
 

 ( المستقبل على   وداللتها  أن  ) المحاضرة عنوان 

 دائًما  ال   غالًبا  االستقبال على (  أن  ) داللة

لَُنا إِنََّما : )  تعالى للا  قول تفسير  في  عطية  ابن قال ء   َقو  َناهُ  إَِذا لَِشي  :    النحل( }َفَيُكونُ  ُكن لَهُ  نَّقُولَ  أَن  أََرد 

  َوِمن  : )    تعالى وكقوله   ، اآلية  كهذه الزمن  فيها  يلحظ  ال  موضع في(  أن  )  يعني)   تجيء   وقد 000{))40

َماء َتقُومَ   أَن  آَياتِهِ  ضُ   السَّ ِرهِ  َواألر  َوةً  َدَعاُكم   إَِذا ُثمَّ  بِأَم  نَ  َدع  ِض  مِّ ُرُجونَ  أَنُتم   إَِذا األر  {  25:   الروم(} َتخ 

 (( ) ( أمورها جميع  في المستقبل  على تدل  بل : ))  بقوله  حيان أبو عليه   ورد (( ) ( ذلك وغير

) (  السامرائي فاضل الدكتور تبناه الذي  المذهب  هو  وهذا  ، عطية   ابن إليه  ذهب  ما يبدو،  فيما  ،  والصحيح

  للستقبال المضارع لتخليص  مثلً ( سوف)  استعملت  كما استعملت ( أن  ) كانت  لو أنَّه ذلك على والدليل

 أداة استعملت  وإنما  عليه   الدخول من ( سوف)   امتنعت  كما  الماضي  الفعل على  دخولها  المتنع دائًما

 .  للستقبال  تخليصه  بغرض   ال  المضارع الفعل  نصبت  الغرض  بهذا  وهي  ، للوصل

 ( أن) حذف

ُ  ُيَكلَِّمهُ  أَن  لَِبَشر   َكانَ  َوَما: )تعالى كقوله  العطف حالة  في  عملها  ويبقى( أن  ) حذف يجوز  ًيا  إاِل  للاَّ   ِمن أَو   َوح 

ِسلَ  أَو   ِحَجاب   َوَراء   عملها، وُيلغى (  أن) تحذف   وقد  رسوال،  يرسل  أن   أو : أي[ 51:  الشورى( ]َرُسواًل  ُير 

رَ : )تعالى كقوله  ِ  أََفَغي  ُبدُ  َتأ ُمُرونِّي  للاَّ َها أَع  (  أن  ) حذفت  فلما  أعبد، أن  : واألصل   ،[64: الزمر( ] ال َجاِهلُونَ  أَيُّ

  آَياتِهِ  َوِمن  : ) تعالى قوله ذلك ومن   ،) ( تأمرونِّي  فيما أعبد  للاِ  أفغيرَ : بتقدير  إنَّها : وقيل بعدها،   الفعل رفع

قَ  ُيِريُكمُ  ًفا ال َبر    رفع( أن  ) حذفت   فلما الفعل،  بنصب  ،  يرَيكم  أن  : التقدير ألنَّ [  24:  الروم( ] َوَطَمًعا   َخو 

فُ  ، ) ( الفعل   على   داالَّ  المضارع  جعل ذلك من  والغاية  وغرضها   عملها  إلغاء يعني  الفعل  وَرف عُ (  أن  ) وَحذ 

  تتكرر آية  وهي  اآلن؛  نراها اآلية  هذه  إنَّ : المعنى فيكون االستقبال على   األغلب  في داال ً  كان  أن   بعد  الحال

 . بغيثها  السماء  جادت  كلما

 الزائدة ( أنِ ) 

اء قال ِمُنونَ   ال  لَُكم   َوَما : )تعالى   للا  قال فقد  آخر، من وأُسقطت   موضع  في( أن  ) جاءت : ))الفرَّ ِ  ُتؤ    بِاّللَّ

ُسولُ  ُعوُكم    َوالرَّ ِمُنوا َيد  ُكم    لُِتؤ  لَ   أاَلَّ  لََنا َوَما : )تعالى وقال  ، [8:  الحديد ( ]بَِربِّ ِ   َعلَى   َنَتَوكَّ   ،[12: إبراهيم( ]للا 

  الفراء جعل  فقد  ، (() ( حال  نصب،  في ل والفع فيها، علَّة ال  التي  العربية  جهة  على  فالكلمة ( أن  ) ألقى  فمن

 . كلمه من  يفهم  كما زائدة، إبراهيم  سورة في ( أن  )

ِ  َسبِيلِ  فِي ُنَقاتِلَ  أاَلَّ  لََنا َوَما : )تعالى   قوله وفي   زيدت  كما  زائدة،( أن: )) )األخفش  قال  ،[246: البقرة ( ]للا 

ا) بعد    من  أتاني  ما : قال كما زائدة، وهي (  أن  ) وأعمل   للا، سبيل  في  نقاتل  ال  لنا  وما  ومعناه،(  لو ) و ( لمَّ

 (() (. زائدة وهي ( من) فأعمل: أحد 

  اآلية هذه في ( أن  ) بزيادة : فقال األكثرية وهم  وافقه  من فمنهم  األخفش،  إليه  ذهب  فيما  النحاة  اختلف  وقد 

 ) (. تنصب   لم  زائدة كانت  لو ألنها ؛  زائدة تكون   أن   وأنكر قوله  عليه  ردَّ  من ومنهم  ونحوها،



ا  ،  ضعيف للا،  ،رحمه الحسن  أبو إليه  ذهب  ما: قلتُ : ))مالك ابن  وقال   أالَّ : )تعالى قوله  في ( أن  ) وأمَّ

