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Abstract:

The research consists of two parts the first gives a brief

introduction about light (In) and the conditions Prerequisite on its subject

and predicate. The second part deal with the researcher’s own opinion

abaut the main goal of using (In) and the reached Conclusion is that (In)

joins verbal and nominal phrases.
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:المقدمة
بسم اهللا ، والحمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى اله وصحبه ومن وااله..

اما بعد، فقد جعلت بحثي بعنوان: (أن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم، دراسة نحویة، 

تب النحو، ولفظة (في القرآن الكریم) تعني كتب التفسیر وٕاعرابه، ولفظة (دراسة نحویة) تعني : ك

والحقیقة أنه ال یمكن لباحث جعل بحثه یتعلق بدراسة أداة او قضیة نحویة في القرآن الكریم أن 

یتخلى عن الرجوع الى كتب النحو ذلك أن المفسرین أنفسهم یفسرون اآلیات القرآنیة استنادًا الى 

وسخرها لتفسیر اال وقد درس النحو وتبنى قواعدهما ذهب إلیه النحاة، كما انه ما من مفسر

القرآن الكریم، بل هناك من جمع بین علمي النحو والتفسیر، فالزمخشري مثًال هو صاحب 

المفصل في علم العربیة ، وصاحب الكشاف، وأبو حیان االندلسي صاحب منهج السالك في 

الكالم على ألفیة ابن مالك، وصاحب البحر المحیط.

نهما، في موضوع هذا البحث مثًال انه حین ومن أوجه التداخل التي ال یمكن الفصل بی

لغة العرب على حد بیتناول النحاة (أن) المخففة بالدراسة یستشهدون باآلیات القرآنیة وبالشعر و 

سواء، والمفسرون حین یتطرقون إلى هذه الشواهد القرآنیة نفسها بالتفسیر ، یتطرقون إلى ما قاله 

ضیه، بل یؤیدون صحة تفسیرهم بالشواهد الشعریة النحاة في إعرابها وذكر المعنى الذي یقت

واللغویة التي استشهد بها النحاة.

لذلك لم اجعل بحثي بعنوان ((أن) المخففة من الثقیلة بین النحاة والمعربین والمفسرین).

كما اقترحه علّي احد الخبراءـ ألنه لیس للمعربین والمفسرین مذهب نحوي مستقل عن مذهب 

منهم أو مختلف عنهم، لذلك عدت في هذا البحث وباقي بحوثي التي هي على النحاة او متمیز

شاكلته إلى أقوال النحاة وشواهدهم اللغویة لقوة صلتها بتحدید معنى (أن) المخففة وتفسیرها في 

ذهب النحاة الى ان من أنواع ان المفتوحة الهمزة الساكنة النون (أن) المخففة من كتب التفسیر.

الثقیلة.

ن المخففة هذه تعد من المسائل النحویة التي كثر الكالم علیها في كتب النحو وكتب وا

حروف المعاني وفي الدراسات الحدیثة كدراسات السلوب القرآن لالستاذ الدكتور محمد عبد 

الخالق عضیمة، وكتاب بعنوان ان المفتوحة الهمزة الساكنة النون في النحو العربي واسالیبها في 

كریم، رسالة ماجستیر اعداد عبد الستار مهدي علي باشراف الدكتور نبهان یاسین وبحث القرآن ال

بعنوان ان المفتوحة الخفیفة ومعانیها للدكتور نهاد حسوبي، جامعة المستنصریة، وقد اطلعت 

على هذه الدراسات الحدیثة فلم اجدها تذكر شیئًا جدیدًا مخالفًا لما ذكره النحاة القدامى 

ن وقد بدأ لي من خالل اطالعي على ما قاله النحاة قدیمًا وحدیثًا ان في ان المخففة والمتأخرو 

هذه عدة اشكاالت لم اجد لها عندهم جوابًا مقنعًا وتفسیرًا واضحًا وهذا مما دفعني الى دراسة هذه 

.األداة ألدلي دلوي بشأنها وتفسیر مسائلها وتقدیم الحل إلشكاالتها ومن اهللا الهدى والسداد
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عمل (أْن) المخففة وشروط معمولیھا:المبحث األول
اسم (أْن) وشروطھ:المطلب األول

انه من أجاز رفع المضارع في قوله )١(هـ١١٠ذكر ابو عبیدة المولود في األرجح سنة 

((كان الرفع على ضمیر الهاء كأنه قال: انه ال )٧١المائدة:()َوَحِسُبوْا َأالَّ َتُكوَن ِفْتَنةٌ تعالى (

وبعدها األسماء اال وأنت تریدا الثقیلة مضمرا وقال سیبویه: ((وال تخففها في الكالم أبداً )٢(تكون))

وفي المصحف )٣(فیها االسم، فنحو: (أن َغَضُب اهللا علیها) هو بتقدیر انه غضب اهللا علیها))

من القراء السبعة بتخفیفها وبجعل نافع، وهو أوقر  )٩النور:()َواْلَخاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اللَِّه َعَلْیَها(

.)٤((غضب) فعال ماضیا ولفظ الجاللة (اهللا) فاعله

وقرأ یعقوب، وهو من القراء العشرة (أن غضب اهللا علیها) بتخفیف (أن) ورفع (غضب) 

. وذكر ابن برهان العكبري عن (أن) المخففة أنها ((ال تكون اال عاملة واسمها )٥(على االبتداء

فـ(أْن) اذا خففت وجب عملها في )٧(((الیظهر إال للضرورة))) ٦( اجب الحذف))ضمیر الشأن و 

وذكر المرادي أن (أن) المخففة هي في األصل مركبة من ثالثة أحرف ) ٨(ضمیر الشأن المقدر

وبین ابن هشام أنها ) ٩(وأنها ((تنصب االسم وترفع الخبر إال ان اسمها ال یبرز اال في ضرورة ))

بثالثة شروط، األول : ان یكون اسمها ضمیرًا ال ظاهرًا والثاني أن یكون بمعنى ال تعمل اال

أصلها (أنه) ثم ومن المفسرین من صرح بأن (أن) المخففة) ١٠(الشأن، والثالث ان یكون محذوفاً 

((حذف من اللفظ وذكر االشموني أن اسمها) ١١(صارت (أن) بعد حذف التشدید وحذف الضمیر

  .٢٧٢/ ٧لزركلي، ) ینظر: االعالم ل١(

  .١/١٧٤) مجاز القران ألبي عبیدة، ٢(

  .١٦٦، ١٦٤- ١٦٣/ ٣) الكتاب، ٣(

. والدر المصون في علوم ٢/١٣٤) ینظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن ابي طالب القیسي، ٤(

  .٨/٣٨٧الكتاب المكنون للسمین الحلبي، 

، والتسهیل لقراءات التنزیل، ٣٨٧/ ٨، والدر المصون، ٢٤٥/ ٢) ینظر: التبیان في إعراب القرآن للعكبري ٥(

  .٣٥٠الجامع للقراءات العشر، لمحمد فهد خاروف، ص

  .٢٥٩، وینظر: النكت في تفسیر كتاب سیبویه لألعلم الشنتمري، ص٧٠/ ١) شرح اللمع ، ٦(

  .١٢٩) شرح ألفیة ابن مالك البن الناظم، ص٧(

، والبسیط ١٦٤، ولباب اإلعراب للفاضل االسفراییتي، ص٢٨٧/ ١، ) ینظر: األصول في النحو البن السراج٨(

  .١١٧٢، ٩٧٤/ ٢في شرح الكافیة لركن الدین االسترباذي، رسالة دكتوراه، 

  .٢٣٦) الجنى الداني، ص٩(

  .٣٣٠/ ١، وأوضح المسالك، ١٥٤) ینظر: قطر الندى، ص١٠(

، ٢١١/ ٢قرآن المجید للواحدي النیسابوري ، والوسیط في تفسیر ال٧/ ٣) ینظر: معاني القرآن وٕاعرابه، ١١(

  .١٣٧/ ٢وانوار التنزیل واسرار التأویل للبیضاوي 
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ها تحملته، ألنها حرف، وأیضًا فهو ضمیر نصب وضمائر النصب ال تستكن))ونوي وجوده ال أن
)١(.

التوضیح ((یجب في اسمها كونه مضمرًا ال مظهرًا، بمضمون وجاء في شرح التصریح 

محذوفًا ال مذكورًا ....، الن (إن) المكسورة ثبت أعمالها في الظاهر دون المفتوحة فقدروا عملها 

روف أن (أن) المفتوحة قد ثبت أیضًا أعمالها في الظاهر وعلى الرغم والمع)٢( في المضمر))

مما مّر ذكره، وما جاء في شرح التصریح فإن النحاة قد بینوا من جهة أخرى أّن مما یدل على 

أعمال (أن) المخففة في ضمیر ظاهر ما حكى بعض أهل اللغة من أعمالها في المضمر مع 

أحب انه ذاهب، بتسكین النون في المثالین، ویریدون: أنك، التخفیف قولهم: أظّن انك قائم، و 

وانه، واستشهدوا بقول الشاعر: 

طالقك لم أبخل وأنت صدیقفلو أنك في یوم الّرخاء سألتني

فقد جاء اسم (أن) في هذه الشواهد اللغویة ضمیرًا ظاهرًا من جهة، وال یدل على ضمیر الشأن 

هة أخرى. وقد یرد خبرها مفردًا ال جملة، كما في قول الشاعر:من ج

بأنك ربیع وغیث مریع                   وانك هناك تكون الثماال

وكال البیتین المذكورین وردت نون (انك) ساكنة فیه، وتعرب الكاف ضمیرًا متصًال في محل 

وقد جاء في هذا الشاهد مفردًا ال جملة.،)٣(نصب اسم (أن) المخففة و(ربیع) خبرها

) اإلهمال واألعمال، وبجواز أن یقال: ((علمت أن عمرٌو ٤بل صرح سیبویه بجواز(

أن (أن) المخففة یجوز أعمالها بنصب في وتبعه المبرد )٥(ذاهٌب، وعلمت أن عمرًا ذاهٌب))

.)٦ا(االسم بعده

  .٤٥٣/ ١) حاشیة الصبان على شرح االشموخي على الفیة ابن مالك، ١(

  .٢/١٢٩، التوضیحبمضمون شرح التصریح )٢(

/ ٤وشرح المفصل البن یعیش ، ٢٠٧/ ١) ینظر: االنصاف في مسائل الخالف البي البركات بن االنباري، ٣(

وشفاء العلیل في ایضاح  ٣١/ ١، ومغني اللبیب البن هشام، ١٧١، والمقرب البن عصفور، ص٥٤٩

  .٥٢/ ٢، وشرح الفیة ابن مالك البن جابر الهواري االدنلسي ٣٧٠/ ١التسهیل للسلسبیلي 

، وشرح المفصل البن یعیش ٢٠٧/  ١٩) ینظر: االنصاف في مسائل الخالف البي البركات بن االنباري، ٤(

، وشفاء العلیل في إیضاح ٣١/ ١٠، ومغني اللبیب البن هشام، ١٧١، والمقرب البن عصفور، ص٥٤٩/ ٤

  .٥٢/   ٢، وشرح الفیة ابن مالك ، البن جابر الهوازي االندلسي ١/٣٧٠التسهیل للسلسبیلي، 

