
 (55)من نكت القرآن 

 كأنّ يْ و  

 

 شاُء ِمنبُسط الرزق  لم ن ي  اهلل  ي   كأنّ يْ و  وأصبح الذين تمّنوا مكان و باألمس يقولون )
 .22القصص ( ال ُيفمح الكافرون كأّنويْ و  ف  بنا قِدر لوال أن مّن اهلُل عمينا لخس  عباده وي  

 

 :مالحظة

لثالثة األخيرة المتعمقة قفز إلى السطور ايمكن لمقارئ الراغب في االختصار ال
 .بين األقوال بالترجيح

 

يْ   : كأنو 

 :ة أقوالخمسفييا 

ذف حُ  .اهلل أنّ  اعممْ  ويمك  : المعنى. أنّ +  اعممْ + كاف الخطاب + ويل  -1
 .مثل النحت، (ويكأنّ )فصارت ، (اعممْ )ذف وحُ ، (ويل)منيا الم 

 .أنّ + كاف الخطاب +  يْ و   -2



. شبو األمر أن يكون كذا، يُ ، أقّدر، أحسبأظنّ : بمعنى: كأنّ  .كأنّ + و ْي  -3
 .ياوصمُ  كثر الكالم بيا فتمّ 

 :و يْ 

 .حرف تندم -
 .كممة تفجع -
 .اعجبْ : بمعنى ،وْ وم   وْ ، مثل ص  اسم فعل .كممة تعجب -
حسانوأما : كممة تقرير، كقولك -  .ترى إلى صنع اهلل وا 

 

 أنّ +  ك  يْ و   -4

 :ويك  

 .إن اهلل يبسط: المعنى .كممة ابتداء وتحقيق -
 .أما بعد: في قولك (أما)أال تفعل، و: ، في قولك(أال): تنبيو بمنزلة -
 : قال عنترة .و، أسقطت المُ ويمك   -

 أقدم ويك عنتر   الفوارسِ  يا          قيلُ م  قرأ سُ ى نفسي وأبْ ف  ولقد ش      

 

 :كممة واحدة :كأنّ يْ و   -5



 .اهلل أنّ  ويمك اعممْ  -
و ويكأنّ : نا؟ فقالأين أبنُ : قالت أعرابية لزوجيا .اهلل أال ترى أنّ  .اهلل ألم تر  أنّ  -

 .البيت و وراء  أال ترين  : أي. وراء البيت
 .رحمة لك -

 

 :التقادير كميا معنى اآلية إذا جمعنا

كيم العجب اقبتو، وتممّ ون منزلة قارون ندموا لما رأوا من سوء عالذين كانوا يتمنّ  أنّ 
ن مِ  ر اهلل ليمموا وجوب الرضا بما قدّ ، وتعمّ تصرفات اهلل تعالى في خمقو ن خفيّ مِ 

 .(ابن عاشور) رزق، وخاطب بعضيم بعًضا في ذلك

 

 :حأنا أرجّ 

. والكاف لمتشبيو، وليس لمخطاب .لمتعجب: يْ و  . كأنّ + و ْي : أنيا مؤلفة من كممتين
ضافة إلى ما وىذا باإل. وتعقيد دٌ عْ فييا بُ و  تغمب عمييا صنعة النحاة، واألقوال األخرى
تخفيف عن القارئ الذي ال يريد الدخول كثيًرا في خالفات أيًضا فيو  ،فيو من ترجيح

 .بالصواب واهلل أعمم العمماء،

 رفيق يونس المصري                                   م 22/3/2012الخميس 



 


