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 :إن وأخواتھا: رابعا
 ھي إن وأن وكأن ولكن ولیت ولعل، وتعمل ھذه  إن وأخواتھا حروف ستة ناسخة-1

إن (مثل الحروف عكس عمل كان وأخواتھا فتدخل على الجملة االسمیة فتنصب االسم وترفع الخبر 
 ).األمَر واضٌح

وإنما عملت ھذه الحروف ألنھا أشبھت األفعال في أنھا تدل على معان فكان لھا عمل 
 .كاألفعال

 

 : معاني ھذه الحروف-2
، ویكون توكید الكالم لمن ھو منكر أو )إن اَهللا غفوٌر رحیٌم( إن معناھا التوكید مثل -1

 .نكر فیؤكد لھ الكالملمن ھو متجاھل أو غیر مكترث فینزل منزلة الم
  أن معناھا التوكید مثل إن ولكنھا ال بد أن یسبقھا كالم مثل أعجبني أو یسرني أو-2

ومثل ) أعلم أن اَهللا على كل شيء قدیٌر(مثل .  علمت أو أرى أو أخبرت أو أبلغت
 ).یسرني أنك مجتھٌد(
 ). محمدا كاتٌبكأن(أو الظن مثل ) كأن المقاتَل أسٌد( كأن معناھا التشبیھ مثل -3
  لكّن معناھا االستدراك وال بد أن یسبقھا كالم فتعقب لكّن برفع ما یتوھم ثبوتھ أو-4

 : نفیھ أو بما یناقضھ أو بما یفید ضده مثل
 .لرفع توھم ثبوت الصالح لھ   .الرجل عالٌم لكنھ فاسٌق

 .لرفع توھم نفي الكرم عنھ   .لیس علٌي شجاعا لكنھ كریٌم
 ).لبیان نقیض ما قبلھا(لنقض ما قبلھا   . لكنھ متحرٌكلیس ھذا بساكٍن

 .لبیان ضد ما قبلھا   .لیس ھذا بأسوَد لكنھ أبیُض
أال لیت الشباَب ( لیت معناھا التمني وھو طلب ما ال طمع فیھ إما ألنھ مستحیل مثل -5

أو فعودة الشباب لمن ذھبت قوتھ مستحیلة عادة، وإما ألنھ یتعسر تحقیقھ ) یعود یوما
فھذا ممكن الحصول ولكن ) لیت لي قنطارا من ذھب(یصعب حصولھ كقول الفقیر 

 .حصولھ متعسر
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) لعل اهللا یرحُمني( لعل معناھا الترجي وھو طلب المحبوب المستقرب حصولھ مثل -6
فقوال لھ قوال (أو التعلیل مثل ) لعل زیدا ھاِلٌك(وقد تفید اإلشفاق وھو توقع المكروه مثل 

 ).یتذكر أو یخشىلینا لعلھ 
 

 ال یجوز تقدم خبر إن على : امتناع تقدم خبر إن وأخواتھا على اسمھا أو علیھا-3
اسمھا كما جاز مع كان وأخواتھا، وذلك ألن األفعال أمكن في العمل من الحروف، 
فكانت أحمل ألن یتصرف في معمولھا، ویستثنى من ذلك ما إذا كان الخبر ظرفا أو 

یجوز فیھما أن یتوسط الخبر بین العامل وبین االسم ألنھم جارا ومجرورا فإنھ 
إن مع (یتوسعون في الظروف والمجرورات ما ال یتوسعون في غیرھما، مثال ذلك 

إن في ذلك آلیًة لقوم ) (إن لدینا أنكاال وجحیما) (إن في ذلك َلِعبرًة) (العسِر ُیسرا
 ).یسمعون

ھا فإنھ ممتنع من باب أولى ألنھ إذا لم یجز أما تقدم الخبر على إن نفسھا أو إحدى أخوات
تقدیمھ على االسم وھو أسھل فإنھ ال یجوز تقدیمھ على العامل نفسھ، وكذلك ال یجوز 
تقدیم معمول الخبر على إن وأخواتھا في جمیع حاالتھ ولو كان ظرفا أو جارا 

ز تقدیمھ ومجرورا؛ ألنھ ال یلزم من تجویز تقدیم الخبر شبھ الجملة على االسم جوا
 .على العامل

 :ملحوظة
ومثل ) في الدار صاحُبھا(ھناك جمل یكون تقدم الخبر فیھا واجبا قبل دخول إن مثل 

حیث إن المبتدأ في الجملة األولى مشتمل على ضمیر یعود على شيء ) في الدار رجٌل(
لة في الخبر فیجب تقدیم الخبر حتى ال یعود الضمیر على متأخر لفظا ورتبة، وفي الجم

