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Abstract:
One of kinds of (en) is the lightened from dark which means dark

litter of assurance , It is different from the dark because it is neglected

almost .and it is not functional as the dark It enters on the verbal and

nominal phrases in contradiction to the dark which enters only on

nominal phrases.
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المقدمة 
، وعلــى آلــه وصــحبه ومــن وااله ، بســم اهللا والحمــد هللا والصــالة والســالم علــى رســول اهللا 

وبعد .

فقد قال المالقي : ((باب (إِن) المكسورة المخففة ، اعلم أنَّ لها في الكـالم خمسـة مواضـع 

:

…الموضع األوَّل : أْن تكون حرًفا للشرط 

…نفي الموضع الثاني : ْأْن تكون حرًفا لل

…الموضع الثالث : أْن تكون مخففة من الثقیلة 

…الموضع الرابع : أْن تكون زائدة 

.)١( وصلة .))…الموضع الخامس : أْن تكون 

ویتنــاول هـــذا البحـــث الموضــع الثالـــث ، أعنـــي : (إِن) المخففـــة مــن الثقیلـــة ، كمـــا ســـماها 

النحاة . 

أنـــه مـــن الخطـــأ أن نحجـــم عـــن دراســـة علـــى قبـــل أْن أبـــدأ بموضـــوع البحـــث أْن ُأنبـــه أرى و 

مسألة نحویة ، بحجة أنه قد بحثها نحوي من المتقدمین أو المتأخرین ، أو بحثها فالن وفالن من 

ــــه قــــد ت ــــاالدارســــین المحــــدثین  ؛ ألنَّ تكــــررت فیهــــا األســــالیب واألفكــــار كــــون بحــــوث هــــؤالء جمیًع

نَّــه قــد یكــون لــدینا طریقــة أو فكــرة جدیــدة  والمعلومــات ، وخلفــت وراءهــا إشــكاالت لــم تســوَّ بعــد ، وأ

نریــد مــن خاللهــا دراســة هــذه المســألة ذاتهــا ، أو قــد یكــون ثمــة نقــص أو خلــل مــا ، فــي دراســة مــن 

تقّدم ، مما یدفعنا خدمة للغة القرآن الكریم سد هذا الـنقص ، أو إصـالح هـذا الخلـل، وال یتـأتَّى لنـا 

) المخففـة مـن الثقیلـة ، كمـا سـماها النحـاة إنِ (، من ذلـك ة برمتها من جدید ذلك إال بدراسة المسأل

وبینـــوا قواعـــدها ، فقـــد تنـــاول هـــذه األداة بالدراســـة المحـــدثون مـــن الدارســـین والبـــاحثین  ، كاألســـتاذ 

محمــد عبــد الخــالق عضــیمه ضــمن كتابــه : دراســات ألســلوب القــرآن الكــریم ، كمــا درســت ضــمن 

فـي النحـو العربـي وأسـالیبها فـي القـرآن الكـریم ، وهـو رسـالة إِن) الخفیفة المكسـورة الهمـزة)كتاب ،

ماجســتیر، إعــداد طــه عبــد الــرزاق بإشــراف الــدكتور محمــد رفعــت ، جامعــة األزهــر ، وبحــث تحــت 

.ما یخفف من األحرف المشبهة بالفعل للدكتور فاضل السامرائيعنوان :

لدارسین المحدثین ، رأیـت اطالعي على كتب النحاة القدامى والمتأخرین ، وبحوث وبعد ا

.تزال في هذه األداة قضایا تحتاج إلى دراسةأنَّه ال

األولى : تتعلق بإهمال (إْن) عند رفع االسم بعدها ، وعـدم جـواز جعلهـا عاملـة فـي اسـم 

مضمر كالمفتوحة ، فالنحاة في كتب النحو منعوا ، وبعضهم وكثیر من المفسرین أجازوا ذلك في 

  . ١٩٢- ١٨٦) رصف المباني ص١(
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ا ســبب هــذا االخــتالف ؟ وِلــَم ال تقــاس المكســورة علــى المفتوحــة فتعمــل مثلهــا قــي كتـب التفســیر فمــ

اسم مضمر، كما عملت مثلها في اسم ظاهر ؟ وِلَم ال یكـون األمـر علـى العكـس مـن ذلـك فتهمـل 

المفتوحة قیاًسا على المكسورة ؟

الثانیة : االختالف في علة إهمالها .

الثالثة : الغرض من تخفیفها .

  ة : الالم الفارقة .الرابع

وقــــد بحثنــــا هــــذه القضــــایا األربــــع فــــي المبحــــث األول تحــــت عنــــوان : (إِن) المخففــــة بــــین 

اإلهمال واإلعمال .

الخامســة : تتعلــق بــاالختالف بــین مــا ذهــب إلیــه ســیبویه ومــن تبعــه بــأنَّ مــن أنــواع (إِن) 

ســب إلـى الفـراء ومـن تبعـه بــأنَّ المكسـورة الهمـزة والسـاكنة النـون ، المخففــة مـن الثقیلـة ، وبـین مـا ن

(إْن) هذه نافیة بمعنى (ما) ، وقد وجدت كثیًرا من المفسرین من أخذ بهـذا المـذهب فـي التفسـیر ، 

فـــ(إْن) فــي نحــو : إْن زیــٌد لصــادٌق ، أهــي إثبــات  والم (لصــادق) حــرف توكیــد ، أم هــي نافیــة والم 

ي الـذي جعلتـه بعنـوان : (إِن) المخففـة بـین (لصادق) بمعنى (إالَّ) ؟ وهذا ما تضمنه المبحث الثان

اإلثبات والنفي .

وبعد أْن تأكد عندي صواب ما ذهب إلیه الفریـق األول بـرزت عنـدي مآخـذ مـا ذهـب إلیـه 

: مآخـذ المبحـث الثالـث الـذي جعلتـه بعنـوان، وهـذا مـا تضـمنه لفریق الثاني واتضحت أدلة بطالنها

.القول بالنفي واالستثناء وأدلة بطالنه 

(إِن) المخففة بین اإلھمال واإلعمال:المبحث األول
في كتب النحو:المطلب األول 

قــال الرضــي : (ومنــع أبــو علــي فــي المكســورة المخففــة المهملــة مــن تقــدیر ضــمیر الشــأن 

.)١( ا على المفتوحة)ذلك بعضهم قیاسً وجوزبعدها ، 

، ضـمیر الشـأن ، ومـنهم مـن أجـازقـدیر ، أنَّ من النحاة من منع تجامعیةوجاء في رسالة 

مســتنًدا إلــى قــول الرضــي المــذكور ، وٕالــى قــول الزمخشــري فــي كتابــه : األحــاجي النحویــة ، حیــث 

جعل : إْن زیٌد لمنطلٌق ، بتقدیر : إنَّه زیٌد منطلٌق ، على أنَّ ضمیرالشـأن اسـمها والجملـة خبرهـا))
)٢(.

  ٤/٣٦٨) شرح الرضي على الكافیة ١(

  . ١٤٧) إِن الخفیفة المكسورة الهمزة في النحو العربي ص ٢(
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: األحاجي النحویة الذي لم یتسنَّ لـي وعلى الرغم مما قاله الرضي والزمخشري في كتابه 

الحصول علیه فإنَّ النحاة قبلهما وبعدهما قد صرحوا بمنع ذلك من ثالثة أوجه :

یكـون اسـمها أبـًدا ضـمیر أمـر (األول : أنهم فرقوا بین المفتوحة والمكسورة بـأنَّ المفتوحـة (

ولــیس كــذلك المكســورة ، )٢( نــوي))((وأنَّهــا تنصــب االســم وترفــع الخبــر إالَّ أنَّ اســمها م)١( ))وشــأن

.)٣(والزمخشري نفسه أوجب في المفصل جعل المفتوحة من دون المكسورة بتقدیر : أنَّه 

الثاني : أنَّ النحاة عللوا إهمـال (إْن) لـزوال اختصاصـها ، والمقصـود بـذلك جـواز دخولهـا 

عنــد دخولهــا علــى علــى الجمــل الفعلیــة واالســمیة ، وهــذا ممــا یوجــب عــدم تقــدیر ضــمیر شــأن لهــا

الفعل ؛ ألنَّ هذا التقـدیر یجعلهـا مختصـة بالـدخول علـى االسـم ، وهـي عنـدهم لیسـت كـذلك ، ولـم 

ال یجوز فیها إال اإلعمال لبقائها على اختصاصها (یعللوا إهمال المفتوحة ، بل أجمعوا على أنه (

.)٤(باألسماء إال أنَّ اسمها ال یكون إالَّ ضمیر شأن محذوًفا)) 

لثالـــث : تصـــریحهم بهـــذه القضـــیة ؛ إذ أنَّ النحـــاة قبـــل أبـــي علـــي النحـــوي والزمخشـــري ا  

، فقــد استشــهد ســیبویه علــى رفــع االســم بعــد أْن یقــدروا للمكســورة ضــمیر شــأنقــد منعــوا وبعــدهما 

(إِن) المكسورة بما یدل علـى أنَّ األصـل فیهـا ذلـك فقـال : (واعلـم أنهـم یقولـون : إْن زیـٌد لـذاهٌب ، 

.و(لكــن) حــین تخفــف )٥( هــا بمنزلــة (لكــن)  حــین خففهــا))عمــرٌو لخیــٌر منــك ، لمــا خففهــا جعلوٕانْ 

وكذلك (إِن) التي ُجعلت بمنزلتها .)٦(تهمل

واستشهد على نصبها لالسم الظاهر فقال : ((وحدثنا من نثق به أنَّه سمع من العرب من 

ا في االسم الظاهر قلیـل ، وقـد علـل إهمالهـا ، وعبارته تفید أنَّ عمله)٧( یقول : إْن عمًرا لمنطلٌق))
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ذلك أنَّ الحرف بمنزلة الفعـل، فلمـا حـذف مـن نفسـه شـيء لـم یغیـر …] یخففون وینصبون١١١:

ــا أكثــرهم فأدخلوهــا فــي حــروف عملــه كمــا لــم یغیــر عمــل : لــم یــُك ، ولــم ُأَبــْل ، حــین حــذف ، وأمَّ

،)٨( االبتداء حین حذفوا ، كما أدخلوها في حروف االبتداء حین ضموا إلیها (ما)

  . ١٩٥) رصف المباني ص ١(

  . ٢١٧) الجنى الداني ص ٢(

  . ٣٨٧-٣٨٥) ینظر : المفصل ص ٣(

  . ١٧٠البن عصفور ص ) المقرب٤(

  .٢/١٣٩) كتاب سیبویه : ٥(

  .٢/١٣٦) المصدر نفسه: ٦(

  .٢/١٤٠) المصدر نفسه: ٧(

  ٢/١٤٠) المصدر نفسه: ٨(



(إن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم 

١٣٦

ومـن رأى …وقال المبرد : ((فما بالها لمَّاخففت من الثقیلـة المكسـورة اختیـر بعـدها الرفـع 

ل : همـــا بمنزلـــة الفعـــل فـــإذا خففتـــا كانتـــا بمنزلـــة فعـــل  النصـــب بهـــا أو بالمفتوحـــة مـــع التخفیـــف قـــا

�ÁÃ»Ɗƅ§Ã�ƌ»Ɔƈŷ�¿ƈŸž���ŕÆƂƆ· Ɗƈ�Ç̄Ɣ² �Ê¾Ɣ�Àƅ���¾ƅÃƁ�¾ƅ°ž���ŕĎƈŕś�ƌƆƈŷ�ŕÆžÃ°ţƈ�¿ƈŸƔ�¿Ÿſƅŕž���¼Ã°ţƈ

فیــه ، واألقــیس الرفــع بعــدها ، ألنَّ (إْن) إنمــا أشــبهت الفعــل بــاللفظ ال بــالمعنى ، فــإذا نقــص اللفــظ 

.)١( ذهب الشبه))

وجـاز النصـب بهـا إذا كانـت مخففـة مـن …: ((فإن نصبت بها لم تحـتج إلـى الـالموقال

ار كفعل محذوف ، فعمل الثقیلة ، وكانت الثقیلة إنَّما نصبت لشبهها بالفعل ، فلما حذف منها ص

ــا الـــذین رفعـــوا بهــا فقـــالوا، وٕان حـــذف منــه ، كقولـــك : لـــم یــُك زیـــٌد منطلًقـــا الفعــل واحـــد : إنَّمـــا ، وأمَّ

هت الفعل في اللفظ ال في المعنـى ، فلمَّـا نقصـت عـن ذاك اللفـظ الـذي بـه أشـبهت الفعـل رجـع أشب

.)٢( الكالم إلى أصله ؛ ألنَّ موضع (إْن) االبتداء))

إذا قیل : إنَّ المكسورة ُأهملت ؛ آلنَّـه زال شـبهها بالفعـل مـن حیـث اللفـظ بـالتخفیف ، فـإنَّ 

التخفیف  ، فكـــان ینبغـــي أن تكـــون كالمكســـورة مهملـــة ، المفتوحـــة قـــد زال أیًضـــا شـــبهها بالفعـــل بـــ

والحقیقة أنَّ (إِن) المكسورة عند سـیبویه والمبـرد لـم تهمـل لـزوال شـبهها بالفعـل فحسـب، بـل لكونهـا 

تصبح بالتخفیف حرف ابتداء .

هذا فیما یتعلق بإهمالها وعلته ، أمَّا قضیة ربط إهمالها بعدم تقدیر ضمیر بعدها فقد قال 

ه : ((وروى الخلیــل، رحمــه اهللا ، أنَّ ناًســا یقولــون : إنَّ بــك زیــٌد مــأخوٌذ ، فقــال : هــذا علــى ســیبوی

.)٣( قوله : إنَّه بك زیٌد مأخوٌذ))

) الثقیلــــة مــــن الحــــروف التــــي تنصــــب األســــماء ، فــــإذا ورد بعــــدها االســــم  فـــــ(إنَّ

) قد نصبت اسًما مضمًرا ، والتقدیر : إنَّه . مرفوًعا ، فإنَّما هذا یكون على أنَّ (إنَّ

ــا (إِن) المخففــة المكســورة الهمــزة ، فإنَّــه ال یلــزم فیهــا تقــدیر هــذا الضــمیر إذا  أمَّ

دخلــت علــى اســم مرفــوع ؛ ألنَّهــا بــالتخفیف تكــون حــرف ابتــداء مهملــة ، وهــذا مــا عنــاه 

ــا أكثــرهم فأدخلوهــا فــي حــروف االبتــداء حــین حــذفوا ، كمــا أدخلوهــا فــي  بقولــه : ((وأمَّ

)).)٤( االبتداء حین ضموا إلیها (ما)حروف

فشأن (إْن) شأن (إنَّما) ، كلتاهما ترفع االسم بعدها على االبتداء .

  ٢/٣٦٤) المقتضب : ١(

  .١/٥٠) المقتضب : ٢(

  .٢/١٣٤) كتاب سیبویه : ٣(

  . ٢/١٣٧، وینظر : ٢/١٤٠) المصدر نفسه : ٤(



عبد الجبار فتحي

١٣٧

وأوضح المبرد هذه القضیة بقوله : ((فإْن قال قائـل : فمـا بالهـا لمـا خففـت مـن 

الثقیلــة المكســورة اختیــر بعــدها الرفــع  ، ولــم یصــلح ذلــك فــي المخففــة مــن المفتوحــة إالَّ 

ن ترفــع علــى أن یضــمر فیهــا ؟ قیــل : ألنَّ المفتوحــة ومــا بعــدها مصــدر ، فــال معنــى أ

)١( ))لها في االبتداء ، والمكسورة إنَّما دخلت على االبتداء وخبره

)نَّ مـن الفـروق األساسـیة بـین (أِن) المخففـة المفتوحـة الهمـزة (وٕانِ قد أجمع النحاة علـى أف

أْن یقّدر لها معمول محذوف، سموه ضمیر القصة أو ضمیر أنه یجب،رة الهمزة المخففة المكسو 

ــا المكســورة  فــال یصــح أن ُیقــّدر لهــا هــذا الضــمیر؛  الشــأن ؛ ألنَّهــا عنــدهم ال تكــون إال عاملــة، أمَّ

ألنَّهــا عنــدهم مهملــة، وٕاذا وردت عاملــة فإنَّهــا تعمــل فــي ظــاهر ال فــي مضــمر، وقــد صــّرح  النحــاة 

) المكسـورة إذا خففـت ارتفـع الحسن الوراق : ((وهـو أنَّ (إنَّ د قال أبوبهذه الحقیقة وأوضحوها ، فق

) المفتوحة المشددة إذا خففت ُأضمر فیها  وٕانَّما وجب …اسمها ما بعدها باالبتداء والخبر ، و(أنَّ

…) المفتوحة ،  ولم یجب في المكسورة ؛ ألنَّ المفتوحة قد قلنـا إنَّهـا ومـا بعـدها اسـمذلك في (أنِ 

ا المكسورة فهي تقع في صدر الكالم ، فإذا ارتفع ما بعدها لم تكن بنـا ضـرورة إلـى تقـدیر اسـم وأمَّ 

)٢())فیها

أیًضـاوذكر ابن یعیش أنَّ المكسورة إذا ُألغي عملها في الظاهر ُألغـي فـي الحكـم والتقـدیر

مـــا ذلـــك فـــي وأمـــا المفتوحـــة لـــم تلـــغ عـــن العمـــل بالكلیـــة وال تصـــیر بـــالتخفیف حـــرف ابتـــداء ، إنَّ ((

)٣())المكسورة ، بل یكون فیها ضمیر الشأن

ـــك بقولـــه ـــل أنَّ اتصـــال وٕانمـــا أجـــازوا اإلضـــمار فـــي (أنِ ((:وعلـــل ذل ) المفتوحـــة  مـــن قب

یعنـي : اتصـال  )٤())تصـاالنورة باسمها وخبرها اتصال واحد، واتصال المفتوحة بمـا بعـدها االمكس

العامل بالمعمول  واتصال الصلة بالموصول.

ـــال ابـــن عصـــفور فـــي (إنِ  ) المخففـــة المكســـورة الهمـــزة : ((وأمـــا (إْن) فیجـــوز إلغاؤهـــا وق

.)٥())عمالها وال یكون اسمها إال ظاهًراوإ 

وقال الرضي في باب ضمیر القصة والشأن: ((ال یجوز حـذف هـذا الضـمیر لعـدم الـدلیل 

ــــه ... إال مــــع (أنْ  ــــت المفتوحــــة جــــازعلی ــــت فهــــو الزم، إذا خفف كــــر أن وذ )٦(إعمالهــــا))) إذا خفف

ملغـاة فـإذا ُألغیـت ظـاهًرا ألغیـت مطلقًـا ن مقّدر بخـالف المكسـورة الالمفتوحة ((تعمل في ضمیر شأ

  . ٢/٣٦٤) المقتضب : ١(

  ٦٠٤: ص  ) علل انحو٢(

.٤/٥٤٩) شرح المفصل : ٣(

.٥٤٩/ ٤) المصدر نفسه : ٤(

.١٧٢) المقرب ، ص٥(

.٤٦٨/ ٢) شرح الرضي : ٦(



(إن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم 

١٣٨

فــي ضــمیر شــان نمــا عملــت المفتوحــة الملغــاة ظــاهًراوعلــل ذلــك بقولــه : ((وإ  )١())ولــم تعمــل تقــدیًرا

المكسورة فإنها مع جملتهـا لیسـت )مقدر)) إلنها وصلتها بتقدیر المصدر أي المفرد ((بخالف (إنِ 

.)٢( بتقدیر المفرد))

م یجیــزوا تقــدیر ضــمیر شــأن بعــد وجــاء فــي شــرح التصــریح علــى التوضــیح: ((إنَّ النحــاة لــ

) المكسورة المخففة ؛ ألنَّ هذا التقـدیر یجعلهـا عاملـة كالمفتوحـة ، وقـد ذهبـوا إلـى أنَّهـا مهملـة؛ (إنِ 

.)٣(شان بعدها من دون المكسورة))لذلك أختصت المفتوحة بتقدیر ضمیر 

یعنـي  )٤())بشـرط أْن ال یكـون اسـمها ضـمیًرا: ((وقولـه: وُخففـْت (إْن)، أي : صـّبانوقال ال

ولیهـا فعـل وجـب اإلهمـال ، وال یـدعى اإلعمـال وٕانَّ اسـمها ضـمیر ن وقـال: ((فـإنْ به ضمیر الشـأ

لمكســورة علــى الجملــة الفعلیــة ال یصــح ) اأي: عنــد دخــول (إنِ  )٥(الشــأن والجملــة الفعلیــة خبرهــا"))

أنها عاملة في ضمیر شأن محذوف، واإلدعاء بأنَّ الجملة الفعلیة خبرها.باإلدعاء 

((إنَّ المفتوحـة أشـبه بالفعـل ؛ ألنَّ لفظهـا :وعلل عمل المفتوحة من دون المكسـورة بقولـه 

) مقصوًدا به الماضـي أو األمـر ، والمكسـورة ال تشـ به إالَّ األمـر كــ(ِجْد) فكـذلك كلفظ الفعل (عضَّ

، وذلـك أْن جعـل اسـمها ء عملهـا علـى وجـه یبـین فیـه الضـعف أوثرت (أِن) المفتوحـة المخففـة ببقـا

وممــا یوجــب مزیتهــا علــى المكســورة أنَّ طلبهــا لمــا تعمــل فیــه مــن …محــذوًفا لتكــون بــذلك عاملــة 

ـــب المكســـورة مـــا  ـــه إالَّ مـــن جهـــة جهـــة االختصـــاص ومـــن وصـــلیتها لمعمولهـــا ، وال تطل تعمـــل فی

)٦( ))االختصاص، فضعفت بالتخفیف وبطل عملها بخالف المفتوحة
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ذكرهــا ، وال فـــي غیرهــا مـــن كتــب النحـــو التــي رجعـــُت إلیهــا ، كاألصـــول فــي النحـــو البــن الســـراج 

وشــرح عیــون اإلعــراب للمجاشــعي ، والمفصــل فــي علــم العربیــة للزمخشــري، واللمــع البــن جنــي ، 

وكشـــف المشـــكل فـــي النحـــو للحیـــدرة الیمنـــي ، والغـــرة المخفیـــة البـــن الخبـــاز ، واإلرشـــاد إلـــى علـــم 

اإلعـــراب للكیشـــي ، ورصـــف المبـــاني للمـــالقي ، والجنـــى الـــداني للمـــرادي ، ومغنـــي اللبیـــب وشـــرح 

ابن عقیل على ألفیة ابن مالك شذور الذهب البن هشام ، وشرح 

في كتب التفسیر:المطلب الثاني 

. ٢/٤٦٩) المصدر نفسه : ١(

) المصدر نفسه والصفحة نفسها.٢(

.٢/١٢٢) شرح التصریح على التوضیح : ٣(

.١/٤٤٩) حاشیة الصّبان على شرح األشموني : ٤(

.٤٥٠/ ١: ) المصدر نفسه ٥(

.٤٥٥-٤٥٤/ ١) المصدر نفسه : ٦(
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.)١(ورفع (هذان) هذاِن لساحراِن) بتـخفیف (إْن)حفص (إنْ ابن كثیر و قرأ 

ذان لســاحران) جملــة اســمیة ذكــر أبــو علــي الفارســي أنَّ اســم (إْن) ضــمیر القصــة، و (هــ

.)٢() المخففةخبر (إنِ 

غیر الزمخشـري فـي كتابـه : األحـاجي ، قـال بهـذا كتـب النحـو من النحاة فيولم أجد أحًدا

كما تقدم تفصیل ذلك في المطلب السابق، بل ) المخففة المكسورة الهمزة،االسم المحذوف في (إنِ 

) المخففة المفتوحة الهمزة ، وهذا خالف ما نسب إلیه، فقد قال الـرضي: ((ومــنع قالوا هذا في (أنِ 

، بــل هــو خــالف مــا )٣( ورة المخففــة مــن تقــدیر ضــمیر الشــأن بعــدها))أبــو علــي النحــوي فــي المكســ

}، ثـم ٤٢ فقـد استشـهد بقولـه تعـالى: (إن كـاد لیضـلُّنا){الفرقان ::قاله في كتابـه المسـائل المشـكلة

ــة لـــ(إنِ  )٤( قــال: ((إنَّــه ال ضــمیر فیهــا)) ) المخففــة المكســورة الهمــزة ((فــي وذكــر أنَّــه ال ضــمیر قصَّ

ـة ، حتـى لـو وجـب  )٥(كَ  زیٌد لكاذبًا))مثل: إن وجد وبـیَّن أنَّـه ال یجـب أْن یكـون فیهـا ضـمیر القصَّ

؛ ألنَّ (أْن) هنا لیس أصـلها )ا ((علمُت أْن وجدَك زیٌد لكاذًباعلیها، وقلن)فتحها بعد دخول (علمتُ 

) الثقیلة المكسورة الهمزة ؛ لذا ال ) الثقیلة المفتوحة الهمزة، بل أصلها (إنَّ یكـون فیهـا ضـمیر ، (أنَّ

هــذا  ((ألنَّ  …}٢٠أْن ســیكوُن منكم{المزمــل:المفتوحــة الهمــزة  فــي نحــو (علــم )فهــي لیســت كـــ(أنِ 

) الشـــدیدة (المفتوحـــة الهمـــزة)، )) المخففـــة (المفتوحـــة الهمـــزةالضـــمیر إنَّمـــا یكـــون فـــي (أنِ  مـــن (أنَّ

.)٦(ولیست هذه كتلك))

إنَّــه((ال یصــلح  }:١٠٢{األعــراف :  )لفاســقینوقــال فــي قولــه تعــالى : (وٕان وجــدنا أكثــرهم 

.)٧(أن یكون في (إْن) هذه ضمیر))

مكي بن أبي } قال٣٥وفي قوله تعالى : (وٕاْن ُكلُّ ذلَك َلمَّا متاُع الحیاِة الدُّنیا){الزخرف : 

ویجــوز أْن یكــون اســم (إْن) …: ((مــن خفــف (لمــا) جعــل (إْن) مخففــة مــن الثقیلــة طالــب القیســي

وقال في قوله )٨())، هاًء محذوفة و(كل) رفع باالبتداء وما بعدها الخبر، والجملة خبر(إْن)مضمًرا

، وٕاعراب القراءات السبع وعللها البن خالویه  ٥/٢٣١) ینظر الحجة في القراءات السبع ألبي علي الفارسي :١(

،والتسهیل لقراءات التنزیل :  ٣٩٣، وغیث النفع في القراءات السبع ص  ٢٦٢-٢٦١األصبهاني ص 

 ٣١٥الجامع للقراءات العشر ص 

. ٥/٢٣١) ینظر الحجة في القراءات السبع : ٢(

. ٣٦٨/ ٤) شرح الرضي :٣(

. ٥٧) المسائل المشكلة ص٤(

. ٥٧) المصدر نفسه ص٥(

.٥٧) المصدر نفسه ص ٦(

٥٨) المصدر نفسه ص ٧(

. ٢/٢٨٣) مشكل إعراب القرآن ٨(
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} ((من قرأ بتخفیف (لما) جعل (ما) زائـدة ٤قوله تعالى : (إْن ُكلُّ نفٍس لمَّا علیها حافٌظ){الطارق :