  .١٦٩ - ١٦٨/ ٣) الكتاب، ٥(

  .١٥٦/ ٦. والدر المصون٣٩٠، وٕاعراب القرآن للنحاس، ص٣٥٨، ٣١١/ ٢) ینظر: المقتضب للمبرد، ٦(
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اسم ظاهر قلیل عبروا عن ذلك بقولهم: وقد ذهب النحاة إلى أن أعمال (أن) المخففة في 

.)١(((وقد یبرز اسمها وهو غیر ضمیر الشأن))

وذكر السیوطي أن أعمالها هو األرجح، ویعني بذلك أعمالها في اسم مضمر، ثم ذكر 

انه ال یلزم أن یكون اسمها ضمیر الشأن على األصح، ونسب إلى ابن مالك بأنه ال یلزم أن 

لشأن، بل إذا أمكن عوده إلى حاضر أو غائب معلوم كان أفضل، یكون ذلك الضمیر ضمیر ا

انه بتقدیر : انك یا  )١٠٤الصافات: ()َوَناَدْیَناُه َأْن َیا ِإْبرَاِهیمُ (:لذلك قال سیبویه في قوله تعالى

.)٢(إبراهیم))

علة عمل (أن) المخففة استناداً الى نظریة العامل:المطلب الثاني
ه أن النحاة والمفسرین ذهبوا إلى أن معمول (أن) المخففة وهو اسمها تبین مما تقدم ذكر 

ال یكون إال ضمیر الشأن واجب الحذف وٕاذا ورد في اللغة ظاهرًا فهو شاذ ال یقاس علیه، وقد 

ورد في الشعر بصیغة ضمیر والضمیر ال یكون إال مبنیًا وقد ورد اسما معربًا إال انه مرفوع غیر 

منصوب كقول الشاعر:

في فتیة كسیوف الهند قد علموا       أن  هالك كل من یحفى وینتعلُ 

إال أنهم لم یتخذوا من ورود االسم مرفوعًا بعد (أن) المخففة دلیًال على ان (أن) المخففة 

مهملة بل جعلوها عاملة وان معمولها محذوف لذلك قال سیبویه ((فان هذا على إضمار الهاء 

وقال المبرد: ((فإذا رفعت ما بعدها فعلى حذف التثقیل والمضمر في  )٣والتقدیر: انه هالك)) (

.)٤(النیة))

واستنادًا إلى ما ذهب إلیه النحاة بان اسم (أن) المخففة ال یكون اال ضمیر الشأن واجب 

الحذف، فانه ال بد أن نتساءل : ما الذي دلهم  على وجود هذا االسم، وعلى انه منصوب وعلى 

عاملة.؟ان (أن) المخففة

ذكر النحاة أن الفعل یعد من العوامل األساسیة، وانه هو الذي عمل الرفع في الفاعل 

والنصب في المفعول وان (أن) المخففة عملت لمشابهتها الفعل  المحذوف آخره، فانه مع حذف 

  .٣٨٣/ ١) شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ١(

  . ١٦٤  -١٦٣/ ٣وینظر كتاب سیبویه  ١٨٥ -١٨٤/ ٢) همع الهوامع ٢(

  .١٦٤/ ٣، ١٣٧/ ٢) الكتاب ٣(

  .٣١١/ ٢) المقتضب، ٤(
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.)١(آخره بقي عامُال، نحو: لم یك زیٌد منطلقاً 

كثر في (إن) المكسورة المخففة اإلهمال، وقد ذهب النحاة والمفسرون إلى أن األصل واأل

فهي من هذا الجانب تخالف (أن) المخففة المفتوحة التي یكون أعمالها هو األصل واألكثر وقد 

بان (أن) المخففة المفتوحة الهمزة عملت ولم تعمل أختها \سوغ النحاة هذا االختالف بقولهم 

.)٢(االمكسورة ألنها أكثر شبهًا منها بالفعل لفتح أوله

وسوغوه  ایضًا بقولهم بان المفتوحة الهمزة ال بد من أعمالها من قبل أنها تطلب ما 

بعدها من وجهین، األول: طلب العامل للمعمول، والثاني طلب الصلة للموصول، واما المكسورة 

فانها تطلب ما بعدها طلب العامل للمعمول فحسب، وما طلب شیئین یكون أقوى مما طلب شیئًا 

  ).٣، لذلك عملت المفتوحة ولم تعمل المكسورة، وكان لها من دونها اسم معمول مضمر(واحداً 

حل مشكلة ما كان ینبغي أن تكون، تلق باد فیه التكلف ألنه قصد به وهذا تعلیل مخ

فالنحاة مثال یجمعون على ان األسماء الموصولة ال تعمل في صلتها، و (لو) مثل (أن) حرف 

موصول مصدري وال یعمل.

علة عمل (ان) استنادا إلى أصلھا:المطلب الثالث
تبین مما مر تفصیله بان النحاة ذهبوا الى أّن (أن) المخففة هي في األصل (ان) الثقیلة 

وقال )٤(لذلك قال سیبویه: ((ال تخفف (ان) في الكالم وبعدها األسماء اال وانت ترید الثقیلة))

ي العربیة؛ ألنك اذا خففت فاألصل الثقیلة، فتخفف وتضمر االخفش: ((ال اعلم الثقیلة اال أجود ف

.)٥(الشأن))

ون بذلك انها مخففة من الثقیلة، فقد كانت المخففة ولم یسموها الخفیفة، ویعنوقد سموها

ثقیلة في األصل ثم خففت لذلك عملت عمل ما كانت علیه في األصل، وهذه هي علة عملها 

علیها الن هذه القضیة وان اجمع علیها النحاة ال تعد حقیقة عندهم اال ان هذه العلة ال یعول 

، ٣٤٩ - ٣٤٨/ ١ف المشكل للحیدرة الیمني ، وكش٢٨٤/ ١) ینظر: األصول في النحو البن السراج، ١(

، وشرح ٣٢٦ -٣٢٥والبسیط في شرح الكافیة لركن الدین االسترباذي، اطروحة دكتوراه، الجزء االول، ص

  .١٧٢، وائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة، ص٥٩الكافیة البن جماعة، ص

، وحاشیة ١٢٩/ ٢، وشرح التصریح على التوضیح، ١١٧٣) ینظر: البسیط في شرح الكافیة، الجزء الثاني، ٢(

  .٤٥٤/ ١الصبان على شرح االشموني 

، وائتالف ٥٥٠ -٥٤٩/  ٤، وشرح المفصل البن یعیش ٦٢) ینظر: شرح اللمع البي نصر الواسطي، ص٣(

  .٤٥٥- ٤٥٤، وحاشیة الصبان على شرح االشموني، ١٧١النصرة، ص

  .١٦٤ - ١٦٣/ ٣الكتاب،  )٤(

  .٣/٣٠٧تفسیر القران المجید للواحدي النیسابوري الوسیط في  )٥(
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مسلما بها، فلكل أداة وظیفتها وعملها ومعناها وكیانها المستقل ولم ال یقال العكس من ذلك بان 

(ان) الخفیفة هي األصل، وان تثقیلها یكون عندما یراد منها توكید االسم الذي یلیها، وهو الذي 

.)١(والمعنى. كما یقول ابن جنيل یأتي من قوة اللفظاالسم، والعماقتضى نصب

فلیس من دلیل یثبت ان العرب استعملوا (ان) الثقیلة قبل (ان) الخفیفة لیقال بان الثانیة 

خر انه لوصح ما ذهب الیه النحاة فان هذا آجاءت من تخفیف األولى هذا من وجه ومن وجه 

یدها الذي اقتضى الغاء عملها ولجعلها صالحة یعني ان العرب ما خففوا (أن) إال إلزالة توك

للدخول على الجملة االسمیة والفعلیة على حد سواء، شانها في ذلك شان (لكن) الساكنة النون 

فانها جعلت على ضربین ((مخففة من الثقیلة، وهي حرف ال یعمل لدخولها بعد التخفیف على 

.)٢(الجملتین، وخفیفة بأصل الوضع))

نحاة بان تخفیف (ان) أرید به ((توهین تأكیدها وهو بمنزلة تأكید واحد وقد صرح بعض ال

.)٣(والتشدید بمنزلة تأكیدین))

فاسم (ان) منصوب بتثقیل (ان) وما تضمنه هذا التثقیل من معنى التوكید، فإذا خففت 

خف تأكیدها وقل عملها.

اهرًا، وقد تقدم ان وعلى أیة حال فان (ان) المخففة اذا وردت عاملة فان عملها یكون ظ

سیبویه أجاز في اللغة إعمالها فأجاز ان یقال علمت ان عمرٌو ذاهب وعلمت أن عمرًا ذاهٌب 

وذكر ابن الشجري بأنه اذا ولیها االسم ففیها مذهبان أن تنصبه على نیة تثقیلها تقول: علمت أن 

)٤(ة بعدها خبرا عنهازیدا قام، والثاني تعملها في مضمر محذوف وهو ضمیر الشأن وترفع الجمل

فقد دل المثال: علمت أن عمرا ذاهب، او علمت أن زیدا قام )٥(ومثل هذا ذكر البطلیوسي

(بتسكین النون) على أّن (أن) عاملة لنصب (عمرًا)، او (زیدًا)، بعدها فهذا یقتضي ان (ان) 

ت ان زید قام، أما مهملة إذا ورد (عمٌر) أو (زیٌد) مرفوعا وقلنا: علمت أن عمرٌو ذاهب أو علم

جعل (أن) عاملة بتقدیر معمول لها فهو على بعده عن الحقیقة والصواب تكلف شدید ال مسوغ 

  له

  .٣/٢٦٤الخصائص  )١(

  .٢٩٢/ ١مغني اللبیب،  )٢(

  .١/٣٦١كشف المشكل  )٣(

.٤١٨ما لم ینشر من االمالي الشجریة ضمن كتاب نصوص محققة ص )٤(

  .٣٨٤ینظر: الحلل في اصالح الخلل ص )٥(
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خبر (أن) المخففة وشروطھ:المطلب الرابع
لما ذهب النحاة الى ان اسم (ان) المخففة ال یكون إال ضمیرا محذوفا كان من البدیهي 

ن من البدیهي أیضًا ان ال یكون هذا الخبر عندهم اال ان یعدوا صلتها في موضع الخبر وكا

جملة اسمیة او فعلیة الن الصلة ال تكون اال كذلك.

