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ّالمقدمة

ّالنبيّ فّالعربيةّأْنّأنزلّبهاّخيرّكتابّعلىّأفضلّرسول،ّوالصالةّوالسالمّعلىّهذا الحمدّللهّخالقّاأللسنّواللغات،ّالذيّشر 

ّالبررةّالمعربينّعنّالحق،ّوعلىّمنّاقتفواّآثارهمّإلىّيومّالدين.الفصيح،ّوعلىّآلهّوصحبهّ

ّمنّوإنّالسياقات،ّحسبّمختلفةّمعانيّيحتملّمماّأنهاّكماّ،وبعد،ّفإنّ"أْن"ّمنّاألدواتّالعربيةّالتيّيكثرّدورانهاّفيّالكالمّالعربي

ّفهدفّوالمعربين،ّالنحاةّنظرّوجهاتّفيهاّتباينتّمعانّوهيّوالنفي،ّوالظرفية،ّوالتعليل،ّالشرط،ّاألداة:ّهذهّعليهاّتدلّالتيّالمعاني

ّيبدوّماّوترجيحّوقرآنا ،ّلغة ّّفيهاّوالمعربينّالنحاةّاءآرّإلىّاإلشارةّمعّالمعانيّتلكّفيّالواقعةّاالختالفاتّإلىّالتطرقّهوّالمقالةّهذه

ّّالتكالن.ّوعليهّالمستعانّواللهّوالبراهين،ّاألدلةّقوي

ّاآلتية:ّالمحاورّعلىّموزعةّوالمقابلةّهذا،

 الشرطيةّ"أْن" -

 التعليليةّ"أْن" -

 الظرفيةّ"أْن" -

 النافيةّ"أْن" -

ّ

"ْالشرطية:ْ ْ"أن 

نّإلىّأنّهنالكّنوعاّلـ"أْن"ّالمفتوحةّالهمزةّالساكنةّالنون،ّتسمىّ"شرطية"،ّإذّإنهاّتحلّمنّالبصريي1ّذهبّالكوفيونّواألصمعي

ّانطلقت". ّأنتّمنطلقا ّ"أما ّومثالها: ّفحذفتّ"كان"ّفانفصل2ّّمحلّ"إْن"ّالشرطية، ّانطلقت"، ّكنتّمنطلقا ّ"أْن ّالمثال: وأصلّهذا

نّ"كان"ّالمحذوفة،ّفصار:ّ"أْنّماّأنت..."،ّثمّأدغمتّنونّ"أْن"ّالضمير،ّوهوّالتاء،ّفصار:ّ"أنّأنت...."ّفأتيّبـ"ما"ّعوضاّع

ّعلىّذلكّ ّانطلقت"،ّواستشهدوا ّ"إنّكنتّمنطلقا ّالمثالّعلىّالمذهبّالكوفي: ّفمعنىّهذا ّأنتّمنطلقا"، ّ"أما فيّميمّ"ما"ّفصار:

ّبقولّالفرزدق:

3ّأتغضبّأْنّأذناّقتيبةّحزتاّ*جهاراّولمّتغضبّلقتلّابنّخازمّ

ّالبيتّقوله:ّ"أْنّأذنا"ّحيثّوقعتّ"أْن"ّالمفتوحةّالهمزةّمكانّ"إْن"ّالشرطية.الشاهدّفيّ

ّمصدرية،ّّّ ّشاكلته ّعلى ّوما ّالسابق ّالبيت ّفي ّ"أْن" ّأن  ّإلى ّيذهبون ّالبصريين ّولكن ّعليها4ّّهذا، ّاعتمد ّالتي ّالشواهد لوا وأو 

لّالشاهد ّهذاّماّمضىّعليهّالخليلّحيثّأو  ولكن5ّّفيّالبيتّعلىّأنّ"أْن"ّفيهّمصدريةّناصبةّللفعل.ّالكوفيون،ّوذكرّأبوّحيانّأن 

                                                           
 3963،ّص:3،ّمكتبةّالخانجي،ّالقاهرة،ّد.ّت،ّجارتشافّالضربّمنّلسانّالعربأبوّحيان:ّّ-1ّ
-ه3133تحقيق:ّد.ّفخرّالدينّقباوة،ّومحمدّنديمّفاضل،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،ّالطبعةّاألولى،ّالجنىّالدانيّفيّحروفّالمعاني،ّالمرادي:ّّ-2ّ