(لعلیهـا) وتصحیحه : إنَّه لعلى كـل نفـس حـافظ ، فــ(حافظ) مبتـدأ و…، و(إْن) مخففة من الثقیلة 

.)١())الخبر ، والجملة خبر (كل)

قال:((وقـد ٤٦إبـراهیم:َوإِن َكاَن َمْكـُرُهْم ِلتَـُزوَل ِمْنـُه اْلِجَبـالُ وفي إعراب قوله تعالى: 

، فـالالم األولـى الم تأكیـد علـى هـذه القـراءة، و(إن) )٢(قرأ الكسائي بفتح الالم األولى، وضـم الثانیـة

. وفــي )٣(مضــمرة مــع(إْن) تقــدیره: وٕانَّــه كــان مكــرهم لتــزول منــه الجبــال))مخففــة مــن الثقیلــة والهــاء

(إْن) مخففــة مــن ((، قــال: ١٥٦األنعــام:َوإِن ُكنَّــا َعــن ِدَراَســِتِهْم َلَغــاِفِلینَ إعــراب قولــه تعــالى: 

َوإِْن . وفــي إعــراب قولــه تعــالى:)٤( الثقیلــة عنــد البصــریین واســمها مضــمر معهــا: تقــدیره: إنَّــا كنَّــا))

، قــال:((و(إْن) مخففــة مــن الثقیلــة عنــد البصــریین، ولزمــت الــالم ١٦٧الصــافات:َكــاُنوا َلَیُقوُلــونَ 

  .)٥( ) النافیة، فاسم(إن) مضمر و(كانوا) ومابعدها خبر(إْن)))في خبرها للفرق بینها وبین(إنِ 

ــُزوُل ِمْنــُه الْ وفــي إعــراب قــول اهللا تعــالى: ــُرُهْم َلَت ــاَن َمْك ــالُ َوإِن َك ، فــي ٤٦إبــراهیم:ِجَب

قـال التبریزي:((والهـاء مضـمرة )٦( قراءة الكسائي ، بفتح الالم األولى من (لتـزول) وضـم األخیـرة ،

.)٧( مع(إْن) تقدیره: وٕانَّه))

ِبـــینٍ وقـــال الزمخشـــري فـــي تفســـیر قولـــه تعـــالى: آل َوإِن َكـــاُنوْا ِمـــن َقْبـــُل َلِفـــي َضـــالٍل مُّ

خففة من الثقیلة، والالم هي الفارقة بینها وبین النافیة، وتقدیره: وٕانَّ ، (((إْن) م١٦٤عمران:

، وجعل قوله تعالى : (وٕان كنا عن دراسـتهم   )٨( الشأن والحدیث كانوا من قبل لفي ضالل مبین))

} بتقــــدیر ((وٕانَّــــه كنــــا) ، وقولــــه تعــــالى : (وٕان وجــــدنا أكثــــرهم ١٥٦دراســــتهم لغــــافلین ) {األنعــــام : 

} بتقدیر ((وٕانَّ الشأن والحدیث وجدنا أكثرهم فاسقین)) ، وقوله تعالى : ١٠٢:  لفاسقین){األعراف

} بمعنى ((وٕانَّ الشأن والحدیث كنت من قبل إیحائنا ٣(وٕان كنَت ِمْن قبله لمن الغافلین){یوسف : 

} بتقـدیر ((وٕانَّ شـأننا ٩١إلیك من الغافلین عنه)) ، وقوله تعـالى : (وٕان كنـا لخـاطئین) {یوسـف : 

.٢/٤٦٩) مشكل إعراب القرآن : ١(

. ٣٤٤)  ینظر : غیث النفع ص ٢(

.٤٥٣/  ١إعراب القرآن: ) مشكل ٣(

.٣٠٠/  ١) المصدر نفسه: ٤(

.٢٤٥-٢٤٤/  ٢) المصدر نفسه: ٥(

، وٕاعـراب القـراءات السـبعة وعللهـا البـن خالویـه األصـبهاني ص ٣/١٤٦) ینظر : المحرر الوجیز البـن عطیـة ٦(

للبــاب فــي ، وا٧/١٢٧، والــدر المصــون للســمین الحلبــي ٥/٥٦١، والبحــر المحــیط ألبــي حیــان األندلســي ١٩٧

.١١/٤١٣علوم الكتاب البن عادل الدمشقي 

.١٠٧الملخص في إعراب القرآن: ص) ٧(

.٤٢٧/  ١الكشاف: ) ٨(
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ـــه تعـــالى : (وٕان كـــادوا لیفننونـــك) {اإلســـراء :  } بتقـــدیر ((إنَّ ٧٣وحالنـــا أنـــا كنـــا خـــاطئین)) ، وقول

} بتقدیر ((وٕانَّ الشأن ٣٠الشأن قاربوا أْن یفتنوك)) ، وقوله تعالى : (وٕان كنا لمبتلین){المؤمنون : 

. )١( والقصة كنا لمبتلین))

،١٦٧الصــافات:َوإِْن َكــاُنوا َلَیُقوُلــونَ قولــه تعــالى:وجعــل أبــو البركــات بــن األنبــاري : 

)٢(بتقدیر: ((وٕانَّهم كانوا یقولون)) 

َوإِن َوَجــــــْدَنا َأْكثَــــــَرُهْم َلَفاِســــــِقینَ قــــــول اهللا تعــــــالى:الزمخشــــــري ؛ إذ جعــــــل الــــــرازي وتبــــــع

:١٠٢األعراف((وٕانَّ الشأن والحدیث وجدنا أكثرهم فاسقین)):َوإِن ، وقوله تعالى : (.)٣(، بمعنى

.)٤( ((إنَّ الشأن أنَّهم قاربوا أْن یفتنونك))بمعنى }٧٣َوإِن َكاُدوْا َلَیْفِتُنوَنَك){اإلسراء : (

وقولـه تعـالى : ،١٤٣البقـرة:َوإِن َكاَنـْت َلَكِبیـَرةً وقال العكبري في إعراب قولـه تعـالى:

،)٥( مها محــذوف))مخففــة مــن الثقیلــة واســ}(((إْن) ١٠٢(وٕان وجــدنا أكثــرهم لفاســقین){األعراف : 

.)٦(وجعل التقدیرفي اآلیة الثانیة : ((وٕانَّا وجدنا)) 

َوإِن َكـاُنوْا ِمـن وكما تبع الرازي الزمخشري فقد تبعه البیضاوي ، فقال  في قوله تعالى :(

ِبـــینٍ  والمعنـــى : إنَّ …}(((إْن) هــي المخففـــة  مــن الثقیلــة ١٦٤){آل عمــران : َقْبــُل َلِفــي َضــالٍل مُّ

ــا َعــن وجعــل قولــه تعــالى : ()٧( ن كــانوا مــن قبــل بعثــة الرســول فــي ضــالل ظــاهر))الشــأ َوإِن ُكنَّ

ـــــــاِفِلینَ  ـــــــه كنـــــــا))١٥٦األنعـــــــام:ِدَراَســـــــِتِهْم َلَغ ـــــــا وقولـــــــه تعـــــــالى :)٨(   بتقـــــــدیر : ((وٕانَّ َوإِن ُكنَّ

َوإِن وقولــه تعــالى : ()٩( } بمعنــى ((والحــال : إنَّ شــأننا أنَّــا كنــا مــذنبین))٩١{یوســف : َلَخــاِطِئینَ 

وكـذلك  )١٠(أْن یوقعوك فـي الفتنـة)) …بمعنى ((إنَّ الشأن قاربوا }٧٣){اإلسراء : َكاُدوْا َلَیْفِتُنوَنكَ 

ــا َعَلْیَهــا َحاِفظٌ جعــل قولــه تعــالى : بتقــدیر : ((إنَّ الشــأن كــل نفــس }٤){الطــارق : (ِإن ُكــلُّ َنْفــٍس لَّمَّ

)١١(لعلیها))

. ٣/١٨٠،  ٢/٦٥٧،  ٢/٤٨٢،  ٢/٤٢٤،  ٢/١٣١،  ٢/٧٨الكشاف: ) ١(

. ٢/٣١٠: البیان في غریب إعراب القرآن ) ٢(

٥/٣٢٤) مفاتیح الغیب ٣(

. ٧/٣٧٩) المصدر نفسه ٤(

. ٣٠٢، وینظر : إعراب الحدیث النبوي ص  ٢/٤٣٥،  ١٠٤/  ١تبیان في إعراب القرآن: ) ال٥(

. ٢/٤٣٥) المصدر نفسه : ٦(

. ٢/٤٦) أنوار التنزیل ٧(

. ٢/١٩٠) المصدر نفسه ٨(

. ٣/١٧٤) المصدر نفسه ٩(

. . ٣/٢٦٣) المصدر نفسه ١٠(

. ٥/٣٠٣) المصدر نفسه ١١(
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َوإِن َكاَنــــــــْت َلَكِبیــــــــَرةً :ن فقــــــــاال فــــــــي إعــــــــراب قــــــــول اهللا تعــــــــالىوكــــــــذلك تبعــــــــه الجــــــــالال

:١٤٣البقــرة،) ــا َعَلْیَهــا َحــاِفظٌ وقولــه تعــالى } ((و(إْن) مخففــة مــن ٤){ الطــارق : ِإن ُكــلُّ َنْفــٍس لَّمَّ

ـــُل َلِفـــي َضـــاللٍ : وجعـــال (إْن) فـــي قولـــه تعـــالى :()١( الثقیلـــة واســـمها محـــذوف)) َوإِن َكـــاُنوْا ِمـــن َقْب

ِبینٍ    )٢(} بتقدیر : إنَّهم ١٦٤){آل عمران : مُّ

ـــا عـــن دراســـِتِهْم لغـــافلین) وأبوالســـعود ، فقـــال : إنَّ اســـم (إْن) فـــي قولـــه تعـــالى: (وٕاْن ُكنَّ

.)٣(} ((ضمیر الشأن محذوف))١٥٦{اآلنعام : 

){آل عمـران بِـینٍ َوإِن َكاُنوْا ِمـن َقْبـُل َلِفـي َضـالٍل مُّ واآللوسي ، فجعل قول اهللا تعالى : :

ِإن َكــاَن َوْعــُد َربَِّنــا وقــال فــي إعــراب قولــه تعــالى :()٤( } بمعنــى ((إنَّ الشــأن كــانوا مــن قبــل))١٦٤:

(((إْن) مخففــة مــن الثقیلــة  ، واســمها ضــمیر الشــأن والــالم فارقــة ، } ١٠٨{ اإلســراء : َلَمْفُعــوال)

)٥( إي : إنَّ الشأن هذا))

ــآلِّینَ ى : (وقــال فــي إعــراب قولــه تعــال ــن َقْبِلــِه َلِمــَن الضَّ } أي: ١٩٨{ البقــرة : َوإِن ُكنــُتم مِّ

(َوإِن وقــال فــي قولــه تعــالى :)٦( ((وٕانكــم كنــتم ، فخفــف (إْن) وحــذف االســم وُأهملــت عــن العمــل))

ذوف ، وضـمیر الشـأن محـو(إْن) مخففة من الثقیلـة ((} ١٠٢{ األعراف :  )َوَجْدَنا َأْكَثَرُهْم َلَفاِسِقینَ 

  )٧( ، وال عمل لها فیه  ؛ ألنَّها ملغاة على المشهور))

، فـإذا ُألغـي فیما یتعلق بعدم عملها في االسم الظاهرالنحاة وهي ملغاة على األكثر عند 

عملها هذا، ُألغیت مطلًقا ، فلم تعمل تقدیًرا ، أي : لم تعمل في اسم مضمر

ن ُكنَّـا َعـْن ِعَبـاَدِتُكْم َلَغـاِفِلیَن){ یـونس : إِ (وكذلك تبعه ابن عاشور؛ فقال في قوله تعالى :

) واســمها ضــمیر الشــأن٢٩ ومثــل هــذا قــال فــي قولــه تعــالى : ، )٨( ))} ، ((و(إْن) مخففــة مــن (إنَّ

)٩(}٧٣َوإِن َكاُدوْا َلَیْفِتُنوَنَك){اإلسراء : ((

ًیا ؛ فقال متعمًدا فجعل السهو الذي وقع فیه الزمخشري مذهًبا نحو إالَّ أنَّه خالف من تبعه 

بِـینٍ في قوله تعالى : } ((و(إْن) مخففـة مهملـة ١٦٤){آل عمـران :َوإِن َكاُنوْا ِمن َقْبُل َلِفي َضـالٍل مُّ

. ٥٩١،  ٢٢) تفسیر الجاللین ص١(

. ٧١) المصدر نفسه ص ٢(

.٢/٤٦٣) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم  ٣(

. ٢/٣٢٦) روح المعاني ٤(

. ٨/١٧٩) المصدر نفسه ٥(

. ١/٤٨٤) المصدر نفسه ٦(

. ٥/١٧) المصدر نفسه ٧(

. ١١/٦٩) التحریر والتنویر ٨(

. ١٤/١٧٣) المصدر نفسه ٩(
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، والجملــة بعــدها خبــر عــن ضــمیر الشــأن علــى رأي صــاحب الكشــاف ،وهــو التحقیــق إذ ال وجــه 

فتوحــة إذا ُخففــت ، فقــد قــدروا لهــا لــزوال عملهــا مــع بقــاء معناهــا ، وال وجــه للتفرقــة بینهــا وبــین الم

اسًما ، هو ضـمیر الشـأن ، بـل نجـد المكسـورة اولـى ببقـاء العمـل عنـد التحقیـق ؛ ألنَّهـا أم البـاب ؛ 

فال یـزول عملهـا بسـهولة ، وقـال جمهـور النحـاة یبطـل عملهـا، وعلـى هـذا فـالمراد بإهمالهـا أنَّهـا ال 

)١( تنصب مفردین ، بل تعمل في ضمیر شأن  وجملة))

وقد تبین أنَّ النحاة قصدوا بإهمالهـا عـدم عملهـا فـي االسـم الظـاهر وفـي االسـم المضـمر، 

وقد كثر ما نبه النحاة علـى أنَّ (إِن) المكسـورة ال یجـوز أْن یقـدر لهـا ضـمیر شـأن لكونهـا مهملـة، 

عملهــا ، بخــالف (أِن) المفتوحــة ، فــإنَّهم لــم یقــدروا لهــا هــذا الضــمیر إالَّ اضــطرارا ؛ ذلــك لیســوغوا

قـــال الرضـــي ، وهـــو یشـــرح قـــول ابـــن الحاجـــب فیمـــا یتعلـــق بضـــمیر الشـــأن أو القصـــة : ((قولـــه ( 

)) إذا …وخذفه منصوًبا ضعیف) ال یجوز حذف هذا الضمیر لعدم الدلیل علیه قولـه (إالَّ مـع (أنَّ

)٢( خففت فإنَّه الزم))

ممـا نـاقض مـا شـاع فـي وأرى أنَّه ال یصح األخذ بما شـاع فـي كتـب اإلعـراب والتفسـیر ،

كتب النحو ؛ ألنَّ هذا التناقض ال یفسر إالَّ بتخطئة أحد الفریقین ، وال بد من أْن یكون الخطـأ قـد 

وقع في كتب التفسیر واإلعراب ؛ ألنَّ النحاة ال یدونون قضیة نحویة في كتبهم النحویة إالَّ 

یتناولهــا المفســرون والمعربــون التــي ال بعــد دراســتها والتثبــت منهــا ، بخــالف القضــایا النحویــة التــي 

یكون تناولهم إیاها في العادة واألغلب إالَّ ارتجاًال ، بل مخالفة المفسرین هذه للنحاة لم تجئ منهم 

ن فــي كتــب  أصــًال عــن تعمــد ، بــل صــدرت مــنهم ســهًوا أو وهًمــا أو نســیاًنا لمــا شــاع واســتقر وُدوِّ

الــه ابــو علــى النحــوي فــي الحجــة منــاقض تماًمــا لمــا قالــه النحــو ، والــدلیل علــى ذلــك مــثًال أنَّ مــا ق

َوإِن َوَجـــْدَنا :وأكــده فـــي كتابـــه : المســـائل المشـــكلة ؛ وكـــذلك النیســابوري قـــال فـــي قـــول اهللا تعـــالى 

وقـد عملـت …((هـي المخففـة مـن الثقیلـة بـدلیل الـالم الفارقـة، ١٠٢األعـراف:َأْكَثَرُهْم َلَفاِسِقینَ 

، وقـال فـي قـول )٣( والتقدیر : وٕانَّ الشأن والحدیث علمنا أكثرهم فاسـقین))في ضمیر شأن مقدر، 

والمعنـى …} ((هي المخففة مـن الثقیلـة ٣{یوسف : (َوإِن ُكنَت ِمن َقْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلینَ اهللا تعالى: 

بب نسـیانه مـن الغـافلین ، ویبـدو أنـه قـال هـذا بسـ.)٤( : وٕانَّ الشأن كنـت مـن قبـل إیحائنـا إلیـك))

َوإِن َكاَنـْت لما استقر في كتب النحو ؛ بداللة أنَّه نـاقض مـا أكـده بنفسـه عنـد تفسـیر قولـه تعـالى:( 

}إذ قـال فـي إعرابهـا مـا نصـه: ((هـي (إِن) المخففـة ١٤٣{البقـرة : َلَكِبیَرًة ِإالَّ َعَلى الَِّذیَن َهَدى اللّـهُ 

. ٣/٢٧٨) التحریر والتنویر ١(

. ٢/٤٦٨) شرح الرضي على الكافیة ٢(

.٣/٢٩٣) غرائب القرآن ورغائب الفرقان٣(

. ٤/٦٥) المصدر نفسه : ٤(



(إن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم 

١٤٤

…نافیــة ، وتتهیـــأ بــالتخفیف للـــدخول علــى األفعـــال التــي یلزمهـــا الــالم الفارقـــة بینهــا وبـــین (إِن) ال

 ( ویبطــل عمــل (إْن) فــي الظــاهر، وكــذا فــي التقــدیر، فــال یقــدر ضــمیر الشــأن ، كمــا یقــدر فــي (أنَّ

، والـدلیل علـى ذلـك أیًضـا ، أنَّـه لـو كانـت مخـالفتهم عـن عمـد وعلـم بمـا )١( المفتوحة إذا ُخففت))

مـنهم  مثـل قـولهم : ذهـب جمهـور وا علـى ذلـك ، ولسـمعنا أجمع علیـه النحـاة فـي كتـب النحـو لنبهـ

النحاة إلى منع إعمال (إِن) المخففة في اسم مضمر أو تقـدیره ، والصـواب جـواز ذلـك ، كمـا فعـل 

ابن عاشور كما تقدم .

) المخففـة المكسـورة اسـم حوا بأنَّه الیصح أْن یقدر لــ(إنِ وقد بینا من قبل أن النحاة قد صرَّ 

فـي عندهم مهملـة، وٕاذا وردت عاملـة فإنَّهـا تعمـل فـي ظـاهر ال فـي مضـمر، لـذلك محذوف ؛ألنها

بِــینٍ تفســیر قولــه تعــالى : ( ــُل َلِفــي َضــالٍل مُّ ــاُنوْا ِمــن َقْب عقــب أبــو حیــان }١٦٤){آل عمــران :َوإِن َك

((وقـال الزمخشـري (إْن) هـي :ب القیسـي والزمخشـري بقولـهاألندلسي علـى كـالم مكـي بـن أبـي طالـ

من الثقیلة والالم هي الفارقة  بینها وبین النافیة ، وتقـدیره : إنَّ الشـأن والحـدیث كـانوا مـن المخففة

قبل لفي ضالل مبین ، انتهى ، وقال مكي، وقد ذكر أنَّ (إْن) نافیة والالم بمعنى (إالَّ) أي : وما 

ــا ســیبویه ف ــه قــال : (إْن) كــانوا مــن قبــل إّال فــي ضــالل مبــین ، قــال : هــذا قــول الكــوفیین ، وأمَّ إنَّ

مخففــة مــن الثقیلــة واســمها مضــمر والتقــدیر علــى قولــه : وٕانهــم كــانوا مــن قبــل فــي ضــالل مبــین ، 

فظهــر مــن كــالم الزمخشــري أنَّــه حــین خففــت حــذف اســمها ، وهــو ضــمیر الشــأن والحــدیث ، ومــن 

وكـــال هـــذین كـــالم مكـــي أّنهـــا حـــین خففـــت حـــذف اســـمها ، وهـــو ضـــمیر عائـــد علـــى المـــؤمنین ، 
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، ثم خففَت، فمذهب البصریین إذ ذاك وجهان، أحـدهما جـواز اإلعمـال، ویكـون حالهـا ا قائمٌ إنَّ زیدً 

وهـــي مخففـــة كحالهــــا وهـــي مشــــددة، إالَّ أنهـــا ال تعمــــل فـــي مضــــمر، ومنـــع ذلــــك الكوفیـــون، وهــــم

محجوجون في السماع الثابت من لسان العرب. والوجه الثاني وهو األكثـر عنـدهم، أنَّهـا مهملـة ال 

.)٢())البتةتعمل ال في ظاهر وال في مضمر، الملفوظ به وال مقدر 

وما نسبه أبو حیان إلى مكي أنَّه قال : ((وقال سـیبویه : (إْن) مخففـة مـن الثقیلـة واسـمها 

ه : مشكل إعراب القرآن ، كمـا أنَّ سـیبویه لـم یقـل هـذا ، ولـیس لـه أي مضمر)) لم أجده  في كتاب

أصل كان في : الكتاب .

ــا َعــنوعقــب علــى كــالم الزمخشــري فــي موضــع آخــر، ففــي إعــراب قولــه تعــالى: َوإِن ُكنَّ

ــِتِهْم َلَغــاِفِلینَ  ــه كنــا عــن دراســتهم غــافلین،١٥٦األنعــام:ِدَراَس ، قــال الزمخشري:((واألصــل، وٕانَّ

. ١/٤٢٤) غرائب القرآن : ١(

.١٤٨/  ٣) البحر المحیط: ٢(



عبد الجبار فتحي

١٤٥

ها ضمیر الشأن وهـذا ، فقال أبو حیَّان: (قال الزمخشري: إنَّ اسم)١(على أن الهاء ضمیر الشأن))

(إیلزم أنَّ (إنِ  ) المخففـة مـن الثقیلـة إذا لزمـت الـالم نِ ) المخففة عاملة، والذي نص النحـاة علیـه أنَّ

.)٢( فهي مهملة، التعمل في ظاهر والمضمر، المثبت والمحذوف))

َوإِن َوَجــْدَنا َأْكثَــَرُهْم (:ســمین الحلبــي أبــا حیــان ، فقــال فــي إعــراب قولــه تعــالى وقــد وافــق ال

(((إْن) هـذه هـي المخففـة ، ولیسـت هنـا عاملـة لمباشـرتها الفعـل فـزال ١٠٢األعـراف:َلَفاِسِقینَ 

اختصاصــها المقتضــي إلعمالهــا ، وقــال الزمخشــري : وٕانَّ الشــأن والحــدیث ، فظــاهر هــذه العبــارة 

هــا معملــة وأنَّ اســمها ضــمیر األمــر والشــأن ، وقــد صــرح أبــو البقــاء هنــا بأنَّهــا معملــة وأنَّ اســمها أن

وهــذا مــذهب النحــویین ، أعنــي اعتقــاد إعمــال المخففــة مــن هــذه الحــروف فــي (أِن) …محــذوف 

.)٣( المفتوحة على الصحیح ، وفي (كأْن) التشبیه ، وأمَّا (إِن) المخففة المكسورة فال))

هو الذي استقر في كتب النحـو، وأجمـع علیـه النحـاة، وذكَّـر أبـو حیـان األندلسـي بـه  وهذا

وكما جـاء فـي الـدر المصـون : ((ألنَّ (إِن) المخففـة إنمـا تعمـل فـي الظـاهر علـى غیـر المفسرین، 

.)٤(األفصح ، وال عمل لها في المضمر ، وال ُیقدر لها اسم محذوف البتة))

لھا علة إھما:المطلب الثالث 
وال تـزال هـذه العلـة .)٥(ُأهملـت لـزوال اختصاصـها اشتهر في كتب النحو أنَّ (إِن) المخففة 

)٦(تتبناها الدراسات الحدیثة 

وقد ذكـر النحـاة هـذه العلـة اسـتناًدا إلـى مـا جعلـوه مـن قواعـد النحـو : أنَّ مـا اخـتص عمـل 

جـوز أْن یلیهـا بعـدها األسـماء وما لم یختص لم یعمل ، قال سـیبویه : ((هـذا بـاب الحـروف التـي ی

ویجـــوز أْن یلیهـــا بعـــدها األفعـــال ، وهـــي : لكـــن وٕانمـــا وكأنمـــا وٕاذ ونحـــو ذلـــك ؛ النَّهـــا حـــروف ال 

)٧( تعمل))

وفــي ذلــك نظــر فـــ(ما) النافیــة مــن األحــرف غیرالمختصــة  ، لكنهــا تعمــل إذا دخلــت علــى 

ذلك (ال) النافیة .الجملة االسمیة وال تعمل إذا دخلت على الجملة الفعلیة ، وك

.٧٨/  ٢) الكشاف: ١(

.٤٥٠، ٣٣١/  ٤) البحر المحیط: ٢(

. ٥/٤٠٠) الدر المصون : ٣(

. ٩/٢٤٣،  ٦/٣٥، واللباب في علوم الكتاب :  ٣/٤٧٢) ینظر : المصدر نفسه ٤(

. ١٩٠، ورصف المباني ص  ١٧٢) ینظر :  المقرب البن عصفور ص ٥(

. ١٣٩،  ١٣٦-١٣٣) ینظر : (إِن) الخفیفة ص ٦(

. ٣/١١٦أم  ٣/٨٦) كتاب سیبویه ٧(



(إن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم 

١٤٦

وكـل مـن (إذا) الشـرطیة و(إِن) الشـرطیة مختصــة بالـدخول علـى الفعـل ، لكـن األولــى ال 

تعمل والثانیة تعمل .

و(لو) من األحرف غیـر العاملـة علـى الـرغم مـن أنَّهـم  یصـرحون بأنهـا مختصـة بالـدخول 

)١(على الفعل 

على الفعـل ، ومـن المعـروف ومن المعروف أنَّ السین و(سوف) و(قد) مختصة بالدخول

أیًضا أنَّها ال تعمل .

فالقول بأنَّ (إْن) ُأهملت لزوال اختصاصها ال ُیعوَّل علیه .

):المطلب الرابع  الغرض من تخفیف (إنَّ
: ((یـــذكر النحــاة أنَّ قســـًما مـــن األحــرف المشـــبهة بالفعـــل تور فاضــل الســـامرائي كقــال الـــد

) و(أنَّ  ) ، غیــــر أنَّهــــم لــــم یبینــــوا الغــــرض مــــن هــــذا تخفــــف أواخرهــــا وهــــي : (إنَّ ) و(لكــــنَّ ) و(كــــأنَّ

التخفیـف وال فائدتـه ، وقــد تتبعـت هـذا األمــر واسـتعماالته ووازنـت بــین النصـوص فانتهیـت إلــى أنَّ 

العرب إنما یخففون ما یخففون من األحرف المشبهة لغرض یرمون إلیه وفائدة یطلبونها ، واتضح 

:لي أنما یفعلون ذلك لغرضین

توســیع دائــرة االســـتعمال بعــد أْن كـــان منحصــًرا فـــي قســم مـــن الجمــل االســـمیة فأصــبح یشـــمل .١

الجمل الفعلیة واالسمیة .