لذلك ذكروا ان خبر (ان) المخففة ال یكون اال جملة، فاذا كان جملة اسمیة لم تحتج الى 

ي اال إذا قصد النف )١٠یوسف:()ینَ َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْلَحْمُد ِلّلِه َربِّ اْلَعاَلمِ (:فاصل كقوله تعالى

وٕاذا  )١٤هود:() َوَأن الَّ ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو َفَهْل َأنُتم مُّْسِلُمونَ (:تعالىفیفصل بینهما بحرف النفي كقوله

ُنوِدَي َأن (:تعالىكان خبرها جملة فعلیة فانها ال تحتاج الى فاصل اذا كان دعاء خیر كقوله

)١()َواْلَخاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اللَِّه َعَلْیَها(:او دعاء شر كقوله تعالى )٨النمل: ()ُبوِرَك َمن ِفي النَّارِ 

) فإذا ١٨٥) (االعراف: َوَأْن َعَسى َأن َیُكوَن َقِد اْقَتَرَب َأَجُلُهمْ (:) او جامد كقوله تعالى٩(النور: 

ربعة أشیاء، األول: (قد)، وجب الفصل بینهما اال ما شذ والفاصل احد ألم یكن دعاء وال جامدًا 

والثاني: حرف التنفیس وهو السین او  .)١١٣المائدة: ()ونعلم أن قد صدقتناكقوله تعالى: (

  ).٢٠) (المزمل: َعِلَم َأن َسَیُكوُن ِمنُكم مَّْرَضىسوف كقوله (

َیْحَسُب (أ:له تعالى) وقو ٨٩) (طه: َأَفال َیَرْوَن َأال َیْرِجُع ِإَلْیِهْم َقْوًال (:والثالث النفي كقوله

َوأَلَِّو اْسَتَقاُموا َعَلى (:والرابع (لو) كقوله تعالى ) .٣) (القیامة: األنَساُن أَلَّن َنْجَمَع ِعَظاَمهُ 

َأَوَلْم َیْهِد ِللَِّذیَن َیِرُثوَن اَألْرَض ِمن (:) وقوله تعالى١٦) (الجن: الطَِّریَقِة الْسَقْیَناُهم مَّاء َغَدًقا

وعلل الزمخشري هذا الفصل )٢()١٠٠) (االعراف: ْهِلَها َأن لَّْو َنَشاء َأَصْبَناُهم ِبُذُنوِبِهمْ َبْعِد أَ 

بقوله: (والمفتوحة یعوض عما ذهب منها احد االحرف االربعة: حرف النفي و (قد) و (سوف) 

العرب وأوضحوا هذه العلة بان .)٤( أي ((لیكون عوضًا عن المحذوف وهو اسمها)))٣( والسین))

استقبحوا أن یحذف اسم (أن) وان یلیها ما لم یكن یلیها من الفعل بال حاجز بینهما فإذا وجد 

بتخفیف (أن) وكسر الضاد وفتح الباء )َة َأنَّ َغَضَب اللَِّه َعَلْیَهاَواْلَخاِمسَ قرأ نافع وهو من القراء السبعة ( )١(

في (غضب) بجعله فعًال ماضیًا، ورفع لفظ الجاللة بجعله فاعًال، التسهیل لقراءات التنزیل، الجامع للقراءات 

  . ٣٥٠العشر، ص

، والمقرب ٤٤٧/ ٢البن الخباز ، والغرة المخفیة  شرح الدرة األلفیة ١٦٨ -١٦٧/  ٣ینظر: كتاب سیبویه،  )٢(

/ ١، وشرح ابن عقیل، ٢٨٣، وشرح شذور الذهب، ص٢٣٧، والجنى الداني، ص١٧٢البن عصفور، ص

  .٤٥٦ -٤٥٥/ ١، وشرح االشموني ٣٨٨ - ٣٨٦

  .٣٨٥المفصل في علم العربیة، ص )٣(

  .١٤٠ -١٣٩/ ١حاشیة محمد الخضري على شرح ابن عقیل  )٤(
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.)١()٢٠المزمل: (الحاجز جاز كقوله تعالى (علم أن سیكون) 

والحقیقة انه لیس ثمة اسم محذوف لـ (أن) المخففة في األمثلة التي تقدم ذكرها، وما قیل 

و اسمیة فقد جاء من باب أن (أن) بعد تخفیفها أهملت من جهة عن ورود خبرها جملة فعلیة أ

وصلح دخولها على الجملة الفعلیة واالسمیة على حد سواء من جهة أخرى، وال اسم محذوف في 

الحالین.

اما عن األحرف التي عدوها فواصل وأوجبوا وجودها بین (أن) المخففة وخبرها الواقع 

ألنه في الحقیقة ما جيء بها لغرض الفصل، بل لحاجة فعًال منصرفًا فهي فواصل مختلقة، 

الجملة الفعلیة إلى أغراضها ومعانیها في التحقیق واالستقبال والنفي والشرط، فهي كما قالوا عن 

فإنهم لم یعدوها حرفًا فاصًال، بل حرف  )١٤هود: ()َوَأن الَّ ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو (ال) في الجملة االسمیة (

في والقول بان (أن) عاملة مذهب البصریین، أما الكوفیون فقد نسب إلیهم جيء یه لغرض الن

.)٢(بأنها ال تعمل عندهم ال في ظاهر وال في مضمر

الغرض األساسي من استعمال (أن):المبحث الثاني
(أن) والمصدریة:المطلب األول

نها شأن (أّن) یذهب النحاة إلى أن (أن) المخففة ثالثیة الوضع، وهي مصدریة أیضًا شأ

الثقیلة و(أن) المصدریة الناصبة للفعل المضارع، تؤول وهي وما بعدها بمنزلة المصدر 

.)٣(الصریح

ومن المعروف أن ((الفعل یدل على شیئین: الحدث والزمان فـ (قام) یدل على قیام في 

يء ثالث بل الفعل یدل على ش.)٤( زمن ماٍض، والقیام، وهو أحد ركني الفعل، وهو المصدر))

وهو اسم الذات، فال بد للفعل من فاعل ظاهر او مستتر والمصدر المؤول كثیرًا ما یكون مؤلفًا 

من (أن) والفعل أو (أن) وجملة اسمیة یكون خبرها جملة فعلیة، وهذا یعني أن ما سمي المصدر 

من المؤول هو غیر المصدر الصریح فالمصدر المؤول كما تبین یدل على الذات والحدوث وز 

، والحجة ٢٠٥ – ٢٠٤/ ١، واالنصاف في مسائل الخالف ٢٩٠/ ١البن السراج ) ینظر: األصول في النحو ١(

  .٣١٥/  ٥في القراءات السبع ألبي علي الفارسي 

  .٢٣٨، والجنى الداني، ص١٥١/ ٢) ینظر: ارتشاف الضرب ألبي حیان االندلسي ٢(

بویه، لالعلم ، والنكت في تفسیر كتاب سی٣١/ ١، ومغني اللبیب ، ٢٣٨) ینظر: الجنى الداني، ص٣(

  .٤٠٣الشنتمري، ص 

  .٥٥٧/ ١) شرح ابن عقیل، ٤(
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معین، في حین أن المصدر الصریح یدل على الحدوث فحسب، وقد أكد ابن قیم الجوزیة حقیقة 

.)١(هذا الفرق بینهما

وذكر السیوطي أكثر من عشرة فروق بین المصدر الصریح وما سمي المصدر 

ولهذا فإن كثیرًا ما ال یصح تحویل المصدر المؤول إلى مصدر صریح مع المحافظة )٢(المؤول

:نحو قوله تعالىالمعنى نفسه اال بعد تأویالت ال تخلو من التكلف بل یتعذر ذلك.على 

في قراءة نافع وقد مر أن الفعل في هذه اآلیة بهذه  )٩النور: ()َعَلْیَهاَب اللَّهُ ضِ غَ  نَواْلَخاِمَسَة أَ (

د استشهد القراءة یفید الدعاء حتى جعل احد مسوغات عدم الفصل بینه وبین (أن) المخففة، وق

ابن هشام باآلیة المذكورة ثم قال ((إذ ال یفهم الدعاء من المصدر إال إذا كان مفعوًال مطلقًا نحو: 

ویعني بذلك انه ال یمكن جعل (ان غضب اهللا علیها) مصدرًا صریحًا ألنه یفقد )٣(سقیًا ورعیًا))

مطلق یتعین أن یكون عندئذ داللته في الدعاء وقد یحصل العكس من ذلك، ففي باب المفعول ال

وقال الزركشي: (( (أن) .)٤(هذا المفعول مصدرًا صریحًا إذ ((ال یقع المؤول مفعوًال مطلقًا))

المفتوحة نحو: علمت أّن زیدًا قائم، وهي حرف توكید كالمكسورة، نص علیه النحاة، واستشكله 

.)٥( بعضهم، قال: ألنك لو صرحت بالمصدر المنسبك منها لم یفد توكیدًا))

یتضح مما تقدم ذكره أن (أن) المخففة لم تستعمل لغرض المصدریة بل لغرض آخر، 

سیأتي تفصیله إن شاء اهللا تعالى.

رفع المضارع بعد (أن) ونصبھ:المطلب الثاني
)ِلَمْن َأرَاَد َأن ُیِتمَّ الرََّضاَعةَ (:اجمع القراء العشرة على قراءة المضارع في قوله تعالى

بالنصب وهذا هو المثبت في المصحف، لكن قرأ مجاهد برفع (یتم) وفیها قوالن،  )٢٢٣البقرة:(

مال على (ما) اصبة للفعل المضارع لكنها أهملت حاحدهما: قول البصریین ان (ان) هي الن

اختها الشتراكهما في المصدریة وأبوا أن یجعلوها (ان) المخففة من الثقیلة لوجهین.

والثاني: ان ما قبلها لیس بفعل من نها وبین الجملة الفعلیة بعدها،احدهما: انه لم یفصل بی-

افعال الیقین.

  .١٤٢/ ١)  ینظر: بدائع الفوائد، ١(

  .١٩٧ - ١٩٤/ ٢) ینظر: األشباه والنظائر، ٢(

  .٢٩/ ١) مغني اللبیب، ٣(

  .١٨٦/ ١) حاشیة محمد الخضري على شرح ابن عقیل، ٤(

  .٤٢٢/ ٢) البرهان في علوم القرآن، ٥(
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والقول الثاني: هو قول الكوفیین انها (ان) المخففة من الثقیلة وشّذ وقوعها موقع الناصبة، أي -

وكذلك قرا جمهور القراء المضارع بالنصب في قوله .)١(شذ عدم الفصل بینها وبین خبرها

  .)٤١ال عمران:()آَیُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثَالَثَة َأیَّاٍم ِإالَّ َرْمزًا(:تعالى

ابن أبي عبلة برفعه اما على عد (ان) هي المخففة من الثقیلة والفاصل (ال)  وقرأ

.)٢(الناصبة او على جعلها ان الناصبة المصدریة أهملت حمال على اختها (ما) المصدریة

قرأ طلحة بتشدید النون واألصل:  )١٠إبراهیم:()تریدون ان تصدونا(:وكذلك قوله تعالى

تصدوننا فادغم نون الرفع في الضمیر وفیها تخریجان احدهما: ان تكون (ان) هي المخففة من 

الثقیلة واسمها ضمیر الشأن وشذ عدم الفصل بینها وبین الجملة الفعلیة، والثاني ان تكون (ان) 

َأَفال َیَرْوَن (:اما قوله تعالى.)٣(لكن أهملت حمال على (ما) المصدریةهي الناصبة المصدریة و 

ء وان (ان) مخففة من الثقیلة فرفع (یرجع) هو قراءة جمهور القرا )٨٩طه:() َأال َیْرِجُع ِإَلْیِهْم َقْوًال 

.)٤(ابو حیوة والشافعي وابان (ان ال یرجع) بفتح العین بجعل (ان) هي الناصبة المصدریةوقرأ 

()َوَحِسُبوْا َأالَّ َتُكوَن ِفْتَنةٌ (:وما صح إثبات الرفع والنصب على حد سواء إال في قول اهللا تعالى

. ((قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي (وحسبوا اال تكون) بالرفع، أي: انه ال تكون، وقرأ )٧١المائدة: 

قال ابو .)٥( مل والمعمول))الباقون (ال تكون) نصبًا، ونصبه بـ (أن) و(ال) ال تفصل بین العا

(( (تكون) مرفوعة على ضمیر الهاء كأنه قال: انه ال تكون فتنة، ومن نصب (تكون) :عبیدة

.)٦(فعلى إعمال (أن) فیها، وال تمنع (ال) النصب أن یعمل في الفعل))

