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  مجئ إن الشرطیة بمعنى إذ الظرفیة عرض ودراسة آلراء النحاة والمفسرین

  
   أیمن حوري یاسین الھیتي. م.م

  
  ))ملخص البحث((

  
تناولت في ھذا البحث مسألة خالفیة بین النحاة البصریین والك وفیین، وبین ت            

دود ربم ا  أن ھذه المسألة قد اس تدعت ردودا م ن بع ض النح اة والمفس رین وھ ذه ال ر       
           أث   ارت أس   ئلة ، فعن   دما ی   تكلم أب   و حی   ان م   ثال ع   ن مج   يء إْن بمعن   ى إذ ن   راه          

)) .  ، فأخرجھ ا ع ن الش رطّیة إل ى الظرفّی ة     " إذ"بمعن ى  " إْن"أبعد من جعل (( :یقول
عن الشرط إلى الظرفیة ، فم ا الس بب ال ذي دع ا     " إْن"إذن، إذا كان ھذا القول یخرج 

" إْن"اس م ، و " إْذ"ح رف ش رط ، و  " إْن"الق ول ؟ فم ن المعل وم أّن     الكوفیین إلى ھ ذا 
" إْذ"ح رف یفی د التعل ق دون الوق ت ، و    " إْن"تفید المض ّي ، و " إْذ"تأتي للمستقبل ، و

  ؟ " إْذ"تأتي بمعنى " إْن"إذن ، ما العالقة التي جعلت .تفید الوقت والظرفّیة 
  

لھا إجابة من خالل عرضنا آلراء النحاة ھذه األسئلة وغیرھا حاولت أن أثیرھا لنجد 
.  والمفس  رین ح  ول ھ  ذه المس  ألة ملت  زمین اإلنص  اف وغی  ر متعص  بین ألي م  ذھب     

فغایتنا ھي إظھار الحجة والدلیل لكٍل من الفریقین حسب ما تقتضیھ القواعد النحوی ة  
وبعد عرضي للمذھبین في ھذه المسألة ث م عرض ي ألق وال المفس رین فیھ ا ناقش ت       . 

سألة وبینت القول األقرب للواقع اللغوي من خالل الشواھد واألدلة ثم ذكرت رأي الم
الش رطیة  " إْن"ال مانع من مج يء   ھبعض المحدثین في ھذه المسألة وتوصلت إلى أن

   الظرفیة أو التعلیلیة ، ول و أن النح اة وجَّھ وا  المواض ع الت ي ج يء فیھ ا       " إذ"بمعنى 
إذا كان في الجمل ة ش ك ف إْن عل ى بابھ ا وإن ل م تك ن        : لھم التي تفید الشّك بقو" إْن"بـ 

وم ا  . لُكفینا ھذه التأویالت وتعدد األوجھ ف ي اآلی ة الواح دة     على بابھا فھي بمعنى إْذ
  . ذلك منھم إال ألنھم ال یریدون الخروج عن أمر قّعدوه ، أو قول التزموه 

لواحدة  فإننا سنجزم حینئٍذ بأنھم وإذا ما نظرنا الى كثرة التأویالت واآلراء في اآلیة ا
" إذ"بمعن ى  " إْن"لم یقولوا ما ق الوه إالّ  لُیقلِّل وا م ن ش أن ال رأي ال ذي یق ول بمج يء         

فق د وص ف   .البصریین تمحُّال ال داعي ل ھ   ِقَبل وّربما كان استضعاف ھذا الرأي من.
ش یاء تؤیِّ د   الشیخ محمد محیى الدین عبد الحمید رأي البص ریین  بع د أن ذك ر ثالث ة أ    

وقد تمّحل البصریون في كّل واحد : (( رأي الكوفیین في ھذه المسألة بالتمحَّل إذ قال
أّما مضّي الفعل فزعموا أّنھ ـ وإن كان ماضیا في اللفظ مستقبل في   : من ھذه الثالثة 

 إْن یتبّین كذا ، وأّم ا ع دم  : المعنى ؛ ألنھ سبب لما أرید التعلیق علیھ ، أو ألن المراد 
ذكر الجواب فقد اّدعوا أنھ محذوف لداللة الكالم علیھ وھو مراد ، وأّم ا ف تح الھم زة    

    .  ))فقد أنكروا وروده   
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Abstract 
      This paper deals with a controversial problem between Al Basreen and Al Kofeen grammarians. 

This problem caused responses from some grammarians and interpreters. These responses raised 

many questions, for example, when Abu Hayaan talked about  "In"  used to mean "Ith", stating that 

" neglect who used "In" to mean "Ith" and make conditional rather than adverbial." If this will make 

"In" adverbial rather than conditional, then what is the reason that made Al Kufeen believe so. It is 

well known that "In" is a conditional particle and "Ith" nominal and "In" expresses the future and 

"Ith" expresses continuity. "In" is a particle which expresses timeless condition, while "Ith" 

expresses time and adverbially.  

       These issues and some others are raised here in this study aiming at answering them  via 

unbiased showing views of grammarians and interpreters regarding this point. Our aim is to show 

evidence provided by both groups according to grammatical basis and rules. After showing what 

both groups believe in regarding our issue and, what interpreters say about it, I discussed the issue 

revealing which one of the two is closer to the linguistic reality.  

     This will be done through analyzing proves and pieces of evidence related to that issue, then I 

mentioned views of some new grammarians with regard to that issue. I arrived at the conclusion 

that there in no problem if " Conditional In" is used as " Adverbial ", though some grammarians 

comment on  some of the positions where "In" that expresses doubt saying" if the sentence is 

doubtful, "In" is conditional and if it is not  conditional it means "Ith". Thus there is no need to get 

into diverse interpretations in the same position.  

    That is because they do not want to give up an idea they presented or a saying they raised earlier. 

If we have a look at the many interpretations and opinions regarding the same Quran verse, we will 

say definitely that they thought like this because they wanted to value too low the opinion that says 

"In" means "Ith" and may be the weakening of this opinion by Al Basreen  was a unjustifiable.  

    The Sheikh Muhee Al Din Abdul Hameed described Al Basreen's opinion as being unjustifiable 

after mentioning three things that support Al kufeen opinion. Al Sheikh Muhee said " Al Basreen 

maneuver on three things; when the action passed they claimed it is past verbally future in meaning, 

because it is wanted to be like this. Regarding not mentioning the answer, they claimed that is 

deleted since it is clear from the sentence. Regarding Fathul  Hamzah, they denied its presence.          
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  املقدمة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على اشرف املرسلني ، وإمام املتقني ، سيدنا (
  )بعد حممد وعلى اله وصحبه أمجعني ، و

" إنْ"القـول يف   (لة بعنـوان  مسأ) اإلنصاف (ألنباري يف كتابه فقد ذكر أبو الربكات ا
هو ديدنه يف عرضـه للمسـائل   كما ـ مثَّ بدأ   ) 1( ) ؟  "إذْ"الشرطية ، هل تقع مبعىن 

  .بذكر حجج الفريقني البصريني والكوفيني  األخرى ـ
هذه الردود ربما أثـارت  واملفسرين ، وهذه املسألة استدعت ردودا من بعض النحاة و 

" إذ"مبعىن " إنْ"جعل  من أبعد : (( أبو حيان فعندما يقولمن قبل النحاة،،  بعض األسئلة
  )2())  ، فأخرجها عن الشرطية إىل الظرفية

ما السبب الذي دعـا  ف إىل الظرفية ، يةعن الشرط" إنْ"ج كان هذا القول خير إذا ،إذن 
  ذا القول ؟ الكوفيني إىل ه

تفيـد  " إذْ"ل ، وتأيت للمسـتقب " إنْ"اسم ، و" إذْ"حرف شرط ، و" إنْ"فمن املعلوم أنّ 
ما العالقـة  ،فقت والظرفية وتفيد ال" إذْ"ورف يفيد التعلق دون الوقت ،ح"إنْ"املضي ، و

  ؟ " إذْ"تأيت مبعىن " إنْ"اليت جعلت 
هلا إجابة من خالل عرضنا آلراء النحـاة  د هذه األسئلة وغريها سنحاول أن نثريها مثَّ جن

فغايتنا هي   .ملتزمني اإلنصاف وغري متعصبني ألي مذهب واملفسرين حول هذه املسألة 
   . ني حسب ما تقتضيه اللغةإظهار احلجة والدليل لكلٍ من الفريق

" إذْ"وأوجهها مثَّ ذكرت " إنْ"وقبل اخلتام أود أن أشري إىل أنين بدأت هذا البحث بذكر 
ولكـن  ) اإلنصـاف  (، وبعد ذلك ذكرت املسألة كما جاءت يف كتاب واستعماالا 

اقتصرت على ذكر رأيـني  بأسلوب موجز كي تتبين للقارئ أدلّة الفريقني ، مثّ بعد ذلك 
فالبد أن يكون هلما تعليق علـى   نِيبوصفهما متأخر)  ابن هشام والرضي(لنحويني مها 

