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ملخص البحث

، یتناول البحث أداة من أدوات
سم على ثالثة مباحث ھي:ملھا ، وداللتھا في االستعمال ، وقد ُقوع

مركبة ؟ وسبب كتابتھا على ما ھي علیھ في القرآن الكریم.وأمفردةتكون
: بعنوان(عملھا) ،المبحث الثاني 

عم
وبین الفعل النداء أو الدعاء أو الظرف .

نالحظھا من وجود(إذن) في الدالالت التي عرضناالمبحث الثالث: بعنوان(داللتھا) ، وفي ھذا المبحث 
الجملة إذا ما ألغیت

وقال بعضھم بداللتھا على الظرف .
ة

ن یكون لغرض داللي ، ویمكن أن تخرج لدالالت مختلفة وھي مھملة عن العمل.   العمل یمكن أ

المقدمة
،

،
الھا على موضع خالف بین النحویین في شأن كتابتھا وعمل

زحمة المذاھب واآلراء في تفسیر رسمھا وعملھا ومحاولة االستفادة من الصالح نحو االتجاه الصحیح في 
نحن  في   و،

،اآلخرین
–جل شأنھ –وقد حبانا اهللا 

إلى  ––لغة تفاھم عالمیة مثل ما فعلت بعض اللغات التي ال ترقى في بعض جوانبھا 
،

،وضعفھم بالتعبیر بلغتھم العربیة
ي دخلت قواعدھا طریقة تعلیم اللغة ، واآلراء والنظریات الت

.ومنھا اللغةفضًال عما یلعبھ اإلعالم من دور في تسویق الثقافاتاللغة وواقع استعمالھا
ةحدى أدواتھا وتقدیمھا بأفضل صورإلخدمة ھذه اللغة الجمیلة من خالل دراسة فكان ھذا البحث محاولة

.لھا رسمًا واستعماًال
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المبحث األول
)إذن(رسم 

أأال شك 
في –, ثالثیة الحروف الھجائیة , ولیست مركبة من كلمتین مفردةمن حیث التكوین اللفظي كلمة واحدة 

. ثم ٢ن ) كما یروى عن الرندّيأ. أو مركبة من ( إذا و ١ما یروى عن الخلیلن) كأھما (إذ و –األصل 
أتحولت من أصلھا المركب  إلى أصلھا الحالي , فمن المعروف  

إ
أال

٣منھجًا وصفیًا , فالبحث في أصول المفردات ال یقع على عاتق المنھج الوصفي الذي یوصف بأنھ ساكن
ن اللغة لھا وجھان : وأباعتبار "ألنھ ُیعنى بما ھو منطوق فعًال , أو ما ھو مكتوب 

سبأھمیة خاصة , ووجھ الكتابة ,لذلك آثر الوصفیون تقةالوصفیتنصرف إلیھ 
.٤"ولغة لكتابة

.٦ذلك جمھور الكوفیین. وتابعھ على ٥أخرى وحكم جدید

ُیثبت لھا صلة بالمعنى القدیم ., وھو بھذا ال٧مجرد موضحات , أي مجرد رموز"ُاستعملت
ویرى الدكتور مصطفى جمال الدین"أّن إرجاع األدوات النحویة إلى أصولھا ھي وظیفة (فقھ اللغة) ال 

٨غة"البحث عن أصولھا إلى غیره من فقھاء الل

ن ھذا األمر لم یخل من خالف یتعلق بطریقة كتابة أالكالم والكتابة , وھو تألیفھا من ثالثة أحرف . غیر 
.فھا , فھل ُیكتب بالنون أو ُیكتب باأللالحرف الثالث من

٩ .
؛١١ْن)أ, الذي كان یرى الوقف علیھا بالنون ألن نون (إذن) عنده كنون (لن , و١٠وكذلك فعل المازني

.١٣، وأحد المحدثین١٢زني كتابتھا باأللف كما فعل ابن عصفورلذلك فقد جانب الصواب من نسب للما
،حتى روي عنھ أنھ قال:" أشتھي أن أكوي ید ١٤كتابتھا بالنونإثباتوكان رأي المبرد كرأي سابقیھ في 

