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ْإذن(دراسـة  َ  من أدوات املعاين) ِ
 يف ضوء أقوال النحويني واملفرسين

 
 )∗(خالد سليامن الياسني. د الباحث

 
ْإذن(أصل : املبحث األول َ ِ()١(: 
ْإذن(أصل  النحويون يف اختلف َ  أو ٌبسيطة هي وهل ٌاسم? أو ٌحرف هي , هل)ِ

ٍظرف,  ُاسم ّأهنا إىل الكوفيني بعض ٌحرف, وذهب ّأهنا اجلمهور إىل ذهب فٌمركبة?
ْإذن(يف  األصل املحذوفة, إذ اجلملة من ًعوضا التنوين حلقها الظرفية) إذا( وأصلها َ ِ 
ّ, وعوض)إذا( إليه تضاف ما ُ, حذف)ُأكرمك جئتني إذا: (تقول أن) َأكرمك  التنوين منه ُ

ّعوضوا كام  فيها يائية, فبقاجلز إىل ُالساكنني, ونقلت اللتقاء األلف ُ, وحذفت)ٍحينئذ(يف  َ
 .والسبب الربط معنى

                                                           
 .عضو اهليئة التدريسية يف معهد الشام العايل بدمشق) ∗(
, ورصف ٢٣٨ ,٢/٢٣٥رشح الكافية للريض , و٤/٢٠, ورشح التسهيل ١٣٤ينظر نتائج الفكر ) ١ (

, وجواهر ٤/١٩٠, وتوضيح املقاصد ٣٦٣, واجلنى الداين ٤/١٦٥٠, واالرتشاف ١٥٧املباين 
, ٢/٦, واهلمع ٢/٢٣٤, والترصيح ٣/٧٤, واملساعد ١٥, ومغني اللبيب ٣٣٩األدب 

 . ٤/٣٠٨, والنحو الوايف ٣/٢٩٠واألشموين 



 )١(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٤

يف  يل يلوح الذيو«: قالالكوفيني, ف بعض إليه ماذهب إىل الدين ّريض وذهب
ْإذن( َ ّإليها, وعوض املضاف اجلملة حذفت) ْإذ( أصله ّأن ظنّي يف ويغلب) ِ  ّملا التنوين منها ُ

 أرادوا ّأهنم يض, وذلكباملا اخمتص كان ما بعد الثالثة األزمنة جلميع ًصاحلا جعله ُقصد
 خلفة الوقت مطلق بمعنى هو الذي) ْإذ( لفظ إىل ٍمذكور, فقصدوا ٍفعل زمان إىل اإلشارة

 اجلملة منه الثالثة, وحذفوا لألزمنة ًصاحلا املايض, وجعلوه معنى عن ّلفظه, وجردوه
 الفعل ذلك ّاملذكور, دل الفعل زمان إىل به يشريوا أن قصدوا ّملا ّإليها, ألهنم هو املضاف
ْإذن: أزورك, فتقول أنا: ًمثال شخص لك يقول إليها, كام املضاف اجلملة عىل السابق َ ِ 

ّأكرمك, وعوض يل زيارتك وقت: أكرمك, أي تزورين ْإذ: أكرمك, أي  من التنوين ُ
 معربان ّأهنام ّ, إال)ٍوبعض ٍّكل(كـ اإلضافة, فهو الزم األصل يف ُوضع ّألنه إليه; املضاف

 .) ٢( »…ّ مبني)ْإذ(و
ْأن( إضامر لك جاز وإذا«: بقوله ٍموضع من َأكثر يف اسميتها ويؤكد  احلروف بعد) َ

ْإذن يعني ,االسم بعد إضامرها جازّ الواو, والفاء, وأو, وحتى, فهال: هي التي َ  جيز مل ّوإنام ,ِ
ْأن(إظهار  ْإذن( بعد) َ َ   .)٣( »بعدها هبا للتلفظ الستبشاعهم) ِ

ْإذن(و «: آخر ٍموضع وقال يف َ ّ الفعل, إال وبني بينها ُيفصل ال التي الفعل كنواصب) ِ
ْإذن( ّأن َ  .)٤(»الفعل وبني بينه ُيفصل أن جاز أخواته بخالف ًاسام كان ّملا) ِ

                                                           

 . ٢/٢٣٥رشح الكافية ) ٢ (
 . ٢/٢٣٧ح الكافية رش) ٣ (
 . ٢/٢٣٧رشح الكافية ) ٤ (



ْإذن(دراسـة  َ  خالد سليامن الياسني.  د−  من أدوات املعاين) ِ
  

٥٥

ّإنه بل ُوقلب«: بقوله اسميتها ّرجح ِ ْ ّيرجح ًألفا الوقف يف نوهنا َ  .)٥(»ّاسميتها جانب ُ
 :ّوتركبها عىل ثالثة أقوال طتهابسا يفً النحويون أيضا واختلف
ـ فذهب١  ) .ْأن(و ) إذا(, أو )ْأن(و ) ْإذ(من  مركبة ال بسيطة ّأهنا اجلمهور إىل  
 من ٌمركب ٌحرف ّأهنا إىل سيبويه غري عنه حكى فيام أقواله أحد اخلليل يف  ـ وذهب٢

ْأن(و ) ْإذ(  ُحذفت ّال, ثمّالذ إىل اهلمزة حركة ُاحلرفية, ونقلت حكم عليها َ, وغلب)َ
: قالمالك, ف الكوفيني, وابن بعض الرأي هذا إىل ذهب وممن .النقل هذا ُوالتزم

ْإذن( املضارع بعد انتصاب ّأن عىل ٌّنص هذا يف وليس…« َ ْأن(اخلليل بـ عند) ِ مضمرة, ) َ
ْأن(للتعليل, و  التي) ْإذ( مع ًمركبة تكون أن جلواز  به ُالنقل, والقول بعد مهزهتا ًحمذوفا) َ
ْإذن( ّبأن القول من ُأقرب ضعفه عىل َ : بقوله ّتركبها مالك ابن ّويؤكد .»مركبة ُغري) ِ

ْإذن( ّبأن ُوالقول« َ ْأن(و ) ْإذ( من ٌمركبة) ِ  . )٦( »منه ُأسهل) َ
ّالرندي ّعيل أبو ـ  وذهب٣ ْأن(و ) إذا( من ٌمركبة ّأهنا إىل ُّ ْأن( مهزة ُ, حذفت)َ  , ثم)َ
 ّالربط منهام, فتعطى واحدة ّكل ُتعطى ما ُتعطى ّالساكنني, ثم قاءاللت) إذا( ألف ُحذفت

 . )٧() ْأن(كـ , والنّصب)إذا(كـ
ْإذن( ّأن زعم من عىل ّاملالقي ّرد وقد َ  :وجهني من ٌفاسد وهذا«: ٌمركبة, بقوله) ِ
ّيدعى البساطة, وال احلروف يف األصل ّأن: أحدمها  ّأهنا: والثاين .ٍقاطع ٍبدليلّ إال الرتكيب ُ

                                                           

 . ٢/٢٣٨رشح الكافية ) ٥ (
 . ١٥٧, ورصف املباين ٢/٢٣٨ّ, وانظر رشح الكافية للريض ٤/٢٠رشح التسهيل ) ٦ (
 . ٢/٦, واهلمع ٤/١٦٥٠االرتشاف ) ٧ (



 )١(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٦

ْأن( و) ْإذ( من ًمركبة كانت لو  ُتأخرت, وعدم أو ٍحال, تقدمت ّكل عىل ًناصبة لكانت) َ
 . )٨( »الرتكيب عدم عىل ٌدليل ُقبل املذكورة املواضع يف العمل

ْإذن(عمل : املبحث الثاين َ ِ:( 
ْإذن( عمل يف ًالنحويون أيضا اختلف َ  بعدها, ما ًاملضارع منصوبا الفعل جاء إذا) ِ

ْإذن( له النّاصب هل له? نّاصبال َ ْأن(أو ) ِ  .بعدها? مضمرة) َ
اخلليل, قال  عن سمعه ما بنفسها, وهو تنصب ّأهنا إىل النحويني وأكثر سيبويه ذهب

ْإذن( ّأن اعلم«: سيبويه َ  يف) ُأرى(عمل  الفعل يف عملت ًمبتدأة ًجوابا, وكانت كانت إذا) ِ
ْذنِإ( :قولك ًمبتدأة, وذلك كانت إذا االسم ْإذن(و ) َأجيئك َ َ  .) ٩( »)َآتيك ِ

ْإذن(بعد  الفعل بنفسها, بل ًناصبة ليست ّأهنا إىل قوليه أحد اخلليل يف وذهب َ ِ (
ـ  منصوب ْأن(ب  .أبوعبيدة عنه رواه ما مضمرة, وهو) َ

ْأن: (اخلليل قال ّأن بعضهم يل ذكر وقد«:  قال سيبويه ْإذن(بعد  مضمرة) َ َ  , ولو)ِ
ْأن( بعده ُيضمر مما كانت ْإذن اهللا ُعبد: (قلت إذا ألضمرهتا) ّوحتى ّالالم( بمنزلة فكانت) َ َ ِ 
ْإذن( َتنصب أن ينبغي , فكان)يأتيك َ َّيغري واحد, ومل املعنى ّألن ;) َيأتيك ِ  الذي املعنى فيه ُ
ْإذن: (قوله يف كان َ ّيتغري , كام)اهللا ُعبد َيأتيك ِ  هذاوالنصب, ف الرفع يف) ّحتى( يف املعنى َ

ّمارووا, وأما ُفاألول منه ُماسمعت َ ّ« )١٠ (. 

                                                           

 . ١٥٧رصف املباين ) ٨ (
 . ٣/١٢الكتاب ) ٩ (
 . ١/٦٩٨تاب , والنكت يف تفسري الك٣/١٦الكتاب ) ١٠ (



ْإذن(دراسـة  َ  خالد سليامن الياسني.  د−  من أدوات املعاين) ِ
  

٥٧

ّمذهب اخلليل الزجاج, والفاريس ذهب وممن  .الدين ّوريض  ,)١١( ّ
ٌمجيل,  ٌحسن القولني وكال«: اخلليل َورأي سيبويه َرأي حكى أن بعد ّ قال الزجاج

ْأن(األفعال  سائر يف ُالنصب عندي العامل ّأن ّإال  أو ظاهرة تقع أن ّأجود, إما , وذلك)َ
 .»مضمرة

ْإذن(تأويل  و قال يف َ ُتصف ما عىل ُاألمر كان ْإن تأويله«): َأكرمه ِ َوقع ِ ُإكرامه, فـ  ََ ْ ْأن(ِ َ (
ُأكرمه( مع ْإذن(بعد  ٌمقدرة) ُ َ ِ (« )١٢( . 