الثانیة المبتدأ نكرة ال مسوغ لالبتداء بھا إال تقدم الخبر وھو شبھ جملة، وفي ھاتین 
 إن(الحالتین أیضا یكون تقدم الخبر على االسم بعد دخول إن واجبا فیقال 

 ).إن في الدار رجال(و)  في الدار صاحَبھا
 

ت ما الحرفیة  إذا اقترن: اقتران ما الحرفیة الزائدة بإن وأخواتھا یبطل عملھا-4
الزائدة بإن وأخواتھا أبطلت عملھا ولم تعد مختصة بالجملة االسمیة وذلك ألن ھذه 
األدوات قد أعملت الختصاصھا بالجملة االسمیة، ودخول ما علیھا یزیل ھذا 

مثال دخولھا على الجملة االسمیة . االختصاص ویھیئھا للدخول على الجمل الفعلیة
عرب ھكذا إن حرف توكید ونصب مكفوف عن العمل القترانھ بما ت) إنما اُهللا إلٌھ واحٌد(

الزائدة، ما حرف زائد كفت إن عن العمل ال محل لھ من اإلعراب، ویمكن أن یقال 
 اهللا مبتدأ مرفوع بالضمة، إلھ ) ما كافة وإن مكفوفة(اختصارا إنما كافة ومكفوفة 

إنما یخشى اَهللا (ملة الفعلیة خبر، واحد خبر ثان أو صفة للخبر ومثال دخولھا على الج
قل إنما أنا بشٌر مثُلكم یوَحى إليَّ أنما إلُھكم (ومن األمثلة مع غیر إن ) من عباده العلماُء

 ) ولكنما أسعى لمجد ُمؤَّثٍَّل ) (كأنما ُیساقون إلى الموت وھم ینظرون) (إلٌھ واحٌد
 ).اجتھد لعلما أحرزَت النجاح(

 أن تبطل ما عملھ وأن تبقیھ عامال وإبقاء عمل لیت مع ویستثنى الحرف لیت فإنھ یجوز
یروى بنصب الحمام ) أال لیتما ھذا الحمامَُ لنا(ما أكثر ورودا من إھمالھا وأرجح مثل 

ورفعھ، واإلعراب أال حرف استفتاح ال محل لھ من اإلعراب، لیت من أخوات إن، ما 
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مام بدل من ھذا منصوب، زائدة، ھذا اسم لیت مبني على السكون في محل نصب، الح
 لنا جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل رفع خبر لیت، وھذا اإلعراب

أال حرف استفتاح، : على أنھا عاملة، وعلى أنھا غیر عاملة یكون اإلعراب كما یلي
 .لیتما كافة ومكفوفة، ھذا مبتدأ، الحمام بدل، لنا خبر المبتدأ

التي تبطل عمل إن وأخواتھا، أما ما الموصولة وال بد من التنبھ إلى أن ما الزائدة ھي 
واإلعراب ) إنما صنعوا كیُد ساحٍر(وما المصدریة فال تبطل عملھا مثال ما الموصولة 

إن حرف توكید ونصب، ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل 
 نصب اسم إن، صنعوا فعل ماض وواو الجماعة فاعل، والجملة من الفعل والفاعل

 صلة الموصول ال محل لھا من اإلعراب، كید خبر إن مرفوع، ساحر 
إن ما فعلت (ومثال ما المصدریة . والتقدیر إن الذي صنعوا كید ساحر. مضاف إلیھ

إن حرف توكید ونصب ما حرف مصدري فعلت فعل ماض وتاء المخاطب ) حسٌن
ر إن والتقدیر فاعلھ والمصدر المؤول من ما والفعل في محل نصب اسم إن، حسن خب

 .إن فعلك حسن
النون المشددة في ھذه الحروف :  تخفیف النون المشددة في إّن وأّن وكأّن ولكّن-5

األربعة كما ھو معلوم مكونة من نونین، األولى ساكنة والثانیة متحركة، وقد عرفت 
اللغة العربیة تخفیف ھذه الحروف بحذف النون المتحركة وتكون أحكام ھذه الحروف 

 : تخفیفھا على النحو التاليبعد
إْن محمدا ( إذا خففت إّن یجوز إبقاء عملھا ویجوز إھمالھ واألرجح اإلھمال مثال إبقاء عملھا -1

. إن مخففة من الثقیلة حرف توكید ونصب، محمدا اسمھا منصوب، كریم خبرھا مرفوع) كریٌم
الثقیلة ال عمل لھا أو ملغاة، كل مبتدأ، إن مخففة من ) إْن كلُّ نفٍس َلّما علیھا حافظ(ومثال إھمالھا 

نفس مضاف إلیھ، لما أداة نفي، علیھا خبر مقدم لحافظ، حافظ مبتدأ مؤخر، وجملة علیھا حافظ خبر 
إْن كلُّ من في السموات واألرض إال آتي ) (وإن كٌل لما جمیٌع لدینا محضرون(المبتدأ كل، ومثل 

