
  ١

  
  
  
  

  مســــاِئُل
"ِإذَن"  

  
  إعداد

  * اهلامشيأمحد بن حممد بن أمحد القرشي. د
 

  
  
  

                                                
 خترج من كلية اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية، وأمتَّ دراسته العليا يف جامعة أم القرى، *

، مث عين أستاذاً مساعداً يف كلية املعلمني باملدينة )هـ١٤١٥(وحصل على الدكتوراه 
  ).هـ١٤١٦(املنورة بقسم اللغة العربية 
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  ٢

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

m:  
  : وبعد،احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده

فقد كان من مجلة ما اعتىن به علماء العربية دراسة النحو العـريب عامـة،               
أحوال األدوات ودرسوها مـن خمتلـف        تتبعوا   فقدوأدوات املعاين خاصة،    

  :جوانبها
أصلها، عملها، شروط عملها، إمهاهلا، زيادا، حذفها، أقسامها، معانيهـا،          

  .…لغاا، امسيتها، حرفيتها، اتصاهلا بغريها، بساطتها أو تركيبها، 
  :وقد سلك النحويون يف دراستهم أدوات املعاين ثالثة مناهج

دوات ضمن أبواب النحو ومباحثه ومسائله،      درس النحاة األ  : املنهج األول 
معـاين  "، والفراء يف    "املقتضب"، واملربد يف    "الكتاب"كأمثـال سيبويه يف    

، "اجلُمـل "، والزجاجي يف    "األصول يف النحو  "، وابن السـراج يف     "القرآن
" اللمع"، وابن جنى يف     "اإليضاح العضـدي، وكتب املسائل   "والفارسي يف   

، وابـن مالـك يف      "الكافيـة "، وابن احلاجب يف     "املفصل"والزخمشري يف   
  .وغريهم ممن تناول الكتب السابقة بالشرح" التسهيل"

درس بعض النحاة أدوات املعاين دراسة مستقلة، إذْ أفردوها         : املنهج الثاين 
بكتب متخصصة تتناوهلا بالدراسة واالستقصاء من خمتلف جوانبها، من هذه          

" اُألزهية"للرماين، و " معاين احلروف "للّزجاجي، و " حروف املعاين : املؤلفات
جـواهر  "، و للمرادي" اجلىن الداين "للمالقي، و   " رصف املباين "للهروي، و 

  .، وغريهاالبن هشام األنصاري" مغين اللبيب"، ولإلربلّي" األدب
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سلك بعض النحاة مسلكاً آخر يف دراسة أدوات املعـاين،          : املنهج الثالث 
 من خمتلـف جوانبـها،   سر تدسلك يتمثل يف دراسة أداٍة واحدٍة، إذْ    هذا امل 

، وأمحد بن فـارس يف      "كتاب الالمات "وممن سلك هذا املنهج الزجاجي يف       
، وابـن  "رسالة كالّ يف الكالم والقرآن"، وأبو جعفر الطربي يف    " كالّ ةمقال"

وعثمان " ة مبن الشرطية  املباحث املَرِضية املتعلق  "هشام األنصاري يف رسالته     
  .وغَريهم من النحويني" أي املشددة"النجدي يف رسالة 

والـذي شـجعين    من خمتلف جوانبها،    " ِإذَنْ"لذلك أردت أن أقوم بدراسة      
، )٢/١٢(للمربد ) املقتضب(يف كتاب ) باب ِإذَنْ(لدراستها، أنين كنت أقرأ  

، )فِرد باباً ملسائلها إن شـاء اهللا      إىل أَنْ ن  " إذَنْ"فهذه حال   : (واستوقفين قوله 
، وإنما استعرض   "ِإذَنْ"مل يفرد باباً ملسائل     : (علّق عضيمة على املسألة بقوله    

  ).النواصب يف اجلزء الرابع
عندئذ مشرت عن ساعد اجلد، وعقدت العزم على تتبع مسائلها يف بطـون             

تفسري، وعلـوم   أدوات املعاين، واملعاجم، وال   كتب   و أمات الكتب النحوية،  
  .القرآن، والقراءات

وبعد مجع املسائل، ودراستها، متّ تقسيمها على ثالث عشرة مسألةً، يسبقها           
  .مقدمةٌ، ويتلوها اخلامتة، مث فهرس املصادر واملراجع، مث فهرس املوضوعات

  ").ِإذَنْ"مسائل (: وقد جعلت هذه الدراسة بعنوان
  : التايلأما املسائل اليت درستها فهي على النحو

  ".ِإذَنْ"أصل : املسألة األوىل
  .عملها: املسألة الثانية
  ".ِإذَنْ"شروط عمل : املسألة الثالثة
  .معناها: املسألة الرابعة
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  .ِإن وقعت بني شيئني متالزمني" ِإذَنْ"حكم : املسألة اخلامسة
  .إذا فُصل بينها وبني الفعل بفاصٍل" ِإذَنْ"حكم : املسألة السادسة

  .الفعل املستقبلوالواقعة بني حرف العطف "ِإذَنْ " حكم: لسابعةاملسألة ا
  .مع استيفاء شروط العمل" ِإذَنْ"حكم إلغاء عمل : املسألة الثامنة
  .إذا وقع بعدها املاضي مصحوباً بالالم" ِإذَنْ"حكم : املسألة التاسعة
  ".ِإذَنْ"إعراب الفعل املنصوب بعد : املسألة العاشرة
  يف عوامل األمساء"ظَن"ـيف عوامل األفعال ب"ِإذَنْ"تشبيه: عشرةاملسألة احلادية

  ".ِإذَنْ"الوقف على : املسألة الثانية عشرة
  .كتابتها: املسألة الثالثة عشرة

  
جامعاً، واهللا أسأل أن جيعلـه      " ِإذَنْ"أرجو أن أكون ما قدمته نافعاً، وملسائل        

نا حممد وآله وصحبهخالصاً لوجهه الكرمي، وصلّى اهللا وسلّم على نبي.  
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  )١(".ِإذَنْ"أصل : املسألة األوىل
، هل هي حرف أو اسم؟ وهل هي بسيطةٌ         )ِإذَنْ(اختلف النحويون يف أصل     

أو مركبةٌ؟ ذهب اجلمهور إىل أنها حرف، وذهب بعض الكوفيني إىل أنهـا            
وفة، ن اجلملة احملذ  مالظرفية حلقها التنوين عوضاً     " إذا"اسم ظرٍف، وأصلها    

، حذف ماتضاف   )إذا جئتين أكرمك  : (أن تقول ) ِإذَنْ أكرمك (إذ األصل يف    
، وحذفت األلف   )حينئٍذ(، وعوض منـه التنوين كما عوضوا يف        "إذا"إليه  

  .بباللتقاء الساكنني، ونقلت إىل اجلزائيـة فبقى فيها معىن الربط والس
 الذي يلوح  : (قـال، ف  الدين إىل ماذهب إليه بعض  الكوفيني       وذهب رضي

حذفت اجلملة املـضاف إليهـا،      " إذْ"ي أنّ أصله    ويغلب يف ظن  " ِإذَنْ"يل يف   
وعوض منهـا التنوين لـما قُصد جعله صاحلاً جلميع األزمنة الثالثة بعدما           
كان خمتصاً باملاضي، وذلك أنهم أرادوا اإلشارة إىل زمـان فعـٍل مـذكوٍر       

و مبعىن مطلق الوقت خلفة لفظه، وجردوه عن        الذي ه " إذْ"فقصدوا إىل لفظ    
معىن املاضي وجعلوه صاحلاً لألزمنة الثالثة، وحذفوا منه اجلملة املضاف هو           
إليها، ألنهم لـما قصدوا أن يشريوا به إىل زمان الفعل املذكور، دلّ ذلـك       

أنـا  : "الفعل السابق على اجلملة املضاف إليها، كما يقول لك شخص مثالً          
وقـت  : ، أي "إذْ تزورين أكرمـك   : "، أي "كِإذَنْ أكرم : "، فتقول "أزورك

  زيارتك يل أكرمك، وعوض التنوين من املضاف إليه؛ ألنه وضع يف األصل 

                                                
، ٢/٢٣٥،٢٣٨، وشرح الكافية للرضي ٤/٢٠، وشرح التسهيل ١٣٤  ينظر نتائج الفكر )١(

اصد ـح املقـ، وتوضي٣٦٣، واجلىن الداين ٤/١٦٥٠، واالرتشاف ١٥٧ورصف املباين 
، والتصريح ٣/٧٤، واملساعد ١٥ اللبيب ، ومغين٣٣٩، وجواهر األدب ٤/١٩٠
  .٤/٣٠٨وايف ، والنحو ال٣/٢٩٠، واألمشوين ٢/٦، واهلمع ٢/٢٣٤
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  .)٢()…مبين" إذْ"، إالّ أنهما معربان و"كلٍّ وبعٍض"الزم اإلضافة، فهو كـ
 "أَنْ"ضـمار   وإذا جاز لك إ   : (ويؤكد على امسيتها يف أكثر من موضٍع بقوله       

الواو، والفاء، وأو، وحىت، فهالّ جاز إضمارها بعد        : بعـد احلروف اليت هي   
الستبـشاعهم  " ِإذَنْ" بعد   "أَنْ"، وإنما مل جيز إظهار      - يعين ِإذَنْ    –االسـم  

  .)٣ ()للتلفظ ا بعدها
كنواصب الفعل اليت ال يفصل بينها وبـني        " ِإذَنْ"و: (وقال يف موضٍع آخر   

ملّا كان امساً خبالف أخواته جاز أن يفصل بينـه وبـني            " ِإذَنْ" أنّ   الفعل، إالّ 
  .)٤ ()الفعل
وقَلْب نوا يف الوقف ألفاً يـرجح جانـب         ( :هـنه رجح امسيتها بقول   ِإبل  

  .)٥ ()امستيها
واختلف النحويون أيضاً يف بساطتها وتركّبها، فذهب اجلمهـور إىل أنهـا            

  ).إذا وأنْ(أو ) إذْ وأنْ(بسيطة المركبة من 
               هـا حـرفوذهب اخلليل يف أحد أقواله فيما حكى عنه غري سيبويه إىل أن

، وغَلب عليها حكم احلرفية، ونقلت حركة اهلمـزة        "أَنْ"و" إذْ"مركب من   
  .إىل الذّال، مثّ حذفت والتزم هذا النقل

وليس … : (قـالفهذا الرأي بعض الكوفيني، وابن مالك،         ىلإوممن ذهب   
ـ     " ِإذَنْ"يف هذا نص على أنّ انتصاب املضارع بعد           "أَنْ"عنـد اخلليـل بـ

   حمذوفا مهزا "أَنْ"اليت للتعليل، و" إذْ"مضمرة، جلواز أن تكون مركبةً مع 

                                                
  .٢/٢٣٥  شرح الكافية )٢(
  .٢/٢٣٧ شرح الكافية  )٣(
  .٢/٢٣٧ شرح الكافية  )٤(
  .٢/٢٣٨ شرح الكافية  )٥(
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  ).غري مركبة" ِإذَنْ"بعد النقل، والقولُ به على ضعفه أقرب من القول بأنّ 
 "أَنْ"و" إذْ"مركبةٌ مـن  " ِإذَنْ"بأنّ والقولُ : (ويؤكّد ابن مالك تركّبها بقوله    

  .)٦ ()أسهلُ منه
، "أَنْ"و" إذا"وذهب أبو علي الرندي تلميذ السهيلي إىل أنها مركبـةٌ مـن           

اللتقاء الساكنني، مثّ تعطى ما تعطى     " إذا"، مث حذفت ألف     "أَنْ"حذفت مهزة   
  .)٧ ()أنْ(، والنصب كـ)إذا(كلّ واحدة منهما، فتعطى الربط كـ

