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 المستخلص

يه قبل       تناولت هذه الدراسة حروف المعاني التي ترّكبت مع غيرها، وأدّت معنًى جديدًا لم تكن لتؤدِّّ

باري بشرح صحيح البخاري( دراسة تطبيقية في الجزأين األول والثاني من كتاب )فتح الالتركيب، وهي 

وهي التي ال تشارك شيئًا من  -وتتناول حروف المعاني المحضة فقط . للحافظ ابن حجر العسقالني

وهي بذلك تهدف إلى من حيث تركيبها وأثره في المعنى.  -القسمين اآلخرين أي األسماء واألفعال 

وأحكامها النحوية، وذكر آراء النحاة حول الوقوف على أشهر حروف المعاني المركبة، مع ذكر معانيها 

تركيب هذه الحروف وبساطتها، وأثر تركيب الحروف في المعنى والحكم، واإلفادة من شواهد الحديث 

على المنهج الوصفي التحليلي، الذي  هذه الرسالةواعتمدت الباحثة في  الشريف في الدراسات النحوية.

ذه النصوص، ويحللها، ويخرج بالنتائج، وتطبيق ذلك على يعتمد على نصوص النحويين، ويقارن بين ه

، ثم تحليل الشاهد الحديثي بالرجوع إلى كتب الشروح ،في مادة البحثاألحاديث النبوية الشريفة الواردة 

واعتمد هذا البحث على عدد من المصادر القديمة في  وبيان موضعه، وتوضيح ما يحتاج إلى التوضيح.

فمن المصادر العربية القديمة كتب النحو، وكتب حروف المعاني، وكتب الحديث  الميادين المتصلة به،

وقد تناولت  البحث على مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، ثم خاتمة، وفهارس فنية. ... وقام الشريف

فصل األول التركيب وتناول الالمقدمة أساسيات البحث، وُخصص التمهيد للتعريف بالحرف والتركيب، 

ف المختّصة باالسم، وُخصص الفصل الثاني للتركيب في الحروف المختّصة بالفعل، وتناول في الحرو

الفصل الثالث التركيب في الحروف المشتركة بين االسم والفعل، وأُفرد الفصل الرابع للتركيب في 

اني وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها: التعرف على مع الحروف المستقلة ال مختّصة وال مشتركة.

 هذه الحروف في الحديث الشريف، والوقوف على اختالف النحاة في تركيب هذه الحروف وبساطتها. 

 الداللة. –التركيب  –حروف المعاني  كلمات مفتاحية:

 

mailto:razanhazza18@gmail.com
mailto:razanhazza18@gmail.com


 

2 
 

 

 (Letters of meanings in the 1st and 2nd parts of (Fath al-Bari in 

explanation of Saheeh al-Bukhari) for Ibn Hajar al-Asqalani: Syntax 

and Semantics) 

 

Razna Haza'a Ghalab Al-Mutairi 

 

Abstract 

     This study dealt with the Lettersof meanings that were combined with others, 

and led to a new meaning that was not to be performed before the composition. 

It is an applied study in the first and second parts of (Fath al-Bari book in the 

explanation of Saheeh al-Bukhari) for al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. And it 

deals exclusively with pure meanings - which do not share any of the last two 

parts - names and deeds - in terms of their composition and effect in meaning. It 

also aims to identify the most complex letters of meanings, with its grammatical 

meanings and grammatical references. It also mentions the views of the 

grammarians on the composition and simplicity of these letters, the effect of the 

letters' syntax on meaning and judgment, and the use of Hadiths in grammatical 

studies. The researcher relied on the analytical descriptive approach, which in 

turn relies on grammatical texts, compares these texts, analyzes them, and 

comeswith the results. This is applied to the prophetic Hadiths in the research 

article. The modern witness is analyzed by reference to the commentary books, 

and clarifies what needs to be clarified. This research has been based on a 

number of ancient sources in the fields related to it. From the ancient Arabic 

sources they wrote the grammar, the letters of meaning books and the books of 

the Hadith and technical indexes. The first chapter deals with the composition 

of the letters concerned with the name, and the second chapter is devoted to the 

composition in the relevant letters. The third chapter deals with the composition 

in the letters common to the name and the verb, nor common. The study 

concluded with several results, the most prominent of which are: to identify the 

meanings of these letters in the Hadith, and to find out the difference of the 

grammar in the composition of these letters and their simplicity.  

Keywords: letters of meanings - syntax - connotation. 
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مـة  المقد ِّ

الحمد هلل رّبِّ العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آله      

 وصحبه أجمعين.

في الجزأين األول والثاني من )فتح الباري بشرح صحيح  )حروف المعاني أّما بعدُ فموضوع البحث هو:

 .: التركيب والداللة(البخاري( البن حجر العسقالني

دراسة حروف المعاني جانب بارز من جوانب النحو العربي، فال تخفى العناية التي أوالها النحويون      

باب عدَة ما عليه ”بًا خاًصا سّماه:حروف المعاني في مصنفاتهم بدًءا من كتاب سيبويه الذي أفرد لها با

وانتهاء بكتب المتأخرين ووضعهم مصنفات مستقلة في حروف المعاني كالزجاجي في  (1)“. الكالم

ماني في )معاني الحروف(، والمالقي في )رصف المباني في شرح  )حروف المعاني( و)الالمات(، والرُّ

 حروف المعاني(، والمرادي في )الجنى الداني في حروف المعاني( ...

 أهمية الموضوع: 

حيث إّن حروف المعاني يكون تركيب الكالم عليها  -ا الموضوع من الدقة واألهمية بمكان لّما كان هذ     

أردت الكتابة فيـه إذ بهذه الحروف تتجلى كثير من  -في أكثره، وفائدته تتم بالرجوع إليها في أغلبه 

 المعاني وتتضح دالئل األساليب. 

ها أشدَّ َغوًرا، وكان”وقد أشار المالقي إلى أهمية الحروف بقوله:      ت الحروُف أكثَر دوًرا، ومعاني ُمعظمِّ

 (2)“. الكالم عليها، ورجوُعه في فوائده إليها وتركيُب أكثرِّ 

والتركيب ظاهرة لغوية تستحق البحث والدراسة، وأعني به هنا ضم حرف إلى آخر، ثم استخالص      

تناع الشيء لوجود غيره، نحو: لوال زيدٌ حرف آخر من مجموع الحرفين، مثال ذلك: )لوال( فإنّها تفيد ام

ألكرمتُك، ومعناه: أّن اإلكرام امتنع لوجود زيد، فهي مركبة من حرفين، واألصل فيها: )لو( أضيفت إليها 

)ال(، و)لو( قبل التركيب يمتنع بها الشيء المتناع غيره، فلّما ُركبت معها )ال( ومعناها النفي؛ انتفى 

اعلم أّن هذه الحروف مرّكبة تدّل ”ولذا يقول ابن يعيش: ألّن نفي النفي إثبات.االمتناع، فصار إيجابًا؛ 

 (3)“. مفرداتها على معنى، وبالضّم والتركيب تدّل على معنى آخر لم يكن لها قبل التركيب

 

 

 

 

                                                           
 . 2/303م(، 1111-هـ1311، )مصر:المطبعة الكبرى األميرية بوالق، الكتابعمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه،  (1)
 .19م(، 2002-هـ1323، تحقيق:أ.د.أحمد الخراط )دمشق:دار القلم، 3، ط رصف المباني في شرح حروف المعانيأحمد بن عبد النور المالقي،  (2)
 .8/11بد الجواد )القاهرة:المكتبة التوفيقية(، ، تحقيق:أحمد السيد، راجعه:إسماعيل عشرح المفصليعيش بن علي،  (3)
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 أهمية البحث:

تكن تُعدّ هذه الحروف من أشهر حروف المعاني التي ترّكبت مع غيرها، وأدّت معنًى جديدًا لم  

يه قبل التركيب، وهي: ( حرف كال  ( حرف الجواب، )بلىحرفا التنبيه واالستفتاح، ) (أالَ، أَما) لتؤدِّّ

ا( حرف االستدراك، )لكن  ( حرف التشبيه، )كأن  الردع والزجر، ) ( لنْ  إذْن،حرف الجزم، ) (لم 

ا( حرف الشرط، )إْذ ماحرفا النصب، ) ( حروف اأال ، هال ، لوال، لوم( حرف العطف، )إم 

 التحضيض.

 تُعدّ أيًضا من الحروف التي كثُر الخالف حول تركيبها وبساطتها. 

أّن الغاية من النحو هي خدمة القرآن الكريم والحديث الشريف مصدري التشريع اإلسالمي؛ لذا  

خصصت هذا البحث لدراسة هذه الحروف في الحديث النبوي الشريف من حيث التركيب وأثره 

هـ( 852) للحافظ ابن حجر العسقالنيفي المعنى، وكتاب )فتح الباري بشرح صحيح البخاري( 

   .البخاري، وأهمها على اإلطالق، ومن أكثرها شهرة وانتشاًرا من أعظم شروح

 

 حدود البحث: 

وهي التي ال تشارك شيئًا من القسمين اآلخرين  -فقط  (3)هذا البحث يتناول حروف المعاني المحضة      

 من حيث تركيبها وأثره في المعنى، ومعانيها، وأحكامها النحوية.  -أي األسماء واألفعال 

 

 أهداف البحث:

 الوقوف على أشهر حروف المعاني المركبة، مع ذكر معانيها وأحكامها النحوية. 

 ذكر آراء النحاة حول تركيب هذه الحروف وبساطتها.  

 أثر تركيب الحروف في المعنى والحكم. 

 اإلفادة من شواهد الحديث الشريف في الدراسات النحوية.  

 

 أسئلة البحث:

 ما المراد بالتركيب؟ 

 التركيب، وفوائده؟ دواعي ما 

 ما أثر التركيب في حروف المعاني؟ 

 

 

 

                                                           
 بمعنى أنّها ال تقع إالّ حرفًا.  (3)
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 التعريف بأهم ِّ مصطلحات البحث:

َب من كلمتين بمنزلة اسم واحد في شدّة االنعقاد.  (5) التركيب: المرّكب عند النحاة:      هو ما ُرّكِّ

  (1)“. جمع الحروف البسيطة، ونظمها لتكون كلمة”والتركيب:

ْن       حروف المعاني: هي التي يُعنى بها النحويون، والتي جاءت لتدّل على معان في غيرها، نحو: مِّ

 (9)ك. ـــذلــ َوإلى َوثُمَّ وغيـر

إّن الحرف إنّما يعمل إذا اختّص بالمعمول ”... الحروف المختّصة باالسم أو الفعل: يقول ابن يعيش:     

 نحو حروف الجّر 

 (8)“. ألسماء، ونحو حروف الجزم اختّصت بالدخول على األفعالفإنّها مختّصة با

أّما المشترك فحقه أالّ يعمل، لعدم اختصاصه ”الحروف المشتركة بين االسم والفعل: قال المرادي:     

 (1)“. بأحدهما

 الحروف المستقلة: وهي أحرف الجواب والتصديق مثل: بلى، كالّ، نعم، جير، بجل، أجل.     