 33،ّص:3م،ّج3661
 393،ّص:3م،ّج3611-ه3141،ّتحقيق:ّعبدّالسالمّهارون،ّمكتبةّالخانجي،ّالقاهرة،ّالطبعةّالثالثة،ّبالكتاسيبويه:ّّ-3ّ
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الذيّيبدوّلكاتبّهذاّالمقالّمنّرأيّالخليلّأنهّمخالفّلماّصرحّبهّأبوّحيان،ّذلكّألنّالخليلّيذهبّإلىّأنّالمحلّالشاهدّفيّبيتّ

ّولّالفرزدق:الفرزدقّمرويّبـ"إْن"ّالمكسورةّالهمزة،ّوإلىّذلكّأشارّسيبويهّبقوله:ّ"وسألتّالخليلّعنّق

ّقبحّأنّتفصلّبينّ ّولمّتغضبّلقتلّابنّخازمّفقالّألنهّقبيحّأنّتفصلّبينّ"أْن"ّوالفعلّكما ّ*جهارا ّقتيبةّحزتا ّأذنا أتغضبّأْن

وعلقّالبغداديّعلىّقولّسيبويهّهذا6ّّ"كْي"ّوالفعل،ّفلماّقبحّذلكّولمّيجزّحملّعلىّ"إْن"،ّألنهّقدّتقدمّفيهاّاألسماءّقبلّاألفعال".

ّ"إْن"ّفيّالبيتّالّيصحّفتحّهمزتهاّللقبحّالمذكور،ّوإنماّهيّ"إْن"ّالمكسورةّالهمزةّلجوازّالفصلّبينهاّوبين ّقائال:ّ"يريدّالخليلّأن 

هوّخالفّماّنقلهّسيبويهّعنّّوذكرّأيضاّأنّمنّقالّإنّالصوابّأنّالخليلّقال:ّ"أْنّأذنا"ّبفتحّالهمزة،ّأي:ّألنّأذنا7ّالهمزةّباسم".

8ّالخليل.

علىّقراءةّحمزةّوأبانّبنّتغلب9ّّويستشهدّالقائلونّبوجودّهذاّالنوعّبقولّاللهّتعالى:ّ}إنّتضلّإحداهماّفتذكرّإحداهمّاألخرى{ّّّّ

(ّو"إْن"ّعلىّهذهّالقراءةّللشرط، بعدهاّاللتقاِءّالساكنين،ّّوإنماّفُتحّالمّالفعلّواألعمش،ّالتيّوردتّبكسرّهمزةّ"أْن"ّفيّ)أْنّتضل 

كتّالثَّانيةّبالفتحةّهربا ّ ّإدغامهاّفيّساكٍن،ّفحرَّ ّفيّالثَّانيةّالتيُّسِكنتّللجزم،ّوالّيُمكُن ّإِلدغامها ّاألولىّساكنةٌ ّمنّالتقاءّإذّالالُم

ّالحركاِت. ّ"أْن"ّفيّهذاّالش10ّالساكنين،ّوكانِتّالحركةُّفتحة ؛ّألَنَّهاّأََخفُّ اهدّالّتنفكّعنّمعنىّالشرطّفيّقراءةّوصرحّالفراءّبأن 

استشهدواّامرأتينّمكانّالرجلّكيماّّ-والل هّأعلمّ-الفتح،ّإالّأنهّلماّقدمّماّحقهّالتأخيرّصارّالجزاءّوجوابهّكالكلمةّالواحدة.ّومعناه

اّتقد مّالجزاءّات صلّبماّقبله،ّوصارّجوابهّمردوداّعليه.ّومثله فيّالكالمّقولك:ّ)إنهّليعجبنيّأْنّّتذك رّالذاكرةّالناسيةّإنّنسيتّفلم 

11ّيسألّالسائُلّفيعطى"ّفالذيّيعجبكّهوّاإلعطاءّعندّالمسألة،ّالّالمسألةّنفسها.