ّأما : إليه, فقال ُنسب ملا ٌخمالف بنفسها, وهو ُالعاملة ّأهنا إىل فذهب ّأبو عيل الفاريس َ
ْإذن(تضمر  ال التي احلروف من بعده لفعلا ينتصب ّومما« َ  إذا الفعل يف تعمل ّ, وإنام)ِ

 .) ١٣( »…ًجوابا,  كانت
ّأما  هذا توجيه ويمكن«: بقوله سيبويه عىل ّمذهب اخلليل ورد عن دافع فقد ّالريض َ
ْأن(إضامر  لك جاز وإذا«: قال ّ ثم»ذكرنا ما عىل القول الواو, : هي التي احلروف بعد) َ

ّ وأو, وحتى, فهالوالفاء, ْأن( إظهار جيز مل ّاالسم, وإنام بعد إضامرها جاز ّ ْإذن( بعد) َ َ ِ (
  .»بعدها هبا ّللتلفظ الستبشاعهم
ْإذن( احتمل فلام«: بقوله ًأيضا ذلك ّويؤكد َ اجلزاء, فاملضارع  املضارع معنى يليها التي) ِ

 عىل التنصيص احلال, وقصد املضارع بمعنىالزمان, ف مطلق معنى االستقبال, واحتمل بمعنى

                                                           

 . ٢/٦, واهلمع ٤/١٩٠, وتوضيح املقاصد ٣٦٤, واجلنى الداين ٤/١٦٥٠ينظر رأهيام يف االرتشاف ) ١١ (
 . ٢/٦٣معاين القرآن ) ١٢ (
 . ١٠٥٤, واملقتصد ٣٢٠اإليضاح ) ١٣ (



 )١(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٨

ْإذن( يف اجلزاء معنى َ ـ  , نصب)ِ ْأن(املضارع ب ّختلص ّألهنا املقدرة;) َ  .»… املضارع لالستقبال ُ
ِويربه بالقسم,  منصوهبا وبني بينها الفصل وجتويز«: بقوله بنفسها عاملة ُغري ّأهنا نُ

ِّوالنِّداء, والدعاء, يقو ْلن(, و )ْنَأ(بنفسها, كـ  ناصبة َغري كوهناي ُ  احلرف بني ُاليفصل ْ, إذ)َ
 . )١٤( »معموله من ليس بام ومعموله
املضارع  الفعل ّأن إىل اخلليل يذهب ّأن عىل ٌّنص يوجد ال ّأنه فريى مالك ابن ّأما
ْأن(بـ  ٌمنصوب ْإذن( بعد مضمرة) َ َ مذهب  عىل فيه َّنص ال عبيدة أبو عنه رواه , وما)ِ
ْإذن( بعد الفعل ّأن إىل اخلليل من وماعزاه«: قال ْاخلليل, إذ َ ْأن(بـ ٌمنصوب) ِ ّمضمرة, إنام) َ ِ 
 .)١٥(»الكتاب رشح ّأول يف ّالسريايف قول فيه مستنده

ْأن(ّ إال األفعال من يشء ينصب ال«: ّعن اخلليل أنه قال عبيدة أبو وروى  أو مظهرة) َ
ْكي, ولن, وإذن, وغري: يف مضمرة َ ِ ْ  .»ذلك َ

ْإذن(املضارع بعد  انتصاب ّأن عىل ّنص هذا يف وليس َ ْأن(عند اخلليل بـ) ِ مضمرة, ) َ
ْأن(للتعليل, و التي) إذ(مع  ًمركبة تكون أن جلواز  ما نحو النقل, عىل بعد مهزهتا ًحمذوفا) َ
ْلن(بعد  انتصابه يف يراه ْإذن(ّبأن  القول من أقرب ضعفه عىل به , والقول)َ َ ٍمركبة,  ُغري) ِ

ْأن(بـ  هااملضارع بعد وانتصاب ْإذن(بعد  ما يكون ْأن عىلّ إال اليستقيم ّألنه مضمرة;) َ َ  يف) ِ
ْإذن(خربه, أو  ُحذف ٍالزم ٍمبتدأ تأويل َ املبتدأ,  عن به ًخمربا ًظرفا بل ًحرفا ليست قبله) ِ

ّوعوض اإلضافة عن ُفقطعت) إذا(وأصلها  التكلف,  منٍ غاية يف التنوين, وكالمها عنها ُ

                                                           

 . ٢٣٨, ٢/٢٣٧رشح الكافية ) ١٤ (
 . ١/٨٤رشح الكتاب للسريايف ) ١٥ (



ْإذن(دراسـة  َ  خالد سليامن الياسني.  د−  من أدوات املعاين) ِ
  

٥٩

ْذنِإ(ّبأن  والقول ْأن(و ) ْإذ(من  مركبة) َ  .)١٦(منه أسهل) َ
ْإذن(ّبأن  القائلني وأدلة هذه آراء َ ّبنفسها, وأن  ناصبة ليست) ِ ْأن(َ ٌمقدرة,  بعدها) َ ّ

 .نظره وجهة ّمذهب اخلليل وبني عن دافع فقد مالك ابن ماعدا
ّأما ْأن(بنفسها, ال  للمضارع الناصبة ّأهنا فريون النحويني مجهور َ بعدها,  مضمرة) َ

ًملذهب اجلمهور مدلال ّاملالقي انترص وقد  من ّوكأن«: بقوله املذهب اآلخر فساد عىل ّ
ْأن(بإضامر  نصب  القياس ُّيصح وال) اجلحود حتى, وكي, والمها, والم(قاسهاعىل ) َ
َحتى, وكي, والمها, والم(ّألن  ذلك; عىل ْأن(بإضامر  تنصب ّإنام) اجلحود َ  جلواز ;)َ

ْأن(ظهرت  ملصادر, ورباما عىل دخوهلا ّيبني ما عىل املواضع بعض يف بعضها مع) َ  بعد, وملا ُ
ْإذن(كانت  َ ُّمقدر, واليصح وال به ٍملفوظ ٍمصدر عىل دخوهلا ُّيصح ال) ِ ٍ ْأن(إظهار  ّ َ (
 .)١٧(»ُذكر ما عىل بعدها ما نصب يف القياس جيز املواضع, مل من ٍموضع يف بعدها

َإذ(معنى : املبحث الثالث  :)١٨() ْنِ
ْإذن(ّوأما «: قال سيبويه َ  .) ١٩( »ٌوجزاء ٌفجواب) ِ

ْإذن(معنى  وحترير«: قال أبو حيان األندليس َ  النّاس اضطرب ٌصعب, وقد) ِ
                                                           

 . ٤/٢٠رشح التسهيل ) ١٦ (
 . ١٥٧ املباين رصف) ١٧ (
, ورشح ١٧١ ,٢/١٧٠, ورشح اجلمل البن عصفور ٩/١٣, وابن يعيش ٤/٢٣٤ينظر الكتاب ) ١٨ (

, واجلنى ١٥١, ورصف املباين ٤/١٦٥٤, واالرتشاف ٢/٢٣٦, ورشح الكافية ٢/٤٧٧اجلزولية 
 . ١/٦٤, ودراسات ألسلوب القرآن ٢/٦, واهلمع ٢/٢٣٤, والترصيح ١٥, واملغني ٣٦٤الداين 

 . ١٩٨ّ, وينظر الصاحبي ٤/٢٣٤الكتاب ) ١٩ (



 )١(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٠

ُاجلواب: (معناها ّأن عىل سيبويه َّنص معناها, وقدب , واختلف النحويون )ُواجلزاء َ
 .)٢٠(»سيبويه كالم فهم يف

 يكون توجد حيثام ّأهنا لفظه من يظهر عناها, والذيم فهم اختلف النحويون يف نعم
 كالم محل , حيث)٢١(الشلوبني ّأبوعيل األستاذ فهمه ما ًمعا, وهذا واجلزاء اجلواب معناها
 .ٌوجزاء ٌجواب ّأهنا فيه وقعت مكان ّكل يف ّظاهره, وتكلف عىل سيبويه

ّأما أبو عيل الفاريس فإنه ِتر قد ّأهنا سيبويه كالم من فهم ّ  األكثر, وقد هلام, وهو ُدَ
ْإذن: (, فتقول)ُّأحبك: (القائل لك يقول أن: فقط, نحو للجواب تتمحض َ َأظنُّك ِ ُ ) ًصادقا َ

 .)٢٢(اجلزاء هنا ّيتصور فال
 ًرشطا كانت ٍموضع, وإذا يف ٍموضع, وجواب يف رشط ّأهنا والصحيح«: ّقال املالقي

 يف ًمعا ّأهنام عىل ّينص مل ّ سيبويه, ألنهمن كالم املفهوم هو ًجوابا, وهذا ّإال تكون فال
 .»ٍواحد ٍموضع

ْإذن(ملعنى  ّتكلفه يف الشلوبني ّعيل أيب األستاذ شيخه عىل عصفور ابن َّرد وقد َ ِ( ,
 بمعنى اجلزاء وجواب, وأخذ رشط ّأنه عىل هذا الشلوبني عيل أبو األستاذ ففهم«: بقوله

ملن قال  قلت فإذا واجلزاء; الرشط فعيلب قدرها جاءت فحيثام جوابه الرشط, واجلواب
ْإذن(, )ُأزورك أنا: (لك َ َأكرمك ِ ْإن: , فمعناه)ُ ْتزرين ِ ُ  .ْأكرمك َ

                                                           

 . ١/٤٣٤البحر املحيط ) ٢٠ (
 . ٢/٤٧٧رشح اجلزولية ) ٢١ (
 . ١٥١, وينظر رصف املباين ص ٥٦٣التكملة ص ) ٢٢ (



ْإذن(دراسـة  َ  خالد سليامن الياسني.  د−  من أدوات املعاين) ِ
  

٦١

َقال فعلتها :قوله يف التقدير هذا إىل اضطر املأخذ هذا أخذها ّفلام َُ ْ ًإذا َ َوأنا ِ َ َمن َ ِ 
َالضالني َِّّ ]الضالل إثبات ٌّل, جاءهضا فأنا ُفعلتها ُكنت إن: ّقدر , فلام]٢٠ :الشعراء 
 انفصاله فهمه, فكان عىل ًإشكاال لنفسه, فأثار الضالل إثبات يرد ومل: ; قال ملوسى
َوأنت من الكافرين: قوله معنى: ْبأن قال هذا عن َ َِ ِ َِ ْ َ ْ َ ]بأنعمي, فقال : , أي]١٩: الشعراء
 ّبأن اجلاهلني من: الضالني, أي من فأنا بنعمتك ًكافرا ُفعلتها ُكنت ْإن: موسى له