 ). الرحمِن عبدا
جب أن تدخل على خبرھا الم تسمى الالم الفارقة ألنھا تفرق وإذا أھملت إن المخففة و

 .بین إن المخففة من الثقیلة وإن النافیة التي تعمل عمل لیس
 :ملحوظتان

 إذا أعملت إْن فال تلزمھا الالم ألنھا ال تلتبس في ھذه الحالة بإْن النافیة ألن :األولى
 .النافیة ال تنصب االسم وترفع الخبر

 ھملت وظھر المعنى المقصود ال تلزم الالم مثل إذا أ:الثانیة
 )وإْن مالٌك كانت ِكراَم المعادِن  ونحُن أباُة الضَِّیِم من آِل ماِلٍك(

فإن المعنى في مقام المدح والفخر ھو إثبات أن مالكا من المعادن الكریمة ولیس نفي 
 ھي روایة ذلك فھي ال تلتبس بإن النافیة ولذلك فھي غیر الزمة، یجوز حذفھا كما

 .البیت، ویجوز أن یقال وإن مالك لكانت كرام المعادن
وإذا خففت إن وأھملت ودخلت على جملة فعلیة فال یلیھا من األفعال إال األفعال 

وإْن كانت (الناسخة لالبتداء مثل كان وأخواتھا وكاد وأخواتھا وظن وأخواتھا مثل 
وإْن نظنُّك ) (ذین كفروا َلُیْزِلُقونَك بأبصارھموإْن یكاُد ال) (لكبیرًة إال على الذین ھدى اهللا

وقد سمع مجيء غیر الفعل الناسخ بعدھا ) وإْن وجدنا أكثَرھم لفاسقین) (َلِمَن الكاذبین
 ومثل) إْن یزیُنك َلنفُسك وإْن َیشیُنك َلِھَیْھ(مثل 

 ) َحلَّْت علیَك عقوبُة الُمَتَعمِِّد   ُشلَّْت یمیُنك إْن قتلَت َلمسلما(
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 .رجح الجمھور أال یقاس على ھذین المثالین وأن یقتصر فیھما على السماعو
2 



  2003واعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في ق
=============================================================== 

 160

أن یكون ضمیرا ال :  إذا خففت أّن بقي عملھا ولكن یجب في اسمھا ثالثة أمور-
) أوقن أِن الصبُر مفتاُح الفرج(ظاھرا، وأن یكون بمعنى الشأن، وأن یكون محذوفا مثل 

مستتر تقدیره أنا، أن حرف توكید ونصب أوقن فعل مضارع مرفوع، الفاعل ضمیر 
وھي مخففة من الثقیلة مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب، وحرك بالكسر 
اللتقاء الساكنین، اسمھا ضمیر الشأن محذوف في محل نصب والتقدیر أنھ، الصبر 

بر مبتدأ مرفوع مفتاح خبر المبتدأ مرفوع، الفرج مضاف إلیھ، والجملة من المبتدأ والخ
 .في محل رفع خبر أْن

ویجب في خبرھا أن یكون جملة ال مفردا وقد تحتاج الجملة إلى فاصل یفصلھا من أن 
 :وقد ال تحتاج إلى فاصل وذلك بحسب التفصیل اآلتي

وآخُر دعواھم أِن الحمُد هللا ربِّ ( إذا كان الخبر جملة اسمیة لم تحتج إلى فاصل مثل -أ
وُنوُدوا أن ِتْلُكُم الجنُة ُأوِرثُتموھا (هللا أي األمر والشأن ومثل التقدیر أنھ الحمد ) العالمین

وقد حذف اسم أْن وولیتھا . التقدیر أنھ أي الشأن تلكم الجنة أورثتموھا) بما كنتم تعملون
وھذا في الجملة المثبتة أما إذا كانت الجملة منفیة فإن حرف . الجملة االسمیة بال فاصل

 ). ال إلھ إال ھووأْن(النفي یلي أْن مثل 
وأْن لیس لإلنسان ( إذا كان الخبر جملة فعلیة فعلھا جامد لم تحتج إلى فاصل مثل -ب

التقدیر ) وأْن عسى أن یكون قد اقترب أجُلھم(التقدیر وأنھ لیس، ومثل ) إال ما سعى
 .وأنھ عسى

دى نا( إذا كان الخبر جملة فعلیة فعلھا متصرف وھو دعاء لم تحتج إلى فاصل مثل -ج
 . التقدیر أنھ نصر اهللا جیشھم) المسلمون أْن َنَصَر اُهللا جیَشھم

 إذا كان الخبر جملة فعلیة فعلھا متصرف وھو غیر دعاء فإنھ یجب أن یفصل من أن -د
 :بفاصل وھو أحد أربعة