 السابقة:  الدراسات

( بحث ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة التركيب في المفردات واألدوات: صوره وآثاره) - 1   

 م.1183القاهرة، أ.د.محمد غالب عبد الرحمن وراق، 

( بحث نُشر في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة حروف المعاني المرك بة، وأثر التركيب فيها) - 2   

 هـ.1322وآدابها، أ.د.فائزة عمر المؤيّد، واللغة العربية 

قام هذا البحث على مقدمة، وتمهيد تناولت فيه تعريف الحرف والتركيب، وأربعة  خطة البحث:     

فصل األول: التركيب في الحروف المختّصة باالسم، والفصل الثاني: التركيب في فصول، هي: ال

يب في الحروف المشتركة بين االسم والفعل، والفصل الحروف المختّصة بالفعل، والفصل الثالث: الترك

خاتمة تناولت أهم النتائج الرابع: التركيب في الحروف المستقلة ال مختّصة وال مشتركة. باإلضافة إلى 

 والتوصيات.

اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتمد على نصوص النحويين،  منهج البحث:

ه النصوص، ويحللها، ويخرج بالنتائج، وتطبيق ذلك على األحاديث النبوية الشريفة الواردة ويقارن بين هذ

ثم تحليل ، في الجزأين األول والثاني من كتاب )فتح الباري بشرح صحيح البخاري( البن حجر العسقالني

   وبيان موضعه، وتوضيح ما يحتاج إلى التوضيح.، الشاهد الحديثي بالرجوع إلى كتب الشروح

 

 

                                                           
ماني،  (5)  .90م(، 1183، حققهما:إبراهيم السامرائي )عّمان:دار الفكر، رسالتان في اللغةينظر: علي الرُّ
 .10م(، 2003-هـ1323الكتب العلمية، ، وضع حواشيه:محمد باسل )بيروت:دار 2، ط التعريفاتالشريف علي الجرجاني،  (1)
 .53م(، 1111-هـ1311، تحقيق:د.مازن المبارك )بيروت:دار النفائس، 1، ط اإليضاح في علل النحوينظر: عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي،  (9)
 .1/181شرح المفصل:  (8)
-هـ1313، تحقيق:د.فخر الدين قباوه، وأ.محمد نديم )بيروت:دار الكتب العلمية، الجنى الداني في حروف المعانيالحسن بن قاسم المرادي،  (1)

 .29م(، 1112
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 التمهيد:

 الحرف:  (أ)

الحرف قسم من أقسام الكلمة؛ وذلك ألّن الكلمة تنقسم إلى ثالثة أقسام: اسم، وفعل، وحرف،      

فاالسم يدل على الذات، والفعل يدل على معنى مجرد منها، والحرف هو الرابط بين الذات 

 (10)والمعنى. 

  (11)الحرف في اللُّغة:  تعريفه:

قَّاه. وحرف       الحرف الطََّرُف والجانُب، فحرف كّلِّ شيٍء َطَرفُهُ وَشفِّيُرهُ وَحدُّهُ، وَحْرفا الرأس: شِّ

 . قِّّها.  ومنه حرف الجبل، أي: طرفه، وهو أعاله الُمَحدَّدُ. وهو َمسيُل الماءِّ  السفينة: جانُب شِّ

إنَّ َهذَا القُْرآَن : )ملسو هيلع هللا ىلصديث من قولـــــــــــــــه والحرف: القراءة التي تُقرأ على أوجٍه. وما جاء في الح     

َل َعلَى َسْبعَةِّ أْحُرف    أي: نزل على سبع لغات من لغات العرب. (12)(، أُْنزِّ

يَتُه، وفالن على حرف من أمره، أي: ناحيٍة منه كأنّه ينتظر ويتوقّع، فإِّن رأى من       وحرف الشيء: ناحِّ

بُّ وإال مال إلى غ  يرها.  ناحية ما يُحِّ

َن ٱلنَّاسِّ والحرف الوجه الواحد، ومنه قوله تعالى: ﴿      َ َعلَٰى َحۡرف ٖۖ فَإِّۡن أََصابَهُۥ َخۡيٌر  َومِّ َمن يَۡعبُُد ٱَّللَّ

لَِّك  ٱۡطَمأَنَّ بِّهِّۖۦٖ َوإِّۡن 
َرةََۚ ذَٰ ۡنيَا َوٱأۡلٓخِّ َر ٱلدُّ هِۦّ َخسِّ  (13)﴾، ٱۡلُخۡسَراُن ٱۡلُمبِّينُ ُهَو  أََصابَۡتهُ فِّۡتنَةٌ ٱنقَلََب َعلَٰى َوۡجهِّ

، أي: ال يدخل في الدين على  اء، أو على شّكٍ رَّ اء دون الضَّ أي: على وجه واحٍد، وهو أن يعبده على السَّرَّ

  .ثباٍت وتمكُّنٍ 

 فمعاني الحرف لغة تدور حول الطرف والجانب والناحية والوجه الواحد.     

  الحرف في االصطالح:     

وَحْرٌف جاء لَِّمْعنَى ليس باسم وال فعل ... وأّما ما جاء لمعنى وليس ”... يه الحرف فقال:عّرف سيبو     

 باسم وال فعل فنحو: 

  (13)“. ثُمَّ، وَسْوَف، واو القسم، والم اإلضافة ونحو هـذا

وقد اختلف النحاة في تحديد مفهوم الحرف، فالزجاجي أفرد بابًا خاًصا، تحدث فيه عن اختالف      

  (15)حويين في تحديد االسم والفعل والحرف. الن

                                                           
 .1/11م(، 1193)مصر: دار المعارف،  النحو الوافي،ينظر: حسن عباس،  (10)
، لسان العربمحمد بن منظور، و، 183م(، 2001-هـ1321)بيروت: دار إحياء التراث العربي،  العين،ينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي،  (11)

 .مادة )ح ر ف(. 1/50م(، 2003-هـ1323)بيروت:دار الكتب العلمية،  حققه:عامر حيدر
، اعتنى به: حسان عبد المنان )األردن:بيت األفكار الدولية(، كتاب: فضائل القرآن، باب: أنزل صحيح البخاريمحمد بن إسماعيل البخاري،  (12)

 .3112القرآن على سبعة أحرف، ح 
 .11سورة الحج، اآلية:  (13)
، والحسن الَمْرُزبان السيرافي، 1/3، تحقيق:محمد عبد الخالق عضيمة )عالم الكتب(، المقتضب. وينظر: محمد بن يزيد المبرد، 1/2الكتاب: (13)

، 11-1/10، حققه:د.رمضان عبد التواب، ود.محمود حجازي، ود.محمد عبد الدايم )الهيئة المصرية العامة للكتاب(، شرح كتاب سيبويه

، وعثمان بن 92م(، 1111-هـ1311، تحقيق ودراسة:د.كاظم بحر المرجان )بيروت:عالم الكتب، 2، ط اإليضاحوالحسن بن أحمد الفارسي، 

 .39امد المؤمن )بيروت:عالم الكتب(، ، تحقيق:ح2، ط اللمع في العربيةجني، 
 .55-53، 31ينظر: اإليضاح في علل النحو:  (15)
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وبيّن المرادي في مقدمة  (11)كما أورد ابن يعيش خالفات كثيرة للنحاة في تحديد مفهوم الحرف،      

 (19)كتابه أهمية وضع تعريف لحرف المعنى. 

ْن( تدخل  (11)فقط،  (18)ومنهم من قال: الحرف ما دّل على معنى في غيره       ْن وإلى وثُمَّ، فـ )مِّ نحو: مِّ

وتدّل على تبعيض غيرها، ال على تبعيضها نفسها، نحو: أخذُت درهًما من مال زيٍد، فـ  (20)للتبعيض 

ْن( تدخل لتبعيض المال، والبعض هو  الدرهم من المال. وكذلك سائر حروف المعاني. )مِّ

 (21)“. لت على معنى في غيرهاكلمة د”وقال ابن يعيش في تعريفه للحرف بأنّه:     

وقولهم ما دّل على معنى ”وقد أنكر على من قال في تعريفه للحرف )ما جاء لمعنى في غيره( بقوله:     

ْن قول َمْن يقول ما جاء لمعنى في غيره؛ ألّن في قولهم ما جاء لمعنى في غيره إشارة إلى  في غيره أمثل مِّ

 (22)“. الذات ال على العلّة التي وضع ألجلها إذ علّة الشيء غيرهالعلّة والمراد من الحدّ الداللة على 

 .وبذلك فقد أجمع النحاة على أّن الحرف ال يدّل على معنى في نفسه      

 الحروف بين البساطة والتركيب: (ب)

 قّسم النحاة الحرف تقسيمات عدّة؛ ومن أهم هذه التقسيمات ما يلي:      

محض وهو الذي ال يقع في الكالم إالّ حرفًا، ومشتَرك وهو المشارك لألسماء أو األفعال أو  

 (23)كليهما، وذلك كما فعل اإلربلي. 

 (23)عامل ال غير، وغير عامل ال غير، وعامل وغير عامل، وذلك كما فعل المالقـي.  

 (25)بسيط، ومركب، وذلك كما فعل الثمانيني، والجرجاني، وأبو حيان.  

 (21)أحادي، وثنائي، وثالثي، ورباعي، وخماسي، وذلك كما فعل المرادي.  

مختّص باالسم، ومختّص بالفعل، ومشتَرك بين االسم والفعل، وذلك كما فعل ابن السراج،  

 (29)والثمانيني، والجرجاني، والمرادي. 

 

 

                                                           
 .393-8/391ينظر: شرح المفصل:  (11)
 .22-20ينظر: الجنى الداني:  (19)
، 18م(، 1183-هـ1303، حققه:د.علي توفيق، )إربد:دار األمل، الجمل في النحو، وعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، 53ينظر: اإليضاح في علل النحو:  (18)

عبد الرحمن بن و، 391هـ(، 1313، قدّم له وبوبه:د.علي بو ملحم )بيروت:دار ومكتبة الهالل، المفصل في صنعة اإلعرابمحمود بن عمر الزمخشري، و

 .1/22م(، 1118-هـ1318يروت:دار الكتب العلمية، ، تحقيق:أحمد شمس الدين )بهمع الهوامع شرح جمع الجوامعأبي بكر السيوطي، 
-هـ132، تحقيق:غازي مختار، ود.عبد اإلله نبهان )بيروت:دار الفكر المعاصر، 2، ط اللباب في علل البناء واإلعرابعبد هللا بن الحسين العكبري، ينظر:  (11)

  .1/50م(، 2001
 .1/33، والمقتضب: 2/309ينظر: الكتاب:  (20)
 .8/391المفصل: شرح  (21)
  .المصدر السابق (22)
 .  22، م(1111-هـ1312، تحقيق:د.إميل يعقوب )بيروت:دار النفائس، جواهر األدب في معرفة كالم العربينظر: أحمد بن عبد السيد اإلربلي،  (23)
 . 101-100ينظر: رصف المباني:  (23)
أبو حيان محمد بن و ،21 م(،2002-هـ1322وتحقيق:د.عبد الوهاب الكحلة )بيروت:مؤسسة الرسالة، ، دراسة الفوائد والقواعدينظر: عمر بن ثابت الثمانيني،  (25)

-هـ1318، تحقيق ودراسة:د.رجب عثمان، مراجعة:د.رمضان عبد التواب )القاهرة:مكتبة الخانجي، ارتشاف الضرب من لسان العربيوسف األندلسي، 

 .5/2313م(، 1118
 .21-25ينظر: الجنى الداني:  (21)
-1/53م(،1111-هـ1320، تحقيق:د.عبد الحسين الفتلي )بيروت:مؤسسة الرسالة، 3، ط األصول في النحوينظر: محمد بن سهل بن السراج،  (29)

 .25، والجنى الداني: 55
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  (28) والتركيب في اللُّغة:     

َب       َب الدابَّة يَركُب ُركوبًا، أي: َعال عليها. وكلُّ ما ُعلَي فقد ُركِّ َب فالٌن فالنًا بأمٍر، وارتكبَه، وَركِّ َركِّ

َب. قال هللا تعالى: ﴿ ۡنَها َرُكوبُُهۡم وارتُكِّ َها لَُهۡم فَمِّ ۡنَها يَۡأُكلُونَ  َوذَلَّۡلنَٰ بَه الدَّْيُن ونحوه. (21) ﴾.َومِّ  وَركِّ

 وَركََّب الشيء: وضع بعَضه على بعٍض، وقد تََركََّب وتَراَكَب.     