. وتابعھم في ذلك ابن ١٥الحروف"فيمن یكتب( إذن) باأللف ألنھا مثل (أن ، و لن) وال یدخل التنوین
أتكتب بالنون ألمرین: أنھایقول :" والصحیح عصفور معلًال إذ

.١٦،فینبغي أن تكتب على صورتھا بالنون ، وأیضًا فإنھا ینبغي أن تكتب بالنون فرقًا بینھا وبین (إذا)"

. ویذكر ابن قتیبة أّن١٧باأللف مع نون التوكید الخفیفة
١٨الرسم القرآني إلى كتابتھا باأللف 

.١٩یوقف علیھا باأللف ، فجاءت مرسومة باأللف كذلك حیث وقعت
ن (إذن) ال تخلو من أن تكون ملغاة أو عاملة، أأما المذھب الثالث فقد كان للفراء فیھ تفصیل ، إذ ذكر 

. وھو٢٠فإن ألغیت ُكتبت باأللف ألنھا قد ضعفت ، وإن عملت ُكتبت بالنون ألنھا قویت
. غیر أّن ثمة ٢١المحدثین ، إذ یكتبون العاملة ثالثیة بالنون والمھملة مختومة باأللف للتفرقة بین النوعین

ولمقرر الوارد عن الفراء الذي طاب للمحدثین متابعتھ ، ادم بھذا طما یص
وھو أن الفراء قال:"إللفراء رأیًا مخالفًا عن الرأي المشار إلیھ آنفًا 
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. فما العمل  إزاء ذلك ٢٢، وأما إذا أعملتھا فالعمل یمیزھا عنھا"ةالزمانی(إذا)ـفاكتبھا بالنون لئال تلتبس ب
اعي   و دو الف  ت اخ

إلى –كما نالحظ –كتابة ال
الداعي إلى ھذا التنوع في الكتابة الذي من شأنھ التعقید والعسر؟

ت أو لم تعمل كما ُیل،عمبالنون 
٢٣

معّول على عملھا الذي تتركھ على الفعل بعدھا .
لنحویین في كتابة (إذن) بما یلي:ما تقدم یمكن إجمال مذاھب اوّم
مذھب یقول بكتابتھا بالنون (إذن) سواء أكانت ناصبة للفعل المضارع أم غیر ناصبة.-١
مذھب یقول بكتابتھا باأللف (إذًا) وذلك كما ُكتبت في المصحف الشریف .-٢
و-٣

باأللف إذا كانت عاملة . وإذا كانت مھملة ، 
مذھب یكتبھا بالنون إذا ُوصلت في الكالم ، وباأللف إذا ُوِقف علیھا .-٤

أالرأي الراجح الذي یمكن الركون إلیھ في ھذا الصدد ھو و
بدًال من األلف ، و 

باالبتعاد عن الخالفات التي ال طائل تحتھا وكثرة التفریعات المنطقیة التي ال تمت إلى طبیعة اللغة بصلة. 
إذا عرفنا  -إي إذن–فھي  ن أما 

أذلك  فضالُ عن   التنوین من مختصات األسماء بل األسماء المعربة ، 
عدم ربط طریقة -إذا ما ُكتبت إذن بالنون–. ویترتب على ذلك المصروفوالتنوین ال یدخل إال المعرب 

حسب.ففتأخذ حینئٍذ صورة واحدة والوقف ،،كتابتھا بالوصل
أأما رسمھا في المصحف فقد جاء باأللف دائمًا ، ولعل السبب في ذلك یعود إلى 

/٧٥/٧٦
٥٣ال یؤتون الناس نقیرا" النساء /تعالى:"... فإذًا

.٥٦أنا من المھتدین"األنعام/

وبعد ھذا وذا

باأللف وتارًة ُأخرى بالنون یوقع المتعلم بالخطأ ویتعذر علیھ الصواب ، فھو إذ

م
غیور على ھذه اللغة الشریفة. 
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المبحث الثاني
عملھا