ّالكاتبّفيؤيدّماّذهبّإليهّالجمهورّمنّجعلّ"أْن"ّفيّالشاهدّالمذكورّمصدريةّناصبة،ّإذّالقولّبكونهاّشرطيةّيفضيّإلىّّّ أما

ّحتاجّإلىّضربّمنّالتأويلّلتوضيحّمعناه.ّالغموضّفيّالنصّالذيّوردتّفيه،ّفي

ّ

ْ" ْالتعليلية:"أن 

ّ"أْن"ّالمفتوحةّالهمزةّالساكنةّالنونّقدّتأتيّمتضمنةّمعنىّالتعليل،ّواستشهدواّعلىّ ذهبّبعضّالنحاةّوبخاصةّالكوفيونّإلىّأن 

ّذلكّبقولّالشاعر:

12ّنزلناّمنزلّاألضيافّمناّّ***ّّفأعجلناّالقرىّأنّتشتمونا

13ّ"لئالّتشتمونا".والمعنى:ّ

ّ"أْن"ّفيّالبيتّالسابقّمصدرية،ّواألصل:ّ"مخافةّأنّتشتمونا"،ّّ فـ"أْن"ّمصدرية14ّّأماّالبصريونّوكثيرّمنّالنحاةّفيقولونّإن 

ّباإلضافةّإلىّالمضافّ ناصبة.ّو"تشتموا":ّفعلّمنصوبّبـ"أْن"،ّوعالمةّنصبهّحذفّالنون،ّو"أْن"ّمعّمنصوبهاّفيّموضعّالجر 

ّلتقدير:ّ"مخافةّشتمكمّإيانا".المقدر،ّوا

ّ"أْن"ّتعليليةّفيّالبيتّبمعنىّ"لئال"ّفيّالبيتّيكلفّتقديرين؛ّتقديرّّّ ويميلّالباحثّإلىّرأيّالبصريين،ّوذلكّألنّقولّالكوفيينّبأن 

15ّالمّقبلّ"أْن"ّو"ال"ّالنافيةّبعدها،ّوفيّذلكّتكلف.

ّيكلفّتقديرّّّ ّوذلكّألنه ّمقدرة، ّإلىّكلمة ّباإلضافة ّالجر ّموضعها ّفيّالبيتّمصدرية ّ"أْن" ّفيّالرأيّالبصريّالذيّيعتبر أما

مضافّفقط،ّوالّريبّأنّماّاحتاجّإلىّتقديرّواحدّمعّأداءّالمعنىّالمرادّخيرّمماّاحتاجّإلىّتقديرين،ّألنّذاكّأوجز،ّواإليجازّ

ّالعربية.سمةّعظيمةّتمتازّبهاّاللغةّ

ّأشارّإليهّاإلمامّالسيوطيّإالّأنهّلمّيُِحلهّإلىّأحد،ّفقالّفيّاإلتقان:ّ"أنّتكونّّ للتعليلّكماّقالهّّ-يعنيّأنّّْ-إنّ"أْن"ّالتعليليةّمما

ّأنّجاءهمّمنذرّمنهم{16ّبعضهم". ّبقولّاللهّتعالى:ّ}ّبلّعجبوا ّاآلية17ّّ ومثلّلها ولمّيعثرّالكاتبّعلىّمنّجعلّ"أْن"ّفيّهذه

                                                                                                                                                                                                   
33ّ،ّص:3مرجعّسابق،ّجّالجنىّالداني،المرادي:ّّ-4ّ
 3963،ّص:1مرجعّسابق،ّجارتشافّالضرب،ّأبوّحيان:ّّ-5ّ
 391،ّص:3مصدرّسابق،ّجالكتاب،ّسيبويه:ّّ-6ّ
،6ّم،ّج1444-ه3114مكتبةّالخانجي،ّالقاهرة،ّالطبعةّالرابعة،ّّ:ّعبدّالسالمّهارون،خزانةّاألدبّولبّلسانّالعربّتحقيقعمر:ّّالبغدادي:ّعبدّالقادرّبنّ-7ّ

 11ص:
 13ّ،ّص:6جالمرجعّنفسه،ّالبغدادي:ّّ-8ّ
111ّسورةّالبقرة،ّاآلية:ّ-9ّ

ّالكتابأبوّحفص:ّعمرّبنّعليّابنّعادلّ-10ّ ّاللبابّفيّعلوم :ّ ّالشيخّ، عادلّأحمدّعبدّالموجودّوالشيخّعليّمحمدّمعوض،ّدارّالكتبّالعلمية،ّتحقيق:

 164،ّص:1م،ّج3661-هـ3136ّبيروت،ّلبنان،ّالطبعةّاألولى،ّ
اء:ّأبوّزكرياّيحيىّبنّزياد:ّمعانيّ-11ّ  311،ّص:3م،ّج3611دارّالسرور،ّّ،:ّمحمدّعليّالنجارّوأحمدّيوسفّنجاتيتحقيقّالقرآن،ّالفر 
ّعمرّ-12ّ ّابنّكلثوم، ّبنّكلثوم،و: ّّديوانّعمرو ّاألولى، ّالطبعة ّلبنان، ّبيروت، ّدارّالكتبّالعربي، ّيعقوب، ّإميلّبديع ّد. م،3663ّ-ه3133جمعّوتحقيق:

