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  بني اللغة  العربية وبيان القرآن  الكرمي

  " دراسة تفسريية يف أسرار بالغة القرآن"
  

Crafts "but" between Arabic and the 

Koran, "the study of interpretive 

eloquence secrets in the Koran  

  

  

  جمـتىب حمـمود الكناين . د

ة املساعد يف جامعة جنران، كلية الشريعة أستاذ التفسري والقراءات القرآني

  اململكة العربية السعودية، جنران، . قسم أصول الدين

  

  



       
  
 

 
 

٩٥١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 "دراسة تفسريية يف أرسار بالغة القرآن" بني اللغة  العربية وبيان القرآن  الكريم " لكن"احلرف  
 

  

  امللخص

      جيلي البحث أمهية البالغة العربية يف حصول تصور جديد ملعىن 

ِاآليات، من خالل نظمها القرآين املبني عن أسرار املعاين الكامنة يف  َ

املتينة يف اللغة حروف املعاين، فسيأخذ ومن املباين . أسرار املباين

بالدراسة من خالل النظم القرآين لتجلية " لكن"البحث احلرف 

أن : فمنها. أسراره البالغية الكامنة يف مبناه مبجيئه يف السياق القرآين

يأيت بعد النفي فيحمل معىن التهديد والوعيد، وأن يأيت بعد اإلثبات 

ومنها أن تأت للعطف فيحمل معىن فيحمل معىن اإلغواء واإلمهال، 

ومن خالل السياق القرآين ونظم اآلية . االختصاص، أو القلب

سيجد القارئ روعة هذه املعاين، وأثر معىن هذا احلرف يف توجيه 

معىن اآلية والكشف عن أسرارها، ورؤيتها مبنظور أعمق يف داللته 

  .على مراد اهللا عز وجل
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Abstract  

    Find Wigley importance of the Arab rhetoric in for 

a new vision of the meaning of the verses, through 

their Quranic described the secrets of meanings 

inherent in the mysteries of the buildings.  

    It is solid buildings in the language lettering 

meanings, Find the letter "but" through the study of 

Quranic systems to shed light on secrets rhetorical 

inherent in its building his coming in Quranic context, 

Mismatch: that comes after denials carries the meaning 

of threats and intimidation,   And that comes after the 

prosecution carries the meaning of seduction and 

grace, The ones that come to the kindness carries the 

meaning of jurisdiction, or the heart. 

   Through the Quranic verse systems context and the 

reader will find splendor of these meanings, The 

meaning of this character and impact in guiding the 

meaning of the verse and the disclosure of secrets, And 

see it in a deeper perspective on the significance 

Murad God Almighty. 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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  وبعد. احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني

      فإن طالب علـم التفـسري معـين بدراسـة البالغـة العربيـة أكثـر مـن غـريه، ملـا هلـا 

مــن ارتبــاط وطيــد بكتــاب اهللا العزيــز، كيــف ال وقــد حتــدى القــرآن أربــاب البالغــة 

ا، فحري مبن يريد فهم الكتاب، أن يكون ذا باع يف علم البالغة والفصاحة فكاعو

 ـ ١الذي خص به ذوو األلباب، من علماء التفسري األفذاذ وعلى رأسهم الزخمشري

الــذي كــان أبــا هلــذا الفــن، فنــسج التــابعون لــه علــى منوالــه، وممــا عنيــت بــه البالغــة 

 عند علمـاء البالغـة واللغـة، ِاحلروف، أقصد حروف املعاين اليت كان هلا عناية بالغة

  . حىت أفردوها بالتصنيف

ٍوهذه دراسة لواحد من هذه احلروف، نتجول من خالهلا مع كتب اللغة األمهات، 

  .ويتذوق اجلمال البالغي يف معانيها من خالل السياق القرآين

، ألنه؛ اشتهر يف معىن "لكن"سبب اختياري احلرف : سبب اختيار حرف الدراسة

ً حـــىت لـــيظن أن لـــيس لـــه معـــىن غـــريه، فـــأردت أن أجلـــي معـــاين احلـــرف االســـتدراك
  .األخرى يف اللغة ودراستها من خالل سياق القرآن الكرمي

                                                 

املؤدية إىل الضالل رغم املآخذ على اعتزالياته املخالفة لعقيدة أهل السنة واجلماعة، و ١

 .والعياذ باهللا؛ غري أنه أبدع يف علم البالغة وهذا ما ذكره العلماء احملققون
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بيان اختالف معاين احلروف يف اللغة وأثره يف تفسري القرآن، واملعىن : أمهية الدراسة

  .البالغي

الل السياق ودراستها من خ" لكن" التعرف على معاين احلرف: هدف الدراسة 

  .القرآين، وبيان الضوابط اليت حتدد معناه املراد، من بني معانيه اللغوية املتعدده

  . البحث قائم على املنهج الوصفي التحليلي، واملنهج االستنباطي: منهج البحث

حتــدث العلمــاء عــن معــاين احلــروف يف مؤلفــات مــستقلة فمــن : الدراســات الــسابقة

ب مغـين اللبيـب ألبـن هـشام األنـصاري ـ رمحـه اهللا ـ ، أبرز ذلـك عنـد املتقـدمني كتـا

وكتـاب معــاين احلــروف للرمــاين ـ رمحــه اهللا، ورصـف املبــاين يف شــرح حــروف املعــاين 

للمــالقي، واجلـــىن الـــداين يف حـــروف املعـــاين للمـــرادي، وجـــاءت الدراســـات احلديثـــة 

، وهنـاك معتمدة على هذه الدراسات املتقدمـة، باإلضـافة اىل كتـب النحـو األخـرى

دراســــات عديــــدة يف معــــاين احلــــروف رجعــــت إليهــــا واســــتفدت منهــــا يف الــــصياغة 

حــروف "و"داللــة حــروف املعــاين وأثرهــا يف التفــسري"والتقــسيم مــن هــذه الدراســات 

 ".اجلر يف سوريت آل عمران والنساء

نتاولــت هاتــان " لكــن" وهنــاك رســالتان علميتــان وقفــت عليهمــا يف معــىن احلــرف 

رف من الناحية اللغوية بشكل أكـرب ففـصلتا يف اخلـالف النحـوي مـع الدراستان احل

  . تطرقهما إىل شواهد من القرآن الكرمي، مث دراسة تطبيقية من القرآن الكرمي

" لكن يف القرآن الكرمي دراسة تركيبة داللية "  دراسة لفتحية عبيدة بعنوان -

 تركيـب هـذا احلـرف، جامعة اجلزائر كليـة اآلداب واللغـات، قامـت الباحثـة بدراسـة
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حبــــسب مــــا قبلهــــا، مث بينــــت معانيهــــا " لكــــن"وقـــسمت الــــسياق الــــذي تــــأيت فيــــه 

وداللتها، وكو�ا تابعة لكلية اآلداب، عنيـت الدراسـة باجلانـب اللغـوي، وابتـدعت 

وهــو احلجــاج، وهــذا مل يــذكره املتقــدمون، وطبقــت هــذا املعــىن علــى " لكــن"معنــا لـــ

، وقــد اعتمــدت علــى القــراءات الــشاذة يف "لكــن"القــرآن الكــرمي، وغــريه مــن معــاين

تــــرجيح بعــــض املعــــاين، وقــــد اســــتفدت مــــن هــــذه الدراســــة يف الــــصياغة، واملــــادة، 

يف اللغــة وفــق معناهــا يف القــرآن الكــرمي " لكــن" واملراجــع، لكــن دراســيت عنيــت بـــ 

  .فقط

أسـاليب اإلضـراب واالسـتدراك "  دراسة إلجنا إبراهيم حيىي اليماين بعنـوان  -

وهي يف جامعة أم القرى كلية اللغة العربية، فجاء البـاب الثـاين "  القرآن الكرمي يف

مــن الدراســة لالســتدراك وأســاليبه يف اللغــة مث دراســته يف القــرآن الكــرمي، ودراســيت 

  .اختصت باجلوانب البيانية يف السياق الذي جييء فيه هذا احلرف

  :وجاءت خطة البحث كما يلي

 وأقسامهاحلرف : املبحث األول

  .احلرف يف اللغة واالصطالح: املطلب األول

  .أقسام حروف املعاين: املطلب الثاين

  .من حيث اإلفراد والرتكيب: ًأوال

  .احلروف العاملة وغري العاملة: ثانيا

  .يف اللغة" لكن"احلرف : املبحث الثاين
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  .أصل احلرف لكن و صوته: املطلب األول

  .عمل لكن: املطلب الثاين

  .أوجه الشبه بني لكن والفعل: لثالثاملطلب ا

  .َلكن ولكن: املطلب الرابع

  .عند النحاة ودالال�ا" لكن"معاين : املطلب اخلامس

  .االستدراك: ً أوال

  .التوكيد: ً ثانيا

  .ً         ثالثا العطف

  .يف القرآن الكرمي وداللته البيانية" لكن " احلرف : املبحث الثالث

  .يف القرآن" لكن " ُعدة ورود: املطلب األول

  .يف القرآن الكرمي وداللتها البيانية" لكن" معاين :  املطلب الثاين

  .االستدراك وداللته البيانية يف القرآن: املعىن األول

بعد النفي فتحمل معىن التهديد " لكن "أن تأت : الصورة األوىل لالستدراك

  . الوعيد

ثبات والتوكيد فتحمل معىن أن تأت لكن بعد اإل: الصورة الثانية لالستدراك

  .اإلغواء واإلمهال

أن تأت لكن بعد الشرط فتحمل معىن التوكيد : الصورة الثالثة لالستدراك

  .واإلثبات
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  . االستدراك والتوكيد والداللة البيانية يف القرآن: املعىن الثاين

أو التبكيـت .. بعـد النفـي فتحمـل معـىن التعليـل" َلكـن"أن تـأيت: الصورة األوىل

  .التخويفو

بعــــد اإلثبــــات والتوكيــــد فتحمــــل معــــىن التنبيــــه " َلكــــن"أن تــــايت: الــــصورة الثنيــــة

  . واإليقاظ

  . َّأن تأيت لكن بعد الشرط فتحمل معىن التنبيه واالمتنان: الصورة الثالثة

  . العطف وداللته البيانية يف القرآن: املعىن الثالث

  .أن تأت لكن للعطف فتحمل معىن االختصاص: أوال

  .أن تأت لكن للعطف فتحمل معىن القلب: نياثا

  .اخلامتة

ّوختاما الشكر هللا عز وجل أن هيأ لنا من يأخذ بأيدينا علنا نكون يف مدارج 

  .هذا وما كان من صواب فمن اهللا، وما كان من خطأ فمين وبذنيب. السالكني

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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  .الحرف في اللغة واالصطالح: المطلب األول

. له معان متعددة، احلرف من حروف اهلجـاء، واحـد حـروف التهجـي: احلرف لغة

وهــو األداة الــيت تــسمى الرابطــة، أل�ــا تــربط االســم باالســم، والفعــل بالفعــل، كعــن 

الطـــرف : واحلـــرف يف األصـــل) ٩/ ١٤ت،.د(وعنـــد ابـــن منـــضور . وعلـــى وحنوهـــا

. وحـرف الـسفينة واجلبـل جانبامهـا. ١ مسي احلـرف مـن حـروف اهلجـاءواجلانب، وبه

):" ٢ /٣٤٤ط،.الفراهيـــــدي، د(قــــال اخلليـــــل. أحـــــرف وحــــروف وحرفـــــة: واجلمــــع

احلــرف مــن حــروف اهلجــاء، وكــل كلمــة بنيــت أداة عاريــة يف الكــالم لتفرقــة املعــاين 

  ٢.تسمى حرفا، وإن كان بناؤها حبرفني أو أكثر مثل حىت وهل وبل ولعل

، ١٩٧٥املــــــرادي،(كلمــــــة تــــــدل علــــــى معــــــىن يف غريهــــــا : احلــــــرف يف االصــــــطالح

خيـــرج �ـــا بعـــض احلـــروف الـــيت تـــدل علـــى معـــىن يف الفعـــل أو : فبكلمـــة. ٣)٢٠ص

  .االسم كهمزيت النقل والوصل، وياء التصغري، اليت يرى أ�ا ليست كلمات

                                                 