وهذا فاسـد مـن     : (مركبةٌ، بقوله " ِإذَنْ"وقد رد املالقي على من زعم أنّ        
  :وجهني
أنّ األصل يف احلروف البساطة، وال يدعي التركيـب إالّ بـدليٍل             : أحدمها
  .قاطٍع

 لكانت ناصبةً على كلّ حاٍل،      "أَنْ"و" إذْ"أنها لو كانت مركبةً من      : والثاين
   العمل يف املواضع املذكورة قبلُ دليلٌ على عـدم          تقدمت أو تأخرت، وعدم 

  .)٨ ()التركيب
  .عملها: املسألة الثانية

إذا جاء الفعل املـضارع منـصوباً       " ِإذَنْ"اختلف النحويون أيضاً يف عمل      
  . مضمرة بعدها؟"أَنْ"أو " ِإذَنْ"بعدها، ما الناصب له؟ هل الناصب له 
تنصب بنفسها، وهو مامسعـه عـن       ذهب سيبويه وأكثر النحويني إىل أنها       

إذا كانت جواباً، وكانت مبتـدأةً      " ِإذَنْ"علم أنّ   ا: (اخلليـل، قال سيبويه  
  : يف االسم إذا كانت مبتدأةً، وذلك قولك" أُرى"عملت يف الفعل عمـل 

                                                
  .١٥٧، ورصف املباين ٢/٢٣٨، وانظر شرح الكافية للرضي ٤/٢٠  شرح التسهيل )٦(
  .٢/٦، واهلمع ٤/١٦٥٠  االرتشاف )٧(
  .١٥٧  رصف املباين )٨(
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  .)٩(")ِإذَنْ آتيك"و" ِإذَنْ أجيئَك"
بنفسها، بل الفعل وذهب اخلليل بن أمحد يف أحد قوليه إىل أنها ليست ناصبةً        

  . مضمرة، وهو مارواه عنه أبو عبيدة"أَنْ"منصوب بـ" ِإذَنْ"بعد 
، "ِإذَنْ" مضمرة بعد    "أَنْ": وقد ذكر يل بعضهم أنّ اخلليل قال      : (قال سيبويه 

 فكـانت مبنـزلة الالّم وحـتى ألضمرا  "أَنْ"ولـو كانت مما يضمر بعده      
؛ ألنّ  "ِإذَنْ يأتيـك  "فكان ينبغي أن تنصب     ،  "عبد اهللا ِإذَنْ يأتيك   : "إذا قلت 

، "ِإذَنْ يأتيك عبـد اهللا    : "املعىن واحد، ومل يغير فيه املعىن الذي كان يف قوله         
فهذا مارووا، وأما مامسعت منه      كما يتغير املعىن يف حتى يف الرفع والنصب،       

  .)١٠ ()فاألولُ
       جاج، والفارسـي١١(وممن ذهب إىل مذهب اخلليل الز(  الـدين   ، ورضـي 

  .ستراباذياال
وكـال القـولني    : (قال الزجاج بعد أن حكى رأي سيبويه ورأي اخلليـل        

، "أَنْ" النصب يف سـائر األفعـال        – عندي   – إالّ أنّ العامل     حسـن مجيلٌ 
  ).وذلك أجود، إما أن تقـع ظاهرة أو مضمرة

ر على ما تـِصف وقَـع       تأويله إنْ كان األم   ": (ِإذَنْ أكرمه "وقال يف تأويل    
  .)١٢(")ِإذَنْ"مقدرةٌ بعد " أُكرمه" مع "أَنْ"ِإكْرامه، فـ

   إليه،ا الفارسي فذهب إىل أنها العاملةُ بنفسها، وهو خمالف لـما نسب ـّأَم

                                                
  .٣/١٢  الكتاب )٩(
  .١/٦٩٨، والنكت يف تفسري الكتاب ٣/١٦  الكتاب )١٠(
، ٤/١٩٠، وتوضيح املقاصد ٣٦٤، واجلىن الداين ٤/١٦٥٠  ينظر رأيهما يف االرتشاف )١١(

  .٢/٦واهلمع 
  .٢/٦٣  معاين القرآن )١٢(
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، وإنمـا   "ِإذَنْ"ومما ينتصب الفعل بعده من احلروف اليت التضمر         : (قـالف
، وربما قال به يف كتاب آخر،       )١٣()…اً،  تعمل يف الفعل إذا كـانت جواب     

  .أو أنه يقول ما
وميكـن  : (أَما الـرضي فقد دافع عن مذهب اخلليل ورد على سيبويه بقوله   

بعـد  " أَنْ"وإذا جاز لك إضمار     : ( قال مثّ) توجيه هذا القول على ماذكرنا    
عـد  الواو، والفاء، وأو، وحتى، فهالّ جاز إضمارها ب       : احلـروف اليت هي  

  )الستبشاعهم للتلّفظ ا بعدها" ِإذَنْ" بعد "أَنْ"االسم، وإنما مل جيز إظهار 
اليت يليهـا املـضارع معـىن    " ِإذَنْ"فلما احتمل   : (ويؤكّد ذلك أيضاً بقوله   

اجلزاء، فاملضارع مبعىن االستقبال، واحتمل معىن مطلق الزمان، فاملـضارع          
، نصب املضارع   "ِإذَنْ"زاء يف   مبعىن احلال، وقصـد التنصيص على معىن اجل      

  .).…املقدرة؛ ألنها تخلّص املضارع لالستقبال، " أَنْ"بـ
وجتويز الفصل بينها وبني منـصوا      : (ويربهن بأنها غري عاملة بنفسها بقوله     

ـ        ، "أَنْ"بالقسم، والنداء، والدعاء، يقوى كوا غري ناصـبة بنفـسها، كـ
  .)١٤ ()رف ومعموله مبا ليس من معموله، إذْ اليفصل بني احل"لَن"و

أما ابن مالك فريى أنه اليوجد نص على أنّ اخلليل يـذهب إىل أنّ الفعـل                
ـ   ، وما رواه عنه أبو عبيـدة       "ِإذَنْ" مضمرة بعد    "أَنْ"املضـارع منصوب ب

وما عزاه إىل اخلليل من أنّ الفعـل        : (النص فيه على مذهب اخلليل، إذْ قال      
ـ " ِإذَنْ"بعد    يف أول    مضمرة، ِإنما مستنده فيه قول السريايفّ      "أَنْ"منصوب ب

الينصب شـيء   : روى أبو عبيدة عن اخلليل أنه قال       ")١٥ (:شرح الكتـاب 

                                                
  .١٠٥٤، واملقتصد ٣٢٠ اإليضاح )١٣(
  .٢٣٨، ٢/٢٣٧  شرح الكافية )١٤(
  .١/٨٤  شرح الكتاب للسريايف )١٥(
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ـ    كي، ولَـن، وِإذَنْ ، وغـري      :  مظهرة أو مضمرة يف    "أَنْ"من األفعال إالّ ب
 عند اخلليل   "ِإذَنْ"، وليس يف هذا نص على أنّ انتصاب املضارع بعد           "ذلك
 حمذوفاً "أَنْ"اليت للتعليل، و " إذْ" مضمرة، جلواز أن تكون مركبةً مع        "أَنْ"بـ

، والقول به على ضعفه "لَن"مهزا بعد النقل، على حنو مايراه يف انتصابه بعد 
ـ     مركبةٍ غري" ِإذَنْ"أقرب من القـول بأنّ       "أَنْ"، وانتصاب املضارع بعدها ب

يف تأويل مبتـدٍأ الزٍم  " ِإذَنْ"م إالّ على أنْ يكون مابعد    مضمرة؛ ألنه اليستقي  
قبله ليست حرفاً بل ظرفاً خمرباً بـه عـن املبتـدأ،            " ِإذَنْ"حذف خربه، أو    

فقُطعت عن اإلضافة وعوض عنها التنوين، وكالمهـا يف غايٍة         " إذا"وأصلها  
  .)١٦ ()منهأسهل " وأَنْإذْ "مركبة من " ِإذَنْ"من التكلف، والقـول بأنّ 

بعـدها  " أَنْ"ليست ناصبة بنفسها، وأَنّ     " ِإذَنْ"هذه آراء وأدلة القائلني بأنّ      
  .مقدرةٌ، ماعدا ابن مالك فقد دافع عن مذهب اخلليل وبين وجهة نظره

مـضمرة  " أَنْ"أَما مجهور النحويني فريون أنها الناصبة للمضارع بنفسها، ال         
اجلمهور مدلّال على فساد املذهب اآلخـر        وقد انتصر املالقي ملذهب      ،بعدها

حىت، وكي، والمهـا،  "قاسها على " أَنْ"وكأنّ من نصب بإضمار   : (ولهـبق
 ها، والم  ألنّ حىت، وكي، والم    ؛، وال يصح القياس على ذلك     "والم اجلحود 

 جلواز دخوهلا على املصادر، ورمبا ظهرت       ؛"أَنْ"اجلحود إنما تنصب بإضمار     
اليصح " ِإذَنْ" وملا كانت  ،ا يف بعض املواضع على ما يبين بعد       مع بعضه " أَنْ"

بعـدها يف   " أَنْ"دخوهلا على مصدٍر ملفوٍظ به وال مقدٍر، واليصح إظهـار           
  .)١٧ () مل جيز القياس يف نصب مابعدها على ماذُكر،موضٍع من املواضع

                                                
  .٤/٢٠  شرح التسهيل )١٦(
  .١٥٧  رصف املباين )١٧(
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   .)١٨("ِإذَنْ"شروط عمل : املسألة الثالثة

حرف ينصب املضارع بثالثة شـروط،      " ِإذَنْ"إىل أنّ   ذهب أكثر النحويني    
وبعض النحاة جعلها أربعة، وبعضهم فصل الشروط فجعلها مخسة، ومـن           

  : شروٍط ستةَملضارعاالنحاة من اشترط يف نصبها 
  . يف صدر الكالمواقعةً" ِإذَنْ"أن تكون : األول

خرت أُلغيت حتماً   يف أول الكالم؛ ألنها حينئٍذ يف أشرف حماهلا، فإن تأ         : أي
بال خالف؛ ألنّ الفعل املنـصوب الجيـوز تقدميـه          " أكرمك ِإذَنْ : "حنـو

وقعت حشواً يف الكالم وذلك بأن اعتمد       : علىناصبه، أَما إذا توسطت، أي    
مابعدها على ماقبلها، مثل أن تتوسط بني الشرط وجزائه، وبـني القـسم             

  .لصور كلّهاوجوابه، وبني املبتدأ وخربه، وجب إلغاؤها يف ا
فإن تقدمها كالم ومتّ دوا جاز أن تستأنف ا، وتنصب ويكون جواباً، كما     

مة الضيبنلو مل يتقدمها شيء، وذلك حنو قول عبداهللا بن ع:  
  )١٩( العِري مكْروبِإذَن يرد وقَيد  يتهـزع سِوردد ِحمارك التناُ

                                                
، واملقتصد ٣٢٠، واإليضاح ١/٨٤، وشرح الكتاب للسريايف ٢/١٤٨ول ـر األصـ  ينظ)١٨(

، ٩/١٤، وابن يعيش ١/٥٤٠، وكشف املشكل ٣٤٢، وشرح امللحة للحريري ٢/١٠٥٤
، واجلىن ٤/١٨٧، وتوضيح املقاصد ٢/٢٣٧، وشرح الكافية للرضي ١٣٨وامللخص 

، والتصريح ١٦ ، واملغين٦٢، وشرح قطر الندى ٣٣٩ر األدب ـواهـ، وج٣٦١الداين 
  .٢/١٣٥، واألشباه والنظائر ٢/٦، واهلمع ٢/٢٣٤

، واألصول ٢/١٠، واملقتضب ٣/١٤، وهو من شواهد الكتاب ٣٨٣  البيت يف املفضليات )١٩(
ت سيبويه ، وشرح أبيا٢/١٣٢، والتعليقة ١/٨٤اب للسريايف ـرح الكتـ، وش٢/١٤٨
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  ١٢

