـ  ،  ـ الـسيـوطـي  ٣١ ـ ٩١١ت ،  بكــر  د الـرمحن بـن أيب  جالل الديــن عب هـمــع  : هـ

 ، ١ط  ، الكــويت   ، علمـية   دار الـبحوث ال   ،عـبد العال سامل مكرم   . حتـ د ، الـهـوامـع
  . م ١٩٨٠ ـ هـ١٤٠٠

  دار إحيـاء التـراث  ،  القـدير فـتح: هـ ١٢٥٠ت ، حممد بن علي بن حممد ،  ـ الـشـوكانـي  ٣٢
  . م ٢٠٠١ ـ هـ ١٤٢٢ ، ٢ط ، بريوت ، العريب

 علـى شــرح   حـاشـيــة الـصـبـان  : هــ  ١٢٠٦ت  ، حممد بن علي، ـان  ـ الـصـب ٣٣
  ) .ال ـ ت(،  مصر دار إحياء الكتب العربـية ، نـي األشـمـو

، اجلمل العـلل يف شـرح  ترشيـح: هـ ٦١٧ت ، القاسم بن احلسني اخلوارزمي ،  ـ صدر األفاضل  ٣٤
  .  م ١٩٩٨ ـ هـ١٤١٩ ، ١ط ، جامعة أم القرى  ،حتـ عادل حمسن العمريي 

دار ،  يف تفسري القـرآن  مـجـمـع الـبـيـان :  بن احلسني أبو علي الفضل،  ـ الطـبـرسـي  ٣٥
  ) الـ ت(،  بريوت ، مكتبة احلياة 

 ، ١ط ، مـصر  ،  بوالق  جـا مع البـيان: هـ ٣١٠ت ، ابوجعفر جممد بن جرير ،  ـ الـطبـري  ٣٦
ـ ،  ـ عـضـيـمـة  ٣٧) طبعة مصورة. ( هـ ١٣٢٣ دراســات  : د عبـد اخلــالق   حمم

  . م ١٩٧٢، القاهرة ، مطبعة السعادة ، الـكـريـم  الـقـرآن  ألسـلوب



 هـ١٤٢٨، ذو احلجة )٤٣(،ع )١٩(ج اا، جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآد  ٤٨٠

 
  
 يف  الـتـبـيــان :  هــ  ٦١٦ت ، لـلـه بن احلـسـني عـبد ا،  ـ أبوالـبقـاء العكـربي  ٣٨

  .م١٩٧٦، مصر ،مطبعة عيسى البايب احلليب ،  البجاوي حتـ عـلـي، إعـراب الـقـرآن 
، بريوت ،  دار صادر ،  شرح وتعلـيق سعيد نسيب مكارم ،الـديـوان : ـلـقـمة بن عبدة  ـ ع ٣٩

  . م ١٩٩٦ ، ١ط 
. د حتــ  ،  الزجـاجـي الـمـنهـاج يف شرح مجل : هـ ٧٤٩ ،حييي بن محزة ،  ـ الـعـلـوي  ٤٠

 ـ  هــ  ١٤٢٠، كليـة اآلداب  ،عة بغداد جام، دكتوراه   رسالةهـادي عـبد اهللا ناجي مشسان 
  . م ١٩٩٩

ـ ،  املـحيـط الـقـامـوس : هـ ٨١٧ت ، د يعقوب جمد الدين حمم،  ـ الـفريزآبـادي  ٤١ ة مطبع
  .  م ١٩٥٢ ـ هـ ١٣٧١، مصر ، البايب احلليب 

 اجلـامــع ألحــكام   : هــ  ٦٧١ت ، د بن أمحد األنصاري أبو عبد اهللا حمم،  ـ الـقـرطـيب  ٤٢
  ) .ال ـ ت(،  اهرة  الق،دار الـريان للـتراث ، لـقـرآن ا

  . م ١٩٦٩،  النجف مطبعة النعمان ، داود سلوم .  دمجع وتقدمي، شـعـره :  ـ الكميت بن زيد ٤٣
  . م ١٩٦٢ الكويت،  عبـاس إحسـان. حتـ د ، الـديـوان :  ـ لـبـيـد بن ربيعة ٤٤
 حتـ  ، الـمـقـتـضـب:  هـ ٢٨٥ت ، س حممـد بن يـزيـد أبـو العبـا،  ـ الـمـبـرد  ٤٥

  ) .ال ـ ت(،  بريوت ،  عامل الكتب ، حممد عبد اخلالق عضيمة 
حتـ ،  إعـراب الـقـرآن :  هـ ٣٣٨ت ، ن حممد بن إمساعيل أبو جعفر أمحد ب،  ـ الـنـحـاس  ٤٦

  .  م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩ ، ٣ط ، بريوت ،  الكتب  عامل، هري غازي زاهد ز. د
  
  
  
  
  
   

 