 .»ّالقبطي عىل تقيض الوكزة
ٌمعرتض وكالمه«: عصفور ثم قال ابن ُبني هذا يف َ ّأن  عىل األمر بنى ّألنه االعرتاض; ِّ

ْإذن( َ  ّبد تقال مبتدأة, وال ال ّأهنا بمعنى ٌجواب هي ّإنام كذلك, بل وجواب, وليس رشط) ِ
ْإذن: (ًأبدا تقول كالم, فال يتقدمها أن َ  ًجزاء, وال وتكون ,جواب  ابتداء, فهي)َأزورك ِ
 .)٢٣(»ًجمموعا فيها ذلك يكون أن يلزم

ْإذن(تكون  متى ّاألنصاري هشام ابن ّبني وقد َ  تكون أن واألكثر«: بقوله ًجوابا?) ِ
ْأن(لـً جوابا  .)٢٤(»مقدرتني أو ظاهرتني) لو(أو ) َ

ْإذن(ّإن  القول وخالصة َ  ينفرد هذان, وقد افيه جيتمع ًوجزاء, فقد ًجوابا تكون) ِ
ْإذن(, )ُأزورك أنا: (ملن قال لك قلت أحدمها, فإذا َ َأكرمك ِ وإذا  ٌوجزاء; ٌجواب , فهذا)ُ

ُّأحبك: (قال لك ْإذن: (له , فتقول)ُ َ  معه, فعىل جزاء ال جواب , فهذا)ًصادقا أظنُّك ِ
 .ًجزاء املواضع بعض يف ِاجلواب, وتكون من ختلو ال هذا

                                                           

 . ١٧١, ٢/١٧٠رشح اجلمل البن عصفور ) ٢٣ (
 . ١٦, ١٥مغني اللبيب ص  )٢٤ (



 )١(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٢

ْإذن(عمل رشوط : املبحث الرابع َ ِ ()٢٥(: 
ْإذن(ّأن  إىل النحويني أكثر ذهب َ هم رشوط, وبعض ينصب املضارع بثالثة حرف) ِ

نصبها  يف اشرتط من النحاة مخسة, ومن فجعلها الرشوط ّفصل أربعة, وبعضهم جعلها
 :ٍرشوط َاملضارع ستة
ْإذن(تكون  أن: األول َ  :الكالم صدر يف ًواقعة) ِ
: ًحتام, نحو ُألغيت تأخرت حماهلا, فإن أرشف يف ٍحينئذ ّألهنا الكالم; ّأول يف: أي

ْإذن ُأكرمك( َ ّناصبه, أما عىل تقديمه جيوز ال املنصوب الفعل ّألن خالف; بال) ِ توسطت,  إذا َ
 بني تتوسط أن قبلها, مثل ما عىل بعدها ما اعتمد بأن وذلك الكالم يف ًحشوا وقعت: أي

 .ّكلها الصور يف إلغاؤها جبفيوخربه,  املبتدأ وبني وجوابه القسم وجزائه, وبني الرشط
َتستأنف أن جاز دوهنا َّوتم ٌكالم تقدمها فإن  مل لو ًجوابا, كام ويكون هبا, وتنصب َ
 :ّالضبي َعنَمة بن اهللا عبد قول نحو يشء, وذلك يتقدمها
ْاردد ُ ْ َمحـــــــارك ُ َ َ ـــــــزعالِ ْتنْ َ ُســـــــويتهُ َُّ ِ َإذن  َ ـــردِ َّي ـــد َُ ُوقي ْ ـــري َ ِالع ـــروبَم َ ُك ْ)٢٦( 

ٌنصب; فهذا«: الرساج قال ابن  ّأن ترى َّوتم, أال استغنى قد الكالم من قبله ما ّألن ْ
                                                           

, ٢/١٠٥٤, واملقتصد ٣٢٠إليضاح , وا١/٨٤, ورشح الكتاب للسريايف ٢/١٤٨ينظر األصول ) ٢٥ (
, ورشح ١٣٨ّ, وامللخص ٩/١٤, وابن يعيش ١/٥٤٠, وكشف املشكل ٣٤٢ورشح امللحة للحريري 

, ٣٣٩, وجواهر األدب ٣٦١, واجلنى الداين ٤/١٨٧, وتوضيح املقاصد ٢/٢٣٧ّالكافية للريض 
  .٢/١٣٥ والنظائر , واألشباه٢/٦, واهلمع ٢/٢٣٤, والترصيح ١٦, واملغني ٦٢ورشح قطر الندى 

, ٢/١٤٨, واألصول ٢/١٠, واملقتضب ٣/١٤, وهو من شواهد الكتاب ٣٨٣البيت يف املفضليات ) ٢٦ (
احبي ـّ, والص٢/١٠٠ويه ــ, ورشح أبيات سيب٢/١٣٢, والتعليقة ١/٨٤ورشح الكتاب للسريايف 

ــ, وش٤/٢١, ورشح التسهيل ٧/١٦, وابن يعيش ١/٦٩٩والنكت , ١٩٨  ,٢/٢٣٨رح الكافية ـ
  .١٥٢, ورصف املباين ٢/٤٧٨رشح اجلزولية و



ْإذن(دراسـة  َ  خالد سليامن الياسني.  د−  من أدوات املعاين) ِ
  

٦٣

ْاردد: (قوله ُ ْ ْتنزع ال محارك ُ ُسويته ُ َُّ ِ ّتم, ثم قد ٌكالم) َ  ُأفعل ال: من قال أجاب ّكأنه استأنف َّ
ْإذن: (ذاك, فقال َ َّيرد ِ ُوقيد ُ ِالعري َ  .)٢٧(»)ُمكروب َ
 ً:مستقبال الفعل املضارع بعدها يكون أن: الثاين
ّحيدثك ملن ُينصب, كقولك فال ًحاال كان فإن ْإذن: (ُ َ  ّألنه فرتفع;) ًصادقا َأظنُّك ِ

ّ إال تدخلّ أال وهو«: الشلوبني ّعيل قال أبو. ًمستقبالّ إال يكون ال املنصوب ٌحال, والفعل
 يف ليس ّألنه متقدمة; كانت وإن ًأصال تعمل مل ٍحال فعل عىل أدخلناها مستقبل, فإذا عىل
 .)٢٨(»اإللغاء هنالك هلا ٍحال, فوجب فعل عىل يدخل ناصب ُّالدنيا

ْإذن(بني  ُيفصلّ أال: الثالث َ  :بفاصل والفعل) ِ
 ْبعدها, فإن فيام العمل عن الفصل مع لضعفها هبا ًيكون املضارع متصال أن: أي
ٍفصل,  َكال بذلك الفصل ّاثنني, فإن نم ٍبواحد ُتفصل أنّ عملها, إال بطل بفاصل ُفصلت
 ما ذكره, وهو سبق ما بغري الفصل النحويني بعض , وأجاز)ال(و) القسم: (ومها

 .موضعه يف بالتفصيل سنوضحه
 :)٢٩(بقوله مالك ابن أشار ذكرها سبق التي الثالثة الرشوط وإىل

ُونــــــــصبوا َ ــََ ْإذن(بـــــــ َ َاملــــــــستقبال)ِ ْ َ ْ ْإن  ُْ ْصـــدرت, والفعـــِ ُِ ْ ْ َ ُبعـــد ُلِّ ْ َموصـــال َ َ ُ 
ْإذن(تكون  أن: الرابع َ  :اجلواب تقدير يف أو ًجوابا) ِ

ْإذن(و«: ّقال الزخمرشي َ ْإذن: (, فتقول)آتيك أنا: (الرجل ٌوجزاء, يقول ٌجواب) ِ َ ِ 

                                                           

 . ١/٣٩٦, وينظر التبرصة والتذكرة ٢/١٤٨األصول ) ٢٧(
 . ٢/٤٧٧رشح اجلزولية ) ٢٨ (
 . ٤/١٨٧, وتوضيح املقاصد ٦٦٥, ورشح األلفية البن الناظم ٦٠ألفية ابن مالك ) ٢٩ (
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٦٤

َأكرمك : ّإتيانه;وقال الزجاج عىل له ًجزاء َإكرامك وصريت به أجبته قد الكالم , فهذا)ُ
 .)٣٠(»ُأكرمك ّفإين ذكرت كام األمر كان ْإن تأويلها(

ُتوقعه ًإكراما أردت ّوإنام«: ّوقال السريايف ِ ْأن(بمنزلة  املستقبل, فصارت يف ُ  يف) َ
 .)٣١(»األفعال من للمستقبل وقوعها

ْلو(أو ) ْإن(لـً جوابا تكون أن واألكثر«: هشام وقال ابن  .)٣٢(»مقدرتني أو ظاهرتني) َ
  :)٣٣(قبلها ما عىلً معتمدا ابعده الذي الفعل يكونّ أال :اخلامس

َاعتمدت ِفإن«: ّقال الفاريس ْ َرفعت, وذلك قبلها ٍيشء عىل بالفعل َ ْإذن أنا: (قولك ْ َ ِ 
ْتكرمني ْإن: (, وكذلك)أنا(هو  الذي االبتداء عىل معتمد الفعل ّألن ُ, ترفع;)ُأكرمك ْإذن ِ َ ِ 
ْأكرمك ُ(«)٣٤(. 