 وتراَكَب السحاُب وتراكم: صار بعضه فوق بعض.       

فَّةِّ الخاتم.       يُب: يكون اسًما للُمَركَّبِّ في الشيء، كالفّصِّ يَُركَّب في كِّ كِّ  والرَّ

 فمعاني التركيب لغة تدور حول التجمع واالندماج.     

َب من كلمتين بمنزلة اسم واحد في شدّة االنعقاد.  والمرك ب عند النحاة:       (30)هو ما ُرّكِّ

ْيُب: جمع الحروف ”والتركيب: كالترتيب لكن ليس لبعض أجزائه نسبة إلى بعض تقدًما وتأخًرا. التَّْركِّ

 (31)“. البسيطة، ونظمها لتكون كلمة

 ها:اختالف النحاة في تركيب الحروف وبساطت     

اعلم أّن الحرف قد يكون مفردًا، وقد يكون مركبًا. فإِّذا كان مفردًا دّل على معنى ”يقـول الثمانينـي:     

حرفين دال على معنيين، فإذا ركبت أحدهما مع اآلخر بطل معناهما، ودّل مجموعهما  يخصه. فإذا كان

   (32)“. على معنى ثالث لم يدّل عليه كل واحد منهما منفـردًا

 أّن التركيب فرع اإلفراد والبساطة، وخالف األصل. (33)وقد بيّن بعض النحاة      

وأّما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنّما قلنا إنّها ”يقول األنباري في مسألة: )كم( مركبة أو مفردة؟:     

مفردَة؛ ألّن األصل هو اإلفراد، وإنّما التركيب فرع، وَمْن تمسك باألصل خرج عن ُعْهدة المطالبة 

 بالدليل، وَمْن َعدََل عن األصل افتقر إلى إقامة 

 (33)“. عن األصل، واستصحاُب الحالِّ أحد األدلة المعتبرة الدليل؛ لعدوله

وهو قول يضعف إذ ال دليل يدل عليه، ”مذهب القائلين بتركيب )لن( قائالً:ابن يعيش ضعّف و     

والحرف إذا كان مجموعه يدل على معنى فإذا لم يدل دليل على التركيب وجب أن يعتقد فيه اإلفراد، إذ 

 (35)“. لالتركيب على خالف األص

وُردّ القول ”... وذكر المرادي اختالف النحويين في أصل )لن(، هل هي بسيطة أم مركبة؟ فقال:     

 (31)“. بالتركيب، بأوجٍه: األول: أّن البساطة أصل، والتركيب فرع، فال يُدَّعى إِّالّ بدليل قاطع

؛ ألّن التركيب على خالف األصل؛ وألّن ويتبيّن من أقوال النحاة السابقة أنّه يحتاج إلى دليل يدّل عليه     

 ما جاء على أصله ال يسأل عن علته.

                                                           
 )ر ك ب(.  . مادة1/311، ولسان العرب: 315ينظر: العين:  (28)

 .92سورة يس، اآلية:  (21)

 .90اللغة: ينظر: رسالتان في  (30)

 . 10التعريفات:  (31)

 .21الفوائد والقواعد:  (32)

م(، 2003-هـ1323ينظر: عبد الرحمن بن محمد األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين )بيروت:المكتبة العصرية،  (33)

 . 291جنى الداني: ، وال289، ورصف المباني: 9/233، 1/51، وشرح المفصل البن يعيش: 1/235

 .1/235(: 30اإلنصاف في مسائل الخالف المسألة: رقم ) (33)

 .9/232شرح المفصل:  (35)

 .291الجنى الداني:  (31)
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 فوائد التركيب:     

 للتركيب فوائد، منها:      

الحروف إذا ركبت تغيّر حكمها بعد التركيب عّما ”يقول األنباري حول تركيب )لن(: إفادة حكم جديد:     

بت مع )ال( كانت عليه قبل التركيب. أال ترى أّن )هل( ال  يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، وإذا رّكِّ

ودخلها معنى التحضيض جاز أن يَعمل ما بعدها فيما قبلها، فيقال: زيدًا هالّ ضربت، فكذلك ههنا؟ ويمكن 

أن يقال على هذا أيًضا: إّن )هالّ( ذهب منها معنى االستفهام، فجاز أن يتغير حكمها، وأّما )لن( فمعنى 

 (39)“. فيها، فينبغي أال يتغيّر حكمها النفي باق

هذا باب الحروف التي ال يَليها بعدها إالّ الفعُل وال تغيِّّر الفعَل عن ”يقول سيبويه: إفادة معنى جديد:     

حاله التي كان عليها قبل أن يكون قبله شيٌء منها ... ومثل ذلك: َهالّ ولَْوالَ وأالَّ، أَلزموهّن الَ، وجعلوا كلَّ 

 (38) “.معنى التحضيضواحدة مع الَ بمنزلة حرف واحـد، وأَخلصوهّن للفعل حيث دخل فيهّن 

َب بعضها مع بعٍض تغيّرت أحكامها ومعانيها.        فالحروف إذا ُرّكِّ

ومن االختصار تركيب إّما العاطفة على قول ”ذكر ذلك السيوطي فقال في تركيب )إّما(: االختصار:     

 (31)“. إلطالةسيبويه من إن الشرطية وما النافية؛ ألنّها تغني عن إظهار الجمل الشرطية حذًرا من ا

 ومن دواعي التركيب:     

فأّما الخليل فزعم أنّها الَ أَْن؛ ولكنّهم حذفوا لكثرته في ”يقول سيبويه في أصل )لن(: كثرة االستعمال:     

، وكما قالوا: يَْوَمئٍِّذ وُجعلْت بمنزلة حرف واحد، كما جعلوا َهالَّ  هِّ هِّ يريدون: َوْى ألّمِّ  كالمهم كما قالوا: َوْيلّمِّ

 (30)“. بمنزلة حرف واحد فإنّما هـي َهْل والَ 

إنّما جعلوهما بمنزلة كلمة واحدة طلبًا للتخفيف على ”يقول األنباري في باب )حبّذا(: طلب التخفيف:     

 (31)“. ما جرت به عادتهم في كالمهم

يب، فالتركيب فقد ذكرنا اختالف النحاة في تركيب الحروف وبساطتها، وتبيّن أّن األصل عدم الترك     

فرع عن البساطة، وإنّما يتعيّن إن دّل عليه دليل ظاهر قاطع. كما ذكرنا جوانب من فوائد التركيب، 

 ودواعيه. 

وعلينا أال نقبل القول بالتركيب في الحروف مطلقًا، وال أن نرفضه مطلقًا، فإن دّل عليه دليل ظاهر      

والحرف إذا كان مجموعه ”قبلناه وإال رفضناه؛ إذ األصل عدم التركيب، كما بيّن ذلك ابن يعيش بقوله:

د، إذ التركيب على خالف يدل على معنى فإذا لم يدل دليل على التركيب وجب أن يعتقد فيه اإلفرا

  (32)“. األصل

                                                           
 . 281م(، 1115-هـ1315، تحقيق:د.فخر قداره )بيروت:دار الجيل، أسرار العربيةعبد الرحمن األنباري،  (39)
   .351-1/358الكتاب:  (38)
 .1/30، م(2001-هـ1321)صيدا:المكتبة العصرية،  ، تحقيق:محمد عبد القادراألشباه والنظائر في النحوعبد الرحمن السيوطي، (31)
 .1/309الكتاب:  (30)
 .112أسرار العربية: ( 31)
 .9/232شرح المفصل:  (32)
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ة بالفعل:  التركيب في الحروف المختص 

وأما المختص بالفعل فال يخلو أيًضا من أن ”وفي معنى الحروف المختّصة بالفعل يقول المرادي:     

نه يتنزل منه منزلة الجزء أْو ال؛ فإن تنّزل منه منزلة الجزء لم يعمل، كحرف التنفيس، وإن لم يتنّزل م

منزلة الجزء فحقه أن يعمل. وإذا عمل فأصله أن يعمل الجزم، ألن الجزم في الفعل نظير الجر في االسم. 

ا شابهت نواصب االسم  وال يعمل النصَب إال لشبهه بما يعمله، كـ )أن( المصدرية وأخواتها، فإنها لمَّ

 (33)“. نصبت. ولوال ذلك لكان حقها أن تجزم

 )إذْن( حرف النصب. 

 نوع: )إذْن(:      

 هي من الحروف الناصبة للفعل المضارع.     

 واختلف النحاة في نوع )إذْن(، هل هي حرف أم اسم؟     

والحروُف التي تنصُب: أْن، ولَن، وكي، ”يقول ابن السراج: (33) ذهب جمهور النحاة إلى أنّها حرف.     