من )٧(وأشار سیبویه إلى انه إذا أرید من المضارع معنى األمر المستقر رفع واال نصب

وذكر المبرد أن الفعل المضارع یرفع بعد أن یشترط أن تسبق (أن) بفعل من أفعال الیقین.غیر

َعِلَم (أن) إذا كان شیئًا قد استقر، وهذا یستلزم أن یسبق (أن) فعل من أفعال الیقین كقوله تعالى (

وشرح عمدة  ٧٦-٨/٧١وشرح المفصل البن یعیش  ٤٠٨في علم العربیة للزمخشري، صینظر: المفصل  )١(

- ٢/٤٦٣والدر المصون  ١/٣٠ومغني اللبیب  ٢٣٩-٢٣٧والجني الداني ص ٢٣٨الجاحظ البن مالك ص

  .١/٣٢٠والمطالع السعیدة  ٢/١٨٧وهمع الهوامع  ٦٨٩-١/٣٨٦وشرح ابن عقیل  ٤٦٤

  .٣/١٦٤، والدر المصون ١/٢١٠، والتبیان في اعراب القران للعكبري ٢/٨٢، ١/١٥١معاني القران للقراء  )٢(

.٧/٧٥والدر المصون  ٥/٥٢٥البحر المحیط البي حیان االندلسي  )٣(

  .٨/٩١، والدر المصون ٦/٢٢٢البحر المحیط  )٤(

  .٢٣٣) حجة القراءات السبع ألبي زرعة، ص٥(

  .١٧٤/ ١) مجاز القرآن ألبي عبیدة، ٦(

  .١٦٨ -١٦٥/ ٣كتاب، ) ینظر: ال٧(
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ركشي: إن (أن) والذي شاع مذهب المبرد، یقول الز .)١()٢٠المزمل: ()َأن َسَیُكوُن ِمنُكم مَّْرَضى

.)٢(المخففة ((تقع بعد فعل الیقین وما في معناه ویكون اسمها ضمیر الشأن)

وأوضح النحاة هذه القضیة فذكروا أن األفعال التي تقع قبل (أن) المفتوحة الهمزة على 

وضرب بعكس ضرب قد ثبت في النفوس واستقر نحو: علمت ورأیت وأیقنت.ثالثة أضرب.

وضرب متوسط بینهما، نحو: حسبت وخلت وظننت.ت واشتهیت .ذلك، نحو: طمعت وخف

فالضرب األول ( التقع بعدها اال (أن) الثقیلة او المخففة، والثاني التقع بعدها اال 

المصدریة، ویعنون بذلك الناصبة للفعل المضارع، والضرب الثالث جاز فیها الوجهان كقوله 

.)٣( )٧١المائدة: ()ةٌ َوَحِسُبوْا َأالَّ َتُكوَن ِفْتنَ (:تعالى

وما قیل في كتب النحو قیل في كتب اإلعراب والتفسیر، فذكروا أن من رفع (تكون) 

جعل (أن) مخففة من الثقیلة واسمها ضمیر الشأن، واجب الحذف والتقدیر: انه ال تكون، 

لشأن و(تكون) فعل تام، و(فتنة) فاعل ، والجملة الفعلیة خبرها، وهي مفسرة لضمیر األمر وا

وجعل (حسبوا) بمعنى (علموا) الن (أن) الثقیلة والمخففة تفید التأكید، والتأكید ال یجوز إال مع 

الیقین و(ال) النافیة فاصلة بینها وبین الفعل، وهذا الفصل ال بد منه لیكون عوضًا عن اسمها 

(ان) والم وحق ان تكتب منفصلة على هذا التقدیر ، الن الهاء المضمرة تحول بین المحذوف.

الم، وهذا هو مذهب مكي ابن ابي طالب ل(ال) في المعنى والتقدیر ، فیمتنع اتصالها با

، وأجیب بان هذا جائز لو كان في غیر المصحف، ومن نصب (تكون) جعل (ان) )٤(القیسي

الناصبة للفعل المضارع، وجعل (حسبوا) تفید الشك بمعنى ظنوا، و (ال) النافیة ال تمنع نصب 

في محل نصب سادة مسد مفعولي (حسب) او و(ان) في القراءتین وما في حیزهالفعل(ان) ل

ویبدو انه ال عبرة )٥(عد الفتنة حاصًال او كائناً اول والثاني محذوف والتقدیر: حسبوامفعول به 

بنوع االفعال التي تسبق (ان) وانما العبرة بما یراد من المضارع، فان ارید منه معنى الحقیقة 

  .٣٦٣، وشرح الكافیة البن جماعة، ص٧٢ص،ومعاني الحروف للرماني،٨-٣/٧) ینظر:المقتضب للمبرد،١(

  .٢٥٠/ ٣) البرهان للزركشي، ٢(

، والنكت في تفسیر كتاب سیبویه لألعلم الشنتمري، ١٩٨ -١٩٧) ینظر: كتاب الحمل للزجاجي، ص٣(

، والمجلس التاسع والعشرون من االمالي الشحریة ٦٨٨شري، ص، والمفصل في علم العربیة للزمخ٤٢١ص

، وشرح المفصل البن یعیش، ٢٦٠/ ١، والمقرب البن عصفور، ٤٢١ضمن كتاب نصوص محققة ، ص

  .٣٣٤ -٣٣٠/ ١، وأوضح المسالك، ٦٤، ٦٢، وقطر الندى، ص٧٧/ ٨

  .٢٣٩/ ١) ینظر: مشكل إعراب القران، ٤(

والمحرر  ٦٤٩/ ١والكشاف،  ٢٤١وٕاعراب القران للنحاس، ص ١٥٧/ ٢، ینظر: معاني القران وٕاعرابه )٥(

والتبیان في إعراب  ٢٣٨/ ٢وزاد المسیر،  ٣٠١/ ١والبیان في غریب إعراب القران،  ٢٢٠/ ٢الوجیز، 

/ ٣والبحر المحیط،  ٣٩٤/ ١والتسهیل لعلوم التنزیل،  ٢٤٨/ ٥والجامع ألحكام القران،  ٣٨٣/ ١القران، 

.٦٦/ ٢وفتح القدیر،  ٤٥٤ -٤٥١/ ٧واللباب في علوم الكتاب،  ٣٧٠ - ٣٦٥/ ٤مصون، والدر ال ٧٢٩
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قین، ومعنى استقرار أمره تعین الرفع وان ارید ضد ذلك مع ارادة تخلیصه لالستقبال تعین والی

ة بهذه الحقیقة فقد اجاز االخفش بعض النحاالنصب وان جاز هذا وذاك جاز الوجهان، وقد نوه

رفع (تكرمني) في نحو خشیت ان ال تكرمني، ذلك عند جعل عدم االكرام حقیقة قد عرفها المتكلم 

وقد صرح الفراء في قوله )١(ها في المخاطب، كأن الجملة بتقدیر خشیت انك ال تكرمنيوجرب

الذي اجاز فیه رفع المضارع  }٤١) {آل عمران: آَیُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثَالَثَة َأیَّاٍم ِإالَّ َرْمزًا(:تعالى

)٢(ونصبه بأنه إذا أردت االستقبال المحض نصبت)

ع اذا اقترن المضارع بحرف یمنع ارادة معنى االستقبال كسبقه بالسین لذلك یتعین الرف

وأوضحوا ذلك بقولهم بان الدلیل  )٢٠المزمل: ()َعِلَم َأن َسَیُكوُن ِمنُكم مَّْرَضى(:كقوله تعالى

على ان (ان) لیست ان الناصبة المصدریة كون المضارع مقترنا بسین االستقبال وان المصدریة 

. وكذلك  تعین ارادة معنى )٣(لالستقبال فال یجوز اجتماع أداتین لمعنى واحدتخلص المضارع 

األمر المستقر في المضارع ومعنى ثباته وحقیقته اذا سبق بحرف شانه شان السین كسبقه بـ(لن) 

وملخص هذه او بحرف من احرف الشرط، وكذلك اذا سبق بـ(لم) ألنه یقلب المضارع إلى ماٍض.

تخلیصه لالستقبال والرفع كون اذا أرید المضارع مستقال عن الجملة مع ارادة القضیة ان النصب ی

یكون اذا أرید إجراء الجملة الفعلیة التي فعلها فعل مضارع مجرى الحكایة.

، )١٠یونس: ()َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْلَحْمُد ِلّلِه َربِّ اْلَعاَلِمینَ وهذا ما جاء في قوله تعالى: (

ي تفسیر هذه اآلیة: ((یقول: وآخر دعائهم أْن یقولوا: الحمد هللا رب العالمین، ولذلك قال الطبري ف

وجاء في إعراب القرآن للنحاس ((انما اختاروا )٤( خففت (أنْ) ولم یشددوا ألنه أرید بها الحكایة))

)ِه َعَلْیَهاَأنَّ َغَضَب اللَّ و ( .)٧النور: (هذا وفرقوا بینها وبین قوله عزوجل: (أّن لعنت اهللا) 

.)٥( ألنهم أرادوا الحكایة حین یقال ((الحمد هللا)) )٩النور: (

فقال: (( ولم یحك أبو عبید اال تخفیف أن )٦(ونسب القرطبي هذا النص إلى أبي عبید

فان الحقیقة تنضب الفعل المضارع اذا .)٧( ))…ورفع ما بعدها، قال: وٕانما تراهم اختاروا هذا 

دخولها على المضارع بحد ذاته مجردا من كونه جملة فعلیة مع ارادة تخلیصه كان المراد منها 

.٩٥-٩٤معاني القران ص )١(

.١/١٥١معاني القران  )٢(

  .٣٦٣، وشرح الكافیة البن جماعة ص١٧- ١٦فاتحة االعراب في اعراب الفاتحة للفاضل االستراییني ص )٣(

  .١٠٧/ ١١) جامع البیان عن تأویل أي القرآن، ٤(

  .٣٩٠) إعراب القران، ص٥(

) أبو عبید اهللا، هو القاسم بن سالم،  اخذ عن الكسائي واخذ عنه البغوي له غریب الحدیث وكتاب االمثال ٦(

  .١٧٦/ ٥هـ)، االعالم للزركلي ٢٢٤وغریب القران (ت: 

  .٢/٤٤٤، وینظر: فتح القدیر للشوكاني ٣١٣/ ٨) الجامع ألحكام القرآن: ٧(
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لالستقبال، بل تخلیصه لالستقبال ما كان لیحصل اال بعد تجریده من معنى الجملة، ومن البدیهي 

انها ال تنصب اذا كان المراد منها دخولها على المضارع بعده جملة فعلیة، ذلك ان عالمات 

لى الجملة.االعراب ال تظهر ع

(أن) والموصولیة:المطلب الثالث

انه ((، فقد ذكر سیبویه مثال:)١())ان في العربیة ادوات استعملت للوصل((ذكر النحاة

))ال یجوز ان تنادى اسما فیه االلف والالم بیاء النداء بل تستعمل (أیها) لنداء ما فیه (ال)

)داء الذي فیه (الانهم جاؤوا بـ(ایها) لیصلوا الى ن((وعلل ذلك فقالوا: یا رجل ولم یقولوا یا )٢())

الرجل، بل یا ایها الرجل، فلم یكن لـ (أیها) أي معنى كان واي اعراب كان، ولیست هي المنادى 

كما تعرب، بل المنادى هو الرجل و (ایها) مجرد اداة توصل بها العرب الى نداء االسم المعرف 

وصلة لوصف ((ن السراج ان (الذي) اجتلبت في الكالم لتكون بـ (أل) التعریف وذكر ابو بكر ب

المعارف بالجمل، كما جاؤوا بـ (أي) متوصلین بها الى نداء ما فیه (ال) فقالوا: یا ایها الرجل، 

.)٣())والمقصود نداء الرجل و (أي) وصلة

ومثل هذا ذكر ابن جني ان العرب استعملوا (الذي) لیتوصلوا بها الى وصف المعارف

وصف النكرة قالوا: مررت برجل ابوه قائم، لكن عندما أرادوا وصف المعرفة ((بالجمل، فعند

)٤())(الرجل) بالجملة توصلوا الى ذلك باستعمال (الذي) فقالوا: مررت بالرجل الذي ابوه قائم

فالذي قصد ان یكون في محل جر صفة للرجل هو الجملة االسمیة (أبوه قائم) ولیس (الذي) 

ولمثل هذا الغرض استعملت (ان)، وقد نبغي ان تعرب وصلة ال محل لها من اإلعراب.التي ی

وضح سیبویه ذلك بقوله: فأشار الى ان (ان) التي تنصب االفعال توصلها بالفعل كما تصل 

.)٥(االسم الموصول (الذي) بالفعل: تقول: أنت الذي یفعل كذا كما تقول: امرته بان یفعل كذا

یه النحاة حین یذهبون الى ان (ان) استعملت لجعل الجملة تقع موقع وهذا ما یجمع عل

اال انهم ال یتطرقون الى غرضها االساسي الذي هو الوصل، ویمكن توضیح هذه )٦(المفرد

المسالة من خالل ضرب األمثلة اآلتیة.