ْإذن(تقع ّ أال: السادس َ  :)٣٥(عطف حرف بعد) ِ
ْوإذن: (الفاء, نحو أو كالواو عطف حرف بعد وقعت إنف َ ْفإذن(أو ) آتيك ِ َ , )آتيك ِ

                                                           

, واملقتصد ٣٢٠ضاح , واإلي٢/١٤٨, وانظر األصول ٩/١٢, وابن يعيش ٣٢٣املفصل ) ٣٠ (
 . ٣٣٩, وجواهر األدب ٣٤٢, ورشح امللحة للحريري ٢/١٠٥٤

 . ١/٨٤رشح الكتاب ) ٣١ (
 . ١٥مغني اللبيب ) ٣٢ (
 . القائلون هبذا الرشط هم القائلون بالرشط الذي قبله) ٣٣ (
 . ٣٢٠اإليضاح ) ٣٤ (
 يف رشح املفصل, ينظر ّ, واألندليس١/٥٤٠اشرتط هذا الرشط احليدرة اليمني يف كشف املشكل ) ٣٥ (

 . ٢/١٣٥األشباه والنظائر 



ْإذن(دراسـة  َ  خالد سليامن الياسني.  د−  من أدوات املعاين) ِ
  

٦٥

ّالقراء قرأ وأكثر, وبه أجود اإللغاء, واإلعامل, واإللغاء: الوجهان فيها جاز ُ. 
ْإذن(حكم :املبحث اخلامس َ   :)٣٦( ِإن وقعت بني شيئني متالزمني) ِ

ْإذن(عمل  يف النحاة اشرتط َ  الكالم يف ًحشوا وقعت الكالم, فإن صدر يف تكون أن) ِ
ِبأن  .ُأمهلت قبلها ما عىل بعدها ما اعتمد َ

ْإذن(ّأن  واعلم«:  قال سيبويه َ  عليه ٌمعتمد ُالفعل ٍيشء وبني الفعل بني كانت إذا) ِ
ٌملغاة ّفإهنا : قولك يف واالسم الفعل بني كانت إذا) ُأرى(َتنصب  ال البتة, كام َتنصب ال ُ

ْإذن(, فـ )ٌذاهب ُأرى ّإين: (قولك يف تعمل ال , وكامً)ذاهبا ٌزيد ُأرى كان( َ  ذا يف تصل ال) ِ
 تفسري اخلليل, وذلك تنصب, فهذا أن إىل هنا) ُأرى(تصل  ال كام تنصب أن إىل املوضع
ْإذن أنا: (قولك َ  ًأيضا ذلك ًملغاة, ومنّ إال تكون ال حيث) ُأرى(بمنزلة  ههنا , فهي)آتيك ِ
ْإذن يتأتن ْإن: (قولك َ ْإذن(قبل  ما عىل ٌمعتمد ههنا الفعل ّ;ألن) ِآتك ِ َ ِ (« )٣٧ (. 

 :مواضع ثالثة يف إمهاهلا النحاة حدد وقد
ْإذن(قبل  الذي للرشط ًجوابا بعدها ما يكون أن: األول َ ْإذن ِتأتني ْإن: (, نحو)ِ َ ِ 
ْإذن(لـ  تأثري الرشط, وال جواب ّألنه) ْأكرمك(, فتجزم )ْأكرمك َ  جعل ًأيضا ذلك ومن ) .ِ
ّالريض ْاردد: (السابق البيت ّ ُ ْ َمحارك  ُ َ َ ْإذن.. ِ َ ّْيرد  ِ ْ;إذ قال..) َُ  ّعىل مذهب الكسائي أن جيوز«: ِ
ّْيرد(األمر, و جواب ّأنه للنهي, ال فيه) ال(بكون  ًجمزوما) ْيرتع ال(يكون   ال ًجمزوما) ُ

                                                           

, ٧/١٦, وابن يعيش ١/٣٩٦, والتبرصة والتذكرة ٢/١١, واملقتضب ٣/١٤ينظر الكتاب ) ٣٦ (
, واالرتشاف ١٥٤, ورصف املباين ٢/٢٣٨, ورشح الكافية ٢/٤٧٩ورشح اجلزولية 

  .٥٥٩  , والتذكرة٤/١٦٥٢
 . ٣/١٤الكتاب ) ٣٧ (



 )١(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٦

 ْإن: أي) النّار ِتدخل ْتكفر ال: (قولك نحو يف هو مذهبه كام للنهي ًجوابا بكونه ًمنصوبا
ْإن ْاليرتع: املعنى النّار, فيكون ِتدخل ْتكفر ّْيرد ْيرتع ِ ُ« )٣٨( . 

 :قبلها الذي للقسم ًجوابا بعدها ما يكون أن: الثاين
ْإذن واهللا: (, نحواًمذكور ّإما َ ْإذن واهللا: (ًأيضا ذلك ومن«: , قال سيبويه)ُأفعل ال ِ َ  ال ِ
ِقبل , من)ُأفعل َ ْإذن(اليمني, و عىل ٌمعتمد) ُأفعل(ّن أ ِ َ ِّكثري مقدر, كقول ّوإما .) ٣٩( »ٌلغو ) ِ َ ُ 
َعزة َّ َ: 

ْلــــئن ِ َعــــاد َ ِبمثلهــــاالعزيــــزُعبــــديلَ ـــــي   ْ ِوأمكنَن َ ْإذن منهـــــا ْ َ ُأقيلهـــــاال ِ ِ َ )٤٠( 
ْإذن(ّألن  مرفوع;) ُأقيلها ال(فـ َ  هعلي املوطأ املقدر القسم جواب لكوهنا تتصدر مل) ِ
ْأن(عىل  الداخلة بالالم ْلئن واهللا: البيت, والتقدير أول يف) َ ِ َ. 

ْإذن أنا: (قبلها, نحو الذي للمبتدأ ًخربا بعدها ما يكون أن :الثالث َ ). ُأكرمك ِ
ْإذن ٌزيد: (املبتدأ يف وتقول«: ّقال املالقي َ  خرب ّألنه مرفوع;) ُيكرمك(, فـ)ُيكرمك ِ

ْأن(أو ) كان(واخلرب, من  املبتدأ عىل يدخل ما خرب يف حكمه وكذلك) زيد(عن  َ (
ْإذن ٌزيد كان: (وشبههام, كقولك َ ْإذن ًزيدا ّإن(و) ُيكرمك ِ َ  ًزيدا ظننت(, و)ُيكرمك ِ

ْإذن َ  يف للمبتدأ ًخربا يكون أن حكمه) ظننت باب(يف  الثاين املفعول ّألن ;)ُيكرمك ِ

                                                           

 . ٢٣٩−٢/٢٣٨رشح الكافية ) ٣٨ (
 . ٣/١٤الكتاب ) ٣٩ (
, ١٥٤ورصف املباين  ,٩/١٣وابن يعيش ,٣/١٥وهو من شواهد الكتاب ,٣٠٥ يف ديوانه) ٤٠ (

, ١٥ واملغني,٦٦٩ورشح األلفية البن الناظم  ,١٩٥ُ, واجلمل ٢/١٤٤ورشح أبيات سيبويه 
  .٣/٢٨٨واألشموين  ,١/٦٣وشواهد املغني للسيوطي ,٢/٧واهلمع ,٢/٢٣٤والترصيح



ْإذن(دراسـة  َ  خالد سليامن الياسني.  د−  من أدوات املعاين) ِ
  

٦٧

ْأن(و) كان(كخرب  األصل, فهو َ(«)٤١(. 
ٍخالف ُعِموض وهذه الصورة  ال ّبني البرصيني والكوفيني, فمذهب البرصيني أنه ِ

 املبتدأ, وأجازمها بعد والرفع النصب هشام فأجاز الكوفيون ّاإلعامل, وفصل جيوز
ْأن(اسم  بعد ّالكسائي ْأن(يف  الفراء , ووافقه)كان(اسم  , وبعد)َ ) كان(يف  , وخالفه)َ
 قول وقياس«: قال أبو حيان و) .ّظن(عد ب الرفع وجوب عىل الفراء ّالرفع, ونص فأوجب
 :الشاعر قول يف الفريقان اختلف لذلك .) ٤٢( »الوجهني جواز ّالكسائي

ـــــــــي ال َترتكنِّ ُ ُفـــــــــيهم َ ُ ِشـــــــــطريا ِ ّإين   َ ْإذن ِ َ ــــــــــك ِ َأهل ِ ْ ــــــــــريا أو َ ِأط َ )٤٣( 
ْإن ٌّشاذ, أو ّأنه عىل البرصيون ّفتأوله  :وجهني أحد عىل ّفإنه الرواية صحت ِ

ْإذن (جيعل أن اّإم َ َأهلك ِ ِ ْ ْأن(خرب  موضع يف مجلة) َ ًحمذوفا, ) ّإين(خرب  يكون أن ّوإما, )َ
ّأذل, ثم ّإين عليه, أو أقدر ال أستطيع, أو ال ّإين: أي ْإذن(بـ  استأنف ُ َ  بعد الفعل فنصب) ِ
 .بخربه  األول متام

ّأما  هناية هذه املواضع يف الدين ّقال ريض. مسائلهم البيت هذا عىل فبنوا الكوفيون َ
ْإذن(فيها  تقع التي الثالثة َ ْإذن(يقع املضارع بعد  وال«: ًحشوا) ِ َ  الثالثة فيغري هذه املواضع) ِ

                                                           

 . ١٥٤رصف املباين ) ٤١ (
 . ٢/٧, واهلمع ٥٥٩, وينظر التذكرة ٤/١٦٥٢االرتشاف ) ٤٢ (
, ورشح اجلزولية ١/٨٦, ورشح الكتاب للسريايف ٢/٣٣٨البيت بال نسبة وهو يف معاين القرآن للفراء ) ٤٣ (

, ٤/٢١, ورشح التسهيل٢/٢٣٨, ورشح الكافية ١/٢٦١, واملقرب ٧/١٧, وابن يعيش ٢/٤٧٩
, ١٦, واملغني ٣/٧٦, واملساعد ٣٦٢, واجلنى الداين ٤/١٦٥٣, واالرتشاف ١٥٤ملباين ورصف ا

 . ١/٧٠, وشواهد املغني للسيوطي ٢/٧, واهلمع ٣/١٥٣٧ورشح الكافية الشافية 



 )١(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٨

ْإذن ُيقتل:(فيغري هذه املواضع, نحو متوسطة تقع باالستقراء, بل قبلها ما عىل ًمعتمدا َ  ٌزيد ِ
َلبئس(, وً)عمرا ْ ْإذن ُالرجل ِ َ   . )٤٤(»ونحوه )ٌزيد ِ

ْإذن(حكم : بحث السادسامل َ ٍإذا فصل بينها وبني الفعل بفاصل) ِ ُ) ٤٥(: 
ْإذن(بني  الفصل جيوز ال ّأنه إىل النحاة ذهب َ  عن الفصل مع لضعفها ومنصوهبا;) ِ

ْإذن: (بالقسم, نحو الفصل اغتفروا ّأهنم ّبعدها, إال فيام العمل َ  قول , ومنه)َأجيئك واهللا ِ
 :ثابت بن حسان
ْإذن َ ْرميهمنــــــــــــ واهللاِ ِ ُ ــشيب   ٍبحــــــــــــرب َ ُت ــل ُ َالطف ــن ّ ــل م ِقب ــشيب ْ ِامل َ )٤٦( 