نّ ماقبله من الكالم قد اسـتغىن ومتَّ، أال          أل ؛فهذا نصب : (قال ابن السراج  
كالم قد متَّ، مثّ استأنف كأنـه       " ردد محارك التنـزع سِويته   اُ: "ترى أنّ قوله  

  .)٢٠(")يد العِري مكروبِإذَنْ يرد وقَ: "ال أفعلُ ذاك، فقال: أجاب من قال
  .أن يكون الفعل املضارع بعدها مستقبالً: الثاين

فترفع؛ " ِإذَنْ أظنك صادقاً  : "حاالً فال ينصب، كقولك ملن يحدثك     فإن كان   
  .ألنه حالٌ، والفعل املنصوب اليكون إالّ مستقبالً

وهو أالّ تدخل إالّ على مستقبل، فإذا أدخلناها على : (قال أبو علي الشلوبني  
  ناصـب  الدنيا ألنه ليس يف     ؛فعـل حاٍل مل تعمل أصالً وإن كانت متقدمة       
  .)٢١ ()يدخل على فعل حاٍل، فوجب هلا هنالك اإللغاء

  .والفعل بفاصل" ِإذَنْ"أالّ يفصل بني : الثالث
أن يكون املضارع متصالً ا لضعفها مع الفصل عن العمل فيما بعدها،            : أي

فإنْ فُصلت بفاصل بطل عملها، إالّ أن تفصل بواحٍد من اثنني، فإنّ الفصل             
، وأجاز بعض النحويني الفصل بغري      "ال"و" القسم: "بذلك كَال فصٍل، ومها   

  .ماسبق ذكره، وهو ماسنوضحه بالتفصيل يف موضعه
  :)٢٢(وإىل الشروط الثالثة اليت سبق ذكرها أشار ابن مالك بقوله

  ِإنْ صدرت، والِْفعلُ بعد موصالَ  الْمستقْبالَ" ِإذَِن"ونصبوا بـ

                                                                                                          
، وشرح التسهيل ٧/١٦ن يعيش ـ، واب١/٦٩٩ت ـوالنك، ١٩٨والصاحيب ، ٢/١٠٠
  .١٥٢، ورصف املباين ٢/٤٧٨، وشرح اجلزولية ٢/٢٣٨، وشرح الكافية ٤/٢١

  .١/٣٩٦، وينظر التبصرة والتذكرة ٢/١٤٨  األصول )٢٠(
  .٢/٤٧٧  شرح اجلزولية )٢١(
  .٤/١٨٧، وتوضيح املقاصد ٦٦٥ الناظم ، وشرح األلفية البن٦٠  ألفية ابن مالك )٢٢(
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  ١٣

  . تقدير اجلوابأن تكون جواباً أو يف: الرابع
 وجزاٌء، يقول الرجل   " ِإذَنْ"و: (قال الزخمشري فتقول "أنا آتيك : "جواب ، :

له علـى    ، فهذا الكالم قد أجبته به وصريت إكرامك جزاءً        "ِإذَنْ أُكرمك "
  .)٢٣  ()تأويلها إنْ كان األمر كما ذكرت فإني أكرمك(:  وقال الزجاج؛إتيانه

زلة ـدت إكراماً توِقعه يف املستقبل، فصارت مبن      وإنـما أر : (وقال السريايفّ 
  .)٢٤ ()يف وقوعها للمستقبل من األفعال" أَنْ"

ـ     : (وقال ابن هشام   ظـاهرتني أو   " إنْ أو لَـو   "واألكثر أن تكون جواباً لـ
  .)٢٥ ()مقدرتني
  .)٢٦(أالّيكون الفعل الذي بعدها معتمداً على ماقبلها:اخلامس

 فإِن: (قال الفارسي تدوذلـك       اعتم ،ـتبالفعل على شيٍء قبلهــا رفع 
، ترفع؛ ألنّ الفعل معتمد على االبتداء الذي هـو          "أنا ِإذَنْ أكرمك  : "قولك

  .)٢٧(")إنْ تكِرمين ِإذَنْ أُكرمك: "، وكذلك"أنـا"
  .)٢٨(بعد حرف عطف" ِإذَنْ"أالّ تقع : السادس

  فِإذَنْ "أو " كوِإذَنْ آتي: "فإن وقعت بعد حرف عطف كالواو أو الفاء، حنو

                                                
، واملقتصد ٣٢٠، واإليضاح ٢/١٤٨ول ـ، وانظر األص٩/١٢، وابن يعيش ٣٢٣  املفصل )٢٣(

  .٣٣٩، وجواهر األدب ٣٤٢، وشرح امللحة للحريري ٢/١٠٥٤
  .١/٨٤  شرح الكتاب )٢٤(
  .١٥ اللبيب ين  مغ)٢٥(
  ".٢٣"بله، ينظر مصادر هامش   القائلون ذا الشرط هم القائلون بالشرط الذي ق)٢٦(
  .٣٢٠  اإليضاح )٢٧(
، واألندلسي يف شرح ١/٥٤٠  اشترط هذا الشرط احليدرة اليمين يف كشف املشكل )٢٨(

  .٢/١٣٥املفصل، ينظر األشبـاه والنظائر 
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اإللغاء، واإلعمال، واإللغاء أجود وأكثر، وبـه       : ، جاز فيها الوجهان   "آتيك
  .قرأ القُراء

  .)٢٩(معناها: املسألة الرابعة
  .)٣٠ ()فجواب وجزاٌء" ِإذَنْ"وأما : (قال سيبويه

صعب، وقد اضطرب الناس يف معناها،      " ِإذَنْ"وحترير معىن   : (قال أبو حيان  
، واختلف النحويون يف    "اجلواب واجلزاءُ : "يبويه على أنّ معناها   وقد نص س  

  .)٣١ ()فهم كالم سيبويه
 مـا نعم اختلف النحويون يف فهم معناها، والذي يظهر من لفظه أنهـا حيث            

      توجد يكون معناها اجلواب واجلزاء معاً، وهذا ما فهمه األستاذ أبـو علـي
هره، وتكلّف يف كلّ مكـان      ، حيث محل كالم سيبويه على ظا      )٣٢(الشلوبني

  .وقعت فيه أنها جواب وجزاٌء
د هلمـا، وهـو   أما أبو علي الفارسي فإنه فهم من كالم سيبويه أنها قد تـرِ     

، "أحبـك : "أن يقول لك القائل   : األكثر، وقد تتمحض للجواب فقط، حنو     
  .)٣٣(فال يتصور هنا اجلزاء" ِإذَنْ أَظُنك صادقاً: "فتقول

                                                
، ٢/١٧٠،١٧١، وشرح اجلمل البن عصفور ٩/١٣، وابن يعيش ٤/٢٣٤  ينظر الكتاب )٢٩(

، ورصف ٤/١٦٥٤، واالرتشاف ٢/٢٣٦ الكافية ، وشرح٢/٤٧٧وشرح اجلزولية 
، ٢/٦، واهلمع ٢/٢٣٤، والتصريح ١٥ ، واملغين٣٦٤، واجلىن الداين ١٥١املبـاين 

  .١/٦٤ودراسات ألسلوب القرآن 
  .١٩٨، وينظر الصاحيب ٤/٢٣٤  الكتاب )٣٠(
  .١/٤٣٤  البحر احمليط )٣١(
  ".٢٩"نظر ماورد يف هامش ي، و٢/٤٧٧  شرح اجلزولية )٣٢(
  .١٥١رصف املباين ، وينظر ٥٦٣التكملة   )٣٣(
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، وإذا  والصحيح أنها شرط يف موضٍع، وجـواب يف موضـعٍ         : (القيقال امل 
 مل  ألنهكانت شرطاً فال تكون إالّ جواباً، وهذا هو املفهوم من كالم سيبويه،             

  ).ينص على أنهما معاً يف موضٍع واحٍد
وقد رد ابن عصفور على شيخه األستاذ أيب علي الشلوبني يف تكلّفه ملعـىن               

ففهم األستاذ أبو علي الشلوبني هذا على أنه شرط وجواب،    : (، بقوله "ِإذَنْ"
وأخذ اجلزاء مبعىن الشرط، واجلواب جوابه فحيثما جاءت قـدرها بفعلـي            

، "ِإذَنْ أُكرمـك "، "كأنـا أزور : "الشرط واجلزاء؛ فإذا قلت ملن قال لـك    
  .ِإنْ تزرين أكرمك: فمعناه

 ÜWäSçT<ÕWÅWTÊ: ¼: تقدير يف قوله تعـاىل    فلما أخذها هذا املأخذ اضطر إىل هذا ال       
Ö^¢XMÖ hÜWTßVKÖWè WÝYÚ WÜkPYÖ:ÜJðµÖ@Ö »)رـ، فلما ق  )٣٤ه ـإن كن : دفعلت ا فأنـا   ـت

ومل يرد إثبات الضالل    : ضالٌّ، جاءه إثبات الضالل ملوسى عليه السالم؛ قال       
: همعىن قول : لنفسه، فأثار إشكاالً على فهمه، فكان انفصاله عن هذا بأنْ قال          

¼ ðåTßVKÖWè WÝYÚ WÝÿX£YÉHTTVÑ<Ö@Ö »)بأنعمى، فقال له موسى عليـه      : ، أي )٣٥

من اجلـاهلني   : إنْ كنت فعلتها كافراً بنعمتك فأنا من الضالني، أي        : السالم
بأنّ الوكزة تقضي على القبطي.(  

 ألنـه بـىن  ؛وكالمه معترض يف هذا بين االعتـراض: (مث قال ابن عصفور   
شرط وجواب، وليس كذلك، بل إنما هي جـواب  " ِإذَنْ"  أنّ األمـر على 

                                                
  ".٢٠"  سورة الشعراء، آية )٣٤(
  ".١٩"  سورة الشعرا، آية )٣٥(
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  ١٦

" ِإذَنْ أزورك:"مبعىن أنها التقال مبتدأة، والبد أن يتقدمها كالم،فال تقول أبداً   
  .)٣٦  ()ابتداء،فهي جواب وتكون جزاًء، وال يلزم أن يكون ذلك فيها جمموعاً

واألكثـر أن  : (؟ بقولهجواباً" ِإذَنْ"وقد بين ابن هشام األنصاري مىت تكون       
  .)٣٧ ()ظاهرتني أو مقدرتني" لو"أو " ِإنْ"تكون جواباً لـ

تكون جواباً وجزاًء، فقد جيتمع فيها هذان، وقـد  " ِإذَنْ"وخالصة القول إنّ   
، فهـذا   "ِإذَنْ أُكرمك "،  "أنا أزورك : "ينفرد أحدمها، فإذا قلت ملن قال لك      

ك: "كـ وجزاٌء؛ وإذا قال لجوابك صادقاً: "له ولـ، فتق"أُحبِإذَنْ أظن" ،
، وتكـون يف بعـض   فهذا جواب الجزاء معه، فعلى هذا الختلو من اجلوابِ  

  .املواضع جزاًء
  .)٣٨(ِإن وقعت بني شيئني متالزمني"ِإذَنْ"حكم:املسألة اخلامسة

أن تكون يف صدر الكالم، فإن وقعت حشـواً " ِإذَنْ"اشترط النحاة يف عمل 
واعلـم أنّ   : ( اعتمد مابعدها على ماقبلها أُمهلت، قال سيبويه       يف الكالم بأَنِ  

 التنصب ةٌإذا كانت بني الفعل وبني شيٍء الفعلُ معتمد عليه فإنها ملغا    " ِإذَنْ"
كـان  : "إذا كانت بني الفعل واالسم يف قولـك " أُرى"البتة، كما التنصب    

ـ  " ذاهب إني أُرى : "، وكما التعمـل يف قولك    "أُرى زيد ذاهباً   " ِإذَنْ"، فـ
هنا إىل أن تنصب،    " أُرى"التصل يف ذا املوضع إىل أن تنصب كما التصـل          