  .٢/٥١١البي علي الفارسي االغفال  )١(

  .٢/١٠٦الكتاب  )٢(

  .٢/٢٧٢االصول في النحو  )٣(

.٣٥٤-١/٣٥٣سر صناعة االعراب  )٤(

  .٣/١٦٢الكتاب  )٥(

ومعاني النحو  ٤٤، وفي النحو العربي قواعد وتطبیق للمخزومي ص٣٥٦، ٣٥١، ١/٣٥٠شرح ابن عقیل  )٦(

  .١٤٨- ٣/١٤٧للدكتور فاضل السامرائي 
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ة اذا اردنا جر االسم (الغني) نقول مثال: عجبت من الغني یسرق لكن إذا أردنا جر الجمل

فإننا ال نقول: عجبت من یسرق الغني بل تستعمل (ان) إلیصال هذا الجر ،یسرق الغني:الفعلیة

معنى المفعولیة الى الى الجملة فنقول عجبت من ان یسرق الغني، وكذلك إذا أردنا إیصال.

الجملة االسمیة: زید صادق فال نقول: علمت زید صادق او علمت زیدا صادقا بل نقول: علمت 

یدا صادق اذا أردنا الوصل والتوكید او علمت ان زید صادق اذا أردنا الوصل فحسب، واذا ان ز 

تستعمل فاعال، ال نقول: یسرني یقرأ زید القران، بل،اردنا جعل الجملة الفعلیة، یقرا زید القران

زید القران، أي الجملة بنوعیها تجيء كاالسماء مجرورة ومنصوبة(ان) ونقول یسرني ان یقرأ

ومرفوعة اال ان العرب استعانوا لجعل الجملة تقع في مثل هذه المواقع باستعمال (ان) المفتوحة 

الهمزة.

وٕاذا قیل: ان الجملة الفعلیة قد تقع مفعوال به من دون (ان) نحو: ظننت زیدا یكتب، 

نى فالجواب عن ذلك ان جملة (یكتب) وان أعربت هنا في محل نصب مفعوال به اال انها في المع

لیست كذلك الن حدوث الظن وقع على زید ولیس على (یكتب) التي هي في المعنى وصف لـ 

(زید)، واذا قیل ایضا قد تقع الجملة خبرا من دون (ان) نحو: زینب تقول الحق فالجواب عن ذلك 

في قة بینهما ان الجملة الفعلیة (تقول الحق) لم تقع الخبر الذي هو نفس المبتدا في المعنى فالعال

وخبر ولكنها في المعنى عالقة فعل وفاعل اال ان الفاعل تقدم على فعله، التركیب عالقة مبتدأ

فلو ارید جعل (تقول الحق) خبرا كالخبر في قولنا: زید اخوك لوجب استعمال (ان) وان یقال: 

زینب ان تقول الحق، وال یصح هذا التركیب لعدم صحة معناه ویجب استعمال (أن) عند ارادة 

هذا المعنى بعد صحة وقوعه نحو: الشجاعة ان تقول الحق فاستعملت (ان) الن المراد جعل 

فالعرب استعملوا (أن) المخففة جملة (تقول الحق) خبرا كالخبر في المثال المذكور: زید اخوك.

ون، إال أنهم عندما أرادوا توكید االسم الذي یلیها شددوا النللوصل إلى الجملة االسمیة والفعلیة.

وهذا التشدید الذي جاء منه التوكید اقتضى نصب االسم فتكون (أن) الثقیلة استعملت لغرضین، 

لغرض الوصل إلى الجملة االسمیة، والثاني لتوكید مبتدأ هذه الجملة.

إعراب (أن) بین مذھب النحاة ومذھب الوصل:المطلب الرابع
رین وأصحاب كتب معاني القرآن حین نذكر مذهب النحاة نعني بذلك أیضًا مذهب المفس

وٕاعرابه ألنهم جمیعًا قد جعلوا ما دون في كتب النحو سبیلهم في التفسیر واإلعراب.

، ففي إعراب (أن) في قوله فقد نحا المفسرون والمعربون منحى النحاة في إعراب القرآن الكریم

  .)٨النمل: ()ْبَحاَن اللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمینَ ُنوِدَي َأن ُبوِرَك َمن ِفي النَّاِر َوَمْن َحْوَلَها َوسُ (تعالى:

قال: الزمخشري: (( (أن) هي المفسرة، الن النداء فیه معنى القول ، فإن قلت: هل 

یجوز أن تكون هي المخففة من الثقیلة، وتقدیره: نودي بان بورك والضمیر ضمیر الشأن؟ قلت: 
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وقال .)١(ال یصح، ألنها عالمة ال تحذف))ال، ألنه البد من قد، فان قلت فعلى إضمارها، قلت: 

أبو البركات بن االنباري: (( (أن) مخففة من الثقیلة، وتقدیره أنه بورك، ولم یأت بعوض، الن 

وقال أبو حبان: (( (أن)... یجوز ویقصد بالعوض: الفاصل بین (أن) والفعل.)٢((بورك) دعاء))

ك) صلة لها ... ویجوز أن تكون المخففة أن تكون مفسرة ... ویجوز أن تكون مصدریة و(بور 

من الثقیلة و(بورك) فعل دعاء، وٕاذا كان دعاًء لم یجز دخول (قد) علیه وكان الزمخشري بنى 

.)٣( ذلك على أن (بورك) خبر ال دعاء فلذلك لم یجز أن تكون مخففة من الثقیلة))

قب علیه ابو حیان، ونقل السمین الحلبي أیضًا كالم الزمخشري، وعقب علیه بمثل ما غ

ثم قال: ((وقد تقدم فیه استشكال، وهو أن الطلب ال یقع خبرًا في هذا الباب، فكیف وقع هذا خبرًا 

.)٤( لـ (أن) المخففة وهو دعاء))

قرأ نافع (أن) بالتخفیف  )٩النور: ()َواْلَخاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اللَِّه َعَلْیَها(:وفي قوله تعالى

ومن .)٥(د وفتح الباء، فعًال ماضیًا، ورفع لفظ الجاللة على أنه فاعلو (غضب) بكسر الضا

ذهب إلى أن  (أن) مخففة من الثقیلة، جاز ذلك عنده مع عدم وجود الفاصل لكون الفعل 

(غضب اهللا علیها) دعاء، ولهذا قال المعترضون ((یلزمكم أحد أمرین وهو اما عدم الفصل بین 

، تقریر ذلك أن خبر لب خبرًا في هذا الباب وهو ممتنعوٕاما وقوع الطالمخففة والفعل الواقع خبرًا،

أن المخففة متى كان فعًال منصرفًا غیر مقرون بـ (قد) وجب الفصل بینهما، فان أجیب بأنه 

.)٦( دعاء، أجیب بان الدعاء طلب، وقد نصوا على أن الجملة الطلبیة ال تقع خبرًا لـ (أن)

َینُظُروْا ِفي َمَلُكوِت السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما َخَلَق الّلُه ِمن َشْيٍء َأَوَلمْ وفي قوله تعالى: (

أعربت (أن) قبل (عسى) مخففة من  )١٨٥األعراف: () َوَأْن َعَسى َأن َیُكوَن َقِد اْقَتَرَب َأَجُلُهمْ 

الثقیلة واسمها ضمیر الشأن محذوف و(عسى) خبرها و (أن) وما في حیزها مصدر مؤول في

.)٧(موضع جر عطفًا على ملكوت

  .٣٣٨) الكشاف، ص١(

) البیان في غریب إعراب القرآن.٢(

  .٧٢/ ٧) البحر المحیط، ٣(

  .١٥/١١٢، واللباب في علوم الكتاب، ٨/٥٧٣) الدر المصون ٤(

، والتبیان ٣٦٨/ ٥، وزاد المسیر، ٢١١/ ٣، والكشاف، ١٣٤/ ٢) ینظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع، ٥(

  .٥٣٢ - ٥٣١/ ٦والبحر المحیط،  ٢٤٥/ ٢في إعراب القرآن، 

  .٣١٠/ ١٤، واللباب في علوم الكتاب، ٣٨٧/ ٨) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ٦(

، وشرح شذور الذهب، ٢٣٧، والجنى الداني، ص١٧٦/ ٢، والكشاف، ١٦٨ -١٦٧/ ٣) ینظر: الكتاب، ٧(

  .٢٨٣ص
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(وان عسى) یجوز أن تكون المخففة من الثقیلة :وقال أبو البقاء العكبري: ((قوله تعالى

.)١( موضع جر عطفًا على ملكوت))في  وأن تكون مصدریة وعلى كال الوجهین هي 

ها وقال أبو حیان: ((و (ان) هي المخففة من الثقیلة، واسمها محذوف ضمیر الشأن وخبر 

(عسى) وما تعلقت به، وقد وقعت الجملة غیر الخبریة خبرًا لـ (أن) في مثل هذه اآلیة وفي مثل 

فـ (غضب اهللا علیها) جملة دعاء، وهي غیر  )٩النور: ((والخامسة أن غضب اهللا علیها) 

خبریة، فلو كانت (أن) مشددة لم تقع (عسى) وال جملة الدعاء خبرًا لها، وال یجوز: علمت أّن 

یدَا عسى أن یخرج، وال علمت أّن زیدًا لعنه اهللا، وأنت ترید الدعاء وأجاز أبو البقاء أن تكون ز 

ریة وهي الناصبة للفعل المضارع، ولیس بشيء ، (أن) هي المخففة من الثقیلة وأن تكون مصد

ألنهم نصوا على أّن (أن) توصل بفعل منصرف مطلقًا، یعنون ماضیًا ومضارعًا وأمرًا، فشرطوا 

وما قاله أبو حیان .)٢(فیه التصرف و(عسى) فعل جامد فال یجوز أن یكون صلة لـ (أن) )) 

  ).٣قاله السمین الحلبي(

(أن) في اآلیات المذكورة آنفًا یمتنع أن تكون (أن) المخففة من تبین مما تقدم ذكره أن

الثقیلة، أو أن تكون (أن) الناصبة المصدریة المتناع أن یكون الفعل الذي ولیها خبرًا لألولى أو 

صلة للثانیة لكونه دعاًء أو فعًال جامدًا.