  . مثل هذه املسألة 
هذه املسألة ال ختلوا من االستشهاد باآليات القرآنية ، فكان لزامـا أن يكـون    ومبا أن

الزخمشري ، الفخر الـرازي،  الطربي ، (ذكرت رأي كلٍّ من قد للمفسرين رأي فيها ، ف
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 ان ،أيب الثناء اآللوسيأيب حي،أن أذكر من باب اإلحاطة) البغوي والشـمول   مثَّ ارتأيت
مثَّ ختمت البحث . ام دثني وال سيما الذين تعرضوا هلذه املسألة يف مؤلفأي بعض احملر

  . هذا القول اليت دعت الكوفيني إىل  بنتائج تضمنت األسباب
  
  

ومعانيهاة إنْ الشرطي  
  
  :ترد على أربعة أوجه  ـ م يف مغنيهن ابن هشاكما بي ـ" إنْ"  
   

قُل للَّذين كَفَرواْ إِن ينتهواْ يغفَر لَهم ما قَد { :  قوله تعاىل أن تكون شرطية حنو:  أحدمها
إِن تستفْتحواْ فَقَـد  { : وقوله  38 األنفال}سلَف وإِنْ يعودواْ فَقَد مضت سنةُ اَألولنيِ 

واْ نودعإِن تو لَّكُم ريخ وواْ فَههنتإِن تو حالْفَت اءكُمج لَوئاً ويش كُمئَتف نكُمع نِيغلَن تو دع
 نِنيمؤالْم عم أَنَّ اللّهو ت19األنفال}كَثُر .  

أَمن هذَا الَّذي هو {: ملة االمسية ، حنو قوله تعاىلأن تأيت نافية ، وتدخل على اجل: الثاين 
   20امللك}ن الْكَافرونَ إِلَّا في غُرورٍ جند لَّكُم ينصركُم من دون الرحمنِ إِ

الَّذين يظَاهرونَ منكُم من نسائهِم ما هن أُمهاتهِم إِنْ أُمهاتهم إِلَّا اللَّائي ولَدنهم { :وقوله 
  . 2اادلة }عفُو غَفُور وإِنهم لَيقُولُونَ منكَراً من الْقَولِ وزوراً وإِنَّ اللَّه لَ

حنـو   ) 3(  االمسية والفعلية ، وأن تكون خمففة من الثقيلة فتدخل على اجلملتني : الثالث 
ومـا  {: وقوله تعـاىل  .  32يس }وإِن كُلٌّ لَّما جميع لَّدينا محضرونَ { : قوله تعاىل 

جإِن وو دهع نم ما َألكْثَرِهندجو نيقلَفَاس مها أَكْثَرن102األعراف} د .  
  :قول النابغة الذبياين ك .أن تأيت زائدة : الرابع 

  . سوطي إيلَّ يدي فال رفعت إذنْ     هأنت تكره بشيٍء أتيت ما إنْ              
  

يف النافية إذا دخلت على مجلة فعلية كمـا  ) ما(النحاة زيادا أكثر ما تكون بعد وجعل 
  : البيت ، أو امسية كقوله 
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  .  ) 4(   آخرينا ولكن            منايانا ودولةُ طبنا جنب ، إنْ فما                  
  

معنيني آخـرين قـد    انيها الشرطية ومع "إنْ"ابن هشام بعد هذه االستفاضة عن  مث ذكر
: قوله تعـاىل   هومن  )قد( ىن قد تكون مبع " إنْ"  أنَّ: زيدا على هذه املعاين األربعة مها 

  .وهذا القول حكي عن الكسائي وقطرب   . 9األعلى}فَذَكِّر إِن نفَعت الذِّكْرى {
لَقَـد  {: وجعلوا منه قوله تعـاىل  ) إذْ(الشرطية مبعىن  "إنْ"أما املعىن الثاين فهو أن تأيت  

خدلَت قا بِالْحيؤالر ولَهسر اللَّه قدص    ـنيلِّقحم ـنِنيآم اء اللَّـهإِن ش امرالْح جِدسالْم لُن
رؤوسكُم ومقَصرِين لَا تخافُونَ فَعلم ما لَم تعلَموا فَجعلَ من دون ذَلـك فَتحـاً قَرِيبـاً    

بكم الحقون ا إنْ شاء اهللا وإن  ((ومنه أيضا قوله ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ.  27الفتح}
  .  ) 5( الكوفيون حسب تعبري ابن هشام  وهذا القول زعمه)) . 

 "إن"وجه العالقة بـني   هذا القول ، أو أن يبين إىلدون أن يذكر السبب الذي دفعهم  
  .  الظرفية   "إذ"طية حىت تكون مبعىن الشر

  
  إذْ واستعماالا

  
 تنصروه فَقَد نصـره اللّـه إِذْ   إِالَّ{: هي ظرف للمضي يف أصل وضعها حنو قوله تعاىل 

م نْ إِنَّ اللّهزحالَ ت بِهاحصقُولُ لارِ إِذْ يي الْغا فمنِ إِذْ هياثْن واْ ثَانِيكَفَر ينالَّذ هجرـا  أَخنع
عجا وهورت لَّم ودنبِج هدأَيو هلَيع هتينكس لَ اللّهةُ فَأَنزمكَلفْلَى وواْ السكَفَر ينةَ الَّذملَ كَل

 يمكح زِيزع اللّها ولْيالْع يه 40التوبة }اللّه    .  
الَّذين كَذَّبوا {: إا قد تقع لالستقبال خالفا للجمهور قال تعاىل : وقال قسم من النحاة 
ا بِهلْنسا أَربِمابِ وتا بِالْكلَنسونَ رلَمعي فوونَ  فَسبحسلُ يلَاسالسو هِماقني أَعالْأَغْلَالُ ف إِذ

  .  70،71غافر} 
ولَن ينفَعكُم الْيوم إِذ ظَّلَمتم أَنكُم فـي الْعـذَابِ   {: وقد تكون للتعليل حنو قوله تعاىل 

  : بعد بينا وبينما كقوله وترد للمفاجأة وهي الواقعة .  39الزخرف}مشترِكُونَ 
     ) 6 (.   إذ دارت مياسري خريا وارضني به       فبينما العسر اَهللا استقدرِ                 
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وخـص  ) . ما(تكون كذلك إال مقرونة بـ  كما أا تكون شرطية ، فيجزم ا  ، وال
 لك أبو عبيدة وابنذهب إىل ذ. وتأيت زائدة . ) إذا(بعضهم جزمها بالشعر وجعلها كـ 

فـي اَألرضِ    إِني جاعلٌ للْمالَئكَة   قَالَ ربك  وإِذْ{: قتيبة وجعلوا من ذلك قوله تعاىل
بِحمدك ونقَـدس    فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح  قَالُواْ أَتجعلُ فيها من يفِْسد  خليفَةً

وهي تدخل على اجلملة االمسية والفعليـة   .  30البقرة}ني أَعلَم ما الَ تعلَمونَ لَك قَالَ إِ
إِالَّ تنصروه فَقَد نصره اللّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَرواْ ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما { : حنو قوله تعاىل 

زحالَ ت بِهاحصقُولُ لارِ إِذْ يي الْغف  لَّـم ودنبِج هدأَيو هلَيع هتينكس لَ اللّها فَأَنزنعم نْ إِنَّ اللّه
    ـيمكح زِيـزع اللّـها ولْيالْع يه ةُ اللّهمكَلفْلَى وواْ السكَفَر ينةَ الَّذملَ كَلعجا وهورت

تعاىل  بالتنوين عوضا عنها حنو قوله يها فيؤتىوقد حتذف اجلملة املضاف إل.   40التوبة}
  .    )7(   4الزلزلة }يومئذ تحدثُ أَخبارها {: 

  إن مبعىن إذ بني البصريني والكوفيني
  
كتب النحاة تبين لنا أن الكوفيني هم الذين أوجدوا بني إن الشرطية وإذ الظرفية هذه  إنّ

وهذا القول الكويف  )8(.   الظرفية "إذْ"ع مبعىن الشرطية تق" إنْ" إنّ: العالقة ، فقد قالوا 
" إنْ"هـل تقـع   : وهـي  كوفيني ، فتح باب قضية احتدم فيها اجلدال بني البصريني وال

  . ؟   الظرفية " إذ"الشرطية مبعىن 
، وذهـب  "إذ"الشرطية تقع مبعـىن  " إنْ" ذهب الكوفيون إىل أنّ: (( الربكات  أبوقال 

  : فيما يأيت  تتلخص وأدلة الكوفيني  )9(.  "إذ"قع مبعىن البصريون إىل أا ال ت
  . ـ القران الكرميأ

   " . إذ"مبعىن " إنْ"ت يف كثري من اآليات القرانية ورد
  : قال تعاىل 

م مـن  وإِن كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتواْ بِسورة من مثْله وادعواْ شهداءكُ{
 نيقادص متإِنْ كُن اللّه ونوإذ كنتم يف ريب : أي.  23البقرة}د.  