 )لیعلَم أْن قد َأْبَلغوا) (ونعلَم أْن قد صدقَتنا( قد مثل -1
 ) أْن سیكوُن منكم مرضىعلم( حرف التنفیس وھو السین مثل -2
 .أنھ ال یرجع) أفال یرون أال یرجُع إلیھم قوال( حرف النفي ال مثل -3

 ).أیحَسُب اإلنساُن أْن لن نجمَع عظاَمھ( لن مثل 
 ).أیحَسُب أْن لم یره أحد( لم مثل 
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 )وأْن لو استقاموا على الطریقة ألسقیناھم ماًء َغَدقا( لو مثل -4
 :ملحوظتان

 خبر أن المخففة جملة فعلیة فعلھا متصرف غیر دعاء ولم یفصل من أن  جاء:األولى
 وذلك في الشعر للضرورة مثل 

 .التقدیر أنھ یؤملون) قبَل أن ُیْسألوا بأعظِم ُسْؤِل  علموا أْن ُیَؤمَُّلوَن فجادوا(
 جاء اسم أن المخففة ضمیرا بارزا غیر ضمیر شأن وجاء خبرھا مفردا وذلك :الثانیة

 ر للضرورة أیضا مثل في الشع
 )وأْنك ھناك تكون الثِّماال  بأْنك ربیٌع وغیٌث َمریٌع(
 إذا خففت كأّن بقي عملھا ویغلب في اسمھا أن یكون ضمیر شأن محذوفا وقد یرد -3

 اسمھا مذكورا ویكون غیر ضمیر شأن مثل 
 )مكأْن ظبیًةٌ  َتْعُطو إلي وارِق السََّل  ویوما ُتوافینا بوجٍھ ُمَقسَِّم(

 یروى بنصب ظبیة فتكون اسم كأْن وجملة تعطو صفة لظبیة والخبر محذوف تقدیره 
كأْن ظبیة عاطیة ھذه  المرأة، ویروى برفع ظبیة على أنھا خبر كأْن واسمھا ضمیر 

 .ظبیة) أي الشأن(الشأن محذوف والتقدیر كأنھ 
لى روایة رفع ویغلب في خبرھا أن یكون جملة وقد جاء مفردا وذلك كالمثال السابق ع

 :ومثل. ظبیة على أنھا الخبر
 ) كأْن ثدییھ ُحقَّاِن  وصدٍر مشرِق النَّحِر (

ورد بنصب ثدییھ على أنھا اسم كأن وھو اسم ظاھر، وحقان خبر، وورد ھذا البیت 
وعلى ھذه الروایة اسم كأن ضمیر الشأن وثدیاه مبتدأ ) كأْن ثدیاه حقان(برفع الثدیین 

 .االسمیة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر كأنوحقان خبر والجملة 
إذا كان خبر كأْن المخففة مفردا فال یحتاج إلى فاصل یفصلھ من كأْن وكذلك إذا كان 

أما إذا كان جملة فعلیة فإنھ یحتاج لفاصل . جملة اسمیة فال یحتاج لفاصل أیضا
 والفاصل قد یكون الحرف قد مثل 

 )َلّما َتُزْل برحاِلنا وكأْن قِد    ِركاَبناَأِزَف التََّرحُُّل غیَر أّن(
) كأْن لم تغَن باألمس(وقد یكون لم مثل ) كأْن قد طلع الفجر(أي وكأن قد زالت ومثل 

 )أنیٌس ولم َیْسُمْر بمكَة ساِمُر  كأْن لم یكن بیَن الَحجوِن إلى الصفا( ومثل
ي لیظھر الفرق بین كأْن وإنما وجب الفصل في ھذه الحالة بقد في اإلثبات ولم في النف

ھذه الدالة على التشبیھ والمخففة من المشددة وبین كأْن التي ھي مركبة من الكاف 
حرف الجر ومن أن المصدریة التي تنصب المضارع فوجود قد أو لم یدل على أن كأن 

 .التي سبقت أیا منھما ھي المخففة من الثقیلة وھي من أخوات إن
ھا وزال اختصاصھا بالجملة االسمیة فیجوز أن یلیھا جملة  إذا خففت لكّن أھمل عمل-4

وتعرب ) لكِن الراسخون في العلم منھم والمؤمنون یؤمنون بما ُأنِزل إلیك(اسمیة مثل 
لكْن مخففة من لكّن المشددة ال عمل لھا حرف مبني على السكون ال محل لھ : كما یلي

سخون مبتدأ مرفوع بالواو ألنھ جمع من اإلعراب، وُحرك بالكسر اللتقاء الساكنین، الرا
مذكر سالم، في العلم منھم جار ومجرور متعلق بالراسخون، والمؤمنون معطوف على 
الراسخون، یؤمنون جملة فعلیة من فعل وفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، ویجوز أن 