٢٤
غیر مركبة كما ورد في رسمھا ، وھي لیست (إذ) حذفت الجملة بعدھا وعوض عنھا بالتنوین كما مفردة

٢٥٢٦قال بعض النحاة القدامى
-٢٨نی،٢٧نھا ناصبة ال(إن) مضمرة بعدھا"أفالصحیح 

إذا-وسنرى ضعف ھذا الرأي عند مناقشة داللتھا على الظرف
:٢٩شروط أربعة

لجواب  ٣٠ا
، ٣٢وھذا الشرط قالھ ابن یعیش،، فقد وضعوا لھا ثالثة شروط ھي التالیة لھذا الشرط٣١النحاة القدامى

نت جوابًا  أوھو ما ُفھم من قول سیبویھ :" اعلم ٣٣ووافقھ علیھ عباس حسن من المحدثین إذا كا ذن)  إ ن (
٣٤في االسم"وكانت مبتدأة عملت في الفعل عمل (أرى) 

.٣٥أكان الكالم السابق مشتمًال على استفھام مذكور أم غیر مشتمٍل علیھ ،ولكنھ بمنزلة الملحوظ"

.٣٦كالم"
.

---في إذن-الداني :"قال سیبویھ

-وھو األكثر–لھما 
٣٧الجزاء "ایتصور ھاھن

شرطًا ولكننا نكتشف 

اء معًا لتكون عاملة.ھو داللتھا على جواب وجز-شرط رابعزیادةإذا كان البد من -الشرط
قعنا ٣٨الثاني :أن تكون مصّدرة ، أو في صدر جملتھا وال تعمل متأخرة لو

،ًا
سبقھا لیس لھ تعلق إعرابي بما لحقھا فھي إنشاء ولكنھا ال تعمل إال إذا كانت في صدر جملتھا ،أي أن ما 

.!؟ال ما معنى اإلتیان بھاإجملة جدیدة ،ولكن التعلق المعنوي موجود ، و
.٣٩وخبره ،وال بین الشرط وجزائھ، وال بین القسم وجوابھذي خبرفھي ال تعمل بین 

خبٍر وخبره في قول الراجز:(إذن) بین ذي ـفي الجنى الداني :" قال ابن مالك : وشذ النصب بجاء
ال تتركني فیھم شطیرًا           إّني إذن أھلَك أو أطیرا 

.٤٠(إذن) فنصب "ـب
-في البیت السابق-أما الرضي فیقول

.٤١مصّدرة ، كما تقول :زیٌد لن یقوَم "
ناوعند

نظرًاإلغائھ معملھا أالنظر إلىعملھا بین المبتدأ والخبر شذوذًا ، بل یبقى ّدیعالتخریج الُ 
بھ االستقبال عملت ،أو ُأرید بھ الحال ألغیت.
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ملة  النظرولماذا ال یكون ھذا 

لیھ (إذن).عبوقوع ما قبلھ من كالم نبھت 
ھا بعض النحاة ّدتربطھ أداة واحدة ویعونستثني من ذلك جواب الشرط ألّن الشرط وجوابھ تركیب واحد 

.إذا كانت األداة (إن)السیماواضحة فیھ ، وداللة االستقبال٤٢جملة واحدة

٤٣
.٤٤النحویون

أ٤٥كانتا منھا منقولتین

نصب على  نوإوإن شئت نصبت ،  ذن) ، وال إ اء ( لغ تك) وإ لى(آ طف ع ع ل لى ا فع لجزم  أما ا مت .  ئت جز ش
.٤٦فلم تعمل شیئًا "إعمال (إذن) ، والرفع على قولك (وأنا أكرمك) ثم دخلت (إذن) بین االبتداء والفعل 

:ووردت في القرآن الكریم مھملة بعد حرف العطف
٥٤ال یؤتون الناس نقیرًا " النساء/أم لھم نصیب من الملك فإذًاقال تعالى:"