 (35) “.وإذن

ومنها )إذًا( وهي من الحروف التي تعمل مرة وال تعمل أخرى، وعملها النصب في ”وقال الرماني:     

 الفعل خاصة، وهي 

 ( 31)“. جواب من قال: سأفعل

 ( 39)“. ذََهَب الجمهور إلى أَنَّها َحْرٌف بسيط”ويقول أبو حيان في ذلك:     

َوًضا عن الجملة وذهب بعض الكوفيين إلى أنّها اسم ظرف، وأصلها      قها التنوين عِّ : )إْذ( الظرفية، لَحِّ

ُمك، ُحذِّف ما تُضاف إليه )إذا( وهي الجملة  َمَك( إذا جئتني أُْكرِّ المضاف إليها. واألصل في: )إذْن أُْكرِّ

فت األلف للتخلص من الساكنين.   ( 38)المضاف إليها، وُعّوِّض منها التنوين، وُحذِّ

ونُقِّل عن المازني أنه كان ال يرى الوقف عليها ”اة في )إذن(، فقال:وقد ذكر الرضي مذاهب النح     

ورواه عن الخليل: أنها حرف ناصبة بنفسها ... وقال  (31)باأللف، لكونها حرفًا كإن ... ومذهب سيبويه، 

ن  ( 50)“. بعض الكوفيين: إنه اسم منوَّ

                                                           
 . 21الجنى الداني:  (33)
، تحقيق:د.صاحب شرح جمل الزجاجيوعلي بن مؤمن بن عصفور، ، 9/233، وشرح المفصل البن يعيش: 2/139ينظر: األصول في النحو: ( 33)

 ، تحقيق:محمدمغني اللبيب عن كتب األعاريب، ، وعبد هللا بن هشام األنصاري2/131م(، 1111-هـ1311أبو جناح )بيروت:عالم الكتب، 

 .2/213، وهمع الهوامع: 1/29 ،م(2003-هـ1323، العصريةصيدا:المكتبة )محيي الدين 
 .2/139األصول في النحو: ( 35)
ماني،  علي بن عيسى( 31)  .151(، م2005-هـ1321 ،صيدا:المكتبة العصرية)قه:عرفان الدمشقي ، حقّ معاني الحروفالرُّ
 .3/1150ارتشاف الضرب:  (39)
، م(1110-هـ1310، تحقيق:د.عبد الرحمن السيد، ود.محمد بدوي )جيزة:هجر، البن مالك شرح التسهيلمحمد بن عبد هللا بن مالك، ينظر:  (38)

 .31، 3/31 ، عمل:يوسف حسن )بيروت:مطابع الشروق(،شرح الرضي على الكافيةمحمد بن الحسن الرضي، و، 3/20
 .1/310ينظر: الكتاب:  (31)
 .31-3/35شرح الكافية:  (50)
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إذن( ويغلب في ظني: أن أصله الذي يلوح لي في )”كما رّجح الرضي قول بعض الكوفيين، فقال:     

د جعله صالًحا لجميع األزمنة الثالثة  )إذ(، ُحذفت الجملة المضاف إليها، وُعّوِّض منها التنوين، كما قُصِّ

بعدما كان مختًصا بالماضي. وذلك أنهم أرادوا اإلشارة إلى زمان فعل مذكور، فقصدوا إلى لفظ )إذ( الذي 

دوه عن معنى الماضي وجعلوه صالًحا لألزمنة الثالثة، وحذفوا هو بمعنى مطلق الوقت، لخفة لفظه، وج رَّ

ا قصدوا أن يشيروا به إلى زمان الفعل المذكور، دلَّ ذلك الفعل  منه الجملة المضاف هو إليها، ألنهم لمَّ

السابق على الجملة المضاف إليها؛ كما يقول لك شخص، مثالً، أنا أزورك، فتقول: إذن أكرمك، أي: إذ 

أكرمك، أي وقت زيارتك لي أكرمك، وعّوِّض التنوين من المضاف إليه ألنّه وضع في األصل  تزورني

م اإلضافة، فهو ككّل وبعض، إالَّ أنهما معربان و )إذ( مبني  ( 51)“. الزِّ

وإذن، كنواصب الفعل التي ال يُفصل بينهما وبين الفعل، إالَّ أنَّ )إذن( لما ”ويقول في موضع آخر:     

 ( 52)“. بخالف أخواته، جاز أن يُفصل بينه وبين الفعلكان اسًما 

َوًضا عن       قها التنوين عِّ والراجح عندي ما ذهب إليه جمهور النحاة أّن )إذْن( حرف، ال اسم ظرف لَحِّ

الجملة المضاف إليها؛ ألنّه اختيار أكثر النحاة، كما أّن المازني ال يرى الوقف عليها باأللف، لكونها 

 ( و )لْن(.  حرفًا كـ )أنْ 

 أصل: )إذْن(:      

 اختلف النحاة في أصل )إذْن(، هل هي بسيطة أم مركبة؟     

ا )إذن( فحرف مفرد”يقول العكبري: (53) فذهب الجمهور إلى أنّها بسيطة،       ( 53)“. وأمَّ

وإذا فسد المذهبان ”... وبعد تضعيف المالقي لقول القائلين بتركيبها، اختار مذهب الجمهور، فقال:     

 (55)“. من البساطة والعمل بنفسها صح مذهب الجماعة

  (  51)كما عدّها أبو حيان في باب )حروف المعاني وحصرها( من الثالثي البسيط.      

فالصحيح أنها بسيطة ال ُمَركبة من إْذ وأْن، وعلى ”حيث يقول:واختار ابن هشام البساطة فيها      

 ( 59)“. البََساطة فالصحيح أنها الناصبة، ال أْن مضمرة بعدها

 (58)وذهب الخليل فيما حكى عنه غير سيبويه إلى أنّها مركبة من )إْذ( و )أْن(.      

ذكر فيه معناها، وشروطها، ( 51)ذَْن( وقد أفرد سيبويه لـ )إذْن( بابًا خاًصا، سّماه: )هذا باب إ     

وأحكامها، ولم يذكر في هذا الباب شيئًا عن أصلها من حيث البساطة والتركيب، ولعّل ذلك يدّل على أّن 

ي عنه.  الخليل لم يقل بتركيبها كما ُروِّ

                                                           
 .30-3/31: المصدر السابق (51)
 .33-3/33المصدر السابق: ( 52)
، تحقيق:محمد التصريح بمضمون التوضيح في النحوخالد بن عبد هللا األزهري، و، 159، ورصف المباني: 2/33ينظر: اللباب في علل البناء واإلعراب:  (53)

 .2/319م(، 2000-هـ1321باسل )بيروت:دار الكتب العلمية، 
 .2/33اللباب في علل البناء واألعراب:  (53)
 .159رصف المباني:  (55)
 .5/2313ينظر: ارتشاف الضرب:  (51)
 .1/29مغني اللبيب:  (59)
 .2/213وهمع الهوامع:  ،3/31، وشرح الرضي على الكافية: 2/33ينظر: اللباب في علل البناء واإلعراب:  (58)
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با. كما قال في )لن( و”يقول العكبري:      هذه دعوى وقال الخليل: أصلُها: إْذ أْن، فحذفت الهمزة ورّكِّ

دة  ( 10)“. مجرَّ

والقول بأن إذن مركبة من: إذ وأْن أسهل ”أّما ابن مالك فقد رّجح القول القائل بتركيبها حيث قال:      

 (11)“. منه

ويُروى، أيًضا عن الخليل؛ أن أصله إذ أن، فركبا، كما قال في )لَن( أصله: ال أن، ”ويقول الرضي:     

 (12)“. ووجهه أن يقال: تغيَّر المعنى بتغيُّر اللفظ، فلم يلزم الفعل بعدها، وجاز أن يليها الحال

بت ت”يريد بقوله تغيَّر المعنى بتغيُّر اللفظ،      غيّر حكمها بعد التركيب عّما كانت عليه أّن الحروف إذا ُرّكِّ

بت مع )ال( وأفادة  (13)“. ب ـــــــــــــقبل التركيـ نحو: )هل( ال يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، فإذا ُرّكِّ

معنى التحضيض فقيل: )هالّ( تغيّر ذلك الحكم عّما كان عليه قبل التركيب؛ فجاز أن يعمل ما بعدها فيما 

 (13)زيدًا هالّ ضربت، فكذلـك فـي )لْن(. قبلها، فيقال: 

وذََهَب الخليل فيما َحَكى َعْنهُ غير سيبويه إلى أَنَّها حرٌف مركب من )إِّْذ( و )أَْن(، ”وقال أبو حيان:     

 وَغلََب عليها حكمُ 

فَْت والتزم هذا النقل، فإذا قاَل: أَُزورك، فَقُْلَت: إذا أزورك،   الحرفية، َونُقِّلَْت حركةُ الهمزة إلى الذال، َوُحذِّ

  ( 15)“. فََكأَنَّك قُْلَت: حينئٍذ زيارتي واقعة، وال يتكلم بهذا

)إذن( مركبة من ومن الكوفيين من زعم أن ”ونسب المالقي القول بتركيبها إلى الكوفيين حيث قال:     

)إْذ( الظرفية و )أْن( فعلى هذا يكون نصب ما بعدها بـ )أْن( المنطوق بها، إال أنها سهلت همزتها بنقلها 

بتا تركيبًا واحـــــدًا  ( 11)“. إلى ما قبلها من الذال وُرّكِّ

 ( 19) ويرى العكبري أّن دعوى التركيب في )إذْن( التي قال بها الخليل دعوى من غير دليـل.     

وهذا فاسد من وجهين: أحدهما: ”كما ردّ المالقي على من قال أّن )إذْن( مركبة، وضعّفه من وجهين بقوله:

أن األصل في الحروف البساطة، وال يُدََّعى التركيب إال بدليٍل قاطع. والثاني: أنها لو كانت مركبة من 

العمل في المواضع المذكورة قبُل دليل )إذ( و )أن( لكانت ناصبة على كل حال: تقدمت أو تأخرت، وعدم 

 ( 18)“. على عدم التركيب

والراجح عندي ما ذهب إليه جمهور النحاة من أّن )إذْن( بسيطة، ال حرف مركب من )إْذ( و )أْن(،      

وذلك ألّن األصل عدم التركيب، فالتركيب فرع عن البساطة، وإنّما يتعيّن إن دّل عليه دليل قاطع، وال 

 تركيب )إذْن( كما بيّن النحاة، فالحكم ببساطتها أولى من غيره.  دليل على

                                                                                                                                                                                    
 .312-1/310ينظر: الكتاب:  (51)
 .2/33اللباب في علل البناء واألعراب:  (10)
 .3/20التسهيل: شرح  (11)
 .3/31شرح الكافية:  (12)
 . 281أسرار العربية:  (13)
 ينظر: المصدر السابق. (13)
 .  3/1150ارتشاف الضرب:  (15)
 .159رصف المباني:  (11)
 .  2/33ينظر: اللباب في علل البناء واإلعراب:  (19)
 .159رصف المباني:  (18)
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 معنى: )إذْن(:     

اعلم أّن إذَْن إذا كانت جوابًا وكانت مبتدأةً َعملْت في ”يقول سيبويه: (11)معناها الجواب والجزاء،      

ذَْن آتيَك. ومن ذلك أيضا قولك إذْن الفعل َعَمَل أَُرى في االسم إِّذا كانت مبتدأةً.  وذلك قولك: إذَْن أَجيئَك وإ

 ( 90)“. وهللاِّ أَجيئَك والقسُم ههنا بمنزلته في أَُرى إذا قلت أَُرى وهللاِّ زيدًا فاعالً 

 ( 91)“. إذَْن: جواب وجزاء؛ كقولك: سأقصدك غدًا، فيقـال: إذْن أكرَمـكَ ”ويقول الزجاجي:     

 والذي يظهر من قول سيبويه السابق أنّها حيث توجد في الكالم يكون معناها الجواب والجزاء معًا.      