  ملاذا جنح الكوفيون هلذا القول ؟ : وهنا يرد سؤال هو 
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أال : وميثلون لذلك بقـوهلم  . ) إذْ(الشرطية تفيد الشك ، خبالف ) إنْ( ألنّ: اجلواب و
ملا يقتضيه من معىن الشك ، )) ةُ كان كذا إنْ قامت القيام: ((تقول ترى أنه ال جيوز أن

ليس ) إذ وإذا(كان جائزا ؛ ألن )) قامت القيامةُ اإذ((أو )) إذ قامت القيامةُ : (ولو قلت 
الشرطية فيها معىن الشك ؛ فال جيوز أن تكـون  ) إنْ(وإذا ثبت أن . الشك فيهما معىن 

ومن هذه  . )إذْ(دلّ على أا مبعىن ألنه  ال شك أم كانوا يف شك ؛ فهاهنا الشرطية ؛ 
يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بقي من الربا إِن كُنتم {: قوله تعاىل  أيضا اآليات

 نِنيمؤم مؤمنني : أي .  278البقرة}م؛ وهلـذا  إذ كنتم مؤمنني ؛ ألنه ال شك يف كو
 )إذْ(  فدلّ على أا مبعىن} يا أَيها الَّذين آمنواْ { :ية باإلميان ، فقال خاطبهم يف صدر اآل

 .  
يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ الَّذين اتخذُواْ دينكُم هزواً ولَعباً من الَّذين {: وقوله تعاىل 

: أي .   57 املائدة}كُفَّار أَولياء واتقُواْ اللّه إِن كُنتم مؤمنِني أُوتواْ الْكتاب من قَبلكُم والْ
  . مؤمننيإذ كنتم 

 139آل عمران}والَ تهِنوا والَ تحزنوا وأَنتم اَألعلَونَ إِن كُنتم مؤمنِني {: وقوله تعاىل 
  . إذ : أي

سولَه الرؤيا بِالْحق لَتدخلُن الْمسجِد الْحرام إِن شاء اللَّه لَقَد صدق اللَّه ر{: وقوله تعاىل 
  ـكذَل ونن دلَ معوا فَجلَمعت ا لَمم ملافُونَ فَعخلَا ت رِينقَصمو كُموسؤر نيلِّقحم نِنيآم

  .  27الفتح}فَتحاً قَرِيباً 
يف هذه اآليات ال حتمل معىن الشك ، وليس فيهـا معـىن   ) نْإ(فـ .  )10( إذ شاء : أي

  .  الظرفية ) إذ(اجلزاء وإنما هي مبعىن 
  
   احلديث الشريف 

استشهد الكوفيون مبا جاء يف احلديث عن رسول اهللا ـ صلّى اهللا عليه وسلّم ـ حـني    
  :  فقال دخل املقابر

 ))مؤمنني عليكم أهلَ  دار قومٍ سالم ا إنْ شقونَ ، وإنألنـه  إذ : أي   ))اَء اُهللا بكم الح
  .   )11(  الجيوز الشك يف اللحوق م
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   من الشواهد الشعرية 

  : قال الشاعر 
                ومسعت َلَحها اليت حفَلْفتكانَ إنْ      ت سمعغَ كير ذقْرِي و   

  .  إذ : أي
  : ومنه أيضا قول الفرزدق 

                 عزجةَ أُذْنا أنْ أتبيتا قُتزا      حملْ ،جِهارو عزجلِ تازِمِ ابنِ لقَتح  
  " . إذ"يف البيت ليست للشرط ملضيه، وإنما هي مبعىن " إذ"يرى الكوفيون أنّ 

  : قول اآلخرو 
                عزجيطُ بانَ أنْ أتاخلَل عدلُ     املُوبحفَا والص نةَ مزع قَطِّعاملُت   

.  األنبـاري   حسب تعبري أيب الربكـات من أن تحصى والشواهد على هذا النحو أكثر 
مسعـت  : (والكالم تعليل لقولـه  ) إذ(هاهنا مبعىت ) إن(وتعليل الكوفيني هلذا البيت أنّ 

   ا ألنّ مسعك سليم غري ذي وقر مسعت حلفته: فإنّ املراد عندهم ) حلفتها
ألن القصد تعلـق   وذلكصل يف الشرط أن يكون مستقبال ،ي دعاهم إىل هذا أن األوالذ

اجلواب عليه ، وتعليق الشيء اليكون على شيء مضى ، ألنه حينئذ ال فائدة يف تعليـق  
تدخل ) إنْ(وجود اجلواب عليه ، وإنما يكون التعليق فيما يأيت من الزمان ، فلّما وجدوا 

  . ) 12 ( ))إنما يراد ا التعليل إنه اليراد ا التعليق حينئذ ، و:  على الفعل املاضي قالوا
  

   أدلة البصريني
  

غري دليل واحد ، وهو الوضع ) إذ(الشرطية مبعىن ) إن(مل يقدم البصريون يف منعهم وقوع 
: قال أبو الربكات األنباري موضحا رأيهم مبا نصه . أن تكون شرطا ) إنْ(األصلي لـ 

أن تكون شرطا ، ) إنْ(أمجعنا على أن األصل يف : البصريون فاحتجوا بأن قالوا  وأما(( 
أن تكون ظرفا، واألصل يف كلّ حرف أن يكون دالّا على ما وضع لـه  ) إذ(واألصل يف 
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يف األصل ، فمن متسك باألصل فقد متسك باستصحاب احلال ؛ ومن عدل عن األصـل  
  )13()) دليل هلم يدلّ على ما ذهبوا إليه  بقي مرنا بإقامة الدليل ، وال

 دعبأَ : (( ذا قال أبو حيان ل ، "إذ"مبعىن " إنْ"ومتسكهم باألصل جعلهم يستبعدون جميء
مة، فأخر" إذ"مبعىن " إنْ"جعل  نة إىل الظرفي14())  جها عن الشرطي(    
  

   نقد البصريني ألدلة الكوفيني
  

وإِن كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى {: تجاجهم بقوله تعاىل أما اح: (( جاء يف اإلنصاف 
 نيقادص متإِنْ كُن اللّه ونن داءكُم مدهواْ شعادو هثْلن مم ةورواْ بِسا فَأْتندب23البقرة}ع .

)) شرطية تفيد معىن الشك إنّ إنْ ال: ((فيه شرطية ، وقوهلم ) إنْ(فال حجة هلم فيه ،ألنّ 
، جريا علـى عـادام يف إخـراج    عملها العرب وإن مل يكن هناك شكوقد تست: قلنا

 وإن مل يكن هناك شك إنْ كنت إنسانا فأنت : ((ومنه قوهلم ،  ...كالمهم خمرج الشك
: اهوإن كان ال يشك يف أنه إنسان وأنه ابنه ، ومعن)) تفعل كذا ، وإنْ كنت ابين فأطعين 

أنّ من كان إنسانا أو ابنا فهذا حكمه ، فخاطبهم اهللا تعاىل على عادة خطام فيما بينهم 
(( ) 15( .  
  

وقف أمامها البصريون حـائرين ،  بقيت آية واحدة من اآليات اليت استدلّ ا الكوفيون 
خلُن الْمسجِد الْحرام إِن شاء لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْحق لَتد{: وهي قوله تعاىل 

   ونـن دـلَ معوا فَجلَمعت ا لَمم ملافُونَ فَعخلَا ت رِينقَصمو كُموسؤر نيلِّقحم نِنيآم اللَّه
  .27الفتح}ذَلك فَتحاً قَرِيباً 

أن يكـون  (( : حدمها أ :فأجابوا عن ذلك بوجهني بينهما أبو الربكات األنباري بقوله  
لتدخلُن املسجد احلرام آمنني إنْ شاء اهللا : االستثناء وقع على دخوهلم آمنني ، والتقدير فيه

 .  

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

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


   2010لسنة   3/ العدد     مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب         إن الشرطية مجيء
 

 
426 

،كما قال تعاىل  طريقة التأديب للعباد ليتأدبوا بذلك أن يكون ذلك على: والوجه الثاين 
إِلَّا أَن يشاَء اللَّه واذْكُر ربك إِذَا نِسيت وقُـلْ   ولَا تقُولَن لشيٍء إِني فَاعلٌ ذَلك غَداً{ : 

  . 24ـ 23الكهف }عسى أَن يهدينِ ربي لأَقْرب من هذَا رشداً 
أدبه احلق بقوله تعاىل  ملّا  ألنه:ابة عن إشكال احلديث الشريف وهذا اجلواب هو بعينه إج

متسك باألدب وأحال علـى   } إِلَّا أَن يشاَء اللَّه ني فَاعلٌ ذَلك غَداًولَا تقُولَن لشيٍء إِ{: 
  .  )16( ))وإنا إنْ شاء اهللا بكم الحقون : (( املشيئة فقال 

) إنْ(( (إنّ : بقوهلم  ) رِقْي وذ ريغَ كعمس انََإنْ كَ(وأجاب البصريون عن قول الشاعر 
عـن جـواب   ) تعمسو: ( ، واستغىن مبا تقدم من قوله فيه حرف شرط ، ال مبعىن إذ 