                                                
  .١٧١، ٢/١٧٠  شرح اجلمل البن عصفور )٣٦(
  .١٦، ١٥   املغين)٣٧(
، ٧/١٦وابن يعيش ، ١/٣٩٦والتبصرة والتذكرة ، ٢/١١، واملقتضب ٣/١٤  ينظر الكتاب )٣٨(

، ١٥٤، ورصف املباين ٢/٢٣٨ة ـوشرح الكافي، ٢/٤٧٩جزولية ـوشرح ال
، ٢/٢٣٤، والتصـريح ٣٦١، واجلـىن الداين ٥٥٩، والتذكرة ٤/١٦٥٢واالرتشاف 

  .٢/٧واهلمع 
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  ١٧

، فهي ههنـا مبنــزلة     "أنا ِإذَنْ آتيك  : "فهذا تفسري اخلليل، وذلك قولك    
إنْ تـأتين ِإذَنْ  : "حيث التكون إالّ ملغـاةً، ومن ذلك أيضاً قولـك       " أُرى"

  .)٣٩(")ِإذَنْ" ماقبل ؛ ألنّ الفعل ههنا معتمد على"آِتك
  :وقد حدد النحاة إمهاهلا يف ثالثة مواضع

إنْ تأِتين  : "حنـو ،"ِإذَنْ"أن يكون مابعدها جواباً للشرط الذي قبل        : األول
  ".ِإذَنْ"ألنه جواب الشرط، وال تأثري لـ" أكرمك"، فتجزم "ِإذَنْ أكرمك

؛ )..  ِإذَنْ يردْ  ..ارك  ردد ِحم اُ:( البيت السابق  يضرومن ذلك أيضاً جعل ال    
" ال"جمزوماً بكـون    " اليرتع" أن يكون    يجيوز على مذهب الكسائ   : (ِإذْ قال 

جمزوماً ال منصوباً بكونه جواباً للنهي      " يردْ"فيه للنهي ال أنه جواب األمر، و        
  تكفـر  إنْ: أي"  النــار   تدخلِ ال تكفر : "كما هو مذهبـه يف حنو قولك     

  .)٤٠ () يرتع يردْنْاليرتع ِإ: ار، فيكون املعىن النـتدخِل
: ، إما مذكور، حنـو  للقسم الذي قبلها اًأن يكون مابعدها جواب   : الثاين

، من "واهللا ِإذَنْ ال أفعلُ : "ومن ذلك أيضاً  : (، قال سيبويه  "واهللا ِإذَنْ ال أفعلُ   "
  .)٤١ ()لغو" ِإذَنْ"معتمد على اليمني، و" أفعـلُ" أنّ ِقبِل

  :وإما مقدر، كقول كُثَير عزةَ
  )٤٢(وأمكَنِني منها ِإذَنْ ال أَِقيلُها  لَِئن عاد يل عبد العزيز مبثِْلها

                                                
  .٣/١٤  الكتاب )٣٩(
  .٢٣٩-٢/٢٣٨  شرح الكافية )٤٠(
  .٣/١٤  الكتاب )٤١(
، ١٥٤،ورصـف املباين ٩/١٣،وابن يعيش٣/١٥،وهو من شواهد الكتاب٣٠٥  يف ديوانه)٤٢(

 ،١٥واملغين ٦٦٩،وشرح األلفية البن الناظم ١٩٥، واجلُمل ٢/١٤٤وشرح أبيات سيبويه 
  .،٣/٢٨٨،واألمشوين ١/٦٣ للسيوطياملغين،وشواهد ٢/٧،واهلمع٢/٢٣٤والتصريح
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  ١٨

 مل تتصدر لكوـا جـواب القسم املقدر       "ِإذَنْ" ألنّ   ؛مرفوع) ال أقيلُها (فـ
  .نلَِئواهللا :  يف أول البيت، والتقدير"أَنْ"املوطأ عليه بالالم الداخلة على 

  "أنا ِإذَنْ أكرمك:"،حنوأن يكون مابعدها خرباً للمبتدأ الذي قبلها:الثالث
 ك  : "وتقول يف املبتدأ  : (قال املالقيِإذَنْ يكرم ـ "زيد ، مرفوع؛  "يكرمك"، ف

 من  ،وكذلك حكمه يف خرب مايدخل على املبتدأ واخلرب       ،  "زيد"ألنه خرب عن    
إنّ زيداً ِإذَنْ   "و" زيد ِإذَنْ يكرمك  كان   ": وشبههما، كقولك  "نِّإ"أو  " كان"

" باب ظننت"؛ ألنّ املفعول الثاين يف "ظننت زيداً ِإذَنْ يكرمك"، و"يكرمـك
  .)٤٣(")نّإ"و" كان"حكمه أن يكون خرباً للمبتدأ يف األصل، فهو كخرب 

 بني البصريني والكوفيني، فمذهب البصريني       ِخـالفٍ عِضوهذه الصورة مو  
عمال، وفصل الكوفيون فأجاز هشام النصب والرفـع بعـد          أنه الجيوز اإل  

  ووافقه الفراء "كان"، وبعد اسم "نّإ" بعد اسم املبتدأ، وأجازمها الكسـائي ،
فأوجب الرفع، ونص الفراء على وجوب الرفع       " كان"، وخالفه يف    "نّإ"يف  

 ،)٤٤ () جـواز الـوجهني    وقياس قول الكسائي   (:، قال أبو حيان   "ظن"بعد  
  :ك اختلف الفريقان يف قول الشاعرلذل

  )٤٥(ِإني ِإذَنْ أَهِلك أو أَِطريا  التتركَني ِفيهم شِطريا

                                                
  .١٥٤  رصف املباين )٤٣(
  .٢/٧، واهلمع ٥٥٩، وينظر التذكرة ٤/١٦٥٢  االرتشاف )٤٤(
، ١/٨٦، وشرح الكتاب للسريايف ٢/٣٣٨القرآن للفراء   البيت بال نسبة وهو يف معاين )٤٥(

، ٢/٢٣٨، وشرح الكافية ١/٢٦١، واملقرب ٧/١٧، وابن يعيش ٢/٤٧٩وشرح اجلزولية 
، ٣٦٢، واجلىن الداين ٤/١٦٥٣، واالرتشاف ١٥٤، ورصف املباين ٤/٢١وشرح التسهيل

، وشواهد ٢/٧، واهلمع ٣/١٥٣٧، وشرح الكافية الشافية ١٦ ، واملغين٣/٧٦واملساعد 
  .١/٧٠ للسيوطي املغين
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  ١٩

  :صحت الرواية فإنه على أحد وجهني نِْإ، أو فتأوله البصريون على أنه شاذٌّ
" إني"ا أن يكون خرب ، وإم"نّإ"مجلة يف موضع خرب " ِإذَنْ أَهِلك"إما أن جيعل   

ـ         إن: ، أي اًفحمذو ي أُذلّ، مث اسـتأنف     ي الأستطيع، أو ال أقدر عليـه، أو إن
أَما الكوفيون فبنوا على هـذا      ؛  فنصب الفعل بعد متام األول خبربه     " ِإذَنْ"بـ

  .البيت مسائلهم
 اية هذه املواضـع الثالثـة الـيت تقـع فيهـا          قال رضي ِإذَنْ" الدين يف "

يف غري هذه املواضع الثالثـة معتمـداً     " نِْإذَ"وال يقع املضارع بعد     : (حشواً
: على ما قبلهـا باالستقـراء، بل تقع متوسطة يف غري هـذه املواضع، حنو           

  .)٤٦ ()وحنوه"  ِإذَنْ زيد الرجلُِلبئْس" و،" ِإذَنْ زيـد عمـراًيقتلُ"
  .)٤٧(الفعل بفاصٍلوإذا فُصل بينها " ِإذَنْ"حكم :املسألة السادسة
   ا؛ لضعفها مع الفصل    " ِإذَنْ"ه الجيوز الفصل بني     ذهب النحاة إىل أنومنصو

ِإذَنْ واهللا : "عن العمل فيما بعدها، إالّ أنهم اغتفروا الفصل بالقـسم، حنـو           
  : ومنه قول حسـان بن ثابت،"أجيئَك

  )٤٨(تشيب الطّفلَ من قبِل املَشيِب    نرميهم حبرٍبِإذَنْ واِهللا

                                                
  .٢/٢٣٩  شرح الكافية )٤٦(
، ١/٢٦٢، واملقرب ٢/٢٣٧، وشرح الكافيــة ٤/٢٢  ينظر شرح التسهيــل )٤٧(

، ٣٦٢ الداين ، واجلىن٥٥٩، والتذكرة ٤/١٦٥٣، واالرتشاف ١٥٣ورصف املباين 
  .١٣٨ ، وامللخص٢/٦، واهلمع ٢/٢٣٥، والتصريح ٣/٧٤، واملساعد ١٦ واملغين

، ٢٩١، وشرح شذور الذهب ٤/١٦٥٣، وهو من شواهد االرتشاف ٣٧١  يف ديوانه )٤٨(
، ٢/٢٣٥، والتصريح ٢/٩٧٠ للسيوطي ، وشواهد املغين٦٢دى ـر النـرح قطـوش

  .٣/٢٨٩واألمشوين 
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  ٢٠

ـ   بـن  عبـداهللا   ، ومنه قراءة    "ِإذَنْ الأكرمك : "النافية، حنو " ال"أو الفصل ب
  .)٤٩(}فإذاً اليؤتُوا الناس نَقِرياً{ :مسعود

عاء،  بالـد  الفـصلَ  )٥٠(وما عدا ذلك اختلف النحاة فيه، فأجاز ابن بابشاذ        
  داء، ووافقه الرضيِإذَنْ  : "، حنو )٥١(والن– غِفراهللاُ  ي  ـ –  لك دِخلَك اجلنة ي" ،

، ووافقهما ابن أيب الربيع القرشـي يف        " أحسن إليك  –ازيد   ي –ِإذَنْ  : "وحنو
  .)٥٢(النداء فقط

 )٥٥(، واألبـدي  )٥٤(، واملـالقي  )٥٣(وأجاز بعض النحويني منهم ابن عصفور     
: ، وحنـو  "كرمكأُ -  اجلمعة يوم -ِإذَنْ  : "الفصل بالظرف، أو ارور، حنو    

  ".آتيك -يف الدار  -ِإذَنْ "
والفعل مبعمول الفعل،   " ِإذَنْ" الفصل بني    ،لفراء، وهشام وأجاز الكسائي، وا  

: ، ففي الفعل حينئٍذ وجهـان     "ِإذَنْ فيك أرغبُ  " و ،"ِإذَنْ زيداً أُكرمُ  : "حنـو
الرفع واختاره الفراء وهشام٥٦(، والنصب واختاره الكسائي(.  