ْإذن: (النافية, نحو) ال(بـ الفصل أو َ وعبد  مسعود بن اهللا عبد قراءة , ومنه)َأكرمك ال ِ
ًفإذا اهللا بن عباس ُاليؤتو َِ ْ ِنقريا َالنَّاسا ُ َ)َبإعامهلا, فحذف ، )٤٧ َ ََ َ ِ َ ْمن َالنُّون ْ ِقوله ِ ْ ْيؤ ال(َ َتونُ ُ(. 
ِالبقاء ُوقال أبو َ ْومل: َ ْيعمل َ ْ ِأجل من هنا َ ِحرف ْ ْ ْالعطف َ َوهو َ ُالفاء, وجيوز ُ ِغري يف َ ْ َ 

ْالقرآن, أن ُِ َيعمل ْ ِالفاء, وليس مع َ َيتخطاها» ال«َّ, ألن »ال«املبطل َ ُالعامل َّ ِ. 
ِفظاهر هذه العبارة َ ُ َاملانع َّأن: ِ ُحرف ِ ْ ِالعطف, وليس َ ْ ُانعامل كذلك, بل َ ُالتالوة, ولذلك  ِ

                                                           

 . ٢/٢٣٩رشح الكافية ) ٤٤ (
, ١٥٣, ورصف املباين ١/٢٦٢, واملقرب ٢/٢٣٧, ورشح الكافية ٤/٢٢ينظر رشح التسهيل ) ٤٥ (

, ٢/٢٣٥, والترصيح ١٦, واملغني ٣٦٢, واجلنى الداين ٥٥٩, والتذكرة ٤/١٦٥٣رتشاف واال
 . ١٣٨ّ, وامللخص ٢/٦واهلمع 

, ورشح قطر ٢٩١, ورشح شذور الذهب ٤/١٦٥٣, وهو من شواهد االرتشاف ٣٧١يف ديوانه ) ٤٦ (
 . ٣/٢٨٩, واألشموين ٢/٢٣٥, والترصيح ٢/٩٧٠ّ, وشواهد املغني للسيوطي ٦٢الندى 

 .٥/٢٠١ عادل البن اللباب تفسري, ٢٩, وانظر خمترص شواذ القرآن ٥٣ سورة النساء آية) ٤٧ (



ْإذن(دراسـة  َ  خالد سليامن الياسني.  د−  من أدوات املعاين) ِ
  

٦٩

ِغري يف ُوجيوز: ًقال آخرا ْ ِالقرآن َ ْ ُ. 
 ّبالدعاء, والنِّداء َالفصل) ٤٨( بابشاذ ابن فيه, فأجاز النحاة اختلف ذلك عدا وما
ْإذن: (نحو ،)٤٩( ّالريض ووافقه َ ُيغفر ِ ِ َيدخلك َلك اُهللا َ ِ ْإذن: (, ونحو)اجلنّة ُ َ  َأحسن ُزيد يا ِ
 . )٥٠( فقط النِّداء يف ّالقريش الربيع يبأ ابن , ووافقهام)إليك

ّواألبدي ،)٥٢( ّواملالقي ،)٥١( عصفور ابن منهم النحويني بعض وأجاز  الفصل) ٥٣( ّ
ْإذن: (املجرور, نحو بالظرف, أو َ َأكرمك اجلمعة َيوم ِ ْإذن: (, ونحو)ُ َ  ).َآتيك الدار يف ِ

ْإذن(بني  وهشام, الفصل والفراء ّالكسائي وأجاز َ ْإذن: (الفعل, نحو بمعمول والفعل) ِ َ ِ 
َأكرم ُ ًزيدا ْإذن(, و)ُ َ ٌوهشام,  الفراء واختاره الرفع: وجهان ٍحينئذ الفعل , ففي)َأرغبُ  فيك ِ

 َالرفع ّإال ونحوه هذا يف يرون ال النحويني ومجهور . )٥٤ (ّالكسائي واختاره والنصب
 .ذكره سبق كام النافية) ال(بالقسم, وبـ الفصل الفصل, واغتفروا لوجود

ْإذن(عىل  الفعل معمول قدمت لو«: قال أبو حيان األندليس: تنبيه َ ْإذن ًزيدا: (نحو) ِ َ ِ 
                                                           

 . ٣٦٢, واجلنى الداين ٤/١٦٥٣ينظر االرتشاف ) ٤٨ (
 . ٢/٢٣٧رشح الكافية ) ٤٩ (
 . ١٣٨ّامللخص ) ٥٠ (
 . ١/٢٦٢املقرب ) ٥١ (
 . ١٥٣رصف املباين ) ٥٢ (
 . ٣/٧٤, واملساعد ٤/١٦٥٣ينظر االرتشاف ) ٥٣ (
, واهلمع ٢/٢٣٥, والترصيح ١٦, واملغني ٣٦٣, واجلنى الداين ٤/١٦٥٤ينظر االرتشاف ) ٥٤ (

٢/٧ . 



 )١(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٧٠

ُأكرم َ  اإلبطال جييز َّعملها, والكسائي ُيبطل الفراء ّأنّ والفراء, إال ّالكسائي عند ذلك جاز) ُ
 . )٥٥( »املنع قواعدهم تقتضيه ذلك, والذي يف عند البرصيني أحفظه َّنص واإلعامل, وال

ْإذن(حكم : املبحث السابع َ   :)٥٦(الواقعة بني حرف العطف والفعل املستقبل) ِ
ْإذن(ّأن  ْعلمِا َ  باخليار, إن فيها َاملستقبل, كنت والفعل العطف حرف بني وقعت إن) ِ
 :صورتان املبحث واألجود, ويف األكثر ألغيتها, وهو شئت أعملتها, وإن شئت

ْذنِفإ: (قولك نحو: الصورة األوىل ُأحسن َ َأزورك: (ملن قال ًجوابا) إليك ُ ُ( ,
 .الوجهان  فيها جاز

ْإذن(ّأن  واعلم«:  قال سيبويه َ  فيها ّالفعل, فإنك وبني) والواو الفاء(بني  كانت إذا) ِ
ْإذن(ألغيت  شئت , وإن…أعملتها شئت باخليار, إن َ : فقولك االستعامل ّ, فأما…) ِ

ْفإذن( َ ْآتيك, وإذن ِ َ ِ َأكرمك َ ْفإذن: (فقولك اإللغاء ّ, وأما…) ُ َ  . )٥٧( )ُأجيئك ال ِ
 ِحرف ِربط بسبب قبله ما متام من العاطف بعد ما كون اعتبار عىل بالرفع فاإللغاء

ْإذن(ٍببعض, فصارت  بعضه الكالم ِالعطف َ  نصب وهو واإلعامل .ًمتوسطة بذلك) ِ
                                                           

 . ٤/١٦٥٤االرتشاف ) ٥٥ (
, ٢/٣٧١, والكشاف ١/٢٧٣, ومعاين القرآن للفراء ٢/١١, واملقتضب ٣/١٣ينظر الكتاب ) ٥٦ (

, ورشح ٧/١٦عيش , وابن ي٢/٢٦٤, واإليضاح يف رشح املفصل ١/٣٩٧والتبرصة والتذكرة 
, وجواهر األدب ٢/٤٨٠, ورشح اجلزولية ٢٣٩, ٢/٢٣٧, ورشح الكافية ٤/٢١التسهيل 

, ودراسات ألسلوب ٢/٢٣٥, والترصيح ٤/١٦٥١, واالرتشاف ١٥٥, ورصف املباين ٣٤٠
 . ٥٦, ١/٥٥القرآن 

 . ٣/١٣الكتاب ) ٥٧ (



ْإذن(دراسـة  َ  خالد سليامن الياسني.  د−  من أدوات املعاين) ِ
  

٧١

ْإذن(عد ب فيها مستقلة, والفعل مجلة العاطف بعد ما كون باعتبار الفعل َ  ما عىل معتمد غري) ِ
ُاليؤتوا ًفإذا : قوله يف ّالشاذة القراءة النحاة ّخرج الوجه هذا قبلها, وعىل  َالنَّاس ُ

ًنقريا ِ َ)ِوقوله ،)٥٨ ِ : ًوإذا ُيلبثوا ال َ ْ َخلفك َ َ ْ ّإال َ ًقليال ِ َ )ابن أشار وإىل هذه الصورة . )٥٩ 
 :بقوله مالك

ْ, وانـــــــــــــــصب... َِ َوارفعـــــــــــــــاْ ْ ْإذن(ِإذا   َ َ ْمــن) ِ ِبعــد ِ ٍعطــف ْ ْ َوقعــا َ ََ) ٦٠( 
 ْإن: (قولك الرشط, نحو جواب بعد العطف حرف مع وقوعها: الصورة الثانية

ْوإذن ِآتك ِتأتني َ ُأكرمك ِ  ٍواو بعد وقعت إذا ّأهنا واعلم«: ٍأوجه, قال املربد ثالثة فيها جاز) ُ
َفاء, صلح أو َُ َِواإللغاء, مل فيها اإلعامل ٍ ْوإذن ِآتك ِتأتني ْإن: (قولك لك, وذلك أذكره اُ َ ِ 

ْ, إن)ُأكرمك ْرفعت, وإن شئت ِ ْنصبت, وإن شئت ِ  العطف فعىل اجلزم ّأما جزمت; شئت ِ
ْإذن(وإلغاء ) آتك(عىل  َ ْإذن(إعامل  عىل والنّصب ;)ِ َ ُأكرمك وأنا: (قولك عىل والرفع ;)ِ ُ( ,
ْإذن(ُأدخلت  ّثم َ  .) ٦١( ً»شيئا تعمل لمف والفعل االبتداء بني) ِ

 
                                                           

, ومعاين ٢٩ر خمترص شواذ القرآن , ينظ, وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس٥٣سورة النساء آية ) ٥٨ (
 . ٣/٢٧٣, والبحر املحيط ١/٢٧٤, والكشاف ١/٢٧٣القرآن للفراء 

ُ وهي قراءة أيب بن كعب, كام نسبت البن مسعود, ينظر٧٦سورة اإلرساء آية ) ٥٩ ( خمترص شواذ : ّ
 . ٦/٦٦, والبحر املحيط ٥/١٦٢, واجلامع ألحكام القرآن ٢/٣٧١, والكشاف ٧٧, ٢٧القرآن 

 . ٦٠ألفية ابن مالك ) ٦٠ (
 .٢/١١املقتضب ) ٦١ (
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٧٢

ْإذن(حكم إلغاء عمل : املبحث الثامن َ  :)٦٢( مع استيفاء رشوط العمل) ِ
ْإذن(تنصب  أن ًسابقا املذكورة الرشوط وجدت إذا العرب لسان من املشهور َ ِ (

ْإذن (يُيلغ العرب بعض ّأنّ بعدها, إال الفعل َ  .الرشوط استيفاء مع) ِ
ْإذن: (يقولون العرب من ًناسا ّنأ عمر بن عيسى وزعم«:  قال سيبويه َ ) ذلك ُأفعل ِ