م أبو علي الشلوبين أنّها للجواب والجزاء دائًما في كل موضع، فقال:      وإذن، حرف جواب وجزاء، ”ففَهِّ

وله: أزورك، ومعناه معنى كقولك: إذن أكرمك، لمن قال: أنا أزورك، وقولك: إذن أكرمك، جواب لق

 ( 92)“. قولك: إن تزرني أكرمك، فلذلك قيل فيه: جواب وجزاء

م أنّها جواب وجزاء، والجواب شرط”        (  93)“. فإنّه فَهِّ

م أبو علي الفارسي       من قول سيبويه أنّها ترد للجواب والجزاء، وهو األكثر، وقد تكون ( 93)وفَهِّ

والّشلَْوبِّين ”قائل أُحبَُّك: فتقول: إذْن أظنُّك صادقًا، فهذا جواب ال جزاء معه. للجواب فقط، نحو: أن يقول ال

 (95)“. يتكلّف في جعل مثل هذا جزاًء، أي إْن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتُـكَ 

والصحيح أنها شرط في موضع وجواب في موضع، وإذا كانت شرًطا فال تكون ”وقال المالقي في ذلك:

هوم من كالم سيبويه، ألنه لم ينص على أنهما معًا في موضع واحد، وشهد لذلك كالم إال جوابًا. وهذا المف

آل ِّينَ العرب فمنه قوله تعـالى: ﴿ َن ٱلضَّ فـ )إذن( هنا جواب ال جزاء، ألنه  (91)﴾، قَاَل فَعَۡلتَُهآ إِّٗذا َوأَنَ۠ا مِّ

ُمَك( فتقول له: )إذن أظنَّك صادقًا(، تصديٌق لقول فرعون، إال أنه بزيادة عليه، وكذلك إِّذا قال القائل: ) أُْكرِّ

فهذا جواب ال جزاء معه، ويقال: أكرمك، فتقول: إذن أزوَرك، فهذا جواب وجزاء، فعلى هذا ال تخلو من 

 ( 99)“. الجواب وتكون في بعض المواضع جزاء

 فقد جاءت )إذْن( في هذه األمثلة مفيدة للجواب دون الجزاء.     

وأما إذن فحرف ناصب أيًضا الختصاصه ونقله الفعل إلى ”عيش معنى )إذْن( بقوله:كما وّضح ابن ي     

االستقبال كإن وهي جواب وجزاء فيقول القائل أنا أزورك فتقول إذن أكرمك فإنما أردت إكراًما توقعه في 

 ( 98)“. المستقبل وهو جواب لكالمه وجزاء زيارته

                                                           
 .1/29، ومغني اللبيب: 3/11، وشرح التسهيل البن مالك: 1، وحروف المعاني: 1/310ينظر: الكتاب:  (11)
 .1/310الكتاب:  (90)
 .1حروف المعاني:  (91)
 .135، دراسة وتحقيق:د.يوسف أحمد )مكتبة اإليمان(، التوطئةعمر بن محمد الشلوبيني،  (92)
 . 2/193ي البن عصفور: . وينظر: شرح جمل الزجاج151رصف المباني:  (93)
 . 2/213، وهمع الهوامع: 28-1/29، ومغني اللبيب: 151ينظر رأي الفارسي في: رصف المباني:  (93)
 . 2/213همع الهوامع:  (95)
 .20سورة الشعراء، اآلية: ( 91)
 .151رصف المباني:  (99)
 .  1/105. وينظر: 9/233شرح المفصل:  (98)
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إذن حرف معناه ”جملة شرط مذكور أو مقـدّر بـ )إْن(، فقال: وبيّن ابن مالك أّن )إذْن( ال تصحب إال     

 الجواب والجزاء، 

فال يصحب إال جملة هي جواب شرط مذكور، كقولهم: إن تأتني إذن آتك، أو مقدر بإن، إال فيما بعدها 

 ( 91)الالم، قال الفراء: 

هِِّۭ بَِّما َخلَقَ َوَما َكاَن َمعَهُۥ إذا رأيت بعد إذن الالم فقبلها لو مقدرة، نحو: ﴿
ه َۚ إِّٗذا لَّذََهَب ُكلُّ إِّلَٰ

ۡن إِّلَٰ و:  (80)﴾ مِّ

كَ و: ﴿ (81)﴾ َوإِّٗذا َّلَّتََّخذُوَك َخلِّياٗل ﴿ َذَۡقنَٰ التقدير: لو كان معه آلهة لذهب، ولو فعلت التخذوك  (82)﴾ إِّٗذا ألَّ

 ( 83)“. خليال، ولو ركنت ألذقناك

الجزاء معًا، كما ذكر سيبويه، وقد تكون للجواب فقط، فإذا قال ويتبيّن من ذلك أّن )إذْن( ترد للجواب و     

َمَك، فهذا جواب وجزاء، فتكون بذلك قد أجبتَه، وجعلت إكرامه جزاء  القائل: أزوُرك، فتقول له: إذْن أُْكرِّ

اب ال جزاء زيارته، أي: إْن تَُزْرنِّي أْكَرْمتَُك. وإذا قال لك: أُحبَُّك، فتقول له: إذن أظنّك صادقًا، فهذا جو

معه، وعلى هذا فهي ال تخلو من الجواب في كل موضع، وتكون في بعض المواضع جزاء، كما ذكر 

 ( 83)المالقي. 

 عمل: )إذْن(:     

 اختلف النحويون أيًضا في نصب ما بعد )إذْن(.        

اعلم أّن إذَْن إذا كانت ”إلى أنّها تنصب بنفسها، يقول سيبويه:( 81)وأكثر النحويين  (85)فذهب سيبويه،      

جوابًا وكانت مبتدأةً َعملْت في الفعل َعَمَل أَُرى في االسم إِّذا كانت مبتدأةً. وذلك قولك: إذَْن أَجيئَك وإذَْن 

ى وهللاِّ زيدًا فاعالً. آتيَك. ومن ذلك أيضا قولك إذْن وهللاِّ أَجيئَك والقسُم ههنا بمنزلته في أَُرى إذا قلت أُرَ 

وال تفصُل بين شيء مما يَنصب الفعَل وبين الفعل سوى إذَْن؛ إلّن إذَْن أشبهت أُرى، فهي في األفعال 

َف اجتَرؤا على أن يَفصلوا بينها  فْت هذا التصرُّ ر، فلّما تَصرَّ بمنزلتها في األسماء وهي تُْلغَى وتُقدَّم وتُؤخَّ

 ( 89)“. وبين الفعل باليمين

إلى أنّها ليست ناصبة بنفسها، بل ( 88) -وهو ما حكاه عنه أبو عبيدة  -وذهب الخليل في أحد قوليه      

 ( 11)والفارسي.  ( 10)وإليه ذهب الزجاج،  (81)الفعل بعد )إذْن( منصوب بـ )أْن( مضمرة. 

                                                           
 ،م(2001-هـ1322، القاهرة:مطبعة دار الكتب)، تحقيق:أحمد نجاتي، وأ.محمد النجار، 2، ط معاني القرآن ،الفراء ينظر: يحيى بن زياد( 91)

1/293. 

 .11سورة المؤمنون، اآلية:  (80)
 .93سورة اإلسراء، اآلية:  (81)
 .95سورة اإلسراء، اآلية:  (82)
 .20-3/11شرح التسهيل:  (83)
 .151ينظر: رصف المباني:  (83)
 .1/310الكتاب: ينظر:  (85)
   .1/29، ومغني اللبيب: 313، والجنى الداني: 20-3/11، وشرح التسهيل البن مالك: 288، وأسرار العربية: 2/10ينظر: المقتضب: ( 81)
 .311-1/310الكتاب:  (89)
)الخليل( أنه قال: ال ينتصب شيء وروى )أبو عبيدة( عن ”السيرافي:، يقول 1/83ينظر حكاية أبي عبيدة في: شرح كتاب سيبويه للسيرافي:  (88)

 .“من األفعال المضارعة، إال بأن مضمرة أو مظهرة، في: كي، وإذن، ولن، وغير ذلك
-هـ1308، شرح وتحقيق:د.عبد الجليل عبده )بيروت:عالم الكتب، معاني القرآن وإعرابهإبراهيم بن السري الزجاج، و، 2/9ينظر: المقتضب:  (81)

 .3/31ي على الكافية: ، وشرح الرض2/13 ،م(1188
 .2/13ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  (10)
 .1/905م(، 1185-هـ1305، تحقيق ودراسة:د.محمد الشاطر )القاهرة:مطبعة المدني، المسائل البصرياتينظر: الحسن أحمد الفارسي،  (11)
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وقد ”قول سيبويه في ذلك:والقول الثاني للخليل: ما حكاه سيبويه عنه سماًعا منه، أنّها تنصب بنفسها، ي  

ذكر لي بعُضهم أّن الخليل قال أْن مضَمرةٌ بعد إذَْن ولو كانت مما تُضمر بعده أَْن فكانت بمنزلة الالم 

وحتّى ألَضمرتَها إذا قلت عبدُ هللا إذَْن يأتِّيك فكان ينبغي أن تَنصب إذَْن يَأْتِّيََك ألّن المعنى واحد ولم يغيَّر 

ي قوله إذَْن يَأتِّيََك عبدُ هللا كما يتَغيَّر المعنى في حتَّى في الرفع والنصب فهذا ما فيه المعنى الذي كان ف

 ( 12)“. َرووا وأّما ما سمعُت منـه فـاألّولُ 

وقد أكدّ ابن مالك في )شرح التسهيل( أنّه ال يوجد نص يدّل على أّن انتصاب الفعل المضارع بعد      

 (13)وما رواه أبو عبيدة عن الخليل ال نّص فيه على ذلك.  )إذْن( عند الخليل بـ )أْن( مضمرة،

وتجويز الفصل بينها وبين ”وأّما الرضي فقد اختار مذهب الخليل أنّها ليست ناصبة بنفسها، فقال:     

ي كونها غير ناصبة بنفسها، كأن، ولَن، إذ ال يُفَصل بين الحرف  منصوبها بالقسم والدعاء والنداء، يقّوِّ

 ( 13)“. ليس من معموله ومعموله بما

ها ”ما ذهب إليه الخليل بقوله: وقد ردّ المالقي وكأّن َمْن نصب بإضمار )أَْن( قاسها على حتى وكي والمِّ

والم الجحود. وال يصحُّ القياس على ذلك، ألن حتى وكي والَمها والم الجحود إنما تنصب بإضمار )أْن( 

)إذْن( ال  لجواز دخولها على المصادر، وربما ظهرت )أْن( مع بعضها في بعض المواضع ... ولما كانت

يصحُّ دخولها على مصدٍر ملفوٍظ به وال مقدٍَّر، وال يصحُّ إظهار )أْن( بعدها في موضعٍ من المواضع لم 

  (15) “.يجز القياس في نصب ما بعدها على ما ذكر

 شروط عملها:     

     (  11)ذهب أكثر النحاة إلى أّن )إذْن( حرف ينصب الفعل المضارع بثالثة شروط:      

بُّك، فقلت: إذْن  األول:      أن يكون الفعل المضارع بعدها مستقبالً. فإن كان حاالً ُرفع، فإذا قيل لك: أُحِّ

 أظنُّك صادقًا. رفعت؛ ألّن الناصب يُخلِّّص زمن المضارع بعده لالستقبال.