 لسان ،ابن منضور، محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري انظر ١

  .١٤:، ص٩:، جمادة حرف ، ١، ط)د،ت –دار صادر : بیروت(، العرب

مهدي املخزومي .د:  حتقيق كتاب العين، الفراهيدي أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد ٢

  .٣٤٤:، ص٢:ج .ط، .، د)دار ومكتبة اهلالل: الناشر (إبراهيم السامرائي.ود

،  الجنى الداني في حروف المعاني)م١٩٧٥( ، بدر الدين حسن بن قاسم املرادي٣

 .٢٠:ط، ص.، د).املكتبة الوطنية،: بغداد(حتقيق طه حمسن، 
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 غريه كأمساء خترج األمساء اليت تدل على معنيني، معىن يف نفسه، ومعىن يف: وبلفظ

  ).٢١، ص ١٩٧٥املرادي،  (١االستفهام، والشرط

ولفـظ . ٢"احلرف ما جاء ملعىن وليس باسـم وال فعـل):" ١٢/١ت،.د(قال سيبويه 

حرف يطلق على احلروف التسعة والعشرين اليت هي أصـل تركيـب الكـالم، ويطلـق 

 يف غـريه على ما يوصل معاين األفعال إىل األمساء، وعلى ما يدل بنفسه على معىن

حروف : ويسمى األول حروف املباين، والثاين. ٣) ١١، ص١٩٨٨حممود سعد، (

  .املعاين

مث أطلق لفظ احلرف على حروف املعاين بطريق التغليب، ألن بعض هذه احلروف 

كل ومىت ومن وإذا، وغريها، لكن ملا كان أكثرها حروفا مسي اجلمع : أمساء مثل

وعرف بتعاريف أخرى ال تسلم من . ٤) ١٠٩/٢،  ١٩٩٧البزدوي (�ذا االسم 

  .االعرتاض، وليست الغاية االستقصاء

                                                 

  .٢١: صاملرادي اجلىن الداين، ١

: بريوت(، حتقيق عبد السالم حممد هارون، ، الكتاب عمرو بن عثمان بن قنربسيبويه ٢

  .١٢:، ص١: ج.ط، .، د)ن. دعامل الكتاب

  حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه)م١٩٨٨( حممود سعد،. د انظر ٣

 . وما بعدها١١ : ص،١، ط)منتدى سور األزبكية،: مصر(

، ) م١٩٩٧/هـ١٤١٨ (ز بن أمحد بن حممد، عالء الدين البخاريالبزدوي عبد العزي ٤

، عبد اهللا حممود حممد عمر: احملقق. كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم

  .١٠٩:، ص٢:، ج١، ط)دار الكتب العلمية: بريوت(
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والذي أختاره منها أكثرها داللة على املعىن، مع قصر عبارته، أو كما يقول 

وهو تعريف املرادي " كلمة تدل على معىن يف غريها " املناطقة اجلامع املانع، هو 

  .١)٢٠، ص١٩٧٥(

  .لمعانيالمطلب الثاني أقسام حروف ا

من حيث اإلفراد والرتكيب، ومن حيث املوقع عاملة وغري : تقسم إىل قسمني

  .٢)١٥٣ت، ص.احللواين، د(عاملة 

                                                 

 . ٢٠:املرادي، اجلين الداين، ص ١

أو ختتص باألفعال فال تباشر  احلروف العاملة هي اليت ختتص باألمساء فال تباشر األفعال، ٢

، أصول احللواينانظر . األمساء، واحلرف الذي ال اختصاص له بأحد القبيلني ال عمل له

  .١٥٣: ص.ط، .، د)ن.د.اإلنرتنت(، النحو العربي
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  .من حيث اإلفراد والتركيب: ًأوال

 :  احلروف املركبة :  احلروف املفردة

  

األلف، واهلمزة، والباء، والتاء، 

والكاف، والالم، وامليم، والنون، 

 .والواو، والياءوالفاء، والسني، 

أجــــــــــــــــل، إذا، إذ، إذن، أل، أال، ال، اىل، إال، 
َأم، أمـا، أمــا، إمـا، إن، أن، إن،أن، أنــا، أنــت،  َ َ َ
أنــتم، أنــنت، أو، أي، أيــا، إيــا، أصــبح، أمــسى، 
جبـــــــل، بـــــــل، بلـــــــى، مث، جلـــــــل، جـــــــري، حـــــــىت، 
حاشى، خال، ذا، رب، كأن، كال، كما، كي، 

 لــوال، َال، لكــن، لكــن، مل، ملــا، لــن، لــون لومــا،
ليـــت، لـــيس، مـــا، مـــذ، مـــن، منـــذ، مـــع، حنـــن، 
َنعــــم، عــــدا، عــــل، علــــى، عــــن، غــــنن يف، قــــد،  َ
ســوف، هــا، هلــن هــال، هيــا، هــو، هــي، مهــا، 

 .١هم، هن، وا، وي، يا

 ).الحروف العاملة وغير العاملة(من حيث الموقع : ثانيا

من 

: املفردات

 حرف

ًعشرون حرفا اثنان و:    من املركبات

 :وهي

  :األول

  .قسم عامل ال غري

 
وهو    

.             الباء

إذاـ بشرط أن يكون معها ما، إىل،، مل 

حاشى، خال، رب، كأن، كي، لكن، 

ُلن، ليت، منذ، مذ، من، من، مع، 
ِ

َعدا، على، عل، غن، يف َ. 

ملفردات امن   :الثاين

 مثانية

 من املركبات، سبعة وأربعون حرفا 



       
  
 

 
 

٩٦٢
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  ".لكن " وسأتناول يف دراسيت هذه، أحدى حروف املعاين العاملة وهو احلرف 

  .غري عامل ال غري :وهي

  

 

لف، األ

واهلمزة، 

وامليم ، 

والنون، 

والفاء، 

والسني، 

واهلاء، 

 والياء

  ،أجل، إذا، أل، أال، إال، أم

َأما، أما، إما، أنا، أنت، أنتم، أننت،  َ
أو، أي، إي، أيا، جبل، بل، بلى، مث، 

جلل، جري، ذا، كال، لكن، لو، لوما، 

لوال، حنن، نعم، قد، سوف، ها، هل، 

 هن، وا، هال، هيا، هو، هي، مها، هم،

وإن كانت أنان وانت، انتما، . وي، يا

تعد من الضمائر املنفصلة . أنتم، اننت

 .وليست حروفا

من  

املفردات، 

 أربعة 

 :    من املركبات اثنا عشر حرفا هي

جيوز أن يكون : الثالث

  .عامال وغري عامل

 
التاء، 

والكاف، 

والالم، 

 .والواو

، َ إذن، إن، أن، أن، لن، حىت، كما، ملا

 ٢.لوال، ليس، ما، ال
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���������������������������������� �

حــــرف مركــــب عامــــل باتفــــاق إذا كــــان " لكــــن"    تبــــني مــــن العــــرض الــــسابق أن 

ف بـــني مـــشددا، وغـــري عامـــل إذا كانـــت نونـــه خمففـــة مـــن الثقيلـــة ويف املـــسألة خـــال

  ٣.النحاة

لكن مشددة النون حرف ينصب االسم ): ٥٤١، ص١٩٨٥(قال ابن هشام 

  .٤ويرفع اخلرب

  

  .أصل الحرف لكن و صوته: المطلب األول

اختلف البصريون والكوفيون يف أصل احلرف لكن، فريى ": لكن"     أصل 

  .٥)١٦٨ت، ص.اجلامي، د(مفردة وبسيطة: َّالبصريون أن لكن

  

، فنقلــت كــسرة اهلمــزة إىل "كــإن" "ال"أن أصــلها ) : ١٦٨ت، .د(وقــال اجلرجــاين

تفيـد ) ال(الكاف بعد سلب حركة الكـاف فحـذفت اهلمـزة فـصارت لكـن، فكلمـة

ًأن مــا بعــدها لــيس كمــا قبلهــا، بــل هــو خمــالف لــه نفيــا وإثباتــا وكلمــة  ختفــف ) َإن(ً

  مضمون ما بعدها
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 ال وإن املكـــــسورة أ�ـــــا مركبـــــة مـــــن) ١٦٨ت، ص.اجلرجـــــاين، د(ويـــــرى اجلرجـــــاين

  ٦ً.املصدرة بالكاف الزائدة ال التشبيهية واهلمزة حذفت ختفيفا

أن لكــــن، كلمــــة اســــتدراك تتــــضمن ثالثــــة : فــــريى) ٦١٦ت، .د(أمــــا ابــــن فــــارس 

مبنزلـة إن اخلفيفـة أو الثقيلـة، إال : خماطبة، والنون: وهي للنفي  والكاف: ال: معان

  ٧ .ثالثة معان يف كلمة واحدةًأن اهلمزة حذفت منها استثقاال الجتماع 

   .والبصريون على ا�ا بسيطة

 للساكنني" لكن"فطرحت اهلمزة للتخفيف، ونون " لكن أن" وقال الفراء أصلها

والكـــاف الزائـــدة، ال التـــشبيه، وحـــذفت " إن"و " ال"مركبـــة مـــن : وبـــاقي الكـــوفيني

  .٨)٥٤٤:ت، ص.ابن هشام، دً(اهلمزة ختفيفا

  :صوت لكن

وحذفت منها األلف خطا ال لفظا، وتتالف من ) ال كن( �ا هيوصورة التلفظ 

مث حذفت " لكن إنين"أو على أن األصل. َال، كن، ن: ثالثة مقاطع صوتية هي

  ٩ ).٦، ص٢٠٠١فتحية عبيدة،(اهلمزة ختفيفا، ونون لكن للساكنني

  .عمل لكن: المطلب الثاني

  .  هي من احلروف الناسخة اليت تنصب املبتدأ وترفع اخلرب

فهـــذه احلـــروف كلهـــا تـــدخل علـــى املبتـــدأ ) ):" ٣٧: ،  ص١٩٧٢(قـــال ابـــن جـــين

واخلرب فتنصب املبتدأ ويصري امسها وترفع اخلـرب ويـصري خربهـا وامسهـا مـشبه بـاملفعول 
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وإمنــــا نــــصبت االســــم  ) ٦٥ت، ص.د(يقــــول الزجــــاج . ١٠وخربهــــا مــــشبه بالفاعــــل

 كمـــــا يطلبهـــــا الفعـــــل ورفعــــت اخلـــــرب ملـــــضارعتها للفعـــــل وذلـــــك أ�ــــا تطلـــــب امســـــني

  .١١املتعدي

  .أوجه الشبه بين لكن والفعل: المطلب الثالث

فمــن حيــث البنيــة . ًالــيت هــي مــن أخــوات إن الفعــل لفظــا ومعــىن" لكــن"أشــبهت 

اللفظية فهي تشبهها يف كو�ا تايت على ثالثة أحرف كما هو شأن الفعل، كما ا�ا 

ت، .االنبــاري، د( علــى الفـتح مبنيـة علــى الفـتح كمــا هـو حــال الفعـل املاضــي املبـين

  .١٢ )١٧٨ص

أما من الناحيـة املعنويـة فتـشبهها مـن حيـث ا�ـا تقتـضي امسـا كمـا يقتـضي الفعـل 

  .استدركت) لكن ( االسم وان فيها معىن الفعل فمعىن

إن وأخوا�ـــا أشـــبهت األفعـــال، أل�ـــا ال تقـــع إال علـــى األمســـاء، وفيهـــا : قـــال املـــربد

  ١٣. والتشبيهاملعاين من الرتجي والتمين

  .َلكن ولكن: المطلب الرابع

فرق ابن هشام بني لكن املخففة من الثقيلة باعتبارها مشتقة من لكن وبني لكن 

  :اليت جاءت خفيفة بأصل الوضع، فجلها على ضربني

ولكـــــن املثقلـــــة يف مجيـــــع ):" ٢/ ١٤٥ت، .د(يقـــــول ســـــيبويه .   املـــــشددة" َّلكـــــن"

  .١٤)"إن(الكالم مبنزلة
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  :لكن ساكنة النون ضربان: قال ابن هشام

خمففــة مــن الثقيلــة، وهــي حــرف ابتــداء، ال تعمــل، لــدخوهلا بعــد التخفيــف : االول