 33ص:
 341،ّص:1منّالمكتبةّالشاملة،ّاإلصدارّالثالث،ّجمعجمّالقواعدّالعربية،ّالدقر،ّعبدّالغني:ّّ-13ّ
 16-11،ّص:3م،ّج1441دارّالطالئع،ّّتحقيق:ّمحمدّمحييّالدينّعبدّالحميد،:ّمغنيّاللبيبّعنّكتبّاألعاريب،ّابنّهشام:ّأبوّمحمدّعبدّاللهّ-14ّ
 16،ّص:3جّالمصدرّنفسه،ابنّهشام:ّّ-15ّ
 113،ّص:3مكتبةّدارّالتراث،ّالقاهرة،ّمصر،ّد.ّت،ّجّاإلتقانّفيّعلومّالقرآن،السيوطي:ّجاللّالدينّعبدّالرحمن:ّّ-16ّ
1ّسورةّق،ّاآلية:ّ-17ّ
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ّوردّفيّكلّمنّروحّالمعاني،تع ّالجرّبنزعّالخافض،ّكما وروح18ّّليلية،ّبلّالذيّحصلّعليهّهوّالقولّبمصدريتها،ّوموضعها

ّوالتنوير.19ّالبيان، ّأنها20ّّوالتحرير ّ"والصواب ّالكريمة: ّاآلية ّعلى ّتعليقه ّفي ّقال ّإذ ّبتعليليتها، ّالقائلين أ ّخط  ّنفسه والسيوطي

وعلىّهذاّيرجحّالكاتبّأنهّالّوجودّلـ"أْن"ّالتعليلية،ّألنّالتعليلّليسّمفهوماّمنّ"أْن"ّعيِنها،21ّّمصدريةّوقبلهاّالمّالعلةّمقدرة".

ّوإنماّمنّالالمّالمقدرّقبلها.

ْ" ْ:الظرفية"أن 

ذهبّبعضّالنحاةّإلىّأنّ"أْن"ّتأتيّظرفية،ّوضابطهاّأنّيصلحّوضعّ"إذْ"ّمكانهاّويستقيمّالمعنى،ّوذلكّإذاّاتصلتّبالماضيّأوّ

ضارع.ّفقدّألمحّإليهاّالزمخشري،ّفيّقولّاللهّتعالى:ّ}ومنّقتلّمؤمناّخطئاّفتحريرّرقبةّمؤمنةّوديةّمسلمةّإلىّأهلهّإالّأنّالم

ّوالتقدير:22ّّيصدقوا{ ّالمصدرية، ّ"ما" ّعلى ّقياسا ّوذلك ّالظرفية، ّعلى ّالنصب ّموضع ّفي ّيصدقوا" ّ"أن ّيكون ّأن ز ّجو  حيث

23ّ"وتجبّعليهّالديةّأوّيسلمهاّإالّحينّيتصدقونّعليه"ّبتقديرّحذفّالزمان"ّكقولهمّ"أجلسّماّدامّزيدّجالسا".

وأبوّحيانّثمّإن25ّّوالعكبري.24ّناء،ّصرحّبذلكّكلّمنّالنحاس،أماّالجمهورّفجعلواّ"أْنّيصدقوا"ّفيّموضعّالنصبّعلىّاالستثّّ

أباّحيانّلمّيكتفّبذكرّرأيهّفيّمعنىّ"أْن"ّفيّالشاهد،ّبلّجعلّينكرّعلىّالزمخشريّويفندّماّذهبّإليه،ّفقال:ّ"أماّجعلّأنّوماّ

نّتقول:ّأجيئكّأنّيصيحّالديك،ّيريدّبعدهاّظرفا ّفالّيجوز،ّنصّالنحويونّعلىّذلك،ّوأنهّمماّانفردتّبهّماّالمصدريةّومنعواّأ

رّيكونّجعلهّاستثناءّمنقطعا ّهوّالصواب". ّالذيّقُر ِ ّفعلىّهذا والكاتبّمعّماّمضىّعليهّالجمهور،ّألن26ّّوقتّصياحّالديك....