نَّ الظنَّ هنا ثابٌت في الحال. إذا حدَّثََك إنساٌن حديثًا فقُْلَت: إذْن أظنُّك صادقًا، َرفَْعَت، أل”يقول العكبري:     

 ( 19)“. وقد ذكرنا أنَّها ال تعمُل إال في المستقبل

ُمَك إذْن، ألّن الفعل المنصوب ال يجوز  والثاني:      أن تكون مصدّرة، فإن تأّخرت، أُهملت، نحو: أُْكرِّ

ن تتوسط بين المبتدأ تقديمه على ناصبه. وإن توسطت، وافتقر ما بعدها إلى ما قبلها، وجب إهمالها، مثل أ

ْمَك، وبين القسم  ُمَك، وبين الشرط والجزاء، نحو: إْن تَُزْرنِّي إذْن أُْكرِّ والخبر، نحو: زيدٌ إذْن يُْكرِّ

ُمَك،  والجواب، نحو: وهللاِّ إذْن أُْكرِّ

                                                           
 .1/312الكتاب:  (12)
 .3/20ينظر: شرح التسهيل:  (13)
 .3/31شرح الكافية:  (13)
 .159رصف المباني:  (15)
 .21-1/28، ومغني اللبيب: 1/101، 233-9/233، وشرح المفصل البن يعيش: 13-2/10، والمقتضب: 311-1/310ينظر: الكتاب:  (11)
 .2/39اللباب في علل البناء واإلعراب:  (19)
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 ( 18)وكقول ُكثيِّّر عّزة:  

ْيـزِّ بَِّمثْلِّـَها ي مِّ  لَئِّْن َعـادَ لِّي َعْبدُ اْلعَزِّ  ْنهـَا إِّذَْن الَ أُقِّيلُــَهاَوأَْمَكنَنِـّ

 والشاهد فيه إهمال )إذن( لوقوعها بين القسم وجوابه، وعدم تصدّرها.          

إذن( في عواملِّ األفعال كـ )ظننت( في عوامل األسماء. ألنَّ )ظننُت( ”)ويقول العكبري في ذلك:     

ئ بها  يلت عنها. وكذلك )إذن( ألنَّها إذا اعتمد الفعل عليها واْبتُدِّ تعمل إذا وقعت في رتبتها، وتُلغى إذا أُزِّ

جيبًا: إذَْن أُكرَمك. فإذا قلت: أنا إذْن في الجواب وقعت في رتبتها كقول القائل: أنا أزوُرك، فتقول م

أكرُمك، فقد وقعْت )إذن( بين المبتدأ وخبره فيبطُل عملها ويعتمد الفعُل على )أنا(. وكذلك إن قلت: أنا 

 ( 11)“. أكرُمك إذن. فإن قيل: )إذن( هنا يلزُم إلغاؤها و )ظننت( في مثل هذا ال يلزم

َمَك. وكقول حّسان بن ثابت:  والثالث:      أالّ يفصل بينها وبين الفعل بغير القسم، نحو: إذْن، وهللاِّ، أُْكرِّ
(100) 

يَُهـْم بَِّحـــْربٍ  ْيـبِّ  إِّذَْن َوهللاِّ نَْرمِّ ْن قَْبـلِّ اْلَمشِّ ْفَل مِّ يُب الّطِّ  تُشِّ

ُمَك.   ل بينهما بغيره، أُهملت، نحو: إذْن زيدٌ يُْكرِّ  فإن فُصِّ

فإن فصلت بينهما بـ )ال( أو باليمين لم يبُطل عملُها، ألن )ال( ال تُبطُل عمل ”عكبري في ذلك:ويقول ال     

 ( 101)“. أْن. واليميُن مؤكَّــــدة

فََك إِّالَّ قَلِّياٗل فيجوز الفصل أيًضا بـ )ال( النافية، نحو قوله تعالى: ﴿     
لَٰ     ( 102)﴾. َوإِّٗذا الَّ يَۡلبَثُوَن خِّ

َن إليك، ونحو:  -يا زيدُ  -نحو: إذْن  (103)الفصل بينهما بالنداء والدعاء،  (103)ابشاذ وأجاز ابن ب      أُْحسِّ

 -يَْغفُِّر هللاُ لك  -إذْن 

لََك الجنَّةَ.   يُْدخِّ

َمك.( 101)وأبو الحسن األبذي، ( 105)وأجاز ابن عصفور،        الفصل بالظرف: نحو: إذْن غدًا أُْكرِّ

                                                           
. والبيت من شواهد: 305م(، 1191-هـ1311الثقافة،  ه:د.إحسان عباس )بيروت:دارشرح، ديوان ُكثيِّّر عّزةُكثيِّّر بن عبد الرحمن بن األسود،  (18)

ذيل بتصحيحات وتعليقات: محمد الشنقيطي )بيروت:دار مكتبة  شرح شواهد المغني،عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، و ،1/312الكتاب: 

-هـ1321عال سالم )القاهرة:عالم الكتب، وتحقيق: أ.د.عبد ال ،الدرر اللوامع على همع الهوامع، وأحمد بن األمين الشنقيطي، 1/13الحياة(، 

 أُقيلُها: أتركها، أو أمنعها من السقوط. .3/91م(، 2001
 .311-1/310. وينظر: الكتاب: 31-2/35اللباب في علل البناء واإلعراب:  (11)
. والبيت من شواهد: 23م(، 2003 العربي،، تحقيق: ُجمانة الكعكي )بيروت:دار الفكر شرح ديوان حّسان بن ثابتحّسان بن ثابت األنصاري،  (100)

 نرميهم: بمعنى نشّن. .3/90، والدرر اللوامع: 2/190شرح شواهد المغني: 
 .  2/31اللباب في علل البناء واإلعراب:  (101)
 .91سورة اإلسراء، اآلية:  (102)
 . 392م(، 2003جامعة بغداد، -تأليف طاهر بن بابشاذ، رسالة دكتوراه، )كلية اآلداب شرح كتاب الجمل للزجاجيينظر: حسين علي السعدي،  (103)
 .2/215، وهمع الهوامع: 1/21، ومغني اللبيب: 3/1153ينظر: ارتشاف الضرب:  (103)
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ُم، وإذْن  (101)وهشام، ( 108)والفراء، ( 109)وأجاز الكسائي،       الفصل بمعمول الفعل، نحو: إذْن زيدًا أُْكرِّ

وأجازوا في المضارع الرفع، واختاَرهُ الفراء، وهشام، والنصب، واختاره ”أبو حيان: فيك أَْرَغُب. قال

  ( 110)“. الكسائي

                 ( 111)“. أن تكوَن جوابًا. وأْن يَْعتَمد الفعل عليها”وزاد العكبري على هذه الشروط:     

فإن قيل: لَِّم عملت )إذن(؟ ثمَّ لَِّم عملْت عندَ ُوجود هذه ”وذكر العكبري علّة عملها النصب قائالً:     

والثاني أنَّها اختّصت بالفعل عند اجتماع هذه الشرائط ال غير؟  ثم لَِّم عملت النصَب؟ والجواُب عن األول 

الشرائط، وكّل مختّصٍ يعمُل. وأما الجواُب عن الثالث: فألنَّها أشبهْت )أْن( في إخالصِّ الفعل لالستقبال، 

ها بالجواب، واختصاصِّ الجوابِّ في مثلِّ هذا بالفعـــل  ( 112)“. واختصاصِّ

أنّها تنصب الفعل المضارع بنفسها، إذا توافرت  -ة والراجح عندي هو مذهب سيبويه، وأكثر النحا     

 شروطها؛ لثبوت ذلك شعًرا ونثًرا. 

 حكم )إذْن( الواقعة بين حرف العطف والفعل المستقبل:      

جاز فيها الوجهان: اإللغاء، واإلعمال، ( 113)إذا وقعت )إذْن( بين حرف العطف والفعل المستقبل،      

فََك إِّالَّ قَلِّياٗل واألجود، وبه قرأ القراء، نحو قوله تعالى: ﴿ واإللغاء هو األكثر
لَٰ  (113)﴾، َوإِّٗذا الَّ يَۡلبَثُوَن خِّ

ئ شاذًا:   )إذْن ال يَْلبَثُوا( على اإلعمال. (115)وقُرِّ

واعلم أّن إذَْن إذا كانت بين الفاء والواو وبين الفعل فإنك فيها بالخيار إن شئت أَعملتها ”يقول سيبويه:     

ْبُت أخاك وإن شئت أَلغيَت  ْبُت إذا كانت واحدةٌ منهما بين اسمين وذلك قولك زيدًا َحسِّ كإعمالك أَُرى وَحسِّ

َمك ... وأما  ْبُت أخوك فأما االستعمال فقولك فإذَْن آتيَك وإذَْن أُْكرِّ ْبُت إذا قلت زيدٌ َحسِّ إذَْن كإلغائك َحسِّ

 ( 111)“. اإللغاء فقولك فإذَْن ال أَجيئُك

 الوقف على )إذْن(:     

 اختلف النحاة في الوقف على )إذْن(:     

وهو الصحيح، وعليه إجماع القراء، إلى أّن نونها تُبدل ألفًا؛ تشبيًها لها بتنوين  (119)فذهب الجمهور،      

 المنصوب، فيُوقف عليها باأللف المبدلة من النون. 

                                                                                                                                                                                    
 .1/212م(، 1192-هـ1312، تحقيق:أحمد عبد الستار، وعبد هللا الجبوري )المقربعلي بن مؤمن بن عصفور، ينظر:  (105)
 .2/215، وهمع الهوامع: 3/1153ينظر رأي أبي الحسن األبذي في: ارتشاف الضرب:  (101)
 . 2/215، وهمع الهوامع: 1/21، ومغني اللبيب: 3/22ينظر رأي الكسائي في: شرح التسهيل البن مالك:  (109)
 .2/215، وهمع الهوامع: 3/1153ينظر رأي الفراء في: ارتشاف الضرب:  (108)
 .2/215، وهمع الهوامع: 1/21، ومغني اللبيب: 3/1153في: ارتشاف الضرب:  ينظر رأي هشام (101)
 . 3/1153ارتشاف الضرب:  (110)
 . 2/33اللباب في علل البناء واإلعراب:  (111)
 . 2/35اللباب في علل البناء واإلعراب:  (112)
 .2/211 ، وهمع الهوامع:1/21، ومغني اللبيب: 12-2/11، والمقتضب: 1/311ينظر: الكتاب: ( 113)
 .91سورة اإلسراء، اآلية:  (113)
وإذًا ال يلبثوا بإسقاط النون ”. قال:80، )بيروت:عالم الكتب(، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعينظر: الحسين بن أحمد بن خالويه،  (115)

 “. أُبّي بن كعب
 .1/311الكتاب:  (111)
 .1/28، ومغني اللبيب: 3/35لرضي على الكافية: ، وشرح ا2/39ينظر: اللباب في علل البناء واإلعراب:  (119)
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إلى أنّها يُوقف عليها بالنون؛ ألنّها بمنزلة )أْن( و )لْن(، في  (111)والمبرد،  (118)وذهب المازني،      

 كونها حرفًا، ولئال تلتبس بـ )إذا(.