٧٦إّال قلیًال"اإلسراء/إذًا ال یلبثون خالفك ووقال تعالى: " وإن كادوا لیستفزونك من األرض 

.١٦األحزاب/

.٤٧اآلیتین
أجاز  ٤٨ ، و

ظرف
.٤٩واألرجح حینئٍذ عند الكسائي النصب وعند ھشام الرفع

لكثرة ورود النداء والدعاء والظرف معترضًا .ھم لم ُیخطئوا في ذلك رى أننو
فعل   ال 

.من نقل ھذا الجواز مثاًال لھ ؛ لیوضح رأي من نقل عنھ 
نظن وھذا الشرط ، ٥٠الرابع: أن یكون الفعل خالصا لالستقبال

؛ واإلر،والحب،یمكن أن یفھم منھا إّال الحالیة ، فال یمكن تصور الظن
لذلك ُمثل : إذن أظُن

یقول:فعلت كذا، وكذلك:إذن ُأریُد كذا جوابًا لقائل : ھذه أشیاء جملیة في المعرض.جوابًا لقول من

في كالم ا  ـوتحقیق واٍف بما نصھ ( ،عن السؤال السالف بعد دراسة شاملة إذن)  ، لعرب  (
ال یمنع االحتجاج بھا فالقراءات-قراءة–وورودھا في القرآن 

.٥١")ي استعمال العربفوإن كان اإلعمال ھو األكثر 
وسّ ،٥٢من رغمالعلى ل وونق

٥٣الداني (ُلغیة نادرة)
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، ومع ذلك لم ُی٥٤بالحروف كما ھو شائع إذا ُأضیفت لغیر الیاءتحریكھاوعدم 
لغاء  معأطلق المج في إ األمر  لموقر  ا

.في إجابتھالعمل یراد بھ الحال ، فكان على المجمع الموقر وضع ھذا الشرط ال إطالق األمر كما ورد 

المبحث الثالث
داللتھا

عن العمل.وإن ألغیت في ھذا المبحث نناقش داللة وجودھا في الجملة أو دخولھا علیھا 
-–٥٥قال سیبویھ في معناھا: " وأما إذن فجواب وجزاء "

:٥٦یسبقھا كالم لفظا أو تقدیرًا ، والكالم الذي یقع بعدھا مسببًا لما قبلھا. فھي على وجھین
األول: داللتھا على إنشاء االرتباط والشرط بحیث ال یفھم االرتباط من غیرھا

تجعل فعلھ شرطًا لفعلك وسببًا لھ ، وھو ال یقع ید أنمثال ذلك:یقال:أزوُرك، فتقول:إذن أزوَرك فإنما تر
زمنیًا إال بوقوع فعلھ فھو مستقبل وال یفھم الربط بین الجملتین إال بوجود(إذن)،كانت(إذن) ھنا عاملة .

٥٧المستقبل"جوابا یدل على
الثاني: أن تكون ُمؤكدة لجواب ارتبط بمتقدٍم، أو منبھًة 

كما أّن الجملة ال یراد بھا المستقبل .-ال غیر–؛ ألنھا تصبح ُمؤكدة الحالین غیر عاملة 

على الجملة االسمیة الصریحة، نحو یقال
ك إذن.إذن أكرُمك ، وتأخرھا نحو: أنا أكرُم

٥٨
ھناك داللة معینة في الكالم یفتقر إلیھا في حالة حذفھا من الكالم. فیمكن أن نسمي ذلك عمًال داللیًا.