   )17( ))الشرط لداللته عليه على ما بينا 
  

  رأي ابن هشام 
:  ر إذ قالاجلمهو  أنه ردد رأيشيأ جديدا ، غري ةال حيمل رأي ابن هشام يف هذه املسأل

جـيء بـه   بأنه شرط )) إن كنتم يف ريب : ((      فأجاب اجلمهور عن قوله تعاىل((
إن كنت ابين فال تفعل كذا وعن آية املشـيئة ـ   : للتهييج واإلهلاب ، كما تقول البنك 

بأنه تعليم للباد كيـف يتكلّمـون إذا   ) لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللا آمنني: (يعين 
أخربوا عن املستقبل ، أو بأن أصل ذلك الشرط مث صار يذكر للتـربك ، أو أنّ املعـىن   

لنمنكم أحد قبل الدخول  لتدخ 18( .... ))مجيعاـ إن شاء اهللا ـ أالّ ميوت(     
  

 رأي اإلمام الرضي  
، قـالوا يف قولـه   ) إذْ(مبعىن ) إنْ( وعند الكوفيني جتيء: (( سألة بقوله عرض الرضي امل

  .  عنه تعاىل اهللا ،مفيدة للشك" إنْ"، ألن  إا مبعىن إذْ)) بٍييف ر متنكُ وإنْ: (( تعاىل 
ليست للشك ، بل لعدم القطع يف األشياء اجلائز وقوعهـا وعـدم   " إنْ"أنّ : واجلواب 

إنه تعاىل يستعمل الكلمات استعمال : وقوعها ، ال للشك ، ولو سلّمنا ذلك أيضا ، قلنا
املخلوقني ، وإن كان يستحيل مدلوهلا يف حقّه تعاىل ، لضرب من التأويل ، كقوله تعاىل 

 ) :ليقـال  حيث التخيري يف صورة االبتالء ، وملا كان التكليف من ) وكم فيما آتاكم لُب
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:( ، فكذا قال تعاىل ...كانوا يف صورة من يرجتى منهم ذلك  ملا) قونتم تكُلَّعلَ: (تعاىل 
،  ملّا كان أمرهم يف نفسه حمتمال لإلميان وضده) بٍيم يف رتنكُ وإنْ(، و) م مؤمننيتنكُ إنْ

  )19 ( )). ولالرتياب وضده ال بالنسبة إىل علم الباري تعاىل 
وكان لبعض األساتذة احملدثني وقفة مع رأي الرضي هذا ، أرى أا جديرة بالذكر هنا ، 
ألا تفيد الباحثني يف تدقيق اآلراء ومتحيصها قبل االستدالل ا ، ولو كانـت لإلمـام   

  .  خذ باإلنصاف يف كلّ مواقفهث أن يأفعلى الباحالرضي أولغريه 
ورأي الرضي لنا وقفة معه ، وخباصـة عنـدما   : (( قال الدكتور عبد العال سامل مكرم 

عدم القطع يف األشياء اجلائز وقوعها ، وعدم وقوعها إنْ ليست للشك بل ل(( إنّ : قول ي
ارة واختلفـت  يف رأيي أن عدم القطع يف األشياء هو الشك بعينه مهما اختلفت العب)) 

األلفاظ ـ فلم يأت جبديد حينما قال هذا القول الذي ال خيتلف عن معىن الشك ، وإن  
لننظر . وإذا رجعنا اىل تعريفات الشك وجدنا السند والدليل ملا نقول . اختلفت األلفاظ 

الشك هـو التـردد بـني    : ((؟ ) التعريفات(ماذا يقول ابن السيد عن الشك يف كتابه 
الشك ما استوى طرفاه ، : وقيل)) ضني بال ترجيح ألحدمها على اآلخر عند الشاك النقي

ففي تعريفي الشك عند ابـن  ... )) وهو الوقوف بني الشيئني ال مييل القلب اىل أحدمها 
السيد نلحظ أنه ال فرق يف معىن الشك بني ما قاله الرضي ، وما قالـه ابـن السـيد يف    

ويف رأيي أن الرضي جانبه . تلف األسلوب ، واختلفت األلفاظ تعريف الشك ، وإن اخ
  )20()) ركب الصعب يف التأويل والتقدير التوفيق حينما ركب هذا امل

  
   رأي املفسرين

 اهللا قـول  حنو القرآن من كثري يف" إذْ" مقام يف "إنْ" يقيمون املفسرون: ((قال ابن قتيبة 
واْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بقي مـن الربـا إِن كُنـتم مـؤمنِني     يا أَيها الَّذين آمن{:وعز جل
والَ تهِنوا والَ تحزنوا وأَنتم اَألعلَونَ إِن كُنتم مـؤمنِني  {:وعز جل وقوله  278البقرة}
   ) 21(.  139آل عمران}
رضه لنقف على حقيقة القضية وسأحاول عكان للمفسرين يف هذه املسألة رأي ،  إذن  

  . يف ضوء التفسري القرآين 
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رأي الطربي   
: يف قولـه تعـاىل   ) انْ(ذكر الطربي أن القرآء اختلفوا يف كسر اهلمزة وفتحهـا مـن   

 واختلفت: ((فقال .  5الزخرف}كُنتم قَوماً مسرِفني  أَفَنضرِب عنكُم الذِّكْر صفْحاً أَنْ{
" إنْ"مـن  األلف بكسر" كُنتم إنْ"والكوفة املدينة قراء عامة فقرأته ذلك، راءةق يف القراء
 مكـة  أهل قراء بعض وقرأه. مسرفني قوما كنتم إذْ صفحا الذكر عنكم أفنضرب: مبعىن

 أهـل  واختلف .كنتم ألن: مبعىن ،"نْا"من األلف بفتح" أنْ"البصرة قراء وعامة والكوفة
 ألن فتحت: البصرة حنويي بعض فقال املوضع، هذا يف أن من فاألل فتح وجه يف العربية
 ماضـيا،  شيئا أراد فكأنه فتحها من: الكوفة حنويي بعض وقال. كنتم ألن: الكالم معىن
: أردت إذا ويكسـر  ين،تمرح إذ: تريد ين،تمرح أنْ أتيت: الكالم يف تقول وأنت: فقال
إنْ أتيت تحرال:( ومثله. ينمو يكُمنرِمآنُ جنمٍ شأَنْ قَو  وكُمـدأنْ( و)  ص  وكُمـدص  (
)  أَسـفًا  الْحديث بِهذَا يؤمنوا لَم إِنْ آثَارِهم علَى نفْسك باخع فَلَعلَّك( و  .وبفتح بكسر

  :  الفرزدق قول تنشد والعرب: قال
                      عزجةَقُ أُذْنا أنْ أتبيتا تزا       حملْ ، جِهارو عزجلِ تازِمِ ابنِ لقَتح   

  : وينشد: قال
                     عزجيطُ بانَ أنْ أتاخلَل عدلُ       املُوبحفَا والص نةَ مزع قَطِّعاملُت   

 يف القول من لصوابوا .والفتح الكسر من صاحبه يف ما البيتني من واحد كل ويف: قال
 قـرأة  يف مشـهورتان  قراءتـان  املوضع هذا يف األلف يف والفتح الكسر أن: عندنا ذلك

" نْا" تقـدم  إذا العرب أن وذلك فمصيب، القارئ قرأ فبأيتهما املعىن، صحيحتا األمصار
 إنْ أقوم: فقالوا اجلزاء، هلا فمحضوا أحيانا، ألفها كسروا مستقبل فعل اجلزاء مبعىن وهي

 ألنْ بتأويـل،  قمـت  أنْ أقوم: فقالوا املعىن، ذلك ينوون وهم أحيانا، وفتحوها قمت،
: فقالوا" أنْ"من األلف بفتح إال يتكلموا مل ماضيا الفعل من تقدمها الذي كان فإذا قمت،
  )22(  )) .الشعراء شعر وتتابع الترتيل، جاء وبذلك قمت، أنْ قمت

فقد وضح مبا ال يدع جماال للشك أنّ كسر مهزة  ذلك هو نص الطربي يف هذه املسألة ،
  "  .  إذْ: "مبعىن " إنْ"اليت قرأ ا أهل املدينة وأهل الكوفة على تقدير أنّ " إنْ"
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  الزخمشريرأي 
  
 فـإن .  )كنـتم  إذ(و)  كُنتم إنْ(  ءىرِوقُ.  متنكُ ألنْ:  أي  )قوما مسرفني  كُنتم إِنْ( 

 من هو:  قلت  ؟ البت على مسرفني كانوا وقد ، الشرطية إن ىنمع استقام كيف:  قلت
 ، لثبوتـه  املتحقق ، األمر بصحة ]املواثق:أي[ لِّداملُ عن يصدر أنه ذكرت الذي الشرط

 يف لُيخي ولكنه بذلك؛ عامل وهو ، يقِّح ينفِّوفَ لك تلْمع كنت إنْ :األجري يقول كما
 هحوضـو  مع ، االستحقاق يف شك له نم لُعف احلق عن روجاخل يف كتفريطَ أنَّ كالمه

  )23( . له استجهاالً
  
  