 كتابة )إذْن(:     

 ( 120)“. وينبني على الخالف في الوقف عليها خالٌف في كتابتها”يقول ابن هشام:     

 ( 121)اختلف النحاة أيًضا في كتابتها، على ثالثة أقوال:      

 ذهب الجمهور إلى أنّها تُكتب باأللف، وكذلك ُرسمت في المصاحف. األول:     

ونُسب هذا القول إلى المازني، وفيه نظر، ألنه إذا كان يرى الوقف عليها بالنون، كما ”يقول المرادي:     

 ( 122)“. نُقل عنه، فال ينبغي أن يكتبها باأللف

وعلَّةُ َمْن كتبها باأللف في ”حالتين من الوصل والوقف قائالً:وبيّن المالقي علّة من كتبها باأللف في ال     

الحالتين َشبُهها باألسماء المنقوصة لكونها على ثالثة أحرف بها، فصارت كالتنوين في مثل )دًما( و )يدًا( 

 ( 123)“. في حال النصب

منزلة )أْن( و )لْن(، في إلى أنّها تُكتب بالنون؛ ألنّها ب (125)والمبرد،  (123)ذهب المازني،  والثاني:     

 كونها حرفًا، وال يدخل التنوين في الحروف.

وعن المبرد: أشتهي أن أكوي يد من يكتب )إذن( باأللف، ألنّها مثل )أْن( و )لْن(، وال ”قال المرادي:     

    (  121)“. يدخل التنوين في الحروف

أنّها حرف، ونونها أصلية ”صل والوقف قائالً:وبيّن المالقي علّة من كتبها بالنون في الحالتين من الو     

 ( 129)“. فهي كـ: أن وعن ولن

إلى التفصيل، فإن أُهملت ُكتبت باأللف؛ ألنّها قد ضعفت، وإن عملت  (128)ذهب الفراء  والثالث:     

 ُكتبت بالنون؛ ألنّها قد قويت، وللتفريق بينها وبين )إذا(.

أحدهما أنَّ كل نون يوقف عليها باأللف تكتب ”ورّجح ابن عصفور كتابة )إذْن( بالنون ألمرين:     

باأللف، وما يوقف عليه من غير تغيير يكتب على صورته، وهذه يوقف عليها من غير تغيير فينبغي أن 

 (121)“. إذا تكتب على صورتها بالنون. وأيًضا فإنّها ينبغي أن تكتب بالنون فرقًا بينها وبين

                                                           
 .1/28، ومغني اللبيب: 3/35ينظر رأي المازني في: شرح الرضي على الكافية:  (118)
 .1/28، ومغني اللبيب: 315ينظر رأي المبرد في: الجنى الداني:  (111)
 .1/28مغني اللبيب: ( 120)
 .1/28، ومغني اللبيب: 151-155، ورصف المباني: 2/193ينظر: شرح جمل الزجاجي البن عصفور:  (121)
 .311ينظر: الجنى الداني:  (122)
 .151رصف المباني:  (123)
 .1/28، ومغني اللبيب: 2/193ينظر رأي المازني في: شرح جمل الزجاجي البن عصفور:  (123)
 .1/28، ومغني اللبيب: 311ينظر رأي المبرد في: الجنى الداني:  (125)
 .311الجنى الداني:  (121)
 .151-155رصف المباني:  (129)
 .1/28، ومغني اللبيب: 155، ورصف المباني: 2/193ينظر رأي الفراء في: شرح جمل الزجاجي البن عصفور:  (128)
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والذي عندي فيها: االختيار أن يُنظر: فإن وصلَت في ”كما بيّن المالقي رأيه في كتابة )إذْن( بقوله:     

الكالم كتبت بالنون عملت أو لم تعمل، كما يفعل بأمثالها من الحروف ألن ذلك لفظها مع كونها حرفًا ال 

اك مشبهة باألسماء المنقوصة المذكورة في عدد اشتقاق لها، وإذا وقف عليها كتبت باأللف، ألنها إذ ذ

 ( 130)“. حروفها، وأن النون فيها كالتنوين، وأنها ال تعمل مع الوقف مثل األسماء مطلقًا

 والراجح عندي كتابتها بالنون؛ للتفريق بينها وبين )إذا(.      

 وأمثلة )إذْن( من األحاديث الواردة ما يلي:     

زأين األول والثاني من )فتح الباري بشرح صحيح البخاري( في موضعين، وردت )إذْن( في الج     

 وجاء بعدها الفعل منصوبًا، وكان معناها الجواب والجزاء في الموضعين.

يَم، قاَل: حدَّثنا ُمعاذُ بُن هِّشاٍم، قاَل: حدَّثني أَبِّي، عن قَتادَةَ، قالَ  .1 حدَّثنا أَنَُس  :حدَّثنا إِّْسحاُق بُن إِّْبراهِّ

ِّ ملسو هيلع هللا ىلصبُن َمالٍِّك: أَنَّ النَّبِّيَّ  ، قاَل: )يا ُمعاذَ بَن َجبٍَل(. قاَل: لَبَّْيَك يا َرُسوَل َّللاَّ ْحلِّ يفُهُ على الرَّ ، َوُمعاذٌ َردِّ

ْن أَ  ِّ َوَسْعدَْيَك. ثاَلثًا، قاَل: )ما مِّ َحٍد يَْشَهدُ أَْن ال إِّلَهَ َوَسْعدَْيَك. قاَل: )يا ُمعاذُ(. قاَل: لَبَّْيَك يا َرُسوَل َّللاَّ

(. قاَل: يا رَ  ُ على النَّارِّ َمهُ َّللاَّ ، إِّالَّ َحرَّ ْن قَْلبِّهِّ ْدقًا مِّ ِّ، صِّ دًا َرُسوُل َّللاَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ ِّ، أَفاَل إِّالَّ َّللاَّ ُسوَل َّللاَّ

لُوا(.  َوأَْخبََر  ُروا؟ قاَل: )إِّذًا يَتَّكِّ ْندَ أُْخبُِّر بِّهِّ النَّاَس فَيَْستَْبشِّ ًُّما بِّها ُمعاذٌ عِّ  (131) .َمْوتِّهِّ تَأَث

لُوا( وقد استوفت شروط عملها  :ملسو هيلع هللا ىلصوالشاهد في هذا الحديث قوله  وهو نصب الفعل  -)إِّذًا يَتَّكِّ

بناًء على مذهب سيبويه، وأكثر النحويين، فقد جاءت مصدّرة في أول  -المضارع بعدها بنفسها 

الكالم، واعتمد الفعل عليها، كما جاء الفعل المضارع بعدها مستقبالً، دون أن يُفصل بينها وبين 

 هذا الفعل بفاصل.     

: )إذًا يتَّكلُوا( جواب وجزاء؛ ألّن المعنى إْن ملسو هيلع هللا ىلصومعناها في هذا الحديث: الجواب والجزاء، فقوله 

 أخبرتهم يتَّكلُوا، 

 أي: يمتنعوا عن العمل.

 (132)“. قوله: )إذًا يتكلوا( ... وهو جواب وجزاء؛ أي: إن أخبرتهـم )يتكلوا(”يقول ابن حجر:

قوله: )إذاً( جواب وجزاء، أي: إن أخبرتهم يتكلوا، كأنّه قال: ال تخبرهم ألنّهم ”ويقول العيني:

 (133)“. حينئٍذ يتكلون على الشهادة المجردة فال يشتغلون باألعمـال الصالحــة

وُكتبت )إذن( في هذا الحديث باأللف، والجمهور يكتبها باأللف، وكذلك ُرسمت في المصاحف، 

لمبرد يكتبونها بالنون؛ ألنّها بمنزلة )أْن( و )لْن(، في كونها حرفًا، وال يدخل التنوين والمازني وا

 في الحروف. 

                                                                                                                                                                                    
 .2/193شرح جمل الزجاجي البن عصفور:  (121)
 .151رصف المباني:  (130)
وعليه تعليقـات للشيخ:عبد العزيز بن باز، وللشيخ:عبد  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاريأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني،  (131)

، 128، ح كتاب: العلم، باب: من خصَّ بالعلم قوًما دون قوم كراهية أن ال يفهموا ،م(2005-هـ1321الرحمن البراك، )الرياض:دار طيبة، 

1/312. 
 .1/313فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  (132)
 .2/313 م(،2001-هـ1321ضبطه: عبد هللا محمود )بيروت:دار الكتب العلمية،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري،محمود العيني،  (133)
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، قاَل: حدَّثني َشقِّيٌق، قاَل: .2 ْعُت ُحذَيفةَ، قاَل: ُكنَّا  حدَّثنا ُمَسدَّدُ، قاَل: َحدَّثَنا يَحيََى، عن األَْعَمشِّ َسمِّ

ْندَ ُعَمَر رضي هللا عنه، فَ  ِّ ُجلُوًسا عِّ تْنَةِّ ... قاَل: لَْيَس َعلَْيَك  ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: أَيُُّكُم يَْحفَُظ قَْوَل رسولِّ َّللاَّ فِّي الفِّ

نِّيَن، إِّنَّ بَْينََك َوبَْينَها بابًا ُمْغلَقًا. قاَل: أيُْكَسُر أَْم يُْفتَُح؟ قاَل: يُْكَسُر. يَر الُمؤمِّ قاَل: إذًا ال  منها بَأٌس يا أَمِّ

 (133)نَعَــــــــــــــــْم ...  كاَن ُعَمُر يَْعلَُم الباَب؟ قاَل:يُْغلََق أَبَدًا. قُْلنا: أَ 

)قاَل: أيُْكَسُر أَْم يُْفتَُح؟ قاَل: يُْكَسُر. قاَل: إذًا ال يُْغلََق أَبَدًا(. )إذًا( جواب وجزاء،  الشاهد فيه قوله:

إغالقه جزاء كسره، أي: أي: إْن انكسر هذا الباب ال يُغلَق أبدًا.  فيكون بذلك قد أجابه، وجعل عدم 

 إْن انكسر ال يُغلق.

و)إذًا( حرف ناصب، وقوله: )ال يُغلَق( منصوب بها؛ لتوافر شروط عملها، فقد جاءت مصدّرة 

في أول الكالم، كما جاء الفعل المضارع بعدها مستقبالً، وانفصاله عنها بـ )ال( النافية ال يبطل 

 عملها. 