٢. ( ) و(أنَّ .)٢( ))…تخفیف معنى التوكید في (إنَّ

) ونظیراتها واضحة ال تحتاج إلى دراسـة ، هـذا مـن جهـة  ومعرفة الغرض من تخفیف (إنَّ

ح أنَّ النحاة لم یبینوا الغرض من هذا التخفیف ، فقـد علـل النحـاة ومن جهة أخرى فإنَّه غیر صحی

إهمال (إِن) المكسورة لزوال اختصاصـها ، والمـراد مـن ذلـك دخولهـا علـى الجمـل االسـمیة والفعلیـة 

بعد التخفیف .

ـة بالـدخول علـى األســماء((إذا خففـت  ) المختصَّ وُأهملـت ولیـت األفعــال …وذكـروا أنَّ (إنَّ

)٤(أي : جاز دخولها على األفعال واألسماء .)٣( واألسماء))

وقد أوضح النیسابوري ، كما تقدم ، هذا الغرض بقوله : ((هي (إِن) المخففة التي تلزمهـا 

)٥( ))…الالم الفارقة بینها وبین (إِن) النافیة ، وتتهیأ بالتخفیف للدخول على األفعال 

. ٤/٥٤٨، وشرح المفصل البن یعیش  ٢/٤٤٩) ینظر : الغرة المخفیة ١(

. ١١٥األحرف المشبهة بالفعل ، مجلة كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ، ص ) ما یخفف من٢(

. ٢٠٨، والجنى الداني ص   ٢/٤٤٥) الغرة المخفیة ٣(

. ٢٠٨) بنظر : الجنى الداني ص٤(

. ١/٤٢٤) غرائب القرآن ٥(



عبد الجبار فتحي

١٤٧

)١(ةوذكروا أنَّها تبقى كالثقیلة تفید توكید الجمل

) أنَّه یراد به تخفیف توكیدها ، فشأنها شأن  ومن البدیهي أْن یشیر النحاة إلى تخفیف (إنَّ

نــون التوكیــد التــي قــال المبــرد فیهــا (وٕان شــئت خففتهــا ، وهــي إذا خففــت مؤكــدة ، وٕاذا ثقلــت فهــي 

)٢( أشد توكیًدا))

ـــإذا خففـــت خـــف توكیـــدها وهـــذا مـــ ـــد ف ـــة تفیـــد التوكی ) الثقیل ـــه بعـــض وكـــذلك (إنَّ ا صـــرح ب

النحویین بقوله : ((وال یجوز اتصال (ما) بالمخففـة  ؛ ألنَّ التخفیـف تـوهین للتوكیـد ، وهـو بمنزلـة 

)٣( تأكید واحد والتشدید بمنزلة تأكیدین))

ولم یفرق النحاة بین الثقیلة والمخففة من حیث كلتاهما تفید توكید الجملة االسمیة ، سوى 

ن المخففة، وقد بین الدكتور فاضل السامرائي صحة هـذا المـذهب بتطبیـق أنَّ الثقیلة أشد توكیًدا م

} وقولــه تعــالى : (إنَّــا ُكنَّــا خــاِطئیَن) ٩١مضــمونه علــى قولــه تعــالى: (وٕاْن ُكنَّــا َلخاِطئیَن){یوســف : 

  )٤(} فذكر أنَّ الثقیلة في اآلیة الثانیة آكد من المخففة في اآلیة األولى  ٩٦{یوسف : 

؛ ألنَّ ُمؤكَّــد اآلیــة األولــى هــوغیر مؤكَّــد اآلیــة الثانیــة ؛ فـــ(إْن) فــي الموازنــة وال تصــح هــذه 

} أكَّدت الفعـل ، و(إْن) فـي قولـه تعـالى : (إنَّـا ُكنَّـا ٩١قوله تعالى : ( وٕاْن ُكنَّا َلخاِطئیَن){یوسف : 

إلیـــه } أكـــدت االســـم : والـــدكتور فاضـــل الســـامرئي ، وٕاْن ذهـــب مـــا ذهـــب ٩٦خـــاِطئیَن) {یوســـف : 

النحاة من أنَّ الثقیلة استعملت لتوكید الجملة االسمیة ، لكنَّه عاد وأكد أنَّها استعملت لتوكید االسم 

)  التــي ال تؤكــد إالَّ الجمــل االســمیة كقولــك :  ال لتوكیــد الجملــة ، أكــد ذلــك بقولــه : ((بخــالف (إنَّ

األولــى أكـدت الحــدث الفعلــي  ، بخــالف (وٕاْن كنَّـا لفــاعلین) ، و (إنَّــا كنَّــا فـاعلین) فأنــت تلحــظ أنَّ 

  )٥( الثانیة ، فإنَّ االهتمام منصب على فاعل الحدث وصاحبه ال على الحدث الفعلي))

( وفاعل الحدث وصاحبه في قولك (إنَّا كنَّا فاعلین) هو اسم (إنَّ

) الثقیلة ، وٕاذا أرادوا توكید الجملـة  االسـمیة أو فالعرب إذا أرادوا توكید االسم استعملوا (إنَّ

الفعلیة استعملوا (إِن) الخفیفة .

هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فإنَّه إذا قیل : إنَّ الثقیلة آكد من المخففة ، فـإنَّ المخففـة 

تؤكد ما لم تستطع الثقیلة أْن تؤكده ، وهو توكیـدها للجملـة الفعلیـة ، وهـذا ممـا یـدل علـى أنَّ (إِن)  

لــى االســم المرفــوع ، لیســت هــي المخففــة مــن الثقیلــة ؛ ألنَّهــا لــو المخففــة الداخلــة علــى الفعــل ، وع

. ١٩٠، ورصف المباني ص  ٢/٤٤٣) ینظر : الغرة المخفیة ١(

. ٣/١٢) المقتضب ٢(

. ٨٥- ٨٤كل في النحو للحیدرة الیمني ص  ) كشف المش٣(

. ١١٨) ما یخفف من األحرف المشبهة بالفعل ، مجلة كلیة اآلداب ص ٤(

.١/٣١٦، ومعاني النحو ١١٨-١١٧) المصدر نفسه  ص ٥(



(إن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم 

١٤٨

كانت كذلك لما دخلت على الفعل ، ولما جاء بعدها االسم مرفوًعـا ، بـل هـي حـرف ثنـائي بأصـل 

وضعه ، استعمله العرب لتوكید الجملة االسمیة والفعلیة .

�����Ƒƅŕ»»Ÿś�ƌ»»ƅÃƁ�Ɠ»»ž��ÍÁ¥��ČÁŐ»»ž�ƌ»»ƔƆŷÃ�Éƅ�ŕ»»ČƈČƅ�ĎƜ»»»ÊƄ�ÍÁËǔ§ÉÃÃ̄ƍ`�ÍÀÊƎÉƅŕ»»ÉƈÍŷÉ£�É¾»»čŗÉ±�ÍÀÊƎČƊÉƔ
ĐžÉÃ»»ÊƔ  :١١١{

 ( في قراءة من خفف نون (إْن) هي المخففـة مـن الثقیلـة بداللـة نصـبها (ُكـالَّ) إي : أنَّ أصـلها (إنَّ

الثقیلـة لكنهــا ُخففــت لتخفیــف لفظهـا فحســب ، ال لــزوال معناهــا وعملهـا ، ولیســت كــذلك (إِن) التــي 

ــا َعَلْیَهــا َحــاِفظٌ ِإن ُكــفــي قولــه تعــالى : (  } ، وال التــي تــدخل علــى الجمــل ٤){الطــارق :  لُّ َنْفــٍس لَّمَّ

الفعلیة .

) الثقیلـــة ، بداللـــة  وكــذلك الـــالم التـــي تلزمهـــا فهــي غیـــر الـــالم التـــي تــدخل علـــى خبـــر (إنَّ

  )١(دخولها على المفعول نحو : إْن ضربَت لزیًدا ، أو على الفاعل ، نحو : إْن قام لزیدٌ 

اسـتعملها العـرب ، كمـا سـمَّاها النحـاة ،) المخففة من الثقیلةمما مر تفصیله أن(إنِ تبینی

ــا أرادوا توكیــد مبتــدأ الجملــة االســمیة شــددوا النــون،  لتوكیــد الجملــة، اســمیة كانــت أم فعلیــة، لكــن لمَّ

ــ ا ممــا اقتضــى نصــب االســم لقــوة اللفــظ وتخصــیص االســم بمعنــى التأكیــد، وقــد عقــد ابــن جنــي باًب

، وقد أشار ابن یعیش بمثل مـا أشـار إلیـه ابـن جنـي إلـى أن )٢(عنوان: قوة المعنى لقوة اللفظتحت

) الثقیلة، لالسم جاء من قوة لفظها بتشدید آخرها، فلما خففت زالت قوة اللفظ فُأهملت ،   نصب (إنَّ

ة اسـتعملت ) المخففـوقـد صـرح سـیبویه بـأنَّ (إنِ  )٣(فهي لیست كالفعل الـذي یعمـل بمعنـاه ال بلفظـه

ا ممـا ذهـب منهـا، ویقصـد بـذالك لتوكید الجملة وتثبیت الكالم، وذكـر أن الم التوكیـد تلزمهـا عوًضـ

)، فتكــون(إِن) المخففــة مــع الــالم بقــوة (إا عــن تشــدیدأن هــذه الــالم كانــت عوًضــ ) الثقیلــة(إنَّ  )٤(نَّ

) المخففـة مـع الـالم ة(إنِ ، وهـذه هـي وظیفـ)٥() المخففة هو توكید معنى الجملة وتحقیقهافوظیفة(إنِ 

التي لزمتها في القرآن الكریم. 

. ١/١٨٢) ینظر : لسان العرب ١(

.٣/٢٦٤ینظر: الخصائص البن جني ) ٢(

.٥٤٧/  ٤ینظر: شرح المفصل  ) ٣(

.١٨٢/  ١، ولسان العرب البن منظور: ٢٣٣/  ٤لكتاب: ینظر ا) ٤(

.٢/٢٣، وشرح ألفیة بن مالك البن جابر الهواري األندلسي:٧٤-٨/٧٢ینظر شرح المفصل البن یعیش: ) ٥(



عبد الجبار فتحي

١٤٩

الالم الفارقة:المطلب الخامس 
وألزمها الـالم  لـئال تلتـبس بــ(إِن) …قال سیبویه : ((واعلم أنَّهم یقولون : إْن زیٌد لذاهٌب 

الـالم ، إالَّ ، وقـال المبـرد : ((وٕاْن نصـبَت بهـا لـم تحـتج إلـى)١( التي هي بمنزلة (ما) التي تنفي))

)٢(أْن تدخلها توكیًدا كما تقول : إْن زیًدا لمنطلٌق)) 

َوإِن ) المخففـه كـالالم فـي قولـه تعـالى:لمفسرون في الالم التي لزمْت (إنِ اختلف النحاة وا

،  فمــنهم َمــن ذهــب إلــى أنَّهــا لیســت الم االبتــداء ٧٨الحجــر:َكــاَن َأْصــَحاُب اَألْیَكــِة َلَظــاِلِمینَ 

،، وذهـب األكثـرون إلـى )٣(لتوكید ، وٕانَّما هي الم ُأخرى، وهـذا مـذهب أبـي علـي النحـوي وأتباعـهوا

) النافیـة التـي ) المخففـة و(إنِ بهـا للتفریـق بـین (إنِ الَّ أنَّهم اتفقوا على أنَّـه جـيءأنَّها الم االبتداء، إ

.)٤(ةبمعنى (ما)، ولهذا أجمعوا على تسمیتها بالم الفرق، أو الالم الفارق

ــا اســتعملْت (إنِ  ) المخففــة لتوكیــد الجملــة التــي تلیهــا ناســب أن تلزمهــا الم والحقیقــة أنَّــه لمَّ

لتوكیــد هــذا المعنــى وتقویتــه أو إكمالــه كمــا قــال أبــو البركــات بــن األنبــاري: ((ألنَّ الم التوكیــد إنَّمــا 

أما قـولهم بأنَّـه جـيء بهـا  )٥())حسنْت مع (إْن)؛ التفاقهما في المعنى ؛ ألنَّ كلَّ أحد منهما للتوكید

) النافیـة أي: لرفـع اللـبس، ففیـه نظـر؛ ألنـه لـیس ألمـن اللـبس فـي ) المخففـة و(إنِ (إنِ للتفریـق بـین

اللغـة العریبـة، وأیـة لغـة كانـت فیمـا یبـدو، مكـان أو تـأثیر للـتحكم فـي تعابیرهـا وتراكیبهـا، بـل الـذي 

ربي، مـثال، إذا أراد توكیـد الجملـة بــ (إْن) والـالم أتـى یتحكم في تحدید ُأسـلوبها المعنـى المـراد. فـالع

) المخففـة ، وٕاذا أراد توكیـد الجملـة بــ (إنِ بهما لهذا الغرض، أي: أنَّه لم یأت بالالم لغـرض التفریـق

فحسب، ال یأتي بالالم ، سواء أمَن اللبس أم لم ُیؤمْن من حیث التركیب اللغوي، إذ 

ــدلیل علــى ذلــك أنــه لــو كانــت الــالم الســیاق وحــده كــاٍف إلدراك المعنــ ى الــذي یقصــده المــتكلم، وال

�ĎƜ»»ÊƄ�ÍÁËǔ§ÉÃاستعملها العـرب للتفریـق، كمـا ذهـب النحـاة والمفسـرون ،لمـا اسـتعملت فـي قولـه تعـالى: 

.١١١هود:لَّمَّا َلُیَوفَِّینَُّهْم َربَُّك َأْعَماَلُهمْ 

. ٢/١٣٩كتاب سیبویه ) ١(

. ٢/٣٦٣) المقتضب ٢(

.٣٦٧-٤/٣٦٦، وشرح الرضي على الكافیة:٥٧-٥٤) ینظر : المسائل المشكلة ص ٣(

، والحجــة فــي القــراءات الســبع ألبــي علــي ٢/٣٦٣، ١/٥٠، والمقتضــب للمبــرد: ٢/١٣٩) ینظــر كتــاب ســیبویه:٤(

،وشــرح اللمــع ألبــي نصــر الواســطي:  ٥٧-٥٤، والمســائل المشــكلة ص ٦/٣٩٧، ٥/٢٣١، ٤/٤٨٦النحــوي: 

، وشــــرح المفصــــل البــــن یعــــیش : ٧٢١/  ٤، والكشــــاف للزمخشــــري: ٤٢٥،والمفصــــل للزمخشــــري: ص٦١ص

وٕارتشـــاف الضـــرب ألبـــي حیـــان  ٢/٦٣٤، والمحـــرر فـــي النحـــو ١٩٠، ورصـــف المبـــاني للمـــالقي: ص٤/٥٤٩

، والبرهــان فــي علــوم ٢٣٢-١/٢٣١، ومغنــي اللبیــب البــن هشــام ٢/١٥٥، والــدر المصــون:٢/١٤٩األندلســي:

، وحاشـیة١٨٢-٢/١٨١، وهمـع الهوامـع للسـیوطي:٣/٢٣، واللباب في علوم الكتاب:٣/٣٥٩القرآن للزركشي:

.١/٤٥٠الصبان على شرح األشموني:

.١٣٠اإلغراب في جدل اإلعراب ولمع األدلَّة في ُأصول النحو ص ) ٥(



(إن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم 

١٥٠

ي(لّمـا) هــي الفارقــة بـین المخففــة مــن : والــالم ف)١(جـاء فــي الـدر المصــون:((قال أبــو شـامة

الثقیلــة والنافیــة، وفــي هــذا نظــر، ألنَّ الفارقــة إنمــا ُیــؤتى بهــا عنــد التباســها بالنافیــة، وااللتبــاس إنمــا 

یجيء عند إهمالهـا، نحـو: إن زیـٌد لقـائٌم، وهـي فـي اآلیـة الكریمـة معملـة، فـال التبـاس بالنافیـة. فـال 

. وٕاذا ثبــت أنَّ )٣(ا فــي اللبــابلــذي ورد فــي الــدر المصــون ورد أیًضــ. وهــذا ا)٢( یقــال: إنَّهــا فارقــة))

»ĎƔœŕƂƆś�ª »ŗŝƔ�̄Ã»ƍ�©±Ã»Ŭ�Ɠ»ž�½±»ſƆƅ�¿ƈŸś»Ŭś�À»ƅ�ÀƜƅ§»ž�¶ ±»żƅ§�§°»Ǝƅ�¿ƈŸś»Ŭś�À»ƅ�ŕ»ƎČƊ£�ŕ ي كـل موضـع

ران الكریم ،وٕانَّما استعملت للتوكید فحسب .) المخففة في القمن مواضع ورودها مع(إنِ 

خففة بین اإلثبات والنفي(إِن) الم:المبحث الثاني
اجتماع (إْن) والالم .:المطاب األول 

إعرابھما في كتب النحو .
َوإِن َكــــاَن َأْصــــَحاُب اَألْیَكــــِة (:ذهــــب البصــــریون إلــــى أنَّ (إْن) فــــي نحــــو قــــول اهللا تعــــالى 

عنـدهم ال } مخففة من الثقیلـة والم (لظـالمین)  الم الفـرق والتوكیـد ، وهـي٧٨){ الحجر : َلَظاِلِمینَ 

تـــدخل إالَّ علـــى األفعـــال الناســـخة ، أي : الداخلـــة علـــى المبتـــدأ وخبـــره ، واختلفـــوا فیمـــا نســـبوه إلـــى 

الكــوفیین ، فمــنهم مــن نســب إلــیهم أنَّهــم یقولــون كالبصــریین بـــ(إِن) المخففــة مــن الثقیلــة ، إالَّ أنَّهــم 

لى حد سواء ، وهذا ما عبروا یختلفون عنهم بجواز دخولها على األفعال الناسخة وغیر الناسخة ع

عنه بقولهم : خالًفا للكوفیین ، ومنهم من نسب إلیهم أنَّ (إْن) عندهم نافیة والم (لظالمین) بمعنى 

) ال تخفف عند الكوفیین . (إالَّ) ، والتقدیر : وما كان أصحاب األیكة إال ظالمین ، وأّن (إنَّ

) إذا ُخففـْت بطـل ع ملهـا وجـاز أْن یقـع بعـدها االسـم والفعـل ، فقد ذكـر الزمخشـري أنَّ (إنَّ

والفعــل الواقــع بعــدها یجــب أْن یكــون مــن األفعــال الداخلــة علــى المبتــدأ والخبــر ، وجــوَّز الكوفیــون 

غیره ، وأنشدوا 

.)٤(باِهللا ربَِّك إْن قتْلَت َلُمْسِلًما          وَجَبْت علیَك ُعقوبُة الُمَتَعمِّدِ 

أبو شامة، هوعبد الرحمن بـن إسـماعیل بـن إبـراهیم ، شـهاب الـدین الدمشـقي ، المشـهور بـأبي شـامة ؛ لشـامة ) ١(

نظـم المفصـل للزمخشـري ، ومقدمـة فـي كبیرة كانت على حاجبه األیسـر ، أتقـن الفقـه ، وبـرع فـي العربیـة ، لـه

هــ ٦٦٥النحو ، وشرح الشاطبیة، والمرشد الوجیز في علوم تتعلق بالكتاب العزیز ، وٕابراز المعاني ، توفي سنة

. ٣/٢٩٩، واألعالم للزركلي ٦٩-٢/٦٨، ینظر : بغیة الوعاة للسیوطي 

.٤٠٠/  ٦الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:  )٢(

.٥٧٨/  ١٠للباب في علوم الكتاب: ا) ینظر: ٣(

، ونســـب هـــذا  ٤/٥٤٥، وشــرح المفصـــل البـــن یعـــیش  ٣٨٦-٣٨٥) ینظــر : المفصـــل فـــي علـــم العربیـــة  ص ٤(

البیت ،إلى عاتكة بنت زید العدویة ، إبنة عم عمر ابن الخطاب رضي اهللا عنه ، وهو من قصیدة من الكامل 

قیل هو ألسماء بنت أبي بكـر الصـدیق ، ینظـر : اإلنصـاف فـي ترثي بها الزبیر ابن العوام رضي اهللا عنه ، و 

. ١/٤٥٢، وحاشیة الصبان على شرح األشموني  ١٥٦-٢/١٥٥مسائل الخالف ألبي البركات بن األنباري 



عبد الجبار فتحي

١٥١

) المخففـه مـن الثقیلـة ال تعمـل بن األنباري إلى الكوفیین أنَّ (إنِ نسب أبو البركاتوكذلك 

) المخففـه مـن الثقیلـة ال تعمـل النصـب فـي االسـم ، ذهب الكوفیون إلـى أنَّ (إنِ ((عندهم ، فقال :

وذهب البصریون إلى أنَّها تعمل ، أما الكوفیون فاحتجوا بأْن قالوا : إنمـا قلنـا : إنهـا ال تعمـل ألنَّ 

ة إنمــا عملــت ألنَّهــا أشــبهت الفعــل الماضــي فــي اللفــظ ؛ آلنهــا علــى ثالثــة أحــرف كمــا أنــه المشــدد

على ثالثة أحرف ، وآنها مبنیة على الفتح كما آنه مبني على الفـتح ، فـإذا خففـت فقـد زال شـبهها 

  ٠)١( ))به ، فوجب أن یبطل عملها

ذا جاءت بعد الالم تكـون ونسب إلیهم خالف ذلك فقال : ((ذهب الكوفیون إلى أنَّ (إْن) إ

)٢(بمعنى (ما) والالم بمعنى (إالَّ) ، وذهب البصریون إلى أنَّها مخففة من الثقیلة)) 

) ولــم تعمــل أْن تلـزم(الالم) فرًقــا بینهــا وبــین  وقـال الســكاكي : ((ومــن شـأنها إذا خففــت (إنَّ

)٣( كذا عند الكوفیین))و   …(إِن) النافیة ، وتسمى إذ ذاك الفارقة ، نحو : إْن زیٌد لمنطلٌق 

وذكــر ابــن الخبــاز أنَّ الكــوفیین أجــازوا دخــول (إِن) المخففــة مــن الثقیلــة علــى الفعــل غیــر 

)٤(الناسخ نحو : إْن ضربَت َلزیًدا

وحـین نسـب الزمخشـري إلــى الكـوفیین قولـه المـذكور ، رد علیــه ابـن یعـیش فــذكر أنَّ (إْن) 

)٥(، نافیة ، والالم بمعنى (إالَّ)،والتقدیر : ما زیٌد إّال قائمٌ عند الكوفیین في نحو : إْن زیٌد لقائمٌ 

ویجوز دخولها على فعل أفعال …وقال ابن الحاجب ((وتخفف المكسورة فتلزمها الالم 

.)٦(المبتدأ  خالًفا للكوفیین)) 

.)٧( وقــال ابــن عصــفور : ((وزعــم الكوفیــون أنَّــه یجــوز دخولهــا علــى الفعــل غیــر الناســخ))

) المخففة المكسـورة الهمـزة: ((عنـد الكـوفیین ال تعمـل عنـدهم وال تؤكـد بـل ذكر ابن مالك  أنَّ (إنِ و 

  )٨())تفید النفي والالم لإلیجاب

وقـــال الرضـــي : ((وفـــرق الكســـائي بـــین (إْن) مـــع الـــالم فـــي األســـماء ، وبینهـــا معهـــا فـــي 

ل : (إْن) نافیـة والـالم بمعنـى (إّال) ؛ األفعال ، فجعلها في األسماء المخففة ، وأمَّا في األفعـال فقـا

.٢٤م  ١/١٨٢) اإلنصاف في مسائل الخالف  ١(

. ٩٠م  ٢/١٥٠) المصدر نفسه : ٢(

. ١٨٢) مفتاح العلوم : ص ٣(

. ٢/٤٤٦الدرة المخخفیة ) ینظر : شرح ٤(

. ٤/٥٤٩) ینظر : شرح المفصل ٥(

. ٤/٣٤٠و شرح الرضي على الكافبة  ٤١) متون اللغة ، كافیة ابن الحاجب ص ٦(

. ١/٢٢٩) شرح جمل الزجاجي ٧(

.٦٥) تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ص ٨(



(إن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم 

١٥٢

ألنَّ المخففــة باالســم أولــى نظــًرا إلــى أصــلها ، والنافیــة بالفعــل أولــى ؛ ألنَّ معنــى النفــي راجــع إلــى 

)١( الفعل))

علـى غیـر نواسـخ …وال یجـوز دخولهـا …وقال المالقي : ((أْن تكون مخففة مـن الثقیلـة 

  )٢(فإنهم یجیزون ذلك قیاًسا)) االبتداء من األفعال خالًفا للكوفیین 

فمرة تكون بمعنـى (إالَّ) ومـرة وجاء في لسان العرب : ((ومن الالمات التي تصحب (إْن) 

ــا َلَمْفُعــوالً :كقــول اهللا عــز وجــلتكــون صــلة وتوكیــًدا } فمــن ١٠٨{ اإلســراء : (ِإن َكــاَن َوْعــُد َربَِّن

: ما كان وعد ربنـا إالَّ مفعـوًال ، ومـن جعـل (إْن) جعل إْن جحًدا جعل الالم بمنزلة (إالَّ) ، المعنى

ِإْن بمعنــى (قــد) جعــل الــالم تأكیــًدا ، المعنــى : قــد كــان وعــد ربنــا لمفعــوًال ، ومثلــه قولــه تعــالى :

)٣(}٥٦{ الصافات :ِكدتَّ َلُتْرِدینِ 

ملهـــا ، وال ذهـــب الكوفیـــون إلـــى أنَّ تخفیـــف ( إْن) یبطـــل ع((:وقـــال أبوحیـــان األندلســـي

  )٤( یجوز أْن تعمل، وذهب البصریون إلى أنَّ إعمالها جائز لكنه قلیل))

) المخففة من الثقیلة فیها بعد التخفیف لغتـان ، اإلهمـال واإلعمـال وقال المرادي : (((إنِ 

وذهــب الكوفیــون إلــى أنَّ (إْن) هــذه نافیــة ، وهــي حــرف ثنــائي الموضــع ، …، واإلهمــال أشــهر 

َ◌) المشــددة عنــدهم ال تخفـف ، والــالم بعــدها بمعنــى (إال) وأجــازوا والـالم بعــدها بمعنــى (إ الَّ) و(إنَّ

)٦(ها قد تخفف خالًفا للكوفیین))) أنوقال : ((ومن أحكام (إنَّ )٥( ))دخولها على سائر األفعال

وتحدث ابن هشام عن (إِن) المخففة من الثقیلة في المغنـي ثـم قال:((جـاز إعمالهـا خالفًـا

َ◌َ◌) المغني أیًضا في إالَّ أنه قال في)٨(ومثل هذا قال في أوضح المسالك)٧( للكوفیین)) باب (إنَّ

َ◌َ◌) الثق ) فتعمل قلیًال وتهمل كثیًرا(إنَّ ، وعن الكوفیین أنَّها ال تخفـف وأنَّـه إذا یلة : ((وتخفف (إنَّ

.)٩( ))قیل : إْن زیٌد لمنطلٌق، فـ(إْن) نافیة والالم بمعنى (إالَّ)

. ٤/٣٦٧) شرح الرضي على الكافیة   ١(

 . ١٩١-١٩٠) رصف المباني : ص ٢(

. ١٣/٢٥٨) لسان العرب : ٣(

. ٥/٣٤٧) البحر المحیط ٤(

.    ٢٠٩-٢٠٨) الجنى الداني ص ٥(

.٣٩٥) المصدر نفسه ص ، ٦(

١/٢٤) مغنى اللبیب ، ٧(

. ١/٣٢٩) ینظر : أوضح المسالك ٨(

.١/٣٧) مغني اللبیب ٩(



عبد الجبار فتحي

١٥٣

ى ابن هشام  قوله األول في المغني بما أثبته ابن هشـام نفسـه فـي قولـه ورد الدمامیني عل

.)١(الثاني

) المكسورة لم یلها من األفعال إالَّ ما كان من نواسـخ وذكر السیوطي أنَّه ((إذا خففت (إنَّ 

.)٢(االبتداء ، وجوز الكوفیون غیره ، وهو مبني على مذهبهم أنَّها نافیة))   
الــد األزهــري  علــى ابــن هشــام قولــه فــي أوضــح المســالك بمثــل مــا رد وكــذلك رد الشــیخ خ.