داللتھا على التوكید
١٤٥  ،

––
-–

رأسھا القسم و(إّن) والالم الداخلة على خبرھا، 
السبب في القسم وجوابھ، وال ُیفھم ھذا المعنى من حذف (إذن).الشرط التي كانت

النسبة التي بینھما وكان حّدھا أن تتقدم أو تتأخر ، فلم تتقدم ألنھ سبق قسم وشرط ، فلو تقدمت لتوھم أنھا 

.٥٩فتوسطت والنیة بھا التأخیر لتقریر النسبة "
-ناعلى حد فھم–الربط بینھما ونسبة أحدھما إلى اآلخرولعل أبا حیان كان یرید من تقریر النسبة 

و مفھوم بدونھا ، أما وجودھا فلسبب آخر ، ویعطي معنًى آخر غیر النسبة وھو ال یحتاج إلى (إذن) ، وھ
اآلي"ما ذكرنا ،أما أّنھا " لم تتأخر ل
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وولو 
ًا.عموم

.كید المشروط ، وأكد الشرطوالكریم أثبت مما لو دخلت (إذن) بین اسم (إّن) وخبرھا وخفف معنى الت
٩٠موكذلك في قولھ تعالى : " لئن اتبعت

منرغم
تبقى  -–والسابقة وھي القسم 

دخول (إذن) بین اسم (إّن) وخبرهوذلك بحتى بالنسبة للقائلین بھا بوجود الشرط ؛ثابتةغیر 
على الشرطداللتھا 
في األمثلة السابقة إلى التوكید ألّن توكید الشرط ھو شرط .فیھامعنى الشرط زیادةویمكن 

–
-٩٠

-واهللا أعلم-والمعنى
، ومعناه : ل  ٧٣

.٦٠ثم قال:" إذًا ألذقناك " معناھا لو ركنت ألذقناك إذن "٧٤.وكذلك " كدت تركن"اإلسراء/

.٦١الفعل ، بمعنى حرفّي الشرط المذكورین مع فعل الشرط "
٦٢" واألكثر أن تكون جوابًا إلن أو لو مقدرتین أو ظاھرتین "وقال ابن ھشام: 

منومن داللتھا على الشرط
والمعنى : لو اتبعت أھواءكم لضللت.٥٦وما أنا من المھتدین " األنعام/
داللتھا على التنبیھ والتصدیق

وتأتي في
عن افضُال، ویمكن أن تأتي للتصدیقك إذنُمركلك:أنا أزوُرك ، فتقول: أ

–-
في نھایة جملة (فعلتھا) تصدیقًا لقول فرعون في اآلیة السابقة ، فقد وقعت (إذن) ٢٠الضالین " الشعراء/

١٩التي فعلت: " وفعلت فعلتك-على لسان فرعون–لھا 
جملة الحال من (وأنت من الكافرین)إلى (وأنا م

بل كنُت ضاًال.

لیس فیھا سوى التصدیق ؛ ألن اآلیة تقول :    " نا، وعند٦٣جزاء فھي في ھذا الموضع جواب وجزاء "
داللة  ر 

، ولكن نرى أن تأخرھا (إذن) وال فرق عنده في تأخرھا وتقدمھا في الداللة ألنھا في الحالین غیر عاملة
لمعنًى یختلف عن تقدمھا ، فلو تقدمت لكان لتوضیح ابن عصفور وجاھة ، ولكنھ

بعدھا جملة حال منفصلة عنھا معنًى وإعرابًا ، فلیس فیھا سوى التصدیق .
داللتھا على االستفھام
تقدمت اإلشارة إلى 

أم ًاأسواء  أتي٦٤قبلھا
ًا

حسب  ب
ذكر لتعیین ذلك .الحال ومقام الحدیث ، وقد ُی
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لتھا على الظرفدال

 ،

٦٥ ،
:، صالح للماضي كقولھعلى ما تقرر،ویقول : " فإذن

إذن لقام بنصري معشٌر خشٌن          عند الحفیظة إن ذو لوثٍة النا

ھ الظرف المقّدم : حینئٍذ ؛ لیكون في صورة ما أضیف إلیقولك: حینئٍذ و یومئٍذ ، إال أنھ ُكِسر ذالھ في نحو
، وإذا لم یكن قبلھ ظرف في صورة المضاف فكسره نادر ، كقولھ:
نھیتك عن طالبك أمَّ عمرو        بعاقبة وأنت إٍذ صحیح