 ال لكْن مخففة من لكّن) وما ظلمھم اهللا ولكْن أنفَسھم یظلمون(یلیھا جملة فعلیة مثل 



  2003واعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في ق
=============================================================== 

 162

عمل لھا، أنفسھم مفعول بھ مقدم للفعل یظلمون، یظلمون فعل مضارع مرفوع بالنون 
 .والواو فاعل

 

 إن وأن حرفان یفیدان التوكید ویعمالن النصب في : كسر ھمزة إن وفتحھا-6
االسم والرفع في الخبر، والفرق بینھما أن األولى مكسورة الھمزة والثانیة مفتوحتھا 

 وجوب الكسر، ووجوب الفتح، وجواز: لكسر والفتح ثالث حاالتوللھمزة من حیث ا
 : الكسر والفتح وتفصیل ذلك كما یلي

 تكسر ھمزة إن وجوبا في مواضع كثیرة وكلھا تعود إلى مقیاس واحد وھو أن تكون -أ
 :في أول جملتھا وأال یصح سبك مصدر منھا ومن معمولیھا ومن ذلك المواضع التالیة

ویدخل ) إنا أنزلناه في لیلة القدر) (إنا أعطیناك الكوثر(اء الجملة مثل  أن تقع في ابتد-1
أال إن أولیاء (ومثل ) أال إنھم ھم السفھاء(في ھذا ما إذا وقعت بعد أال االستفتاحیة مثل 

 .ألنھا في أول الجملة المبتدأ بھا) اهللا ال خوٌف علیھم وال ھم یحزنون
 ).قال إني عبد اهللا( أن تقع محكیة مثل -2
یس (، )حم والكتاِب المبین إنا أنزلناه في لیلٍة مباركٍة( أن تقع في جواب القسم مثل -3

فال أقسم بما تبصرون وما ال تبصرون إنھ َلقوُل (، )والقرآِن الحكیِم إنك َلِمَن المرَسلین
 ).واهللا إنك لصدیقي(، )رسوٍل كریٍم

جاء الذي إنھ (، )وز ما إن مفاِتَحُھوآتیناه من الكن( أن تقع في أول جملة الصلة مثل -4
 ).مجتھد

كما أخرجك ربك من بیتك بالحق وإن فریقا من ( أن تقع في أول جملة الحال مثل -5
 ).زرُتھ وإني ذو أمل(ومثل ) المؤمنین َلكارھون

 ).جاء ضیٌف إنھ صدیقي( أن تقع في أول جملة الصفة مثل -6
اتجھ إلى اهللا (ان لإلضافة إلى الجمل مثل  أن تقع بعد حیث وإذ ألنھما ظرفان مالزم-7

 ).دافع عن وطنك إذ إن الدفاَع عنھ واجٌب مقدٌس(ومثل ) بدعائك حیُث إنھ سمیُع الدعاء
 أن تقع قبل الالم المعلِّقة وھي الالم الواقعة في خبر إن، وسمیت معلقة ألنھا تاتي -8

 ا عن العمل أي ال تجعلبعد فعل من أفعال القلوب وھي أفعال تنصب مفعولین فتعلقھ
) واُهللا یشھد إن المنافقین لكاذبون) (واُهللا یعلُم إنك َلَرسوُلھ( الفعل ینصب المفعولین مثل 

 ).علمُت إن علیا َلمجتھد(ومثل 
 ).حاتٌم إنھ كریٌم) (عمٌرو إنھ مجٌد( أن تقع في جملة خبر عن اسم ذات مثل -9
ت علیھ من اسمھا وخبرھا بمصدر  تفتح ھمزة أن وجوبا إذا قدرت ھي وما دخل-ب

 :وذلك في المواضع التالیة
أي یسعدني توفیقك، ویؤخذ ) ُیسِعدِني أنك ُمَوفٌَّق( أن یكون المصدر فاعال مثل -1

 .المصدر المؤول من الخبر ویجعل االسم مضافا إلیھ
  تقدیر) قل أوحي إلي أنھ استمع نفٌر من الِجنِّ( أن یكون المصدر نائب فاعل مثل -2

 .المصدر استماع نفر من الجن
 .تقدیر المصدر علمت جدك) علمُت أنك مجٌد( أن یكون المصدر مفعوال بھ مثل -3
التقدیر فرحت بنجاح ) فرحُت بأن محمدا ناجح( أن یكون المصدر مجرورا مثل -4

 .محمد
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التقدیر من صفاتھ ) من صفاِتھ أنھ یساعُد المحتاَج( أن یكون المصدر مبتدأ مثل -5
 .ساعدة المحتاجم
التقدیر الثابت فعلھ ) الثابُت أنھ فعل ذلك( أن یكون المصدر خبرا عن اسم معنى مثل -6