، وهذا دلیل وقد عرض المعربون والمفسرون هذا اإلشكال من دون ان یقدموا له حالً 

على أن (أن) ال عالقة لها بما اصطلح على تسمیتها وبكل ما تقدم من كالم في إعرابها وما 

تضمنه من ذكر شروط وعرض إشكاالت مختلقة، فهي لیست إال مجرد أداة استعملت لغرض 

الوصل، فهي في اآلیة األولى استعملت وصلة إلیقاع الجملة الفعلیة (بورك من في النار) في 

ل رفع نائب فاعل أو في محل نصب على نزع الخافض والتقدیر نودي موسى بان بورك، مح

وفي الثانیة استعملت وصلة إلیقاع الجملة الفعلیة (غضب اهللا علیها) في محل رفع خبر المبتدأ 

وفي الثانیة استعملت وصلة إلیقاع الجملة (عسى ومعمولها) في محل جر عطفًا على ملكوت.

)َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْلَحْمُد ِلّلِه َربِّ اْلَعاَلِمینَ (:إعراب (أن) في قوله تعالى وكذلك قالوا في

بأنها (أن) المخففة من الثقیلة واسمها ضمیر الشأن محذوف و (الحمد هللا) خبرها  )١٠یونس: (

لمبتدأ والتقدیر: انه الحمد هللا، و (أن) واسمها المحذوف وخبرها مصدر مؤول في محل رفع خبر ا

.)٤(والتقدیر: وآخر دعواهم حمد اهللا

  .٤٥١/ ١) التبیان في إعراب القرآن، ١(

  .٥٤٧/ ٤) البحر المحیط، ٢(

  .٤٠٧/ ٩، واللباب في علوم الكتاب، ٥٢٦/ ٥لمصون، ) الدر ا٣(

  .٢/٥، والتبیان في إعراب القرآن ٧/ ٣معاني القرآن وٕاعرابه  ) ٤(
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یضًا لم تستعمل كما ذهب النحاة لتؤول هي وما بعدها بحمد اهللا، الن اآلیة أو (أن) هنا 

باستعمال (أن) أفادت تحدید صیغة الحمد والتعریف بها بأنها هي قولهم (الحمد هللا)، ولهذا قالوا 

أن یقولوا (الحمد هللا رب العالمین فقد استعملت في تفسیرها: وخاتمة دعائهم الذي هو التسبیح 

في محل رفع خبرًا عن المبتدأ )١((أن) وصلة إلیقاع الجملة االسمیة (الحمد هللا رب العالمین)

فلیس الن معنى غیر غرض الوصل، حتى انه ال اختالف في المعنى بین اآلیة باستعمال (أن) 

رب العالمین، أي: قد یستغنى عنها إن صح وبین قولنا في الكالم: وآخر دعواهم الحمد هللا

.)٢(التركیب من دونها، وهذا مما دفع بعض النحاة إلى القول بزیادتها في هذه اآلیة

َفَلمَّا َخرَّ َتَبیََّنِت اْلِجنُّ َأن لَّْو َكاُنوا َیْعَلُموَن اْلَغْیَب َما َلِبُثوا ِفي اْلَعَذاِب (:تعالىوفي قوله 

تعرب (أن) مخففة من الثقیلة واسمها ضمیر الشأن محذوف، والجملة  )١٤: سبأ()اْلُمِهینِ 

الشرطیة خبرها وان واسمها المحذوف وخبرها مصدر مؤول في محل رفع بدل اشتمال من الجن 

.)٣(والتقدیر: تبینت الجن جهلهم، كما تقول: تبین زید جهله

.)٤(ع لها من اإلعراب))وقال ابن عطیة ((مذهب سیبویه أن (أن) في هذه اآلیة ال موض

ونقل أبو حیان األندلسي كالم ابن ).َأن لَّْو َكاُنوا َیْعَلُموَن اْلَغْیبَ یعني (أن) في اآلیة المذكورة (

.)٥(عطیة فقال: ((وقال ابن عطیة: ذهب سیبویه إلى أّن (أن) ال موضع لها من اإلعراب ))

قال ابن عطیة: وذهب سیبویه إلى ونقل السمین الحلبي ایضًا كالم ابن عطیة فقال: ((و 

أن (أن) ال موضع لها من اإلعراب، قلت: وظاهر هذا أنها زائدة ألنهم نصوا على اطراد زیادتها 

.)٦(قبل (لو) في خبر القسم، والتقدیر: واهللا لو كانوا یعلمون))

وقال األستاذ محمد عبد الخالق عضیمة: ((وجعل أبو حیان (أن) زائدة قبل (لو) في 

وقد تبین .)٧()١٣سبأ: (ما خّر تبّینت الجن أن لو كانوا یعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب) (فل

قد نسبه ابن  )١٤سبأ: ((أن لو كانوا یعلمون الغیب) :أن القول بزیادة (ان) في قوله تعالى

عطیة إلى سیبویه، وكذلك نسب كل من أبي حیان األندلسي والسمین الحلبي هذا القول الى 

أي: ان القول بزیادة  (أن) هو قول سیبویه ولیس قول أبي یه استنادًا إلى كالم ابن عطیةسیبو 

فالن (أن) لم تستعمل إال لغرض الوصل جاز االستغناء عنها عضیمةاألستاذ حیان كما ذكر

  .١٠١/ ٣وأنوار التنزیل للبیضاوي  ٣٢٠/ ٢والكشاف  ٦٠٧/  ١١ینظر: جامع البیان للطبري  ) ١(

  .١٥٦/ ٦، والدر المصون ١٧١/ ٥البحر المحیط  ) ٢(

  .١٦٨/ ٩والدر المصون  ٥٥٦/ ٣شاف ینظر: الك ) ٣(

  .٤١٢/ ٤) المحرر الوجیز ٤(

  ٣٥٧/ ٧) البحر المحیط ٥(

  .١٦٩ -١٦٨/ ٩) الدر المصون ٦(

  .٣٨١دراسات ألسلوب القرآن، القسم األول، الجزء األول، ص)٧(
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كلما استسیغ التركیب من دونها مما أعطى المجال إلى القول بزیادتها وهي في الحقیقة ال عالقة 

بكل ما تقدم من كالم في إعرابها سوى أنها استعملت وصلة إلیقاع الجملة الشرطیة (لو كانوا لها 

یعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین) في محل رفع بدل اشتمال من الجن.
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:الخاتمة
بعد دراسة (أن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم دراسة نحویة، تبین للباحث أن 

ة والمفسرین اتفقوا على المسائل اآلتیة: جمهور النحا

إّن (أن) المخففة من الثقیلة المفتوحة الهمزة تعامل معاملة (أن) الثقیلة وأنها مثلها عاملة وال .١

تدخل إال على الجملة االسمیة، لذلك قدروا لها اسما محذوفا في حالة دخولها على األفعال 

فعال في القرآن الكریم.الناسخة علما بأنها لم تدخل على غبر هذه األ

إذا ولي (أن) المخففة اسم مرفوع، جعل هذا االسم مبتدأ وما بعده خبره، والمبتدأ والخبر جملة .٢

اسمیة في محل رفع تعرب خبرًا لـ(أن) المخففة أما اسمها المعمول المنصوب فهو ضمیر 

القصة واجب الحذف في القرآن الكریم.

 جملة، إما أن یكون جملة اسمیة، أو جملة فعلیة، یكون اّن خبر (أن) المخففة ال یكون إال.٣

فعلها جامدًا أو دعاًء أو فعًال منصرفًا مسبوقًا بـ (قد، أو السین أو (إذا) أو (لو) أو (لن) او 

(لم) أو (ال) النافیة، أو یكون خبرها جملة النداء وهذا یعني أن (أن) المفتوحة الهمزة الساكنة 

ن تكون المخففة من الثقیلة إذا كان خبرها جملة بصیغة من الصیغ النون یتعین أو یترجح أ

اإلحدى عشرة المذكورة إال إذا كان خبرها فعال مضارعًا مسبوقًا بـ (ال) النافیة، فانه ال یتعین 

فیها هذا المعنى إال إذا كان المضارع مرفوعًا، فإذا ورد منصوبًا فهي (أن) الناصبة 

المصدریة.

التعلیلیة أو  مخففة بـ (أن) التفسیریة أو الناصبة المصدریة أو (أن) الزائدة قد تلتبس (أن) ال.٤

بمعنى (إذ) والحقیقة أن هذا االلتباس یحصل لكون هذه المعاني التي سلطت على (أن) لم 

نها بأنواعها تتحد جمیعها في تها، بل من موضعها في السیاق إذ اتكن مستوحاة من ذا

ستعملت لغرض الوصل إلى الجملة االسمیة والفعلیة.غرض أساسي واحد، هو أنها ا

وفیما یأتي مواضع ورود (أن) المخففة في القرآن الكریم استنادًا إلى الشروط التي 

آنفًا.وضعت على خبرها والمذكورة 
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مواضع (أن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم

(أْن) المخففة الداخلة على الجملة االسمیة

اسم السورةرقمهااآلیة

األعراف٤٣َوُنوُدوْا َأن ِتْلُكُم اْلَجنَُّة ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلونَ 

األعراف٤٤َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن َبْیَنُهْم َأن لَّْعَنُة الّلِه َعَلى الظَّاِلِمینَ 

األعراف٤٦َوَناَدْوْا َأْصَحاَب اْلَجنَِّة َأن َسَالٌم َعَلْیُكمْ 

التوبة١١٨َظنُّوْا َأن الَّ َمْلَجَأ ِمَن الّلِه ِإالَّ ِإَلْیهِ وَ 

یونس١٠َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْلَحْمُد ِلّلِه َربِّ اْلَعاَلِمینَ 

هود١٤َفاْعَلُموْا َأنََّما ُأنِزِل ِبِعْلِم الّلِه َوَأن الَّ ِإلَـَه ِإالَّ ُهوَ 

األنبیاء٨٧ِإَلَه ِإال َأنَت ُسْبَحاَنكَ َفَناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأن ال 

النور٧(في قراءة نافع ویعقوب)اللَِّه َعَلْیهِ تُ َلْعَنتَواْلَخاِمَسُة َأنْ 

النور٩(في قراءة یعقوب)اللَِّه َعَلْیَهاَغَضبُ َواْلَخاِمَسَة َأنْ 

(أن) المخففة الداخلة على الجملة الفعلیة المسبوقة بـ (لن)

اسم السورةرقمهااآلیة

األنبیاء٨٧َفَظنَّ َأن لَّن نَّْقِدَر َعَلْیهِ 

َمن َكاَن َیُظنُّ َأن لَّن َینُصَرُه اللَُّه ِفي الدُّْنَیا َواألِخَرِة َفْلَیْمُدْد ِبَسَبٍب ِإَلى 

السََّماء

الحج١٥

محمد٢٩َأْضَغاَنُهمْ َأْم َحِسَب الَِّذیَن ِفي ُقُلوِبِهم مََّرٌض َأن لَّن ُیْخِرَج اللَّهُ 