) المكسورة ویدخلونها على نحو: قام  علیه الدمامیني، وقال: ((وهو یوهم أنَّهم یجیزون تخفیف (إنَّ

) المكسورة))  )٣(، وقعد ، وذلك مخالف لقاعدتهم ؛ فإنَّهم ال یجیزون تخفیف (إنَّ

ش شرح التصریح أنَّ جعل (إْن) نافیة ((یشكل علیه وجاء في حاشیة یس الحمصي، بهام

�Ì¿ÉƌÈƃœºÈƆÌŵÈ¢�È½ºČŕÈ°�Ì¿Éƌ(نحو قوله تعالى : 
ċƈÈƒ
ďżÈÂºÉƒÈƃ�œºċƆċƃ�

čƚººÉƂ�ċÀÊǒ¦ÈÂ : اللهـم إالَّ أْن یقـال : إنَّ ١١١{ هـود {

) ، وهـذا یحتـاج إلـى دلیـل)) وجـاء فیهـا أیًضـا ((إنَّ ا لكــوفیین (إِن) النافیـة عنـدهم  تعمـل عمـل (إنَّ

.)٤( یجوزون تخفیفها  ، فلعل النقل عنهم اختلف))

Àŕ»Ůƍ�Á»ŗ§�Ƒ»Ɔŷ§Ď̄§±�Å±»ƍ² Ɨ§�̄ ƅŕŦ�ťƔŮƅ§�̄ Ɣƈţƅ§�̄ ŗŷ�ÁƔ̄ƅ§�ƓƔţƈ�̄ ƈţƈ�°ŕśŬƗ§��ŶŗśÃ َّأن

(إِن) المخففة من الثقیلة عند البصریین ، هي  نافیـة بمعنـى (مـا) والـالم التـي تلزمهـا بمعنـى (إالَّ) 

 )٥(عند الكوفیین 

مسـتنًدا  ٢٤د أیًضا على أبي البركات بن األنباري  ما نسبه إلى الكوفیین في المسألة ور  

فوصـف كالمـه وكـالم مـن نسـب إلـى الكـوفیین  أنَّ   ٩٠إلى كالم أبي البركات نفسـه فـي المسـألة 

(إِن) المخففة عندهم یجـوز دخولهـا علـى الفعـل غیـر الناسـخ بأنـه((كالم غیـر مبنـي علـى التحقیـق 

) تكون مخففة مـن الثقیلـة أصـًال، و(إْن) فـي هـذا والتحقی ق أنَّ جمهور الكوفیین ال یقولون بأنَّ (إنَّ

البیــت (إْن قتلــَت َلمســلًما) نافیــة عنــد الكــوفیین كلهــم أجمعــین ، ولقــد تنبــه لهــذا الشــیخ خالــد فــأنكر 

)٦( كالم ابن هشام))

،أنَّ (إِن) المخففة مـن الثقیلـة عنـد أقوال من سبقوه في رسالة جامعیة وكذلك تبنى باحث

ورد على أبي البركات بـن )٧(البصریین ، هي نافیة عند الكوفیین ، والالم التي بعدها بمعنى (إالَّ) 

بـن األنبــاري الــذي نســب إلــیهم أنَّ (إِن) المخففــة مــن الثقیلــة ال تعمــل بأنَّــه ((مخــالف لمــا جــاء عــن 

. ١/١٠٠) ینظر : شرح الدمامیني على مغني اللبیب ١(

.٢/١٥٦للسیوطي ) األشباه والنظائر٢(

. ١٢٨-٢/١٢٧) شرح التصریح على التوضیح ٣(

. ٢/١٢٦) المصدر نفسه : ٤(

) .٦(تعلیقة المحقق) الهلمش ( ١/٣٢٩) ینظر: أوضح المسالك ٥(

. ٢/٦٤١) اإلنتصاف من اإلنصاف بهامش اإلنصاف في مسائل الخالف ٦(

  . ١٤٣) (إِن) الخفیفة المكسورة الهمزة ص ٧(



(إن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم 

١٥٤

مخففة من الثقیلة  ، وٕانَّما هي (إِن) النافیة بمعنـى (مـا) الكوفیین حیث إّنهم ال یعتبرون (إْن) هذه 

)١( والدلیل على هذا تواتر النقل عنهم بخصوص هذه المسألة))

واســتدل علــى عــدم صــحة مــا نســبه األنبــاري إلــى الكــوفیین فــي المســألة الرابعــة والعشــرین، 

(إْن) إذا جـاءت بعـد الـالم بما قاله األنباري نفسه في المسألة التسعین : ((ذهب الكوفیـون إلـى أنَّ 

تكون بمعنى (ما) والـالم بمعنـى (إالَّ) وذهـب البصـریون إلـى أنَّهـأ مخففـة مـن الثقیلـة، وعقـب علـى 

)٢( ذلك بقوله : ((وهذا تناقض ظاهر))

والحقیقـــة أّنّ◌ القـــول بـــأنَّ (إِن) المخففـــة نافیـــة والـــالم التـــي تلزمهـــا بمعنـــى(إالَّ) لـــم یتـــواتر  

ین ، فقــد تبــیَّن قبــل قلیــل أنَّــه كمــا نســب إلــیهم نحــاة هــذا القــول نســب إلــیهم نحــاة وحــده عــن الكــوفی

آخرون القول اآلخر .

والذین نسبوا إلـى الكـوفیین مـا نسـبوه ، إْن كـانوا قـد اختلفـوا فیمـا نقلـوه عـنهم ، فـإنَّ هـذا ال 

بـیَّن الرضـي كمـا یدل على تناقض أقوالهم بقدر ما یدل على تناقض أقوال الكوفیین أنفسـهم ، فقـد 

ـا فـي األفعـال  تقدم ، مذهب الكـوفیین بقولـه : ((وفـرَّق الكسـائي فجعلهـا فـي األسـماء المخففـة ، وأمَّ

)٣(فقال:(إْن) نافیة  والالم بعنى (إالَّ) ؛ ألنَّ المخففة باالسم أولى والنافیة بالفعل أولى)) 

)  وتعملهـا إالَّ مـع وجاء في تاج العـروس: ((قـال الفـراء : لـم یسـمع أنَّ العـرب ت خفـف (إنَّ

المكني ( یعني الضمیر) ألنَّه ال یتبین فیه إعراب ، فأمَّا في الظاهر فال ، ولكن إذا خففوها رفعوا 

��¼»»»»ſŦ�Á»»»»ƈ�ŕ»»»»Čƈ£Ã���ÍÀÊƎÉƅŕ»»»»ÉƈÍŷÉ£�É¾»»»»čŗÉ±�ÍÀÊƎČƊÉƔ
ĐžÉÃ»»»»ÊƔÉƅ�ŕ»»»»Čƈ

Čƅ�ĎƜ»»»»»ÊƄ�ÍÁËǔ§ÉÃ : فــــإنهم نصــــبوا (كــــّآل) ١١١{ هــــود{

ــٌد بـــ(لیوفینهم) كأنــه قــا ) لصــلح ذلــك ، تفــول: إْن زی ل: وٕاْن لیــوفینهم كــّال ، فــال : ولــو رفعــت (كــلٌّ

)٤( َلقائٌم))

یظهر من هذا الكـالم المنسـوب إلـى الفـراء : أنـه یقـول بــ(إِن) المخففـة مـن الثقیلـة إالَّ أنَّهـا 

��ÀƎƊƔžÃƔƅ�»»»ŗ�řŗÃ»»Ű Ɗƈ��ĎƜ»»Ƅ��¿»»ŸŠƔ�À»»ƅ�ƌ»»ČƊ£�ŕ»»ÆŲ Ɣ£�±»»Ǝ̧ ƔÃ���ř»»ƆƈƎƈ�Čƛ¥�Ƌ̄»»Ɗŷ�ÁÃ»»Ƅś�ƛ لیســوغ جعــل

(إْن) نافیة ، بل لیسوغ كونها مهملة  .

����Ƒƅŕ»»»Ÿś�ƌ»»»ƅÃƁ�̈ §±»»»ŷ¥�Ɠ»»»ž�ƌ»»»ƈƜƄ�Áƈ»»»Ų ś���ƓśōƔ»»»Ŭ�ŕ»»»ƈƄ���¡§±»»»ſƅ§�ČÁ£�ŕ»»»ƈƄ�ŕ»»»ČƈČƅ�ĎƜ»»»»ÊƄ�ÍÁËǔ§ÉÃ

)٥(} أنَّ (إْن) هنا التكون االَّ المخففة من الثقیلة ١١١{ هود : َلُیَوفَِّینَُّهْم َربَُّك َأْعَماَلُهمْ 

ن األنبــاري (إِن) المكســورة الهمــزة الســاكنة النــون مــن األضــداد: نافیــة، وقــد عــد أبــو بكــر بــ

)١( ومثبتة مؤكِّدة ، ونسب إلى الفراء أّنه جعل (إْن) في نحو :إْن قام لعبد اهللا ، بمعنى (قد)

. ١٤٥فسه ص ) المصدر ن١(

. ١٤٥) المصدر نفسه ص ٢(

. ٤/٣٦٧) شرح الرضي على الكافیة : ٣(

)٣٤/١١٤)  ٤ .

. ٣٤٤-١/٣٤٣) ینظر : معاني القرآن ٥(



عبد الجبار فتحي

١٥٥

فاختالف الكوفیین فـي هـذه المسـألة  نـتج منـه اخـتالف النقـل عـنهم  ، وهـذه حقیقـة أكـدها 

وفیـق ، فقـد تنـاول مسـائل الخـالف بـین النحـویین البصـریین والكـوفیین التـي الدكتور محیي الـدین ت

ذكرها األنبـاري فـي كتابـه : اإلنصـاف ، وتبـین لـه بعـد دراسـتها فـي أطروحتـه للـدكتوراه أنَّهـا تنقسـم 

إلــى أربعــة أقســام : مســائل صــحت نســبتها إلــى الكــوفیین ، ومســائل لــم یقــل بهــا جمیــع الكــوفیین ، 

فیهــا آراء الكــوفیین بدقــة ، ومســائل لــم یقــل بهــا الكوفیــون ، ونســبت إلــیهم ســهًوا ومســائل لــم تنقــل
وكـان مــن بــین المســائل التــي أدرجهــا ضــمن القســم الثــاني ((مــا ینســب إلــیهم أنَّ (إْن) والــالم فــي )٢(

وَنَك ِمــَن اَألْرضِ نحــو قولــه تعــالى : ( و(إالَّ)  هــو }  بمعنــى (مــا) ٧٦){ اإلســراء :َوإِن َكــاُدوْا َلَیْســَتِفزُّ

} ١٦٤مذهب الفراء ، قال في كالمه على قوله تعالى : (وما منَّا إالَّ لُه مقاٌم معلوٌم) {الصـافات : 

ولـم نعثــر علـى مــا یثبــت …ومعنـى : إْن ضــربُت َلزیـًدا ، كمعنــى قولـك : مــا ضـربُت إالَّ زیــًدا …

له رأًیا آخـر فـي معنـى (إْن) والـالم أنَّ الكوفیین تبعوا الفراء في ذلك ، وأبو بكر بن األنباري یذكر

(إْن) إذا جــاء بعــدها الــالم فهــي بمعنــى (قــد) ، وكــذلك إذا جــاءت هــي بعــد (أال) ، قــال  ، فــذكر أنَّ

أبــو بكــر : وقــال الفــراء ال یكــون (إْن) بمعنــى (قــد) حتــى تــدخل معهــا الــالم أو (أال) ، فــإذا قالــت 

اهللا ، فمعناه : قد قام عبد اهللا ، وقال في إدخال الالم العرب : إْن قام لعبد اهللا ، وأال إْن قام عبد 

َهَبَلْتَك ُأمَُّك إْن َقَتْلَت َلُمْسِلًما          َوَجَبْت علیَك ُعُقوَبَةُ◌ الُمَتَعمِِّد 

.)٣(معناه : قد قتلَت مسلًما)) 

د قـال هذا من جهة ومن جهة أخـرى فـإنَّ قصـر القـول الثـاني علـى الكـوفیین فیـه نظـر؛ فقـ

الخلیل بن أحمد الفراهیدي : ((وللعرب في (إْن) لغتان  : التخفیف والتثقیل ، فأّما مـن خفـف فإنَّـه 

�ŕ»ČƈČƅ�ĎƜ»»ÊƄ(َوإِنْ یرفع بها إالََّ◌ ناًسا من أهـل الحجـاز یخففـون وینصـبون  علـى تـوهم الثقیلـة ، وقـرئ

ĎƖƄ��§ÃŗŰ���ŕ»Čƈ£Ã�}خففو ١١١{ هود : َلُیَوفَِّینَُّهْم َربَُّك َأْعَماَلُهمْ  ƊÃ�§�ËÁ§É±
Ëţŕ»ÉŬÉƅ�ËÁ§É°»Éƍ�ÍÁË¥ : ٦٣{ طـه {

فمن خفف فهو بلغة من یخففون ویرفعون  فلذلك وجه ، ومنهم مـن یجعـل الـالم فـي موضـع (إالَّ) 

.)٤(ویجعل (إْن) جحًدا على تفسیر : ما هذان إالَّ ساحران)) 

د أحد قولي المدرسة البصریة قبـل أْن فجعُل (إْن) نافیة بمعنى (ما) والالم بمعنى (إالَّ) یع

تكون هناك مدرسـة كوفیـة . بـل القـول الثـاني قـد تبنـاه الخلیـل فـي كتابـه : الجمـل فـي النحـو ، فقـد 

.  ١٩٠-١٨٩) ینظر : كتاب األضداد ص ١(

. ١٧١) ینظر : ابن األنباري في كتابه : اإلنصاف ص ٢(

، واألضـداد  ٢/٢٧٧، وینظـر : معـاني القـرآن للفـراء  ٢٠٢- ٢٠١) ابن األنباري في كتابـه : اإلنصـاف  ص ٣(

. ١٥/١٥، وهبلتك ُأمَُّك : ثكلتك ، ینظر: لسان العرب  ١٩٠- ١٨٩ألبي بكر بن األنباري ص 

. ٤٢-٤١) كتاب العین ص ٤(



(إن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم 

١٥٦

فأنـا أقرؤهـا  .)١(}٦٣{ طـه : ِإْن َهـَذاِن َلَسـاِحَرانِ قال مـا نصـه : ((وأّمـا قـول اهللا تبـارك وتعـالى : (

لساحران) أي : ما هذان إالَّ ساحران ، فال الشاعرإن شئتم مخففة على األصل (إْن هذان

َغَدَر ابُن ُجْرُموٍز بفارِس ُبْهمٍة      عند اللقاء ولم َیُكْن بُمَعرِّدِ 

ثكلتك أمَُّك إْن قتلَت َلُمْسِلًما        َحلَّْت علیَك عقوبُة المتَعمِّدِ 

)٢( أي : ما قتلت إالَّ مسلًما))

ْن) نافیة والالم بمعنى (إالَّ) فقد جعل (إ

أوائـل النحـاة البصـریین: عیسـى وأبو عبیـدة الـذي یعـد مـن نحـاة البصـرة وأخـذ النحـو عـن

بـأكثر مـن وولد قبل سیبویه والفـراء ،بن عمر الثقفي، ویونس بن حبیب، وأبي عمرو بن العالء،

ـــال فـــي تفســـیر قـــول اهللا تعـــا)٣(ثاللـــة عقـــود  ـــوجهین فق : (إْن هـــذاِن لســـاحراِن)   لى ، نقـــل هـــذین ال

((وقرأهــا قــوم علــى تخفیــف نــون(إْن) وٕاســكانها، وهــو یجــوز؛ ألنَّهــم قــد أدخلــوا الــالم فــي االبتــداء ، 

وزعـــم قـــوم أنَّـــه ال یجـــوز، إذا ُخِفَفـــْت نـــون (إْن)، فالبـــدَّ لـــه مـــن أن، یـــدخل (إالَّ) …وهـــي فضـــل،

ــْدَنا :ل الثــاني ؛ إذ جعــل قولــه تعــالى ، وقــد تبنــى القــو )٤(فیقــول: إْن هــذان إالَّ ســاحران)) َوإِن َوَج

.)٥(بمعنى: وماوجدنا أكثرهم إال فاسقین١٠٢األعراف: َأْكَثَرُهْم َلَفاِسِقینَ 

) قــرأ ابــن كثیربتخفیــف (إْن) ورفــع (هــذان) وتشــدید نونهــا ، وقــرأ حفــص بتخفیــف (إْن) ورفــع (هــذان) مــن غیــر ١(

) ورفع (هذان) ، ت شدید نونها ، وقرأ عیسى وأبو عمرو بتشدید (إّن) ونصب (هذین) ، وقرأ الباقون بتشدید (إنَّ

. ٣١٥، والتسهیل لقراءات التنزیل ص  ٣٩٣ینظر غیث النفع في القراءات السبع ص 

ومــن خــالل ،  ١٥٩) اطلعــُت علــى هــذا الكتــاب علــى الحاســبة ، مــن خــالل قــرص باســم المتكبــة الشــاملة ص ٢(

د : المنهـزم ، وبنـو ُجْرمـوز : بطـن مـن بطـون العـرب ، وابـن ُجرمـوز :  األنترنـت ، والبهمـة : الشـجاع ، والمعـرِّ

هو عمرو بن ُجرمـوزالتمیمي المجاشـعي ، قاتَـُل الزبیـر بـن العـوام رضـي اهللا عنـه فـي معركـة الجمـل ، ینظـر : 

، وتـاج  ٥٧١،  ٢/١٧٩لمشـاهیر واألعـالم للـذهبي ، وتاریخ اإلسالم ووفیـات ا ٣/١٣٢،  ١/٨٩لسان العرب 

، وفصل ابـن كثیـر قصـة مقتلـه رضـي اهللا  ٣/٢٤٢، واألعالم للِزِركلي  ١٥/٣٠،   ٨/٢١٦العروس للزبیدي 

عنه ، فقال : ((ویقال : بل أدركه عمرو بواد یقال له : وادي السباع ، وهو نائم في القائلة ، فهجم علیه فقتله 

ألشهر ویشهد له شعر امرأته عاتكة بنت زید بن عمرو بن نفیل ، وكان آخر مـن تزوجهـا ، ، وهذا القول هو ا

وكانت قبله تحت عمر بن الخطاب  ، رضي اهللا عنه ، فُقتل عنها ، وكانـت قبلـه تحـت عبـد اهللا بـن أبـي بكـر 

الصدیق ، فُقتل عنها ، فلما ُقِتل الزبیر رثته بقصیدة محكمة المعنى ، فقالت :

ــِع  ٧/٢٦٧والنهایــة البدیــة  ، وجــاء فــي تــاج العــروس : (( وفــي حــدیث عاتكــة قالــت البــن ُجْرمــوٍز : یــا ابــَن َفْق

  . ٢١/٢٧٨الَفْقُع : َضْرٌب من أردإ الَكْمأة ، والقْردد : أرٌض مرتفعة))  ٠٠٠الَقْرَددِ 

، واألعـــالم  ٥٧٨،  ٤٣٩-٥/٤٣٨،  ٤/٥٦١) ینظـــر : تـــاریخ اإلســـالم ووفیـــات المشـــاهیر واألعـــالم  للـــذهبي ٣(

.٨/١٤٥،  ٥/٨١للزركلي 

. ١٦٨-١٦٧) مجاز القرآن ص٤(

. ٩٠) ینظر مجاز القرآن: ص٥(



عبد الجبار فتحي

١٥٧

فهذا ما نقله وقال به أبرز نحاة المدرسة البصریة الذین یعدون أسـاتذة الرؤاسـي والكسـائي 

  هم . والفراء ، قبل أْن یتحول إلى الكوفیین وینسب إلی

إعرابھما في كتب التفسیر :
مـع أنَّ القـول بــ(إِن) المخففــة مـن الثقیلـة هــو مـذهب جمهـور النحــاة ،إالَّ أّنـي وجـدت كثیــًرا 

.من المفسرین أخذوا بالمذهب الذي نسب إلى الكوفیین

بمعنــى (لقــد) كقولــه تعــالى : (ِإن َكــاَن فقــد قــال ابــن قتیبیــة : ((وقــال المفســرون : وتكــون 

ِبــین) { الشــعراء ١٠٨{اإلســراء : ُد َربَِّنــا َلَمْفُعــوالً َوْعــ } ، وقولــه تعــالى :( َتاللَّــِه ِإن ُكنَّــا َلِفــي َضــَالٍل مُّ

.)١()})٢٩} ، وقوله تعالى : (وإِن ُكنَّا َعْن ِعَباَدِتُكْم َلَغاِفِلیَن){یونس : ٩٧:

ــــفــــي أعــــراب قولــــه تعــــالى:و  ــــَن الضَّ ــــِه َلِم ــــن َقْبِل ــــُتم مِّ ، قــــال ١٩٨البقــــرة: آلِّینَ َوإِن ُكن

الطبري:((فـإنَّ مـن أهـل العربیـة مـن یوجـه تأویـل(إْن) إلـى تأویل(مـا)، وتأویـل الـالم التـي فــي(لمن) 

، ١٠٢األعــــــراف: َوإِن َوَجـــــْدَنا َأْكثَـــــَرُهْم َلَفاِســـــِقینَ فســـــر قولـــــه تعــــــالى: و  ، )٢(إلـــــى(إالَّ) ...))

ــاِفِلینَ :وقولــه تعــالى.)٣(بقولــه:((وما وجــدنا أكثــرهم إال فســقة)) ــاَدِتُكْم َلَغ ــا َعــْن ِعَب یــونس: ِإن ُكنَّ

٢٩((یقول: ماكنــــا عــــن عبــــادتكم إیانــــا دون اهللا إالَّ غــــافلین)):وكــــذلك تبنــــى الزجــــاج )٤( بقولــــه .