ّمعنىّالنصّواضحّبذلكّمعّتماشيهّمعّالقواعدّالتيّوضعهاّالنحاة.ّّ

ْ

ْ" ْ:النافية"أن 

ّ"أْن"ّالنافيةّمماّوقعّفيه ّخالفّبينّالنحاة،ّوضابطهاّأنّيصلحّوضعّ"ال"ّالنافيةّموضعها.ّحكاهّابنّمالك،ّعنّبعضّالنحويينّإن 

ّومثلّلهاّالبيتوشيّبالبيتّاآلتي:

ّمنّحسد ياّحاسديّمالكّأنّيؤتىّأحدّ*ّمثلّالذيّأوتيتّفي 
27ّ

أحد،ّإذّمعنىّالبيت:ّياّحاسديّكفاكّحسداّفالشاهدّفيّالبيت:ّ"أنّيؤتىّأحد"ّحيثّجاءتّ"أْن"ّبمعنىّ"ال"ّالنافية،ّأي:ّالّيؤتىّ

. فإنهّلمّيبلغّأحدّمنّالحسدّمثلماّبلغتهّفي 
28ّ

29الزركشي،ّمنّكلّالنافيةّ"أْن"ّوجودّإلىّأشارّّ
30والسيوطيّ

ّتبعّلمنّإالّتؤمنواّوال}ّتعالى:ّاللهّقولّمنّأحد"ّيؤتىّبـ"أنّّْمستشهداّ

31{أوتيتمّماّمثلّأحدّيؤتىّأنّّْاللهّهدىّالهدىّإنّقلّدينكم
اءّ الذيّبينّأن32ّّويتقدمّالذينّقالواّبهذاّالمعنىّمنّالمعربينّالقدامىّالفر 

ِّلَمْنّتَبَِعِّديَنُكْم(،ّثمّابتدأّالكالمّمنّقولهّ)قلّياّمحمدّإنّالهدىّهدى الل هّأنّيؤتىّأحد(،ّّكالمّاليهودّانتهىّعندّقولهّ)َوالّتُْؤِمنُواّإاِلَّ

ّهلّاإلسالم.ّفـ"أْن"ّبمعنىّ"ال"ّكماّقالّتباركّوتعالى:ّ)يَُبي ُِنّاللَّهُّلَُكْمّأَْنّتَِضلُّوا(ّمعناه:ّالّتضل ون.أي:ّالّيؤتىّأحدّمثلّماّأوتيّأ

33معانيه،ّفيّالنحاسّالمعنىّهذاّإلىّأشارّوممن
34والزمخشري،ّ

35الزجاج،ّإلىّوعزاهّعطيةّوابنّ
36حيان،ّوأبوّ

37حفص،ّأبوّوكذلكّ
ّ

                                                           
18ّ-ّّ ّالله: ّبنّعبد ّشهابّالدينّمحمود ّالمثاني،األلوسي: ّوالسبع ّجّروحّالمعانيّفيّتفسيرّالقرآنّالعظيم ّت، ّد. ّبيروت، ّالتراثّالعربي، ،19ّدارّإحياء

 331ص:
 13،ّص:6منّالمكتبةّالشاملة،ّاإلصدارّالثالث،ّجروحّالبيان،ّحقي،ّإسماعيل:ّّ-19ّ
 136:ص،19ّم،ّج3663دارّسحنونّللنشرّوالتوزيع،ّتونس،ّّ،التحريرّوالتنويرخّمحمدّالطاهر:ّابنّعاشور:ّالشيّ-20ّ
 113،ّص:3مرجعّسابق،ّجّاإلتقانّفيّعلومّالقرآن،السيوطي:ّّ-21ّ
61ّسورةّالنساء،ّاآلية:ّ-22ّ
تحقيق:ّعبدّالرزاقّالمهدي،ّدارّإحياءّالتراثّّالتأويل،:ّالكشافّعنّحقائقّالتنزيلّوعيونّاألقاويلّفيّوجوهّالزمخشري:ّأبوّالقاسمّمحمودّبنّعمروّ-23ّ

 111،ّص:3جّ،العربي،ّبيروتّلبنان،ّد.ّت
 114،ّص:3م،ّج1441-هـ3116دارّالمعرفة،ّبيروت،ّلبنان،ّالطبعةّالثانية،ّّإعرابّالقرآن،النحاس:ّأبوّجعفرّأحمدّبنّمحمدّبنّإسماعيل:ّّ-24ّ
ّبهّالرحمنّمنّّّوجوهّّّاإلعرابّوالقراءاتّفيّجميعّالقرآن،له:ّالعكبري:ّأبوّالبقاءّمحبّالدينّعبدّالّ-25ّ دارّالفكرّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّّإمالءّماّمن 