الفتح١٢َبْل َظَننُتْم َأن لَّن َینَقِلَب الرَُّسوُل َواْلُمْؤِمُنوَن ِإَلى َأْهِلیِهْم َأَبًدا

التغابن٧َزَعَم الَِّذیَن َكَفُروا َأن لَّن ُیْبَعُثوا

الجن٥َوَأنَّا َظَننَّا َأن لَّن تَُقوَل األنُس َواْلِجنُّ َعَلى اللَِّه َكِذًبا 

الجن٧َوَأنَُّهْم َظنُّوا َكَما َظَننُتْم َأن لَّن َیْبَعَث اللَُّه َأَحًدا

الجن١٢َوَأنَّا َظَننَّا َأن لَّن نُّعِجَز اللََّه ِفي األْرضِ 

المزمل٢٠َعِلَم َأن لَّن ُتْحُصوُه 

القیامة٣َأَیْحَسُب األنَساُن َألَّن َنْجَمَع ِعَظاَمهُ 

االنشقاق١٤نَّ َأن لَّن َیُحورَ ِإنَُّه ظَ 

البلد٥َأَیْحَسُب َأن لَّن َیْقِدَر َعَلْیِه َأَحدٌ 



فتحي  رعبد الجبا

١١٠

  اذا)( و )(أن) المخففة الداخلة على الجملة الشرطیة (لو

اسم السورةرقمهااآلیة

َها َوُیْسَتْهَزُأ َوَقْد َنزََّل َعَلْیُكْم ِفي اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا َسِمْعُتْم آَیاِت الّلِه ُیَكَفُر بِ 

ِبَها َفَال َتْقُعُدوْا َمَعُهمْ 

النساء ١٤٠

َأَوَلْم َیْهِد ِللَِّذیَن َیِرُثوَن اَألْرَض ِمن َبْعِد َأْهِلَها َأن لَّْو َنَشاء َأَصْبَناُهم 

ِبُذُنوِبِهمْ 

األعراف١٠٠

الرعد٣١ى النَّاَس َجِمیًعاَأَفَلْم َیْیَأِس الَِّذیَن آَمُنوْا َأن لَّْو َیَشاء الّلُه َلَهدَ 

َفَلمَّا َخرَّ تََبیََّنِت اْلِجنُّ َأن لَّْو َكاُنوا َیْعَلُموَن اْلَغْیَب َما َلِبُثوا ِفي اْلَعَذاِب 

اْلُمِهین

سبأ١٤

َوَألَِّو اْستََقاُموا َعَلى الطَِّریَقِة *َوَأمَّا اْلَقاِسُطوَن َفَكاُنوا ِلَجَهنََّم َحَطًبا 

َناُهم مَّاء َغَدًقاالْسَقیْ 

الجن١٦-١٥

(أن) المخففة الداخلة على الجملة الفعلیة المسبوقة بـ (ال) النافیة

اسم السورةرقمهااآلیة

المائدة٧١(في قراءة أبي عمر)ِفْتَنٌة َوَحِسُبوْا َأالَّ َتُكونُ 

النجم٣٨-٣٧ىَأال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخرَ *َوإِْبَراِهیَم الَِّذي َوفَّى 

الحدید٢٩ِلَئال َیْعَلَم َأْهُل اْلِكَتاِب َأال َیْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء مِّن َفْضِل اللَّهِ 

(أن) المخففة الداخلة على الجملة الفعلیة المسبوقة بـ (لم)

اسم السورةرقمهااآلیة

بَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوَأهْ  األنعام١٣١ُلَها َغاِفُلونَ َذِلَك َأن لَّْم َیُكن رَّ

البلد٧َأَیْحَسُب َأن لَّْم َیَرُه َأَحدٌ 

(أن) المخففة الداخلة على الجملة الفعلیة المسبوقة بـ (قد)

اسم السورةرقمهااآلیة

المائدة١١٣َوَنْعَلَم َأن َقْد َصَدْقتََنا

ْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربَُّنا َوَناَدى َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر َأن قَ 

ŕĎƂÉţ

األعراف٤٤

الجن٢٨ِلَیْعَلَم َأن َقْد َأْبَلُغوا ِرَساالِت َربِِّهْم 



(أْن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم

١١١

(أْن) المخففة الداخلة على الفعل الجامد

اسم السورةرقمهااآلیة

ّلُه ِمن َشْيٍء َأَوَلْم َینُظُروْا ِفي َمَلُكوِت السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما َخَلَق ال

َوَأْن َعَسى َأن َیُكوَن َقِد اْقَتَرَب َأَجُلُهمْ 

األعراف١٨٥

َأال َتِزُر *َوإِْبَراِهیَم الَِّذي َوفَّى *َأْم َلْم ُیَنبَّْأ ِبَما ِفي ُصُحِف ُموَسى 

َوَأن لَّْیَس ِلألنَساِن ِإال َما َسَعى*َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى 

النجم٣٩-٣٦

) المخففة الداخلة على الجملة الفعلیة الدعائیة(أنْ 

اسم السورةرقمهااآلیة

النور٩( قراءة  نافع)َعَلْیَهاَب اللَّهُ َغضٍ َواْلَخاِمَسَة َأنْ 

النمل٨َفَلمَّا َجاءَها ُنوِدَي َأن ُبوِرَك َمن ِفي النَّاِر َوَمْن َحْوَلَها 

  ء(أْن) المخففة الداخلة على حرف الندا

اسم السورةرقمهااآلیة

َفَلمَّا َأَتاَها ُنوِدي ِمن َشاِطِئ اْلَواِدي األْیَمِن ِفي اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَكِة ِمَن 

الشََّجَرِة َأن َیا ُموَسى ِإنِّي َأَنا اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمینَ 

القصص٣٠

الصافات١٠٥-١٠٤ْؤَیاَقْد َصدَّْقَت الرُّ *َوَناَدْیَناُه َأْن َیا ِإْبَراِهیُم 

(أْن) المخففة الداخلة على الجملة الفعلیة المسبوقة بالسین

اسم السورةرقمهااآلیة

(ولم یرد دخولها في القران الكریم َعِلَم َأن َسَیُكوُن ِمنُكم مَّْرَضى 

على الجملة الفعلیة المسبوقة بـ (سوف) 

المزمل٢٠



فتحي  رعبد الجبا

١١٢

:المصادر والمراجع
لنصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة، لعبد اللطیف بن ابي بكر الشرجي ائتالف ا

  م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧هـ) الطبعة األولى ٨٠٢(ت:

 ارتشاف الضرب من لسان العرب، ألثیر الدین محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان

اس، هـ)، تحقیق الدكتور مصطفى احمد النح٧٤٥الشهیر بابي حیان االندلسي الغرناطي (ت:

  م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤الطبعة االولى 

:هـ) تحقیق طه عبد الرؤوف ٩١٠األشباه والنظائر في النحو لجالل الدین السیوطي (ت

م.١٩٧٥سعید، شركة الطباعة الفنیة المتحدة، القاهرة 

:هـ) تحقیق عبد الحسن الفتلي مطبعة النعمان، ٣١٦األصول في النحو البن السراج (ت

م.١٩٧١النجف االشرف 

هـ) اعتنى به الشیخ ٣٣٨راب القران البي جعفر احمد بن محمد بن إسماعیل النحاس (ت:إع

م.٢٠٠٦- هـ١٤٢٧خالد العلي، دار المعرفة بیروت 

 إعراب القران المنسوب خطا الى الزجاج، تحقیق إبراهیم االبیاري المؤسسة المصریة للطباعة

كتاب باسم: الجواهر للضریر م، وقد تبین بعد التحقیق ان هذا ال١٩٥٦-هـ١٣٨٤والنشر 

هـ). ٣٧٧هـ) وهو ابو الحسن علي بن الحسین (ت:٥٤٣الجامعي النحوي االصبهاني (ت:

م.٢٠٠٥، ١٦االعالم لخیر الدین الزركلي، دار العلم للمالیین: بیروت ط

:هـ) تحقیق الدكتور عبد اهللا بن عمر ٣٧٧االغفال ألبي علي الحسن بن احمد الفارسي (ت

هیم، وهو المسائل المصلحة من كتاب معاني القران وٕاعرابه ألبي إسحاق الزجاج.الحاج ابرا

:هـ) تحقیق محمد محیي ٥٧٧اإلنصاف في مسائل الخالف البي البركات بن االنباري (ت

م.١٩٥٣الدین عبد الحمید، الطبعة الثانیة مطبعة حجازي، القاهرة، 

هللا جمال الدین بن  یوسف بن احمد بن أوضح المسالك الى ألفیة بن مالك البي محمد عبد ا

هـ)، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، ٧٦١عبد اهللا بن هشام االنصاري المصري (ت:

م.١٩٩٦الطبعة الخامسة دار احیاء التراث العربي. بیروت 

 :هـ او ٦٨٥انوار التنزیل وأسرار التأویل لناصر الدین عبد اهللا بن عمر البیضاوي (ت

لمرغشلي، دار ضیاء التراث العربي، بیروت.١اد وتقدیم محمد عبد الرحمن هـ)، اعد٦٩١

عبد الرزاق المهیدي، دار إحیاء التراث -البحر المحیط البي حیان االندلسي، حقق اصوله، د

م.٢٠٠٢- هـ١٤٢٣العربي، بیروت، الطبعة األولى 

:الناشر دار الكتاب هـ) إدارة الطباعة المنیریة٧٥١بدائع الفوائد البن قیم الجوزیة (ت ،

ت). -العربي، بیروت (د



(أْن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم
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 :هـ) قدم له: ٧٩٤البرهان في علوم القرآن لبدر الدین محمد بن عبد اهللا الزركشي، (ت

.١٩٨٨ - هـ١٤٠٨مصطفى عبد القادر طه، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة االولى 

ان مرزة الحلي، رسالة البسیط في شرح الكافیة لركن الدین االسترباذي، تحقیق حازم سلیم

م.١٩٨٣- هـ١٤٠٤دكتوراه، جامعة بغداد، كلیة اآلداب، 

 :هـ)، تحقیق الدكتور ٥٧٧البیان في غریب إعراب القران، البي البركات بن االنباري، (ت

م.١٩٦٩ - هـ١٣٨٩طه عبد الحمید، القاهرة، 

:هـ)، دار الفكر، ٦١٦التبیان في إعراب القران البي البقاء عبد اهللا بن الحسین العكبري (ت

م.٢٠٠٥- هـ١٤٢٦بیروت، 

 :هـ)، المكتبة العصریة، ٧٤١التسهیل لعلوم التنزیل لمحمد بن احمد بن جزي الكلبي، (ت

م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣بیروت، الطبعة األولى، 

 التسهیل لقراءات التنزیل، الجامع للقراءات العشر، تألیف محمد فهد خاروف، مراجعة محمد

م.١٩٩٩- هـ١٤٢٠قراء بدمشق، الطبعة األولى، كریم راجح، شیخ ال

 :هـ) ضبط وتعلیق ٣١٠جامع البیان عن تأویل آي القرآن لمحمد بن جریر الطبري (ت

م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٦محمود شاكر، دار احیاء التراث العربي، بیروت، 