  ا  لوجود الفصل، واغتفروور النحويني اليرون يف هذا وحنوه إالّ الرفعـومجه

                                                
  .٢٩ وانظر خمتصر شواذ القرآن ،)٥٣(  سورة النساء آية )٤٩(
  .٣٦٢  الداين، واجلىن٤/١٦٥٣ر االرتشاف ظ  ين)٥٠(
  .٢/٢٣٧  شرح الكافية )٥١(
  .١٣٨  امللخص )٥٢(
  .١/٢٦٢  املقرب )٥٣(
  .١٥٣  رصف املباين )٥٤(
  .٣/٧٤، واملساعد ٤/١٦٥٣  ينظر االرتشاف )٥٥(
، ٢/٢٣٥، والتصريح ١٦ واملغين، ٣٦٣، واجلىن الداين ٤/١٦٥٤اف ـ  ينظر االرتش)٥٦(

  .٢/٧واهلمع 
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  ٢١

  .النافية كما سبق ذكره" ال"الفصـل بالقسم، وبـ
زيداً ِإذَنْ  : "حنـو" ِإذَنْ"لو قدمت معمول الفعل على      : (انقال أبو حي  : تنبيه

والكسائي  جاز ذلك عند الكسائي والفراء،إالّ أنّ الفراء يبطل عملها،  " كرمَأُ
والـذي    ذلك، وال نص عند البصريني أحفظـه يف      جييز اإلبطال واإلعمال،  
  .)٥٧ ()تقتضيه قواعدهم املنع

  )٥٨(الفعل املستقبلوالواقعة بني حرف العطف "ِإذَنْ"حكم:املسألة السابعة
الفعل املستقبل، كنت فيهـا    وإن وقعت بني حرف العطف      " ِإذَنْ"علم أنّ   ا

باخليار، إن شئت أعملتها، وإن شئت ألغيتها، وهو األكثر واألجـود، ويف            
  :املسألة صورتان

 ،"أزورك: "جواباً ملن قـال   " فِإذَنْ أُحسن إليك  : "حنو قولك : األوىل
الفـاء  "إذا كانت بـني     " ِإذَنْ"واعلم أنّ   : (جاز فيها الوجهان، قال سيبويه    

، وإن شـئت    …وبني الفعل، فإنك فيها باخليار، إن شئت أعملتها         " والواو
" ك، وِإذَنْ أُكرمـك   فِإذَنْ آتي : "، فأما االستعمال فقولك   …" ِإذَنْ"ألغيت  

  .)٥٩(")فِإذَنْ ال أجيئُك: "، وأما اإللغاء فقولك…
  اإللغاء بالرفع على اعتبار كون مابعد العاطف من متام ماقبله بسبب ربِط ـف

                                                
  .٤/١٦٥٤  االرتشاف )٥٧(
، والكشـاف ١/٢٧٣، ومعاين القرآن للفراء ٢/١١، واملقتضب ٣/١٣اب ـر الكتـ  ينظ)٥٨(

، وابن يعيش ٢/٢٦٤، واإليضاح يف شرح املفصل ١/٣٩٧، والتبصرة والتذكرة ٢/٣٧١
ة ـرح اجلزوليـ، وش٢٣٩، ٢/٢٣٧، وشرح الكـافية ٤/٢١، وشرح التسهيل ٧/١٦
، ٤/١٦٥١، واالرتشاف ١٥٥، ورصف املباين ٣٤٠، وجــواهر األدب ٢/٤٨٠

  .٥٦ ،١/٥٥، ودراسات ألسلوب القرآن ٢/٢٣٥والتصريح 
  .٣/١٣  الكتاب )٥٩(
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  ٢٢

  .بذلك متوسطةً" ِإذَنْ"ببعٍض، فصارت بعضه حرِف العطِف الكالم 
ـ    ستقلـة، واإلعمال وهو نصب الفعل باعتبار كون مابعد العاطف مجلـة م

غري معتمد على ماقبلها، وعلى هذا الوجـه خـرج          " ِإذَنْ"والفعل فيها بعد    
 وإذاً {:ِه، وقوِل)٦٠( } فـإذاً اليؤتُـوا النـاس نَقِـرياً    {:النحاة القراءة الشاذة يف قوله

إِالّ قَليال لْفَكلْبثُوا خ٦١( }الي(.  
  :وإىل هذه الصورة أشار ابن مالك بقوله

  )٦٢(ِمن بعِد عطٍْف وقَعا" نِْإذَ"ِإذا      ب وارفَعا، وانِص...
، حنـو   وقوعها مع حرف العطف بعد جواب الشرط      : الصورة الثانية 

: جاز فيها ثالثة أوجٍه، قال املـربد      " أُكرمْكإنْ تأِتـين آِتك وِإذَنْ     : "قولك
ـ ، لِ غـاءُ  اإلعمال فيها واإلل   حواعلم أنها إذا وقعت بعد واٍو أوفاٍء، صلُ       ( ا م

 شئت رفعت،   ِإنْ،  "أُكرمَْكإنْ تأِتين آِتك وِإذَنْ     : " وذلك قولك  ،أذكره لك 
" آتك" أما اجلزم فعلـى العطف على ؛ شئت جزمت ِإنْ شئت نصبت، و   ِإنْو

وأنـا  : " والرفع على قولــك    ؛"ِإذَنْ"صب على إعمال     والن ؛"ِإذَنْ"وإلغاء  
  .)٦٣ ()بتداء والفعل فلم تعمل شيئاًبني اال" ِإذَنْ"دخلت ، مثّ أُ"كرمكأُ

                                                
، ومعاين ٢٩ مسعود، ينظر خمتصر شواذ القرآن قراءة ابن وهي ،"٥٣"سورة النساء آية )  ٦٠(

  .٣/٢٧٣، والبحر احمليط ١/٢٧٤، والكشاف ١/٢٧٣القرآن للفراء 
خمتصر : سبت البن مسعود، ينظر كما ن،ن كعبوهي قراءة أيب ب) ٧٦(  سورة اإلسراء آية )٦١(

، والبحر ٥/١٦٢، واجلامع ألحكام القرآن ٢/٣٧١، والكشاف ٧٧، ٢٧شواذ القرآن 
  .٦/٦٦احمليط 

  .٦٠  ألفية ابن مالك )٦٢(
  .٢/١١  املقتضب )٦٣(
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  ٢٣

  .)٦٤(مع استيفاء شروط العمل" ِإذَنْ"حكم إلغاء عمل :املسألة الثامنة
املشهور من لسان العرب إذا وجدت الشروط املذكورة سابقاً أن تنـصب            

  .مع استيفاء الشروط" ِإذَنْ"الفعل بعدها، إالّ أنّ بعض العرب يلغى " ِإذَنْ"
ِإذَنْ أفعلُ  : "سى بن عمر أنّ ناساً من العرب يقولون       وزعم عي : (قال سيبويه 

ال تبِعـدنّ ذا، ومل يكـن       : يف اجلواب، فأخربت يونس بذلك، فقال     " ذلك
  .)٦٥(")هلْ وبلْ"لريوي إالّ مامسع، جعلوها مبنـزلة 

 اختلف النحويون يف إلغاء عملها مـع اسـتيفاء   ،وبناًء على ماحكاه سيبويه  
 ، إىل إثبات إلغاء عملها رجوعاً إىل نقل عيـسى         فذهب البصريون : الشروط

ووافقهم ثعلب، وخالفهم سائر الكوفيني فلم ي٦٦( الرفع بعدهاجز أحد(.  
 إن دخلت يف الفعل يف ابتـداء        وذهب ابن يعيش إىل أنه جيب إعماهلا الغري       

وإن وقعت صـدراً    : (قالف ،ابن عصفور  ذهب إليه    - أيضاً   -و  ،  اجلواب
  .)٦٧ ()، وقد حكي إلغاؤها، وذلك قليل جداًفاإلعمـال ليس إالّ

وذهب ابن مالك إىل أنها تنصب الفعل غالباً، وذلك بناًء على مارواه عيسى             
  .)٦٨(بن عمرا

                                                
، وشرح ٢/١٧٢، وشرح اجلمل البن عصفور ٧/١٦، وابن يعيش ٣/١٦نظر الكتاب ي  )٦٤(

، والتذكرة ٤/١٦٥١، واالرتشاف ٦٧١شرح األلفية البن الناظم ، و٤/٢١التسهيل 
، ٢/٢٣٥، والتصريح ١٥٣، ورصف املباين ٣/٧٢، واملساعد ٣٦٣ الداين ، واجلىن٥٥٩

  .٢/٧واهلمع 
  .٣/١٦  الكتاب )٦٥(
  .٢/٧، واهلمع ٤/١٦٥١  االرتشاف )٦٦(
  .٢/١٧٢، وكذا شرح اجلمل ٧/١٦  ينظر ابن يعيش )٦٧(
  .٢١، ٤/١٩   شرح التسهيل)٦٨(
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  ٢٤

، أَما ابن الناظم فذهب إىل أنّ إلغاء عملها هو القياس؛ ألنها غـري خمتـصة              
 يف جواز تقدمها    ها؛ ألنها مثلُ  "ظن"وإنما أعملها األكثرون محالً على      : (قالف

ها بـني جزأيهـا، كمـا حملـت         ها عنها، وتوسـطِ   على اجلملة، وتأخرِ  
  .)٦٩ ()ها يف نفي احلال؛ألا مثلُ"ليس"على"ما"

، وذهب املـالقي إىل  )٧٠( نادرةٌوذهب بعض النحاة إىل أنّ مارواه عيسى لغةٌ     
  .)٧١(أنّ ذلك شاذٌّ اليعترب

  .)٧٢(م املاضي مصحوباً بالالّإذا وقع بعدها"ِإذَنْ"حكم:املسألة التاسعة
املاضـي مصحوباً بالالم، حنـو  " ِإذَنْ"ذهـب النحويون إىل أنه إذا أتى بعد   

  قـسمٍ  فالظاهر أنّ الفعل جواب)٧٣( « Ö^¢XMÖ ðÐHTWTpÞÎW¢KVÇPVÅ ¼: قولـه تعاىل

  .، فلذلك دخلت الالم على املاضي"ِإذَنْ" قبل مقدٍر
أو مييناً، أو "لَِئن"الالم فقد أضمرت هلا  "ذَنِْإ"وإذا رأيت يف جواب   :(قال الفراء 

 }ÜWÚ W¡WùPVTé@Ö JðS/@Ö ÝYÚ xüVÖWè ÜWÚWè WÜÜW ¼: ، من ذلك قوله عز وجلّ     "لو"

                                                
  .٢/٢٣٥، وينظر التصريح ٦٧١  شرح األلفية البن الناظم )٦٩(
، ٤/١٩٠، وتوضيح املقاصد ٣٦٣، واجلىن الداين ٤/١٦٥١اف ـر االرتشـ  ينظ)٧٠(

  .٣/٧٢واملساعد 
  .١٥٣  رصف املباين )٧١(
، ٢/٢٣٦، وشرح الكافية ٤/١٩، وشرح التسهيل ١/٢٧٤  ينظر معاين القرآن للفراء )٧٢(

، ١/٤٠٥، واإلتقان ١٨٨، ٤/١٨٧، والربهان ٣٦٥، واجلىن الداين ٤/١٦٥٥اف واالرتش
  .١/٦٢ودراسات ألسلوب القرآن 

  ".٧٥"  سورة اإلسراء آية )٧٣(
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ISãWÅWÚ óÝYÚ ]&ãHTVÖXMÖ Ö^¢XMÖ ðàWåW¡VPÖ QSÔRÒ Y>ãHTVÖXMÖ ÜWÙYä WÌVÕWû »)واهللا –، واملعىن )٧٤ 

: قال تعاىل   : ، ومثله ق مبا خل  ٍه إل  لذهب كـلُّ  لو كان معه فيهما إله    : -أعلم

¼ ÜMXÖWè NÖèS ÜW{ ðÐWTßéSÞYpçÉW~VÖ XÝWÆ v÷Y¡PVÖ@Ö :ÜÞT`T~WTö`èVKÖ ðÐ`~TVÖMXÖ 
ð÷X£WTçpTÉWçYÖ ÜWTÞ`~TVÕWÆ I$SâW¤`kTWTçÆ Ö^¢XMÖWè ðÏèS¡WùPVTé@JðÇÅ ¾Ñ~YÕWû »)ومعناه ،)٧٥: 

 Ö^¢XMÖ ¼:مث قـال  « JðãüYÒ SÝW{ó£TWTé ¼:لو فعلت الختذوك،وكذلك قوله   
ðÐHTWTpÞÎW¢KVÇPVÅ » ٧٦ ()لو ركنت ألذقناك إذاً: معناه(.  