  .على اجلملتني

خفيفـــة بأصــــل الوضـــع، فــــإن وليهـــا كـــالم فهــــي حـــرف ابتــــداء �ـــرد إفــــادة : الثـــاين

  ١٥).٥٤٨: ، ص١٩٨٥ابن هشام،(االستدراك، وليست عاطفة 

َمـــــا ظلمنـــــاهم ولكـــــن كـــــانوا هـــــم الظـــــالمنيَو{وجيـــــوز أن تـــــستعمل بـــــالواو، حنـــــو
ِ ِ َّ

ُ ُ ُُ َ ْ
ِ ََ ْ َ ْ َََ {

  .١٦)٥٤٩: ،  ص١٩٨٥ابن هشام،(وبدو�ا)]. ٧٦:(الزخرف[

أمــا أن تكــون خمففــة مــن الثقيلــة فــال تــدخل إال علــى مجلــة وبنــاء علــى ذلــك تكــون 

ابتدائيــة وإمــا أن تكــون خفيفــة النــون أصــال فــإن دخلــت علــى مجلــة كانــت ابتدائيــة 

لــت علــى مفــرد وكــان مــا قبلهــا مثبتــا كانــت ابتدائيــة أيــضا وقــدر هلــذا أيــضا وإن دخ

املفــــــــرد مــــــــا يكمــــــــل مجلتــــــــه وهــــــــذا هــــــــو رأي البــــــــصريني أمــــــــا اللكــــــــوفيني فريو�ــــــــا 

  .١٧)٩٤٧/٢، ١٩٨٢اجلرجاين، (عاطفة

ومثرة اخلالف يف أصلها، أن من قال أ�ا خمففة من الثقيلة، أبطل عملها، والعلة يف 

  .١٨)١٨٨/٢ت، .السيوطي، د(ملة االمسيةذلك زوال اختصاصها باجل

: وإن وليهـــا مفـــرد فهـــي عاطفـــة بـــشرطني): "٥٥٠: ، ص١٩٨٥(قـــال ابـــن هـــشام

ال يقـم زيـد "، و "ما قـام زيـد لكـن عمـرو: "أن يتقدمها نفي أو �ي، حنو: أحدمها

جعلتهـــا حـــرف ابتـــداء، " لكـــن"، مث جئـــت ب"قـــام زيـــد" ، فـــإن قلـــت"لكـــن عمـــرو
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 "دراسة تفسريية يف أرسار بالغة القرآن" بني اللغة  العربية وبيان القرآن  الكريم " لكن"احلرف  
 

أال تقــرتن بــالواو، : الــشرط الثــاين". ن عمــروا مل يقــملكــ:" فجئــت باجلملــة، فقلــت

  .١٩"ال تستعمل مع املفرد إال بالواو: وقال قوم

  .معاني وداللة لكن عند النحاة: المطلب الخامس

ُأنه واحد، وهو االستدراك، وفسر بأن تنسب ملا بعدها حكمـا خمالفـا حلكـم : أوهلا

مـا هـذا سـاكنا : "ا بعـدها، حنـوما قبلها، ولذلك ال بد أن يتقدمها كالم مناقض ملـ

،  ١٩٨٥ابــن هــشام،"(مــا هــو أبــيض لكنــه أســود"، أو ضــد لــه، حنــو "لكنــه متحــرك

  .٢٠)٥٤١: ص

أ�ـا تـرد تـارة لالسـتدراك، وتـارة للتأكيـد، وفـسروا االسـتدراك : قال ابن هشام الثـاين

، ألن الــشجاعة والكــرم ال "مــا زيــد شــجاعا لكنــه كــرمي:" برفــع مــا تــوهم ثبوتــه حنــو

: ، ص١٩٨٥ابــــن هــــشام،(كــــادان يفرتقــــان، فنفــــي أحــــدمها يــــوهم انتفــــاء اآلخــــري

٢١)٥٤٢.  

، وذلـك إذا كـان بـني الـرجلني تالبـس، أو متاثـل يف "وما قام زيد، لكـن عمـروا قـام"

فأكـــدت مـــا " لـــو جـــاءين أكرمتـــه لكنـــه مل جيـــيء: "الطريقـــة، ومثلـــوا التوكيـــد بنحـــو

  .من االمتناع" لو"أفادت 

ابـــن (ويـــصحب التوكيـــد معـــىن االســـتدراك " إن"كيـــد دائمـــا مثـــل أ�ـــا للتأ: والثالـــث

  .٢٢ )٥٤٣: ،  ص١٩٨٥هشام،

  

  



       
  
 

 
 

٩٦٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد
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  :إجمال المعاني التي تدل عليها لكن

سبق أن فيه لغتان التشديد والتخفيـف، ويف كلتـا اللغتـني معناهـا االسـتدراك، 

  .أما العطف فال يكون إال يف املخففة. والتوكيد

  .االستدراك: ًأوال

ســــتدرك الــــشيء بالــــشيء إذا حــــاول إدراكــــه بــــه واســــتعمل هــــذا ا: يف اللغــــة

ألنــه مل يــنقص مــن اجلــزء شــيء فيــستدركه : األخفــش يف أجــزاء العــروض فقــال

اجلرجــــاين، (وهـــو طلـــب تـــدارك الـــسامع. ٢٣)٤٢١/١٠ت ، .ابـــن منـــضور ،د(

جممـــــع اللغـــــة العربيـــــة، (واســـــتدركت مـــــا فـــــات تداركتـــــه . ٢٤)٢١:، ص١٤٠٥

  .٢٥)٢٨١/١ت،.د

أن تنسب ملا بعدها حكمـا خمالفـا ملـا قبلهـا، لـذلك ال بـد أن : أما اصطالحا

ابـن هـشام (مـا هـذا سـاكنا لكنـه متحـرك: يتقدمها كالم مناقض ملـا بعـدها، حنـو

  .٢٦)٢٩٠/١األنصاري، 

دفـــع تـــوهم يتولـــد مـــن الكـــالم املتقـــدم دفعـــا شـــبيها : ويقـــول الزجـــاج يف معناهـــا

ـــ ألن مــا بعــدها خمالفــا ملــا " كــنل"باالســتثناء، ولــذلك قــدر االســتثناء املنقطــع ب

ًجـــاءين زيـــد، فكأنـــه  تـــوهم أن عمـــرا : فـــإذا قلـــت. يف االســـتثناء" إال"قبلهــا كــــ 

ًلكــن عمــرا مل : ًجـاءك أيــضا ملــا بينهمــا مـن اإللفــة فرفعــت ذلــك التـوهم بقولــك



       
  
 

 
 

٩٦٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 "دراسة تفسريية يف أرسار بالغة القرآن" بني اللغة  العربية وبيان القرآن  الكريم " لكن"احلرف  
 

بني كالمـني متنـافيني " لكن"فمعىن االستدراك ال يتحقق إال إذا وقعت . جييء

  ٢٧).٩٣:، ص١٣٩٩،ابن السيد(بوجه ما 

أن لكــن تتوســط بــني كالمــني متقـــاربني ): ٣٠٠ت، ص .د(قــال الزخمــشري 

نفيـا وإجيابـا، فيـستدرك النفـي باإلجيـاب، واإلجيـاب بـالنفي حنـوك مـا جـاءين زيـد 

ًلكن عمرا جاءين أو جاءين زيد لكن عمرا مل جييء ً
٢٨.  

الــشجاعة مــا زيــد شــجاعا لكنــه كــرمي، لــن : رفــع مــا يتــوهم ثبوتــه حنــو: وقيــل هــو

ابــــــن هــــــشام، (والكــــــرم ال يكــــــادان يفرتقــــــان، فنفــــــي أحــــــدمها يــــــوهم انتفــــــاء اآلخــــــر

٢٩).٢٩١/١  

رفـــع تـــوهم يتولـــد مـــن الكـــالم الـــسابق فـــإن ) : ١٦٨ت، ص .د(قـــال اجلرجـــاين 

جـــاءين زيـــد يـــوهم الـــسامع أن عمـــروا أيـــضا جـــاءك ملـــا بـــني زيـــد وعمـــرو مـــن : قلـــت

  . ٣٠ع بقولك لكن عمرو مل جييءاملالزمة يف ا�يء وعدمه، فرفعت توهم السام

  .التوكيد: ًثانيا 

  .  ٣١)١٢٢/٢السيوطي، (هو مصدر وكد والتأكيد هو مصدر أكد : لغة

ابــــن منــــضور، (واهلمــــزة لغــــة فيــــه "أكدتــــه ووكدتــــه أي شـــددته :" قـــال ابــــن منــــضور

مهــــدي (والتوكيــــد هــــو تثبيــــت الــــشيء يف الــــنفس، وتقويــــة أمــــره . ٣٢)٧٤/٣ت،.د

، وهــو يف عــرف البالغيــني تثبيــت نــسبة املــسند ٣٣)٢٣٤، ص ١٩٦٤املخزومــي، 

إىل املــسند إليــه يف نفــس املخاطــب وتقويتهــا، وذلــك لغــرض إزالــة مــا قــد علــق يف 
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد
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نفسه عليها، وإذا كان خايل الذهن من احلكم والرتدد فيه، فال حيتاج إىل مؤكدات 

 كـان منكـرا احلكم، أما إذا كان مرتدد فيه، فإنه ميكن تقويـة احلكـم مبؤكـد، وأمـا إذا

 ٣٨١، ص٢٠٠٧فـضل حـسن،(لذلك فينبغي توكيـد احلكـم لـه علـى قـدر اإلنكـار

(٣٤ .  

فالغرض من التوكيـد هـو إزالـة مـا علـق يف نفـس املخاطـب مـن شـكوك، وإماطـة مـا 

التنبيه، والتهديد، والتذكري، : ومن هذا الغرض أغراض أمهها. ٣٥خاجله من شبهات

  . ٣٦زن والفرحواسرتعاء االنتباه إىل عاطفة معينة كاحل

  

  ًفتفيد التوكيد إذا كان ما قبلها مناقضا لما بعدها" لكن"أما

النافيـة، والتوكيـد مـن " ال"   ذهب الـسهيلي اىل أ�ـا أخـذت معـىن االسـتدراك مـن 

 وهــذا متفــق مــع مجيــع االســتعماالت القرآنيــة ٣٧)٢٠٩/١ت، .األنبــاري، د" (إن"

  .اليت ترد بعد ذلك

مـن " لكـن"يء بنفـسه، ومعنـوي وهـو مـا يؤكـد بغـريه، ووالتأكيد لفظـي بتأكيـد الـش

، ١٤١٩العكــربي،(أدوات التوكيــد املعنــوي، أل�ــا تؤكــد معــىن اجلملــة االمسيــة بعــدها

  ٣٨).١٠٩ص

وتـرد . ٣٩) ٢٢٩: ص(املشهور عنـد مجهـور النحـاة أ�ـا لالسـتدراك فقـط : تعقيب

ًيـد جمـردا عـن ، وتـرد للتوك٤٠)٧٦٦/٢، ١٩٨٦ابن أيب الربيع، (لالستدراك والتوكيد

  .االستدراك
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد
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وميكن الرتجيح بني أقوال النحاة يف أفاد�ا مع االستدراك التوكيد من خالل النظر 

  .  يف استعماهلا يف القرآن الكرمي وهل أفادت هذه املعاين كلها

  .ًثالثا العطف

انــــصرف : ًعطــــف يعطـــف عطفــــا: "امليــــل والثـــين والرجــــوع، قــــال ابـــن منظــــور: لغـــة

رجع عليه مبا يكره وله مبا يريد، وعطفت رأس اخلـشبة : ًطفاوعطف عليه يعطف ع

ابــن "( وعطفــت أي ملـت، وتعــاطف يف مـشيته تثــىن. فانعطفـت، أي حنيتــه فـاحنىن

  .٤١)٩/ ٢٤٩: ت،   ص.منضور،  د

تــابع غــري صــفة " أمــا البيــان". عطــف نــسق". "عطــف بيــان. "نوعــان: ًواصــطالحا

ت،  .االســـــــرتاباذي، د(أقـــــــسم بـــــــاهللا أبـــــــو حفـــــــص عمـــــــر: حنـــــــو. يوضـــــــح متبوعـــــــه