 .ذلك
التقدیر كثرة ) ُتعجُبني أخالُقھ إال أنھ كثیُر النِّسیان( أن یكون المصدر مستثنى مثل -7

 .نسیانھ
 : یجوز كسر ھمزة إن وفتحھا في المواضع التالیة-ج
یجوز كسر ) محمدا قائٌم) أو إّن(خرجُت فإذا أّن ( إذا الفجائیة مثل  إذا وقعت بعد-1

ھمزة إن ویجوز فتحھا فالكسر على اعتبار أنھا في بدایة جملة والتقدیر فإذا محمد قائم، 
والفتح على اعتبار أنھا مقدرة مع اسمھا وخبرھا بمصدر مبتدأ وخبره محذوف والتقدیر 

ا الفجائیة على اعتبار أنھا اسم والتقدیر فإذا قیام محمد فإذا قیام محمد موجود أو خبره إذ
 .أي ففي الحضرة قیام محمد

یجوز ) َمن یدرْس فإنھ ناجح( إذا وقعت بعد الفاء التي تأتي في جواب الشرط مثل -2
فیھا الكسر فإنھ ناجح وتكون في بدایة جملة جواب الشرط، ویجوز فیھا الفتح فأنھ ناجح 

  من أن ومعمولیھا مبتدأ خبره محذوف والتقدیر فنجاحھویكون المصدر المؤول
كتب ربكم (وقد قرئ قولھ تعالى .  ثابت أو خبرا لمبتدأ محذوف والتقدیر فالثابت نجاحھ

 على نفسھ الرحمَة أنھ من عمل منكم سوءا بجھالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنھ
 وھي بالكسر في بدایة بفتح فأنھ غفور رحیم وبكسرھا فإنھ غفور رحیم،)  غفور رحیم

جملة جواب الشرط، وبالفتح على جعل أن ومعمولیھا مصدرا لمبتدأ خبره محذوف 
 .والتقدیر فالغفران جزاؤه أو على جعلھا خبرا لمبتدأ محذوف والتقدیر فجزاؤه الغفران

یجوز فیھا ) حلفُت أن زیدا قائٌم( إذا وقعت جواب قسم ولیس في خبرھا الالم مثل -3
لفتح، فالكسر على اعتبار أنھا في بدایة جملة جواب القسم، والفتح على اعتبار الكسر وا

أنھا مع اسمھا وخبرھا تؤول بمصدر مجرور بحرف جر محذوف والتقدیر حلفت على 
 .قیام زید

خیُر القوِل ( أن تقع بعد مبتدأ ھو في المعنى قول، وخبر إن قول والقائل واحد مثل -4
أن تكسر ھمزة إن وتكون بذلك واقعة في أول جملة الخبر ویكون یجوز ) إني أحَمُد اَهللا

اإلعراب خیر القول مبتدأ ومضاف إلیھ، وإني أحمد اهللا إن حرف توكید ونصب ویاء 
المتكلم اسم إن وأحمد فعل مضارع والفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا، واهللا منصوب 

.  اهللا خبر المبتدأ خیر القولعلى التعظیم، وجملة أحمد اهللا خبر إن، وجملة إني أحمد
ویجوز أن تفتح ھمزة أن . وال تحتاج ھذه الجملة إلى رابط ألنھا نفس المبتدأ في المعنى

وتكون ھي وما دخلت علیھ في تأویل مصدر خبر المبتدأ وھو خیر القول ویكون 
 .التقدیر خیر القول حمد اهللا

 

عد إن المكسورة على واحد مما  یجوز دخول الالم ب: دخول الالم بعد إن المكسورة-7
سیأتي، وتسمى ھذه الالم الالم المزحَلقة، وھي في األصل الم االبتداء التي تأتي في 

 صدر الجملة االسمیة لتقویة المعنى وتوكیده وحقھا أن تدخل على أول الكالم ألن
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  لھا صدر الكالم، ولكن لما كانت ھي للتأكید وإن للتأكید كرھوا الجمع بین حرفین
بمعنى واحد فأخروا الالم إلى المتأخر عن إن ولذلك سمیت المزحلقة ومن أحكام 

 :دخولھا على ما بعد إن ما یلي
 . تدخل ھذه الالم بعد إن فقط وال تدخل بعد غیرھا من أخواتھا-1
إن من البیان ) (إن في ذلك َلعبرًة( تدخل على اسم إن المتأخر عن الخبر مثل -2

 ).َلسحرا
 : خبر إن في الحاالت التالیة تدخل على-3
ربك اسم إن، لذو الالم ھي الالم المزحلقة ) إن ربك َلذو مغفرة( إذا كان مفردا مثل -أ

إن (ال محل لھا من اإلعراب، ذو خبر إن مرفوع بالواو، مغفرة مضاف إلیھ ومثل 
 ).محمدا َلكریم