 :هـ) الطبعة الثالثة، دار الكتاب ٦٧١الجامع الحكام القرآن لمحمد بن احمد القرطبي (ت

م.١٩٦٧ -هـ١٣٨٣العربي، القاهرة، 

:تحقیق طه محسن، ٧٤٩الجنى الداني في حروف المعاني لحسن بن قاسم المرادي (ت (

م.١٩٧٦

 ،حاشیة الصبان على شرح االشموني على الفیة ابن مالك، تحقیق: محمود بن الجمیل

م.٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣الطبعة االولى، القاهرة، 

هـ) طبع بمطبعة ١٢٨٧یل على ألفیة بن مالك (ت:حاشیة محمد الخضري على شرح بن عق

ت).- دار احیاء الكتب العربیة، ألصحابها عیسى البابي الحلبي وشركائه (د

 ،الحجة في القراءات السبع البي علي الفارسي، تحقیق نور الدین قهوجي وبشیر جوبجاني

م.١٩٩٢-هـ١٤١٣دمشق، الطبعة األولى 

هـ)، تحقیق ٣٠٢د الرحمن بن محمد بن زمجلة (ت:حجة القراءات السبع البي زرعة، عب

م.١٩٧٣- هـ١٣٩٣سعید األفغاني، 

:هـ) تحقیق سعید ٦٣٧الحلل في إصالح الخلل من كتاب الجمل البن السید البطلیوسي (ت

م.١٩٨٠عبد الكریم سعودي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، 

ضیمة.دراسات ألسلوب القران، لألستاذ محمد عبد الخالق ع
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 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، الحمد بن یوسف المعروف بالسمین الحلبي

م.٢٠٠٣- هـ١٤٢٤هـ) تحقیق األستاذ الدكتور احمد محمد الخراط الطبعة الثانیة ٧٥٦(ت:

فاظ القرآن الكریم، للدكتور حسین محمد فهمي الشافعي، دار السالم لالدلیل المفهرس أل

م.٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢انیة، القاهرة، للطباعة، الطبعة الث

:هـ)، تحقیق ٧٠٢رصف المباني في شرح حروف المعاني الحمد بن عبد النور المالقي (ت

م.٢٠٠٢- هـ١٤٢٢األستاذ الدكتور احمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، 

 محمد الجوزي زاد المسیر في علم التفسیر البي الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن

هـ)، وضع حواشیه، احمد شمس الدین دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة، ٥٩٧(ت:

م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٢

:هـ) تحقیق مصطفى السقا ٣٩٢سر صناعة اإلعراب البي الفتح عثمان بن جنى (ت

م.١٩٥٤- هـ١٣٨٣واخرین، الطبعة االولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، 

 مطبعة ١٤ابن عقیل على ألفیة ابن مالك : تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، طشرح ،

  م.١٩٦٤هـ/ ١٣٨٤السعادة، مصر، 

 شرح ألفیة ابن مالك ألبي عبد اهللا محمد بن احمد بن علي بن جابر الهواري االندلسي

م.٢٠٠٠- هـ١٤٢٠هـ) تحقیق الدكتور عبد الحمید السید محمد عبد الحمید ٧٨٠(ت:

هـ) ٦٨٦ألفیة بن مالك لبدر الدین جمال الدین بن مالك المعروف بابن الناظم (ت:شرح

هـ.١٣١٢مطبعة القدس، بیروت 

 :هـ) ٩٠٥شرح التصریح على التوضیح على الفیة ابن مالك، لخالد بن عبد اهللا االزهري (ت

تحقیق: احمد السید سید احمد، دار العلوم ، جامعة القاهرة.

بن هشام تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید الطبعة التاسعة، مطبعة شرح شذور الذهب ال

م.١٩٦٣- هـ١٣٨٢السعادة، القاهرة 

: هـ) تحقیق عبد المنعم احمد هریدي، ٦٧١شرح عمدة الحافظ وعده الالفظ البن مالك (ت

م، وطبعة أخرى تحقیق عدنان عبد الرحمن ١٩٧٥الطبعة األولى، مطبعة األمانة، القاهرة 

م.١٩٧٧- هـ١٣٩٧ي، مطبعة العاني، بغداد، الدور 

 شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، الطبعة

م.١٩٦٣- هـ١٣٨٣األولى، مطبعة السعادة، مصر 

:هـ) تحقیق محمد عبد الغني مجید، ٧٣٣شرح الكافیة ألحمد بن إبراهیم بن جماعة (ت

م.١٩٨٧-هـ١٤٠٨لبیان مصر الطبعة االولى، مطبعة دار ا
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 (ت: النصف الثاني من القرن الخامس الهجري) شرح اللمع ألبي نصر الواسطي الضریر

- هـ١٣٩٢تحقیق حسن عبد الكرم الشرع، رسالة ماجستیر، جامعة القاهرة قسم اللغة العربیة، 

م.١٩٧٣

:عة األولى، هـ) تحقیق الدكتور فائز فارس، الطب٤٥٦شرح اللمع البن برهان العكبري (ت

م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤الكویت 

:هـ) وضع هوامشه ٦٤٣شرح المفصل لموفق الدین یعیش بن علي بن یعیش النحوي (ت

وفهارسه الدكتور امیل بدیع یعقوب.

:هـ) ٧٧٠شفاء العلیل في ایضاح التسهیل البي عبد اهللا بن محمد بن عیسى السلسبیلي (ت

م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦البركاتي، الطبعة االولى تحقیق الدكتور الشریف عبد اهللا علي الحسیني

 :هـ) مطبعة ٦٢٨هـ) شرح الدرة االلفیة البن معط (ت: ٦٣٩الغرة المخفیة البن الخباز (ت

م.١٩٩١ -هـ١٤١١العاني، بغداد، 

:هـ) تحقیق الدكتور عفیف ٦٨٤فاتحة اإلعراب في اعراب الفاتحة لتاج الدین االسفراییني (ت

م.١٩٨١-هـ١٤٠٠عبد الرحمن، 

 :فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر لمحمد بن علي الشوكاني (ت

م.١٩٦٤ - هـ١٣٤٩هـ) مطبعة البابي الحلبي، مصر، ١٢٥٠

 في النحو العربي، قواعد وتطبیق، للدكتور مهدي المخزومي، الطبعة األولى، مطبعة

م.١٩٦٦-هـ١٣٨٦مصطفى البابي الحلبي مصر 

،هـ) تحقیق عبد السالم ١٨٠او كتاب سیبویه، البي بشر عمرو بن عثمان (ت:الكتاب

م.١٩٦٨- م١٩٦٦هرون، دار الكاتب الغربي للطباعة والنشر القاهرة 

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون االقاویل في وجوه التأویل ألبي القاسم جار اهللا

- هـ١٤٢٤تب العلمیة، بیروت، هـ) دار الك٥٢٨محمود بن عمر بن محمد الزمخشري (ت:

م.٢٠٠٣

 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، البي محمد بن ابي طالب القیسي

م.١٩٨١- هـ١٤٠١هـ)، تحقیق الدكتور محیي الدین رمضان، الطبعة الثانیة، ٤٣٧(ت:

:ي هـ) تحقیق الدكتور هاد٥٩٩كشف المشكل في النحو لعلي بن سلیمان الحیدرة الیمني (ت

م.١٩٨٤- هـ١٤٠٤عطیة مطر الطبعة األولى، مطبعة االرشاد، بغداد، 

 :هـ) تحقیق عبد الباقي عبد السالم الخزرجي، ٦٨٤لباب اإلعراب للفاضل االسفراییني (ت

م.١٩٧٩-هـ١٣٩٩رسالة ماجستیر جامعة األزهر، كلیة اللغة العربیة، 
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 الحنبلي المتوفى بعد سنة اللباب في علوم الكتاب البي جعفر عمر بن عادل الدمشقي

هـ، تحقیق الشیخ عادل احمد عبد الموجود، والشیخ علي محمد معوض، دار الكتب ٨٨٠

م.١٩٩٨-هـ١٤١٩العلمیة بیروت، الطبعة األولى، 

 ،لسان العرب ألبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور دار صادر، بیروت

م.٢٠٠٣الطبعة الثانیة، 

هـ) تحقیق محمد فؤاد سركین، مصر ٢١٠ن مثنى أبي عبیدة (ت:مجاز القران لمعمر ب

م.١٩٦٢- م١٩٥٤هـ=١٣٨١-هـ١٣٧٤

 المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، للقاضي ابي محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة

هـ) تحقیق عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٥٤٦االندلسي _ت:

م.٢٠٠١-هـ١٤٢٢الطبعة االولى 

:هـ) تحقیق یاسین محمد السواس، ٤٣٧مشكل إعراب القران لمكي بن أبي طالب القیسي (ت

م.١٩٧٤-هـ١٣٩٤دمشق 

:هـ) تحقیق الدكتور نبهان ٩١١المطالع السعیدة في شرح الفریدة لجالل الدین السیوطي (ت

م.١٩٧٧یس حسین، مطبعة الجامعة المستنصریة، بغداد 

هـ) تحقیق الدكتور عبد الفتاح اسماعیل ٣٨٤عیسى الرماني (ت:معاني الحروف لعلي بن

م.١٩٨١- هـ١٤٠١شلبي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

:هـ) وضع ٢١٥معاني القران البي الحسن سعید بن مسعدة المعروف باالخفش األوسط (ت

- هـ١٤٢٣ة، بیروت، الطبعة األولى حواشیه وفهارسه ابراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمی

م.٢٠٠٠٢

:هـ) وضع حواشیه وفهارسه، إبراهیم ٢٠٧معاني القران البي زكریا زیاد بن عبد اهللا الفراء (ت

م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت 

:هـ) تحقیق الدكتور ٣١١معاني القران وٕاعرابه البي إسحاق الزجاج إبراهیم بن السري (ت

م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٤بد الجلیل عبد شلبي، دار الحدیث، القاهرة ع

 م.١٩٨٧-هـ١٣٨٦معاني النحو للدكتور فاضل مهدي صالح السامرائي، بغداد

ت)-مغني اللبیب عن كتب االعاریب البن هشام تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید (د

:هـ) الطبعة ٥٢٨ المفصل في علم العربیة ألبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت

م.٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤االولى، دار الجیل ، بیروت، 

:هـ) تحقیق االستاذ محمد عبد الخالق عضیمة، دار ٢٨٥المقتضب لمحمد بن یزید المبرد (ت

ت)- الكتاب بیروت (د



(أْن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم

١١٧

:هـ) تحقیق: عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ٥٦٩المقرب البن عصفور (ت

م.١٩٩٨ - ١٤١٨الطبعة األولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

 نصوص محققة في اللغة واالدب/ ما لم ینشر من االماني الشجریة المجلس التاسع

ت).- والعشرون، تحقیق االستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن، (د

 :النكت في تفسیر كتاب سیبویه، البي الحجاج یوسف بن سلیمان االعلم الشنتمري (ت

كتور یحیى مراد، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة االولى، هـ) قرأه وضبط نصه الد٤٧٦

م.٢٠٠٥ -هـ١٤٢٤

 ،همع الهوامع شرح جمع الجوامع لجالل الدین السیوطي، تحقیق االستاذ عبد السالم هرون

- ١٩٧٥هـ=١٣٩٧- ١٣٩٤والدكتور عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمیة، الكویت، 

ت)-اني دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت (دم. وطبعة أخرى تقدیم النعس١٩٧٧

:هـ) ٤٦٨الوسیط في تفسیر القران المجید البي الحسن علي بن احمد الواحدي النیسابوري (ت

تحقیق الشیخ عادل احمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة، 

  م.١٩٩٤هـ/١٤١٥بیروت، الطبعة األولى 