   رأي الفخر الرازي
  

 األلـف  بكسـر } كُنـتم  أَن{ والكسائي ومحزة نافع: (( قرآءة  ذكر الفخر الرازيّ أن
 كقولـه  إذ مبعىن) إن( وقيل ، صفحاً الذكر عنكم نضرب ال مسرفني كنتم إن:  تقديره
 فـاجلزاء  وباجلملة) 278:  البقرة(} مّؤمنِني كُنتم إِن الربا من بقى ما وذَروا{:  تعاىل
    ) 24())  مسرفني كنتم ألن أي التعليل على األلف بفتح الباقون وقرأ ، الشرط على مقدم

  
  رأي أيب حيان

  
 كـان  وإسـرافهم  ، اهلمزة بكسر:  خوانواأل نافع قرأ((  } مسرِفني قَوما كُنتم أَنْ{ 

 علـى  أو ، املتحقق غري على إال تدخل ال اليت الشرطية إن عليه دخلت فكيف. متحققاً
 عن يصدر أنه ذكرت الذي الشرط من هو:  الزخمشري قال ؟ زمانه أنبهم الذي املتحقق
  املُدلِّ

 وهو ، حقي ينفوفِّ لك عملت كنت إن:  األجري يقول كما ، لثبوته املتحقق األمر بصحة
 يف شك له من فعل احلق عن اخلروج يف تفريطك أن كالمه يف خييل ولكنه ، بذلك عامل
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 أجل من أي ، اهلمزة بفتح أن:  اجلمهور وقرأ. له استجهاالً ، وضوحه مع ، االستحقاق
  :  الشاعر قال. كنتم أن

  .   )25(   املودع اخلليط بان أن أجتزع
  

 رأي اآللوسي  
  

 تسـتعمل  كانت وإن شرطية اجلملة أن على اهلمزة بكسر كنتم إن خوانواأل نافع وقرأ
 يف متردد كأنه املخاطب جعل على بناء هنا ا جيء لكن حمقق أمر وإسرافهم للمشكوك

 ما بصورة لتصويره اإلسراف بارتكابه اجلهل إىل نسبته إىل قصدا فيه شاك الشرط ثبوت
 الشـرط  ألن هـذا  إىل حاجة ال:  وقيل يعقل ممن صدوره وعدم انتفائه لوجوب يفرض

 لالستقبال تقلبه ال كان على الداخلة إن بأن ورد مبتحقق ليس وهو املستقبل يف اإلسراف
     )26(.  إذ مبعىن هنان  إ:  قيل ولذا األكثر عند
  

  رأي ابن عاشور
  

 فتكون " إنْ " مهزة بكسر ) متنكُ نْإ: ( وخلف جعفر وأبو والكسائي ومحزة نافع قرأ(( 
 الـذي  الشرط يف تقع أن الشرطية " إِنْ " استعمال يف الغالب كان وملا ، شرطية " إنْ "

 يف " إنْ "ـ ب فاإلتيان ، وقوعه املتيقن للشرط هي اليت)  إِذَا(  خبالف وقوعه متوقعاً ليس
 يشك من مرتلة إسرافهم املعلوم املخاطبني ترتيل لقصد ) مسرفني قوماً كنتم إنْ: (  قوله
 ثقة هذا ويف.   إسرافهم يزيل أن شأنه من القرآن صدق على األدلّة توفر ألن إسرافه يف

  .  عنه اإلعراض يف إمعام على التوبيخ من وضرب القرآن حبقّية
 " أنْ " جعـل  على اهلمزة بفتح ويعقوب عمرو وأبو وعاصم عامر وابن كثري ابن وقرأه

 بسبب تذكريكم نترك ال أي ، إسرافكُم ألجل أي ، حمذوفاً التعليل الم وتقديرِ مصدرية
   )27( ))بكم رمحة التذكري نعيد نزال ال بل مسرفني كونكم
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  احملدثني  بعض رأي
أنك : (( الدين عبد احلميد أنّ مما يؤيد الكوفيني فيما ذهبوا إليه  ذكر املرحوم حممد حمىي

ذكر بعدها جـواب ؛ وأنّ  واألبيات ـ مل ي ـ فيما ذكروه من اآليات الكرمية " إنْ"جتد 
وكذلك األبيات الـيت  وقُرِئ بفتحها ؛ " إنْ"اآليات قد قُرِئ يف كلٍ منهما بكسر مهزة 

كون الفعل بعـدها ماضـيا ،   : رووها تروى بكسر اهلمزة وبفتحها ؛ فهذه ثالثة أشياء 
وقد متحل . شرطية " إنْ"وكلّها متنع أن تكون . وعدم ذكر اجلواب، ورواية فتح اهلمزة 
أما مضي الفعل فزعموا أنه ـ وإن كان ماضيا  : البصريون يف كلّ واحد من هذه الثالثة 

إنْ يتبـين  : يف اللفظ مستقبل يف املعىن ؛ ألنه سبب ملا أريد التعليق عليه ، أو ألن املراد 
ا عليه وهو مراد ، وأمكذا ، وأما عدم ذكر اجلواب فقد ادعوا أنه حمذوف لداللة الكالم 

   )28()) فتح اهلمزة فقد أنكروا وروده
  
يف عجالـة ،   أيضا ذكر األستاذ عباس حسن ـ يف كتابه النحو الوايف ـ  هذه املسألة  و

أنّ : التعليلية " إذ"مبعىن ] إنْ:أي[ وحجة القائلني بأا : (( وأمجل حجة الكوفيني بقولك 
يقتضي ترتب أمر على أمر ؛  ألنّ التعليق ) 29 ( ذكورة ؛التعليق غري صحيح يف األمثلة امل

ذ لوكـان متحققـا   إيكون غري متحقق وال حاصل وقت الكالم ) املسبب(فاألمر الثاين 
اإلميان وعدمه يف االية األوىل : يف حني . تعليق وقت الكالم مل يكن هناك معىن للحاصال

معلوم قطعا هللا الذي ال خيفى عليه شيء ]  ننيؤمم متنكُ إنْ وا اَهللاقُوات: هي قوله تعاىل [ 
 ( . ))و حمقق الوجود وقت الكالم مما كان ، أو هو كائن ، أو سيكون يف املستقبل ، فه

30(  
ـ لَ: (يف كالمه على معىن املشيئة يف قوله تعـاىل   وهكذا ميضي األستاذ تدلُخـ  ن املسجد 

ـ بكـم الح  شاء اُهللا وإنا إنْ( احلديث الشريف ويف) اهللا آمنني اَءش إنْ امرحالَ مثّ )  ونَقُ
قد يؤتى ا للشرط احملقق ؛ لنكتـة  " إنْ"ـ بأنّ   ليت ذكرهاخيلص ـ بعد هذه احلجج ا 

  . ) 31( إن كنت ابين فافعل كذا : البنه بالغية ؛ كالتهييج يف اآلية ، كما يقول الوالد
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الواقع : (( رأي خاص به يف هذه املسألة إذ قال  كان للدكتور عبد العال سامل مكرمقدو
أنّ سبب املعركة النحوية بني البصريني والكوفيني قائم عل أساس أنّ البصريني هلم منهج 

الشرطية عندهم حتمل معىن الشك ، ألنّ اجلزاء مترتب " إنْ"صارم يف قضايا النحو ، فـ 
وحتقق الشرط أمر مشكوك فيه ، فـإذا   على الشرط ، فإذا ما حتقق الشرط حتقق اجلزاء ،

إنْ تذاكر تنجح ، فإنّ املذاكرة بدخول إنْ عليها ليس حتققها واقعا لكنه قد يقع ، : قلنا 
ومع صرامة منهج .... حدوث الشرط ، واحتمل عدم حدوثه فبدخول إن احتمل األمر 

إىل التأويـل   ونالبصريني جند أم ليحافظوا على أصوهلم ، ويصونوا منهج مذهبهم يلجئ
ويف رأيي أن منهج الكوفيني جمرد من التعقيد ، خالٍ من التأويل، سليم مـن  . والتقدير 

يف أساليب اللغـة  ؟ وهذا أمر معترف به " إذ"مبعىن " إنْ"التقديرات ، فما املانع أن تكون 
ـ  اب العربية ، فاحلروف حتمل معىن احلروف ، واألفعال أيضا حتمل معىن األفعال، وهذا ب

على   .) التضمني(وهو باب . واسع ، فتحه على مصراعيه ابن جني يف كتابه اخلصائص 
إن األصل يف إنْ تكون للشرط ، ومن : أنّ البصريني قد التزموا منهم احلرفية حينما قالوا 

  . متسك باألصل فقد متسك باستصحاب احلال 
القول ختتلف وتتباين حسب  إن أساليب ، أي أصل هذا الذي يستمسك به البصريون ؟

ولو . اختالف املواقف ، وتباين األحوال ، فلكل موقف أسلوب ، ولكل حالة تركيب 
ما كـان   حواهلا، ومقاماا لعرفوا أم لوينا أعناق البصريني حنو البالغة ، ومواقفها، وأ