اسم إن لخلقھ الالم ھي محمدا ) إن محمدا َلُخُلُقُھ كریٌم( إذا كان جملة اسمیة مثل -ب
الالم المزحلقة، خلقھ مبتدأ، كریم خبر المبتدأ، الجملة االسمیة من المبتدأ وخبره خبر 

 .إن
 ).إن علیا َلفي البیت) (إن الكتاَب َلعنَدك( إذا كان شبھ جملة مثل -ج
وإنك لتھدي إلى ( إذا كان جملة فعلیة فعلھا مضارع لم تقترن بھ السین أو سوف مثل -د

 ).إن ھشاما لسوف یسافر(وقیل إنھا تدخل مع سوف مثل ) اط مستقیمصر
 ).إن َعْمًرا لقد قام( إذا كان جملة فعلیة فعلھا ماض متصرف مقترن بقد -ھـ
إن محمودا َلِنْعَم ( إذا كان جملة فعلیة فعلھا ماض جامد على رأي بعض النحاة مثل -و

 ).الرجل
ھذا اسم إن، لھو الالم ) ُھَو القَصص الحقُّإن ھذا َل( تدخل على ضمیر الفصل مثل -4

ھي الالم المزحلقة، ھو ضمیر فصل ال محل لھ من اإلعراب، القصص خبر إن، الحق 
 ویسمى الضمیر ھو ضمیر فصل ألنھ یفصل بین . خبر ثان أو صفة للخبر

كون فإنھ یحتمل أن ی) محمٌد القائُم(ألنھ إذا قیل ) محمٌد ھو القائُم(الخبر والصفة مثل 
القائم صفة لمحمد وأن یكون خبرا فلما أتي بھو تعین أن یكون القائم خبرا، ألنھ ال 

وھو في ھذه الحالة حرف وضع على صورة الضمیر . یفصل بین الصفة والموصوف
ولیس ھو الضمیر المعرفة الذي لھ محل من اإلعراب، ویشترط فیھ لیكون ضمیر 

صلھما المبتدأ والخبر، وأن یكون االسمان فصل أن یفصل بین المبتدأ والخبر أو ما أ
اللذان یقع بینھما معرفتین، وأن یكون على صیغة ضمیر الرفع، وأن یطابق ما قبلھ في 

إنا لنحن ) (إنك ألنت الحلیُم الرشیُد(الغیبة أو الحضور أو اإلفراد أو الجمع مثل 
 )إنا لنحن المسبحون) (الصافون
 ).إن المھمل لم ینجح(إذا كان منفیا مثل  ال تدخل الالم على الخبر :ملحوظة

 تدخل على معمول الخبر إذا توسط بین اسم إن وخبرھا، وكان الخبر مما یصح -5
 .دخول الالم علیھ، وأال تكون عند دخولھا على المعمول قد دخلت على الخبر

أو ) إن زیدا َلطعاَمك آِكٌل(والمعمول الذي تدخل علیھ الالم ھو المفعول بھ للخبر مثل 
أو الجار والمجرور المتعلق بالخبر ) إن زیدا َلعندي ُمقیٌم(الظرف المتعلق بالخبر مثل 

إن زیدا (وال تدخل على المعمول إذا كان حاال مثل ). إن زیدا َلفي الدار جالٌس(مثل 
إن زیدا (أو مفعوال مطلقا مثل ) إن محمدا َعَرًقا یتصبُب(أو تمییزا مثل ) راكبا حاضٌر

 ).إن محمدا تأدیبا ضارٌب ابَنھ(أو مفعوال ألجلھ مثل ) ألمیِر راكٌبُركوَب ا
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 إذا أتي بعد اسم إن وخبرھا بعاطف ومعطوف جاز في االسم : العطف على اسم إن-8
) إن محمدا كریٌم وعلیا(األول النصب عطفا على اسم إن مثل : المعطوف وجھان

أي وعلي ) محمدا كریٌم وعليٌّإن (والثاني الرفع على انھ مبتدأ خبره محذوف مثل 
كذلك، وقیل إنھ معطوف على محل اسم إن ألنھ في األصل مرفوع لكونھ مبتدأ وھذا 

 .الرأي مشھور، ولكن األول ھو الصحیح
فإذا كان العطف قبل أن تستكمل إن خبرھا بأن جاء العاطف والمعطوف بعد االسم 

إن َحَسنا و ُحَسْینا (اة مثل وقبل الخبر فإنھ یتعین نصب المعطوف عند جمھور النح
 ).ذاھبان

 : وتلحق بإن في العطف على اسمھا أن المفتوحة ولكن مثل
 ).علمت أن زیدا قائٌم وَعْمًرا أو وعمٌرو(
 ).علمت أن زیدا وَعْمًرا قائمان(
 ).ما زیٌد قائما، لكن َعْمًرا منطلٌق وخالدا أو خالٌد(
 ).انما زیٌد قائما، لكن َعْمًرا وخالدا منطلق(

