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 تذكرة بأهم دالالت
 وأحكامها «إذن»األداة 

 () د. مكي الحسنيأ. 

 خرف جٌاب وجزاء فَ األنثر، ويٌ ُوصب اىفعو اىمضارع ةشررو  «إذن»

ثالثث
(1)

 ، وىذا ُُذنر مع األخرف اىواصتث ىيمضارع: أْن، ىن، نَ، إذن.

ويٌ ُدخو عيٍ األفعال واألسماء. ُلٌل كائو: )سربةذل ىرم جًردي( 

 أو: )إذن أها مُهافئُم(. إذن أكافِئَك()فتجِب: 

 وتبوُيى غاىتًا: إذا نان األمر نما جرى/ذُِنر ...

ويذا ُالزمى دائًما فَ نو « الجواب»أما معواهُ فاىدالىث عيٍ أمرُن يما: 

 ويذا ُالزمى فَ األغيب. «الجزاء»استعماالتى، و

ٍ نرالم كتيرى وكٌعى فَ نالم مترتِّتًا عي الجواب:فاىمراد من دالىتى عيٍ 

ترتَُّب اىجٌاب عيٍ اىسؤال: سٌاء أنان اىهالم اىساةق مشتمالً عيٍ اسرتفًام 

 صرُح أم غِر مشتمو عيِى، ىهوى ةموزىث اىميدٌظ.

«. إذن أظنُّك صاادًاا»، فِلٌل اّخر: «أُحبُّك»نبْن ُلٌل صدُق ىصدُلى 

                                                 

() .عضٌ مجمع اىيغث اىعرةِث ةدمشق 

 ُهٌن فَ صدر جميتى، )ب( أن ُيِى )ُتصو ةى( اىمضارع )جر( اىرذي زمورى فرَ)أ( أن  -( 1)

 .وليس الحالاىسِاق يٌ اىمستلتو 
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ـ٣ػح . كإ٧٩ػة ٬ػٰ ث٧٪ـؤال ـواةق ٌوؼنٔرٚ٭ؾق ا٣ض٤٧ح ا٣سة٩ٲح ٣ٲكخ ردًّا ٤ٔٯ 

٧ٚػة ٝٮ٣ػٟ؟ ٧ٚػةذا  حلوػٗؽه:صٮاب ٨ٔ قؤاؿو ٩ةمػ  ٔػ٨ ا٣ض٤٧ػح اٵك٣ػٯ، 

 قذ٢ٕٛ ... إ٣غ.

ٵف ا٣ىؽؽ ٹ ٱى٤ط ٬٪ة صػـاءن ٦٪ةقػجنة ٧٤٣عجػح.  وال ُٗخهٔر ِْا اىشؾا 

ة ٚ٭ؾا ا٨ْ٣  ٌن ّٖ اىؾٌَكأٱ ، ٣ؾا ٥٣ ٱ٪ذىػت واىشؾا  ال ٗهٔن لال ٌفخلت ً ، ضاى

. ك  ، ٹ ٦ع٢ ٫٣ ٨٦ اٷٔؿاب.ػهىيشٔاب وض٬٪ة « إذف»ا٧٣ٌةرع أّ٪ُّٟ

ٚؽٹ٣ذ٫ ٤ٔٯ أف ا٣ض٤٧ح ا٣ذٰ دعذٮٱػ٫  -ٗة٣جنة  - أُّ ىيشؾا أ٦ة ا٧٣ؿاد ٨٦ 

 ، ٣ؾا ٱ٪ًىت ا٧٣ٌةرع ا٣ؾم ٱ٤ٲ٫.ٌُفتَّتث غٍا كتيٓاد١ٮف ٰٚ ا٣٘ة٣ت 

ػة؟»ٚإذا ٝةؿ مؼه ٳػؿ   كأصةثػ٫ اٳػػؿ  « ٦ةذا د٢ٕٛ ٣ٮ وةدٚخى ثةاكن

ٔػ٨ اٹقػذٛ٭ةـ  سؤابٚ٭ػؾق ا٣ض٤٧ػح «. َةٝذٰ ٰٚ دؼٛٲٙ ثؤق٫ لذن أةؼلَ »

ٱٮظٰ أف اٷصةثح ٦ؾ٠ٮرة ٰٚ ٬ػؾق « إذف»ا٧٣ؾ٠ٮر ٰٚ قةثٞذ٭ة، ككصٮد ٧٤٠ح 

ثػٲ٨ ا٣ذؼٛٲػٙ ٔػ٨ ا٣جػةاف ك٦ىػةدٚذ٫،  وحتػو ِْا اىفوتت٘ث واىوطثا٣ض٤٧ح. 