ّتبعدن ال: بذلك, فقال يونس اجلواب, فأخربت يف ِ ْ سمع,  ما ّإال َلريوي يكن ذا, ومل ُ
ْهل(بمنزلة  جعلوها ْبل(و) َ َ (« )٦٣( . 
: الرشوط استيفاء مع عملها إلغاء سيبويه, اختلف النحويون يف حكاه ما عىل ًوبناء
ثعلب,  عيسى, ووافقهم نقل إىل ًرجوعا عملها إلغاء إثبات إىل البرصيون فذهب

 .) ٦٤( بعدها الرفع ٌأحد ُجيز فلم الكوفيني سائر وخالفهم
 يف الفعل يف دخلت إن غري ال إعامهلا جيب ّأنه وابن عصفور إىل يعيش ابن وذهب

 ُحكي ّإال, وقد ليس فاإلعامل ًصدرا وقعت وإن«: عصفور اجلواب, وقال ابن ابتداء
 . )٦٥ (»ًاّجد قليل إلغاؤها, وذلك

                                                           

, ورشح ٢/١٧٢, ورشح اجلمل البن عصفور ٧/١٦, وابن يعيش ٣/١٦ينظر الكتاب ) ٦٢ (
, ورصف املباين ٤/١٦٥١, واالرتشاف ٦٧١, ورشح األلفية البن الناظم ٤/٢١التسهيل 

 . ٢/٧, واهلمع ٢/٢٣٥, والترصيح ١٥٣
 . ٣/١٦الكتاب ) ٦٣ (
 . ٢/٧, واهلمع ٤/١٦٥١تشاف االر) ٦٤ (
 . ٢/١٧٢, وكذا رشح اجلمل ٧/١٦ينظر ابن يعيش ) ٦٥ (
 



ْإذن(دراسـة  َ  خالد سليامن الياسني.  د−  من أدوات املعاين) ِ
  

٧٣

 بن عيسى رواه ما عىل ًبناء ًغالبا, وذلك الفعل تنصب ّأهنا إىل مالك ابن وذهب
 .) ٦٦(عمر

ّأما  ّوإنام«: خمتصة, فقال غري ّألهنا القياس; هو عملها إلغاء ّأن إىل فذهب الناظم ابن َ
عنها,  ِاجلملة, وتأخرها عىل قدمهات جواز يف ُمثلها ّألهنا ;)ّظن(عىل ً محال األكثرون أعملها

 .) ٦٧( »احلال نفي يف ُمثلها ألهنا ;) ليس(عىل ) ما(ُمحلت  جزأهيا, كام بني ِوتوسطها
 .) ٦٨( ٌنادرة ٌلغة عيسى رواه ما ّأن إىل النحاة بعض ـ وذهب
 . )٦٩( ُيعترب ال ٌّشاذ ذلك ّأن إىل ّاملالقي ـ وذهب

ْإذن(حكم : املبحث التاسع َ ّ بعدها املايض مصحوبا بالالمإذا وقع) ِ ً )٧٠(: 
ْإذن(بعد  أتى إذا ّأنه ذهب النحويون إىل َ ًإذا: بالالم, نحوقوله ًمصحوبا املايض) ِ ِ 

ْألذقنَاك َ َ ]ْإذن(قبل  ٍمقدر ٍقسم ُجواب الفعل ّأن فالظاهر ]٧٥: اإلرساء َ  دخلت , فلذلك)ِ
 .املايض عىل الالم

ْإذن(جواب  يف رأيت وإذا« : قال الفراء َ ْلئن(هلا  أضمرت فقد الالم) ِ ِ ًيمينا, أو  أو) َ
                                                           

 . ٢١, ٤/١٩رشح التسهيل ) ٦٦ (
 . ٢/٢٣٥, وينظر الترصيح ٦٧١رشح األلفية البن الناظم ) ٦٧ (
 . ٣/٧٢, واملساعد ٤/١٩٠, وتوضيح املقاصد ٣٦٣, واجلنى الداين ٤/١٦٥١ينظر االرتشاف ) ٦٨ (
 . ١٥٣اين رصف املب) ٦٩ (
, ٢/٢٣٦, ورشح الكافية ٤/١٩, ورشح التسهيل ١/٢٧٤ينظر معاين القرآن للفراء ) ٧٠ (

, ١/٤٠٥, واإلتقان ١٨٨, ٤/١٨٧, والربهان ٣٦٥, واجلنى الداين ٤/١٦٥٥واالرتشاف 
 . ١/٦٢ودراسات ألسلوب القرآن 



 )١(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٧٤

َاختذ َما: قوله ذلك , من)لو( َ ْمن اُهللا َّ ٍولد ِ َ َوما َ َكان َ ُمعه َ َ ْمن َ ٍإله ِ َ ًإذا ِ َلذهب ِ َ َ ُّكل َ ٍإله ُ َ َبام ِ ِ 
َخلق َ َ ]خلق, ومثله قال  بام ٍإله ُّكل لذهب ٌإله فيهام معه كان لو: , واملعنى]٩١:املؤمنون
 :ْوإن ِ ُكادوا َ َليفتنُونك َ َ ِ ْ َ ِعن َ ِالذي َ ْأوحينَا َّ َ ْ َإليك َ ْ َ َلتفَرتي ِ ِ ْ َ ْعلينَا ِ َ ُغريه َ َ ْ ًوإذا َ ِ َالختذوك َ ُ َ َّ 

ًخليال ِ َ ]َكدت (:قوله الختذوك, وكذلك فعلت لو: , ومعناه]٧٣: اإلرساء ْ ُتركن ِ َ ْ ثم ) َ
ًإذا (:قال َألذقنَاك ِ ْ َ َ  . )٧١ (»ًذاإ ألذقناك ركنت لو: معناه) َ

 .مقدرة) لو(مقدر, أوجواب  قسم جواب) الالم(ّأن  يرى الفراء ّأن فنلحظ
ٍمقدر, إذ  لقسم ٍجواب يف ٌواقعة) الالم(ّأن  يرى فال ّسرتاباذياأل الدين ّريض ّأما

ْإذن جئتني لو: (املايض, نحو يف للرشط يكون أن جاز للرشط كان وإذا«: قال َ ِ 
ْإذن: (نحو املستقبل , ويف)ألكرمتك َ َأكرمك ِ  يف الرشط بمعنى كان الفعل, وإذا بنصب) ُ
َإذاألذقنَاك:  جوابه, كقوله يف) الالم(إدخال  يف) لو(جمرى  إجراؤه جاز املايض ْ َ ًَ َ ِ 
َضعف ْ ِاحلياة ِ َ َ ْ القسم َجواب) الالم(وليس . …ألذقناك, ً قليال ًشيئا إليهم ركنت لو: أي 
 كام جزائها يف الفاء دخول جاز املستقبل يف الرشط بمعنى كان كام قال بعضهم, وإذا املقدر
ْأن(جزاء  يف َ ()٧٢ (. 

ْإذن(ّأن  املتأخرين بعض عن ّالزركيش وحكى َ  ًمصحوبا املايض بعدها يقع التي) ِ
ًأوتقديرا,  ًحتقيقا بعدها مجلة ٍماض, ومن زمان ظرف هي التي) إذا(من  ٌبالالم, مركبة

 ختتص تلك ّألن للمضارع; التنوين, وليست هذه الناصبة منها لُوأبد ًختفيفا ُحذفت لكنّها

                                                           

 . ١/٢٧٤معاين القرآن للفراء ) ٧١ (
 . ٢/٢٣٦رشح الكافية ) ٧٢ (



ْإذن(دراسـة  َ  خالد سليامن الياسني.  د−  من أدوات املعاين) ِ
  

٧٥

 ّاملايض, ثم عىل تدخل بل به ختتص خيتص, وهذه ال ماّ إال يعمل فيه, وال عملت ولذا به
 .) ٧٣( السابقة باآليات استشهد

ْإذن(إعراب الفعل املنصوب بعد : املبحث العارش َ ِ:( 
 املقدر املنصوب الفعل ّأن اعلم ثم«و: بقوله الدين ّريض تناوهلا  هذه املسألة

ُمبتدأ, خربه باملصدر ْإذن(ًوجوبا, فمعنى  حمذوف ٌ َ ْإذن): َأكرمك ِ َ ٌحاصل,  ُإكرامك ِ
ّواجب, وإنام أو ُحذف وجب ٌ ْ ُحذف  فيه ُالتزم ّملا الفعل ّاملبتدأ;ألن خرب َ ْ ْأن(َ  التي) َ

ُيصلح أن هتيأ بسببها ْ  ُأبرز الظهور, فلو حق بتداءاال معنى فيه يظهر لالبتدائية, مل َ
 . )٧٤ (»الفعل عن أخرب ّكأنه لكان اخلرب

ْإذن(تشبيه : احلادي عرش املبحث َ ـ ) ِ ّظن(يف عوامل األفعال ب   :)٧٥( يف عوامل األسامء) َ

ْإذن(النحاة  َّشبه َ  االبتداء يف األسامء عوامل يف) ظننت(بـ األفعال عوامل يف) ِ
 مل توسطا أو تأخرا عمال, وإذا تقدما ُويلغى, فإذا يعمل هاممن كال ّألن والتأخري; والتوسط

ْإذن(تعمل  َ  أن جيز مل اآلخر إىل حمتاج أحدمها كالمني بني توسطت إذا التأخر, أو حالة يف) ِ
 .األفعال من العمل يف أضعف واحلروف حرف ألهنا تعمل;
ّأما  اإلعامل فيها زفيجو أوتأخرت توسطت إذا) وأخواهتا ّظن(واليقني  الشك أفعال َ

                                                           

 . ١/٤٠٥, واإلتقان ٤/١٨٧ الربهان ينظر) ٧٣ (
 . ٢/٢٣٨رشح الكافية ) ٧٤ (
, ورشح الكتاب ١٤٩, ٢/١٤٨, واألصول ٢/١٠, واملقتضب ١٤, ١٣, ٣/١٢ينظر الكتاب ) ٧٥ (

, ١٥٤, ورصف املباين ٤٧٧, ٢/٤٧٦, ورشح اجلزولية ٧/١٧, وابن يعيش ١/٨٥للسريايف 
 . ٣٣٩, وجواهر األدب ١٥٥



 )١(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٧٦

ْإذن(َتقو  واإللغاء, ومل َ  ْبأن عنها به, فحطت ّاملشبه قوة يقوى ال باليشء ّاملشبه ألن قوهتا;) ِ
 ّ.إال ليس ألغيت

ْإذن(ّأن  اعلم« :)٧٦( قال سيبويه  َ  الفعل يف ًمبتدأة, عملت وكانت ًجوابا كانت إذا) ِ
 . »ًمبتدأة كانت إذا االسم يف) ُأرى(عمل 

ُوالتفصل« :ًوقال أيضا ْإذن(سوى  الفعل وبني َالفعل َينصب مما ٍيشء بني َ َ ِ (; 
ْإذن(ّألن  َ  ُتلغى األسامء, وهي يف) ُأرى(بمنزلة  األفعال يف , فهي)ُأرى(أشبهت ) ِ
ّوتقدم َّوتؤخر ُ ُ«. 