ـ جيب أن يستمسكوا ذه القوانني الصارمة ، فليست األساليب العربية قوالب ج دة ، ام
 على غرارها األساليب ، ألنّ األساليب العربية كما قلت تصب فيها الكلمات ، وتوضع

   ) 32 ()) تبطة باملقام ، ولكل مقام مقال مرتبطة باملوقف ، مرتبطة باهلدف ، مر
كتابـه   القزويينذكرها اخلطيب  الشرطية استماالت كثرية" إنْ"وذكر الدكتور أن لـ 

التجاهـل ،  : يف مقام القطع بوقوع الشرط لنكتة كـ " إنْ"أن تأيت : منها . اإليضاح 
إنْ : لمن يكذَِبك فيمـا ختـرب   : الستدعاء املقام إياه ، وكعدم جزم املخاطب كقولك 

  . صدقت فقل ماذا تفعل 
إن : ذي أبـاه  }، كما تقول ملن يوكترتيله مرتلة اجلاهل لعد جريه على موجب العلم 

  .  تفعل كان أباك فال
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  . وكالتوبيخ على الشرط ، وتغليب غري املتصف بالشرط على املتصف به 
وإِن كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتواْ بِسورة من مثْله وادعواْ {: ومنه قوله تعاىل 

 نيقادص متإِنْ كُن اللّه ونن داءكُم مدهفإنه حيتمل أن يكون للتوبيخ على .  23لبقرةا}ش
وحيتمل أن يكون لتغليب غري املرتـابني  . الريبة الشتمال املقام على ما يقلعها من أصلها 

   )33(  .احلق وإنما ينكر عنادا  منهم ، فإنه كان فيهم من يعرف
  .  األسباب اليت دعت الكوفيني إىل هذا القول

رى أنه آن األوان للكشف عـن  واملفسرين يف هذه املسألة أ هذا العرض آلراء النحاة بعد
 .الظرفية " إذ"الشرطية و" إنْ"هذه العالقة بني  أنْ يوجدواالذي دعت الكوفيني  األسباب

  : ألسباب عديدة منها ـ فيما يبدو يل ـ ن هذا القول مل يأت اعتباطا منهم ، بل جاء إ

من حيث اقتران جواب األخرية الظرفية " إذ" رطية والش" إنْ"الشبه بني  إىل م نظروا أ أـ
  :ومنه اآليات اآلتية . الشرطية " إنْ"معاملة  " إذْ" بالفاء فلذلك عوملت

وقَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا لَو كَانَ خيراً ما سبقُونا وإِذْ لَم يهتدوا بِـه  {: قال تعاىل 
لَولَا جاؤوا علَيه بِأَربعة شهداء فَـإِذْ  {: وقال .  11األحقاف}ذَا إِفْك قَدمي ه فَسيقُولُونَ

أَأَشفَقْتم أَن تقَدموا {: وقال . 13النور}لَم يأْتوا بِالشهداء فَأُولَئك عند اللَّه هم الْكَاذبونَ 
إِذْ لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه علَيكُم فَأَقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَـاةَ  بين يدي نجواكُم صدقَات فَ

  .   13اادلة}وأَطيعوا اللَّه ورسولَه واللَّه خبِري بِما تعملُونَ 
، أنشد أبو الفتح " إنْ"، وذلك لشبهها بـ " إذ"وأغرب ما دخلت عليه : قال ابن هشام 

 :  
                 ةبِجِز ألن شربت علي بتغَض      فإلذْ غَضروفبخب نألشرب ت ِ  

لَولَا جاؤوا علَيه بِأَربعة شهداء فَإِذْ لَـم يـأْتوا   {: وهو نظري دخول الفاء يف قوله تعاىل 
 ندع كلَئاء فَأُودهونَ   بِالشبالْكَاذ مه 13النور }اللَّه  .  

  )34( ))فدخلت الفاء بعدها كما تدخل يف جواب الشرط " إنْ"بـ " إذ"شبهت 
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 قُولُونَ: (( وأما قوله تعاىل : (( وجاء يف شرح الكافية للرضييفَس وا بِهدتهي إِذْ لَمو (( ،
فإلجراء الظرف جمرى كلمة الشرط  )) فَإِذْ لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه علَيكُم فَأَقيموا: ((وقوله 

  ، كما ذكر سيبويه يف حنو
   ) 35 ( ))مطّرد  " إذْ"وذلك يف ...  ، ) )زيد حني لَقيته فأنا أُكرِمه : (( قوهلم  
  
يف ) الكـاذبون  (منصوب بـ " إذ) : "فَإِذْ لَم يأْتوا: ( قوله : (( : جاء يف الدر املصونو

     ) 36(  ))وهذا الكالم يف قوة شرط وجزاء ) . ند اللَّه هم الْكَاذبونَفَأُولَئك ع: ( قوله 
الشرطية " إنْ"أا مبعىن : ها من" إذ"ويف حديثه أيضا عن آية اادلة ذكر ثالثة أقوال لـ 

 .) 37 (     

النقطة من حيث اللفظ كما بين يف  ة ظاهرالظرفي" إذ"الشرطية و" إنْ"أنّ الشبه بني  ب ـ     
" إنْ"من املعلـوم أنّ  و ) 38(.تأيت للتعليل "إذ" أنّ قد ذُكرأما من حيث املعىن ف. لسابقة ا

ين أكرمتك هو مبعىن تيتإنْ أَ: أنّ قولك : بدليل  والشرط يكون فيه معىن العلة ،  للشرط
      ) 39(  .ي إلكرامك نِتإئْ: 

إنْ فيها ، فلذلك جند املفسرين قد كثـرت   أن بعض اآليات القرآنية يصعب تأويل _ ج
قوله تعـاىل   حنو القرآنية  جل اإلشكال احلاصل يف ورود إنْ يف بعض اآلياتأقواهلم من أ

وإِن كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتواْ بِسورة من مثْله وادعواْ شهداءكُم مـن  {:
اللّه وند  نيقادص مت23البقرة}إِنْ كُن .  

آل }والَ تهِنوا والَ تحزنوا وأَنتم اَألعلَونَ إِن كُنتم مؤمنِني {: ومنه أيضا قوله جلَّ ذكره  
ن كُنـتم  يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بقي من الربا إِ{: وقوله  . 139عمران

 نِنيمؤ278البقرة}م  .  
لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْحق لَتدخلُن الْمسجِد الْحرام إِن شاء اللَّه آمنِني {: وقوله  

من دون ذَلك فَتحـاً   محلِّقني رؤوسكُم ومقَصرِين لَا تخافُونَ فَعلم ما لَم تعلَموا فَجعلَ
  .  27الفتح}قَرِيباً 
  . فالجيوز أن تكون هاهنا  الشك ؛ ألن إنْ الشرطية فيها معىن وذلك
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 40(. ))إالّ فيما كان مشكوكا يف وجوده) أي إنْ الشرطية (ال تستعمل : (( قال النحاة  

    ) 41(. األنباري   شك أن كانوا يف شك حسب تعبري أيب الربكات ومن اجل هذا  فال )
ال بـد أن  وجه إنْ يف اآليات السالفة ؟  هو مان هذا هو استعمال إنْ الشرطية فوإذا كا

" إنْ"إن :  فقد قال النحاة واملفسرون.  املسألةالوحيد من هذه  يكون التأويل هو املخرج
 مل الكل نألجيء ا من باب التغليب  )) وإن كنتم يف ريب : ((الشرطية يف قوله تعاىل 

جيء ا من باب التهكّم : ، وقيل  املرتابني على منهم املرتابني غري فغلب مرتابني يكونوا
))  تدخلُن الْمسجِد الْحرام إِن شاء اللَّه آمـنِني لَ  : ((جيء ا يف قوله تعاىل : وقيل م ،

ل ، أو من باب التربك ، وقيل من باب تعليم العباد كيف يتكلّمون إذا أخربوا عن املستقب
       ) 42(.  غري ذلك: 

ـ "  . إذ"مبعىن " إنْ"وكلّ هذه األقوال وغريها جيء ا للتخلّص من القول مبجيء  و ول
  . ؟  الشرط سيكون قطعي الوقوع أم قطعي الالوقوع  سلّمنا ذه األقوال فهل

افا لرأي الكوفيني إذ قال وهو نصأجد أنّ السعد التفتازاين كان أكثر إومن أجل هذا فإين 
 للمخـاطبني  تعاىل وقوله()) : ( بٍيم يف رتنوإنْ كُ(( يف قوله تعاىل  " إنْ"يتحدث  عن 

 يكـون  ان حيتمل : أي حيتملهما ،} عبدنا على نزلنا مما ريب يف كنتم وان { املرتابني
 يف كـان  النـه  رتابنيامل على املرتابني غري لتغليب يكون وان املذكور والتصوير للتوبيخ

 حبث وههنا. هلم ارتياب ال كأنه اجلميع فجعل عنادا ينكر وامنا احلق يعرف من املخاطبني
 يصـح  فال الالوقوع قطعي الشرط كان املرتابني غري مبرتلة اجلميع جعل إذا نهأ: وهو ،