المذهب الذي نسب إلى الفراء والكوفیین من دون أن ینسب ماتبناه إلیهم، ومن دون أن یشیر إلـى 

َوإِن ُكنَّـــا َعـــن ِدَراَســـِتِهْم َلَغــــاِفِلینَ :البصــــریین، فقـــد جعـــل قولـــه تعــــالى إلـــى الـــذي نســـبمـــذهبال

 :١٥٦األنعـــام((وماكنـــا إالَّ غـــافلین عـــن تـــالوة كتـــبهم))وقولـــه تعـــالى:)٥(بمعنى ، ِإن ُكنَّـــا َعـــْن

َوإِن ولـه تعـال: ، وق)٦(بمعنى((ماكنـا عـن عبـادتكم إالَّ غـافلین))٢٩یـونس: ِعَباَدِتُكْم َلَغـاِفِلینَ 

. ووضح مذهبـه هـذا )٧( بمعنى((ماكنت إالَّ من المستهزئین))٥٦الزمر: ُكنُت َلِمَن السَّاِخِرینَ 

(إْن) تكـــون فـــي معنـــى النفـــي إالَّ أن أكثـــر مـــا تـــأتي مـــع الـــالم، تقـــول: إْن كنـــتُ  هـــذا بقولـــه:((ألنَّ

.)٨(ا))إالَّ صالحً ، معناه: ما كنتُ لصالًحا

. ٥٥٢) تأویل مشكل القرآن ص ١(

.٣٥١/  ٢) جامع البیان عن تأویل آي القرآن: ٢(

.١٨/  ٩) المصدر نفسه: ٣(

.١٣/  ١١) المصدر نفسه: ٤(

.٢/١٨٦) معاني القرآن وٕاعرابه  ٥(

.١٥/  ٣مصدر نفسه: ) ال٦(

.٢٧٠/  ٤) المصدر نفسه: ٧(

.٣١٤/  ٣) المصدر نفسه : ٨(



(إن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم 

١٥٨

، ١٠٢األعـراف: َوإِْن َوَجْدَنا َأْكَثَرُهْم َلَفاِسـِقینَ إعراب قوله تعالى:وقال النحاس في

هـــذه هــــي (إْن) ((الفـــراء یقـــول: المعنـــى، وماوجـــدنا أكثـــرهم إال فاســـقین، وســـیبویه یـــذهب إلـــى أنَّ 

.)٢(، وقد تقدم أن هذا هو قول أبي عبیدة في مجاز القرآن)١(الثقیلة ولزمت الالم))المخففة من 

واقتفى الواحدي النیسابوري أثر الزجاج بجعل(إْن) نافیة بمعنى(ما) والالم بمعنى(إالَّ) مـن 

.)٣(غیر أْن ینسب ماتبناه إلى أحد

، قــــال ابــــن ١٠٢األعــــراف:َوإِن َوَجــــْدَنا َأْكثَــــَرُهْم َلَفاِســــِقینَ وفــــي إعــــراب قولــــه تعــــالى:

ى(إالَّ) والتقـدیر عنـده: وماوجـدنا أكثـرهم إال عطیة:((و(إْن) عند الفـراء هـي بمعنى(مـا) والـالم بمعنـ

، وذكـر أنَّ )٥(بتبنـي المـذهب الـذي ُنسـب إلـى الكـوفیینقتـدى ابـن الجـوزي بالزجـاج. وا)٤( فاسقین))

قـال َوإِن َوَجـْدَنا، قال:((قولـه تعـالى. وفي إعراب اآلیـة المـذكورة )٦(مذهبهم هو مذهب المفسرین

. وقد مر قبل قلیل أن النحاس وابن عطیة نسبا هـذا )٧( ال فاسقین))أبو عبیدة: وما وجدنا أكثرهم إ

هذا القول إلى الفراء، واألحق أن ینسب إلى أبي عبیدة ألمرین:

. )٨(األول: أن أبا عبیدة ولد قبل الفراء بأكثر من ثالثة عقود

، وغیــر مــذكور فــي معــاني )٩(الثــاني: أن هــذا القــول مــذكور فــي مجــاز القــرآن ألبــي عبیــدة

    قرآن للفراء.ال

ـــــآلِّیَن){البقرة : وقـــــال الـــــرازي فـــــي تفســـــیر قولـــــه تعـــــالى :  ـــــِه َلِمـــــَن الضَّ ـــــن َقْبِل (َوإِن ُكنـــــُتم مِّ

((فقال القفال ، رحمـة اهللا علیـه  : فیـه وجهـان : ومـا كنـتم مـن قبلـه إالَّ الضـالِّین ، والثـاني: }١٩٨

. )١٠(قد كنتم من قبله من الضالِّین)) 

ى : (إْن هــذاِن لسـاحراِن) قـال الطبــري: ((وكـان بعــض أهـل العربیــة وفـي تفسـیر قولــه تعـال

مــن أهــل البصــرة یقولــون: (إْن) خفیفــة بمعنــى ثقیلــة، وهــي عنــد قــوم یرفعــون بهــا ویــدخلون الــالم 

) فال بد له  لیفرقوا بینها وبین التي في معنى (ما)، وزعم قوم أنَّه ال یجوز؛ ألنه إذا خفف نون (إنَّ

. )١١() فیقول: إْن هذان إالَّ ساحران))من أن یدخل (إالَّ 

.٣١٦) إعراب القرآن: ص١(

.٢٢٣/  ١) مجاز القرآن: ٢(

.٥٤٦، ٣٤٠/  ٢، ٥١٧، ٣٠٤/  ١) ینظر الوسیط في تفسیر القرآن المجید:٣(

.٤٣٤/  ٢المحرر الوجیز: ) ٤(

.٤٥/  ٦ینظر: زاد المسیر في علم التفسیر: ) ٥(

.٣٠٧/  ٦ینظر: المصدر نفسه: ) ٦(

.١٨١/  ٦: ) المصدر نفسه ٧(

.١٤٥/  ٨، ٨١/  ٥، واألعالم للزركلي:  ٢٧٩،  ٢/٢٤٥ینظر : بغیة الوعاة ) ٨(

.٢٢٣/  ١ینظر مجاز القرآن: ) ٩(

علمـاء . والقفال : هو محمد بن علي بـن إسـماعیل الشاشـي ، أبـو بكـر ، مـن أكـابر ٢/٣٣٠مفاتیح الغیب ) ١٠(

عصره بالفقه والحدیث والتفسیر واللغة واألدب من أهل ما وراء النهـر  ، رحـل إلـى خراسـان  والعـراق والحجـاز 

. ٦/٢٧٤، واألعالم للزركلي  ٣/٢٢٣٦هـ ، ینظر : الموسوعة المیسرة ٣٦٥والشام ، ُتوفِّي 

.  ١٦٧) وهذا ما قال به من قبل أبو عبیدة ، ینظر : مجاز القرأن ص ١١(



عبد الجبار فتحي

١٥٩

) بالتشــدید ورفــع ( هــذان ) مشــكًال علــى أهــل اللغــة، وقــد  وذكــر الزّجــاج أنَّ فــي قــراءة (إنَّ

) بالتشـــدید تقـــع موقـــع (نعـــم)  كثــر اخـــتالفهم فـــي تفســـیره، ثـــم بـــّین أنَّ أجـــود التفاســـیر أْن تكـــون (إنَّ

یلـي هـذا فـي الجـودة جعلهـا محمولـة علـى لغـة بنـي . والـذي  )١( والمعنى: نعم هذان لهمـا سـاحران،

كنانة في ترك ألف التثنیة علـى هیئـة واحـدة ، وصـرح بأنـه ال یجیـز قـراءة عیسـى بـن عمـر، وأبـي 

عمـــرو بـــن العـــالء: (إنَّ هـــذین لســـاحران)؛ ألنهـــا خـــالف المصـــحف، واستحســـن قـــراءة (إْن هـــذان 
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على أنَّه لم یكن أحد أعلم بالنحو من الخلیل))، بیـد أنـه ذهـب إلـى أن (إْن) بمعنـى (مـا) النافیـة ، 

والـــالم بمعنـــى (إالَّ) والتقـــدیر: (مـــا هـــذان إالَّ ســـاحران)، بداللـــة قـــراءة ٌأبـــي فإنَّـــه قـــرأ: مـــا هـــذان إال 

.)٢(أ: إْن هذان إالَّ ساحرانساحران وروي عنه أنه قر 

) بالتشــدید ورفــع (هــذان) مشــكًال ، فــإنَّ هنــاك مــن حــلَّ  وٕاذا ذكــر الزجــاج أنَّ فــي قــراءة (إنَّ

) الثقیلـة ضـمیر الشـأن ، والتقـدیر : إنَّـه هـذان ، أو إنَّ األمـر والشـأن  هذا اإلشكال بجعـل اسـم (إنَّ

خلیل ((أنَّ ناًسا یقولون : إنَّ بك زیٌد مـأخوٌذ ، .، وقد مر أنَّ سیبویه روى عن ال)٣(هذان لساحران 

)٤( ، فقال هذا على قوله : إنَّه بك زیٌد مأخوٌذ))

ا):ب الثاني لالمط اجتماع (إْن) و(لمَّ
إعرابھما في كتب النحو.

دخلـــت (إِن) المخففـــة علـــى الجملـــة االســـمیة فـــي القـــرآن الكـــریم فـــي أربعـــة مواضـــع إقتـــرن 

]. ١١١[هود : َوإِنَّ ُكال َلمَّا َلُیَوفَِّینَُّهْم َربَُّك َأْعَماَلُهمْ له تعالى: خبرها بـ(لما) وهي قو 

قــرأ نــافع وابــن كثیــر بتخفیــف (إْن) و (لمــا) ، وقــرأ أبــو عمــرو والكســائي ویعقــوب وخلــف  

) وتخفیف (لما) ، وقرأ شعبة  بتخفیـف (إْن) وتشـدید (لّمـا) ، وقـرأ البـاقون بتشـدید ( ) بتشدید (إنَّ إنَّ

.)٥( و (لّما)

] ، قرأ ابن عامر وعاصم ٣٢[یس : َوإِْن ُكلٌّ َلمَّا َجِمیٌع َلَدْیَنا ُمْحَضُرونَ وقوله تعالى : 

.)٦(وحمزة وابن جنباز (لمَّا) بالتشدید وقرأها الباقون بالتخفیف

. ٢١٢-١٦/٢١١) جامع البیان عن تأول آي القرآن :١(

. ٢٩٦-٢٩٤/ ٣) ینظر معاني القرآن وٕاعرابه :٢(

. ٦١٨-٢/٦١٧) ینظر : المحرر في النحو ٣(

. ٢/١٣٤) كتاب سیبویه : ٤(

، وٕاعـــراب القـــراءات الســـبع وعللهـــا ص  ٤/٣٨٦) ینظـــر : الحجـــة فـــي القـــراءات الســـبع ، ألبـــي علـــي الفارســـي ٥(

  . ٢٣٤،والتسهیل لقراءات التنزیل ص  ٣١٦، وغیث النفع في القراءات السبع ص ١٧٤-١٧٣

. ٤٤٢، والتسهیل لقراءات التنزیل ص  ٤٩١) ینظر : غیث النفع ص ٦(



(إن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم 

١٦٠

] . قـرأ عاصـم وحمـزة ٣٥زخـرف: ] ال َوإِْن ُكلُّ َذِلَك َلمَّا َمَتاُع اْلَحَیاِة الـدُّْنَیاوقوله تعالى: 

وهشام بخالف عنه وابن جنباز (لمَّا ) بالتشدید ،وقرأها الباقون بتخفیف (لما) ، وهو الوجه الثاني 

.)١(لهشام

ــا َعَلْیَهــا َحــاِفظٌ وقولــه تعــالى  ] قــرأ عــامر وعاصــم وحمــزة  ٤[ الطــارق : ِإْن ُكــلُّ َنْفــٍس َلمَّ

.)٢(ها الباقون بالتخفیفوأبو جعفر  (لّما) بالتشدید ، وقرأ

ـا (لّمـا) فعلـى معنیـین ، أحـدهما : مـن جمـع (مـا) و(لـم) فجعـاْت (لّمـا)  قال الخلیل : ((وأمَّ

ومـنهم مـن یقـول : ال ، بـل األلـف فـي (لمَّـا) أصـلیة والمـیم …بناًء واحًدا ، وثانیهمـا بمعنـى (إّال) 

.)٣( فیها في موضع العین ، وهو بوزن (فعَّل)))

ــَدْیَنا ُمْحَضــُرونَ شــري (إْن) فــي قولــه تعــالى : وجعــل الزمخ ــا َجِمیــٌع َل [یــس: َوإِْن ُكــلٌّ َلمَّ

ــا َعَلْیَهــا ، وقــال : ((والــالم الفارقــة فــي نحــو قولــه : )٤(]  مخففــة مــن الثقیلــة ٣٢ ِإْن ُكــلُّ َنْفــٍس َلمَّ

)٥( وهي الزمة لخبر (إْن) إذا خففت)) …]  ٤[ الطارق : َحاِفظٌ 

،)٦(ذهب ابن الشجري إلى أنَّ (لمَّا) عند قراءتها بالتشدید تكون بعنى(إالَّ) و(إن) نافیة و        

ـــا) بـــالتخفیف وعنـــد قرءتهـــا  وذكـــر ابـــن الخبـــاز أّن (إْن) مخففـــة مـــن الثقیلـــة عنـــد قـــراءة (لمَّ

)٧(بالتشدید تكون بمعنى (إالَّ) و(إن) نافیة

ا في الكالم ثالثة مواضع :وقال المالقي : ((اعلم أّن (لمَّا) المشددة له

…الموضع األول : أْن تكون جازمة للفعل المضارع 

الموضــع الثــاني :أْن تكــون بمعنــى (إالَّ) ، كقولــك : إْن ضــربك لزیــٌد، أي : مــا ضــربك إّال 

نَّ ُكـال َوإِ ] ، وفـال تعـالى :  ٤[ الطـارق : ِإْن ُكلُّ َنْفٍس َلمَّا َعَلْیَها َحـاِفظٌ زیٌد ، فال اهللا تعالى : 

ـا َلُیــَوفَِّینَُّهْم َربُّــَك َأْعَمـاَلُهمْ  ــا َجِمیـٌع َلــَدْیَنا ُمْحَضــُرونَ ] ، وقــال تعـالى : ١١١[هــود : َلمَّ َوإِْن ُكــلٌّ َلمَّ

] علـــى قـــراءة مـــن شــدد المـــیم فـــي جمیعهـــا ، وخفـــف (إْن) ، وقــد قـــرئ ذلـــك كلـــه أیًضـــا ٣٢[یــس : 

ــا) مــن هــذه اآلیــات إلــى الموضــع بــالتخفیف فیخــرج عــن هــذا البــاب ، وقــد ردَّ  بعــض النحــوین (لمَّ

األول (یعني جعل (لّما) نافیة جازمة) وأضمروا بعدها فعًال ، فیكون من باب ما حذف منه الفعل 

. ٤٩٢، وغیث النفع ص ٤٠٢) ینظر : إعراب القراءات السبع وعللها ص١(

، وٕاعــراب القــراءات الســبع  ٦/٣٩٧الســبع ، والحجــة فـي القــراءات ٢٨٨) ینظـر: مجــاز الفــرآن ألبــي عبیــدة ص ٢(

. ٥٩١،والتسهیل لقراءات التنزیل ص ٥٠٥وعللها ص 

. ٨٨٤) كتاب العین ص ٣(

. ٣٨٥) ینظر : المفصل في علم العربیة ص ٤(

. ٤٢٥) المصدر نفسه ص ٥(

.٤٠٩) ینظر: مالم ینشر من األمالي الشجریة ضمن كتاب نصوص محققة: ص٦(

. ٢/٤٢٥خفیة ) ینظر : الغرة الم٧(
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] ٣٢[یـس : َوإِْن ُكلٌّ َلمَّا َجِمیٌع َلَدْیَنا ُمْحَضـُرونَ وأّما قوله تعالى …للعلم به ، والتقدیر : یكن 

.…ا) بمعنى (إّال) على أْن تكون (إْن) نافیة یصح تقدیر (لمّ …

ــا) علــى البــاب قبــل هــذا (یعنــي : نافیــة …ویصــح أْن تكــون (إْن) مخففــة مــن الثقیلــة  و(لمَّ

فــإْن خففــت المــیم من(لمــا) فلآلیــات …جازمــة) ویقــدر بعــدها فعــل تقــدیره : (یتــرك) ، أو (یهمــل)

)١(إعراب آخر یطول ذكره))  

ــا ) عنــد قراءتهــا بالتشــدید تكــون بمعنــى (إالَّ) ، و(إْن) نافیــة ، وعنــد قراءتهــا یعنــي : أنَّ (لمَّ

بالتخفیف تخرج عن كونها بمعنى(إالَّ) وتكون (إْن) مخففة من الثقیلة ، وقال : ((وأمَّا قولـه تعـالى 

:�ÍÀÊƎÉƅŕ»»ÉƈÍŷÉ£�É¾»»čŗÉ±�ÍÀÊƎČƊÉƔ
ĐžÉÃ»»ÊƔÉƅ�ŕ»»ČƈÉƅĎ�Ɯ»»ÊƄ�ČÁËǔ§ÉÃ : ــا) ] فــال یصــح تقــ١١١[هــود دیر(إالَّ) فــي موضــع (لمَّ

��¾ƅ°�ƌŗŮ�Ã£�ČƜƄ�Ä±ś�ÍÁǔ§Ã���±Ɣ̄Ƃśƅ§���ƌŗ��
ĎƜÊƄ���̈ Ű śƊƔ�¿Ÿž��ÍÁ¥��̄ Ÿŗ�± Ƃ̄Ɣ�Ƒśţ )٢(

وكذلك جعل المرادي (إْن) نافیة ، و(لمَّا) بالتشدید بعنى (إالَّ) في سورة : یس ، والزخرف 

اء قرئت (لما) مخففة أم مشـددة ؛ لكـون ، إالَّ أنَّه جعل (إْن) مخففة من الثقیلة في سورة هود ، سو 

��ĎƜƄ��Ɠž�̈ Ű Ɗƅ§�ª Ɔƈŷ��ÍÁ¥�
)٣(

ــا) بالتشــدید إالَّ فــي )٤(وتبــع ابــن هشــام المــالقي والمــرادي فجعــل (إْن) نافیــة عنــد قــراءة (لمَّ

ــا) نافیـــة  ــا أْن تكــون (إْن) مخففـــة مــن الثقیلـــة و(لمَّ ــا (إْن) فـــي ســورة هـــود فإمَّ ســورة هــود فقـــال : أمَّ

ــا ُیوفَّــوا أعمــالهم ، أي : أنَّهــم إلــى اآلن لــم ُیوفَّوهــا وســیوفَّونها ، أو أْن تكــون جازمــة و  التقــدیر : لمَّ

���Čƛ¥��ƑƊŸƈŗ��ŕČƈƅ�Ã��Ä±£��±ŕƈŲ Őŗ�ÆƛÃŸſƈ��ĎƜƄ�Ã�řƔžŕƊ��ÍÁ¥�
 )٥(

ــا أْن تكــون مخففــة مــن الثقیلــة  وذكــر الــدمامیني أنَّ (إْن) هنــا تكــون علــى أحــد وجهــین : إمَّ

)٦( ) منصوبة بها ، وٕامَّا أْن تكون نافیة و(ُكالَّ) مفعوًال بإضمار (أرى)))و(ُكالَّ 

ــا) بمعنــى (إالَّ) مــع (إِن) التــي تكــون  وجــاء فــي تــاج العــروس : ((وممــا یــدل علــى أنَّ (لمَّ

} وهي قراءة األمصار ، قال الفـراء ١٤جحًدا قول اهللا عز وجل : (إْن ُكلٌّ إّال كذَّب الرسل){ ص :

)٧( ي قراءة عبد اهللا ( إْن ُكلٌّ لمَّا كذَّب الرسل) قال : والمعنى واحد)): وهي ف

) فــي القـــراءة المتــواترة  وفــي القــراءة الشــاذة ، كمــا أّنـــه  ال  وهــذا ال إشــكال فیــه لرفــع (ُكــلٌّ

إشكال فیه أیًضا عند جعل (إْن) نافیة ، وهذا ما اتفق علیه النحاة والمفسـرون مـن دون االحتجـاج 

�À»ƅ�ƓĐƊŐ»ž�§°»ƎƅÃ���̄Ã»ƍ�©±Ã»Ŭ�Ɠ»ž�¿»Űبالقراء ŕţ�Ã»ƍ�ŕ»ƈƄ��ĎƜ»ÊƄ��̈ »Ű Ɗ�̄ Ɗŷ�¿ŕƄŮƙ§�ÁƄƅÃ��©°ŕŮƅ§�©

. ٣٥٣-٣٥١) رصف المباني : ص ١(

. ٣٥٣- ٣٥٢) المصدر نفسه: ص ٢(

. ٢٠٨) الجنى الداني : ص ٣(

.٢٥٨) ینظر : شرح شذور الذهب ص ٤(

. ٢٨٢-١/٢٨١) مغني اللبیب : ٥(

. ١/١٠١) ینظر : شرح الدمامیني على مغني اللبیب ٦(

)٢٥٠/ ٣٣)  ٧ .
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ــا) بمعنــى (إالَّ) فــي هــذه  أجــد أحــًدا مــن النحــاة أو اللغــویین أو المفســرین مــن ذهــب إلــى جعــل (لمَّ

بـاحثین قـام السورة ، إالََّ◌ بشرط جعل (ُكالَّ) منصوبة بـ( لیوفینهم) أو بفعـل مضـمر، إالَّ أنَّ أحـد ال

بدراسة (لمَّا)، وبعد أْن عرض اإلشكال الذي واجه النحاة في سورة هـود ، أیَّـد مـذهب القـائلین بـأنَّ 

�ƌ»»ŝţŗ�Ƒ»»ƎƊ£�À»»ŝ��ÀƎƊƔžÃƔƅ�»»»ŗ�řŗÃ»»Ű Ɗƈ��ĎƜ»»Ƅ��¿»»ŸŠ�̄Ÿŗś»»Ŭ§�Á»»ƈƅ�Ƌ̄»»ƔƔōś�Ŷ»»ƈ����Čƛ¥��Ƒ»»ƊŸƈŗ�ŕ»»Ɗƍ��ŕ»»Čƈƅ�

ـا) فـي هـذه القـراءة بمعنـى بقوله : ((وهكذا نـرى أنَّ النحـویین وعلمـاء اللغـة ال یقبلـون  أْن تكـون (لمَّ

�řŗÃ»»Ű Ɗƈ�ŕ»»ƎČƊ¥���§Ãƅŕ»»Ƃž���řŗÃ»»Ű Ɗƈ�ª ¡ŕ»»Š��ĎƜ»»Ƅ��ČÁ£�Ɠ»»ƍÃ��Ã»»ţƊƅ§�řŷŕƊ»»Ű �ŕ»»ƎŗƆ· śś�̈ ŕŗ»»Ŭƕ����Čƛ¥�

بـ(إْن) ، فهي مخففة ولیست النافیة ، و(لمَّا) التي بمعنى (إالَّ) ال تقع بعد (إِن) المخففة .

الَّ) مسـتدلین علـى ذلـك بقـراءة عبـد اهللا بـن مسـعود لآلیــة والـذي نـراه أنَّ (لمَّـا) هنـا بعنـى (إ

ـا) بكلمـة (إالَّ)  ، وهـذا  نفسها فهو قد قرأها  (وٕاْن كلٌّ لمَّا لیوفینهم ربُّـك أعمـالهم) فأبـدلت كامـة (لمَّ

ــا) و(إالَّ) فــي …یــدل علــى أنَّ الكلمتــین فــي معنــى واحــد  وقــد تبــین أنَّ ابــن مســعود یســوي بــین (لمَّ

ـــا) بــــ(إالَّ) نجـــده یفعـــل العكـــس مـــن ذلـــك ، فیبـــدل (إالَّ) بــــ(لمَّأ) فـــي آیتـــین قراءتـــه ، ف كمـــا أبـــدل (لمَّ

} (ومــا منــا إالَّ لــه مقــام معــاوم) {الصــافات : ٢٤كــریمتین  همــا (إْن كــلٌّ إالَّ كــذب الرســل){ ص : 

} قرأهما : إْن كلٌّ لمَّا كذب الرسل ، وٕاْن منأ لمَّا له مقام معلوم١٦٤

لقراءات المتواترة عن رسول اهللا صلى اهللا علیـه وسـلم خیـر دلیـل علـى أنَّ (لمَّـا) إنَّ هذه ا

ـا إذا تعـارض هـذا المعنـى مـع صـناعة  بمعنى (إالَّ) في هذه اآلیة وفي اآلیات القرآنیة السابقة ، أمَّ

سـنة النحو ، فمن األفضـل للنحـاة أْن یجـدوا لهـم مخرًجـا ، ال أْن یـذهبوا إلـى مخالفـة القـراءة  وهـي 

)١( متبعة))

لي على ما ذهب إلیه الباحث المالحظ اآلتیة :

وصف الباحث قراءة ُأَبي وقراءات ابن مسعود بأنَّها قراءات متواترة وقد أثبت رأیه اسـتناًدا إلـى .١

ذلك ، في حین أنَّها لیست من القراءات السبع ، وال من القراءات العشر ، بل ال اختالف بین 

مــاء القــراءات بأنهــا قــراءات شــاذة ، فیكــون رأیــه بــاطًال مــن األســاس ؛ إذ النحــاة والمفســرین وعل

القراءات الشاذة ال یصح أْن یحتج بها لـرد قضـیة نحویـة ، بـل القـراءات المتـواترة نفسـها یكـون 

من شروط قبولها أْن تكون موافقة لقواعد اللغة العربیة بوجه من الوجوه . جاء في غیث النفع 

ة مــا صــح ســندها إلــى النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم ، وســاغ وجههــا فــي : ((القــراءة الصــحیح

فالشــــاذ مــــا لــــیس بمتــــواتر ، وكــــل مــــا زاد اآلن علــــى …العربیــــة ، ووافقــــت خــــط المصــــحف ،

وال تجــــوز القــــراءة بالشــــاذ ، والصــــحیح أنَّهــــا مــــا وراء …القــــراءات العشــــر فهــــو غیــــر متــــواتر

الـذي اسـتقرت علیـه المـذاهب وآراء العلمـاء أنَّـه اعلـم أنَّ …وأمَّا حكم القراءة بالشاذ …العشر

وٕاْن …فال كالم في جواز قراءتهـا …إْن قرأ بالشواذ غیر معتقد أنَّه قرآن وال موهم أحًدا ذلك 

٢٧٥- ٢٧٤م  ص  ١٩٩٢لسنة  ٢٣د حسین نجم ، مجلة آداب الرافدین ، العدد ) االستثناء بـ(لمَّأ)، لمحم١(
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ومـن صـلى …وأمَّا حكم الصالة بالشاذ …قرأها باعتقاد قرآنیتها أو بإیهام قرآنیتها حرم ذلك 

ن مســعود رضــي اهللا عنــه فلیخــرْج ولیترْكــه ، فــإْن صــلى خلــف مــن یقــرأ بمــا یــذكر مــن قــراءة ابــ

)١( خلفه أعاد ابًدا، وقال ابن الحاجب : وال تجزئ بالشاذ ویعید أبدًا))

عیَّن الباحث أْن تكون (لمَّا) في سورة هود بمعنـى (إالَّ) اعتمـاًدا علـى قـراءة ُأبـي وابـن مسـعود .٢

ــا) بمعنـى(إالَّ  ) ، وجعـل (لمَّ ) فــي هـذه القـراءة ال إشــكال فیهـا ، فالنحــاة ، التـي كانـت برفــع (كـلٌّ

والمفسرون لم یمنعوا ذلك ؛ ألنَّ اإلشكال في سورة (هود) لـم یكـن بجعـل (لمَّـا) بمعنـى (إالَّ) ، 

بل كـان فـي الجمـع بـین جعلهـا بهـذا المعنـى و(إِن) التـي تعینـت أْن تكـون المخففـة مـن الثقیلـة 

ƈƅ§Ã�©ŕ»»»ţƊƅ§�ČÁŐ»»»ž�§°»»»ƎƅÃ����ĎƜ»»»Ƅ��̈ »»»Ű Ɗƅ�©±Ã»»»Ŭ�Ɠ»»»ž��Čƛ¥��Ƒ»»»ƊŸƈŗ�ŕ»»»ƎƆŸŠ�Ƒ»»»Ɔŷ�§Ã»»»Ƃſś§�̄ »»»Ɓ�ÁƔ±»»»Ŭſ

) فیها . الزخرف ویس والطارق لجواز جعل (إْن) نافیة لرفع (كلٌّ

٣.�¾»ƅ°���§Æ±»ƔŗƄ�ŕĎƔÃżƅ�ÆƛŕƄŮ¥�« ţ̄£�̄Ãƍ�©±ÃŬ�Ɠž��Čƛ¥��ƑƊŸƈŗ��ŕČƈƅ��¿ŸŠ�« ţŕŗƅ§�̈ ŠÃ£�ÍÁ£�̄ Ÿŗ

»»Ų ƈ�¿»»Ÿſŗ�Ã£��ÀƎƊƔžÃ»»Ɣƅ���¿»»Ÿſƅŕŗ��ĎƜ»»Ƅ��̈ »»Ű Ɗ�̄ Ÿŗś»»Ŭ§�ËÁ£�̄ »»Ÿŗ�¼±»»ţƅ§�ÁƔ»»ŗ�Ŷ»»ƈŠƅ§�ČÁƗ���±ƈ

) و(إالَّ) ال یعــد تركیًبــا عربًیــا ؛ فلــیس مــن العربیــة أْن یقــال مــثًال :  المشــبه بالفعــل (إْن) أو (إنَّ

إنَّ زیًدا إالَّ شاعر ، ولكن یقال : ما زیٌد إالَّ شاعر ، وهو بعد أِن اختلق هـذا بنفسـه تركـه مـن 

أْن یحلـوه ، وهـذا أمـر غریـب ؛ ألنَّ الباحـث دون حل ، ثم طلب من النحاة مـن بـاب التعجیـز

هو الذي صنع هذا اإلشكال ولیس النحاة ؛ والمنطـق یقتضـي أْن یحـل اإلشـكال مـن صـنعه ، 

كما إنَّ النحاة قد حلوه بصرف (لمَّا) عن معنى االستثناء . 