  .مقدرة" لو"فنلحظ أنّ الفراء يرى أنّ الالم جواب قسم مقدر، أو جواب 
 ا رضيأم    واقعةٌ يف جـواٍب لقـسم      " الالم"ال يرى أنّ    ف الدين االستراباذي

ـ          : (مقدٍر، إذ قال   : ووإذا كان للشرط جاز أن يكون للشرط يف املاضي، حن
بنـصب  " ِإذَنْ أُكرمـك  : "، ويف املستقبل حنو   "لو جئتين ِإذَنْ ألكرمتـك   "

يف إدخال  " لو"الفعل، وإذا كان مبعىن الشرط يف املاضي جاز إجراؤه جمرى           

، « Ö^¢XMÖ ðÐHTWTpÞÎW¢KVÇPVÅ ðÈ̀ÅY¶ YáléW~TWô<Ö@Ö ¼: يف جوابـه، كقوله تعاىل" الالم"

جواب القسم  " الالم"وليس  . …ذقناك،  لو ركنت إليهم شيئاً قليالً أل     : أي
  املقدر كما قال بعضهم، وإذا كان مبعىن الشرط يف املستقبل جاز دخول الفاء 

                                                
  ".٩١"  سورة املؤمنون آية )٧٤(
  ".٧٣"  سورة اإلسراء آية )٧٥(
  .١/٢٧٤  معاين القرآن للفراء )٧٦(
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  ٢٦

  .)٧٧(")نِْإ"يف جزائها كما يف جـزاء 
اليت يقع بعـدها املاضـي      " ِإذَنْ"وحكى الزركشي عن بعض املتأخرين أنّ       

 ومن مجلة بعدها ،ماٍضاليت هي ظرف زمان " إذا"مصحوباً بالالم، مركبةٌ من 
    ها حذفت ختفيفاً وأُبدل منها التنوين، وليـست هـذه         حتقيقاً أو تقديراً، لكن

الناصبة للمضارع؛ ألنّ تلك ختتص به ولذا عملـت فيـه، وال يعمـل إالّ               
ماخيتص، وهذه الختتص به بل تدخل على املاضي، مثّ استـشهد باآليـات             

  .)٧٨(السابقة
  ".ِإذَنْ"عل املنصوب بعد إعراب الف: املسألة العاشرة

   مث اعلم أنّ الفعل املنصوب املقـدر       : ( الدين بقوله  هذه املسألة تناوهلا رضي
ِإذَنْ إكرامـك   ": ِإذَنْ أكرمك " خربه حمذوف وجوباً، فمعىن      ،باملصدر مبتدأٌ 

   وإن ،زم فيه         حاصـلٌ، أو واجبخرب املبتدأ؛ ألنّ الفعل ملّا الت ذْفما وجب ح
ذْفيأ أن     " نْأَ "ح لُحاليت بسببهاصلالبتدائية، مل يظهر فيه معىن االبتـداء      ي 

  .)٧٩ () اخلرب لكان كأنه أخرب عن الفعلأُبرزحق الظهور، فلو 
ـ   " ِإذَنْ"تشبيه  : املسألة احلادية عشرة   يف " ظَـن "يف عوامل األفعال ب

  .)٨٠(عوامل األمساء
ّيف عوامل األمساء يف " ظننت"بـوامل األفعال ـيف ع" ِإذَنْ"اة ـه النحـشب  

                                                
  .٢/٢٣٦  شرح الكافية )٧٧(
  .١/٤٠٥، واإلتقان ٤/١٨٧  ينظر الربهان )٧٨(
  .٢/٢٣٨  شرح الكافية )٧٩(
، وشرح ١٤٩، ٢/١٤٨، واألصول ٢/١٠، واملقتضب ١٤، ١٣، ٣/١٢  ينظر الكتاب )٨٠(

، ورصف ٤٧٧، ٢/٤٧٦، وشرح اجلزولية ٧/١٧، وابن يعيش ١/٨٥الكتاب للسريايف 
  .٣٣٩، وجواهر األدب ١٥٥، ١٥٤املباين 
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  ٢٧

االبتداء، والتوسط، والتأخري؛ ألنّ كالً منهما يعمل ويلغى، فإذا تقدما عمال،   
يف حالة التأخر، أو إذا توسـطت بـني      " ِإذَنْ"وإذا تأخرا أو توسطا مل تعمل       

كالمني أحدمها حمتاج إىل اآلخر مل جيز أن تعمل؛ ألا حـرف واحلـروف              
  .األفعالأضعف يف العمل من 

يجوز فيها  فإذا توسطت أو تأخرت     " ظن وأخواا "أَما أفعال الشك واليقني     
ه ه بالشيء اليقوى قوة املشبقوا؛ ألنّ املشب" ِإذَنْ"اإلعمال واإللغاء، ومل تقو     

  . فحطت عنها بأنْ ألغيت ليس إالّ،به
 عملت يف   ،ةًإذا كانت جواباً وكانت مبتدأ    " ِإذَنْ"اعلم أنّ   : ()٨١(قال سيبويه 

 بني شيٍء   تفصلُوال  : (وقال). يف االسم إذا كانت مبتدأةً    " أُرى"الفعل عمل   
 فهـي  ،"أُرى"أشبهت " ِإذَنْ"؛ ألنّ "ِإذَنْ"مما ينصب الفعلَ وبني الفعل سوى     

  ).يف األمساء، وهي تلغى وتقدم وتؤخر" أُرى"زلة ـيف األفعال مبن
انت بني الفاء والواو وبني الفعل فإنك فيهـا         إذا ك " ِإذَنْ"واعلم أنّ   : (وقال

 إذا كانـت واحـدةٌ      ،"أُرى وحسبت "باخليار، إن شئت أعملتها كإعمالك      
: وقال"). حسبت" "كإلغائك" ِإذَنْ "أَلغيتوإن شئت   … منهما بني امسني،    

إذا كانت بني الفعل وبني شيٍء الفعلُ معتمد عليه، فإنهـا           " ِإذَنْ"واعلم أنّ   (
  ).إذا كانت بني الفعل واالسم" أُرى" التنصب البتة، كما التنصب ملغاةٌ

ـ   "ِإذَنْ"اعلم أنّ :(وقال املربد   يف عوامل األمساء؛  "ظننت"يف عوامل األفعال ك
ّـ  أل ظننـت زيـداً   :"،أال تـرى أنـك تقـول   "ظننت"ـا تعمل وتلغى ك

إذا " ذَنِْإ"، وكـذلك    ي،إذا أردت زيد قائم يف ظن     "زيد ظننت قائم  "و"قائماً
اعتمد الكالم عليهـا نصب ا،وإن كانت بني كالمني أحدمها يف اآلخـر            

 إذا  ،"ظننـت "عاملٌ أُلغيت،والجيوز أن تعمل يف هذا املوضـع كما تعمـل         
                                                

  .١٤، ١٣، ١٢ /٣   الكتاب)٨١(
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  ٢٨

؛ ألنّ عوامل األفعال الجيوز فيها التقدمي والتأخري،        "زيداً ظننت قائماً  : "قلت
  .)٨٢ ()ألنها التتصرف

  .)٨٣("ِإذَنْ"الوقف على : ةاملسألة الثانية عشر
 وهـو   –فذهب اجلمهـور    ": ِإذَنْ" ف على ـون يف الوق  ـاختلف النحوي 

يوقف عليها باأللف املبدلة مـن      " ِإذَنْ" أنّ   ، وعليه إمجاع القُراء   –الصحيح  
  .النون، تشبيهاً هلا بتنوين املنصوب

 وذهب املازن  ه يها حرف، كـي إىل أنجـز  "أَنْ"وقف عليها بالنون؛ ألنومل ي ،
  .وذهب املربد إىل جواز الوجهني".إذا"الوقف عليها باأللف،لئال تلتبس بـ

 وقف عليها باأللـف املبدلـة مــن      " ِإذَنْ"اجلمهور أنّ   : (قال السيوطيي
النون، وعليـه إمجاع القُراء، وجوز قوم منهم املربد واملازينّ يف غري القرآن            

  .)٨٤(")أَنْ"و" لَن"الوقـوف عليها بالنون كـ
  .)٨٥(كتابتها: املسألة الثالثة عشرة

  . )٨٦  ()وينبين على اخلالف يف الوقف عليها خالف يف كتابتها:(قال ابن هشام

                                                
  .٢/١٠قتضب   امل)٨٢(
وشرح امللوكي ، ١٣٤ونتائج الفكر ، ٥٦٣والتكملة ، ٨٣ر شرح األبيات املشكلة ـ  ينظ)٨٣(

، ٣٦٥واجلىن الداين ، ٢/٨٠١واالرتشاف ، ٢/٢٣٨رح الكافية شو، ٢٣٧يف التصريف 
  .٢/٢٠١، واألشباه والنظائر ١/٤٠٦، واإلتقان ١٦ ، واملغين٣٣٩وجواهر األدب 

  .١/٤٠٦  اإلتقان )٨٤(
، واجلــىن ٢/١٧٠، وشرح اجلمل البن عصفــور ٢/٢٣٨  ينظر شرح الكــافية )٨٥(

، واجلامع ألحكـام القرآن ١٦ ، واملغين١٥٦، ١٥٥اين ـف املبـ، ورص٣٦٦داين ـال
  .٤/٣١٢ي ـو الوافـ، والنح٤٦٧ة الكواكب الدريو، ٥/١٦٢

  .١٦   املغين)٨٦(
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  :لذلك اختلف النحويون يف كتابتها على ثالثة مذاهب
كتب باأللف، وكذلك رمست يف املصحف،      ذهب اجلمهور إىل أنها ت    : األول

 ألنه إذا كان يرى     ؛وفيه نظر : (ازينّ، قال املرادي  ونسـب هذا القول إىل امل    
  .)٨٧ () أن يكتبها باأللفيالوقف عليها بالنون كما نقل عنه، فال ينبغ

 من الوصل والوقـف  أي  –وعلّةُ من كتبها باأللف يف احلالتني      : (قال املالقي
نوين  شبهها باألمساء املنقوصة، لكوا على ثالثة أحرف ا، فصارت كالت          –

  .)٨٨ ()يف حال النصب" دماً ويداً"يف مثل 
 واملربد وأكثر النحويني إىل أنها تكتب بالنون، وقد روي        ذهب املازينّ : الثاين

باأللف، إنهـا   " ِإذَنْ" يد من يكتب      أكوي أشتهي أنْ : (عـن املربد أنه قال   
  .)٨٩ ()، وال يدخل التنوين يف احلروف"لَن وأَنْ "ِمثْلُ

أنها  -من الوصل والوقف     -فعلّةُ من كتبها بالنون يف احلالتني       : (القيقال امل 
ا أصليأنْ"ة، فهي كـحرف، ونو،نوع ،٩٠(") ولَن(.  

 ؛ وهو أنها ِإنْ كانت ملغاةً كُتبت باأللف       ،ذهب الفراء إىل التفصيل   : الثالث
  .تألنها قد ضعفت، وإن كانت عاملةً كُتبت بالنون؛ ألنها قد قوي

سب له رضيوقد ن٩١(كر عكس ماذُ الدين وابن هشام األنصاري(.  