.٦٦والوجھ فتحھ لیكون في صورة ظرف منصوب ، ألّن معناه الظرف "
.رسم (إذن)في مبحث، ولیس كما قال ، ووّضحنا ذلكمفردةعلیھ إّن(إذن) كلمة دروُی

و

ة للكالم الذي سبقھا وجوابًا لھ.الداللة الزمنیة للتركیب ، وجاءت ھنا للتنبیھ واإلشار
٩٠" قال أبو حیان في قولھ تعالى: "إنكم إذًا لخاسرون"األعراف/

لخاسرون ، فلما حذف ما أضیف إلیھ عوض عن ذلك ا
األلف 

.٦٧لیس بشيء ألنھ لم یثبت التعویض والحذف في (إذا) التي لالستقبال في موضع فیحمل ھذا علیھ "
أّن داللتھا علىونفھم مما سبق 

وضوحًا في (إذن) وھي بذلك ال تدل على الظرف إال عند بعض النحاة.
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الخاتمة والنتائج
ةبعد استعراض آراء النحا

، فكانة البحث أن نلخص ما وصلنا إلیھ من نتائج و ندلو دلونا في الموازنة بین اآلراء المختلفة نھای
التالي:

كثرة االختالف بین النحاة بشأن كتابتھا ، الذي أدى أحیانًا إلى الخلط في نسبة اآلراء إلى قائلیھا.-١
٢-

وباأللف وقفًا ، ومنھم باأللف مطلقًا. 
.كما قال بعض النحاةًااسمت(إذن) حرف ولیس-٣
حال      ذھب البحث إلى كتابة (إذن) بالنون مط-٤
ال

قید الكتابة باالعتماد على الوصل والوقف أو اإلعمال و اإلھمال.
ً في ال  مجيء (إذن) -٥ ائما أللف د با نون  ل با

علیھا باأللف عند القراءة.
على        -٦

ال
باأللف
ومتى

وھو أمٌر یند عن تیسیر اللغة على أبنائھا.   بمكان ،
تنصب الفعل المضارع إذا اجتمعت لھا شروط ھي : -٧

ج-أ
أن ینفرد الجواب وحده ألنھا       فيوالجزاء فیھا لكي تعمل ال،على الجزاء ،أي یجب اجتماع الجواب

یر عاملة.ھذا الحال تكون غ
-ب

أ
األداة (إن).

والواو ، ،
واإلھمال من باب عطف فعل على فعل.،فالعمل من باب عطف جملة على جملة

،-ج
،ء

كما أن من أجاز ذلك لم یعِط مثاًال لھ . ،الجملة بعدھا
ال-د

یتصور فیھا إال الحال.
٨-

االستقبال عملت ، وإذا أرید بھا الحال ألغیت.
ینة عند ورودھا في الجملة مع إلغائھا عن العمل وھي:وتبقى لھا دالالت مع-٩
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االستفھام، أو التوطئة  لھ .
غیر ثابتة إال عند القائلین بذلكأما داللتھا على الظرف فھي 
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المصادر و المراجع
القرآن الكریم

٩١١-١
م.١/١٩٩٩لبنان/ط-الكتب العلمیة/بیروت

٢٧٦-٢
ھـ.١٣٥٥الحمید/المكتبة التجاریة الكبرى بمصر/

ھـ)/دار الجیل ٥٢١االقتضاب في شرح أدب الكتاب /أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن السید البطلیوسي(-٣
م.١٩٧٣/بیروت/

اإلنصاف -٤
م.٤/١٩٦١ھـ)/ تح/محمد محیي الدین عبد الحمید/ دار إحیاء التراث العربي /مصر/ط٥٧٧(ت 

م.١٩٨٠البحث اللغوي عند األصولیین /د. مصطفى جمال الدین/دار الرشید للنشر/بغداد/-٥
-جامع ال-٦