فاىلوؽط أثؾؿ َػةٝذٰ...  لن نان األٌؽ نٍا ذنؽَت فإ١ُٖٚأٌف ا٧٣ضٲت ٱٞٮؿ  

 واىشؾا  واىطان!

لذن )ك٠ػػؾ٣ٟ ٚػػٰ ا٧٣سػػةؿ اٵكؿ  (لذن أةووؼلَ )٬٪ػػة  ارعواُخهووب اىٍيوو

 ٣ذعٜٞ ا٣نؿكط ا٣سٺزح ا٤ُ٧٣ٮثح! (أنافئَم

 ضؽ  سٔاب وسؾا .ٰٚ ا٧٣سة٣ٲ٨ ا٧٣ؾ٠ٮرٱ٨ « إذف»

( ٦ػؿة، ٧٠ػة كردت ٚػٰ 31( ٰٚ ا٣ٞؿآف ا١٣ػؿٱ٥ )لذنكٝؽ كردت اٵداة )

 مٕؿ ا٣ٕؿب ك٩سؿ٥٬.

ىئ ی ی ی ی  جئ حئ مئ ژٰٚٛ ا٣ذ٪ـٱ٢ ا٣ٕـٱػـ  

 .[145ا٣جٞؿة  ] ژمب جب حب خب يئىئ

 !ضؽ  سٔاب وسؾا إذف  
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 .[53ا٣٪كةء  ] ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ژ كٚٲ٫  

. ا٧٣ٕ٪ٯ  أ٣٭٥ ٩ىٲت ٨٦ ا٤٧٣ٟ؟ اقػذٛ٭ةـ إ١٩ػةرم ضؽ  سٔابإذف  

ا ٣نؽة ثؼ٤٭ػ٥.  )أم ٣ٲف ٣٭٥ ٩ىٲت( ك٣ٮ ٠ةف ٣٭٥ ٩ىٲت ٦ة آدىٮا ا٣٪ةس ٩ٞٲؿن

 ك٣ٲف ٩ىٲج٭٥. اىشٍيث ةػػ لذن ـتتٓا اىتغو

)ٚإذف ٹٱيؤدٮف( ]ٵف ا٣ٛىػ٢ ثػػ )ٹ( ثػٲ٨  ىً ِٗخهب اىٍيارع ك٣ؾ٣ٟ

 إذف كا٧٣ٌةرع ٠ىٺى ٚى٢![

ىمالحظات:

)إٍف(  سؤابك -ّة٬ؿة أك ٦ٞػؽَّرة  -)٣ٮ(  غيٕ سٔابٝؽ دؽػ٢ )إذف(  -1

. كٝٮؿ ا٣نةٔؿ ىخٔن٘ػه وحلٔٗخّا٣نؿَٲذٲ٨   ، ٩عٮ  ٣ٮ زا٦ى٤ذ٪ٰ إذف ٵرًٲذٟي

٤ىػػؽى ا١٣ػػؿاـي  ٤ىػػؽٍ  -إذف-٤ٚػػٮ ػى  ٩ةػى

 

 ثٞٲ٪ػػة -إذف-ك٣ػػٮ ثٞػػٰ ا١٣ػػؿاـي  

 كٝٮؿ اٳػؿ  

 رى٦ىذ٪ٰ ث٪ةت ا٣ؽ٬ؿ ٨٦ ظٲػر ٹ أرل

 

ـً؟   ١ٚٲٙ ث٧ػ٨ ٱيؿ٦ػٯ، ك٣ػٲف ثػؿا

ٲذي٭ػػػة -إذف-٤ٚػػػٮ أ٩٭ػػػة ٩ىجٍػػػ٢    ٹدَّٞ

 

ـً   ير٦ػػػػٯ ث٘ٲػػػػؿ قػػػػ٭ة  ك١٣٪٪ػػػػٰ أ

دىٍك٤ى٥ٍ. ٬٪ة دػ٤خ )إذف( ٤ٔػٯ صػٮاب  -إذف  -ك٩عٮ  إف دي٪ًىٙ أػةؾ  

 ا٣نؿط.