ْإذن(ّأن  واعلم«: ًوقال أيضا َ  فيها ّفإنك الفعل وبني والواو الفاء بني كانت إذا) ِ
اسمني,  بني منهام ٌواحدة كانت , إذا)حسبت(و) ُأرى(كإعاملك  أعملتها تشئ باخليار, إن

َألغيت  شئت وإن … ْإذن(َ َ  . ») حسبت(كإلغائك ) ِ
ْإذن(ّأن  واعلم«: ًوقال أيضا َ عليه,  ٌمعتمد ُالفعل ٍيشء وبني الفعل بني كانت إذا) ِ

ٌملغاة ّفإهنا  .»واالسم الفعل بني كانت إذا) ُأرى(تنصب  ال البتة, كام َتنصب ال ُ
ْإذن(ّأن  اعلم«: وقال املربد َ  ّألهنا األسامء; عوامل يف) ظننت(كـ األفعال عوامل يف) ِ

 , إذا)ٌقائم ظننت ٌزيد(و) ًقائام ًزيدا ظننت: (تقول ّأنك ترى , أال)ظننت(كـ ُوتلغى تعمل
ْإذن(ظنّي, وكذلك  يف ٌقائم ٌزيد: أردت َ  بني كانت , وإنهبا ُنصب عليها الكالم اعتمد إذا) ِ
تعمل  كام املوضع هذا يف تعمل أن جيوز ُألغيت, وال ٌعامل اآلخر يف أحدمها كالمني

 التقديم فيها جيوز ال األفعال عوامل ّألن ;) ًقائام ظننت ًزيدا: (قلت , إذا)ظننت(
                                                           

 . ١٤, ١٣, ١٢/ ٣الكتاب ) ٧٦ (



ْإذن(دراسـة  َ  خالد سليامن الياسني.  د−  من أدوات املعاين) ِ
  

٧٧

 .) ٧٧( »ّتترصف ال ّوالتأخري, ألهنا
ْإذن(الوقف عىل : املبحث الثاين عرش َ ِ ()٧٨(:  

ْإذن(عىل  الوقف نحويون يفاختلف ال َ  وعليه الصحيح وهو فذهب اجلمهور ـ): ِ
ّالقراء إمجاع ْإذن(ّأن  _ ُ َ  .املنصوب بتنوين هلا ًالنون, تشبيها من املبدلة باأللف عليها ُيوقف) ِ
ْأن(حرف, كـ ّألهنا بالنون; عليها ُيوقف ّأنه إىل ّاملازين وذهب  عليها الوقف ُجيز , ومل)َ

ْإذن(الوجهني يف الوقف عىل  جواز إىل املربد وذهب ).إذا(بـ تلتبس باأللف, لئال َ ْوإن ). ِ
 .كان ال يرى كتابتها إال بالنون

ْإذن(ّاجلمهور أن «: ّ قال السيوطي َ  النون, وعليه من املبدلة باأللف عليها ُيوقف) ِ
ّالقراء, وجوز إمجاع ّ  كـ بالنون عليها قوفالكريم الو القرآن غري يف ّواملازين املربد منهم ٌقوم ُ

ْلن( ْأن( و  )َ َ ()٧٩ (. 
  :)٨٠( كتابتها: املبحث الثالث عرش

 . )٨١( »كتابتها يف ٌخالف عليها الوقف يف اخلالف عىل وينبني« :هشام  قال ابن
                                                           

 . ٢/١٠املقتضب ) ٧٧ (
, ورشح امللوكي يف ١٣٤, ونتائج الفكر ٥٦٣, والتكملة ٨٣ينظر رشح األبيات املشكلة ) ٧٨ (

, وجواهر ٣٦٥, واجلنى الداين ٢/٨٠١, واالرتشاف ٢/٢٣٨, ورشح الكافية ٢٣٧الترصيف 
 . ٢/٢٠١, واألشباه والنظائر ١/٤٠٦, واإلتقان ١٦, واملغني ٣٣٩األدب 

  .١/٤٠٦إلتقان ا) ٧٩ (
, ٣٦٦, واجلنى الداين ٢/١٧٠, ورشح اجلمل البن عصفور ٢/٢٣٨ينظر رشح الكافية ) ٨٠ (

ّ, والكواكب الدرية ٥/١٦٢, واجلامع ألحكام القرآن ١٦, واملغني ١٥٦, ١٥٥ورصف املباين 
 . ٤/٣١٢, والنحو الوايف ٤٦٧



 )١(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٧٨

 :مذاهب ثالثة عىل كتابتها اختلف النحويون يف لذلك
 ُصحف, ونسبامل يف ُرسمت باأللف, وكذلك ُتكتب ّأهنا ذهب اجلمهور إىل: األول

ّاملازين, قال املرادي إىل القول هذا  كام بالنون عليها الوقف يرى كان إذا ّألنه ٌنظر; وفيه«: ّ
 .) ٨٢( »باأللف يكتبها أن ينبغي عنه, فال ُنقل

ُوعلة«: ّقال املالقي ُشبهها والوقف الوصل من: أي احلالتني يف باأللف كتبها من ّ َ َ 
ًدما«مثل  يف كالتنوين هبا, فصارت أحرف ثالثة عىل املنقوصة, لكوهنا باألسامء   يف»ًويدا َ
 .) ٨٣( »النصب حال

 املربد عن ُروي بالنون, وقد تكتب ّأهنا إىل النحويني وأكثر واملربد ّاملازين ذهب: الثاين
ْمن َيد َأكوي أن أشتهي«: ّأنه قال ْإذن(يكتب  َ َ ُمثل  ّباأللف, إهنا) ِ ْ ْلن(ِ ْأن(و) َ  يدخل , وال)َ

 .) ٨٤( »احلروف يف نوينالت
ُفعلة«: ّ قال املالقي حرف,  ّأهنا والوقف الوصل من احلالتني يف بالنون كتبها من ّ

ْأن, وعن, ولن(كـ ّأصلية, فهي ونوهنا َْ َ ْ («) ٨٥( . 
ْإن ّأهنا التفصيل, وهو إىل الفراء ذهب: الثالث ًملغاة كانت ِ  قد ّألهنا باأللف; ُكتبت ُ

                                                                                                                                        

 . ١٦املغني ) ٨١ (
 . ٣٦٦اجلنى الداين ) ٨٢ (
 . ١٥٦ رصف املباين) ٨٣ (
 . ٣٦٦, واجلنى الداين ٥/١٦٢ينظر اجلامع ألحكام القرآن ) ٨٤ (
 . ١٥٥رصف املباين ) ٨٥ (



ْإذن(دراسـة  َ  خالد سليامن الياسني.  د−  من أدوات املعاين) ِ
  

٧٩

ُضعفت,  وابن الدين ّريض له َنسب وقد .قويت قد ّألهنا بالنون; ُكتبت ًعاملة كانت وإن َ
 . )٨٦ (ُماذكر عكس ّاألنصاري هشام

ُوعلة«: ّ قال املالقي ْلن(بـ ًتشبيها بالنون ُفتكتب ًعاملة كوهنا بني ّفرق من ّ ْأن(و) َ َ( ,
ًدما(كـ املذكورة باألسامء ًتشبيها باأللف ُفتكتب عاملة َوكوهناغري  . ) ٨٧( ») ًيدا(و) َ
 :ألمرين بالنون تكتب ّأهنا والصحيح: بالنون, فقال كتابتها عصفور ابن َّورجح
 من عليه يوقف ما: وثانيهامباأللف,  ُتكتب باأللف عليها يوقف نون ّكل َّأن: أحدمها

 عىل ُتكتب أن تغيري, فينبغي غري من عليها صورته, وهذه يوقف عىل ُيكتب ٍتغيري غري
 .بالنون صورهتا

َتكتب َأن ينبغي ّفإهنا: ًاوأيض  . )٨٨() إذا(وبني  بينها ًفرقا بالنون ُ
 والذي« :تارة, بقوله تارة, وباأللف بالنون كتابتها يف نظره وجهة ّبني فقد ّاملالقي ّأما
 تعمل, كام مل أو بالنون, عملت ُكتبت الكالم يف ُوصلت فإن: ينظر أن االختيار: فيها عندي
 عليها ُوقف هلا, وإذا اشتقاق ال ًحرفا كوهنا مع لفظها ذلك ّألن ف;احلرو من بأمثاهلا ُيفعل
ٌمشبهة ذاك ْإذ ّألهنا باأللف; ُكتبت  النون حروفها, وأن عدد يف املذكورة املنقوصة باألسامء َّ
 .) ٨٩( »ًمطلقا األسامء مثل الوقف مع تعمل ال ّكالتنوين, وأهنا فيها

                                                           

, ورصف ٢/٢٣٨, ورشح الكافية ٢/١٧٠ينظر تفصيل الرأيني يف رشح اجلمل البن عصفور ) ٨٦ (
 . ١٦, واملغني ٣٦٦, واجلنى الداين ١٥٥املباين 

 . ١٥٦رصف املباين ) ٨٧ (
 . ٢/١٧٠رشح اجلمل ) ٨٨ (
 . ١٥٦رصف ا ملباين ) ٨٩ (



 )١(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٠

 :خامتة البحث
ّأقدم أن نيُيمكن ختام هذا البحث ويف  توصلت التي النتائج ّألهم موجزة خالصة ُ

 :إليها, فأقول
ْإذن(ّأن  وهو مذهب اجلمهور ـ _ ّالراجح: ًأوال َ  التنوين حلقها ظرف اسم ٌحرف, ال) ِ
 الدين ّريض ّالكوفيني, ورجحه بعض إليه ذهب ما املحذوفة, وهو اجلملة من ًعوضا
 .ّسرتاباذياأل

ْوأن ْإذ(من  مركب حرف بسيطة, ال ّأهنا ذهب اجلمهورـ وهو م ـ َّالراجح: ًثانيا َ( ,
 إذا(من  مركب حرف هي وال مالك; ابن ّالكوفيني, ورجحه وهو مذهب اخلليل, وبعض