  . ٤٢)٣٩٥ص

تـــابع مقـــصود بالنـــسبة مـــع متبوعـــه، يتوســـط بينـــه وبـــني متبوعـــه أحـــد " وأمـــا النـــسق

" لكـن" ومن هذه احلروف العـشر. ٤٣)٣٣١/٢ت،  .الرضى، د"( احلروف العشرة

  .٤٤)٢٣٤/٢، ١٤٠٠ابن عقيل،(كما ذكر ابن مالك

، ٤٥عطــفاخلفيفــة ضــمن حــروف ال" لكــن) "٣٧: ،  ص١٩٧٢(فوضــع ابــن جــين

  ٤٦.باملخففة) ١٣٣: ، ص١٤٠١(ومساها الرماين

مــــا قــــام زيــــد ولكــــن : "واختلــــف يف حنــــو): ٥٥١: ، ص١٩٨٥( قـــال ابــــن هــــشام

  :على أربعة أقوال" عمرو

  .غري عاطفة، والواو عاطفة مفردا على مفرد" لكن"إن : أوهلا ليونس
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ها غــري عاطفــة، والــواو عاطفــة جلملــة حــذف بعــض" لكــن"إن : الثــاين البــن مالــك

ولكـن ". ما قام زيد ولكـن عمـرو" فالتقدير يف حنو: على مجلة صرح جبميعها، قال

  .٤٧)٥٥١: ، ص١٩٨٥ابن هشام (قام عمرو 

  

ولكــن كــان رســول اهللا، وعلــة ذلــك أن الــواو ال تعطــف }  ولكــن رســول اهللا{ويف 

مفــردا علــى مفــرد خمــالف لــه يف اإلجيــاب والــسلب، خبــالف اجلملتــني املتعــاطفتني، 

" لكـن"إن : والثالـث لعـصفور". قـام زيـد ومل يقـم عمـرو: "ختالفهما فيـه حنـوفيجوز 

عاطفــة، والـــواو غـــري " لكـــن"إن : والرابـــع لــنب كيـــسان. عاطفــة، والـــواو زائــدة الزمـــة

  .٤٨)٥٥٢: ، ص١٩٨٥ابن هشام (الزمة 

لكـــن جعلـــوا هلـــا . يـــصح أن تكـــون عاطفـــة" لكـــن"وعليـــه فأغلـــب النحـــاة علـــى ان 

  ً.شروطا

  

  ":لكن" بشروط العطف

مـا قـام زيـد لكـن عمـرو، وال يقـم زيـد لكـن : ان يتقـدمها نفـي أو �ـي حنـو -

  .عمرو

  . ٤٩)٥٥٢: ، ص١٩٨٥ابن هشام ( أال تقرتن بالواو -

  .٥٠)٤٩٦/٣م، ١٩٧٥عباس حسن ً(أن يكون املعطوف �ا مفردا -
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ًالعاطفة منفيا دائمان أو منهيـا عنـه، وجـب أم يكـون " لكن"وملا كان الكالم قبل " ً

ًم بعــــدها مثبتــــا دائمــــان وغــــري منهــــي عنــــهالكــــال ألن املعطــــوف �ــــا حمكــــوم لــــه .٥١"ً

 .٥٢)١٢٣/٣، ١٩٨٦الطائي (بالثبوت سواء أكان ذلك بعد نفي أو �ي 

مـا عمـرو جبـان لكـن شـجاع، فهـو : العاطفة القـصر اإلضـايف، تقـول" لكن"وتفيد 

وهـــو قـــصر قلـــب، ذلـــك ان " لكـــن"قــصر موصـــوف علـــى صـــفة بطريـــق العطـــف بــــ 

  .طب كان يعتقد أن عمرا جبان ال شجاع فقلب املتكلم هذا احلكماملخا
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������������������������������������

������������������������ �

  

  .في القرآن" لكن" ُعدة ورود : المطلب األول

مــشددة النــون وســاكنة النــون، مائــة وثالثــون مــرة يف القــرآن الكــرمي، " لكــن" وردت 

  .٥٣كنة، واثنتان وستون مرة مشددة النونمثان وستون مرة سا

  

  .في القرآن الكريم وداللتها البيانية" لكن" معاني : المطلب الثاني

املشددة يف القرآن أفادت ثالثة معان، االستدراك، واالستدراك مع التوكيد، " َّلكن"

  .واملخففة أفادت باإلضافة إىل هذه املعاين، العطف. والتوكيد جمردا عن االستدراك

  .االستدراك وداللته البيانية في القرآن: المعنى األول

االســتدراك إذا وقعــت بعــد النفــي أو اإلثبــات و التوكيــد أو الــشرط ، " لكــن"تفيــد 

وقـــد وقعـــت يف القــــرآن الكـــرمي �ــــذه الرتاكيـــب، ولـــيس باإلمكــــان استقـــصاء هــــذه 

  :اآليات كلهما، وسأمثل مبثال واحد لكل تركيب
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بعد النفي فتحمل معنى " لكن "أن تأت : تدراك    الصورة األولى لالس

  . التهديد الوعيد

كثــر وقــوع لكــن بعــد النفــي يف القــرآن، ألنــه معــىن واســع، فيكثــر أن حيتــاج املــتكلم 

  .٥٤)١٤٩/٨، ٢٠٠٠ابن عاشور، (بعده إىل زيادة بيان، فيأيت باالستدراك 

َوظللنا عليكم الغمـام وأنـزلنـ{: قال تعاىل َْ َََْْ َ ََ َ ُ ُ ََْْ ِا علـيكم المـن والـسلوى كلـوا مـن طيبـات ََّ ِ
ََِّ ْ ُ َُ َ ْ َُّ َ ََّ ْ ُ ْ َ

َمـا رزقـنـاكم ومـا ظلمونـا ولكـن كـانوا أنـفـسهم يظلمـون ُ ْ َ ُ َ ْ َ
ِْ َ َ َُ َ ُ َْ ُ ََ ُْ

ِ َ ََ جـاءت )]. ٥٧: (البقـرة[} ََْ

  ".ما"لكن يف هذه اآلية بعد النفي بـ

لـم فلمـا ملا تقرر أنه قـد وقـع مـنهم ظ): " ٢١٤/١، ١٤٢٠(قال اإلمام أبو حيان 

نفى ذلك الظلم أن يصل إىل اهللا تعاىل بقيت النفس متشوقة ومتطلعة إىل ذكر مـا 

  .٥٥"وقع به الظلم فاستدرك بأن ذلك الظلم احلاصل منهم إمنا كان واقعا �م

عطـــــف علـــــى } ومـــــا ظلمونـــــا{علـــــى أن ) ٢٦٧/١، ١٤٠٧(وذهـــــب الزخمـــــشري 

ومـــا {بـــأن كفـــروا الـــنعمحمـــذوف أي فعـــصوا ومل يقـــابلوا الـــنعم بالـــشكر أو فظلمـــوا 

  .٥٦بذلك} ظلمونا

والذي يظهر يل أن ال حاجـة إىل التقـدير ): "١ /٥١١، ٢٠٠٠(قال ابن عاشور 

عطــف علــى مــا قبلهــا أل�ــا مثلهــا يف ا�ــا يف أحــوال بــين } ومــا ظلمونــا{وأن مجلــة 

إسرائيل ومثـال ذكـر هـذه اجلملـة هـو مـا تـضمنته بعـض اجلمـل الـيت سـبقت مـن أن 

فكـان } مث اختـذمت العجـل مـن بعـده وأنـتم ظـاملون{نهم من قوله ظلما قد حصل م
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متهيد له وتعجيال بتسجيل قلة شكرهم على نعم اهللا وعنايتـه } وما ظلمونا{: قوله

 .وامليل اىل رأي ابن عاشور ألنه كما قال ال حاجة لتقدير حمذوف. ٥٧"�م

د أن ذكـر نعمـه وهذا االستدراك حيمل يف طياته معـىن التهديـد والوعيـد، فبعـ: قلت

املرتادفــة علــيهم، وهــم قابلوهــا بــاجلحود، اســتحقوا بــذلك مــا ســيناهلم مــن العــذاب 

والـــرتك ألن مـــن ميـــن اهللا عليـــه بالرعايـــة والعنايـــة، يكـــون مـــن املتوقـــع لـــه أن يقابـــل 

اإلحسان مبثله مع خالص االمتنـان، وإال كـان ظاملـا، وملـا كـان البـشر عمومـا أحقـر 

خــالقهم كــان عــني ذلــك الظلــم مــنهم ألنفــسهم فجــاء مــن ان يتعــدى ضــرهم اىل 

أما وقد جحد فليـستعد . االستدراك بعد ان نفى هذا التعدي ليبني أين وقع الظلم

فهم مع إقبالنا عليهم وتلطفنا �ـم . لفقد هذه االمتيازات وفوفها مزيد من اللعنات

فعلــتهم، ًشــاحوا بوجــوههم اعتــدادا بأنفــسهم، واســتغناء ظنــا مــنهم أ�ــم ســينجون ب

وهذا من غرور الكرب بصاحبه، والناس اليوم كم يتفضل عليهم املنعم فيكون لسان 

فهــل يكونــون وهــذا حــاهلم ظــاملني إال } إمنــا أوتيتــه علــى علــم{حــاهلم كقــول قــارون

  . ألنفسهم

أن تـأت لكـن بعـد اإلثبـات والتوكيـد فتحمـل معنـى : الصورة الثانيـة لالسـتدراك

  .اإلغواء واإلمهال

َوإذا قيل هلم ال تـفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون {ىلقال تعا َ ُْ
ِ ِ
ْ ُ ُْ َْ ََّ ِِ ُِ ِ َ ْ ُ ِ ُ َ ْ ََُ َ ْأال إنـهم * َ ُ َِّ ََ

َهم المفسدون ولكن ال يشعرون َ ُْ ُُ ْ َ َ ْ
ِ ََِ ُُ ْ   ]. ١٢و١١:البقرة[} ُ
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" أال"يف اآلية جاءت بعد التوكيد بأال، فذهب الزخمشري إىل أن " لكن" نرى أن

االستفهام وحرف النفي إلعطاء معىن التنبيه على حتقيق ما بعدها مركبة من مهزة 

. ٥٨}اليس ذلك بقادر{ ًواالستفهام إذا دخل على النفي أفاد حتقيقا كقوله تعاىل

إمنا حنن { وجاء التأكيد مناسبا الدعائهم حيث قالوا )]. ٤٠(القيامة[

هلم ان صفة املصلحني خلصت ) :" ١٠١/١ت، .د(قال الزخمشري } مصلحون

  .٥٩"ومتحضت من غري شائبة قادح فيها من وجه من وجوه الفساد

وهـذا إمـا ناشـئ عـن "والعجب من دعـواهم حيـث قـصروا أنفـسهم علـى اإلصـالح 

جهل مركب وعليه اعتقدوا الفساد صالحا فأصروا عليـه واسـتكربوا اسـتكبارا، وإمـا 

مــا ملــا يف وإ٦٠"جــار علــى عــاد�م يف الكــذب وقــوهلم بــأفواههم مــا لــيس يف قلــو�م

 ٦١)١٧٠/٢ت، .البيـضاوي، د(قلو�م من مرض قصروا اإلفـساد بـصورة اإلصـالح

.  