من نلحظ بوضوح أنَّ الباحث بدًال من أْن یؤید حل اإلشكال المذكور بجعل (إْن) مخففة 

ــا) عـن معنــى االسـتثناء ، أو بجعــل (إْن) نافیـة و(كــالَّ) منصـوبة ب(لیــوفینهم)  الثقیلـة وبصـرف (لمَّ

ـأ) فـي اآلیـة بمعنـى (إالَّ) ، مـع أنـه منـع أْن تكـون  راح یعززه ویقرُّه من جهة أنَّه عین أن تكـون (لمَّ

¥�̈ »Ű Ɗś�ƛ�Ɠ»ƍÃ����ÍÁ¥�»»ŗ�řŗÃ»Ű Ɗƈ�ŕƎƊ£�ƓƊŸƔ�§°ƍÃ�¿Ÿſƅŕŗ�řŗÃŰ Ɗƈ��ĎƜƄ��Á»ƈ�ř»ſſŦƈ�ª »ƊŕƄ�§°¥�Čƛ

الثقیلة ال النافیة ، ومن الممتنع معًنى ونحًوا ولغة الجمع بین اإلثبات واالستثناء ، مستنًدا في ذلك 

إلى قراءة من رفع (كٌل) وقرأ : وٕاْن كلٌّ لمَّا لیوفینهم ربك أعمالهم ، وهذه القـراءة ، كمـا بینـا ،حتـى 

) ال بنصـبه ، فقــد تبـین أنــه ال لـو كانـت متــواترة لمـا صــح االحتجـاج بهـا ؛  ألنَّهــا جـاءت برفــع (كـلٌّ

إشكال عند جعل (لمَّا) بعنى (إالَّ) في قراءة من رفع ، وٕانما اإلشكال عند نصب (كالَّ) ، وقد حل 

األكثریة هذا اإلشكال بصرف (لمَّـا) عـن معنـى االسـتثناء وجعـل (كـالَّ) منصـوبة بــ(إِن) المخففـة ، 

�ÍÁ¥��¿ŸŠŗ�řƔƆƁƗ§�ƌƆţÃ���± Ƃ̄ƈ�¿Ÿſŗ�Ã£��ÀƎƊƔžÃƔƅ��¿Ÿſƅŕŗ�řŗÃŰ Ɗƈ��ĎƖƄ�Ã�řƔžŕƊ��

. ١٥-١٤) غیث النفع في القراءات السبع ص ١(



(إن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم 

١٦٤

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنَّه جعل قراءة من رفع ، وقراءة ابن مسعود مـن القـراءات 

المتواترة ، في حین أنها من القراءات الشـاذة ، والجـدیر بالـذكر أنـه صـرَّح بشـذوذها ، إذ أشـار فـي 

رجها من كتاب : مختصر شواذ القراءات . الهامش إلى مصدرها ، فقد استخ

أقــول بعــد هــذا كلــه : أمــا كــان األجــدر بالباحــث أْن یحــل هــذا اإلشــكال بقــراءة المصــحف 

والقراءة المتواترة ، بدًال من أْن یقره ویثبته بقراءات شاذة !؟ فلماذا نذهب إلى اإلشكال والشـذوذ وال 

ذه القراءات الشاذة بأنَّها سنة  متبعة ، وهي نذهب إلى الحل والتواتر !؟ وكیف یصح أْن نصف ه

التي ُتركْت وهجر المسلمون تالوتها منذ أْن جمع عثمان رضي اهللا عنه المسـلمین علـى مصـحف 

) فــي ســورة هــود وقــراءة ابــن  ــم تُثبــْت فیــه إالَّ القــراءات المتــواترة !؟ بــل قــراءة مــن رفــع (كــلٌّ واحــد ل

الیـوم أحـد مـن المسـلین؛ إذ ال یجـوز شـرًعا تالوتهـا وجعلهـا مسعود التي ذكرها الباحث ال یقـرأ بهـا 

من القرآن .

ــــا) فـــي هــــذه اآلیــــة بمعنــــى (إالَّ) ،  وقـــد قــــال الباحــــث : ((وجــــوز أبـــو حیــــان أْن تكــــون (لمَّ

ـــا لیـــوفینهم) وقـــال : إنَّ هـــذه القـــراءة المتـــواترة حجـــة  واستشـــهد علـــى ذلـــك بقـــراءة ُأَبـــي (وٕاْن كـــلٌّ لمَّ

)١( علیهم))

روف أنه لم یجرؤ أحد من المفسرین أْن یصـف قـراءة ُأَبـي هـذه بأنَّهـا قـراءة متـواترة ؛ والمع

ـــا قـــول أبـــي حیـــان : إنَّ هـــذه القـــراءة المتـــواترة ، یعنـــي بهـــا قـــراءة  إذ ال اخـــتالف فـــي شـــذوذها ، أمَّ

) فـي سـورة یـس والطـارق ، فقـد قـال مـا نصـه : ((كقـراءة مـن قـرأ (وٕاْن ُكـ لٌّ جمهور القـراء رفـع (كـلٌّ

ــا جمیــع){یس : ــا َعَلْیَهــا َحــاِفظٌ }و٣٢لمَّ والقــراءة المتــواترة فــي  ٠٠} ٤{الطــارق : ِإن ُكــلُّ َنْفــٍس لَّمَّ

)٢( حجة علیهما))ِإن ُكلُّ َنْفٍس لَّمَّا َعَلْیَها َحاِفظٌ (قوله : (وٕاْن ُكلٌّ لمَّا) و

ـــا) فـــي ســورة هـــود بمعنـــى (إالَّ) ، بـــل والجــدیر بالـــذكر أنَّ أبـــا حیـــان اســتبعد أْن تكـــون (لمَّ

جعلهــا أداة جــزم ، ، ولــم یجعــل (إْن) نافیــة ، وٕانَّمــا عــدها مخففــة مــن الثقیلــة ألنــه اســتبعد نصــب 

�± Ƃ̄ƈ�¿Ÿſŗ�Ã£��ÀƎƊƔžÃƔƅ��¿Ÿſƅŕŗ��ĎƖƄ�)٣(

إعرابھما في كتب التفسیر: 
ــا َلُیــَوفَِّینَُّهْم رَ قــال الفــراء فــي إعــراب قولــه تعــالى  ]. ١١١[هــود :بُّــَك َأْعَمــاَلُهمْ َوإِنَّ ُكــال َلمَّ

�� )٤( ((وأما من جعل (لمَّا) بمنزلة (إالَّ) فإنه وجه ال نعرفه))Ƒƅŕ»Ÿś�ƌƅÃƁ�¿ŸŠ�ƌĎƊƄƅ ِإْن ُكـلُّ َنْفـٍس

. ٢٧٤) االستثناء ب(إالَّ)  ص ١(

 ٥/٣٤٩) البحر المحیط ٢(

. ٥/٣٤٩) ینظر : المصدر نفسه ٣(

. ٣٤٣/ ١) معاني القرآن ٤(



عبد الجبار فتحي

١٦٥

ــا َعَلْیهَــا َحــاِفظٌ  ، وقــال أیًضــا فـــي )١(] بمعنــى: ((مــا كــل نفــس إّال علیهــا حــافظ)) ٤[الطــارق : َلمَّ

((وأما الذین خففوا (إْن) فـإنهم نصـبوا (ُكـًال) بــ (لیـوفینهم) وقـالوا: كأنَّـا إعراب اآلیة في سورة هود:

قلنا: وٕاْن لیوفینهم ُكًال ، وهـو وجـه ال أشـتهیه ؛ ألن الـالم إنمـا یقـع الفعـل الـذي بعـدها علـى شـيء 

إن قبله، فلو رفعَت (كل) لصلح ذلك كما یصلح أن  تقول : إْن زیٌد لقائٌم  ، وال یصلح أْن تقول : 

زیــًدا ألضــرُب ، فهــذا خطــأ؛ ألن تأویلهــا كقولــك: مــا زیــًدا إالَّ أضــرُب ، فهــذا خطــأ فــي (إالَّ) وفــي 

.)٢( الالم))

ــه ال یجــوز  نســتنتج مــن كــالم الفــراء أنــه منــع جعــل (إْن) نافیــة و(لّمــا) بمعنــى (إّال) ؛ ألنَّ

ŗŬƊ�Å°ƅ§�¿ƔÃōśƅŕŗ�ƛ¥��ĎƜÊƄ��̈ Ű ƊÃ��ÍÁ¥��Ɠž�ƓſƊƅ§�ƑƊŸƈ�ÁƔŗ�ŶƈŠƅ§�ÁČƔŗÃ�ÀƎŗ�ŕƊž±ŸƔ�Àƅ�Áƈ�Ƒƅ¥�ƌ

أنه وجه غیر مقبول .

فقد تبیَّن أنَّ الفراء منع جعـل (إْن) نافیـة لنصـب (ُكـالَّ)، وهـذا یعنـي أنَّـه عـین جعـل (إْن) 

مخففة من الثقیلة ، وٕابعاد الالم من جعلها بمعنى (إالَّ) .

ـــة فـــي قـــول اهللا تعـــالى :  ـــة (إْن) نافی ـــن قتیب ـــلُّ وجعـــل اب ـــا َحـــاِفظٌ ِإْن ُك ـــا َعَلْیَه ـــٍس َلمَّ َنْف

.)٣(] ٤[الطارق :

] یقـول ٣٥] الزخرف : َوإِْن ُكلُّ َذِلَك َلمَّا َمَتاُع اْلَحَیاِة الدُّْنَیا وفي تفسیر قوله تعالى : 

.)٤( ((یقول تعالى ذكره : وما كل هذه األشیاء .... إال متاع)):الطبري

ثناء  وفسر هذه اآلیة في ضوء ذلـك . إالَّ أنَّـه قـال فالطبري من أتباع مذهب النفي واالست

) و (لّمـا) : وٕانَّ ُكـالَّ  في سورة هود: ((وقال آخرون : معنى ذلك إذا قرئ كذلك (یعني بتشـدید (إنَّ

إال لیوفینهم ، كمـا یقـول القائـل : وبـاهللا إال قمـت عنـا ، ووجـدت عامـة أهـل العلـم بالعربیـة ینكـرون 

كـون جـائًزا توجیـه (لّمـا) إلـى معنـى (إالَّ) إال فـي الیمـین خاصـة ، وقـالوا لـو هذا القول ویـأبون أن ی

، ودخولهـا لّمـا أخـاك ، بمعنـى: إالَّ أخـاكجاز أن یكون ذلك بمعنى (إالَّ) جاز أن یقـال قـام القـوم 

في كل موضع صلح دخول (إالَّ) فیه ، وأنا أرى أنَّ ذلـك فاسـد مـن وجـه هـو أبـَین ممـا قالـه الـذین 

ا قولهم من أهل العربیة في فساده ، وهـو أنَّ (إْن) إثبـات للشـيء وتحقیـق لـه، و (إالَّ) تحقیـق حكین

أیًضـا ، وٕانمــا تــدخل (إالَّ) نقًضــا  لجحــد قــد تقــدمها ، فــإذا كــان ذلــك معناهــا فواجــب أن تكــون عنــد 

) نقًضـا لهـا، متأولها التأویل الذي ذكرنا عنه أن تكون (إْن) بمعنى الجحد عنـده ، حتـى تكـون (إالَّ 

) فیجعلهـا بمعنـى  وذلك ، إْن قاله قائل ، قوٌل ال یخفى جهل قائلـه ، اللهـم إال أْن یخفـف قـارئ (إنَّ

. ١٤٣/ ٣) المصدر نفسه ١(

. ١/٣٤٤القرآن   ) معاني٢(

  . ٥٥٢) تأویل مشكل القرآن ص ٣(

. ٨٥/ ٢٥) جامع البیان عن تأویل آي القرآن ٤(



(إن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم 

١٦٦

(إِن) التي تكـون بمعنـى الجحـد ، وٕاْن فعـل ذلـك فسـدت قراءتـه ذلـك ، كـذلك أیًضـا مـن وجـه آخـر، 

�Ɠž�³ ƔƅÃ���ÀƎƊƔžÃƔƅ���ƌƅÃƂŗ��ĎƜÊƄ��»ƅ�ŕÆŗŰ ŕƊ�È°œƊƔţ�±ƔŰ Ɣ�ÍÁ£�ÃƍÃ��Čƛ¥��̄ »Ÿŗ�ŕ»ƈ�̈ Ű ƊƔ�Á£�řƔŗ±Ÿƅ§

من الفعل ، االسم الذي قبلها  ، ال تقول العرب : ما زیًدا إالَّ ضربُت ، فیفسد ذلـك إذا قـرئ كـذلك 

مــن هــذا الوجــه إال أْن یرفــع رافــع (كــل) فیخــالف بقراءتــه ذلــك ، كــذلك قــراءه القــراء وخــط مصــاحف 

.)١(المسلمین))

، دلیل على أنَّها مخففة من الثقیلة ولیست نافیة ، إلنَّ فورود (إِن) المخففة عاملة ناصبة 

(إِن) النافیة ال تنصب اسمها ، وقد أوضح الطبري هذه الحقیقة في سورة هود على الرغم مـن أنَّـه 

من اتباع المذهب الذي نسب إلىالكوفیین .

هما كاآلیــات وقـال الزّجــاج : " إنَّ (لّمــا ) بالتشــدید تــأتي بمعنــى (إالَّ) فــي موضــعین ، أحــد

. وقـد جعـل )٢( سألتك لّما فعلت ، بمعنى : إالَّ فعلت))":السابقة ، واآلخر في باب القسم ، یقال))

ــاِة الــدُّْنَیا َوإِْن قولــه تعــالى :  ــاُع اْلَحَی ــا َمَت ــَك َلمَّ ] بمعنــى :((ومــا ذلــك إالَّ ٣٥[ الزخــرف : ُكــلُّ َذِل

]   ٣٢[یـس : َوإِْن ُكلٌّ َلمَّا َجِمیـٌع لَـَدْیَنا ُمْحَضـُروَن :، وفي قوله تعالى)٣(متاع الحیاة الدنیا)) 

، قـال : ((مـن قــرأ (لمـا ) بــالتخفیف فــ(ما) زائــدة مؤكـدة والــالم بمعنـى (إالَّ)، والمعنــى: ومـا كــلٌّ إالَّ 

، وكذلك جعلها بهذا المعنى عند قراءة (لّما) بالتشدید . )٤(جمیع لدینا محضرون))

:إعـراب قولـه تعـالى، إال أنـه فـي ، قد تبنى مذهب النفي واالستثناءما تقدم فالزّجاج، فی

ـــاَلُهْم  ـــَك َأْعَم ـــَوفَِّینَُّهْم َربُّ ـــا َلُی ]  قـــال بمـــذهب اإلثبـــات والتزكیـــد ، فصـــّرح  ١١١[هـــود:  َوإِنَّ ُكـــال َلمَّ

(((إْن) في قراءة التخفیف تكون مشبهة بالفعل ، فإذا حذف منها التشدید ب ".)٥(قیت عاملة))بأنَّ

ونقـــــل النّحـــــاس هـــــذین المـــــذهبین عنـــــد إعـــــراب (إْن) و (لمـــــا) فـــــي ســـــورة یـــــس والزخـــــرف 

) في هذه المواضـع الثالثـة ، إالَّ أنَّـه عـیَّن األخـذ بمـذهب )٦(والطارق ، والذي سوغ له ذلك رفع (كلٌّ

الكسـائي أنَّـه اإلثبات في سورة هود لنصـب (ُكـالَّ) ؛ المتنـاع القـول بمـذهب النفـي حتـى نسـب إلـى

أنكر أْن تخفف (إْن) وتعمل ونسب إلیه أنـه قـال :"((مـا أدري علـى أي شـيء قـرأ (وٕاْن كـًال))) مـع 

العلم أن هذه القراءة متواترة .

. ١٤٩-١٢/١٤٨) جامع البیان ١(

. ٥/٢٣٩) معاني القرآن وٕاعرابه ٢(

. ٤/٣١٣) المصدر نفسه ٣(

. ٤/٢١٥) المصدر نفسه ٤(

. ٦٧- ٦٦/ ٣) المصدر نفسه ٥(

. ١٣٠٣،  ٩٤٦،  ٨٢٠) إعراب القرآن ص ٦(



عبد الجبار فتحي

١٦٧

ثــم نســب إلــى الفــراء أنــه جعــل نصــب(كالَّ) بالفعــل(لیوفینهم) ثــم رد علیــه بقوله:((وهــذا مــن 

.)١())كثیر الغلط، الیجوز عند أحد: زیًدا ألضربنه

وقـــد تبـــین أنَّ الفـــراء لـــم یقـــل بهـــذا، بـــل هـــو قـــول نســـبه إلـــى غیـــره ورد علـــیهم هـــذا القـــول 

.)٢( ووصفه بقوله:((وهو وجه الأشتهیه)) وبقوله:((فهذا خطأ))

) مرفوعـة أنَّ مـن قـرأ  وذكر مكي بن أبي طالب القیسي في المواضـع التـي وردت فیها(كـلٌّ

الثقیلــة ، والم(لمــا) للفــرق بــین(إِن) المخففــة و(إِن) النافیــة، (لمــا) بــالتخفیف جعــل(إْن) مخففــة مــن

ومن قرأ (لّما) بالتشدید جعل(لمَّا) بمعنى(إالَّ) ، و(إْن) نافیـة بمعنى(مـا)، وفـي سـورة هـود عـیَّن أن 

تكون(إْن) مخففة من الثقیلة ، ومنع أْن تكون(لمَّا) بالتشدید بمعنى(إالَّ) لنصب(كالَّ)، إال أنه عـیَّن  

) في قراءة شاذة .)٣(أن تكون بهذا المعنى في حالة رفع (كلٌّ

والواحدي النیسابوري مع أنَّه تبنى مذهب النفـي فـي سـورة الزخـرف والطـارق، حتـى إنَّـه لـم 

نجــده یتبنـى مـذهب اإلثبـات فـي ســورة هـود، وینقـل عـن سـیبویه قولــه )٤(یشـر إلـى مـذهب البصـریین

.)٥(:إنَّ العرب یخففون(إْن) ویعملونها

وذكر الزمخشري ما ذكره مكـي، أنَّـه إذا ُقرئت(لمـا) بـالتخفیف ُتعرب(مـا) صـلة، أي زائـدة، 

ــا) بالتشــدید ُجعلــت بمعنــى(إالَّ)  والــالم الم الفــرق والتوكیــد، و(إْن) مخففــة مــن الثقیلــة، وٕاذا ُقرئت(لمَّ

، إال أنَّـه تخلـى )٦(و(إْن) نافیة بمعنى (مـا) ، وطبـق هـذه القاعـدة فـي سـورة یـس والزخـرف والطـارق

.)٧(عنها في سورة هود

، )١١(، وٕابن جزي الكلبي)١٠(، والبیضاوي )٩(، والرازي )٨(وقد تبع أبو البركات بن األنباري

الطریقة التي اتبعها القیسي والزمخشري. )١٢(، والقمي النیسابوري )١١(الكلبي

ـــا) عنــد قراءتهــا بالتشـــدید تكــون بمعنـــى (إ الَّ) و(إْن) وكــذلك ذهــب ابـــن عطیــة إلــى أنَّ (لمَّ

ــا) )١( نافیــة بمعنى(مــا) ، ذكــر هــذا فــي ســورة یــس والزخــرف والطــارق . بیــد أنَّــه أنكــر أن تكــون (لمَّ

.٤٣٣) المصدر نفسه ص١(

.٣٤٤/  ١) معاني القرآن: ٢(

. ٤١٦-١/٤١٥) ینظر: مشكل إعراب القرآن: ٣(

.٤٦٥-٤٦٤، ٧٢/  ٤) ینظر: الوسیط في تفسیر القرآن المجید: ٤(

.٥٩٢/  ٢) ینظر: المصدر نفسه: ٥(

.٧٢١، ٢٤٣، ١٤-١٣/  ٤) ینظر: الكشاف: ٦(

.٤١٦/  ٢) ینظر: المصدر نفسه: ٧(

.٥٠٧، ٣٥٤- ٣٥٣، ٢٩٤، ٢٩/  ٢) ینظر: البیان في غریب إعراب القرآن: ٨(

. ٦/٤٠٥،  ٩/٢٧١) ینظر : مفاتیح الغیب ٩(

. ٣/١٥٠،  ٥/٣٠٣،  ٥/٩١،  ٤/٢٦٧) ینظر :  أنوار التنزیل ١٠(

.٢١١/  ٢) ینظر التسهیل لعلوم التنزیل: ١١(

. ٦/٤٨٠) ینظر : غرائب القرآن ١٢(



(إن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم 

١٦٨

بالتشــدید بمعنــى(إالَّ) فــي ســورة هــود ؛ ألنــه یمتنــع أن تكــون(إْن) نافیــة بمعنى(مــا) ، بــل نســب إلــى 

ضـعیف ؛ ألنَّهـا ال تكـون بهـذا أبي علي النحوي أنه قال: إنَّ القول بجعل (لمَّـا) بمعنـى (إالَّ) قـول

.)٢(المعنى إالَّ في القسم

وكذلك أشار العكبـري فـي سـورة الطـارق إلـى أنَّ (إْن) تعـرب مخففـة مـن الثقیلـة عنـد قـراءة 

، إالَّ أنَّـه عـیَّن )٣((لما) بالتخفیف، وتعرب نافیة عنـد قـراءة (لّمـا) بالتشـدید، بعـد جعلهـا بمعنـى (إالَّ)

ْن) مخففة مـن الثقیلـة فـي سـورة هـود ، سـواء ُقرئـت (لمـا) بـالتخفیف أم بالتشـدید ؛ ذلـك أْن تكون (إ

) بــــالرفع وفیـــه وجهـــان، أحـــدهما: أنهــــا  لنصـــب (كـــالَّ) وقـــال: ((وُیقــــرأ (إْن) بتخفیـــف النـــون و(كـــلٌّ

المخففة، واسمها محذوف، و(كل) وخبرها خبر(إْن)، وعلى هذا تكون(لمـا) نكـرة بمعنـى : خلـق أو 
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ــا) لفســاد  ــا) بالتشــدید حــرف جــزم، وال (حیًن ومــن شــدد فهــو علــى مــا تقــدم، وال یجــوز أْن تكــون (لمَّ

.)٤(المعنى))

.)٥(وما ذكره الزجاج ،  ذكره ابن الجوزي

ندلسي  فـي سـورة الطـارق:((وقرأ الجمهـور(إْن) خفیفـة ...... فهـي عنـد وقال أبو حیان األ

ــا)  البصــریین مخففــة مــن الثقیلــة ..... وعنــد الكــوفیین (إْن) نافیــة، والــالم بمعنــى(إالَّ) ..... وقرأ(لمَّ

مشددة، وهي بمعنى(إالَّ) .... فعلى هذه القراءة یتعـین أْن تكـون نافیـة، أي: ماكـلُّ نفـس إالَّ علیهـا 

وهــذا . وقــال فــي ســورة یــس: ((ومــن خفــف (لمــا) جعــل (إْن) المخففــة مــن الثقیلــة...... )٦( افظ))حــ

ـا الكوفیـون فــ(إْن) عنـدهم نافیـة والـالم بمعنـى(إالَّ))) وبمثـل هـذا قـال )٧( على مـذهب البصـریین، وأمَّ

ــا) بالتشــدید بمعنــى)٨(فــي ســورة الزخــرف (إالَّ) فقــال : ، إال أنَّــه فــي ســورة هــود اســتبعد أْن تكون(لمَّ

((وٕانما یبطل هـذا الوجـه ؛ ألنَّـه لـیس موضـع دخـول (إّال)، لـو قلـت : إنَّ زیـًدا ألضـربنه ، لـم یكـن 

تركیًبا عربًیا)) ، وذكر لها تأویالت أخرى إالَّ أنَّه وصـفها جمیًعـا بأنهـا ضـعیفة. فقال:((وهـذه كلهـا 

.٤٦٥، ٥٤/  ٥، ٤٥٢/  ٤ألوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: ) ینظر المحرر١(

.٢١١-٢١٠/  ٣) ینظر المحرر الوجیز: ٢(

.٤٩٨/  ٢) ینظر التبیان في إعراب القرآن: ٣(

.٤٤/  ٢) المصدر نفسه: ٤(

.٢٤٠/  ٨، ١٣٥/  ٧، ٢٧٩/  ٦، ١٢٦/  ٤٢) ینظر زاد المسیر في علم التفسیر: ٥(

.٦٣٨/  ٨) البحر المحیط: ٦(

.٤٤٢/  ٧) المصدر نفسه : ٧(

.٢٢/  ٨) المصدر نفسه: ٨(



عبد الجبار فتحي

١٦٩

ه جار على قواعد العربیة، وهـو أنَّ تخریجات ضعیفة تنزه القرآن عنها وكنُت قد ظهر لي فیها وج

(لمَّا) هذه هي(لمَّا) الجازمة حذف فعلها المجزوم لداللة المعنى علیه))
)١(.

، )٢(ا وقد مر أنَّ المرادي وابن هشام والعكبري نقلوا هذا الوجه واستبعده األخیر

ــــه الســــمین الحلبــــي بصــــفة أكثــــر تفصــــیال، فقــــد أوجــــب وماقالــــه أبــــو حیــــان األندلســــي قال

) مرفوعـة ، إال أنـه )٣(جعل(إْن) نافیة و(لمَّا) بالتشدید بمعنى (إالَّ) في السـور التـي وردت فیهـا (كـلٌّ
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ة غیـر وجـه االسـتثناء نقلهـا یجز أن تكون (لمَّا) بالتشدید بمعنى (إالَّ)، وعدد لها أوجًها أخرى كثیـر 

عن أئمة النحاة ، كالفراء والقیسي وأبي البركات بـن األنبـاري وأبـي حیـان األندلسـي ، نجملهـا فیمـا 

یأتي:

قــول الفــراء وجماعــة مــن نحــاة البصــرة والكوفــة، أن األصــل(َلِمْن مــا) بكســر المــیم األول:

ـــَن الـــذین علـــى أنَّهـــا(ِمِن) الجـــارة، دخلـــت على(مـــا) الموصـــولة، أو ال نكـــرة الموصـــوفة والتقـــدیر: َلِم

لیوفینهم، أو َلِمْن خلٍق لیوفینهم، فلمَّا اجتمعت النون ساكنة قبل میم(ما) وجب إدغامها فیها فقلبت 

میًما وُأدغمت فصار في اللغة ثالثة أمثال، فخففت الكلمة بحذف إحداها، وهي المیم المكسورة.

(لما) مشددة كانت أم مخففة ال تخلـو مـن أْن تكـون وهذا هو الوجه الذي أمیل إلیه ؛ آلنَّ 

مركبة من الم التوكید ، و(ما) الموصولة التي تفید معنى العموم .

ــاني: وهــو أن یكــون األصــل،( لَمــْن مــا) بفــتح مــیم (مــن) علــى أنَّهــا موصــولة أو نكــرة الث

فاجتمع ثـالث میمـات، موصوفة، و(ما) بعدها مزیدة، فُقلبت النون میًما وُأدغمت في المیم بعدها،

فحذفت الوسط منهن وهي المبدلة من النون، فقیل (لمَّا).