 363:صم،3663ّ-ه3131بيروت،ّلبنان،ّ
 333-339،ّص:3مصدرّسابق،ّجالبحرّالمحيط،ّأبوّحيان:ّّ-26ّ
-هـ3119تحقيق:ّشفيعّبرهانيّدارّاقرأّللطباعةّوالنشرّوالتوزيعّدمشق،ّالطبعةّاألولى،ّّكفايةّالمعانيّفيّحروفّالمعاني،البيتوشي:ّعبدّاللهّالكردي:ّّ-27ّ

 11م،ّص:1441
م،1446ّ-ه3134مؤسسةّالرسالة،ّبيروت،ّلبنان،ّالطبعةّاألولى،ّّتقريبّاألمانيّشرحّكفايةّالمعانيّفيّحروفّالمعاني،محمدّصالح:ّموسىّحسين:ّّ-28ّ

33ّص:
29ّ-ّّ ّبدرّالدينّمحمدّبنّعبدّاللهّبنّبهادر: دارّإحياءّالكتبّالعربيةّعيسىّالبابيّّتحقيق:ّمحمدّأبيّالفضلّإبراهيم،ّالبرهانّفيّعلومّالقرآن،الزركشي:

 113،ّص:1م،ّج3613-هـ3339الحلبيّوشركائه،ّالطبعةّاألولى،ّ
 113،ّص:3مرجعّسابق،ّجّاإلتقانّفيّعلومّالقرآن،السيوطي:ّّ-30ّ
33ّسورةّآلّعمران،ّاآلية:ّ-31ّ
اء:ّأبوّزكرياّيحيىّبنّزياد:32ّّ 113ّ-111،ّص:3م،ّج3611دارّالسرور،ّّ،تحقيق:ّمحمدّعليّالنجارّوأحمدّيوسفّنجاتيّمعانيّالقرآن،الفر 
 111،ّص3مصدرّسابق،ّجمعانيّالقرآن،ّالنحاس:ّّ-33ّّ
 144،ّص:3مصدرّسابق،ّجالكشاف،ّالزمخشري:ّّ-34ّ
35ّ-ّّ ّأبوّمحمدّعبدّالحقّبنّغالب: ّلبنان،ّّالمحررّالوجيزّفيّتفسيرّالكتابّالعزيز،ابنّعطية: ّالشافيّمحمد،ّدارّالكتبّالعلمية، تحقيق:ّعبدّالسالمّعبد

 131،ّص:3م،ّج3663-هـ3133الطبعةّاألولى،ّ
 136،ّص:1مصدرّسابق،ّجالبحرّالمحيط،ّأبوّحيان:ّّ-36ّ
 والصفحةالمصدرّنفسهّأبوّحيان:ّّ-37ّ
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38تفسيره.ّفيّوالبيضاوي
ّ"إن39ّّاألعمشّوشعيبّبنّأبيّحمزةّعنّثبتّماّالمعنىّذاهّويساندّ ّالهمزة ّالمكسورة ّبـ"إْن" ّقرآ أنهما

ّ.بمعنىّلمّيعطّللنفي،ّمفيدةّوهيّيؤتى"

40مفعولّ"الّتؤمنوا".ّأنهاّعلىّالنصبّموضعهاّناصبةّمصدريةّالشاهدّفيّ"أْن"ّأنّ ّإلىّفيذهبّالزجاجّأماّّ
41العكبري،ّوكذلكّ

ّإالّ

ّمنّمفعولّبمثابةّأنهاّأوّ،والّتؤمنواّبأنّيؤتىّأحد،ّأوّنصبّبنزعّالخافضّأي:ّمحذوف،ّجرّبحرفّجرّإماّاموضعهّأنّ ّيرىّأنه

ّأوتيتم.ّماّمثلّأحدّيؤتىّأنّمخافةّوالتقدير:ّأجله،

ّالمعنى،ّبهذاّومفهومّواضحّالنصّمنّالمرادّألنّوذلكّ"ال"،ّبمعنىّنافيةّالشاهدّفيّ"أْن"ّيعد ّّالذيّالفراءّرأيّإلىّالكاتبّويميلّّ