يف متام البالغة "} أال إ�م هم املفسدون ولكن ال يشعرون{فجاء اجلواب من اهللا 

وتأكيــــد اخلــــرب بــــضمري الفــــصل ، مث ) أال وإن(بــــأن بــــدأت اجلملــــة  حبــــريف التوكيــــد 

لإليــذان بــأن كــو�م مفــسدين " بالفــساداســتدرك علــيهم جهلهــم مــن عــدم الــشعور 

من األمـور احملـسوسة لكـن ال حـس هلـم حـىت يـدركوه وهكـذا الكـالم يف الـشرطيتني 

اآلتيتـــني ومـــا بعـــدمها مـــن رد مـــضمو�ما ولـــوال ان املـــراد تفـــصيل جنايـــا�م وتعديـــد 

خبــائثهم وهنــا�م مث اظهــار فــسادها وإبانــة بطال�ــا ملــا فــتح هــذا البــاب واهللا اعلــم 

  .٦٢)٤٤/١ت، .أبو السعود، د" (صواببال
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غـــري } ولكــن ال يـــشعرون{ يف معـــىن االســـتدراك) ٦٦/١ت، .د(وقــال أبـــو حيــان 

يتــضمن علــم اهللا ذاك فكــان املعــىن إن ) هــم املفــسدون(أن اإلخبــار عــنهم : "ذلــك

  .٦٣اهللا قد علم أ�م هم املفسدون ولكن ال يعلمون ذلك 

 واملعـىن أن الـذي خيتـار علـى اهلـدى الشعور له معىن أخـص وأرق مـن العلـم،: قلت

الضاللة زاده اهللا ضالال فوق ضالله فال يعود مييز بني ما هو هدى مما هـو ضـالل 

قــل هـــل انبـــئكم { فهــو يعـــيش يف حالــة مـــن احلمــق والغبـــاء، ويف هـــذا يقــول تعـــاىل

باألخسرين أعماال الذين ضـل سـعيهم يف احليـاة الـدنيا وهـم حيـسبون أ�ـم حيـسنون 

  .}ويضل اهللا الظاملني{ فهؤالء غري مدركني لضالهلم، ]. ١٠٤: كهفال[} صنعا

فهم ملا علموا أ�م مفسدون، وأصروا على ذلك، أضلهم اهللا على علم فختم على 

ـــادة مـــن اهللا يف  مسعهـــم وأبـــصارهم، فأصـــبحوا يـــرون اهلـــدى يف الـــضالل، وذلـــك زي

 الذين مل يرد اهللا أولئك} {ومن أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اهللا{ إغوائهم 

ًفعادة اهللا تعاىل فيمن يعرض اهلدى على قلبه فيعرض عنه مـصرا } ان يطهر قلو�م

مستكربا أن يطمس اهللا على قلبه فيصبح يرى الضاللة عني اهلدى، وذلك من اهللا 

تعـــاىل إضـــالل هلـــؤالء، ألن املـــرء يـــتعظ ويرتـــدع ويتـــوب ويـــأوب ويـــؤمن بـــوازع قلـــيب 

، فإذا  انطمس مل يعد عنده باعث حيثـه ويقلقـه ويـذكره أنـه يستحثه وهو هداية اهللا

يف خـــسار، فـــريكن إىل مـــا اختـــاره علـــى اهلـــدى، فيتخـــذ أحكامـــه مـــن خـــالل هـــذا 

الضالل وحيسب أنه على شيء؛ ألن النفس جمبولة على حب املعايل وبناء األجماد 

لـك فإذا مل تتخذ لذلك طريقـا مـستقيما، سـلكت بـصاحبها كـل اعوجـاج، لبلـوغ ذ
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مومهة صاحبها أنه على اهلدى والصواب سائر، لذلك فإن هـؤالء ال يـشعرون أ�ـم 

. وهنا روعة االستدراك يف اآلية} قالوا إمنا حنن مصلحون{مفسدون فإذا راجعتهم 

َففيه ما فيه من الداللة على اإلغواء واإلمهال لما تـاه العتـاة يف الغـرور والغفلـة الـيت 

وحيــسبون أ�ــم {  عــن تلمــس احلــق فتــاهوا يف الغــيفيهــا يعمهــون، تبلــدت نفوســهم

ويف هـذا املعـىن دليـل علـى أن } ..أفمن زين له سوء عمله فـرآه حـسنا} {مهتدون

اهلدايــة والــضالل مــن اهللا تعــاىل، ردا علــى مــن نــاقض صــريح اآليــات وزعــم خــالف 

  .ذلك

عـت ومثرة اخلالف بني الزخمشري وأبو حيـان، أن توجيـه الزخمـشري يفيـد أن لكـن وق

ومن وجهة نظري فرأي . بعد توكيد، أما على توجيه أبو حيان فهي واقعة بعد نفي

الزخمــشري أرجــح، ألن توجيــه أبــو حيــان النحــوي علــى اعتبــار أن هنــاك حمــذوف، 

بينمـــا الزخمــــشري مل حيــــتج اىل ذلــــك، مث إن عبــــارة الزخمــــشري أبلــــغ يف إفــــادة املعــــىن 

  .البياين، الذي سبق الكالم فيه

أن تأت لكن بعد الشرط فتحمل معنى : ة الثالثة لالستدراك     الصور

  التوكيد واإلثبات

َقل يا أيـها النَّاس إن كنـتم يف شـك مـن ديـين فـال أعبـد الـذين تـعبـدون {:قال تعاىل َ ُُ ُُ ُْ َ َْ
ِ َِّ ْ َ ََ ِ ْ

ِ ٍّ َ ِ ْ ُ ُ ْ ِ ُ َ ُّ َ ْ

ْمـــن دون اللـــه ولكـــن أعبـــد اللـــه الـــذي يـتـوفـــاكم وأمـــر َ ْ َ
ِ ِ ِ ُِ َُ َّ َ ََ

ِ َّ َ َّ َُّ ُْ ْ َْ ِ
َت أن أكـــون مـــن المـــؤمننيُ ُ

ِِ ِْ ُ ْ َ َ ُ َ َْ {

  ].١٠٤:يونس[
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نالحظ يف اآلية أن لكن وقعـت بعـد مجلـة شـرطية، واخلطـاب للنـيب صـلى اهللا عليـه 

  .وسلم، فجاء قبلها نفي وبعدها إثبات، فاملعىن استدراك النفي باإلثبات

وه إن شككتم يف صحة ديين وسداده فهذا ديين فامسعوا أوصـافه واعرضـ"واملقصود 

على عقولكم وانظروا فيه بعني االنتصاف لتعلموا أنه دين ال دخل فيه للشك وهو 

ت،  .الزخمـــشري، د"(أين ال أعبـــد احلجـــارة الـــيت تعبـــدو�ا مـــن دون مـــن هـــو إهلكـــم

إن كنتم يف شك من ديين ومما أنا عليـه أثبـت  أم أتركـه وأوافقكـم " أو ٦٤)٣٣٢/١

 أمري واقطعوا عين أطماعكم واعلموا أين فال حتدثوا أنفسكم باحملال وال تشكوا يف

الزخمــشري، " (ال أعبــد الــذين تعبــدون مــن دون اهللا وال أختــار الــضاللة علــى اهلــدى

  .٦٥)٣٣٢/١ت، .د

محــــل االســــتدراك معــــىن اإلثبــــات، فبعــــد أن نفــــى عبوديتــــه آلهلــــتهم أثبــــت : قلــــت

تهم أفـاد بعـد أن باالستدراك أنه يعبـد اهللا ، وجـاء املعـىن مثبتـا ألن نفيـه لعبوديـة آهلـ

: استدرك اختصاص عبوديته هللا، فصار املعىن ال أعبد آهلتكم، أعبد اهللا، كأنـه قـال

  .ال أعبد إال اهللا

وممــا حتملــه اآليــة مــن معــىن قــوة املوقــف والــصدوع بــاحلق، فهــو كأنــه علــى املــأل وقــد 

اجتمعــوا، فنــادى فــيهم ال أعبــد آهلــتكم، وكــأن لــسان حــاهلم  وقــد تنبهــوا ينتظــرون 

الزم هــذا القــول، فجــاء باالســتدراك ليثبــت أنــه يعبــد لكــن معبــوده لــيس آهلــتهم بــل 

  .هو إله العاملني
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  .االستدراك والتوكيد والداللة البيانية في القرآن: المعنى الثاني

ال تأيت للتوكيد، لكنا جند ما يدل على أ�ا تـأيت " لكن"سبق أن هناك من قال أن 

  .قرآن حجة على اللغة وليس العكسللتوكيد يف القرآن الكرمي وال

  . ففي اآلية التالية جاءت بعد نفي، لتفيد التوكيد، حيث وقعت بني متناقضني

ُواتـبـعــوا مــا تـتـلــو الــشياطني علـى ملــك ســليمان ومــا كفــر ســليمان {: قـال اهللا تعــاىل ََ َ َ َْ َْ َ َ ُُ َ ُ ُ ََ َ ََ ِ ْ َ ُ
ِ

َ ََّ ْ ُ َّ

َولكن الشياطني كفروا يـعلمون ال ُ ََِّ ُ ُ َ َ َ
ِ

ََّ َّ ِ َنَّاس السحر وما أنزل على الملكني ببابل هـاروت َ ُْ َ ََ َ
ِ ِ
َ ِ َ َ َْ َ َُِْ َ َ ْ ِّ َ

َوماروت وما يـعلمان من أحد حىت يـقوال إمنا حنن فتـنة فال تكفـر فـيتـعلمـون منـهمـا  ُ ْ َ َ ُ َُ َ َْ ُ َ ُِ َِ َ َ ٌَّ َ َْ ْ َ ََ ْ
ِ ٍ

ُ َ ََِّ َ َ َ ُ َ ََّ َ ْ
ِ ِّ َ

ْمــــا يـفرقــــون بــــه بـــــني المــــرء وزوجــــه ومــــا هــــم َ َ ْ َُ َ ْ َ ُ َ
ِ ِِ

َ
ِ ْ َ ْ ِ َ ُِّ ِ بــــضارين بــــه مــــن أحــــد إال بــــإذن اللــــه َ ِ َِّ َِّ ْ ِ ِِ ِ ٍِ

َ َ ْ َ ِّ َ

ْويـتـعلمــون مــا يــضرهم وال يـــنـفعهم ولقــد علمــوا لمــن اشــتـراه مــا لــه يف اآلخــرة مــن 
ِ ِِ

َ َْ ِ ُ َ َ ََ َ َ َ َُ َ َْ ِ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ
ِ
َ ْ َُّ َ ُْ ُ ََ ُ ُ َ َّ

َخالق ولبئس ما شروا به أنـفسهم لو كانوا يـعلمون ُ ْ ََ َْ ََ ْ َُ َ َْ َُ َ ُ َْ ِِ
َ َ َ ِْ   )]. ١٠٢(البقرة [} ٍ

  

تربئـة مـن اهللا لـسليمان عليــه الـسالم مـن الـسحر وتعليمـه، ومل يتقــدم "جـاءت اآليـة 

ًيف اآليـــة إن أحـــدا نـــسبه إىل الكفـــر، ولكـــن اليهـــود نـــسبته إىل الـــسحر، وملـــا كـــان 

} ولكــن الـــشياطني كفـــروا{ إىل الكفـــر، مث قـــالًالــسحر كفـــرا صــار مبنزلـــة مـــن نــسبه

والــواو جــاءت عاطفــة . ٦٦)٢/ ٤٣ت، .القــرطيب، د(فأثبــت كفــرهم بتعلــيم الــسحر

  . ٦٧)٢٩/٢ت، .السمني احلليب، د(للجملة االستدراكية

االســـتدراك والتوكيـــد معـــا وهـــذا رأي الـــسهيلي، خالفـــا "لكـــن "نـــرى كيـــف أفـــادت 

�ــا مبعــىن " لكــن" اآليــة الــيت جــاءت جلمهــور النحــاة كمــا ســبق، ومــن خــالل معــىن



       
  
 

 
 

٩٨٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 "دراسة تفسريية يف أرسار بالغة القرآن" بني اللغة  العربية وبيان القرآن  الكريم " لكن"احلرف  
 

. االستدراك والتوكيد، يرتجح ما ذهب إليه الـسهيلي، ألن القـرآن حجـة علـى اللغـة

  .وفيما يلي تفصيل �يئها خالل النظم القرآن

  

أو التبكيـــــت .. بعـــــد النفـــــي فتحمـــــل معنـــــى التعليـــــل" َلكـــــن"أن تـــــأتي : ًأوال

  والتخويف

َيـوم تـرونـها ت{: قال تعاىل ََ ََ ْ ََ ٍذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات محل ْ ْ ََ ِ ٍَ ُّ ُُّ َّ ُُ ْ َُ َ ْْ َ ََ َ َ
ِ

ُ َ ْ

ٌمحلها وتـرى النَّاس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ِ
َ ِ َِّ َ َ ََ َّ ََ َ ْ َ َ ََ َُ

ِ ُ َ ُ َ ََ َ سورة [} َْ

  ].٢:احلج

  

هنــا وصــف ألحــوال وأهــوال يــوم القيامــة، وتــصوير حلالــة النــاس يف ذاك اليــوم وأ�ــم 