أن أصلها (لما) بالتخفیف ثم ُشددت.الثالث:
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تــرى، بــالتنوین وعدمــه، وهــو للتأنیــث لــم تصــرفه، وٕان جعلتهــا لإللحــاق صــرفتها وذلــك كمــا قــالوا: ت
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.٣٤٩/  ٥) المصدر نفسه: ١(

.٤٤/  ٢) ینظر التبیان في إعراب القرآن: ٢(

، وكذلك وجدنا اآللوسي  ٧٥٢/  ١٠، ٥٨٦، ٢٦٥/  ٩) ینظر الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: ٣(

) في سورة یس والزخرف والطارق ، اوجب أْن تكون (لمَّا) بقراءة التشدید بمعنى  (إالَّ) و(إْن) نافیة لرفع (كلٌّ

لكنه في سورة هود أوجب صرف (لمَّا) بالتشدید عن معنى اإلستثناء ، إلمكان جعل (إْن) مخففة من الثفیلة 

. ٦/٣٤٣،  ١٥/٣٠٧،  ١٣/٨٠،  ١٢/٧ال نافیة . لیصح التركیب . ینظر : 
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Ű««¿�الخــامس: Ãƅ§�Ä±»»Š�À»»ŝ��ŕ»»ÆſƁÃ�ŕ»»Æſƅ£�ÁƔÃ»»Ɗśƅ§�¿ »̄»ŗ£�À»»ŝ���ŕ»»ÆŲ Ɣ£�ÁƔÃƊśƅŕ»»ŗ��ŕĎƈƅ�ŕƎƆ»»Ű £�Á£

مجرى الوقف.

زائدة.أن (لمَّا) السادس:

�ČÁ£�Á»ƈ�ƌƔÃŗƔŬÃ�¿ƔƆŦƅ§�µ Ɗ�Ƒƅ¥�§Ã̄ ƊśŬ§��Ďƛ¥��ƑƊŸƈŗ��ŕČƈƅ��Á£�Ƒƅ¥�§Ãŗƍ°�ÁƔ°ƅ§�Á£�±Ƅ°Ã

ورود  (لمَّـا)  )١(العرب قد یقولون: سألتك باهللا لمَّا فعلَت، أي: إالَّ فعلَت. وقد أنكر الفراء وأبو عبیـد

(إالَّ) فلـم نجـد هـذا فـي كـالم العـرب ، : فقـد ((قـال أبـو عبیـد: أمَّـا مـن شـدد(لمَّا) بتأویـلبمعنى(إالَّ)

ومن قال هذا لزمه أن یقول: قام القوم لمَّا أخاك، یرید: إالَّ أخاك، وهذا غیر موجود، وقـال الفـراء: 

ـا قمـَت  وأمَّا من جعل(لمَّا) بمنزلة (إالَّ) فهو وجه  ال نعرفه ، وقد قالت العرب في الیمین : بـاهللا لمَّ

فأمَّا فـي االسـتثناء فلـم تقلـه فـي شـعر وال فـي غیـره، أال تـرى أنَّ ذلـك لـو جـاز عنَّا، وٕاالَّ قمَت عنا، 

ــا) ، والفــرَّاء جــوَّز ذلــك فــي  ــا زیــًدا. فــأبو عبیــد أنكــر مجــئ (لمَّ لســمعت فــي الكــالم: ذهــب النــاس لمَّ

ـا فعلـ َت  ؛ ألن القسم ، وتبعه الفارسي ، ونسب إلیه قوله : وٕانَّمَّـا سـاغ : نشـدتَك اهللا إالَّ فعلـَت ولمَّ

، وماجــاء )٢( معنـاه الطلــب، فكأنَّـه قــال: مـا أطلــب منـك إالَّ فعلــَك، ولـیس فــي اآلیـة معنــى الطلـب))

.)٣(في الدر المصون جاء بنصه في اللباب

فإجمــاع النحــاة، بصــریین وكــوفیین، علــى أنَّ (إْن) مخففــة مــن الثقیلــة فــي ســورة هــود، مــع 

عنـــى(إالَّ) فـــي هـــذه الســـورة ، دلیـــل دامـــغ علـــى بطـــالن إنكـــارهم أن تكون(لمـــا) مخففـــة أو مثقلـــة بم

مـذهب النفــي واالســتثناء فــي بــاقي الســور ، بــل َمــن تبنــى هــذا المــذهب قــد أدركــوا بأنفســهم وشــعروا 

�Đ̄»ŷÃ���ĎƜ»ÊƄ��̈ »Ű Ɗ�ÁƔ»ŗ�Ŷ»ƈŠƅ§�ÁƔ² Šŕ»ŷ�§ÃƅÃŕ»ţ�À»ƎƊ£�¾»ƅ°�Ƒ»Ɔŷ�¿Ɣƅ̄ƅ§Ã��ƌƔƅ¥�§Ãŗƍ°�ŕƈ�řţŰ �À̄Ÿŗ

��¿»»ŸŠŗ�¾»»ƅ°����ŕ»»ƈ�ƑƊŸƈŗ�ř»»ƔžŕƊ��ÍÁ¥��ÍÁǔ§Ã�Ã£���Ä±£�ÍÁǔ§Ã���Ƌ±Ɣ̄»»Ƃś���±ƈ»»Ų ƈ�¿»»Ÿſŗ�řŗÃ»»Ű Ɗƈ��ĎƖ»»Ƅ

)٤(، وهذا التأویل نقله ابن الحاجب ، ثم استبعدهأعلم

جــاء فـــي الـــدر المصـــون وفــي اللبـــاب مـــا نصـــه: ((الســابع: أنَّ (إْن) نافیـــة بمنزلـــة (مـــا)، 

ب االسـم بعـدها، وهــذا واعتُــِرض علـى هـذا الوجــه بـأنَّ (إِن) النافیـة ال تنصــ…و(لمَّـا) بمعنـى(إال) 

م، بتشدید الالم ، أخذ عن الكسائي وأخذ عنه البغوي، له غریب الحدیث وكتاب ) أبو عبید: هو القاسم بن سالَّ ١(

 ٢١٢-٢/٢١١هـ ، ینظر : بغیة الوعاة ٢٢٤هـ أو ٢٢٣األمثال، وغریب القرآن ، ومعاني القرآن ، ُتوفِّي سنة 

.١٧٦/  ٥، واألعالم للزركلي:

.٤٠٧- ٤٠١/  ٦) الدر المصون: ٢(

.٥٨٢-٥٧٨/  ١٠) ینظر اللباب: ٣(

. ٦٨- ١/٦٧) األمالى النحویة  ٤(



عبد الجبار فتحي
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اسم منصوب بعدها، وأجاب بعضهم عن ذلك بأنَّ (كالَّ) منصوب بإضمار فعل، فقدره قوم، منهم 

والیخفى تكلف هذا التأویل.. )١(، أبو عمرو بن الحاجب: وٕان أرى ُكًال، وٕان أعلم، ونحوه))

: ((ومــن أحكــام والبصــریون قــد تمســكوا بهــذه الحجــة للــردِّ علــى الكــوفیین فقــد قــال المــرادي

) أنَّها قد تخفـف خالفًـا للكـوفیین فــ(إِن) المخففـة عنـدهم نافیـة  وُیبِطـُل قـولهم أنَّ مـن العـرب …(إنَّ

، وقــــال ابــــن هشــــام: )٢(فیقــــول إْن عمــــًرا َلمنطلــــٌق، حكــــاه ســــیبویه))…َمــــن ُیعملهــــا بعــــد التخفیــــف

ُتخفف، وأنَّه إذا قیل : إْن زیٌد لمنطلـٌق ((وتخفف فتعمل قلیًال، وُتهمُل كثیًرا ،وعن الكوفیین أنَّها ال 

، فـــ(إْن) نافیــة، والــالم بمعنــى (إالَّ)، ویــردُّه أنَّ مــنهم َمــْن ُیعملهــا مــع التخفیــف ، حكــى ســیبویه: إْن 

.)٣(}١١١عْمًرا َلمنطلٌق، وقرأ الحرمیَّان (وٕاْن ُكالَّ لمَّا َلُیوفِّینَّهم){هود:

واالستثناء وأدلة بطالنھمآخذ القول بالنفي :المبحث الثالث
ـــلُ  ـــ(إنْ َجْع ـــالم التـــي لزمتهـــا هـــو المـــذهب الصـــحیح، أمَّ ـــد، وكـــذلك ال ـــد التوكی ـــة تفی ا ) مثبت

(إْن) نافیة بمعنى(ما)، والالم بمعنى(إالَّ) فمذهب ضعیف من عدة وجوه نجملها فیما یأتي:َجْعلُ 

، ((ذكــر ٩١یوســف:نَ َوإِن ُكنَّــا َلَخــاِطِئیقــال ابــن الجــوزي فــي تفســیر قولــه تعــالى:-١

. وبمثل هذا )٤( كنا خاطئین))الفَّراء في معنى(إْن) قولین : أحدهما،وقد كنا خاطئین، والثاني، وما

ِبینٍ قال في قوله تعالى: ، ((قال الفراء: لقـد كنـا فـي ضـالل ٩٧الشعراء:ِإن ُكنَّا َلِفي َضَالٍل مُّ

ُكنـَت ِمـن َقْبِلـِه َلِمـَن َوإِنوفـي قولـه تعـالى:. )٥( ن))كنا إالَّ في ضالل مبیمبین، وقال الزجاج: ما

، قـال:((في(إْن) قــوالن: أحــدهما، أنهـا بمعنى(قــد)، والثـاني أنهــا بمعنى(مــا) ٣یوســف:اْلَغـاِفِلینَ 

فقـد جعـل(إْن) فــي ین ،الكـوفیالـذي نسـب إلــىقــد تبنـى المـذهبومـع أنَّ ابـن الجـوزي.)٦(النافیـة))

، في أثناء نقلي النصوص من مصادرها ومراجعها ، وجدُت  ٥٨٢/  ١٠. اللباب: ٤٠٧/  ٦) الدر المصون: ١(

هـ) ، الذي یقع في أحد عشر ٧٥٤كتاب : (الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) للسمین الحلبي (ت:

هـ) ، في كتابه الذي سمَّاه : (اللباب في علوم ٨٨٠قي (ت:بعد مجلًدا ، قد أفرغه جمیعه ابن عادل الدمش

�¼±Ű śŗÃ���ŕÉŗƅŕŻ�¼±Ű ś�ÁÃ̄ �Áƈ���ŕĎŰ Ɗ�§°ƍ�ƌſƊŰ ƈ�Ɠž�ƌƆƂƊ�̄ Ƃž��§ǢƆŠƈ�ÁƔ±Ůŷ�Ɠž�ŶƂƔ�Å°ƅ§���̈ ŕśƄƅ§

قلیل أحیاَنا، ومن دون أن ینسبه إلیه، والجدیر بالذكر أنَّ محِقَقي كتاب : اللباب، لم یشیرا إلى هذه القضیة، 

هذا ما وجدُته في هذا البحث، وفي باقي بحوثي التي تتعلَّق بالنحو القرآني.

.٣٩٥-٣٩٤) الجنى الداني ص ٢(

، وقد مر تخریج هذه القراءة .١/٣٧) مغني اللبیب ٣(

.٢١٧/  ٤) زاد المسیر: ٤(

.٤٥/  ٦) المصدر نفسه: ٥(

.٣٤٢/  ٥) المصدر نفسه: ٦(
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عنى(قد) أو(لقد)، و(قد) في هذه اآلیات حرف تحقیق، والتحقیق یفید التوكید، وهو اآلیة األخیرة بم

.ینالبصریالذي نسب إلىمعنى مناقض لما نسب إلى الفراء وٕالى الكوفیین، وموافق للمذهب 

(إْن))٢(، وأبــي حیــان األندلســي)١(ونســب كــلٌّ مــن الرضــي إنْ ، إلــى الكســائي أنــه قــال : إنَّ

كانــت مخففــة مــن الثقیلــة كمــا قــال البصــریون، وٕاْن دخلــت علــى األفعــال دخلــت علــى األســماء إنْ 

(إْن) بمنزلة(قــد) إالَّ أنَّ (قــد)  كانــت نافیــة بمعنى(مــا). ونســب أبــو حیــان إلــى الفــراء أنــه قــال : ((إنَّ

.)٣( تختص باألفعال، و(إْن) تدخل على األسماء واألفعال))

ــن َقبْ وفــي إعــراب قولــه تعــالى: ــآلِّینَ َوإِن ُكنــُتم مِّ ، ُنســب إلــى ١٩٨البقــرة:ِلــِه َلِمــَن الضَّ

. و(قـد) عنـد دخولهـا علـى الفعـل الماضـي )٤(الكسائي أنَّه جعل(إْن) بمعنى(قد) والالم زائدة للتوكید

.)٥( الماضي تفید التحقیق، فهي كما قال الزركشي:(((قد) حرف تحقیق وهو بمعنى التأكید))

الــذي نســب مــذهب الوتلمیــذه یؤیــد صــحة ســائيعنى(قــد) كمــا نســب إلــى الك(إن) بملُ ْعــجَ فَ 

البصریین، ویجعل الشك یحوم حول المذهب الذي نسب إلى الكوفیین.إلى

إنَّ القــول بــأنَّ الــالم بمعنــى(إالَّ) قــول ضــعیف مــن جهــة أنَّ وقــوع الــالم بمعنــى(إالَّ) ال -٢

جـاز ل بمعنـى (إالَّ) ، وٕاالَّ لذلك قـال السـیرافي:((إنَّا النعلـم الـالم تسـتعم. )٦(یشهد له سماع والقیاس

.)٧())جاز أْن نقول: جاء القوم لزیًدا، بمعنى إالَّ زیًدا

)المخففـــة عـــن الـــالم نحـــو قولنـــا: إْن زیـــٌد لـــن یخـــرَج، وقـــول ورد فـــي اللغـــة اســـتغناء (إنِ -٣

الشاعر:

ـــــــــــــى ذي بصـــــــــــــیرةٍ  ـــــــــــــى عل وٕاْن هـــــــــــــو لــــــــــــــم َیْعــــــــــــــَدْم ِخــــــــــــــالَف ُمعاِنــــــــــــــدِ إِن الحـــــــــــــقُّ الَیخف

الحكم بن حكیم:وقول الطرماح:

)٨(وٕاْن مالـــــــــــــــٌك كانـــــــــــــــت ِكـــــــــــــــراَم المعـــــــــــــــادنِ أنــــــــــا ابــــــــــُن ُأبــــــــــاِة الَضــــــــــیِم ِمــــــــــن آِل مالــــــــــكٍ 

.٣٦٧/  ٤: )  ینظر شرح الرضي على الكافیة١(

.١٥١/  ٢)  ینظر: ارتشاف الضرب: ٢(

) المصدر نفسه والصفحة نفسها.٣(

.٣٣٤/  ٢، والدر المصون: ١٦١/  ٢) ینظر البحر المحیط: ٤(

. ٥٦٦) البرهان في علوم القرآن: ص٥(

.١٠٤/  ١) ینظر التبیان في إعراب القرآن للعكبري: ٦(

، ٤/٥٤٩حقــق) فــي الهــامش  ، وینظــر: شــرح المفصــل ألبــن یعــیش(تعلیقــة الم٣/١٥٢) ینظــر: كتــاب ســیبویه، ٧(

.٤/٣٦٨وشرح الرضي على الكافیة

، والبیـت ١/٤٥١، وحاشیة الصبان علـى شـرح االشـموني١٢٥-٢/١٢٤) ینظر: شرح التصریح على التوضیح ٨(

وانـه هـ،  ، ینظر : دی١٢٥والبیت األول الُیعرف قائلة، والطرماح : هو حكیم بن الحكم، شاعر إسالمي توفي 

. ٣/٢٢٥، واألعالم للزركلي ٥١٢ص 
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فلو كانت الالم بمعنى(إالَّ) لما جاز االستغناء عنها، ألنَّ االسـتثناء معنـى أساسـي بحذفـه 

صل المعنـى؛ ینقلب اإلثبات إلى نفي، بخالف الم التوكید، فهي لتوكید المثبت، بحذفها ال یتغیر أ

لذلك جاز االستغناء عنها.

١٥٦االنعام:َوإِن ُكنَّا َعن ِدَراَسِتِهْم َلَغاِفِلینَ في إعراب قوله تعالى:-٤

وهـذا یــدل علـى بطــالن َلَغـاِفِلینَ متعلــق بقولـه تعــالىَعـن ِدَراَسـِتِهمْ (قـال أبـو حیــان:((و

یجوز عمل ما بعد(إالَّ) فیما قبلها ، وكـذلك  والمذهب الكوفیین في دعواهم أنَّ الالم بمعنى(إالَّ) ؛ 

ــــاَدِتُكْم ، وهــــذا مــــا ینطبــــق أیًضــــا علــــى قولــــه تعــــالى :)١( الــــالم التــــي بمعناهــــا)) ِإن ُكنَّــــا َعــــْن ِعَب

} .٢٩{یونس : َلَغاِفِلینَ 

مــن اَألدلــة اُألخــرى علــى أنَّ (إْن) ال تصــح أن تكــون نافیــة بمعنى(مــا) فــي الشــواهد-٥ 

�É¾»»čŗÉ±�ÍÀÊƎČƊÉƔهــا عاملــة فــي قولــه تعــالى:لتــي تقــدم ذكرهــا، ورودالقرآنیــة ا
ĐžÉÃ»»ÊƔÉƅ�ŕ»»Čƈ

Čƅ�ĎƜ»»»ÊƄ�ČÁËǔ§ÉÃ َْأْعَمــاَلُهم

:١١١هود حتـى في المطلب الثاني مـن المبحـث الثـاني ،بتخفیف(إْن) ، فقد مر تفصیل ذلك

هـــذه اآلیـــة هـــي مخففـــة مـــن إنَّ  الفـــراء والكـــوفیین ومـــن تبنـــوا مـــذهبهم أجمعـــو علـــى أنَّ  (إْن) فـــي

أنَّ (إْن) فـي سـورة نـى(إالَّ). فـإذا ثبـت باإلجمـاع(لّمـا) بالتشـدید بمعلَ ْعـا جَ الثقیلة. واستبعدوا جمیًعـ

�ĎƔœŕƂƆś�ª ŗŝƔ��ŕƈ�ƑƊŸƈŗ�řƔžŕƊ�ÁÃƄś�ÍÁ£�ŢŰ Ɣ�ƛ�̄Ãƍ األخـرى ا أنها لیست بهـذا المعنـى فـي الشـواهد

.

الخاتمة ونتائج البحث
كر أهمِّ نتائجه ، نجملها فیما یأتي :    نختتم هذا البحث بذ

ـــى أنَّ (إنِ .١ ـــة، ذهـــب البصـــریون ال ـــب ، وٕاذا وردْت عامل ـــة فـــي األغل ) المخففـــة المكســـورة مهمل

عملــْت فــي اســم ظــاهر ال فــي اســم مضــمر ، إالَّ أنَّ أبــا علــي النحــوي، ومكــي بــن أبــي طالــب 

ذكـــروا أن اســـم (إْن) محـــذوف القیســـي، وأبـــا البركـــات بـــن األنبـــاري، والزمخشـــري، والعكبـــري، 

عائـد إلـى اســم الفعـل الناسـخ ، شــاعتقـدیره ضـمیر القصــة أو الشـأن أو الحـدیث أو الضــمیر ال

هذا في كتب قراءات القـرآن، وٕاعرابـه، وتفسـیره، وهـو خـالف مـا اسـتقر عنـد النحـاة وشـاع فـي 

تفسیره: البحرالمحیط.كتب النحو. وقد ردَّ علیهم أبو حیَّان األندلسي في

الكوفیین فـي المواضـع التـي اقترنـت فیهـا(إْن) الذي نسب إلىمذهبالتبنَّى جمهور المفسرین .٢

بـ (لمَّا) المشددة. إالَّ في موضع واحد، هو موضع ورودها عاملة في سورة هود.

ــشــاع فــي كتــب النحــو أنَّ َجْعــَل (إْن) فــي نحــو قــول اهللا تعــالى : (.٣ ــَرًة ِإالَّ َعَل ــْت َلَكِبی ى َوإِن َكاَن

} مخففــة مــن الثقیلــة والم (لكبیــرة) الم الفــرق والتوكیــد ، هــو ١٤٣{ البقــرة : الَّــِذیَن َهــَدى الّلــهُ 

.٣٣١/  ٤) البحر المحیط: ١(
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مــذهب البصــریین ، وجعــل(إْن) نافیــة والــالم بمعنــى(إالَّ) هــو مــذهب الكــوفیین ، وقــد تبــین أنَّ 

ون كلیهمــا قــد قــال بهــذین القــولین ؛ لــذا ال یصــح قصــر أحــدهما علــى إحــدى المدرســتین مــن د

األخــرى ؛ ومــن أجــل ذلــك اســتبدلنا مصــطلح اإلثبــات والتوكیــد بالمــذهب البصــري، ومصــطلح 

النفي واإلستثناء بالمذهب الكوفي .

ــا مــذهب النفــي واإلســتثناء فباطــل مــن ســبعة .٤ تبــین أنَّ الصــحیح مــذهب اإلثبــات والتوكیــد ، أمَّ

أوجه ، وهي بإیجاز :

ین وبصـــریین دلیـــل علـــى أّنهـــا بمعنـــى اإلثبـــات ال األول : جعـــل (إْن) بمعنـــى (قـــد) مـــن لـــدن كـــوفی

بمعنى النفي .

الثاني : وقوع الالم بمعنى (إّال) ال یشهد له سماع وال قیاس .

الثالث : ورود (إِن) المخففة من الثقیلة في اللغة وقد استغنت عـن الـالم ؛ فلـو كانـت بمعنـى (إالَّ) 

لما جاز االستغناء عنها  .

الـالم بمـا قبلهـا تعلـق العامـل بـالمعمول فـي شـواهد قرآنیـة ؛ وهـذا ممتنـع عنـد الرابع : تعلق ما بعـد

جعل الالم بمعنى (إالَّ) .

الخــامس : ورود (إْن) عاملــة فــي اســمها  فــي اللغــة والقــرآن دلیــل علــى أّنهــا المخففــة مــن الثقیلــة ؛ 

ألّن النافیة ال تعمل .

إذن بینهمــا مــن حیــث المعنــى واالســتعمال فــي الســادس : لــو كانــت الــالم بمعنــى (إالَّ) فمــا الفــرق 

القرآن الكریم ؟

السابع : لو كانت (لمَّا) المشددة بمعنى (إالَّ) لما جاز تخفیفها ؛ كما لم یجز تخفیف (إالَّ) . 

) المخففـة المكسـورة الهمـزة ، تبـیَّن أنَّ النحـاة المخففة المفتوحـة الهمـزة ، و(إنِ )بعد دراسة (أنِ .٥

في ُأمور ، نجملها فیما یأتي :فرَّقوا بینهما

ـــا المكســـورة فتـــدخل األمـــر األوَّل: (أنِ  ) المفتوحـــة ال تـــدخل إالَّ علـــى الجملـــة االســـمیة ، أمَّ

على الجملة االسمیة والفعلیة على حد سواء .

) المفتوحة عاملة ، والمكسورة مهملة في األغلب .الثاني: (أنِ 

وال یكـــون هـــذا االســـم إالَّ ضـــمیًرا منصـــوب بهـــا ،) المفتوحـــة مـــن اســـمالثالـــث: البـــدَّ لــــ(أنِ 

ـا المكسـورة فـال ُیقـدَّر لهـا هـذا الضـمیر ؛ ألنَّهـا مهَملـة محذوًفا ، مقدًَّرا ، یسمَّى بضمیر الشـأن ، أمَّ

وٕاْن عملْت ، عملْت في اسم ظاهر ال في ضمیر مقدَّر .

لیـه بمصـدر ، ولـیس ) المفتوحة حـرف مصـدري أي : تُـؤوَّل هـي ومـا دخلـت عالرابع. (أنِ 

كذلك المكسورة . 
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ـُل بهـا والخامس (أنِ  ) المفتوحـة ُتَعـدُّ مـن الموصـوالت الحرفیـة ، أي : اسـتعملت أداة ُیَتوصَّ

ـــة تقـــع فـــي المو  ـــا المكســـورة فقـــد الجعـــل الجمل قـــع التـــي ال یصـــحُّ أن تقـــع فیهـــا إالَّ باســـتعمالها ، أمَّ

استعملت مؤكِّدة للجملة االسمیَّة والفعلیة .

ــدة  فــي تســعة وعشــرین موضــًعا ، ورد.٦ ت مخففــة مــن وردت (إْن) فــي القــرآن الكــریم مثبتــة مؤكِّ

، وقــد رة هــود ، ووردت خفیفــة بأصــل وضــعها، وهــي الــواردة فــي ســو الثقیلــة فــي موضــع واحــد

اســــتعملها العــــرب لتوكیــــد الجملــــة االســــمیة والفعلیــــة ، وفیمــــا یــــأتي هــــذه المواضــــع ، التســــعة 

والعشرون .

إسم الســورةرقم اآلیــةیـــةنص اآلت

مواضـع دخـولها علــى الجملة االسـمیة

١�Ì¿ÉƌÈƃœÈƆÌŵÈ¢�È½ČŕÈ°�Ì¿Éƌ
ċƈÈƒ
ďżÈÂÉƒÈƃ�œċƆċƃ�

čƚºÉƂ�ċÀÊǒ¦ÈÂهود١١١

٢ ََوإِن ُكلٌّ لَّمَّا َجِمیٌع لََّدْیَنا ُمْحَضُرونیس٣٢

٣ِة الدُّْنَیاَوإِن ُكلُّ َذِلَك َلمَّا َمتَاُع اْلَحَیاالزخرف٣٥

٤ ٌِإن ُكلُّ َنْفٍس لَّمَّا َعَلْیَها َحاِفظالطارق٤

٥ ِِإْن َهَذاِن َلَساِحرَانطه٦٣

مواضـع دخـولها علــى الفعل الماضـي

١ َُوإِن َكاَنْت َلَكِبیَرًة ِإالَّ َعَلى الَِّذیَن َهَدى الّلهالبقرة١٤٣

٢ َآلِّینَ َوإِن ُكنُتم مِّن ق البقرة١٩٨ْبِلِه َلِمَن الضَّ

٣ ٍَوإِن َكاُنوْا ِمن َقْبُل َلِفي َضالٍل مُِّبینآل عمران١٦٤

٤ ََوإِن ُكنَّا َعن ِدرَاَسِتِهْم َلَغاِفِلیناألنعام١٥٦

٥ ََوإِن َوَجْدَنا َأْكَثَرُهْم َلَفاِسِقیناألعراف١٠٢

٦ ُْم َلَغاِفِلینَ ِإن ُكنَّا َعْن ِعَباَدِتكیونس٢٩

٧ ََوإِن ُكنَت ِمن َقْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلینیوسف٣

٨ ََوإِن ُكنَّا َلَخاِطِئینیوسف٩١

٩ ُإبراهیم٤٦/الكسائي(َوإِن َكاَن َمْكُرُهْم َلَتُزوُل ِمْنُه اْلِجَبال

١٠ ََوإِن َكاَن َأْصَحاُب اَألْیَكِة َلَظاِلِمینجرالح٧٨

١١ ََوإِن َكاُدوْا َلَیْفِتُنوَنكاإلسراء٧٣

١٢ ِوَنَك ِمَن اَألْرض اإلسراء٧٦َوإِن َكاُدوْا َلَیْسَتِفزُّ

١٣ ًِإن َكاَن َوْعُد َربَِّنا َلَمْفُعوالاإلسراء١٠٨
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إسم الســورةرقم اآلیــةیـــةنص اآلت

١٤ ََوإِن ُكنَّا َلُمْبَتِلینالمؤمنون٣٠

١٥ َِتَناِإن َكاَد َلُیِضلَُّنا َعْن آِلهالفرقان٤٢

١٦ ٍتَاللَِّه ِإن ُكنَّا َلِفي َضَالٍل مُِّبینالشعراء٩٧

١٧ ِِإن َكاَدْت َلُتْبِدي ِبهالقصص١٠

١٨ ـــــن َقْبِلـــــِه َل َعَلـــــْیِهم مِّ َوإِن َكــــاُنوا ِمـــــن َقْبـــــِل َأن ُیَنـــــزَّ

َلُمْبِلِسینَ 

الروم٤٩

١٩ ِِإْن ِكدتَّ َلُتْرِدینالصافات٥٦

٢٠ ََوإِْن َكاُنوا َلَیُقوُلونالصافات١٦٧

٢١ ََوإِن ُكنُت َلِمَن السَّاِخِرینالزمر٥٦

٢٢ ٍَوإِن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضَالٍل مُِّبینالجمعة٢

مواضـع دخـولها علــى الفعل المضـارع

١ ََوإِن نَُّظنَُّك َلِمَن اْلَكاِذِبینالشعراء١٨٦

٢َیَكاُد الَِّذیَن َكَفُروا َلُیْزِلُقوَنَك ِبَأْبَصارِِهمْ َوإِنالقلم٥١
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المصادر والمراجع

القران الكریم، كتاب اهللا المجید.

