
إذاً
 فیھا

مسائلٌ

المسألة االُولى: في نوعھا

المسألة الثانیة: في معناھا

 المسألة الثّالثة: في
 لفظھا عند الوقف

علیھا
اقوال در تلفظ اذن درهنگام وقف 

 و الصحیح: أنّ نونھا تبدل ألفاً، تشبیھاً لھا بتنوین المنصوب

ص: زیرا نون آن جزء کلمه است به خالف تنوین نصب که عارضی استو قیل: یوقف بالـ{نون} ألنّھا كَـ{نون}{لَن و أن} رُوي عن المازني و المبرّد

اقوال در کتابتنکته
 و یبتني على الخالف في
 الوقف علیھا خالف في

كتابتھا

فالجمھور یكتبونھا باأللف و كذا رسمت في المصاحف
و المازني و المبرّد بالنون

 و عن الفراء: إن عملت كتبت باأللف، و إالّ كتبت بالنون للفرق
بینھا و بین {إذا} و تبعھ ابن خروف

 ص: زیرا اگر عمل نکند و با الف نوشته شود، با{إذا}شرطیه ظرفیه اشتباه مى  شود، لکن
وقتى عمل مى  کند، دیگر جاى این اشتباه نیست، زیرا{إذا} ظرفیه، عامل نیست

 المسألة
 الرابعة: في

عملھا

 و ھو نصب المضارع 

 بشرط

 تصدیرھا

اذن در ابتدا آمده باشد به خالف أجیئک فإنّی اذن اکرمک

عدم تصدیر اذن در سه جاستنکته از شمنی ص44 به نقل از رضی

اجیئک انا اذن اکرمکمانندمابعدش خبر ماقبلش باشد

إنْ تأتنی أنا إذن اکرمکمانندمابعدش جواب شرط براي ماقبلش باشد

اجیئک واهللا اذن اکرمکمانندمابعدش جواب براي قسم ماقبلش باشد

ص: زمان فعل مضارع، استقبال باشد و استقبالھ

و اتصالھما أو انفصالھما بالقسم أو بـ{ال} النافیة
 دلیل

صبان:فصل به ال: لضعفها مع الفصل عن العمل

امیرص20: فصل به قسم: زیرا قسم، تأکید است و فصل به تأکید کالفصل است

مرحوم رضی ج4 ص44 فصل به قسم و ندائ و دعا را نیز جائز دانسته است مانند: اذن رحمک اهللا اکرمک

مثال ها

 یقال: آتیك، فتقول: إذاً اُكرمَكمثال داراي شرائط

مثال هاي فاقد شرائط
و لو قلتَ {أنا إذاً} قلتَ {اُكرمُك} بالرفع لفوات التصدیر

و لو قیل لك {أحبُّك} فقلت {إذاً أظنُّك صادقاً} رفعت ألنھ حال
و لو قلتَ {إذاً یا عبدَهللا} قلتَ{اُكرمُك} بالرفع للفصل بغیر ما ذكرنا

 :نکته
 بررسی
 عمل اذن
 بعد از
 حرف

 عطف واو
و فاء

:تنبیھ

وقوع
 اذاً 
 بعد
 واو
و فاء

}بعد از{واو}یا{فاء}عاطفه واقع شود آیا عمل میکند؟ارتباط تنبیه با بحث شرائط عملنکته ص: با وجود شرط صدارت طلبی در عمل، اگر{اذاً

دو قول

 قول
مشهور

 جواز
وجهین

 قال جماعة 
 من النحویین
{إذا وقعت{إذاً
 بعد الواو أو
 الفاء جاز

فیھا الوجھان

ص: مانند ابن مالک، محقق رضى (شرح الکافیۀ: 2/ 237)، ابن حاجب و سیبویه(الکتاب: 5/ 481)وسیوطی اهمال را ترجیح داده و قرائت اعمال را شاذ می دانندقائلین به جواز وجهین

و قُرِئ شاذاً بالنصب (نحو: و إذاً ال یَلبثُون خالفكَ إالّ قلیالً (اإلسراء/٧۶مثال
 خ: فقد قرأ اُبی بن کعب و عبد اهللا

{بن مسعود {و اذاً ال یلبثوا

علت جواز وجهین
 ص: وقتی حروف عطف، اول جمله مستقلى را بر صدر جمله مستقل دیگرى عطف مى  کند، گویا اول جمله معطوف در صدر قرار گرفته پس{إذا} شرائط عمل را داراست و

 ،دلیل عدم عمل، این است که حروف عطف، عطف مى  کنند جمله مابعد خود را بر ماقبل به عنوان اینکه جمله معطوف، مکمل و در ادامه جمله معطوف علیه است
بنابراین{إذا} وسط واقع مى  شود و شرط اول عمل را ندارد و چون حروف عطف هردو خصوصیت مذکور را دارند بنابراین در{إذا} هردو وجه إعمال و إهمال جایز است 

 قول
 ابن
هشام

و التحقیق

معطوف در حکم معطوف علیه است یعنی اگر معطوف علیه اول کالم است معطوف اول کالم حساب می شود و اگر معطوف علیه وسط کالم است معطوف وسط کالم حساب خواهد شدمقدمه

أنھ إذا قیل
 إن}

 تَزُرنِي
 أزُرْك و

 إذاً اُحسِن
{إلیك
 فإن

  قدّرتَ
العطف

 على
 الجواب

 در این صورت معطوف نیز وسط کالم محسوب می گردد زیرا
 معطوف علیه که جواب باشد وسط کالم است و وقتی اذن عمل
نکرد معطوف همان اعراب معطوف علیه که جزم باشد را می گیرد

 جزمتَ و
 بطل

 {عمل{إذاً
 لوقوعھا

حشواً

 دمامینی: أي ذات حشو: بنابر این حشوا حال
 است و نمی تواند منصوب به نزع خافض
باشد زیرا در این مثال سماع نشده است

 أو على
 الجملتین

 جمیعاً

لتقدّم العاطف جاز الرفعُ و النصبُ
ص: اشمونى (شرح االشمونی: 3/ 289) این نظریه را صحیح مى  داند

 نصب به لحاظ اینکه معطوف در حکم معطوف علیه است و رفع بنابر اینکه به هر حال قبلش واو
آمده است و آن را از ابتدا بودن انداخته است یا اینکه واو را استینافیه می گیریم

 و قیل: یتعیّن
النصب

 إذ ما بعدھا مستأنف ألنّ
المعطوف على األوّل أوّل

 یعنی اصال حرف عطف جزء جمله بعد نیست پس قبل از جمله بعد چیزي نیامده و از
طرفی نیز بر ابتداي کالم عطف شده است و در حکم ابتداي کالم خواهد بود

آیا این مسأله تنها پیرامون{إذا}بعد از این  دو حرف عطف مطرح است؟ جواب: آرى این بحث مختص این دو حرف عطف است به جهت شدت اتّصال و ارتباط مابعد آنها به ماقبلشان کأنّ اصال آندو در کالم موجود نیستند اما در دیگر حروف عطف{إذا} قطعا عامل نیست زیرا قطعا اول کالم به حساب نمی آیند نکته

 :طرح بحث
 هفتمین مفردي که
 در باب اول بحث
 شده اذن می باشد
 که در چهار مسأله
 از آن بحث شده
 است که در جلسه
 قبل دو مسأله اول

خوانده شد