م.٩/١٩٦٦بیروت/ط
٧٤٩الجنى الداني في حروف المعاني / الحسن بن قاسم المرادي (ت -٧

م.١/١٩٩٢لبنان/ط–و أ.محمد ندیم فاضل /منشورات دار الكتب العلمیة /بیروت 
٨-

١٢٠٦(ت 
م.١/١٩٩٧لبنان/ط–/بیروت 

٩-–-

م.١/١٩٨٢لبنان/ط–
٧٠٢-١٠

م.١٩٧٥عة زید بن ثابت/دمشق/الخیاط /مجمع اللغة العربیة /مطب
٣٩٢سر صناعة اإلعراب /أبو الفتح عثمان بن جنّي (ت-١١

م.١/١٩٥٤،وإبراھیم مصطفى، وعبد اهللا أمین/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر/ط
٧٦٩-١٢

ھجري شمسي.٢/١٣٨٠إیران/ ط-أحمد قاسم/ منشورات سعید بن جبیر/ قم
ھـ)       ٦٦٩شرح جمل الزجاجي /أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفوراالشبیلي(ت-١٣

م. ١/١٩٩٨لبنان/ ط-/ تح/فّواز الشّعار/دار الكتب العلمیة /بیروت
٦٨٦-١٤

م.١٩٧٨جامعة قاریونس/
٦٤٣-١٥

المتنبي/القاھرة /د.ت. 
٢/٢٠٠٥عامة/بغداد/طفي النحو العربي نقد وتوجیھ/د.مھدي المخزومي/ دار الشؤون الثقافیة ال-١٦
١٨٠-١٧

/د.ت١/بیروت/ط
م.١/١٩٩٩لبنان /ط–نفسھ/ تح/د.أمیل بدیع یعقوب/دار الكتب العلمیة /بیروت -١٨
قصاص/مكتبة االنجلو المصریة/د.ت.اللغة/ ج فندریس/تعریب/عبد الحمید الدواخلي ، ومحمد ال-١٩
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٢٠-
م.١/٢٠٠٣األردن/ط–السید / دار اإلسراء /عمان 

٢٠٧-٢١
علي النجار/ دار السرور/د.ت.

٢٢-–
م.١/١٩٩٢لبنان/ط

٧٦١-٢٣
/د.ت.١المبارك ومحمد علي حمد اهللا /مؤسسة الصادق للطباعة والنشر/طھران/ط

لبنان/د.ت.–نفسھ/تح/ محمد محیي الدین عبد الحمید/ دار الكتاب العربي/بیروت -٢٤
–٢٨٥المقتضب /أبو العباس محمد بن یزید المبرد(ت-٢٥

م.١/١٩٩٩لبنان/ط
نفسھ/تح/محمد عبد الخالق عضیمة/عالم الكتب/بیروت/د.ت.-٢٦
٢٧-

م.٢٠٠١العلمي/بغداد/
٢٨-

م.١٩٨٦العامة/بغداد/
م.٣/١٩٧٤النحو الوافي/عباس حسن/دار المعارف بمصر/ط-٢٩
٩١١ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع /جالل الدین السیوطي (ت-٣٠

م. ١/١٩٩٨لبنان/ط–الكتب العلمیة بیروت 
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Abstract
This research deal with the Arabic linguistic article ( ethen ) and
Discussing how it's written, how it's working and it's meaning in
language.
This research divided into three themes :
Theme One : ( ethen character and written ) , which discussing the
various views in ( ethen ) written , is it simple or complicated ?
And how it's written just like in Holy Quran .
Theme Tow : ( ethen working ) , which discussing the conditions in  (
ethen ) working , and how many are they ? And why the professional
disagree in it working or ignore in some situation , like it working between
a word and it complete especially if there are an adverb or calling verb
stand in the way of ( ethen ) .
Theme Three : ( ethen meaning ) , and in this theme we provide the
meaning of ( ethen ) while it out of working or ignore .
Because it's meaning confirm , condition , caution , asking and adverb in
some situation .
And the research had some result :
- It's better been written with ( noon ) in any way .
- It's working or ignore is just for meaning purpose .
- Its could be present for a various meaning while it out of working or
ignore .