 [.57ا١٣٭ٙ  ] ژہ ہ ہ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ژ 

٪حن  -2 ، ٚٲضٮز إصؿاؤ٬ػة ٌػِٕ اىلؽط فٖ اىٍاىٖٝؽ د١ٮف )إذف( ٦ذ٧ٌِّ

وئ وئ ۇئ ۇئ ژ ٦ضؿل )٣ٮ( ٰٚ ٝىػٍؿف صٮاث٭ػة ثػة٣ٺـ، ٠ٞٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ  

ۆئ               ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی 

 .[75 - 74اٷقؿاء  ] ژی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

 مٲبةن ٤ٝٲٺن ٵذٝ٪ةؾ. ىٔ رنَِج أم  
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پ   پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ ٕػة٣ٯ  كٝٮ٫٣ د

 .[76اٷقؿاء  ] ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 ٨٦ ١٦ح ٹقذيؤو٤ٮا ٨ٔ ث١ؿة أثٲ٭٥.وىٔ أعؽسٔك ٝةؿ ا٣ـ٦ؼنؿم  

، ٚٲضٮز ٝػؿف صٮاث٭ػة ثة٣ٛػةء ٌػِٕ اىلؽط فٖ اىٍفخلتوكٝؽ دذ٨٧ٌ  -3

 ٠ٞٮؿ ا٣نةٔؿ 

 ٦ػػة إٍف أدٲػػخي ثنػػٰء أ٩ػػخ د١ؿ٬ػػ٫

 

ٌٰ ٱػؽم  ة إ٣ػ
َن ػخ قػٮ ٕٚى  إذف ٚػٺ رى

 ٰ ٦ٕةٝجػػػػػح٪ٰ رثٌػػػػػجى ٕٚػػػػػةٝى  لذن 

 

 ث٭ة ٔٲ٨ ٨٦ ٱأدٲػٟ ثة٣عكػؽً  ٌؿٍت ٝى  

 )إٍف( ٬٪ة ثٕؽ )٦ة( زااؽة ك٣ٲكخ مؿَٲح، ك)إذف( ٬٪ة دذ٨٧ٌ ٦ٕ٪ٯ ا٣نؿط. 

ػػ٢ ٦٪ػػٰ  ىى مػػٰء أ٩ػػخ د١ؿ٬ػػ٫ ٚػػٺ  -ٚػػٰ ا٧٣كػػذٞج٢  -ا٧٣ٕ٪ػػٯ  إف ظى

ةاٲػح! ٚـ٦٪٭ػة  رٍٕٚخ...ٕٚةٝج٪ٰ رثٰ... ك٦ة ثٕؽ ا٣ٛػةء ٚػٰ ا٧٣سػة٣ٲ٨ ص٤٧ػح دٔي

 ا٧٣كذٞج٢.

ىمثلظىأخرى:أ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ژ صةء ٚػٰ ا٣ذ٪ـٱػ٢ ا٣ٕـٱػـ   -1

 .[67 - 66ا٣٪كةء  ] ژڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ  ڄ ڄ 

٣كػػؤاؿو ٦ٞػػؽر، ٠أ٩ػػ٫ ٝٲػػ٢ ٦ػػةذا ٱ١ػػٮف ٦ػػ٨ ٬ػػؾا ا٣ؼٲػػؿ  سوؤابإذف ٬٪ػة 

٩ٌة أصؿان ْٔٲ٧ةن. ىؽي  كا٣ذسجٲخ؟ ٝةؿ  ٬ٮ أف ٩يؤدٲى٭٥ ٨٦ ٣

ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ژ ٝػػةؿ دٕػػة٣ٯ   -2

 .[14ا١٣٭ٙ  ] ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ  وئەئ ەئى  ى ائ ائ 

ثذٞؽٱؿ ٦عؾكؼ ٬ٮ  إف ٤ٕٚ٪ة ذ٣ٟ ٣ٞؽ ٤ٝ٪ػة ٝػٮٹن ذا مػٍُ أم  اىٍػِٕ:

 إٚؿاط ٰٚ ا١٣ٛؿ.