                                                
  .٣٦٦  اجلىن الداين )٨٧(
  .١٥٦  رصف املباين )٨٨(
  .٣٦٦، واجلىن الداين ٥/١٦٢  ينظر اجلامع ألحكام القرآن )٨٩(
  .١٥٥  رصف املباين )٩٠(
، ٢/٢٣٨، وشرح الكافية ٢/١٧٠  ينظر تفصيل الرأيني يف شرح اجلمل البن عصفور )٩١(

  .١٦ ، واملغين٣٦٦، واجلىن الداين ١٥٥ورصف املباين 
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 ـ         : (قال املالقي " عن"وعلّةُ من فرق بني كوا عاملةً فتكتب بالنون تشبيهاً ب
ـ         "أَنْ"و " دماً"، وكوا غري عاملة فتكتب باأللف تشبيهاً باألمساء املذكورة ك
والـصحيح أنهـا    : (قال، ف لنونح ابن عصفور كتابتها با    ورج .)٩٢(")يداً"و

  :تكتب بالنون ألمرين
أنَّ كلَّ نون يوقف عليها باأللف تكتب باأللف، ومـا يوقــف            : أحدمها

عليـه من غري تغيٍري يكتب على صورته، وهذه يوقف عليهـا مـن غـري               
  . فينبغي أن تكتب على صورا بالنون،تغيـري
  .)٩٣(")إذا"قاً بينها وبني فإنها ينبغي أَنْ تكتب بالنون فر: وأيضاً

 ا املالقين وجه   أمة نظره يف كتابتها بالنون تارة، وبـاأللف تـارة         ـ فقد بي، 
فإن وصلت يف الكالم كُتبت : االختيار أن ينظر: والذي عندي فيها:(هـلوبق

بالنـون، عملت أو مل تعمل، كما يفعل بأمثاهلا من احلـروف؛ ألنّ ذلـك              
شتقـاق هلا، وإذا وقف عليها كُتبت بـاأللف؛        الفظها مع كوـا حرفا ال    

ألنها إذْ ذاك مشبهةٌ باألمساء املنقوصة املذكورة يف عدد حروفها، وأنّ النون            
  .)٩٤ ()فيها كالتنوين، وأنها التعمل مع الوقف مثل األمساء مطلقاً
 -سبحانه وتعاىل    -واهللا املوفق للصواب، وإليه املرجع واملآب، واهللا أسأل         

 فَهم أجاب، وإذا كتب أو حتدث أصاب، وأن يرزقنا          ِعي جيعلنا ممن إذا د    أن
 اخلطـاب، وأن يصلي على سيدنا وقدوتنا حممٍد صـلى اهللا           وفَصلَاحلكمة  

 دعوانـا  رعليه وسلم، وعلى آله واألصحاب، وتابعيهم إىل يوم املآب، وآخِ      
  . احلمد هللا رب العاملني، آمنيِنأَ

                                                
  .١٥٦  رصف املباين )٩٢(
  .٢/١٧٠  شرح اجلمل )٩٣(
  .١٥٦ ملباين   رصف ا)٩٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٣١

  اخلامتــة
 على آالئه اليت التحصى، ومنها إنعامه علي بإمتام هذا البحث، ويف احلمد هللا

ختامه يمكنين أن أُقدم خالصة موجزة ألهم النتائج اليت توصلت إليها، 
  :فأقول
حرف، ال اسم ظرف ) ِإذَنْ( أنّ – وهو مذهب اجلمهور – الراجح :أوالً

ب إليه بعض حلقها التنوين عوضاً من اجلملة احملذوفة، وهو ماذه
الدين االستراباذي حه رضيالكوفيني، ورج.  

 أنها بسيطة، الحرف مركب من – وهو مذهب اجلمهور – الراجح :ثانياً
، وهو مذهب اخلليل، وبعض الكوفيني، ورجحه ابن مالك؛ )إذْ وأَنْ(

، وهو مذهب الرندي، وقد رد )إذا وأنْ(والهي حرف مركب من 
  .مني بتركيبهااملالقي على الزاع

 أنها تنصب املضارع – وهو مذهب سيبويه واجلمهور – الراجح :ثالثاً
مضمرة بعد " أنْ"بنفسها، وذهب اخلليل إىل أنّ الفعل ينصب بـ

،وتابعه الزجاج والفارسي، وانتصر له رضي الدين االستراباذي، "ِإذَنْ"
  .وأنكر ابن مالك نسبة هذا الرأي للخليل

إذا كانت مبتدأة، وجواباً، : تنصب املضارع بشروط ستة" نِْإذَ ":رابعاً
والفعل مستقبالً، ومل يفصل بينها والفعل بفاصل، والفعل بعدها مل يكن 

  .معتمداً على ماقبلها، وأالّ تقع بعد عاطٍف
اجلواب واجلزاء، واختلف النحويون :  ذهب سيبويه إىل أنّ معناها:خامساً

 أنها هلما معاً حيثما وجدت، وقد رد يف فهم كالمه، ففهم الشلوبني
  .ابن عصفور على شيخه، وبين أنّ كالمه معترض بين االعتراض
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أما الفارسي ففهم أنها تِرد هلما، وقد تتمحض للجواب فقط، وهو   
  .الراجح

إن وقعت بني شيئني متالزمني أُمهلت، كوقوعها بني الشرط " ِإذَنْ ":سادساً
اما، أو بني املبتدأ واخلرب أو مايف حكمهما، والصورة أو القسم وجو

  .األخرية اختلف الفريقان فيها بني اإلعمال واإلمهال
ومنصوا، واغتِفر الفصل بالقسم، أو " ِإذَنْ" الجيوز الفصل بني :سابعاً

النافية، وماعدا ذلك اختلف فيه النحاة، كالفصل بالدعاء، أو " ال"بـ
و ارور، أو معمول الفعل، فجمهور النحويني النداء، أو الظرف، أ

  .يوجبون رفع الفعل؛ لوجود الفصل
إن وقعت بني حرف العطف والفعل املستقبل، فأنت باخليار، إن " ِإذَنْ ":ثامناً

  .شئت أعملتها، وإن شئت ألغيتها، وهو األكثر واألجود
ع استيفاء م" ِإذَنْ" حكى سيبويه أنّ ناساً من العرب يلغون عمل :تاسعاً

الشروط، فأثبت هلا معظم النحاة جواز اإللغاء، وخالفهم آخرون 
  .فأوجبوا إعماهلا، وحكموا على اللغة بأنها نادرةٌ، أو شاذّةٌ ال يعتد ا

الفعل املاضي مصحوباً بالالم، فالظاهر أنّ الفعل " ِإذَنْ" إذا أتى بعد :عاشراً
، وهو مذهب "ِإذَنْ" قبل مقدرٍة" لو"جواب قسٍم مقدٍر، أو جواب 

  .مقدرة فقط" لو"أما الرضي فريى أنها جواب . الفراء
يقدر " ِإذَنْ" ذهب الرضي إىل أنّ الفعل املنصوب بعد :حادي عشر

  .باملصدر، ويعرب مبتدأً، خربه حمذوف وجوباً
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يف عوامل " ظَننت"يف عوامل األفعال بـ" ِإذَنْ" شبه النحاة :ثاين عشر
مساء، يف االبتداء، والتوسط، والتأخري؛ ألنّ كال منهما يعمل ويلغى، األ

  .فإذا تقدما عمال، وإذا تأخرا أو توسطا ففي املسألة تفصيل
 أنّ – وهو مذهب اجلمهور وعليه إمجاع القُراء – الراجح :ثالث عشر

يوقف عليها باأللف املبدلة من النون، وذهب املازنـي واملربد " ِإذَنْ"
  .إىل أنه يوقف عليها بالنون يف غري القرآن

 ذهب اجلمهور إىل أنها تكتب باأللف، وكذلك رمست يف :رابع عشر
املصحف، وذهب املازنـي واملربد وأكثر النحويني، ورجحه ابن 

إن كانت ملغاة كُتبت : عصفور، إىل أنها تكتب بالنون، وقال الفراء
عاملة كُتبت بالنون؛ ألنها قد باأللف؛ ألنها قد ضعفت، وإن كانت 

  .قويت، ونسب له الرضي وابن هشام العكس
  

وآِخر دعوانا أَِن احلمد هللا رب العاملني، وصلّى اهللا على سيدنا ونبينا 
  .حممد وعلى أزواجه، وذريته، وصحبه أمجعني، وسلَّم تسليماً كثريا
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  فهرس املصادر واملراجع
 ومراجعة ، تقدمي حممد شريف سكر،يوطياإلتقان يف علوم القرآن للس -١

  .الرياض، مكتبة املعارف، هـ١٤٠٧ ،١ ط،مصطفى القصاص
٢- ارتشاف الضرب من لسان العرب أليب حيحتقيق ودراسة ،ان األندلسي 

  . القاهرة، مكتبة اخلاجني،هـ١٤١٨ ،١ ط،رجب عثمان حممد
٣- ١ط ، مراجعة فايـز ترحيين،األشباه والنظائر يف النحو للسيوطي، 

  .هـ، دار الكتاب العريب، بريوت١٤٠٤
 ،١ ط، حتقيق عبداحلسني الفتلي،األصول يف النحو البن السراج -٤

  .هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤٠٥
هـ، مكتبة طيبة للنشر ١٤١٠ألفية ابن مالك يف النحو والصرف،  -٥

  .والتوزيع، املدينة املنورة
٦- اإليضاح العضدي أليب عليشاذيل فرهود، حسن. ، حتقيق د الفارسي 

  .هـ، دار العلوم١٤٠٨، ٢ط
موسى العليلي، . داإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب، حتقيق  -٧

  .مطبعة العاين، بغداد
٨- البحر احمليط أليب حيهـ، دار الفكر، ١٣٩٨، ٢، طان األندلسي

  .بريوت
٩- حتقيق حممد أبو الفضل الربهان يف علوم القرآن لبدر الدين الزركشي ،

  .، دار املعرفة، بريوت٢طإبراهيم، 
١٠- فتحي أمحد مصطفى . ، حتقيق دالتبصرة والتذكرة أليب حممد الصيمري

هـ، دار الفكر، دمشق١٤٠٢، ١ الدين، طعلي.  
١١- تذكرة النحاة أليب حي١عفيف عبدالرمحن، ط. ، حتقيق دان األندلسي ،

  .هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤٠٦
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الك، حتقيق حممد كامل تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد البن م -١٢
  .هـ١٣٨٧بركات، دار الكاتب العريب للطباعة والنشر، 

١٣- دار الفكر، دمشقالتصريح على التوضيح خلالد األزهري ،.  
١٤- التعليقة على كتاب سيبويه أليب عليعوض . ، حتقيق د الفارسي

 .هـ، جامعة امللك سعود، الرياض١٤١٢، ١القوزي، ط
هـ، دار ١٤٠١كاظم املرجان، . قيق دالتكملة أليب علي الفارسي، حت -١٥

  .الكتب للطباعة والنشر، جامعة املوصل
ق ـحتقي ،راديـتوضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك للم -١٦

هـ، مكتبة الكليات ١٣٩٦، ١عبدالرمحن علي سليمان، ط. د
  .األزهرية، القاهرة

١٧- علمية، هـ، دار الكتب ال١٤٠٨، ١، طاجلامع ألحكام القرآن للقرطيب
  .بريوت

١٨- ي توفيق احلمد، ـعل. ، حتقيق داجلمل يف النحو أليب القاسم الزجاجي
  .هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤٠٧، ١ط

فخري الدين قباوة . داجلىن الداين يف حروف املعاين للمرادي، حتقيق  -١٩
  .هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٤١٣، ١وحممد ندمي، ط

. ، صنعة درب لعالء الدين اإلربليجواهر األدب يف معرفة كالم الع -٢٠
  .هـ، دار النفائس، بريوت١٤١٢، ١إميل بديع يعقوب، ط

يمة، دار ضدراسات ألسلوب القرآن الكرمي تأليف حممد عبداخلالق ع -٢١
  .احلديث، القاهرة

سيد حنفي حسنني، دار املعارف، . ديوان حسان بن ثابت، حتقيق د -٢٢
  .القاهرة
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م، دار الثقافة، ١٩٧١، ١ن عباس، طة، حتقيق إحسا عزريثّديوان كُ -٢٣
  .بريوت

٢٤- أمحد حممد . ، حتقيق درصف املباين يف شرح حروف املعاين للمالقي
  .هـ، دار القلم، دمشق١٤٠٥، ٢اخلراط، ط

، حممد علي سلطاين. ، حتقيق دشرح أبيات سيبويه البن السريايفّ -٢٥
  .م، دار املأمون للتراث، دمشق١٩٧٩

إيضاح ( املسمى ، الفارسي أليب عليشرح األبيات املشكلة اإلعراب -٢٦
  .هـ، دار القلم، دمشق١٤٠٧، ١حسن هنداوي، ط.،حتقيق د)الشعر