 تملـة احمل املعـاين  يف تسـتعمل  امنا الا الوقوع قطعي كان إذا كما فيه"  نْإ " استعمال
 نّإ الكوفيون زعم وهلذا.  املستقبل يف االرتياب حدوث على ههنا املعىن وليس املشكوكة

    ) 43( )) إذ مبعىن ههنا "  نْإ "
  

 آل عمران}والَ تهِنوا والَ تحزنوا وأَنتم اَألعلَونَ إِن كُنتم مؤمنِني {: أما عن قوله تعاىل 
" إذ  " أن تكون مبعىن :  منها يف هذه اآلية" إنْ " ـوجها لفقد ذكر املفسرون أ. 139

 .)44 (    
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 كُنـتم  إِن االعلَونَ وأَنتم{:  كقوله ، إذْ مبعىن إنْ:  وقيل: ((وعللوا سبب هذا بقوهلم 
نِنيمؤّم خيرب مل ألنه ؛ كنتم إذ أي: } مم بعد إال ) األعلون (  بكووقالوا أيضا  إميا ،  :

     ) 45(.  مؤمنني كانوا إنْ بعد إال بعلوهم خيربهم اهللا مل إنّ
وذلك ألـم   " إذْ" هنا مبعىن  "إنْ"ويبدو يل أنّ الكوفيني كانت نظرم أعمق إذ جعلوا 

جوا عليـه  خر: (( قال السيوطي  " إذْ"جبعلهم إياها مبعىن  معىن التحقق "إنْ"لـ   أعطوا
 إن احلرام املسجد لتدخلن {و}  مؤمنني كنتم إن اهللا اتقواو{: تعال قوله) يعين الكوفيني(

 حمقـق  فيه الفعل مما ذلك وحنو } مؤمنني كنتم إن األعلون وأنتم {و}  آمنني اهللا شاء
  .   ) 46())  الوقوع

ذال مكان ب فقد قرأ  زيد بن عليأنّ الكوفيني استدلوا على جميء إن مبعىن إذ بقراءة  _د
ويف هذا تأييد ملا  )47( إذْ : أي)) وأنتم األعلون إنْ كنتم مؤمنيني : ((قوله تعاىل يف النون 

    ) 48 (ذهب إليه الكوفيون 

  اخلامتة
الظرفية " إذ"مبعىن الشرطية " إنْ"والذي يبدو يل يف ختام هذا البحث أنه ال مانع من جميء 

تفيـد الشـك   اليت " إنْ"هوا  املواضع اليت جيء فيها بـ ، ولو أن النحاة وج أو التعليلية
فينا هذه التأويالت لكُ فهي مبعىن إذْ ك فإنْ على باا وإالّإذا كان يف اجلملة ش: بقوهلم 

إال ألم ال يريدون اخلروج عن أمـر  منهم وما ذلك . وتعدد األوجه يف اآلية الواحدة 
  آليـة الواحـدة  وإذا ما نظرنا اىل كثرة التأويالت واآلراء يف ا. قعدوه ، أو قول التزموه 
بأ م مل يقولوافإننا سنجزم حينئذ يء لوا من شأن الرأي الذي يقول مبجقلِّما قالوه إالّ  لي

فقـد  .ورمبا كان استضعاف هذا الرأي من البصريني متحال ال داعي له " .إذ"مبعىن " إنْ"
د شياء تؤيبعد أن ذكر ثالثة أ رأي البصريني  الدين عبد احلميد وصف الشيخ حممد حمىي

وقد متحل البصريون يف كلّ واحد من (( : رأي الكوفيني يف هذه املسألة بالتمحل إذ قال
أما مضي الفعل فزعموا أنه ـ وإن كان ماضيا يف اللفظ مستقبل يف املعىن ؛  : هذه الثالثة 

ذكر اجلـواب   إنْ يتبين كذا ، وأما عدم: ألنه سبب ملا أريد التعليق عليه ، أو ألن املراد 
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فقد ادعوا أنه حمذوف لداللة الكالم عليه وهو مراد ، وأما فتح اهلمزة فقد أنكروا وروده   
((  )49 (   .  
 "إنْ"ما ليس يف  اخلصوصيات البالغيةيف بعض اآليات له من "  إذْ"وربما كان جميء  

 فوا إِلَى الْكَهفَأْو ونَ إِلَّا اللَّهدبعا يمو موهملْتزتاع إِذنفسها ،  وذلك حنو قوله تعاىل : {و
ينشر لَكُم ربكُم من رمحته ويهيئْ لَكُم } ، من أَمرِكُم مرفَقاً} الكهف16 وقوله:{وقَالَ 

 إِذْ لَمو ها إِلَيقُونبا سراً ميكَانَ خ وا لَونآم ينلَّذوا لكَفَر ينذَا الَّذقُولُونَ هيفَس وا بِهدتهي
 ميقَد اء {: ، وقوله 11األحقاف}إِفْكدهوا بِالشأْتي اء فَإِذْ لَمدهش ةعببِأَر هلَيوا عاؤلَا جلَو

إنّ اشتغال بعض النحاة بالقواعد اليت ألزموا .  13النور}فَأُولَئك عند اللَّه هم الْكَاذبونَ 
على  فعندما نعرضها. ب املعىن املراد من هذه اآليات نفسهم ا ربما كان فيه خبس جلانأ

يها الفعل ال جيوز أن يعمل فيف اآليات السابقة " إذ"قواعدهم فإنهم سيجيبون بأنّ 
ي واملستقبل ، املض: أعين لتضاد الزمانني:  املستقبل الواقع بعدها ، وملَ ال جيوز ؟ اجلواب

فعال حمذوفا يتعلّق به ون لذلك جتدهم يقدر. فاء ال يعمل ما بعدها فيما قبلها الوألنّ 
) 50. ( ا وإذ مل يهتدوا ظهر عنادهم وهكذ: الظرف أي  

سياق أو تعبري هل ي ليس الغرض من اآليات ف. عقل أنّ هذا احلكم يكون متماشيا مع أي
حىت يكون هم مل يقولوه فيما مضى وأنالسابقة أم سيقولون هذا إفك قدمي يف املستقبل 

هناك تعارض بني الزمانني ، بل املقصود أنّ قوهلم هذا قد قيل يف املاضي وسيدومون عليه 
 : اآليـة  ومعىن: (( وللتوضيح أكثر نورد ما قاله صاحب التحرير والتنوير. يف املستقبل 

 فيمـا  بالقرآن ايتهمهد حتصل مل وإذ ) وإذ مل يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدمي : (أي
 عـن  إقالعهـم  يف مطمع ال إذ ،  قدمي إفك هو:   يقولوا أن على فسيستمرون مضى

 واقعة مجلة إىل هنا وأضيفت املاضي للزمن ظرفاً " إذ " كانت وملّا.  املستقبل يف ضالهلم
 : سـيقولون  بأم عنه اإلخبار أن تعني " لَم " حبرف النفي يقتضيه كما املاضي الزمن يف

 مضـى  فيمـا  ذلك يقولون كانوا بأم مؤذن وهو ، املستقبل يف يقولونه أم  إفك هذا
 قبل نزلت أخرى سور يف عنهم احملكية الضالة أقواهلم تصاريف من ذلك قوهلم ألن أيضاً
 فاالستقبال . املستقبل يف هذه مقالتهم على سيدومون:  فسيقولون  فمعىن  السورة هذه
 وقـال { :  إبراهيم عن حكاية تعاىل قوله يف مثله وتكريرها ملقالةا هذه على للدوام زمن
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 : أراد وإمنـا  قبـل  من هداه قد فإنه)  27:  الزخرف(  } سيهدين ريب إىل ذاهب إين
  بـأم )  وسـلم  عليه اهللا صلى(  رسوله اهللا إخبار املقصود فليس.  إياي هدايته سيدمي

 قالوا أم حكي قد وإذ.  طائل اإلخبار هلذا ليس إذ املاضي يف يقولوه ومل  هذا سيقولون
 حاجـة  وال .  عنه يقلعون ال وأم اآلية هذه على سابقة كثرية آيات يف هذا يرادف ما
 عاملـه  علـى  الكالم يف الظرف قدم وحيث . "   إذ " به تتعلق حمذوف فعل تقدير إىل

 دخلـت  ولـذلك  ، " إذ " يف وكثري ، الكالم يف وارد إشراب وهو الشرط معىن أشرب
  ... )  فسيقولون: (  قوله يف هنا جوابه يف الفاء

  .  ) 51 ())    التحقيق على قبلها فيما بعدها ما عمل من الفاء متنع وال 
وإنما جاز إعمـال املسـتقبل الـذي هـو     : ((  ذا املعىن حمله الرضي أيضا إذ قال وه
، ) إذ مل يهتـدوا : (ضية اليت هي ، يف الظروف املا) فأقيموا(، و) فأووا(، و) سيقولون(
حماال  قوع الفعل املستقبل يف زمن املاضي، وإن كان و) ، وإذ مل تفعلوا) إذ اعتزلتموهم(و

قصد املالزمة ، حتى : ، من الغرض املعنوي ؛ أي) أما زيد فمنطلق : (ملا ذكرنا يف حنو 
، كـلّ ذلـك   ، وصارت الزمة هلا كأنّ هذه األفعال املستقبلة وقعت يف األزمنة املاضية 

  )52( )) لقصد املبالغة 
أمـرهم  أيضـا  ولكان . يف تلك اآليات لكانت نصا يف املستقبل " إنْ"ولو جيء بـ . 