 ( (() (. مامنعنا) معنى  لتضمنه( لنا ما)  بعد   دخلت  فمصدرية( نقاتل

  دخلت  إذا( أن  ) أن   تقدم،  كما ،  المعروف من إذ  ؛ النحاة  فيها  يختلف   ال  أن   ينبغي الحقيقة  في  القضية  وهذه

  فهي  ،(أن) بإضمار   أو بنفسها   الناصبة األحرف شأن هو  وهذا ،  للستقبال  خلَّصته المضارع الفعل  على

 . ) (  المستقبلة  األفعال تنصب   ، عندهم  جميعها 

  وإذا المصدر، تأويل   في معه  ويكونان   والماضي المضارع  الفعل على  يدخل( أن  : )) )الزمخشري  يقول 

 (() (. مستقبلً  إالَّ   يكن   لم  المضارع  على  دخل

(  أن  ) تدخل  ال ولذلك ؛  يستقبل فيما  قيامه  يعجبني:  تريد   زيد، يقوم   أن   ويعجبني: )) عصفور   ابن ويقول 

له في الذي الفعل  على   كراهة : زيدٌ  يقوم سوف وأن   زيٌد، سيقوم  أن   يعجبني : تقول  فل سوف،  أو  السين  أوَّ

  األفعال  نواصب   أنَّ  واعلم : ))ويقول (() (  للستقبال التخليص  وهو  واحًدا  شيًئا يفيدان  حرفين  بين الجمع

 (() (. للسقبال خلَّصته المضارع  الفعل  على  دخلت  وإذا( ... أن  ) وهو  بنفسه،  الفعل ينصب  ما  فيها

ته المضارع  على دخلت  إذا أنَّها  إالَّ ...   مصدرية  تكون (  أن  : )) ) المالقي  ويقول    ،(( ) (للستقبال خصَّ

...   ماضًيا  أو  كان  مضارًعا المتصرف بالفعل وتوصل ،  حرفي موصول هذه( أن  ) و : )) هشام   ابن ويقول 

 (() (. للستقبال تخلِّصه   المضارع على  الداخلة( أن  ) و

  التي والمواضع الحال، معنى إلرادة  كانت ( أن  )  من  تجردت  التي  فالمواضع  النحاة،  عليه  يجمع  ما  وهذا

  واردة  زائدة فيها( أن  )  أنَّ  إلى األخفش  ذهب  التي  فاآلية  االستقبال، معنى  إلرادة ذلك كان ( أن  ) فيها  وردت 

ُتم    َهل    َقالَ : )تعالى قوله  ضمن  ُكمُ   ُكتِبَ  إِن  َعَسي  ِ  َسبِيلِ  فِي  ُنَقاتِلَ  أاَلَّ  لََنا  َوَما   َقالُوا   ُتَقاتِلُوا   أاَلَّ   ال قَِتالُ  َعلَي    َوَقد   للا 

َنا  ِرج  َنآئَِنا   ِدَياِرَنا ِمن  أُخ  ا َوأَب  ِهمُ  ُكتِبَ  َفلَمَّ قَِتالُ  َعلَي  ا    ال  ُهم   َقلِيلً  إاِلَّ  َتَولَّو  ن   [. 246:  البقرة( ]مِّ

ُكمُ   ُكتِبَ  إِن) الشرطية  الجملة  خلل من  واضحة  اآلية هذه  في  االستقبال فداللة   أال : والمعنى(  ال قَِتالُ  َعلَي 

  وعدم  إلغاؤها  يكون   فل ،( أن  )  استعمال يقتضي السياق  فهذا ؟   القتال  عليكم   فرض  إذا عدوكم  تقاتلون

ها   يصح وال   الفراء، ذهب  كما  العربية،  جهة  على  جاريا  ذكرها  .  األخفش   ذهب  كما زائدة، عدُّ

 . استعمالها  عدم   أو ، ( أن  ) استعمال  توجيه   النحاة لدن من  ينبغي   كان  هكذا

  كل في  االستقبال إلى  المضارع  تخلص   ال(  أن  ) أنَّ  رأى من مذهب  السابق  الموضوع في  رجحنا وقد 

  ،  السابق التوجيه  من  أصالة  وأكثر   أعم  آخر توجيهٌ  َثمَّ   الحالة هذه ففي  ،  أمورها أغلب  في  بل  ، أمورها 

  يقع  أن   يصح  ال  التي المواقع في يقع  المضارع  الفعل لجعل :  أي  ، الوصل  لغرض  استعملت ( أن  ) أنَّ  وهو

  جعل ُيراد  عندما(  أن  ) فتستعمل  ، المجرور  أو ، المفعول أو  ،  الفاعل كموقع( أن  ) باستعمال  إالَّ  فيها

  جاء  فقد  ، حاالً  أو ، صفة ، مثلً  ،  وقوعه عند  تستعمل وال  ،  نحوها أو  ، ذلك من  واحدة  في  يقع  المضارع

  وما:   والتقدير   ، الجر حرف حذف  على أنَّها  ،  أظهرها:  أوجه  ثلثة فيه ( نقاتل أالَّ : )))  المصون الدر في

  فالجملة هذا  وعلى 000زائدة( أن  ) أنَّ  األخفش مذهب  والثاني 000(   في)   ُحذفت  ثم   ، نقاتل  أالَّ  في  لنا

 (( ) (. الحال  على   نصب   محل في  المنفية 

  أريد  أنَّه على توجه  منها  مجردة جاءت  والتي   ، األول  التوجيه توجه ( أن  ) باستعمال  جاءت  التي  فاآليات 

 .  الحال  معنى  المضارع  من



 :المصادر

 . زيدان  فتحي  الجبار عبد . د   القرآني، النحو في دراسات 

 