  .شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، مطبعة احلليب، القاهرة -٢٧
عبداحلميد السيد حممد . شرح ألفية ابن مالك البن الناظم، حتقيق د -٢٨

  .عبداحلميد، دار اجليل، بريوت
حممد . د عبدالرمحن السيد و. دالك، حتقيقشرح التسهيل البن م -٢٩

  .هـ، هجر للطباعة والنشر١٤١٠، ١بدوي املختون، ط
٣٠- البن عصفور، حتقيق صاحب أبو جناحشرح مجل الزجاجي .  
٣١- شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب البن هشام األنصاري ،

  .حتقيـق حممد حمي الدين عبداحلميد، دار الفكر، بريوت
  . للسيوطي، دار مكتبة احلياة، بريوتىنشرح شواهد املغ -٣٢
٣٣- حتقيق حممد حمي ،شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام األنصاري 

  .هـ، املكتبة العصرية، بريوت١٤١١الدين عبداحلميد، 
هـ دار الكتب ١٤٠٢، ٣، ط الدين االستراباذي لرضيةشرح الكافي -٣٤

  .العلمية، بريوت
عبداملنعم . ، حتقيق ددلسيشرح الكافية الشافية البن مالك األن -٣٥

  .هريدي، دار املأمون للتراث
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رمضان عبدالتواب، .، حتقيق دشرح كتاب سيبويه أليب سعيد السريايفّ -٣٦
حممد هاشم عبدالدامي، اهليئة املصرية .حممود فهمي حجازي، ود.ود

  .م١٩٨٦العامة للكتب، 
٣٧- شرح املفصل البن يعيش النعامل الكتب، بريوتحوي ،.  
تركي بن .  الشلوبني، حتقيق دة الكبري أليب علية اجلزوليشرح املقدم -٣٨

  .هـ، مكتبة الرشد، الرياض١٤١٣، ١سهو العتييب، ط
أمحد حممد . ، حتقيق د أليب حممد القاسم احلريرياإلعرابشرح ملحة  -٣٩

 .هـ، مكتبة دار التراث، املدينة١٤١٢، ٢قاسم، ط
ر الدين قباوة، فخ. شرح امللوكي يف التصريف البن يعيـش، حتقيق د -٤٠

 .هـ، املكتبة العربية، حلب١٣٩٣، ١ط
الصاحيب أليب احلسني ابن فارس، حتقيق السيد أمحد صقر، مطبعة  -٤١

  .عيسى احلليب، القاهرة
هـ، ١٣٩٥، ١يمة،طضارس كتاب سيبويه صنع حممد عبداخلالق عهف -٤٢

  .دار احلديث، القاهرة
هـ، ١٤١٤ ،١ط فائزة املؤيد،. فهارس معاين القرآن للفراء،إعداد د -٤٣

  .اخلرب
هـ، مكتبة ١٤٠٣ ،٢الكتاب لسيبويه، حتقيق عبدالسالم هارون، ط -٤٤

  .اخلاجني، القاهرة
٤٥- دار املعرفة، بريوتالكشاف أليب القاسم الزخمشري ،.  
٤٦- حتقيق كشف املشكل يف النحو لعلي بن سليمان احليدرة اليمين ،

  . بغداد،هـ، مطبعة اإلرشاد١٤٠٤، ١هادي عطية مطر، ط.د
، الرعيني حملمد بن حممد اآلجروميةة على متممة ريواكب الدالك -٤٧

  .هـ، دار الكتب، بريوت١٤١٠، ١الشهري باحلطاب، ط
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  ٣٨

٤٨- القرآن البن خالويه، عين بنشره برجشتراسر، املطبعة  يف شواذّخمتصر 
م١٩٣٤ة مبصر، الرمحاني.  

،  حتقيق حممد كامل بركات،املساعد على تسهيل الفوائد البن عقيل -٤٩
  .هـ، دار الفكر، دمشق١٤٠٠

  .هـ، عامل الكتب، بريوت١٤٠٣، ٣معاين القرآن للفراء، ط -٥٠
، ١ده شليب، طـعبداجلليل عب.معاين القرآن وإعرابه للزجاج، حتقيق د -٥١

  .عامل الكتب، بريوت
ميل بديع يعقوب، إة، إعداد ـاملعجم املفصل يف شواهد النحو الشعري -٥٢

  .وتهـ، دار الكتب العلمية، بري١٤١٣، ١ط
ه حممد فؤاد عبدالباقي، ـاملعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، وضع -٥٣

  . القاهرة،هـ، دار احلديث١٤٠٨، ٢ط
٥٤- حتقيق مازن املبارك، مغين اللبيب جلمال الدين ابن هشام األنصاري ،

هـ، دار نشر الكتب اإلسالمية، ١٣٩٩، ١وحممد علي محداهللا، ط
  .الهور

  .، دار اجليل، بريوت٢، طقاسم الزخمشريالاملفصل أليب  -٥٥
املفضليات، حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر، وعبدالسالم حممد  -٥٦

  .، دار املعارف، القاهرة٧ ط،هارون
كاظم حبر . ، حتقيق داملقتصد يف شرح اإليضاح لعبدالقاهر اجلرحاينّ -٥٧

  .م، العراق١٩٨٢املرجان، دار الرشيد، 
، ٢يمة، طضالق عاملقتضب أليب العباس املربد، حتقيق حممد عبداخل -٥٨

  .هـ، مطابع األهرام التجارية، القاهرة١٣٩٩
املقرب البن عصفور، حتقيق أمحد عبدالستار اجلواري، وعبداهللا  -٥٩

  .هـ، مطبعة العاين، بغداد١٣٩١، ١اجلبوري، ط
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  ٣٩

٦٠- علي بن سلطان احلكمي، . ، حتقيق دامللخص البن أيب الربيع القرشي
  .هـ١٤٠٥، ١ط

حممد إبراهيم . ، حتقيق دهيليالقاسم السنتائج الفكر يف النحو أليب  -٦١
  .البنا، دار الرياض للنشر والتوزيع، الرياض

  .، دار  املعارف، القاهرة٨النحو الوايف، تأليف عباس حسن، ط -٦٢
٦٣- النكت يف تفسري كتاب سيبويه، لألعلم الشحتقيق زهري نتمري ،

  .هـ، الكويت١٤٠٧، ١عبداحملسن سلطان، ط
 عين بتصحيحه حممد بدر وامع، للسيوطيمهع اهلوامع شرح مجع اجل -٦٤

 .، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة١٣٢٧ ،١الدين النعساين، ط
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  ٤٠

  فهرس املوضوعات
 ٢ املقدمة

 ٥ ".ِإذَنْ"أصل : املسألة األوىل
 ٥  اخلالف يف أصلها، أهي حرف أم اسم؟

الدين االستراباذي ٥  رأي رضي 
 ٦  اخلالف يف بساطتها وتركبها

 ٦  "ِإذْ وأنْ"ليل والكوفيون يرون أنها مركبة من اخل
 ٦  دفاع ابن مالك عن اخلليل

 ٧  "إذا وأنْ"الرندي يرى أا مركبة من 
 ٧  املالقي يرد على الزاعمني بأنها مركبة من وجهني

 ٧  عملها: املسألة الثانية
 ٧  مضمرة بعدها؟) أَنْ(اخلالف يف عملها، أهي الناصبة أم 

 ٧   ومجهور النحويني يرون أنها الناصبة بنفسهاسيبويه
 ٨  مضمرة بعدها) أنْ(اخلليل والزجاج يرون 

 ٩  انتصار الرضي لرأي اخلليل
 ٩  مضمرة" أَنْ"ابن مالك ينفي عن اخلليل النصب بـ
 ١٠  املالقي ينتصر ملذهب سيبويه واجلمهور

 ١١  "ِإذَنْ" شروط عمل: املسألة الثالثة
 ١١  واقعةً يف صدر الكالم" ِإذَنْ"ون أن تك: األول
 ١٢  أن يكون الفعل املضارع بعدها مستقبالً: الثاين

 ١٢  والفعل بفاصل" إذن"أالّ يفصل بني : الثالث
 ١٣  أن تكون جواباً أو يف تقدير اجلواب: الرابع
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  ٤١

 ١٣  أالّ يكون الفعل الذي بعدها معتمداً على ماقبلها: اخلامس
 ١٣  بعد حرف عطف" ذَنِْإ"السادس أالّ تقع 

 ١٤  )اجلواب واجلزاء: (معناها: املسألة الرابعة
 ١٤  اختالف النحويني يف فهم كالم سيبويه

 ١٤  أبو علي الشلوين يرى معناها اجلواب واجلزاء معاً
 ١٤  الفارسي قال تِرد هلما وقد تتمحض للجواب فقط

 ١٥  املالقي يرى أنها شرط يف موضٍع وجواب يف موضٍع
 ١٥  ابن عصفور يرد على أستاذه الشلوبني

 ١٦  جواباً؟) ِإذَنْ(ابن هشام يبين مىت تكون 
 ١٦  إن وقعت بني شيئني متالزمني) ِإذَنْ(حكم : املسألة اخلامسة

 ١٧  مل يف ثالث مواضع) ِإذَنْ(
 ١٧  إذا وقعت بني الشرط وجوابه: األول
 ١٧  إذا وقعت بني القسم وجوابه: الثاين

 ١٨  إذا وقعت بني املبتدأ وخربه أو مايف حكمهما: الثالث
 ١٨  اختالف النحويني يف املوضع الثالث

 ١٩  إذا فصل بينها والفعل بفاصل) ِإذَنْ(حكم : املسألة السادسة
 ١٩  أجاز النحاة الفصل بالقسم وبال النافية

 ٢٠  اختالف النحويني فيما عدا ذلك كالفصل بالدعاء وغريه
 ٢١  الواقعة بني حرف العطف والفعل) ِإذَنْ(حكم :  السابعةاملسألة

 ٢١  أجاز النحويون فيها اإلعمال واإلمهال، ويف املسألة صورتان
 ٢١  "أزورك: "إذا وقعت جواباً ملن قال: األوىل
 ٢٢  وقوعها مع حرف العطف بعد جواب الشرط: الثانية
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  ٤٢

 ٢٣  ء شروط العملمع استيفا)ِإذَنْ(حكم إلغاء عمل:املسألة الثامنة
 ٢٣  بعض العرب يلغي عملها مع استيفاء الشروط

 ٢٣  اختالف النحويني يف ذلك بني جواز اإللغاء ووجوب اإلعمال
 ٢٤  إذا وقع بعدها املاضي مصحوباً بالّالم)ِإذَنْ(حكم: املسألة التاسعة

 ٢٤  مقدرة" لو"مذهب الفراء أنّ الفعل جواب قسم مقدر، أو 
 ضي٢٥  مقدرة الجواب قسم" لو"الفعل جواب مذهب الر 

 ٢٦  حكاية الزركشي يف املسألة
 ٢٦  )ِإذَنْ(إعراب الفعل املنصوب بعد : املسألة العاشرة

 ٢٦  الرضي يرى أنّ الفعل يقدر باملصدر مبتدأ وخربه حمذوف وجوباً
 ٢٦  "ظَن"بـ) ِإذَنْ(تشبيه : املسألة احلادية عشرة
 ٢٨  واخلالف يف ذلك) ِإذَنْ(الوقف على : املسألة الثانية عشرة
 ٢٨  كتابتها، واخلالف يف ذلك: املسألة الثالثة عشرة

 ٢٩  مذهب اجلمهور تكتب باأللف
 ٢٩  مذهب املازنـي واملربد تكتب بالنون ورجحه ابن عصفور

 ٢٩  مذهب الفراء التفصيل
 ٣٠  وجهة نظر املالقي يف كتابتها بالنون أو باأللف

 ٣١  اخلامتة
 ٣٤  فهرس املصادر واملراجع

   فهرس املوضوعات
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