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ژكٝػػػػػةؿ   -3
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 .[21ا١٣٭ٙ  ] ژىئ ىئ ی ی 

ا. اىٍػِٕ: ٔيؽد٥ ٰٚ ٤٦ًَّذ٭٥ ٨٤ٚ دْٛؿكا ثؼٲؿ أثؽن  إف 

ٿ         ٿ ٿ ٿ  ٺپ پ   پ ڀ ڀ       ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژكٝػػػةؿ   -4

 .[91ا٧٣ؤ٦٪ٮف  ] ژٹ ٹ 

٣ػػٮ ٠ػػةف ٦ٕػػ٫ إ٣ػػ٫ ٹ٩ٛػػؿد ٠ػػ٢ كاظػػؽ ٦٪٭٧ػػة ث٧ؼ٤ٮٝةدػػ٫ ٔػػ٨  اىٍػِووٕ:

 ٦ؼ٤ٮٝةت اٳػؿ، ك٤َت ٤ٗجح اٳػؿ.

ٱ حب خب مب ىب يب جت حت خت  ژكٝػػػػػػةؿ   -5

 .[21 - 19ا٣نٕؿاء  ] ژٻ ٻ ٻ ٻ پ 

ًٞ  21ا٣ٞةا٢ ٰٚ اٳٱح  اىٍػِٕ: ػجٍ ٬ٮ ٦ٮقٯ ٤ٔٲ٫ ا٣كػٺـ )ثٕػؽ أف ك٠ػـ ا٣ ًُ َّٰ 

، ٝةؿ ذ٣ٟ اثػ٨ ُٔٲػح. ضِ٘ئؼ٫٤(، كٝٮ٫٣ )إذف( و٤ح ٰٚ ا١٣ٺـ، ك٠أ٩٭ة ث٧ٕ٪ٯ ٚٞذ

ـىم ا٣٘ؿ٩ةَٰ ا٧٣ذٮٚٯ   (.741٬)٬ؾا ا١٣ٺـ ٦٪ٞٮؿ ٨٦ دٛكٲؿ اٷ٦ةـ اث٨ صي

عذةج إ٣ٲ٫ إٹ ث٧ػة ٹ ٱى٢ أظؽ ٨٦ ا٣٪عٮ إ٣ٯ ٦ة ٱى »ٝةؿ ا٣ؼ٤ٲ٢ ٱٮ٦نة   -6

 «.ذةج إ٣ٲ٫عذةج إ٣ٲ٫ ٱيععذةج إ٣ٲ٫، ٚٞؽ وةر إذف ٦ة ٹ ٱي ٹ ٱى 

 ٚٞؽ وةر ٦ة ٹ ٱيعذةج إ٣ٲ٫... لذا نان األٌؽ نٍا ذِنؽدأكٱ٢ إذف ٬٪ة  

كٝؽ صةء ٰٚ ٦ٕض٥ ٦ذ٨ ا٤٣٘ح  إذف  ظؿؼ صٮاب كصـاء، دأكٱ٤٭ة  إذا  -

 ٠ةف اٵ٦ؿ ٧٠ة صؿل...

كصةء ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ )ا٣ؾم ٱىؽرق ٦ض٧ٓ ا٣ٞػة٬ؿة(، إذف  إذٱػ٨؛  -

اٳرا٦ٲػػح ا٧٣ىػػؿٱح(. ٧٤٠ػػح ٤٣ضػػٮاب ظٲ٪بػػؾ. ٚػػٰ آرا٦ٲػػح ا٣ٕ٭ػػؽ ا٣ٞػػؽٱ٥ )ك

كا٣ضـاء. ٝةؿ أثٮ ٤ٰٔ ا٣ٛةرقٰ  دًؿد ٤٣ضٮاب كا٣ضـاء ٰٚ اٵ٠سؿ، كٝؽ د١ٮف 

 ٤٣ضٮاب كظؽق.

*   *   *