رى مـن غـري سـكر، فجـاء االسـتدراك بعـد النفـي ليبـني سـبب هـذه احلالـة الـيت سكا

وكأنـه تعليـل إلثبـات الـسكر ا�ـازي كـأن )"ولكـن عـذاب اهللا شـديد(أصابتهم فقال

قيل إذا مل يكونوا سكارى من اخلمر وهو السكر املعهـود فمـا هـذا الـسكر الغريـب 

  ٦٨).٥٦/٢ت، .ري، دالزخمش"(سببه شدة عذاب اهللا تعاىل: وما سببه فقال

إنــك تــرى النــاس ســكارى مــن العــذاب واخلــوف ومــا هــم بــسكارى : "يقــول الزجــاج

  .٦٩)٤١٠/٢ت، .الزجاج، د(}ولكن عذاب اهللا شديد{من الشرب، ويدل عليه 

فشدة خوفهم من عذاب اهللا هو الذي أذهب عقوهلم وسلب متييزهم، فمن يـراهم 

  .يظنهم سكارى
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اســتمرار النفــي وأكيــد } ومــاهم بــسكارى{): "١١٣/١٧، ١٤١٥(قــال األلوســي

بزيادة الباء للتنبيه على أن ما هم فيه من املعهود يف شـيء وإمنـا هـو أمـر مل يعهـدوا 

قبلــه مثلــه وأشــري إىل ســببه بقولــه تعــاىل ولكــن عــذا اهللا شــديد، أي إن شــدة عذابــه 

: تعاىل جتعلهم كما ترى وهو استدراك على مـا يف االنتـصاف راجـع إىل قولـه تعـاىل

  .٧٠"}وما هم بسكارى{

أثبـت أ�ـم سـكارى علـى طريـق التـشبيه مث : "لكنا نرى أبو حيـان ـ رمحـه اهللا ـ يقـول

نفــى عــنهم احلقيقــة وهــي الــسكر مــن اخلمــر وذلــك ملــا هــم فيــه مــن احلــرية وختلــيط 

العقل وجاء هذا االستدراك باإلخبار عـن عـذاب اهللا أنـه شـديد ملـا مـا هـو بالنـسبة 

لة اهلينة اللينة وهو الذهول والوضـع ورؤيـة النـاس أشـباه الـسكارى إىل العذاب كاحلا

لـيس �ـني وال لـني ألن } ولكـن عـذاب اهللا شـديد{هـذه أحـوال هينـة : فكأنه قيـل

 لكـن جنـد صـاحب روح املعـاين يـرده ٧١.البد أن تقع بني متنافيني بوجـه مـا" لكن"

   . ٧٢)١١٣/١٧، ١٤١٥(ألنه خالف الظاهر جدا 

امع عـــن ســـبب رؤيـــة النـــاس يف حالـــة الـــسكر يف ذلـــك اليـــوم يتـــساءل الـــس: قلـــت

 أن ذلـك الـسكر كباالسـتدراالعظيم، فيجيء النفي لينفي حقيقـة سـكرهم، ويتبعـه 

  .واقع بسبب شدة عذاب اهللا تعاىل

واالســتدراك فيــه مــا فيــه مــن معــىن التبكيــت، والتخويــف والتحــذير، ليــوحي بعظمــة 

  .وكربياء صاحب امللك يف ذلك اليوم

  .بعد اإلثبات والتوكيد فتحمل معنى التنبيه واإليقاظ" َلكن"أن تأتي : ياثان
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فاملقصود أن ال يسبقها نفي، وتسبق بتوكيـد، بـأن تـأيت مجلـة مؤكـدة بأحـد حـروف 

  .التوكيد أو طرقه األخرى

ْأمل تـر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهـم ألـوف حـذر ال{ :وقال تعاىل َ ْ َ َْ ََ َ ٌُ ُُ َُ
ِ ِ ِِ َّْ

ِ
َ ََ َ

ِ َ َمـوت فـقـال َْ َ َ ِ
ْ َ

ـــر النَّـــاس ال  َهلـــم اللـــه موتـــوا مث أحيـــاهم إن اللـــه لـــذو فـــضل علـــى النَّـــاس ولكـــن أكثـ َ ُِ َِ َُ ْ َ ََّ ِ َ ََ َْ ٍ ْ َ َ َُّ ََّّ ِ ُ َُ ْ َُّ ُ ُ َ

َيشكرون ُ ُ ْ   )].٢٤٣(البقرة [} َ

  .يف اآلية بعد اإلثبات والتأكيد" لكن"جاءت 

يـارهم فـرارا مـن املـوت، واملراد إخبار من اهللا لنبيه عن قوم مـن البـشر، خرجـوا مـن د

فأما�م اهللا تعاىل مث أحياهم لريوا أن اإلماتة بيد اهللا ال بيـد غـريه، فـال معـىن خلـوف 

فـــاهللا عـــز وجـــل هـــو } إن اهللا لـــذو فـــضل علـــى النـــاس{خـــائف، وال الغـــرتار مغـــرت

صاحب املن والعطاء، إذ تفضل على أولئك باإلحيـاء بعـد اإلماتـة حـىت يعتـربوا مبـا 

ولكــن {ضل علــى مــن مســع القــصة باهلدايــة إىل االعتبــار واالتعــاظ حــصل هلــم، وتفــ

فكــان مــن الواجــب علــى النــاس شــكر اهللا علــى فــضله } أكثــر النــاس ال يــشكرون

  .٧٣)٥٨٥/٢ت،.الطربي، د(ون وال حيمدونومنه إال إن أكثرهم ال يشكر

لالســتدراك والتوكيــد فبعــد مــا أثبــت فــضل اهللا علــى النــاس، نفــى " لكــن"وجــاءت 

كثــــر النــــاس لــــه، ومل تقــــع بــــني متــــضادين تــــضادا حقيقيــــا، ويف هــــذا يقــــول شــــكر أ

ال يلــزم التــضاد بينهمــا تــضادا حقيقيــا بــل ):"٣٧٢/٤ت، .االســرتاباذي، د(الرضــي

يكفي تنافيهما بوجه ما، فإن عدم الشكر غري مناسب لإلفضال، بل الالئق به أن 

  .٧٤"يشكر املفضل
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 عليــه وســلم  إال أنــه ال يبعــد أن هــذا الكــالم ظــاهره خطــاب مــع النــيب صــلى اهللا"

ت، .الـــــرازي، د" (يكـــــون املـــــراد هـــــو وأمتـــــه إال أنـــــه وقـــــع االبتـــــداء باخلطـــــاب معـــــه

وجيــوز ان خياطــب بــه مــن مل يــر ومل يــسمع ألن هــذا الكــالم جــرى . "٧٥)١٣٨/٦

  ٧٦).٣١٨/١الزخمشري، "(جمرى املثل يف معىن التعجيب

 والالم املزحلقة الداخلة على خرب إن: بعد مجلة مؤكدة بأداتني مها" لكن"وجاءت 

وهــو مناســب للمقــام يف ســياق الكــالم عــن فــضل اهللا العظــيم، لداللــة ) ذو" (إن"

) ٢٣٦/٢، ١٩٩٤الطيـــب، (هـــذا اللفـــظ علـــى الـــشرف، خالفـــا لكلمـــة صـــاحب 

٧٧ .  

جيب أن يشكروا فضله : هو مما تضمنه ما قبله، فكان التقدير" لكن"واالستدراك بـ

 يــــــــــشكرون، وجــــــــــوز أن يــــــــــراد بالــــــــــشكر االستبــــــــــصار ولكــــــــــن أكثــــــــــر النــــــــــاس ال

  .٧٨)١٦١/٢األلوسي، (واالعتبار

ــــــاهم وهــــــداهم اىل  ــــــأن أحي ــــــيهم ب ــــــاس عظــــــيم فهــــــو مــــــن عل ففــــــضل اهللا علــــــى الن

ولكن أكثر الناس جيحدون هـذا الفـضل ـ نـسأل . ٧٩)١١٤/١الزخمشري، (االعتبار

 ويف هـــذا معـــىن التوكيـــد علـــى عـــدم شـــكر أكثـــر النـــاس،"لكـــن "ويف . اهللا الـــسالمة

االستدراك معىن التنبيه لذوي األلباب على استدامة شـكرهم لـر�م ومـوهلم حـىت ال 

  .يكونوا كهؤالء

  .َّأن تأتي لكن بعد الشرط فتحمل معنى التنبيه واالمتنان: ًثالثا
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َفـهزمـــوهم بــإذن اللـــه وقـتـــل داوود جـــالوت وآتــاه اللـــه الملـــك و{قــال تعـــاىل ُ َ ُ َ َْ َْ ْ ُ َّ َُّ ََ َ ُ َ ُُ َ َ َ َِ ِ ْ ِ ِ ُ َاحلكمـــة َ َ ْ ِْ

َوعلمه مما يشاء ولـوال دفـع اللـه النَّـاس بـعـضهم بـبـعض لفـسدت األرض ولكـن اللـه  َُّ َّ ََّّ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َ َُ ْ َ ُ ََ ْ َ َ َ ٍ ْ َْ
ِ ُ َ َ ْ َ ََْ ُ َ َِّ

َذو فضل على العالمني
ِ َ َ ْ ََ ٍ ْ َ   )].٢٥١:(البقرة[} ُ

فاسـتجاب اهللا لــدعائهم فــأفرغ الــصرب علــيهم وثبـت أقــدامهم، ونــصرهم علــى القــوم 

  .٨٠)٢٠٠/٦، ٢٠٠٠الرازي، (رين، جالوت وجنوده الكاف

بعـد لـوال واالسـتدراك �ـا ممـا تـضمنته لـوال مـن تقـدير انتفـاء الـدفاع، " لكن"وقعت 

أي لــــو كــــان انتفــــاء الــــدفاع موجــــودا لفــــسدت : ألن أصــــل لــــوال لــــو مــــع ال النافيــــة

األرض، ولــوال هــو حــرف امتنــاع لوجــود، دخــل علــى مجلتــني األوىل امسيــة والثانيــة 

فعليــة فــربط امتنــاع الثانيــة بوجــود األوىل، فقــد امتنــع فــساد األرض لوجــود دفــع اهللا 

  .٨١)٥٠٣/٢، ٢٠٠٠ابن عاشور، (الذي ال حيب الفساد 

  .وقد أكدت لكن على فضل اهللا تعاىل الذي مشل مجيع الناس 

أنــه مــصدر لــدفع، : فيهــا قــوالن أحــدمها" دفــاع"ومعــىن اآليــة وجــه توجيهــان فكلمــة 

ًه دفعا ودفاعا فيكون املعىن ولوال دفع اهللاتقول دفعت جعل دفاع مـن دافـع : والثاين. ً

فاملعىن أنه سبحانه إمنا يكف الظلمة والعصاة عن ظلـم املـؤمنني علـى أيـدي أنبيائـه 

ورســــله وأئمــــة دينــــه، وكــــان يقــــع بــــني أولئــــك احملقــــني وأولئــــك املبطلــــني مــــدافعات 

   .٨٢)٢٠٣/٦، ٢٠٠٠الرازي، (ومكافحات
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فريى أن الدفاع مـصدر دافـع الـذي هـو مبالغـة ) ٥٠٠/٢، ٢٠٠٠( عاشورأما ابن

يف دفـع ال للمفاعلــة، أمــا إضــافته إىل اهللا فمجـاز عقلــي، وأســند اىل اهللا تعــاىل ألنــه 

  .٨٣هو الذي قدره وقدر أسبابه، فهو الذي يبعث قوة الدفع يف الدافع

مــدفوع، وأنــه بدفعــه ووجــه االســتدراك يف اآليــة انــه ملــا قــسم النــاس إىل مــدفوع بــه و

بعضهم ببعض امتنع فساد األرض فيهجس يف نفس مـن منـع مـن حتقيـق مـا يبتغيـه 

مــن الفــساد يف األرض أن اهللا غــري متفــضل عليــه فاســتدرك ان اهللا ذو فــضل عليـــه 

وحيــــسن إليـــــه وإن مل يبلــــغ مـــــا كـــــان يرجــــوه مـــــن الفـــــساد، فهــــو منـــــدرج يف عمـــــوم 