نصــاف فــي مســائل الخــالف بــین النحــویین البصــریین والكــوفیین ، نبــاري فــي كتابــه : اإلبــن األا -

العـالي والبحـث العلمــي ، جامعـة الموصــل ، للـدكتور محیـي الــدین توفیـق إبـراهیم ، وزارة التعلــیم 

  م .١٩٧٩هـ=١٣٩٩

ت : (إئـتالف النصـرة فـي اخـتالف نحـاة الكوفـة والبصـرة ، لعبـد اللطیـف بـن أبـي بكـر الشـرجي -

م .١٩٨١هـ = ١٤٠٧هـ) ، الطبعة اُألولى ، ٨٠٢

سـف بـن حیـانارتشاف الضرب من لسان العرب، ألثیر الدین محمد بن یوسف بن علي بـن یو -

هــ)، تحقیـق الـدكتور مصـطفى أحمـد النحـاس، ٧٤٥ندلسي الغرنـاطي (ت:الشهیر بأبي حیان األ

م..١٩٨٤ -هـ١٤٠٤الطبعة األولى 

هـــ) ٩١١األشــباه والنظــائر فــي النحــو لجــالل الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الســیوطي (ت : -

هــــ = ١٤٢٨وت ، وضـــع حواشـــیه غـــدیر الشـــیخ ، الطبعـــة الثانیـــة ، دار الكتـــب العلمیـــة ، بیـــر 

  م .٢٠٠٧

تحقیـق عبـد  هــ)٦١٦إعراب الحـدیث النبـوي ، ألبـي البقـاء عبـد اهللا بـن الحسـین العكبـري (ت : -

، بیـــروت ، لبنـــان ، دار الفكـــر، دمشـــق، الطبعـــة األولـــى ، دار الفكـــر المعاصـــر ، اإللـــه نبهـــان

  م .١٩٨٩هـ = ١٤٠٩سوریا 

هــ) اعتنـى بـه الشـیخ ٣٣٨اعیل النحـاس (ت:إعراب القران ألبي جعفر أحمد بن محمـد بـن إسـم-

  م.٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧خالد العلي، دار المعرفة ، بیروت 

، ن أحمـد بـن نصـر بـن خالویـه األصـبهانيإعراب القراءات السبع وعللها ، ألبي جعفر محمد بـ-

هــــ) ضـــبط نصـــه وعلـــق علیـــه أبـــو محمـــد األســـیوطي، الطبعـــة األولـــى، دار الكتـــب ٦٠٣(ت : 

م.٢٠٠٦هـ = ١٤٢٧ العلمیة، بیروت،

  م  ٢٠٠٥األعالم ، لخیر الدین الِزِرْكلي ، الطبعة السادسة عشرة ، دار العلم للمالیین، بیروت -

اإلغـراب فــي جـدل اإلعــراب، ولمـع األدلَّــة فـي ُأصــول النحـو ، ألبــي البركـات عبــدالرحمن كمــال -

سـعید األفغـاني ، الجامعـة ه،) قدَّم له وعنـي بتحقیقهمـا ، ٥٧٧الدین بن محمد األنباري،  (ت: 

  م.١٩٥٧هـ =١٣٧٧السوریة 

، هــادي حســن حمــودي ، الطبعــة األولــىهـــ) تحقیــق٦٤٦ت : (األمــالي النحویــة البــن الحاجــب -

  م .١٩٨٥هـ = ١٤٠٥مكتبة النهضة العربیة 

فــي لقــرآن الكریم،رســالة ماجســتیر، (إِن) الخفیفــة المكســورة الهمــزة فــي النحــو العربــي وأســالیبها-

/ قسم معة األزهر ، كلیة اللغة العربیة، إعداد طه عبد الرزاق ، جاشراف الدكتور محمد رفعتبإ

  م .١٩٧٥هـ = ١٣٥٥اللغویات لسنة 



(إن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم 

١٧٨

هـ) ٥٧٧الرحمن كمال الدین ،أبي البركات بن األنباري (ت:اإلنصاف في مسائل الخالف لعبد-

  م .١٩٥٣زي ، القاهرة تحقیق محمد محیي عبد الحمید ، الطبعة لثانیة ، مطبعة حجا،

هـ) ٥٧٧الرحمن كمال الدین ،أبي البركات بن األنباري (ت:اإلنصاف في مسائل الخالف لعبد-

، قــدم لــه ووضــع هوامشــه وفهارســه حســن حمــد بإشــراف الــدكتور إمیــل بــدیع یعقــوب ،  الطبعــة 

م  ١٩٩٨= هـ١٤١٨الكتب العلمیة ،  بیروت ،األولى ، دار

لفیة ابن مالك ، ألبي محمد جمال الدین عبـداهللا بـن یوسـف بـن أحمـد بـن أوضح المسالك إلى أ-

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

م.١٩٩٨هـ = ١٤١٨، بیروت ، 

هــــــ) حقـــــق ُأصـــــوله،الدكتور عبـــــد الـــــرزاق ٧٤٥البحـــــر المحـــــیط ألبـــــي حیـــــان األندلســـــي، (ت : -

م.٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، الطبعة األولى ، دار أحیاء التراث  العربي، بیروت،المهیدي،

هــ) ٧٧٤البدایة والنهایة ، لإلمام الحافظ أبي الفداء إسماعیل بن كثیـر القرشـي الدمشـقي (ت : -

اعتنــى بهــذه الطبعــة ووثقهــا عبــد الــرحمن الالدقــي ، ومحمــد غــازي بیضــون ، الطبعــة العاشــرة ، 

  م. ٢٠٠٧هـ=١٤٢٨ت ، لبنان دار المعرفة ، بیرو 

ـــد اهللا الزركشـــي - ـــدر الـــدین محمـــد بـــن عب ـــه ٧٩٤ت: (البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن، لب ـــدَّم ل هــــ)، ق

  .م١٩٨٨هـ = ١٤٠٨، مصطفى عبدالقادر طه، الطبعة األولى، دار الكتب العلمیة، بیروت

هـــ) ٩١١(ت : بغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــوین والنحــاة ، لجــالل الــدین عبــد الــرحمن الســیوطي-

تحقیـــق محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم  ، الطبعـــة األولـــى ، المكتبـــة العصـــریة ، صـــیدا ، بیـــروت ، 

م . ٢٠٠٦هـ=١٤٢٧

هـ)، تحقیق الـدكتور طـه ٥٧٧البیان في غریب إعراب القران، ألبي البركات بن األنباري، (ت: -

  م.١٩٦٩ -هـ١٣٨٩عبد الحمید، القاهرة،  

لمشـــاهیر واألعـــالم لإلمـــام الحـــافظ المـــؤرخ أبـــي عبـــد اهللا شـــمس الـــدین تـــاریخ اإلســـالم ووفیـــات ا-

هـــ) تحقیــق مصــطفى عبــد القــادر عطــا ، ٧٨٤ت : (محمــد بــن أحمــد عثمــان بــن قیمــاز الــذهبي 

  م . ٢٠٠٥هـ = ١٤٢٦الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

ـــدي تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس للســـید محمـــد مرتضـــى بـــن محمـــد الحی-  ت :(نـــي الزبی

هـ) اعتنى به ووضع حواشیه الدكتور عبد المنعم خلیل إبراهیم واألستاذ كـریم سـید محمـد ١٢٠٥

  م . ٢٠٠٧هـ = ١٤٢٧محمود ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة ،بیروت 

هـ) شرحه ونشره السید أحمد صقر ، الطبعة الثالثـة ٣٧٦ت : (تأویل  مشكل القرآن البن قتیبة -

  م١٩٨١هـ = ١٤٠١ار الكتب العلمیة ، بیروت ،د

هـــ)، دار الفكــر، ٦١٦التبیــان فــي إعــراب القــران ألبــي البقــاء عبــد اهللا بــن الحســین العكبــري (ت:-

  م.٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦بیروت، 



عبد الجبار فتحي

١٧٩

م) ، الطبعـــة ١٩٧٣هــــ = ١٣٩٣ت : (التحریـــر والتنـــویر، للشـــیخ محمـــد الظـــاهر ابـــن عاشـــور -

م .٢٠٠٠هـ=١٤٢٠، بیروت ، لبنان ، األولى ، مؤسسة التاریخ العربي

ه)، الطبعـــة اُألولـــى ، ٧٤١التســـهیل لعلـــوم التنزیـــل لمحمـــد بـــن احمـــد بـــن جـــزي الكلبـــي، (ت: -

م.٢٠٠٣  -هـ ١٤٢٣المكتبة العصریة، بیروت، 

التســهیل لقــراءات التنزیــل، الجــامع للقــراءات العشــر، تــألیف محمــد فهــد خــاروف، مراجعــة محمــد -

  ١٩٩ -هـ١٤٢٠القراء بدمشق، الطبعة األولى، كریم راجح، شیخ 

هــ) ، ٩١١ت : (هـ) وجالال الدین السیوطي ٨٦٤ت : (تفسیر الجاللین لجالال الدین المحلي -

  م .٢٠٠٥هـ = ١٤٢٦الطبعة الثانیة عشرة ، دار ابن كثیر بیروت 

ــــدین الحســــن بــــن عمــــر بــــن حســــین الق- مــــي تفســــیر غرائــــب القــــرآن ورغائــــب الفرقــــان ،لنظــــام ال

م .١٩٩٦هـ = ١٤١٦هـ) الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ٧٢٨ت : (النیسابوري 

هـــ) ، ضــبط وتعلیــق ٣١٠جــامع البیــان عــن تأویــل أي القــران، لمحمــد بــن جریــر الطبــري (ت: -

م.٢٠٠٦  -هـ١٤٢٦محمود شاكر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

هـــ) الطبعــة الثانیــة، دار الكتــاب ٦٧١ن  أحمــد القرطبــي (ت: الجــامع ألحكــام القــرآن ، لمحمــد بــ-

م١٩٧٦  -هـ١٣٨٧العربي، القاهرة، 

م ، لـم ١٩٩٥الجمل في النحو، للخلیل بن أحمـد الفراهیـدي ، تحقیـق الـدكتور فخـر الـدین قبـاوة -

یتسن لي الحصول على هذا الكتاب ، وقد اطلعت علیه على الحاسبة من خـالل قـرص باسـم ، 

ة الشاملة ، ومن خالل األنترنیت .المكتب

هـــ)، تحقیــق الــدكتور ٧٤٩الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني ، للحســن بــن قاســم المــرادي (ت: -

فخر الدین قباوة ،والدكتور محمـد نـدیم فاضـل ، الطبعـة اُألولـى ، دار الكتـب العلمیـة ، ،بیـروت 

  م . ١٩٩٢هـ =١٤٣٠

هــــ) علـــى ألفیـــة ابـــن ٩٠٠شـــموني (ت : نحـــو هــــ) علـــى شـــرح األ١٢٠٦حاشـــیة الصـــبان (ت : -

م،٢٠٠٢هـ  =١٤٢٣مالك، تحقیق: محمود بن الجمیل، الطبعة اُألولى، القاهرة، 

هـ) ،تحقیق نور الدین قهوجي وبشیر ٣٧٧الحجة في القراءات السبع، ألبي علي الفارسي (ت :-

  م .١٩٩٢هـ = ١٤٢٣جوبجاني ، الطبعة اُألولى ، دمشق ، 

هـ) ، تحقیق محمد علـي النجـار، مطبعـة ٣٩٢ألبي الفتح عثمان بن جنى (ت: الخصائص  ، -

م١٩٥٦ -م ١٩٥٥دار الكتب المصریة، القاهرة 

هــ  ١٤٢٤دراسات ألسلوب القران، لألستاذ محمد عبد الخالق عضیمة ، دار الحدیث ، القاهرة -

م.٢٠٠٤



(إن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم 

١٨٠

وف بالســــمین الحلبــــي الــــدر المصــــون فــــي علــــوم الكتــــاب المكنــــون، ألحمــــد بــــن یوســــف المعــــر -

ــــدكتور أحمــــد محمــــد الخــــراط  ،الطبعــــة الثانیــــة ،٧٥٦(ت:  -هـــــ١٤٢٤هـــــ) ، تحقیــــق األســــتاذ ال

م.٢٠٠٣

الــدلیل المفهــرس أللفــاظ القــرآن الكــریم، للــدكتور حســین محمــد فهمــي الشــافعي ، الطبعــة الثانیــة، -

٢٠٠٠  -هـ ١٤٢٢دار السالم للطباعة ، القاهرة، 

هــ) حیاتـه وشـعره ،تحقیـق الـدكتور عـزة حسـن ، ١٢٥یم الطـائي ، (ت : دیوان الطرماح بن حكـ-

  م١٩٦٨هـ = ١٣٨٨دمشق ، 

هــ)، تحقیـق ٧٠٢رصف المباني في شرح حروف المعاني ، ألحمـد بـن عبـد النـور المـالقي (ت:-

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

ـــدین الســـید روح الم- عـــاني فـــي تفســـیر القـــرآن العظـــیم والســـبع المثـــاني ، ألبـــي الفضـــل شـــهاب ال

هـــ) ضـبطه وصــححه علـي عبــد البـاري عطیــة ،الطبعــة ١٢٧٠ت : (محمـود اآللوســي البغـدادي 

م .٢٠٠٥هـ = ١٤٢٦الثانیة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  

د الرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي زاد المسیر في علم التفسیر،  ألبي الفرج جمال الدین عب-

هـ)، وضع حواشیه، أحمد شمس الدین ، الطبعة الثانیـة ، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت ٥٩٧(ت:

م.٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢، 

 )هـــ١١٥٠الزیــادة واإلحســان فــي علــوم القــرآن  ، لإلمــام محمــد بــن أحمــد بــن عقیلــة المكــي (ت:-

م .٢٠٠٦هـ = ١٤٢٧لعربیة المتحدة ، الطبعة اُألولى ، جامعة الشارقة ، اإلمارات ا

، ١٤هـ) على ألفیة ابن مالك : تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، ط٧٦٩(شرح ابن عقیل -

م.١٩٦٤هـ/ ١٣٨٤مطبعة السعادة، مصر، 

شــرح ألفیــة ابــن مالــك  ، ألبــي عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد بــن علــي بــن جــابر الهــواري األندلســي -

م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ور عبد الحمید السید محمد عبد الحمید هـ) تحقیق الدكت٧٨٠(ت:

هـــ) ٦٨٦شــرح ألفیــة بــن مالــك ، لبــدر الــدین جمــال الــدین بــن مالــك المعــروف بــابن النــاظم (ت:-

هـ.١٣١٢مطبعة القدس، بیروت 

هــ) ٩٠٥شرح التصریح على التوضـیح علـى ألفیـة ابـن مالـك، لخالـد بـن عبـد اهللا األزهـري (ت: -

  ت). -سید سید أحمد، دار العلوم، جامعة القاهرة (دتحقیق أحمد ال

هــ)تحقیق وضـبط أنـس بـدیوي، الطبعـة ٦٦٩شرح جمل الزجاجي البـن عصـفور اإلشـبیلي (ت :-

  م .٢٠٠٣هـ =١٤٢٤األولى ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان 

هــ) صــححه ٨٢٨:  شـرح الــدمامیني علـى مغنــي اللبیـب لإلمــام أحمـد بــن أبـي بكرالــدمامیني (ت-

وعلـــق علیـــه أحمـــد عـــزو عنایـــة ، الطبعـــة األولـــى ، مؤسســـة التـــاریخ العربـــي ، بیـــروت ، لبنـــان 

  م ٢٠٠٧هـ = ١٤٢٨
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هــ) تحقیـق ٦٨٦شرح الرضي على الكافیة ، لمحمد بن الحسـن، رضـى الـدین اإلسـترباذي (ت: -

م.١٩٧٨هـ= ١٣٩٨یوسف حسن عمر ، بیروت: 

هـــ) حققــه وعلــق علیـــه محمــد خیــر طعمــة حلبـــي  ،  ٧٦١تشــرح شــذور الــذهب البــن هشـــام (-

  م .١٩٩٩هـ = ١٤٢٠الطبعة اُألولى ، دار المعرفة ، بیروت ، 

هــ) تحقیـق عبـد المـنعم أحمـد هریـدي، ٦٧١شرح عمدة الحـافظ وعـدة الالفـظ ، البـن مالـك (ت :-

الـــرحمن م، وطبعـــة أخـــرى تحقیـــق عـــدنان عبـــد ١٩٧٥الطبعـــة األولـــى، مطبعـــة األمانـــة، القـــاهرة 

م.١٩٧٧ -هـ١٣٩٧الدوري، مطبعة العاني، بغداد، 

هــــ) حققـــه وقدمـــه ٤٧٩شـــرح عیـــون اإلعـــراب لإلمـــام أبـــي الحســـن بـــن فضـــال المجاشـــعي (ت : -

م .١٩٨٥الدكتور حنا جمیل حداد ، األردن ، أربد 

هــ) وضـع هوامشـه ٦٤٣شرح المفصـل  ، لموفـق الـدین یعـیش بـن علـي بـن یعـیش النحـوي (ت:-

هــ ١٤٢٢ه الدكتور إمیل بـدیع یعقـوب، الطبعـة اُألولـى ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ، وفهارس

م.٢٠٠١  -

هـ) تحقیق محمود محمد محمود نصـار ، الطبعـة ٣٨١علل النحو ، ألبي الحسن الوراق (ت : -

م.٢٠٠٢هـ = ١٤٢٢األولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

هـ) مطبعة ٦٢٨هـ) في شرح الدرة األلفیة البن معط (ت: ٦٣٩الغرة المخفیة البن الخباز (ت: -

  م. ١٩٩١هـ= ١٤١١العاني، بغداد 

عبد السالم هرون، هـ) تحقیق١٨٠الكتاب، أو كتاب سیبویه، ألبي بشر عمرو بن عثمان (ت:-

  م.١٩٦٨ -م١٩٦٦ربي للطباعة والنشر، القاهرة دار الكاتب الع

هـــ)  عنــي بتحقیفــه محمــد أبــو الفضــل ٣٢٨ت : (نبــاري كتــاب األضــداد  لمحمــد بــن القاســم األ-

  م .١٩٦٠إبراهیم ، الكویت 

هـــ) الطبعــة الثانیــة ، دار إحیــاء التــراث ١٧٥ت : (كتــاب العــین ، للخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي -

م .٢٠٠٥هـ=١٤٢٦العربي ، بیروت ، لبنان 

یـل ، ألبـي القاسـم جـار اهللا الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل في وجـوه التأو -

هـــ)  ، رتبــه وضــبطه وصــححه ، محمــد عبــد ٥٣٨محمــود بــن عمــر بــن محمــد الزمخشــري (ت:

٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤السالم شاهین ، الطبعة الثالثة ، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

اللبــاب فــي علــوم الكتــاب ، ألبــي جعفــر عمــر بــن عــادل الدمشــقي الحنبلــي المتــوفى بعــد ســنة -

حقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، والشیخ علي محمد معوض، الطبعـة اُألولـى ، هـ، ت٨٨٠

م.١٩٩٨ -هـ١٤١٩دار الكتب العلمیة بیروت ، 

هـــ) ، الطبعــة ٧١١لســان العــرب ،ألبــي الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم بــن منظــور (ت: -

  م.٢٠٠٣الثانیة، دار صادر، بیروت ، 



(إن) المخففة من الثقیلة في القرآن الكریم 

١٨٢

  م .٢٠٠٥هـ =١٤٢٦ى ، دار ابن حزم ، بیروت ، لبنان متون في اللغة ، الطبعة األول-

المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر ، لضــیاء الــدین محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــریم بــن -

هـ) حققـه وعلـق علیـه محمـد محمـد عویضـة، الطبعـة األولـى ، دار الكتـب ٦٣٧(األثیر الجزري 

م  .١٩٩٨هـ = ١٤١٩العلمیة بیروت 

، هـــ) تحقیــق أحمــد فریــد المزیــدي٢١٠:لمعمــر بــن مثنــى أبــي عبیــدة  التیمــي (تمجــاز القــران ،-

م . ٢٠٠٦هـ = ١٤٢٧،ولى، دارالكتب العلمیة، بیروتالطبعة األُ 

هــ)تحقیق أ ، د ، منصـور ٧٠٢المحرر في النحو ، لعمر بن عیسى بن إسماعیل الهرمي (ت:-

م .٢٠٠٥ هـ =١٤٢٦، القاهرة ، علي محمد عبدالسمیع ، الطبعة اُألولى ، دار السالم 

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیـز، للقاضـي أبـي محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عطیـة -

هــــ) تحقیـــق عبـــد الســـالم عبـــد الشـــافي محمـــد، الطبعـــة األولـــى ، دار الكتـــب ٥٤٦األندلســـي (ت:

م.٢٠٠١ -هـ١٤٢٢العلمیة، بیروت، 

هـ) قرأه وعلَّق ٣٧٧ن أحمد بن عبد الغفار الفارسي (ت:المسائل المشكلة ، ألبي علي الحسن ب-

ــــروت ،  ــــة ، بی ــــى ، دار الكتــــب العلمی ــــى مــــراد ، الطبعــــة اُألول ــــدكتور یحی ــــه ال هـــــ = ١٤٢٤علی

  م . ٢٠٠٣

هـ) تحقیق یاسین محمد السـواس، ٤٣٧مشكل إعراب القرآن ، لمكي بن أبي طالب القیسي (ت:-

م.١٩٧٤ -هـ١٣٩٤دمشق ، 

هــ) تحقیـق الـدكتور نبهـان ٩١١یدة في شرح الفریدة ، لجـالل الـدین السـیوطي (ت:المطالع السع-

  م.١٩٧٧یس حسین، مطبعة الجامعة المستنصریة، بغداد 

هــ) تحقیـق الـدكتور عبـد الفتـاح إسـماعیل ٣٨٤معاني الحروف ، لعلـي بـن عیسـى الرمـاني (ت:-

م.١٩٨١ -هـ١٤٠١هرة ، شلبي، الطبعة اُألولى ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القا

هــ) وضـع ٢١٥معاني القران  ،ألبي الحسن سعید بـن مسـعدة المعـروف بـاألخفش األوسـط (ت:-

حواشــــــیه وفهارســــــه إبــــــراهیم شــــــمس الــــــدین، الطبعــــــة األولــــــى ، دار الكتــــــب العلمیــــــة، بیــــــروت،  

م.٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣

ضـــع حواشـــیه وفهارســـه، هــــ) و ٢٠٧معـــاني القـــران  ، ألبـــي زكریـــا زیـــاد بـــن عبـــد اهللا الفـــراء (ت:-

م.٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت 

هـــ) تحقیــق الــدكتور ٣١١معــاني القــران وٕاعرابــه  ،ألبــي إســحاق الزجــاج إبــراهیم بــن الســري (ت:-

  م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤عبد الجلیل عبد شلبي، دار الحدیث، القاهرة 

ائي، الطبعــة األولــى ، دار إحیــاء التــراث العربــي ، معــاني النحــو للــدكتور فاضــل صــالح الســامر -

م .٢٠٠٧هـ =١٤٢٨بیروت ، لبنان 

ت). -(دین عبد الحمید، تحقیق محمد محیي الدمغني اللبیب عن كتب األعاریب ،البن هشام-
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هــ= ١٣٥٣هـ)، المطبعـة البهیـة ٦٠٦مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر، لفخر الدین الرازي (ت: -

. ١٩٣٨هـ = ١٣٥٧ –م ١٩٣٤

هـــ) ، الطبعــة ٥٣٨المفصــل فــي علــم العربیــة  ،ألبــي القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري (ت: -

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

هــ) تحقیـق األسـتاذ محمـد عبـد الخـالق عضـیمة، ٢٨٥المقتضب ، لمحمـد بـن یزیـد المبـرد (ت: -

  ت) . -دار الكتاب، بیروت (د

هـ) تحقیق: عادل أحمـد عبـد الموجـود وعلـي محمـد معـوض، ٥٦٩البن عصفور (ت:المقرب ،-

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

الموسوعة المیسرة في تـراجم أئمـة التفسـیر واإلقـراء والنحـو واللغـة ، جمـع وٕاعـداد ولیـد بـن أحمـد -

هــ = ١٤٢٤سـلة إصـدارات الحكمـة ، بریطانیـا ، الحسین الزبیري وآخرین ، الطبعـة األولـى ، سل

م .٢٠٠٣

ت : (نصــوص محققــة فــي اللغــة واألدب ، مــا لــم ینشــر مــن األمــالي الشــجریة، البــن الشــجري -

ت). -(دستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن المجلس التاسع والعشرون ، تحقیق األهـ)،٥٤٢

هــــ) تحقیـــق األســـتاذ ٩١١، (ت : همـــع الهومـــع شـــرح جمـــع الجومـــع ، لجـــالل الـــدین الســـیوطي-

، عبالســــالم هـــــرون ، والـــــدكتور عبـــــد العـــــال ســـــالم مكـــــرم ، دار البحـــــوث  العلمیـــــة  ، الكویـــــت

  م .١٩٧٧ -م١٩٧٥هـ = ١٣٩٧ -هـ١٣٩٤

الوســـــیط فـــــي تفســـــیر القـــــران المجیـــــد ، ألبـــــي الحســـــن علـــــي بـــــن أحمـــــد الواحـــــدي النیســـــابوري -

وجـــود والشـــیخ علـــي محمـــد معـــوض، الطبعـــة هــــ) تحقیـــق الشـــیخ عـــادل أحمـــد عبـــد الم٤٦٨(ت:

م.١٩٩٤هـ/١٤١٥األولى ، دار الكتب العلمیة، بیروت،  

البحوث
لسـنة  ٢٣مجلة آداب الرافدین ، جامعة الموصـل ، العـدد االستثناء بـ(لمَّا) لمحمد حسین نجم ، -

  .م ١٩٩٢

كلیـــة اآلداب ، مجلـــة مرائي ، امـــا یخفـــف مـــن األحـــرف المشـــبهة بالفعـــل ، للـــدكتور فاضـــل الســـ-

  .م ١٩٧٤، لسنة  ٨٣جامعة بغداد ، العدد 