ّ, وهو مذهب الرندي, وقد)ْوأن  .برتكيبها الزاعمني عىل ّاملالقي ّرد ُّ
رع بنفسها, وذهب تنصب املضا ّأهنا واجلمهورـ  وهو مذهب سيبويه ـ ّالراجح: ًثالثا

ْإذن(بعد  مضمرة) ْأن(بـ ُينصب الفعل ّأن اخلليل بن أمحد إىل َ ّوالفاريس,  الزجاج , وتابعه)ِ
 .للخليل الرأي هذا نسبة مالك ابن ّسرتاباذي, وأنكراأل الدين ّريض له وانترص

ْإذن: (ًرابعا َ  ًمبتدأة, وجوابا, والفعل كانت إذا: ستة تنصب املضارع برشوط) ِ
قبلها,  ما عىل ًمعتمدا يكن مل بعدها بفاصل, والفعل الفعلبني و بينها يفصل ًال, وملمستقب
 .ٍعاطف بعد تقعّ وأال

 فهم واجلزاء, واختلف النحويون يف اجلواب: معناها ّأن إىل سيبويه ذهب: ًخامسا
 ّشيخه, وبني عىل عصفور ابن ّرد ُوجدت, وقد حيثام ًمعا هلام ّأهنا الشلوبني كالمه, ففهم

ُبني ٌمعَرتض كالمه ّأن ُترد ّأهنا ففهم ّالفاريس ّأما .االعرتاض ِّ ِ  للجواب تتمحض هلام, وقد َ



ْإذن(دراسـة  َ  خالد سليامن الياسني.  د−  من أدوات املعاين) ِ
  

٨١

 .ّالراجح فقط, وهو
ْإذن: (ًسادسا َ  أو الرشط بني ُأمهلت, كوقوعها متالزمني شيئني بني وقعت إن) ِ

 الفريقان ختلفا األخرية حكمهام, والصورة يف ما أو واخلرب املبتدأ بني وجواهبام, أو القسم
 .واإلمهال اإلعامل بني فيها

ْإذن(بني  الفصل جيوز ال: ًسابعا َ ِومنصوهبا, واغتفر) ِ النافية, ) ال(بالقسم, أوبـ الفصل ُ
املجرور,  الظرف, أو النداء, أو بالدعاء, أو الفصل يف النحاة اختلف ذلك عدا وما

 .الفصل دلوجو الفعل; رفع يوجبون النحويني الفعل, فجمهور أومعمول
ْإذن: (ًثامنا َ  شئت باخليار, إن املستقبل, فأنت والفعل العطف حرف بني وقعت إن) ِ

 .واألجود األكثر ألغيتها, وهو شئت أعملتها, وإن
ْإذن(عمل  ُيلغون العرب من ًناسا أن سيبويه حكى: ًتاسعا َ الرشوط,  استيفاء مع) ِ

 عىل إعامهلا, وحكموا فأوجبوا نآخرو اإللغاء, وخالفهم جواز النحاة معظم هلا فأثبت
ٌشاذة ٌنادرة, أو ّبأهنا اللغة ُّال يعتد ّ  .هبا ُ

ْإذن(بعد  أتى إذا: ًعارشا َ  ُجواب الفعل أن بالالم, فالظاهر ًمصحوبا املايض الفعل) ِ
ْإذن(قبل  ٍمقدرة) لو(جواب  ٍمقدر, أو ٍقسم َ  ّأهنا فريى ّالريض ّأما. , وهو مذهب الفراء)ِ

 .فقط درةمق) لو(جواب 
ّالريض ذهب: حادي عرش ْإذن(بعد  املنصوب الفعل ّأن إىل ّ َ ّيقدر) ِ  ُباملصدر, ويعرب ُ

 .ًوجوبا حمذوف ًمبتدأ, خربه
ْإذن(النحاة  ّ شبه:ثاين عرش َ ُظنَنَت(بـ األفعال عوامل يف) ِ  األسامء, يف عوامل يف) َ

 أو تأخرا عمال, وإذا تقدما فإذاُويلغى,  يعمل منهام كال االبتداء, والتوسط, والتأخري ;ألن



 )١(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٢

 .تفصيل املبحث ففي توسطا
ّالقراء إمجاع وهو مذهب اجلمهور وعليه ـ ّالراجح: ثالث عرش ْإذن(ّأن  ـ ُ َ  عليها يوقف) ِ

 .القرآن غري يف بالنون عليها يوقف ّأنه إىل واملربد ّاملازين النون, وذهب من املبدلة باأللف
املصحف,  يف ُرسمت باأللف, وكذلك تكتب اّأهن ذهب اجلمهور إىل: رابع عرش

 .بالنون  تكتب ّأهنا عصفور, إىل ابن ّالنحويني, ورجحه وأكثر واملربد ّاملازين وذهب
 املصادر واملراجع

املعارف,  هـ, مكتبة١٤٠٧, ١القصاص, ط مصطفى ّللسيوطي, مراجعة: القرآن علوم يف اإلتقان .١
 .الرياض

هـ, ١٤١٨, ١حممد, ط عثامن رجب ّاألندليس, حتقيق ّحيان يبأل: العرب لسان من الرضب ارتشاف .٢
 .اخلانجي, القاهرة مكتبة

العريب,  الكتاب هـ, دار١٤٠٤, ١ترحيني, ط فايز ّللسيوطي, مراجعة: النحو يف والنظائر األشباه .٣
 .بريوت

 .ومالعل هـ, دار١٤٠٨, ٢فرهود, ط شاذيل حسن. د ّالفاريس, حتقيق ّعيل أليب: العضدي اإليضاح .٤
 .العاين, بغداد العلييل, مطبعة موسى. د احلاجب, حتقيق البن: املفصل رشح يف اإليضاح .٥
 .الفكر, بريوت هـ, دار١٣٩٨, ٢ّاألندليس, ط ّحيان أليب: املحيط البحر .٦
 .املعرفة, بريوت , دار٢إبراهيم, ط الفضل أبو حممد ّللزركيش, حتقيق: القرآن علوم يف الربهان .٧
 للطباعة العريب الكاتب بركات, دار كامل حممد مالك, حتقيقن الب: املقاصد يلوتكم الفوائد تسهيل .٨

 .هـ١٣٨٧والنرش, 
 .الفكر, دمشق ّاألزهري, دار  خلالد:التوضيح عىل الترصيح .٩
 والنرش, جامعة للطباعة الكتب هـ, دار١٤٠١املرجان,  كاظم. د , حتقيقّالفاريس ّعيل أليب :التكملة .١٠

 .املوصل



ْإذن(دراسـة  َ  خالد سليامن الياسني.  د−  من أدوات املعاين) ِ
  

٨٣

 هـ, دار١٤١٣, ١نديم, ط وحممد قباوة الدين فخر. د ّللمرادي, حتقيق: املعاين حروف يف الداين اجلنى .١١
 .العلمية, بريوت الكتب

 .احلديث, القاهرة عضيمة, دار اخلالق عبد حممد تأليف: الكريم القرآن ألسلوب دراسات .١٢
 .املعارف, القاهرة حسنني, دار حنفي سيد. د , حتقيقثابت بن حسان ديوان .١٣
 هـ, دار١٤٠٥, ٢اخلراط, ط حممد أمحد. د ّللاملقي, حتقيق: املعاين حروف رشح يف يناملبا رصف .١٤

 .القلم, دمشق
 .احللبي, القاهرة , مطبعةمالك ابن ألفية عىل األشموين رشح .١٥
هـ, ١٤١٠, ١املختون, ط بدوي حممد. ود السيد الرمحن عبد. د مالك, حتقيق البن: التسهيل رشح .١٦

 .والنرش للطباعة هجر
 .جناح أبو صاحب عصفور, حتقيق البن: ّالزجاجي لمج رشح .١٧
 عبد الديني حمي حممد ّاألنصاري, حتقيق هشام البن: العرب كالم معرفة يف الذهب شذور رشح .١٨

 .الفكر, بريوت احلميد, دار
 .العلمية, بريوت الكتب دار, هـ١٤٠٢, ٣ّسرتاباذي, طاأل الدين ّلريض: الكافية رشح .١٩
 .للرتاث املأمون هريدي, دار عبداملنعم. د ّاألندليس, حتقيق مالك نالب: الشافية الكافية رشح .٢٠
ّالنحوي, عامل يعيش البن: املفصل رشح .٢١  .الكتب, بريوت ّ
العربية,  هـ, املكتبة١٣٩٣, ١قباوة, ط الدين فخر. د يعيش, حتقيق البن: الترصيف يف امللوكي رشح .٢٢

 .حلب
 .اخلانجي, القاهرة هـ, مكتبة١٤٠٣, ٢هارون, ط السالم عبد , حتقيقلسيبويه الكتاب .٢٣
 .م١٩٣٤بمرص,  ّالرمحانية برجشرتارس, املطبعة بنرشه خالويه, عني البن: القرآن ّشواذ يف خمترص .٢٤
 .الكتب, بريوت هـ, عامل١٤٠٣, ٣للفراء, ط: القرآن معاين .٢٥
 .الكتب, بريوت , عامل١شلبي, ط عبده اجلليل عبد.د للزجاج, حتقيق: وإعرابه القرآن معاين .٢٦
هـ, ١٣٩٩, ١اهللا, ط محد عيل حممداملبارك, و مازن. د ّاألنصاري, حتقيق هشام البن: اللبيب غنيم .٢٧



 )١(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٤

 .اإلسالمية, الهور الكتب نرش دار
 .اجليل, بريوت , دار٢, طّخرشيـالزم القاسم أليب: املفصل .٢٨
 ماألهرا هـ, مطابع١٣٩٩, ٢عضيمة, ط اخلالق عبد حممد املربد, حتقيق العباس أليب: املقتضب .٢٩

 .التجارية, القاهرة
 هـ, مطبعة١٣٩١, ١اجلبوري, ط اهللا اجلواري, وعبد الستار عبد أمحد عصفور, حتقيق البن: املقرب .٣٠

 .العاين, بغداد
ّالسهييل, حتقيق القاسم أليب: النحو يف الفكر نتائج .٣١ والتوزيع,  للنرش الرياض البنا, دار إبراهيم حممد. د ُ

 .الرياض
 .املعارف, القاهرة , دار٨حسن, ط سعبا تأليف :الوايف النحو .٣٢

ُللسيوطي, عني :اجلوامع مجع رشح اهلوامع مهع .٣٣ , ١النعساين, ط الدين بدر حممد بتصحيحه ّ
 .األزهرية, القاهرة  الكليات هـ, مكتبة١٣٢٧