نهما بـ )ال( أو باليمين لم يبُطل عملُها، ألن )ال( ال تُبطُل فإن فصلت بي”يقول العكبري في ذلك:

  (135)“. عمل أْن. واليميُن مؤكَّدة

فََك إِّالَّ قَلِّياٗل وقد جاء الفصل بـ )ال( النافية، نحو قولـه تعالـى: ﴿
لَٰ  (131)﴾. َوإِّٗذا الَّ يَۡلبَثُوَن خِّ

قال عمر: )إذا( جواب وجزاء أي: إن انكسر )ال يغلق أبدًا( فإّن اإلغالق إنّما ”يقول القسطالني:

يكون في الصحيح؛ وأّما الكسر فهو هتك ال يجبر ولذلك انخرق عليهم بقتل عثمان رضي هللا عنه 

شترط من الفتن ما ال يغلق إلى يوم القيامة، وإذا حرف ناصب وال يغلق منصوب بها لوجود ما ا

في عملها وهو تصديرها، وكون الفعل مستقبالً واتصاله بها وانفصاله عنها بالقسم أو بال النافية 

 (139)“. ال يبطل عملهـا

 وُكتبت )إذن( في هذا الحديث باأللف أيًضا كالحديث السابق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2/281، 525فتح الباري بشرح صحيح البخاري: كتاب: مواقيت الصالة، باب: الصالة كفارة، ح  (133)
 . 2/31اللباب في علل البناء واإلعراب:  (135)
 .80. جاء في قراءة أُبّي بن كعب: )وإذًا ال يَْلبَثُوا(. ينظر: مختصر في شواذ القرآن: 91سورة اإلسراء، اآلية:  (131)
.1/803 ،هـ(1323األميرية، )بوالق:المطبعة الكبرى  9، ط إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريأبو العباس أحمد القسطالني،  (139)
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 الخاتمـة

 ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث: 

م التركيب، فالتركيب فرع عن البساطة، وإنّما يتعيّن إن دّل عليه دليل أّن األصل في الحروف عد 

 ظاهر قاطع.  

أّن للتركيب فوائد، منها: إفادة حكم جديد، وإفادة معنى جديد، واالختصار، كما أّن من دواعيه:  

 كثرة االستعمال، وطلب التخفيف.

أّن )إذْن( بسيطة، وهو مذهب جمهور النحاة، ال حرف مركب من )إْذ( و )أْن(، وهو ما  -الراجح  

، وبعض الكوفيين، ورّجحه ابن مالك، وال هي -فيما حكى عنه غير سيبويه  -ذهب إليه الخليل 

 حرف مركب من )إذا( و )أْن(، وقد ردّ المالقي على القائلين بتركيبها؛ وذلك ألّن األصل عدم

التركيب، فالتركيب فرع عن البساطة، وإنّما يتعيّن إن دّل عليه دليل قاطع، وال دليل على تركيب 

 )إذْن( كما بيّن النحاة، فالحكم ببساطتها أولى من غيره.   

خالصة القول في معنى )إذْن( أنّها ترد للجواب والجزاء معًا، كما ذكر سيبويه، وقد تكون  

للجواب فقط، وعلى هذا فهي ال تخلو من الجواب في كل موضع، وتكون في بعض المواضع 

 جزاء.   

وردت )إذْن( في الجزأين األول والثاني من )فتح الباري بشرح صحيح البخاري( في موضعين،  

 عدها الفعل منصوبًا، وكان معناها الجواب والجزاء في الموضعين. وجاء ب

 

 التوصيات:

، فقط  دراسة التركيب في حروف المعاني األخرى فهذا البحث قد تناول حروف المعاني المحضة 

من حيث تركيبها وأثره في  ين اآلخرين أي األسماء واألفعالوهي التي ال تشارك شيئًا من القسم

 ها، وأحكامها النحوية.المعنى، ومعاني

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

 

 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. 

، جواهر األدب في معرفة كالم العربم( 1111-هـ1312اإلربلي، عالء الدين بن علي ) 

 صنعة:د.إميل يعقوب، بيروت:دار النفائس.

، النحوالتصريح بمضمون التوضيح في م( 2000-هـ1321األزهري، الشيخ خالد بن عبد هللا ) 

 تحقيق:محمد باسل، بيروت:دار الكتب العلمية.

، تحقيق:د.فخر قداره، أسرار العربيةم( 1115-هـ1315األنباري، أبو البركات عبد الرحمن ) 

 بيروت:دار الجيل.

، اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيينم( 2003-هـ1323ــــــــــ) 

 بيروت:المكتبة العصرية.

اعتنى به:حسان عبد المنان، األردن:بيت األفكار ، صحيح البخاريخاري، محمد بن إسماعيل، الب 

 الدولية.

، دراسة وتحقيق:د.عبد الوهاب والقواعد الفوائدم( 2002-هـ1322الثمانيني، عمر بن ثابت ) 

 الكحلة، بيروت:مؤسسة الرسالة.

، تحقيق:حامد المؤمن، 2، ط يةاللمع في العربم( 1185-هـ1305ابن جني، أبو الفتح عثمان ) 

 بيروت:عالم الكتب.

فتح الباري بشرح صحيح م( 2005-هـ1321ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن محمد ) 

 ، وعليه تعليقـات:عبد العزيز بن باز، وعبد الرحمن البراك، الرياض:دار طيبة. البخاري

، تحقيق:ُجمانة الكعكي، شرح ديوان حّسان بن ثابتم( 2003حّسان بن ثابت األنصاري ) 

 بيروت:دار الفكر العربي.

 مصر:دار المعارف.  النحو الوافي،م( 1193حسن عباس ) 

 ارتشاف الضرب من لسان العرب،م( 1118-هـ1318أبو حيان، محمد بن يوسف األندلسي ) 

 تحقيق ودراسة:د.رجب عثمان، مراجعة:د.رمضان عبد التواب، القاهرة:مكتبة الخانجي.

 بيروت:عالم الكتب. مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ه، الحسين بن أحمد، ابن خالوي 

 بيروت:دار إحياء التراث العربي.    العين،م( 2001-هـ1321الخليل بن أحمد الفراهيدي ) 

، من عمل:يوسف حسن، شرح الرضي على الكافيةالرضي، محمد بن الحسن اإلستراباذي،  

 بيروت:مطابع الشروق.

ماني،   ، حقّقهما:إبراهيم السامرائي، عّمان:دار رسالتان في اللغةم( 1183)علي بن عيسى الرُّ

 الفكر. 

 ، حقّقه:عرفان الدمشقي، صيدا:المكتبة العصرية.معاني الحروفم( 2005-هـ1321ــــــــــ) 

 ، تحقيق:د.عبد الجليلمعاني القرآن وإعرابهم( 1188-هـ1308الزجاج، إبراهيم بن السري ) 

 عبده، بيروت:عالم الكتب.

، حقّقه:د.علي توفيق، حروف المعانيم( 1183-هـ1303)، عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 

 إربد:دار األمل.
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 ، حقّقه:د.علي توفيق، إربد:دار األمل. الجمل في النحوم( 1183-هـ1303ــــــــــ) 

تحقيق:د.مازن المبارك، بيروت:دار ، 1، ط اإليضاح في علل النحوم( 1111-هـ1311ــــــــــ) 

 النفائس.

، بيروت:دار المفصل في صنعة اإلعرابهـ( 1313الزمخشري، جار هللا محمود بن عمر ) 

 ومكتبة الهالل.

، 3، ط األصول في النحوم( 1111-هـ1320ابن السراج، محمد بن سهل البغدادي ) 

 تحقيق:د.عبد الحسين الفتلي، بيروت:مؤسسة الرسالة.

، مصر:المطبعة الكبرى األميرية الكتابم( 1111-هـ1311عمرو بن عثمان بن قنبر ) سيبويه، 

 بوالق.

، حقّقه:د.رمضان عبد التواب، شرح كتاب سيبويهالسيرافي، أبو سعيد الحسن الَمْرُزبان،  

 ود.محمود حجازي، ود.محمد عبد الدايم، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

، همع الهوامع شرح جمع الجوامعم( 1118-هـ1318) كرالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي ب 

 تحقيق:أحمد شمس الدين، بيروت:دار الكتب العلمية.

، تحقيق:محمد عبد القادر، صيدا:المكتبة األشباه والنظائر في النحوم( 2001-هـ1321ــــــــــ) 

 العصرية.

ذيل بتصحيحات وتعليقات:محمد الشنقيطي، بيروت:دار مكتبة  شرح شواهد المغني،ــــــــــ 

 الحياة.

، وضع حواشيه:محمد 2، ط التعريفاتم( 2003-هـ1323الشريف الجرجاني، علي الحسيني ) 

 باسل، بيروت:دار الكتب العلمية.

تحقيق:أ.د.عبد  الدرر اللوامع على همع الهوامع،م( 2001-هـ1321الشنقيطي، أحمد بن األمين ) 

 عال سالم، القاهرة:عالم الكتب.ال

، تحقيق:أحمد عبد الستار، المقربم( 1192-هـ1312ابن عصفور، علي بن مؤمن اإلشبيلي ) 

 وعبد هللا الجبوري. 

، تحقيق: د.صاحب أبو جناح، بيروت:عالم شرح جمل الزجاجيم( 1111-هـ1311ــــــــــ) 

 الكتب.

، ط اللباب في علل البناء واإلعرابم( 2001-هـ1322العكبري، أبو البقاء عبد هللا بن الحسين ) 

  .، تحقيق:غازي مختار، ود.عبد اإلله نبهان، بيروت:دار الفكر المعاصر2

، ضبطه:عبد عمدة القاري شرح صحيح البخاريم( 2001-هـ1321العيني، أبو محمد محمود ) 

 تب العلمية.  هللا محمود، بيروت:دار الك

، تحقيق ودراسة:د.محمد المسائل البصرياتم( 1185-هـ1305الفارسي، الحسن بن أحمد ) 

 الشاطر أحمد، القاهرة:مطبعة المدني. 

، تحقيق ودراسة:د.كاظم بحر المرجان، بيروت:عالم 2، ط اإليضاحم( 1111-هـ1311ــــــــــ) 

 الكتب.

، تحقيق:أحمد 2، ط معاني القرآنم( 2002م، 0012-هـ1322الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد ) 

 نجاتي، وأ.محمد النجار، ود.عبد الفتاح شلبي، القاهرة:مطبعة دار الكتب.
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، 9ط  من إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،هـ( 1323القسطالني، أبو العباس أحمد ) 

 بوالق:المطبعة الكبرى األميرية.  

، ديوان ُكثيِّّر عزةم( 1191-هـ1311ُكثيِّّر عّزة، ُكثيِّّر بن عبد الرحمن بن األسود ) 

 شرحه:د.إحسان عباس، بيروت:دار الثقافة.

، ط رصف المباني في شرح حروف المعانيم( 2002-هـ1323المالقي، أحمد بن عبد النور ) 

 ، تحقيق:أ.د.أحمد الخراط، دمشق:دار القلم.3

، شرح التسهيل البن مالكم( 1110-هـ1310) بد هللا األندلسيابن مالك، محمد بن ع 

 تحقيق:د.عبد الرحمن السيد، ود.محمد بدوي، جيزة:هجر.

د، محمد بن يزيد،    ، تحقيق:محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب.المقتضبالمبّرِّ

 خر، تحقيق:د.فالجنى الداني في حروف المعانيم( 1112-هـ1313المرادي، الحسن بن قاسم ) 

 الدين قباوه، وأ.محمد نديم، بيروت:دار الكتب العلمية.

، حقّقه:عامر حيدر، بيروت:دار لسان العربم( 2003-هـ1323ابن منظور، محمد بن مكرم ) 

 الكتب العلمية.

، مغني اللبيب عن كتب األعاريبم( 2003-هـ1323ابن هشام، عبد هللا األنصاري ) 

 العصرية.الدين، صيدا:المكتبة  تحقيق:محمد محيي

، تحقيق:أحمد السيد، راجعه:إسماعيل عبد الجواد، شرح المفصلابن يعيش، يعيش بن علي،  

  القاهرة:المكتبة التوفيقية.