، وربما من الداللة على حتقق وقوع الفعلله  " إذ" التعبريبـ إذن . مشكوكا يف وقوعه 
كان مقصد الكوفيني فيمـا   وربما. " إذ"إذا جاءت مبعىن " إنْ"نفس الداللة لـ  كانت

"  إذ "  تأيت مبعـىن  "إنْ"إنّ : عندما قالوا " إذْ"ذهبوا إليه هو داللة حتقق وقوع الفعل بـ
  . فما الضري يف قبول رأيهم هذا ؟ وإذا كان هذا مرادهم 
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  .   213، والجنى الداني  113ینظر المغني _38  
  .  71،  2/70حاشیة الدسوقي على المغني : ینظر _39  
،  2/360البرھان للزركش ي   ، و  5/113المفصل البن یعیش  شرح: ینظر _ 40  

   1/126و المقتضب 
  ،  2/169اإلنصاف : ینظر _ 41  
ح الغی  ب لل  رازي یو مف  ات 3/363و البرھ  ان  1/192روح المع  اني : ینظ  ر _  42 

 43والمغني  1/395 
 43_ 1/83مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني  

   6/220، والبرھان للزركشي   4/217ألحكام القران للقرطبي  الجامع: ینظر _44
  .  4/219والبرھان ،  399 20،وروح المعاني 8/345البحر المحیط _45
  .  1/431اإلتقان للسیوطي _46
  .  25/66وروح المعاني  8/3ینظر البحر المحیط _47
  .  25/66روح المعاني : ینظر _ 48
  .  2/172اإلنصاف _ 49
ومشكل إع راب الق رآن    1/5168والدر المصون  8/45البحر المحیط : ینظر _ 50

3/117   
  26/14روح المعاني  :وینظر ,  26/23التحریر والتنویر _51
  .  512،  4/511للرضي شرح الكافیة _ 52
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  مصادر البحث
  
لجالل الدين السيوطي ، مطبعة مصـطفى البـابي   : اإلتقان في علوم القرآن _1

  .م  1951الحلبي ـ مصر ـ الطبعة الثانية ـ 
لم للدكتور عبد العال سا: في ضوء الدراسات القرآنية والنحوية   "إذْ " أسلوب _2

  . م 1988بيروت ـ الطبعة األولى ـ  ، مؤسسة الرسالة ـ مكرم 
ألبـي  : البصـريين والكـوفيين   :اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين_3 

 االنتصاف مـن اإلنصـاف  : ومعه، البركات عبد الرحمن ابن محمد األنباري  :
  .   ، ال تط  ، دار الطالئع ـ مصر ـ الللشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد 

لجالل الدين محمد بن عبد الرحمن المعـروف  : في علوم البالغة  اإليضاح _4
  . أساتذة األزهرـمطبعة السنّة المحمدية   لجنة من:،تحقيق يلقزوينبالخطيب ا

البحر المحيط ألبي عبد اهللا محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بـن حيـان   _5
ـ بمصرــ  حيان ، مطبعـة السـعادة    بي لغرناطي الجياني الشهير بأاألندلسي ا

  الطبعة األولى ـ 
  هـ   1328                         

  
د محم:، نحقيق لزركشيفي علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبداهللا ا البرهان_6

   . م 1957الكتب العربيةـالطبعة االولىـ أبي الفضل إبراهيم ، دار إحياء
م محمد للشيخ اإلما) بتفسير ابن عاشور التونسيالمعروف (التحرير والتنوير _7 

الرسالةـ بيروت ـ لبنـان الطبعـة األولـى ـ       الطاهر ابن عاشور ، مؤسسة
  . م 2000

 اآلملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمدل: جامع البيان في تأويل _8 
 هـ 1420 ، األولى:  الطبعة، شاكر مدمح أحمد: : ، تحقيق الطبري جعفر يأب
 م 2000 -

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

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


   2010لسنة   3/ العدد     مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب         إن الشرطية مجيء
 

 
442 

 بـن  بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد ألبي:الجامع ألحكام القران للقرطبي _9
م 1935دار الكتب المصرية ، ،  القرطبي الدين شمس الخزرجي األنصاري فرح

 .  
طه . د: لحسن بن قاسم المرادي، تحقيق: في حروف المعاني  الجنى الداني_10 
  . م 1976طبع بجامعة الموصل سنة  حسن ، م

للعلّامـة الشـيخ   :حاشية الدسوقي على مغني اللبيب عن كتب األعاريـب   _11
عبد السالم محمـد أمـين ، دار   :مصطفى محمد عرفة الدسوقي ضبط وتصحيح 

  . م 2007الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان الطبعة الثانية ـ 
قيـق  عبد القادر بن عمـر البغـدادي ، تح  :خزانة األدب ولب لسان العرب _12

مكتبة الخانجي ـ القاهرة ـ الطبعة الثالثة ـ     عبد السالم محمد هارون ، :وشرج
  . م 1989

بن يوسف المعروف بالسمين ألحمد :في علوم الكتاب المكنون  الدر المصون_13
اط، دار القلم ـ دمشـق ـ الطبعـة األولـى      .د:تحقيق  ،الحلبيأحمد محمد الخر 

    . م 1994هـ ـ 1415ـ
 بتفسـير  ( المعروف  المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في معانيال روح_14

 التراث إحياء دار ، األلوسي الحسيني اهللا عبد بن محمود الدين شهابل ) األلوسي
  .  بيروت – العربي

 الكتـاب  دار ،  السجسـتاني  األشعث بن سليمان داود يبأل:  داود أبي سنن_15
  . ، ال ط ، الت  بيروت ـ العربي

،تقديم  لرضي الدين محمد بن الحسن األستراباذي:  ابن الحاجب  كافيةشرح _16
  م2007الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ـ أميل بديع يعقوب ،دار: د

إميـل  : البن يعيش موفق الدين يعيش بن علي ،  تقديم د : شرح المفصل  _17
  . م2001ة األولى العلمية ، بيروت ، الطبعيعقوب ، دار الكتب بديع 

، ) الحسـين القشـيري النيسـابوري    يمسلم بن الحجاج أبل(  صحيح مسلم _18
  بيروت –دار إحياء التراث العربي ،  الباقي محمد فؤاد عبد : تحقيق 
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،  الدينوري قتيبة بم مسلم بن اهللا عبد محمد بيأل :غريب الحديث البن قتيبة _19
 دار  وآدابها العربية اللغة في العليا ساتالدرا دبلوم زرزور نعيم:  صنع فهارسه

    العلمية الكتب
   م 1988 -  ه 1408 االولى الطبعةـ   لبنان – بيروت

لجـار اهللا  : في وجـوه التأويـل   عن حقائق التنزيل وعيون األقاويلالكشاف _20
  . م 1948الحلبي وأوالده ، مصر ـ سنة  الزمخشري ، مطبعة مصطفى البابي

  .  لسعد الدين التفتازاني :   نيمختصر المعا_21
  .   القاهرة، مؤسسة قرطبة ،  مسند اإلمام أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباني_22
حـاتم  . د: ألبي مكي بن ابي طالب القيسي ، تحقيق : مشكل إعراب القرآن _23

  . م 1975صالح الضامن ، مطبعة دار الحرية  ـ بغداد ـ 
د يوسف أحم:  كريا يحيى ابن زياد الفراء ، تحقيق ألبي ز :  معاني القرآن_24

  .دار السرور   نجاتي ومحمد علي النجار ،
مغني اللبيب عن كتب األعاريب لجمال الدين ابن هشام األنصاري ، المغني _25

الفكر هللا ومراجعة سعيد األفغاني ، دارمازن المبارك ومحمد علي حمد ا. تحقيق د
  م   1985 ، بيروت، الطبعة السادسة ،

 محمـد  الدين فخر الفهامة البحر والحبر العالمة العالم ماملإل: مفاتيح الغيب _26
 الكتـب  دار،) بـالفخر الـرازي  (المعروف  الشافعي  الرازي التميمي عمر بن

   ،العلمية
   م 2000 - هـ1421 األولى الطبعة - بيروت 

تحقيق عبد الخالق  بن يزيد المبرد ، ألبي العباس محمد المقتضبالمقتضب _27
  .هـ 1386القاهرة ،  عضيمة ، 

ن ، بيروت ، الطبعة األولـى،  النحو الوافي للدكتور عباس حسالنحو الوافي _28
  .م 2007    هـ1428

قيق أحمـد  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، لجالل الدين السيوطي ، تح_29
  .م 2006 هـ1427ة، العلمية ، بيروت ، الطبعة الثاني شمس الدين ، دار الكتب

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

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