  .٨٤)٢٧٠/٢، ٢٠٠٠الرازي، (العاملني

 واالستدراك جاء بعد بيان نصر اهللا لنبيه داود، مث مزيد فـضل اهللا علـى داود :قلت

ـ عليه السالم ـ بامللـك واحلكمـة ، مث دفعـه النـاس بعـضهم بـبعض، لينبـه مـن خاللـه 

على أن الفضل دق أو جل ظهر سببه أم مل يظهر هـو مـن مالـك امللـك يؤتيـه مـن 

  . بشاء، ويصرفه عمن يشاء

عــضهم بــبعض، لتعمــر هــذه الــدنيا الــيت مبناهــا علــى هــذا الــدفع ودفــاع اهللا النــاس ب

. فبــدفع الــشر يعــم اخلــري، وبظهــور الــشر إيقــاظ للخــري هــذه ســنة كونيــة ســنة الــدفع

. منبهة ذوي األلباب إىل حكمة اهللا وحكمه يف هـذا الكـون" لكن"بعدها جاءت 

  . واهللا أعلم

  .العطف وداللته البيانية في القرآن: المعنى الثالث



       
  
 

 
 

٩٨٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 "دراسة تفسريية يف أرسار بالغة القرآن" بني اللغة  العربية وبيان القرآن  الكريم " لكن"احلرف  
 

اخلفيفــة، وســبق أن هنــاك خــالف يف أصــلها، وأ�ــا تفيــد العطــف إذا " لكــن"وهــي 

  .كانت خفيفة بأصل وضعها

، ولكـن كـان رسـول اهللا، وعلـة ذلـك أن الـواو }ولكـن رسـول اهللا{: قال ابن مالك

ال تعطـــف مفـــردا علـــى مفـــرد خمـــالف لـــه يف اإلجيـــاب والـــسلب، خبـــالف اجلملتـــني 

  ".قام زيد ومل يقم عمرو: "يه حنواملتعاطفتني، فيجوز ختالفهما ف

  .أن تأت لكن للعطف فتحمل معنى االختصاص: أوال

َما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخامت النَّبيني وكان {قال تعاىل ََ َّ ََ َ َِِّ َ َ َ َ َ ْ
ِ ِ َِّ َ ُ َ َ َ َْ َْ ُ ِ ٍِ َ َ ٌ َُ

ًالله بكل شيء عليما
ِ
َ

ٍ
ْ َ ِّ ُ ِ ُ   )].٤٠(األحزاب [} َّ

" ٍأبـــــا أحـــــد"علـــــى لفـــــظ " رســـــول" مـــــا بعـــــدها وهـــــو لفـــــظ جـــــاءت لكـــــن لتعطـــــف

  ٨٥)٢١٥/٢الزخمشري، (

هذا العطف فيه إفادة اختصاص النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بأنـه رسـول اهللا : قلت

  .وخامت النبيني

فجــاء هــذا االســتدراك ومعنــاه العطــف بعــد نفــي كــون النــيب أبــا ألحــد مــن الرجــال، 

نــاس أنــه اختــار نبيــه للرســالة ولــيس لــشيء واخلطــاب ألمتــه، وهــذا إعــالم مــن اهللا لل

آخر من متعلقات الدنيا، وعطف ببيان فضله علـى العـاملني أي فـضل حممـد صـلى 

قـرأت بكـسر التـاء، "اهللا عليه وسلم، فأي فضل أعظم من كون أحد اخللق خامت و

، لألنبيــاء الــذين ٨٦)٥٧٧/١، ١٩٨٢ابــن زجنلــة،(ومبعنــاه )" كقولــه ختامــه مــسك

ِ، فجاء حبيبنا حممد صلى اهللا عليه وسلم صفوة صفوة الصفوةهم صفوة الصفوة ُ .  
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  .أن تأت لكن للعطف فتحمل معنى القلب: ثانيا

ِال يـغرنك تـقلب الذين كفـروا يف الـبالد {وقال تعاىل َِ َِْ ِ
ُ َ َ ََ َ ُ

َّ ُّ َ ََُّّ ُمتـاع قليـل مث مـأواهم جهـنَّم * َ ٌَ َ َ َْ َُ ْ َُّ َِ ٌ َ

ُوبئس المهاد  َ
ِ ْ َ ِْ َلكن الذين* َ

ِ َّ ِ ِ َ اتـقوا ربـهم هلم جنَّات جتري من حتتها األنـهار خالدين َ
ِ ِ

َ ُ ْ ْ ََ َ َُْ ْ ِ ِْ َْ َْ ِ ٌ َ َُ َّ ْ َ َّ

ــــرار ــــر لألبـ ــــزال مــــن عنــــد اللــــه ومــــا عنــــد اللــــه خيـ ِفيهــــا نـ
َ ْ َُ ِْ ِ ِ

ٌ َْ َ
ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ْ َْ ْ ً ُ ـــــ ) ١٩٦: (آل عمــــران[} َ ـ

)١٩٨.[(  

مــة يف خطــاب مــع الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم واملــراد بــه هــو األ" لكــن"جــاءت 

 ، ٨٧وقيـل أنــه موجــه لكــل مــن مســع هــذا اخلطــاب كأنــه قيــل ال يغرنــك أيهــا الــسامع

أ�ــا نزلــت يف مــشركي : االول: وجهــان} تقلــب الــذين كفــروا يف الــبالد{ويف قولــه 

مكــة وكــانوا يف رغــد، فقــال املؤمنــون إن أعــداء اهللا يف هــذا اخلــري وحنــن هلكنــا مــن 

  .٨٨)٩٣/١٠، ١٩٦٨الواحدي (اجلوع واجلهد 

واملــراد بتقلــب الــذين كفــروا تــصرفهم يف . يف اليهــود ومــا تــصيب مــن أمــوال: ثــاينال

  .٨٩)١٥٣/٩ت، .الرازي، د(التجارة واملكاسب

ورد اعتقــاد الكفــرة أ�ــم "٩٠يف اآليــة عاطفــة ومعناهــا قــصر القلــب" لكــن"فجــاءت 

أفـادت حكمـا جديـدا " لكـن"فــ.٩١"متمتعون من احلياة واملؤمنون يف خسران عظـيم

  .به أقناع السامع بالتزام اإلميان فبه اخلري احلقيقي يف الدنيا واآلخرةواملراد 

بعـد أن عـرض املـوىل جـل وعـز حلـال الكفـرة يف األرض ومـا هلـم مـن مظـاهر : قلـت

َالعــزة والتــنعم يف املتعــة، أخــرب أن هــذا قليــل يف كمــه ومدتــه، وبعــده املــأوى فجــاءت 

كــث وأي مــدة تكــون يف املــأوى، روعــة هــذه الكلمــة لتقابــل املتــاع القليــل، فــأي م
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وأي إيـواء يكـون يف جهـنم ـ نـسأل اهللا الـسالمة ـ إنـه اخللـود يف أم اجلحـيم، وبـئس 

  .املهاد

فجاء االستدراك ليقلب اعتقادهم بأ�م منعمـون، ليخـربهم أنـه متـاع الغـرور وبعـده 

  .اجلحيم احلقيقي

قـد نــال مــن خــري وحـىت ال يقــول املــؤمن كمـا قــال قــوم قــارون عنـدما غــرهم ظهــوره و

ُقـال الــذين يريـدون احليــاة الـدنـيا يــا ليـت لنــا مثـل مــا أويت قـارون إنــه {الـدنيا مـا نــال َِّْ ُ َ َ َُ َ َ
ِ ُ َُّ َ َ ُْ ِ ََ ََ َ َْ َ ْ ُ ِ َ

ِ َّ َ

ٍلذو حظ عظيم  ِ
َ ٍّ َ ُ َوقال الذين أوتوا العلم ويـلكم ثـواب الله خيـر لمـن آمـن وعمـل * َ

ِ
َ َ َ ٌ ْ َ ََ ََ ْ

ِ ِ
ْ َ

ِ َِّ ُ ََ ُ َْْ َ ْ ُ ُ َّ َ َ

ََصــاحلا وال ً
ِ

َ يـلقاهــا إال الــصابرون َ ُ
ِ َّ َِّ َ ٍفخــسفنا بــه وبــداره األرض فمــا كــان لــه مــن فئــة * ََُّ ِ ِ

َ
ِ

ْ ُ َ َ َ ْ ََ َ ََ َْ ْ ِِ َ ِ ِ َ َ َ

َيـنصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين  َِ ِ َْ ُْ َْ ِ ِ َِ َ َ ََّ ِ
ُ ْ َُ ملا )]. ٨١(ــ )٧٩: (القصص[} * ُُ

فقــــال اهللا علــــى . رأوا مــــا حــــل بــــه فاضــــت نفوســــهم بالتــــصديق لوعــــد اهللا ووعيــــده

ْوأصبح الذين متنـَّـوا مكانـه بـاألمس يـقولـون ويكـأن اللـه يـبـسط الـرزق لمـن {لسا�م َ َ َ
ِ َِ ِّْ ُُ َُ ْ َ َُ َ ََّ َّ َ ََ ْ َْ َْ ُ ِ َ ِ َ ْ ََ َ

َّ َ ْ

ــــح  ــــا خلــــسف بنــــا ويكأنــــه ال يـفل ُيــــشاء مــــن عبــــاده ويـقــــدر لــــوال أن مــــن اللــــه عليـن ْ
ِ ِ ِْ ُْ َ َ ََ َ َ َُ ْ ََُّ ََ ْ َ ُ ََ َِ َ ََ َ َّ َّ ْ َ ِ

َ
ِ ِ

ْ ُ َ

ُالكافرو
ِ َ   ].٨٢:القصص[} َنْ

ِلكن الذين اتـقوا ربـهم هلم جنَّـات جتـري { ومما يفيده االستدراك بقوله تعاىل: قلت َْ ٌ َ ْ ْ ََُ ُ َّ ْ َ َّ َ
ِ َّ ِ ِ َ

ِمن حتتها األنـهار خالدين فيها نـزال من عند الله ومـا عنـد اللـه خيــر لألبــرار
َ ْ َُ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ

ٌ َ ُْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ْ َْ ْ ًْ ُ َ َ ََ ْ آل [} َْ

  )].١٩٨: (عمران

فاملؤمن يكتفـي . ف الذي جاء للقلب، ليقلب ما قد يتوهم من حال املؤمننيالعط

باخلرب عن الـصادق املـصدوق صـلى اهللا عليـه وسـلم، وال ينتظـر أن يـرى بعينـه هـذه 
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ميــزة ألمــة حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم، لــذلك جــاء االســتدراك ليبــني مزيــة املتقــني 

رهم ما يرونه من علو الكـافرين، بكل ألوان التقى على غريهم، أ�م مصدقون ال يغ

لذلك جاءت البشارة هلم باجلنان ذوات األ�ار مقابـل تقـاهم وصـربهم علـى الـدنيا 

ِوعــدم اغــرتارهم بظهــور الكــافرين القليــل واحملــدود، فنــالوا �ــذا الــصرب علــى املنقطــع، 

 وهــذه أيــضا مقابلــة بــني احلـــالني املتــضادين يف الــدارين، اللهــم بلغنــا تقـــاك. اخللــود

  .ّوهداك ورضوانك ورضنا ورضا عنا
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������ �

احلـــروف حـــروف مبـــاين وحـــروف معـــاين، وحـــروف املعـــاين هـــي الـــيت حبـــث يف  -١

  .معانيها النحاة والبلغاء

ـــأيت مـــشددة وخمففـــة، وأشـــهر . مـــن احلـــروف املركبـــة العاملـــة" لكـــن"احلـــرف  -٢ وت

  .معانيها االستدراك

  .فتنصب املبتدأ و ترفع اخلرب" إن"من أخوات " لكن" -٣

عنــــد النحـــاة هــــو االســــتدراك، وهــــي تفيــــد التأكيــــد، " لكــــن"املعـــىن املــــشهور لـــــ -٤

 .والعطف، وجاء القرآن بكل هذه املعاين، وغريها

لغــري االســتدراك، لكنـا مــن خــالل جميئهــا " لكــن"مجهـور النحــاة نفــوا أن تكـون  -٥

