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، بشرط أن يكون مذكورا ، ويسمى اسميا ، وترفع الخبر هذه األحرف تنصب المبتدأ اتفاقا 
 .عمى األصح عند البصريين ، بشرط أال يكون طمبيا ، ويسمى خبرىا 

خبر لمبتدأ : ، برفع الحمُد عمى أنو " الحمد هلل الحميد : " فمو كان المبتدأ محذوفا ، نحو
 .محذوف ، لم تنصبو ىذه األحرف 

 ، لم ترفعو ىذه األحرف " زيد اضربو:" واو كان الخبر طمبيا ، نحو 
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 .بكسر اليمزة " إنَّ  " :الحرف األول 

 .بفتح اليمزة ، وىما لمتوكيد النسبة ، ونفي الشك عنيا ، ونفي االنكار ليا " أن  ":والثاني 

وىو لالستدراك ، وىو تعقيب الكالم برفع ما يتوىم ثبوتو أو نفيو من " لكّن " :والحرف الثالث 
 .الكالم السابق 

 " .ما زيد شجاع لكّنو كريم " ، و" زيد شجاع لكّنو بخيل : " فاالستدراك نحو 

" أن " ، وىو لمتشبيو والمؤكد ، ألنو مركب من الكاف المفيدة لمتشبيو ، و " كأنَّ " :والرابع 
" إن " وفتحت ىمزة " إّن زيدا كاألسِد " : كأن زيدا أسدُ " واألصل في ، . المفيدة لمتوكيد 

 .وصارا كممة واحدة 

 .، وىو لمتمني ، وىو طمب ما ال طمع فيو ، أو ما فيو عسر " ليت ":والخامس 

 " .ليت لي ماال فأحج منو :"والثاني نحو . ليت الشباب عائد : فاألول نحو 



 :، وىو " لعّل " :والسادس 

 " .لعّل الحبيب قادم : " لمتوقع ، وعبَّر عنو قوم بالترجِّي في الشيء المحبوب ، نحو 

  . [1:الطالق  ] َلَعلَّ اهلل ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَك َأْمًرا : قولو تعالى : ومنو عند البصريين 

 قاتل  [6: الكيف  ] َفَمَعمََّك َباِخٌع نَّْفَسَك : واإلشفاق في الشيء المكروه ، نحو قولو تعالى 
 .نفسك 

ىذه األحرف ال يتقدمن خبرىن عميين مطمقا من غير استثناء ، ولو كان ظرفا ، أو جارا 
 .ومجرورا ، لعدم تصرفين 

وال يتوسط خبرىن بينين وبين أسمائين ، ألن التوسط يذىب صورة ما أراده من تقديم 
 .المنصوب وتأخير المرفوع ، إال إن كان ظرفا أو مجرورا فيجوز توسطو

  خبر لدينا فـــ  [ 12:المزمل ] ِإنَّ َلَدْيَنا أنَكااًل وَجِحيًما : قولو تعالى : فمثال الظرف 

 َِّإن و . مقدم أنكاال  اسميا مؤخر . 

 :  في ذلك فالمجرور [26:النازعات ] ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة : قولو تعالى : ومثال المجرور 
 .اسميا مؤخر  :  لعبرة و . مقدم  إن خبر 

، لما يترتب عمى التقديم من عود " إن في الدار مالكيا : " وقد يجب التوسط ، نحو 
ر لفظا ورتبة   .الضمير عمى متأخِّ

 

وال يمزم من تجويزىم التوسط . واغتفروا التوسط بالظرف والمجرور، لمتوسع فييما لكثرتيما
تجويزىم التقدم عمى ىذه األحرف ، ألنو ال يمزم من تجويز األسيل تجويز غيره ، بخالف 

 .العكس
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المكسورة اليمزة حيث ال يجوز أن يسد المصدر مسدىا ومسد معمولْييا ، وذلك " إّن " تتعين 
 :في عشرة مواضع 

 [ 1القذر]  إنَّا َأْنَزْلَناه ِفي َلْيَمِة الَقْدِر :  أن تقع في االبتداء حقيقة ، نحو قولو تعالى :األول 

 أال ِإنَّ َأوِلَياَء اهلِل :ومنو قولو تعالى . ، ألنيا لو ُفِتَحت لصارت مبتدأ بال خبر ، أو حكما 
 االستفتاحية  أال  الواقعة بعد  إّن ألّن  [ 62يونس ]اَل َخوُف َعَمْيِيْم َواَل ُىْم َيْحَزُنوَن 

 .واقعة في االبتداء حكما 

 "جمست حيث إن زيدا جالس : "، نحو " حيث " أن تقع تالية لـ : الثاني

 " .جئتك إذ إّن زيدا أمير:" نحو " إذ" أن تقع تالية لـ : الثالث

وآتيناه ِمَن الُكُنوِز : اسميِّ أو حرفيِّ ، نحو قولو تعالى " موصول " أن تقع تالية لـ : الرابع
موصول اسمّي، وجب كسر  : ما ،فـ [86:القصص ]َما ِإنَّ َمَفاِتَحُو َلَتُنوُأ ِباْلُعْصَبِة ُأوِلى اْلُقّوِة 

 . بعدىا ، لوقوعيا في صدر الصمة  إن ىمزة 

 " .الالم " أن تقع جوابا لقسم لم يذكر فعمو ، أو ذكر وجاءت : الخامس

 [.3ـــ1الزخرف]ِإّناجعمناه قرآنا عربيا َو الِكَتاِب الُمِبيِن  حم : فاألول نحو قولو تعالى 

 

 .، ألن جواب القسم يجب أن يكون جممة " أقسمت إّن زيدا لقائم :" نحو: والثاني

 .أن تقع حاال ، مقرونة بالواو ، أو ال : السادس

َكَما َأخَرَجَك َربَُّك ِمن َبيِتَك ِباْلَحقِّ َو ِإنَّ َفِريًقا ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن  }: فاألول نحو قولو تعالى 
ن فريقا من المؤمنين  }، فجممة [ 5األنفال ] {َلَكاِرُىوَن   .في موضع نصب حال  {وا   



، ألن الفتح يؤّدي إلى " مررت برجل إنو فاضل : " أن تقع صفة السم عين ،نحو : الثامإ
" إّن " وصف أسماء األعيان بالمصدر ، وىي ال توصف بو إال بتأويل ، وذلك مفقود مع 

.المكسورة   

 }: االبتدائية ، نحو قولو تعالى " الالم " أن تقع بعد عامل ُعمِّق عن عمميا فييا بـ : التاسع
  [ 1المنافقون ] {َواهلُل َيْشَيُد ِإنَّ الُمَناِفِقيَن َلَكاِذُبوَن , َو اهلل َيْعَمُم ِإنََّك َلَرُسوُلُو 

: أن تقع خبرا عن اسم ذات :العاشر  

، ألن المصدر ال يخبر بو عن أسماء الذوات إال بتأويل ، وذلك ممتنع مع "زيد إنو فاضل " 
" .إنّ "   

اِبِئيَن َوالنََّصاَرى َوالَمُجوَس َوالذين  }: ومنو قولو تعالى  ِإنَّ الَّذيَن َءاَمُنوا َو الَِّذيَن َىاُدوا َوالصَّ
إّن }خبر : ومعمولْييا  {ِإنَّ }: ، فجممة  [ 18الحج ] {َأْشَرُكوا ِإنَّ اهلَل َيْفِصُل َبْيَنُيْم َيْوَم الِقَياَمِة 

.وما عطف عميو ، وىي أسماء ذوات  {الذِّيَن َءاَمُنوا   

 يتبع 

 