ّّوالعكبري.ّالزجاجّمنّكلّرأيّهوّكماّمصدريةّكونهاّإمكانيةّهذاّيمنعّوالّله،ّمؤيدةّقراءةّورودّإلىّباإلضافة

ْ

ْالخاتمة:

ّلقدّتناولّالمقالّحديثاّعنّأربعةّمنّأنواعّ"أَْن"؛ّالشرطية،ّوالتعليلية،ّوالظرفية،ّوالنافية،ّوبسطّالقولّفيّآراءّالنحاةّوالمعربين

إثباتّكلّمنهاّأوّنفيهّفيّالكالمّالعربيّعامةّوفيّالقرآنّالكريمّخاصة،ّوقدّناقشّهذهّاآلراءّمرجحاّماّيراهّراجحا،ّوخلصّفيّ

إلىّأنّاألنواعّالثالثةّاألَُوَلّ)الشرطية،ّوالتعليلية،ّوالظرفية(ّيمكنّدرجهاّتحتّ"أْن"ّالمصدرية،ّذلكّألنّحملهاّعلىّتلكّالمعانيّ

المستشهدّبهاّفيّهذاّالمقالّقدّيؤديّإلىّنوعّمنّالغموضّأوّالخللّفيّالمعنىّالمرادّمنّالنصّالكريم،ّبخالفّّالثالثةّفيّاآليات

اعتبارهاّمصدريةّفإنّمعنىّالنصّعليهّواضحّومفهوم.ّأماّ"أْن"ّالنافيةّفيعترفّالمقالّبثبوتها،ّوالّسيماّفيّاآليةّالمستشهدّبهاّفيّ

ّومفهوم.ّالمقال،ّفإنّمعنىّالنفيّفيهّواضح

ْالمصادرْوالمراجع:

 القرآنّالكريم -

 ،ّمكتبةّالخانجي،ّالقاهرة،ّجمهوريةّمصرّالعربية،ّد.ّت.ارتشافّالضربّمنّلسانّالعربأبوّحيان:ّّّّ-

ّم3663دارّسحنونّللنشرّوالتوزيع،ّتونس،ّّ،التحريرّوالتنويرابنّعاشور:ّالشيخّمحمدّالطاهر:ّّ-

تحقيق:ّعبدّالسالمّعبدّالشافيّمحمد،ّدارّّالمحررّالوجيزّفيّتفسيرّالكتابّالعزيز،الب:ّابنّعطية:ّأبوّمحمدّعبدّالحقّبنّغّ-

 م3663-هـ3133الكتبّالعلمية،ّلبنان،ّالطبعةّاألولى،ّ

جمعّوتحقيق:ّد.ّإميلّبديعّيعقوب،ّدارّالكتبّالعربي،ّبيروت،ّلبنان،ّالطبعةّاألولى،ّّديوانّعمروّبنّكلثوم،ابنّكلثوم،ّعمرو:ّّ-

 م3663-ه3133

 م1441دارّالطالئع،ّّتحقيق:ّمحمدّمحييّالدينّعبدّالحميد،:ّمغنيّاللبيبّعنّكتبّاألعاريب،ّابنّهشام:ّأبوّمحمدّعبدّاللهّ-

تحقيق:ّالشيخّعادلّأحمدّعبدّالموجودّوالشيخّعليّمحمدّمعوض،ّ،ّ:ّاللبابّفيّعلومّالكتابأبوّحفص:ّعمرّبنّعليّابنّعادلّ-

 م3661-هـ3136ّبيروت،ّلبنان،ّالطبعةّاألولى،ّدارّالكتبّالعلمية،ّ

-ّّ ّالله: ّبنّعبد ّشهابّالدينّمحمود ّالمثاني،األلوسي: ّوالسبع ّالقرآنّالعظيم ّالتراثّالعربي،ّّروحّالمعانيّفيّتفسير ّإحياء دار

 بيروت،ّد.ّت

-ّّ ّعمر: ّبن ّالقادر ّعبد ّالعربّتحقيقالبغدادي: ّاألدبّولبّلسان ّهارون،خزانة ّالسالم ّعبد ّالطبعةّمّ: ّالقاهرة، ّالخانجي، كتبة

 م1444-ه3114الرابعة،ّ

تحقيق:ّشفيعّبرهانيّدارّاقرأّللطباعةّوالنشرّوالتوزيعّدمشق،ّّكفايةّالمعانيّفيّحروفّالمعاني،البيتوشي:ّعبدّاللهّالكردي:ّّ-