يف الــــسياق القــــرآين نــــرجح مــــا ذهــــب إليــــه الــــسهيلي وغــــريه مــــن أ�ــــا تــــأيت مــــع 

 .للتوكيد، وتأيت خمففة للعطف، وقد تأيت لغري هذه املعايناالستدراك 

حىت تكون لالستدراك، أن تقع بعد نفي، أو شرط، أو إلثبات " لكن"شروط  -٦

وتأكيـــد، وشـــرطها للتأكيـــد كـــذلك، لكـــن تكـــون بـــني متناقـــضني، أمـــا شــــرطها 

لتكــون عاطفــة فهــو أن تكــون خمففــة، مــسبوقة بنفــي أو شــبهه، وأن تكــون الــواو 

 .ائدة الزمةقبلها ز

يف التعبري القرآين حتمل معان بالغية أخرى، ففي طيا�ـا حتمـل " لكن"جاءت  -٧

التنبيه، والتحذير، والتهديد، والوعيد، ويف بعض السياقات جاءت للـتخلص مبـا 

 .يعرف عند البلغاء حبسن التخلص
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ادي محمــد إرشــاد العقــل الــسلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكــریم، أبــو الــسعود العمــ -

  .ن.د.، الشاملة)هـ٩٨٢: المتوفى (بن محمد بن مصطفى 

: إصـــالح الخلـــل الواقـــع فـــي الجمـــل للزجـــاجي، عبـــد اهللا بـــن الـــسید، تحقیـــق -

  . هـ١٣٩٩ ١حمزة عبد اهللا النشرتي، دار المریخ، الریاض، ط

اإلعـراب الكامـل آلیــات القـرآن الكــریم، عبـد الجــواد الطیـب، مكتبــة اآلداب،  -

  .م٢،١٩٩٤ط

نصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین والكوفیین األنباري، اإل -

 –دار الفكـــر : أبـــي البركـــات عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن أبـــي ســـعید الناشـــر 

  .ت.د.دمشق

أســباب النــزول، الواحــدي أبــو الحــسن علــي بــن أحمــد النیــسابوري، مؤســسة  -

 .م١٩٦٨الحلبي وشركاه للنشر والتوزیع، القاهرة، 

 .ن.د. العربي، الحلواني، اإلنترنتأصول النحو -

البحـر المحـیط، أبـو حیـان محمـد بـن یوسـف الـشهیر بـأبي حیـان األندلـسي  -

   هـ ١٤٢٠: صدقي محمد جمیل، دار الفكر ـ بیروت: الثامن تحقیق : القرن 

البــسیط فــي شــرح جمــل الزجــاجي، ابــن أبــي الربــي، تحقیــق عیــاد الثبیتــي،  -

  .م١٩٨٦هـ ١٤٠٧بیروت، . ، دار الغرب اإلسالمي١ط

ــــاس، ط  - ــــضل حــــسن عب ــــم المعــــاني، ف دار ٧البالغــــة فنونهــــا وأفنانهــــا، عل

  .عمان. م١١،٢٠٠الفرقان 

كتـاب اللمـع فــي العربیـة، ابـن جنــي، أبـو الفـتح عثمــان بـن جنـي الموصــلي  -

 الكویـــــت ، -دار الكتـــــب الثقافیـــــة  : فـــــائز فـــــارس الناشـــــر : النحـــــوي تحقیـــــق 

١٩٧٢  .  
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بتفسیر ابن عاشور ابن عاشور، محمد الطاهر التحریر والتنویر المعروف  -

: األولــى، الناشـــر : الطبعـــة )هـــ١٣٩٣(بــن محمـــد بــن محمـــد الطــاهر التونـــسي

 م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ لبنان ، -مؤسسة التاریخ العربي، بیروت 

تفــسیر الطبــري جــامع البیــان فــي تفــسیر القــرآن للطبــري الطبــري أبــو جعفــر  -

مكتـــب التحقیـــق بـــدار : قـــق ، المح)٣١٠ - ٢٢٤(محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري 

 .ت.د.دار هجر. ،١هجر ط

التفسیر الكبیر أو مفاتح الغیب الرازي اإلمـام العـالم العالمـة والحبـر البحـر  -

: الفهامــــة فخــــر الــــدین محمــــد بــــن عمــــر التمیمــــي الــــرازي الــــشافعي ، الطبعــــة 

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ - بیروت-األولى، دار الكتب العلمیة 

إبــراهیم : تحقیــق . ن محمــد بــن علــي الــشریفالتعریفــات الجرجــاني علــي بــ -

 عـدد ١٤٠٥ بیـروت الطبعـة األولـى ، –دار الكتاب العربي : األبیاري الناشر 

  ١: األجزاء 

 مؤســـسة ١علـــي توفیـــق الحمـــد، ط: الجمـــل فـــي النحـــو، الزجـــاجي، تحقیـــق -

  الرسالة، بیروت، دار 

  .هـ١٤٠٤األمل األردن، 

ي، تحقیــق طــه محــسن، المكتبــة الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني، المــراد -

  .م١٩٧٥الوطنیة، بغداد 

سعید : حجة القراءات، ابن زنجلة عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة تحقیق  -

 – ١٤٠٢ بیــــروت الطبعــــة الثانیــــة –مؤســــسة الرســــالة / األفغــــاني دار النــــشر 

١٩٨٢.  

روح المعــاني فــي تفــسیر القــرآن العظــیم والــسبع المثــاني  األلوســي شــهاب  -

علـــى عبـــد البـــارى : مـــود ابـــن عبـــد اهللا الحـــسیني اآللوســـي ، تحقیـــق الـــدین مح

  هـ١٤١٥دار الكتب العلمیة،بیروت:عطیة الناشر



       
  
 

 
 

٩٩٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 "دراسة تفسريية يف أرسار بالغة القرآن" بني اللغة  العربية وبيان القرآن  الكريم " لكن"احلرف  
 

شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ابن عقیل ، عبد اهللا بن عبد الرحمن  -

محمـد محیـي الـدین : المحقـق ) هــ٧٦٩: المتـوفى (العقیلي الهمـداني المـصري 

 القاهرة، دار مـصر للطباعـة ، سـعید جـودة -ر التراث دا: عبد الحمید الناشر 

   م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠العشرون : السحار الطبعة 

شــــرح الرضــــي علــــى الكافیــــة، الرضــــي، رضــــي الــــدین محمــــد بــــن الحــــسن  -

 .ن.د.االستراباذي ، الشاملة

ـــدین أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن عبـــد  - ـــشافیة الطـــائي كمـــال ال ـــة ال شـــرح الكافی

 .م١٩٨٦تراث، ،، دار المأمون لل١اهللا،ط

الصاحبي، ابن فارس أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا تحقیـق، الـسید  -

 .ت.أحمد صقر، مطبعة الحلبي، مصر، د

زهــران : تحقیـق. الجرجـاني عبـد القـاهر. العوامـل المائـة فـي أصـول العربیـة -

 .٢البدراوي، دار المعارف، القاهرة، ط

لـدین عبـد الـرحمن امي نـور االفوائد الضیائیة شرح كافیة ابن الحاجب، الحـ -

  .الدكتور أسامة طه الرفاعي: ، دراسة وتحقیق )هـ٨٩٨(الجامي 

الكتـــــاب، ســـــیبویه، تحقیـــــق عبـــــد الـــــسالم محمـــــد هـــــارون، عـــــالم الكتـــــاب،  -

 ت.د.بیروت

: كتــــاب العــــین الفراهیــــدي أبــــي عبــــد الــــرحمن الخلیــــل بــــن أحمــــد، تحقیــــق  -

  .ت.د.ة الهاللإبراهیم السامرائي دار ومكتب.مهدي المخزومي ود.د

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل فـي وجـوه التأویـل الزمخـشري،  -

دار الكتـاب . الـسادس:ق ) هــ٥٣٨ ـ ٤٦٧(جاراهللا أبو القاسم محمود بن عمر 

 ٤:  هـ عدد األجزاء ١٤٠٧: العربي ـ بیروت سنة الطبع 
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د بن عبد العزیز بن أحم. كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي -

عبــد اهللا محمــود : المحقــق ) هـــ٧٣٠: المتــوفى (محمــد، عــالء الــدین البخــاري 

  م١٩٩٧/هـ١٤١٨بیروت –محمد عمر الطبعة األولى دار الكتب العلمیة 

العكبــري، أبــو البقــاء "  معجــم فــي المــصطلحات والفــروق اللغویــة" الكلیــات  -

ـــــق ـــــومي، تحقی ـــــن موســـــى الحـــــسیني الكف ـــــش : أیـــــوب ب  محمـــــد -عـــــدنان دروی

   .-هـ ١٤١٩ - بیروت -مؤسسة الرسالة : لمصري، دار النشرا

لكن في القرآن الكریم دراسة تركیبیة داللیة، فتحیة عبیدة، جامعة الجزائـر،  -

  .م٢٠٠١قسم الرسائل، كلیة اآلداب واللغات، الجزائر 

لسان العرب ابـن منـضور، محمـد بـن مكـرم بـن منظـور األفریقـي المـصري  -

  .ن.، د١٥: وت الطبعة األولى عدد األجزاء  بیر-دار صادر : الناشر 

المحـــرر الـــوجیز، ابـــن عطیـــة، أبـــو محمـــد عبـــد الحـــق بـــن غالـــب بـــن عبـــد  -

، )هـــــــ٥٤٢: المتــــــوفى (الــــــرحمن بــــــن تمــــــام بــــــن عطیــــــة األندلــــــسي المحــــــاربي 

  ن.د.الشاملة

البیـضاوي ناصـر الـدین ) تفـسیر البیـضاوي(مـدارك التأویـل وأسـرار التنزیـل  -

 –دار الفكــر :  عمــر بــن محمــد الــشیرازي ، دار النــشر أبــو ســعید عبــد اهللا بــن

  .ت.د.بیروت

معتـــرك األقـــران فـــي إعجـــاز القـــرآن، الـــسیوطي، اإلمـــام جـــالل الـــدین عبـــد  -

 .على البجاوي، دار الفكر العربي: الرحمن بن أبي بكر تحقیق

معاني الحروف، الرماني، تحقیق عبد الفتاح إسماعیل شلبي، دار الشرق،  -

   ١٩٨١ـــ ـ١٤٠١ ٢جدة، ط

معجــم مقــاییس اللغــة، ابــن فــارس أبــو الحــسین أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا  -

  .ت.دار الفكر، د: عبد السالم محمد هارون الناشر : المحقق 



       
  
 

 
 

٩٩٧
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مغني اللبیب عن كتب األعاریب ابن هشام جمال الدین أبو محمد عبـداهللا  -

مـــازن المبـــارك ومحمـــد علـــي .د: بـــن یوســـف بـــن هـــشام األنـــصاري ، تحقیـــق 

 .م١٩٨٥ بیروت الطبعة السادسة ، -دار الفكر  :  الناشر حمداهللا

المفصل في علم العربیة، الزمخـشري، جـاراهللا أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر  -

 .٢، دار الجیل، بیروت، ط

محمـد عبـد : المقتضب، المبرد، محمد بن یزیـد المبـرد، أبـو العبـاس تحقیـق -

  .الخالق، عالم الكتاب، بیروت

و، الـــــسهیلي، تحقیــــــق محمـــــد ابـــــراهیم البنــــــا، دار نتـــــائج الفكـــــر فــــــي النحـــــ -

  .ت.د.االعتصام

النحــو العربــي نقــد وتوجیــه، مهــدي المخزومــي، المكتبــة المــصریة، بیــروت  -

 .م١،١٩٦٤ط

 .م٥،١٩٧٥النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف بمصر، ط -

النهر المـاد مـن البحـر المحـیط، أبـو حیـان محمـد بـن یوسـف الـشهیر بـأبي  -

  .هـ ١٤٠٧ ١ي دار الجنان، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت طحیان األندلس

همـع الهوامـع فـي شــرح جمـع الجومـع، الـسیوطي، اإلمــام جـالل الـدین عبــد  -

تحقیـــــق عبـــــد العـــــال ســـــالم، دار البحـــــوث العلمیـــــة، .  الـــــرحمن بـــــن أبـــــي بكـــــر

 .ت.د.الكویت

 