 
 تطبیق

)1( 
 :استخرج مما یأتي إن أو أیا من أخواتھا وبین اسمھا وخبرھا مع بیان نوع الخبر

 ).إن اهللا مع الذین اتقوا والذین ھم محسنون (-1
 . لبث القوم لحظة صامتین كأن على رؤوسھم الطیر-2
 .تدل على أنھ الواحد    وفي كل شيء لھ آیة-3
 لت لھا إن الكرام قلیلفق    تعیرنا أنا قلیل عدیدنا-4
 ولكنھ بالدارعین بخیل   جواد على العالت بالمال كلھ-5
 )كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون (-6
 )قالت یا لیتني مت قبل ھذا وكنت نسیا منسیا(-7
 . اصفح عن المسيء لعلھ یندم-8
 )فلما جاءت قیل أھكذا عرشك قالت كأنھ ھو (-9

 )لیتني لم أتخذ فالنا خلیال( -10
)2( 

استخرج مما یأتي العاملة وغیر العاملة من إن وأخواتھا وبین سبب عدم عمل التي ال 
 :تعمل

 ).ومن یشرك باهللا فكأنما خر من السماء (-1
 .ولكن أخوھا من یبیت على وجل   ولیس أخو الحاجات من بات نائما-2
 .الطمع وتقلون عند   إنكم لتكثرون عند الفزع-3
 ).وإذ نتقنا الجبل فوقھم كأنھ ظلة وظنوا أنھ واقع بھم (-4
 ).إنما أنت منذر ولكل قوم ھاد (-5
 . األصدقاء كثیرون لكنما األوفیاء قلیلون-6
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 . لیتما الحیاة خالیة من الكدر-7
 )وأن لو استقاموا على الطریقة ألسقیناھم ماء غدقا (-8
 . إِن المجتھد لمتفوق-9

 .لحرارة كأن قد عاد الصیف اشتدت ا-10
)3( 

 :أكمل الجمل التالیة بما یناسبھا بحسب ما بین القوسین
 )إن مقرونة بما الزائدة التي تكفھا عن العمل(  . البناء شاھق0000 -1
 )مبتدأ بعد إنما(   . بالنیات0000 إنما -2
 )حرف توكید ناسخ مناسب.(الرجوع إلى الحق فضیلة0000 علمت -3
 )حرف ناسخ یدل على االستدراك مع اسمھ     ( . لم یسقط0000دار  تصدع الج-4
 )اسم مناسب إلن(  . صافیة األدیم0000 إن -5
 )خبر مناسب(  . حجة0000 ال تلم الغائب لعل -6
 )خبر مناسب(    . 0000 كأن اللیل -7
 )اسم للیت مناسب(   . تعود0000 لیت -8
 )مبتدأ مناسب(   . العمل0000 إنما -9

 )اسم أن مناسب( . طویلة العنق0000 علمت أن -10
)4( 

 :بین فیما یأتي سبب كسر ھمزة إن أو فتحھا
 .  یسعدني أنك حصلت على الشھادة-2   )ویقولون إنھ لمجنون (-1
 . یشكو بعض الناس من أن متاعبھ كثیرة-3
 . من الثابت أن عاقبة اإلھمال الندم-5   ).إن مع العسر یسرا (-4
 . من نعم اهللا علینا أنھ ھدانا لإلسالم- 7 )ا باهللا جھد أیمانھم إنھم لمعكموأقسمو (-6
 . أصل رحمي وإني ألرجو رضا اهللا-9 . ال تحتقر الضعیف إذ إن ذلك ظلم-8

 ) فلما تبین لھ قال أعلم أن اهللا على كل شيء قدیر (-10
)5( 

 :ھات في جمل من عندك ما یأتي
 .برھا إن عاملة وقد دخلت الالم في خ-1
 . لكن وقد كفتھا ما عن العمل-2
 . كأن مخففة من الثقیلة وقد فصل خبرھا بلم-3
 . أن مخففة من الثقیلة وقد فصل خبرھا بالسین أو سوف-4
  إن وقد دخلت الالم على اسمھا المتأخر-5
 . إن وقد عطف على اسمھا بعد استكمال خبرھا-6
 . إن وقد دخلت الالم على معمول خبرھا-7
 .ت وقد اتصلت بھا ما الزائدة لی-8
 . إن مخففة من الثقیلة ومھملة-9

 . خبرا إلن یجب تقدیمھ على اسمھا-10
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)6( 

 :أعرب ما یأتي
 )إن للمتقین عند ربھم جنات النعیم (-
 )اعلموا أنما الحیاة الدنیا لعب ولھو (-
 . ولكن ما ُیقضى فسوف یكون-
 