 م1441-هـ3119الطبعةّاألولى،ّ

 منّالمكتبةّالشاملة،ّاإلصدارّالثالثنوارّالتنزيلّوأسرارّالتأويل،ّأّالبيضاوي:ّناصرّالدينّأبوّالخيرّعبدّاللهّبنّعمرّبنّمحمد:ّ-

 منّالمكتبةّالشاملة،ّاإلصدارّالثالثمعجمّالقواعدّالعربية،ّالدقر،ّعبدّالغني:ّّ-

 ت،ّد.ّتالقسمّاألول،ّتحقيق:ّإبراهيمّاألبياري،ّدارّالكتابّاللبناني،ّبيروّإعرابّالقرآن،الزجاج:ّأبوّإسحاقّإبراهيمّبنّالسري:ّّ-

دارّإحياءّالكتبّّتحقيق:ّمحمدّأبيّالفضلّإبراهيم،ّالبرهانّفيّعلومّالقرآن،الزركشي:ّبدرّالدينّمحمدّبنّعبدّاللهّبنّبهادر:ّّ-

 م3613-هـ3339العربيةّعيسىّالبابيّالحلبيّوشركائه،ّالطبعةّاألولى،ّ

ّبنّعمروّ- ّمحمود ّالقاسم ّأبو ّالكشافّعنّحقائقّالتنزيلّوعيالزمخشري: ّالتأويل،: ّالرزاقّّونّاألقاويلّفيّوجوه ّعبد تحقيق:

 المهدي،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروتّلبنان،ّد.ّت

ّمكتبةّدارّالتراث،ّالقاهرة،ّمصر،ّد.ّتّاإلتقانّفيّعلومّالقرآن،السيوطي:ّجاللّالدينّعبدّالرحمن:ّّ-

ّبهّالعكبري:ّأبوّالبقاءّمحبّالدينّعبدّالله:ّّ- دارّالفكرّّالرحمنّمنّّّوجوهّّّاإلعرابّوالقراءاتّفيّجميعّالقرآن،إمالءّماّمن 

 للطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّبيروت،ّلبنان

اء:ّأبوّزكرياّيحيىّبنّزياد:ّمعانيّ-  م3611دارّالسرور،ّّ،:ّمحمدّعليّالنجارّوأحمدّيوسفّنجاتيتحقيقّالقرآن،ّالفر 

د.ّفخرّالدينّقباوة،ّومحمدّنديمّفاضل،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،ّّتحقيق:الجنىّالدانيّفيّحروفّالمعاني،ّالمرادي:ّّ-

 م3661-ه3133الطبعةّاألولى،ّ

                                                           
 13،ّص:3منّالمكتبةّالشاملة،ّاإلصدارّالثالث،ّجأنوارّالتنزيلّوأسرارّالتأويل،ّّالبيضاوي:ّناصرّالدينّأبوّالخيرّعبدّاللهّبنّعمرّبنّمحمد:ّ-38ّ
131ّّ،ّص:3مصدرّسابق،ّجّالمحررّالوجيز،ابنّعطية:ّّ-39
 311،ّص:3القسمّاألول،ّتحقيق:ّإبراهيمّاألبياري،ّدارّالكتابّاللبناني،ّبيروت،ّد.ّت،ّجّإعرابّالقرآن،الزجاج:ّأبوّإسحاقّإبراهيمّبنّالسري:ّّ-40ّ
 319مصدرّسابق،ّص:إمالءّماّمنّبهّالرحمن،ّالعكبري:ّّ-41ّ
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 م1441-هـ3116دارّالمعرفة،ّبيروت،ّلبنان،ّالطبعةّالثانية،ّّإعرابّالقرآن،النحاس:ّأبوّجعفرّأحمدّبنّمحمدّبنّإسماعيل:ّّ-

 لة،ّاإلصدارّالثالثمنّالمكتبةّالشامروحّالبيان،ّحقي،ّإسماعيل:ّّ-

 م3611-ه3141،ّتحقيق:ّعبدّالسالمّهارون،ّمكتبةّالخانجي،ّالقاهرة،ّالطبعةّالثالثة،ّالكتابسيبويه:ّّ-

-ّّ ّموسىّحسين: ّصالح: ّالمعانيّفيّحروفّالمعاني،محمد ّالطبعةّّتقريبّاألمانيّشرحّكفاية ّلبنان، ّبيروت، ّالرسالة، مؤسسة

ّم1446-ه3134األولى،ّ


